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KOCADERE TONOZLU MEZAR KURTARMA
KAZISINDAN ELE GEÇEN ETÜTLÜK METAL ESERLERİN
KARAKTERİZASYONU VE BOZULMALARININ
İNCELENMESİ
Ahmet SANSAR*
Evin CANER
Cem GÖK
Bilge Alp GÜNEY
GİRİŞ
Kocadere tonozlu mezar, Denizli İli, Kocadere Köyü, Kösedüzü Mevkii’nde
bulunmaktadır. Kocadere tonozlu mezar kurtarma kazısı, 31.01.2007 ve
02.02.2007 tarihleri arasında Denizli Müze Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.
Kazı çalışmaları sonucunda mezar odasında çok sayıda bireylere ait iskelet
parçaları ile birlikte oksitlenmiş metal eserler (sikke, kemer tokası, çan parçası, bilezik, yüzük, düğme vb.) bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda
Kocadere tonozlu mezarın 4. ve 7. yüzyıllar arasında Roma ve Bizans döneminde kullanıldığı anlaşılmıştır.
Arkeolojik kazılarda sıklıkla elde edilen metal eserlerin görsel tanı ile malzeme özelliklerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması yanlış yorumlamalar
yapılmasına sebep olabilmektedir. Metal eserlerin arkeometrik yöntemlerle
analiz edilip değerlendirilmesi bilimsel olarak daha sağlıklı veriler elde edil*

Ahmet SANSAR, Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü, Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Yüksek Lisans Programı (öğrenci) Denizli/TÜRKİYE.
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Dr. Bilge Alp GÜNEY, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Malzeme Koruma Laboratuvarı, Ankara/TÜRKİYE.
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mesini, metal eserlerin karakterizasyonu ve bozulmuşluk durumları ile ilgili
daha net bilgiler elde edilmesini sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında koruma
yöntemlerinin belirlenmesi bilimsel açıdan daha doğru bir yaklaşımdır.
Metal eserler malzemenin yapısına, yapım tekniğine ve bulunduğu çevresel koşullara bağlı olarak bozulmaktadır. Bozulma sürecinde meydana gelen reaksiyonlar sonucunda eserlerin üzerinde yıkıcı veya koruyucu özelliğe
sahip korozyon tabakaları oluşmaktadır. Metal eserlerin bozulma sürecinde
oluşan korozyon tabakalarının belirlenmesi amacıyla, malzeme karakterizasyonu ve bozulma durumlarının belirlenmesi için arkeometrik analizler yapılması gerekmektedir.
Metal eserlerin bozulma durumlarının incelenmesi amacıyla Denizli ilinde
yer alan, Kocadere tonozlu mezar kurtarma kazısından ele geçen etütlük 4
adet metal eserin arkeometrik yöntemlerle analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler ulusal ve uluslararası literatürde yer alan
çalışmalar ile karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir.
MATERYAL
Bu çalışmada, Denizli Müze Müdürlüğü tarafından yapılan Kocadere tonozlu mezar kurtarma kazısından elde edilen etütlük metal eserlerden görsel
analiz ile bronz olarak tanımlanan numunelerden; 1 adet kemer tokası parçası
ve 3 adet sikke örnekleri seçilmiştir (Resim: 1). Seçilen örnekler fotoğraflanarak belgelenmiş ve analiz yapılması amacıyla eserlerden numuneler alınmıştır. Alınan numuneler epandorf tüpünün içine konularak kodlandırılmıştır.
Kemer tokası parçası KDT1, ve sikke numuneleri KDT2, KDT3 ve KDT4 olarak kodlandırılmıştır.
ANALİZLER
Metal eserlerin malzeme karakterizasyonunun belirlenmesi amacıyla
X-ışını Floresans Spektrometresi (XRF) analizi Olympus Delta marka XRF cihazı ile Alloy Plus modunda yapılmıştır. Her numunenin 5 farklı noktadan
analizi yapılmış ve elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması alınarak eserlerin elementel içerikleri belirlenmiştir.
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Metal eserlerin bozulma durumunu, korozyonun morfolojik yapısını, korozyon tabakalarının yıkıcı/koruyucu etkilerini mikro anlamda görüntüleyerek bilgi edinmek amacıyla Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analizi
ve örneklerin elementel kompozisyonu belirlemek ve korozyon tabakalarında bulunan korozif etkiye sahip elementlerin varlığını tespit etmek amacıyla
Enerji Dağılımlı X-ışını (EDX) analizi yapılmıştır. SEM-EDX analizi, ZEISS
Supra 40VP marka cihazda HV modda SE (ikincil elektron dedektör) ve ASB
(geri saçılımlı) dedektörle yapılmıştır.
Metal eserler üzerinde oluşan korozyon ürünlerinin tanımlanması için
Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FTIR) Spektroskopi Analizi yapılmıştır. Yapılan analizde numunelerin üzerindeki korozyon tabakası bistüri ile alınıp
incelenmiştir. FTIR spektroskopi analizi, Thermo Nicolet 8700 model FTIR
spektroskopi cihazı ile yapılmıştır. Numuneler 400-4000 cm-1 bant aralığında
4 cm-1 ayırıcılıkta 64 tarama sayısında analiz edilmiştir.

ANALİZ SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME
Metal eserlerin karakterizasyonunun belirlenmesi amacıyla yapılan XRF
analizleri sonuçlarında: KDT1 ve KDT4 kodlu numunelerin pirinç, KDT2 ve
KDT3 kodlu numunenin bakır olduğu tespit edilmiştir. XRF analiz sonuçlarında bronz olarak tanımlanan metal eserlerin aslında hiçbirinin bronz olmadığı görülmüştür. XRF analizleri sonuçlarında elde edilen veriler Tablo-1’ de
gösterilmiştir.
Tablo 1: Metal numunelerin XRF analizlerinin sonuçları

Kodu

Analizi Yapılan Eser

XRF analiz sonuçları

KDT1

Kemer tokası parçası

%87,20Cu + % 12,61 Zn + %0,19 Fe

KDT2

Sikke 1

%95,83Cu + % 4,17 Pb

KDT3

Sikke 2

%98,70 Cu + % 1,3 Pb

KDT4

Sikke 3

%88,18 Cu + % 9,63 Zn + % 2,19 Fe

Metal eserlerin bozulma durumu, korozyonun morfolojik yapısı ve yıkıcı/
koruyucu etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan SEM analizleri sonuçla-
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rında: KDT1 kodlu numunenin Resim-2’deki ASB görüntüsü incelendiğinde
pirincin içeriğindeki çinkonun anodik tavırla metalik özden ayrıldığı için metalin yüzeyinde süngerimsi bir doku oluşturduğu görülmüştür. Metalin üzerinde oluşan korozyon tabakasına kesitten bakıldığında tek katmanlı olup,
dış yüzeyinde düzensiz uniform olmayan bir oluşum gözlemlenmiştir. KDT2
ve KDT3 kodlu numunenin Resim: 3 ve Resim: 4’deki ASB görüntüleri incelendiğinde yüksek oranda bakır içeriğinden dolayı metalik özün çok fazla
tahrip olmadığı gözlemlenmiştir. Ancak metalin üzerinde oluşan korozyon
tabakasının oldukça kalın olup, dış yüzeyinde çukurcuklar ve tepecikler şeklinde düzensiz korozyon oluşumları görülmüştür. KDT4 kodlu numunenin
Resim-5’deki ASB görüntüsü incelendiğinde metalik özün tamamen yok olduğu ve metalin üzerinde düzensiz korozyon katmanlarının oluşarak bozulma sürecinin yıkıcı etkide geliştiği görülmüştür.
EDX analizi ile metal eserlerin karakterizasyonu belirlenmiş ve numuneler üzerindeki korozyon tabakalarında bulunan elementlerin varlığı tespit
edilmiştir. KDT1 kodlu numunenin Şekil-1’deki EDX analiz sonuçları incelendiğinde, bakır (Cu) ve çinko (Zn)’nun alaşımlanması sonucu oluşan pirinç
olduğu tespit edilmiştir. Korozyon katmanında karbon (C), kükürt (S), kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) elementleri bulunmuştur. KDT2 kodlu numunenin
Şekil-2’deki EDX analiz sonuçları incelendiğinde, bakır (Cu) olduğu tespit
edilmiştir. Korozyon katmanında klor (Cl), kükürt (S) ve (C) elementleri bulunmuştur. KDT3 kodlu numunenin Şekil-3’deki EDX analiz sonuçları incelendiğinde bakır (Cu) olduğu tespit edilmiştir. Bakırın içeriğinde düşük oranda kurşun (Pb) belirlenmiştir. Korozyon katmanında potasyum (P), karbon
(C), kalsiyum (Ca) ve (Cl) elementleri bulunmuştur. KDT4 kodlu numunenin
Şekil-4’deki EDX analiz sonuçları incelendiğinde bakır (Cu) ve çinko (Zn)
alaşımının oluşturduğu pirinç olduğu tespit edilmiştir. Alaşımın içeriğinde
düşük oranda demir (Fe) belirlenmiştir. Korozyon katmanında silisyum (Si),
karbon (C), alüminyum (Al), magnezyum (Mg) ve kalsiyum (Ca) elementleri
bulunmuştur.
Metal eserlerin FTIR spektrumları (Resim: 6-9), Literatürdeki FTIR band
(cm-1) değerlerine göre karşılaştırma yapılarak malzeme karakterizasyonu-
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na bağlı olarak korozyon ürünleri tanımlanmıştır1. KDT1 kodlu numunenin Resim-6’daki FTIR analiz sonuçları incelendiğinde: Libethenit (Cu2(PO4)

(OH)) 526, 553 ve 945; Brokhantit (Cu4(SO4)(OH)6) 603 ve 3485; Malahit

(Cu2(CO3)(OH)2) 1038 ve 1485 karakteristik bant aralığında (cm-1) tespit edilmiştir. KDT2 kodlu numunenin Resim-7’deki FTIR analiz sonuçları incelen-

diğinde: Tenorit (CuO) 546 ve 588; Malahit (Cu2(CO3)(OH)2) 717, 811, 1040
ve 1413; Antlerit (Cu3(SO4)(OH)4) 607 ve 1155; Klinoatakamit (Cu2(OH)3Cl)

867, 3310 ve 3443 karakteristik bant aralığında (cm-1) tespit edilmiştir. KDT3
kodlu numunenin Resim-8’deki FTIR analiz sonuçları incelendiğinde: Malahit (Cu2(CO3)(OH)2) 815 ve 1041; Pseduomalahit (Cu5(PO4)2(OH)4) 605 ve 954;

Klinoatakamit (Cu2(OH)3Cl) 3310 ve 3442 karakteristik bant aralığında (cm-1)

tespit edilmiştir. KDT4 kodlu numunenin Resim-9’daki FTIR analiz sonuçları
incelendiğinde: Malahit (Cu2(CO3)(OH)2) 749, 818, 1093 1392 ve 1491; Zinkit

(ZnO) 546; Tenorit (CuO) 579; Kuprit (Cu2O) 624 ve 673; Kalsit (CaCO3) 876;
Spertinit (Cu(OH)2) 3324 karakteristik bant aralığında (cm-1) tespit edilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Görsel analiz ile bronz olarak tanımlanan metal eserlerin, XRF analizleri
sonuçlarında (KDT1 ve KDT4 kodlu eserin) pirinç ve (KDT2 ve KDT3 kodlu eserin) bakır olduğu tespit edilmiştir. XRF analiz sonuçları, görsel olarak
metal eserlerin malzeme özelliklerinin belirlenmesinin hatalı yorumlamalar
yapılabilmesine sebep olabileceği bu bağlamda malzemelerin özelliklerinin
belirlenmesinde arkeometrik yöntemlerin kullanılmasının gerekliliğini göstermiştir. EDX analiz sonuçları malzeme karakterizasyonu açısından değerlendirildiğinde XRF analiz sonuçlarını destekler niteliktedir.
EDX analizi korozyon katmanlarında kükürt (S), klor (Cl), fosfor (P), karbon (C), kalsiyum (Ca), Silisyum (Si) ve Magnezyum (Mg) elementlerinin
varlığı tespit edilmiştir. Metal eserlerin mezar alanında kemikler ile birlik1

Zhang et al. 2014, 3; Mazzeo - Joseph 2005, 5-6; Bakhtiari 2011,172-173; Zittlau et al. 2013, 42.Majzlan et al. 2015, 943; Engelbrekt 2014, 72; Carlo et al. 2017, 123-124; Joseph 2009, 76-77; Morcillo et
al. 2017, 150; Bayazit 2013, 77; Namduri - Nasrazadani 2008, 2495; Li et al. 2017, 7; Berger 2012,
245-251; Mohamed – Darweesh 2012, 183-184; http://rruff.info/ (20.06.2018); http://cameo.
mfa.org/wiki/Main_Page (20.06.2018).
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te bulunmasından dolayı korozyon tabakasında fosfor (P), kalsiyum (Ca) ve
magnezyum (Mg) bulunması olağandır. Ancak kükürt (S)’ün gömü koşullarında elde edilen metalin korozyon tabakasında bulunması nadiren raslanan
bir durumdur. Çünkü kükürt genellikle atmosferik koşullara maruz kalmış
eserlerin üzerinde hava kirliliğine bağlı olarak bulunmaktadır. Gömü koşullarında kükürtün bulunması topraktaki bakteri varlığından ya da yer altı sularından kaynaklanmaktadır.
SEM analizi ile metal numunelerin bozulma durumları genel olarak değerlendirildiğinde numunelerin içeriğindeki elementlere ve bulunduğu çevre
koşullarına göre farklı şekilde korozyon davranışları sergilediği görülmektedir.
FTIR analizi sonuçları metal eserler üzerinde karmaşık yapıya sahip korozyon ürünlerinden oluşan bozulma durumlarını göstermektedir. Metal
eserler üzerinde oluşan ilk korozyon tabakası baskınlık özelliğinden dolayı
kuprittir. Ancak kuprit metal eserlerin malzeme özelliğine ve bulunduğu çevresel koşullara bağlı olarak farklı korozyon ürünlerine dönüşmektedir. Kuprit genellikle uniform şekilde metalin yüzeyini kaplayan koruyucu özelliğe
sahip bir korozyon tabakasıdır. Metal numunelerin korozyon ürünleri FTIR
analizi ile incelendiğinde kuprit varlığı sadece KDT4 kodlu numunede tespit
edilmiştir. Ancak KDT4 kodlu numunenin üzerinde tenorit, zinkit, sipertinit
ve malahit korozyon ürünlerinin varlığı, kristal yapılarının farklı olmasından
ve korozyon davranışlarının farklı gelişmesinden dolayı, korozyon sürecinin
yıkıcı etkide gelişmesine neden olmuştur.
Metal eserlerin için en riskli korozyon ürünleri klorlu bileşiklerin oluşturduğu korozyon tabakalarıdır. Çünkü klor elektronegatiflik özelliğinden dolayı stabil olmayan korozyon oluşumuna sebep olmaktadır. KDT2 ve KDT3
kodlu numunelerin korozyon tabakalarında bulunan klorlü bileşiklerin varlığı metal eserlerin korunması açısından risk oluşturmaktadır.
Metal numunelerin FTIR analizleri incelendiğinde metal numunelerin
üzerinde fosfatlı (libethenit, pseduomalahit) sülfatlı (antlerit ve posnjakit),
karbonatlı (malahit) korozyon ürünlerinin oluştuğu görülmüştür. Normalde
bu korozyon ürünleri stabil ortam sağlandığı zaman metaller için koruyucu
niteliktedir. Ancak KDT1 kodlu numunenin malzeme karakterizasyonlarına
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bağlı olarak metalin üzerinde oluşan korozyon ürünleri koruyucu etkide gelişim gösterememiştir.
Metal eserlerin karakterizasyonlarının belirlenerek bozulma durumlarının
incelenmesi, koruma ve onarım müdahale yöntemlerinin belirlenmesine yol
göstermektedir. Yapılan çalışmada elde edilen veriler ışığında, metal eserlerde meydana gelen bozulmaların önlenmesi için çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
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KDT1

KDT2

KDT3

KDT4

Resim 1: Kocadere tonozlu mezar kurtarma kazısına ait analizleri yapılan
etütlük metal eserler.

Resim 2: KDT1 kodlu numune SEM analizi,
ASB görüntüsü.

Resim 3: KDT2 kodlu numune SEM analizi,
ASB görüntüsü.
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Resim 4: KDT3 kodlu numune SEM analizi,
ASB görüntüsü.

Resim 5: KDT4 kodlu numune SEM analizi,
ASB görüntüsü.

Şekil 1: KDT1 kodlu numunenin EDX analizi sonuçları.

Şekil 2: KDT2 kodlu numunenin EDX analizi sonuçları.
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Şekil 3: KDT3 kodlu numunenin EDX analizi sonuçları.

Şekil 4: KDT4 kodlu numunenin EDX analizi sonuçları.

Resim 6: KDT1 kodlu numunenin FTIR grafiği.
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Resim 7: KDT2 kodlu numunenin FTIR grafiği.

Resim 8: KDT3 kodlu numunenin FTIR grafiği.

Resim 9: KDT4 kodlu numunenin FTIR grafiği.
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2015 yılında, Artemision Çevre Surları’nda gerçekleştirilen alan çalışması
ve örneklemeler ile elde edilen taş, tuğla, harçlar üzerinde arkeometrik çalışmalar başlatılmıştır. Örnekler; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB) ile Ankara Üniversitesi
Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) Laboratuvarları’nda
analiz edilmiştir.

YÖNTEM VE ANALİZLER
Magnesia Kazısı, Artemission bölgesi arkeolojik malzemeleri alanda ve
laboratuvar ortamında fotoğraflanarak belgelenmiş, gruplandırılarak kodlanmıştır. Arkeometrik incelemeler kapsamında örneklere fiziksel, kimyasal
ve petrografik analizler uygulanmıştır. Örneklenen taş ve tuğla malzemelere; birim hacim ağırlıkları (BHA), su emme kapasiteleri (SEK), gözeneklilikleri (P) ile sertliklerini (taşlarda) belirlemeyi amaçlayan temel fiziksel testler
uygulanmıştır (Tablo: 2). Harç ve sıva örneklerin kompozisyon özelliklerini
belirlemek için agrega/bağlayıcı, harcın bileşimini oluşturan agregalarında
da granülometrik sistematik elek analizleri gerçekleştirilmiştir (Resim: 2).
Tuğla, harç ve sıva örneklerin kimyasal özelliklerini belirlemek için de X-Işını
Fluoresans analizi (PED-XRF) uygulanmıştır (Tablo: 4 ve Resim: 3). Tüm örneklerin petrografik özellikleri ince kesit mikroskop analizi ile belirlenmiştir
(Tablo: 3a-3c).

BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Magnesia Kazısı, Artemission bölgesi arkeolojik malzemelerinden taş ve
tuğla örneklerin doğrudan alınan kuru ağırlıkları, arşimet (su içerisinde) ve
doygun ağırlıkları (saf su içerisinde 50 torr basınç altında) yardımıyla birim
hacim ağırlıkları (doygun/kuru BHA, g/cm³), su emme kapasiteleri (%SEK)
ve gözeneklilik (% P) değerleri elde edilmiştir (ASTM, 1984; RILEM, 1980;
Ulusay vd., 2005). Yapısal özellikleri ile düşük yoğunluklu (BHA) ve yüksek
gözenekli yapıdaki taşlar daha düşük dayanıma sahiptirler.
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Taş örnekler yoğunlukla kireçtaşlarıdır, takiben dekoratif anlamda kullanılmış olan mermerlere de yapılarda rastlanmaktadır (Tablo: 1,3a). Analiz
uygulanabilen taş örneklerin (kayaç türlerinden bağımsız olarak) doygun birim hacim ağırlıkları 2,53-2,67 g/cm³ arasında, kuru birim hacim ağırlıkları
2,14-2,57 g/cm3 arasında, toplam su emme kapasiteleri %1,04-7,13 arasında
ve toplam gözeneklilikleri de %2,67-15,27 arasında değişmektedir (Tablo: 2a).
Taş örnekler içinde yapıtaşı niteliği taşıyan kireçtaşı örneklerden MGK-T2
örneği en düşük dayanıma sahiptir. Diğer kireçtaşı ve mermer (MGK-T9) örnekler fiziksel test verileri ile değerlendirildiğinde ortalama değerlerde dayanım verileri sunmaktadırlar (Tablo: 2a). Aynı örneklerin Schmidt çekici kayaç
sertlikleri de 28,4 ile 31,2 arasındaki değerlerdedir. Sertlik verileri üzerinden
örnekler “az sert” (SH: 21-40) kategoride sınıflandırılmıştır (Tablo: 2a).
Magnesia Kazısı, Artemission bölgesinden örneklenen yapısal tuğla örneklerin doygun ve kuru birim hacim ağırlıkları sırasıyla 2,46-2,61 g/cm³ (ort.
2,53 g/cm3) / 1,52-1,57 g/cm³ (ort. 1,55 g/cm3) arasında, toplam su emme
kapasiteleri %23,72-27,28 (ort. %25,14) arasında ve toplam gözeneklilikleri de
%37,26-41,57 (ort. %38,87) arasında değişim göstermektedir (Tablo: 2b). Tuğla
örneklerin kuru birim hacim ağırlıkları 1,80 g/cm3’ün altında, gözeneklilikleri
de %30’un üzerinde olduğundan düşük dayanıma sahiptirler (Özışık, 2000).
Artemission bölgesindeki antik yapıların taş/tuğla örgü derzleri ile duvar
moloz dolgularından örneklenen harç ve sıva örnekleri; agrega ve bağlayıcı bölümlerinin belirlenmesi için öncelikle kuru tartıma alınmış daha sonra
bağlayıcı (karbonat; CO3²-) içeriklerinden arındırılmak üzere seyreltik asitle
(%5’lik HCl) muamale edilmişlerdir. Süzme yıkama ve kurutma işlemleri ile
kireç ve tüm karbonat içeriklerinden (bağlayıcısından) ayrılan ve agrega kısmı elde edilen harç ve sıva örnekler oda sıcaklığında kurutulduktan sonra
tekrar tartıma alınarak ağırlıkça toplam bağlayıcı ve agrega miktarlarına ulaşılmıştır (Resim: 2).
İncelenen harç örneklerin toplam agrega içeriği %52,06-73,71 (ort. %63,36)
değerleri arasında değişim göstermektedir (Resim: 2). Örnekler geleneksel/
standart uygulamalarda görülen 2:1 (agrega:bağlayıcı) oranıyla oldukça
uyumludur. Asidik arındırma işleminden sonra örneklerin agregalarına da
(karbonat içerikli olmayan) granülometrik analiz (sistematik eleme) uygula-
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narak agrega tane boyutu dağılımları belirlenmiştir (TSE, 2007). Bu çalışmada
63-1000 μm arasında elekler kullanılmıştır. Örneklerde iri/kaba kum boyutlu
agrega (1-3 mm. tane boylu) oranı %14,98-59,07 arasında (ort. %30,02), kil/
silt boylu agrega (<63 µm) oranı da %0,98-3,13 arasında (ort. %1,59) değişim
göstermektedir (Şekil 2). Harçlarda yapıyı (%100’den geriye kalan oran olarak)
silt/kum boylu tanecikler (63-1000 µm) tamamlamaktadır. Örneklenen tek
sıva örneği de harçlara benzer bir agrega dağılımı göstermektedir. Harçların
ana agrega içeriğini ortalama, iri ve çok iri kum boyutlu (250-1000 µm ve >1000
µm) agregalar birlikte oluşturmaktadır (Wentwort, 1922; Grain Size Classification). Harçların agrega içeriğini oldukça iri, yakın çevre akarsu yatağına ait yuvarlanmış yerel formasyonla uyumlu agregaların oluşturduğu saptanmıştır.
Magnesia Kazısı, Artemission bölgesinden örneklenen taş, tuğla, harç ve
sıva örneklerin petrografik özellikleri optik mikroskop altında incelenmiştir.
Petrografik incelemeler için dıştan içe doğru tüm tabakaları gösterecek şekilde taş ve tuğlalarda doğrudan, harçlarda da sertleştirme yapılarak örneklerin
ince kesitleri hazırlanmıştır (Kerr 1977; Rapp, 2002). İncelemelerde LEICA Research Polarizan Mikroskobu DMLP Model alt ve üstten aydınlatmalı optik
mikroskop kullanılmıştır. Fotoğraflamalar mikroskoba bağlı Leica DFC280
dijital kamera ile (x25 büyütmede), değerlendirmeler de Leica Qwin Digital
Görüntüleme Programı kullanılarak yapılmıştır. Taşlarda matriks ile harçlarda agregayı oluşturan kayaç ve mineraller “Point Counting Metodu” kullanılarak tanımlanmışlardır.
Magnesia Kazısı, Artemission bölgesine ait taş örneklerinde gerçekleştirilen ince kesit optik mikroskop analizi sonucunda yapısal nitelikteki taşlar
yoğunlukla kireçtaşları (kristalize, breşik ve meta kireçtaşı türlerinde) ve takiben de mermer ve çok az da mika şist olarak sınıflandırılmıştır (Tablo: 3a).
Antik alana ait yapılardan örneklenen yapısal tuğlalar 3 grup halinde
incelenmiştir (Tablo: 3b). Örnekler ortalama sıcaklık aralığında (850-950°C)
pişirime uğramış, gözenekli (%5-8) yapıda, farklı boyutlarda (ince-orat-iri),
mineral ve kayaç türü yönünden zengin içeriktedirler. Örnekler şist ve bazalt
türü kayaçların ayrışmış kırıntılarını içermektedirler.
Harç ve sıva örnekler üzerinde gerçekleşen ince kesit mikroskop analizi
sonucunda; harç örnekler 4 grup halinde sınıflandırılmıştır (Tablo: 3c). Harç-
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ların toplam agrega içeriği %35-75 arasında değişim göstermektedir. Tümü
özgün nitelik taşıyan harç ve sıvaların bağlayıcı yapısını kireç ve kireç/kil
karışımlı bağlayıcılar oluşturmaktadır. Özgün harç (Harç Gr3) ve sıva örneklerde (Sıva Gr1) toplam agreganın %1 ve %25’i oranlarında tuğla kırığı parçalarına da rastlanmıştır (Tablo: 3c).
Artemission bölgesinden örneklenen tuğla, harç ve sıva örneklerin element içerikleri X-Işınları Fluoresans Analizi Yöntemi (PED-XRF) kullanılarak
belirlenmiştir. Bu çalışmada, X-LAB 2000 model PED-XRF (Polarized Energy
Dispersive-XRF) spektrometresi kullanılmıştır. Analizde USGS (Birleşik Devletler Jeolojik Araştırma) standartları ve referans olarak GEOL, GBW-7109, ve
GBW-7309 kullanılmıştır (Shackley, 2011).
Tuğla, harç ve sıva örnekleri üzerinde gerçekleşen PED-XRF analizi sonuçları ince kesit verilerini destekler yöndedir. Tuğlaların kimyasal içeriğini
(ortalama değerler üzerinden azalan oranda); SiO2 (ort. %44,50), Al2O3 (ort.
%15,06), CaO (ort. %9,84), Fe2O3 (ort. %7,57), MgO (ort. %5,27) ve K2O (ort.
%2,73) oluşturmaktadır. Harçların kimyasal bileşimini de azalan oranda CaO
(ort. %32,82), SiO2 (ort. %20,59), Al2O3 (ort. %3,47), Fe2O3 (ort. %2,06), MgO
(ort. %1,54) ve Na2O (ort. %1,01) oluşturmaktadır. Tuğla örneklerin benzeşen
kimyasal bileşimleri, ortak bir üretim merkezini işaret eder niteliktedir. Harç
örnekler ise en az 3 farklı uygulamayı ya da hammadde içeriğini yansıtmaktadır (Şekil 3).
Arkeolojik alana ait harç ve sıva örneklerin kireç türü ve dayanım özellikleri PED-XRF analizi ile elde edilen Cementation Index (CI) verileri yardımı
ile değerlendirilmiştir (Tablo 4) (Boynton, 1980). Cementation Index (CI) asitte çözünen kısmın, bazlarda çözünen kısma oranıdır. Kireç içerikli harçlar
agrega içeriğine ve türüne göre yağlı harç (YK) ve hidrolik harç olarak (ZHK,
OHK ve HK) ayrımlanmaktadır. Harçlarda toplam agrega oranı %5’in altında olan yağlı harçların kireç oranı, yani CaO oranı yüksek harçlardır. Harçlarda toplam agrega oranı %5’in üzerinde olan harçlar, CaO oranı düşük hidroliklik özelliği olan harçlardır. Harç ve sıva örneklerin CI değerleri 0,70-4,87
değerleri arasında (ort. 2,04) değişim göstermektedir (Tablo 4). Örneklerin
kireç türleri DÇ/Ç kategorisindedir. Bu verilerin ışığında örneklerin oldukça
yüksek malzeme dayanımına sahip oldukları CI verileri ile de belirlenmiştir
(Tablo 4).
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SONUÇLAR
Magnesia Kazısı, Artemission bölgesinde gerçekleşen örneklemeler ile
oluşturulan taş, tuğla, harç ve sıva örnek setleri çeşitli arkeometrik yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında yapı malzemeleri arkeometrik
analizler için gruplandırılarak kataloglanmış, fotoğraflanarak belgelenmiştir.
Arkeometrik incelemeler kapsamında örneklere temel fiziksel testler, kompozisyon, petrografik ve kimyasal analizler uygulanmıştır.
Arkeometrik analizler, şehir surlarında yoğunlukla kireçtaşları ve yanında
mermer ve mikaşist türü kayaçların kullanıldığını göstermiştir. Taşlar petrografik, lokasyon farkı ve fiziksel özelliklerine göre değişen özelliklere sahiptir.
Agrega ve matriks yapısının incelendiği petrografik analiz ile 3 gruba ayrılan tuğlaların detaylı kimyasal analizleri ana element yapılarının oldukça
benzer olduğunu göstermiştir. Tuğla örneklerin kil yapısı, agrega içeriği, pişirim/üretim sıcaklığı ve içerdiği agrega türlerine bağlı olarak benzer özellik göstermesi, tuğlaların yerel atölyelerde ve aynı dönemde üretilmiş olma
olasılığını güçlendirmektedir. Agrega/bağlayıcı kompozisyonu açısından değerlendirilen harçlar ise oldukça farklı içeriklere sahiptirler.
Harçların agrega içeriğini, dere yatağına ait, oldukça iri ve yuvarlanmış
yapıdaki agregalar oluşturmaktadır. Taşlarda olduğu gibi harçlar da yerel kayaç formasyonunu yansıtan agrega içeriği sunmaktadırlar.
Magnesia kazısının oldukça küçük bir bölümünü ve çeşitli zaman dilimlerini içeren bölgede gerçekleştirilen bu tür bir ön çalışma bölgenin malzeme
karakteristiğini anlamak için önemli veriler sunmuştur. Bundan sonraki aşamayı, elde edilen arkeometrik sonuçların arkeolojik verilerle de ele alınıp yorumlanması oluşturacaktır. Ayrıca çalışmanın kazı alanına yayılarak sürdürülmesi ile de bölgeler, dönemler ve yapılar arası ilişkiler ve ilişkilendirmeler
yapısal malzemeler üzerinden yapılabilir hale gelecektir.
TEŞEKKÜR
Yazarlar, araştırma çalışmalarının gerçekleşmesi için etütlük örneklerin
analizlere hazırlanması ve kodlanmasında yardımları için Dr. Murat EROĞLU ve Gülşen ALBUZ GEREN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, MAKLAB) ile teknisyen Şevket ÖZDİLEK’e (Ankara Üniversitesi, YEBİM) teşekkürlerini sunarlar.
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Resim 1: Magnesia kazısının lokasyonu, ve Magnesia kazısı Artemission Bölgesi.
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Tablo 1: Magnesia kazısı Artemission bölgesinden örneklenen yapısal malzemeler.
Örnekler
MGK-T1
MGK-T2
MGK-T3
MGK-T4
MGK-T5
MGK-T6
MGK-T7
MGK-T8
MGK-T9
MGK-B1
MGK-B2
MGK-B3
MGK-B4
MGK-H1
MGK-H2
MGK-H3
MGK-H4
MGK-H5
MGK-H6
MGK-H7
MGK-H8
MGK-H9
MGK-H10
MGK-H11
MGK-H12
MGK-H13
MGK-S1

Açıklamalar
Güney Stoa kuzey giriş kapısı kuzey duvarı iç yüzeyden mevcut
zeminden 4. sırasından (2)
Propylonun güneyindeki exedralar arası stoa duvarının üst kısmı
Bizans duvarı içi moloz dolgu (4)
Propylonun güneyindeki exedralar arası stoa duvarı üst kısım
Bizans duvarı içi moloz dolgusu (5)
Kuzey Excetra arkasında stoa duvarı üzerindeki mimari bloktan (6)
Kuzey podyumun kuzey ucu arkası Bizans surunun bulunduğu
bölgedeki stoanın duvarından (8)
Kuzey Stoanın kuzey kapısının geç dönemde kapatılan alandan
(11)
Stoada nişli mekanın batısındaki ara mekanın batı duvarı
üzerinden (15)
Latrina arka duvarının kuzeydeki tarafındaki Bizans duvarı (?)
içinden (23)
Latrina doğusundaki sarnıç içinden kaplama taş (26)
Nişli mekanın batısındaki ara mekan stoa duvar ile ana mekan
girişi yakını yıkıntı duvardan (12)
Nişli mekanın batısındaki ara mekanın batısındaki yıkıntı
duvardan (16)
Kuzey Stoa Latrinanın güneyindeki yıkıntı duvardan (19)
Latrinanın kuzeyindeki arka duvar üzerinden (21)
Güney Stoanın kuzey giriş kapısı kuzey duvarı iç yüzeyden
mevcut zeminden 5. sıra derz harcı (1)
Propylonun güneyindeki exedralar arası stoa duvarının üst kısmı
Bizans duvarı içi moloz dolgu (3)
Kuzey Podyumun kuzey ucunun arkasındaki Bizans suru moloz
dolgu harcı (7)
Kuzey Stoa, çeşmenin köşesi stoa duvarı ile Bizans duvarı arası 5.
blok arası derz harcı (9)
Kuzey Stoanın kuzey kapısının geç dönemde kapatılan alandan
derz harcı (10)
Nişli mekanın batısındaki ara mekan stoa duvar ile ana mekan
girişi yakını yıkıntı duvardan (13)
Stoada nişli mekanın batısındaki ara mekanın batı duvarı üzeri
tuğla/taş arası derz harcı (14)
Nişli mekanın batısındaki ara mekanın batısındaki yıkıntı
duvardan (17)
Kütüphane binasının güneybatı köşesindeki duvar üzerinden derz
harcı (18)
Kuzey Stoada Latriha’nın güney duvarı yıkıntısı içinden derz harcı
(20)
Latrinanın kuzeyindeki arka duvardan (22)
23 No.lu alandan duvardan moloz dolgu harcı (24)
Sergilenen başlıkların arkasındaki (5. başlık arkası) Bizans duvarı
moloz dolgu harcı (27)
Latrina doğusundaki sarnıç içinden kaplama altındaki izolasyon
sıvası (25)

Malzeme
Türü

Taş

Tuğla

Harç

Sıva
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Tablo 2a: Magnesia kazısı Artemission bölgesi taş örneklerinde temel fiziksel testler.

Taş
Örnekler

*BHA-Doygun
(g/cm3)

BHA-Kuru
(g/cm3)

SEK (%)

P (%)

SH**

MGK-T1

2,62

2,53

1,41

3,57

29,4

MGK-T2

2,53

2,14

7,13

15,27

-

MGK-T3

2,62

2,46

2,53

6,22

28,4

MGK-T4

2,64

2,57

1,04

2,67

30,4

MGK-T8

2,62

2,55

1,06

2,70

31,2

MGK-T9

2,67

2,57

1,49

3,83

29,8

(*) BHA: Birim Hacim Ağırlığı, SEK: Su Emme Kapasitesi, P: Porozite, SH: Schmidt Çekici Sertliği
(**) Sertlik Değerleri: 0-10: Yumuşak, 10-20: Az Yumuşak, 21-40: Az Sert, 41-50: Sert, 51-60: Oldukça Sert, >60: Çok Sert

Tablo 2b: Magnesia kazısı Artemission bölgesi tuğla örneklerinde temel fiziksel testler.

Tuğla
Örnekler

BHA-Doygun (g/cm3) BHA-Kuru (g/cm3)

SEK (%) P (%)

MGK-B1

2,46

1,53

24,56

37,66

MGK-B2

2,55

1,56

25,01

38,97

MGK-B3

2,61

1,52

27,28

41,57

MGK-B4

2,50

1,57

23,72

37,26

Ortalama

2,53

1,55

25,14

38,87
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Resim 2: Magnesia kazısı Artemission bölgesi harç ve sıva örneklerinin agrega/
bağlayıcı (üstte) ve agregada granülometrik analiz (altta) grafikler.
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Tablo 3a: Magnesia kazısı Artemission bölgesi taş örneklerinin petrografik özellikleri

Taş Örnek
Grupları

Kayaç
Türü

Sertlik
(Mohs)

Taş Gr1a

Kristalize
Kireçtaşı

2,5 - 3

Kristal dokulu başlıca kalsit içeren
yapıda aragonit ve yer yer dolomit
mineralleri bulunuyor.

Taş Gr1b

Breşik
Kireçtaşı

2,5 – 3

Breşik dokulu karbonat matriksi başlıca
kalsitler ve yanında az oranda kireçtaşı
ve kuvars mineralleri oluşturuyor.

Taş Gr1c

Meta
Kireçtaşı

2,5 – 3

Blasto tanesel dokulu yapıyı kısmi
metamorfizma geçirmiş basınç ikizi
içeren kalsitler oluşturmaktadır.

Taş Gr2

Mermer

~3

Taş Gr3

Mika Şist

5 – 5,5

Kayaç ve Mineraller*

Granoblastik dokulu ortalama 0,7 mm.
tane boylu basınç ikizi gösteren kalsitler
yapıyı oluştururken yanında oldukça az
oranda opak mineraller yeralıyor.
Lepidogranoblastik dokulu yapıyı
biyotit, kuvars, muskovit ve klorit
mineralleri oluşturuyor.

Tablo 3b.: Magnesia kazısı Artemission bölgesi tuğla örneklerinin petrografik özellikleri

Tuğla Örnek
Grupları

T (°C)

P (%)

Kayaç ve
Mineraller*

Agrega
Boyutu

Kayaç
Kökeni

Tuğla Gr1

900-950

5

Q,Pl,Ms,By,Op,Ş

İnce**

Şist

Tuğla Gr2

850-900

8

Q,Pl,By,Ms,Ş

iri**

Şist

Tuğla Gr3

~900

8

Q,Ç,Pl,By,B,Py

orta**

Bazalt

(**) İnce / Orta / İri Boyutlu Agrega (mm) : <0,5 / 0,5-1,0 / >1,0
Tablo 3c: Magnesia kazısı Artemission bölgesi harç ve sıva örneklerinin
petrografik özellikleri Harç ve sıva örneklerin toplam agrega/
bağlayıcı oranları dökümü;
Harç ve sıva örneklerin toplam agrega/bağlayıcı oranları dökümü;
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Harç ve Sıva Örnek Grupları

MTB (%)

MTA (%)

Harç Gr1

55

45

Harç Gr2

65

35

Harç Gr3

62

38

Harç Gr4

25

75

Sıva Gr1

52

48

Harç ve sıva örneklerin bağlayıcı ve agrega bileşim oranlarının dağılımı;

Harç
Örnek
Grupları

Matriks Bağlayıcı İçeriği
(%100)
Kireç

Kil

Çm

Matriks Agrega İçeriği (%100)

Alçı

Kayaç & Mineraller*

TK

Org

Harç Gr1

100

-

-

-

100 (Q,K,Pl,Qs,By,Ms,Mş)

-

-

Harç Gr2

100

-

-

-

100 (Q,C,K,Ş,Op,By,Ms)

-

-

Harç Gr3

90

-

10

-

99 (Q,Ç,Kt,B,Qs,Pl,By)

1

-

Harç Gr4

100

-

-

-

100 (Q,K,Op,Ş,Sr,Ms,By)

-

-

Sıva Gr1

100

-

-

-

75 (Q,K,C,Ms,Sr,Op)
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-

(*) B: Bazalt, By: Biyotit, C: Kalsit, Cs: Kalsedon, Ç: Çört, Çm: Çimento, Dt: Dolomit, G: Granit, K:
Kireçtaşı, Kt: Kumtaşı, MTA: Matriks Toplam Agrega Oranı, MTB: Matriks Toplam Bağlayıcı
Oranı, Ms: Muskovit, Mş: Mika Şist, Op: Opak Mineraller, Org: Organik İçerik, Pl: Plajiyoklas, Py: Piroksen, Q: Kuvars, Ş: Şist, TK: Tuğla Kırığı Parçaları.

Tablo 4: Magnesia kazısı Artemission bölgesi harç ve sıva örneklerinin Cementation Index verileri.

Örnekler

Cementation Index (CI)

Kireç Türü

MGK-H1

1,36

DÇ*

MGK-H2

2,04

DÇ/Ç

MGK-H3

2,44

DÇ/Ç

MGK-H4

3,03

DÇ/Ç

MGK-H5

1,03

HK

MGK-H6

1,68

DÇ

MGK-H7

0,70

OHK

MGK-H8

0,83

HK

MGK-H9

1,24

DÇ

MGK-H10

4,87

DÇ/Ç

MGK-H11

2,06

DÇ/Ç

MGK-H12

1,26

DÇ

MGK-H13

3,30

DÇ/Ç

MGK-S1

2,71

DÇ/Ç

Harç Ort.

2,04

DÇ/Ç

(*) Yağlı Kireç (YK): <0,30, Zayıf Hidrolik Kireç (ZHK): 0,30 - 0,50,
Ortalama Hidrolik Kireç: 0,51 - 0,70, Hidrolik Kireç (HK): 0,71 1,10,
Doğal Çimento (DÇ): 1,11-1,70, Doğal Çimento & Çimento
(DÇ/Ç) : 1,70<
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Resim 3: Magnesia kazısı Artemission bölgesi harç (solda) ve tuğla (sağda) örneklerinde PEDXRF analizi verileri ile gruplandırmalar (Triangle Plotting).
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NEOLİTİK ÇATALHÖYÜK GÜNEY ALANINDAN
ALINAN SIVA ÖRNEKLERİ ÜZERİNE
ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR
Ali GÜZEL*
Çağla MERAL AKGÜL
M. Ümit ATALAY
Şahinde DEMİRCİ
GİRİŞ
2012 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınan Çatalhöyük,
Orta Anadolu Platosu, Konya Havzası, Çumra Bölgesi’nde yer alır (“Kulturvarlıkları.gov.tr,” n.d.). Burada yaklaşık 9000 yıl önce burada 3000 - 8000
insanın yaşamış olduğu düşünülmektedir. Dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden biri olması (M.Ö. 7400-6200), girişleri çatılarda olan yoğun biçimde
biraraya toplanmış evleri ve çok iyi korunmuş kerpiç mimarisi Çatalhöyük’e
uluslararası bir önem kazandırmıştır (Hodder, 2006). İnsanların kalıcı yerleşik yaşama geçtiği, bitkilerin ve hayvanların evcilleştirilmeye başlandığı bir
dönemde, Çatalhöyük yerleşim yerinin hem geniş ve hem de uzun ömürlü
olması bu alanın gizemli yanlarından biridir (Hodder, 2006). Doğu ve Batı
olmak üzere iki höyükten oluşan Çatalhöyük’te Harita: 1), terkedilmiş, eski
evlerin içleri doldurularak üzerlerine yenilerinin yapılması sebebi ile 18 farklı
yerleşim seviyesi oluşmuştur. Doğu Höyük olarak adlandırılan ana höyük,
Neolitik Dönem’e, yerel olarak “Küçük Höyük” olarak adlandırılan Batı Höyük ise Bakır Dönemi ve Kalkolitik Dönem’e tarihlendirilmektedir.
*

Öğr. Gör. Ali GÜZEL, Doktora Öğrencisi, Arkeometri Ana Bilim Dalı/Merkez Laboratuvarı ARGE Eğitim ve Ölçme Merkezi, ODTÜ, Ankara/TÜRKİYE.
Dr. Öğr. Gör. Çağla MERAL AKGÜL, İnşaat Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, Ankara/TÜRKİYE.
Prof. Dr. M. Ümit ATALAY, Maden Mühendisliği Bölümü/Arkeometri Ana Bilim Dalı, ODTÜ,
Ankara/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Şahinde DEMİRCİ, Kimya Bölümü/Arkeometri Ana Bilim Dalı, ODTÜ, Ankara/TÜRKİYE.
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Bu arkeolojik alan, arkeolog James Mellaart tarafından keşfedilmiş ve
1950’li yılların sonlarına doğru ve 1960’lı yılların başlarında kazı çalışmaları yapılmıştır. 1993 yılından itibaren kazı çalışmalarını arkeolog Ian Hodder
tarafından devam ettirilmiştir. Kazı, günümüzde arkeolog Çiler Çilingiroğlu
tarafından yürütülmektedir. Kazı alanı 13,5 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.
Höyüklerdeki kazı alanları Harita: 1’de gösterilmiştir. On yıllarca kullanılabilecek sert kireç zeminler yerine (Anadolu ve Orta Doğu’daki çoğu arkeolojik
alandarda olduğu gibi) Çatalhöyük’teki yapıların zeminlerinde kireç-zengin,
yumuşak formda sıvalar kullanılmıştır. Bundan dolayı sürekli sıva yapılmasına ihtiyaç duyulmuş, yıllık ve hatta belki de aylık olarak zemin ve duvarlara
çok ince tabakalar halinde tekrar tekrar sıvalama işlemi uygulanmıştır. Zemin veya duvarlarda yüzlerce kez tekrarlayan uygulamalardan dolayı 10 cm.
kalınlığına kadar erişen sıva tabakaları bulmak mümkündür (Hodder, 2006).
Çatalhöyük sıvalarıyla ilgili çeşitli birçok çalışma mevcuttur (Anderson et al.,
2014; Doherty, 2009, 2007; Matthews et al., 1996; Matthews, 2005).

Harita 1: Çatalhöyük’ün konumu (31.83° N, 35.90° E) ve höyüklerin kazı alanlarını içeren plan
(Shillito and Matthews, 2013).
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Çatalhöyük’te kerpiç tuğla, sıva, kil toplar ve çanak çömlek gibi farklı malzemelerin üretiminde farklı sedimanlar kullanılmıştır (Doherty, 2009, 2007).
Höyük sıvalarında kullanılan malzemelerin neler olduğu ve üretim aşamasında bu malzemelere nelerin eklendiğini anlamak için kazı alanından alınan
sıva örnekleri üzerine çeşitli arkeometrik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, sıva
hammaddelerinin nereden geldiğini anlamak için höyük yakın çevresiden
bir seri jeolojik örnek alınmış ve bu örnekler üzerinde de optik mikroskop
ve SEM-EDX gibi yöntemler ile çeşitli incelemeler yapılmıştır (Doherty et al.,
2007). Diğer bir çalışmada ise, tabakalı yapıya sahip çeşitli duvar sıva örnekleri ve Çatalhöyük dolaylarında bulunan sedimanlar incelenmiştir (Anderson
et al., 2014). Çalışmada, duvar sıvalarının genel olarak kaba ve ince olmak
üzere iki tip sıvadan oluştuğu ve bu sıvaların da iki farklı sedimandan hazırlanmış olduğu gözlenmiştir. Kaba sıvalarda yalnızca veya en azından çoğunlukla Neolitik Çatalhöyük yerleşim yerinin hemen altında veya yakınlarından elde edilen marlın (killi kireç), ince sıvalarda ise en yakın olarak yerleşim
yerinden 6,5 km. uzaklıkta elde edilen yumuşak kirecin (soft lime) kullanıldığı anlaşılmıştır.
Bu çalışmada, Konya Müzesi izniyle, Çatalhöyük kazı başkanı Ian
Hodder’ın ve araştırmacı Burcu Tung’un yardımlarıyla Çatalhöyük kazı
alanının güney alanından temin edilen bir grup sıva örneğinin mineralojik
kompozisyonunun belirlenmesi için daha önce toplanan XRD kırınım desenleri Rietveld arıtım yöntemi ile analiz edilmiştir. Ayrıca, örneklerin elementel
kompozisyonu XRF ve SEM-EDX yöntemleri ile incelenmiştir.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Toplanan sıva örnekleri
Çalışma kapsamında Güney alanından temin edilen sıva örnekleri kullanılmış, örnekler Resim 1’de sunulmuştur. Örneklerin kodlanması şu şekildedir: (i) İlk harf Çatalhöyük; (ii) İkinci harf alanı: N, North, S, South; (iii) ilk
rakam arkeologlar tarafından verilen ünite numarası; (iv) ikinci rakam örnek
numarası. Örneğin; ÇH-S-30417-1, Güney alanından alınan 30417 ünite numarasına ilişkin 1 numaralı örneği göstermektedir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Resim 1: Örnekler (a) ÇH-S-30417-1, (b) ÇH-S-30653-1, (c) ÇH-S-18918-8, (d) ÇH-S-30216-3,(e)
ÇH-S-10000-1.

Toplanan sıva örnekler için renk önemli bir tanımlayıcı faktördür. Örneklerin renkleri Munsell soil colour kartlarıyla karşılaştırılarak belirlenmiş ve
Tablo: 1’de sunulmuştur. Örneklerinin benzer renkte olduğu görülmüştür.
10YR 8/1 ve 10YR 8/2 renklerinin her ikisi de açık griye karşılık gelmektedir.
Tablo 1: Sıva örneklerin arkeolojik tanımlamaları (Güzel et al., 2017)

Örnek adları

Malzeme

Tanımlama

Alan

Renk

ÇH-S-10000-1

Yapı Malzemesi

Sıva

Güney

10YR 8/2

ÇH-S-30216-3

Yapı Malzemesi

Sıva

Güney

10YR 8/2

ÇH-S-18918-8

Yapı Malzemesi

Sıva

Güney

10YR 8/1

ÇH-S-30653-1

Yapı Malzemesi

Sıva

Güney

10YR 8/1

ÇH-S-30417-1

Yapı Malzemesi

Sıva

Güney

10YR 8/1

Sıva örnekleri üzerinde toplanan ve 33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı
Bildiri Kitabı’nda yayınlanan XRD desenleri Şekil: 1’de özetlenmiştir (Güzel et
al., 2017). Çalışma; sıva örneklerinin ana mineral bileşenlerinin kalsit (CaCO3),
kuvars (SiO2), ve beyaz mika olarak da bilinen muskovit (KAl2(AlSi3O10)

(OH)2) olduğu göstermiştir. Ayrıca, ÇH-S-18918-8 ve ÇH-S-10000-1 örnekle-

rinde dolomit, ÇH-S-30417-1 ve ÇH-S-30653-1 örneklerinde jips gözlenmiştir.
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Şekil 1: Sıva örneklerinin XRD kırınım desenleri (Mu, Muskovit; Ch, Klorit; Q, Kuvars; C, Kalsit;
D, Dolomit; Gy, Jips) (Güzel et al., 2017).

Deney yöntemleri ve örnek hazırlama
Bu çalışmada, daha önce toplanan XRD desenleri (Güzel et al., 2017) Rietveld arıtım yöntemi ile, HighScore Plus yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir.
Ayrıca, örneklerin elementel kompozisyonları XRF ve SEM-EDX yöntemleri
ile incelenmiştir. Ölçümlerde ODTÜ Merkez Laboratuvarı’nda bulunan ekipmanlar kullanılmıştır: XRF - Rigaku ZSX Primus II spektrometresi (Rigaku,
Japonya); SEM-EDX - 1,2 nm çözünürlüklü QUANTA 400F Field Emission
taramalı elektron mikroskobu. XRF ölçümleri için sıva örneklerinin bir kısmı
havanda toz haline getirilmiş; SEM-EDX ölçümleri için ise küçük sıva parçaları yüzeylerinin iletken hale gelmesi için Au/Pd ile kaplanmıştır.
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Bulgular
Toplanan XRD desenleri Rietveld arıtım yöntemi ile analiz edilmiş, sonuçlar Tablo: 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Sıvaların Rietveld arıtım yöntemi ile belirlenen mineralojik kompozisyonları.

Örnek

Mineral (% ağırlık)
Jips

Muskovit

ÇH-S-10000-1

Kalsit
60,1

Kuvars Dolomit
9,0

7,7

-

23,3

ÇH-S-30216-3

65,0

8,9

-

-

26,1

ÇH-S-18918-8

51,5

7,6

21,3

-

19,7

ÇH-S-30653-1

62,2

10,0

-

5,9

21,9

ÇH-S-30417-1

62,7

10,5

-

3,4

23,4

Elde edilen XRF sonuçları Tablo: 3’de verilmiş ve başlıca bulunan elementlerin % ağırlıkça miktarları Şekil 2’de özetlenmiştir.

Tablo 3: Sıvalarda bulunan başlıca elementlerin XRF analiziyle elde edilen ağırlıkça % miktarları.

Miktar (% ağırlık)
Elemt

ÇH-S-18918-8 ÇH-S-30653-1

ÇH-S-304171

ÇH-S-10000-1

ÇH-S-30216-3

O

51,1

50,5

51,3

51,6

51,6

Ca

20,4

20,1

21,0

20,2

19,7

Si

9,90

10,9

9,10

10,6

10,5

C

5,79

6,12

6,78

6,36

6,63

Al

3,94

4,38

3,59

4,14

4,43

Fe

2,35

2,61

2,91

2,40

2,76

K

2,18

2,25

2,15

1,59

1,72

Mg

2,06

1,19

1,67

1,09

1,08

S

1,40

0,61

0,74

1,04

0,87
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Şekil 2: XRF sonucuna göre başlıca bulunan elementlerin % ağırlıkça miktarları.

Örnekler üzerinde SEM-EDX ölçümlerinin yapıldığı alanlar Şekil: 3’te sunulmuştur.

ÇH-S-30417-1

ÇH-S-30653-1

ÇH-S-30216-3

ÇH-S-18918-8

ÇH-S-10000-1

Şekil 3: Sıva örneklerinin SEM görüntüleri.

33

Seçilen alanlar üzerinde yapılan SEM-EDX analiz sonuçları Tablo: 4’de
verilmiştir ve başlıca bulunan elementlerin % ağırlıkça miktarları Şekil 4’te
özetlenmiştir.

Tablo 4: Sıvalarda bulunan başlıca elementlerin SEM-EDX analiziyle elde edilen ağırlıkça % miktarları.

Element

Miktar (% ağırlık)
ÇH-S-30417-1

ÇH-S-30653-1

ÇH-S-18918-8

ÇH-S-30216-3

ÇH-S-10000-1

C

17,11

16,10

17,65

13,88

16,21

O

43,53

44,84

42,40

41,95

44,96

Mg

1,39

1,36

4,14

1,31

2,14

Al

4,49

4,00

3,36

4,85

4,24

Si

11,67

10,19

9,71

13,80

11,59

S

-

2,37

-

-

-

K

1,80

1,51

1,64

2,71

1,94

Ca

17,51

17,21

18,72

18,11

16,68

Fe

2,51

2,43

2,38

3,40

2,24

Şekil 4: EDX Sonuçlarına göre başlıca bulunan elementlerin % ağırlıkça miktarları.
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SONUÇLAR
SEM-EDX analizinde kullanılan numunelerin üzerinde morfolojik bir çalışma yapılmamıştır. Elementel analiz sonuçlarına bakıldığında bütün sıvalarda Ca ve Si elementlerinin yüksek miktarda olduğu gözlenmektedir. Bunun
nedeni ise beklenildiği gibi ana minerallerin kalsit (CaCO3) ve kuvars (SiO2)
olmasından dolayıdır. XRF sonuçlarına göre az da olsa ÇH-S-18918-8 ve ÇHS-10000-1 örneklerinde Mg element miktarında diğer örneklere göre artış gözlenmiştir. Sıva örneklerinde Mg elementinin bulunması, XRD deney sonuçlarında ortaya çıkan dolomit (CaMg(CO3)2) mineralinin varlığını teyit etmektedir. Sıva örneklerinde gözlenen bir diğer element S, ise jips mineralinin de
olabileceğini elementel olarak göstermektedir. Belirgin şekilde görülen Al ve
K elementlerinin de muskovit mineralinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bulunan elementler XRD sonuçlarıyla uyumludur. İki elementel analiz yönteminde farklılıklar gözlenmiştir. Bunun sebebi örneklerin homojen yapıda olmamasındandır. SEM-EDX analizinde deney sonuçları numunenin belirli bir
bölgesinden (matristen) elde edildiği için; numuneyi temsil etmede yetersiz
kalmıştır. XRF yönteminde ise numune toz haline getirildiğinden dolayı deney sonuçları SEM-EDX analizine göre numuneyi temsil etmek bakımından
daha sağlıklıdır. Rietveld arıtım yöntemi ile yapılan analiz sonuçlarında ise,
sıva örneklerindeki kalsit mineralinin yoğun oranda bulunduğu anlaşılmıştır.
Dolomit miktarlarının ÇH-S-18918-8 ve ÇH-S-10000-1 örneklerinde birbirinden çok farklı olması, örneklerin heterojen bir yapıda olduğuna işaret eder.
Sonuç olarak, elementel analiz yöntemlerinin XRD analizleri ile birlikte
sıva örneklerinin karakterize edilmesinde tamamlayıcı bir rolü olduğu görülmüştür. Örneklerin heterojen olmasından dolayı analizlerin mikro ölçüde
yapılması gereklidir.
Daha sonraki çalışmalarda sıva örneklerinin fiziksel özelliklerinin karakterizasyonu (porozite, yoğunluk vb.) ve ince kesit analizlerinin, sıvaların üretim
aşamasında kullanılan katkı maddeleri hakkında detaylı bilgiler verebileceği
düşünülmektedir. Neolitik Çatalhöyük döneminin sıva teknolojisi ve zamanla değişiminin, dönemin farklı evrelerine ait sıva örneklerinin sistematik olarak analizleri ile ortaya çıkması beklenmektedir.
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ENEZ (AINOS) TOPLUMUNDA
AĞIZ SAĞLIĞI
Atiye Bahar MERGEN*
GİRİŞ
Dişler sert ve dayanıklı yapıları sebebiyle, ölüm sonrasında vücudun diğer
kısımlarına oranla daha dirençli ve sağlam bir yapı göstermektedir. Ağız ve
diş hastalıkları üzerine yapılan araştırmalar eski çağlarda yaşamış insanların
beslenme şekilleri, besin hazırlama teknikleri, ağız temizliği, sosyo-ekonomik
düzeyleri ortaya koymakta ve günümüz toplumlarıyla karşılaştırma yapılabilmesine olanak vermektedir.
Diş ve çene hastalıklarının teşhisi, yorumu ve görülme sıklıklarının belirlenmesi özellikle eski toplumlarda biyolojik yapını ve kültürün uyum süreçlerinin ortaya konmasında önemlidir (Özbek, 2007). Diş aşınması, diş çürüğü,
tartar, periyodontal hastalıklar ve ölüm öncesi diş kaybı sıklıkla görülen dolayısıyla çalışılan patolojik hastalıklar arasında yer alır. Bu lezyonların oluşmasında etkili olan beslenme şekli, besin türleri, ağız ve diş temizleme alışkanlıkları gibi biyolojik ve kültürel unsurlar yaşanılan bölgeye ve döneme göre
değişlik göstermektedir.
Enez (Ainos) Edirne İli’nin Ege kıyısında Meriç Nehrinin denize kavuştuğu alanda yer almaktadır. Önemli yol güzergahında olan şehir Balkanlar ile
Güneydoğu Avrupa’yı Anadolu ve Ege’ye bağlayan kara ve deniz yolu üzerinde yer almaktadır. Eskiçağ’da Doğu Trakya’nın en önemli ve iyi korunmuş
iki limanlı kenti olarak anımsatılmaktadır (Başaran 2011). Erken dönemlerden beri sürekli yerleşim gören Enez’de ilçenin girişinde yer alan köprünün
*

Dr. Öğr. Üyesi A. Bahar MERGEN; Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Rahva yerleşkesi PK 13.000 Merkez, Bitlis/TÜRKİYE.
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doğusundaki tarlada Ainos’un en eski nekropolisi belirlenmiştir. Su Terazisi olarak adlandırılan nekropolisteki mezarlar üst üste gelen çoğunlukla üç,
seyrek olarak dört tabakadan oluşuyor. Toprak yüzeyine yakın tabakada çok
az sayıda Geç Roma Dönemine ait mezarlar tespit edilmiştir. Bugüne değin
açılan alanlarda genel olarak toprak yüzeyinin 1.00 ile 1.50 metre derinlikler
arasında Helenistik, bu derinlikten sonra 1.50-3.00 metreler arasındaki katmanda karışık durumda çoğunlukla Klasik ve az sayıda Arkaik Dönemlere
tarihlenen mezarların saptanmıştır
Bu çalışmada Enez Toplumunun çürük, apse, tartar ve Ante-mortem diş
kayıpları incelenerek toplumun genel ağız sağlığı araştırılmıştır.

MATERYAL ve METOD
Çalışma 2014-2017 sezonlarında çıkarılan iskeletler üzerinde yapılmıştır.
Arazi çalışmasından sonra Enez Kazı Evi Laboratuvarı’nda mekanik olarak
temizlenmiş sonrasında cinsiyet tayini, yaş tahmini ve diş üzerindeki hastalıkların tespiti yapılmıştır.
Bebek ve çocuklarda ergenlik çağına kadar cinsiyetin güvenilir bir şekilde
belirlenememesinin yanı sıra, çene kemiklerinin ve dişlerin çok az olmasından dolayı çalışmada sadece yetişkin bireyler üzerinde cinsiyet tespiti yapılmıştır. Cinsiyet tayini Workshop of Europen Antropologist (WEA, 1980) ’in
belirlediği kriterler kullanılmıştır. Bebek ve çocuklarda yaşlandırma, dişlerin
sürme zamanına göre yapılan dental yaşlandırma ve diyafiz uzunlukları temel alınarak yapılmış (Ubelaker, 1978; Brothwell, 1981), erişkin bireylerde
ise sutural yaşlandırma (Oliver, 1969; WEA, 1980), dental aşınma (Brothwell,
1981) yöntemleri kullanılmıştır.
Enez toplumunun diş sağlığı üzerien yapılan çalışmada erişkinlere ait bireylerin yaş aralığı tayininde Buikstra ve Ubelaker’den (1994); diş çürüğü, çürüklerin görülme yüzeyleri ve hangi dişte görüldüğü, dişler üzerindeki apse
ve apse oluşum yerleri, diş taşı oluşumu, diş aşınması yöntemin de Brotwell
(1981)’den ve tüm dişlerin aşınma derecelerinin derecelendirmesinde ise Bouville ve diğ.’den (1983) yararlanılmıştır.
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BULGULAR
Enez toplumunun yaş ve cinsiyet gruplarına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmektedir. Fetus, bebek ve çocuk grubuna giren bireylerde cinsiyete özgü
morfolojik farklılaşmanın oluşmamasından dolayı cinsiyet tayin edilememiştir. Bebek ve çocuklara ait diş kalıntılarının yok denecek kadar az olması sebebiyle de bu çalışmaya dahil edilememişlerdir. Yetişkin bireylerin tümünde
cinsiyet tayini yapılabilmiştir.
Tablo 1: Enez Toplumunda Yetişkinlerde Dişe Göre Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

Kadın
Yaş Grupları

Kişi Sayısı

Erkek
%

Toplam

Kişi Sayısı

%

n

%

0

0

0

0

12–20

0

20-35

7

53,84

14

41,18

21

44,68

35-50

5

38,46

16

47,06

21

44,68

50+

1

7,7

4

11,76

5

10,64

Toplam

13

100,0

34

100

47

100

Topluluğun erişkin bireylerinin 13’ü kadın, 34’ü erkektir. Kadın erkek oranı bakıldığında, değerin 0,38 (13/34) olduğu görülür. Bu durum, toplulukta,
kadınların sayısının erkeklere oranla az olduğu anlamına gelmektedir. Bireylerin dağılımı adölesan (12–20 yıl), genç erişkin (20–35 yıl), orta erişkin (35–50
yıl) ve yaşlı (50+ yıl) şeklinde incelendiğinde, en fazla bireyin genç erişkin
yaş grubunda olduğu görülmektedir (Tablo: 1). Topluluk için söylenebilecek
diğer dikkat çekici bir durum ise genç ve orta yetişkin gruplarda ölüm yüzdelerinin eşit olmasıdır.
Ağız ve Diş Sağlığı
Araştırmada genç erişkin, erişkin ve ileri yaşlardaki 47 bireye ait 987 daimi
diş incelenmiştir
Dişlerin cinsiyet gruplarına göre dağılımına bakıldığında 239’unun kadınlara, 748’inin erkeklere aittir. Ağız ve diş sağlığının göstergeleri olarak kabul
edilen çürük, apse, tartar ve ölüm öncesi diş kaybı (AMTL) genel olarak in-
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celenmiştir (Tablo: 2). Bu rakamlara göre tartar oranının (% 69,05) bir hayli
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer hastalıkların görülme sıklığı ise
oldukça düşüktür.
Tablo 2: Diş hastalıklarının görülme sıklığı.

Lezyon

N

%

Diş çürüğü

18/987

3,54

Apse

2/987

0,2

Tartar

685/992

69,05

Antemortem diş kaybı

35/1312

2,66

Diş Çürükleri
Beslenmeden etkilendiği bilinen diş çürüğü, diş minesinin çeşitli bölgelerinde başlangıç gösterir. Dişte oküzal çürükler, çukur çürükler, dişler arasındaki çürükler olmak üzere 4 farklı tipte görülür. Oklüzal çürükler molar
ve premolar dişlerin çiğneme yüzeyinde bulunur. Çukur çürükler alt molar
tacının bukkal tarafında, çiğneme yüzeyinin sonunda ve üst ön dişlerin dil
çukurunda meydana gelir. Dişler arasındaki çürükler ise çenede yan yana iki
dişin birbirine değdiği alanda oluşur. Ayrıca diş köklerinin dört tarafından
herhangi birinde gelişenler kök yüzeyi çürükleridir (Hillson 2001).
Tablo 3: Enez Toplumunda Diş Çürüğünün Alt ve Üst Çeneye Göre Dağılımı.

Üst Çene

Alt Çene

Genel

N

%

N

%

N

%

I1

0/56

0

0/70

0

0

0

I2

0/57

0

0/66

0

0

0

C

0/59

0

0/67

0

0

0

P1

0/60

0

1/74

1,35

1/136

0,73

P2

1/60

1,66

1/64

4,21

2/124

1,61

M1

1/54

1,85

2/29

7,14

5/112

4,46

M2

3/62

4,83

7/65

8,33

10/127

7,87

M3

0/56

0

0/57

0

0/113

0

Toplam

5/466

1,07

1/40

3,34

18/987

3,54
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Diş çürüklerinin dağılımı alt ve üst çene açısından incelenmiş (Tablo 3) ve
üst çenede (% 1,07) alt çeneye (% 3,34) göre daha az meydana geldiği tespit
edilmiştir. Pek çok iskelet topluluğunda en fazla çürüyen dişin M1’ler olduğu
dikkate alındığında Enez toplumunda gerek üst gerekse alt çenede en fazla
çürüğün görüldüğü dişin M2 olması topluma özgü farklılığı ortaya koymaktadır.
Apse
Apsenin tam olarak neden kaynaklandığı bilinmemekle birlikte başta çürük olmak üzere, aşınma, periodental hastalıklar ve travma gibi nedenlere
bağlı olarak meydana gelen patolojik lezyonlar şeklinde tanımlanmaktadır
(Buikstra ve Ubelaker, 1994).
Tablo 4: Enez Toplumunda Diş Apsesinin Alt ve Üst Çeneye Göre Dağılımı

Ust Çene

Alt Çene

Genel

N

%

N

%

N

%

I1

0/56

0

0/70

0

0

0

I2

0/57

0

0/66

0

0

0

C

0/59

0

0/67

0

0

0

P1

0/62

0

0/74

0

0/136

0

P2

1/60

1,66

0/64

0

1/124

1,61

M1

1/54

1,85

0/58

0

1/112

4,46

M2

0/62

0

0/65

0

0/127

0

M3

0/56

0

0/57

0

0/113

0

TOPLAM

2/466

0,42

0/521

3, 34

2/987

0,2

Tabloya bakıldığında apsenin sadece üst çenede küçük azı ve büyük azı
dişlerinde meydana geldiği gözlenmektedir (Tablo: 4). Ön kesiciler, kanin ve
M3 dişlerde bu lezyonun izine rastlanmamıştır.
Tartar
Diş taşı (dental calculus), diş yüzeyinde zararlı toksinlerden kaynaklı
mineralize olmuş sert tabakayı tanımlamaktadır. Alt çenede ön dişlerin dile
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bakan yüzeylerinde, üst çenede ise arka dişlerin yanağa bakan yüzeylerinde
daha çok görülmektedir. Ancak bazen diş yüzeyinin her tarafını sarmış diş
taşlarına rastlanmaktadır (Hillson, 2005).
Tablo 5: Enez Toplumunda tartarın Alt ve Üst Çeneye Göre Dağılımı.

Ust Çene

Alt Çene

Genel

N

%

N

%

N

%

I1

42/56

75

58/70

82,85

100/126

79,36

I2

44/57

77,19

51/66

77,27

95/123

77,23

C

47/62

75,8

55/69

79,71

102/131

77,86

P1

49/62

79,03

62/74

83,78

111/136

81,61

P2

40/60

66,66

53/64

82,81

93/124

75

M1

35/54

64,81

40/58

68,96

75/112

66,96

M2

37/63

58,73

39/65

60

76/128

59,8

M3

15/56

26,78

18/57

31,51

33/113

29,2

TOPLAM

309/469

65,88

376/523

71,89

685/992

69,05

Enez topluluğunda tartar %69,05 oranında yoğun olarak gözlenmiştir
(Tablo 5). Diş taşının en fazla görüldüğü dişler I1, Kanin ve P2dir. Çene üzerinde arkaya doğru gidildikçe görülme sıklığı azalmaktadır. Tartarın alt ve
üst çenedeki görülme oranı karşılaştırıldığında ise arada %6 gibi az fark olduğu görülmektedir.

Ante-mortem Diş Kaybı
Ante-mortem diş kaybı, kişinin yaşamı esnasında periodontal hastalıklar,
aşınma, diş çürüğü, diş taşı gibi gibi hastalıklar sebebiyle kaybettiği dişleri için kullanılan terimdir (Lukacs, 1989). Yaşlılarda görülen diş kayıplarında kökteki çürüklerden daha etkili olan peridontal hastalıklardır (Brothwell
1981).

42

Tablo 6: Enez Toplumunda Ante-mortem diş kaybının Alt ve Üst çeneye göre dağılımı.

Ust Çene
I1

Alt Çene

Genel

N

%

N

%

N

%

0/90

0

0/92

0

0/182

0

I2

0/92

0

0/91

0

0/183

0

C

0/93

0

0/95

0

0/188

0

P1

0/93

0

3/90

3,3

3/183

1,63

P2

5/94

5,31

4/95

4,21

9/189

4,76

M1

4/96

4,16

7/98

7,14

11/194

5,67

M2

4/97

4,12

8/96

8,33

12/193

6,21

TOPLAM

13/655

1,98

22/657

3,34

35/1312

2,66

Enez topluluğunun ante-mortem diş kaybı Tablo 6’dagörülmektedir. Beklenildiği üzere üst ve alt çenede ikinci büyük azılar en fazla kaybedilen diş
konumundadır. Küçük azı dişlerinden P1 en az kaybedilen diştir. Kesiciler
ve Kanin dişlerinde bir kayba rastlanmamıştır. AMTL’nin alt çenede görülme
oranı üst çeneye daha fazladır.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Erken dönemlerdeki insanlarında diş çürüğünün gelişimini izleyen araştırmaların büyük bir bölümü, diş çürüğü frekansının Neolitik öncesi topluluklarda çok seyrek görüldüğünü (% 1–2), tarıma geçişle birlikte hafif bir artış
gösterdiğini (%3–5), yoğun tarıma geçişle birlikte ise artışın hız kazandığı rapor etmektedir (Lukacs, 1992; Temple ve Larsen, 2007). Örneğin yaşam biçiminin dental alandaki göstergelerinden biri diş çürüğüdür. Genel bilgilere göre
ileri tarımda diş çürüğü oranının yüzde 10 civarına çıktığıdır. Çürük görülme
oranının düşük olması popülasyonun besin alışkanlıklarının karbonhidratlı
gıdalardan daha çok hayvansal proteinle beslendikleri sonucuna ulaşılabilir.
Çürük oranın az olmasının bir diğer sebebi olarak erken yaşta apse ve diş
kayıplarının yaşanması olarak tahmin edilmiştir. Tarımın ileri düzeyde yaşama nüfuz etmesiyle birlikte, AMTL oranlarında da artışlar görüldüğü ortaya
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konulmuştur (Brothwell, 1981). Enezlilerde bulunan AMTL oranları oldukça
düşüktür. Tarım toplumlarında diş taşının artış gösterdiği yönünde görüşler
bulunmaktadır (Hillson, 2001). Tartar, Enez toplumunda yaygın olarak karşımıza çıkan bir özelliktir. Benzer biçimde, yaşam biçiminin değişmesine ve besin yelpazesinin daralmasına bağlı olarak çevresel streslerin ve hastalıkların
ileri seviyedeki toplumlarda artış gösterdiği belirtilmektedir (Lukacs, 1989).
Sonuç olarak, Anadolu’nun genelinde tarımın ve tarıma dayalı yaşam ve
geçim biçiminin her bölgede eşit ve aynı biçimde yaşamı etkilemediğini göstermektedir. Liman kenti olarak nitelendirilen Enez yerel özellikler gösterebildiği gibi farklı toplumlara özgü kişilerin bir arada yaşadıkları bir kenttir.
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Resim 1: Yetişkin erkek 20-35 yaş alt çene çürük.

Resim 2: Yetişkin erkek 20-35 yaş üst çene apse.

Resim 3: Yetişkin 35-50 yaş alt çene ön kısımda
tartar.

Resim 4: Yetişkin kadın 35-50 yaş alt çene Antemortem diş kaybı.
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TRIPOLİS (YENİCEKENT, DENİZLİ)
ANTİK KENTİ ÇEVRESİNDEKİ BAZI KİL YATAKLARININ
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Barış SEMİZ*
Bahadır DUMAN
Killer genellikle 0.002 mm’den daha küçük taneli sulu alüminyum silikat
mineralleri olup doğada bol bulunmaktadır. Killer geçmişten günümüze birçok endüstri alanında (seramik, kâğıt, boya, kozmetik, çimento vb.) yaygın
olarak kullanılmaktadır. Endüstrideki uygulamaları bu killerin yapılarına,
kimyasal bileşimlerine ve fiziksel özelliklerine son derece bağlıdır1. Bu özelliklerini tam olarak bilmek üretim teknolojilerini anlamak açısından da son
derece önemlidir. Killerin en önemli kullanım alanlarının başında seramik
sanayi gelmektedir. Seramik, genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin değişik şekillendirme
yöntemleri kullanarak yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelmektedir.
Anadolu’da seramik kullanımı yaklaşık oldukça uzun bir geçmişe sahip olup
günümüzde de halen devam etmektedir2.
Denizli bölgesinde eski yıllarda yaygın olarak yapılmakta olan geleneksel
seramik üretimi artık hemen hemen bitme noktasına gelmiştir. Eski dönemlerde çömlekçiliği ile meşhur olan Başkarcı bölgesinde artık üretim yapılmamaktadır. Sadece Sarayköy bölgesinde halen işletilen sadece bir işletme bulunmakta olup bu işletmede hammadde kaynağını Aydın bölgesinden temin
etmektedir.
*

1
2

Dr. Öğr. Üyesi Barış SEMİZ, Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı, Denizli/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Bahadır DUMAN, Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı, Denizli/TÜRKİYE.
Chang, 2002; Çelik, 2010.
Acartürk, 2012.
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Denizli bölgesi (Batı Anadolu) yoğun ve önemli arkeolojik alanları (Laodikeia, Tripolis ve Hierapolis) ile önemli bir bölgedir (Resim: 1). Bu önemli
arkeolojik alanlardan Tripolis antik kenti Denizli ili, Buldan ilçesi, Yenicekent Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Helenistik Dönem’de kent
Lydia, Phrygia ve Karia bölgeleri’nin sınırlarının birleştiği alan üzerinde ve
Maiandros Nehri’nin hemen kıyısında kurulmuştur.
Bu çalışma Yenicekent (Denizli) ve yakın çevresindeki muhtemel kil yataklarının tespitine yönelik yapılan çalışmaların devamını oluşturmaktadır.
Bu kapsamda, Yenicekent (Denizli) bölgesinde bulunan Tripolis Antik Kenti ve yakın çevresindeki farklı lokasyonlardan önceki yıllarda alınan 3 adet
(TR1, TR4, TR5)3 ve bu çalışmada alınan 1 adet kil örneğinin (TR6) mineralojik, kimyasal özelliklerinin belirlenerek kentte kullanılan seramiklerin kaynak
bölgesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca antik kentte daha önceki
yıllarda tespit edilen unguentarium ve kırmızı astarlı seramik örnekleri ile
Yenicekent bölgesi killeri ile karşılaştırılmıştır.

MATERYAL VE METOD
Çalışmada kullanılan örnek bölgeleri tarihsel kaynaklardan, yerli insanlardan ve seramik endüstrisinde çalışan insanlardan elde edilen bilgilere göre
belirlenmiştir. Yenicekent bölgesinde yüzeylenen ve muhtemel kil yatağı olabilecek sahalardan toplanan 3 örneğin analiz yöntemleri Semiz (2017a) tarafından tanımlanmıştır. Araziden bu çalışma için alınan TR6 örneği laboratuvarda 200 numaralı elekten geçirilerek (kum ve çakıl içeriğinden ayırmak
için) ıslak analize tabi tutulmuşlardır. Kil örneğinin mineralojik-petrografik
özellikleri, X-ışınları kırınımı (XRD) ve optik mikroskop çalışmaları ile kimyasal bileşimleri ise X-ışınları floresans spektrometresi (XRF) ile belirlenmiştir.
Termal değişimleri ise Diferansiyel Termal Analiz (DTA) yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir.
Araziden alınan kil örneğinin tüm kaya ana ve iz element analizleri Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü XRF laboratuvarında
3
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Semiz 2017a.

Spectro XLAB 2000 PEDXRF marka X-Işınları spektrometresi kullanılarak
yapılmıştır. Analiz için örnek halkalı öğütücüde yaklaşık 200 mesh boyutuna kadar öğütüldükten sonra XRF analizinde kullanılan özel bir bağlayıcıyla
(wax) karıştırılarak 32 mm.’lik diskler (pellet) oluşturulmuş ve oluşturulan
her bir disk aletin örnek bölgesine yerleştirilmiş ve analizi yapılmıştır.
Diferansiyel termal (DTA) analizi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Merkezi Araştırma laboratuvarında tamamen bilgisayar kontrollü Seiko SII TG/
DTA 7200 marka DTA cihazında yapılmıştır. Standart olarak Al2O3 kullanılmıştır. Cihazın ısıtma hızı 7 oC/dk, maksimum sıcaklık 1100 oC olarak belirlenmiş ve kuru hava atmosferi altında gerçekleştirilmiştir.
XRD (X-Işınları Kırınımı) tüm kayaç (TK) ve kil fraksiyonu (KF) analizleri Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde GNR APD 2000
PRO marka model difraktometre cihazında, CuKα, 40 kV ve 30 mA koşullarında (Kağıt aralığı=2 teta=5-45o; step aralıkları = 0.05, integration time =2
saniye) yaptırılmıştır. Kil fraksiyonu analizi için karbonat fraksiyonu HC1
kullanılarak uzaklaştırılmıştır. Karbonat uzaklaştırıldıktan sonra kil, saf suyla
ardışık yıkama yapılarak çözündürülmüştür. <2 um fraksiyonu 9000 rpm’de
santrifüj ile ayrılmış ve kil fraksiyonu, XRD için cam slaytlara yönlendirilmiş
agrega olarak monte edilmiştir. X-ışını difraktogramları, hava ile kurutulmuş
(H), 24 saat boyunca etilen-glikole edilmiş (G), ve 4 saat boyunca 550oC’ye
ısıtılmış (F) olmak üzere 2o-30o aralığında çekilmiştir.

JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Denizli havzası, yaklaşık 70 km. uzunluğunda ve 50 km. genişliğinde,
BKB-DGD doğrultulu bir grabendir (Resim: 2). Havzanın temelini PaleozoyikMesozoyik yaşlı otokton konumlu Menderes Masifinin metamorfik kayaçları
ve allokton konumlu Likya napları oluşturmaktadır4. Temel kayaçları açısal
uyumsuz olarak Denizli grubu (Kızılburun, Sazak ve Kolankaya formasyonları) olarak adlandırılan Neojen yaşlı sedimanter kayaçlar üzerlemektedir.
Tüm birimler üzerine ise açısal uyumsuz olarak alüvyonlar gelmektedir5.
4
5

Okay, 1989.
Semiz, 2017a.
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Bu bölgedeki kil hammaddeler Tripolis antik kentine yakın olan üç farklı
jeolojik formasyondan alınmıştır. Bu bölgeler hem antik kente yakın olmasından dolayı hem de tarihsel kaynaklar ve bölge insanların kullandıklarını
belirttikleri alanlar olduğu için seçilmiştir. TR1 (Kamara kaplıcası kuzeyi) ve
TR4 (Gazveliler civarı) numaralı örnekler Sazak formasyonunun yeşilimsi gri
marn örneklerinden, TR5 (Doğan köyü) numaralı örnek Kolonkaya formasyonuna ait beyaz renkli killi kireçtaşlarından, TR6 örneği (traverten ocağı çevresi) kırmızı renkli Asartepe formasyonundan alınmıştır (Resim: 2).

KİLLERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ
İncelenen killerin dane boyu dağılımlarını tespit etmek için yapılan elek ve
hidrometre analizi sonuçlarına göre örneklerin ince dane oranlarının %87.999.5 arasında değiştiği ve TR1 örneği silt, TR4 örneği siltli kil ve TR5 örneği ise
killi silt olarak tanımlanmıştır6. TR6 numaralı örnek için dane boyu dağılım
analizi yapılmamıştır. Elek üstü kalan malzemenin binoküler mikroskopta incelenmesi sonucunda da kuvars minerallerin varlığı göze çarpmaktadır.
Bütün mineralojik ve kimyasal analizler elek altı kalan malzemeler (kilsilt) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yenicekent bölgesi killerinin kimyasal analiz sonuçları ve kızdırma kayıpları tablo 2 ‘de verilmektedir. Kimyasal analiz
sonuçlarına göre TR1 ve TR4 numaralı örnekler birbirlerine benzer kimyasal
özelliklere sahiptir. TR5 numaralı örnek ise diğer örneklerden farklı özellik
göstermektedir. Kırmızı renkli TR6 örneğinde ise yüksek Al2O3 içeriği belir-

gindir. Tüm örneklerin CaO (>%13.5) içerikleri yüksektir. Ayrıca TR5 numaralı örnekte yüksek MgO (%11.6) içeriği göze çarpmaktadır. TR1, TR4 ve TR6
numaralı örneklerde Fe2O3 içerikleri TR5 numaralı örneğe göre yüksektir.

Tüm örneklerin kızdırma kayıpları toprak alkali içeriklerinden dolayı çok
yüksektir.
Killi örneklerinin XRD tüm kayaç analizlerine göre numune içerisinde
kalsit, dolomit, kuvars ve kil grubu mineralleri tespit edilmiştir. Örneklerin
tüm kayaç analiz sonuçları Resim 3’de verilmektedir. Örneklerin mineralojik
6
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Semiz, 2017a; Tablo 1.

bileşimlerine göre değerlendirildiklerinde, en yüksek kuvars içeriğinin TR1
ve TR4 örneklerinde, en yüksek kalsit içeriğinin TR6 örneğinde ve en yüksek
dolomit içeriğinin ise TR5 örneğinde olduğu belirlenmiştir.
Resim 4’de ayrılmış kil fraksiyonlarının (<2 mikrometre) kil örneklerinin
XRD analiz sonuçları (normal, glikollü ve fırınlanmış) verilmektedir. Kil içeriklerine göre TR1 ve TR4 numaralı örnekler birbirlerine benzer özellikler
göstermektedir. Bu iki örnekte smektit, illit ve kaolen gözlenmektedir. TR5
numaralı örnekte ise smektit egemen kil minerali olup az oranda da illitin
varlığı tespit edilmiştir. TR6 örneğinde ise smektitin belirgin kil minerali olduğu onun yanında da az oranda kaolin gözlendiği belirlenmiştir.
TR1 numaralı örnekte yapılan DTA-TG analiz sonucunun değerlendirilmesi sonucunda ilk endotermik pik yaklaşık 100oC civarında gözlenmektedir7. Bu endotermik pik killerin bünyesindeki su kaybından kaynaklanmaktadır. Bu sıcaklıktaki kütle kaybı da yaklaşık %4.6’dır. Diğer endotermik pik ise
yaklaşık 750oC civarında gözlenmektedir. Killerin bünyesindeki karbondioksit çıkışları ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Numunenin toplam ağırlık kaybı ise %22.7’dir8. TR5 numaralı örnekte 720 oC civarındaki büyük endotermik
pikin bünyesindeki karbondioksit çıkışları ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.
Örnekteki toplam kaybında %35’dir. TR6 numaralı örnekte 700oC civarında
büyük endotermik pikin görüldüğü ve 900 oC civarında ise ekzotermik pikin
varlığı görülmektedir. İlk pikin bünyesindeki karbondioksit çıkışları ile ilişkili olduğu ekzotermik pikin ise yeni mineral oluşumları ile ilişkili olduğu
sonucuna varılmıştır. Örnekteki toplam kaybında %27 olduğu belirlenmiştir. Tüm TGA verilerinin değerlendirilmesi sonucunda kütle kayıplarının çok
yüksek olduğu görülmektedir.

TARTIŞMA
İncelenen kil örneklerinin Tripolis antik kentindeki bir grup Geç Antik Çağ
unguentariumu ve kırmızı astarlı seramik örneklerinin hammaddesi olup ol7
8

Semiz, 2017a.
Semiz 2017a.
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madığı yönünden değerlendirilmeleri PAAS (Post Archean Australian Shale)9
ortalamalarına göre önceki yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak yapılmıştır10. Karşılaştırma sonucunda birbirine benzer karakterli kil örneklerinin çoğu ana element oksit değerlerinin unguentarium örneklerininkinden
daha düşük olduğu sadece CaO değerlerinin unguentarium örneklerinden
yüksek olduğu tespit edilmiştir (Resim 6a). TR5 numaralı kil örneğinin ise
diğer kil örnekleri ve unguentarium örneklerinin oldukça altında olduğu ve
CaO ile MgO değerlerinin ise çok yüksek olduğu belirlenmiştir. Kil örnekleri
ile unguentarium örneklerinin iz elementlerinin karşılaştırılması sonucunda
da benzer farklılıklar gözlenmektedir. TR4 numaralı kil örneğinin incelenmesi sonucunda bazı elementlerde (Rb, Nb, Zr) yakın değerlerde oldukları fakat
genel itibariyle farklılıkların olduğu tespit edilmiştir (Resim: 6a).
Örnekler ayrıca Tripolis kırmızı astarlı seramikleri ile de karşılaştırılmaları yapılmıştır. Karşılaştırma sonucunda unguentarium örneklerine benzer
değerlendirmeler yapılmıştır. Kırmızı astarlı kil örneklerinin SiO2, Al2O3, K2O,

TiO2 Ba, Sr, Nb, Th ve U içeriklerinin incelenen kil örneklerine göre düşük

değerlerde olduğu, Zr, Ni, Cr içeriklerinin ise yüksek olduğu belirlenmiştir.
MgO ve CaO değerlerinin ise birbirine yakın olduğu gözlenmektedir (Resim:
6b). Tüm verilerin beraber değerlendirilmesi sonucunda da Tripolis kırmızı
astarlı seramiklerin incelenen kil örnekleri ile ilişkili olamayacağı düşünülmektedir.

SONUÇLAR
Yenicekent bölgesinden alınan kil örneklerinin incelenmesi sonucunda örneklerin karbonat içeriklerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tüm
analizlerin beraber değerlendirilmesi sonucunda unguentarium örnekleri ve
kırmızı astarlı seramik örnekleri ile kil örneklerin mineralojik benzerliğin olmadığı ve kil örneklerinin de karbonat içeriklerinin çok yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Yenicekent killerinin Tripolis antik kentinde bulunan unguentarium ve kırmızı astarlı seramiklerde hammadde olarak kullanılmadığı dü9 McLennan, 2001
10 Semiz ve Duman, 2017; Semiz 2017b; Semiz ve diğ., 2018.
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şünülmektedir. Tripolis antik kenti unguentarium örneklerinin hammaddesi
olarak Denizli yakın çevresindeki kil yataklarının daha detaylı olarak incelenmesi gerekliliği önerilmektedir.
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Resim 1: Çalışma alanı yerbulduru haritası.

Resim 2: Çalışma Alanı ve yakın çevresinin jeoloji haritası
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Resim 3: Killerin XRD tüm kaya fraksiyonu.
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Resim 4: Kil boyutu x-ışınları difraktogramları (N: Havada kurutulmuş, G: Etilen glikol ile doyurulmuş, F: 550oC’de fırınlanmış).

Resim 5: Kil örneklerinin DTA-TG eğrileri.
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Resim 6: Örneklerin PAAS karşılaştırma diyagramı (Veriler Semiz ve Duman, 2017; Semiz 2017a
ve b; Semiz ve diğ., 2018’den alınmıştır).
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Tablo 1: Kil örneklerinin dane boyu dağılımları, renkleri ve kıvam limitleri.

Kum

Silt

Kil

LL

PL

PI

Hue /
value /
chroma

TR1

12,08

80,01

7,91

65,58

55,7

9,92

5Y/7/3

Soluk Sarı

TR4

0,48

40,86

58,66

79,23

56,1

23,1

5Y/7/2

Açık Gri

TR5

1,3

62,54

36,16

41,09

35,4

5,73

5Y/8/1

Beyaz

PSD (%)

Örnek

Atterberg Limit (%)

Tablo 2 : Kil örneklerinin kimyasal bileşimleri.
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Renk

AZİZ THEODOROS TRİON KİLİSESİ’NİN DUVAR
RESİMLERİNDEKİ PİGMENTLERİN ARKEOMETRİK
YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
Bengin BİLİCİ*
Cem GÖK
Evin CANER
Yusuf ÖZCAN
GİRİŞ
Kaya kiliseleri, manastırları, evleri, yer altı yerleşimleri, güvercinlikleri ve
vadileri ile hem tarihsel hem jeolojik oluşumlar açısından eşsiz güzelliğe sahip olan Kapadokya bölgesi; Hristiyan kültürünün yaşandığı en önemli bölge
olup günümüze bu kültüre ait sayısız kültür ve tabiat varlığını taşımıştır. Genellikle erken dönemlere ait kaya kiliseleri ile tanınan ve bilimsel çalışmalara
konu olan bölgede, 19. yüzyıl kiliselerinin bilimsel olarak araştırılması ve tanıtılması arka planda bırakılmıştır. Bu çalışmanın amacı; 19. yüzyıl duvar resim
teknolojisini anlamak ve Nevşehir’de yer alan kiliselerde bugüne kadar tespit
edilen pigmentler ile karşılaştırma yaparak, dönemsel farklılıkları ve benzerlikleri ele almaktır. Amaç doğrultusunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
verdiği izinler dahilinde Nevşehir bölgesindeki 19. yüzyıla tarihlendirilen
Aziz Theodoros Trion kilisesinin duvar resim tekniği ve boya tabakasında
*

Bengin BİLİCİ, Pamukkale Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans Öğrencisi, Denizli/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Cem GÖK, Pamukkale Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Denizli/TÜRKİYE.
Dr. Öğr. Üyesi Evin CANER, Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü, Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım A.D., Denizli/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Yusuf ÖZCAN, Pamukkale Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Denizli/TÜRKİYE.
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kullanılan pigmentlerin yapı özellikleri araştırılmıştır. Pigmentlerin malzeme
karakterizasyonunu belirlemek için Taramalı Elektron Mikroskobu ve Enerji
Dağılımlı Spektrometresi (SEM-EDX), X-Işını Kırınım Spektrometresi (XRD),
Fourier Dönüşümlü Infraed Spektrofotometresi (FTIR) ve bölge toprak yapısının incelemede ise X-Işını Floresans Spektrometre (XRF) analiz yöntemleri
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler bölgede yapılan araştırmalar ile karşılaştırılmıştır (Pelosi et. al. 2013, 108, Pelosi et. al. 2009, 548). Bölgede yerel malzeme kullanımının tespitinde ise MTA maden haritalarından
yararlanılmıştır.

AZİZ THEODOROS TRİON KİLİSESİ
Derinkuyu’nun Bayramlı Mahallesi’nde Nevşehir-Niğde karayolu üzerinde yer almaktadır1. Kilisenin batı giriş kapısı üzerinde yer alan on iki satırlık
yapım kitabesine göre 15 Mayıs 1858 yılında Sultan Abdülmecid döneminde
Aziz Theodoros Trion’a adanan bu kilise Konya Metropoliti Neofıtos’un teşviki ve “Malakopi” halkının maddi destekleriyle Haldiaslı Baş Mimar Kiriako
Papadopoulos tarafından inşa edilmiştir2. Günümüzde bakımsız bir şekilde
olan yapı ziyarete açık değildir. Üç nefli bazilikal plana sahip olan kiliseden
alınan örnekler resim 1’de yer almaktadır.

Resim 1: Aziz Theodoros Trion Kilisesinin Planı
(Kaynak: Pekak 1998, 32.)
1
2
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Pekak 1998, 7.
Pekak 1998, 8.

Kilisedeki çalışma alanı resim 1 üzerinde noktasal olarak verilen yerlerden
oluşmaktadır. Plan üzerindeki noktalar çalışılan örneklerin görsel özelliğine
göre renklendirilmiştir. Kilisenin güney duvarında lacivert olarak gösterilen
nokta, koyu mavi renge sahip olan ATTK1 kodlu örneğe aittir. Aynı doğrultudaki duvar yüzeyinde benzer renk özelliğine sahip bir diğer kod ise ATTK2
olarak isimlendirilmiştir. Mavi nokta olarak kubbede gösterilen bir diğer örnek kodu ise ATTK3’e aittir. Açık ve koyu mavi renkli, ATTK3 kodlu örnekte
buluntu iki şekilde elde edilmiştir. Buluntulardan ilki kubbeden düşen mavi
renkli sıvaya, bir diğeri ise kubbeden düşen pigmentlere aittir. Sütun üzerinde gösterilen kırmızı nokta, ATTK4 kodlu kırmızı renkli sıvaya aittir. Kilise
içindeki bir diğer kırmızı renk, galeri katına çıkıldığında sütun aralarındaki
kemerden alınmıştır. Bu lokalden alınan örnek ATTK5 olarak kodlanmıştır.
Plan üzerinde gösterilen mor nokta galeri katındaki resimli yüzeyden alınan
ATTK6 kodlu örneğe aittir. Plan üzerinde galeri katında gösterilen yeşil nokta tonozdan düşen yeşil renkli sıvaya aittir. Bu örnek, ATTK7 olarak, sütun
üzerindeki yeşil nokta ise yeşil renkli volüt parçasına ait olup ATTK8 olarak
isimlendirilmiştir.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Ön İşlem
Kiliseden alınan numunelerin kimyasal ve mineralojik yapısını incelemek
için örnekler %5’lik HCl asit ile ön hazırlık işlemine tabi tutulmuştur. HCl asit
yöntemi örneklerden sadece pigmentin elementel kompozisonunu SEM-EDX
ile tanımlamak ve mineralojik yapısını XRD yöntemi ile belirlemek için kullanılmıştır. Duvar resim tekniğini tanımlamada kullanılan sıvalı örneklerin yüzeyindeki pigmentlerin bir miktarı SEM-EDX ve FTIR yöntemi için ayrılmış
ve bu örnekler ön işleme (HCl) tabi tutulmamıştır.

SEM-EDX
Çalışmada kullanılan Taramalı Elektron Mikroskobu ve Enerji Dağılımlı
Spektrometre (SEM-EDX) cihazı SUPPRA ZEISS 40 VP’dir. Örnekleri incelemede BSE (ASB) dedektörü kullanılmıştır. Sıvalı örneklerde SEM görüntü
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kalitesinin iyi olması için kesiti yapılan örnekler Au-Pd (altın-paladyum) ile
kaplanmıştır. EDX’de element tayini yapılacak olan örnekler C (karbon) ile
kaplanmıştır.
XRD
Çalışmada kullanılan X-Işını Kırınım Spektrometre (XRD) cihazı GNR
APD Pro 2000’dir. Örneklerin mineralojik yapısını incelemede X-ışını CuK
radyasyonu kullanılmıştır. X ışının dalga boyu 1,54059 A0 (angstron)’dur. Deneyler için tarama aralığı 2 theta = 50 – 80 arasındadır.
XRF
X-Işını Floresans Spektroskopi’de (XRF) kullanılan cihaz Spectro XEPOSII’dir. Örnekleri incelemede cihaz içi metot kullanılmıştır.
FTIR
Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometresi (FTIR-ATR Spectrum-II,
Perkin-Elmer) ölçümleri 4400–400 cm−1 aralığında yapılmıştır.
BULGULAR ve DEĞERLENDİRMELER
Duvar Resim Tekniği
Duvar resim tekniği sıvalı olan ATTK7 ve ATTK8 kodlu örnekte incelenmiştir. Sıvalı örnekler Au-Pd ile kaplanarak SEM’de görüntüleri AsB dedektörü ile alınmıştır. ATTK7 kodlu örneğin SEM görüntüsü resim 2’de ATTK8
kodlu örneğin bağlayıcı alanına yapılan sonuç ise resim 3’te verilmiştir.

Resim 2: ATTK7 kodlu örneğin SEM görüntüsü.
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Resim 3: ATTK8 kodlu örnekte bağlayıcı tabakasına yapılan EDX sonucu.

ATTK8 kodlu örneğe yapılan EDX sonucunda; O, Ca, Au, C, S ve Pd elementlerine rastlanılmıştır. Au ve Pd görüntüleme ve element analizi işlemlerinin yapılması için kullanılan kaplama malzemesine ait elementlerdir. Ca,
O ve C elementleri bağlayıcı olarak CaCO3 kullanımının olduğunu göster-

mektedir. S ise tüf yoğunluğunun yoğun olduğu bölgedeki topraktan gelen
elementtir. Sönmemiş kireçte ısı işlemi ile CaO ve CO2 gazı açığa çıkmaktadır.

CaO’e H2O’ a katıldığında sönmüş kireç elde edilmektedir. EDX’de bulunan

CaO’in sönmüş kirece ait bulgu olduğu düşünülmektedir. EDX’de H yasaklı

element olduğu için analiz sonuçlarında görünmemektedir. O element oranının fazla çıkmasının nedeni Ca ve C ile bağ kurmasından kaynaklanmaktadır.
Duvar yüzeyinde karbonlaşma için CO2 gazı gereklidir. Bu gazın duvar yüzeyine sürülen kireç sütüne ait olacağı düşünülmektedir. Fresko tekniğinde
duvar yüzeyi kireç sütü veya su ile nemlendirilmektedir. Kireç sütünün kuruması ile yüzeyde CO2 gazı ile karbonlaşma meydana gelmekte ve pigment
duvar yüzeyinde sabitlenmektedir. EDX’de bulunan elementler inorganik

bileşikler hakkında bilgi vermektedir. Bu yüzden duvar resim tekniğini tanımlamada yeterli değildir. Organik bileşiklerin tayini için FTIR yönteminin
yapılması gereklidir. ATTK8 kodlu örneğe yapılan FTIR spektrumu Şekil 4’de
gösterilmiştir.
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Resim 4: ATTK8 örneğinin FTIR spektrumu

Literatürdeki çalışmalara göre infrared bandında CaO 3400-2600 cm-1’de,
organik malzeme ise 2800-2900 cm-1’de pik vermektedir (Schönemann et all.
2011;1173-1180, Margaretha et all. 2012; 3-33, Cristache et all. 2013; 71-82,
Khachani et all. 2014; 615-624, Pelosi et. al. 2009, 548). ATTK8 kodlu örneğin
3527 cm-1, 3401 cm-1, 2513 cm-1 dalga boylarında pikleri bulunmaktadır. Bu pik
aralığı EDX sonucu ile eş değerli olup, CaO varlığını göstermektedir. Organik
malzemeye ait spektrumda bir veri alınamadığı için duvar resimlerinde secco
ve tempera tekniğinin kullanılmadığı, büyük olasılıkla kilisede gerçek fresko
ya da kireçli kuru fresko tekniği kullanılarak duvar resimlerin yapıldığı düşünülmektedir.
Pigmentler
Elementel kompozisyonu ve mineralojik yapısı incelenen örneklere yapılan EDX sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo: 1
Örnek

Na

Ca

Si

O

S

Al

Fe

Mg

K

Cl

Ti

Cu

Pb

As

ATTK1

0.76

0.76

22.61

52.80

0.80

7.66

6.57

6.39

1.66

-

-

-

-

-

ATTK2

4.43

2.66

31.44

47.22

0.55

8.84

3.66

-

1.20

-

-

-

-

-

ATTK3

2.16

1.85

27.49

55.35

-

7.55

2.49

1.14

1.97

-

-

-

-

-

ATTK4

-

-

56.69

39.07

-

0.57

2.22

0.68

-

0.78

-

-

-

-

ATTK5

0.63

16.86

52.74

-

4.75

18.00

6.44

0.59

-

-

-

-

-

ATTK6

-

1.37

23.62

47.94

-

3.70

15.33

8.03

-

-

-

-

-

-

ATTK7

1.07

0.62

16.51

54.07

-

8.23

16.86

1.23

0.80

-

0.61

-

-

-

ATTK8

1.55

0.59

9.09

50.12

-

3.66

1.52

0.80

1.15

12.00

1.83

1.16

13.29

3.21
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Mavi Pigmentler
ATTK1, ATTK2 ve ATTK3 kodlu örneklere yapılan EDX analizi sonucunda ultramarin pigmentine ait elementel yapı saptanmıştır. Mineral olarak lapis lazuli ve lazurit mineralinden elde edilen bu pigmentin mineral grubunu
belirlemek için yapılan XRD analizinin sonucu Resim: 5’te verilmiştir. XRD
analizinde lazurit, pirit, kalsite ve feldispat alkali grubundan albite ayrıca kuvars mineraline rastlanılmıştır. EDX sonuçlarında elde edilen Na, Ca, Al, Si, O
ve S elementlerinin lazurit (Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2 ve albite (NaAlSi308 ),
Fe elementinin pirite (FeS), Mg elementinin (MgCO3 ) kalsitik dolomite, K elementinin duvar resim yüzeyindeki bozulma (tuz) ya da lapiz lazulinin yapısında yer alan diğer elementlere ait olacağını göstermektedir. Ayrıca XRD sonuçlarında, EDX’te elementlerine rastlamadığımız mineralde bulunmuştur.
ATTK3 kodlu örnekte kovellit (CuS) mineraline rastlanılmıştır. Literatürde
çok fazla karşılaşmadığımız bu mineralden yararlanılarak 19. yüzyılda mavi
pigmentin üretildiği gözlemlenmiştir.

Resim 5: ATTK3 kodlu örneğin XRD spektrumu.
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TTK3 kodlu örneğin 2 theta açı değerindeki X ekseninde en yüksek piki
lazurit mineraline denk gelmektedir. X ekseni boyunca lazurit: 23-26, 33’te,
kuvars: 37, 41-42, 6’da, kalsit: 50’de, albit: 20, 28-29, 37, 45, 65, 74’de, pirit: 50
ve 60’da, kovellit: 29,93, 31,5, 37’de pik vermektedir3 (Nel et al. 2006;490, Salvado et al. 2014; 3613, Manso et al. 2010; 326, Ganio et al. 2017; 8).

Kırmızı ve Mor Pigment
Kırmızı renkli pigmentlerin kodu ATTK4 ve ATTK5’ten, mor pigmentin
kodu ise ATTK6’dan oluşmaktadır. ATTK4 ve ATTK5 kodlu örneğin SEMEDX sonuçlarında ochre (hematit+kuvars+kil) pigmentine ait Fe, Si, O elementlerine rastlanılmıştır. Ochre haricinde verilerde bulunan diğer elementler, Na, K, Mg, Al ve Cl’den oluşmaktadır. ATTK6 kodlu mor örnekte Caput
Mortuum (Fe, Al) pigmentine ait elementlere rastlanılmıştır. Caput Mortuum haricinde Mg, Ca, O ve Si elementlerine ait verilerde spektrumda yer almaktadır. ATTK4 kodlu örnekte bulunan Si, O elementinin boksitteki kuvars
(SiO2) mineraline ya da Al elementinden dolayı SiO2 ve Al2O3 tetrahedronları

ve oktahedronları tabakalarının meydana getirdiği kil türüne, Fe, O elementinin boksitteki hematite (Fe2O3), Mg ve Cl elementlerin ise büyük ihtimal-

le duvar resim yüzeyindeki bozulmadan kaynaklı MgCl2 tuzuna ait olduğu

bulunmuştur. ATTK5 kodlu örnekte elde edilen EDX veri XRD sonuçları da
ATTK4 ile benzerlik göstermektedir. ATTK5’i ATTK4’ten ayıran tek bulgu

Na ve K elementleridir. Na ve Al elementinin albit (NaAlSi308) mineraline

ait olacağı düşünülürken, K elementinin ise bozulmaya dayalı tuz ile ilgili
olduğu gözlenmiştir. ATTK6 kodlu örnekte elde edilen bulgular ATTK4 ve
ATTK5’ten farklı değildir. EDX sonucunda bulunan Fe elementinin boksit mineralindeki hematite (Fe2O3 ), Si ve O elementinin kuvarsa (SİO2 ) ya da Si, Ca

ve Al kaynaklı kil grubuna, Mg’un ise boksit mineralindeki MgO bileşiğine,

EDX verilerinde Cl elementine rastlanılmamasından dolayı Mg’un tuz kökenli olmayacağını düşündürmektedir. XRD sonuçlarına ait spektrumlardan
ATTK5 kodlu örnek resim 8’de, ATTK6 kodlu örnek resim 9’da açıklamalarıyla birlikte verilmiştir.
3
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http://rruff.info/ (02.06.2018).

ATTK5 kodlu örneğin 2 theta açı değerindeki X ekseninde en yüksek piki
boksit mineralindeki Fe2O3’e, kuvarsa ve kalsite denk gelmektedir. X ekseni
boyunca boksit: 21, 22, 27, 35.80’de, 41, 42.5, 50, 54, 63’te, albit: 22, 28’de, kuvars: 27, 63’te, kalsit: 27’de, S2O3: 30.80, 64’te, TiO2: 33.82, 63’te pik vermektedir (Reedy et al. 2014; 116, Oliveira et al. 2002; 537, Zhang, Lv 2016; 812, Yang
et al. 2015; 240, Tsamo et al. 2017; 5-6, Ribeiro et al.2012; 128).
ATTK6 kodlu örneğin 2 theta açı değerindeki X ekseninde en yüksek piki
boksit mineraline, kuvarsa ve kalsite denk gelmektedir. X ekseni boyunca
boksit: 11.70, 20, 23, 25, 27, 36, 60, 67’de, albit: 23, 28, 30, 52.80, 55’de, kuvars:
27, 60, 67’de, kalsit: 27’de, S2O3: 67, TiO2: 67’de, Fe2O3: 32 ve 37’de pik vermektedir (Reedy et al. 2014; 116, Oliveira et al. 2002; 537, Zhang, Lv 2016; 812,
Yang et al. 2015; 240, Tsamo et al. 2017; 5-6, Ribeiro et al.2012; 128).

Resim 6: ATTK5 kodlu örneğin XRD spektrumu.

Resim 7: ATTK6 kodlu örneğin XRD spektrumu.
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Yeşil Pigmentler
Mineralojik ve kimyasal yapısı SEM-EDX yöntemleri ile incelenen yeşil renkli pigmentlerin kodu ATTK7 ve ATTK8’den oluşmaktadır. Pigment
üretimi araştırılan Manastırlar vadisinden örnek alınan bölge toprağı ise
T1 koduna sahip olup, yapısı XRF yöntemi ile incelenmiştir. ATTK7’de
EDX analizi sonucunda bulunan elementler O, Fe, Si, Al, Mg, Na, Ca, K ve
Ti’dan oluşmaktadır. Yeşil toprak pigmentinin Fe+2, Fe+3 elementleri ile birlikte yeşil kil minerallerini (seladonit, glokonit), kuvars, feldispat grubunu
içinde barındırmasıyla ATTK7’nin bu pigmente ait bir veri sağladığı görülmektedir4. Seladonitin (K(Mg,Fe2+)(Fe3+,Al)(Si4O10)(OH), glokonitin ((K,Na)
(Fe,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2) kimyasal yapısını oluşturduğu için EDX’de
yer alan, Fe, Al, Mg, Si, K elementlerinin glokonit mineralinden elde edildiğini göstermektedir. ATTK8’de yapılan EDX sonucunda Ca, Si, Al, Cu, O, Ti,
As ve Pb elementleri bulunmuştur. Bulunan veriler doğrultusunda pigmentin
Cu, As, Pb içermesinden dolayı papağan yeşili olarak adlandırılan pigment
olabileceği düşünülmüştür. Bu pigment zümrüt yeşilinin bulunması ile ortaya çıkmıştır. “Pigment Compendium” adlı sözlükte geçen bilgiler doğrultusunda, kurşun soğuk şekerli çözeltide mavi rengine dönüşmekte ve içinde
az miktarda sarı rengini barındırmaktadır. Hazırlanan bu çözeltinin zümrüt
yeşili (Cu, Asetat, As) ile karıştırılmasıyla da papağan yeşili oluşmaktadır5.
Cu ve Cl elementlerinden dolayı pigmentin atakamit (Cu2Cl(OH)2) olması da
muhtemel olabilir ancak papağan yeşilinin 1906’da çıkması geç dönem kilisesine yakın bir tarih içermektedir. Bulunan elementlerin çoğu papağan yeşil
kullanımına işaret ederken Ti elementinin karşılığının TiO2 (beyaz) olduğu ve
bu malzeme ile karıştırılarak yeşil renk tonunun açıldığı düşünülmektedir.
Bölge toprağına ait T1 kodlu örneğin XRF sonucu Tablo: 1’de yer almaktadır.

4
5
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Eastaugh et al. 2004, 180.
Eastaugh et al. 2004, 298.

Tablo 1. XRF Analizi.

Atom Numarası

Bileşik

Element

% Konsantrasyon

11

Na2O

Sodyum

2,26 %

12

MgO

Mağnezyum

1,166 %

13

Al2O3

Alüminyum

13,64 %

14

SiO2

Silisyum

70, 96 %

15

P2O5

Fosfor

0,24 %

19

K2O

Potasyum

3,51 %

20

CaO

Kalsiyum

1,76 %

22

TiO2

Titanyum

0, 40 %

25

Mn

Mangan

0,07 %

26

Fe2O3

Demir

5,90 %

Toplam

99,91

SONUÇ
Duvar resimlerine yapılan analiz sonuçlarında; ATTK1 ve ATTK2 ultramarin pigmenti olup lapis lazuli mineralinden, ATTK3 ultramarin pigmenti
olup lapis lazuli ve kovellit mineral mavisi, ATTK4 ve ATTK5 ochre pigmenti olup boksit mineralinden, ATTK6 caput mortuum olup, boksit mineralinden, ATTK7 yeşil toprak (green earth) pigmenti olup, glokonit ve seladonit
mineralinden, ATTK8 papağan yeşili (parrot green) olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan analizlerde kırmızı ve mor renginin aynı mineralden elde edildiğini,
mavi renginde ise aynı pigment ve mineral kullanımı gözlemlenirken, ATTK3
kodlu örnekte başka bir mineral grubunun olduğunu, yeşil renkte ise farklı
pigment ve mineral kullanıldığını görmekteyiz. Tarihi belgeleri olmayan kilisenin analizlerinde aynı renklerde farklı mineral grubu ve pigment türlerine
rastlanılması kilisenin tarihi dönemlerde onarım geçirdiğini düşündürmektedir. Papağan yeşili pigmentinin 1906 da üretilmesi kilisenin inşa edildiği
dönem sonrasına denk geldiğinden onarım geçirdiğini gösteren bir veridir6.
Bölgede yapılan deneysel çalışmalarda duvar resimlerinde kullanılan mavi

6

Eastaugh et al. 2004, 298.
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renginde: ultramarin, indaco (çivit), lazurit, lapis lazuli ve azurit, kırmızı renginde: hematit, ochre, litharge (mürdesenk), götit, alizarin ve cinnabar (vermillion) bulunmuştur. Yeşil renginde green earth, sarıda: jarosit ve giallorino,
beyazda: biacca (kurşun beyazı) ve Bianco S. Giovanni bulunmuştur. Siyah
renginde ise C (is, kurum) tespit edilmiştir7. Pelosi tarafından bölgede bazı
kiliselere yapılan kronolojik çalışmada, 6. 7. 8. 9. 10. ve 13 yüzyıl kiliselerinde
kırmızı pigmentlerde hematit, kırmızı kurşun (litharge), götitin kullanımı görülmektedir. Yeşil ve mavi renk kullanımı yüzyıllara göre değişiklik göstermeyip yeşil toprak (green earth) ve ultramarin pigmentini içermektedir8. İtalyan bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmada aynı renk türlerinde çeşitli
pigment türlerinin kullanılması yapının banisi ile ilgili olduğunu düşündürmektedir. Manastırlar vadisinden alınan T1 kodlu örnekte glokonit ve seladonit minerali tespit edilmiştir ve bu veri ATTK7 kodlu yeşil toprak pigmentinin
elde edildiği minerale aittir. Kırmızı ve mor renginde bulunan boksit minerali
de MTA verilerine göre Kayseri ve Adana’da olduğu görülmektedir. Nevşehir il maden haritasında ise diyasporit yer almaktadır. Boksit; diyasporit,
gibsit ve böhmit minerallerinin bir karışımı olduğu için bu bölgede de boksit
mineralinin olabileceği düşünülmektedir. Antik dönem yazarı Plinius’un en
yoğun kırmızı rengin çıkarıldığı alan olarak Kapadokya’yı da göstermesi ve
İtalyanların yaptığı çalışmada hematitin bulunması (boksit mineral içeriği)
antik dönemden 19. yüzyıla kadar kırmızı renginde yerel malzeme kullanımının devam ettiğini gösteren veridir. ATTK3 kodlu örnekte bulunan kovellit
minerali son yapılan araştırmalarda Kayseri’de tespit edilmiştir. Osmanlı döneminde kiliseyi gayrimüslim halkın kendi bağışları ile yapmasından dolayı
bölge atölyesindeki sanatkârların bu kilisede çalıştıkları ve yerel malzeme
kullanarak duvar resimlerini yaptıkları düşünülmektedir.
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8
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2005 -2007 YILLARI
YONTMATAŞ BULUNTULARI IŞIĞINDA
ÇİNE-TEPECİK HÖYÜK ORAK ELEMANLARI
M. Beray KÖSEM*
GİRİŞ
Çine-Tepecik Höyük, Aydın İli’nin Karakollar Köyü’nün sınırlarında,
Çine Çayının 1 km. doğusunda ovalık alanda yer almaktadır. Höyük kuzeygüney doğrultusunda oval bir yapıya sahiptir. Ova seviyesinden kuzey ve
doğu kesimlerinde 4 ile 6 m. arasında değişen yüksekliğe sahip olan höyük,
güney–güneydoğu ve batı kesimlerinde, ova seviyesinde düzgün bir arazi
görünümündedir1. Çine-Tepecik Höyük Geç Neolitik kültür tabakalarından
başlayarak Helenistik-Roma çağlarına kadar uzanan çeşitli kültürleri içeren
bir yerleşimdir. 2004 yılından bu yana kesintisiz sürdürülen Tepecik kazıları,
bölgenin geçmişe dayalı kültürel yapısını, belli bir kronolojik gelişimle vermektedir. Höyükte bu gelişim, en erken Kalkolitik Çağa uzanmakta ve Erken
Tunç Çağı kalıntılarının tespit edildiği kültür tabakalarına ait malzemeyle bu
süreklilik takip edilmektedir. Erken dönem kalıntılarının üst seviyeleri ise
Orta Tunç Çağı yerleşmesi ve savunma sistemine sahip yerleşim modeliyle
Geç Tunç Çağı sonlarına uzanan bir yerleşim sürecini ortaya koymaktadır2.
Çine-Tepecik Höyük, yontma taş buluntuları üzerinde yapılan tekno-tipolojik çalışmalar3 çerçevesinde bütün kültürel katlaşımlar içinde ele geçen
*
1
2
3

Öğr. Gör. Dr. Makbule BERAY KÖSEM, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi, 06100 Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.
Günel 2016: 20.
Günel 2009: 234-235.; Günel 2014: 85-86, Fig. 2; Günel 2016: 201; Günel 2011: 69.
2004-2007 yılları Çine- Tepecik Höyük Kazılarında ele geçen yontmataş endüstrisi buluntuları,
Doç. Dr. Kadriye ÖZÇELİK ve Dr. M. BERAY KÖSEM tarafından çalışılmış, bu çalışmaya yönelik ön rapor; Günel, S. (2008), “Çine – Tepecik Höyük 2006 Yılı Kazıları” , 29. Kazı Sonuçları
Toplantısı, I: 73-90. da yayınlanmıştır.
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dağınık haldeki aletler arasında bulunan orak elemanları, dikkat çekici bir
sayısal üstünlük göstermektedirler. Gerek bu durum gerekse tarımsal faaliyetlerin ortaya konulması açısından önemli buluntular olan orak elemanlarının incelenerek değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması tarafımızca uygun
görülmüştür. Bu kapsamda 2005-2007 yılları kazılarından ele geçen yontma
taş buluntuları içinde II. bin OTÇ ve GTÇ’na ait orak elemanları kronolojik
devamlılık sergilemeleri nedeniyle ilk çalışma grubu olarak seçilmişlerdir.
YONTMA TAŞ ENDÜSTRİSİNİN GENEL YAPISI
Höyüğe ait yontma taş buluntuların geneline bakıldığında, ilk dikkat çeken hammadde kullanımındaki çeşitlilik olmuştur. Obsidiyen başta olmak
üzere çakmaktaşı, kalsedon, radyolarit ve yörenin doğal hammadde kaynağı
kuvars grubundan üretilmiş bir endüstri ile karşılaşılmaktadır. Bu çeşitlilik
alet üretiminde taşın yapısal özelliklerinin de göz önünde bulundurulduğunu net bir biçimde ortaya koymaktadır ki; taş ustalarının hammadde seçiminde ve taş alet üretiminde usta olduklarının göstergesidir.
Höyükteki yontma taş endüstrinin teknolojik yapısı iki temel grupta değerlendirilebilir. Bunlardan ilki kaliteli obsidiyenden baskılama yöntemi ile
elde edilmiş dilgi ve dilgiciklerin ağırlıklı olduğu gruptur. Yongalama artıkları, çekirdek ve teknolojik parçaların az sayıda oluşu, yongalama işleminin
höyük dışında gerçekleştirildiğini düşündürmektedir.
İkinci grup sert vurgaç kullanılarak direkt yongalama ile elde edilen kalitesiz obsidiyen ve çakmaktaşı ürünlerin yanı sıra kuvars grubuna ait çekirdek
ve yongalama ürünleri ile karşımıza çıkmaktadır. Düzensiz bir yongalama
sergileyen bu grup mevcut göstergeleri ile işlemin höyükte gerçekleştirildiğini düşündürmektedir.
Bu iki temel grubun dışında, taşımalığı dilgi ve yonga olan oldukça kaliteli
çakmaktaşından üretilmiş bir alet grubundan da söz etmek mümkündür. Az
sayıda ele geçen bu alet grubu son derece iyi bir işçiliğin ürünleridirler. Orak
elemanlarının güzel örneklerine de rastladığımız bu alet grubu olasılıkla höyüğe dışarıdan bir merkezden getirilmiş olmalıdır.
Çine-Tepecik Höyük 2005 -2007 yılları kazılarından II. bine ait ele geçen
1904 adet yontmataş buluntu kendi içinde hammadde cinslerine göre sınıf-
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landırıldığında; 1102 adet obsidiyen, 446 adet çakmaktaşı, 352 adet kuvars
grubu ile diğer grubu adı altında 4 adet buluntu saptanmıştır (Grafik: 1). Teknolojik yapıya göre sınıflandırdığımızda ise; OTÇ’nda 380 adet alet, 24 adet
çekirdek, 43 adet çekirdek parçası, 612 adet diğer ürünler4, GTÇ’nda 313 adet
alet, 9 adet çekirdek, 18 adet çekirdek parçası, 505 adet diğer ürünler bu toplamın içinde yer almaktadır (Grafik: 2).
Genel olarak 34 tip altında değerlendirilen, toplam 693 adet alet içinde 77
adet OTÇ, 48 adet GTÇ ait olmak üzere toplam 125 adet orak elemanı tespit
edilmiştir. Buna göre orak elemanları bütün alet grubu içinde % 15’lik bir
oranla temsil edilmektedirler. Bu oran alet çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda göreceli olarak yüksek bir değer olarak kabul edilebilir.

ORAK ELEMANLARI
Tarımsal faaliyetlerin varlığının göstergesi olan unsurlar arasında yer alan
orak dilgileri, kazı ve araştırmalardan ele geçen buluntular ışığında tespit
edilmişlerdir. Neolitik Çağ’dan Geç Tunç Çağ’a kadar uzanan zaman dilimi
içinde varlığını sürdüren orak elemanları ya da orak dilgileri birçok araştırmacı tarafından çeşitli yöntemlerle tanımlanmış ve sınıflandırılmaya çalışılmıştır5. Eldeki verilere göre, kültürel, çevresel ve bölgesel farklılıklar aletlerin
farklı üretim modelleri olduğunu ortaya koymakla beraber, bölgesel bağlamda kültürler arasında aletlerin biçimsel açıdan ortak özellikler sergilediğini
gösterir niteliktedir.
Ülkemizde yapılan birçok kazı ve araştırmalardan ele geçen orak elemanlarının varlığı bilinmesine karşın, bunlara ilişkin detaylı bilgiler neredeyse
yok denecek kadar azdır. Ancak son yıllardaki birkaç detaylı tekno-tipolojik
çalışmaların varlığı ümit vericidir6. Bu bağlamda Çine-Tepecik Höyük yontma taş endüstrisine ait orak elemanlarına ilişkin bu çalışmanın Anadolu arkeolojisi Geç dönem verilerine katkı sağlayacağı kanısındayız.
4
5
6

Diğer ürünler kapsamında ele alınan parçalar düzeltisiz yongalama ürünleri; dilgi, dilgicik ve
yongalar, teknolojik parçalar ve döküntülerdir.
Rosen 1997: 44-55; Kadowaki 2005: 69-85; Barkai 2004: 93-97.
Aydın 2010; Kartal 2013; Taşkıran 2014; Kolonkaya-Bostancı 2015: 350-355.
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Endüstri içindeki orak elemanlarının hammadde cinslerine göre dağılımına baktığımızda, en çok tercih edilen hammaddenin II. bin genelinde obsidiyen olduğu görülmektedir. Buna göre; OTÇ’nda 44 adet obsidiyen, 28 adet
çakmaktaşı, 5 adet kalsedon, GTÇ’nda 17 adet obsidiyen, 22 adet çakmaktaşı,
8 adet kalsedon, 1 tane kuvarsdan üretilmiş orak elemanı mevcuttur. Obsidiyen oranı çakmaktaşı ve kuvars grubu ile karşılaştırılacak olursa göreceli
olarak; obsidiyenin diğer hammadde grupları ile aynı oranda tercih edildiği
söylenebilir (Grafik: 4). Orak elemanlarının taşımalıklara ve parçanın durumuna göre dağılımı incelendiğinde, çoğunlukla aletlerin dilgi mesialleri üzerine yapıldığı görülmektedir. Bunlar içinde ise, baskıyla elde edilen dilgi mesialleri çoğunluktadır (Grafik: 3).
Tipolojik olarak orak elemanlarını düzeltisiz ve düzeltili orak elemanları olarak iki temel grup altında sınıflamak mümkündür. Toplamda 125 adet
olan orak elemanlarının yaklaşık % 80 oranında düzeltili olduğu görülmüştür
(Grafik: 5).
Buna göre, düzeltisiz orak elemanı olarak sınıflandırdığımız alet grubu,
hammadde çeşitleri dikkate alınarak, gözle görülebilir kullanım izlerine göre
ayrıt edilmişlerdir. Bu izler obsidiyende; parçanın iç ve dış yüzünde oluşmuş,
takip edilebilir nitelikteki, yoğun ve seri çizikler, körelme ve matlaşma ile
yine parçanın kenar kısımlarında oluşan körelme, kertiklenme ve ezilmelerdir (Resim 1: , Çizim 1: 1-2,6).
Çakmaktaşı ve kuvars grubunda ise; bahsi geçen özelliklerin yanı sıra,
gözle görülebilir en belirleyici kıstas, yüzey ya da kenar parlaklığı, yani kullanım sonucu oluşan cilalanmalardır. Bu cilalanma silika parlaklığı olarak da
anılmaktadır (Resim: 2, Çizim 1: 3-5,7).
Düzeltili orak elemanları düzeltileme biçimlerindeki farklılıklar dikkate
alınarak iki ulamda sınıflandırılmışlardır. Bunlardan ilki genellikle kenarsal
ince pulcuklu düzeltilerle şekillendirilmiş parçalardır. Düzeltinin yapıldığı
yüzey ve kenarlar değişkenlik göstermesine karşın, çoğunlukla dilgi mesiallerinin üzerine yapılan parçaların genel formu olan dikdörgen biçim korunmuştur (Çizim: 2). Bu tiplojik benzerlik, parçaların bir sap içine katran ya da
reçine benzeri yapışkan bir madde ile art arda dizilmesi suretiyle sıkıştırılarak
kompozit bir alet elde edilmiş olma olasılığını ortaya koymaktadır (Çizim 3:
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2). Benzer kullanım modellerinden ve bu modellerin orak elemanı için kullanılan sapların az sayıdaki varlığından bahseden araştırmacı Pichon, sapların nasıl düzenlendiği hakkında kullanım izlerinin özellikleri ve yapıştırıcı
kalıntılarına ait verilerin birleştirilerek alet morfolojisi hakkında hipotezler
ileri sürülebileceğini belirtmektedir7. Nitekim birçok araştırmacı, buluntular
ışığında ve elde edilen veriler sonucunda orak elemanlarının sapa dizilimleri
ve sap modellerine ilişkin benzer hipotezler ortaya koymaktadırlar.8
Düzeltili orak elemanlarının ikincisi, dişlemeli orak elemanlarıdır. Bunların taşımalıkları büyük oranda çakmaktaşı dilgilerdir. Dişlemeli orak elemanları içinde az sayıda düzensiz pulcuklu düzeltilerle yapılmış dişlemeli (Çizim
4: 6; 5: 4) formların yanı sıra aynı kenarda iç ve dış yüzden düzeltililer (Çizim
4: 3-4,7; 5: 1) ya da sadece iç yüzden ya da dış yüzden düzeltili (Çizim 4: 1,5; 5:
2-3, 5-8) örneklerin haricinde iç yüzden karşılıklı kenarlardan düzeltili (Çizim
4: 2) tipler de mevcuttur.
Dişlemeli düzeltilerin boyutları, yapıldıkları kenarlar ve yüzeyler birbirine göre farklı olmasına karşın, genellikle düzeltilemeler tek kenarda, kenar
boyuna paraleldir. Diğer yanda bu düzeltilerin yapıldığı kenarlarda görülen
silika parlaklığı ve kullanım izlerinin her iki yüzde oluşmuş olması dikkat
çekicidir. Kullanımın kenarlarda oluşturduğu körelme, ezilme ve parlamalar
her ne kadar makroskobik gözlemlere dayalı olsa da, bunların sert bir madde
üzerinde ve bir testere kullanımına benzer ileri geri kullanılması ile oluşabileceği düşünülmektedir.
Orak elemanlarını tiplerine göre sınıflandırırken dikkatimizi çeken diğer
bir özellik de düzeltilerle aletlere verilen farklı geometrik formlardır (Çizim
6). Bu formlarda kulanım izleri bazı parçaların kullanım kenarlarının, belli bir
alanında eğik bir biçimde yoğunlaşmaktadır (Çizim 6: 3-4, 6, 9-11, 13).
Bu özellik yani parçaların kullanım izlerinin eğimli dağılımı, bunların uç
kısımların öne çıkacak şekilde daha önce de bahsettiğimiz gibi bir sap içine
sıkıştırılarak dizildiğini ve böylece kompozit bir alet oluşturulduğunu düşündürmektedir (Çizim 3: 1). Nitekim İspanya’nın Los Murciélagos de Zuheros
7
8

Pichon 2017: 147
Pichon 2017: 147-148, Fig. 8; Skakun ve Terekhina 2017: 15-16, Fig. 10; Erbil 2015: 53, Lev. XVI.

77

mağarasında benzer kullanım izi özellikleri taşıyan 12 orak elemanı ile birlikte bulunan katran izlerini de üzerinde taşıyan bir sap içinde eğik bir şekilde
yerleştirilmiş orak elemanına ait buluntu bu kullanımın varlığını net bir biçimde ortaya koymaktadır.9

SONUÇ
Çine-Tepecik Höyük 2005- 2007 yıllarından ele geçen ve II. bine tarihlenen
1904 parça yontmataş içinde bulunan 125 adet orak elemanına ait özellikler,
tekno-tipolojik bu çalışmayla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda
orak elemanları, formları dikkate alınarak iki ana grup altında, düzeltili ve
düzeltisiz orak elemanları olarak sınıflandırılmışlardır. Aletlerin %80 oranında düzeltili orak elemanlarından oluştuğu saptanmıştır ve bunlar düzeltileme
biçimleri göz önüne alınarak iki ulamda kategorize edilmişlerdir. Dişlemeli
düzeltili formlar çoğunlukla kaliteli çakmaktaşı dilgi taşımalıkların üzerine
yapılmış aletlerdir. Dikkat çeken özellikleri kullanım kenarlarının düzeltili
olması ve kullanılan kenarın her iki yüzde de silika parlaklığı taşımasıdır.
Kanımızca kullanım biçiminin farklılığını ortaya koyan bu durumun daha
sistematik yöntemlerle incelenerek irdelenmesi gerekmektedir. Belki de ağaç
dallarının kesilmesi için üretilen bu aletlerin, üretilmesindeki asıl amacın ne
olduğunu daha net bir biçimde ortaya koyabilecek deneysel ve mikroskobik
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Çine-Tepecik höyük orak elemanları, Orta Tunç ve Geç Tunç Çağlarda
yontma taş endüstriye ait unsurlar azalmasına rağmen üretilmeye ve kullanılmaya devam edilmiştir. Buradan yola çıkarak, orak elemanlarının bu dönemde ciddi ölçüde tarımsal faaliyetlerin varlığını gösteren önemli yontma
taş alet gruplarından olduğunu söylemek mümkündür. Diğer yandan üzerinde durulması gereken bir önemli husus da her iki çağda da orak elemanları
arasında tekno-tipolojik olarak çok ayırt edici farklılıklar olmamasına karşın,
eldeki veriler Geç Tunç Çağı’nda obsidiyen kullanımının Orta Tunç Çağına
göre göreceli olarak azaldığını göstermektedir (Grafik: 3).

9
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Ibañez ve diğ., 2008: 185-186, Fig. 4.
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Grafik 1: II. bin genelinde hammadde dağılımı.

Grafik 2: Yontmataş endüstrinin genel dağılımı.

Grafik 3: Orak elemanlarının hammadde cinsilerine ve taşımalıklarına göre dağılımı
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Grafik 4: Bütün endüstri içinde orak elemanlarının hammadde yapısına göre dağılımı.

Grafik 5: Düzeltili/ düzeltisiz orak elemanlarının dağılımı.

Resim 1: Obsidiyen orak elemanları
üzerinde kullanım sonucu
oluşan ezilme körelme ve
çizikler.
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Resim 2: Çakmaktaşı orak elemanı üzerinde kullanım sonucu oluşan silika parlaklığı.

Çizim 1: Orak elemanlarında oluşan kullanım izleri.
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Çizim 2: Pulcuklu düzeltili orak elemanları

Çizim 3: Orak elemanlarının sapa dizilim tasarımları
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Çizim 4: Dişlemeli düzeltili orak elemanları.

Çizim 5: Dişlemeli düzeltili orak elemanları.
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Çizim 6: Geometrik formlu orak elemanları.
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ŞEREF HÖYÜK VE ÇEVRESİ
YONTMA TAŞ BULUNTULARINA İLİŞKİN
İLK GÖZLEMLER
Betül FINDIK*
Ralf BECKS
B. Ayça POLAT BECKS
2014 yılından bu yana, Burdur İli, Bucak İlçesi, Ürkütlü Köyü yakınlarındaki Şeref Höyük’ü merkez alacak şekilde, egemenlik alanına giren arazilerde sürdürülen yüzey araştırmasının 2017 sezonu yontma taş buluntuları bu
makalede ele alınmaktadır (Harita). Bu kapsamda 14 farklı buluntu yerinden
gelen, toplam 279 adet yontma taş parçanın belgelenmesi ve bilimsel açıdan
ön değerlendirmesi gerçekleşmiştir. İncelenen buluntular arasında Orta Paleolitik Döneme tarihlenen örnekler en erken olanlardır.

1- Kör Höyük Yontma Taş Buluntuları
Ürkütlü Köyü yakınlarında konumlanan Kör Höyük ilk kez 2017 yılı yüzey araştırmaları esnasında keşfedilmiştir1 (Harita). Yüzeyde bulunarak değerlendirmeye alınan yontma taş buluntular toplam 103 adettir (Resim: 1).
Hammadde açısından çakmaktaşı buluntular ağırlıktadır. 84 adet çakmaktaşı buluntu, çeşitli renklerde ve kalitede olup en sık gri tonlara rastlanmıştır.

*

1

Araş. Gör. Betül FINDIK, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Burdur/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Ralf BECKS, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Burdur/TÜRKİYE.
Doç. Dr. B. Ayça Polat BECKS, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Burdur/TÜRKİYE.
Becks – Polat Becks 2018; Becks – Polat Becks 2019.
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Çakmaktaşı hammaddeden üretilmiş buluntular arasında, 28 adet dilgi, 4
adet dilgicik, 44 adet yonga, 2 adet taşımalığı belirlenememiş makrolit parçası
ile 6 adet döküntü parça bulunmaktadır. Bunlardan 9 tanesi düzeltili dilgi, 13
tanesi düzeltili yonga, 2 tanesi yonga üzerine ön kazıyıcı, 1 tanesi orak dilgi
ve 1 tanesi düzeltili makrolit parçasıdır.
Diğer hammaddeler arasında obsidiyen, radyolarit ve kalsedon göze çarpar (Resim: 2). Makroskobik gözlemlerimize göre koyu gri-yarı saydam, açık
gri-saydam, çizgili ve dumanlı, parlak obsidiyen Orta Anadolu kökenli, yine
makroskobik gözlemlerimize göre 1 adet, gri-mat renkli obsidiyen parça ise
Melos Adası kökenlidir. 16 adet obsidiyen buluntunun 7 tanesi dilgi, 8 tanesi
dilgicik, 1 tanesi ise düzeltili bir makrolit parçasıdır. Dilgilerden 3 tanesi düzeltili dilgi, 1 tanesi ise dikey budanmış dilgi çekirdeğidir. Dilgiciklerden 2
tanesi ise parça boyunca düzeltili, geometrik olmayan mikrolitlerdir. Ayrıca,
buluntu topluluğunda 1 adet kalsedon dilgicik ile 2 adet radyolarit yonga
mevcuttur. Yongalardan bir tanesi, Orta Paleolitik Dönem’in karakteristik
üretim tekniği olan levallois tekniği ile üretilmiş bir yongadır (Resim: 3). Yüzcüklü topuğu ve üst yüzünde görülen merkezcil hazırlama yongalarının negatif izleri ile oldukça karakteristik bir parçadır. Bucak İlçesi sınırları içerisinde ele geçen ve Orta Paleolitik Dönem’e aidiyeti kesin olan ilk buluntu olması
açısından son derece önemlidir.
Dilgiler ve dilgicikler genel olarak, düzenli kenarları, hafif eğimli profilleri ve trapez kesitleri ile baskı yongalamaya işaret eder (Resim: 1-2). Dilgisel
yongalama ürünlerinin pek çoğunda topuk kısmı kırıktır. Topuk kısımları korunmuş olanlarda ise çizgi ya da ince düz topuk tipi görülmektedir. Vurma
yumruları belirsiz ya da belirgin fakat yayvan olmayan, bir top şeklindedir.
2 adet dilgi, 25 ve 31 mm. genişlikleri ile Kalkolitik Dönem’in iri dilgilerini andırmaktadır. Ancak bu tür dilgilerin manivela yöntemi ile Neolitik Çağ
içinde de üretildiği bilinmektedir2. Yongalar ise doğrudan vurma tekniği ile
üretilmiştir. Geniş düz vurma düzlemleri ve belirgin vurma yumruları görülmektedir. Yongalama açısı genel olarak 90 derece ve üzerindedir.

2
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Altunbilek-Algül vd. 2012, 161-162, 173.

2- Karaaliler Höyük Yontma Taş Buluntuları
Bucak İlçesi, Karaaliler Köyü içerisinde kalan höyük oldukça büyük ve
yüksektir (Harita). Höyükte bulunan toplam 30 adet yontma taş parça, genel
olarak yongalardan ve yonga parçalarından oluşmaktadır (Resim: 4). Diğer
buluntular, 3 adet dilgi, 2 adet dilgicik, 1 adet makrolit parçası ile 1 adet çekirdek yenileme yongasından ibarettir (Resim: 4). Dilgi ve dilgiciklerde baskı
tekniğinin izleri görülürken yongalar doğrudan vurma tekniği ile üretilmiştir. Hammaddenin tamamı çakmaktaşıdır. Açık ve koyu kahverengi tonları
sık görülen renklerdir. Alet tipleri, 4 adet düzeltili yonga, 2 adet düzeltili dilgi
parçası, 1 adet yonga üzerine çontuklu alet ve 1 adet düzeltili makrolit parçasından oluşmaktadır.

3- Kemikli Höyük Yontma Taş Buluntuları
Ürkütlü Köyü’nün ve Şeref Höyük’ün doğusunda kalan, ekibimizin ilk
kez 2014 yılında ziyaret ettiği Kemikli Höyük3, Nekropolis olarak kullanılan
Bozburun Kayalık kütlesinin hemen güneybatısında konumlanmıştır (Harita). Haritalarda Gerenlik Mevkii adıyla geçen Höyük, kaçak kazılar nedeniyle bir hayli zarar görmüştür. 2017 sezonunda höyük yüzeyinde toplam 11
parça yontma taş ele geçmiştir (Resim: 5). Hammadde olarak obsidiyen ve
çakmaktaşı kullanılmıştır. Makroskobik gözlemler ışığında Anadolu kökenli olduğu düşünülen obsidiyen buluntulardan 1 tanesi dilgicik, 3 tanesi ise
dilgidir (Resim: 5). Çakmaktaşı buluntular ise 1 adet yonga, 3 adet dilgi ve
3 adet dilgicikten oluşmaktadır (Resim: 5). Dilgisel yongalama ürünlerinin
neredeyse tamamında topuk kısımları kırıktır. Topuk kısmı korunmuş 1 adet
dilgicik ise nokta topukludur. Topuk kısımlarının ele geçmemesi üretim teknikleri hakkında yorum yapmayı zorlaştırsa da düzenli kenarlara sahip dilgi
ve dilgicikler, baskı tekniği ile üretilmiş olmalıdır. Buluntu topluluğunda, her
ikisi de çakmaktaşı olmak üzere, 1 adet düzeltili dilgi ve dikey budanmış (side
blow) dilgicik çekirdeği dışında karakteristik parça yoktur.

3

Becks vd. 2015, 192; Becks vd. 2016, 277.
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4- Bucak-Tepecik Höyük Yontma Taş Buluntuları
Bucak İlçe merkezine yakın konumlanan Tepecik Höyük, (Harita) yüzeyinde ele geçen 3 adet buluntudan 1 tanesi, küçük boyutlu bir dere çakılından
vurgaçtır. İki ucunda kullanım sonucu ezilmeler oluştuğu görülmektedir.
Hafif ateşe maruz kalan vurgaç yer yer siyah isli bir renk almıştır. Buluntulardan biri tanımlanamayan kırık bir parça, diğeri ise iç yüzden düzeltili bir
orak dilgidir. Orak dilginin düzeltili yüzü üzerinde, kenara paralel silika izi
görülmektedir.
5- Çayırlık Höyük Yontma Taş Buluntuları
Ekibimizin ilk kez 2014 yılında ziyaret ettiği Çayırlık Höyük4 İncirdere ile
Üzümlübel köyleri arasındaki ovalık alanda konumlanmıştır (Harita). 2017
yılı çalışmaları kapsamında höyük yüzeyinde yalnızca 1 adet yontma taş parça bulunmuştur. Çakmaktaşı hammaddeden üretilmiş parça, distal ve proksimal uçları kırık, kısmi düzeltili bir dilgidir.
6- Pazaryeri Höyük Yontma Taş Buluntuları
Literatürde bilinmeyen, tescilsiz buluntu yerlerinden bir olan Pazaryeri
Höyük ilk kez 2017 yılında ekibimizce keşfedilmiştir5. Ürkütlü Köyü’nün doğusunda konumlanan Pazaryeri Höyük’ün (Harita) merkezinde açılan, derinliği 5 m.’yi bulan kaçak kazı çukuru etrafında, çeşitli buluntulara eşlik
eden 8 adet çakmaktaşından yontma taş buluntuya rastlanmıştır (Resim: 6).
Bunlardan 6 tanesi yonga, 1 tanesi dilgi ve 1 tanesi dilgiciktir. Yongalardan
biri iç yüzden düzeltili, diğeri ise yine iç yüzden, kısmi düzeltilidir (Resim: 6).
Üçgen kesitli, düz profilli dilgi ise almaşık pulcuklu düzelti göstermektedir.
Dilginin distal ve proksimal uçları kırıktır ancak düzelti, dilginin ele geçen
kısmı boyunca devamlıdır (Resim: 6).
7- Keçili Mezartepe Yontma Taş Buluntuları
Keçili Köyü’nün sırtını yasladığı yükseltiler üzerine konumlanan Mezar
4
5
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Becks vd. 2015, 188.
Becks – Polat Becks 2018; Becks – Polat Becks 2019.

Tepe, ekibimizce ilk kez 2014 yılında ziyaret edilmiştir6 (Harita). 2017 çalışmaları esnasında yüzeyinde toplam 14 adet yontma taş buluntu ele geçmiştir (Resim: 7). Bunlardan 7 tanesi parlak, siyah, yarı saydam ve saydam gri
renklerde obsidiyendir. Diğer buluntulardan 1’i radyolarit, 6’sı çakmaktaşı
hammaddeden üretilmiştir. Distal ve proksimal uçları kırık 2 adet dilgi ve
yine kırık 1 adet dilgicik dışında, buluntuların tamamı yonga ve yonga parçalarından oluşmaktadır (Resim: 7). Buluntular içinde 1 adet yonga üzerine
ön kazıyıcı, 1 adet düzeltili yonga ve 1 adet çontuklu alet dışında düzeltili
parçaya rastlanmamıştır.
8- Anbahan / Heybeli Höyük Yontma Taş Buluntuları
Yakınına konumlandığı Anbahan (eski adı Heybeli) Köyü’nün adıyla tanınan Höyük (Harita) yüzeyinde, 2017 çalışmaları kapsamında 3 adet çakmaktaşı yontma taş buluntuya rastlanmıştır (Resim: 8). Bunlardan 2 tanesi yonga,
1 tanesi ise dilgidir. Yongalarda düzelti görülmemekte ancak, 1 tanesi üzerinde kullanım sonucu oluşmuş çentikler izlenebilmektedir (Resim: 8). Distal ve
proksimal uçları kırık olan dilgi ise bir orak dilgisidir. Tek kenarı iç yüzden
pulcuklu düzeltili dilgi üzerinde, hem düzeltili hem de düzeltisiz kenarda,
dilginin kenarına paralel silika izi tespit edilmiştir (Resim: 8). Silika parlaklığı
iç yüzde daha yoğundur.
9- Küçükköy – Karain Yontma Taş Buluntuları
Köye batıdan gelen bir yolla ulaşılan Karain Mevkii çok sayıda kaya kovuğu barındırır7 (Harita). İlk kez yüzey araştırmalarımız kapsamında keşfedilen
alanda rastlanan 4 adet yontma taş buluntunun tamamı çakmaktaşı hammaddeden üretilmiştir (Resim 9). Buluntulardan bir tanesi düzeltisiz ancak kullanım izleri gösteren bir yongadır. Diğer buluntular ise sol kenarı boyunca
pulcuklu ve pulcuklu yarı dik düzeltili bir yonga, kısa bir sap düzeltisi de
gösteren almaşık kısmı düzeltili dilgi ile yine sap düzeltili dişlemeli bir alettir
(Resim: 9).
6
7

Becks vd. 2015, 190; Becks vd. 2016, 275.
Becks – Polat Becks 2018; Becks – Polat Becks 2019.
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10- Büyükköy Höyük Yontma Taş Buluntuları
Köyün doğusunda yer alan yüksekçe kayalık tepe halk arasında Höyük
adıyla bilinir (Harita). Gerçek bir höyük olmayıp aslında tepe üstü yerleşimidir. Yüzeyinde 2017 yılı çalışmaları esnasında 1 adet çakmaktaşı yonga bulunmuştur. Yoğun patinalı, kısa ve kalın yonga, tekno-tipolojik olarak Orta
Paleolitik Dönem özellikleri göstermektedir (Resim: 10).

11- Karayer Mevkii Yontma Taş Buluntuları
Ürkütlü Köyü’nün doğusunda, Şeref Höyük’ün 500 m. kadar batısında yer
alan Karayer Mevkii aslında alçak bir höyüktür (Harita). İlk kez ekibimizce keşfedilen yerleşimde yaptığımız araştırmalarda 1 adet yontma taş yonga
parçasına rastlanmıştır. Yonga üzerinde herhangi bir düzelti ya da kullanım
izi görünmemektedir.

12- Çürükin Höyük Yontma Taş Buluntuları
Büyükköy’ün 2 km. kadar güneybatısında, barajın hemen altında Efeoluğu veya Çürükin adıyla bilinen höyük tepesi mevcuttur (Harita). Doğal yükselti üzerinde konumlanan höyükte toplam yontma taş buluntu sayısı 70’tir
(Resim: 11-12). Bunlardan 39 tanesi yonga, 21 tanesi dilgi, 8 tanesi makrolit
parçası, 2 tanesi ise çekirdektir (Resim: 11-13). Yongalar doğrudan vurma
tekniği ile yongalanmıştır. Topukları kırık veya kaldırılmış örnekler dışında
tamamı düz topukludur. Vurma yumruları ise genel olarak çok belirgindir.
Yongalardan 17 tanesi çeşitli biçimlerde düzeltilenmiştir. Tek kenarı düzeltili,
kısmi düzeltili, almaşık kısmi düzeltili tipler görülmektedir. Ayrıca 3 adet ön
kazıyıcı ile 1 adet delici alet de yonga taşımalıklar üzerine yapılmıştır (Resim:
11). Delici alet, sol kenarında pulcuklu dik, sağ kenarında ise almaşan pulcuklu yarı dik düzeltilerle delici bir uç elde edilecek biçimde şekillendirilmiştir.
Ön kazıyıcılar ise omurgalı ön kazıyıcı, dipte ön kazıyıcı ve kısmi düzeltili
yonga üzerine ön kazıyıcı formlarını göstermektedir.
Dilgiler genel olarak tek kutuplu çekirdeklerden yongalanmıştır ve teknolojik özellikleri baskı tekniğine işaret etmektedir (Resim: 12). Yalnızca 1 tanesi
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tam durumda olan 21 dilgiden, 8 tanesinin topuk kısımları korunmuştur. Bunlar ise düz topuk tipi göstermektedir. Diğer dilgilerden 2 tanesinin topuğu budanmış, 11 tanesinin ise topuğu kırıktır. Buna karşın düzenli dilgiler olduklarını söylemek mümkündür. Dilgilerin 4 tanesi, pulcuklu düzelti ile kısmi olarak
düzeltilenmiştir. 3 tanesi ise orak dilgidir. Orak dilgilerden 1 tanesi iç yüzden
kısmi düzeltilidir. Düzeltili kenarda, dilgi kenarına paralel; kullanım sonucu
çok sayıda çentik oluşmuş olan diğer kenarında ise verev şekilde silika parlaklığı bulunmaktadır. Orak dilgilerden bir diğeri dişlemelidir ve yoğun şekilde
silika izi görülmektedir. Pulcuklu dik düzeltili bir diğer orak dilgi ise paralel
silika izi taşımaktadır ve dikey budama yöntemi ile budanmıştır.
Çeşitli biçimlerde kırılmış, tam tanımlamaya olanak vermeyen ancak bir
yonganın parçası olduğu anlaşılabilen parçalar ise herhangi bir düzelti veya
kullanım izi göstermemektedir.
Höyükte üretime işaret eden çekirdeklere de rastlanmıştır. Bulunan her
iki örnek de prizmatik çekirdek alt tipindedir. Bunlardan bir tanesi iki kutuplu dilgicik çekirdeğidir (Resim: 13). Çekirdek üzerinden alınan ve sayılabilen
ürün sayısı 11’dir. Daha iri olan diğer çekirdek ise iki kutuplu dilgi çekirdeğidir. Sayılabilen ürün sayısı 13’tür.
13- Kargın Höyük Yontma Taş Buluntuları
Kargın Köyü’nün güneybatısında yolun batı kesiminde tarlaların ortasında Kargın Höyük konumlanır (Harita). 2017 yılı araştırmaları kapsamında,
yüzeyde 29 adet yontma taş buluntu ele geçmiştir (Resim: 14). Bunlardan 1
tanesi kalsedon, 1 tanesi radyolarit, diğerleri ise çakmaktaşı hammaddeden
üretilmiştir. Buluntu topluluğu 14 adet yonga, 7 adet dilgi ve 8 adet makrolit
parçasından oluşmaktadır (Resim: 14). Pulcuklu düzeltilerle şekillendirilmiş
3 adet kısmi düzeltili yonga, 2 adet düzeltili dilgi ve 2 adet orak dilgi dışında
alet bulunmamaktadır. Orak dilgilerin her ikisi de iç yüzden kısmi düzeltili
olup paralel silika izi taşımaktadır.
14- Büyükköy Eski Mezarlık Yontma Taş Buluntuları
Büyükköy’ün Eski Mezarlık alanı küçük bir yamaç yerleşimi üzerine yapılmıştır (Harita). Araştırmalarımız esnasında keşfedilen yerleşimin yüze-
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yinde 2 adet çakmaktaşı yontma taş buluntu ele geçmiştir. Buluntulardan 1
tanesi dilgi, 1 tanesi ise yongadır. Her ikisinde de düzeltiye ya da belirgin bir
kullanım izine rastlanmamıştır.

SONUÇ
Şeref Höyük / Komama ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 2017 yılı yontma taş çalışmaları kapsamında çeşitli buluntu yerlerinin yüzeyinden toplanan 279 adet yontma taş buluntu incelenerek değerlendirilmiştir. Yontma taş
buluntuların çoğunluğunda kullanılan hammadde çakmaktaşıdır. Çakmaktaşının yanı sıra, Anadolu ve Melos kökenli obsidiyen, radyolarit ve kalsedon hammaddenin kullanıldığı görülmüştür. Orta Paleolitik karakterli 2 adet
yontma taş buluntu dışında Neolitik-Kalkolitik karakterli buluntular arasında tarih/dönem vermeye olanak sağlayan karakteristik parçalar yoktur.
Diğer yüzey malzemeleri yardımıyla yerleşimlerin Neolitik’ten başlayarak,
Erken ve Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’nda yoğun olarak kullanıldıkları
bilinmektedir8. Araştırmada tespit edilen alanlarının birçoğu en erken Neolitik Dönem’den itibaren buluntu vermektedir. Bu nedenle yontamataş malzemeyi geniş bir zaman aralığına yerleştirmek gerekmektedir.
2017 araştırma sezonunda, Büyükköy Höyük’te bulunan 1 adet Orta
Paleolitik karakterli yonga ile Kör Höyük’te bulunan yine Orta Paleolitik
Dönem’in karakteristiği olan levallois tekniği ile üretilmiş 1 adet yonga, yörenin Paleolitik Çağ’ı hakkında fikir vermesi açısından önemlidir (Resim: 3,
10). Burdur civarında Paleolitik Çağ’a tarihlenen buluntular, 1997 yılında yayınlanan Panemoteikhos’ta (Boğazköy) bulunan ve tarihlenmesi kesin olmayan 3 parça ile9; 2016 yılında Sagalassos ve Çevresi Yüzey Araştırmaları’nda,
Ağlasun İlçesi’nde bulunan örneklerle sınırlıdır10. Ağlasun’daki levallois tekniğini de içeren, bu Orta Paleolitik buluntulardan sonra 2017 yılında biri Bucak İlçesinde, diğeri Korkuteli İlçesi’nde olmak üzere tespit ettiğimiz iki adet
Paleolitik buluntu, yörede Paleolitik Çağ araştırmalarının hız kazanması ge-

8 Becks – Polat Becks 2019
9 Aydal vd. 1997, 143-144.
10 Vandam vd. 2017a, 227; Vandam vd. 2017b, 323-325.

94

rektiğini göstermiştir. Böylece Antalya Karain Mağarası merkez olmak üzere
kuzeye doğru çıkan bir hat boyunca, son yıllarda yapılan çalışmalarda tespit
edilen Orta Paleolitik buluntu yerlerine Korkuteli İlçesi ve Burdur İli de dahil
olmuştur.
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Harita: 2017 sezonunda yontma taş aletlerin ele geçtiği buluntu yerleri.
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Resim 1: Ürkütlü yakınlarında Kör Höyük yüzeyinde ele geçen yontma taş buluntulardan örnekler.

Resim 2: Kör Höyük yüzeyinde ele geçen yontma taş buluntulardan örnekler grubu.
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Resim 3: Kör Höyük’te bulunan, Orta Paleolitik Dönem’e tarihlenen Levallois tekniğinde üretilmiş çakmaktaşı yonga.

Resim 4: Karaaliler Höyük yüzeyinde ele geçen yontma taş buluntular
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Resim 5: Ürkütlü yakınlarında Kemikli Höyük yüzeyinde
ele geçen yontma taş buluntular.

Resim 6: Ürkütlü yakınlarında Pazaryeri Höyük yüzeyinde ele geçen
yontma taş buluntular.

Resim 7: Keçili Köyü yakınlarında Mezartepe yüzeyinde ele geçen
yontma taş buluntu grubu.
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Resim 8: Anbahan / Heybeli Höyük yüzeyinde ele geçen bir grup yontma taş
buluntu.

Resim 9: Küçükköy yakınlarındaki Karain Mevkii’nde ele geçen yontma taş
buluntular.

Resim 10: Büyükköy Höyük’te
bulunan Orta Paleolitik Döneme tarihlenen
yontma taş alet.
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Resim 11: Büyükköy yakınlarında Çürükin Höyük yüzeyinde ele geçen
yontma taş buluntulardan örnekler.

Resim 12: Çürükin Höyük yüzeyinde ele geçen yontma taş buluntulardan
örnekler.
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Resim 13: Çürükin Höyük yüzeyinde rastlanan çekirdekler.

Resim 14: Kargın Höyük yüzeyinde ele geçen yontma taş buluntular.
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GİRİŞ
Seleukeia Sidera Antik Kenti’nin mekânsal sınırları ve yapıları yakın zamana kadar nispeten az biliniyordu. 1993 yılında yapılan kazı çalışmaları
daha çok küçük alanlarda gerçekleşmiş ve tiyatro, kaya kutsal alanı ve büyük
sarnıç gibi bireysel kalıntılar üzerinde yoğunlaşmıştır.
Kentte, 2014 ve 2016 yıllarında yürütülen yüzey araştırmalarının ardından1, 2017 yılından itibaren Isparta Müzesi başkanlığında temizlik, düzenle*
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me ve ölçüm çalışmalarına başlanmıştır2. 10 yıldan fazla süredir devam eden
Viyana Üniversitesi ve HTW Berlin Üniversitesi işbirliği kapsamında ortaya
çıkan bir fikir neticesinde sistematik yüzey araştırmaları ve jeofizik ölçümleri
gerçekleştirerek her iki kurumun tecrübelerini bir araya getirmek ve zarar
vermeden belgelemek hedeflenmektedir.
Bu proje, Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT (SDÜ-Isparta) ve Prof.
Dr. Thomas SCHENK (HTW-Berlin) yönetiminde, Dr. H. Evrim TÜTÜNSATAR (IUBÜ- Isparta) ve her iki üniversitenin lisansüstü öğrencileri tarafından
gerçekleştirilmektedir3.
Projenin odak noktası, antik kentin sınırlarını ve yapılarını (cadde bağlantılarını) gözlemlemek ve kamu binaları veya zanaat merkezleri gibi fonksiyonel alanlarını ve konumlarını tanımlamaktır. Seleukeia Antik Kenti’nde,
bin yıldan fazla süren bir yerleşimin olması nedeniyle, üst üste yapılanmalar
ve buna bağlı olarak yapısal değişimler söz konusudur. Bu durum bölgenin
analiz edilmesini karmaşıklaştıracağı öngörülmekteydi.
İlk jeofizik prospeksiyon, 2016 yılının Ağustos ayında yer manyetik alan
ölçümlerinin Hisar Tepe’nin kuzeydoğu alt eğiminde, tiyatronun kuzey-kuzeybatı kısmına denk gelen dar bir terasta yöntemin uygunluğunu test etmek
amacı ile gerçekleştirildi. Test ölçümlerinin olumlu sonuçları yöntemin bölgede uygulanabilirliğini gösterir nitelikte olup ölçümlerin tepenin doğusuna
doğru genişletilmesi yönündeki kararı desteklemiştir. 2017 yılının Temmuz
ve Ağustos aylarında yer manyetik alan ölçümleri özellikle güneydoğudaki
bitişik bölgelerini de içine alan daha geniş alanlarda gerçekleştirilmiştir (Resim: 2).
Şimdiye kadar araştırılan alanlar genel olarak farklı parsellerde yer alan ve
bazıları oldukça küçük olan ziraat alanlarıdır. Bu sebeple alanlara ait jeofizik
verileri elde etmek ve yorumlamak, muhtemel yapıların konumlarını ve sınırlarını tahmin etmek zaman ve tecrübe gerektirmektedir.
2

3

Yüzey araştırmasını gerçekleştirmemiz için gerekli izinleri sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, sağladıkları maddi destekten dolayı Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Hochschule für Technik und Wirtschaft’a, Türk Tarih Kurumu’na ve Koç
Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’ne teşekkürlerimizi
sunarız.
Seleukeia hakkında daha kapsamlı bir araştırma projesi için ilk iki prospeksiyon aşamaları,
HTW Berlin Araştırma Fonu tarafından başlangıç finansmanı olarak finanse edilmiştir.
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MATERYAL METOD
Yer manyetik alanı ölçümleri için 5 sensörlü bir Fluxgate- Gradyometresi kullanıldı. El yapımı alüminyum çerçeve içine yerleştirilen FGM650
tipi (SENSYS GmbH, Almanya) sensörler 25 cm. aralıklarla taşıma düzeneğine monte edilmektedir (Resim: 1). Datalogger (veri kayıt cihazı) DLM98
(SENSYS) sensörleri kontrol eder ve her kanal için 100 Hz frekansında ölçümleri kayıt altına alır. Her bir ölçüm profili sonunda bir önceki ölçüm noktası
mesafesine örneklenir. Seleukeia Sidera bu sistem ile 25 x 2 cm. ölçüm nokta
aralığı ile gerçekleştirilir.
Magneto-Arch ® (SENSYS) yazılımı ile verilere medyan filtreleme yapılarak profil hatları aynı hizaya getirilir, gerekirse ofsetleri düzeltilir. Her bir
hatta kaydedilen verilerin 5 x 5 cm. Surfer gridleri interpolasyon dikkate alınarak oluşturulur ve birleştirilir. İlave bir filtreleme genellikle gerekli değildir. +/- 20 nT aralığında değişen ve siyahtan beyaza gri tonlarıyla belirginleştirilen magnetogramların nihai koordinatlandırma ve görselleştirme işlemi
açık kaynak kodlu QGIS yazılımı ile gösterilmektedir.
SONUÇLAR
Seleukeia Sidera’da kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı akropol alanı magnetogram tabakaları uydu fotoğrafı ile birleştirilerek gösterilmektedir. Bugüne
kadar yapılan araştırmalar çalışma alanının doğusu ve güneyindeki bölgelerde yoğunlaşmıştır. Manyetik yöntem ile 2016 ve 2017 yılında yaklaşık 12.6
hektarlık bir alan incelenmiştir (Resim: 2).
Araştırma alanlarının küçük ölçekli parsellenme alanları olması ve farklı amaçlarla (tohumlandırma, nadas, hasat, sürülmüş tarla) kullanılıyor olması ve alan sınırları boyunca sayısız gözle görünen büyük ebatta kalıntılar
gözlemlendiği için bu bölgelerde ölçüm yapılamamaktadır. Bu durum belirti
haritaları arasında bilgi eksikliğine sebep olmaktadır. Önümüzdeki yıllarda
bu tür parsel arası bilgi eksikliklerinin mümkün olduğunca giderilmesi planlanmaktadır.
Şimdiye kadar yapılan sonuçlar zaten tepenin aşağısında kalan bölgelere
kadar uzanan antik kent hakkında dikkate değer bilgiler vermektedir. Seleukeia Sidera Antik Kenti’nde, kuzey dağ yamaçlarından çıkarıldığı düşünülen

105

kireçtaşı yaygın bir şekilde yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Manyetik
özellikli olmayan kireçtaşı çevre sedimanlarına karşı güçlü negatif kontrast
ile temsil edilir. Bu nedenle magnetogramlarda, bina/yapı kalıntıları beyaz
çizgiler olarak görülebilir.
Şimdiye kadar manyetik yöntem ile araştırılan alanlarda anomaliler karşılaştırıldığında ilgili anomalilerin değerlerindeki farklılıklar göze çarpmaktadır. Örneğin birçok duvar yapısı -10 nT’ dan -20 nT arasında değişen değerlere sahipken, bazı duvar yapıları -30 nT ile -50 nT arasında değişmektedir.
Bu durum 3 faktörden kaynaklanabilmektedir; birincisi; yapıların derinliği,
ikincisi duvarların genişliği ve üçüncüsü ise günümüze kadar korunarak gelmiş olması.
Kiremit parçalarının ve kireçtaşı parçalarının, büyük miktarlarda yüzeye
çıkmış ve etrafa saçılmış olan alanlarda anomaliler kesin olarak belirginleşmemekte ve magnetogramlardaki duvarlar kısmen belirsiz ve karmaşık /
dağınık bir görünüme sahip olmaktadırlar. Ayrıca, farklı dönem yerleşim
yapılarının üst üste gelmesi olası olan alanlarda da bu tür net olarak tespit
edilemeyen anomalilere sebep olduğu düşünülmektedir.
Bazı alanlarda duvarların daha sığ olduğu öngörülmektedir. Bu izlenim,
çiftçilerin zemini sürdüğünde düzenli olarak taş blokların tahrip olarak yüzeye çıkmaları neticesinde elde edilmektedir. Bu nedenle kendi koruma alanlarında yer alması gereken arkeolojik yapıların birçoğu, toprakların tarımsal
olarak kullanılması nedeniyle tehlike altındadır. Arkeolojik yapıların olabildiğince korunması için çevrede manyetik prospeksiyonun devam etmesi
önem taşımakta ve yoğunlaştırılması gerekmektedir.
Manyetik yöntem ile arkeojeofizik yorum tüm bölge için henüz tamamlanmamıştır. Ancak şimdiye kadar elde edilen veriler neticesinde şehir yapısı
hakkında yorumlar yapılabilir ve işlevsel organizasyon için ilk teorileri formüle edebilir.
Hisar Tepe’nin aşağılarında kalan taraflarda halka şeklinde gelişen bir
cadde dikkat çekmektedir. Bu caddeye çıkan farklı ebatlarda başka cadde
izlerinin de olduğu gözlemlenmektedir. Bu caddelerin bulunduğu alanlar
günümüzde halen daha kullanılan toprak yollar veya saha sınırları ile ça-
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kışmaktadır. Bu nedenle antik kent düzeni, modern yerleşim planında hala
kısmen tasvir edilmektedir. Bina yapıları karayolu eksenlerine yakın yönlendirilmiştir, bu sayede bina yoğunluğu güneydoğu kısımlarda önemli ölçüde
artmaktadır ve bireysel kent alanlarının tam olarak gelişmesi söz konusudur.
Muhtemel yapı alanları Hisar Tepe’nin doğu ve güneyinde kalan alanda en
az 200-250 m. genişliğindedir. Şehrin doğu tarafında ise büyük açık alanlar ya
da seyrek olarak dağınık yerleşim yapıları yer almaktadır.
En çarpıcı ve kesinlikle en önemli mimari kalıntılar Hisar Tepe’nin hemen
güneydoğusunda yer almaktadır. Muhtemelen Agoranın konumu ile ilişkili olan bu yapılar Resim 3’te magnetogram ile gösterilmektedir. Yolun sağ
tarafında ise iki büyük yapı olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki Macellum olduğu düşünülen yapıdır. Roma İmparatorluk Dönemi’nde Anadolu’da
macellum yapılarının dışa kapalı kare formlu avluyu dört yönde çevreleyen
portikolar, portikolara açılan dükkanlar ve ortasında dinsel bir forksiyona
sahip podyumlu bir tholos bulunduğu bilinmektedir (Atik, 2002, 42-43). Kuzeydoğu-güney batı yönlü bu yapı dörtgen planlı yaklaşık 30 metre karelik
bir alanı kaplamaktadır. Kare planlı iç avlusu ve merkezinde yaklaşık dört
metre çapında yuvarlak yapılı muhtemelen tholos bulunmaktadır. Avlunun
jeomanyetik yapılan üç kenarında portikolar ve dükkanların olduğu anlaşılmakta, diğer kenarı ise yüzeydeki taş bloklarından ötürü ölçüm alınamasa da
yapıyı dört taraftan çevreleyen portikonun varlığını ile doğusunda portikonun çift sıra olarak olduğu yapı anlaşılmaktadır. Yapının mimari açıdan incelenmesi sonucunda yapının bir macellum olduğu kanaatine varılmıştır. Bu
yapı Pisidia Bölgesi’nde Sagalassos kenti macellum planı (Jacop, 2013) ile karşılaştırıldığında her iki yapının da yaklaşık 30 metrekarelik kapladığı alan; iç
avluların ölçüleri (Sagalassos 16.25X16.25 m., Seleukeia Sidera yaklaşık 16X16
m.), merkezinde bulunan tholos yapısı ve etrafında bulunan portikolar ve
dükkânları ile yakın benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Sagalassos’da M.S.
2. yy.’ın sonu Commodus Dönemi (M.S. 161-192)’ne tarihlendirilen bu yapı,
Anadolu’da bilinen diğer macellum planlarına göre en küçük olanıdır. İkinci
yapı ise doğu yönünde macellumla aynı yönelime ve benzer eksene sahip bir
bina olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 3).
Resim 4’te Hisar Tepe’nin kuzeydoğu tarafında bir yol örneği gösterilmek-
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tedir. Caddeye paralel olarak yer alan binalarda farklı boyutlarda farklı bölmeler halinde yapılanma yer almaktadır. Evlerin arasındaki küçük sokaklar
ya da cadde tarafından girişler gözlemlenmektedir. Aynı yapılanma başka
caddelerde de görülmektedir. Bu da bize bu bölgede dükkânların yer aldığını
doğrular niteliktedir.
Magnetogramın kuzey kesimi (Resim: 4), ölçüm sonuçları küçük bir alandaki düzenli olarak bölünen bina yapılarını göstermektedir. Maalesef, bu
alanda manyetik yöntem için ölçüm koşulları çok elverişsizdi. Bu nedenle bu
bölgelerde farklı ortam filtrelerin uygulanması bu bölgelerdeki işlemin ilgili
sinyal anomaliklerini de azaltacağı için tercih edilmedi. Bundan dolayı söz
konusu alanlardaki ölçümlerin ileriki tarihlerde tekrar edilmesi planlanmaktadır.
Genel olarak, özellikle zanaatlar hakkında, ekonomik faaliyetler hakkında bilgi veren tüm yapılara ve bulgulara özel ilgi vardır. Seleukeia Sidera’da
ocaklar veya fırınlar üzerinde bulunan kalıcı mıknatıslanma ile oluşan yüksek
manyetik anomaliler dikkat çekmektedir. Bu tür anomaliler şehir planındaki
farklı yerlerde tek olarak tespit edilebilmektedir. Ancak küçük gruplar halinde bulunmaları nadiren görülmektedir. Örneğin demir metalurjisine yönelik olarak tasarlanabilen bir zanaat merkezi, henüz belirgin bir şekilde tespit
edilmemiştir, ancak çok sayıda gözlenen ve yüzeyde yer alan cürufların yüzeyi önemli ipuçları vermektedir. Bu nedenle, gelecekteki faaliyetlerde farklı
prospeksiyon yöntemlerinin kullanılması ve sonuçların (yoğun araştırmalar
ve toprak örneklerinin analizi dâhil) ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Seçilen alanlarda daha fazla derinlik bilgisi elde etmek için 2017 yılında
manyetik izlerin yoğun olduğu alanlardan seçilmiş bölgelerde ilk kez jeoradar (GPR) yöntemi de kullanılmıştır. 400 Mhz anten ve mesafe ölçer tekerlekli
GSSI Sır-3000 jeoradarı kullanılmıştır. Radar verilerinin veri analizi için RADAN ® ve GPR programları kullanıldı. Ölçüm verilerine migrasyon ve bant
geçişli filtreleme kullanıldı ve işlendi ve hesaplanan zaman dilimlerinden derinlik verileri hesaplandı ve görselleştirildi.
25 cm. aralıklı profilleri ölçmek için gerekli bir önemli ölçüde daha fazla
zamana ihtiyaç vardır. Radar ölçümleri başlangıçta Hisar Tepe’nin güneydoğusunda, GPR ölçümleri daha önce oldukça dikkat çeken manyetik izlerin
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gözlemlendiği olası Macellum ve bazilika da gerçekleştirildi. Resim 5’de,
radar verilerinden iki zaman kesiti örnek olarak sunulmuştur: A) derinlik
aralığı 60-80 cm. iki bina duvar izlerini, B) derinlik aralığı 120-140 cm. için
görüntülenmiştir. Radar verilerinde, macellumun manyetik verilerdeki gibi
ayrıntılı olarak görülmemesi dikkat çekicidir; manyetik ile tholos bile kendini
merkezde gösterirken GPR sonuçları daha az bilgiye sahiptir. Bunun aksine,
basilikanın iç ve dış duvarları GPR ile ayrıntılı olarak incelenebilmektedir. Bazilikanın büyüklüğü 39 metre doğu-batı ve 30 metre kuzey-güney olarak verilebilir. Doğu tarafında bir yarım dairesel bir apsis mevcuttur. Duvarı daha az
yoğun olduğu görülmektedir, ancak ikinci bir apsis güneyde yer almaktadır
ve daha masiftir. Bölgede yer alan ve özellikle alanların kesim noktalarında
yığın halinde bulunan taş yığınları GPR ölçüm çalışmalarını engellemektedir
(Resim: 5).
Hisar Tepe’nin üzerinde küçük alanlarda da jeofizik ölçümler gerçekleştirilmiştir. İlk sonuçlar, özellikle alt ve orta teraslarda ümit vericidir. Uydu
görüntüsünde görünen bazı yapılar ölçülen verilerle çok iyi yansıtılmıştır.
Burada elde edilen sonuçlar muhtemelen Demir Çağ ve Helenistik Dönem
yerleşim evrelerinin yapılarını görme konusunda umutlandırmaktadır.
2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen jeofizik prospeksiyon oldukça başarılı olmuştur ve gelecekte de devam edilmelidir. 2018/2019 yıllarında, en
azından yer manyetik alan araştırmaları büyük ölçüde tamamlanmalıdır. Bulguların derinliği hakkında bilgi edinmek ve varsa farklı zamanlara ait yapı
zaman kesitlerini açıklığa kavuşturmak için radarın da kullanılması gerekli
olmaya devam edecektir.
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Resim 1: Seleukeia Sidera‘da Kullanılan Beş Sensörlü Fluxgate- Gradyometresi.

Resim 2: 2016-2017 Yılında Seleukeia Sidera’da Jeofizik Ölçüm Yapılan
Alanlar.
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Resim 3: Seleukeia Sidera Agora Alanı ve A) Macellum B) Olası Bir
Basilika.

Resim 4: Hisar Tepe Kuzeydoğusu Yol ve Yol Üzerindeki Yapılar
(+/-20 nT, beyazdan siyaha).
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Resim 5: Seleukeia Sidera Macellum ve Olası Basilikaya Ait Radar Ölçümlerinin Zaman Kesitleri
A) Tahmin edilen derinlik 60-80 cm, B) Tahmin edilen derinlik 120-140 cm.
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KAPADOKYA ÇAVUŞİN
(NİKEFOROS FOKAS) KİLİSESİ
DUVAR RESİMLERİ PİGMENT ANALİZLERİ
Bilgesu ŞEN*
Ali Akın AKYOL
GİRİŞ
Kapadokya Bölgesi, Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak
bölümünde, Nevşehir İli merkez olmak üzere, Aksaray, Niğde ve Kayseri
illerini kapsamaktadır. Roma İmparatoru Augustus Döneminde yaşamış olan
Antik dönem yazarlarından Strabon “Geographika” adlı eserinde, Kapadokya Bölgesini kuzeyde Doğu Karadeniz kıyıları, doğuda Malatya, batıda Aksaray ve güneyde Toros Dağları ile sınırlandırmıştır (Bilgili, 2014:7). Çavuşin
Köyü bu bölgede Nevşehir-Göreme-Avanos yolu kenarında, Göreme’ye 2,5
km. uzaklıkta bulunur (Resim: 1a,1c) (Gülyaz ve Ölmez, 1999: 201).
Kapadokya bölgesinde görülen en erken yerleşimler M.Ö. 10 bin yıl öncesinde Niğde Köşk Höyük, Aksaray Aşıklı Höyük ve Nevşehir Civelek mağaralarında görülmektedir (Esin, 1998: 110). Erken Tunç Çağında Kapadokya
hakkında bilgilerimiz Asur Ticaret kolonileri döneminde Kapadokya Tabletleri (Kapadokya Tabletleri Anadolu’nun ilk yazılı tabletleri olarak bilinmektedir; Aydoğan, 1997: 946) metinlerinden öğrendiğimiz ticari bilgiler ve çeşitli
arkeolojik buluntulardan oluşmaktadır (Thierry 1972: 129). M.Ö. 2 binli yıllarda bölgeye gelen ve sonrasında İmparatorluk haline gelen Hititler M.Ö.
1200’lerde deniz kavimleri göçünde yıkılıncaya kadar bölgede hâkimiyet
*
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sürmüştür. Sonrasında bölgeyi de içine alarak kurulan Geç Hitit Krallığı
olan Tabal Krallığı bölgede uzun süre hâkimiyet sürmüştür (Thierry, 1972:
130). Anadolu ve bölgede sırasıyla Frig, Med ve Persler egemen olmuşlardır
(Akurgal, 1995: 191). Pers egemenliğinde bölgede Kapadokya Krallığı kurulmuş, Krallık Pers asıllı III. Ariartes tarafından kurulmuş ve II. Antiochus’a
bağlıdır (Ötüken, 1987: 8). M.Ö. 331’de İskender’in Persleri yenmesi ile Kapadokya Helenistik Krallığın egemenliğine girmiştir. M.S. 17 de Kapadokya
bölgesi merkezi Cæsaræ olan bir Roma eyaleti konumuna gelmiştir (Ötüken,
1987: 9). Strabon bu dönemde Kapadokya’yı on ayrı bölge olarak anlatmıştır.
Kataonia’dan bahsederken Kapadokyalıların daha eski yerli olduğunu söyler
ve Kataonialıları onlardan ayırır ancak dil ve adet olarak da benzer özellikler gösterdiklerinden bahseder (Strabon, I.2). Kapadokya Roma İmparatorluk
döneminde Partlara karşı güvenlik sınırını oluşturan bölgeler arasındadır.
Kapadokya uzun süre eyalet olmamıştır, Kommagene gibi vassal bir krallık
olmuştur. Tiberius Kapadokya vassal krallığını Roma İmparatorluğu haline
getirmiştir (Özsait, 1982: 384-385). İmparatorluğun sıkıntılı zamanlarında
doğu sınırında yaşanan Sasani sıkıntısı bölgenin zaman zaman hâkimiyetinin
Roma İmparatorluğu’ndan alınmasını ve mücadelelere sahne olmasını getirmiştir. Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinin ardından Kapadokya
Doğu Roma İmparatorluğunun egemenliğinde kalmıştır (Ostrogorsky, 1999:
49). Erken Roma İmparatorluğunda Hıristiyanlığın yasak olduğu dönemlerden beri ilk Hıristiyan cemaatlerine ev sahipliği yapan Kapadokya, Hristiyanlığın kabulünden sonra, Hristiyanlık için en önemli bölgelerden biri haline gelmiştir. M.S. 6. yüzyılda Arap akınları ile bölgede sürekli mücadelelere
sahne olmuştur. Arap akınları sonucunda Kapadokya’ya ilk defa 647’de ele
geçirilmiş, sonrasında 733’de bu akınla etkisini yitirmiştir (Ostrogorsky, 1999:
40, 88). Kapadokya Hristiyanlık için önemini bu dönemlerde de korumuş ve
birçok kilise bu dönemlerde inşa edilmiştir. Çalışmanın konusu olan M.S. 10.
yüzyıla tarihlenen Çavuşin Nikeforos Fokas Kilisesi, M.S. 7 – 10. yüzyıllar
arasında inşa edilen kiliselere örnektir. Sonrasında M.S. 11. yüzyılda Türklerin Anadolu’yu işgali ile bölgenin hâkimiyeti de süren mücadeleler sonucu
Türklere geçmiştir.
Kapadokya Bölgesi’nin fiziki ve coğrafi yapısını tektonik hareketler belirleyerek platoları, vadileri ve ovalarda yükselen tekil dağları oluşturmuştur.

114

Kapadokya Bölgesi’ndeki doğal biçimler 3. jeolojik zamanın 2. yarısında ‘neojen’ adı verilen dönemde meydana gelmiştir. Bu dönemde sertleşmiş durumdaki yer kabuğu yarılmaya başlamış, derinlerde bulunan magma kırıklardan
dışarı çıkarak öncelikle Erciyes, Hasan ve Melendiz gibi volkanik dağlar oluşmuştur. Volkanların fırlattığı katı ve akıcı maddeler; yeryüzünde yatay tabakalar halinde birikerek tüf adı verilen tortul kayaçları oluşturmuştur. Yerkürenin içyapısındaki hareketlerle oluşan tortul kayaçlar rüzgâr yağmur vb. dış
faktörlerin etkisiyle aşınarak bugünkü birbirinden farklı renk ve biçimdeki
peri bacaları halini almıştır (Resim: 2).
Kapadokya bölgesi, dasitikten bazaltik forma kadar pek çok farklı bileşimdeki volkanik kayaçlardan meydana gelmektedir. Kapadokya bölgesinin
birimleri; Polijenetik volkanlar, volkanoklastik depozitler ve cüruf konilerinden oluşmaktadır. Kapadokya bölgesinde bulunan önemli volkanik merkezler aşağıda belirtilmiştir.
-

Bazalt ve bazaltik andezit türünde lavlardan oluşan Keçikalesi volkanitleri,

-

Genellikle beyaz yer yer pembe renkli olan gevşek ve homojen Hasandağı külleri,

-

Andezitik ve dasitik türde olan Hasandağı volkanitleri,

-

Çakıl boyutunda andezit parçaları ve gri renkli andezitik tüf içeren Erdaş (Kızılcin) volkanitleri

-

Grimsi, pembe-bej renkli olan tüflerden oluşan Selime tüfleri,

-

Gri renkli Göstük tüfiti ve ignimbiriti,

-

Gri-yeşilimsi ve toprağımsı kahve renkli olan Gelveri ignimbiritleri,

-

Gelveri volkanitleri,

-

Pembe veya beyazımsı gri renkte olan Kızılkaya ignimbiriti,

-

Andezit ve andezitik bazalt birleşimindeki lavlar ve bunların farklı boyuttaki piroklastiklerinden oluşan Melendiz volkanitleri,

-

Nevşehir ve Acıgöl arasında uzanan Acıgöl volkanik karmaşığı (Büyüksaraç, 2002: 4-9).

Kapadokya kilise mimarisi masif bir kayanın veya peri bacasının yerinde
ve yer üzerinde mekân yapılması için oyularak Resimlendirilir ve duvarla-
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rında çevredeki doğal kayaçlardan oluşan toprakla elde edilen pigmentlerle
süsleme programı oluşturulur. Tüf yapılarının strüktürel olarak kendini taşıyabilir ve tüf malzemenin kolay işlenebilir olması; taşıyıcı ya da yük iletici
bir elemana ve statik hesaplara ihtiyaç duyulmadan, hızlı oyularak büyük
açıklıklı mekânlar oluşturulmasını sağlamıştır (Akcan, 2017: 81). Çavuşin Nikeforos Fokas Kilisesi de bu Resimde oyularak yapılan kiliselerden biridir.
Çavuşin Nikeforos Fokas Kilisesi, Çavuşin ve Büyük Güvercinlik Kilisesi
isimleriyle de bilinmektedir (Jerphanion, 1925: 521). Kilise Çavuşin Köyü’nün
Göreme yolu üzerindeki çıkışında, yol kenarında yer alır (Resim 1c). Kapadokya imparatorluk ailelerinden Fokaslar (Phocas) tarafından Nikeforos Fokas yönetiminde 963-969 yılları arasında inşa edilip, duvarlarında bezeme
programı oluşturulmuştur. Yapı tek nefli olup, kuzeydoğu-güneybatı yönünde yaklaşık dikdörtgen planlıdır (Resim: 1b). Kuzeydoğu yönünde üç apsis
açığı olup ortadaki diğerlerinden daha büyük boyutludur. Naosun üstü beşik
tonozla örtülmüştür (Koyun, 2014: 208).
Kiliseye girişte, kapının sağ yanında Mikhail ve Cebrail’in freskleri bulunmaktadır. Kilisenin içerisinde; Müjde (2), Ziyaret (3), Bakireliğin ispatı
(4), Mısır’a kaçış (10), Hz. Yusuf’un ikinci rüyası (9), Havarilerin Tanrı yolunda görevlendirilmesi (29), Üç müneccim, Masum çocukların katliamı (11),
Elizabeth’in takip edilişi (13), Zekeriya’nın öldürülmesi (12); batı duvarında
Hz. Yusuf ve Hz. Meryem deney sonrası (5), Beytüllahim’e yolculuk (6), Doğum (7), Son yemek (19), İhanet (20), Hz. İsa’nın cehenneme inişi (27), Vaftiz
(14); kuzey duvarında Hz.İsa Platus önünde (21), Hz.İsa Golgota yolunda (22),
Hz. İsa çarmıhta (23), Hz. İsa’nın ölümü (24); güney duvarında Kudüs’e giriş
(18), Lazarus’un diriltilmesi (16), Kör adamın iyileştirilmesi (15), Hz. İsa’nın
çarmıhtan indirilmesi (25), Kadınlar boş mezar başında (8); apsis duvarında
Başkalaşım (17) sahneleridir (Resim: 1b) (Kültür Bakanlığı Çavuşin Nikeforos
Fokas Kilisesi Bilgilendirme Panosu).
Kapadokya Çavuşin (Nikeforos Fokas) Kilisesi duvar resimlerine ait pigmentlerinin belgelenmesi ve araştırılmasını için yapılan bu çalışmalar; “Nevşehir Kapadokya Bölgesi Çavuşin Köyü ve Güllüdere Vadisi Kiliseleri duvar
resimlerinde Kullanılan Pigmentlerin Analizi ve Korunmasına Yönelik Çözümler” adı altında yürütülen yüksek lisans tezinin konusunu oluşturmakta-
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dır. Çalışmanın örneklemi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni alınarak
2017 Ağustos ayında örnek alımı gerçekleştirilmiştir. (Resim: 3). Örnekler;
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma
Laboratuvarı (MAKLAB), Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi (YEBİM), Armaggan Kültür Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
ile Türk Kültür Vakfı Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarları alet parkı
kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışma kapsamında kilisenin duvar resimlerinde kullanılan pigmentlerin fiziksel, kimyasal ve petrografik özellikleri
ele alınmaktadır.

YÖNTEM VE ANALİZLER
Örnekleme ve Belgelemeler
Kapadokya Çavuşin (Nikeforos Fokas) Kilisesi duvar resimlerine yapılan
arkeometrik analiz çalışması kapsamında; duvar resimlerinin on iki farklı noktasına ait pigment örnekleri incelenmiştir (Resim: 3). Alınan pigment
örnekleri görünür olan renklerine göre sınıflamak mümkündür. Örnekler
arazide çalışması ve sonrasında fotoğraflanarak belgelenmiş, gruplandırılarak kodlanmıştır. Kodlamada kilisenin ismini oluşturan “Nevşehir, Çavuşin
Nikeforos Fokas Pigment Örnekleri Araştırmaları”nın baş harfleri ön kod
(NÇNF), pigment örneklerin türü için “P” harfi kullanılmıştır. Buna göre
NÇNF-P1 örneği 1 No.lu pigment örneğini ifade etmektedir.

Testler ve Analizler
Kapadokya Çavuşin (Nikeforos Fokas) Kilisesi duvar resimlerinin pigmentlerine yapılan fotoğrafik belgelemelerde Nikon DX D5000 model dijital
fotoğraf makinesi kullanılmıştır.
Duvar resmi örneklerinde pigment katı renk analizleri standart CEI L*a*b*
(Commission Internationale de L’Eclairage) renk sistemi kullanılmıştır (Resim: 4a, 4b, 4c). 0 ile 100 değerleri arasında değişen (L) değeri rengin açıklık/
koyuluk değerini (beyaz: 0 ve siyah: 100), 0 ile (+60) arasında değişen (+a)
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değeri renkteki kırmızı yoğunluğunu, 0 ile (-60) arasında değişen (-a) değeri
rengin yeşil yoğunluğunu, 0 ile (+60) arasında değişen (+b) değeri rengin sarı
yoğunluğunu ve 0 ile (-60) arasında değişen (-b) değeri de rengin mavi yoğunluğunu ifade etmektedir (Ohno, 2007: 101-132).
Duvar resimlerindeki pigment örnekleri üzerinde yapılan arkeometrik
incelemelerin odağını, kimyasal bileşim analizleri oluşturmaktadır. Pigmenti
oluşturan temel elementler; Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM-EDX), temel bileşikler; Konfokal Raman Spektrometresi yöntemleri kullanılarak tayin
edilmiştir (Tablo: 2, 3 ve 4). Bu çalışmada, TESCAN EasySEM markalı, Bruker X-Flash 410-M dedektör uyumlu (Yazılım: Esprit 1.9) taramalı elektron
mikroskobu ve HORIBA Jobin Yvon LabRAM HR model Konfokal Raman
Spektrometresi kullanılmıştır.
Taramalı Elektron mikroskobu (SEM) elektron tabancasından gönderdiği
elektron bulutu ile numuneyi bombardıman ederek, numuneden bir elektron koparıp onun tanımlanmasına olanak sağlayan bir sistemdir. İncelenen
numunenin ilgili kısmının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek elektron demetinin malzeme ile olan etkileşiminden geri yansıyan elektronlar sayılarak
oluşturulur (Erdin, 1986:102)
Raman spektroskopisi bir numunenin güçlü bir lazer kaynağıyla ışınlanmasıyla saçılan ışının belirli bir açıdan ölçümü prensibine dayanır. Moleküllerin şiddetli birmonokromatik ışın demeti ile etkileşerek ışık absorpsiyonu
gerçekleşmediğinde ışık saçılması olayı yani Rayleigh saçılması meydana
gelir. Işığın çok az bir kısmı elastik olmayan saçılma olayı ise Raman saçılması adını alır. Rayleigh saçılması sırasında şiddetli bir saçılmış ışık oluşur.
Ancak Rayleigh saçılması tek bir pik verir ve titreşim geçişleri hakkında bilgi
vermez. Raman saçılması sırasında saçılan ışığın enerjisinde molekül ile etkileşen ışığınkine göre oluşan fazlalık veya azlık moleküllerin titreşim enerji
düzeyleri hakkında bilgi edinilebilir. Bu tür bir spektroskopik yöntem adını
alır (Deniz, 2010: 63-64).
BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Bir tarihi yapının yapı malzemesinin arkeolojik buluntuların türünün ve
içeriğinin ne olduğu (pigment, sıva, harç, doğal taş, tuğla, ahşap vb.) üzerine
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yapılan analizler son yıllarda önemli hale gelmiştir. Kullanılan arkeometrik
yöntem ve analizler, o eserin kimliği, yapım tekniği ile ilgili bilgi sağlarken
aynı zamanda malzemenin üretildiği dönemin de özellikleri hakkında belirleyici veriler sunmaktadır. Kültürel mirasın korunması çerçevesinde arkeolojik ve tarihi eserlerin yapısını tespit etmek ve uygun koruma tekniklerini
belirlemek büyük bir öneme sahiptir. Duvar resimlerini oluşturan pigment
tabakalarının kimyasal analizleri, rengi ve dayanıklılığı sağlayan element ve
bileşiklerin türünün tespitine olanak sağlamaktadır.
Duvar resimlerinin ilk örnekleri dünyada Paleolitik döneme ait olup kayaç yüzeyi organik ve inorganik toprak boyalarla süslenen mağara ve kaya
resimleri olarak karşımıza çıkar. Kapadokya bölgesi ikonoklastik dönem erken kilise örneklerinde de benzer biçimde, kayacın üzerine ayırıcı bir katman
olan sıva tabakası uygulanmadan tempera tekniğiyle resmedilir (Resim: 5).
Kayaç ilk oyulduktan hemen sonra resim yapılabilecek neme sahiptir. Duvar
resimlerinde kullanılan boyalar ise bazen doğal pigmentler olmakla birlikte,
bazen de değişik maddelerin karıştırılmasıyla elde edilen renkler mevcuttur
(Vitruvius, 2005: 162). İtalyanca taze anlamına gelen fresco; resmin ancak
yaş malzeme üzerine yapılabilmesi özelliğinden gelmektedir. Fresko tekniği dünyada en eski Alta Mira mağara kaya resimleri (İspanya; M.Ö. 20000),
Lascaux Mağarası kaya resimleri (Fransa; M.Ö. 18000) Anadolu’da Hacılar,
Çatalhöyük resimlerine kadar geçmişi uzayan bir teknik olup; tarih boyunca
en çok Hristiyan resim sanatında, duvar resimlerinde kullanılmıştır (Barnett
vd., 2005: 448). Duvar resimlerinin katmanlarından olan arriccio ve intonaco
sıva katları Neolitik dönemde kullanılmaya başlanmıştır (Mora; Mora, 1984:
12) (Resim: 6). Çatalhöyük’te bulunan duvar resimlerinde duvar yüzeyinin
düzleştirilmesi için çamur ya da kilden kerpiç bir tabaka oluşturularak doğal
pigmentlerle boyanmıştır (Çamurcuoğlu, 2015: 30) Daha geç dönemlerde bu
tabakaların oluşturulma teknikleri geliştirilmiş, duvar resminin sıva tabakalarında kireç ve alçı bağlayıcılı harçlar kullanılmıştır. Islak sıva yüzeyine boyanın bağlayıcıya ihtiyaç duymadan uygulanan fresco tekniği oluşturulmuştur.
Bu teknik sayesinde renkler sıvanın gözeneklerine işleyip daha derinlere ulaşarak dayanıklılık ve kalıcılık kazanmıştır. Sıva kuruyken boyayı kuru sıvaya
sürebilmek ve boyanın yüzeyde tutuculuğunu sağlamak için boya hazırlanırken bağlayıcılar eklenmiş ve secco denilen duvar resmi tekniği elde edilmiştir.
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Kapadokya Çavuşin Kilisesi duvar resimlerinde arriccio denilen kaba sıvaya rastlanmamaktadır (Resim: 7). Tüf duvar yüzeyi saman katkı kıtık karıştırılmış alçı ile intonacco denilen ince bir sıvayla sıvanarak, üzerine resimler
yapılarak badigeon denilen boya tabakası oluşturulmuştur (Akyol vd., 2011;
Mora vd., 1984: 69-104). Duvar resimlerinin pigment tabakalarını oluşturan
renkler kırmızı ve tonları, mavi, yeşil, siyah ve beyazdır. CEI L*a*b* (Commission Internationale de L’Eclairage) renk sistemi analizine göre L renk kodu
7,56 ile 44,90 değerleri arasında, +a renk kodu 1,62 ile 17,89 değerleri arasında,
-a renk kodu -3,95 ile -0,23 değerleri arasında, +b renk kodu 1,50 ile 22,74 değerleri arasında, -b renk kodu ise -0,17 değerinde seyretmektedir.
Pigment örneklerinden NGNF-P1a (kırmızı), NGNF-P1b (koyu kırmızı),
NGNF-P4 (mavi), NGNF-P6 (turuncu), NGNF-P8 (yeşil), NGNF-P9 (açık yeşil) ve NGNF-P12 (siyah) kodlu örneklere SEM-EDX analizleri yapılmış ve
kimyasal içerikleri belirlenmiştir. NGNF-P1a ve NGNF-P1b No.lu kırmızı
örneklerde %14,23 ve %12,76 oranlarında Fe (demir), ek olarak NGNF-P1b
No.lu örnekte %0,24 oranında Mn (Mangan) tespit edilmiştir. Kırmızı renklerdeki demir oranının yüksekliği hematitin kullanıldığını rengi koyulaştırmak
için ise mangan isinin kullanıldığını düşündürmektedir. NGNF-P6 No.lu turuncu örnekte %2,26 Fe ve %10,39 oranında S (kükürt) oranı dikkat çekmektedir. Demir oranının azlığı sarı için limonit yerine kırmızı tonu için hematitin kullanıldığını ve kükürt sarısıyla renginin açıldığını düşündürmektedir.
NGNF-P4 No.lu örnek; %1,03 Mg (magnezyum), %0,80 Al (alüminyum) ve
%0,79 P (fosfor) içermektedir. Doğadaki elementlerden oluşan lazulite mineralinin kimyasal bileşeni MgAl2(PO4)2(OH)2 olup uygulanan analizlerle elde
edilen verilerle eşleşerek lazulite kullanımına işaret etmektedir (Pelosi vd.,
2016: 669). NGNF-P8 ve NGNF-P9 No.lu örneklerde %2,17 ve %0,82 Fe (demir) %3,61 ve %1,03 Na (sodyum), %6,74 ve %0,72 Mg (magnezyum), %2,26
ile %1,69 Al (alüminyum), %11,03 ve %4,28 Si (silisyum) ve %0,17 ve %0,48 K
(potasyum) içermektedir Doğadaki elementlerden oluşan green earth ya da
terre verde adıyla bilinen rengin temel mineralleri celadonite, approximately
K[(AlIII,FeIII) (FeII,MgII)],(AlSi3,Si4)O10(OH)2 ve glauconite, (K,Na)(FeIII,AlIII,Mg
II
)2(Si,Al)4O10(OH)2 minerali olup iki örneğin de elementel yapıları örtüşmektedir (Grissom, 1983). NGNF-P12b %7,88 C (karbon) oranının azlığı, örneğin
beyaz fonda siyah ince bir çizgi halinde oluşuna bağlı olduğu ve karbon siyahı diye ifade edilen en eski boyar maddelerden kömür tozu olduğunu düşündürmüştür.

120

Çavuşin Kilisesi duvar resimlerinden alınan pigment örneklerinden NGNF-P1a (kırmızı), NGNF-P2 (kırmızı), NGNF-P3 (koyu kırmızı),
NGNF-P4 (mavi), NGNF-P7 (mavi), NGNF-P8 (yeşil) ve NGNF-P11 (beyaz)
kodlu örneklere Raman analizi yapılmış olup, NGNF-P1a (kırmızı); hematit (Fe2O3), NGNF-P2 (kırmızı); hematit (Fe2O3), NGNF-P3 (kırmızı); zincite
(ZnO), NGNF-P4 ve NGNF-P7 (mavi) RRUFF Data Online Library ile karşılaştırılan MgAl2(PO4)2(OH)2 formüllü lazulite, NGNF-P8 (yeşil)in celadonite
ve NGNF-P11 (beyaz) pigmentin ise bileşeni Ca(SO4).2H2O olan alçıdan oluştuğunu söylemek mümkündür. Alçının varlığı sıva tabakasının alçı bağlayıcılı olduğunun sonucunu vermektedir (Pelosi vd., 2016: 666).
SONUÇLAR
“Nevşehir Kapadokya Bölgesi Çavuşin Köyü ve Güllüdere Vadisi Kiliseleri Duvar Resimlerinde Kullanılan Pigmentlerin Analizi ve Korunmasına Yönelik Çözümler” adı altında yürütülen Yüksek Lisans tezinin kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında Çavuşin Nikeforos Fokas Kilisesi’nden
2017 yılında pigment örnekleri alınarak, örnekler üzerinde çeşitli arkeometrik
incelenmeler gerçekleştirilmiştir. Pigment örnekleri renklerine göre kodlanmış ve fotoğraflanarak belgelenmiştir. Daha çok pigment örnekleri üzerinde
durulan bu çalışmada kromametrik renk analizi, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM- EDX) ve Konfokal Raman Spektrometresi analizlerinden yararlanılmıştır.
Örnekler üzerinde yapılan analizlerin sonuçlarına göre pigment örnekleri
çoğunlukla kırmızı ve tonları, turuncu, mavi, yeşil, siyah ve beyazdır. Ton
farklılıkları kromametrik analizle belirlenmiştir. SEM-EDX analizlerinde Fe
(demir) elementinin her örnekte az miktarda da olsa bulunması bölgenin kayaç yapısının demir elementini içerdiğini ve kırmızıların Konfokal Raman
analizinde de hematit olduğunu açıklamaktadır. Bu durum Vitruvius’un
Antik Dönemde Anadolu’da kırmızı toprağın bulunduğu ve yoğun kullanım
gördüğünü söylemesi ile uyuşmaktadır. Siyah rengin karbon isinden elde
edildiğini SEM-EDX analizi belirlemiştir. Mavi ve yeşil tonları doğal toprak
elementlerinden kaynaklandığını, yeşil renklerin green earth, mavinin lazulite, sarının kurşun sarısıyla hematitin karışımından, beyazın alçıyla elde
edildiğini, SEM-EDX ve Raman analizlerinin sonuçlarının örtüşmesiyle açıklayabiliriz.
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Resim 1: Çavuşin Nikeforors Fokas Kilisesi; (a) Kapadokya Haritası ve Kilisenin Konumu
(https://www.welt-atlas.de/map_of_cappadocia_4-810), (b) Kilisede bulunan konulu
duvar resimlerinin konumu, (c) Çavuşin Nikeforors Fokas Kilisesi dışarıdan ve içeriden genel görünüşleri
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Resim 2: Kapadokya Bölgesinin genelleştirilmiş jeoloji haritası (Büyüksaraç 2002’den değiştirilerek alınmıştır ). (1: Stratavolkanlar ve piroklastik ürünler, 2: Kırıklı stratovolkanlar, 3:
Lav akıntıları, 4: Ignimbiritler, 5: Melendiz Dağı volkanik karmaşığı, 6: Lav akıntıları ve
domlar, 7: Anatolid birimleri, 8: Kuvaterner monojenik merkezler).

125

Resim 3. Çavuşin Nikeforors Fokas Kilisesi örnek alımı ve örneklerin konumları.

Resim 4: CEI L*a*b* (Commission Internationale de L’Eclairage) renk (kromametrik) analiz
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Tablo 1: Duvar resmi örnekleri sıva ve pigment katlarına ait kromatik koordinat, renk tanımlamaları.

Örnek Kodu

L

a

b

Renk

P1b

13,4514

17,8881

14,4726

Koyu Kırmızı

P2

10,7588

16,1417

10,5211

Açık Kırmızı

P3

7,5654

6,9477

5,5215

Koyu Kırmızı

P4

15,0303

1,6247

-0,1667

Mavi

P5

22,2822

20,0048

22,7449

Açık Pembe

P6

18,0599

17,6327

14,5330

Açık Pembe

P7

27,0536

-0,2272

1,9739

Mavi

P8

19,6359

-3,8240

3,7346

Yeşil

P9

32,4760

-1,4661

1,4885

Açık Yeşil

P10

27,4850

8,0040

12,6024

Açık Pembe

P11

10,5454

-2,0049

10,1557

Beyaz

P12a

44,8996

-3,9463

3,6783

Beyaz

Tablo 2: EDX Spektrumları
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Numune
Kodu

Numune
Rengi

NGNF-P1a

Tespit Edilen Elementler ve Yüzde Agirliklari (%)
C

N

O

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

K

Ca

Ti

Mn

Fe

Kırmızı

-

-

54,15

1,62

0,78

1,39

3,56

0,42

7,51

-

0,39

15,93

-

-

14,23

NGNF-P1b

Koyu
Kırmızı

-

-

42,56

0,73

9,16

8,33

16,49

-

-

0,17

6,74

-

2,83

0,24

12,76

NGNF-P4

Mavi

-

-

64,80

1,35

1,03

0,80

1,47

0,79

9,08

0,32

0,18

19,89

-

-

0,26

NGNF-P6

Turuncu

-

-

59,90

0,82

0,94

0,95

2,80

0,29

10,39

0,36

0,34

20,95

-

-

2,26

NGNF-P8

Yeşil

-

6,37

54,44

3,61

6,74

2,26

11,03

6,93

1,67

0,17

1,73

2,89

-

-

2,17

NGNF-P9

Açık
Yeşil

-

4,48

59,87

1,03

0,72

1,69

4,28

0,13

4,40

0,48

0,54

21,56

-

-

0,82

NGNF-P12b

Siyah

7,88

-

49,40

0,88

1,50

6,83

22,41

-

-

0,26

3,42

2,33

0,60

0,08

4,41

Tablo 3: SEM-EDX Analiz Sonucuna Göre Elementlerin Yüzde (%) Ağırlıkları.

Resim 5. Çavuşin Vaftizci Yahya Kilisesi İkonaklastik Dönem duvar resimleri.
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Resim 6. Fresco Tekniği Katmanları

Resim 7. Duvar resimlerinin intonacco ve badigeon tabakaları.
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Tablo 4: Nokta analizi yapılmış duvar resmi örneklerinin Raman görüntüsü ve spektrumu.
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OYMAAĞAÇ NERİK ARKEOBOTANİK
ARAŞTIRMALARI
Burhan ULAŞ*
GİRİŞ
Samsun İli Vezirköprü İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Oymaağaç Höyük 4 hektar (200x190m) büyüklüğündedir. Höyük bakır yatakları ile bilinen
Tavşan Dağları’na yaklaşık 25 km. ve Kızılırmak nehrinden yaklaşık olarak 7
km. uzaklıktadır. En erken tabakaları Kalkolitik döneme denk düşen yerleşmenin Hitit tabletlerinde adı geçen Fırtına tanrısı ile bağlantılı bir kült merkezi olan “Nerik” olduğu kesinleşmiş gibidir (Czichon et al. 2016).
Bu çalışmada Oymaağaç yerleşmesinde 2016 yılından itibaren yürütülen Orta, Geç Tunç Çağı ve Demir Çağı tabakalarına ait arkeobotanik analiz
sonuçlarına yer verilecektir. Çalışmada özellikle Anadolu ve Avrupa’da ilk
kullanımı ve yayılımı problemli olan darı bitkisi panicum miliaceum, ve Hitit
Dönemi silolarının yapım tekniği ve kullanımı arkeolojik ve etnobotanik verilerin yardımıyla, ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

YÖNTEM VE BULGULAR
Materyal ve Metod
Yerleşmede arkeobotanik araştırmalar 2015 yılına kadar Tübingen Üniversitesinden Simone Riehl ve ekibi tarafından yürütülmüştür. 2016 yılından itibaren ise Ulaş tarafından bu çalışmalara devam edilmektedir. Arkeobotanik
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çalışmalarda 2014, 2015 ve 2016 kazı sezonlarına ait toprak örnekleri Oymaağaç kazı evindeki flotasyon makinesinde yüzdürülmüştür. Bitki kalıntılarının
seçim ve teşhis analizlerinin bir kısmı Kazı evindeki laboratuvarda, bir kısmı
ise, Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalar sonucunda Orta ve Geç Tunç Çağı dönemlerini kapsayan, aynı
zamanda Eski Hitit ve Hitit İmparatorluğu’na ait yeni tapınak evresine de
denk düşen 30 plankare (10x10 m), ve Demir Çağı’na ait 7 plan karede elde
edilen yaklaşık 1000 arkeobotanik makro kalıntı çeşit, tür, cins ve familya temelinde sınıflandırılarak teşhis edilmiştir. Tüm bu evrelere ait toplamda 60
adet farklı bitki türünün teşhisi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bilgiler Prehistorik ve Protohistorik ve Demir Çağı gibi farklı dönemler arasındaki tarımsal kültür farklılıklarının anlaşılması ve yorumlanması açısından önemli
olmuştur.

Eski Hitit Tapınak Evresi Arkeobotanik Araştırmaları
Tepenin en yüksek noktasında bulunan anıtsal yapı kazı çalışmalarının
başlangıcından bu yana Oymaağaç’ta yürütülen araştırmanın odak noktası
oluşturan en önemli yapılardan biridir. Bu evrede ele geçirilen hava tanrısı
kültü ile ilişkili dini içerikli tablet metinler ve pişmiş toprak boğa heykelcik
parçaları bu anıtsal yapının tapınak kompleksi olarak yorumlanmasına dayanak oluşturur. En az iki yapım aşamasına sahip eski tapınak evresi yaklaşık
olarak M.Ö. 17. ve 16. Yüzyılları arasında tarihlendirilmektedir (Hnila 2016,
17-19-21).
Eski tapınak evresinde toplamda 14 farklı plankarede yürütülen arkeobotanik araştırmalarında dikkat çeken ilk sonuç, araştırılan diğer dönemlerle karşılaştırıldığında, bu evrede bitki çeşitliliğinin daha zengin olmasıdır.
Bu dönemde tahıllar arasında buğday tüketimi arpalara göre daha fazladır.
Arpa’da çıplak (kavuzsuz) arpa, buğdaylarda ise ekmeklik/makarnalık çıplak buğday daha fazla tane sayısına sahiptirler. Baklagillerden en fazla tane
sayısına sahip bitki türü ise, günümüzde hayvan yemi olarak kullanılan burçaktır. Genel olarak tahıl türlerine ait grup baklagiller ve diğer bitki tür gruplarına göre daha baskındır (Tablo: 1).

132

Hitit İmparatorluğu Tapınak Evresi Arkeobotanik Araştırmaları
Eski tapınaktan yaklaşık 400 yıl sonra, yani M.Ö. 13. yy. tarihlenen Hitit İmparatorluğu tapınağı en az üç yapım evresine sahiptir (Hnila 2016,24).
M.Ö. 12. yy.da yaşanan büyük bir yangın Yeni Tapınak evresi de olarak adlandırılan Hitit İmparatorluğu tapınak evresini sona erdirir. Hem Eski hem
de Yeni Tapınak yapımında, çoğunlukla kerpiç tuğlalar, ahşap ve “konglomerat” malzemelerin kullanımına başvurulduğu gözlemlenir. Bu yapı tekniği, Boğazköy, Kuşaklı gibi yerleşim yerlerinde de görüldüğü üzere, özellikle
Hititlerde anıtsal mimaride kullanılmıştır (Hnila 2016,24-25).
Elde edilen ilk arkeobotanik sonuçlar, Eski Tapınak evresi gibi, Yeni Tapınak evresinde de arpada çıplak arpa, buğdaylarda ise ekmeklik/makarnalık
çıplak buğdayın daha fazla tane sayısına sahip olduğuna işaret etmektedir.
Bu evrede de genel olarak tahıl türlerine ait grup baklagiller ve diğer bitki
tür gruplarına göre daha baskındır. Buna karşın meyve olarak sadece meyve
çekirdeklerine ait parçalanmış ve tam teşhisi imkânsız olan bazı endokarp (iç
kabuk) parçaları tespit edilmiştir (Tablo: 2).

Oymaağaç Demir Çağı Arkeobotanik Araştırmaları
Oymaağaç Demir Çağı kazılarında 300’den fazla silo ya da çöp çukuru
olarak değerlendirilebilecek yapılar ortaya çıkarılmıştır. Bu çukurların bazılarında, bitki kalıntılarının yanında, taş, hayvan kemikleri, seramik parçaları,
kireç, kil, kil tablet gibi karışık bir malzeme elde edilmesi, bu yapıların, silo
kullanımı sonrası, ikinci bir kullanım olarak çöp çukuruna dönüştürülmüş
olabileceğine işaret etmektedir. Bunların büyük çoğunluğu birden fazla kullanım evresine sahip gibidir (Resim: 5).
Değişik form ve büyüklüklere sahip bu çukurların önceki yapı katlarına ait
duvar ve çevresel birimlerin etrafında yer alanlarının çoğu küçük hacimli (<1
m3) ve huni şeklinde veya silindiriktir. Avludaki çukurlarda çan biçimli kesitler baskınken, daha büyük hacimli oldukları gözlemlenmektedir (Reichmuth
2016: 64,65). Bu çukur/siloların bazılarında ise, elde edilen saman v.b. bitki
kalıntılı fitolit izleri (Resim: 6), bu tipteki bitki artıklarının ürünü korumak
amaçlı zemin ya da örtünmede kullanılmış olabileceğini ya da yalnızca saman
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v.b. kalıntıların bu çukurlara çöp olarak atılmış olabileceğini düşündürmektedir. Çukurların dördünün ise hayvan mezarı olarak kullanılmış olabileceği
belirtilmektedir (Kunst ve Böhm 2016, 67; Kunst, Böhm ve Czichon 2016).
Hititlerin yıkılışından sonra Demir Çağı ile birlikte yiyeceklerin depolanması bağlamlarındaki yapıların küçüldüğü ve de dolayısıyla da bu dönemde
tarımsal kültür ve teknikte bir değişimin yaşandığı bilinmektedir. Buna en iyi
örnek olarak Hattuşaş (Seeher 2000), Kaman-Kalehöyük (Fairbairn ve Omura
2005), Kinet Höyük(Castellano ve d’Alfonso 2017) gibi yerleşmeleri göstermek mümkündür.
Oymaağaç kazısında elde edilen arkeolojik ve arkeobotanik veriler, yukarıda değinilen yerleşmeler gibi, tarımsal ekonomide benzer bir değişimin
yaşandığına işaret etmektedir. Hattuşaş ve diğer yerleşmelerde de görüldüğü gibi, görkemli Hitit evresinden sonra Oymaağaç Demir Çağı evresi basit
bir köy yerleşme düzenine sahip gibidir. Oymaağaç kazısında Demir Çağı’na
ilişkin toplamda 7 farklı alandan alınan toprak örnekleri arkeobotanik analizler için incelenmiştir.
Yerleşmede daha önce arkeobotanik araştırmalar yürüten Rössner’in raporlarında (2016: 93) tahıllar arasında arpa %88 gibi yüksek bir oranla baskın
tür olarak gösterilmiştir. Riehl ise 2011 yılındaki yayında (Rieh ve Marinova
2011: 211) tarımsal ürünler arasında arpanın oranını %33 olarak belirtmiştir.
Bu çalışma kapsamında yürütülen arkeobotanik araştırmalara göre ise; arpa
%43’lük bir orana sahipken, buğday türleri %48’lık bir oranla hâkim tahıl
grubunu oluşturulmaktadırlar. Buğdaylar arasında baskın türün ekmeklikmakarnalık buğday Triticum aestivum/durum olduğu anlaşılmıştır. Genel taxa
değeri olarak, Orta ve Geç Tunç Çağlarında olduğu gibi, Demir Çağı’nda da
tahıl türlerine ait grup baklagiller ve diğer bitki tür gruplarına göre baskın
olmaya devam etmektedir.
Bununla beraber, bu dönemde kaplıca buğdaylar ve arpa tarımında Tunç
Çağı’na göre bir artış gözlemlenir. Ayrıca, darı (Panicum miliaceum), böğürtlen
(Rubus fruticosus) ve T. new glume wheat type gibi yeni türler tarımsal ekonomi
ve teknikteki değişime işaret etmektedir.
Oymaağaç Demir Çağı tabakaları arkeobotanik verilerinde en dikkat çeken bitki türü ise; bu dönemde ilk defa tarımının yapılmış olduğunun bel-
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gelendiği tahıl türü olan darıdır (Panicum miliaceum – Resim: 8, Tablo: 3). Bu
tahıl türü ve ortaya çıkarılan 300 yakın çukur silolar, Tunç Çağı ve Demir
Çağı arasında tarım kültüründe yaşanan değişim izlerinin takip edildiği, en
önemli, iki veri olarak değerlendirilmektedir (Tablo: 3).

TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Oymaağaç ve Anadolu’da Darı Tarımı
Buğday cinsinde olduğu gibi panicum cinsinde de sayısız yabani çeşit doğada yetişmektedir. Ekildikten yaklaşık 60 gün sonra olgunlaşan darının (Okant
2014: 43-44) bu özelliği, aynı zamanda, bu bitkinin neden kültüre alındığı sorusuna da bir cevap teşkil etmektedir. Darı’nın yabani atası ve de ilk defa
nerede evcilleştirildiği güncel bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir.
Arkeobotanik verilere göre; M.Ö. 5000’li yıllara tarihlenen Çin’deki Orta Sarı
Nehir bölgesinde yer alan Peiligang Neolitik Kültürü darının en erken olarak
tarımının yapıldığı bölgedir. Darı bitkisinin Yakındoğu ve Kafkasya’da tespit
edildiği en erken yerleşmeler şunlardır: Dağıstan’da M.Ö. VII ve VI yüzyıla
tarihlenen Chokh (Amirkhanov 1987); Azerbaycan’da M.Ö. V-IV yüzyıla tarihlenen Kjultepe (Lisitsyna ve Prishchepenko 1977); Gürcistan’da M.Ö. V-IV
yüzyıla tarihlenen Dikhi-Gudzuba (Lisitsyna ve Prishchepenko 1977); M.Ö.
VI-IV yüzyılları arasında tarihlenen Arukhlo I ve M.Ö. V-IV yüzyıla tarihlenen İmiris Gora yerleşmeleridir (Lisitsyna ve Prishchepenko 1977).
Daha önceki yıllara ait yayınlarda Orta ve Doğu Avrupa’da en erken kullanımı M.Ö. 5000’li yıllara dayandırılan darı (Kreuz et al. 2005; Hunt et al.
2008) son dönem araştırmalarıyla tekrar tartışmaya açılmış ve bu tarih M.Ö.
II. binyıl civarlarına çekilmiştir (Giedre Motuzaite-Matuzeviciute et al. 2013).
Anadolu’da şu ana kadar darının en erken tespit edildiği yerleşme Troya
yerleşmesinin Geç Tunç tabakalarıdır (Riehl 1997). Demir Çağı’nda ise; Oymaağaç dışında, Adıyaman yakınlarındaki Tille Höyük (Nesbitt ve Summers
1988) ve Ankara yakınlarındaki Gordion’da (Miller 2010) darı tarımının yapıldığı tespit edilmiştir.
Anadolu’da Neolitik, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı’nda darı tarımına ilişkin
şu ana kadar herhangi bir veri elde edilmemiştir. Bu açıdan darı bitkisi, Ana-
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dolu tarımının tarım tarihinin oluşturulması açısından özgün bir yere sahiptir.
Darının yayılım coğrafyası sıklıkla dile getirilen Yakındoğu-Anadolu-Avrupa
ya da direk Anadolu-Avrupa yayılım güzergahı ve modelinden farklı bir yayılım modeliyle karşı karşıya olunduğu göstermektedir. Bu açıdan, bu bitkinin
Avrupa’ya ulaşım güzergahı ve modeli, Avrupa’daki tarımının kökeni ile ilgili
ortaya atılan görüş ve hipotezleri değiştirebilecek bir potansiyele sahiptir.
Yukarıda da belirtildiği üzere, düşük su ihtiyacı ve hızlı olgunlaşması sayesinde darı kuraklık durumunda ya da yaşanacak hasat sorunları karşısında
oluşabilecek beslenme riskini azaltabilecek potansiyele sahip bir tahıl türüdür. Bazı araştırmacılar (Miller et al. 2016), darının bu özelliklerinin küçük ölçekli çiftçiler ve de mobil pastoral topluluklar tarafından elverişli ve ideal bir
ürün olarak değerlendirilebileceğini öne sürmüşlerdir. Gerçekten de baharda
ekilip yaza doğru kısa sürede hasadı yapılması mümkün olan bu tahıl türü
sürekli hareketli ve tüm yıl boyunca araziye bağlı olmadan yaşayan pastoral
topluluklar için ideal bir besin maddesi olarak değerlendirilebilir.
Yunanlı arkeobotanist Valamoti (2013) Kuzey Yunanistan’da darı ve atların Geç Tunç Çağı’nda görülmeye başlandığına dikkat çekmektedir. Söz
konusu bitki türü (darı) ve hayvan türünün (at) aynı dönemde ortaya çıkışı pastoral bir topluluğun varlığına işaret edebilir. Oymaağaç yerleşmesinde
halen devam eden arkeozoolojik ve arkeobotanik çalışmalardan elde edilen
ilk veriler, yerleşmede Demir Çağı’nda benzer bir durumun geçerli olabileceğini göstermektedir. Oymaağaç yerleşmesinde yürütülen arkeozoolojik
araştırmalar equidae (Atgiller) familyasına ait kemik kalıntı örneklerinin Geç
Tunç Çağı’nda oldukça sınırlı düzeyde olduğunu, buna karşın Demir Çağı ile
birlikte atın da yer aldığı bu familyaya ait hayvan kemiklerinde bir artış olduğunu ortaya koymuştur (Kunst ve Böhm 2016; Kunst, Böhm ve Czichon 2016).
Bilindiği üzere darı gibi at da Asya kökenlidir. Bu nedenle, at ve darı yetiştiriciliği Oymaağaç yerleşmesine, kültürel temas yoluyla ya da direk olarak
başka bölgelerdeki topluluklar tarafından göç yoluyla getirilmiş olabilir. Tüm
bu olasılıklar, ancak arkeolojik, arkeozoolojik ve arkeobotanik verilerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesiyle daha doğru bir şekilde değerlendirilebilir. Bu
açıdan, Oymaağaç arkeobotanik araştırmalarında elde edilen dikkat çekici bu
sonuç başlı başına ayrıntılı bir araştırma konusu yapılmaya adaydır.
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Arkeobotanik araştırmalar Yakın Doğu ve Anadolu’da nispeten önemsiz
gibi görülen bazı tarımsal ürünlerin Avrupa’daki çiftçiler tarafından daha
fazla tercih edildiğini ortaya koymuştur. Özellikle Avrupa’da, Orta-Geç Tunç
Çağı ve Demir Çağı’nda önem kazanan darı, aynı zamanda, söz konusu bu
dönemlerde bölgeler arasında yaşanan kültürel ilişkilere ışık tutabilecek bir
potansiyele sahiptir. Benzer bir durum, Triticum “new glume wheat type”
adlı yeni tip buğday için de geçerlidir (Jones et al. 2000; Kohler-Schneider
2003; Ulaş ve Fiorentino in press). İki tahıl türünün arkeolojik yayılım bölgeleri incelendiğinde, söz konusu bitkilerin, yoğun olarak tarımın yapıldığı
coğrafyanın Avrupa olduğu, rahatlıkla gözlemlenebilir.
Hitit dönemi silolarının etnobotanik veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi
Hititler, tarımsal ürünler açısından herhangi bir yeniliğe öncülük etmemiş ve Prehistorik dönemlerde kullanılan bitkilerin tarımına devam etmiş
gibidirler. Bununla beraber tarımsal teknik ve doğal kaynakların kullanımında önemli yeniliklere imza atmışlardır. Hatta Hititlerin başarısının altında,
özellikle sahip oldukları su kaynakları ve tahıl ambarlarının güçlü altyapısının önemli bir rol oynadığı düşüncesi, son zamanlarda birçok araştırmacı
tarafından, dile getirilmiştir (Schachner 2011; Castellano ve d’Alfonso 2017).
Nitekim M.Ö. XVI. yy.’ın başlarına tarihlenen Hititlerin başkenti BoğazköyHattuşaş aynı zamanda devasa yeraltı buğday ambarları ile dikkat çeken bir
merkezdir. Bu siloların bazılarının 260 tona kadar tahıl depolama kapasitesine sahip olduğu ve bu oranın yaklaşık 1500 kişinin yıllık tahıl ihtiyacını karşılayabileceği öne sürülmüştür (Seeher 2000).
Oymaağaç yerleşmesinde Hitit dönemine (MÖ 17.yy.) ait eski mabedin
güneydoğusundaki avlu tabanın altında, 2,5 x 2,6 m. ebatlarında, taş duvarlı
yeraltı silosunun yaklaşık 4,5 m. derinliğe sahip olduğu tespit edilmiştir (Resim: 9). Silonun taş duvarları ve tabanı kireç ve kil ile sıvanmıştır. Oymaağaç
yerleşmesindeki yeraltı silosunun kapasitesi yaklaşık 25 m3’tür, bu da silonun
en az 25 ton hububatı depolayacak bir kapasiteye sahip olduğunu göstermektedir (Rainer et al. 2014). Oymaağaç yeraltı silosu aynı zamanda Hititlerde bilinen yeraltı silo yapılarının en eski örneğini teşkil ederken, benzer tarzda silo
örneklerine Hattuşaş (Seeher 2000), Kaman-Kalehöyük (Fairbairn ve Amura
2005) ve Kuşaklı (Mielke 2001) gibi yerleşmeler de rastlanılmaktadır.
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Bu makalenin yazarı, 2014 yılında doktora araştırmaları çerçevesinde,
geleneksel buğday tarımına ilişkin Güneydoğu Anadolu bölgesinde etnobotanik bir saha çalışması yürütmüştür. Resim 10’da görülen yeraltı silosu
Mardin’in Savur İlçesi Deriş Köyü’nde belgelenmiştir. Köydeki evlerin aralarına inşa edilen yeraltı siloları, 4 x 4 m. ya da 6x6 m. gibi, değişik boyutlara
sahiptirler. Yuvarlak görünümlü bu silolar, yaklaşık olarak 2,5 - 3 m. derinliğe sahip olup, zemin ve taş duvarları kil ile sıvanmıştır. Köylülerle yapılan
görüşmelerde, bu silolardan bazıları yaklaşık 20 ton kapasiteye sahip olduğu
anlaşılırken, bununla beraber söz konusu siloların yapım dönemi hakkında
herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır (Ulaş 2015). Günümüzde hayvan yemi
olarak kullanılan arpanın depolandığı Mardin’deki yeraltı silolarında olduğu
gibi, Hattuşaş’da bulunan yeraltı silolarında da arpa depolanmaktaydı. Deriş
Köyü’ndeki yeraltı siloların yapılış tekniği ve büyüklüklerinin Oymaağaç ve
Hitit dönemine ait diğer yeraltı silolarıyla benzer olması ve benzer şekilde
bu yeraltı silolarından arpanın depolanması için kullanılması gerçekten de
dikkat çeken benzerliklerdir.
Yiyecek depolama işi titizlikle ele alınması gereken ve teknik açıdan karmaşık bir işlemdir. Depolanan ürün yeşerme, küflenme, böcek gibi ürüne
zarar verecek durumlardan etkilenmemesi için oksijensiz bir ortama ihtiyaç
duymaktadır. Geleneksel tarım tekniklerinin halen uygulandığı Mardin’deki
Deriş Köyü’nde ve muhtemelen Hititlerde bu sorunun çözümü silonun içindeki ürünü sıkıca örten, kalın bir toprak tabakasıyla ve de toprağın neminden
yalıtılması için, silonun iç yüzeylerinin taşla ve/veya bitki örtüsüyle kaplanmasıyla elde edilmiştir.
Mardin’de görüşülen köylüler günümüzde artık naylon ve bazı tarım ilaçları kullanılarak yer altı silolarındaki ürünleri koruma yoluna gittiklerini belirtmişlerdir. Aynı köylüler, yakın bir sürece kadar, yeraltı silolarına ürünü
yerleştirmeden önce zemini ve yerleştirdikten sonra ürünün üzerini bir saman tabakasıyla örtüklerini ve sonrasında siloyu kalın bir toprak tabakasıyla
kapattıklarını dile getirmişlerdir.
Yeraltı silolarının açılması, tarımsal ürünün korunmasını sağlayan biyolojik-çevre dengesinin kesilmesine yol açacağı için, böylesine büyük siloların
açılmasının ancak istisnai ve özel durumlarda gerçekleşebileceğini düşüne-
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biliriz. Hitit ülkesine Mısır gibi uzak sayılabilecek coğrafyalardan bazı dönemler buğday getirildiği düşünüldüğünde (Castellano ve d’Alfonso 2017),
döneme ait bu devasa yeraltı silolarının, muhtemelen kıtlık v.b. durumlar
karşısında tedbir amaçlı inşa edilmiş olabileceği öne sürülebilir. Mardin’de
görüşülen köylüler, bazı yıllarda iklim, hastalık vb. olumsuz koşullardan
kaynaklı olarak yeterli ürün elde edemediklerini ve de önlem amaçlı yeraltı
silolarının kullanmaya devam ettiklerini; söz konusu olumsuz durumlarda
siloyu açarak depolanan ürünü kullandıklarını ifade etmişlerdir. Köylüler
depolanan ürünün silolarda on yıl boyunca herhangi bir zarar görmeden kalabildiğini aktarmışlardır. Nitekim, uzmanlar yeraltı silolarındaki ürünlerin
yarım yüzyıl bozulmadan kalabileceğini belirtmektedirler.
Arkeolojik ve etnobotanik-etnografik verilerin karşılaştırdığı bu çalışma,
aynı zamanda, bazı arkeolojik problemlerin çözümünde ya da öne sürülen
bazı önermelerin doğrulunun sınanması açısından, Anadolu’da ayakta kalan
geleneksel tarım uygulamaların belgelendirmesinin önemine dikkat çekmesi
açısından da önemlidir.
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Resim 1: Ekmeklik/makarnalık buğday (Triticum aestivum/durum).

Resim 2: Bezelye (Pisum sativum).

Resim 3: Kesin teşhisinin sakıncalı/güç olduğu buğdaygillere ait 2 mm.’den < tane örnekleri.
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Resim 4: Sirken (Chenopodium ssp.).

Resim 5: Demir Çağı silo çukurları (Oymaağaç kazı arşivi).

Resim 6: Demir Çağı’na ait silo/çukur tabanından saman kalıntılı fitolit örneği.
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Resim 7: Böğürtlen (Rubus fruticosus).

Resim 8: Darı (Panicum miliaceum)

Resim 9: Oymaağaç Erken Hitit tabakalarında tespit
edilen yeraltı silosu (Oymaağaç kazı arşivi).
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Resim 10: Mardin’de tespit edilen yeraltı silo örneği. Üsteki silo günümüzde artık kullanılmamaktadır (Ulaş 2015).
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Tablo 1: Oymaağaç Eski Tapınak Evresi Arkeobotanik Taxa Listesi.
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Tablo 2: Oymaağaç Hitit İmparatorluğu tapınak evresi arkeobotanik taxa listesi.

Tablo 3. Oymaağaç Demir Çağı arkeobotanik taxa listesi.
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EGE GÜBRE KAZISININ
III. TABAKASININ ARKEOZOOLOJİK
ÇALIŞMALARINA GİRİŞ (M.Ö. 5900 – 5700)
Can Yümni GÜNDEM*
Mürsel SEÇMEN
Ebru GÜNDEM
Haluk SAĞLAMTİMUR
GİRİŞ
Ağırlıklı olarak Neolitik Dönemler veren bir yerleşim yeri olan Ege Gübre,
Batı Anadolu’da günümüz İzmir şehir merkezinin kuzeyinde yer almaktadır.
Kazı çalışmaları Ege Üniversitesi öğretim üyesi Haluk Sağlamtimur tarafından yürütülmüştür.
Ege Gübre yerleşmesinin Neolitik Dönem’de memeli hayvana dayalı ekonomisini ve gelişimini anlamak için Ege Üniversitesi’nin laboratuvarında dört
günlük ön çalışmalarda bulunulmuştur. Memeli hayvan kemikler kalıntıları
Can Yümni Gündem, Mürsel Seçmen ve Ebru Gündem tarafından incelenip
bilgisayarda bilgi bankasına girilmiştir. Bu kısa dönemde yerleşimin yalnızca
III. Tabakasına yoğunlaşılmıştır.
EGE GÜBRE KAZILARI
Ege Gübre Yerleşmesinin Arkeolojisi ve Çevresi1
Ege Gübre yerleşimi, İzmir’in Aliağa ilçesinin güneyinde, Kendirci Mevkii Ege Gübre Fabrikası’nın sınırları içerisinde yer almaktadır. Yerleşim etrafı
*

1

Dr. Öğr. Üyesi Can Yumni GÜNDEM, Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü. Batman/TÜRKİYE.
Mürsel SEÇMEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı Mezunu. Çanakkale/TÜRKİYE.
Ebru GÜNDEM, Batman Üniversitesi Arkeometri Bölümü Yüksek Lisans Programı Öğrencisi.
Batman/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, İzmir/TÜRKİYE.
Ege Gübre Kazı Başkanı Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR tarafından yazılmıştır.
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yüksek tepelerle çevrili çanak şeklindeki bir arazinin doğu kenarındadır. Batısında bulunan denize uzaklığı ise yaklaşık 1 km.’dir. Ege Gübre, Neolitik
Yerleşiminin arazinin nispeten daha az eğimli bir yerinde, bir göl ile akarsuyun arasındaki doğal bir nişte kurulduğu düşünülmektedir. Doğal olarak
yerleşimin yayılım alanı doğu ve batı yönündeki bu iki sınırla belirlenmiştir.
Bu nedenle yerleşimin yayıldığı alan kuzey güney eksenli olmuştur. Böylesi
bir konumun, yerleşime korunaklı bir alan, tatlı su ihtiyacı ve besin çeşitliliği
açısından avantaj sağladığı düşünülmektedir. Yerleşimde yürütülen arkeolojik kazılar ile günümüz alüvyonal tarla yüzeyinin ortalama 3-4 m. altında
M.Ö. 7. binyılın sonu ile M.Ö. 6. binyılın ilk birkaç yüzyılına tarihlenen bir
yerleşim yeri ortaya çıkartılmıştır.
Ege Gübre Yerleşimin konumu Son Buzul Çağı sonlarından itibaren yükselen deniz sularının, en azından yerleşimin bulunduğu alanda, daha iç kesimlere kadar ilerlemediğini göstermektedir. Hayıtlı derenin Nemrut Körfezi’nde
bir delta oluşturamadığı da dikkate alınırsa, Ege Gübre Yerleşiminin denize
bugünkünden daha yakın olmadığı, belki M.Ö. 7. binyılın sonu ve M.Ö. 6.
binyılın başlarında deniz kıyısının günümüzden daha uzak bir yerde olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, Ege Gübre Neolitik Yerleşiminin oluşum
sebepleri arasında, sosyo ekonomik nedenler dışında, çevresel faktörlerin de
önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Olasılıkla bu alan M.Ö. 5700 yıllarına
tarihlenen bir dönemde yine çevresel etkilere bağlı olarak terk edilmiş veya
yerleşim yer değiştirmiş gibi görünmektedir.
Ege Gübre Yerleşimi’nde mimari ve yerleşim düzeninin yuvarlak planlı
yapılardan dik açılı diktörtgen yapılara doğru bir değişim geçirdiği görülmektedir. Yerleşim yerinde ortaya çıkartılan örneklere yaptırılan 14C analizleri,
IV. tabakasının M.Ö. 6200/6100- 6000 ve III. tabakasının M.Ö. 6000-5700 yılları
arasında yerleşildiğini göstermektedir. Çanak çömlek ve buluntuların diğer
Neolitik yerleşimlerle karşılaştırmaları üzerinden yapılan tarihlemeler de 14C
sonuçlarını doğrulamaktadır. Yapılan çalışmalarda yerleşimde dört ana tabaka tespit edilmiştir. Yerleşimin tabaklanması geç evreden erkene doğru sıralanmaktadır. Yerleşim yerinde ortaya çıkartılan Neolitik Dönem’e tarihlenen
buluntuların büyük bölümü IIIa ve IIIb evrelerine aittir. Erken evre olan IV.
tabaka büyük oranda III. tabaka tarafından tahrip edilmiştir. Eldeki sonuçlara
göre yaklaşık 400-500 yıl kadar yerleşilmiş olan bu alanda mimari evrelerin üst
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üste gelmemesi, yerleşim yerinde bir höyükleşmenin olmadığını, artan nüfus
karşısında yerleşim yerinin yatay olarak genişlediğini göstermektedir.
Ege Gübre Yerleşim Yerinin Tabakalanması
Yerleşim yerinde, bir avlu etrafında yaklaşık 7 metreye 6 m. boyutundaki
dikdörtgen yapılara ait bir dizi taş temel bulunmuştur; yapıların bazılarının
yanda muhtemelen bir dar odası olduğu düşünülmektedir. Dahası, yaklaşık
3 m. çapında, hepsi dikdörtgen yapıların köşelerinin yakınında konumlu bir
dizi yuvarlak yapı bulunmuştur. Bu yuvarlak yapıların, ocak ve fırınlar gibi
öğeler bulunan dikdörtgen yapılara karşıt olarak, muhtemelen depo ya da
işlik gibi belli bir amaca hizmet ettiği düşünülmektedir. Merkez avluda çok
sayıda ateş çukurları bulunmuştur. Ege Gübre yapılarının merkezi bir avluyu
paylaşan bir grup bağlantılı ev halkını temsil ettiği düşünülmektedir. Yapıların doğusunda, Hayıtlı Dere’nin taşkınlarına karşı korunmak, hem de bir
çevre duvarı olarak yorumlanmış masif bir taş duvar bulunmuştur.
Helenistik Dönem

Ege Gübre I

Kalkolitik Dönem

Ege Gübre II

Neolitik Dönem

Ege Gübre IIIa (Tek odalı dikdörtgen mekânlar, iki odalı
mekânlar, yuvarlak yapılı mekânlar, 2. geç evre çevre duvarı)

Neolitik Dönem

Ege Gübre IIIb (Tek odalı dikdörtgen ve yuvarlak yapılı
mekânlar, erken çevre duvarı)

Neolitik Dönem

Ege Gübre IV (Yuvarlak yapılı mekânlar)

ARKEOZOOLOJİ ÇALIŞMALARI
Metotlar
Arkeozoologlar hayvan kemiklerini ‘Görsel Tanımla Metotları’ dâhilinde
incelemiş ve bilgi bankasına giriş yapmıştır:2
• Memeli hayvan kemik kalıntılarının ait olduğu türler belirlenmiş (geçmişte yerleşimde hangi evcil hayvanların ve bölgede hangi yabani hayvanların bulunduğu tespit edilmiştir).
2

Metotlar hakkında daha detaylı bilgilendirme için lütfen bkz., Gündem 2003, 2010, 2010 ve 2015.
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• Tanımlanan bütün türler ait kalıntılar sayılmış ve çalışılmış tüm memeli hayvan kemik kalıntı malzemesi grubunda yüzdesel dağılımları
hesaplanmıştır (hangi evcil türün yerleşimde ekonomik sistem içinde
ağırlığını gözlemlemek ve aynı zamanda da yabani memeli hayvan kemik kalıntıları bu tüm resim içindeki yerine tespiti için).
• Kemik ağırlığı ile et taşıma düz orantılı olduğu için her hayvan kemik
kalıntısının ağırlığı dijital terazi yardımı ile alınmıştır (kırmız et tüketiminin anlaşılması için).
• Ölçümü alınabilecek kemik kalıntıları von den Driesh7 tarafından belirlenen ölçüm tablosuna göre yapılmıştır (memeli hayvanların zamansal
gelişimi ve değişimini takip edebilmek için).
• Diş aşınması ve eklemlerde kaynama seviyesinden yola çıkarak hayvanların kaç yaşlarından öldürüldüğü hesaplanmıştır (özellikle evcil
hayvanların beslenme sebeplerinin açıklanabilmesi için – ikincil üretim).
• Kemiklerin üzerindeki patolojik - kesik - ve yanık izler fotoğraflanmış
ve kaydedilmiştir (hayvanların yaşarken hangi işe koşulduklarını veya
sakatlık yaşadıklarını anlamak ve öldürüldükten sonra hangi işlemlerden geçirildiklerini tespit edebilmek için).

Çalışılan Arkeozoolojik Malzeme
Ege Gübre kazılarında kara ve deniz faunasına ait kalıntılar gün ışığına
çıkarılmıştır. Bu çalışma ilk etapta yalnızca kara memelilerini incelemektedir.
Dönemsel olsarak yalnızca Ege Gübre’nin III. Tabaka / Neolitik (M.Ö. 5900
– 5700) malzemesi çalışılmıştır. Bu tabaka iki alt mimari evreye ayrılmıştır (a
ve b) ama bu çalışmada öncelikle III. Tabakanın hepsi beraber incelenmiştir.
Mimari kontekse bağlı arkeozoolojik çalışmaların şekillenmesi istenmişse
de, malzemenin daha çok açık alanlardan gelmesi ve mekanlar içinden tanımlanan hayvan kemik sayısının az olması, bu ana hedeflerden birinin hayata
geçmesi için daha çok malzemenin incelenmesinin gerekliliğinin ortaya koy-

3

Von den Driesch 1977.
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muştur. Bu ön raporda çalışma belli aşamaya gelmediği için yalnızca tanımlanmış malzemenin genelinde nasıl görüldüğü tanıtılacaktır.
Hayvan kemik kalıntıların bir kısmı belirli bir türe kesin bir şekilde tahsis
edilememiştir, bunun sebebi ya ilgili türlerin karakteristik özelliği olan kemiklerin parçaları eksikliği veya kalıntı parça boyutlarının çok küçük olmasıdır.4 Aslında, Ege Gübre’de incelenen hayvan kemiğinin çoğunu yanık ve
kırılmış durumda olanlar oluşturmakrtadır. Türüne tanımlanamayan memeli
kalıntıları incelenmiş parça sayısının yarısından biraz daha fazlasına denk gelirken; ağırlıkları tüm incelenmiş malzemenin 1/3’ü kadardır (Şekil: 1).
Tanımlanamayan hayvan kemiği kalıntıları ayrıca hayvanın orijinal boyutuna göre sınıflandırılmıştır. Orta boyutlu memelilerin tanımlanamayan
kemik parçaları sık sık görülür, bunu büyük boyutlu memeliler takip eder.
III. Tabakadan tanımlanamayan hayvan kemikleri:
• Çoğunlukla koyun, keçi, domuz ve köpek gibi orta büyüklükteki hayvanlardan kaynaklanmaktadır.
• En sık rastlanan ikinci grup ise sığır veya kızıl geyik gibi büyük memelilerden gelmektedir.
• Üçüncü grup ise, alageyik, koç ve yaban domuzu olabilecek orta/büyük arası memeli hayvanlardan gelmektedir.
• Yüksek miktarda tanımlanamayan kemik parçalarının sebebi büyük
olasılıkla uzun kemiklerden ilik çıkartma işlemi sırasında oluşmuştur.

Şekil 1: Ege Gübre III. Tabakadan tanımlanmış ve tanımlanamayan memeli hayvan kalıntılarının adet ve ağırlık olarak dağılımları.
4

Memeli hayvan kemik kalıntılarında rastlanan ufak parçaların çoğu prehistorik olup arkeolojik
kazıya bağlı yeni kırıklara az rastlamıştır.
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Tanımlanan memelinin çoğu evcil hayvanlardandır ve yine evcil hayvanlar tanımlanan kalıntıların toplam ağırlığın % 95’ini ihtiva etmektedir. Yabani
memeliler genel malzeme içinde çok az sayıda tanımlanmıştır ve ağırlığın % 4
yabani hayvan kalıntılarına aittir. Karar verilemediği durumlarda geri kalan
tanımlanabilen buluntular “yabani” veya “evcil” olarak girilmiştir ve sayıları oldukça azdır.

Ege Gübre III. Tabakadan İncelenen Memeli Hayvan Kemik Kalıntılarına Genel
Bir Bakış
En çok tespit edilen malzeme evcil hayvan kemiği kalıntılarıdır. Koyun
ve keçi kemikleri arasındaki yüksek derecedeki benzerlik, iskelet kalıntılarını türlerine ayırmayı zorlaştırır. Buna ek olarak, küçük evcil geviş getiren
hayvanların kemiklerinin kuvvetli parçalanmış olması, her kemiği koyun ya
da keçi olarak tanımlamayı daha da imkânsız kılmıştır. Bu nedenle tanımlanamayan küçük evcil geviş getirenlerin kalıntıları OVIS/CAPRA olarak veri
tabanına kaydedilmiştir ve grup tüm kaydedilen memeli hayvan kalıntılarının 2/3’ü teşkil eder. Koyun ve keçi arasındaki adetsel oran ~ 14: 1’dir ve
ağırlıklarının oranı ise ~ 7: 1’dir.
Çalışmalar ilerledikçe OVIS/CAPRA buluntu grubunun, koyun ve keçi
türün tanımlanabilir kemikler arasındaki sayısal ve ağırlık ilişkisinden yola
çıkarak Ege Gübre dâhilinde tespit edilen tüm memeli hayvan türlerinin yüzdesinin yeniden hesaplanacaktır.
Koyun ve keçi kemik kalıntıları dışında köpek, domuz ve sığıra ait kalıntılar tanımlanmıştır. Yabani hayvan kalıntılarına çok az tanımlanmış ve ilk
sonuçlara özellikle geyik türlerinin ağırlıkta olduğunu gösteriyor.
Koyun ve keçi kalıntıları en çok tanımlanan grubu oluştururken, sığır kalıntıları onları izler. Domuz kemik kalıntıları üçüncü sırada yer alırken, bu
ana kadar yalnızca iki adet köpek kalıntısı tanımlanmıştır. Alageyiği (Dama
dama) ve yabani tavşan (Lepus europaeus) en çok tespit edilen yabani türlerdir.
Diğer tespit edilen yabani memeli kalıntıları karaca, kızıl geyik ve yaban domuzu şeklindedir.
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Projenin Devamında Yapılacaklar
Bu ön çalışma aslında aklımızda olan soruların yalnızca basit olan bazılarına az da olsa anlamamıza yardımcı olmuştur. Bu yüzden ki, Ege Gübre
Arkeozoolojik çalışmaları devam edecektir ve bu bağlamda;
• başka Tabakalardan malzeme çalışılacak (Özellikle en alt IV. Tabakadan),
• III. Tabaka alt evrelerine ayrılıp yerleşim yerinde genel gelişim ve değişimler takip edilecek,
• özellikle evcil hayvanların kesim yaşları tespit edilecek (İkincil üretim
tespitleri için),
• memeli hayvanların tabakalar arasındaki boyutları incelenecek,
• tespit edilen yabani memeli faunası yardımı ile çevre canlandırması
yapılacak,
• ve bütün değerlendirmeler başka Neolitik yerleşim yerleri ile karşılaştırılacak.
Ege Gübre’de yapılacak gelecek çalışmalar bize Batı Anadolu’nun Neolitikleşme Sürecini daha sağlıklı anlamamıza yardımcı olacaktır.
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CHIPPED STONE AND PREHISTORIC RURAL
ACTIVITIES IN EASTERN CILICIA
Christopher M. EDENS*
The “Erken Prehistorya ve Kilikya Bazalt Alanları Projesi”, or “EPKİBAP”, is
an archaeological survey directed by Dr. Bakiye Yükmen Edens.1 The survey is focused on finding and contextualizing early prehistoric sites on each
side of the Amanos mountains, in the Karasu valley (Hatay) to the east, and
in eastern Cilicia (Adana and Osmaniye) to the west. To circumvent geomorphological difficulties, the survey focuses on and around Pleistocene basalt landscapes in these two areas. In the 2016 and 2017 seasons, the survey
identified Palaeolithic, Epipalaeolithic and Aceramic Neolithic chipped stone,
as well as later prehistoric through medieval finds (Yükmen Edens 2018, in
press a, in press b). This discussion considers chipped stone and related finds
belonging to late prehistoric (Pottery Neolithic through Early Bronze Age)
periods.
The focus of the present discussion is the west side of the Botaş basalt hill,
near the Gulf of Iskenderun in southeastern Ceyhan (Figure: 1). This dome
of basalt emerged toward the end of the Lower Pleistocene, perhaps around
800ka. The hill today rises more than 200m above sea level, in the midst of
rolling hills which are formed on Miocene sedimentary rocks. Facilities of the
*
1

Öğr. Gör. Dr. Christopher M. EDENS, Çukurova Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Adana / TÜRKİYE.
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Botaş Pipeline Terminal cover the southern two-thirds of the hill, and other
industrial facilities occupy its northern edge. The western and northwestern
sides of the hill, and also its eastern edges, are intact and accessible.
The small drainage of the Kızlarsuyu Deresi lies along the southwest edge
the Botaş hill, and the Boyalı Dere together with its tributaries flow through a
narrow plain directly west and northwest of the hill (Figure: 1; see also Figure:
4). Boyalı Höyük is the only recorded mound in the area. The mound sits on
outcropping basalt at the edge of the Boyalı Dere, and surface pottery indicate
Late Chalcolithic through Byzantine occupation (Seton-Williams 1954, Steadman 1994).
The EPKİBAP survey is designed to identify scatters as well as patches
(as Glyn Isaac called sites and “background noise”) of chipped stone, and to
contextualize these finds in their landscape. The first seasons of the project
were exploratory and had small teams, and so the surveys were not systematic. Rather, an informal model of the expected locations of prehistoric persistent places was used to choose survey points. For basaltic areas the model
emphasized proximity of water, topographic highs and breaks of slope. Site
numbers were given to clusters of chipped stone with densities higher than
the local “background noise”, and also to analogous clusters of pottery, stone
structures, features cut into rock, and mounds. The GPS location and character of individual pieces of chipped stone were recorded within two clusters
(C16 and C17), but otherwise clusters were given general locations. The scatters, or background noise, were noted and the materials described, with GPS
locations recorded for all pieces temporarily collected for drawing.
On the western side of the Botaş basalt, scatters of chipped stone accompany other kinds of artifacts and features which, taken all together, reflect a
long-term palimpsest of activity in this landscape.

SOUTHWEST BOTAŞ RIDGE
A ridge of basalt runs 1.9km north-south along the southwest edge of the
Botaş hill to the sea; this ridge forms the east side of the Kızlarsuyu Deresi
drainage. Along the west side of the ridge the survey found a semi-continu-
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ous scatter of chipped stone which is predominantly Neolithic through EBA
in character (see Yükmen Edens in press a, in press b for details). The scatter
encompasses survey sites C16A, C18, C19 and C21. A flat-topped hill within
the ridge held a dense scatter of flint and obsidian, which typologically ranges
from Middle Epipalaeolithic (a trapeze-rectangle) through late prehistoric in
date, plus abundant Hellenistic pottery (survey site C16B). A possibly Middle
Palaeolithic flake and the small fragment of a polished serpentine ax, probably late Neolithic or Chalcolithic in date, appeared at one location (survey site
C21), and small shallow cup marks occur at three locations (survey sites C16B,
C19, C21). The date of the cup marks remains unclear – they may be classical
or medieval, but some of them may be Chalcolithic.2 A dense concentration of
roof tiles along with some pottery and glass probably marks the location of an
early Byzantine farmstead (survey site C20).
Most of the chipped stone found at site C16B, and also on the slope below
this part of the ridge has a generally Pottery Neolithic through early Chalcolithic character. The fragment of an Amuq point found on the slope might be
late Aceramic Neolithic or earlier Pottery Neolithic in date, but the glossed
crescent-shaped backed flakes (Figure 2: 6) belong typologically to the Halaf
period (the group 9 sickle elements of Maeda et al. 2016). These pieces occur
at C16B with numerous other retouched and/or backed flakes (Figure 2: 1-5),
the character of which urge a late Neolithic or early Chalcolithic date. Many
of the bladelets, and especially the obsidian bladelets (Figure 2: 7), at C16B
display the parallel edges and ridges, the very restrict and ground striking
platform and the high bulb characteristic of pressure flaking. The use of this
technique also strongly suggests late Aceramic Neolithic-Chalcolithic activity.
The detailed mapping part of the survey program allows technological
comparison of C16B (late Pottery Neolithic) with C17A (a late Aceramic Neolithic on the east side of the Botaş hill; see Yükmen Edens in press a, in press
b for a description of the assemblage from site C17A). This comparison shows
that obsidian is relatively more common at C16B than at C17A (43% versus
28%), but that blades and bladelets form a lower proportion of both obsidian
2

Shallow oval cup marks are characteristic of the Chalcolithic in the southern Levant; van den
Brink 2008.

159

and flint at C16B than at C17A (Table 1). The reduced lamellarity at C16B
is consistent with the technological shift to flake technologies characteristic
of the Pottery Neolithic and later periods in northern Mesopotamia and the
northern Levant (Nishiaki 1993, Borrell and Khalaily 2016). The typological
and presumed functional variability evident among the C16B chipped stone
opens the possibility of a late Neolithic (early 6th millennium BC) work station or other occupation here, despite the seeming absence of prehistoric pottery at this location.
The chipped stone scatter along west slope of ridge is noticeably dense
around C16B. On this section of the slope (survey sites C16A and C18) the
scatter includes, in addition to the Amuq point mentioned above, glossed
and/or retouched blades (Figure 2: 8-11) and numerous unmodified and retouched flakes. One of the latter is a large glossed backed flake of the same
late Neolithic type as the large backed crescent with gloss found at C16B (Figure 2: 9). Obsidian occurs in the scatter, but less commonly than at C16B. The
character of these materials suggests agricultural and related activities at the
edge of the Kızlarsuyu plain. The Amuq point and the glossed backed flake
suggest Neolithic components to these activities, but the lower proportion
of obsidian suggests that these activities very probably continued into later
periods also.

NORTHWEST BOTAŞ HILL SLOPE
On the northwest slope of the Botaş hill the survey closely examined an
800m by 200m area. Here again exists a semi-continuous scatter of chipped
stone which includes survey sites C1, C2, C3 and C6 (Figure 1; see also Figure 4). Some of these finds are flakes, retouched flakes and occasional flake
cores of uncertain date. But many of the finds are chronologically specific
(see Yükmen Edens in press a, in press b for details). These pieces include a
radially prepared Levallois core of aphanitic basalt (Middle Palaeolithic); a
microlithic trapeze-rectangle, an arched backed bladelet and unmodified bladelets in a tight cluster (Middle Epipalaeolithic); the stem of a Byblos point
(probably Pre-Pottery Neolithic B); and numerous blades and bladelets of
flint and obsidian which are often retouched and/or glossed (technologically
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and typologically Late Neolithic-Early Bronze Age; Figure: 3). An irregular
scatter of pottery, mostly Late Roman and medieval in date, also covers much
of the same area; in one location (site C3) medieval pottery forms a dense
cluster, perhaps an encampment.
For the most part the chipped stone consists of flakes and blades in roughly equal numbers, with flint being much more common than obsidian. The
blades are often retouched, truncated and/or backed, and some of them are
glossed (Figure 3: 3-4, 6-7). These characteristics suggest that processing of
crops and/or other plants was a basic activity across the area. Two denser
clusters at the north end of the agricultural terraces – C2 and C3 – are typologically more varied (scrapers, a burin, a bifacially retouched rectangle of
obsidian,3 in addition to retouched and/or glossed blades; Figure 3: 1-2, 5, 9,
12-14), and suggest that additional activities occurred in these areas.
The blades typically display the straight edges and ridges of a pressure
technique; proximal sections are rare, but those that were seen confirm the
use of a pressure technique. This diagnosis allows only a very general dating,
because blade production by pressure techniques first appeared in southeastern Anatolia early in the Aceramic Neolithic B and continued through the
Early Bronze Age. However, among the chipped stone at the north end of the
fields is the distinctive proximal end of a Canaanean blade (Figure 3: 13), and
several other wide regular blade sections may also be the product of the same
lever technique. In the northern Mesopotamia and the northern Levant the
Canaanean blade technology is specific to the period roughly 4000-2000 BC
(Late Chalcolithic and Early Bronze Age).
Stone structures of various types occur at several points across this same
area (Figure 4). These include the dressed stone and roof tiles of a probable
Late Roman farmstead (site C8) and the arc of stones belonging to a probable
sub-recent animal pen (site C7). But they also include two groups of dolmens
(survey sites C2 and C6), separated by 400m of rocky hill slope. This section
of the Botaş slope holds the heavily eroded remains of at least six agricultural
terraces, marked by lines of stone and horizontal beds of soil. A second group
3

This piece is recycled – the unmodified dorsal and ventral surfaces of the piece are much more
matt than the retouch scars.
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of agricultural terraces of more recent appearance lies southeast of this area,
and additional groups of dolmens are 1km further south on the west side of
the Botaş hill. All of these dolmens and agricultural terraces are 1.3-2km from
Boyalı Höyük.
These finds attest to a long history of activity on the northwest slope of
the Botaş hill. Leaving aside the Palaeolithic, Epipalaeolithic and Aceramic
Neolithic chipped stone, much of this activity seems to have focused on agriculture. However, most of the scattered chipped stone is half a kilometer or
more distant from the cultivable soil of the Boyalı Dere drainage and, apart
from the eroded terraces, the Botaş hillside supports very little soil development. This circumstance suggests that much of the late prehistoric chipped
stone on and around the terraces is directed related to terrace agriculture.
Moreover, the spatial association of the chipped stone, the dolmens of survey
sites C2 and C6, and the field terracing between the two groups of dolmens
open the possibility that these elements formed a functional whole.
If we entertain the hypothesis that dolmens were placed as social markers
ofgroup rights to critical resources, then these collective burial monuments
may also have had an agricultural connection. In the absence of clearly associated artifacts, the dolmens cannot be directly dated. However, in structure
they are identical to examples in the southern Levant which date to the Early
Bronze I (ca. 3700-3100 BC), i.e. the Late Chalcolithic in Anatolia. The chipped
stone is compatible with such a dating.

DISCUSSION
Agricultural terraces are notoriously difficult to date. Many different criteria have been used in this effort (see Frederick and Krahtopoulou 2000, Price
and Nixon 2005 for the Aegean area), but none of these is conclusive. The
available dating evidence for the Botaş terraces is particularly circumstantial.
The heavily eroded condition of the C2-C6 terraces suggests significant age
compared to other abandoned (perhaps Roman) agricultural terraces elsewhere on the Botaş hill. The chipped stone found on or around the terraces is
late prehistoric, while the pottery is generally not diagnostic; the previously
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mentioned Late Roman and medieval sherds appear on other parts of the
hill slope (C3 is an exception, however). But in the absence of an excavation
program, these surface finds cannot be firmly linked to the terrace fills. The
spatial coherence of terraces and dolmens is a striking but hardly definitive
arrangement.
For the present, the circumstantial evidence points to creation of the terraces during theLate Chalcolithic period (4th millennium BC), and their use possibly extending into the Early Bronze Age. Intriguingly, the earliest pottery
documented at Boyalı Höyük, about 1.8-2km southwest of the field system, is
also Late Chalcolithic (Steadman 1994). In the end, dating the terraces remains
a conjecture that must be tested with additional archaeological and geomorphological field work. But if the conjecture is correct, then the agricultural
terraces at the Botaş hill are among the oldest in the Near East, matching the
late 4th millennium terrace systems recently reported at Jawa in arid Jordan
(Meister et al. 2017).4 This possibility requires careful evaluation in the future.
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Table 1: Comparison of blades/bladelet proportions by raw material

site

n

% obsidian in
the assemblage

% blades-bladelets
among flint items

% blades-bladelets among
obsidian items

C17A

204

28%

52%

44%

C16B

42

43%

17%

28%
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Figure 1: Topographic map of the Botaş survey area (contours at 50m intervals), showing major
villages, major water courses and archaeological sites.
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Figure 2: Chipped stone from the southwest Botaş ridge area.
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Figure 3: Chipped stone from the northwest Botaş slope area.
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Figure 4: Topographic map of the northwest Botaş slope area (contours at 10m intervals), showing the location of archaeological sites, eroded terraces between C2 and C6 (heavier
lines), and individual dolmens (dots).
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TATARLI HÖYÜK 2015 YILI
ZOOARKEOLOJİK ÇALIŞMALARI
Derya Silibolatlaz Baykara*
K. Serdar Gİrgİner
GİRİŞ
Tatarlı Höyük, Adana’nın Ceyhan İlçesi’nin 35 km. doğusundaki Mustafabeyli Mahallesi’nin 5 km. kuzeyinde bulunan Tatarlı (eski adıyla Yedigöz/
Yedioluk) Köyü’nün girişinde yer almaktadır (Girginer 2016, 92) (Resim: 1).
Çukurova’nın doğu kesiminde yer alan höyük, konumu itibariyle kuzeygüney, doğu-batı yönlerine giden önemli yol güzergâhlarının tam ortasında
bulunmaktadır. Tatarlı Höyük, verimliliği ve tarihi coğrafyadaki kendine
özgü konumuyla sadece eski çağlarda değil günümüzde de önemli bir konuma sahip bölgelerden birisi olan Ceyhan ve Çukurova’da dikkat çeken birkaç
höyükten bir tanesidir (Girginer 2010, 76). Höyük, yaklaşık olarak 300X180
m2’lik bir alanı kapsar ve 37 m. yüksekliğindedir ve masif yapılı bazalt oluşumlar üzerinde yer almaktadır. Bu bazalt oluşumu höyüğün yaklaşık 750 m.
doğusunda yer alan ve Kuvaterner dönemde püskürmüş olan Üçtepeler volkanıyla ilişkilidir (Girginer ve diğ. 2010, 454). Ayrıca bu jeolojik oluşumların
bir sonucu olarak höyüğün yakın çevresinde yedi adet tatlı su pınarı tespit
edilmiştir ve günümüzde bu pınarlardan birisi olan Camigözü Pınarı tek başına 22 köy ve 2 beldenin su ihtiyacını karşılamaktadır (Girginer 2016, 93).
Anlaşıldığı gibi Adana ovaları içerisinde en sulak ve su kaynakları açısından
en zengin alanda konumlanan höyük her dönemde iskan görmüştür. Sitadel
(Yukarı Şehir)’de yapılan kazılardan höyüğün tabaklanması; Erken Bizans
*
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Nekropolü(Doğu yamaç), Helenistik Dönem, Geç Demir, Orta Demir (Geç
Hitit Çağı), Geç Tunç, Orta Tunç, Erken Tunç Çağları, Kalkolitik (Geç-Orta ve
Erken) ve Neolitik Dönem olarak belirlenmiştir (Girginer 2016, 94).
Yukarı Şehirde yer alan ve bir tapınak kompleksi olan (210X20 m. boyunda) A yapısında 23 odalı bir kutsal yapılar kompleksi tespit edilmiştir. Bu
mekan Orta ve Geç Tunç dönemlerine tarihlendirilmiştir (Girginer 2016, 94).
Höyük’teki Kizzuwatna krallığına ait M.Ö. II. Binyıl yerleşimleri, Hititlerle
çağdaş dönemlerde uzunca bir süre bağımsız yaşamış ancak son dönemlerinde Hitit hâkimiyetine girmiştir. Ancak bağımsız yaşadıkları dönemde
dahi Hitit dünyası ile her zaman kültürel bağları olan Kizzuwatna’nın en
önemli yerleşmelerinden birisidir(Girginer ve diğ. 2011, 134). M.Ö. II. bin yılın her dönemine ait olan silindir ve damga mühürler Tatarlı höyüğün Kizzuwatna arkeolojisindeki yeri ve önemini ortaya koymaktadır. Bu buluntulara
göre Tatarlı höyüğün eski metinlerde adı geçen Kizzuwatna ülkesinin ünlü
ve kayıp şehri Lawazantiya kenti olduğu düşünülmektedir (Girginer-Collon
2014,59). Tatarlı Höyük ile aynı yerleşim olduğu düşünülen Lawazantiya,
Hitit krallarının bayramlarını ve törenlerini kutlamak için geldikleri bilinen
Anadolu’nun en önemli kutsal kentlerinden birisidir. Lawazantiya aynı zamanda Hitit İmparatorluk Çağında, Hitit kraliçesi olan III. Hattusili’nin eşi
Puduhepa’nın yaşadığı şehir olarak da bilinmektedir. Kent, Hitit yazılı belgelerinde 7 pınarlı kent olarak da tanımlanmaktadır (Girginer 2016, 92). Ele geçen buluntular göstermiştir ki gerek M.Ö. II. bin yılda gerek Demir Çağı’nda
ve gerekse de Helenistik Dönem’de Tatarlı Höyük her zaman kutsal özellikler sunmuştur(Girginer ve diğ. 2011, 134).
Tatarlı Höyük zooarkeolojik kalıntılarının incelemesi kapsamında 2015
yılından ele geçen malzemeler incelenmiş ve tespit edilen bulgular doğrultusunda Tatarlı Höyük faunasının anlaşılması hedeflenmektedir.

BULGULAR- TARTIŞMA
Hayvan faunasının büyük bir çoğunluğu evcil hayvanlara aittir. İncelenen malzeme içinde yaban hayvanlarına da rastlanmıştır. Genel olarak
memeli faunasına baktığımızda sayıca en fazla koyun/keçi kemikleri ele
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geçmiştir (%52,36), bunu %40,56 ile sığırlar ve %20,85 ile domuzlar izlemektedir. Atgiller (%0.2) çok az oranla temsil edilirken etçil grubundaki köpek
%17,71, kızıl tilki ise %16,0 orana sahiptir. Etçil grubu özellikle köpek ve kızıl
tilki ile karakterizedir. Yaban hayvanlarından olan geyikler faunada toplam
%14,23 oranla temsil edilmektedir. Dönemlere göre tanımlanmış örneklem
sayısına bakıldığında, Geç Tunç Çağı’ndan % 51,7 Helenistik Dönemde ise bu
oran %48,34 tür.
Etçil grubunun üyelerinden, Helenistik Dönem’den (n:30) köpeğe (Canisfamiliaris) ait tüme yakın iskelet bulunmuştur ve bu kemiklerin bir bireye ait
olduğu anlaşılmıştır. Köpeğe ait olan kemiklerin epifizlerinin kaynaşmamış
olmasından dolayı genç bir bireye ait olduğunu söyleyebiliriz. Köpekgillere
ait diğer bir buluntu ise Helenistik Döneme tarihlenen bir ön kol kemiğidir
(Radius). Röntgen görüntülerine göre bu radius kemiğinde hayvan hayattayken kırılma ve daha sonrasında kaynaşma ve iyileşme tespit edilmiştir
(Resim: 2). Bulunan kemiğin distal ve proximal uçları kaynaşmamıştır. Köpekgillerin Radius kemikleri 1,5 yaşında kaynaştığına olduğuna göre bu hayvanın 1,5 yaşından küçük, genç bir bireye ait olduğu anlaşılmıştır. Röntgen
görüntülerine bakıldığında, kemiğin kötü kaynadığı, hayvan hayattayken
iyibir bakım yapılmadığı ve kırılan kemiğin sabitlenmediği tespit edilmiştir.
Ele geçen bu hayvanın genç yaşta öldüğü ancak kırık sebebiyle ölmediği,
kırığın iyileşme durumuna bakılarak anlaşılmıştır. Etçillerin kırık kemikleri yaklaşık 90 gün içerisinde kaynaşmış hale gelmektedir, buradaki kırılma
durumundan hayvanın kırık olduktan yaklaşık en az 3 ay sonra öldüğü söylenebilir.
Carnivora grubunun diğer bir üyesi ise yine Helenistik Dönem’den ele
geçen kızıl tilkidir (Vulpesvulpes). Kızıl tilkiler dünyanın hemen her yerinde
yaşayabilirler ve köpekgiller ailesinin en yaygın üyesidir. Ülkemizde her bölgede yaşamlarını sürdürdüler. Genellikle tarlalarda, ormanlık alanlarda ve
kırlarda yaşamayı seven bir türdür. Hem köpek hem de kızıl tilki kemiklerinin üzerinde kasaplık/kesim izine rastlanmamıştır.
Köpekler ve tilkiler aynı konteksten (AZ-186/III-IV) gelmektedir. Tatarlı
Höyükteköpekgillere ait kemiklerin adak çukurlarına atıldığı 2012 yılı zooarkeolojik çalışmalarından bilinmektedir(Silibolatlaz- Baykara ve Girginer, bas-
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kıda). Kilikya Bölgesi’nde Antik Dönemler’de tanrılara tapınma Anadolu’nun
diğer bölgelerinde olduğu gibi oldukça yaygındır. Çukurova’nın Roma Dönemi’ndeki kült merkezlerinin başkenti sayılan Anazarbos iki dağ tanrısı tarafından bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi Zeus Olybris’tir. Bu tanrı lokal
olmakla beraber Anadolu’da yalnızca birkaç adak yazıtından bilinmektedir.
Zeus Olybris kültü Çukurova’nın ortasında bir ada gibi yükselen Anazarbos Dağına atfen tapınım görmektedir (Sayar 1999,132-133). Yapılan çalışmalarda Tatarlı Höyükte Zeus Olybris kültüyle ilişkili veriler elde edilmiştir
(Girginer2016,95). Höyüğün Helenistik Dönem’de kutsal bir yapısının olduğu düşünüldüğünde, bazı hayvanların kült aktivitelerinde rol oynadığını
söyleyebilmekteyiz. Hem 2012 hem de bu yıl yapılan çalışmalarda etçillerin
adak olarak kullanılması, Helenistik Dönem Tatarlı Höyüğün kutsal yapısına
uygun olarak kült aktivitelerinin yapıldığını söylemek mümkündür.
Tatarlı Höyükte küçük-büyükbaş hayvancılığın ve domuz yetiştiriciliğin
yanında sınırlı da olsa avcılık yapıldığı gözlenmektedir. Av hayvanlarının
başında kızıl geyik (Cervuselaphus) ve alageyik (Dama spp.) gelmektedir. Bu
geyik türlerinin Ceyhan Ovasında ve Amanos Dağlarında avlanmış olması
muhtemeldir. Kemikler üzerinde az da olsa kesim izlerinin bulunması, avlanan geyiklerin yemek artığı olduğunu göstermektedir. Geyik etinin, yansıra
geyik boynuzları alet yapımı için oldukça önemlidir. Geç Tunç Çağı’ndan ele
geçen bir tane işlenmiş boynuz Tatarlı Höyük halkının bu dönemde geyik
boynuzlarını hammadde olarak kullandıklarını göstermektedir (Resim: 3).
Atlara (Equidae) ait çok az buluntu vardır (n:2). Helenistik Dönem’den
atgillere ait bir adet 2. parmak kemiği üzerinde kesim izine rastlanmıştır. 2012 yılı çalışmalarında da at kemiklerinin üzerinde kesim izlerine
rastlanmıştır(Silibolatlaz-Baykara ve Girginer, baskıda). Bu izlere bakılarak
atların da Tatarlı Höyük insanları tarafından diyetlerine katıldığı saptanmıştır, ancak 2015 atgillere ait malzeme sayısı çok az olduğu için böyle bir
sonuca ulaşılamamıştır. Diğer bir buluntu ise GTÇ’dan ele geçen ata ait bir
metapodyumdur.
Tatarlı Höyükte avlanan diğer bir tür ise balıklardır. Helenistik Dönem’den
5 tane, Geç Tunç Çağı’ndan ise 7 tane balık kemiği bulunmuştur. Buluntuların çoğu vertebralardan oluşmaktadır. Bu vertebralardan anlaşıldığı üzere
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bu balık oldukça iridir. Tatarlı Höyük Ceyhan nehrine yakın olduğu düşünüldüğünde bu irilikte bir balığın buradan avlandığı varsayılmaktadır.
Kesin tür tanımı yapılamamakla birlikte yayıngillere (Siluridae) ait balık
türü olduğu düşünülmektedir (Resim: 4). Bütün Avrupa’da yaygın olan bu
tür Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm Türkiye’de bulunduğu
bilinmektedir. Ceyhan Nehir sisteminde özellikle baraj göllerinde bulunmaktadır (Akyurt 1988,180).
Ele geçen bir başka buluntu ise Fırat kaplumbağasıdır (Rafetuseuphraticus).
Bu türe ait GTÇ’dan 14 tane kabuk (carapace) parçası ele geçmiştir. Bu
tür göl ve nehirlerde Anadolu, Suriye, Irak ve İran’da özellikle Fırat ve Dicle nehirlerinin kollarında yaşar. Bazı durumlarda ot yiyen bu tür genellikle
etçildir (Berthon ve diğ. 2016,117). Buluntular üzerinde herhangi bir kesim
izi yoktur. Türkiye’de korunma altında olan türün tüketilmediği, ancak
Irak’ta cilt hastalıklarını iyileştirmek için satıldığı bilinmektedir. Eski Babil
yazıtlarında ölü ritüelinde kullanıldığı bilinmektedir ve Kavuşan Höyük (Diyarbakır) kazısından ritüel amaçlı kullanım örneğine rastlanmıştır. Fırat kaplumbağasının toplumların diyetlerine katılması ile ilgili çok az bilgi vardır ve
arkeolojik kazılardan da çok az sayıda ele geçmiştir. Bu tür genellikle tıbbitedavi amaçlı, ölü ritüellerinde ve uğur getirmesi gibi sembolik amaçlarla
kullanılmıştır. Ancak burada bulunan kaplumbağaların özel bir amaç için
kullanıldıkları kesin değildir (Berthon ve diğ. 2016,121).
Tatarlı Höyük faunasında her iki dönem için sayıca en fazla temsil edilen
hayvan koyun ve keçidir. Koyun ve keçi morfolojik olarak birbirlerine çok
benzer oldukları ve arkeolojik alandan bulunan malzeme çoğunlukla kırıklı
bir halde geldiği için koyun-keçi ayrımını doğru bir şekilde yapmak oldukça
zordur ve hatta bazı durumlarda mümkün değildir. Bu nedenle %52,3 kemik koyun/keçi olarak sınıflandırılmıştır. Koyun-keçiye ait kemiklerin çoğu
Geç Tunç Çağı’ndan ele geçmiştir (Tablo: 1). Kemikler üzerinde kesim, doğrama ve çiğneme izlerine rastlanmıştır. Toplam 29 kemik üzerinde kesme ve 2
kemik üzerinde çiğneme izi görülmüştür. Kesim izlerinin çoğu ön kol kemikleri üzerindedir ve çiğneme izine ise tibia kemiğinde rastlanmıştır.
Faunal dağılımda ikinci olarak en fazla temsil edilen materyal sığır kemiklerine aittir (%40,56). Bunlardan Geç Tunç Çağı’na (%25,3) tarihlenen mal-
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zeme Helenistik Dönem’e (%15,43)göre daha fazladır (Tablo1). Sığırlar için
tüm iskelet elementlerinin faunada temsil edildiği saptanmıştır ancak ayak
kemikleri ve dişlerin daha fazla olduğunu görmekteyiz.
Özellikle parmak ve metapodium kemikleri diğer elementlerle karşılaştırıldığında daha sıklıkla tespit edilmiştir. Ayak kemiklerinin ve izole dişlerin
sıklıkla ele geçmesi bu kemiklerin daha dayanıklı olmaları ile ilgili olmalıdır. Sığır kemiklerindeki kasaplık izleri arasında;14 tanesinde kesim izleri ve
1 tanesinde ise çiğneme izlerine rastlanılmıştır.
Domuz kemikleri faunada sayıca üçüncü sırada yer almaktadır (%20,85).
Geç Tunç Çağı’ndan çok az sayıda domuz kemiği bulunmuştur (%4,28).
Her iki dönem için iskelet element dağılımına bakıldığında çene ve ön kol
kemiklerinin faz bulunduğu anlaşılmıştır. Kesim izleri domuzlarda oldukça
azdır. 2 kesim ve 1 scapula kemiğinin üzerinde çiğneme izine rastlanmıştır.

SONUÇ
Sonuç olarak Tatarlı Höyük 2015 yılı hayvan kemiklerine bakıldığında evcil hayvanların geçim ekonomisinde etkin bir rol oynadığı görülmüştür. Bölgesel olarak büyükbaş hayvancılık için uygun olan ortamda sığırların varlığı
da mevcuttur. Özellikle koyun-keçi kemikleri üzerinde kesim izlerine sıklıkla karşılaşılması Tatarlı Höyük halkının kasaplık aktivitesini gerçekleştirdiği
ve bu türlerin besin artığı olduklarını işaret etmektedir. Genel olarak kesim
izlerine baktığımızda Helenistik Dönem’den ele geçen bir at kemiğinin üzerinde kesim izine rastlanmıştır. Her iki dönemde de geyik kemikleri üzerinde
kesim/kasaplık izlerine rastlanırken Geç Tunç Çağı’na tarihlenen (GTÇ) bir
tane işlenmiş geyik boynuzu tespit edilmiştir.
Büyük av hayvanlarından olan geyik türlerinin ve bunun yansıra az sayıda balık ve kuş gibi küçük av hayvanlarının da avlandıklarını gözlenmiştir.
Anadolu faunasında çoğunlukla her dönemde koyun keçi, sığır ve domuz
en çok bulunan hayvan türü olmuştur. Bunun başlıca sebebi hayvancılıkla uğraşan toplumlar için özellikle koyun-keçi ve sığırın ekonomik açıdan
oldukça önemli olmasıdır. Koyun/keçilerin yünlerinden, sütlerinden ve
diğer ikincil ürünlerinden faydalanırken, sığırın ayrıca iş gücünden fayda-
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lanılmaktadır. Domuzlar ise verimli birer et kaynağıdırlar ve hızlı üreme
yeteneklerinden dolayı sıklıkla tercih edilmişlerdir. Geyiklerin, kızıl tilkinin,
balıkların ve Fırat kaplumbağasının varlığı bugün halen sulak bir alanda
olan Tatarlı’nın çevre koşullarının geçmişte de ormanlık ve sulak bir alana
sahip olduğunun göstergesidir. Helenistik dönem Zeus kültüne köpeğin
kurban adağı olduğunu saptanmaktadır.
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Resim 1: Tatarlı Höyüğün konumu.

Resim 2: Köpekgillere ait kırılıp iyileşmiş Radius kemiği.

Resim 3: İşlenmiş geyik boynuzu.
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Resim 4: Yayıngillere ait olduğu düşünülen balık vertebraları.

Tablo 1: Türlerin Dönemlere göre Dağılımı (GTÇ: Geç Tunç Çağı).

Evcil Memeliler

Genel İsimler

GTÇ

NISP%

Helenistik

NISP%

Bos taurus

Sığır

47

25,13

27

15,43

Caprinae

Koyun/Keçi

68

36,36

28

16
0,57

Caprahircus

Keçi

9

4,81

1

Ovisaries

Koyun

11

5,88

14

8

Sus domesticus

Domuz

8

4,28

29

16,57

30

17,71

1

0,57

9

5,14

28

16

5

2,86

Canisfamiliaris

Köpek

Equusspp.

Atgiller

1

0,53

Cervuselaphus

Kızıl Geyik

6

3,21

Dama spp.

Alageyik

9

4,81

Capreolus

Karaca

2

1,07

Vulpesvulpes

Kızıl Tilki

Yabani Memeliler

Diğer
Pisces

Balıklar

7

3,74

Testudo sp.

Kaplumbağa

14

7,49

Avesindet.

Kuşlar

3

1,60

1

0,57

Orta Boy

Orta Boy

2

1,07

1

0,57

187

100

175

100

Total
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ÜÇAĞIZLI MAĞARASI AHMARİAN DÖNEM
UÇLARININ FONKSİYONEL ANALİZİ
Ece EREN*
Erksin GÜLEÇ
Steven L. KUHN
GİRİŞ
İnsanların evrimsel sürecinde önemli bir rol oynayan taş aletler üzerinde
yapılan teknolojik analizler prehistorik dönem insanlarının yaşam biçimlerinin ve davranışlarının anlaşılmasında değerli bilgiler sağlamaktadır (Baykara, 2013). Buna ek olarak insanların üretmiş ve kullanmış olduğu taş alet
teknolojisi, insanlarla doğrudan ilişkili olduğundan dolayı dönem insanlarının kültürleri, yaşam biçimleri ve sosyal yapıları hakkında önemli veriler
sağlamaktadır (Baykara ve Dinçer, 2007). Prehistorik avcıların avlanmak için
üretmiş olduğu taş aletlerden biri olan uçların analizi ise hem uçların kullanım amacı hakkında hem de dönem insanların avlanma stratejileri hakkında
önemli veriler sağlamaktadır.
Uçların kullanım amacının anlaşılması ile ilgili yapılmış çalışmalar, prehistorik alanlardan elde edilen uçların mızrak/ok gibi fırlatılabilen ya da el
ile saplanabilen araçlara takılması için uçların darbe izine, keskin bir uca ve
topuk bölgesinin sapa takılmasına elverişli özelliğe sahip olması gerektiğini belirtmektedir (Villa vd., 2009a). Prehistorik toplumların üretmiş olduğu
uçlar avlanma sırasındaki yaralanma riskini azaltması ve besin kaynaklarını
*

Araş.Gör. Ece EREN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü,
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genişletmesi sebebiyle dönem insanlarının en önemli avlanma araçlarından
birisidir (Sahle vd., 2013). Uçların avcılık için kullanıldığına dair en eski örnekler Etiyopya, Afrika’dan gelmiştir ve 279,000 yıl öncesine tarihlendirilirmiştir. Ancak bu uçların sıklıkla kullanıldığına dair bilgiler daha yakın tarihlidir. Gerek Afrika’da gerekse Levant bölgesinde en fazla 40,000/50,000
yıl öncesine götürülmektedir (Sahle et al. 2013, Shea 2006). Bu uçların çeşitli
prehistorik alanlarda varlığının tespit edilmesine karşın fonksiyonları hala
tam olarak açıklığa kavuşturulmamış bir konudur. Bu sebepten dolayı bu çalışmanın amacı, Üçağızlı Mağarası, Ahmarian Dönemi’ne (29,000-34,000) ait
uçların darbe izlerinin ve topuk bölgesindeki düzeltilerin incelenerek hem
bu uçların hem de Levant Ahmarian dönem uçlarının fonksiyonu hakkında
bilgi sağlamaktır. Buna ek olarak, Üçağızlı Mağarası’nda Ahmarian Dönemi
süresince uçların kullanımında değişiklik olup olmadığı da belirlenmek istenmiştir.

ÜÇAĞIZLI MAĞARASININ KONUMU VE TARİHLENDİRİLMESİ
Üçağızlı Mağarası Hatay İli Samandağ ilçesinin 12 km. güneydoğusunda,
Asi nehrinin 15 km. güneyinde ve dik bir eğimle deniz seviyesinden 18 m.
yükseklikte yer almaktadır (Kuhn vd., 2009). Mağara 1989 yılında Minzoni
Deroche tarafından bulunmuş ve 1990-1991 yılları arasında aynı araştırmacı
tarafından kazı çalışmaları yapılmıştır. 1997 yılından itibaren kazı çalışmaları Prof.Dr. Erksin Güleç başkanlığında sürdürülmektedir (Güleç ve Baykara,
2014).
Mağaranın sediman yapısı kırmızı toprak (terra rossa) ve antropojenik malzemelerden oluşmaktadır. Üçağızlı Mağarası’ndaki stratigrafik tabakalanmalar antropojenik malzemelerin yoğunluğuna göre B-I seviyesine kadar sekiz
kültürel seviyeye ayrılmıştır. Mağarada B tabakasından E tabakasına kadar
Ahmarian döneme ait özellikler görülmekte, F tabakasından I tabakasına
kadar da Öncül Üst Paleolitik (ÖÜP) döneme ait özellikler tespit edilmiştir
(Kuhn vd., 2009).
Üçağızlı Mağarasının tabakaları kömürleşmiş materyalden alınan örnekler kullanılarak kütle spektrometre radyo karbon yöntemi kullanılarak tarih-
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lendirilmişitir. 29,000 ile 41,400 yıl öncesine tarihlendirilen Üçağızlı Mağarası
12,000 yıl boyunca dönem insanları tarafından kesintisiz olarak kullanılan bir
Üst Paleolitik dönem yerleşim yeridir. Mağaranın Ahhmarian döneme ait tabakaları 29,000 ile 34,000 yıl öncesine, ÖÜP döneme ait tabakaları ise 35,00041,400 yıl öncesine tarihlendirilmiştir (Baykara ve Güleç, 2014).
Üçağızlı Mağarası ekolojik ve topografik olarak Anadolu’dan daha çok Levant bölgesine benzerlik göstermektedir. Ayrıca, mağaranın EÜP kültürleri
de Levant bölgesine benzerlik göstermekte ve bu sebeple Üçağızlı Mağarası
Levant’ın kuzey varyantı olarak düşünülmektedir (Kuhn vd, 2009).

MATERYAL VE METOT
Çalışma materyalini Üçağızlı Mağarasında 1999-2012 yılları arasında
Ahmarian kültür tabakalarından bulunan toplam 309 adet dilgi üzerine
yapılmış uçlar oluşturmaktadır. Uç tipleri, uçların dorsal ve ventral yüzeylerinde gözlemlenen darbe izleri, topuk üzerindeki düzeltilerin varlığı ya
da yokluğu, çentiklerin varlığı ve yokluğu ile uç üzerindeki yerleri tanımlanmıştır. Çalışmanın materyalini oluşturan uçlar Hours (1974) tipolojisine
göre tanımlanmıştır. Uçlar üzerinde tanımlanan darbe izleri, Frison’ın (1974)
darbe izi tanımlamasına göre incelenmiştir. Topuk bölgesi tanımlaması ise
Bordes (1961) tipolojisine göre incelenmiş, uçların topuk bölgesindeki modifikasyonu var/yok şeklinde tanımlanmıştır. Uçlar üzerinde incelenen tüm
bu özellikler hem birbirleri ile hem de Ahmarian tabakaları (B,B1-B3,C,C/D)
ile karşılaştırılmıştır.

BULGULAR
Çalışma kapsamında incelenen Üçağızlı Mağarası Ahmarian kültürüne ait
uçların tipolojisi ve tabakalara göre dağılımı Tablo 1’de verilmektedir. Tabloya göre, mağarada Ahmarian kültürde en yaygın uç tipinin Ksar Akil uç
olduğu görülmektedir. El-Wad uçlar ise Ksar Akil uçlardan sonra en yaygın
uç tipidir.
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Tablo 1: Üçağızlı Mağarası Ahmarian Dönem Uçların Tipolojik Yapısı

Uç Tipleri
(Hours Tipolojisi)

B

B1-B3

C

C/D

Toplam

Levallois

1

3

2

0

6

Mousterian

1

0

2

0

3

Ordinaire

1

6

2

0

9

Ksar ‘Akil Uç

56

157

18

2

233

El Wad Uç

4

18

1

0

23

Aurignaician Uç

2

0

0

0

2

Tanımlanmamış
(Kırık) Uç

10

20

3

0

33

Toplam

75

204

28

2

309

Bu çalışmada uçlardaki darbe izleri Frison’ın (1974) darbe izi tanımlamasına göre incelenmiştir. Buna göre Üçağızlı Mağarası Ahmarian dönem uçlarının ventral ve dorsal yüzeyleri incelendiğinde üç tip darbe izi tipi gözlemlenmiştir: flüt tipi, basamaklı tip ve burin tipi darbe izi (Resim: 1). Çalışma
kapsamında incelenen 309 ucun 23 tanesinin distal kenarı kırık olduğu için
bu uçlarda darbe izi tanımlaması yapılamamıştır. Çalışmada incelenen uçların %24,5’inin distal kenarında darbe izi gözlemlenmiştir. İncelenen uçların
%14.23’ünün sadece dorsal yüzeyinde darbe izi gözlemlenirken, %8.41’inde
ise sadece ventral yüzeyde darbe izi tanımlaması yapılmıştır. Uçların
%1,94’ünde ise hem dorsal hem de ventral yüzeyde darbe izi tespit edilmiştir. Uçların dorsal yüzeyinde yaygın olarak flüt tipi darbe izi görülmektedir
(%11), bunu burin tipi (%3,88) ve basamaklı (%1,29) darbe izi tipi izlemektedir. Uçların ventral yüzeyinde ise en sık görülen darbe izi tipi burin tipi
darbe izidir (%4.53), bunu flüt tipi (%3,56) ve basamaklı darbe izi (%2,27) tipi
izlemektedir.
Ayrıca çalışmada uç kullanımında farklılık olup olmadığını görmek için
darbe izleri tipleri Ahmarian tabakalarla karşılaştırılmıştır. Dorsal yüzeyde
tespit edilen darbe izlerinin dağılımlarında Ahmarian tabakalara göre önemli
bir farklılık olmadığı görülmektedir. Bütün tabakalarda en yaygın darbe izi
tipi flüt tipi darbe izidir, bunu burin tipi ve basamaklı tip darbe izi izlemektedir (Grafik: 1).
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Grafik 1: Darbe izi tiplerinin (Dorsal Yüzey) Ahmarian tabakalara göre dağılımı.

Ventral yüzeyde gözlemlenen darbe izlerine bakıldığında da yine darbe
izlerinin dağılımı açısından tabakalara göre önemli bir farklılık görülmemektedir. Ventral yüzeyde en yaygın darbe izi burin tipi darbe izidir (Grafik: 2).

Grafik 2: Darbe izi tiplerinin (Ventral Yüzey) Ahmarian tabakalara göre dağılımı.

Çalışma kapsamında uç tiplerine göre darbe izlerinin görülme oranında
bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla uç tipleriyle darbe izi tipleri
karşılaştırılmıştır. Bu dağılıma göre dorsal yüzeyde en fazla darbe izi Ksar
Akil uçlarda görülmekte ve bu uçlarda görülen yaygın darbe izi flüt tipi darbe
izidir (%9.39) (Grafik: 3).
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Grafik 3: Darbe izlerinin (Dorsal Yüzey) uç tiplerine göre dağılımı.

Uçların ventral yüzeyinde ise darbe izleri yine yaygın olarak Ksar Akil
uçlarda görülmektedir. Ancak Ksar Akil uçların ventral yüzeylerinde burin
tipi (%3,24) darbe izi daha yoğun iken bunu flüt tipi (%2.91) darbe izi izlemektedir (Grafik: 4). Darbe izlerinin uç morfolojilerine göre dağılımlarına bakıldığında ventral yüzeyde darbe izi tiplerinin dağılım değerleri dorsal yüzeydekine göre birbirine daha benzerdir.

Grafik 4: Darbe izlerinin (Ventral Yüzey) uç tiplerine göre dağılımı.

Çalışma kapsamında incelenen uçların fonksiyonunun anlaşılması amacıyla darbe izlerinin dışında uçların topuk bölgesinde gözlenen düzeltmeler
de incelenmiştir. Uçların sapa takılmaya elverişli olma özelliği olarak tanımlayabileceğimiz topuk bölgesindeki düzeltmeler taş aletlerin kullanım ama-
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cını belirten en önemli özelliklerden biridir. Üçağızlı Mağarası Ahmarian
dönemine ait incelenen 309 adet ucun 206’sının (%67) proksimal kısmında
uçların sapa takılmasına olanak sağlayacak düzeltiler görülürken sadece 4
ucun topuk bölgesinde düzelti görülmemektedir. 99 adet ucun proksimal kısmı ise kırıktır. 56 uçta ise (%18) hem darbe izi hem de topuk bölgesinde sapa
takılmaya elverişli olma özelliği olarak tanımlayabileceğimiz topuk bölgesi
düzeltmeleri görülmektedir (Grafik: 5) (Resim: 2).

Grafik 5: Uçların topuk bölgesi düzeltmelerin ahmarian tabakalarına göre dağılımı.

Uçların topuk şekli ise uçların kullanım amacını belirten bir diğer önemli
özelliktir. Çalışmaya dahil edilen 309 ucun 97’sinin topuk bölgesi olmadığı
için 232 ucun topuk şekli Bordes (1961) tipolojisine göre tanımlanmış ve 3 tip
topuk şekli belirlenmıştir: düz, daralan, dar/sivri topuk. Uçların topuk şekillerinin Ahmarian tabakalarına göre dağılımı Grafik 6’da verilmektedir. Tüm
tabakalarda uçlardaki en yaygın topuk şekli düz topuktur ve bunu sırasıyla dar/sivri topuk ve daralan topuk şekli izlemektedir. Ayrıca uçların topuk
şekillerinde gözlenen düzeltme tipleri Grafik 7’de verilmektedir. Buna göre
yaygın olarak düz ve dar/sivri topuk şekilli uçların topuk bölgesinde düzelti
gözlenmektedir.
Çalışma kapsamında incelenen uçların bir kısmında gözlemlenen çentik,
topuk bölgesinde görülen düzelti ile ilgili bir özelliktir ve uçların kullanım
amacının anlaşılmasında önemli bir özelliktir. Üçağızlı Mağarası Ahmarian
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döneme ait uçlarda çok derin olmayan tek ya da çift taraflı çentiklere sahip
uçlara rastlanılmaktadır (Resim: 3). Ahmarian tabakalardaki çentikli uçların
dağılımı Grafik 8’de verilmektedir. İncelenen uçların %24’ünde çentik gözlenmekte iken, uçların %16’sında ise hem topuk bölgesinde düzelti hem de
çentik gözlenmektedir.

Grafik 6: Uçların topuk şekillerinin ahmarian tabakalara göre dağılımı.

Grafik 7: Uçların topuk şekillerinde gözlenen düzeltme tipleri.
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Grafik 8: Ahmarian tabakalardaki çentikli uçların dağılımı.

TARTIŞMA
Üçağızlı Mağarası Ahmarian dönem tabakalarından elde edilen uçların
fonksiyonlarının incelendiği bu çalışmada uçlarda gözlemlenen darbe izleri,
topuk bölgesi düzeltisi, çentikler ve uçların topuk şekli incelenmiştir. Ayrıca
çalışma kapsamında Üçağızlı Mağarası Ahmarian dönem içerisinde uçların
kullanımında değişiklik olup olmadığını saptamak için uçlar üzerinde incelenen bu özellikler Ahmarian tabakaları ile karşılaştırılmıştır.
Darbe izleri, hafting, çentikli uçlar ve Ahmarian tabakaları arasında yapılan detaylı analizler ve karşılaştırmalar sonucunda Üçağızlı Mağarasında Ahmarian dönem boyunca uç kullanımında önemli bir değişimin olmadığı tespit
edilmiştir. Ahmarian tabakalar arasında gözlemlenen bu benzerlik Üçağızlı
Mağarasında Ahmarian tabakalar arasında yüksek düzeyde bir teknolojik homojenlik olduğunu göstermektedir.
Darbe izleri ile ilgili yapılan çalışmalar uçlardaki darbe izlerinin ucun kemik, odun ya da taş gibi sert bir materyale çarpması sonucunda oluştuğunu
göstermektedir (Shea, 1993). Çalışma içerisinde incelenen uçların %24,5’inin
distal kısmında darbe izi gözlemlenmiştir. Diğer uçlarda ise darbe izinin görülmemesinin sebebi uçların distal kısmındaki düzelti ile ilgili olabilmektedir.
Uçların distal kısmındaki düzelti hem aletin maruz kaldığı darbenin etkisini
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azaltabilmekte hem de daha önceden oluşmuş darbe izi sonradan yapılmış
düzelti ile silinebilmektedir (Villa vd., 2009b).
Uçları sapa takmaya elverişli kılan topuk bölgesi modifikasyonları taş
aletlerin kullanım amacını belirten en önemli özelliklerden biridir. Genellikle
avlanma için kullanılan uçların proksimal kısmındaki düzeltiler, bu aletlerin önceden tasarlanarak üretildiğini göstermektedir. Çalışma kapsamında
ise incelenen uçlarının % 67’sinde topukta düzelti görülmesi bu uçların sapa
takılması için dorsal yüzeylerinin modifiye edildiğini göstermektedir. Çalışma kapsamında incelenen uçların bir kısmında gözlemlenen çentik ise uçların
sapa takılması ile ilgili bir özelliktir ve uçların işlevinin anlaşılmasında önemli bilgiler sağlamaktadır. Üçağızlı Mağarası Ahmarian dönemde çok derin
olmayan tek ya da çift taraflı çentiklere sahip uçlara rastlanılmaktadır. Bu uçlarda çentikler genellikle uçların distal ve mesial kısmında yer almaktadır. Bu
durum çentikli uçların fonksiyonu ile ilgili iki olasılığı öne sürmektedir. Birincisi, çentiğin topuk bölgesindeki modifikasyonun bir parçası olabileceğini ve
sapa derin bir şekilde yerleştirilmiş olabileceğini göstermektedir. İkincisi ise
uçlardaki çentiğin avlanma sırasında ava saplandığında kırılması sonucunda
daha fazla kanamaya sebep olması amacıyla yapılmış olabileceğidir. Ayrıca
çalışmada incelenen 309 ucun 32 tanesinin proksimal kısmı kırıktır ve bunların bazılarının kırık kısmında olası çentik oluşumu görülmektedir. Nadel ve
ekibinin (1991) Levant ok uçları ile ilgili çalışması distal kısımdaki çentiklerin
uçların yapısında zayıflığa ve dolayısı ile kırılmaya sebep olabileceğini belirtmektedir. Bunun yanında Bergman ve Newcomer’ın (1983) çalışması uçların
distal kısmındaki kırılmanın uçların ok ucu olarak kullanıldığında meydana
geldiğini göstermektedir. Bu sebepten dolayı, bu çalışmada incelenen kırık
çentikli uçların avlanma aktivitelerinde kullanıldığı ve kırılmanın çentiğin
ucun distal kısmında zayıflığa sebep olarak av sırasında ava saplandığında
meydana geldiği düşünülmektedir. Üçağızlı Mağarası Ahmarian tabakalarında çentikli uçlara rastlanılmasına rağmen daha önce Levant Ahmarian
dönem buluntu yerlerinde çentikli uçlara rastlanılmamıştır. Levant bölgesinde çentikli uçlar genellikle Erken Neolitik dönemde kullanılmıştır. Örneğin
Levant’ta Erken Neolitik döneme tarihlendirilen Netiv Hagdud’da çentikli
uçlar tespit edilmiştir (Nadel vd., 1991). Levant bölgesinde Erken Üst Paleolitik (EÜP) ve Ahmarian dönem alanlarında daha önce çentikli uçlar tanımlan-
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madığı için Üçağızlı Mağarası Ahmarian döneme ait bu çentikli uçlar Levant
uçlarının kullanım amacı hakkında yeni bilgiler sağlamasından dolayı ayrı
bir öneme sahiptir.
Çalışma kapsamında yapılan analizler sonucunda darbe izi, topuk modifikasyonu ve çentik bulunan uçların mızrak/ok gibi fırlatılabilen ya da el ile
saplanabilen araçların/silahların uçlarına takıldığı kanısına varılmıştır. Ayrıca, Shea (2006) Üçağızlı Mağarası’nın ÖÜP ve EÜP dönemlerine ait 122 adet
ucu incelemiş ve bu uçların kullanım amacının anlaşılması için uç kesit alanı
değerlerini (tip cross-sectional area: (0,5x max genişlik mm.) x max kalınlık
mm) hesaplamıştır. Bu çalışmanın neticesinde Üçağızlı Mağarası uçlarınin
sapa takıldığı ve avcılıkta kullanılmış olabileceğini ileri sürülmektedir. Ancak, Üçağızlı Mağarası’ndan elde edilen hayvan kalıntıları üzerinde yapılmış çalışmalar uçların sadece sap ucuna takılmadığını başka amaçlar için de
kullanıldığını göstermektedir. Üçağızlı Mağarası hayvan kemikleri üzerinde
insan modifikasyonları görülmektedir. Özellikle bazı toynaklı hayvanların
kemiklerinin üzerinde et sıyırma ya da kesme amacıyla kullanılan alet izleri
mevcuttur (Stiner, 2009). Bu da çalışmada incelenen topuk modifikasyonu ve
çentik özelliği olmayan uçların kesme amacıyla kullanıldığını ve darbe izinin
et sıyırma işlemi sırasında meydana geldiğini düşündürmektedir. Bu olgu
bize mağara içi aktiviteler hakkında önemli ip uçları sağlarken, dönem insanlarının davranışlarını yansıtması açısından da önemli bir bulgudur.
Etnografik çalışmalar, prehistorik dönemlerde yeni alet tiplerinin gelişmesini değişen koşullar ve gereksinimlerden kaynaklandığını göstermektedir.
Örneğin, popülasyonun genişlemesi, avlanan hayvanlar üzerindeki stresin
artması avlanma stratejilerinin gelişmesine ve avlanan hayvanlarda çeşitliliğin artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, sapa takılan uçların kullanılması
prehistorik grupların avlanma sürelerini kısaltarak avlanma başarı oranının
artmasına, avlanma sırasında yaralanma riskinin azalmasına ve diyetin genişlemesine yardımcı olabilmektedir (Kelly, 1995). Üçağızlı Mağarası’nda
Ahmarian tabakalarında ele geçen hayvan kalıntılarına bakıldığında ise Ahmarian dönemde hızlı hareket eden küçük hayvanların mağara sakinleri tarafından daha çok avlandığı görülmektedir (Kuhn vd., 2009). Bu sebepten dolayı uçların, küçük ve hızlı hareket eden hayvanları avlamak için kullanıldığı
düşünülmektedir.
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SONUÇ
Prehistorik dönem uçlarının tespiti ve incelenmesi dönem insanlarının
davranışları ve avlanma aktiviteleri ile ilgili önemli bilgiler sağlamaktadır.
Üçağızlı Mağarası Ahmarian dönem uçları üzerinde yapılan bu çalışma ise
dönem insanlarının davranışlarını yansıtması açısından oldukça önemlidir.
Bu çalışmada Üçağızlı Mağarası Ahmarian dönem uçları, dönem içerisinde
uçların kullanımında değişiklik olup olmadığını saptamak amacıyla incelenmiştir.
Uçlar üzerinde tespit edilen darbe izleri, ucun sapa takılmasına olanak
sağlayacak topuk bölgesi düzeltileri, çentikli uçlar ve Ahmarian tabakaları
arasında yapılan detaylı analizler ve karşılaştırmalar sonucunda Üçağızlı Mağarasında Ahmarian dönem boyunca uç kullanımında önemli bir değişimin
olmadığı tespit edilmiştir.
Yapılan analizler darbe izi, topuk modifikasyonu ve çentik bulunan uçların mızrak/ok gibi fırlatılabilen ya da el ile saplanabilen araçların/silahların
uçlarına takıldığını göstermektedir. Ancak sadece darbe izi olan uçların ise
mağara içi aktivitelerde kesici ya da delme amacıyla kullanıldığı kanısına varılmıştır.
Ayrıca Üçağızlı Mağarası’nda Ahmarian tabakalarında ele geçen hayvan
kalıntılarını göz önüne aldığımızda uçların, büyük, küçük ve hızlı hareket
eden hayvanları avlamak için önemli bir avantaj sağladığı da söylenebilir.
Böylece Üçağızlı Mağarası Ahmarian dönem sakinlerinin uçları avcılık aktivitelerini geliştirmek, beslenme kaynaklarını arttırmak ve avlanma sırasında
yaralanma riskini azaltmak amacıyla kullandığı kanısına varılmıştır.
Sonuç olarak bu çalışma hem Ahmarian dönem uçlarının kullanım amacının anlaşılmasında hem de dönem insanlarının davranışlarını yansıtması açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Ayrıca bu çalışma Doğu Akdeniz bölgesi
Üst Paleolitik dönem uçlarının teknolojik ve fonksiyonel açıdan anlaşılmasına
katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ek olarak, bu çalışma Ahmarian dönem uçlarının fonksiyonlarının daha detaylı bir şekilde incelenmesini içeren
çalışmalar için bir temel oluşturması açısından önemlidir.
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Resim 1: Üçağızlı Mağarası Ahmarian dönem uçları darbe izleri: a) flüt tipi; b) basamaklı tip; c)
burin tipi darbe ızi.

Resim 2: Üçağızlı Mağarası Ahmarian döneme ait uçların
topuk bölgesinde gözlenen düzeltme.
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Resim 3: Üçağızlı Mağarası Ahmarian Dönemi çentikli uçlar.
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DAMLIBOĞAZ PİLAVTEPE 2017 YILI
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GİRİŞ
Batı Anadolu’da Güllük Körfezine açılan Sarıçay Ovasındaki Damlıboğaz
ve Pilav Tepenin yerleşim tarihçesi Tunç Çağı’na kadar uzanır ve o dönemin doğal çevresi bugünden farklıdır (Diler vd. 2009; Diler ve Gümüş, 2012).
Milas İlçe merkezinin batısında bulanan Sarıçay Ovası, aynı adlı akarsuyun
alüvyonları ile dolarak şekillenmiş bir tektonik depresyon tabanıdır (Soykan,
1997) (Harita: 1). Pilav Tepe bir anakaya çıkıntısı olarak bu alüvyal depresyonun güneydoğu kenarında yer alır (Resim: 1). Damlıboğaz Köyü ile Pilav
Tepe üzerinde ve eteklerindeki ova alanında arkeolojik kalıntılar bulunmaktadır. Bu arkeolojik buluntuların yer aldığı alanın doğal çevre özellikleri, buraya insanların yerleşmesinden ve bu yerleşmelerin kurulmasından itibaren
değişmiştir. Özellikle alçak kıyı bölgelerinde bu tür alanlardaki yerleşmeler,
son buzul maksimumundan sonra yükselen deniz seviyesinin, günümüzden
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yaklaşık 6 bin yıl önce durması (Çizim: 1) ve sonraki dönemde bu sığ kıyı
bölgelerinin akarsularla taşınan materyallerle dolması ile oluşan değişmelerden çok fazla etkilenmişlerdir (Kayan, 1988, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001,
2002, 2005, 2006, 2009, 2012, 2014a, 2014b; Öner, 2013, 2016; Öner ve Akbulut,
2015; Öner ve Vardar, 2017; Vardar ve Öner 2016 a, 2016b). Bu kıyılardaki
değişmelerin izleri, bu alanlarda biriken alüvyal karakterli sedimanlar içinde
gizlidir. Bu izleri yakalamak ve kronolojik bir düzende açıklayabilmek için,
delgi sondajlara gerek duyulmaktadır. Çünkü bu birikim malzemeleri henüz
aşınıp yarılmadıklarından dolayı iç yapılarını görmek ancak delgi sondajlarla
mümkündür. İşte bu amaçla Damlıboğaz Ovası ve Sarıçay Delta-Taşkın Ovasında ekibimiz tarafından delgi sondajlar gerçekleştirilmiştir. Damlıboğaz ve
Pilav Tepe yerleşmelerinin bulunduğu Damlıboğaz ve Sarıçay ovalarında ilk
2016 yılında 5 adet, ikinci çalışma dönemi olan 2017’de ise 6 adet olmak üzere
toplam 11 delgi sondaj yapılmıştır (Resim: 1). Sondajlardan alınan sediman
örneklerinin tane boyu ve paleontolojik analizleri ile biriktikleri ortam özellikleri belirlenerek yörenin paleocoğrafik özellikleri ve jeoarkeolojisi yorumlanmaya çalışılmıştır.

YÖRENİN JEOLOJİK -JEOMORFOLOJİK VE ARKEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sarıçay-Damlıboğaz depresyonlarını çevreleyen yamaçlar genellikle karbonatlı kayaçlardan oluşmaktadır (Harita: 2). Kuzeyde Damlıboğaz depresyonunu çevreleyen alanda Jura-Kretase mermerlerinden yapılı tepeler bulunmaktadır. Sarıçay Ovasının batısında Orta Jura-Kretase kireçtaşları, güneyde
Metakonglomera, şist ve kalk şistlerden yapılı yamaçlar yer almaktadır. Ova
çevresindeki yüksek alanların eteklerindeki atımlı faylar alüvyal dolguların
içinde biriktiği Sarıçay Depresyonu’nu ortaya çıkarmıştır (Kayan 1975, 1977;
MTA 2017) (Harita: 2). Kuzeyde fay zonu üzerinde gelişmiş dar bir boğazla
Damlıboğaz depresyonuna ulaşan Sarıçay kuzey kesiminden daha çok karbonatlı birimlere ait sedimanları taşımaktayken güneyinde ve ovanın doğusunda daha fazla fiziksel unsur içeren karasal kırıntılı dolgulardan kaba malzemeler taşınmaktadır (Harita: 2).
Damlıboğaz Ovası (Hydai) ve güneyinde bulunan Pilav Tepede yerleşme
geçmişinin Tunç Çağı’na kadar gittiği bilinir. Pilav Tepenin güneybatısında-
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ki zeytin ağaçlarının olduğu alanda karakteristik özellik gösteren seramik
buluntularının yoğunluğu dikkat çekmiştir. Yüzeyde yoğun halde saptanan seramik buluntular Protogeometrik dönemden Roma dönemine kadar
Pilavtepe’nin kesintisiz bir yerleşim geçirdiğini göstermektedir. Araştırma
sırasında saptanan arkeolojik verilerin çeşitliliği erken dönem yerleşimleri
içerisinde önemli bir ticari merkez olabileceği düşüncesini doğurmaktadır.
Pilavtepe’nin kuzeyden batıya doğru uzanan ve tüm tepe yamacını sınırlayan sur duvarı çevresinde yoğunlaşan kaçak kazı çukurları alanın arkeolojik
verilerini hızla tahrip etmektedir (Diler vd., 2009; Diler ve Gümüş, 2012).
HOLOSEN STRATİGRAFİSİ VE PALEOCOĞRAFİK GELİŞİMİ
2016 yılı Eylül ayı başında sit alanları dışında Damlıboğaz yerleşimi önlerindeki ova alanı ve Pilav tepe ile kıyı çizgisi arasında olmak üzere toplam 5
adet alüvyon-delgi sondaj gerçekleştirilmişti (Resim: 1). Sondajlara ait arazide yapılan ilk gözlemlerle birlikte, alınan sediman örneklerinin Ege Üniversitesi Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı bünyesindeki Alüvyal Jeomorfoloji laboratuvarında tane boyu, kimyasal özellikleri ve içerdiği fosil kalıntıları gibi
özellikleri ayrıntılı olarak analiz edilmiş, bilgisayar ortamında her sondaja ait
tek tek loglar hazırlanmış, aynı doğrultudaki loglardan hareketle kesitler ve
paleocoğrafya haritaları oluşturulmuş ve bunlara dayalı sonuçlar önceki yayınlarda sunulmuştu (Vardar vd., 2017, Öner vd., 2018a, Öner vd., 2018b).
Bir sonraki çalışma dönemi olan 2017 yılı Ekim ayı başında, yine sit alanları
dışında Sarıçay delta-taşkın ovasında 6 adet yeni sondaj gerçekleştirilmiştir.
Böylece toplamda sondaj sayısı 11’e yükselmiştir (Resim: 1). Sondajların arazide yapılan ilk gözlemlerinde bazı ön bulgular elde edilmiştir. Bunun yanında çevrede arazi gözlemlerinde bulunulmuştur. Alınan örneklerin analizleri
önceki yıla ait sonuçlarla birlikte değerlendirilmiştir. Yine bir adet organik
örneğin tarihleme analizi yaptırılmıştır.
Yeni Alüvyon Sondajları, Sedimantolojik ve Paleontolojik Analizler
2017 Yılında gerçekleştirilen toplam 6 sondajın arazi gözlemleri ve analiz
sonuçlarına dayanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre Koruköy ve
Ekinanbarı köyleri arasındaki Mevkii’de yapılan DAM 2017-01 ve Koruköy
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doğusunda yapılan DAM 2017-05 sondajlarında karasal sedimanlar geçilmiş
olup bu noktalarda Holosen transgresyonu sonucu yükselen ve karaya doğru
ilerleyen denize ait denizel sedimanlara rastlanılmamıştır (Resim: 1). Bundan
anlaşılıyor ki bu noktalara kadar eski kıyı çizgisi ilerleyememiştir. Denizin
ilerlemesi sırasında karasal sedimanlar bu alanlardaki kıyı bataklıklarını doldurmuştur.
Bunun yanında Koruköy’ün biraz daha kuzeydoğusunda yapılan DAM
2017-06 ve Pilav Tepe kuzeybatı eteklerine yakın yapılan DAM 2017-03 sondajlarında ise (Resim: 1) hemen hemen Holosen transgresyonunun en çok
içeriye sokulduğu andaki (Orta Holosen GÖ 7000-6000 yıl) kıyı çizgisi yakalanabilmiştir. Çok sığ da olsa bu noktalarda denizel sedimanlara rastlanılmıştır.
Yaşyer Köyü güney ve güneydoğusunda yapılan DAM 2017-02 ve DAM
2017-04 sondajlarında ise yüzeydeki taşkın ovası sedimanları altında yaklaşık
bugünkü deniz seviyesine ulaşıldığında sığ deniz ortamına ait denizel sedimanlara girilmiştir (Resim: 1).
Koruköy ve Ekinanbarı köyleri arasındaki Mevkii’de yapılan DAM 201701 sondajında (Resim: 1 ve 2) 1280 cm. derine inilebilmiştir. Bu sondajın seviyesi 9,65 m. olup yüzeyden itibaren 500 cm. derine kadar birikinti yelpazesi
ve kıyı düzlüğüne ait karasal sedimanlardan oluşur. 500-800 cm. arası Holosen transgresyonuna karşılık gelen sürede biriken kıyı bataklığı sedimanları
gelmektedir. 800-900 cm’ler arası kırmızı renkli siltli sedimanlardan oluşan
eski birikinti yelpazesine karşılık gelir. Sondajın 900-1280 cm’lerinde ise kaba
malzemeli birikinti konisi ve sel karakterli akışlarla taşınan karasal dolgular
bulunmaktadır. Bu sondajda denizel sedimanlara rastlanmamış olup Holosen transgresyonu ile yükselen denizin bu noktaya ulaşamadığı anlaşılmıştır
(Resim: 2).
Yaşyer Köyü güneyinde yapılan DAM 2017-02 numaralı sondajda 1600
cm. derine inilmiştir (Resim: 1 ve 3). Sondajın yüzey yükseltisi 6,4 m.’dir. Yüzeyden 7 m.’ye kadar sedimanlar nispeten ince taneli olup Sarıçay’ın taşkın
sedimanlarına karşılık gelmektedir. Daha derine doğru kıyı bataklığı ve denizel ortama ait sedimanlar gelir. 13-14 metreler arasında denizin ilerlediği
taban yüzeyine karşılık turba karakterli sedimanlar yer alır. Bunun altında
yani 15 metreden daha derinlerdeki sedimanlar, Holosen öncesi karasal birikimlere karşılık gelir (Resim: 3).
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Pilav Tepe batısında ve buraya yakın, 8,25 m. yükseltideki ova yüzeyinde
yapılan DAM 2017-03 numaralı sondajda 1100 cm. derine inilmiştir (Resim:
1 ve 4). Yüzeyden 4,5 metrelere kadar taşkın ovası sedimanları geçilmiştir. 4
metrelerde seramik parçasına rastlanmıştır. Bu parça bu seviyede çevrede insan yerleşimlerinin bulunduğunu ifade eder. Yüzeyden 4 ila 9 metreler arasında kıyı bataklıkları yer alır. Bu bölümde hemen hemen kıyının bu noktaya
kadar yaklaştığı anlaşılır. Yapılacak paleontolojik analizlere göre bu ortam
daha net belirlenecektir. Yüzeyden 9 metre derinlerden itibaren kızıl kahve
silt sedimanlardan oluşan Holosen öncesi karasal dolgular bulunur (Resim: 4).
Yaşyer ve Savran köyleri arasında Damlıboğaz Ovasında yapılan ve 1200
cm. derine inilen DAM 2017-04 numaralı sondaj noktasının yükseltisi 7,4 metredir (Resim: 1 ve 5). Yüzeyden 4,5 metrelere kadar taşkın ovası sedimanları
yer alır. 5-6,5 metreler arasında kıyı bataklığı geçilmiştir. Bu arada 5. metrenin uç kısmında beyaz renkli çok ince-ince kum boyu tanelerden oluşan
ince katman dikkat çekmiştir. Bu materyal Santorin’e (Thera) ait küller olabileceği düşüncesi uyandırmıştır. Yapılacak analizlerle bu katman incelenecek
ve volkanik kül olup olmadığı belirlenecektir. Sondajın 8 ve 9 metreleri kıyı
ortamında biriken plaj kumları gibi olup daha derinlere doğru denizel sedimanlar devam etmektedir. Bu durum Holosen transgresyonu sonucu denizin
bu noktaya kadar ilerlediğini göstermiştir (Resim: 5).
Koruköy merasının batı-güneybatı köşesinde yapılan DAM 2017-05 numaralı sondajda 1300 cm. derine inilmiştir (Resim: 1 ve 6). Sondajın yüzey
yükseltisi 9,31 metredir. Sondaj boyunca yer yer kıyı bataklıkları ile kesilen
karasal sedimanlar geçilmiştir. Sondajın 2,5-2,7 metreleri arasında beyaz
renkli karbonatlı bir taş kesilmiş olup doğal ortama yabancıdır. Sondajın alt
bölümlerinde birikinti yelpazesi kırmızı-kahverengi silt-kil sedimandan oluşan Holosen öncesi dolgulara geçilir. Bu sondajın bulunduğu noktaya Holosen transgresyonu ile denizin ve kıyı çizgisinin sokulamadığı anlaşılır. Ancak
kıyı bataklıklarının varlığı, denizin bu noktaya çok yakın olduğunun işaretidir (Resim: 1).
Bu çalışma dönemine ait son sondajımız Koruköy merasının batı-kuzeybatı köşesinde yapılan ve 1200 cm. derinliğe inilen DAM 2017-06 numaralı
sondajdır (Resim 1 ve 7). Bu sondaj noktasının yüzey yükseltisi 6,94 m’dir.
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Sondajın yüzeyden itibaren 3,5 metreleri taşkın ovası sedimanlarından oluşmaktadır. Yüzeyden itibaren 3,5 – 10,5 metreler arasında ise kıyı bataklıklarına ait sedimanlar yer alır. Sondajın 8-9 metreleri ile 10-11 metreleri arasında
birer metrelik kalın turba katmanları geçilmiştir. Son turba katmanı altında
kızıl-kahve renkli silt-kil sedimandan oluşan Holosen öncesi birikimler bulunur. Sondajın 7-8 metreleri arasında denizel kavkı parçalarının bulunması
kıyı çizgisinin bu noktaya sokulduğunu ya da çok sığ bir deniz ortamının
olduğunu işaret eder (Resim: 8). Yapılacak ayrıntılı paleontolojik analizlerle
bu ortam daha iyi incelenebilecektir (Resim: 7).

Paleocoğrafya-Jeoarkeolojik Özellikleri ve Alüvyal Birimler
Sondaj örneklerinin analiz ve değerlendirilmesi sonucunda, Güllük körfezi ile Pilav tepe arasında geçmiş dönemlerde Holosen transgresyonu ile
denizin ne kadar içeriye sokulduğu ve Orta Holosen’deki (GÖ 7000-6000) konumu genel olarak belirlenmiştir (Resim: 9). Ovanın kuzeyindeki karasal ova
tabanına ait gelişim de ana çizgileri ile belirlenmiş, bu alanda Sarıçay’ın sel
ve taşkınlarının geçmişte daha fazla etkili olduğu ortaya konmuştur. Yine bu
kesimde zaman zaman sığ su ortamlarının bulunduğu da anlaşılmıştır.
Eldeki veriler yapılacak paleocoğrafya ve jeoarkeolojik değerlendirmeler
için iki kesitte toplanmıştır. Birinci kesit Pilavtepe ve Güllük körfezi arasında
(Çizim: 2), ikinci kesit Koruköy ve Damlıboğaz Ovası arasındadır (Çizim: 3).
Sondajların analizleri sonrasında, birinci kesit üzerinde, Sarıçay ve Damlıboğaz Ovası alüvyal dolguları kendi içinde birimlere ayrılmıştır. Alüvyal
dolguların katmanlarının özelliklerine göre kronostratigrafik dört birim belirlenmiştir. Bunlar derinden yüzeye doğru; transgresyon öncesi kolüvyal
sedimanlar, denizel sedimanlar, kıyı bataklığı sedimanları ve taşkın ovası sedimanlarıdır (Çizim: 2).
Koru köy ve Damlıboğaz ovası arasındaki ikinci kesit üzerinde ise yedi
farklı birim ayrılmıştır. Bunlar; Transgresyon öncesi sedimanlar, denizel sedimanlar, kıyı bataklıkları, sığ su ortamı, art bataklıklar, kültür katmanı ve
taşkın ovası sedimanlarıdır (Çizim: 3).
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Transgresyon Öncesi Kolüvyal Sedimanlar
Transgresyon öncesi kolüvyal sedimanlar temeldeki mermer anakaya üzerine gelmekte olup Sarıçay ve Damlıboğaz ovalarının alüvyal dolgularının
tabanında yer almaktadır (Çizim: 2). Bu anlamda Alüvyal dolguların temelindeki en eski birimdir. Kızılımsı-kahve renkli, bol killi ve ova kenarındaki
yamaçlarda köşeli kaba malzemeler içeren bu alüvyal birim sel tipi yüzeysel
akışlarla yamaçlardan taşınan materyalin birikmesi ile oluşmuştur. Bu dolgular Sarıçay Ovasını çevreleyen etekler boyunca yer yer yüzeyde de takip
edilmektedir. Sarıçay ovasında etekler boyunca ve dipte görülen bu dolgular
Damlıboğaz Ovası ve kuzeyindeki vadide de alüvyal dolguların temelindeki
birimdir (Çizim: 2 ve 3).

Denizel Sedimanlar
Denizel ortamda biriken sedimanlar Holosen transgresyonu sonrasında
iç kesimlere sokulan denizin tabanını dolduran Sarıçay ırmağının bu alana
taşıdığı sedimanlardır (Çizim: 2 ve 3). Ancak bu malzemeler kıyıya ulaştığından itibaren denizel süreçlerle (dalga-akıntı gibi) işlendiği için denizel
sediman özelliği taşırlar. Sedimanların içerdiği mikrofosiller ve kavkılar halen çalışılmaktadır. Grimsi koyu renkli denizel sedimanların dağılışı Sarıçay
ovasını çevreleyen yüksek alanların eteklerine kadar denizin sokulabildiğini
göstermiştir (Resim: 9). Denizel sedimanların dağılışı, transgresyon sonrasında denizin Damlıboğaz Ovasının kuzeyine ve Sarıçay Ovasının doğusuna
sokulmadığını ortaya koymuştur. Ancak Damlıboğaz Ovasındaki kıyının net
olarak belirlenebilmesi için bu kesimde denizel sediman bulunan sondaj noktaları ile bulunmayan noktalar arasındaki bölgede yeni sondajların yapılması
gerekecektir (Resim: 1 ve 9).

Kıyı Bataklığı Sedimanları
Kıyı bataklıkları denizel birimin üzerine gelen sedimanlarla ayırılmıştır. Nispeten daha açık renkte olan sedimanlar Sarıçay ovasının genelinde
Damlıboğaz’ın ağız kesiminden denize doğru uzanmaktadır (Çizim: 2 ve 3).
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Damlıboğaz’ın ağız kesiminde azmaklı bir kıyı ile delta gelişimini andıran
ortam kıyı bataklığı sedimanlardan anlaşılmıştır. Damlıboğaz’ın güney kesiminde ovaya açılan alanda, bulunan bu sedimanların içerdiği akarsu doğuları
ile iç içe geçmiş üst katmanlar tipik bir delta gelişimini ortaya koymuştur.
Su Ortamı Sedimanları
Damlıboğaz’ın güney kesiminde kıyı bataklığı sedimanlarının gerisinde
boğazın kuzeyine doğru sokulan bir birimdir. Bu sedimanlar kıyı bataklıklarının gerisindeki bölümde boğazın kuzeyine doğru devam eden bir sığ su
(göl) ortamını işaret etmektedir (Çizim: 3). Damlıboğazdaki bu sedimanlar
temeldeki transgresyon öncesi sedimanların doğrudan üzerine gelmektedir.
Bu durumda ne kıyı bataklığı ne de deniz bu kesime sokulmamıştır.
Taşkın Ovası Sedimanları
Bu sedimanlar Sarıçay Ovasının aktüel yüzeyini belirleyen alüvyal dolguların en üstte kalan birimidir (Çizim: 2 ve 3). Kuzeyindeki dar bir boğaz ile
Sarıçay ovasına yönelen ırmağın taşıdığı bu sedimanlar yer yer Damlıboğaz
ovası kesiminde art bataklık sedimanları içermektedir.
Taşkın ovası sedimanları içinde Damlıboğaz Köyünün bulunduğu kesimde eteklere yakın bölümlerde kültür katmanı içermektedir (Çizim: 3). Bu katman hem Damlıboğaz Köyü gerisindeki yamaçlarda bir zamanlar kurulmuş
yerleşimden, hem de Sarıçay yatağı kenarında gözlenen arkeolojik kalıntılardan taşınmış bir birimdir.
Damlıboğaz Köyü kuzeyinde batıya bir dirsek yapan depresyonun güney kenarında yakın dönemlere kadar varlığını sürdüren Karagöl Damlıboğaz ve Ovakışlacık köyleri arasında bulunmaktadır (Resim: 1 ve 9; Çizim: 3).
Bu bölüm Damlıboğaz’ın kök kesiminde yeterince sediman ulaşmayan etek
bölümünde yamaçtaki karbonatlı birimlerden ve mermerlerden de kolüvyal
malzeme gelmediği için ortaya çıkmış bir çukurluğun içinde var olmuştur.
Göl son yıllarda yaygınlaşan kurutma kanalları ile yakın geçmişte ortadan
kalkmıştır. Buna karşın zaman zaman meydana gelen aşırı yağışlarla küçük
bir alanda ortaya çıkabilmektedir (Resim: 1 ve 9; Çizim 3).
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Güllük Körfezi- Sarıçay Deltası ve Damlıboğaz- Pilav Tepe çevresinde
2017 Ekim ayı başlarında gerçekleştirdiğimiz delgi sondaj yöntemli alüvyal
jeomorfoloji-paleocoğrafya ve jeoareolojik arazi çalışmalarımız bir önceki yıla
ait arazi çalışmalarıyla birlikte değerlendirildiğinde, toplamda 11 adet delgi sondaja ulaşılmıştır. İki yıllık çalışma sonucunda Güllük Körfezi ile Pilav
Tepe – Damlıboğaz Ovası ve bugünkü hava alanı doğu-güneydoğusuna kadar olan alanda Holosen transgresyonu sonucunda günümüzden 7000-6000
yıl önceki dönemlerde denizin ne kadar içeriye sokulduğu daha net olarak
belirlenmiştir (Resim: 9 ve 10; Çizim: 2 ve 3). Ovanın kuzeyindeki karasal ova
tabanına ait gelişim de ana çizgileri ile belirlenmiş, bu alanda Sarıçay’ın sel
ve taşkınlarının geçmişte daha fazla etkili olduğu ortaya konmuştur. Yine bu
kesimde zaman zaman sığ su ortamlarının bulunduğu da anlaşılmıştır. Bütün
bunların sonucunda Orta Holosen (G.Ö. 6000 yılları) kıyı çizgisi rekonstrüksiyon haritalarında biraz daha ayrıntılı olarak çizilebilmiştir (Resim: 9 ve 10).
Güllük Körfezi ile Pilav Tepe arasında yapılan üç sondajda yüzeyden bugünkü deniz seviyesine inildiğinde denizel sedimanlara ulaşılmıştır. Buna
göre, denizin Pilav tepe eteklerine kadar sokulduğu anlaşılmıştır (Çizim: 2;
Resim: 9 ve 10). Tepe üzerindeki yerleşimler kıyının çok yakınında ama hemen gerisinde kurulmuştur.
Sarıçay Ovasının kuzeyinde ve Damlıboğaz Köyü önlerindeki ova alanında yapılan iki sondajda, yüzeyden 5 metre derinlere inildiğinde arkeolojik
kalıntılara rastlanılmıştır (Çizim: 3). Daha derinlere doğru da sığ su ortamlarını yansıtan sedimanlar yer almıştır. Muhtemelen deniz seviyesinin yükselip
Sarıçay depresyonuna sokulduğu dönemde kuzeye doğru olan kıyı gerisinin
de bataklık ortamlar halinde geliştiği anlaşılmıştır (Çizim: 3).
Orta Holosen deniz kıyısı Sarıçay Ovasının doğu-güneydoğu kesimine ve
Damlıboğaz depresyonunun kuzeyine çok fazla sokulamamıştır. Damlıboğaz
Ovasına kuzeye doğru bu yıl yapılan iki sondajda da denizel ortama girilmiştir. Bu durumda Damlıboğaz yerleşmesi önlerine kuzeye doğru yeni sondajlar yapılması gerekliliği doğmuştur (Resim: 9 ve 10; Çizim 3). Ancak yeni sondajlarla kuzeye doğru olan Orta Holosen kıyısı net olarak belirlenebilecektir.
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İlk iki yılki arazi çalışmalarına dayanan bu bulgular, gelecek dönemde yapılacak yeni çalışmalarla desteklendiğinde daha ayrıntılı sonuçlara ulaşılabilecektir. Yine gerçekleştirilmiş olan bir adet tarihleme analizine yenileri eklenerek jeomorfolojik gelişim aşamaları ortaya konabilecek, insanların kültürel
gelişimi ile coğrafi çevre arasındaki ilişkiler geçmişten günümüze daha ayrıntılı olarak değerlendirilebilecektir. Sarıçay Ovası çevresindeki kıyı değişmelerinin daha iyi açıklanabilmesi için özellikle ovanın güneyinde ve doğusunda
çok sayıda sondaj yapılması gereklidir. Holosen trasgresyonunun daha iyi
analiz edilmesi ve kıyı çizgisinin daha net bir şekilde belirlenmesi için yeni
sondajlardan alınacak sediman örnekleri önemlidir. Bunun yanında element,
mikrofosil ve sediman analizlerinin ışığında yeni yapılacak sondajların verileri ile birlikte çok daha detaylı yorumlar yapabilmek mümkün olacaktır.
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Harita 1: Damlıboğaz Ovası ve Pilav Tepenin lokasyon haritası.

Resim 1: Damlıboğaz Ovası ve Pilav Tepe çevresinde yapılan delgi sondaj yerleri.

208

Çizim 1: Dünya denizlerinin seviye değişme eğrileri. Üstte:
Son 450 bin yılda Kuzey Atlantik (koyu çizgi) ve
Pasifi k (açık çizgi) okyanuslarında göreli deniz seviyesi değişmeleri. Grafik bu okyanuslarda birçok
araştırıcı tarafından bentik organizmalarda yapılan
δ18O izotop ölçümleri sonucunda hazırlanmıştır
(Kayan, 2012). Ortada; Son buzul çağı maksimumunu izleyen yaklaşık 20 bin yılda iklim ve deniz
seviyesi değişmeleri (Kayan 2012; 2014b). Altta; Son
7000 yıldaki Doğu Akdeniz (Yunanistan- Türkiyeİsrail ve Mısır) kıyılarında deniz seviyesi değişmeleri (Brückner vd., 2010).
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Harita 2: Sarıçay Ovası ve yakın çevresinin jeoloji haritası.
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Resim 2: Koruköy ve Ekinanbarı köyleri arasındaki Mevkii’de yapılan ve 12,8 metre derinliğe
inilen DAM 2017-01 numaralı sondaj çalışmaları ile bu sondaja ait sedimanlar ve yansıttıkları ortam özellikleri.
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Resim 3: Yaşyer Köyü güneyinde yapılan ve 16 metre derinliğe inilen DAM 2017-02 numaralı
sondaj çalışmaları ile bu sondaja ait sedimanlar ve yansıttıkları ortam özellikleri.
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Resim 4: Pilav Tepe kuzeybatı eteklerine yakın yapılan ve 11 metre derinliğe inilen DAM 2017-03
numaralı sondaj çalışmaları ile bu sondaja ait sedimanlar ve yansıttıkları ortam özellikleri.
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Resim 5: Yaşyer Köyü güneydoğusunda yapılan ve 12 metre derinliğe inilen DAM 2017-04 numaralı sondaj çalışmaları ile bu sondaja ait sedimanlar ve yansıttıkları ortam özellikleri.
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Resim 6: Koruköy merasının batı-güneybatı köşesinde yapılan ve 13 metre derinliğe inilen
DAM 2017-05 numaralı sondaj çalışmaları ile bu sondaja ait sedimanlar ve yansıttıkları
ortam özellikleri.
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Resim 7: Koruköy merasının batı-kuzeybatı köşesinde yapılan ve 12 metre derinliğe inilen DAM
2017-06 numaralı sondaj çalışmaları ile bu sondaja ait sedimanlar ve yansıttıkları ortam
özellikleri.
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Resim 8: Sarıçay Ovasında yapılan delgi sondajlarda rastlanan baskın fosiller: Foraminiferler,
Ostracodlar, Bivalvialar, Gastropodlar.
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Resim 9: Damlıboğaz ve Pilav Tepe çevrelerinde yapılan delgi sondaj sonuçlarına göre günümüzden 7000-6000 yıl öncelere ait Orta Holosen kıyı çizgisinin tasviri konumu.

Çizim 2: Güllük Körfezi kıyıları ile Pilav Tepe arasında yapılan sondaj sonuçlarına göre hazırlanan Sarıçay
Delta-Taşkın Ovası’nın Batı-Doğu yönlü kesiti.
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Çizim 3: Koru Köyü’nden Damlıboğaz Ovası’na doğru yapılan delgi sondajların yorumlanması
ile hazırlanan Damlıboğaz Ovası’nın Güney-Kuzey yönlü kesiti.
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Resim 10: Güllük Körfezi, Damlıboğaz Ovası ve Pilav Tepe çevresinin günümüzdeki (üstte) ve
bu alanda yapılan 2016-2017 yıllarındaki delgi sondaj sonuçlarına göre günümüzden
7000-6000 yıl önceki (altta) görünümü.
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PANAZTEPE VE LİMANKENT 2017 YILI
PALEOCOĞRAFYA JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI
(MENEMEN – İZMİR)
Ertuğ ÖNER*
Serdar VARDAR
GİRİŞ
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi adına yürütülmekte olan İzmir ili, Menemen ilçesi, Maltepe beldesi Panaztepe arkeolojik kazı
projesi kapsamında, arkeolojik sit alanının ilk yerleşildiği dönemdeki doğal
çevre özelliklerinin belirlenmesi, günümüze kadarki coğrafi çevredeki değişimin ortaya konması, jeomorfolojik gelişimin ve kıyı çizgisi-deniz seviyesi
değişimlerinin anlaşılması bu çalışmanın amacıdır. Günümüzde arkeolojik
araştırma projeleri içinde doğal çevre araştırmaları zorunluluk olarak görülmektedir. Jeoarkeoloji ekibi olarak yapılması amaçlanan çalışmalar, bu proje
alanında başta kıyı çizgisi değişmeleri olmak üzere, doğal çevre değişmelerinin belirlenmesidir. Bu amaçla yörede jeoarkeolojik yöntemlerle doğal çevre
değişmelerinin belirlenmesi konusunda yeni araştırmalar yapılması paleocoğrafya ekibimizin uzun vadeli hedefidir (Örneğin karasal-denizel sedimanların incelenmesi, sedimantolojik, paleontolojik, paleobotanik ve dendrokronolojik araştırmalarla alanın paleocoğrafyasının belirlenmesi).
İnsanlık tarihi boyunca kültürlerin gelişim ve değişiminde doğal çevre
özelliklerinin etkisi her zaman üzerinde önemle durulan konulardandır. Bu
etki tarih öncesi çağlar için daha da büyük önem taşımaktadır. Teknolojinin
henüz gelişmediği bu zamanlarda insanlar başta su, besin ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerleri bulmuşlar, böyle uygun yerlerde yaşamış ve
*

Prof. Dr. Ertuğ ÖNER, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Bornova, İzmir/
TÜRKİYE.
Dr. Öğr. Üyesi Serdar VARDAR, Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
Coğrafya Bölümü, Balatcık, Çiğli/ İzmir/TÜRKİYE.
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zamanla yerleşmişlerdir. Seçilen yerin sağladığı imkânlar daha sonra kültürlerin gelişmesinde ve şekillenmesinde çok etkili olmuştur (Butzer, 1982). Kıyı
bölgeleri doğal çevrenin hızlı değiştiği yerlerdir ve bu bölgelerde genellikle
insanların ihtiyaçları bakımından çeşitli zenginlikler bir arada bulunur.
Türkiye’nin batısında, Ege Bölgesi kıyı bölümünde yer alan Gediz Deltası
tarih çağları boyunca coğrafi şartların elverişli olması nedeni ile önemli yerleşmelere sahne olmuştur (Kayan ve Öner, 2015) (Harita: 1). Kıyı alanlarında
gelişen bu yerleşmeler Holosen döneminde meydana gelen deniz seviyesi
değişmelerine bağlı olarak önemli doğal-coğrafi çevre değişmeleri yaşamışlardır. Gediz Deltası ve yakın çevresi Ege Bölgesi kıyı bölümünde, İzmir iline bağlı bir yöreyi kapsamaktadır (Harita: 1, 2). Araştırma alanını oluşturan
Panaztepe sit alanı Maltepe Beldesi sınırları içinde bulunur (Harita: 2). Limankent kazı alanı Maltepe sırtlarının doğu kenarında yer alır. Panaztepe’nin
liman alanı olduğu düşünülen Limankent, Gediz Irmağının taşıyıp Maltepe
Sırtının doğu etekleri boyunca biriktirdiği alüvyonlar ile boğulmuş halde bulunmaktadır. Günümüzde etek dolguları ve onun önündeki ovanın alüvyal
dolguları altında devam ettiği tespit edilen Limankent bulguları (Erkanal
2006) bu kesimde gerçekten bir liman özelliği olup olmadığı sorusunu doğurmuştur. Bu yılki sondajlar bu nedenle Limankent yakınlarında ve etek kesimine yakın bir alanda yapılmıştır.
JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER
Gediz Irmağı, havzasının doğu kesiminde platolara gömülü derince vadilerde akarken Salihli kuzeyinde Gediz grabeni tabanını doldurarak batıya
doğru devam etmekte, Manisa batısında Emirâlem Boğazını geçerek bugünkü delta kıyı ovasına ulaşmaktadır (Harita: 1, 2). Gediz Grabeni ilk bakışta
adeta kapalı bir havzayı andırmakta, Emirâlem Boğazında andezitik birimlere gömülerek (Erinç, 1955; Kayan ve Öner, 2015, MTA 2017) dar ve derince bir
vadi oluşturmakta ve dış drenaja açılmaktadır (Harita: 1, 2 ve 3). Gediz Irmağı
havzası boyunca bulunan farklı litolojik birimlere ait kayaçları aşındırarak
taşıdığı alüvyonları Emirâlem Boğazını geçerek İzmir körfezine döküldüğü
yere kadar getirmektedir (Harita: 3). Havzası boyunca Neojen sedimanter birimleri, İzmir Anakara Mesozoik Zonuna ait birimleri ve Menderes masifinin
kristalin metamorfikleri aşındıran Gediz Irmağı, delta alanına ulaştığında,
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çevresindeki yüksek alanları oluşturan Miyosen andezitler ve eteklerindeki
sedimanter kayaçlardan aşınan yan derelerin getirdiği sedimanları da alarak
Maltepe kuzeyinden geçerek bugünkü ağız kesiminden denize ulaşmaktadır
(Harita: 3). Irmağın deltaya taşıdığı alüvyonlar özellikle Menderes masifi litolojik unsularına bağlı olarak bol mika ve kuvars kumları içermektedir. Delta
alanındaki alüvyal jeomorfolojik gelişim tüm Batı Anadolu’da ve Gediz Grabeni çevresinde olduğu gibi genç tektoniğin kontrolünde şekillenen çukurluklar içinde gerçekleşmektedir (Harita: 2).
Delta alanında bulunan İzmir Körfezinin de içinde bulunduğu çukurluğun dolması ve Holosen boyunca şekillenmesinde etkili olan en belirgin faktör deniz seviyesi değişmelerine bağlı olan kıyı alanlarındaki değişmelerdir.
Kuvaterner’de ve özellikle Holosen’de kıyı bölgelerimizde hızlı jeomorfolojik
değişmeler meydana gelmiştir. Son buzul çağında -130 metrelerde olan Dünya denizlerinin seviyesi, Orta Holosen’e kadar bugünkü seviyesine yükselmiş
ve özellikle akarsu ağızlarına karşılık gelen alçak kıyılarda iç kesimlere sokulup koy ve körfezler oluşturmuştur (Fleming vd., 1998; Kayan, 1988; 1991;
1995; 1997; 2012; Lambeck 1995; Peltier, 2002; Perissoratis ve Conispoliatis,
2003; Waelbroeck vd., 2002). Bu durumda İzmir İli günümüz kıyılarının açıklarını gösteren batimetri haritasındaki -130 metre eğrisine kadar olan bölüm
günümüzden yaklaşık 20.000 yıl önce kara halinde bulunmaktaydı (Harita:
4). Orta Holosen’de deniz seviyesi yükselmesinin durmasıyla bu kez koy ve
körfezler alüvyonlarla dolarak kıyı çizgisi deniz yönünde ilerlemiştir (Kayan,
1997; 1999; 2000). Bu dönemlerde kıyılarda liman kentleri olarak kurulan eski
yerleşmeler, giderek kıyı çizgisinden oldukça içerilerde kalmış ve önemlerini
kaybetmişlerdir (Kayan, 1991; 1995; 1997; 1999; 2003; Kraft vd., 2000 ve 2005;
Kayan ve Öner, 2015; Öner, 1999; 2013; 2016; Öner ve Kayan, 2006). Paleocoğrafya ve jeoarkeoloji araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz bu gelişmeleri
ayrıntılı olarak açıklayan bulgularımız, günümüzde bazı kesimleri alüvyonlarla örtülen bu tip antik yerleşmelerde süren arkeolojik kazı çalışmalarına
katkılar sağlamıştır (Brückner vd., 2008; Kayan, 1991; 1995; 1999; 2003; 2012;
Kraft vd., 2005; Kayan ve Öner, 2015; Öner, 2013; 2016).
Paleocoğrafya araştırmalarının, jeoarkeoloji kapsamında arkeolojiye olan
katkıları yanında, geçmiş dönemlerdeki coğrafi çevre değişmelerinden hare-
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ketle, gelecekte olabilecek bu tür değişmelerin olumlu ya da olumsuz etkilerini yorumlamak ve gerekli önlemleri alabilmek açısından da önemi fazladır.
Gediz Delta-Taşkın Ovasındaki Panaztepe ve Limankent de bu özelliklere sahip antik yerleşimlerdir (Harita 1 ve 2). Günümüzden 6000 yıl önceye giden
bu yerleşmelerin ilk kuruldukları dönemden bugüne doğal/coğrafi çevreleri oldukça değişmiştir (Kayan, 2003; Kayan ve Öner, 2015; Öner ve Kayan,
2006). Bu alanda kıyı çizgisinin en çok ne kadar içeriye sokulduğu, eski bir antik yerleşim yeri olan Panaztepe’nin bulunduğu Maltepe sırtının bir ada olup
olmadığı, delta-taşkın ovasındaki eski körfeze ait kıyı çizgisi değişmelerinin
ve deniz seviyesi değişmelerinin belirlenmesi bu alandaki önemli sorulardır.
Gediz Delta-Taşkın Ovasının paleocoğrafya özelliklerini belirlemek, kıyı çizgisi ve deniz seviyesi değişmelerini ortaya koyabilmek ve yukarıda belirtilen
arkeolojik problemlere cevap bulabilmek için, alüvyal alanda delgi sondaj çalışmaları yapılması gerekmiştir. Çünkü belirtilen doğal çevre değişmelerinin
izleri kıyı düzlüğünü kaplayan alüvyon katmanlarında gizlidir.
Bu amaçla Gediz Delta-Taşkın Ovasında 1990 yılında ilki yapılan ve daha
sonra 1998-2002 yıları arasında 11 tane daha eklenen delgi sondaj sayısı 2017
yaz döneminde gerçekleştirilen 3 adet yeni sondajla birlikte toplamda 15’i
bulmuştur (Harita: 5, Resim: 1, 2, 3, 4). Delgi sondajlarla alüvyon birikiminin
sediman özellikleri, içerdikleri makro ve mikro fosiller incelenip ortam şartları ve düşey yöndeki değişmeler her bir sondaj noktası için belirlenecek, yatay
yönde aynı hat üzerindeki sondajlardan oluşturulacak yeni kesitler hazırlanacak ve C14 analizleri ile belirlenecek tarihsel gelişim içinde paleocoğrafya
haritaları hazırlanacaktır. Bu ilk bulgulara göre hazırlanan kesit ve paleocoğrafya haritaları ilk değerlendirmelerin sonuçlarına dayanmaktadır (Çizim: 1,
2) (Resim: 5). Çalışmalardan elde edilecek sonuçlar deniz seviyesi, kıyı çizgisi
değişmelerinin belirlenmesi açısından gerek batı Anadolu kıyıları için veri
oluşturacak, geleceğe dair senaryolar için bilgi kaynağı olacak, aynı zamanda
da Panaztepe (Menemen) arkeolojisi ve turizmi açısından paleocoğrafya ve
jeoarkeoloji konularında katkılar sağlayacaktır.
2017 YILI SONDAJLARI VE İLK DEĞERLENDİRMELER
Maltepe-Limankent 2017 yılı sondaj çalışmalarında üç sondaj gerçekleştirilmiştir (Resim: 1, 2, 3, 4). Sondajlar, yeri- yılı-sondaj sayısı şeklinde (PZT
2017-01 gibi) numaralandırılmıştır.
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PZT 2017-01 sondajı ve ilk değerlendirmesi
PZT 2017-01 sondajı Limankent doğusundaki ova kesiminde nispeten
eteklere yakın bir yerde yapılmıştır (Harita: 5) (Resim: 1, 2). Maltepe Sırtının
doğu-kuzeydoğusunda Limankent yakınında yapılan bu sondajda 1-8 metreler arasında Gediz Irmağının karasal ortamda biriken delta-taşkın ovası sedimanları bulunmuştur. 8-10 metreler arasında delta ortamı sığ su sedimanları geçilmiş, 10-14 metreler arasında ise denizel ortam sedimanlarına ulaşılmıştır (Resim: 2). Shoreface niteliğindeki bu ortam Orta ve Geç Holosen döneme
aittir. Bu katmanın altında 10 ile 17 metreler arasında daha yoğun mikrofosil
ve kavkı katkısı ile denizel ortam devam etmiştir. Sondaj 17. metrede denizel
sedimanlar devam etmekte iken sona erdirilmiştir. PZT 2017 sondajlarının
ortam dönemleri-tarihleri göreceli bir değerlendirme ile yorum yapılarak belirlenmiştir. Bu yıl yapılan her üç sondajdaki ortamların dönemleri daha önce
alanda yapılmış olan sondaj çalışmalarının toplandığı Kayan ve Öner (2015)
tarafından yapılan yayında elde edilen kronostratigrafik bilgilere ve deltada
denizin en içeri sokulduğu dönemde sığ denizel ortamda biriken sedimanların yatay ve dikey doğrultudaki konumuna göre yapılmıştır (Çizim: 1).
PZT 2017-02 sondajı ve ilk değerlendirmesi
PZT 2017-02 numaralı sondaj Maltepe Sırtının hemen doğu eteğinde Limankent kazı alanı yakınında, karayolu kenarındaki çukur alanda yapılmıştır. Yolun karşı kenarında kanal bulunmaktadır (Harita: 5) (Resim: 1, 3). Maltepe Sırtının doğu-kuzeydoğusunda Panaztepe-Limankent önlerindeki kanal
doğusunda yapılan bu sondajın 1-8 metreleri arasında Gediz Irmağının karasal ortamda biriken delta-taşkın sedimanlarına ulaşılmıştır (Resim: 3). 8-11 m.
arasında delta ortamının sığ suda biriken sedimanlarına ait fasiyes açısından
geçiş tipi niteliğinde bir birim geçilmiştir. Sondajın11-14 metreleri arasında denizel ortam sedimanlarına ulaşılmıştır. 10,7 metrelerden itibaren kapalı Cardium kavkı ve kırıkları başlamıştır. Orta ve Geç Holosen döneme ait bu ortam
shoreface niteliğindedir. Bu katmanın altında 14 ile 17 metreler arasında daha
yoğun mikrofosil ve kavkı katkısı ile denizel ortam devam etmiştir. Özellikle
15 ve 17 metreler arasında çok yoğun kapalı-bütün Cardium kavkıları dikkat
çekmiştir. Sondaj 17. metrede denizel sedimanlar devam etmekte iken sona
erdirilmiştir.
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PZT 2017-03 sondajı ve ilk değerlendirmesi
PZT 2017-03 numaralı sondaj PZT 2017-01 sondaj noktasının 100 m. kadar güneybatısında Maltepe Sırtının eteklerine daha da yakın bir yerde yapılmıştır. Etek boyunca geçen kanala oldukça yakın konumdadır (Harita: 5)
(Resim: 1, 4). Maltepe Sırtının doğu-kuzeydoğusunda Panaztepe-Limankent
önlerindeki elektrik direkleri arasında yapılan kazının güneyindeki çukurluk
önünde gerçekleştirilen bu sondajın 1-6,5 metreleri arasında Gediz Irmağının karasal ortamda biriken delta-taşkın sedimanlarına ulaşılmıştır (Resim 4).
Sondajın 6,5-9,5 metreleri arasında delta ortamının sığ suda biriken sedimanlarına ait ortam olarak geçiş tipi niteliğinde bir birim geçilmiştir. Daha aşağıda 9,5-13 metreler arasında denizel ortam sedimanlarına ulaşılmıştır. 12,5
metrede kapalı Cardium kavkıları bulunmuştur. Orta ve Geç Holosen döneme
ait bu ortam shoreface niteliğindedir. Bu katmanın altında 13 ile 17 m. arasında daha yoğun mikrofosil ve kavkı katkısı ile denizel ortam devam etmiştir.
17. metrede kapalı-bütün Cardium kavkısı dikkat çekmiştir. Sondaj 17. metrede denizel sedimanlar devam etmekte iken sona erdirilmiştir.
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Panaztepe kazıları kapsamında yapılan 2017 yılı sondajlarının verileri,
Gediz Deltası genelinde daha önce yapılmış sondajlarımızda elde edilen verilerle büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Özellikle ayırt edilmiş ortamlar
açısından büyük farklılıklar saptanmamıştır (Çizim: 1 ve 2). Bu son dönem
yapılan sondajların sonuçlarına göre şunlar ifade edilebilir:
• Limankent yakınındaki her üç sondajda da sondajın en dip kesiminde
Erken-Orta Holosen denizel ortam sedimanları (Bol kavkı-mikrofosil
katkılı), bunun üzerinde Orta-Geç Holosen denizel ortam sedimanları bulunmaktadır (Çizim: 2). Denizel birimin üzerine denizel-karasal
geçiş tipini ortaya koyan delta ortamı sedimanları yer almaktadır. Sondajların ilk1-8 metreler arasındaki üst kesiminde ise Gediz ırmağının
karasal ortamda biriktirdiği sedimanlara ulaşılmıştır. PZT 2017-03 sondajında diğer iki sondajdan biraz farklı olarak etek kesiminde yamaçlardan süpürülerek yıkanan kolüvyal malzeme katkısı görülmüştür
(Resim: 4).
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• Gediz Deltasında 1991’den 2015 yılına kadar yapılmış çalışmalarımızla çizilen KB-GD doğrultulu kesit Gediz Deltasının temel alüvyal birimlerini-katmanlarını ortaya koymuş ve denizin Orta Holosen’de en
çok içeri sokulduğu döneme ait kıyı çizilmiştir (Çizim: 1 ve Harita: 5).
Homa Lagünü ile Menemen arasında uzanan kesitte belirlenen birimler-ortamlar alttan üste doğru (eskiden yeniye doğru), Holosen öncesi
taşkın dolguları, Erken-Orta Holosen denizel ortamı, Orta-Geç Holosen denizel ortamı (shoreface), deltaik (delta ortamı) ortam ve Gediz
Delta-Taşkın Ovası birikintileridir.
• Deltadaki Erken-Orta Holosen birikintileri GÖ 10-7 bin yıl önceleri arasında denizde depolanmış sedimanlardır. Orta-Geç Holosen birikintileri ise son 6000 yılda birikmiş shoreface karakterindeki sedimanlardan oluşmaktadır. Delta ortamı ise son 6000 yılda sığ denizin dolması
şeklinde birikerek denizel birimin kara ile arasında ilerleyen bir yüzey
oluşturmuştur.
• Limankent sondajları denizin Maltepe sırtlarının doğu eteğine kadar
sokulduğunu göstermiştir. Ancak bu kıyının doğrudan anakayaya geldiğini gösteren bir veriye ulaşılmamıştır. Yüzeyde de morfolojik bir iz
(kıyı-aşınma izleri) takip edilememiştir.
• Limankent sondajları bu alanın Neolitik, Tunç Çağı ve Antik Çağ başlarında liman olma özelliğinin bulunduğunu göstermiştir. Ancak Kesik
yerleşmesi yönünde KD’ya doğru yeni bir kesitin alınması ve Maltepe
ile Kesik-Musabey arasında kalan alanda Orta Holosen kıyısının sondajlarla hassas bir çalışma ile belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda
gelecek dönemde yapılacak sondajların bu kesimde yoğunlaştırılması
planlanmıştır. Maltepe-Geren boğazının sediman katmanlarının tanınması ve Maltepe sırtlarının muhtemelen bir ada olduğu döneme ait kıyıların detaylı bir şekilde ortaya konulabilmesi için, bu kesimde sondaj
noktaları belirlenmiştir.
• Ekibimiz detaylı mikrofosil ve sedimantolojik analizleri yıl içinde yapacak, yer yer element analizleri yapılacak ve ortam yorumları çok daha
hassas bir şekilde ele alınacaktır. Gelecek çalışma döneminde Panaztepe kazıları kapsamında sondajlar ve arazi çalışmaları devam edecektir.
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• Gediz deltası gelişim açısından oldukça dikkatli ve detaylı açıklanması
gereken karmaşık bir yapıya sahiptir Bu nedenle eldeki iki genel kesitin dışında birçok yeni kesite ve çok sayıda yeni sondaja ihtiyaç bulunmaktadır. Bunların tamamlanması yapacağımız uzun yıllar alacak
çalışmalarla mümkün olacaktır.
• Maltepe doğrusunda ve Gediz deltası genelindeki verilere göre Orta
Holosen kıyısı Kesik yerleşmesinden güneydoğuya, hafif denize doğru
dış bükey bir hat şeklinde olmuştur (Resim: 5). Günümüzde ise kıyı
İzmir Körfezi kuzey kıyılarının orta bölümü güneye doğru ilerlemiştir
(Resim: 5). Bu kıyı çizgisinin kuzey kesiminin çok daha detaylı bir şekilde sondajlarla tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.
• Doğru ve güvenilir tarihlemeler paleocoğrafya-jeoarkeoloji yorumları için çok önemlidir. Bu yaklaşımla sondaj sedimanlarından alınan
(mümkün olduğunca çok sayıda) örneğin RC14 - AMS yöntemleri ile
tarihlendirilmesi gerekmektedir.
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Harita 1: Gediz Deltası’nın konum haritası.

Harita 2: Gediz Deltası ve çevresininyeryüzüşekilleri.sondaj yerleri.
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Harita 3: Gediz Deltası çevresinin jeolojik birimleri.

Harita 4: Gediz Deltası ve İzmir kıyılarının batimetrik özellikleri.
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Harita 5: Panaztepe-Limankent çevresinin jeoloji haritası ve sondaj yerleri.
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Resim 1: Panaztepe-Limankent Çevresi Sondaj Yerleri (Öner-Vardar,
2017).

Resim 2: Maltepe Sırtının doğu-kuzeydoğusunda Limankent yakınında yapılan PZT 2017-01 sondaj çalışmalarından görüntüler ve elde edilen sedimanlar ile ortam yorumları.
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Resim 3: Maltepe Sırtının doğu-kuzeydoğusunda Panaztepe-Limankent önlerindeki kanal doğusunda yapılan PZT
2017-02 sondaj çalışmalarından görüntüler ve elde edilen
sedimanlar ile ortam yorumları.

Resim 4: Maltepe Sırtının doğu-kuzeydoğusunda Panaztepe-Limankent önlerindeki elektrik direkleri arasında yapılan
kazının güneyindeki çukurluk önünde yapılan PZT 201703 sondaj çalışmalarından görüntüler ve elde edilen sedimanlar ile ortam yorumları.
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Çizim 1: Gediz Deltası ‘nda yapılan sondaj sonuçlarına göre hazırlanmış GB-KD yönlü kesit (Kayan ve Öner 2015).

Çizim 2: Maltepe sırtı kuzeydoğusunda Panaztepe-Limankent Çevresinde yapılan sondaj sonuçlarına göre hazırlanmış KB-GD yönlü kesit (Öner ve Vardar, 2017).
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Resim 5: Gediz Deltası’nın günümüz kıyı çizgisi ve manzarası (üstte) ile sondaj sonuçlarımıza
göre hazırlanan Orta Holosen kıyı çizgisi ve Panaztepe’nin konumunu gösteren rekonstrüksiyonu (altta) (Öner ve Vardar, 2017).
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KLAZOMENAİ VE LİMANTEPE 2017 YILI
PALEOCOĞRAFYA VE JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI
(URLA-İZMİR)
Ertuğ ÖNER*
Serdar VARDAR
Mehmet DOĞAN
Rifat İLHAN
Fatma YAMAN
İlhan KAYAN
GİRİŞ
Klazomenai ve Limantepe, İzmir Körfezi güneyindeki Urla-İskele kıyı
düzlüğünde yer alırlar (Harita: 1). Bu arkeolojik sit alanları antik çağlarda
yörenin önemli liman kentleridir. Limantepe güneyindeki Tunç Çağı eserleri,
yerleşmenin erken evrelerinin geliştiği yerleri işaret eder. Geçen sürede yerleşim alanı batı ve güneye doğru genişlemiş ve Arkaik Çağda Klazomenai kenti
gelişmiştir. Limantepe, kıyı bölümünde 15 m. kadar yükseklikte bir tepe olup
batısında su altında kalmış antik liman bulunur. Batık liman bu alanda jeoarkeolojik araştırmaların kıyı çizgisi ve deniz seviyesi değişmeleri konularında
yoğunlaşmasını gerektirmiştir.
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Bu alanda, arkeolojik araştırmalara göre, ilk yerleşim Tunç Çağında (G.Ö.
4800-3900) Limantepe ve güney eteğinde başlamıştır. Gelişen yerleşme, batıya ve güneye doğru alanını genişletmiş, Arkaik ve Klasik çağların (G.Ö. 28002400) Klazomenai kentini oluşturmuştur (Erkanal 2014). Helenistik Çağda da
kullanılan liman daha sonra işlevini yitirmiş, kentin gelişimi sona ermiştir.
Klazomenai ve Limantepe yerleşimlerinin bu alanda yer alıp gelişmeleri ve
önemlerini yitirip günümüze arkeolojik buluntular halinde kalmalarında
Holosen transgresyonu, bunu izleyen alüvyal dolgu süreci, küçük ölçülü son
deniz seviyesi ve kıyı çizgisi değişmelerinin önemli etkileri olduğu dikkati çekmiştir. Bu gelişmeleri ortaya kayabilmek için 1990’lı yıllarda başlayan
alüvyon sondajlarımıza ek olarak 2015, 2016 ve 2017’de olmak üzere son üç
yılda yeni sondajlar gerçekleştirilmiştir (Resim: 1 ve 2). Bunun yanında, yeni
çevresel jeomorfolojik gözlemler, sedimantolojik-paleontolojik analizler yapılarak arkeolojik bilgiler ışığında yeni paleocoğrafik-jeoarkeolojik değerlendirmeler yapılmıştır.
URLA KIYI DÜZLÜĞÜNÜN JEOMORFOLOJİK VE ARKEOLOJİK
ÖZELLİKLERİ
Urla ve yakın çevresi Anadolu ile Çeşme-Karaburun dağlık alanı arasında
bu iki bölgeyi birbirine bağlayan kıstak durumundadır. Bu alan, doğudaki
İzmir Körfezi güneyindeki dağlık alan (1017 m.) ile batıdaki dağlık alan (708
m-500 m) arasında, 100-300 m. yükseltilerde, tepe ve sırtlardan oluşan arızalı bir rölyef gösterir (Harita: 1). Bu haliyle Urla kıstağı İzmir ve Kuşadası
körfezleri arasında bir eşik durumundadır. Urla yerleşim merkezi bu eşiğin
orta kesiminde, 100 m. kadar bir yükseltide yer alır. Buradan güneye Kuşadası körfezine ve kuzeye İzmir körfezine doğru alçalan sırtlarla inilir. Kuzey
bölümdeki sırtlar küçük ve kısa boylu derelerle aşındırılıp taşınan malzeme
ile Urla-İskele kıyı düzlüğü oluşmuştur. Büyük bir akarsuyun bulunmaması
nedeniyle Urla-İskele kıyı düzlüğünün gelişimi delta gelişiminden farklıdır
(Harita: 2).
Urla ve çevresinde doğu ve batı bölümdeki yüksek kesimlerin yapısını
Mesozoik yaşlı karbonatlı ve kırıntılı kayaçlar oluşturur (Harita: 3 ve 4). Dağlık alan arasındaki kıstak kesimi genç tektonik hareketlerle Miosen’de oluşan
bir çöküntü -graben- alanı içinde şekillenmiş olup tektonik hareketler sırasın-
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da doğu ve batısındaki faylar boyunca volkanik etkinlikler gerçekleşmiştir.
Bunların sonucu çevrede kırıntılı volkanik kayaçlar ile trakit ve dazit gibi asitik lavlardan oluşan formasyonlar yer almıştır. Çöküntü alanının ortalarında
ise Orta-Üst Miosen’e ait gölsel, çoğunlukla kalker, marn ve yer yer kumtaşı,
konglomera türünde tortul kayaçlar bulunur (Harita: 3 ve 4). Günümüzde
meydana gelen depremler, bölgedeki tektonik etkinliklerin hala sürdüğünün
işaretleridir.
Urla kıyı düzlüğü, 3 km. kadar kıyı uzunluğuna sahip olup İzmir Körfezi
dış bölümünün güneye doğru uzanan girintisi içinde gelişmiştir (Harita: 1).
Güney kısmı küçük derelerin birikinti yelpazelerinden oluşan az eğimli bir
etek düzlüğü şeklindedir. Buradan kuzeydeki kıyı düzlüğüne tedrici olarak
geçilir. Güneydeki birikinti yelpazelerinde sel karakterli yağışlarla gelişen
dere yataklarının izleri, geçiş bölümünden itibaren kıyıdaki düzlükte tamamen silikleşir (Harita: 2 ve 4). Bu durum kıyı düzlüğünde akarsu işleyişinin
çok zayıf olduğunu gösterir. Bu yüzden kıyı düzlüğünün gelişimi akarsu
ağızlarındaki delta gelişimlerinden farklıdır. Bununla birlikte düzlüğün gelişiminde denizel süreçlerin de etkisi yansır. Karantina adasını bağlayan yol
nedeniyle batı ve doğu kıyı bölümlerinde bir farklılık bulunur. Karantina ada
yolunun doğusunda, düzlüğün önünde, sığ bir kıyı profili üzerinde çok yayvan ve geniş bir kıyı seti bulunurken, batıda etek birikintileri önünde dalga
aşınım şekilleri gelişmektedir (Resim: 1). Yaklaşık 2300 yıl önce yapılan bu
bağlantı yolunun oluşturduğu engel, doğudan batıya kıyı boyunca taşınan
sedimanın yolun doğusunda birikip sığlığa, buna karşılık batıda ise aşınmanın etkili olmasına neden olmuştur. Doğu bölümdeki sığlığın neden olduğu
zayıf dalga etkisiyle, kıyı şekillenmesi yavaş ve dengeli olmuştur. Buradaki
güncel kıyı setinin iç kesiminde Arkaik Çağa ait mezarlar bulunması, son 3
bin yıldır kıyı şeklinin çok fazla değişmediği, sadece deniz tarafında birikimle
setin genişlediğini gösterir.
Urla kıyı bölgesi kara ve deniz yönlerinde çok yatık bir profile sahip olduğu için kıyı çizgisi gelişimi bakımından deniz seviyesi değişmeleri önemlidir.
Araştırmalar Ege kıyıları ile adaları arasındaki deniz ulaşımının Neolitik’e
kadar gittiğini göstermiştir (Erkanal 2014). Günümüzden 20 bin yıl önce son
buzul çağı maksimumunda -130 metrelerde olan deniz seviyesi Holosen başlarında (12 bin yıl önce) -50 metrelere, 6 bin yıl önce ise günümüz seviyesine
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ulaşmıştır (Kayan 1996, 2012). Son 6 bin yılda küçük ölçülü deniz seviyesindeki yerel oynamalar sonucu oluşan kıyı çizgisi değişmelerinin sığ kıyılarda kıyıların kullanımını etkilemesi nedeniyle arkeolojik araştırmalar bakımından
önemi fazladır (Çizim: 1). Bu değişmelere ışık tutmak amacıyla 1990’lı yıllarda başladığımız alüvyon sondajlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da devam
edilmiştir (Resim: 1 ve 2). Bütün sondajların değişen birimlerine ait örneklerin
sedimantolojik ve paleontolojik analizleri yapılmış ve Urla kıyı düzlüğünün
jeomorfolojik gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır.
URLA KIYI DÜZLÜĞÜNÜN HOLOSEN STRATİGRAFİSİ VE
PALEOCOĞRAFİK GELİŞİMİ
Urla kıyı düzlüğünün jeomorfolojik gelişimi ve özellikle son kıyı çizgisi
değişmeleri ile Limantepe-Klazomenai liman ve arazi kullanımı arasındaki
ilişkiler üzerine olan çalışmalarımız 1997 yılında Tabaklar kanalı batısında
Cobra makinesi ile yaptığımız ilk sondajla başlamış, 1998 ve 1999 yıllarında yapılan 5 sondajla birlikte 6’ya ulaşmıştır. 1990’lı yıllardaki ilk çalışmalarımızın amacı, klasik çağlarda iskele düzlüğünün yerinde büyük bir lagün,
kıyısında da geniş bir kumsal-kıyı setinin bulunduğunu öne süren değerlendirmeleri araştırmaktı (Ersoy, 1993; Bakır vd., 2000). Çalışmalarımızın sonucunda, böyle bir paleocoğrafya rekonstrüksiyonunun doğru olmadığı belirlenmişti. Uzun bir aradan sonra 2015 yılında yörede yapılan arkeolojik yüzey
araştırması projesine katılmamız, Urla kıyı düzlüğünde yeniden çalışma olanağı sağladı. Bu aşamada 2015 ve 2016 yıllarında yeni arazi gözlemleri yanında, iki yılda toplam 15 yeni delgi sondaj yapıldı. 2017 çalışma döneminde
ise yapılan üç sondajla birlikte ikinci dönem çalışmalarımız 18 sondaja ulaştı
(Resim: 1 ve 2). Böylece Urla-İskele kıyı düzlüğündeki bütün sondajlarımızın
sayısı 24 olmuştur. 2017 öncesine ait çalışmalarımızın sonuçları ayrıntılı bir
şekilde yayınlandı (Öner vd., 2018). 2017 yılına ait sondaj çalışmalarımız ve
önceki yıllarda yapılan sondajlarla birlikte gerçekleştirilen özellikle paleontolojik analizlerin de sonuçları burada birlikte değerlendirilmiştir.
Alüvyon Sondajları, Sedimantolojik ve Paleontolojik Analizler
Urla Kıyı Düzlüğü ve Klazomenai-Limantepe çevrelerindeki 1997’den
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2016 yılına kadar olan çalışmalarımızın sonuçları Öner vd. 2018’de sunulmuştu. 2017 yılında gerçekleştirilen Urla 2017-01, Urla 2017-02 ve Urla 2017-03 numaralı sondajların sedimantolojik ve paleontolojik analizleri yapılmıştır. Urla
2017-01 numaralı delgi sondaj Resim 1’deki konumunda 16 numara ile konumu belirtilmiştir. Tabaklar kanalı doğusunda kalan bu sondaj yakın dönemde
yapılan arkeolojik kazı çukurluğu doğusundaki boş arsa üzerinde yapılmıştır
(Resim: 2A ve B). Yüzeyden itibaren 1100 cm. derine inilen bu sondaj noktasının yükseltisi 340 cm. civarındadır. Buna göre deniz seviyesinden 760 cm.
aşağıya inilmiştir (Resim: 3). Sondajın yüzeyden itibaren 3,5 metrelik kısmı
karasal-flüvyal örtü sedimanlarından oluşmuştur. İlk 1,5 metrelik bölüm içinde seramik parça ve kırıntılarından oluşan kültür tabakası yer almıştır. Daha
alta doğru ise 3,5-10,3 metreler arasında sığ deniz sedimanları bulunmaktadır. Sondajın alt bölümünde 10,3 metreden itibaren transgresyon öncesi karasal örtü birimine girilmiştir (Resim: 3). Sondajdan alınan sediman örnekleri
içindeki makro ve mikrofosillerin analizi sonucu denizel birimi karakterize
eden foraminifer, ostracod ve mollusk türlerine 3,8 m. ile 9,3 metreler arasında yoğun bir şekilde rastlanılmıştır (Resim: 3 ve Resim: 4).
Urla İskele kıyı bölümünde Limantepe batısında yapılan ve Resim 1’de
17 numara ile gösterilen Urla 2017-02 sondajında yüzeyden 10 metre derine
inilmiştir (Resim: 1 ve Resim: 2C ve D). Sondajın yüzey yükseltisi yaklaşık 1
metre olup tabanı deniz seviyesinden 9 metre aşağıya ulaşmıştır (Resim: 5).
Sondajın yüzeyden 170 cm. derine kadarki kısmı karasal dolgulardan oluşmuştur. Bunlar genellikle kıyı düzenlemesi yapılırken antropojenik olarak
elden geçen karışık sedimanlardır. 170-220 cm.’ler arasında kıyı bataklığı sedimanları geçilmiştir. Sondajın 220 cm.’si ile 9 metreler arasında sığ deniz sedimanları yer almıştır. Daha sonraki derinlikte ise 1 metre kadar transgresyonu öncesi karasal dolgulara girilmiştir (Resim: 5). Urla 2017-02 (17) numaralı
bu sondajdan alınan örneklerin paleontolojik analizleri sonucunda 2,2 m. ile 9
metreler arasında yoğun bir şekilde denizel birimi karakterize eden foraminifer, ostracod ve mollusk türleri ayırt edilmiştir (Resim: 5 ve 6).
Urla İskele düzlüğünde gerçekleştirilen Urla 2017-03 numaralı sondaj Resim 1 de 18 olarak gösterilmiş olup Karantina adası yolu ile Tabaklar kanalı
ağzı arasında kıyı bölümünde yer almıştır (Resim: 1 ve Resim: 2D ve E). Kum
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Denizi Plajı parkı köşesinde yapılan bu sondajda yüzey yükseltisi 300 cm.
olup yüzeyden 14 metre derine inilmiştir (Resim: 7). Bu durumda sondajın dip yükseltisi -11 metreye ulaşmıştır. Sondajın 1,5 metrelik üst bölümü
kıyı düzenlemesine ait yapay dolgulardan oluşmuştur. Daha alttaki 1,5 ile
3 metreler arasında plaj kumları geçilmiştir. Bundan sonraki 3-12,3 metreler
arasında sığ deniz sedimanları bulunmuştur. 12,2 metrede ise transgresyonu
öncesi karasal dolgulara girilmiş olup bu birimde 170 cm. gidilmiştir (Resim:
7). Çoğunluğu denizel birim içinde rastlanan foraminifer, ostracod ve mollusk fosilleri, içinde bulundukları sedimanları karakterize eden sığ deniz sularında yaşayan türlere aittir (Resim: 7 ve 8).
Urla İskele kıyı düzlüğünde 2017 yılında yapılan her üç delgi sondaj da
benzer özellikler taşımaktadır. Üst birkaç metrelik bölüm karasal ve yapay
dolgulardan oluşmakta olup her bütün sondajlarda 7-9 metre derinliğinde
denizel ortam kat edilerek tabandaki transgresyonu öncesi karasal örtülere
ulaşılmıştır. Bu birimler ayrıntılı sedimantolojik ve paleontolojik analizlerle
belirlenmiştir.
Alüvyal Dolguların Stratigrafisi ve Paleocoğrafık Gelişim
Urla kıyı düzlüğünde yapılan bütün delgi sondajlar birlikte değerlendirilerek düzlüğü orta bölümden kat eden genel bir kesit hazırlanmış (Çizim: 2)
ve denizin en çok içeriye sokulduğu döneme ait kıyı çizgisi haritalanmıştır
(Resim: 1). Sondajların bu doğrultuda Tabaklar kanalı boyunca toplanması
nedeniyle bu kesit Tabaklar kesiti olarak ifade edilmiştir. Bu kesit üzerinde
aşağıdaki birimler ayırt edilmiştir.
Anakaya (A1 ve A2)
Bu doğrultudaki sondajlarda 1999-1 sondajında anakayaya ulaşılmış olup
diğerlerinde anakaya yüzeyi üzerindeki karasal örtülerde kalınmıştır. Buradaki anakaya Miosen gölsel sedimanlardan oluşmuştur (Çizim: 2).
Transgresyon öncesi karasal örtü (K1)
Urla kıyı düzlüğünde anakaya üzerinde bir örtü halinde yer alan bu birim,
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açık kahve-bej, yer yer kızıl kahve renkli, genellikle killi-kumlu bir matriks
içinde küçük taş kırıntıları içeren, sert blok strüktürlüdür. Sondajlarda bu birime genel olarak kıyı kesiminde -10, iç kesimlerde -2 metrelerde girilmektedir. İçeriye (güneye) doğru bu birim Urla tepelik alanının etek düzlüğünü
kaplayan güncel alüvyon yelpazeleri ile karışmakta ve onlardan ayırt edilememektedir (Çizim: 2).
Denizel sedimanlar (D1-5)
Sondajlarda rastlanan denizel sedimanlar kendi içinde beş alt bölümde değerlendirilmiştir (Çizim: 2).
D1. Alttaki karasal örtü birimlerinin üzerine gelen ilk denizel-transgresif
sediman birimi koyu gri-siyah, ince tekstürlü (çoğunlukla ince kum-silt), yer
yer kil veya organik kolloidlerle balçık niteliğinde bir katmandır. Bu birim,
kesit boyunca, Holosen transgresyonunun sokulduğu belirlenen bütün sondajlarda alttaki karasal birimi ve yüzeyindeki rölyefi, iki basamak (B1 ve B2)
oluşturacak şekilde sedimantolojik özelliklerinde hiç bir değişiklik olmadan
düzenli bir şekilde, 1 m. kadar kalınlıkta kaplamaktadır.
D2. İskele düzlüğünde Holosen transgresyonunun ikinci birimi koyu gri,
oldukça homojen (iyi boylanmış), ince kum-silt katmanıdır.
D3. B2 basamağına kadar izlenebilen D3 birimi koyu gri, genellikle kaba
kumlu, yatay ve dikey doğrultuda tekstür farklılıkları gösteren, yer yer iyi
boylanmış bölümler içeren, yarı çürümüş bol sığ deniz tabanı bitki kalıntıları
nedeniyle sülfür kokulu, yer yer yoğun denizel kavkılı, tipik sığ kıyı önü sedimanlarından oluşmaktadır. Bu birimin güney kesiminde bir kıyı seti (D3a)
ve gerisinde sığ bir kıyı bataklığı/lagün (D3b) bulunur.
D4. Kaba kumlu D3 birimi üzerine koyu gri, genellikle iyi boylanmış ince
kum-silt tekstüründe yeni bir sığ kıyı önü sediman birimi gelmektedir.
D5. D4 biriminin denize doğru uzanımında, bugünkü yayvan kıyı setinin
iç kenarı altında renk ve tekstür bakımından farklı katmanlar bulunmakta,
böylece D4 biriminin önü farklı bir stratigrafik birimle sınırlanmaktadır. 3
farklı katmandan oluşan ve güncel kıyı önü sedimanlarıyla devam eden bu
birim kesitte D5 olarak numaralanmıştır.
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Kıyı seti ve güncel kıyı
KS. İskele kıyı düzlüğünün doğudaki geniş bölümü önünde 2 m. kadar
yükseklikte, 250 m. kadar genişlikte, yayvan bir kıyı seti (coastal barrier) uzanır. Set dolgusunun bütünü genellikle silt-ince kumdan kaba kum ve küçük
çakıllara kadar unsurlar içeren, boylanmamış bir tekstüre sahiptir (Çizim: 2).
Karasal-fluvial örtü birimleri
K2. Urla-İskele kıyı düzlüğü Urla kentinin de üzerinde yer aldığı, Orta-Üst
Miosen gölsel sediman yapılı, alçak tepe ve sırtlardan gelen küçük derelerin
alüyonlarıyla oluşmuştur (Şekil 2 ve 3). Derelerin su toplama alanları dar, getirdikleri sediman miktarı azdır. Karbonatlı, killi-kumlu, tabakalı gölsel sedimanlardan (kalker, marn, kiltaşı, kumtaşı) kaynaklanan alüvyonlar genellikle
açık renkli ve ince dokuludur. Düzlüğün batı kesiminde, buradaki volkanik
birimlerden gelen materyal ile alüvyon bileşiminin litolojik çeşitliliği artmaktadır. İskele kıyı düzlüğünü kaplayan karasal örtü içinde, bugünkü yüzeyin
ortalama 1-1,5 m. altına kadar yer yer çanak çömlek kırıkları, kiremit-tuğla parçaları ve yapı taşlarından oluşan kültür tabakalarına rastlanmaktadır.
Bunlardan bir kısmı taşınmış olmakla birlikte, düzlüğün uygun yerlerinde ve
çevresinde tarih çağları boyunca yerleşme yerleri bulunduğunun kanıtlarıdır
(Çizim 2).
Sondaj verilerinden denizin karaya en çok sokulduğu Orta Holosen’de
kıyı çizgisinin batıda bugünkü Urla-İskele yoluna kadar fazla sokulamadığı
anlaşılmıştır (Resim: 1). Deniz Limantepe batısındaki küçük kıyı düzlüğüne de sokulmuş olmakla birlikte, burada transgresyon alanının dar, buraya
alüvyon getiren derenin su toplama alanı nispeten geniş, yamaçların yakın ve
daha dik olması nedeniyle alüvyon birikmesi ve karalaşma daha hızlı olmuş,
böylece Limantepe-Klazomenai yerleşmeleri transgresyon sonrası hızla dolarak karalaşan bu alana doğru gelişme göstermiştir.
SONUÇ
Klazomenai ve Limantepe’nin bulunduğu Urla kıyı düzlüğünde, 1990’lı
yıllarda yaptığımız sondajlara ek olarak 2015, 2016 ve son çalışma dönemi
olan 2017 yıllarına ait sondaj verilerine göre, son buzul çağı sonrasında yük-
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selen denizin Holosen ortalarında (7-6 bin yıl önce) bugünkü Urla İskelesi kıyılarına ulaştığı, Miosen anakaya yüzeyini örten alüvyal-kolüvyal sedimanlar
üzerinde, Urla-İskele düzlüğünün ortalarında bugünkü kıyıdan 1 km. kadar
güneye sokulduğu anlaşılmıştır. Limantepe-Klazomenai arasındaki kesimde
kıyı çizgisi güneye daha az sokulmuştur. Buradaki kıyı sedimanlarının günümüz deniz seviyesinde olması bu dönemde denizin günümüz seviyesine
ulaştığının işaretidir.
Orta Holosen’den itibaren deniz seviyesi yükselmesinin durmasından
sonra, kısa boylu dönemli küçük dereler şeklindeki akarsuların yakın çevredeki gölsel tortul anakayadan taşıdığı sedimanlarla etek düzlükleri meydana
getirmişlerdir. İskele düzlüğündeki bu birikimler delta özelliğinden çok etek
düzlüklerinin uzantıları halindedir.
İskele düzlüğünde, Orta Holosen sonrası alüvyal dolguya bağlı kıyı ilerlemesinde iki büyük şekil birimi birlikte gelişmiştir. Bunlardan biri, çok sığ
kıyı profili üzerinde yayvan ve geniş bir kıyı setidir. Bunun iç kenarında bulunan Arkaik Çağa ait nekropol, setin oluşumunun 3000 yıldır sürdüğünü
göstermektedir. İkinci birim setin iç tarafındaki sulak alandır. Önceleri öne
sürüldüğü gibi, bu alanın Arkaik Çağda bir lagün durumunda bulunduğu ve
liman olarak kullanıldığı görüşünün doğru olmadığı anlaşılmıştır.
Helenistik çağa kadar kıyıda batıya kolayca taşınan kumlar Limantepe
burnunda bir kıyı oku oluşturmuş ve Tunç Çağından itibaren bunun dalgalardan koruduğu alan liman olarak kullanılmıştır. Arkaik Çağda bu kıyı oku,
üzerine mendirek yapılarak güçlendirilmiştir. Helenistik Çağda Karantina
adasını karaya bağlayan yolun yapılması kıyı dinamiğini değiştirmiş, doğudaki kıyı önü giderek daha sığ olurken, kıyının batı kesiminde aşınma etkin
duruma geçmiştir.
Limantepe limanı, kalıntılarının büyük ölçüde deniz altında bulunması
nedeniyle “batık liman” olarak nitelenmektedir. Bunu açıklayan iki görüşten
biri tektonik çökme, diğeri ise deniz seviyesinin 6000 yıl önce günümüzdekinden birkaç metre aşağıda olmasıdır. Bu iki durum da limanın su altında
bulunmasını geçerli kılmaktadır. Ancak bizim ayrıntılı analizlerle yorumlanan sondaj verilerine dayanan çalışmalarımız, deniz seviyesinin 6000yıl önce
günümüz seviyesine ulaştığını göstermiştir. Bunun gibi Arkaik Çağ sonra-
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sında yörede gerçekleşen büyük bir tektonik etkinliğe ait kanıt da yoktur. Liman yapılarının bugün su altında olmasının nedeni Tunç Çağındaki deniz
seviyesindeki birkaç metrelik alçalmadır. Bu durum sondaj verilerimizdeki
karasal örtünün deniz seviyesinin biraz altında olmasını da açıklamaktadır.
Tunç Çağındaki deniz alçalmasının nedeni tektonik ya da klimatik olabilir.
Genel sonuç olarak bütün bu çalışmalara rağmen, yörede yeni araştırmalara
gerek olduğu ifade edilebilir.
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Harita 1: Çalışma alanının lokasyon haritası.
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Resim 1: Urla-İskele düzlüğünde yapılan delgi-sondajların yerleri. (Urla-İskele düzlüğünün Google Earth görüntüsü üzerinde, düzlüğün oluşumu ile ilgili delgi sondajlarımız sarı olarak gösterilmiştir. Goodman ekibinin sondajları
2008 yılı yayınlarından yaklaşık olarak yerleştirilmiş ve eflatun renkte gösterilmiştir. Mavi çizgi Holosen transgresyonu ile denizin karaya en çok sokulduğu, yaklaşık 6000 yıl öncelerdeki kıyıyı, kırmızı çizgi bu metinde
yorumlanan kesit yerini göstermektedir. R: Rüzgar-dalga yönü, K: Kıyı boyunca sediman sürüklenme (littoraldrift) yönü, T: Tabaklar kanalı. Kz: Klazomenai kazı alanı, Kb: Kalabak mahallesi, Ba: Bozavlu deresi, Sn: Sungurlu deresi)

Resim 2: Urla-İskele düzlüğünde 2017 yılında gerçekleştirilen delgi-sondaj çalışmalarından görüntüler. (Sondaj yerleri için
Resim 1’e bakınız. Resim 1’de Urla 2017-01 sondajı 16; Urla
2017-02 sondajı 17; Urla 2017-03 sondajı ise 18 numara ile
gösterilmiştir).

Harita 2: Urla kıyı düzlüğü ve yakın çevresinin topografya haritası.
Kz: Klazomenai kazı alanı, Kb: Kalabak mevkii-mahallesi.
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Harita 3: Urla Yarımadası ve çevresinin
jeoloji haritası.
Harita 4: Urla-Limantepe kıyı düzlüğü
ve çevresinin topografya-jeoloji
haritası.
Topoğrafya: Eşyükselti eğrileri
10 m. aralıkla geçirilmiştir. İskele üzlüğündeki 2,5 m. eğrisi
sondaj noktalarının yüzey ölçümü ve 1/25000 ölçekli haritadan enterpolasyonla çizilmiştir.
SB: İskele düzlüğünün subölümü çizgisi
Litostratigrafik birimler (Kırmızı rakamlar): 5. Urla-İskele kıyı
düzlüğü alüvyal örtüsü (Holosen), 4. Alüvyal-kolüvyal etek
düzlüğü birikintileri, 3. Miosen
(Kırıntılı ve karbonatlı gölsel
birimler), 2. Miosen (Aglomera,
tüfit ve asit mağmatik birimler),
1. Mesozoik birimler (Kırıntılı
ve karbonatlı birimler- Filiş) K:
Holosen transgresyonunda denizin karaya en çok sokulduğu
dönemin kıyı çizgisi (Orta Holosen: 6000 yıl kadar önce), Sondaj noktaları kırmızı ile gösterilmiştir, S: Sungurlu deresi, B:
Bozavlu deresi, Kz: Klazomenai
kazı alanı, Kb: Kalabak mevkiimahallesi.
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Çizim 1: İskele kıyılarına uyarlanmış deniz seviyesi değişme eğrisi.
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Resim 3: Tabaklar kanalı doğusunda yapılan Urla 2017-01 (16) numaralı sondaja ait log, sedimanların birikme ortamları ve fosillerin seviyelerine
göre dağılımı.
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Resim 4: Tabaklar kanalı doğusunda yapılan Urla 2017-01 (16) numaralı sondajda rastlanan ve çoğunlukla denizel karakterli makro ve mikrofosil
türleri.
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Resim 5: İskele kıyı bölümünde Limantepe batısında yapılan Urla 2017-02 (17) numaralı sondaja ait log, sedimanların birikme ortamları ve fosillerin seviyelerine göre dağılımı.
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Resim 6: İskele kıyı bölümünde Limantepe batısında yapılan Urla 2017-02 (17) numaralı sondajda rastlanan ve çoğunlukla denizel karakterli
makro ve mikrofosil türleri.
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Resim 7: İskele kıyı bölümünde Karantina adası yolu ile Tabaklar kanalı ağzı arasında Kum Denizi Plajı parkı köşesinde yapılan Urla 2017-03 (18)
numaralı sondaja ait log, sedimanların birikme ortamları ve fosillerin seviyelerine göre dağılımı.

Resim 8: İskele kıyı bölümünde Karantina adası yolu ile Tabaklar kanalı ağzı arasında Kum Denizi Plajı parkı köşesinde yapılan Urla 2017-03 (18) numaralı sondajda rastlanan ve çoğunlukla denizel karakterli makro ve mikrofosil türleri.

Çizim 2: Tabaklar kesiti. (Kesit yeri ve doğrultusu için Resim 1’e bakınız. Kırmızı çizgi Tabaklar
deresi kesit yerini göstermektedir).
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2017 YILI ESKİŞEHİR PALEOLİTİK BULUNTULARININ
TEKNO-TİPOLOJİK ANALİZLERİ
Eşref ERBİL*
GİRİŞ
Bu çalışma, 2017 yılında Prof. Dr. Metin KARTAL tarafından Eskişehir’in
tarih öncesi çağlarına ilişkin başlatılan yüzey araştırması projesi kapsamında
elde edilen yontmataş buluntuların tekno-tipolojik analizlerini kapsamaktadır.
Anadolu; Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir kara
parçası olmasından dolayı Paleolitik Çağ insan hareketlerini yorumlayabilmemiz açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Anadolu’nun tarih öncesi çağlarına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda Anadolu’da Paleolitik
Çağ’ın en erken aşamalarına ait kültürel kanıt sunan çok sayıda buluntu ve
buluntu alanı keşfedilmiştir. Bu bağlamda Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinin kesiştiği noktada yer alan Eskişehir, Paleolitik Çağ insanının olası
göç rotaları üzerinde yer alması açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Özellikle Anadolu üzerinden batıya ve kuzeybatıya yayılan Paleolitik kültürlerin yayılım alanları ve rotalarını çözümleyebilmek açısından yontmataş
buluntuların tekno-tipolojik analizleri farklı bölgeler ile karşılaştırma yapılabilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir.
İNÖNÜ İLÇESİ
İnönü İlçesi’nden ele geçen yontmataş materyalin tekno-tipolojik analizleri 2017 yılında İnönü ilçesi ve çevresinde gerçekleştirmiş olduğumuz yüzey araştırmaları sonucunda elde edilmiştir. İnönü İlçesi’nden söz konusu
araştırma sezonunda 4 farklı buluntu alanı tespit edilmiştir. Analizlerini ger*

Arş. Gör. Eşref Erbil, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı.
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çekleştirmiş olduğumuz yontmataş materyal temel olarak üç farklı buluntu
grubundan oluşmaktadır. Bunlar yongalama ürünleri, aletler ve çekirdekler
olarak sınıflandırılmıştır.
Buluntu Grubu

		

Adet

Yongalama Ürünleri

8

Aletler

13

Çekirdekler

8

Toplam

29

Tablo 1

Tablo 1’de görüldüğü üzere buluntu grubu içerisinde en yoğun grubu
aletler oluşturmaktadır. Bu grubu sayısal olarak aynı oranda olan yongalama
ürünleri ve çekirdekler takip etmektedir.
Hammadde
Toplam sayısı 29 olan buluntu grubunun hammadde dağılımına baktığımızda 27 buluntunun çakmaktaşından üretildiği tespit edilmiştir. Bir buluntu
kuvarsitten üretilmişken diğer buluntu ise makroskobik açıdan diorite çok
benzeyen bir kayaç türünden üretilmiştir.
Yongalama Ürünleri
Tablo 2’de İnönü İlçesi’nden ele geçen yongalama ürünlerinin dağılımı
gösterilmektedir. Yongalama ürünlerinin çoğunluğu basit düzeltisiz yongalardan oluşmaktadır. Bunlardan üç tanesi clacton tarzda yongalanmış olup
Alt Paleolitik teknoloji göstermektedir. Ele geçen bir adet dilgi ise üçgen kesitli olup Paleolitik sonrasına işaret eden bir teknoloji göstermektedir.
Yongalama Ürünleri

		

262

Adet

Clacton Yonga

3

Yonga

4

Dilgi

1

Toplam

8

Tablo 2

Clacton yongaların tamamı üzerinde kabuk bulunur ve ½ oranındandır.
Düzeltisiz basit yongaların ikisinin üzerinde kabuk kalıntı şeklinde yer almaktadır. Diğer iki düzeltisiz yongada ise kabuk bulunmamaktadır. Tüm
yongalama ürünlerinde aşırı patinalaşma gözlemlenmiştir. Teknolojik açıdan
topuk tiplerinin dağılımlarında düz topuğun ilk sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Toplamda 8 adet olan yongalama ürünlerinin 4’ü düz topuğa sahipken
biri dilgi olmak üzere iki ürünün topuğu kırıktır. Tek bir yongada ise levallois
tekniğin önemli göstergelerinden biri olan yüzcüklü topuk tespit edilmiştir.
Topuğa sahip olan tüm yongaların vurma yumruları belirgin olup kopma
açıları 90°’den büyüktür. Bu açıdan bakıldığında yongalama işleminin sert
vurgaçla ve doğrudan yapıldığı söylenebilir. Topuk kısımları kırık olan ürünlerin üretim aşamasında mı yoksa kullanım sonucu mu kırıldıkları belirsizdir.

Aletler
Tablo 3’de de görüleceği üzere çalışmamız kapsamında tekno-tipolojik
analizlerini yapmış olduğumuz aletlerin toplam sayısı 13’tür. Analizlerini
yapmış olduğumuz aletler tiplerine göre sınıflandırılmış ve çeşitli alt tiplere
ayrılmıştır. Toplam 4 ana tip içerisinde kıyıcılarda 2, kenar kazıyıcılarda 3
olmak üzere toplam 5 alt tip tespit edilmiştir. Söz konusu alet tipleriyle ilgili
yapmış olduğumuz tekno-tipolojik inceleme ve analizler şu şekildedir.

Aletler

		

Adet

Kıyıcı

4

Kenar Kazıyıcı

4

Düzeltili Yonga

4

Dişlemeli Alet

1

Toplam

13

Tablo 3

Mode 1’in karakteristik alet tiplerinden olan kıyıcılar İnönü ilçesi araştırmaları sonucu 4 adet ele geçmiştir. Söz konusu bu aletler iki alt tipe ayrılır.
Teknik açıdan 2’si tek yüzden (Resim 1: 3), 2’si iki yüzden kıyıcı alet formun-
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dadır (Resim 1: 1,2). Teknolojik anlamda Alt Paleolitik Dönem’e tarihlendirilebilir. Patinalaşma oranları yüksektir. Boyutlarına ilişkin ortalama değerler
Tablo 4’te gösterilmiştir.

Kıyıcılar

Uzun. Ort.

Geniş. Ort.

Kalın Ort.

Tek Yüzden Kıyıcı

92 mm.

92 mm.

27 mm.

İki Yüzden Kıyıcı

66 mm.

66 mm.

34 mm.

Tablo 4

Her iki alt tipe ait buluntuların tamamında çıkarımların alınmış oldukları
kısımlar dışındaki yüzeylerin bütünü ham yüz taşımaktadır.
Kenar kazıyıcılar Paleolitik Çağ’ın tüm evrelerinde yaygın bir şekilde görülen alet tipleridir. Özellikle Orta Paleolitik Dönem’de ve bu dönemi niteleyen Mousterian kültürün endüstri toplulukları içinde en büyük grubu oluşturur. Başka bir deyişle Mousterian’i birinci derecede karakterize eden alet tipleridir.1 İnönü ilçesi yüzey araştırmalarında 4 adet kenar kazıyıcı ele geçmiş
olup söz konusu kazıyıcılar 3 farklı alt tipe ayrılmıştır (Tablo: 5).

Kenar Kazıyıcılar

		

Adet

Yatay Kenar Kazıyıcı

1

Yatık Yöneşen Kenar Kazıyıcı

2

Tek Düz Kenar Kazıyıcı

1

Toplam

4

Tablo 5

Kenar kazıyıcıların tamamı yonga üzerine yapılmıştır. Patinalaşma yoğundur. Parçalar üzerindeki kabuk ve ham yüz oranlarına bakıldığında kenar
kazıyıcıların tümünün belli oranlarda ham yüz taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu
parçalardan 2’sinin taşımalık yüzeyinin yarısından daha az bir alanda ham

1

Taşkıran, 1996: 23.
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yüz taşırken diğer 2 parçada ise ham yüz ½ oranında tespit edilmiştir. Topuk
kısımlarına bakıldığında 3 kenar kazıyıcının topuk kısımları kırıktır. Söz konusu kırıkların üretim aşamasında mı yoksa kullanım sonucu mu kırıldıkları
belirsizdir. Bir kenar kazıyıcı ise düz topuğa sahiptir. Kopma açısı 90°’den büyüktür. Sert vurgaç darbesiyle üretildiği belirgindir. Kenar kazıyıcıların düzelti tiplerine baktığımızda tamamı pulcuklu düzeltilerle şekillendirilmiştir.
Kıyıcılar ve Kenar kazıyıcılar dışında, 4 adet taşımalık kenarlarında devamsız düzeltiler bulunan düzeltili yongalar ve 1 adet dişlemeli alet ele geçmiştir. Dişlemeli alet yonga üzerine yapılmış olup topuk kısmı kırıktır.
Çekirdekler
Çekirdekler hazırlanmış ve hazırlanmamış olarak iki tipe ayrılmaktadır.
Tablo 6’da bu iki ana tipin çekirdek tipleri açısından dağılımları görülmektedir.

Çekirdek Tipleri

Hazırlanmış

Hazırlanmamış

Lineal

2

-

Şekilsiz

-

2

Disk Biçimli

2

-

İki Kutuplu Récurrent Lev.

1

-

Merkezcil Récurrent Lev.

1

-

Toplam

6

2

Tablo 6

Levallois tekniğin en önemli karakteristik özelliklerinin başında bilindiği
üzere hazırlanmış vurma düzlemi gelmektedir. Tablo 6’dan da görüleceği
üzere linéal (Resim 2: 1) ve récurrent levallois (Resim 2: 2) yongalama metodlarının ikisi de uygulanmıştır. Linéal ve récurrent levallois yongalama metodu
uygulanan çekirdeklerin vurma düzlemleri yüzcüklerle hazırlanmıştır. Vurma düzlemleri ile yongalama yüzeyleri arasında 90°’ye yakın bir açı bulunmaktadır. Linéal metodun iki çekirdek üzerinde uygulandığını görmekteyiz.
Récurrent metod merkezcil ve iki kutuplu olmak üzere iki şekilde görülmektedir. Disk biçimli çekirdekler (Resim 2: 3) ise 2 örnekle temsil edilir. Çevresel
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vurma düzlemine bağlı olarak merkezcil bir yongalama görülmektedir. Çekirdeğin tek yüzeyi yongalama için kullanılmıştır. Yongalama yüzeyi ve vurma düzlemi arasındaki açı dik açıya yakındır. Tamamen yonga üretimi için
kullanılmıştır. Dış yüzeylerinde yüzeyin yarısı kadar ham yüz taşımaktadır.
TEPEBAŞI İLÇESİ
Tepebaşı ilçesi tek bir buluntu ile temsil edilir. Söz konusu buluntu kuvarsitten üretilmiş patinalaşma oranı yüksek, uç ve dip kısımda kırıkları olan
uzun üçgen biçimli klasik iki yüzeyli alettir2 (Resim: 3). Bu klasik iki yüzeyli aletin üst yüzünden 13 alt yüzünden 15 biçimlendirme yongası alınmıştır. Biçimlendirme işlemi sert vurgaç ile yapılmıştır. Kuvarsit yumru üzerine
yapılmış olan söz konusu iki yüzeyli aletin hammaddeden kaynaklı doğal
damarları arasında metal benzeri bir karışım olduğu gözlenmiştir. Bu karışım
üzerinde herhangi bir kimyasal analiz çalışması yapılamadığından ne tür bir
madde olduğu ve kuvarsit ile nasıl bir araya geldiği tespit edilememiştir.
SARICAKAYA İLÇESİ
Sarıcakaya ilçesi araştırmaları sonucu 2 farklı buluntu alanı tespit edilmiş
olup bu iki buluntu alanından toplamda 30 adet yontmataş buluntu ele geçmiştir. Analizlerini gerçekleştirmiş olduğumuz yontmataş materyal temel
olarak üç farklı buluntu grubundan oluşmaktadır. Bunlar yongalama ürünleri, aletler ve çekirdekler olarak sınıflandırılmıştır.
Buluntu Grubu

		
2

Adet

Yongalama Ürünleri

18

Aletler

8

Çekirdekler

4

Toplam

30

Tablo 7

2017 Eskişehir Paleolitik Çağ buluntuları arasında iki yüzeyliler alet grupları içerisinde önemli
bir grubu oluşturur. İki yüzeyli aletlerin tip tanımlamaları için F. Bordes’un iki yüzeyli aletler
üzerine geliştirdiği ölçüm sistemi kullanılmıştır. Ayrıca bkz. Bordes, 1961.
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Tablo 7’de görüldüğü üzere buluntu grubu içerisinde en yoğun grubu
yongalama ürünleri oluşturmaktadır. Bu grubu sayısal olarak aletler ve çekirdekler takip etmektedir.

Hammadde
Toplam sayısı 30 adet olan buluntu grubunun hammadde cinsi dağılımına
baktığımızda 25 buluntunun çakmaktaşından üretildiği tespit edilmiştir. İki
buluntu kuvarsitten, iki buluntu radyolittten ve tek bir buluntu ise kalsedondan üretilmiştir.

Yongalama Ürünleri
Tablo 8’de Sarıcakaya İlçesi’nden ele geçen yongalama ürünlerinin dağılımı gösterilmektedir. Yongalama ürünlerinin çoğunluğu basit düzeltisiz yongalardan oluşmaktadır. Levallois özellik gösteren herhangi bir yonga bulunmamaktadır. Söz konusu yongalardan 4’ü kabuk soyma yongasıdır. 6’sının
topuk kısmı kırıktır. 7’si ise düz topukludur. Düz topuğa sahip yongaların
vurma yumruları belirgindir. Bu bağlamda sert vurgaç ile üretildiklerini söyleyebiliriz. Dilgilerin 3’ü trapez kesitli iken 2’si üçgen kesitlidir. Kesit özelliklerinden yola çıkarak teknolojik anlamda Paleolitik sonrası bir teknolojiye
işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Yongalama Ürünleri
Yonga

		

Adet
13

Dilgi

5

Toplam

18

Tablo 8

Aletler
Tablo 9’da da görüleceği üzere çalışmamız kapsamında tekno-tipolojik
analizlerinin yapılıp sınıflandırmış olduğumuz aletlerin toplam sayısı 8’dir.
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Aletler

		

Adet

Kıyıcı

5

Kenar Kazıyıcı

1

Düzeltili Yonga

1

Gaga Alet

1

Toplam

8

Tablo 9

Kıyıcılar teknik açıdan değerlendirildiğinde 3’ü tek yüzden 2’si iki yüzden
kıyıcı alet formundadır. Teknolojik anlamda Alt Paleolitik Dönem’e tarihlendirilebilir. Patinalaşma oranları yüksektir. Her iki alt tipe ait buluntuların tamamında çıkarımların alınmış oldukları kısımlar dışındaki yüzeylerin bütünü ham yüz taşımaktadır.
Tek bir örnekle temsil edilen kenar kazıyıcı alt tip olarak tek dış bükey
kenar kazıyıcıdır. Düz bir topuğa sahiptir. Vurma yumrusu belirgindir. Sert
vurgaç ile üretilmiştir. Düzeltileri pulcukludur. Patinalaşma oranı yüksektir.
Taşımalık kenarlarında devamsız düzeltileri bulunan düzeltili yonga tek bir
örnekle temsil edilir. Topuğu düzdür ve vurma yumrusu belirgindir. Bir diğer tek örnekle temsil edilen alet ise gaga alettir. yonga üzerinedir. Topuk
kısmı kırıktır. Aynı kenar üzerinde birbirine yakın iki çentikle ileriye doğru
çıkartılmış bir uç kısmı bulunmaktadır. Uç kısım pulcuklu düzeltilerle düzeltilenmiştir.

Çekirdekler
Sarıcakaya İlçesi’nden ele geçen çekirdeklerin tamamı herhangi bir tekno
tipolojik özellik göstermeyen şekilsiz çekirdeklerdir. Üzerlerinde ham yüz ve
kabuk bulunur. Patinalaşma oranları yüksektir.

SEYİTGAZİ İLÇESİ
Seyitgazi ilçesi en yoğun buluntunun ele geçtiği bölgedir. 18 buluntu alanından 148 buluntu ele geçmiştir. Analizlerini gerçekleştirmiş olduğumuz
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yontmataş materyal temel olarak üç farklı buluntu grubundan oluşmaktadır.
Bunlar yongalama ürünleri, aletler ve çekirdekler olarak sınıflandırılmıştır.
Buluntu Grubu

		

Adet

Yongalama Ürünleri

7

Aletler

93

Çekirdekler

48

Toplam

148

Tablo 10

Tablo 10’da görüldüğü üzere buluntu grubu içerisinde en yoğun grubu
aletler oluşturmaktadır. Aletleri 48 adet ile çekirdekler takip etmektedir. Yongalama ürünleri ise sayısal olarak en az grubu oluşturur.

Hammadde
Toplam sayısı 148 adet olan buluntu grubunun hammadde türü dağılımına baktığımızda 137 buluntunun çakmaktaşından üretildiği tespit edilmiştir.
11 buluntu ise kuvarsitten üretilmiştir.

Yongalama Ürünleri
Yongalama ürünleri sayısal olarak az sayıdadır. Toplam sayısı 7 olan yongalama ürünlerinin 4’ü yonga iken 3’ü dilgidir. Yongaların biri dışında topuk
kısımları kırıktır. Topuğu kırık olmayan yonga düz topuğa sahiptir. Belirgin
bir vurma yumrusu vardır. Dilgilerin ise tamamı kırıktır. Dilgiler üçgen ve
trapez kesitlidir. Dolayısıyla Paleolitik sonrası bir döneme tarihlendirilebilir.

Aletler
Tablo 11’de de görüleceği üzere çalışmamız kapsamında tekno-tipolojik
analizlerini yapıp sınıflandırmış olduğumuz aletlerin toplam sayısı 93’dür.
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Aletler

Adet

Kıyıcı

24

İki Yüzeyli Alet

13

Düzeltili Yonga

21

Dişlemeli Alet

4

Kenar Kazıyıcı

17

Rende

2

Ön Kazıyıcı

5

Düzeltili Dilgi

4

Bileşik Alet

1

Kısmi Düzeltili Yonga

1

Çentikli Alet

1

Toplam

93

Tablo 11

Alet grubu içerisinde en yoğun grubu kıyıcılar oluşturur. Kıyıcılar tek
yüzden ve iki yüzden kıyıcı alet olmak üzere 2 alt tipe ayrılır. Tek yüzden
kıyıcı alet sayısı 5 adettir. Bir çakıl veya hammadde yumrusunun tek yüzünden bir veya birden fazla çıkarımın alınmasıyla keskin bir ağız elde edilir. Tek
yüzden kıyıcıların çıkarım alınan yüzey dışındaki tüm yüzeyi ham yüz ile
kaplıdır. İki yüzden kıyıcıların toplam sayısı 19’tür. Bir çakıl veya hammadde
yumrusunun her iki yüzeyinden de bir veya birden fazla çıkarımın alınmasıyla oluşturulur. Tek yüzden kıyıcılarda olduğu gibi iki yüzden kıyıcılarda da
ham yüz oranları oldukça yüksektir. Kıyıcıların boyutlarına ilişkin ortalama
değerler Tablo 12’de gösterilmiştir.

Kıyıcılar

Uzun. Ort.

Geniş. Ort.

Kalın Ort.

Tek Yüzden Kıyıcı

101,4 mm.

102,4 mm.

39,6 mm.

İki Yüzden Kıyıcı

97,7 mm.

94,8 mm.

50,2 mm.

Tablo 12

İki yüzeyli aletler, Paleolitik Çağ’ın belli bir dönemine damgasını vuran en
belirgin tiplerdir. Özellikle Alt Paleolitik endüstri grupları içinde çoğunluğu
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oluştururlar.3 Seyitgazi İlçesi’nden toplamda 13 adet iki yüzeyli alet ele geçmiştir. Teknolojik ve tipolojik özelliklerinden dolayı analizleri yapılan iki yüzeyli aletlerin tamamı Acheulean döneme aittir. Bunlardan 6’sı klasik olmayan
6’sı ise klasik iki yüzeyli alettir. 1 örnek ise kıyıcı alet formu ile iki yüzeyli alet
formu arasındadır. Bu nedenle proto-biface (Resim: 4) olarak tanımlanmıştır.
Tip tanımlamaları F. Bordes’un iki yüzeyli alet ölçüm sistemine göre yapılmıştır. İki yüzeyli aletlere ilişkin tipolojik dağılım Tablo 13’de gösterilmiştir.

İki Yüzeyli Aletlerin Tipolojik Dağılımı

		

Adet

Kısmi İki Yüzeyli

5

Kalın Gemi Omurgası Biçimli

1

Badem

1

Atipik Badem

1

Yüreğimsi

1

Kısa Badem

1

Yürek Biçimli

1

Nacak

1

Proto-biface

1

Toplam

13

Tablo 13

Klasik olmayan iki yüzeyliler; Kısmi iki yüzeyliler (Resim 5) ve kalın gemi
omurgası biçimli iki yüzeyli (Resim 6: 1) olarak tanımlanmıştır. Özellikle Kalın gemi omurgası biçimli iki yüzeyli oldukça arkaik bir görünüme sahiptir.
Patinalaşma oranı oldukça yüksektir.
Klasik iki yüzeyliler; Badem (Resim 6:2), atipik badem, yürek biçimli (Resim 7: 1), kısa badem (Resim 7: 2), yüreğimsi (Resim 6: 3) ve nacak (Resim: 8)
olarak tanımlanmıştır. Tamamı yumru üzerine yapılmıştır. patinalaşma oranları yüksektir.
Alet grubu içerisinde bir diğer önemli grubu kenar kazıyıcılar oluşturur.
Özellikle mousterian kültür içerisinden bildiğimiz kenar kazıyıcı alt tiplerinin
3

Taşkıran, 1990: 8.
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benzerleri Seyitgazi İlçesi buluntuları arasında da görülmektedir. Toplam
sayısı 17 olan kenar kazıyıcılar 6 alt tipe ayrılmaktadır. Kenar kazıyıcıların
tipolojik dağılımı Tablo 14’de gösterilmiştir.

Kenar Kazıyıcıların Tipolojik Dağılımı

		

Adet

Yatay Kenar Kazıyıcı

4

Quina Tip Kenar Kazıyıcı

1

Tek Dışbükey Kenar Kazıyıcı

5

İki Kenar Kazıyıcı

2

Yatık Yöneşen Kenar Kazıyıcı

2

Tek Düz Kenar Kazıyıcı

3

Toplam

17

Tablo 14

Kenar kazıyıcılar üzerinde uygulanan düzelti tekniğine baktığımızda quina tip kenar kazıyıcı basamak pulcuklu düzeltilerle şekillendirilmişken diğer
bütün kenar kazıyıcı tipleri pulcuklu düzeltilerle şekillendirilmiştir. Patinalaşma oranları yüksektir. Topuk tiplerine ilişkin gözlemler Tablo 15’te gösterilmiştir.

Topuk Tipleri

			

Adet

Düz

8

Kaldırılmış

5

Kırık

3

Yüzcüklü

1

Toplam

17

Tablo 15

Çekirdekler
Çekirdekler hazırlanmış ve hazırlanmamış olarak iki tipe ayrılır. Tablo
16’da bu iki ana tipin çekirdek tipleri açısından dağılımları gösterilmektedir.
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Çekirdek Tipleri

Hazırlanmış

Hazırlanmamış

13

-

Şekilsiz

-

5

Disk Biçimli

3

-

İki Kutuplu Récurrent Lev.

8

-

Merkezcil Récurrent Lev.

17

-

Proto-levallois

1

-

İki Kutuplu Prizmatik

1

Toplam

43

Lineal

5

Tablo 16

Seyitgazi İlçesi’nden ele geçen çekirdeklerde linéal (Resim 9:1) ve récurrent
levallois (Resim 9:2,3) yongalama metodlarının ikisi de uygulanmıştır. Linéal
ve récurrent levallois yongalama metodu uygulanan çekirdeklerin vurma düzlemleri yüzcüklerle hazırlanmıştır. Vurma düzlemleri ile yongalama yüzeyleri arasında 90°’ye yakın bir açı bulunmaktadır. En yoğun grubu merkezcil bir
yongalama stratejisinin uygulandığı Levallois çekirdekler oluşturur. Ardından
Linéal metodun uygulandığı çekirdekler gelmektedir. Söz konusu çekirdekler dışında iri çıkarımlarla çekirdeğin hazırlandığı proto-levallois (Resim 10:2)
çekirdek tek bir örnekle temsil edilmektedir. 2017 yılı Eskişehir Paleolitik
Çağ buluntularının tekno-tipolojik anlamda Paleolitik Çağ’ın sonlarına işaret eden iki kutuplu prizmatik dilgi çekirdeğidir (Resim 10: 1). Söz konusu
çekirdek tekno-tipolojik olarak Epi-paleolitik çekirdeklerle büyük benzerlik
göstermektedir. Récurrent metod merkezcil ve iki kutuplu olmak üzere iki şekilde görülmektedir. Disk biçimli çekirdekler ise 3 örnekle temsil edilir. Çevresel vurma düzlemine bağlı olarak merkezcil bir yongalama görülmektedir.
Çekirdeklerin büyük çoğunluğunda ham yüz veya kabuk bulunmaktadır.

SONUÇ
2017 yılı Eskişehir İli ve İlçeleri Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüzey Araştırma Projesi kapsamında toplamda 4 ilçe ziyaret edilmiş ve 25 farklı buluntu alanı tespit edilmiştir. Söz konusu 25 buluntu alanından 208 buluntu ele
geçmiştir. 208 buluntunun tamamının tekno-tipolojik analizleri yapılmıştır.
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Yapılan analiz çalışmalarına sonucunda tekno-tipolojik anlamda Alt ve Orta
Paleolitik buluntular ile yoğun olarak karşılaşılmıştır. Alt Paleolitik Dönem’e
tarihlendirilebilecek buluntular arasında; Acheulean iki yüzeyliler, kıyıcılar,
clactonian yongalar, nacak, kısmi iki yüzeyliler, proto levallois çekirdek bulunmaktadır. Söz konusu bu buluntular Eskişehir tarihi açısından en erken buluntuları temsil etmektedir. Orta Paleolitik Dönem’e tarihlendirilebilecek buluntular arasında; levallois çekirdekler, mousterian kazıyıcılar ve levallois yonga
bulunmaktadır. Paleolitik Çağ’ın sonuna işaret eden özellikle Epi-paleolitik
teknoloji gösteren tek bir buluntu iki kutuplu prizmatik dilgi çekirdeği ile
temsil edilmektedir. Üst Paleolitik teknoloji gösteren herhangi bir buluntu ile
karşılaşılmamıştır. Paleolitik sonrasına işaret eden baskı ile yongalama teknolojisi ve bunun göstergeleri olan üçgen ve trapez kesit, bazı dilgiler üzerinde
gözlemlenmiştir.
2017 Eskişehir çalışmaları sonucunda Eskişehir’in hammadde kaynakları
açısından çok zengin olduğu gözlenmiştir. Özellikle Seyitgazi ilçesi sınırları
içerisinde kalite düzeyi yüksek, krem ve beyaz renkte çakmaktaşı kaynaklarının varlığı dikkat çekicidir.
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Resim 1: İnönü İlçesi kıyıcıları.

Resim 3: Uzun üçgen biçimli iki yüzeyli alet.

Resim 2: İnönü İlçesi çekirdekleri.

Resim 4: Proto - biface.
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Resim 5: Kısmi iki yüzeyliler.

Resim 7: İki yüzeyli aletler.

276

Resim 6: İki yüzeyli aletler.

Resim 8: Nacak.

Resim 9: Seyitgazi İlçesi çekirdekleri.
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Resim 10: Seyitgazi İlçesi çekirdekleri.
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GÜMÜŞHANE, KELKİT, SADAK KÖYÜ
SATALA ANTİK KENTİNDE ARKEOJEOFİZİK
ÇALIŞMALAR
Fethi Ahmet YÜKSEL*
Kerim AVCI
Şahin YILDIRIM
GİRİŞ
Satala yerleşimi Gümüşhane şehir merkezine ortalama 88 km. uzaklıkta
ve Kelkit ilçe merkezinin 17 km. güneydoğusunda yer alan Sadak Köyü sınırları içinde kalmaktadır1,2 (Harita: 1).Gümüşhane İli Kelkit İlçesi’ne bağlı
Sadak Köyü Satala Antik yerleşimi coğrafi ve tarihsel süreç içinde Kalkolitik
dönemlere uzanmaktadır. Satala yerleşimi Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun (KTVKBK) 05.04.1988 gün, 8 sayılı kararı ile
III. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiştir3 (Harita: 2).
Yeşilırmak’ın en büyük kolu olan ve yerleşimin çevresinde genişleyen Kelkit (Lykos) Çayı ile bu çayın Sadak Köyü’nden geçen ve Sadak Baraj Gölü’ne
yönlendirilen kollarından biri olan Sadak Deresi yerleşimdeki tarım alanlarını beslemektedir4,5.
1.210 m. rakımlı dağlar ve platolardan oluşan iki farklı coğrafi yapının
oluşturduğu eşiklerle çevrili yerleşim birbirine paralel dağ sıraları ve akarsu
*

1
2
3
4
5

Dr. Öğr. Üyesi, Fethi Ahmet YÜKSEL, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi,
Jeofizik Mühendisliği Bölümü; İstanbul/TÜRKİYE.
Jeofizik Müh., Kerim AVCI, Geometrik Mühendislik Müşavirlik Yeraltı Araştırmaları,
Dr. Öğr. Üyesi, Şahin YILDIRIM, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Böl., Bartın/
TÜRKİYE.
Doğanay, 2001.
Dikmen ve Toruki, 2015.
Dikmen ve Toruki, 2015.
Doğanay, 2001.
Çiğdem, 2002.
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vadileri ile oluşmuş bir topoğrafyaya sahiptir6,7,8,9,10. Doğu Anadolu fay hattının uzantısı üzerinde ve birinci derecede deprem bölgesi içinde yer alan Kelkit
ve Sadak Köyü 1992 Erzincan depreminde zarar görmüştür11. Tarihsel süreçte
Kapadokya bölgesini Karadeniz’e bağlayan geçiş yolları üzerinde yer alan Satala yerleşimi sırasıyla Hitit, Asur, Pontus, Urartu, Pers-Sasani, Makedonya,
Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir merkez konumundadır11,12,13,14,1516,17.
Satala’nın bir Hitit kenti olabileceği ve Sadak Köyü’nün üzerinde kurulduğu yaklaşımından hareketle bölgede bilinen ilk yerleşimin Hititlerle başladığı
ifade edilmektedir18,19. Satala’nın batı Gümüşhane ve çevresinde egemen olan
Urartu uygarlığı döneminde de kullanıldığı bilinmektedir20. M.Ö. 331 yılında
Sadak Köyü de dâhil Kelkit ve çevresi Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir21,22,23.
M.S. 54-68 yılları arasında Satala ve çevresinin Roma İmparatorluğu’nun
doğudaki en önemli askeri karakol (ordugâh-castra stativalar) ve ikmal üssü
olarak kullanılmak üzere stratejik olarak kurulmuştur24,25,26,27,28. M.S. 1. yüzyıl6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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da Sadak Köyü’nden tali doğu yolları kullanılarak Melitene’ye (Malatya) ve
oradan da Samosata (Samsat) ve Suriye’ye ulaşıldığı bilinmektedir. Bundan
başka Trabzon Zigana üzerinden Satala’ya uzanan bir Roma yolu ile yerleşimin batısında Nicopolis (Yeşilyayla) üzerinden Anadolu’nun batısına uzanan
bir başka yolun varlığı da kaynaklarda belirtilmektedir29,30,31,32,33,34,35.
Kaynaklarda Anadolu’nun doğusunda Roma dönemi mil taşlarının bulunduğu bölgeler arasında Satala antik kentinden söz edilmekte ve Satala
Kalesi’nin konumunun Roma askeri dehasının önemli bir kanıtı olduğu ifade edilmektedir. Bu dönemde yerleşimin kuzeyde Satala-Refahiye hattı ve
güneyde Erzincan-Fırat Vadisi aracılığı ile doğudan Anadolu’ya uzanan
güzergâhı kontrol ettiği ve M.S. 502 yılında Sasani’lerle yaşanan savaşta
önemli bir rol üstlenmiştir36,37,38,39.
Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sadak Köyü, Satala Antik Kentinde Kale,
Sivil Yerleşim, Su Kemeri (Aqueduct) ve Su Kaynağı geçmişten günümüze
ulaşan kalıntılardır40 (Harita: 3). Ayrıca Satala’da bulunanların bir kısmı İstanbul, bir kısmı Erzurum Arkeolojik müzesindedir. Buradan alınan bronz
büst, Londra British Museum’da bulunmaktadır. Satala, Romalıların dînî ve
askerî merkezidir41.
ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Satala Antik Kenti (Sadak Köyü) sahasında,
ölçü konumlandırmasına bağlı olarak 15 bölgede 540 profilde, Jeoradar (GPR)
29
30
31
32
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35
36
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38
39
40
41
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ölçümleri gerçekleştirilmiştir (Resim: 1, 2, 3). Elde edilen GPR verilerinden,
veri işlem aşamalarından sonra, iki boyutlu (2D) (Çizim: 1, 3, 4, 6) ve üç boyutlu (3D) (Çizim: 2, 5) yer altı görüntüleri elde edilmiştir. Çalışmada; Mala
marka GPR ölçüm cihazı ve ekipmanları (ProEx ünite, 250 Mhz anten, notebook, DGPS anten) kullanılmıştır. GPR verileri (radargramlar), Reflex 2D ve üç
boyutlu grafik yazılımları (Slice 3D) kullanılarak yorumlanmıştır.
Satala Antik Kenti (Sadak Köyü) sahasında gerçekleştirilen Jeoradar (GPR)
ölçüm çalışmaları ve değerlendirmeleri neticesinde elde edilen 50 cm. aralıklı
kat haritalarında yüksek genlikli anomaliler, lineer uzanımlı, paralel gidişli,
kare, dikdörtgen şekilli geometrik formda görüntülenmiştir (Çizim: 3, 6). Üç
ayrı tarlada ve her tarlada oluşturulan bölgelerde 50 cm. derinlik değişimli oluşturulan anomali dağılım kat haritaları incelendiğinde geometrik form
vermeyen, geometrik form veren, kesikli ve devamlı doğrusal gidişli, köşeli,
kare ve dikdörtgen görünümlü ve münferit lokal konumlu, mimari yapı ve
temellere atfedilecek yüksek genlikli anomali dağılımları görüntülenmiştir
(Çizim: 1, 4).

SONUÇ
Üç ayrı tarlada ve her tarlada oluşturulan bölgelerde geometrik form vermeyen, geometrik form veren, kesikli ve devamlı doğrusal gidişli, köşeli, kare
ve dikdörtgen görünümlü ve münferit lokal konumlu, mimari yapı ve temellerine atfedilecek yüksek genlikli anomali dağılımları görüntülenmiştir. Bu
anomaliler arkeolojik kazılarla test edilmelidir.
Sadak Köyü, yani antik Satala yerleşimi, Kelkit’in 17 km. güneydoğusunda bulunmaktadır. Bu yerleşimin tarihi ve arkeolojik önemi, uzun yıllar
Anadolu’nun kuzeydoğusunda, Roma sınırını koruyan bir lejyon kalesi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bu yerleşimde daha önce de birkaç arkeolojik araştırma sürdürülmüştür.
Satala’da bulunan kalıntıların tam ve en doğru şekilde yalnızca Trabzon’da
Konsolos Vekili olan İngiliz Alfred Biliotti tarafından 1874 yılında yazılmış
olan raporda bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Aynı zamanda 116 sene önce
Biliotti tarafından gözlemlenmiş olan birçok detayın varlığı da doğrulanmış-
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tır. Yerleşim kale, kuzey yerleşim bölgesi, “bazilika” olarak adlandırılan alan,
bugünkü köyün batısında bulunan ve su kaynağını çevreleyen yapı/yapı1ar
ve Satala dışında bulunan yapılar veya koruma duvarları olmak üzere farklı
kalıntılar mevcuttur.
Satala Antik Kenti (Sadak Köyü) sahasında gerçekleştirilen Jeoradar (GPR)
ölçüm çalışmaları Üç ayrı tarlada ve her tarlada oluşturulan bölgelerde 50 cm.
derinlik değişimli oluşturulan anomali dağılım kat haritaları incelendiğinde
geometrik form vermeyen, geometrik form veren, kesikli ve devamlı doğrusal gidişli, köşeli, kare ve dikdörtgen görünümlü ve münferit lokal konumlu,
mimari yapı ve temellere atfedilecek yüksek genlikli anomali dağılımları görüntülenmiştir. Gelecek kazı döneminde bu anomaliler sondajlarla test edilmelidir.
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Harita 1: Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sadak Köyü, Satala Antik Kenti Bulduru Haritası (Mitfort, 1974 ve Yıldırım, 2013’den sadeleştirerek).

Resim 1: Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sadak Köyü, Satala Antik Kenti Arkeojeofizik
Araştırma Ekibi, GPR ölçümleri.
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Harita 2: Satala Kenti III. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Trabzon KTVKBK).
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Harita 3: Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sadak Köyü, Satala
Antik Kenti 1). Kale 2). Sivil Yerleşim 3). Su Kemeri
(Aqueduct) 4). Su Kaynağı 5). Sınırlar dışındaki yerleşim (Lightfoot 1992).

Resim 2: Gümüşhane İli, Kelkit
İlçesi, Sadak Köyü, Satala Antik Kenti a) Sadak
Köyü’ne GD dan bakış,
b) Satala Antik Kentine
uzaktan bakış, c) Satala
kale alanı üçüncü tarla,
15 No’lu Bölge, d) Satala
kale alanı ikinci tarla, 13
No’lu Bölge; e) Satala kale
alanı birinci tarla, 2 No’lu
Bölge; f) Satala kale alanı, üçüncü tarla, 14 No’lu
Bölge; g) Satala kale alanından su kemerine bakış,
h) Satala kale alanı birinci
tarlaya ait görüntüler, 4
No.lu Bölge.
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Resim 3: Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sadak Köyü, Satala Antik Kenti, aşağıdan yukarıya doğru,
1., 2. ve 3. Tarlalara ait GPR ölçü bölgeleri ve ilgili resimleri.
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Çizim 1: Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sadak Köyü, Satala Antik Kenti birinci tarlaya ait GPR
ölçüleri 50-600 cm. derinlik kat seviyeleri.
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Çizim 2: Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sadak Köyü, Satala Antik
Kenti birinci tarlaya ait üç boyutlu (3D) GPR küp görünümleri.

Çizim 3: Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sadak Köyü, Satala Antik
Kenti birinci tarlaya ait GPR ölçüleri 50-200 cm. derinlik kat seviyeleri.
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Çizim 4: Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sadak Köyü, Satala Antik Kenti ikinci ve üçüncü tarlalara
ait GPR ölçüleri 50-600 cm. derinlik kat seviyeleri.
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Çizim 5: Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sadak Köyü, Satala Antik Kenti ikinci ve üçüncü tarlalara
ait üç boyutlu (3D) GPR küp görünümleri.
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Çizim 6: Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sadak Köyü, Satala Antik Kenti ikinci ve üçüncü tarlalara
ait GPR ölçüleri 50-200 cm. derinlik kat seviyeleri.
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İZMİR ALİAĞA GRYNEION
ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINDA
ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Fethi Ahmet YÜKSEL*
Kerim AVCI
Murat ÇEKİLMEZ
GİRİŞ
İzmir, Aliağa, Yenişakran sınırları içerisinde yer alan Gryneion Antik Kenti Aiolis Bölgesinde yer alır (Harita: 1). Çandarlı Körfezi’ne uzanan Temaşa
Burnu yarımadası ile bu yarımadanın kara ile birleştiği coğrafyada konumlanan ve Oniki Aiol kentinden biri olan Gryneion Myrina’nın kutsal alanı
olarak antik kaynaklarda yer aldığı bilinmektedir1. En erken Apollon Tapınağının Gryneion’da olduğu antik kaynaklarda yazılmaktadır2. Tapınağa ait
olabilecek çapları ve uzunlukları birbirine eşit toplam 9 adet sütun tamburu
bölgede tespit edilmiştir (Resim: 1).

*

1
2

Dr. Öğr. Üyesi, Fethi Ahmet YÜKSEL, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi,
Jeofizik Mühendisliği Bölümü; İstanbul/TÜRKİYE.
Jeofizik Müh., Kerim AVCI, Geometrik Mühendislik Müşavirlik Yeraltı Araştırmaları, geometrik_muh@yahoo.com
Doç. Dr., Murat ÇEKİLMEZ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Böl., Aydın/TÜRKİYE.
Çekilmez ve Poulain, 2017; 142.
Öztürk, 2017; 142.
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Harita 1: Gryneion Antik Kenti yer bulduru haritası.

ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Gryneion’da Apollon Tapınağı’nın varlığı antik kaynaklarda geçtiği ve
yüzey araştırmasında bölgede sütunların varlığının belirlenmesi tapınak yerinin belirlenmesini gerektirmiştir. Bu amaçla İzmir ili, Aliağa ilçesi, Myrina ve Gryneion 2017 Yılı Yüzey Araştırması kapsamında, Gryneion Antik
Kenti sahasında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak 8 bölgede Jeoradar
(GPR) ölçümleri gerçekleştirilmiştir (Harita: 2).

Resim 1: Tapınak çevresinde bulunan sütun tamburları.
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Harita 2: İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yenişakran, Temaşa Burnu Gryneion Antik Kenti sahası Jeofizik çalışma bölgesi.

Gryneion Antik Kent sahasında gerçekleştirilen GPR Ölçüm çalışmalarının (Resim 2) Vaziyet planında yeri Harita: 2’de, ölçüm çalışmalarının ve
alanının görüntüsü Harita 3’de görülmektedir (Resim: 3). Araştırma sahasında gerçekleştirilen Jeoradar (GPR) ölçüm çalışmaları ve değerlendirmeleri
neticesinde elde edilen 50 cm. aralıklı anomali dağılımı kat haritaları Çizim
1‘de görüntülenmektedir. Anomali dağılımı kat haritalarında yüksek genlikli anomaliler gözlenmiştir. Belirlenen bu yüksek genlikli anomaliler, lineer
uzanımlı, paralel gidişli, kare, dikdörtgen şekilli geometrik formda görüntülenmiştir. Çalışma alanında ölçümlenen, derinliğe bağlı olarak değişen, bu
yüksek genlikli anomalilerin farklı açılardan 3D (Üç boyutlu) hacimsel küp
model görünümleri Çizim: 2’da yer almaktadır.
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Harita 3: Gryneion ve çevresindeki kalıntılar3

Resim 2 : İzmir İli, Aliağa İlçesi, Gryneion Antik Kenti 2
No.lu Bölgeye ait, GPR Radar ölçüm resimleri.
3

Ragone 1990, Tav. VIII.
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Resim 3: İzmir İli, Aliağa İlçesi, Gryneion Antik Kenti sahası Arkeojeofizik (GPR) ölçümleri ve GPR profillerinin vaziyet planı.

Çizim 1: İzmir İli, Aliağa İlçesi, Gryneion Antik Kenti sahası çalışma bölgelerine ait 50
cm. aralıklı anomali dağılımı kat haritaları.
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Çizim 2: İzmir İli, Aliağa İlçesi, Gryneion Antik Kenti sahası iki boyutlu (2D) anomali dağılımı
kat haritaları ve çalışma bölgelerine ait üç boyutlu (3D) küp modelleri.

Araştırma Alanında, Tapınağı’n toprak altında kalan temellerini ve yapı
elemanlarını görüntülemek (Resim: 4), vaziyet planında da gösterilen 8 Bölgede (Çizim: 3), kendi içerisinde saha kotundan 5 m. derinliğe kadar Jeoradar
ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen GPR verilerinden, veri işlem aşamalarından
sonra, iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) yer altı görüntüleri elde edilmiştir.
Çalışmada; Mala marka GPR ölçüm cihazı ve ekipmanları (ProEx ünite, 250
Mhz anten, notebook, DGPS anten) kullanılmıştır. GPR verileri (radargramlar), Reflex 2D ve üç boyutlu grafik yazılımları (Slice 3D) kullanılarak yorumlanmıştır. Tapınak alanına ait 1 m. derinlik GPR anomali haritası. Oluşturulan
iki boyutlu kat haritalarında Kırmızı renkli anomali dağılımları yüksek genlikleri ve mavi renkli anomali dağılımları ise düşük genlikleri göstermektedir4
(Çizim: 4).
4

Avcı, 2017; 4
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Çizim 3: İzmir İli, Aliağa İlçesi, Gryneion Antik Kenti tüm bölgelerin 100 cm. derinliğindeki,
anomali dağılımı kat haritası.
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Çizim 4: İzmir İli, Aliağa İlçesi, Gryneion Antik Kenti 1-6 ve 7 No’lu Bölgelere ait, 50 cm. aralıklı
50-250 cm. arası kat haritalarına ait iki boyutlu GPR görüntüleri.
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Resim 4: İzmir İli, Aliağa İlçesi, Gryneion Antik Kenti 7 No’lu Bölgeye ait, 200 cm. derinlik kat
haritası ve tapınağa ait olası sütun konumlarını gösteren iki boyutlu GPR görüntüleri
ve arazi resmi.

SONUÇ
İzmir İli, Aliağa İlçesi, Gryneion Antik Kentinde Tapınak olduğu düşünülen bölgede toprak altında kalan yapıya ait temelleri ve yapı elemanlarını
görüntülemek için, vaziyet planında da gösterilen, 8 bölgede kendi içerisinde
saha kotundan 5 m. derinliğe kadar Jeoradar ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen GPR verilerinden, veri işlem aşamalarından sonra, iki boyutlu (2D) ve üç
boyutlu (3D) yer altı görüntüleri elde edilmiştir.
Gryneion Antik Kenti sahasında gerçekleştirilen GPR Ölçüm çalışmalarının sonucunda elde edilen yeraltı görüntüleri incelendiğinde Anomali dağılımı kat haritalarında yüksek genlikli anomaliler gözlenmiştir. 1., 2. ve 8. Bölgelerde geniş doğrusal gidişli, 3. ve 4. Bölgelerde dikdörtgen formlu yaygın
yüksek genlikli anomaliler, 7. Bölgede belirli aralıklarla sıralı dizili, hemen
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hemen eşit boylu ve kalınlıklı (tapınağın sütunlarına ait tanburlar olabilecek)
yüksek genlikli anomaliler, lineer uzanımlı, paralel gidişli, kare, dikdörtgen
şekilli geometrik formda görüntülenmiştir.
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KIZILİN YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİNİN
TEKNO-TİPOLOJİK ANALİZİ (İLK SONUÇLAR-2017)
Gizem KARTAL*
GİRİŞ
Kızılin; Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten’in 1956 ve 1957 yıllarında yapmış olduğu araştırmalar kapsamında Karain’in yakın çevresinde bulunan doğal mağaraların araştırılması amacıyla küçük sondajlar ile test ettiği mağaralardan
biridir1. 1984 yılında yapılan ve ‘bilinen ya da yeni saptanacak mağaraların
oluşum biçimleri ile içerdikleri kültürlerin ortaya konması’ amacıyla yapılan
Batı Toroslar Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması’nda içine girilen ve araştırılan
Katran Dağı Mağaraları olarak gruplandırılan mağaralar arasında Kızılin de
bulunmaktadır2. Bu mağaralar arasında Öküzini, Çarkini ve Kızılin’in önemli
merkezler olarak öne çıktığı belirtilmektedir3. Bilimsel amaçla henüz kazılmadığına işaret edilen Kızılin’de çok zengin bir yontmataş endüstri ve faunal
kalıntılar bulunduğu belirtilmiştir4.
Antalya İli merkez Döşemealtı İlçesi Yağca Mahallesi’ne bağlı Toros Dağları eteğinde yer alan Kızılin’de bilimsel sorumluluğunu Prof. Dr. Metin
Kartal’ın yürüttüğü kazı çalışmaları kapsamında ilk sezon için; kazı alanlarının emniyeti, yüzey buluntularının sistematik tarama yöntemiyle toplanması
ve çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Alan korumasına ait çevre kafes tellerinin
çekilmesi sonrasında yaklaşık 1 dönümlük bir kazı rezerv alanı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bu alanda 2018 yılı içinde gerçekleştirilecek kazılar için
*
1
2
3
4

Dr. Öğretim Üyesi Gizem KARTAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE.
Kökten 1959: 11.
Yalçınkaya 1986: 429.
Yalçınkaya 1986: 431.
Yalçınkaya 1986: 432.
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“kuzey-güney” yönünde ve birbirlerine 2 metre mesafede paralel olan çelik
kablolar çekilerek kazı karelaj alanı oluşturulmuştur5.
2017 yılında gerçekleştirilen sistematik yüzey taraması çalışmaları kapsamında buluntular «Fay Aynası Dibi”, «Teras Altı Alanı ve Yukarı Patika”,
«Yapılar Bölgesi, Aşağı Patika ve Arsebük Alanı” olarak adlandırılmış alanlardan toplanmıştır. Buluntuların stratigrafik katmanlardan elde edilmemiş
olmaları nedeniyle yontmataş buluntulardan elde ettiğimiz sonuçlar alan ayrımı yapılmaksızın değerlendirilmiştir.
TEKNO-TİPOLOJİK ANALİZLER
2017 yılında sistemli tarama yapılarak toplanan yontmataş malzeme arasında 2181 adet yongalama ürünü ve teknolojik parça, 244 adet çekirdek ve
çekirdek parçası ile 1432 adet yongalama artığı ve döküntü tespit edilmiştir.
Kızılin buluntularının tekno-tipolojik özelliklerine geçmeden önce hammadde temini ve tercihi hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. 2017 yılında toplanan yüzey buluntuları radyolarit (% 98,27), çakmaktaşı (% 1,69) ve
silisleşmiş kalkerden (% 0,04) oluşmaktadır. Kızılin yontmataş endüstrisinde
büyük oranda radyolarit kullanıldığı belirlenmiştir. Radyolarit Kızılin’in hemen önünde yer alan ve bölgede yer alan diğer yerleşimlerde de kullanılan
radyolaritin kaynağı olan Kızılin Deresi’nden temin edilmiş olmalıdır. Kızılin
Deresi’ne ek olarak Burhan Deresi bir diğer radyolarit kaynağıdır. Bölgede
yer alan mağaralardan ele geçen radyolaritin kökeni olarak bu iki dere yatağı
bilinmektedir6. Kızılin endüstrisinde yer alan radyolaritler arasında Burhan
Deresi kökenli olanların varlığı yapılacak kimyasal analiz çalışmaları ile ileriki yıllarda belirlenebilecektir. Şimdilik kaydıyla çok yakın bir kaynak olan
Kızılin Deresi’nden temin edilmiş olma olasılıklarının daha yüksek ihtimal olduğunu belirtmek isteriz. Radyolaritin yanı sıra daha az sayıda çakmaktaşı ve
1 adet silisleşmiş kalkerden yontulmuş parça da bulunmaktadır. Silisleşmiş
kalker de tıpkı radyolarit gibi Kızılin ve Burhan Deresi yataklarında bulunmaktadır, ancak bölgedeki diğer yerleşimlerden de ele geçen çakmaktaşının
5
6

Kartal 2017: 220.
Taşkıran 2007: 209, 210.
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yakın çevrede kaynağı bulunmamaktadır. Kullanılan hammaddelerin renklerine baktığımızda ise radyolarit açısından hem yongalama ürünleri ve teknolojik parçalarda hem de çekirdek ve çekirdek parçalarında kahverengi, gri ve
yeşilin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu durumu bir tercih sebebine
bağlamaktan öte kaynaklarda bu renklerin çok bulunmasına bağlamak daha
doğrudur. Nitekim bölgede yer alan diğer yerleşimlerin endüstrilerinde de
bu renklerin yoğunluğu göze çarpmaktadır. Çakmaktaşı açısından ise kahverengi ve gri olanlarının kullanıldığı görülmektedir.
Kızılin endüstrisinin yongalama ürünlerine bakıldığında yonga üretiminin ilk sırada geldiği görülmektedir (Tablo: 1, Resim: 1). Sırasıyla dilgicik ve
dilgiler (Resim: 2) endüstride yer alan diğer unsurlardır. Teknolojik parçalar
açısından ise hazırlama yongaları ilk sırada yer almaktadır. Çekirdeğin hazırlanmasına ve düzenlenmesine yönelik alınan tepeli ve dönümlü dilgi-dilgicikler ile çekirdek tablaları da endüstride yer almaktadır.
Endüstride yer alan parçalar arasında düz topuklu olanlar ilk sırada yer
almaktadır (Tablo: 2). Bunların yanı sıra topuğu kırık, çizgi topuklu, topuksuz
ve ham topuklu olan parçalar da sayısal açıdan yoğundur. Tabloda görülen
diğer topuk tipleri ise daha az sayılardadır. Genel olarak yongalama ürünleri ve teknolojik parçaların kopma açıları 90º ve vurma yumruları belirsizdir.
Toplamları % 38’lik bir dilime karşılık gelen dilgisel yongalama ürünlerinin
% 51’i trapez, % 49’u üçgen kesitlidir. Büyük bir çoğunluğu tek kutuplu çekirdeklerden alınmıştır ancak daha az sayılarda da olsa iki ve çapraz kutuplu
çekirdeklerden alınmış olanlar da mevcuttur.
Kızılin endüstrisinde toplam 244 adet çekirdek ve çekirdek parçası tespit
edilmiştir (Tablo: 3). Çekirdeklerin % 79’u hazırlanmış, % 16’sı hazırlanmamış çekirdeklerdir. Ayrıca % 5 oranında çekirdek parçası bulunmaktadır. Tek
kutuplu prizmatik çekirdekler hazırlanmış çekirdekler arasında ilk sıradadır.
Daha az sayılarla karşımıza çıkan diğer hazırlanmış çekirdekler ise iki kutuplu, çapraz kutuplu, piramit ve disk biçimli çekirdeklerdir. Hazırlanmamış
çekirdeklerde ise şekilsiz çekirdekler ilk sıradadır. Ayrıca iki adet denenmiş
hammadde bulunmaktadır. Çekirdeklerin hepsinin düz vurma düzlemine
sahip olduğu belirlenmiştir ki bu durum yongalama ürünlerinin büyük bir
kısmının topuğunun düz oluşunu açıklar niteliktedir.
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Tek kutuplu prizmatik çekirdekler Kızılin çekirdekleri arasında ilk sırada
yer almaktadır (Resim: 3). Tespit edilen hazırlanmış çekirdeklerin yarısından
fazlasını tek kutuplu çekirdekler oluşturmaktadır. Çeşitli boyutlarda olan bu
çekirdekler arasında tükenene kadar yontulmuş olanları da mevcuttur. Dilgidilgicik çıkarımına yönelik olan bu çekirdeklerin vurma düzlemi ile yongalama yüzeyi arasındaki açıları 90º’dir. Bu çekirdekler, kopma açıları 90º’ye
eşit ve tek kutuplu çekirdeklerden alınmış olan dilgisel yongalama ürünlerini
açıklar ve teknolojik açıdan ikisi arasındaki bağıntıyı ortaya koyar niteliktedir.
Kızılin çekirdekleri arasındaki ikinci grubu iki kutuplu prizmatik çekirdekler oluşturmaktadır (Resim: 4). Çeşitli boyutlarda olan bu çekirdekler
arasında da tükenene kadar yontulmuş olanları da mevcuttur. Bunların da
vurma düzlemi ile yongalama yüzeyi arasındaki açıları 90º’dir. İki kutuplu
çekirdeklerden alınmış dilgisel yongalama ürünleri az sayıda da olsa endüstride bulunmaktadır.
Hazırlanmış çekirdekler arasında 3. sırada çapraz kutuplu çekirdekler yer
almaktadır (Resim: 5, 1). Vurma düzlemi ile yongalama yüzeyi arasındaki
açıları 90º olan bu çekirdekler de dilgi-dilgicik çıkarımına yöneliktir ve endüstride yer alan çapraz kutuplu çekirdeklerden alınmış az sayıdaki dilgisel
yongalama ürünü ile ilişkilidir. Orta Paleolitik bir teknoloji gösteren ve tek
örnekle karşımıza çıkan disk biçimli çekirdek (Resim: 5, 2) Kızılin’de daha da
erken tabakaların varlığını gösterebileceği gibi tesadüfi bir şekilde de yerleşime gelmiş olabilir. Dolayısıyla bu parçanın detaylı değerlendirilebilmesi ve
yorumlanabilmesi için sistemli kazıların sonuçlarını beklemek gerekecektir.
Hazırlanmamış çekirdekler şekilsiz çekirdekler ile denenmiş hammaddelerden oluşmaktadır. Şekilsiz çekirdekler Kızılin’deki az sayıda yonga çekirdeklerini temsil etmektedir. Denenmiş hammadde adı altında değerlendirdiğimiz parçalar üzerinden bir ya da iki yonga alınmış parçalardır.
Çekirdekler üzerinde bulunan son negatif izlerin sayılması sonucu Kızılin
çekirdeklerinden en az 1 (şekilsiz çekirdek) en fazla 17 (iki kutuplu prizmatik çekirdek) ürün alındığı tespit edilmiştir. Tek kutuplu çekirdeklerden ortalama 3-8 ürün, iki kutuplu prizmatik çekirdeklerden ise ortalama 5-10 ürün
alınmış olduğu belirlenmiştir. Yine çekirdekler üzerinde bulunan son negatif
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izlerine bakarak tespit edilen son ürünlerin çoğunlukla dilgicik olduğu görülmektedir. Bu durum yongalama ürünleri arasında çok sayıda yonga olmasıyla çelişkili gibi görünse de materyalin yüzey taramasıyla elde edilmiş olması
daha iri boyutlu olan yongaların daha rahat seçilebilmesi nedeniyle çok olması ile açıklanabileceği gibi yumruların istenen çekirdek formuna getirilebilmesi için yoğun bir yongalama sürecinden geçmesi yani hazırlık sürecinde
yumrulardan çok sayıda yonga alınması ile de açıklanabilir. Ayrıca toplanan
materyalde yonga çekirdeklerinin şimdilik kaydıyla az oluşu da böylesi bir
tablonun ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir diye düşünmekteyiz. Devam
edecek kazılarla in situ materyalden elde edilecek istatistiki sonuçlar bu konuyu daha derinlemesine aydınlatacaktır.
2017 yılında Kızılin’den ele geçen materyal arasında alet olmayan parçalar
2106 adettir ve tüm endüstrideki oranı % 87’dir. Alet özelliği gösteren parçalar ise 324 adettir ve tüm endüstrideki oranı % 13’tür. Bu parçalar mikrolitler
ve makrolitlerden oluşmaktadır. Alet özelliği gösteren bu parçaların % 88’ini
makrolitler, % 12’sini ise mikrolitler oluşturmaktadır.
Kızılin yontmataş endüstrisi mikrolitleri geometrik olan, geometrik olmayan ve tanımlanamamış mikrolitlerden oluşmaktadır (Tablo: 4). Toplamda 40
adet olan mikrolitlerin yalnızca 4 tanesi geometrik geri kalan 36 tanesi ise geometrik olmayan mikrolitlerden oluşmaktadır. Kızılin endüstrisi göz önüne
alındığında mikrolitlerin son derece az oldukları görülmektedir. Mikrolitlerin
Kızılin yontmataş stratejisindeki yeri ve öneminin bu yıl başlayacak sistematik kazılar sonucunda daha net bir şekilde ortaya konacağını düşünmekteyiz.
Sayısal açıdan az oluşlarının nedeni teknolojik bir tercihten ziyade oldukça
küçük boyutlu olmalarından ötürü bu yıl gerçekleştirilen yüzey toplaması ile
tespit edilmelerinin zor oluşu ile açıklanabilir. Bu durumun açığa kavuşması için yapılacak kazılar ile ortaya çıkacak in situ malzemenin önemi bir kez
daha karşımıza çıkmaktadır. Tekno-tipolojik açıdan Paleolitik’in geç aşamalarına ait özellikler sergileyen bu endüstrideki mikrolitlerin sayısal açıdan artacağını düşünmekteyiz.
Geometrik mikrolitler ikizkenar üçgen, trapez, çeşitkenar üçgen ve atipik
üçgen alt tiplerinden oluşmaktadır (Resim: 6). Geometrik olmayan mikrolitler ise daha çok alt tiple nitelenmektedir. Sırtlı dilgicik, düzeltili dilgicik, bu-
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danmış dilgicik ve uç ana tipleri altında topladığımız bu mikrolitlerin çeşitli
alt tipleri mevcuttur (Resim: 7). Geometrik mikrolitler arasında sırtlı dilgicik
ana tipi altında yer alan düz sırtlı dilgicikler oldukça baskındır. Bunlar aynı
zamanda tüm mikrolitler arasındaki en baskın alt tiptir. Bunları kısmi sırtlı
dilgicik, kavisli sırtlı dilgicik, tek kenarı düzeltili sırtlı dilgicik ile dibi eğik
budanmış sırtlı dilgicik takip etmektedir. Düzeltili dilgicikler arasında kısmi düzeltili dilgicikler ilk sırada yer almaktadır. Bunların yanı sıra düzeltili
dilgicik, iç yüzden kısmi düzeltili dilgicik, almaşık düzeltili dilgicik ve eğik
budanmış düzeltili dilgicik diğer alt tiplerdir. Budanmış dilgicikler iç yüzden
düzeltili eğik budanmış dilgicik ile eğik budanmış dilgicik alt tipleriyle temsil
edilmektedir. Uç kategorisinde değerlendirilen parçalar ise mikrogravet uç ve
eğik budanmış uç alt tipleriyle karşımıza çıkmaktadır.
Kızılin makrolitlerine baktığımızda ise çok sayıda alt tiple nitelenen görece geniş bir alet çeşitliliği göze çarpmaktadır (Tablo: 5). Ön kazıyıcılar hem nitelik hem nicelik açısından öne çıkan alet grubudur. Bu grubu sayısal açıdan
taş kalemler, düzeltili yonga ve dilgiler ile çentikli aletler izlemektedir. Bunların dışındaki alet grupları ise oldukça az sayılarda karşımıza çıkmaktadır.
Ön kazıyıcılar hem sayısal açıdan hem de alt tip çeşitlenmesi açısından
Kızılin makrolitleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Bunlar arasında yonga üzerine ön kazıyıcılar ilk sırada yer almaktadır (Resim: 8). Bunları sayısal
açıdan ikinci sırada yer alan mikro ön kazıyıcılar takip etmektedir. Oldukça
küçük boyutlu olan bu ön kazıyıcılar çok ince işçilik göstermektedir (Resim:
9). Ön kazıyıcılar arasında 3. sırada dilgi üzerine ön kazıyıcılar yer almaktadır (Resim: 10). Bunlar dışında belirlenen alt tipler daha az sayılarla temsil
edilmektedir. Kızılin makrolitlerinde ikinci önemli alet grubu taş kalemlerdir.
Toplam sayıları 55 olan taş kalemler arasında 46 adet ile çekirdek üzerine
taş kalemler ilk sırada yer almaktadır (Resim: 11). Bu taş kalemler arasında
ilk sırada tek kutuplu prizmatik çekirdekler üzerine yapılmış olanlar yer
almaktadır. Bunların yanı sıra iki kutuplu, çapraz kutuplu çekirdek ve çekirdek parçası üzerine taş kalemler de bulunmaktadır. Çekirdek üzerine taş
kalemlere oranla oldukça az sayılarda da olsa dilgi üzerine ve yonga üzerine
taş kalemler de bulunmaktadır. Endüstride taş kalemlerin bu derecede fazla
oluşu yapılacak sistemli kazılar sırasında bunların kullanım alanlarına uygun
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bir takım eserler ele geçebileceğine dair umut oluşturmaktadır. Bunun teyidi
için de kazıların başlaması ve bunların stratigrafik katmanlardan ele geçmelerini beklemek gerekmektedir. Makrolitler arasında 3. alet grubunu düzeltili
yongalar oluşturmaktadır (Resim: 12). Düzeltili yongalar arasında tek kenarı
düzeltili olanlar ilk sırada yer almaktadır. Bunlar dışında kısmi düzeltili, iç
yüzden düzeltili, almaşık düzeltili, iki kenarı düzeltili almaşan düzeltili olanlar da bulunmaktadır. 4. sırada yer alan düzeltili dilgiler (Resim: 13) arasında
kısmi düzeltili dilgiler ilk sırada yer almaktadır, bunları sırasıyla tek kenarı
düzeltili dilgiler, düzeltili tepeli dilgiler, iç yüzden düzeltili dilgiler ile tek
örnekle karşımıza çıkan iç yüzden düzeltili tepeli dilgi, almaşan düzeltili dilgi ile düzeltili dönümlü dilgi takip etmektedir. Bu dört ana grup dışında yer
alan aletler daha az sayılarda karşımıza çıkmaktadır. Bunlar arasında çentikli
aletler (Resim: 14, 1), budanmış dilgiler (Resim: 14, 2), dişlemeli aletler (Resim:
14, 3) ve tek örnekle temsil edilen taş delgi (Resim: 14, 4) bulunmaktadır. Kemik alet işçiliğinde yoğun bir şekilde kullanılan ve kemik alet teknolojisinde
önemli bir yere sahip pièce esquillée7lere Kızılin endüstrisinde de rastlanmıştır.
Şimdilik 5 adet ile temsil edilen bu parçalar (Resim: 15) sistemli kazılarla ele
geçirilebilecek kemik aletlerin olabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

SONUÇ
Kızılin’den 2017 yılında yapılan yüzey toplaması sonucu ele geçen yontmataş materyalin ana hatlarıyla bu şekilde özetlenebilir. Buluntuların yüzeyden ele geçmiş olması, elimizde tarih olmaması nedeniyle bu yılki verileri
herhangi bir yerleşim ile karşılaştırmayı doğru bulmadık. Ancak bu yıl başlayacak kazılardan elde edilecek yeni veriler doğrultusunda ilk karşılaştırma yapacağımız yerleşimler arasında öncelikle Kızılin’in yer aldığı bölgede
yer alan Karain B ve Öküzini bulunmaktadır. Karain B bölgenin şimdilik tek
Üst Paleolitik veren yerleşimidir8. Ayrıca bu tabakanın üzerinden de Epipaleolitik’e ait buluntular ele geçmiştir9. Bu tabakalardan alınan radyokarbon
7
8
9

Bulut 2016a, 196; Bulut 2016b: 36; Bulut 2016c: 64.
Yalçınkaya ve diğ. 2007: 547; Yalçınkaya ve diğ. 2006: 407.
Yalçınkaya ve diğ. 2006: 407; Yalçınkaya ve diğ. 2005: 219.

311

tarihleri ile ele geçen yontmataş materyal üzerinde yapılan ayrıntılı teknotipolojik birçok çalışma bulunmaktadır10. Son yıllarda Holosen seviyelerin
kaldırılmasıyla birlikte Epi-paleolitik ve Üst Paleolitik dolgular yeniden kazılmaya başlanmıştır11. Bu dolguların titizlikle yatay planda gerçekleştirilen
kazıları sonucunda elde edilen buluntuları oldukça önemli sonuçlar verecektir12. Öküzini de hem bölge hem Anadolu açısından önemli, kesintisiz bir Epipaleolitik veren bir yerleşimdir13. Buradan da alınmış çok sayıda tarih bulunmakta ve yontmataş materyal üzerinde yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır14. Dolayısıyla Kızılin’den alınacak tarihler ve in situ tabakalardan
ele geçecek buluntular Karain B ve Öküzini buluntuları ile detaylı bir şekilde
karşılaştırılabilecektir.
Kızılin’den görece elde edilen ilk bilimsel verilere dayanarak, yerleşimin
Geç Üst Paleolitik ve/veya Erken Epi-paleolitik dönemlere tarihlenebileceğini düşünmekteyiz. Özellikle Üst Paleolitik açısından Anadolu’da stratigrafi
içinde tespit edilmiş çok az yerleşim yeri olduğu göz önünde bulundurulduğunda Kızılin’den elde edilecek veriler önemli bir boşluğu doldurabilecek
potansiyeldedir.
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Yongalama Ürünleri
Yonga

1254

Dilgicik

407

Dilgi

349
Teknolojik Parçalar

Düz

777

Kırık

536

Hazırlama Yongası

77

Çizgi

355

Tepeli Dilgi

43

Topuksuz

283

Dönümlü Dilgi

23

Ham

167

Tepeli Dilgicik

14

Nokta

34

Çekirdek Tablası

9

İki Yüzlü

12

Çekirdek Kenarı

2

Budanmış

10

Dönümlü Dilgicik

2

Yüzcüklü

6

Dönümlü Yonga

1

Çatı Biçimli

1

TOPLAM

TOPLAM

2181

Tablo 1: Kızılin yontmataş endüstrisi yongalama ürünleri ve teknolojik parçalar.
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Tablo 2: Kızılin yontmataş endüstrisi yongalama ürünleri ve teknolojik parçaların topuk tipleri.

HAZIRLANMIŞ ÇEKİRDEKLER

ADET

Tek Kutuplu Prizmatik Çekirdek

122

İki Kutuplu Prizmatik Çekirdek

62

Çapraz Kutuplu Çekirdek

7

Piramit Biçimli Çekirdek

1

Disk Biçimli Çekirdek

1
Toplam

HAZIRLANMAMIŞ ÇEKİRDEKLER

193
ADET

Şekilsiz Çekirdek

9

Denenmiş Hammadde

2
Toplam

11

Toplam

244

Çekirdek Parçası

40

Tablo 3: Kızılin yontmataş endüstrisi çekirdekler.
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Mikrolitik Aletler

Adet

Geometrik Mikrolitler
İkizkenar Üçgen

1

Atipik Üçgen

1

Çeşitkenar Üçgen

1

Trapez

1
Geometrik Olmayan Mikrolitler

Sırtlı Dilgicik
Düz Sırtlı Dilgicik

12

Kısmi Sırtlı Dilgicik

2

Kavisli Sırtlı Dilgicik

1

Ön Kazıyıcı

74

Tek Kenarı Düzeltili Sırtlı Dilgicik

1

Taş Kalem

57

Dibi Eğik Budanmış Sırtlı Dilgicik

1

Düzeltili Yonga

69

Düzeltili Dilgicik

Makrolitik Aletler

Adet

Düzeltili Dilgi

35

Kısmi Düzeltili Dilgicik

5

Çentikli Alet

10

Düzeltili Dilgicik

2

Tanımlanamamış

7

İç Yüzden Kısmi Düzeltili Dilgicik

1

Makrolit

Almaşık Düzeltili Dilgicik

1

Pièce Esquillée

5

Eğik Budanmış Düzeltili Dilgicik

1

Budanmış Dilgi

5

Rende

5

Dişlemeli Alet

4

Kullanım Çentikli Dilgi

4

Bileşik Alet

3

Budanmış Dilgicik
İç Yüzden Düzeltili Eğik Budanmış

1

Dilgicik
Eğik Budanmış Dilgicik

1

Uç

Kazıyıcı

1

Mikrogravet Uç

5

Taş Delgi

1

Eğik Budanmış Uç

1

Budanmış Yonga

1

Ağır İş Aleti

1

Tanımlanamamış Mikrolitler
Tanımlanamamış Kırık Mikrolit Parçası
TOPLAM
Tablo 4: Kızılin mikrolitik aletler.
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1
40

Diğer

2
TOPLAM

284

Tablo 5: Kızılin makrolitik aletler.

Resim 1: Yongalar.

Resim 2: Dilgi ve dilgicikler.
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Resim 3: Tek kutuplu Prizmatik çekirdekler.

Resim 4: İki kutuplu Prizmatik çekirdekler.

Resim 5: Diğer çekirdekler.
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Resim 6: Geometrik mikrolitler.

Resim 7: Geometrik olmayan mikrolitler.

Resim 8: Yonga üzerine ön kazıyıcılar.
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Resim 9: Mikro ön kazıyıcılar.

Resim 10: Dilgi üzerine ön kazıyıcılar.

Resim 11: Çekirdek üzerine taş kalemler.
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Resim 12: Düzeltili yongalar.

Resim 13: Düzeltili dilgiler.
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Resim 14: Diğer aletler.

Resim 15: Piece Esquille.
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TABAE ANTİK KENTİ’NDEKI
YERALTI AÇIKLIKLARI VE DURAYLILIK SORUNLARI
Halil KUMSAR*
Ömer AYDAN
Mustafa BEYAZIT
GİRİŞ
Tabae Antik Kenti, Denizli il merkezinin 67 km. güney batısında DenizliMuğla illerini birbirine bağlayan karayolu kenarında stratejik bir tepe üzerinde kurulmuştur (Resim: 1 ). Kent, Büyük İskender’den sonra Anadolu’da
kurulan kent devletlerindedir ve Helenistik dönemden (M.Ö. 320’den sonra) günümüze kadar kesintisiz bir yerleşime sahne olmuştur. Roma Hamamı
ile, Osmanlı Devleti’ne ait Cevherpaşa Camisi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Antik Tabae kenti üzerine kurulan Kale-Tavas, Menteşe Beyliği’nin
önemli kentlerinden biri olmuştur.
Kent, altta kolay ayrışabilen kumtaşı, silltaşı ve çakıltaşı birimleri üzerinde yeralan kireçtaşı kütlesi üzerinde kurulmuştur. Tabandaki kumtaşı-silttaşı
birimlerin aşınması, yağış ve yeraltısuyu etkisiyle makaslama dayanım parametrelerinin zayıflaması sonucu bu birim içinde iki adet heyelan meydana
gelmiş, üstteki kireçtaşı birimi içinde de gerilme çatlakları oluşmuştur. Bu nedenle antik kent yerleşim alanı tarihsel dönemlerde sürekli küçülmüş, en son
1956 yılında afete maruz bölge ilan edilmiş ve kent tamamen terk edilerek bu
günkü Kale ilçesinin yeni yerleşim alanına taşınmıştır.
*

Halil KUMSAR, Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı, Denizli/TÜRKİYE.
Ömer AYDAN, Department of Civil Eng. and Architecture, University of the Ryukyus, Nishihara, Okinawa/JAPAN.
Mustafa BEYAZIT, Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Kınıklı, Denizli/TÜRKİYE.
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Resim 1: Tabae Antik Kenti yerleşim alanının kale ilçesinin batısından görünümü.

JEOLOJİK YAPI
Tabae ve yerleşim alanında tabanda Oligosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve kiltaşı ardalanması ve bunun üzerinde açısal uyumsuzlukla yeralan
Burdagaliyen yaşlı kireçtaşı birimi yeralır (Özpınar 1995). Bu birimlerin aşınıp taşınması sonucu oluşan alüvyon birimi en genç birimdir (Harita: 1).

Harita 1: Tabae Antik Kenti yerleşim alanı ve yakın çevresinin jeoloji ve mühendislik jeolojisi haritası
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Çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve kiltaşı ardalanmasından oluşan birim kömür
ara seviyeleri içerir ve GB’ya 40o-70o arasında değişen değerlerde eğimlidir.
Kireçtaşı birimi yatay tabakalanma gösterir. Kale havzasındaki kalınlığı 105m
olan (Özpınar, 1995) birimin Tabae antik kent alanındaki kalınlığı 7m ile 30m
arasında değişir (Resim: 2).
Bu birim yer yer erime boşlukları içerir. Ayrıca tektonik yapısına bağlı
gelişen çatlak sistemleri ve tepenin güneydoğu yamacında meydana gelmiş
heyelanlar sonucu gelişen gerilme çatlakları kireçtaşı biriminin geçirimliliğini
artırmıştır (Harita: 1). Kış ve ilkbahar aylarında aylarında yağan yağmur ve
kar suları, geçirimsiz kumtaşı-kiltaşı ardalanması üzerinde yeralan kireçtaşı
biriminin çatlak ve erime boşluklarında depolanmaktadır. Antik dönemde
kireçtaşı içinde açılan keson kuyu ve sarnıçlar vasıtasıyla kentin içme ve kullanma suyunun önemli bir kısmı karşılanmıştır (Resim: 3a, b). Tabea yerleşim
alanında K-G doğrultulu doğrultu atımlı fayın varlığı arazide gözlenmiştir
(Harita: 1).

Resim 2: Tabae kentinin tabanında yeralan jeolojik birimlerin görünümü.
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Resim 3: a) Kireçtaşı birimi içinde açılmış sarnıçlar, b) kireçtaşı-silttaşı, kumtaşı dokanığından su çıkuşının görünümü

Resim 4: Eski (fosil) heyelan alanının görünümü.

KÜTLE HAREKETLERI
Heyelanlar
Tabae yerleşim alanının güney doğu yamacında tarihsel dönemlerde meydana gelmiş iki büyük eski (fosil) heyelan mevcuttur (Harita: 1). Bu nedenle
hem antik dönemde ve hem de yakın tarihte bu alanda yapılaşma olumsuz
etkilenmiştir. Birinci heyelan alanında yamaç kütlesi tamamen kaymıştır. Heyelan alanında kireçtaşı birimi içinde yeralan yeraltı mezarları ve yeraltı yaşam alanları da heyelan kütlesi ile hareket etmiştir. Bu heyelanın alanı Harita
1 ve Resim 4’de görülmektedir.
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Resim 5: Tabae yerleşim alanındaki ikinci heyelan kütlesi içindeki gerilme çatlakları.

İkinci heyelan alanında ise yamaç kısmen kaymıştır ve bu kayma sonucunda yamacın güney ucunda kireçtaşı bloklarında düşme ve devrilmeler
meydana gelmiştir. Tabae antik kentinin güney ucunda da derinliği 8 m.’ye
ve genişliği 2 m.’ye kadar ulaşan gerilme çatlakları meydana gelmiştir (Harita: 1 ve Resim: 5).
Tabae yerleşim alanının batı yamacında bir tünel yeralmaktadır (Resim: 6).
Bu tünelin genişliği genellikle 1-1,5 m. arasında değişmekte olup, güneybatı
ucunda 2 m.’ye ulaşmaktadır. Toplam uzunluğu 114 metre olan tünelin 23
m.’sinde düşük debide su kaynağı ve hemen yanında kireçtaşı kayası üzerine
kazıma tekniği ile yapılmış 30x20 cm. ölçülerinde bir haç işareti yeralmaktadır (Beyazıt vd., 2017) . Tünelin yan duvarlarında ve tünel tabanında kireçtaşı
birimi içine kazılarak açılmış drenaj kanalları inşaa edilmiş ve böylece tünel
içinde insan hareketinin daha rahat olması sağlanmıştır (Şekil: 7). Bu tünelin Tabae tepesinin yamacına paralel olarak açılmasının iki nedeni olabilir.
Bunlardan birincisi kente saldırı anında yeraltında saklanmak ve şehrin diğer
noktalarına ulaşmak, ikincisi de kumtaşı ve kiltaşı üzerindeki geçirimli kireçtaşı içinde biriken yağış sularının drenajının kontrolü olarak yapılmasıdır.
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Şekil 6: Tabae yerleşim alanının batı yamacındaki tülenilin giriş ağzı
ve yerel heyelan alanının görünümü.

Resim 7: Tünel içindeki su birikintisi, drenaj kanalları ve kaynak çıkışının görünümü.

Tabae kazı ekibinin kazı çalışmalarında tünel içinde yoğun su birikintisine rastlanmıştır (Resim: 7). Tünelin güneybatı çıkışında meydana gelen
yerel heyelan ile tünelin içinde bulunduğu kireçtaşı ve hemen tabanındaki
kumtaşı-silttaşı birimi kaymış ve tünelin devamlılığı kesintiye uğramıştır. Bu
heyelanın başlıca nedeni de, tünel içinde biriken suyun yüzeye çıkamaması,
kireçtaşı altındaki birimin bünyesine su alarak yumuşaması sonucu gözenek
suyu basıncının artması ve makaslama dayanınmının azalmasıdır (Kumsar
vd, 2017).
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Kaya Düşmeleri
Kireçtaşı birimi içinde açılmış olan yeraltı açıklıklarında özellikle yamacın
batı ve güney kesiminde çok sayıda kaya düşmesi mevcuttur (Resim: 2). Bu
kaya düşmeleri yeraltı açıklığının yan duvarlarındaki kireçtaşı birimindeki
bozunma etkisiyle zayıflama (Resim: 8a) ve tabandaki kumtaşı-silltaşı seviyelerinin aşınması sonucu bu birimin üstünde askıda kalan kireçtaşı biriminin
çatlak yüzeylerinden ayrılması sonucu meydana gelmektedir (Resim: 8b, Resim: 9).

Resim 8: a) Tabae’nın batı yamacında kireçtaşı biriminde meydana
gelen kaya düşmesi, b) düşme riski taşıyan kaya bloğu.

Resim 9. Tabea yerleşim alanının kuzeybatısında meydana güncel gelen kaya düşmeleri.
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Kaya Devrilmeleri
Tabae antik kent alanında devrilme türü kütle hareketleri genellikle antik
kentin güney batısında eski heyelan alanındaki kireçtaşı birimi içinde yeralan
gerilme çatlaklarının birer ayrılma yüzeyi olarak işlev görmesi ve kireçtaşı
bloklarının ana kayadan ayrılması, topuk kesimindeki kumtaşı-silttaşı biriminin aşınması ve bozunması sonucu meydana gelmiştir (Resim: 10, 11a). Antik
dönemdeki heyelan hareketi sonrasında kireçtaşı birimi içinde yeraltı açıklıkları kazılmıştır. Bunun başlıca kanıtı, yeraltı açıklıklarının heyelan kütlesi
içinde gelişen gerilme çatlaklarından etkilenmemiş olması açıklığının tabanında çatlağın devam etmemesi olarak verilebilir (Şekil: 13b) Ayrıca Tabae
antik knet alanında yetişen bitki köklerinin kireçtaşı birimi içindeki çatlaklarda bitki köklerinin büyümesi sonucu yeni kayma ve devrilmelerin meydana
gelme ihtimali yüksektir (Resim: 12).

Resim 10: Eski heyelan alanında kiretaşı birimi içindeki gerilme çatlakları ve devrilme riski taşıyan kireçtaşı bloğu.
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Resim 11: Kireçtaşı içindeki gerilme çatlakları a) devrilme riski taşıyan kireçtaşı bloğu b) gerilme çatlağı içinde açılan yaraltı galerisi.

Resim 12. Kireçtaşı içindeki çatlak ve zayıflık yüzeylerimnde büyüyen bitki köklerinin neden
olduğu hasarların görünümü.
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SONUÇLAR
Tabae Antik Kenti tabanda kumtaşı, silttaşı ve kiltaşı ardalanmasından
oluşan az geçirimli ve yarı geçirimli birimlerin üzerinde yeralan kırık, çatlak
ve erime boşluklu geçirimli kireçtaşı biriminden oluşan bir tepelik alanda kurulmuştur.
Yağışlı mevsimlerde yeraltına süzülen yüzey suları tabandaki az geçirimli
birimler içine süzülerek bu birimlerin makaslama dayanımında azalmaya ve
yamaç kütlesi içinde heyelanların oluşmasına neden olmuştur.
Tepenin kenarlarındaki kumtaşı, silttaşı ve kiltaşı biriminin aşınması sonucu askıda kalan kireçtaşı birimi içinde devrilme ve düşme türü kütle hareketleri meydana gelmiş, yeraltı açıklıkları ağır hasar görmüş, kent alanı küçülmüştür ve 1956 yılında tamamen terk edilmiştir.
Tabae antik kent alanı günümüzde de kütle hareketlerinin etkisi altında
küçülmekte ve kültürel miras alanları kaybolmaktadır. Bu alanlarda acilen
kütle hareketlerinin durdurulması gerekmektedir. Bu kapsamda ayrıntılı mühendislik jeolojisi projelerinin yapılması ve desteklenmesi, konunun detaylı
araşlıtılarak mühendislik önlemlerinin alınması gerekmektedir.

KAYNAKÇA
Beyazıt, M., Beyazıt, Y., Gital, B.D., Çemeloğlu, Ş., Şen, M., Atıcı,
A., Baysal, H. H., 2017, Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) ören yeri ve
Kale-i Tavas mezarlığı kazıları 2016, 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kültür
ve Turizm Bakanlığı Yayını, Star Matbaacılık Bursa, Cilt 1., s 329-346.
Kumsar H, Aydan Ö, Özkan A.C., Bozdağ, E, Özdemir, D., Yılmaz, H., Beyazıt, M. 2017, Tabea Antik Kenti (Kale-Denizli) Güney Yamacındaki Kütle Hareketlerinin Oluşum Mekanizmalarının İncelenmesi,
Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri 10-14 Nisan/April 2017 Abstracts of the
70th Geological Congress of Turkey, p 539-539.
Özpınar, 1995, Kale (Denizli) güneyindeki bölgenin jeolojik ve petrografik
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BARCIN HÖYÜK’TE BİTKİ SEÇİMİ:
2013-2015 YILI ARKEOBOTANİK SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Hüreyla BALCI*
René CAPPERS
Fokke GERRITSEN
Rana ÖZBAL
GİRİŞ
Son yıllarda Kuzeybatı Anadolu, Trakya ve Batı Anadolu’da artan arkeolojik araştırmalar, bu bölgelerde yaşayan insanların tarıma geçiş sürecinin kendine özgü dinamiklerle farklı bir süreç olarak gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bursa İli’ne bağlı Yenişehir İlçesi’nde bulunan Barcın Höyük yerleşimi,
M.Ö. 7. binyılda Yenişehir Ovası’ndaki yerleşim koşulları hakkında ve dolayısıyla Kuzeybatı Anadolu’nun Son Neolitiği hakkında bilgilenmemizi sağlamaktadır (Harita: 1). Barcın Höyük kazılarının belki de en önemli sonucu,
Marmara Bölgesi’nin Son Neolitiğinin kesintisiz gelişim silsilesinin oluşturulmasındaki katkısıdır. M.Ö. 7. binyıla dair bilgilerimizi Menteşe Höyük’ün en
alt seviyesinden de eskiye götürdüğü için kazılar bölgede bilinen ilk yerleşik
toplumlar hakkında karşılaştırmalı malzeme sağlayabilecek potansiyeldedir
(Gerritsen vd. 2013a). Barcın Höyük’ten elde edilen radyokarbon tarihleri ve
yapılan stratigrafik gözlemler M.Ö. 7. binyılın ilk yarısından 6. binyılın başına
kadar olan süreci, materyal kültürü, mimarlığı ve geçim stratejileriyle birlikte
yeniden yapılandırmamızı sağlayıcı niteliktedir.
*

Doktora öğrencisi Hüreyla BALCI, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE.
Prof. Dr. René CAPPERS, Groningen Institute of Archaeology/THE NETHERLANDS.
Dr. Fokke GERRITSEN, Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT), Beyoğlu-İstanbul/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Rana ÖZBAL, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE.
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Barcın Höyük Kazı Projesi, Jacob Roodenberg’in başkanlığı altında 2005
yılında başlamış olup, 2007 yılından itibaren Fokke Gerritsen ve Rana Özbal
tarafından sürdürülmüş ve 2015 yılında sona erdirilmiştir. Bununla birlikte
malzeme ve yayın çalışmaları hala devam etmektedir. Barcın Höyük’ün Neolitik Dönem’deki kullanımı, 1950’lerden bu yana yapılan yüzey araştırmalarında çıkan yüzey bulgularından anlaşılmıştır (Gerritsen vd., 2013b). Yerleşim, Yenişehir Vadisi’nin dibinde, bataklığın kenarında ya da geri çekilen
göl kıyısında, alçak doğal bir yükselti üzerinde kurulmuştur. Vadi tabanını
dolduran alüvyon, kil, kum ve çakıllardan oluşan kuaterner yataklar üzerinde yer almaktadır. Barcın Höyük, Neolitik Dönem dolgusu en üstte VIa’dan
en altta VIe’ye beş farklı evreye ayrılmıştır (Gerritsen vd. 2013a; 2013b). Bu
proje kapsamında belirtilen evrelerden, en alt iki evresi olan VId evresi ve VIe
evresi ayrıntılı çalışılmıştır.
Barcın Höyük’ün mimarisini anlamak yerleşmedeki bitki dağılımını arkeolojik bir bağlama oturtmak açısından önemlidir. Mimaride en alt tabakalardan itibaren ahşabın önemli bir rol oynadığı gün ışığına çıkartılan kazık
deliklerinden anlaşılmaktadır. Yapılar dörtgen planlıdır ve yerleşme çeşitli
evreler boyunca kullanım bakımından süreklilik göstermiştir (Gerritsen ve
Özbal 2016). Gömütler ise yerleşmenin belirli kısımlarında kümelenmiş olarak yer almakta ve ölüler -bebek gömütleri hariç- konutların içlerinde değil,
genelde yapıların yakın çevresine yerleştirilmiştir.
Bu çalışma, Barcın Höyük’ün bitki yelpazesini belgelemek, bitki kalıntılarının yerleşmedeki dağılımlarını anlamak ve bitki kullanımını ortaya çıkartmak amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM
Bu çalışmada, 2013-2015 kazı sezonlarında alınan VIe evresinden 163 örnek, VId1 evresinden 185 örnek ve VId2-VId3 evrelerinden 71 örnek ve VIcVIb evrelerinden 33 örnek ve tabakası kesinleşmemiş 7 örnek olmak üzere
toplam 459 örnek incelenmiştir. Çalışılan tüm örneklere ilişkin analizlere yer
verilmekle birlikte, Barcın Höyük’ün en erken VIe (M.Ö. kal. 6600-6500) ve
VId1(M.Ö. kal. 6500-6400) yerleşim evreleri alınan örnek sayısı ve dağılımı
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açısından tez malzemesi olarak ele alınmış ve daha ayrıntılı çalışılmıştır (Tablo: 1, Balcı, 2018).
2013-2015 kazı sezonlarında farklı birimlerden (tabaka, taban, çöp çukuru,
duvar hendeği, ocak, kazık delikleri, gömüt gibi) alınan ve 1 ile 8 litre arasında 459 botanik örneği (1331,95 litre toprak) yüzdürme tekniği ile hafif derin
dikdörtgen kovalarda (manuel) bir seferde 1/2 litreyi geçmeyecek şekilde
suda yüzdürülmüştür. Suda yüzdürülen örnekler, kovanın dip kısmında kalan ağır malzeme (çökelti) ve hafif malzeme (yüzeye çıkan kömür kalıntılar)
olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Ağır malzeme yarı gölge bir alanda, hafif
malzeme ise tül bezler içinde iç mekânda kurutulmuş, ardından 0,5<1<2<3
mm’lik çelik test eleklerinden geçirilerek kilitli plastik torba ve test tüplerine
yerleştirilmiştir.
Elde edilen botanik örneklerin birinci kontrolü Barcın Kazı Evi’nde ve Hollanda Araştırma Enstitüsü’nde (NIT-İstanbul) stereo mikroskop ile incelenmiş
ve tanımlamaları yapılmıştır. Fotoğraf çekimi ise Koç Üniversitesi Arkeoloji
Laboratuvarı’nda kameralı stereo mikroskop ile yapılmıştır.
Örneklerin ikinci kontrolü, Groningen Üniversitesi’nden René Cappers
mentörlüğünde Hollanda Araştırma Enstitüsü’nde (NIT-İstanbul) gerçekleştirilmiş, 1. ve 2. kontrollerde cins ve tür tespiti için çeşitli bitki kataloglarından
faydalanılmıştır (Bojnansky ve Fargasova, 2007; Cappers vd., 2012; Cappers
ve Bekker, 2013; Cappers vd., 2016; Martin ve Barkley, 2004; Neef vd., 2012).
Botanik veritabanı oluşturulduktan sonra bitki kalıntılarının yerleşmedeki
dağılımlarını görebilmek için veritabanı ArcGIS programına aktarılmış ve
Piet GERRITS tarafından haritalar oluşturulmuştur.
Mikroskop ortamında iki aşama (1. ve 2. kontrol) ile incelenen örnekler,
Excel programında bir veritabanı oluşturacak şekilde kaydedilmiş, kalıntılar
(1) Ekonomik Bitkiler, (2) Yabani Bitkiler ve (3) Hayvan Kalıntıları (balık kemiği, kemirgen, gübre vs.) olarak üç ana grupta sınıflandırılmıştır.
SONUÇLAR
Botanik verileri bağlam (kontekts) bazında değerlendirirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri bazı açma ve mekânlardan yanma ve
benzeri faaliyetler sonucu daha yoğun örnek gelmesi ve dolayısıyla farklı
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bağlamlardan eşit sayıda botanik örneğinin alınamamış olmasıdır. Barcın
Höyük’te VIe evresinden VId1 evresine geçişte bütün malzemede bir artış
söz konusu olduğu gibi bitki kalıntı sayısında da bir artış görülmektedir
(Tablo: 2).

VIe evresi
VIe evresinde litre başına düşen bitki kalıntı sayısı en çok tabaka olarak
kazılmış taban üstü dolgularda ve silolarda bulunmaktadır. Taban ve tabakalardan alınan örnek ve litre sayısı birbirine yakın olmasına rağmen tabanlarda litre başına düşen kalıntı sayısı 2,05, tabakalarda ise 8,64’tür. Burada ocak
alanlarından gelen kalıntıların litre başına tabanlara göre daha fazla olmasının sebeplerinden biri, yabani bitki kalıntıları ile ilişkili olmasıdır (Tablo 3).
Tabanlardan en yoğun gelen bitki kalıntıları buğday ve ikinci sırada yabani
bitki kalıntılarıdır. Ocak alanlarından ise yabani bitki kalıntıları daha fazla
gelmektedir. Silo alanlarında da ekonomik bitki yoğun olmakla birlikte bu
kalıntılar içinden gelen yabani bitki kalıntıları varlığını göstermektedir. Bu
örneklerde yer alan yabani bitki tohum/meyve kalıntıları çoğunlukla tarım
bitkileriyle beraber arsız ot olarak yetişen ve tarım bitkileriyle beraber araziden yerleşmeye gelen bitki kalıntılarıdır. Tarım bitkisinin tohumları/meyveleri ile yakın boyutlarda olan yabani bitki kalıntıları 1/4 veya 2/4 oranında
bu örneklerden gelebilmektedir. Doğal bir durum olarak elekten geçirme ve
elle temizleme işlemi yapılsa bile mahsulü tamamen temizlemek mümkün
değildir.
VIe evresinde, bitki kalıntılarında Poaceae ailesinden kabuklu buğday T.
monococcum ssp. monococcum (siyez buğdayı) ile T. turgidum ssp. dicoccon (gernik buğdayı) ve beraberinde gelen yabani bitki grubu yoğunluktadır. Tahıl
türleri içinde kabuklu arpa kalıntıları, buğday türlerine oranla daha az bulunmuştur. Bununla birlikte baklagil kalıntıları (14,5 adet) oldukça azdır ve bu
kalıntılardan bazıları kazık deliklerinden gelmiştir. Bu miktar tahıl kalıntıları
ile kıyaslanınca oldukça düşüktür.
VIe evresinde, tahıl grubu içinde Hordeum vulgare ssp. vulgare (6 sıralı arpa
- kabuklu arpa), Triticum monococcum ssp. monococcum (einkorn/siyez buğda-
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yı), Triticum turgidum ssp. dicoccon (emmer/gernik buğdayı), Triticum ssp. aestivum/ ssp. durum (ekmeklik/makarnalık buğday) ve Triticum ssp. aestivum/
ssp. durum ile T. turgidum ssp. dicoccon arasında tam olarak türü belli olmayan
küçük boyutta bir buğday çeşidi yer almaktadır.
Tahıl grubunda Triticum monococcum ssp. monococcum ve Triticum turgidum
ssp. dicoccon kalıntı sayıları ve bağlamlardaki dağılımları birbirine yakındır.
Kalıntıların çoğu tabaka ve tabanlardan gelmektedir. Bunun sebeplerinden
biri bu bağlamlarda diğer bağlamlara göre daha fazla kazı yapılmış olmasıdır. Diğer yandan mekânsal olarak genişlik ve kullanım yoğunluğu da bu
durumu etkileyen diğer bir faktördür. Kalıntı yoğunluğunun olduğu diğer iki
bağlam silo ve ocak alanlarıdır.
En çok kalıntı T. monococcum/dicoccon rachis/kavuz (905 adet), diğer en
çok kalıntı Hordeum / Triticum (659,5 adet) türlerinden gelmiştir. Triticum monococcum ssp. monococcum ve Triticum turgidum ssp. dicoccon kavuz kalıntıları
çalışma sırasında beraber değerlendirilmişlerdir. Bunun sebebi, iki tür buğdayın kavuz yapılarının birbirleriyle benzerlik göstermesi ve tanımlanan özelliklerinin değişiklik gösterebilmesidir.
Beraber değerlendirilen bir diğer grup Triticum / Hordeum (buğday/arpa
taneleri)’dir. Kömür parçacıkları içinde, şeklini muhafaza edebilen ve tanımlanması mümkün tahıl kalıntıları için tür tespiti yapılabilmişken, genel itibariyle iç yapısından tahıl kalıntısı olduğu fakat arpa ya da kabuklu/kabuksuz
buğday kalıntısı olup olmadığı anlaşılmayan tahıl kalıntıları bu grup içinde
değerlendirilmiştir.
Bütün değerlendirmelerle birlikte, kabuklu buğday kavuzu kalıntılarının
yoğunluğuna ve bağlamlardaki dağılımına baktığımızda, arpa ve buğday
grubundaki kalıntıların çoğunlukla kabuklu buğday türlerine ait olduğunu
söyleyebiliriz. Çünkü kalıntıların dış yüzeylerine dikkat ettiğimizde, ekmeklik/makarnalık buğdayın pürüzsüz dış yüzeyi ve daha yuvarlak yapısına
benzemekten çok kabuklu buğday özellikleri taşıdığını ve bazı kalıntıların
ayrıca kabuklu arpa türü özellikleri gösterdiğini görmekteyiz.
Hordeum vulgare (kabuklu arpa) kalıntıları arasında 59 adet arpa tanesi bulunmuşken, kavuz kalıntılarına rastlanmamıştır. Arpa gibi, kabuksuz buğday
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türü olan ekmeklik/makarnalık buğday (T. aestivum/durum) taneleri (37 adet)
bulunmuşken, sadece 2 adet kavuz parçasına rastlanmıştır.
M10 açmasında (locus 496 - beyaz taban, BH46359) çıkan bazı T. turgidum
ssp. dicoccon ve T. aestivum/durum tanelerinde karbonlaşmadan önce çimlenme gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Bu durum nemli bir ortama maruz kaldıkları anlamına gelmektedir.
Tüm değerleri göz önüne aldığımızda, tahıllarda birincil ve ikincil ürünlerin Triticum monococcum ssp. monococcum (einkorn-siyez buğdayı) ve Triticum
turgidum ssp. dicoccon (emmer - gernik buğdayı) olduğunu, üçüncül ürünün
Hordeum vulgare (kabuklu arpa) ve dördüncül ürünün T. aestivum/durum (kabuksuz buğday- ekmeklik/makarnalık buğday) olduğunu söyleyebiliriz.
VIe evresinde, baklagil türleri arasında ise, mercimek (Lens culinaris), bezelye (Pisum sativum) ve kara burçak (Vicia ervilia) yer almaktadır. Bir diğer
ekonomik bitki olan Linum usitatissimum (keten) ise bu evrede 7 adet tohumla varlığını göstermektedir.
Bu evrede 8 mercimek tohumu, 1 bezelye tohumu ve 5,5 kara burçak tohumu olmak üzere 14,5 adet tohum ele geçmiştir. Baklagil kalıntıları kazık deliği, çöp çukuru, tabaka, duvar hendeği, ocak gibi farklı birimlerden ele geçmiştir. Tahıl grubu ile karşılaştırdığımızda kalıntı sayısı oldukça azdır. Lens
culinaris (mercimek) kalıntıları M11 (locus 717, 742, 657), M10 (locus 500), L10
(locus 401, 444, 443, 364), L11 (loc. 635) açmalarından, Pisum sativum (bezelye)
M10 (locus 515) açmasından, Vicia ervilia (kara burçak) M11 (locus 690, 709,
717, 742), L10 (locus 402, 446, 446) açmalarından gelmiştir.
Baklagilleri, tahıllar gibi böceklenmeden ve bozulmadan korumak için
kuru bir yerde ve iyi koşullarda muhafaza etmek gerekmektedir. Zira eldeki
ürünün büyük bir kısmı tüketmek, bir kısmı da bir sonraki ekime tohum olarak saklanmak zorundadır.

VId1 evresi
VId1 evresinde VIe’ye göre bitki dağılımında bazı farklılıklar görülmektedir. Tabanlardaki litre başına bitki kalıntı sayısı artmış, ocak alanlarındaki
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bitki kalıntı sayısı ise düşmüştür (Tablo: 4). Aynı zamanda VIe’de yabani bitki
kalıntıları ocak alanlarında yüksek miktarda iken, VId1 evresinde bu sayı da
oldukça azalmıştır.
VId1’de VIe’den farklı olarak iki yeni bağlamın varlığı söz konusudur.
Bunlar platformlar ve yıkıntı olarak değerlendirilen alanlardır. Bağlamlar
mekân içi-dışı ilişkilerinde tam kesinlik kazanmasa da genellikle mekân içi
bir bağlam olarak değerlendirilmektedir. Bu iki bağlamda, bitki kalıntıları diğer bağlamlara göre en yüksek kalıntı sayısını vermektedir (Tablo: 4). Bunun
sebeplerinden biri, yıkıntı alanlarının çoğunlukla yanmış tabakalarda ortaya
çıkartılmış olması ve bitki kalıntılarının yanarak korunmuş olabileceğidir.
VId1 evresinde, Poaceae ailesi içinde Triticum monococcum ssp. monococcum (einkorn/siyez buğdayı), Triticum turgidum ssp. dicoccon (emmer/gernik
buğdayı), Triticum ssp. aestivum/ ssp. durum (kabuksuz/ekmeklik-makarnalık
buğday), Hordeum vulgare (6 sıralı-kabuklu arpa) ve T. ssp. aestivum/ ssp. durum ile T. turgidum ssp. dicoccon arasında tam olarak türü belli olmayan küçük
boyutta bir buğday çeşidi yer almaktadır. Fabaceae ailesi içerisinde Lens culinaris (mercimek), Vicia ervilia (kara burçak), Pisum sativum (bezelye) ve VIe
evresinden farklı olarak Cicer arietinum (nohut) türleri yer almaktadır. Linum
usitatissimum (keten) ise Barcın için önemli sayılabilecek ekonomik bitkiler
içindedir. Çevreden toplanan türler olarak Corylus avellana (fındık) ve Rubus
(böğürtlen) sayılabilir.
Düşük miktarda örnek alınan gömüt (1 örnek), çukur (1 örnek), duvar temeli (1 örnek) ve duvar (5 örnek) alanlarından neredeyse hiç bitki kalıntısı ele
geçmemiştir. Genellikle tabaka taban ve yapı ile ilişkili kullanım mekânları
örneklenmiş bu tür bağlamlardan en verimli örnek sayıları elde edilebilmiştir.
Tahıl grubunda en yoğun kalıntılar taban, tabaka, platform ve çöküntü
alanlarından gelmiştir. Aynı şekilde bu durum yabani bitkiler için de söz konusudur. Baklagil kalıntılarında L10 açmasında (2a yapısı) kazılan küçük bir
saklama alanında (Resim: 1) bulunan mercimek topluluğu (yaklaşık 20.000
tohum) ve L10E açmasında (2b yapısı) kazılan yanık bir çöküntü alanından
gelen mercimek topluluğunu (yaklaşık 8.000 tohum) ayrı değerlendirirsek,
baklagiller yoğun olarak taban, tabaka, platform ve çöküntü alanlarından gelmektedir.
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Bu evrede toplamda 24 adet keten (Linum usitatissimum) tohumu tanımlanmış, 7 tanesi tabakalardan, 17 tanesi tabanlardan gelmiştir. Fındık (Corylus
avellana) ve böğürtlen (Rubus) kalıntıları tabaka, silo, platform, ocak ve taban
alanlarından gelmiştir.
Yabani bitki kalıntıları genel itibariyle, ekonomik bitki kalıntılarının yoğun geldiği alanlardan gelmektedir fakat diğer mekanlarda da ele geçmiştir.
VIe evresinde belirttiğimiz ekonomik bitki ve yabani bitki ilişkisi bu evrede
de geçerlidir. VId1 evresinde farklı olarak baklagil kalıntıları sayısında ve türünde önemli bir artış gözlenmektedir. VIe evresinde sadece 1 fındık kalıntısı
bulunmuşken, VId1 evresinde fındık kalıntıları açısından gözlenebilir bir artış görmekteyiz.
VId1 evresinde, Fabaceae ailesinde birincil tarım bitkisinin Lens culinaris
(mercimek) ve Vicia ervilia (kara burçak) olduğunu söylemek mümkündür.
Günümüzde Vicia ervilia (kara burçak) sadece hayvan yemi olarak üretiliyor
olsa da, Neolitik Dönem’de insanlar kendileri için beslenme amaçlı yetiştiriyor olmalıydılar. Zeist vd. (1995), kara burçak tohumlarının insan için zehirli/
zararlı olarak bilindiğini, fakat pişirmeden önce tohumları suda bekleterek
zehirli maddenin dış kabuktan taşınmasının sağlanabileceğini ifade etmektedir.
Barcın’da yetiştirilen mercimek (Lens culinaris) türü kırmızı mercimek türü
olmalıdır. Şekil itibariyle ve kırmızı mercimekteki hafif embriyonun çimlenme durumu ile aynı özellikleri göstermektedir. Bir diğer önemli nokta, Barcın
insanlarının mercimeği yazlık olarak yetiştirmiş olmasıdır. Günümüzde Güneydoğu Anadolu’da çevre ve iklim koşullarına dayalı olarak kışlık mercimek (ekim: ekim ayı-kasım sonlarına kadar) üretilmekte, Trakya’da ise yazlık
mercimek (ekim: şubat sonu-mart başı) tercih edilmektedir. Mercimek aşırı
sulak ve nemli bir ortamı sevmediği için, Kuzeybatı Anadolu’nun Neolitik
Dönem’deki çevresel koşulları kışlık mercimek yetiştirmek için elverişli değildir.
Barcın insanlarının yazlık mercimek yetiştirdiklerinin bir diğer işareti ise,
yoğun mercimek kalıntılarının içinden yüksek miktarda diğer bir adıyla yogurt otu ya da yapışkan otu olarak bilinen Galium meyvelerinin tohumlaşmış
halde gelmiş olmasıdır. Galium bitkisi ekin tarlalarında arsız ot olarak yetişip,
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çiçeklenme dönemi Mayıs-Haziran dönemlerindedir. Bu da tohumlaşma döneminin Ağustos-Eylül gibi olduğunu ve yazlık mercimeğin hasat zamanıyla
çakıştığı anlamına gelmektedir.

BİTKİ KALINTILARININ MEKÂNSAL DAĞILIMI
Arkeobotanik çalışma sırasında, sorduğumuz sorulardan biri, çevreden
bilinçli bir davranışla yerleşmeye çeşitli yollarla (hasat, toplayıcılık vb.) getirilen bitkilerin yerleşme içinde nasıl konumlandığıdır. Elbette bu sorunun
bütününü cevaplayabilmek oldukça zordur. Zira, elde edilen besin ürününün tamamının yerleşme içine getirilip getirilmediğini bilmemekteyiz. Ayrıca kazı çalışmaları yerleşmenin küçük bir bölümünde gerçekleştirilebilmiş
olması gibi bu konuyu şekillendiren pek çok kriter bulunmaktadır.
VIe evresi (M.Ö. kal. 6600-6500), Barcın Höyük’teki ilk yerleşimcilerin yaşam düzenlerini ve davranışlarını temsil etmektedir. Yenişehir Ovası’na gelen
ilk yerleşik insanların nereden geldiğini kesin olarak bilememekle birlikte, ele
geçen veriler yanlarında geleneklerini, yaşamsal deneyimlerini ve bilgilerini
buraya taşımış olduklarına işaret etmektedir. Mevcut kültürel ve davranışsal
dinamikleri, çevrenin oluşturduğu kriterler ve yeni davranışsal deneyimler
sayesinde biçimlenmiş olabilir.
Bu evreden, kısa duvarları paylaşan iki dikdörtgen bina kalıntıları kazılmıştır. 24 ve 25 numaralı bu yapılar (Resim: 2), ana toğrağa 40 ile 60 cm.
arasında kazılmış kazık deliklerine yerleştirilen ağır ahşap direkleri taşıyan
bir çerçeveyle inşa edilmiştir (Gerritsen ve Özbal 2016). VIe evresindeki bitki
kalıntılarının ArcGIS haritası üzerindeki dağılımında yoğunluk bu iki mekân
içinde ve çevresinde gerçekleşmektedir (Balcı, 2018:101).
Elle tutulur bir veriyle desteklenmese de tahılın mekân içinde yükseltilmiş
alanlarda (tezgâh gibi), belki kirişlere asılabilir pozisyonda, belki de çatıyla oda arasında tavan olarak isimlendirebileceğimiz ahşaptan oluşturulmuş
depo (kiler) gibi bir alanda muhafaza ediliyor olması olasıdır. Bu sistem hem
ürünü nemden hem de zararlılardan koruyacağı gibi bir yandan da mekân
zemininde kullanılabilir alan oluşturmaya uygundur.
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VId1 evresinin (M.Ö. kal. 6500-6400/6370) yapı aşaması (300 m2 kadar alan
açığa çıkarılmıştır), VIe yapıları olan 24 ve 25 ile aynı hiza ve konumda bir sıra
halinde dört yapıdan oluşmaktadır (batıdan doğuya: 21, 2b, 2a, 19). Yapıların
iç mekân genişliği birbirinden farklıdır ve ortak duvarların paylaşılıyor olması olasıdır (Resim: 3). VIe yapılarına benzer VId1 yapılarının, orta eksende
geniş aralıklarla yerleştirilmiş direklerle desteklenen sırt deliği olan eğimli
bir çatıya sahip olma ihtimali vardır (Gerritsen ve Özbal 2016). Radyokarbon
tarihlerinin yorumuna da dayanarak bu evrenin yaklaşık yüzyıl sürdüğü düşünülmekte ve bu süreç evlerin tümünde mimari düzenlemeler ve onarımlar
şeklinde gözlemlenebilmektedir (Weninger vd. 2014).
L12 açmasında tespit edilen mimari unsurların henüz kazılmamış M12 açmasında bulunan bir yapının bitişiğindeki bir dış mekân ya da sundurma altı
alanı olduğu fikri öne sürülmüştür ve alanın, bir işlev yeri olarak kullanıldığına dair izler tespit edilmiştir. Bu kapsamda bazıları yemek pişirme bazılarının da içlerinde yoğun miktarda kırmızı renkli boya kalıntısı bulunduğundan pigment üretimi ile ilişkilendirilebilecek çok sayıda ocak tespit edilmiştir
(Özbal vd. 2016).
VId1 evresine ait tabakalardan ve birimlerden ele geçen bitki kalıntılarının dağılımı (özellikle tahıl grubu için) VIe evresindeki dağılımla tutarlı bir
şekilde benzerlik göstermektedir. Tahıl kalıntılarının dağılımı, 21, 2b, 2a ve 19
yapıları ve L12 açmasında kazılan bir dış mekan aktivite alanı olarak iki farklı
bölgede yoğunluk göstermektedir. Kuzey avlu olarak nitelendirilen yapıların
kuzey tarafında kalan bölgeden ise botanik kalıntı ele geçmemiştir.
21 No.lu mekânın kuzey ve güneyinde iki örnek dışında sadece kavuz kalıntısının geldiği başka bir alan yoktur. Kavuz kalıntılarının neredeyse hiç görülmediği yerleşmenin güneyindeki L12 açmasında bulunan mekân önü işlik
alanı, tahılların burada öğütüldüğü ya da başka bir işleme alındığını göstermektedir. Her tahıl türünden kalıntının bu alandan ele geçtiğini bilmekteyiz.
Mekanların olduğu alana tekrar dönersek, tahıl yoğunluğunun 21, 2b ve
2a yapılarının içinde ve 2b ve 2a yapılarının güney tarafında ev önü kullanım
alanında olduğunu söyleyebiliriz. Mekanların kuzey tarafında avlu olarak nitelendirilen yerden ise hiç kalıntı gelmemiştir. Mekân içlerindeki tahıl tanesi
ve kavuzu dağılımına dikkat ettiğimizde, hasat edilen tahıl yerleşmeye başağından ayıklanarak getirilmiş olmalıdır.
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Tahıl grubundan farklı olarak, baklagil, keten ve fındık kalıntıları yoğunluklu olarak 21 ve 2a yapılarının içinden, 2b ve 2a yapılarının güney ön tarafından ve yine bu dört yapının güney avlusu olarak değerlendirilen alandan
gelmektedir (Resim: 3). Baklagillerde tahıllar gibi korunabilen harman kalıntısı ele geçmemiştir. Tahıldan farklı olarak 2b ve 19 yapılarından neredeyse
hiç baklagil kalıntısı gelmemiş olması ise ilginç ve değerlendirilmesi gereken
bir detaydır.
Genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse, hem tahılda hem de
baklagilde mekân içi ve mekân önü bir kullanım söz konusudur. Kullanılan
mekân önü alanların üstünün bir şekilde koruyucu bir çatı vb. mimari unsurla kapatılmış olması gerekmektedir. Ürünleri, kullanırken ya da muhafaza
ederken kısa süreli veya uzun süreli sağlıklı koşullarda tutabilmek için hem
iklimsel etkenlerden hem de böcek, fare vb. zararlılardan korumak gerekmektedir. Bu sebeple daha iyi bir kontrol için, yaşam alanının yakın çevresi ve
yerleşimin kendisi ağırlıklı olarak kullanılmış olmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Barcın Höyük’te, ekonomik bitki kategorilerinde en baskın türler tahıl ve
baklagil grubundan gelmektedir. Poaceae (buğdaygiller) ailesinden Triticum
monococcum ssp. monococcum (einkorn/siyez buğdayı), Triticum turgidum ssp.
dicoccon (emmer/gernik buğdayı), Triticum ssp. aestivum/ ssp. durum (ekmeklik-makarnalık buğday) ve Hordeum vulgare (kabuklu arpa) yer almaktadır.
Fabaceae (baklagiller) ailesinde ise, Lens culinaris (mercimek), Vicia ervilia (karaburçak), Cicer arietinum (nohut) türleri bulunmaktadır. Bir diğer tarım bitkisi Linum usitatissimum (keten). Yetiştirilen türlerin yanında, Corylus avellana
(fındık) ve çok az miktarda bir Rubus (böğürtlen) türü çevreden toplanarak
yerleşime gelen türlerdir.
Yabani bitki grubu içerisinde ise Amaranthaceae, Amaranthus (horoz ibiği),
Bolboschoemum cf. glaucus, Boraginaceae (Hodangiller), Brassicaceae (Lahanagiller), Carex (ayakotu), Carex cf. divulsa, Caryophyllaceae (Karanfilgiller),
Chenopodiaceae (Kazayağıgiller), Chenopodium cf. album (aksirken), Chrozophora tinctoria (bambul otu), Cyperaceae (Papirüsgiller), Cyperus cf. (hasırotu
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cinsi), Echium vulgare (engerek otu), Fabaceae (Baklagiller), Fallopia (bir cins
sarmaşık), Convolvulus (bir cins sarmaşık), Galium (yapışkan otu/yogurt otu),
Galeopsis/Convolvulus (elazığ yoğurotu) Geranium (ıtır), Hippocrepis (gevrecik),
Lamiaceae-Nepta-Ocimum, Lithospermum (taşkesen), Malvaceae (Ebegümecigiller), Persicaria maculosa (söğütotu), Poaceae (Buğdaygiller), Polygonaceae
(Madımakgiller), Polygonum (madımak), Rumex cf. (labada), Setaria pumila
(sıçan saçı), T. monococcum ssp. aegilopoides (yabani einkorn/siyez), Triticum
(buğday), Hordeum vulgare ssp. spontaneum (yabani arpa) ve tanımlanamayan
Tip 2 ve Tip 3 olarak cins ve türleri yer almaktadır.
Keten sadece 21, 2a yapılarından ve 2b yapısının güney ön bölümünden
olmak üzere üç farklı alandan tabaka ve tabanlardan ele geçmiştir. Keten tohumları küçük boyutlu ve şeklinin iyi korunmuş olmasından dolayı, yağ ya
da yemekte kullanmak amacıyla değil lifleri için yerleşmeye getirilmiş olmalıdır (Cappers, 2008).
Barcın Höyük’te VIe evresinde tahıl türlerine kıyasla baklagil kalıntıları
çok az (14,5 tohum) ele geçmiştir. Bunun iki sebebi olabilir; birincisi mevcut
bulunan kalıntılar üst tabakalardan çökme vb. sebeplerle alt tabakalara karışmış olabilir. İkincisi ise, ilk yerleşimciler yanlarında baklagil türlerini getirmiş
fakat çok düşük oranda yetiştirmiş olabilirler. Ya da en az tahıl yetiştiriciliği
kadar baklagil yetiştiriciliğine önem veriyorlardı. Eğer öyleyse, ürünün büyük bir kısmını tohumlaşmadan, daha tazeyken kullanıyor olabilirler miydi?
Veya üretim ve tüketim yoğunluğu birbirine yakınsa, korunma durumları
neden farklıydı? VId1 evresinde baklagil kalıntı sayısı artsa da, bu yüksek
artış daha çok mercimek ve karaburçakta görülmektedir. Nohut ve bezelye
kalıntıları VId1 evresinde de az miktarda bulunabilmiştir. Bu konudaki soru
işaretleri daha fazla inceleme ve araştırmayla ilerleyen zamanlarda netlik kazanabilecektir.
Vd1 evresinde yapıların güney bölümünün önünde ‘sundurma’ tarzı ek
bir mimari öğe bulunuyor olmalıdır (Resim: 2-3). Mekanların çok geniş olmadığını göz önünde bulundurursak, mevsime göre, iyi havalarda açık alanda
bitki işleme, yiyecek hazırlama vb. etkinlikler yürütülmüş olmalıdır.
Botanik örnekler incelenirken, örneklerin neredeyse tamamı (2a yapısında
bulunan ve toplam 28000 mercimek kalıntısı barındıran iki mercimek toplu-
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luğu dışında) tekil kalıntı grubu halinde değil, ekonomik ve yabani bitkiler
karışık halde ele geçmiştir. Tüm bitki grupları içinde değerlendirdiğimizde
mercimek (iki yoğun örnek sebebiyle), tahıl ve yabani bitki kalıntılarının, diğer gruplara göre daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz (Tablo 3). Yukarıda da
belirtildiği gibi, tahıl ve baklagil türlerinin yetiştiği yerlerde arsız ot olarak sayılan ve tarım bitkileriyle uyumlu yetişen yabani bitkiler vardır. Bu bitkilerin
bir kısmı ürün ile olgunlaşarak, hasatta tarım ürününe karışmakta ve ayırma
sırasında da bu bitkilerin meyve ve tohumları tarım ürünleri ile birlikte yerleşmeye taşınabilmektedir. Fakat bu durumun besin ekonomisini etkileyen
bir durum olduğu düşünülmemektedir.
Bir diğer sonuç ise, tahıllarda Triticum monococcum ssp. monococcum - Triticum turgidum ssp. dicoccon (kabuklu buğday) tanelerinin yanı sıra kavuz
kalıntılarının da yoğun miktarda örneklerden gelmesidir. Bu sonuç her iki
evrede de gözlemlenebilmiştir. Triticum ssp. aestivum/ssp. durum (kabuksuz
buğday) türünün ise bir tane hariç kavuz kalıntısına rastlanmamıştır. Buradan yola çıkarak, kabuksuz buğday türünün harman kalıntılarının yerleşme
dışında temizlendiğini söylemek doğru olabilir. Kabuklu buğday türlerinde
ise harman kalıntıları yerleşme dışında ayıklansa bile çoğu buğdayın başakları ile birlikte geldiğini şu an için söylemek mümkündür. Buradaki önemli
nokta ise, kavuz kalıntılarının tahıl tanelerine oranının VIe’ye göre VId1 evresinde düşmüş olmasıdır. Bu VId1 evresinde tahılın ya hasat edildiği yerde
ya da yerleşimden uzak kullanışlı bir alanda hasatın harmanından daha fazla
temizlendiği anlamına gelebilmektedir.
ArcGIS programı yardımıyla elde edilen dağılım planlarından yola çıkarak herhangi bazı ekonomik bitki veya belirli bir yabani bitki türünün belli
bir yapıda ya da mekan/oda gibi bir alanda toplanmadığını söylemek mümkündür. Genel dağılım özellikle tahıl türleri için daha geçerli bir durumdur.
Baklagil kalıntılarında ise özellikle VId1 evresinde 21 ve 2a no.lu yapılarda
diğer alanlara göre biraz daha yüksek yoğunlaşma gözlemlenmiştir. Aynı
yoğunlaşma keten için de geçerlidir. Yine de genel çerçeveye baktığımızda,
Barcın Höyük’ün Neolitik Dönem VIe ve VId1 evrelerinde yaşayan insanların
sosyal yaşamında besinsel veya farklı kullanım amaçlarıyla bir ürünü özelleştirerek belli bir alanda muhafazasının veya kullanımının tercih edilmediği,
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bu kullanımın neredeyse örnek alınan tüm mekanlara yayıldığını söylemek
mümkündür.
Elde edilen verilere göre, Barcın Höyük’ün ilk yerleşimcileri tarım ürünlerini yanlarında getirmiş ya da bu yerleşim sürecinde bir şekilde başka bir
yerden tohumlukları elde etmiş olmalıdırlar. Her iki ihtimalde de, Barcın
insanlarının tarım ürünü olan türleri yetiştirmeyi, işlemeyi ve kullanmayı
bildiklerini söyleyebiliriz. Bu sonuca, aynı zamanda mevcut bitki türlerinin
devamlılığının olmasından (VIe, VId1, VId2, VId3, VIc evreleri) yola çıkarak
ulaşmak mümkündür. Barcın Höyük’e ilk yerleşen insanların Anadolu toprakları için temel sayılabilecek ekonomik bitkileri (tahıl, baklagil, keten) yetiştirdiklerini ve çevrelerindeki bitkileri topladıklarını artık biliyoruz. Bu Barcın
Höyük’teki öncülerin çiftçiler olarak geldiğinin bir diğer göstergesidir.
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Barcın Höyük Neolitik Evreler

Litre

Örnek Sayısı

VIc - VIb

87.05

33

VId2 - VId3

169.8

71

VId1

580.85

185

480

163

VIe

Tablo 1: 2013-2015 yıllarında açmalardan alınan örnek sayısı.

Corylus
(Fındık)

Yabani
Bitki

Balık ve
Kemirgen
Kemiği

0

0

2

0

0

0

0

0

1

68

4

134

111

8

Neolitik
Evreler

Hordeum
(Arpa)

Triticum
(Buğday)

Fabaceae
(Baklagil)

n/a

2

1

VIb

0

0

VIc

17

19

7

VId3

23

116

43

Linum
(Keten)

5

VId2

19

49

104

2

2

41

25

VId1

237.7

1681

28181

24

22

2221

363

VIe

62

1163

14.5

7

1

830

10

Toplam

360.7

3029

28349.5

38

160

3273

410

Tablo 2: Neolitik evrelere göre bitki kalıntılarının sayısal dağılımı.

Phase VIe

Contexts / Bağlamlar

Liter /
Litre

Sample
/ Örnek

Plant remains /
Bitki Kalıntıları

1 litreye düşen
bitki kalıntı
sayısı/Plant
remains for per
liter

Taban/Surface

136.5

51

281

2.05

Tabaka/Layer

138.5

54

1197

8.64

Silo/Basin bin

16.1

7

131

8.13

Ocak/Pyrotechnic feature

78.05

18

368

4.71

Duvar hendeği/Ditch trench

5.25

2

26

4.95

Kazık-direk deliği/Post-hole

89.4

21

59

0.65

Deneme birim sondajı /
Exploratory locus sounding

18.45

6

7

0.37

Ana toprak/Virgin soil

1.75

2

0

0

Tablo 3: VIe evresindeki bağlamlarda botanik örneklerin litre ve alınan örnek sayıları ile bitki
kalıntı oranları.
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Evre/Phase VId1
Bağlamlar/Contexts

Litre/
Liter

Örnek/
Sample

Bitki Kalıntıları/
Plant remains

1 litreye düşen bitki
kalıntı sayısı/Plant
remains for per liter

Taban/Surface

191.85

65

1073

5.59

Tabaka/Layer

190

54

1234

6.49

Silo/Basin bin

56.5

18

366

6.47

Ocak/Pyrotechnic feature

42.75

15

141

3.29

Yıkıntı/Collapse

28.5

9

495

17.36

Platform

42.75

14

596

13.94

Duvar/Wall

8.5

5

8

0.94

Çukur/Pit

3.5

1

5

1.42

Duvar hendeği/Ditch
trench

2.5

1

3

1.2

Gömüt/Burial

5.75

3

2

0.34

Tablo 4: VId1 evresindeki bağlamlarda botanik örneklerin litre ve alınan örnek sayıları ile bitki
kalıntı oranları.

Harita 1: Doğu Marmara Bölgesi ve Kuzeybatı Anadolu’da Neolitik Dönem Yerleşmeleri ve Barcın Höyük 1. Yarımburgaz; 2. Yenikapı; 3. Fikirtepe; 4. Pendik; 5.
Aktopraklık; 6. Ilıpınar; 7. Menteşe; 8. Barcın Höyük; 9. Demircihöyük; 10. Keçiçayırı (Gerritsen ve Özbal 2016: Fig.1).
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Resim 1: VId1, 2a yapısında bulunan mercimek saklama alanı. Fotoğraf: Barcın
Höyük Kazı Arşivi.

Resim 2: VIe evresine ait yapılar. Fotoğraf:
Barcın Höyük Arşivi.
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Resim 3: VId1 evresine ait yapılar. Fotoğraf:
Barcın Höyük Kazı Arşivi.

Resim 4.1: Barcın Höyük’te ele geçen bazı bitki kalıntıları.
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Resim 4.2: Barcın Höyük’te ele geçen bazı bitki kalıntıları.

352

1979 – 2017 PERGE, İMİKUŞAĞI, ELAİSSA SEBASTE,
KELENDERİS, ŞAR HÖYÜK, PORSUK, KARAGÜNDÜZ
VE DEDE HARABELERİ KAZILARINDA PİTHOS
ONARIMININ GELİŞİMİ
Hüseyin AKILLI*
GİRİŞ
Kazılarda ortaya çıkarılan büyük pithosları onarıp dış etkenlere karşı gerekli görülen malzemelerle sağlamlaştırdıktan sonra, bazı koruyucu tedbirler
alarak, yerinde muhafaza etmek gerekir. Çünkü bunlar bulundukları yapının
bir parçası ayrılmaz bir bölümüdürler. Bu nedenle zorunlu olmadığı takdirde, büyük küpleri bulundukları yerden alarak müzelerin salon veya depolarında bulundurmak istemiyorsak, birtakım zorluklarla uğraşmamız gerekir.
Bunlar maliyet, buluntu yeri ile ilgili sorunlar ve onarılan küpün tekrar yerine
oturtulması ve korunması ile ilgili zorluklardır. Büyük küplerin onarımı ve
yerinde koruma çalışmaları kazı yerinde yapılacak çalışmalar, atölye çalışmaları ve küpün tekrar buluntu durumuna getirilmesi ve korunması ile ilgili
çalışmalar olmak üzere üç ana gurupta toplanabilir.

KAZI YERİNDE UYGULANACAK ÇALIŞMALAR
Pithoslar, kazı sırasında toprak altından sağlam, parçalar halinde veya
parçalanmış fakat dağılmamış olarak ortaya çıkarılmaktadır. Mekân içinde
değişik duruş şekillerinde bulunmaları ile birlikte, bazı küplerin dip kısımlarının taban zemininin altına oturtulmuş oldukları da görülmektedir. Böyle
durumlarda, pithosun bulunduğu mekân zeminin altında kalan kısmını çıkar-

*

Hüseyin AKILLI, Batman Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Batı Raman Kampüsü – Batman/TÜRKİYE.
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madan önce yer tespiti, fotoğraf çekimleri yapılır. Küp içinde bulunan toprak çıkarılıp, kaba temizliği yapıldıktan sonra daha önce hazırlanmış küçük
üçken etiketler, kırık parçaların birleşme yerlerine karşılıklı olarak iç kısımdan yapıştırılır. Karşılıklı olarak aynı numaralar verilir. Küçük çapa ve mala
kullanılarak, küpün mekan zeminin altında kalan kısmın etrafı 25-30 cm. genişliğinde küp derinliğine kadar kazılır. Kazma sırasında toprağa yapışmış
bulunan parçalar kurtarılarak ve birleşme yerlerinden dikkatli bir şekilde ayrılarak alınır ve onarırım yapılacağı yere götürülür.
Kazıda parçalanmış durumda bulunan fakat dağılmamış olan bir küpün
var olan kısmı ortaya çıkarılırken, parçaların dağılmasını önlemek için lastik
bant, ip veya yapışkan özel bantlar kullanılır. Yapışkan bant kullanmadan
önce, bantın küp yüzeyine zarar verip vermediği kontrol edilmelidir. Zarar
verdiği takdirde bu uygulamadan vazgeçilir. Kıl ve naylon fırçalar kullanılarak mümkün olduğu kadar tozlardan arındırılır. Yapışmış toprak var ise tahta
aletler kullanılarak çıkartılır. Yer tespiti, fotoğraf çekimi ve bazı durumlarda
küpün parçalanmış fakat dağılmamış durumunun eskiz çizimleri yapılır. Her
parçaya ayrı numaralar taşıyan etiketler yapıştırılır ve bu numaralar eskiz
çinimi üzerinde belirtilir. Bu çalışmalar onarıcıya, ileride yapacağı parçaların
birleştirilmesi işleminde kolaylık sağlayacağı gibi, hangisinin daha önce yapıştırılması gerekli olduğu ve metal çubuk yerleştirileceği tespitinde yardımcı
olacaktır.
Pithosun buluntu yerinden alınması, küp ağzından başlamak suretiyle
parçaları birleşme yerlerinden dikkatli bir şekilde ayırarak yapılır ve taşıyıcı
bir levha üzerine konularak, yanlardan desteklendikten sonra atölyeye götürülür. Taşımanın bir vasıta ile yapılması gerektiğinde, aracın tabanı 15-20 cm.
kalınlığında toprak ile örtülmeli veya 5-10 cm. kalınlığında esnek bir malzeme yerleştirilmelidir. Parçalar düzenli bir şekilde yerleştirilir. Sallanmalarını
ve çatlakların genişlemesini veya ayrılmasını önlemek için parçalar yanlardan desteklendikten sonra taşıma işlemi gerçekleştirilir.
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Atölyeye getirilen parçalar geniş bir tezgâh veya düz bir satıh üzerine
yayılır. Parçalar üzerinde bulunan kir tabakası, sert kıl fırçalar kullanılarak
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mümkün olduğu kadar çıkartılır. Parçaların tüm kırık birleşme yerleri değişik
fırçalar, ucu sivri aletler kullanılarak temizlenir ve aseton veya ispirto ile nemlendirilmiş üstübeç yardımıyla tozlardan arındırılır. Temizleme-işlevinde birleşen kırık yüzeylerde bulunan ve birbirini bağlayıcı nitelik taşıyan çıkıntı ve
girintilerin aşındırılmamasına veya yok edilmemesine dikkat edilmelidir.
Eskiz çizimlerine bakarak, hangi parçanın daha önce yapıştırılacağı ve metal çubuk yerleştirmek için delik açılacağı tespit edilir. Böyle çizimler mevcut
olmadığı takdirde, parçaların kırık birleşme yerlerine daha önce karşılıklı verilen aynı numaralara dayanarak, küpün dip kısmını oluşturan parçanın etrafında birleşme durumuna göre parçalar yayılır. Parçaların kırık kırığa oturup
oturmadıkları kontrol edilir, uyumsuzluk mevcutsa giderilir.
Gerçekleştirilen tasnife bağlı kalarak onarılacak pithoslar için bir yapıştırma planı oluşturulmalıdır.
A. Hangi parçanın daha önce yapıştırılacağı belirlenmelidir.
B. Statik açısından hangi parçaların kırık birleşme yerlerine metal çubuk
yerleştirileceği belirlenmelidir.
C. Aşınmış olan kırık birleşme yüzeylerinde hangi yoğunlukta yapışkan
ve dolgu kullanılacağı saptanmalıdır.
C.1. Eski kırık.
C.2. Yeni kırık.
C.3. Aşınmış kırık.
C.4. Yumuşamış kırık.
C.4.1. Fırça ile sürme.
C.4.2. Enjekte etme.
C.4.3. Püskürtme.
C.4.4. Işınlama.
C.4.5. Vakumlama.
C.4.6. Daldırma.
C.4.6.1. Kısmi daldırma.
C.4.6.2. Tam daldırma.

355

Pithos yapıştırma işlemine genellikle tabandan başlayarak yukarıya doğru
yapılır. Parçaların büyük olması durumunda, sağlam bir birleştirme yapabilmek için kırık yüzeylere aynı merkez ve doğrultuda karşılıklı delikler açmak
ve içlerine yapışkan ile birlikte, metal çubuk yerleştirdikten sonra kırık kırığa
parçaları yapıştırmak gerekir. Eskiden yapıştırılan parçaları, bağlayıcı nitelik taşıması amacıyla dış yüzeyine karşılıklı delikler açıldıktan sonra kenet
şeklinde metal çubuk yerleştirilirdi. Burada eskiden uygulanan dıştan metal
çubuk yerleştirme yönteminin eleştirisini yapmak niyetinde değilim. Çünkü
o zamanın şartları, onarımının bu şekilde yapılmasını gerektirmiş olabilir. Fakat şu anda bu yöntemle sağlam bir birleştirme yapmak, eserin dış yüzeyine
zarar vermesi ve görünüm açısından hoş olmayan bir durum arz etmesi nedeniyle sakıncalıdır. Bu nedenle kırık yüzeylere karşılıklı delikler açmak ve
içlerine metal çubuk yerleştirmek suretiyle, sağlam bir birleştirme yapmak
gerekir. Böylece eserin dış yüzeyi tahrip edilmemiş olması ile birlikte paslanmaz metal çubuğun hoş olmayan bir durum arz etmesi de önlenmiş olur.
Ayrıca metal çubuğun içe yerleştirilmesi ve yapışkan ile izole edilmesi, onun
doğa koşullarından etkilenmesini en aza indirger.
Karşılıklı aynı merkez ve doğrultuda delikler açabilmek için birleşebilen iki büyük küp parçasının bir tanesinin kırık yüzeyinde, açılacak olan iki
deliğin yerleri belirlenir. Belirlenen her merkezden geçecek şekilde birbirini
kesen ayrı ayrı ikişer çizgi çizilir ve yanlardan birbirlerine paralel olacak şekilde uzatılır. Bu paralellik, delik açma çalışmasında matkaba yön verilmesi
ve böylece açılacak olan deliklerin doğrultusunu vermesi bakımından çok
önemlidir. Bu nedenle hatasız olması gerekir. Birleşen diğer parça kırık kırığa
oturtulur ve dışta bulunan çizgiler aktarılır. Ayrıca iki birleşen parçanın yan
yüzeyine uzanan bir çizgi çizilir. Üstte bulunan parça alınır. Yanlarda bulunan çizgilerin uzantıları kırık yüzeyde birleştirildiğinde, ikinci parçada açılacak olan deliklerin yerleri ve yönleri belirlenmiş olur. Merkezler matkabın
kaymaması için ucu sivri bir aletle çok hafif oyulur. Matkaba mümkün olduğu kadar en küçük uç takılarak, yan ve önde bulunan çizgiler doğrultusunda
tutularak belirlenen yerlere delikler açılır. Delik içlerine metal çubuk yerleştirilerek, uyumsuzluk olup olmadığı kontrol edilir. Var ise, delikler gerekli
görülen doğrultuda kaydırılmak suretiyle uyumsuzluk giderilerek, ihtiyaç
duyulan genişlik ve derinlikte deliklerin açılma işlemi tamamlanır.
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Deliklerin son temizliği yapıldıktan sonra, parçalara bakarak veya eskiz
girimlerden yararlanmak suretiyle, yapıştırma işlemi küpün dip kısmından
başlayarak tek tek veya guruplar halinde gerçekleştirilir. Yapıştırılan kısım
ip veya lastik bant kullanılarak sarılır. Böylece bütüne doğru gidilir. Deliklere yerleştirilen metal çubuklar, doğa koşullarından etkilenmeyecek özellikte
olmalıdır. Demir gibi doğa koşullarından etkilenerek paslanıp genleşen bir
malzemenin kullanılması durumunda, demir çubukların yerleştirildiği yerlerde, küp yüzeyinden bir süre sonra kabuk şeklinde kopmalar başlar, bu ise
küpün tahrip olmasına neden olur. Bu durumun kısa veya uzun bir süre sonra oluşması, küpün bulunduğu yerin doğa koşullarının etkinliğine bağlıdır.
Kullanılacak olan metal çubukların, krom, nikel veya çelik gibi doğa koşul1arından uzun bir süre etkilenmeyen maddelerden yapılmış olmaları tercih
edilmelidir. Maden materyaller yerine, bu özellikleri gösteren paslanmayan
araldit, polyester gibi yapışkan malzemelerden dökümü yapılmış veya sert
plastik (fiber glass) çubuklar da kullanılabilir.
Ortaya çıkarılan pithosların, özellikle nem ve rutubeti fazla olan bir bölgede bulunmuş olması, yüzeyinin daha çok bozulmasına ve tahrip olmasına neden olur. Bu bozulmanın az veya çok olması, küpün pişirilme durumuna ve
yapıldığı malzemenin kalitesine de bağlıdır. Bozulmuş olan küp yüzeyi, uygulayıcının gerekli gördüğü miktarlarda, yapışkan ve çözücüyü karıştırarak
hazırladığı eriyiki, küp yüzeyine iç ve dıştan fırça, püskürtme, enjekte etme,
ışınlama, vakum (içine emdirme) ve daldırma (kısmi yada tam) metotlardan
birini uygulayarak, içine işletmesiyle sağlamlaştırmayı gerçekleştirir. Bu işlemlerden birini uygulamadan önce küp yüzeyinin temiz olmasına dikkat
edilmelidir. Bu ise mekanik, biyolojik, fiziksel ve kimyasal lazer temizleme
metotlarından birini uygulamakla mümkündür. Bu metotların olumlu veya
olumsuz sonuçları, uygulayıcının bilinçli olarak kullanacağı malzemeye, eserin durumuna ve çalışma anında mevcut olan şartlara bağlıdır.
Bunlardan bir tanesi, yurdumuzda eski eserlerin temizlenmesinde uygulama alanı bulan ve Mekanik Temizleme Metodu içinde yer alan Basınçlı Kum Püskürtme yöntemidir. Bu yöntemle, 1984 senesinde Antalya’nın 18
km. kuzey doğusunda bulunan, Antik Perge Şehrinde ortaya çıkarılan büyük
bir küpün yüzeyinde bulunan kalker tortusu temizlenmiştir. Küpün mevcut
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olan yarısının orijinal üst yüzey düzlüğü, 3 saatlik bir çalışma sonucunda iç
kısma 6-4 kg/cm2. dış kısma ise 4-2 kg/cm2. basınç uygulamak suretiyle elde
edilmiştir.
Basınçlı Kura Püskürtme Yöntemi, uygulayıcıya zaman kazancı sağlamakla birlikte, sürekli olarak dikkatli bir gözlem sonucunda ve hava basıncının iyi
ayarlanması ile küp yüzeyinin aşınmadan ve yıpratılmadan, temizlenmesini
sağlaması bakımından önemlidir. Bu ise uygulama anında, büyüteç ile yapılan sık sık kontroller ve buna bağlı olarak küp yüzeyi ile kum püskürtme
tabancası arasındaki mesafenin, kir tabakasının sertlik durumuna göre, azaltılıp çoğaltılması ile mümkündür. Bu da uygulayıcının deneyimli olmasına
veya daha önce önemsiz bazı ezerler üzerinde uygulamalar yaparak aldığı
sonuçlara göre hareket etmesine bağlıdır. Uygulama anında, dikkatsizce
yapılan hata sonucunda, basınçla püskürtülen kum tanecikleri, küp yüzeyi
üzerinde, aşınmalara ve tamir olunmaz tahribatlara neden olur. Çalışmanın
kabin içinde yapılması gerekir. Fakat böyle bir kabin olmadığı takdirde, kum
ve toz bulutunun etrafa dağılması göze alınarak herhangi bir mekanda da
uygulanabilir. Uygulamayı yapan kişi, toz bulutundan zarar görmemesi için
bütün vücudunu örten bir tulum giymeli, eldiven kullanmalı ve özellikle tüm
başını örten bir başlık takmalıdır. Çünkü püskürtme anında etrafa dağılan
kum ve toz zerrecikleri, uygulayıcının vücudunun açık yerlerinde rahatsız
edici kaşıntıya ve kızarıklıklara sebep olmaktadır. Özellikle solunum esnasında, kum ve tos zerrecikleri vücut içine çekileceğinden solunum ve iç organlarda, sonradan ortaya çıkabilecek birtakım rahatsızlıklar görülebilir.
Üst yüzeyi temizlenen küpün, gerekli görüldüğü taktirde doğa koşullarının tahripkar ortamına karşı, sağlamlaştırma işlemi yukarıda verilen metotlardan biri uygulanarak yapılır. Eriyik Fırça veya Püskürtme Metodu ile uygulanmadan önce küp, enfraruj lambaları veya aynı işlevi görebilen bir başka
aletle ısıtıldıktan sora sertleştirme yapılmalıdır. Küp ısınmış olduğundan, eriyik içine daha iyi nüfus edeceğinden sonuç daha olumlu olur.
Isıtma işlemi, Antalya-Perge’de küp açıkta bırakılarak Ağustos ayının öğlen güneşinden yararlanarak yapılmış ve 1 litre selülozik tiner içine %5 oranında araldit karıştırılarak hazırlanan eriyik, ilk uygulama olarak fırça ile sürülmek suretiyle içine emdirilmiştir.
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Yapıştırma, temizleme ve sağlamlaştırması yapılan küpün atölye işlemleri tamamlanmış olduğundan taşınarak buluntu yerine götürülür. Fakat bazı
durumlarda, parçalar halinde ortaya çıkarılan küpün tüm parçaları bulunmayabilir. O zaman yapıştırma, temizleme ve sağlamlaştırması tamamlanan küpün eksik olan kısmını, küp formuna uygun olarak tümlemek gerekir. Bunun
yapılabilmesi için çoğunlukla eksik kısmın arkasına, dolguya dayanak sağlayan bir destek yapmak gerekir. Eksik olan kısmın durumuna ve büyüklüğüne göre, Dolguyu Yerleştirme Metodu, Balon Metodu, Maskeleme Metodu,
Kalıp Alma Metodu ve İskelet Metodundan gerekli görüleni uygulanır. Bu
metotlar içerisinde İskelet Metodunu uygulamak, küpün yerinde korunması açısından, yerleştirilen dolgunun dayanıklılığı nedeniyle daha uygundur.
Ayrıca eksik kısmın arkasına dolguya dayanak sağlayan bir destek yapmak
gerekmemektedir.
İskelet Metodunda, küpün eksik olan kısmının büyüklük durumuna göre,
eksik kısmın karşılıklı kırık iki yüzeyine, belirli aralıklarla yerleştirilecek olan
metal çubukların kalınlığı ve genişi iğinde, 2-5 cm. derinlikte delikler açılır.
Uzaklıkları belirlenen metal çubuklar, ısıtılarak veya bükülerek küpün eksik
kısmının formu kazandırılır ve açılan deliklere yapışkan ile yapıştırılır. Böylece eksik kısmın iskeleti kurulmuş olur. Çuval bezi veya tülbentten hazırlanan
şeritler, metal çubuklardan alt ve üstten geçirilerek yerleştirilmek suretiyle
eksik kısmın maskeleme işlemi ve sağlamlaştırma dokusu da tamamlanmış
olur.
İhtiyaç duyulan sert dolgu elde etmek için çözelti veya suyun içine sertleştirici ilave edilir. Yapışkanın az veya çok olması, gerekli görülen dolgunun
sertliğine göre değişir, barıştırılır ve daha sonra alçı serpiştirilerek ilave edilir,
beyaz tutkal ile sert bir dolgu elde etmek için, beyaz tutkal suyun içine ilave
edilmemelidir. Çünkü su ile karışması zor olur. Bu bakımdan kullanılmak
istenen miktarda beyaz tutkalın üzerine su ilave edilmelidir.
Sert dolgu, nemlendirilmiş bulunan eksik kısmın kenarlarından başlayarak, küp yüzeyinin bir miktar üstüne kadar spatula ile doldurulur. Bu arada
dolgunun iskelete (metal çubuk ve bez şeritlere) nüfuz etmesi saklanmalıdır.
içten çalışma olanağı var ise, dolgu maddesi ile düzeltme ve tamamlamalar
yapılır. Dolgu tam kurumadan doldurulan kısmın fazlalıkları alınır. Kuru-
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duktan sonra törpü veya spiral zımpara kullanılarak son görünümü verildikten sonra zımparalanır. Toprak boya, polyester gibi yapışkan maddeler ile
karıştırılarak küp rengine uygun renk hazırlanır ve tümlenen kısım boyanır.
Böylece tümlenen kısmın boyanması ile birlikte, kullanılan yapışkanın dolgu
maddesini izole etmesiyle doğa koşullarından etkilenmesini en aza indirger.

BULUNTU YERİNE (İN-SİTÜ)OTURTMA
Onarımı tamamlanan ve dip kısmı yağmur sularının dolmaması için matkapla delinen küpün, büyüklük durumuna ve buluntu yerine olan uzaklığına
göre, vasıta veya işçiler tarafından götürülür, işçilerin götürmesi söz konusu
olduğunda, küp büyük bir bezin ortasına yerleştirilmiş bulunan sünger parçası üzerine, yan olarak yerleştirilir ve yanlardan desteklenir. Bezin kenarlarından veya buraya tutturulmuş bulunan ve uzunluğu küp büyüklüğünden
fazla olan, ağaç dilmelerden (metal çubuklar da olabilir) kaldırmak suretiyle
götürme işlemi gerçekleştirilir. Burada kullanılan bezin, ağaç dilmelerin veya
metal çubukların küp ağırlığını kaldırabilecek sağlamlıkta olması gerekir.
Bunun yanı sıra büyük bir araba lastiğine oturtulan küp, lastik kenarından
kaldırılmak suretiyle götürülebilir. Fakat bu arada, araba lastiğinin küp ile temas ettiği yerleri boyamaması için lastik, bez ile örtülmelidir. Çünkü boyanan
yerleri temizlemek zor ve yorucudur.
Buluntu yerine getirilen küp, daha önce yapılan yer tespitine göre yerine
yerleştirilir. Bazı durumlarda küpün buluntu şekli, dip veya bir- kısmı bulunduğu mekânın taban seviyesinin altında olabilir. Küpün toprak altında
kalan kısmı, daha önce çıkarılırken genişletilmiş olan boşluğun dip kısmına
Antalya-Perge’de olduğu gibi antik tuğlalar yerleştirilir ve küp yer tespitine
göre oturtulur. Küpün toprak altında kalan kısmın etrafı, mekanın taban seviyesine kadar yassı tuğlalar yerleştirilir. Kalan boşluk nemlendirilmiş toprak
ile doldurulur ve tahta takozla veya insan gücü ile bastırılarak, toprağın sıkışması sağlanır. Küp ile toprak arasında kalan antik pişmiş tuğlalar, küpün
toprak ile temasını önlediğinden, nem ve rutubetten sürekli etkilenmesini
azaltacağı düşüncesiyle böyle bir uygulama yapılmıştır. Son- düzenlemeler
yapılarak çalışmalar tamamlanır.
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SONUÇ
Kil eser gurubuna giren Pithos (Büyük Küp) onarım başlangıcım Prof. Dr.
Jale İNAN başkanlığında gerçekleştirilmiş olan Perge Kazılarıyla başlanmış
ve 2017 yılında katıldığım Prof. Dr. Gülriz KOZBE tarafından gerçekleştirilen
Dede Harabeleri kazısıyla devamlılık göstermiştir. 1975 – 2017 tarihleri arasında farklı kültürleri barındıran 30’un üzerinde kazılara 100’ün üzerinde katılmış olmam bu kazılarda da Kil Eserlerle (Pithos, Kil Tablet, Fırın, Seramik,
Kil Lahit, Terrakotta) ilgili onarım ve koruma çalışmaları yapmamı zorunlu
hale getirmiştir.
Perge ve Prof. Dr. Veli SEVİN başkanlığında gerçekleştirilen İmik Uşağı kazılarında yapıştırmada , büyük parçalarda Polyester, küçük parçaların
yapıştırılmasında Peligom, Polivinil Asetat kullanılmıştır. Prof. Dr. Oliver
PELOM başkanlığında gerçekleştirilen Porsuk, Prof. Dr. Tachiser SİVAS başkanlığında gerçekleştirilen Şar höyük, Prof. Dr. Equni SNAİDER başkanlığında Elaiussa Sebaste, Prof. Dr. Levent ZOROĞLU başkanlığında Kelenderis,
ve Prof. Dr. Gülriz KOZBE başkanlığındaki Dede Harabelerinde gün ışığına
çıkarılan parçalanmış fakat dağılmamış veya parçalar halinde bulunan Pithos
onarımlarında Araldit kullanılmıştır. Bazı çok küçük parçaların birleştirilmesinde Peligom kullanılmıştır. Sadece İtalyan arkeolog/restoratör tarafından
çok küçük parçaların yapıştırılmasında Uhu-Plus (Japon Yapıştırıcısı) kullanılmıştır. Şar Höyük ve İmik Uşağı kazılarında pithoslarda bir çok parçanın
eksik ve çok geniş olması nedeniyle yapıştırma çalışmasıyla birlikte tümleme
çalışmalarına da devam edilmiştir.
Tümleme Yöntemleri
A. Akıtma yöntemi.
B. Maskeleme yöntemi.
C. Balon yöntemi.
D. Kalıp alma yöntemi.
D.1. Elde kalıp alma.
D.2. Çarkta kalıp alma.
E. İskelet yöntemleri (Akıllı, 1992)

361

Parça üst yüzey ve kırık kısımlarının temizlenmesinde hemen hemen hepsinde su içerisinde 1,5-2 saat bekletilen parçalar sert plastik fırçaların kullanılması ve bol su ile yıkanması tatbik edilmiştir. Ancak uygulama öncesi pithosların tasarımlı, boyalı olup olmadıklarının kontrolü gerçekleştirildikten sonra
yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bazı üst yüzey ve kırık kısımlarda bulunan
kirler mekanik yöntem ile çıkartılmış ve daha sonra aseton ile nemlendirilmiş
üstüpü ile tozlar alınmıştır. Sadece Perge çalışmasında mekanik yöntem içine
“Kum Püstkürtme” yöntemi kullanılmıştır (Akıllı,1984). Tümleme de Şar Höyük ve İmik Kuşağı kazılarında “İskelet Yöntemi” tatbik edilmiştir.
Temizleme Yöntemleri
1. Kimyasal,
1.1. Güçlü kimyasal maddeler.
1.2. Uçucu kimyasal maddeler
1.3. Temizleme macunları
2. Fiziksel.
3. Biyolojik
4. Mekanik4.1. El kazıyıcıları.
4.1.1. Metal.
4.1.2. Ahşap
4.2. Elektrikli kazıyıcılar
4.2.1 Freze.
4.2.2. Lazer.
5. Basınçla temizleme.
5.1. Mikro uygulama
5.2. Normal uygulama
5.2.1. Hava kullanımı.
5.2.2. Su kullanımı.
5.2.3. Doğal malzeme kullanımı.
5.2.3.1. Cam tozu.
5.2.3.2. Ahşap tozu
5.2.3.3. Metal tozu.
5.2.3.4. Seramik tozu.
5.2.3.5. Taş tozu
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Pithosların dar tabanlı ve geniş karınlı olması ve dar ağızlı olmaları nedeniyle gerekli olan bazı birleşen parçalara metal çubuk yerleştirilerek yapıştırma gerçekleştirilmiştir.
İmik Kuşağı kazısında elektriğin olmaması nedeniyle delik açmada el matkabı kullanılmış, diğer kazılarda ise elektrikli matkap kullanılarak kırık birleşme yerlerine aynı merkez ve doğrultuda delikler açılmıştır. 1,5-3 mm. derinlikte olan ve kırık birleşme yerlerine açılan bu deliklerin bazı restorasyon
cahilleri tarafından eleştirilmiş olması bu veya bunların onarımdan anlamadıkları cahilliğini ortaya çıkarmaktadır. Aynı konu İskelet Yöntemi kullanımında dillendirilmiştir. Ancak iskelet yöntemi tümlemesini yapabilmek için
çok çok deneyimli ve tecrübeli olmak gerekmektedir. Tamamlama yapılacak
olan kısımlara yerleştirilecek paslanmaz metal çubukların pithos formuna uygun eğim verilmesi gerekir. Aksi taktirde tümleme sırasında form bozukluğu
meydana gelir
Üst yüzeyin basınçla kum püskürtme yönteminin kullanılması temizlenmesi de dikkat ve deneyim gerektiren uygulamaların başında gelir. Olumsuz
gözlem ve tatbikat eserin üzerinde tamir olunmaz tahribatlara neden olur.
Ne yazık ki ülkemde Kil Eserlere kumlama ya da Mikro Kumlama ile İskelet
Yöntemini kullanan ve lazer kullanımıyla temizleme çalışmaları imkansızlık
ve deneyimsizlik oluşturması nedeniyle günümüzde de tatbik edilmemektedir.
Pithos onarım ve teşhirlerinde yapılan araştırmada tam bir karmaşa yaşandığı gözlenmektedir Bunun başlıca nedeni ihale usulü yapılan onarımlardır
Hala kırk yıl öncesi dıştan kenek yöntemiyle birlikte diğer olumsuzlukları da
tespit etmek mümkündür.
Eski Terkedilmiş Yöntemler:
a. Dıştan kenet.
b. Alçı ile içten sıvama.
c. Çembere alma.
d. Tutkal veya çimento kullanımı
Bildirimin başlığında yer almamalarına rağmen katıldığım farklı otuzun
üzerindeki kazıların başkanlarına güven duygusu içinde bana onarım yap-
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tırdıkları ve serbest bıraktıkları için çok teşekkür ederim. Katıldığım 100’ün
üzerindeki kazılar içinde yer alan Perge (11 yıl), Elaiussa Sebaste (11 yıl),
Karagündüz(6yıl) Şar Höyük (5 yıl) Kelenderis (3 yıl), İmik Uşağı, Porsuk ve
Dede Harabeleri kazılarında ise birer yıl katılma izni vermiş olan bütün kazı
başkanlarıyla birlikte sorumlusu olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne çok çok teşekkür ederim.
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Resim 1a: Antik onarım için dıştan açılmış olan delikler – Şarhöyük.

Resim 1b: Antik onarımı – Şarhöyük.

Resim 2a: Parçalanmış dağılmamış Pithos – Dede Harabeleri.
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Resim 2b: Yapıştırmanın dip ve ağızdan yapılarak iki grup oluşturma – Dede
Harabeleri.

Resim 3a: Yerinde Etiketlenme ve çizim – Şarhöyük.
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Resim 3b: Yerinden toplanmış parçaların düzenli sandıklara yerleştirilmesi – Şarhöyük

Resim 4: Eski yöntemlerden (dıştan kenet çembere alınma).
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Resim 5: Eski yöntemler

Resim 6a: Yapıştırılmış Pithos – Şarhöyük.

Resim 6b: Eksik kısmın kalıba alınması – Şarhöyük.
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Resim 6c: Alçı ile tamamlama - Şarhöyük.

Resim 6d : Kalıp almanın devamlılığı – Şarhöyük.

369

Resim 6e: Alçı dökümün demir testere ile rötuşu –
Şarhöyük.

Resim 6f: Onarım sonrası sertleştirme –Şarhöyük.
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1986 GEVAŞ TARİHİ TÜRK MEZARLIĞI IŞIĞINDA
EDİRNE, MİLET, İZNİK TİYATRO VE ÇİNİ KAZILARINDA
MEZAR ONARIMI VE 2017 TEŞHİR KORUMA
ARAŞTIRMASI
Hüseyin AKILLI*
GİRİŞ
1985 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün aldığı karar doğrultusunda Antik Kent Kazıları yakınında bulunan Osmanlı Yerleşkelerin de ele alınarak onarım ve koruma, temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi konusunda kazı başkanlarına bilgilendirme yapılmıştır. Bu nedenle 1986
yılında başlayıp devam eden Prof. Dr. Taner Tarhan başkanlığında Gevaş Tarihi Türk Mezarlığı, Prof. Dr. Müller Weiner başkanlığında Milet, Prof. Dr.
Ara Altun başkanlığında İznik Çini Fırınları Kazısı, Yrd. Doç. Dr. Bedri Yalman başkanlığında İznik Tiyatro Kazısı ile Edirne İli içinde bulunan Osmanlı
Mezar ve Hazirelere yıllar içerisinde gerçekleştirilen 2017 yılında sonlanan
çalışmalar bildiri konusunu kapsamaktadır. Bunun yanı sıra tarafımızdan ve
başkaları tarafından gerçekleştirilen kapalı ve açıkta yapılmış olan onarımların ve Yapay Edirne Mezarlığının ve de müze teşhirinin son durumlarının
olumlu veya olumsuzlukları belirlenmiştir.
YAPI OLUŞUMU:
Mezarlıkları oluşturan şahide ve sandukalar, yapılan yüzey araştırmasında kalker ve bu guruba giren traverten taş cinsinden yapılmışlardır. Farklı
mermerden yapılmış mezarlar çok bulunmaktadır Küçük veya büyük kalsit
kristalli mermerler kullanılmıştır. Tamamen beyaz Afyon veya gri damarlı
*
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Marmara Adası Mermeri özellikle İstanbul, Edirne Bursa bölgelerinde çok
kullanılmıştır. Ahlat ve Gevaş bölgesinde ise daha çok kalker taşından yapılmış mezarlar bulunmaktadır
Çökelme yoluyla oluşmuş Tortul Kayalar gurubuna giren kalker taşından
yapılmış mezarlar, kendi içlerinde de bazı farklılıklar gösterirler. Renk olarak
sarı (traverten), gri ve beyaz kalker taşları kullanılmıştır. .Demir oksitlerin
fazlalığından dolayı oluşmuş sarımtırak kalker taşları gevrek olmaları nedeniyle parmak arasında kırılabilmekte ve ufalanabilmektedir. Sertlik dereceleri
daha yüksek olan beyaz ve krem rengindeki kalker taşından yapılmış şahide
ve sandukalar ancak sert bir cisimle çizilebilmektedir.
Kalkerlerin su emmesi aşınması ve basınca karşı dirençleri dokularına göre
değiştiğinden (Erguvandı, 1978) sarımtırak renkli kalkerden yapılmış mezarlar çok tahrip olmuş bir durumda olup yok olma aşamasına gelmişlerdir.
Kalkerlerin içinde bazen silis bileşimli çakmak taşı yumruları veya çakmak
taşı tabakaları vardır. Bunlar gri, esmer renkleri, kırılışları, sertliklerinden dolayı kalkerden kolayca ayırt edilebilirler. Farklı olmaları nedeniyle özellikle
toprak üstünde bulunan şahide ve sandukaların üst yüzeylerinin oyuklar, girinti ve çıkıntılı olması (farklı ayrışma) bu taş cinsinin kullanılmış olmasından
ileri gelmektedir.

TAHRİBAT:
Tarihi Türk-İslam Mezarlıklarında ve hazirelerinde bulunan mezarları
oluşturan platform, şahide ve sandukaların oluşumundan günümüze kadar
geçen zaman süreci içerisinde her türlü olumsuz etkenler sonucu kırılma,
çökme, aşınma, bozulma, çatlama ve yok olmaları nedenleri üç ana gurupta
toplanmasına rağmen, birbirleriyle bağlantılı olmaları nedeniyle tahribatlar
bir bütün olarak ele alınacaklardır.
Kullanılan taşın yapısal özelliği, insanların ona şekil verirken bilinçli veya
bilinçsizce yapmış oldukları hatalı uygulamalarla birlikte önem vermeyip
onarım veya koruma altına almamaları onun doğa koşullarından az veya çok
olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.
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Mezarı oluşturan şahide ve sandukanın yapıldığı kalker ve mermer taşının
kristal yapısı çok önemlidir. İri kristalli olanlarının aralarındaki bağlayıcılığının az olması nedeniyle ince kristallilere nazaran daha çabuk çözünürler ve
zarar görürler. Taş bünyesinde bulunan kimyasal bileşimlerin su ile reaksiyona girmesi ve erimesi sonucu kurt yeniği görünüşü (Kieslinger, 1968) oyuklar
oluşmuştur. Bu olaya farklı ayrışma (Erguvanlı, 1978) adı verilir.
Taşın kristal” yapısı soğuk karşısında deformasyona uğrar. Gündüz ve
gece arasındaki ısı farklılığı kalkerin rengini soldurmakla birlikte, özellikle
travertenlerden yapılmış şahide ve sandukaları olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Nem ve kapilarite emme gücü sonucu toprak altında bulunan kısmından aldığı suyun buharlaşmasını kılcal çatlaklarım uçlarında oluşmuş bulunan kara yosunlarının organik bir kabuk gibi tampon oluşturması (Winkler,
1973) taşın sürekli nemli kalmasına neden olur. Emilmiş nemin miktarı ile
havadaki nem karşılaştırılırsa taştaki nemin fazla olduğu görülür (Vos, 1976).
Karasal iklimin gece, gündüz ısı değişiminin farklılığı, şahide ve sandukalar da bir hacim değişmesi olayını meydana getirmektedir. Çatlaklara giren
suyun donması ve % 9 hacim genişlemesine uğramasının (Kieslinger, 1968)
oluşturduğu basınç mezar elemanlarının çatlamasına, birkaç kere oluştuğunda yüzeyden tabaka halinde kopmalar meydana gelmekte hatta toz haline
gelmiş kısımlar meydana gelmektedir.
Şahide ve sandukaların yapısında ve çevresindeki tuzlar malzemede bulunan çözülebilir tuzlar, kapilarite sonucu suyun taşıyıcılığıyla birlikte iç kısımda ve yüzeylerde çiçeklenmelere neden olmaktadır (Schnidt-Thomsen, 1969).
En önemli tuzlar alkali ve toprak alkali, sülfat, karbonat, nitrat ve klorürlerdir
(Demirci, 1985). Zemin neminin taş bünyesinde bulunan çözülebilir tuz miktarının artması sonucu (Lamar-Schrode, 1953), trafiğin ve yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde is ve kirin yoğunlaşmasıyla sertleşen kabuğun altında
oluşan kristal çekirdeklerinin içyapılarının düzenlenerek büyümesi (Özcan,
1976) oluşturdukları basınçla parçalanmalara neden olurlar. En büyük etki
Na2SO ve MgSO4’ten gelmektedir (Demirci, 1985). Bu etki tuz içinde bulunan
suyun artması ve buna bağlı olarak hacmin de artmasından meydana gelmektedir.
Zaman süreci içerisinde yarı toprak veya bitkili toprak altında bulunan,
mezar elemanları toprakta bulunan bitkilerin köklerinden olumsuz etkilenir-
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ler. Mekanik olarak çatlaklar arasına giren köklerin büyümesi veya kimyasal olarak çıkardıkları asitler ile ve sürekli nem tutmalarıyla parçalanmalara,
ayrışmaya neden olurlar. Çok rüzgar almayan kuytu yerlerde oluşmuş bulunan yosun ve mantarlar, taş yüzeyini çoğu zaman dış etkenlerden koruyucu, fakat daha çok tahrip edicidirler (Winkler, 1971).Sürüngen, kuş dışkısı
ve salyangozların salgıladıkları asitlerle ve de yosunların bakteri gibi mikrop
organizmalara ortam hazırlamaları, şahide ve sandukaların üst yüzeylerine
soldurmakta ve yosun kökleri gözeneklenme ve çukurluklar oluşturmaktadır
(Akıllı, 1987 Likenler kalkerli ve silikatlı taşların içlerinde ve yüzeylerinde
toprak olmadan da yaşayabilirler (Schaffer, 1952). Kaba yüzeyi ve süngerimsi
karakteri ile mekanik olarak suyu belirli bir zaman içinde taş yüzeyinin hemen altında tutmaları sonucu sürekli olarak taşa nem aktarırlar. İyon değişimi ile aynı zamanda karbonatların CO3 anyonun parçalanmasında önemli
olması ve asit salgılaması (Keller 1952) nedeni ile zarar verirler.
Yağmur suyu atmosfer arasından geçerken atmosferden aldığı iyonlardan dolayı paslandırma gücü kuvvetlenir. Yağmur yüksek sülfürik ve karbonik asit bulunduran bölgelerde ve toz artıklarını nötrleştiren maddelerin
yüksek olduğu yerlerde çok asitlenir (Winkler, 1971). Var olabilecek asit
yağmurları (kalörifer, araba lastik ve egsoz) da taş üzerinde tahribata neden olur. Rüzgarların getirdiği tozların yağmur damlaları tarafından oluşturulan çamurun taş çatlak ve oyuklarına girmesi sonucu, buralarda bazı
bitkilerin yetişmesine neden olmakta, çarpmaları sırasında ise üst yüzeyi
aşındırmaktadırlar.
Depremler, şahide ve sandukaların devrilmesine, platformların çökmesine, yer kaymalarıyla birlikte mezarların toprak altında kalmasına neden
olmuştur.Yangınlar ise taşın kırılganlığını artırmaktadır. Kaçak kazılar, yol
genişletme çalışmaları, tarla oluşturma, kanal açma olumsuzluklarıyla birlikte sanatsal değeri yüksek şahidelerin yurt dışına kaçırılmaları mezarlıkların
kısmen veya tamamen yok olmasını ortaya çıkarmaktadır.
Camii onarımlarında hazireler kısmen veya tamamı yok edilmektedir
Edirne Selimiye Camii’si Haziresi içinde bulunan mezarlar 1990 yılında kaldırılarak yığın haline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda müzeye taşınmışlardır. Selimiye Camii ve Müze arasında kullanılarak, hiçbir mezar tipolojisine
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bakılmaksızın alana serpiştirilerek yapay mezarlık oluşturulmuştur. Yanlış
yönlendirme oluşturduğundan bunları yerlerinden alınıp buluntu yerine (Selimiye Camii Haziresi) in-situ durumuna getirilmeleri gerekmektedir.
İnsanlar, Gevaş Tarihi Türk Mezarlığı’na bilinçli veya bilinçsizce çok büyük zararlar vermişlerdir. Göl kenarında Gevaş iskelesi yapımı için şahide ve
sandukaları yerlerinden alarak kullanmışlar (Tarhan - Sevin, 1989). Gevaş’ı
anayola bağlamak için mezarlığın ortasından yol geçirmeleri ve yeni gömü
için açtıkları çukurlarla mezarları tahrip etmişler veya şahide ve sandukaları Edirne mezar ve hazirelerinde yapıldığı şekilde devşirme malzeme olarak
başka yerde duvar yapımında kullanmışlar, mezarlık içinde hayvan otlatarak
zarar vermişler, tarla bahçe açmak için mezarları sökmüşler ve taşlarını ise
sınır taşı olarak kullanmışlar, onarılmış mezarlara günümüzde var olan ailelere düşmanlık beslemeleri nedeniyle sert cisimlerle vurarak parçalamışlar,
özellikle şahideleri nişangah tahtası olarak kabul ederek kurşun sıkarak zarar
vermişler, kümbet onarımı sırasında yöreden tutulan vasıfsız işçilerle onarım
adı altında gerçekleştirilen beton dökme, tel fırça ve keski kullanarak temizleme ve mezarlığın özelliğini yok etme gibi çalışmalarla çok büyük zararlar
vermişler ve halen vermektedirler. Bütün bu olumsuzlukların hatta daha fazlasını İstanbul, Edirne ve Bursa da bulunan hazire ve mezarlıklarda tespit
etmek ve görmek mümkündür.
ONARIM
Geçmişten günümüze ulaşmış toprak veya su altında bulunan, yarı toprak
altında ve toprak üstünde bulunan kültür varlıklarımızın yapısal özelliklerine bağlı kalarak ve özgün görünümlerini değiştirmeden onarmak ve koruma
altına almaktır Günümüz eski eser onarımlarında bu kriterlere uyulduğunu
sanmıyorum. Açık arazide olup onarılan eserlerin periyodik olarak her yıl ve
yıllar içerisinde kontrol ve bakımları yapılması zorunludur.
Ülkemizde diğer kazılarda olduğu gibi katıldığım kazılarda da bilimsel
araştırma ve koruma çalışmalarına bakıldığı zaman sanatsal değeri yüksek
sanduka ve şahidelerle birlikte, bu özelliklere sahip olmayan mezarlara da
koruma ve onarım çalışmalarıyla birlikte yıllar içerisinde bakımları gerçekleştirilmiştir (kazılara katıldığım yıllarda).
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Mezarların tipolojilerine bakıldığı zaman;
A. Lahit mezarlar

B. Pehleli mezar

A.1. Sandukalı mezar

C. Çvirme (Çerceveli) mezar

A.2. Tekne mezar

D. Toprak mezar

A.3. Masa masa

E. Tek kaideli mezar.

Ayak ve baş şahideler, toprak, sanduka, pehle veya çember oluşturulmuş
bilezik içine oturtulmuş ve toprak harcın küçük taşların sıkıştırılmasıyla sabitlenmişlerdir.Mezar (sanduka, pehle) altında oluşturulmuş platform kesme
taşların kullanılması ve toprak harç kullanımıyla sabitlenmiştir (yakın zaman
kadar). Blokların birleşme yerleri kurşun akıtma ile sabitlenen kenetlerle tutturulmuştur.
Mezar ve hazirelerde gerçekleştirilen onarımlarda sıraladığımız ve bilinen
bu yapı oluşum ve tipolojilerine bağlı kalarak onarımları gerçekleştirilmiş ve
teşhir durumuna getirilmiştir. Ayrıca tahribatın durumları tespit edilmiştir;
a. Yapısal özelliğinden kaynaklanan
b. Doğa koşulları
c. İnsanların bilinçli veya bilinçsizce gerçekleştirdikleri olumsuzluklar.
Tahrip oluşturan nedenler durdurulmuş veya yok edilmiştir. İleriye dönük tedbirler kazılara katıldığım yıllar içerisinde devam ettirilmiştir.
İznik, Milet iyi, Edirne kısmen iyi olmakla birlikte Cami ive Mescit onarımları sırasında (Hasan Sezai ve Muradiye Camii Mezarlıkları) çok büyük
olumsuzluklar oluşturulmuştur. Selimiye Camii haziresinde bulunan mezarların yapı elemanları yerlerinden alınıp mezar tipolojisinin dışına çıkılarak
camii dışında oluşturulan teşhir alanı ayrı çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gerçekleştirilen parça yapıştırmalarında oluşan kirlilik ve şahideleri ayakta tutmak için boyunlarına yapılan metal kelepçeler teşhir açısından görsel ve
onarım bakımından sorumsuzluk örnekleridir.

Teşhis
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Kalker ve mermer cinsi taşlardan, yapılmış şahide ve sandukalar, bulundukları bölgede kışların yağışlı ve çok sert geçmesi, yazları ise kurak ve çok
sıcak olması, bölgenin bitki örtüsüyle kaplı bulunması zaman süreci içerisinde deprem ve yer kaymasıyla mezarların çökmesi devrilmesi, en büyük tahrip olma nedenlerini oluşturmaktadır. Bazı mezarlar gerçekleştirilen teşhisten
sonra yok olma aşamasına geldiklerinin belirlenmesiyle koruyucu tedbirler
alındıktan sonra günışığına çıkarılmışlar veya koruma altına alınarak bir sene
sonraki kazı döneminde onarımları ele alınacağı düşüncesiyle düzenlenmişlerdir.
Günışığına Çıkarma
Günışığına çıkarılmalarıyla birlikte zarar görmeyecek olan şahide ve sandukaların üst yüzeylerinde bulunan yaklaşık 30 cm. – 100 cm. kalınlığındaki
toprak tabakası, büyük kazma ve küreklerle alındıktan sonra kalan yaklaşık
5 cm. – 10 cm. kalınlık mala ve spatula kullanılarak atılmış, kıl ve naylon fırçalarla tozlardan arındırılmıştır. Yerinden kaymış ve alınabilecek durumda
bulunan sağlam parçalar, tahta takozlar üzerine alınıp su ve arapsabunu kullanılarak yıkanmışlardır.
İnsan gücüyle kaldırılamayacak ağırlıkta bulunan ve bazı durumlarda 150
cm. - 200 cm. derinliğe kadar çökmüş olan şahide ve sandukalar, ilk yıl tahta takoz ve dilmeler kullanılarak diğer seneler ise caraskalla çıkarılmışlardı.
Sanduka, yerinde kalaslar üzerinde askıya alınıp taban oluşturulduktan sonra yerine yerleştirilmiştir.
Tespit
Mezarlara ait her türlü yapı elamanının “in-situ” durumu belirlenen sabit
noktalardan ölçülmesiyle belirlenmiş, fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmiş ve
mezarın yönü tam olarak belirlenmiştir. Çünkü çok az farklılıklar da olsa bütün mezarları aynı doğrultuda bulunmamaktadır.
Koruyucu Tedbir Alma
Günışığına çıkarılmalarıyla birlikte hassaslaşmış bünyeleri, alıştıkları ortamdan farklı bir ortama çıkarılmalarıyla nem, ısı, ışık sonucu etkilenip yok
olma durumuna gelmiş olan, özellikle travertenden ve sarımtırak kalker ta-
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şından yapılmış sandukalar, sabah veya akşam toprak artıklarından arındırılmalarıyla birlikte hazırlanan eriyikle sertleştirilmişlerdir. Böyle durumlarda
toprak bağlayıcı görevi gördüğünden ve farklı ortama karşı izolasyon tabakası durumunda dolduğundan eserin dağılma veya çok küçük parçalara ayrılmasını önlemektedir.
Üst yüzeyleri hassaslaşmış veya parçalanmış fakat dağılmamış durumda günışığına çıkarılan sandukalar, onarım malzemesinin temin edilememiş
veya zamanın ve iklim şartlarının olumsuzluğu sonucunda o sene onarılamayacağı düşüncesiyle, üst yüzeyi çamur harçla kapatılarak koruma altına
alınmıştır.
Tasnif
Parçalanmış fakat dağılmamış bir durumda günışığına çıkarılan şahide ve
sandukaların veya arazide dağılmış olarak duran parçaların tasnifi yerinde
gerçekleştirilmiştir. Kırık birleşme yerlerine karşılıklı aynı numaralar verilerek hangi parçanın daha önce yapıştırılacağı ve hangilerine metal çubuk yerleştirileceği belirlenmiştir.
Parçalanmış ve karışmış şahide, sanduka parçaları taş cinsine, silme ve
yazı, bezeme karakterine, kalınlığına bakılarak birleşebilen parçalar belirlenmeye çalışılmıştır. Belirlenen şahide, sanduka ve parçaları ve platform blok
ve parçaları yerlerinden alınıp düz bir zemin üzerinde yan yana getirilerek
yeniden oluşturulmuşlardır.
Taşıma
Küçük olan parçalar insan gücüyle taşınmıştır. Biraz büyük olanlar, arabanın bagajına yerleştirilerek delik açma işleminin yapılacağı yere götürülmüşlerdir, çok büyük olanlar ise iki kalas üzerine yerleştirilip uçlarından kaldırılmasıyla taşınmışlardır.
Platform Oluşturma
Çökmüş olan sanduka ve şahideler çıkarıldıklarında oluşmuş büyük çukurların doldurulmaları gerekmektedir. Yerine oturtulacak olan ağır şahide
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ve sandukaların tekrar çökmemesi için tabana bol miktarda su dökülerek çamur haline getirilmesinden sonra toprakla birlikte büyük taş parçaları azılıp
sürekli su dökülmüştür. Küskü demiri ile delikler açılarak suyun iç kısımlara
gitmesi sağlanmıştır. Bu işlem birkaç kez tekrarlanmış, atılan taşlar toprak
içinde sıkıştırılmasıyla ve son olarak kuru toprak atılmasıyla çökmeyen taban
oluşturulmuştur.
Sağlamlaştırılan taban üzerine daha önce “in-situ” yerleri belirlenmiş platform blokları yerleştirilir. Bloklar ıslatılarak çamurun daha güçlü yapışması
sağlanır. Su terazisiyle üst yüzey doğrultuları kontrol edilmiş ve taban iç kısmından çamurla birlikte küçük taşlar yerleştirilerek sabitleştirilmişlerdir. Üst
yüzeye kuru toprak atılıp ıslatılmış ve platform çamurunun etkili güneş karşısında aniden hızlı bir şekilde suyunun buharlaşarak kaybetmesi sonucunda çatlaması önlenmiştir. Blokların var olan kenet boşlukları temizlendikten
sonra oluşturulan metal kenetler yerleştirilip (U şeklinde) kurşun dökülerek
sabitlenmişlerdir.
Yerine Oturtma
Yere paralel yerleştirilen tahta takozlar üzerinde tabanın oturma şeklinde
ayarlandıktan sonra insan gücüyle birkaç kere çevrilerek yerine oturtulmuştur, iç ayak, caraskal ve işkence aleti kullanılarak yapılan yerleştirmelerde
çok büyük kolaylık sağlanmıştır. İki işkence aleti, sandukanın belirlenen orta
ağırlık merkezine gelecek şekilde birbirine paralel ve aralarımda 5 cm. mesafe
bırakılarak dikey durumda oturtulup ve de taşı tuttuğu yerlere tahta takozlar yerleştirildikten sonra vidaları çevrilerek sıkıştırılmışlardır. Caraskal ile
kaldırma anında işkence aletlerinin belirlenmiş doğrultularının bozulmaması
ve bunun sonucunda taş yüzeyinden kayarak çıkmalarını engellemek için iki
işkence arasındaki, üst boşluğa beş santim kalınlığında ağaç takoz yerleştirilmiştir. İki işkence aletinin altından halat geçirilip, uçları caraskal kancasına
takıldıktan sonra kaldırma ve yerine oturtma ikinci bir işlem gerektirmeden
olumlu ve hatasız yapılmıştır.
Temizleme
Üst yüzeyde bulunan kir tabakası bol su ve naylon fırça kullanılarak çıkartılmış, kalın kabuk şeklinde oluşmuş kir tabakası belli bir kalınlığa kadar

379

yassı kalem keskiyle alındıktan sonra kalan kısım tahta yassı ve sivri aletlerle ve sert tahta fırçalarıyla çıkartılmaya çalışılmış, su emme özelliği çok as
ve çatlağı olmayanlar arap sabunu., kullanılarak temizlenmeye çalışılmıştır.
Arap sabununun taş içerisine emilmesini önlemek için uygulama öncesi bol
miktarda su dökülerek önlem alınmıştır.
Toprak üstünde bulunan ve daha çok rüzgar almayan şahide ve sandukaların yüzeylerinde oluşmuş yosunların temizliği %5-10 amonyum bikarbonatın su ile karıştırılıp oluşturulan eriyikin sürülmesi sonrasında sert plastik
fırçaların kullanılması ve kazıyıcıların yardımıyla mekanik yolla gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesi taş bol su kullanılarak yıkanmıştır. Yosunların
mekanik yöntem gurubuna giren tahta alet kullanılarak yapılan kazıma çalışmasında 1m2’lik alan için 7 saatlik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Dolgu
Mezarları oluşturan şahide ve sandukaların yapısal oluşumların da var
olan yumuşak kısımların aşınması, erimesi sonucunda oluşmuş bulunan kurtağzı şeklindeki oyuklar ve yapıştırma sonrasında eksik parçaların meydana
getirdiği boşluklar aynı taş cinsinin kırdırılıp ezilmesiyle elde edilen toz ile
sönmüş kireç karıştırılıp ve suyun ilave edilmesiyle aşağıda oranları verilen
harçla doldurulmuştur.
Karışım:
Kalker mıcırı

3 ölçek 0.1 cm.-0.5 cm. kalınlığında tanelerden oluşan

Sönmüş kireç

5 ölçek

Kalker tozu

8 ölçek 0.01 cm.-0.1 cm. kalınlığında tanelerden oluşan

Su		

6 ölçek olarak toplamda

Toplam

24 ölçek kullanılmıştır.

Dolgunun daha güçlü tutmasını, sağlamak için işlemi tatbik etmeden önce
kireç suyuyla ıslatılmıştır. Aksi takdirde içe yerleştirilecek dolgunun suyunu
taşın emmesi sonucu, dolgunun taş yüzeyi ile güçlü bir şekilde birleşmesini
oluşacak sert ince bir tabaka nedeniyle engellenmiş olur. Dolgu fazlalıkları
demir testereyle alınıp son düzenlemeler ıslak süngerle yapıldıktan sonra
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üstü buharlaşmanın yavaşlatılması amacıyla naylonla kapatılmıştır. Uygulama, sabah veya akşamüzeri yapılması tercih edilmiştir. Dolgunun kontrolü
ve su ile sabah ve akşam nemlendirme bir hafta sürmüştür.

Sertleştirme
Üst yüzeyleri aşınmış, yıpranmış, yumuşamış ve dökülmekte olan şahide ve sandukalar araldit ve selülozik tiner karışımından oluşturulan eriyikle
sertleştirilmişlerdir. Bu uygulama sadece Gevaş Tarihi Türk Mezarlığında bulunan ve yok olma aşamasında olan mezara (Akıllı, 1990) tatbik edimiştir. Hazırlanan eriyik püskürtme, fırça, enjekte etme yöntemleriyle tatbik edilmiştir
. Bazı küçük parçalara kısmi ve tam daldırma uygulanmıştır.

Üst Yüzey Sertleştirme
Fırça ve püskürtme yöntemlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen üst
yüzey sertleştirilmesi zorunlu olarak gerçekleştirilmiştir. Çünkü, bu tür uygulamalar zaman süreci içerisinde olumsuzluğa dönüşmektedir. Bunlar, taş
içinde bulunan eriyebilen tuzların nemin yüzeye çıkamamasının oluşturduğu
basınç, sertleşen üst kısımla taşın iç kısmının sıcak, soğuk, karışışında farklı
çalışması sonucu üst yüzeyden tabaka şeklinde kopmaların olmasıdır.
Karışım :
Araldit AY 103

80 gr.

Sertleştirici HY 956 20 gr.
Selülozik tiner

1000 gr.

Toplam

1100 gr.

Uygulama iki, bazı üs yüzeylerde üç kere tekrarlanmıştır. Parçaların yapıştırılmasında kullanılan yapışkanla sertleştirme gerçekleştirilmiştir. Uygulama 1986 da gerçekleştirilmiş daha sonra temin edilen Paraloid B-72 ile diğer
yıllarda gerekli ve zorunluluk oluşturulan mezarlarda tatbik edilmiştir. Sertleştirmede doğal malzeme olarak sulandırılmış kireç kullanılmış ancak ertesi
yıl yaptığımız gözlemlerimizde olumlu sonuç vermediği belirlenmiştir.
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Kırık Yüzeyleri Sertleştirme
Parçaların yapıştırılmasından önce kırık yüzeyler kullanılan yapışkanla
sertleştirme gerçekleştirilmiştir.
Karışım:
Araldit 90945

100 gr.

Sertleştirici 00247 100 gr.
Selülozik tiner

1000 gr.

Toplam

1200 gr. eriyik kullanılmıştır.

Sertleştiriliş olan parçaların, kırık yüzeylerindeki doku güçlendirilmiş olduğundan, imkanlar ölçüsünde metal çubuk yerleştirmesi yapamadığımız
parçaların yapıştırılmasında sağlamlık derecesi artırılmıştır.

Yapıştırma
Kazı çalışmalarında kırılmış parçaların yapışkanla birleştirilmesini yapmadan önce, kırık birleşme yerleri sert tahta veya yerine göre tel fırçalar
kullanılarak kirler çıkartılmış, kıl fırçalar kullanılarak tozlar atılmış ve ispirto ile nemlendirilmiş üstüpüyle son temizlik yapılmıştır. Aşınmamış ve
yeni kırıklara hiçbir katkı malzemesi karıştırılmadan araldit fırçayla sürülmüştür. Kırık birleşme yerlerinde boşlukları bulunan ve aşınmış yüzeylerde araldit 90945, Sertleştiricisi 00247 kullanılmıştır. Krema kıvamında olan
yapışkan kırık yüzeye spatula ile sürülmüştür. Araldit Ay 103 kullanılması durumunda yoğunluğunu artırmak için pudra veya kalker tozu karıştırılmıştır. Yapışkanla birleştirilen parçalardan üstte bulunan parçaya tahta
takozla vurularak fazla yapışkanın dışarı çıkması ve güçlü bir birleştirme
sağlanmıştır. Küçük parçaların yapıştırılmasında akemi, sintolit kullanılmıştır.
1986 yılında gerçekleştirilen uygulamalarda arazi de el matkabı ve diğer
yıllarda yatılı bölge okulundan temin edilen elektrikle parçalar elektrikli matkap kullanılarak aynı merkez ve doğrultuda açılan deliklere paslanmaz metal
çubuk yerleştirildikten sonra yapıştırma gerçekleştirilmiştir. Merkez belir-
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leme çalışmasında kesişen çizgilerle tespit, çizgi üzerinden ölçü alma tatbik
edilmiştir. Eğik kırıkların deliklerinin açılmasında zorunlu olarak elektrikli
matkap kullanılmıştır.

KORUMA
Mezarlarda var olan tahribatlar var olabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alınabilmesi amacıyla, mezarlar tek veya guruplar halinde bilgi fişine
aktarılmış ve gerçekleştirilen tüm çalışmalar ve bir sonraki sene tespit edilen
sonuçların aktarılmasıyla uzun vadeli koruma çalışmaları oluşturulmuştur.
Onarılan her mezar sürekli kontrol altında tutulmasıyla olumlu ve olumsuz
uygulamalar saptanmış ve korumada süreklilik kazandırılmıştır.

SONUÇ
Gevaş Tarihi Tür Mezarlığı Ülkemizde Tarihi Türk Mezarlıklarını onarılması bilincinin yayılmasına neden olmuştur. Kazıyla birlikte onarımların
gerçekleştirilmesi, yayın kapsamına alınmasıyla birlikte bazılarının yayınlanması, daha Önce fark edilmeyen mezarlıklara ilgiyi artırmıştır. Bunun nedeni
Prof. Dr. Taner Tarhan ‘ın bilimsel başkanlığı altında beş üniversiteden uzman kişilerin katılımıyla Tarihi Türk Mezarlığının bir bütün olarak ele alınması ve örnek olmasından ileri gelmektedir. Dileğimiz, bir bütün olarak ele
aldığımız, aynı anda gerçekleştirilen, kazı ve onarım çalışma bilincinin günümüzde de ülkemizde gerçekleştirilen bütün kazılara yaygınlaşması olacaktır.
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Resim 1: Yapay mezarlık metal olumsuzluğu – Edirne

Resim 2: Yapay mezarlık yapışkan tahribatı – Edirne
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Resim 3a: Onarım öncesi görünüm – İznik.

Resim 3b: Onarım sonrası görünüm ve kenetlere kurşun dökümü – İznik.
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Resim: 4a: Şahidenin eksik kısmının fiberglas çubuk ile güçlendirilmesi ve tamamlanması – Edirne.

Resim 4b: Şahidenin onarım sonrası görünümü –
Edirne.
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Resim 5a: Sandukalı mezarın onarım öncesi görünümü – Gevaş

Resim 5b : Sandukalı mezarın onarım sonrası görünümü – Gevaş.
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Resim 6a: Hazirenin onarım öncesi görünümü – Edirne.

Resim 6b: Hazirenin onarım sonrası görünümü -Edirne.
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EPİPHANEİA (ERZİN) İSKELETLERİNİN
ANTROPOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
İzzet DUYAR*
Derya ATAMTÜRK
Ali Rıza CAN
GİRİŞ
Bu çalışmaya konu olan insan iskeletleri Hatay İli’nin Erzin İlçesi’nde yer
alan Epiphaneia antik kentinde 2017 yılı kazı sezonunda gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu alandaki sistematik araştırmalar 2006 yılında kurtarma kazıları ile
başlamıştır. Hatay Arkeoloji Müzesi Başkanlığında yürütülen kazılara Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice
Pamir bilimsel danışmanlık yapmaktadır.
Epiphaneia’da 2017 yılında tapınak alanında yürütülen çalışmalar sırasında 6 adet, sütunlu caddede yapılan kazılarda ise 1 adet olmak üzere toplam
7 mezar gün ışığına çıkartılmıştır. Tapınak alanında ortaya çıkartılan M3 numaralı mezarda 2 bireyin birlikte gömüldüğü, diğer mezarlarda ise tekli gömülerin yapıldığı belirlenmiştir. Böylece 2017 yılı kazı sezonunda toplam 8
bireye ait iskelet kalıntıları ele geçirilmiştir. Gün yüzüne çıkarılan iskeletler,
antropolojik analizleri yapılmak üzere İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü laboratuvarına gönderilmiş, paleodemografik ve paleopatolojik değerlendirmeleri yapılmıştır.4
*

1

Prof. Dr. İzzet DUYAR, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, İstanbul/
TÜRKİYE.
Prof. Dr. Derya ATAMTÜRK, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, İstanbul7TÜRKİYE.
Arş. Gör. Ali Rıza CAN, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Hatay/TÜRKİYE.
Epiphaneia kazısından çıkartılan iskeletlerin antropolojik açıdan incelenmesine yaptıkları katkılardan dolayı Prof.Dr. Hatice Pamir’e ve Hatay Arkeoloji Müzesi’nin değerli yöneticilerine ve
çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Antik kentte bulunan tapınak kazı alanından M1 ve M4 No.lu mezarlarda
pişmiş toprak kandiller ele geçmiştir. Bu kalıntılar ve diğer arkeolojik bulgulardan yola çıkılarak, araştırmamıza konu olan iskeletler M.S. 13-14. yüzyıllara tarihlendirilmiştir (Pamir ve Kara, 2018).

TARİHÇE
Antik kaynaklara göre Epiphaneia Ovalık Kilikya’da Helenistik dönemde
kurulmuştur. Erzin İlçesi’nde bulunan antik kentin kalıntıları, ilk olarak Oineionda ismi ile anılmış olup, M.Ö. 2. yüzyıldan sonra Epiphaneia ismini almıştır (Çelik, 2017). Seleukos tarafından Antakya’nın Seleukoslar devletinin başkenti yapılmasının ardından, Epiphaneia yeniden inşa edilmiştir. Daha sonra
Romalıların hâkimiyetine geçerek, en parlak dönemini yaşamıştır. Deniz ve
kara ticaretinde önemli bir kavşak olarak varlığını sürdüren Epiphaneia’da
Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda kalıntı hâlihazırda
toprak üstünde varlığını korumaktadır (Tempesta, 2005). Yerleşim alanında
belgelenen antik çanak-çömlekler Geç Roma ve Geç Antik dönemlere tarihlendirilmiştir. Erzin Gözeneler Mevkii’nde 2004 yılında yapılan yüzey araştırmasında, antik kentte Geç Bronz Çağı ve Demir Çağı seramikleri ele geçmiştir
(Gates, 2004).

ÖLÜ GÖMME PRATİKLERİ
Araştırmamıza konu olan iskeletler, iklim koşullarının yanı sıra, kısa süre
öncesine kadar kazı alanında yapılan tarımsal faaliyetlerin de etkisiyle tahribata uğramış ve iyi korunamamışlardır. Mezarlar, tek sıralı sanduka ve basit
toprak mezar tipleri ile karşımıza çıkmaktadır. Sanduka tipi mezarlar, ölenin
koyulacağı alanın etrafının iri ya da yassı taşlarla çevrilerek sınırlandırıldığı,
dikdörtgen şekilli mezarlardır. Kazı alanından bu şekilde 6 adet mezar açığa
çıkartılmıştır.
Epiphaneia kazı alanında karşımıza çıkan bir diğer mezar şekli de basit
toprak mezardır. M7 No.lu mezar, sıkıştırılmış ve düzlenmiş zemin üzerine
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ölünün doğrudan yatırılarak üzerinin toprak ile örtülmesiyle oluşturulmuş
bir basit toprak mezardır ve 2017 yılı kazı sezonunda bu şekilde ele geçen tek
mezardır.
Antropolojik incelemelerde ölü gömme geleneği değerlendirilirken mezarın şeklinin yanı sıra, hangi yönde gömüldüğü, ölenin yüzünün hangi tarafa
baktığı, kolların ve bacakların durumunun hangi pozisyonda olduğu incelenen unsurlardır. Epiphaneia kazısından ele geçen bireylerin tamamı batı-doğu (atlas-sakrum) yönde uzanmış ve sırt üstü yatırılmıştır. Tüm mezarlardaki
bireylerin yüzleri yukarı bakar pozisyondadır. Genel olarak kollar ve bacaklar yere paralel olacak şekilde uzatılmıştır. Yalnızca M7 numaralı mezardaki
bireyin kollarının pozisyonunda farklılık gözlenmiştir. Bahsedilen bireyin bir
kolu karın üzerinde, diğer kolu omzuna doğru uzanmış vaziyettedir.
Ölü gömme geleneği açısından üzerinde durulması gereken diğer bir
konu da mezar buluntularıdır. Kazı alanında açılan mezarlardan M1 ve M4
No.lu mezarlarda her iki bireyin sağ kolunun hemen yanında M.S. 13-14’üncü
yüzyıllara tarihlendirilen pişmiş topraktan yapılma kandil bulunmuştur. Bir
diğer buluntu ise, M3 No.lu mezarda bulunan erişkin bireyin alt ve üst çenesinin arasında yer alan sikkedir. Söz konusu sikke Geç Doğu Roma dönemine
tarihlendirilmiştir (Pamir ve Kara, 2018).
Ölü gömme geleneğine ilişkin tüm bu bulgular değerlendirildiğinde,
Epiphaneia topluğunda ortak bir inancın olduğu ve toplum bireylerinin bu
inancın gereklerine göre defnedildiklerini göstermektedir. Burada uygulanan
ölü gömme uygulamalarının Hıristiyanlık inancına uygun olduğu ifade edilebilir.

PALEODEMOGRAFİK BULGULAR
2017 yılı kazı çalışmalarında Epiphaneia antik kentinde ele geçen bireylerin öncelikle cinsiyet ve yaşları belirlenmiştir. Bu incelemeler sonucunda 8
bireyden 6’sının yetişkin yaşlarda olduğu; bireylerden 4’ünün erkek, 2’sinin
kadın olduğu tespit edilmiştir (Buikstra ve Ubelaker, 1994). Çocuk yaşlarda
olduğundan iki iskelette cinsiyet tayini yapılamamıştır.
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Tablo 1: Epiphaneia iskeletlerinin yaş ve cinsiyetleri

Kazı referansı

Cinsiyet

Yaş (yıl)

EPİ2017 M1

Kadın

17-19

EPİ2017 M2

Erkek

50+

EPİ2017 M3-1

Çocuk

6±2

EPİ2017 M3-2

Kadın

30-40

EPİ2017 M4

Erkek

25-40

EPİ2017 M5

Çocuk

5±1

EPİ2017 M6

Erkek

16-18

EPİ2017 M7

Erkek

17-19

Osteolojik incelemenin önemli aşamalarından biri de yaş tayinidir. Bu
süreçte, iskeletin belirli bölgelerinde meydana gelen morfolojik değişiklikler
değerlendirilir ve bunların takvim yaşına denk düşen değerleri bulunmaya
çalışılır. Morfolojik yaş değişiminin biyolojik temeli ve onu etkileyen çeşitli içsel ve dışsal faktörler karmaşıktır (O’Connell, 2004). Bu nedenle yaş tayininde
kullanılan yöntemlerin doğru, geçerli, güvenilir ve sağlam bilimsel prensiplere dayanması zorunludur. Beslenme ve çevre farklılıkları gibi etkenlerden
kaynaklanan olası varyasyonlara izin vermek için Buikstra ve Ubelaker (1994)
tarafından savunulan geniş yaş kategorileri kullanılmıştır. Bunlar şu şekildedir: bebek (0-2 yıl), çocuk (3-11 yıl), adölesan (12-20 yıl), genç yetişkin (20–34
yaş), orta yetişkin (35-49 yaş) ve yaşlı (50+ yaş).
Genel anlamda osteolojik araştırmalarda çocukların yaşları yetişkinlere
oranla daha kesin olarak belirlenebilmektedir. Çocukların biyolojik yaşının
tespitinde en güvenilir metot dişlerin gelişimi ve sürmesidir. Bunun yanı sıra,
dişlerin ele geçmediği durumlarda uzun kemiklerin gelişimi de dikkate alınan bir tekniktir. Epiphaneia topluluğunda çocuk yaşta olan iki iskelet (M3-1
ve M5) uzun kemik ölçüleri alınarak ve dişlerin sürme aşamaları dikkate alınarak belirlendi.
Erişkin iskelet yaşını hesaplamak için yaygın olarak kullanılan birtakım
osteolojik teknikler vardır. Bunlar simfizis pubis dejenerasyonu, kaburgaların
sternal uçları, kraniyal sutur kapanması ve diş aşınmasıdır (O’Connell, 2004).
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Epiphaneia topluluğunda, M2 ve M7 bireylerinin iskeletlerinin yaşının belirlenmesinde Suchey-Brooks’un simfizis pubis yaş belirleme metodu kullanılmıştır. Topluluğun diğer bireylerinin iskelet yaşlarının belirlenmesinde (M1
ve M6) ise epifizyal kaynaşma, M4 No.lu birey için diş aşınması, M3-2 No.lu
birey için ise kranial sutur ve diş aşınması kriterleri dikkate alınmıştır.

PALEOPATOLOJİK BULGULAR
Epiphaneia iskeletleri incelendiğinde, bireylerin kafa iskeletlerinde ve diğer vücut bölgelerinde çeşitli patolojik lezyonların olduğu tespit edilmiştir.
Gözlenen belli başlı lezyonlar şunlardır: porotik hiperostosis, cribra orbitalia,
dejeneratif eklem hastalığı (DEH), osteokondritis dissekans, schmorl nodülü ve
temporomandibular osteoartriti. Epiphaneia topluluğunda gözlemlenen patolojik bulgular bize, topluluğun sağlık ve beslenme durumu ile yaşam koşulları
hakkında bilgiler sunması bakımından önem taşımaktadır.

Porotik hiperostosis:
Kafatasının dış yüzeyinin belirli kısımlarında, özellikle de parietal kemiklerin oksipital kemikle eklem yaptıkları bölgelerde kendini gösteren bu
lezyon bazen tek başına bazen de diploe kalınlaşması ile birlikte meydana
gelmektedir. Epiphaneia iskeletlerinde bu lezyon açısından 6 birey incelenebilmiş ve 2 bireyde (M1 ve M5) bu patolojik lezyonun varlığı tespit edilmiştir.
Porotik yapı her iki bireyde de özellikle oksipital ve parietal kemiklerin eklem
yaptığı lambdoid sutur etrafında belirgin olarak gözlenmiştir (Resim: 1).

Cribra orbitalia:
Göz çukurlarının tavanında tek ya da çift taraflı olarak görülen porotik
(gözenekli) oluşumlardır. Gözenekler kimi zaman toplu iğne başı iriliğinde,
kimi zaman da daha iri olabilmekte ve belirli bir yöne doğru uzanabilmektedirler. Epiphaneia topluluğunda 3 bireyin frontal kemiği ele geçmemiş, dolayısıyla orbital kısımları incelenememiştir. Geriye kalan 5 bireyin yalnızca
2’sinde (M1 ve M7) bu lezyon gözlemlenmiştir (Resim: 2).
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Eklem dejenerasyonları:
Yaş ve fiziksel aktivite başta olmak üzere genetik ve beslenme gibi pek çok
faktöre bağlı olarak gelişen eklem dejenerasyonları osteolojik popülasyonlarda en fazla gözlenen patolojik lezyondur. Bu durum Epiphaneia topluluğunda da geçerlidir. İncelediğimiz grupta vertebral osteofit gelişimi açısından 2
birey incelenmiş ve bunlardan 1’inin (M2) hem servikal hem de torokal ve
lumbar vertebralarında osteofitik çıkıntılara rastlanmıştır. Söz konusu bireyin
23 vertebrasından 11’inde osteofit mevcuttur (Resim: 3).
Osteolojik araştırmalarda sıkça karşılaşılan diğer bir eklem dejenerasyonu da entosofittir. Entosofit oluşumuna 3 bireyde bakılabilmiş ve 2 bireyde
(M2 ve M4) mevcut olduğu tespit edilmiştir. İncelenen 5 tibianın 2’sinde, 4
femurun 2’sinde, 4 ulnanın 3’ünde ve 3 radius’un 2’sinde bu lezyonla karşılaşılmıştır.
Epiphaneia iskelet topluluğunda gözlemlenen diğer eklem dejenerasyonları ve bunlara ilişkin bilgiler şu şekildedir:
Osteokondritis dissekans: Eklem kıkırdağının altında yer alan kemik dokusunun nekrozu ile kendini gösterir (Duyar ve diğ., 2017). Bu patolojik oluşum
en çok diz ekleminde meydana gelir. Epiphaneia topluluğunda 1 bireyin tibiasında (M3-2) bu lezyon tespit edilmiştir (n = 6) (Resim: 4).
Schmorl nodülü: Vertebraların disklerinin üst veya alt yüzeylerinin fıtıklaşmasını ifade eden Schmorl nodülü fiziksel baskının göstergesi olarak kabul
edilmekte ve vertebra gövdesinin (korpus) içeriye doğru çökmesini ifade etmektedir (Atamtürk ve diğ., 2011). Epiphaneia topluluğunda 3 bireyde (M1,
M2 ve M7) gözlenen schmorl nodüllleri daha çok torokal vertebrada tespit
edilmiştir.
Temporomandibular eklem osteoartriti: Çeneye aşırı yüklenme (örneğin sert
yiyeceklerin tüketilmesi vb.) ve diş gıcırdatması gibi nedenlere bağlı olarak
ortaya çıkan temporomandibular osteoartriti, eklem bölgesinde sertleşme, osteofitik oluşumlar, porozite ve eklem çevresinde dejenerasyon şeklinde görülmektedir (Atamtürk ve Duyar, 2009). Epiphaneia topluluğunda bu lezyon 3
yetişkin bireyde incelenebilmiş ve 2 bireyde (M2 ve M3-2) “hafif” düzeyde de
olsa bu patolojinin varlığı kaydedilmiştir.
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Resim 1: M1 No.lu bireye ait kafatasında porotic hiperostosis.

Resim 2: M1 No.lu bireye ait frontalde cribra
orbitalia.

Resim 3: M2 No.lu bireyin omurgasında
gözlenen eklem dejenerasyonları.

Resim 4: M3-2 No.lu bireyin tibiasında osteochondritis dissecans.
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ARCHEOMETALLURGICAL ANALYSIS OF THE
IRON AGE IRON OBJECTS FROM SIRKELI HÖYÜK
Joëlle GRABER-PESONEN*
INTRODUCTION
Iron is one of the most important commodities in the world. The development of technologies for processing iron is considered as one of the most significant steps in the history of mankind. According to archaeological finds the
development of metallurgy in general can be found in the Ancient Near East,
especially in Anatolia, but still is a topic of controversial discussions.1 Crucial
questions e.g. about its mono- or polycentric origin as well as the social and
technological circumstances could not be answered conclusively yet.
Towards the end of the 2nd Millennium B.C. iron production becomes
more widespread, but there already exist some iron objects dating to earlier
periods, particularly in Anatolia.2 Therefore, this region received special attention, regarding also the rich metallic deposits in Turkey.3 Based on exclusively written evidence the Hittites seemed to be very adept in producing iron
objects, but archaeological evidence is still rather silent about the so called
Hittite expertise in iron metallurgy. Considering one of the most famous Hittite documents concerning iron, the letter KBo I 14, light is shed on the small
province of Kizzuwatna in southeastern Anatolia, where iron production
seems to have taken place (Fig. 1). The Hittite king Hattušili III. answered on
a request from the Assyrian king, probably Adad-Nerari I.:
*
1
2
3

M.A.,University of Bern/İSVİÇRE.
Yener 1995, 102.
Yalçın 2005, 404; Muhly et al. 1985, 70–71.
Yalçın 2008, 18; de Jesus 1978.
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«…As for the good iron about which you wrote to me, there is no good iron in my
storehouse in Kizzuwatna. The iron (ore) is (of) too low (a grade) for smelting. I have
given orders and they are (now) smelting good iron (ore), but up until now they have
not finished (the iron). When they have finished, I shall send (it) to you. Meanwhile
I am sending to you a blade of iron for a dagger.” (Translated by J. D. Muhly, in:
Muhly et al. 1985, 79)
For a long time, this letter served as the sole basis for Hittite iron production and the theory that they conserved their knowledge until the collapse of
the empire at the end of the 12th century B.C. kept its persistency. Only later,
iron technology spread all over the Near East.4
However, this theory has been questioned in the last decades. In the 1970s
and 80s many studies concerning the evolution of iron technology and its
possible origin have been conducted.5 Unfortunately, there is still not much
archaeological evidence for iron smelting and smithing in Anatolia from the
Late Bronze or the Early Iron Age and research is based on results of partially
outworn data.6 The continuous advancement in archeometallurgical sciences
although makes it possible to re-evaluate this state of research, combined with
archaeological methods and philological evidence7. Furthermore, questions
of socio-economic and cultural reasons and/or impact of the adaption of iron
technology have not been asked or answered completely and are a desideratum for further research.8

Iron in Cilicia
Objective of a doctoral thesis in progress is the examination of the role
Cilicia played as a cultural landscape in the development of iron technology
in the Late Bronze Age. Featuring not only the geological resources necessary
4
5
6

7
8

Muhly 1982; Muhly et al. 1985, 71.
See e.g. Waldbaum 1978; Košak 1985.
See Roames 2011 for one of the probably earliest iron workshop from Tell Tayinat, dating to the
Early Iron Age IA (12th Century B.C.), where iron and bronze have been worked simultaneously. This workshop still belongs to one of the exceptions in the Ancient Near East.
For philological studies on the Hittite iron expertise and a re-evaluation of the written evidence
see Cordani 2016a.
See Liverani 1987.
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for technological development but also a distinctively urban environment, the
region is considered to occupy a strategical key position due to its geographical setting in the Near East: between the Anatolian heartland, the Levant (and
in this respect indirectly also Mesopotamia and Egypt) and Cyprus, technological progress and innovative exchange is possible. The approach to obtain
an image of this region is multidisciplinary and is subdivided into three major
parts:
Firstly, the written sources from Anatolia mentioning iron are discussed.
These include letters, ritual texts, inventories, myths, etc., from the Hittite empire in the Late Bronze Age and also the high number of trading documents
found in the Old Assyrian Period at Kültepe.9 Secondly, the archaeological
material from Cilicia is investigated. What type of objects (weapons, tools,
jewelry, etc.) can be found in the examined sites of Cilicia? Goal of the archaeological study are typological distribution maps of the objects unearthed
to find out whether there are specific object types from Cilicia. So, possible
trading activities can be tracked and a chronological sequence of the development of Cilician iron objects may be established. The third part, of which preliminary results on the analysis of the iron objects from Sirkeli Höyük will be
discussed in this paper, includes interdisciplinary work with the Çanakkale
Onsekiz Mart University, Turkey, and the Deutsches Bergbaumuseum in Bochum, Germany. Samples of selected objects were analyzed to determine the
composition of the material and the quality of iron used for tools and weapons. To obtain an overview of the iron production in Cilicia artifacts from the
Late Bronze Age to the Hellenistic Period were studied.
Sirkeli Höyük, a large mound lying approximately forty kilometers east of
Adana in a region where the Ceyhan river naturally passes the Misis Mountains, is considered as an important settlement with remains dating from the
4th to the 1st millennia B.C (Fig. 2). During the campaigns conducted by B.
Hrouda and H. Ehringhaus from 1992-1997 and the still ongoing excavations
led by M. Novák and E. Kozal, now D. Yaşın, which started in 2006 as a coop9

A re-evaluation of the written sources of Kültepe including new and unpublished texts can be
found in Cordani 2016b.
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eration of the Universities of Çanakkale and first Tübingen, now Bern, numerous iron artifacts have been unearthed but not yet studied thoroughly. Based
on this material, archeometallurgical studies were conducted to understand
the development of iron technology in Cilicia.

Sample Preparation and Analytical Methods
In 2016 twenty-five samples of artifacts from different chronological ranges from Sirkeli Höyük were taken and examined 2017 in the laboratories of
the Çanakkale Onsekiz Mart University by Dr. Ümit Güder.10 Most of them
date to the Iron Age and Hellenistic period, from the late 10th to the late 1st
century BC.11 Five of them were initially taken as slags but analysis proved
otherwise. The other twenty samples belong to different artifacts like nails,
spatulas, knife fragments, a chisel, an arrowhead, armor scales, some metal
fittings and fragments of probably nails or needles. The preservation of the
objects is thoroughly bad, in some parts there was no metal body visible anymore in the section of the sample. The samples of the artifacts were mounted
in resin, etched with 2% Nital and studied through optical microscopy and
scanning electron microscopy (SEM). Additionally, the slag inclusions were
examined with energy dispersive spectrometry (EDS) to analyze the content
of the inclusions. Finally, micro hardness tests were done to determine the
ductility of the material.
Of the five slag samples one immediately turned out as a very big piece
of an iron bloom with a weight of 2,4 kg. The remaining four pieces of slags
were powdered for x-ray diffraction (XRD) and portable x-ray fluorescence
spectroscopy (pXRF). Due to corrosion it was not possible to determine the
values for all samples, but the some of them give insight into the technological
skills of the 1st millennium B.C.

10 The scientific commentaries in this paper were done by Dr. Ümit Güder. As a specialist on the
analytics I’m very grateful for his help and analyses. Without his help, the interpretation of the
analyses wouldn’t have been possible.
11 Unfortunately, no Late Bronze Age iron artifacts were excavated in Sirkeli Höyük until now.
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Results and Discussion12
Most of the artifacts analyzed are made of steel in varying composition and
contents of carbon and date to the later Iron Age, approximately from 600-300
B.C. From Iron Age II layers in sector D there is a fragment of a knife (Si13D0173/17-ARK-63, Fig. 3), fully corroded but through SEM one could still see
some pearlite structures with lamellar layers of cementite, which point to a
medium carbon steel, but not homogenously spread throughout the sample
and it gives not enough information whether the steel content increases on the
cutting edge. However, this treatment could be a sign of deliberate steel usage
or carburization.
A fragment of a ring (Si12-D0377/17-ARK-60, Fig. 4) was found on the
Citadel in layers dating to the Iron Age II/III. In the microscopical image
there were detected some Widmanstätten structures containing low carbon
steel, which is a sign for quick cooling. The more detailed view in the SEM
showed that these structures are to be found between upper Bainite and annealed Martensite. So, the material was quenched and then tempered, but
cooled down slowly afterwards.
Several of the artifacts can be put into groups because they were found
in the same stratigraphical units. Two groups were found in sector C on the
northern plateau. All of them date to the Iron Age III, but there are two subphases, C3a and the slightly older phase C3b. In this older phase, just above a
floor, there were found a needle fragment and two nails, which differ drastically in composition. Whereas the needle (Si12-C0216/17-ARK-59) was made
from almost pure iron with almost no slag inclusions, one of the nails (Si12C0069/17-ARK-57) showed considerable amounts of vanadium (V) up to
3,9%. Other elements as titanium (Ti) and chrome (Cr) are quite high too.13
Since those trace elements are more often found in magnetite ore than in hematite, it is possible that it was made of magnetite.14
To the younger sub phase C3a belong a chisel (Si12-C0173/17-ARK-67, Fig.
5) and a metal fitting (Si12-C0184/17-ARK-68). The microstructure of the chis12 For detailed results see appendices I to IV.
13 See Appendix I for more details.
14 Personal communication Ümit Güder.
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el showed some needle shaped martensite and not completely transformed
austenite. Containing medium carbon, the tool was forged and quenched. Because of the missing transformation of the austenite it was probably not tempered afterwards, leaving a very hard but brittle structure. This is also shown
in the micro hardness test with 545 HV.
From the Hellenistic Period there was examined only one spatula (Si12A0177/17-ARK-77, Fig. 6). Unfortunately, the stratigraphical unit form trench
A is not securely dated to the Hellenistic period. However, the microstructure
showed some extruded ferrite grains, which point to cold forging of a low
carbon steel, as seen in the small pearlite grains. The slag inclusions contain
considerable amounts of manganese sulfite which is exceptional for all of the
artifacts unearthed at Sirkeli Höyük. Whether this piece is ancient or not has
to be verified yet.
Unfortunately undated is the large piece of iron bloom (Si15-F0029/17ARK-74+75, Fig. 7), found in trench F in the lower town near the city walls. By
analyzing the microstructure some graphite scales were detected, which are a
clear sign of cast iron. In this case the smelting process was not successful and
the piece was discarded afterwards.
Four objects initially entitled as slags were analyzed by XRD and pXRF.
The results of the analysis showed that only two of them were smithing slags
(Si15-D0069/17-ARK-64 & Si15-D0098/17-ARK-65). The other two are not
connected to metal production, one of them (Si15-D0228/17-ARK-66) is a red
stone (Quartz) due to its contents of hematite but was not used for metal production. Maybe it was used as pigment. The fourth sample (Si15-F0175/17ARK-76) came out to be made of basaltic rock (Fig. 8).

CONCLUSIONS
To sum up the analysis done on the iron artifacts from Sirkeli Höyük it can
be said that all of the objects found belong to the Iron Age, most of them in the
later Iron Age III. There is a wide variety of artifact types of tools and other
objects. Almost all of the artifacts were made of steel with differing contents
of carbon. Also, most of them were forged to obtain higher quality. Some of
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them were quenched, tempered and even annealed to increase hardness and
reduce the brittleness of the steel. Following the different functions of the objects it is observed that varying working techniques were used for different
types of objects.
What is still a question to be answered is whether the objects were produced in Sirkeli Höyük itself. There are smithing slags from trench D and
there also are some hints for pyrotechnical installations near the city gates in
trench F. They are not fully excavated yet but there is also evidence for some
metal production, highlighted by the discovery of some tuyère fragments
in the recent excavations. Notable are the different trace elements detected
within the artifacts. Whereas some show high vanadium and chrome contents
it is noteworthy that others don’t, even if they originated from the same occupation surface. It is also possible that the objects were produced in different
centers and came to Sirkeli by trading activities.
This preliminary study is far from being complete and more analytical
study is to be undertaken on the iron artifacts from other Cilician sites15 but
the results of the analysis show that metal workers of the Iron Age were aware
of the different methods of increasing the hardness and reduce the brittleness
of the material. It is also visible that different forging methods like tempering,
quenching, and even annealing were used on different object types in respect
of the function of the item.
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Siegelovà 1984, J. Siegelová, Gewinnung und Verarbeitung von Eisen im
Hethitischen Reich im 2. Jt. v. u. Z., Annals of the Náprstek Muesum 12,
1984, 71–168
Waldbaum 1978, J.C. Waldbaum, From Bronze to Iron. The Transition
from the Bronze Age to the Iron Age in the Eastern Mediterranean, Studies in Mediterranean Archaeology 54 (Göteborg 1978)
Yalçın 2005, Ü. Yalçın, Zum Eisen der Hethiter, in: Ü. Yalçın – C. Pulak – R.
Slotta (Ed.), Das Schiff von Uluburun. Welthandel vor 3000 Jahren. Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum vom 15. Juli 2005 bis
16. Juli 2006 (Bochum 2005), 493–502
Yalçın 2008, Ü. Yalçin, Ancient Metallurgy in Anatolia, in: Ü. Yalçin – H.
Özbal – G. Paşamehmetoğlu (Ed.), Ancient Mining in Turkey and the Eastern Mediterranean. International Conference AMITEM 2008, June 15–22.
2008 (Ankara 2008), 15–40
Yener 1995, K.A. Yener, Swords, Armor and Figurines. A Metalliferous
View from the Central Taurus, Biblical Archaeologist 58.2, 1995, 101-107.

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

Figür 1: Map of Cilicia, Southeastern Turkey (Courtesy of Susanne Rutishauser, University
of Bern)

Figür 2: Sirkeli Höyük near Ceyhan (Topographic plan: Ralph Rosenbauer; map and drawing: Jonathan Gerber, University of Bern)
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Figür 3: Si13-D0173/17-ARK-63. SEM image of a blade fragment. Visible are pearlite structures with remains of lamellar cementite. (Dr. Ümit Güder).

Figür 4: S i12-D0377/17-ARK-60. SEM image of a ring fragment. Around the
slag inclusion can be detected some spherical cementite. (Dr. Ümit Güder).
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Figür 5: Si12-C0173/17-ARK-67. SEM image of a chisel fragment, showing
needle shaped martensite. (Dr. Ümit Güder).

Figür 6: Si12-A0177/17-ARK-77. Microscopical picture of a spatula fragment
with extruded ferrite grain structure. (Dr. Ümit Güder).
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Figür 7: Si15-F0029/17-ARK-74+75. Microstructure of an iron bloom. The
graphite scales point to a high carbon steel or cast iron. (Dr. Ümit
Güder).

Figür 8: Ternary Graph of the slag samples. Two of them (17-ARK- 64 and
17-ARK-65) are smithing slags.
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KELENDERİS SERAMİK VE METAL ESERLERİN
TAHRİBATSIZ ARKEOMETRİK ANALİZ SONUÇLARI
Mahmut AYDIN*
K. Levent ZOROĞLU
GİRİŞ
Mersin İli Aydıncık İlçesi’nin merkezindeki Kelenderis, özellikle M.Ö. 8.
yy. sonlarından başlayan ve günümüze kadar hemen hemen hiç kesintisiz
olarak devam eden yerleşmelere ait çeşitli kalıntılar ve buluntular 1987 yılından beri sürdürülmekte olan kazılarda gün ışığına çıkarılmıştır1. Buluntular antik kentin nekropollerinden ve asıl yerleşimin gerçekleştiği doğal bir
koydan oluşan antik limanın çevresindeki alandan gelmektedir. Bu makale
kapsamında Erken Helenistik döneme ait 3 adet tabak parçası2 ile 2017 kazıları sırasında Kelenderis Batı Nekropolü’ndeki Roma Çağı mezar yapılarının
dolgusunda3 bulunan iki amorf özellikli metal parçasının analizleri yapılmıştır. Söz konusu bu pişmiş toprak malzemenin biçim özelliklerine sahip olup,
fakat pişme esnasında herhangi bir nedenle zarar gören yanlış pişmiş mal*

1
2

3

Doç. Dr. Mahmut AYDIN Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü, Fen Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü Batman/TÜRKİYE.
Prof. Dr. K. Levent ZOROĞLU Batman Üniversitesi, Batı Raman Kampüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Batman/TÜRKİYE.
Orta Dağlık Kilikya’nın en eski liman ketlerinden biri olan Kelenderis hakkında bak.: Zoroğlu
1994.
Söz konusu seramik malzemelerden iki tabak kenar parçası (K.95 AG5-B1 ve K.200 AKR AS03)
Doğu Tipi Batı Yamacı gurubuna aittir (Zoroğlu 2004, 301-302, Pl. 108.1). Üçüncü parça ise, yine
aynı dönemden, kenarı kalınlaştırılmış süssüz bir tabak parçasıdır.
2011 yılından beri kazılmakta olan bu alanda M.S. 2. yüzyıldan başlayarak, M.S. 3. yüzyıl ortalarına kadar olan süreçte inşa edilmiş Roma Çağı anıtsal mezarları ortaya çıkarılmıştır. Bu
nekropolün M.S. 3. yüzyılın ortalarından biraz sonra talan edildiği ve kullanımının bittiğini düşünüyoruz. Bundan sonra, yani M.S. 5. ve 6. yüzyıllarda söz konusu mezar yapılarının kalıntıları
olabildiğince temizlenerek ve birtakım ekler yapılarak işliklere dönüştürülmüştür. Söz konusu objeler de bu işliklere ait olmalıdır. Bu konularda en son bak. Zoroğlu-Bozkurttan-Özdemir
2018, 3-4.
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zemenin yukarıda belirttiğimiz yöntemle analiz edilerek bunların kimyasal
kapsamının belirlenmesi ve bu verilere dayanarak biçim ve süsü özellikleri
benzer ilk guruba ait tabakların üretim yerlerinin Kelenderis olma olasılığı
tartışılacaktır4.
Bu makalenin ikinci gurup malzemesi ise yukarıda sözünü ettiğimiz Batı
Nekropolü’ndeki 2017 çalışmalar sırasında bulduğumuz çok sayıda metal
obje arasından seçtiğimiz malzemedir. Bu malzeme öncelikle adlandırılabilecek objeler değillerdir, fakat metal kapsamları benzer içerikli metal malzemeler için birer anahtar olma olasılığına sahiptir.

ÖRNEKLEM ve ANALİZLER
Günümüzde arkeolojik malzemelerden elde edilebilecek bilimsel bilgi
tipolojik ve görsel değerlendirmenin ötesinde arkeometrik tekniklerin kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Çok yönlü değerlendirme yapabilmek
için çoğu zaman tek arkeometrik yöntem de yeterli olmamakta birkaç yöntem
birlikte kullanılması gerekmektedir. Seramiklerin arkeometrik analizlerinde
kazılan alandaki spesifik sorunların çözümü dışında genel olarak aşağıdaki
amaçlar için yapılmaktadır;
• Kil genelde Silika SiO2, Alimunyum (Al2O3) ve değişken K2O, Fe2O3,
CaO, MgO ve TiO2’den oluşmaktadır. Silisyum dışındaki en yaygın
elementler Al, Ti, K, Fe, ve Ca’dır.
• Kil türünü belirlemek için (Kalkerli veya kalkersiz), CaO oranı %6 dan
yüksek ise kil kalkerli olarak kabul edilmekte, CaO oranı %6 dan düşük
ise kil kalkersiz kil olarak kabul edilmektedir (Maniatis & Tite (1981)5.
4

5

Doğu Tipi Batı Batı Yamacı gurup vazoların üretim yerleri konusu öteden beri tartışılmaktadır.
Benzer buluntuların ele geçtiği çeşitli merkezler aynı zamanda üretim yerleri olarak önerilse de,
özellikle bunu kanıtlayacak malzeme eksikliği, sorunu yanıtsız bırakmaktadır. Bu konuda bak.
Zoroğlu 2004, 301-302 ve not: 12, 14. Bu çalışmadaki amacımız eldeki, özellikle yanlış pişmiş
malzemeye dikkate alarak ve bunlardan benzer örnekleri analiz ederek bir öneri getirmektir.
Yoksa biz de henüz bir fırın bulmuş değiliz.
Maniatis., Y., & Tite., M.S. (1981). Technological examination of Neolithic-Bronze age pottery
from central and southeast Europe and from the near east. Journal of Archeological Science, 8,
59-76.
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• Yüksek ısıya dayanıklı veya dayanıksız olup olmadığını (Ravisankar
vd. 2013)6 ayrıca seramik üzerinde varsa boyanın kimyasal kompozisyonunu anlamak için arkeometrik analizler yapılmaktadır.
• Ergitici özelliği olan (K2O, Fe2O3, CaO, MgO ve TiO2) yoğunluğu %9
dan fazla ise seramiğin ısıya karşı dayanıksız olduğunu, bu oranlar %9
dan daha düşük ise ısıya karşı dayanıklı olduğunu göstermektedir (Ravisankar vd. 2014)7.
• Co, Cr ve V gibi iz elementler kildeki geokimysal parmak izi olarak
değerlendirilmektedir (McLennan 1992)8.
Yukarıda da belirtildiği gibi, bu çalışmada ele alınan Kelenderis Erken
Helenistik seramik örneklerinin yerleşim alanında bulunan hem kullanılmış,
hem de benzer tipteki yanlış pişmiş malzemenin kimyasal analizleri sonucu, bunların benzer kökenden gelip gelmediklerinin anlaşılmasına yöneliktir9
(Şekil 1).

Örnek 1- K.95 AG5-B1 kodlu seramik parçası
Örnek 2- K00 AKR I AS 03 kodlu Tabak parçası
Örnek 3- Siyah Astarlı 7 No.lu Seramik parçası
Örnek 4- Kötü pişmiş fırın artığı seramik parçası

6

7

8
9

Ravisankar, R., Raja Annamalai, G., Naseerutheen, A., Chandrasekaran, A., Prasad, M. V. R., Satpathy, K. K., et al. (2013). Analytical characterization of recently excavated megalithic sarcophagi
potsherds in Veeranam village, Tiruvannamalai dist., Tamilnadu, India. Spectrochimica Acta
Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 115, 845-853.
Ravisankar R., Naseerutheen A. , Chandrasekaran A. , Bramha S.N., Kanagasabapathy K.V.,
Prasad M.V.R., Satpathy K.K. (2014) Energy dispersive X-ray fluorescence analysis of ancient
potteries from Vellore District Tamilnadu, India with statistical approach, Journal of Radiation
Research and Applied Sciences No 7, 44-54.
McLennan, S. M. (1992). Continental crust. In W. A. Nierenberg (Ed.), Encyclopedia of earth
science, pp. 581-592). Dortrecht: Kluwver.
Zoroğlu L., 2004, “Hellenistic Pottery from Kelenderis” Praktika, St Epistimoniki Synthesis Gia
ton Hellenistike Keramiki, Volos 17-23 April 2000 Greece.
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Şekil 1: Seramik örnekleri.

Analiz edilen metal örnekleri ise tasnif dışı olarak tanımlanan ve herhangi
bir şekil özelliği göstermeye metal örnekleridir. Kelenderis başta olmak üzere
Kilikya bölgesi metallerinin alaşımlarının tanımlanması amacıyla başlatılan
metal örneklerine ait analizlerin ilk grubunu oluşturan bu eserler üzerinde
herhangi bir temizlik işlemi yapılmadan analizler yapılmıştır. Bu çalışmada
aşağıdaki üç adet metal örneği çalışılmıştır (Şekil: 2). Bunlardan ilki Geç Antik
Çağ’a ait tabakalarda sıkça bulunan ve camdan yağ kandillerinin iplik fitillerinin tutturulması için yapılmış olan maşa (Ünit 3105); şekil bakımından
kübik görünümle, bu şekliyle mozaik tesseralarına benzeyen obje (Ünit 3766),
sonuncusu ise (Ünit 3637) büyük bir olasılıkla metal obje üretimi sırasında
oluşan su damlası biçimli objedir.

Şekil 2: Metaller.
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Bu çalışmada Olympus, Delta Premium Marka Taşınabilir Enerji Dağılımlı
X Işını Floresans Spektrometresi (P-EDXRF) kullanılmıştır. Spektrometrenin
Toprak kökenli numuneler için soil ve geochem modu, metal numuneler için
ise Precious (değerli metal modu) ve Alloy Plus Modları bulunmaktadır. Her
modta farklı enerjiler kullanıldığı gibi farklı elementler tespit edilebilmektedir. Kelenderis Seramik analizlerinde daha kapsayıcı olan Geochem Modu
kullanılmış, metal analizlerinde ise analiz edilen metaller bronz alaşımları
olduğundan dolayı Alloy Plus modu kullanılmıştır. Bu modlarda kullanılan
enerji seviyeleri ve tespit edilebilen elementler aşağıdaki gibidir;
Alaşım Modu (Alloy Plus)
Alaşım modunda aşağıdaki tüm elementlerin nitel ve nicel analizleri asgari 30sn’de yapılabilmektedir.
Alaşım Modunda tespit edilebilen elementler 3 farklı şiddette (40KV, 13
KV ve 8 KV ) X- ışını gönderilmektedir. 40KV, 13 KV ve 8KV’de tespit edilebilen elementler: Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Hf Ta W Re Pt Au Hg Pb Bi Zr
Nb Mo Pd Ag Cd Sn Sb Mg Al Si P S Mo Sn Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn LE.
Geochem Modu (Jeolojik Malzeme Modu)
Jeolojik malzeme modunda aşağıdaki tüm elementlerin nitel ve nicel analizleri 140sn’de yapılmıştır. Geochem Modunda tespit edilebilen elementler
şunlardır:
İki farklı ışında analiz yapılmaktadır –40 KVve 10 KV: V Cr Fe Co Ni
Cu Zn Pt W Hg As Se Au Br Pb Bi Rb U Sr Y Zr Th Nb Mo LE Ag Cd Sn Sb,
Mg Al Si P S K Ca Ti Mn
Taşınabilir spektrometrelerin güvenirliliği ve limitleri sıkça tartışılan bir
konu olsa da dünyada kültür varlıklarının analizi konusunda tahribatsız
bir yöntem olmasından dolayı en yaygın kullanılan bir analiz yöntemidir.10
Spektrometrelerin doğru analiz yapıp yapmadığını anlamanın iki temel yön10 Navas M., J., , Asuero,A., G., Jimenez A., M., 2016, A Review of Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) as an Analytical Tool in Numismatic Studies Applıed Spectroscopy · Vol. 70
(1) 207–221.
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temi vardır. Birincisi sertifikalı referans malzemeyi analiz ederek sonuçları
sertifika değerleriyle karşılaştırmaktır. İkinci yöntem ise aynı numuneyi farklı
spektrometrelerle test etmektir. Bu makalede birinci yöntem tercih edilmiştir
ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Sertifikalı bronz ve gümüş analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.
Tablo 1: Sertifikalı bronz ve P-EDXRF analiz sonuçları
Ag

Sb

As

Cu

Fe

Ni

Pb

Si

Sn

Zn

0,002

0,006

0,003

90,08

0,007

0,004

1,99

0,002

0,029

7,81

ND

ND

ND

90,11

ND

0,019

1,7

0,1

ND

7,89

SRM Bronz
(CDA 314UNS
C31400)

P-XRF
Değerleri

Tablo 2: Sertifikalı gümüş ve P-EDXRF analiz sonuçları
SRM Gümüş (132x925Zn3)
Değerleri

P-XRF value

Ag

Cu

Zn

92,64

4,53

2,88

91,95

5,19

2,85

Tablo: 1 ve Tablo: 2 değerlendirildiğinde P-EDXRF sonuçlarıyla bronz
ve gümüş sertifika değerleri arasında temel elementlerde ki farklılıklar bile
%0,50’nin altında olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı spektrometremizin
güvenilir sonuçlar verdiğine dair güvenilir sonuçlar elde edilmiştir.
ANALİZ SONUÇLARI
Metal analiz sonuçları
Bu çalışma kapsamında ele alınan üç adet metal parçası, ünit 3105 kandil
maşası parçası, ünit 3766 No.lu kare Metal parçası ve ünit 3637 No.lu metal
damla (Şekil 2) analizleri tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3: P-EDXRF ile analizi yapılan Kelenderis metallerinin analiz sonuçları.
Analiz
edilen
eserler

Analiz
Modu

Metal
Kandil
Maşası

Precious
Metals

Kare
Metal
parçası

Alloy
Plus

3,29

Metal
damla

Alloy
Plus

1,14

Al

Si

P

Fe

Ni

Cu

Zn

Zr

Sn

Sb

Pb

1,257

0,2204

86,33

11,695

ND

ND

ND

0,184

23,87 1,7859

0,48

ND

37,55

ND

0,0061

4,485

0,123

28,09

18,03 2,8137

1,57

0,0814

28,58

0,065

0,0094

9,0639

0,236

38,25

Tablo: 3’ün sonuçları değerlendirildiğinde Kandil maşasının bakır (Cu) %
86 ve çinko (Zn) % 11.7 alaşımından yapılmış pirinç olduğu anlaşılmaktadır.
Kandil maşasında Kurşun elementi tespit edilmemiştir. Bunun nedeni kurşunun düşük sıcaklıkta (327 derece) erimesinden kaynaklanmış olmalıdır. Pirinç alaşımı ise 900-950 C dereceye kadar sıcaklığa dayanabilmektedir.11
Kare biçimli metal parçasının analiz sonuçları incelendiğinde (Tablo: 3)
kare biçimli metal parçasının Bakır (Cu)% 38, kurşun (Pb) %28, Silisyum (Si)
ve Alüminyum (Al %3,29’dan oluştuğu tespit edilmiştir. Silisyum ve Alüminyum elementleri analiz edilen eserin yüzeyindeki kirliliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Asıl metal alaşımları bakır, kurşun ve kalay alaşımı
olduğu düşünülmektedir.
Metal damla parçasının analiz sonuçları incelendiğinde (Tablo: 3) kare biçimli metal parçasında olduğu gibi yüzey kirliliklerinden etkilenme sonucu
olan silisyum %18 tespit edilmiştir. Alaşımı oluşturan asıl elementler Pb %38,
Cu 28,6 ve Sn %9 olarak tespit edilmiş kurşun, bakır ve kalay alaşımı bir bronz
olduğu tespit edilmiştir.
Üç örneğin sonuçları değerlendirildiğinde Kelenderis antik kentinde ele
geçen metallerin pirinç, bakır, kurşun ve kalay alaşımından olmak üzere iki
tür alaşımdan oluştuğu tespit edilmiştir. İleriki yıllarda daha çok örnek üzerinde analiz yapılarak daha çok data değerlendirilerek sonuçlar konusunda
daha net kanıya ulaşılması planlanmaktadır.

11 http://www.oerlikon.com.tr/metallerin_temel_ozellikleri.html
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Seramik analiz sonuçları
Bu çalışma kapsamında 5 adet seramik parçası üzerinde; K.95 AG5-B1
kodlu seramik parçası, K.00 AKR I AS 03 kodlu Tabak parçası, Siyah Astarlı
7 no’lu Seramik parçası, Fırın Artığı Seramik parçası P-EDXRF analizleri yapılmıştır.
K.95 AG5-B1 kodlu seramik parçası Analizleri
K.95 AG5-B1 kodlu seramik parçası Helenistik döneme tarihlenen bir tabak parçasıdır. Analiz sonuçları şekil 3’te verilmiştir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Şekil 3: K.95 AG5-B1 kodlu seramik parçası P EDXRF analiz sonuçları.
Siyah Astarlı seramiklerin astarlarında bariz miktarda K2O5 (Hamurda %5.15 beyaz astarda %7 iken siyah astarda bu oran %13)
Arttığı gözlenmektedir. Siyah Astarda bitki külü mü kullanılmış?
Literatürde Eski Yunan vazolarında siyah astar oluşturmak için
kontrollü pişirme yanı sıra meşe külü kullanıldığı bilinmektedir.
Beyaz astarda MgO artışı vardır. Siyah ve beyaz Astarda Fluxes (ergiticiler) %9 dan çok oldukları için seramikler ısıya az dayanıklıdırlar. Pişirmeye uygun değildirler.
Hamurlarda yüksek oranda CaO (%11) tespit edilmiştir kalkerli kil
kullanılmıştır.
Astarlarda Hamura oranla CaO oranı (%2,9) düşük (kalkersiz kil)
iken SiO2 oranı oldukça yüksektir.
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K.00 AKR I AS 03 kodlu seramik parçası analizleri
K00 AKR I AS 03 kodlu seramik parçası Helenistik döneme tarihlenen bir
tabak parçasıdır. Analiz sonuçları şekil 4’te verilmiştir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Şekil 4: K.00 AKR I AS 03 kodlu seramik parçası P-EDXRF analiz sonuçları.
Siyah Astarlı seramiklerin astarlarında K2O5 oranı % 13 iken Hamurda
K2O5 oranı %5’tir. Siyah astarda K2O5 oranı Hamura oranla yüksektir.
Bu seramik parçasında diğerlerinden farklı olarak Hamur ve astarda SiO2
oranı bir birine oldukça yakındır.
Astarlarda CaO %4 iken Hamurda CaO oranı %12 dir. Hamurda CaO
oranı Astara oranla oldukça yüksektir.
Astarda kalkersiz kil kullanılırken hamurda kalkerli kil kullanılmıştır.

Parlak siyah astarlı 7 No.lu seramik astar analizi
Bu örnek (Şekil: 1) analizinde de diğer örneklerde olduğu gibi Siyah Astarlı seramiklerin astarında bariz miktarda K2O5 arttığı CaO’nun düşük olduğu
(Şekil: 5) görülmektedir.
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Şekil 5: Parlak Siyah Astarlı 7 No.lu
Seramik, Astar’ın P-EDXRF
analizi.

Fırın atığı olan ve olmayan seramik örneklerin analizlerinin değerlendirilmesi
Fırın atığı seramik örneği yerel üretim alanından ele geçmiş bir seramik
olduğundan dolayı yerel üretim artığı bir seramik parçasıdır (Şekil: 1). Fırın atığı olan seramik ile atığı olmayan seramik örneklerinin ana elementleri
karşılaştırıldığında (Şekil: 7) SiO2, CaO2, Al2O3, Fe2O3, K2O5, element oranlarının az farklılık gösterse de birbirine çok yakın değerler taşıdığı görülmektedir.
Bu iki örneğin analiz sonuçları ve diğer örneklerin analiz sonuçları iz elementler açısından (Tablo: 4 ve Şekil: 6-7) değerlendirildiğinde şu sonuçlara
ulaşılmaktadır. TiO2, MnO, S, Sr, Zr, Zn, Co, Cr ve V (Tablo: 4) elementleri
köken analizi değerlendirilmesinde dikkate alınmıştır. Fırın atığı seramik ile
fırın atığı olmayan diğer seramiklerin TiO2, MnO element oranları birbirine
oldukça yakındır 4995 PPM ile 7034 PPM arasında değişmektedir. Sr oranları
fırın atığı seramikte 333 PPM iken diğerlerinde 301 ile 415 PPM arasında değişmekle beraber K00AKR I AS 03 kodlu seramikte bu oran 2831 PPM’e kadar
yükselmiştir. Zr oranı fırın atığı seramikte 190 PPM iken diğer örneklerde 0 ile
211 PPM arasında değişmiştir. Zn oranları fırın atığı seramikte 104 PPM iken
diğer örneklerde 110 ile 181 PPM arasında değiştiği tespit edilmiştir.
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Şekil 6: Seramiklerin P-EDXRF analiz iz element sonuçları.

Tablo 4: Seramiklerin P-EDXRF analiz iz element sonuçları
PPM

TiO2

MnO

S

Sr

Zr

Zn

Co

Cr

V

Fırın Atığı Seramik

7034

1025

ND

333

190

104

ND

ND

ND

Siyah Astarlı 7 No.lu
seramik

4955

1651

ND

395

110

208

ND

484

ND

Siyah Astarlı Tabak
K00AKR I AS 03

8981

954

ND

2831

181

211

ND

ND

ND

Siyah Astarlı Tabak
K.95 AG5-B1

9125

810

1481

301

166

123

ND

ND

373

K.00 AKR I AS 03 No.lu örnekteki Sr oranı dışında tüm iz element oranları birbirine oldukça yakındır ve kabul edilebilir değişim oranlarına sahip
olduğundan dolayı yerel üretim olma ihtimalleri oldukça yüksektir. Yalnızca
P-EDXRF sonuçlarına göre provenans analizi yapmak zor olsa da ilk veriler
ışığında seramik örneklerinin yerel üretim olduğu düşünülmektedir. Bu verilerin yanı sıra analiz edilen seramiklerin astarlarında K2O5’in yüksek olması,
Astarlarda CaO’nun düşük hamurlarda yüksek olması, astarlarda kalkersiz
kil hamurda kalkerli kil kullanılması gibi ortak özelliklerde seramiklerin tek
merkezde üretildiğine dair kanıtlar ortaya koymaktadır.
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Şekil 7: Fırın atığı seramik P-EDXRF
analiz sonuçları.

SONUÇ
Kelenderis’te ele geçen metal örneklerinin yalnızca iki parçası çalışılmış
olsa da ilk verileri göre Kelenderis’te bakır ve çinko alaşımı, bakır -kurşun
alaşımı ve bakır kurşun ve kalay alaşımı metaller kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunların üretiminin yerel atölyelerde mi üretildiği, yoksa ithal edilmiş bir
objeye mi ait olduğu şimdilik tartışma konusu değildir; zira yukarıda da belirttiğimiz gibi, şekil bakımından birbirine benzemeyen 2 parçadan ibarettir.
Az sayıda seramik analizinin yapılması bir genelleme yapmamıza izin vermese de buradaki öncü çalışma kapsamında şunlar söylenebilir: Kelenderis
seramik örneklerinin kimyasal analizlerinin sonuçlarına bakıldığında genel
olarak kalkerli bir kil kullanıldığı, astar ve hamur analizlerinin farklı sonuçlar
verdiğinden farklı hamurlardan üretildiği söylenebilir. Fırın artığı seramiklerin ele geçmesi ve bunların burada ele aldığımız malzemeyle benzer kapsama
sahip olmaları bunların Kelenderis’te üretildiğine kanıttır. Kötü pişmiş üretim artığı bu parçanın benzer biçim özelliği gösteren seramiklerin P-EDXRF
analiz sonuçlarına göre özellikle iz elementler bakımından benzerliği dikkat
çekicidir. Bu da yukarıdaki önerimizi destekleyen en önemli kanıttır.
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edilmiştir. Analiz yöntemi olarak pigment tanımlanmasında yaygın olarak
kullanılan P-EDXRF kullanılmıştır.2
ÖRNEKLEM ve ANALİZLER
Günümüzde arkeolojik malzemelerden elde edilebilecek bilimsel bilgi
tipolojik ve görsel değerlendirmenin ötesinde arkeometrik tekniklerin kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Çok yönlü değerlendirme yapabilmek
için çoğu zaman tek arkeometrik yöntem de yeterli olmamakta birkaç yöntem
birlikte kullanılması gerekmektedir. Seramiklerin arkeometrik analizlerinde
kazılan alandaki spesifik sorunların çözümü dışında genel olarak aşağıdaki
amaçlar için yapılmaktadır;
• Kil genelde Silika SiO2, Alimunyum (Al2O3) ve değişken K2O, Fe2O3,
CaO, MgO ve TiO2’den oluşmaktadır. Silisyum dışındaki en yaygın
elementler Al, Ti, K, Fe, ve Ca’dır.
• Kil türünü belirlemek için (Kalkerli veya kalkersiz), CaO oranı %6 dan
yüksek ise kil kalkerli olarak kabul edilmekte, CaO oranı %6 dan düşük
ise kil kalkersiz kil olarak kabul edilmektedir (Maniatis & Tite (1981)3.
• Yüksek ısıya dayanıklı veya dayanıksız olup olmadığını (Ravisankar
vd. 2013)4 ayrıca seramik üzerinde varsa boyanın kimyasal kompozisyonunu anlamak için arkeometrik analizler yapılmaktadır.
• Ergitici özelliği olan (K2O, Fe2O3, CaO, MgO ve TiO2) yoğunluğu %9
dan fazla ise seramiğin ısıya karşı dayanıksız olduğunu, bu oranlar %9
dan daha düşük ise ısıya karşı dayanıklı olduğunu göstermektedir (Ravisankar vd. 2014)5.
2

3

4

5

Shoval S., Gilboa A., 2016, “PXRF analysis of pigments in decorations on ceramics in the East
Mediterranean: A test-case on Cypro-Geometric and Cypro-Archaic Bichrome ceramics at Tel
Dor, Israel”, Journal of Archaeological Science: Reports 7 (2016) 472–479.
Maniatis., Y., & Tite., M. S. 1981 “Technological examination of Neolithic-Bronze age pottery
from central and southeast Europe and from the near east” Journal of Archeological Science, 8,
59-76.
Ravisankar, R., Raja Annamalai, G., Naseerutheen, A., Chandrasekaran, A., Prasad, M. V. R.,
Satpathy, K. K., 2013 “Analytical characterization of recently excavated megalithic sarcophagi
potsherds in Veeranam village, Tiruvannamalai dist., Tamilnadu, India”. Spectrochimica Acta
Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 115, 845-853.
Ravisankar R. , Naseerutheen A. , Chandrasekaran A. , Bramha S.N. , Kanagasabapathy K.V. ,
Prasad M.V.R. , Satpathy K.K. (2014) Energy dispersive X-ray fluorescence analysis of ancient
potteries from Vellore District Tamilnadu, India with statistical approach, Journal of Radiation
Research and Applied Sciences No 7, 44-54.
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• Co, Cr ve V gibi iz elementler kildeki geokimysal parmak izi olarak
değerlendirilmektedir (McLennan 1992)6.
Bu çalışma da bir adet duvar boyası 9 adet farklı renklerde seramik parçası
çalışılmıştır (Tablo: 1).

Tablo 1: Analiz edilen seramik örnekleri

Örnek Kodu

Örnek Türü

Renk

Hrn 1 (7 HE)

Duvar Boyası

Kırmızı ve beyaz
Beyaz

Hrn 2 (İçkale)

Seramik Parçası

Mavi ve siyah

Hrn 3

Seramik Parçası

Mavi ve Siyah

Hrn 4 (AAG)

Seramik Parçası

Mavi

Hrn 5 (AAB)

Seramik Parçası

Mavi

Hrn 6 (AAB)

Seramik Parçası

Mavi ve siyah

Hrn 7 (AAC)

Seramik Parçası

Yeşil

Hrn 8 (ACP 63)

Seramik Parçası

Kahverengi

Hrn 9 (AAB)

Seramik Parçası

Kahverengi

Hrn 10 (AAC)

Seramik Parçası

Patlıcan Moru

X Işını Floresans Spektroskopisi (XRF) metodu seramik ve diğer kültür
varlıklarının analizinde kullanılan bir yöntemdir7. Bu çalışma da P-EDXRF’in
Geochem ve alloy plus (alaşım modu) olmak üzere iki farklı modu kullanılarak analizler yapılmıştır. Bu modlarda kullanılan X-Ray şiddeti ve analitlerin
listesi aşağıdaki gibidir.

6
7

McLennan, S. M. 1992 “Continental crust. In W. A. Nierenberg” (Ed.), Encyclopedia of earth
science, pp. 581-592). Dortrecht: Kluwver.
Liritzis, I., Zacharias, N., 2011 “Portable XRF of archaeological artifacts: current research, potentials and limitations. In: Shackley”, M.S. (Ed.), X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF) in Geoarchaeology. Springer, New York, Dordrecht, Heidelberg, London, pp. 109–142.
Goren, Y., Mommsen, H., Klinger, J., 2011 “Non-destructive provenance study of cuneiform tablets using portable X-ray fluorescence (pXRF)”.J. Archaeol. Sci. 38, 684–696.
Frahm, E., Doonan, R.C.P., 2013. “The technological versus methodological revolution of portable XRF in archaeology”. J. Archaeol. Sci. 40, 1425–1434.
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Geochem Modu (Jeolojik Malzeme Modu)
Jeolojik malzeme modunda aşağıdaki tüm elementlerin nitel ve nicel analizleri 140sn’de yapılmıştır. Geochem Modunda tespit edilebilen elementler
şunlardır:
İki farklı ışında analiz yapılmaktadır –40 KVve 10 KV: V Cr Fe Co Ni Cu
Zn Pt W Hg As Se Au Br Pb Bi Rb U Sr Y Zr Th Nb Mo LE Ag Cd Sn Sb, Mg
Al Si P S K Ca Ti Mn
Taşınabilir spektrometrelerin güvenirliliği ve limitleri sıkça tartışılan bir
konu olsa da dünyada kültür varlıklarının analizi konusunda tahribatsız bir
yöntem olmasından dolayı en yaygın kullanılan bir analiz yöntemidir8. Spektrometrelerin doğru analiz yapıp yapmadığını anlamanın iki temel yöntemi
vardır. Birincisi sertifikalı referans malzemeyi analiz ederek sonuçları sertifika değerleriyle karşılaştırmaktır. İkinci yöntem ise aynı numuneyi farklı
spektrometrelerle test etmektir. Bu makalede birinci yöntem tercih edilmiştir
ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Sertifikalı bronz ve gümüş analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.

Alaşım Modu (Alloy Plus)
Alaşım modunda aşağıdaki tüm elementlerin nitel ve nicel analizleri asgari 30 sn’de yapılabilmektedir.
Alaşım Modunda tespit edilebilen elementler 3 farklı şiddette (40KV, 13
KV ve 8 KV ) X- ışını gönderilmektedir. 40KV, 13 KV ve 8KV’de tespit edilebilen elementler: Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Hf Ta W Re Pt Au Hg Pb Bi Zr
Nb Mo Pd Ag Cd Sn Sb Mg Al Si P S Mo Sn Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn LE.

8) Navas M., J., , Asuero,A., G., Jimenez A., M., 2016, “A Review of Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) as an Analytical Tool in Numismatic Studies” Applıed Spectroscopy · Vol. 70
(1) 207–221
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Tablo 2: Sertifikalı bronz ve P-EDXRF analiz sonuçları
Ag

Sb

As

0,002

0,006

0,003

ND

ND

ND

Cu

Fe

Ni

Pb

Si

Sn

Zn

0,002

0,029

7,81

0,1

ND

7,89

SRM Bronz
(CDA 314UNS
C31400)

P-XRF Değerleri

90,08 0,007 0,004 1,99

90,11

ND

0,019

1,7

Tablo 3: Sertifikalı gümüş ve P-EDXRF analiz sonuçları
SRM Gümüş (132x925Zn3) Değerleri

P-XRF Değerleri

Ag

Cu

Zn

92,64

4,53

2,88

91,95

5,19

2,85

Tablo 2 ve Tablo 3 değerlendirildiğinde P-EDXRF sonuçlarıyla bronz
ve gümüş sertifika değerleri arasında temel elementlerde ki farklılıklar bile
%0,50’nin altında olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı spektrometremizin
güvenilir sonuçlar verdiğine dair güvenilir sonuçlar elde edilmiştir.
ANALİZ SONUÇLARI
Mavi ve Siyah Pigment Analizleri
Harran ortaçağ Seramiklerinde mavi renk ile birlikte siyah renkte yaygın
olarak kullanılmıştır.
6
7

McLennan, S. M. 1992 “Continental crust. In W. A. Nierenberg” (Ed.), Encyclopedia of earth
science, pp. 581-592). Dortrecht: Kluwver.
Liritzis, I., Zacharias, N., 2011 “Portable XRF of archaeological artifacts: current research, potentials and limitations. In: Shackley”, M.S. (Ed.), X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF) in Geoarchaeology. Springer, New York, Dordrecht, Heidelberg, London, pp. 109–142.
Goren, Y., Mommsen, H., Klinger, J., 2011 “Non-destructive provenance study of cuneiform tablets using portable X-ray fluorescence (pXRF)”.J. Archaeol. Sci. 38, 684–696.
Frahm, E., Doonan, R.C.P., 2013. “The technological versus methodological revolution of portable XRF in archaeology”. J. Archaeol. Sci. 40, 1425–1434.
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Mavi ve siyah rengin birlikte kullanıldığı örnekler Hrn 2-3 ve 6 No.lu seramikler bulunmaktadır. Hrn 2 ve 3 bolu seramiklerde siyah renk analizlerinde
P (fosfor) oranı yükselmektedir (Resim: 6-2, 2 ve 7). Siyah renk P (fosfor) tespit edildiğinden bone black (Ivorium black) olabilir. Bone black kemiklerin
karbonize olmuş siyahı %20 civarında karbon kullanılarak oluşturulur. Siyah
renkte Karbon kullanılmış olabilir, fakat Karbon’un atom numarası 11 den
küçük olduğu için tespit edilememektedir. Hrn 6 No.lu örnek analizinde ise
(Resim: 2 ve 10) siyah renk yapımında titanyum (Ti) hamura oranla yükseldiğinde titanyum kullanılmış olmalıdır. Hrn 6 No.lu örnek siyah renk yapımında Hrn 2 ve 3’ten farklı sonuçlar vermiştir.
Hrn 2-6 No.lu örneklerde analiz edilen tüm seramiklerin mavi renklerinde
Mavi renkte ise Bakır (Cu) kullanıldığı seramiklerin mavi rengi ve hamurları
arasındaki bakır oranı farklılıklarından çok net olarak görülebilmektedir. Örneğin Hrn 4 No.lu örneğin hamurunda %14,62 Cu tespit edilmişken bu oran
aynı örneğin mavi renginde % 63-67 ye kadar yükselmiştir (Resim: 2-8). Aynı
durum Hrn 5 No.lu örnekte de tespit edilmiştir, Hrn 5 No.lu örneğin hamur
analizinde Cu % 24,96 iken mavi renkte bu değer %64’e yükselmiştir (Resim:
2 ve 9)9.

Yeşil Renk Pigment Analizleri
Hrn 7 No.lu yeşil renkli seramik gövde parçası (Resim: 3 ve 11) yeşil renk
ve hamur P-EDXRF analizleri yapılmıştır. Yeşil renk analizlerinde oldukça
yüksek olan kurşun (Pb) %89-93 ve bakır (Cu) % 6,57-1,24 arasında değişmektedir. Aynı elementler Hrn 7 hamur analizinde ise Pb %38,34 iken Cu %1,90
olarak tespit edilmiştir (Resim: 11). Harran seramiklerinde Cu, yeşil renk verici olarak (Verdigris) kullanılmıştır. Verdigris, antik çağlardan 19.yy.’la kadar
kullanılmıştır. Stabiliteliği az olduğundan Sır oluşturmak için üzeri Kurşunla
(Pb) kaplanmıştır. Kurşun yüksekliği buna bağlıdır. Günümüzde toksik özelliğinden dolayı nadiren satılmaktadır.10

9 http://www.webexhibits.org/pigments/indiv/overview/azurite.html
10 http://www.webexhibits.org/pigments/indiv/overview/verdigris.html
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Kahverengi Pigment Analizleri
Kahverengi pigmentli iki örnek analiz edilmiştir Hrn 8 ve Hrn 9. Hrn 8
No.lu kahve renkli seramik parçası (Resim: 4) analizinde (Resim: 12), kahverengi veren element Demiroksit (Hematite) olduğu tespit edilmiştir. Hamurda diğer örneklerde Fe %50 civarındayken bu örnekte %81 olarak tespit
edilmiştir. Hematit, Fe2O3 formundaki demir mineralidir. Kan taşı olarak da

bilinen hematitin en yaygın renkleri kırmızı ve kahverengidir. Ayrıca siyahtan griye, sarıdan kahverengine kadar içerdiği diğer kayaçlardan ötürü farklı

renkler de bulunur. Bu seramik pigmentine kahverengi veren pigment aynı
zamanda Demiroksit ve Mangan alaşımından oluşan ve Ortaçağda yaygın
kullanılan umber olma ihtimali de akla gelmektedir, çünkü kahverengi analizinde Mn oranı %2,25 tespit edilirken hamurda %0,96 olarak tespit edilmiştir
(Resim: 12).
Hrn 9 No.lu kahverengi şeritler içeren seramik örneği (Resim: 4) analizinde (Resim: 13) Cu %12.69, Hg 2.33 iken aynı seramiğin hamur analiz sonuçlarına bakıldığında Cu %1.30 Hg %0 kahverengi veren element Cu ve Hg
alaşımı olmalıdır.

Mor Renk Pigment Analizi
Patlıcan moru renkli Hrn 10 No.lu seramik parçası (Resim: 5) analiz sonuçlarına bakıldığında (Resim: 14) hamur ve patlıcan moru renkli sır analizlerinde Cu ve kobalt (Co) oranları arasında oldukça farklılıklar tespit edilmiştir.
Patlıcan moru sırlı alan analizinde Cu %24, Co % 2,85 iken aynı örneğin hamur analizinde Cu %8.79 ve Co ise %0 tespit edilmiştir. Patlıcan moru rengi
vermede Cu ve Co birlikte kullanılmış olmalıdır.

Kırmızı Pigment Analizi
Hrn 1 No.lu, Ulucami mihrap kireç taşı duvar örgüsü üzerinde bulunan
orijinal kırmızı boyanın kimyasal kompozisyonun tespit edilmesi amacıyla
P-EDXRF analizi yapılmıştır (Resim: 15). Yapılan analizde boyanın olduğu
yerde kükürt (S) oranı %90’a kadar yükselir iken boyalı olmayan mihrap içi
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kireç taşlarında bu oran %1.8 ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Orta
Çağ’da Vermilion, S ve Civa (Hg) (civasülfür) kırmızı renk oluşturmada kullanılan bir alaşımdır. Civa uçucu olduğundan dolayı her ne kadar tespit edilmemiş olsa da yüksek orandaki kükürt oranından vermilion olduğu düşünülmektedir. M.Ö. 6. binden itibaren kullanımı bilindiği tespit edilen cinabar11
15.yy’dan sonra üretimini yaygın olarak bilinmektedir12.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Sonuç olarak Harran Antik Kenti’nin Orta Çağ tabakalarında yapılan kazılarında ele geçen seramikleri ve duvar boyaları üzerinde yapılan analizlerde
kullanılan pigmentler tespit edilmeye çalışılmıştır.
Mavi renk oluşturulmasından Cu yükselmektedir. Azurite bakırın temel
karbonat minerallerinden oluşmaktadır. Bakır cevherinin oxide olmuş üst
katmanlarında oluşmakta ve dünyanın bir çok bölgesinde ele geçmektedir.
Azurite minerali genelde doğada malahit ile ilişkilendirilmektedir13. Kahverengi üretimi için hematite(Fe2O3 veya umber FeO +Mn) alaşımından oluşturulurken, Yeşil renk yapımında Cu kullanıldığı (verdigris) fakat stabiletiliği
düşük olduğundan dolayı Pb ile kaplandığı, siyah renk oluşturulmasında ise
yanık kemik siyahı (bone black) fosfor oranlarından anlaşılmıştır.

KAYNAKÇA
Goren, Y., Mommsen, H., KlInger, J., 2011. “Non-destructive provenance
study of cuneiform tablets using portable X-ray fluorescence (pXRF)” J. Archaeol. Sci. 38, 684–696.
Frahm, E., Doonan, R.C.P., 2013. “The technological versus methodological
revolution of portable XRF in archaeology.” J. Archaeol. Sci. 40, 1425–1434.
11 Kvascev G., M., Stojanovic M., M., Smit Z., Kantarelou V., Karydas A., G., Sljivar D., Milovanovi D., Andric V., 2012 “New evidence for the use of cinnabar as a colouring pigment in the
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13 http://www.webexhibits.org/pigments/indiv/overview/azurite.html
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Hrn 1
Resim 1: Harran kazısında ele geçen Ulu Camii duvar boyası.

Hrn 2: Mavi ve Siyah renkli seramik parçası (iç kale) iç ve dış yüzey.

Hrn 3: Mavi renkli seramik.

Hrn 5: Mavi renkli seramik (AAB).

Hrn 4: Mavi renkli seramik dip kısmı iç ve dış yüzey (AAG).

Hrn 6: Mavi ve siyah renkli tabak parçası (AAB).

Resim 2: Mavi renkli seramik parçaları ve duvar boyası.

449

Hrn 7: Yeşil renkli seramik (AAC ) iç ve dış yüzeyi.
Resim 3: Yeşil renkli seramik parçaları.

Hrn 8: Kahve renkli seramik parçası (ACP 63).

Hrn 9: Kahve renkli seramik parçası (AAB).
Resim 4: Kahve renkli seramik parçaları.
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Resim 5: Hrn 10: Patlıcan moru seramik parçası (AAC).

Resim 6: Hrn 2 No.lu seramik mavi ve siyah renkli pigmenti P-EDXRF analiz sonuçları.

Resim 7: Hrn 3 No.lu mavi ve siyah renkli seramik örneğinin P-EDXRF analiz sonuçları.
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Resim 8: Hrn 4 No.lu seramik mavi renkli seramik ve hamurun P-EDXRF analiz sonuçları

Resim 9: Hrn 5 No.lu seramik mavi renkli seramik ve hamurun P-EDXRF analiz sonuçları

Resim 10: Hrn 6 No.lu seramik mavi ve siyah renkli seramik ve hamurun P-EDXRF
analiz sonuçları.
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Resim 11: Hrn 7 No.lu Seramik açık yeşil ve koyu yeşil renkli seramik ve hamurun P-EDXRF
analiz sonuçları.

Resim 12: Hrn 8 No.lu Seramik, Kahverengi pigment P-EDXRF analiz sonuçları.
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Resim 13: Hrn 9 No.lu Seramik, kahverengi pigment ve hamur P-EDXRF analiz
sonuçları.

Resim 14: Hrn 10 No.lu Seramik, Patlıcan moru pigment ve hamur P-EDXRF analiz sonuçları.

Resim 15: Ulucami mihrap içi kireç taşı üzerinde bulunan kırmızı boya P-EDXRF
analizi.
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2012-2017 YILLARINDA ARASINDA MAYDOS
KİLİSETEPE HÖYÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
ARKEOZOOLOJİ ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI
Mürsel SEÇMEN*
Can Yümni GÜNDEM
Göksel SAZCI
GİRİŞ
Maydos yerleşimi Çanakkale Boğazı’nın Avrupa yakasında, Kilye
Koyu’nun hemen güneyinde yer alır. İsmini daha önce üzerinde bulunan bir
kiliseden alan yerleşim günümüzde Eceabat ilçesinin tam ortasında yer almaktadır. Doğu - batı yönünde eğimli bir kaya üzerinde bulunan Maydos
yak. 180x200 m. büyüklüğü ve deniz seviyesinden 33 m. yüksekliği ile Gelibolu Yarımadasının en büyük höyüklerinden biridir (Resim: 1). Geçmişten günümüze kadar yapılan bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar, Maydos’un
yak. 14 m’lik bir kültür dolgusuna sahip olduğunu göstermiştir.1
Maydos’da arkeolojik kazılar sırasında ele geçen hayvan kemik kalıntıları,
kazı alanlardan sistematik olarak toplanmış ve yıkandıktan sonra çalışılmıştır. Arkeolojik kazıların başlangıcından itibaren yaklaşık 15.000 hayvan kemik kalıntısı tespit edilmiştir. Bu kalıntılar arkeolojik kazılar sırasında tespit
edilen karbon analizlerine göre oluşturulan kronoloji baz alınarak İlk Tunç
Çağı’ndan Erken Demir Çağı’na kadar tespit edilen kültür katmanlarında ele
geçen kemik kalıntılarından oluşmaktadır. Hayvan kemik malzemesinin ça*

1

Mürsel SEÇMEN, M.A. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale/TÜRKİYE.
Dr. Öğr. Üyesi Can Yümni GÜNDEM, Batman Üniversitesi- Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü / Oda No 75, Batman/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Göksel SAZCI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Terzioğlu Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü/ Oda No 315 Çanakkale/TÜRKİYE.
Sazcı 2016.
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lışıldığı tabakalar ve dönemler; VIII [İlk Tunç Çağı III (M.Ö. 2080-2060)], VII
[Orta Tunç Çağı Erken Evre (M.Ö. 2080-1945)], VI [Orta Tunç Çağı Geç Evre
(M.Ö. 1945-1780)], V [Son Tunç Çağı (M.Ö. 1745-1305)], IV [Erken Demir Çağı
(M.Ö. 1127-931)] (Resim: 2).2
Maydos’da arkeozooloji çalışmaları 2012 yılında Dr. Öğr. Üyesi Can Yümni GÜNDEM tarafından başlatılmıştır. 2010- 2016 yılları arasında höyükte
tespit edilen hayvan kemik kalıntıları “Görsel Tanımlama Metotları” ile aşamalı
analizler yapılarak incelenmiştir.3
MATERYAL ve YÖNTEM
Maydos höyüğünde 2010 yılından itibaren kazı alanlarından çıkarılmaya
başlanan hayvan kemikleri 2012 - 2017 yılları arasında kazı evinde çalışılmıştır. Höyüğün 2017 yılı kazı sezonu ile toplam 15418 adet (n-NIS) hayvan kemik kalıntısı bilgisayar aracılığı ile excel de kayıt altına alınmıştır. Çalışılan
tüm faunal malzeme 136 kg’a (gr-WIS) denk gelmektedir.
Maydos’da tespit edilen faunal malzeme temelde iki ana gruba ayrılmıştır. Bu ayrım memeli ve memeli olmayan kalıntılardan oluşmaktadır. Memeli
olmayan grupta yumuşakça (mollusk), balık (pisces), kuş (aves) ve az sayıda
sürüngen kalıntıları oluşturmaktadır. Memeli grubunda yer alan kemik kalıntıları klasik görsel tanımlama yöntemi ile tanımlanmıştır. Klasik görsel arkeozoolojik tanımlama metodu aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:4
♦ Hayvan kalıntıları içerisinde tespit edilen iskelet elementleri (diş, boynuz ve diğer kalıntılar) hayvan türlerine göre sınıflandırılır. Böylece
yerleşim yerinde bulunan evcil ve yabani memeli türler tespit edilir
(koyun, keçi, sığır, alageyik ve ya yaban domuzu gibi ).
♦ Türlere ayrılan iskelet elementleri tek tek sayılmıştır; bu sayede tespit
edilen hayvan türlerinin tanımlanmış hayvan kalıntı topluluğunun içe2

3
4

Maydos yerleşiminde C 14 tarihlendirmeleri ve kazı çalışmalarına dayalı bilgiler Kazı Başkanı
Doç. Dr. Göksel SAZCI ile yapılan istişareler doğrultusunda aktarılmıştır. Ayrıca bakınız: Sazcı,
2016: 57-70.
Gündem 2015: 135-136.
Gündem, Y. C. vd., 2016: 264-265.
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risindeki yüzdesi ortaya çıkar ve bu durum yaklaşık olarak hangi türün
yüzde kaç oranında yerleşim yerinde beslendiğini veya avlandığını ortaya koyar (örn: evcil hayvan türlerinin sürü içindeki dağılımını ortaya
çıkarmak için).
♦ Tüm hayvan kemik kalıntılarının tek tek ağırlıkları alınmıştır. Bu sayede yerleşimde yaşamış toplulukların kırmızı et tüketimlerinde tercih
edilen hayvanların dağılımlarını ortaya çıkarmaya çalışılmıştır.
♦ Yerleşimde tespit edilmiş türlerin dönemsel ve bölgesel boyutlarında
ki değişiklikleri takip edebilmek ve bunun sebeplerini araştırabilmek
amaçlı olarak tanımlanmış hayvan kemikleri içerisindeki eklem kaynaşması tamamlanan kemikler ölçülmüştür.
♦ Hayvan kemikleri içerisinde ele geçen iskelet elementlerinden yola
çıkarak dişi/erkek olarak ayrılmaya çalışılmıştır. Böylelikle bir türün
sürüdeki cinsiyet dağılımını ortaya koymaya ve bunun sayesinde de
türlerin yerleşim yerinde beslenme hedeflerinin daha iyi anlaşılmasına
yardımcı olunmuştur.
♦ Ele geçen iskelet elementleri türlere ayrıldıktan sonra mümkün olduğunca kesim yaşları eklem yerlerinden ve dişlerinin aşınma seviyesine
göre hesaplanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda özellikle evcil hayvanların beslenme hedeflerini tartışılmıştır.
♦ Hayvan kemik kalıntıları üzerinde tespit edilen kasaplık izleri incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Bu izlerin türlere göre belli bir model
verip vermediği, incelenmiş ve dönem farklılıkları takip edilmiştir.
♦ Son olarak iskelet elementleri içerisinde patolojik izler incelenmiş ve
fotoğrafları çekilmiştir.
Hayvan kemik kalıntıları içerisinde “tanımlanan hayvan kemikleri” ile “tanımlanamayan hayvan kemikleri” da bulunmaktadır. Türlere “tanımlanamayan”
memeli kalıntıları Maydos’da tüm tabakalar içerisinde tespit edilmiştir. “Tanımlanamayan” kemik kalıntıları kemiklerin orijinal boyutlarına göre dört
gruba ayrılıp ağırlıkları alınmıştır. Bu grup içerisinde “küçük, orta, orta/büyük,
büyük boy memeli” kalıntıları yer almaktadır.
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Maydos’da 2017 kazı sezonu dahil çalışılan fauna kalıntılarının % 76’sı V –
VI. tabakalardan (Tabaka V % 55 – Tabaka VI % 21), % 12’si VII. tabakadan, %
6’sı VIII. ve IV. tabakalardan gelmektedir (Grafik: 1-2). Maydos Höyüğü’nde
ele geçen memeli hayvan kalıntıları tüm çalışılan fauna içerisinde % 67’ sini
oluştururken, memeli olmayan kalıntılar % 32’sini oluşturmaktadır. Memeli
olmayan kalıntıların çoğunluğunu ise yumuşakça kalıntıları oluşturur (Grafik: 3-4).

MEMELİ HAYVAN KALINTILARI
Maydos Höyüğü’nde elen geçen tüm memeli hayvan kalıntılarının % 65’
i türlerine göre sınıflandırılırken % 35’i tanımlanamayan grubuna dahil edilmiştir (Grafik: 5). Çalışılan hayvan kemikleri içerisinde % 40’ı tanımlanamayan türleri oluştursa da bu grubun ağırlıkları, tüm faunal kalıntıların içerisinde yalnızca % 20’sini oluşturmaktadır. Bu durum tanımlanamayan kemiklerin daha küçük boyutlarda olduğunu göstermektedir (Grafik: 6).
2017 kazı sezonunun bitimine kadar tanımlanabilen hayvan kemiklerinin % 93’ü evcil ve % 7’si yabani hayvan kalıntılarına aittir (Grafik: 7-8).
Maydos’da yedi evcil memeli türü tespit edilmiştir; koyun, keçi, sığır, domuz,
köpek, at ve eşek. Yabani türler içerisinde de yedi tür belirlenmiştir; Alageyik,
Kızıl geyik, Karaca, Yaban Domuzu, Tilki, Yaban Tavşanı ve Kurt (Grafik: 9).5

EVCİL HAYVAN KALINTILARI
Maydos’da evcil hayvan kalıntıları topluluğuna bakıldığında küçükbaş
geviş getiren hayvanların (koyun ve keçi) kesinlikle domuz, sığır ve diğer
evcil türlere göre fazla tanımlandığı görülmektedir. Kemikleri birbirine çok
benzeyen koyun ve keçiyi birbirlerinden ayırmak için gerekli olan eklem yerleri çok nadir bulunmaktadır. Bu yüzden de bu iskelet elementleri ayrı suni
bir kategori olan koyun/keçi adı altında toplanmaktadır.6
5
6

Seçmen, 2018: 49, 91.
Gündem vd. 2016: 267.
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Koyun ve keçi için makul yaklaşım yerleşim yerinde tutulan evcil hayvanlar içerisindeki yüzdelerini ortaya koyabilmek için kesin olarak tanımlanmış
koyun ve keçi iskelet elementlerinin birbirine olan oranları temel alınmıştır.7
Bu oranlamadan yola çıkıldığında adet olarak koyun kemiklerinin keçiye oranı 3,57/1 ve ağırlık olarak da 3,39: 1 olarak hesaplanmaktadır.8
Koyun Maydos’da tüm tabaka ve dönemler içerisinde beslenmiştir. Höyüğün dönemleri içerisinde koyun en fazla V. tabaka da (Son Tunç Çağı) tespit edilen alanlarda ele geçmiştir. Bunu sırasıyla VI. tabaka da (Orta Tunç
Çağının Geç Evresi) tespit edilen koyun kalıntıları ve IV tabaka da (Erken
Demir Çağı) tespit edilen koyun kalıntıları izlemektedir. Yoğun olarak ele geçen koyun kemiklerini sırasıyla; sığır, domuz, at, köpek ve eşek izlemektedir.
Maydos’da az sayıda ele geçen köpek ve atgillere ait en erken kemik kalıntısı
VI. tabaka da (Orta Tunç Çağının Geç Evresi) tespit edilmiştir. Ağırlık diyagramında ise; sığır iri ve büyük kemik yapısından ötürü ilk sırada yer alırken,
bunu koyun ve domuz izlemektedir.

YABANİ HAYVAN KALINTILARI
Maydos’da tüm faunal kalıntı içerisinde memeli hayvan kalıntılarının
% 3’ü yabani memeli hayvan türlere aittir. Tüm faunal ağırlığın yaklaşık %
4’üne denk gelmektedir. Geyik türlerine ait olan hayvan kemiklerinin en çok
tanımlananlar grubunu oluşturmaktadır. Maydos’da kırmızı et tüketimine en
çok katkı sağlayan geyik türü ise alageyik olmuştur ve bu türü kızıl geyik ve
karaca izlemektedir. Diğer yabani memeli türler ise yaban domuzu, tavşan ve
tilki kalıntıları izlemektedir (Grafik: 10).
Yabani memeli türler içerisinde en ağır çeken grubu geyik kalıntıları oluşturmaktadır. Geyik türleri içerisinde Alageyik ve kızıl geyik yer almaktadır.
Bu grubu yaban domuzu ve tilki kalıntıları takip eder. Küçük ve kırılgan yapıda olan tavşan kemikleri az tespit edilmiştir. Tavşan kalıntıların ağırlıkları
genel fauna içerisinde ağır çekmemektedir.
7
8

Gündem vd. 2016: 267, Gündem 2010: 43
Seçmen, 2018: 41-42.
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Geyik kalıntılarında IV. Tabaka’ya (Erken Demir Çağı) ait alanlarda ciddi
bir artış görülmektedir. Özellikle bu dönemde yerleşimde kızılgeyik türünde
artış dikkat çekicidir. Geyik türleri içerisinde alageyik hemen hemen her dönemde avlanmıştır (Resim: 3).
SONUÇLAR
Maydos’da 5 yıllık arkeozooloji çalışmaları; höyükte küçükbaş hayvancılığa dayalı gelişmiş bir ekonominin varlığını ortaya koymuştur. Özellikle
IV. Tabakada (Erken Demir Çağı) yabani memeli faunasındaki artışlar yerleşimde bir takım değişikliklerin yaşandığını göstermektedir. Bu dönemde
Maydos’da kırmızı et tüketiminin önemli bir kısmının av hayvanlarından
karşılanmaya çalışıldığını göstermektedir. Bu durumun yerleşime gelen göçler ile olası et ihtiyacına olan artıştan kaynaklı olduğunu düşünülmüştür.
Elde edilen diğer bulgular ise aşağıda gösterilmiştir.
♦ Koyun höyükte tespit edilen tüm dönemler içerisinde en çok besiciliğin
yapıldığı evcil hayvandır. Bunun nedeni kırmızı et ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, koyundan sağlanan yün kazanımı ve süt gibi ikincil
ürünlerin üretimi olduğunu düşündürmektedir.
♦ Sığır, höyükte tunç çağları boyunca yaşamış topluluklara en çok kırmız
et tedariğini sağlamış ve evcil memeli faunası içerisinde % 50’in üzerinde bir orana sahip türdür. IV. Tabakada ( Erken Demir Çağı) bu oranda
düşüş yaşanmış olsa da tüm dönemler boyunca en çok tüketilen kırmızı et olmuştur. Öte yandan arkeozooloji çalışmaları sığırların yerleşimde taşıma/işgücü hayvanı olarak da kullanıldığını göstermiştir.
♦ At kalıntılarına höyükte en erken VI. Tabaka da (Orta Tunç Çağının
Geç Evresi) ulaşılmıştır. Ancak kalıntıların çoğunluğu V. Tabaka da
(Son Tunç Çağı) ele geçmiştir. Öte yandan IV. Tabaka da (Erken Demir
Çağı) at kalıntılarına ulaşılmıştır. Eşek ise höyükte yalnızca V. Tabaka
da (Son Tunç Çağı) tespit edilmiştir. Bu dönemde mimari ve seramik
formları Maydos’da ticaretin önceki dönemlere göre daha aktif olduğunu göstermektedir.9 Bu durum eşeğin yük taşıma amaçlı kullanıldığını düşündürmektedir.
9

Sazcı 2016.
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♦ Alageyik Maydos’da en çok avlanılan yabani memeli türüdür. Bunun
nedeni yerleşimin çevresel özelliklerinin alageyik yaşam alanlarını için
uygun olmasıdır. Öte yandan IV. Tabaka’da (Erken Demir Çağı) kızıl
geyik avında artışın yaşanması, Balkanlardan gelen göçlerin etkisini
yansıtmaktadır. Bunun nedeni kızıl geyik yaşam alanlarının Maydos
ve çevresi için uygun olmamasıdır. Yalnızca bu dönemde av hayvanlarında artış bir önceki döneme göre % 10’dan % 20’ye çıkmıştır.
♦ Avlanan deniz faunası içerisinde tespit edilen yunus kalıntılarına ait
en erken bulgulara VI. Tabakada (Orta Tunç Çağının Geç Evresi) ulaşılmıştır.
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Grafik 1: Çalışılan tüm faunal kalıntıların tabakalara göre adet olarak (n - NIS %) dağılımı.

Grafik 2: Çalışılan tüm faunal kalıntıların tabakalara göre ağırlık olarak (gr - WIS %) dağılımı.

Grafik 3: Çalışılan tüm faunal kalıntıların tabakalara göre
adet olarak “memeli ve memeli olmayan” olarak
dağılımı
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Grafik 4: Çalışılan tüm faunal kalıntıların tabakalara göre ağırlık olarak “memeli ve
memeli olmayan” olarak dağılımı.

Grafik 5: Tabakalara göre “tanımlanan ve tanımlanamayan” memeli hayvan kalıntılarının adet olarak (n - NIS %) dağılımı.

Grafik 6: Tabakalara göre “tanımlanan ve tanımlanamayan” memeli hayvan kalıntılarının ağırlık olarak (gr - WIS %) dağılımı.

Grafik 7: Evcil, yabani ve evcil/yabani memeli
türlerin adet olarak (n - NIS %) dağılımı.
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Grafik 8: Evcil, yabani ve evcil/yabani memeli türlerin ağırlık olarak (gr
- WIS %) dağılımı.

Grafik 9: Çalışılan tüm kara faunası kalıntılarının “evcil ve yabani memeli türler” adet ve ağırlıklarının [(n - NIS %) - (gr - WIS %)]
karşılaştırmalı yüzde dağılımı.

Grafik 10: Tabakalara göre “yabani memeli fauna” adet olarak (n - NIS)
dağılımı
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Resim 1: Maydos yerleşiminin kuzeybatısından görünümü (Maydos Höyüğü Projesi).

Resim 2: Maydos yerleşiminde tespit edilen
tabakalar, dönemler ve tarihlendirmeleri (Sazcı, 2016: 59).

Resim 3: Maydos’da Son Tunç Çağı’nda (V.
Tabaka) tespit edilen alageyiğe ait
kafatası ile birlikte ele geçen boynuz
kalıntısı [D 4/3 - 173, Maydos Höyüğü Projesi]
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Tablo 1: Maydos yerleşimde 2012-2017 yılları arasında arkeozooloji çalışmaları sırasında tespit
edilen türler ve adet (n - NIS) - ağırlık (gr - WIS %) olarak oran dağılımları.
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AYANİS KALESİ TAŞLARININ KAYNAK SORUNU:
ÖN ÇALIŞMA RAPORU
Mustafa KARABIYIKOĞLU*
Oğuz ARAS
Buket BEŞİKÇİ
Mehmet IŞIKLI
Van Gölü Havzasında Demir Çağ’ının bilinen en görkemli uygarlığı olan
Urartu Krallığı, sanatı, ekonomisi ve yüksek askeri başarısı ile Doğu Anadolu
arkeolojisi için önemli bir yere sahiptir. Bulunduğu coğrafyayı çok iyi tanıyan
ve sahip olduğu bu imkânları en mükemmel şekilde kullanabilen Urartuların
bilinen en görkemli kaleleri kral II. Rusa döneminde inşa edilmiştir. Kral II.
Rusa dönemine ait bilinen beş kale içerisinde Urartu kimliğini en güzel yansıtan kale şüphesiz Van sınırları içerisindeki Ayanis Kalesi’dir.
Ayanis Kalesi bugün Van İli sınırları içerisinde Ağartı Köyü’nün güneyinde, Van Gölü kıyısında kalan kayalık ve bölgeye hâkim bir nokta üzerine
inşa edilmiştir.1 Kale de yaklaşık 30 yıldır sürdürülen çalışmalar neticesinde
sitadelde sur sistemine ait yapılar, kalenin anıtsal girişi, Doğu Payeli Salon,

*

1

Doç. Dr. Mustafa KARABIYIKOĞLU, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Ardahan/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Oğuz ARAS, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Erzurum/
TÜRKİYE.
Buket BEŞİKÇİ(YL), Atatürk Üniversitesi Edebi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Erzurum/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Erzurum/
TÜRKİYE.
Ayanis Kalesi Van’ın 38 km. kuzeyinde, Ayanis (Ağartı) köyünün 500 m. kuzeyinde, Van
Gölü’nin doğuya bakan kıyısında yer almaktadır. Kalenin göl seviyesinden yüksekliği 250 m,
deniz seviyesinden yüksekliği ise 1866 m’dir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Çilingiroğlu, 2001.
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Tapınak Alanı, Podyumlu Salon, Evsel Mekânlar, Batı Depo Yapıları, dışkentte ise (Pınarbaşı ve Güneytepe) sivil halka ait olabilecek mekânlar gün ışığına
çıkarılmıştır.
Ayanis Kalesi’nin, sitadelinde yapılan çalışmaların buluntu grubu göstermektedir ki gerek sitadel mimarisi gerek eser envanteri içerisinde taş eserlerin
sayısı küçümsenemeyecek boyutlardadır. Söz konusu eserlerin kullanıldığı
alanlar ve buluntu yerleri hakkında kısaca bilgi vermek bu çalışmanın gerekliliği hakkında da önemli bilgiler verecektir. Bu eserlerin mimari de kullanıldığı alanlardan biri öncelikli olarak Doğu Sur Duvarlarıdır. Doğu Sur
temelinde kullanılan kiklopik taşların ana kayadan kesilerek sur mimarisinin
inşasında kullanıldığı tahmin edilmektedir. Özensiz ve kaba işlenen bu kireçtaşı bloklar, en az dört sıra halinde ve güneye doğru bastionlar yaparak ilerlemektedir. Kalenin güneyine doğru gidildikçe temelde kullanılan taş bloklarda değişim olduğu gözlenmektedir.2 Güneyde yer alan sur duvarlarında
ve Anıtsal Giriş Kapısında, Doğu Sur yapısından daha farklı bir teknik ve
malzeme kullanılarak, sur temeli özenli ve düzgün işlenmiş andezit bloklarla
inşa edilmiştir. Yaklaşık 2 m. yüksekliğe sahip bu bloklar Urartu askeri mimarisinde görülen bombe tekniğinde tıraşlanmıştır. Söz konusu andezit blokların işlendiği kalenin diğer bir yapısı sitadelin doğusunda yer alan anıtsal
boyutlardaki payeli salondur. Bu salon 14 adet andezit temelli kerpiç bedenli
payelerden oluşmaktadır.3 Andezit taş bloklarının yanında diğer önemli taş
eserlerin bulunduğu diğer bir mekân, Urartu arkeolojisi açısından önemli
yere sahip Tapınak Alanıdır. Tapınak Alanı kalenin en yüksek noktasında yer
almakta ve genişçe bir avludan oluşan kare plana sahiptir. Söz konusu avlu
içerisinde doğu tarafı Tapınak Alanı duvarına yaslı olan ve üç tarafını 12 adet
payenin çevrelediği yine kare planlı bir Cella (Çekirdek Tapınak) bulunmaktadır. Bu payeler, Payeli Salondakilerle benzer mimari düzenlemeye sahiptir.
Cella yapısı dışta payeler ile benzeşmekte, iç tasarım da ise andezit bloklar
oyma (intaglio) tekniğiyle işlenerek, birbirini tekrar eden karışık yaratıklar
ve hayat ağacı motifleriyle süslenmiştir. Oyma (intaglio) tekniğiyle yapılan
2
3

Çilingiroğlu-Işıklı, 2014; Harmanşah, 2009.
Baştürk, 2012: Çilingiroğlu, 2011.
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andezit blokların içi tebeşir taşı ile doldurulmuş ve kazıma bezeme ile süslenmiştir. Cella’nın doğu duvarına yaslı oldukça özenli işlenmiş ve yekpare
bloktan yapılmış su mermeri platform yer almaktadır. Bu platformun üzeri
kazıma tekniğinde yapılmış ve tıpkı cella duvarlarında olduğu gibi birbirini
tekrar eden karışık yaratık ve hayat ağacı motifleriyle süslenmiştir. Cella zemini yine su mermeri bloklarla boydan boya döşenmiştir ancak herhangi bir
bezemeye yer verilmemiştir. Bu düzenlemenin görüldüğü diğer bir alan 2014
sezonundan bu yana çalışmaları yürütülen kazıcısı tarafından Podyumlu Salon olarak adlandırılan mekândır. Söz konusu mekân Tapınak Alanı doğu
duvarının arkasında kalmakta ve kuzey-güney yönlü olarak uzanmaktadır.
Mekânın güney duvarına yaslı halde tıpkı Cella da olduğu gibi bir su mermeri platform yer almaktadır.
Mimari de kullanılan taşların dışında buluntu olarak da kullanılmış pek
çok taş obje bulunmaktadır. Özellikle 2013 yılı sonrasında Tapınak Alanı ve
Podyumlu salondan 400’e yakın taş eser elde edilmiştir. Ağırlıklı olarak Podyumlu salondan elde edilen ve bir kısmının platformun üzerinde duran bir
tahtın parçaları olduğu düşünülen mimari öğeler genellikle tebeşir taşı, kil
taşı ve ahlat taşından yapılmıştır.
Yukarıda da bahsedildiği üzere Ayanis Kalesi’nin gerek mimari unsurlarının gerekse küçük buluntu gruplarının birçoğunda taş sevilerek kullanılmış
ve ustaca işlenmiştir. Ancak bu buluntu zenginliği ve çeşitliliği bir karmaşayı da beraberinde getirmiştir. 30 yıldır süre gelen kazılarda on binlerce eser
ortaya çıkarılmış ve bu eserlerin kaydı veri tabanlarına işlenmiştir. Bu veri
tabanları incelendiğinde aynı türden eserlerin faklı kimliklerle nitelendirildiği görülmektedir. Benzer durum yayınlarda da karşımıza çıkmaktadır.4 Bu
sorunlardan yola çıkılarak Ayanis Kalesi’nden ele geçen taş eserlerinin türlerini kesin olarak ortaya koyabilmek amacıyla bir ön çalışma planlandı ve
hayata geçirildi. Çalışma kapsamandı bahsi geçen eserlerin olası hammadde

4

Kalenin Güney Sur duvarlarının temelini oluşturan taş türleri bazı yayınlarda bazal olarak adlandırılırken bazı yayınlarda ise andezit olarak adlandırılmıştır. Aynı şekilde tapınak cellası içerisinde yer alan mermer türü; oniks, alabaster ve su mermeri gibi farklı isimlerle anılmıştır.
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kaynakları ve kaleye getirilen bu hammaddelerin olası yol güzergâhlarının da
tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
6 gün süren arazi çalışması kapsamında Van Gölü’nün güney-doğu kesimi
araştırılmış ve tespit edilen kaynaklardan analiz örnekleri alınmıştır.

SU MERMERİ?
Çalışma kapsamında iki faklı mermer yatağının tespiti yapılmıştır.
Bu kaynaklar M1 ve M2 olarak adlandırılmıştır. M1 yatağı Van İli Gürpınar ilçesi Yurtbaşı Köyü’nün doğusunda yer almaktadır (38°13’36.91”K 43°47’18.85”D). Yakın zamanda bu yataktan mermer çıkarıldığından, Urartu Dönemi’ne ait herhangi bir işleme izi tespit edilememiştir. Yatağın faklı
alanlarından analiz yapmak üzere toplam 6 örnek alınmıştır. M1 yatağının
Ayanis Kalesi’ne olan uzaklığı 105 km’dir(Resim 1). 1892 m. rakımda yer alan
bu yatığın hemen aşağısından Büyük Deresi geçmektedir. Van Gölü’ne değin
uzanan bu derenin özellikle bahar aylarında debisinin artmasıyla birlikte taşımacılığa elverişli bir hale gelmesi hammaddenin Ayanis Kalesi’ne ulaştırılması konusunda da bizlere ip uçları verebilir. Yüksüz bir insanın 23 saatlik bir
yürüyüş ile ulaşabildiği yataktan su mermeri gibi ağır bir malzemenin sadece
kara yolu ile getirilmiş olması olasılığının düşük olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Ayrıca çayın hemen Van Gölü’ne döküldüğü kısımda Urartu
Dönemi’nde de yerleşim görmüş höyük olduğunu düşünürsek hammaddenin su yolu kullanılarak getirilmiş olması olasılığı yüksektir (Resim: 2).
M2 yatağı Van İli Başkale ilçesi Aşağıküme Köyü yolu üzerinde yer almaktadır (37°56’33.70”K - 44° 5’50.69”D). M2 yatağının Ayanis Kalesi’ne uzaklığı
165 km. iken M1 kaynağına uzaklığı 45 km’dir. 1889 Rakımda yer alan kaynak
İran sınırının hemen yakınında bulunmaktadır. M1 yatağında olduğu gibi bu
alanda da önceki yıllarda mermer çıkartıldığından Urartu Dönemi’ne ait herhangi bir çıkarım izine rastlanılmamıştır (Resim: 1).
Her iki yatağında kaleye olan erişim mesafesini göz önünde bulundurduğumuza da bu malzemenin neden sadece özel yapıların belirli kısımlarında
kullanıldığını açıklamaktadır.
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BAZALT
Kalenin sur davarlarında ve anıtsal mekanlarında temel taşı olarak kullanılan bazalt taşlarının iki farklı kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaklar yayınlarda da bahsi geçen Tımar bölgesinde bulunmaktadır. Olasılıkla aynı damar
üzerinde yüzeylenen bu bazalt kaynakları B1 ve B2 olarak isimlendirilmiştir.
Van İli Tuşba ilçesi Yaylıkaya Köyü’nde yer alan B1 kodlu kaynağın Ayanis
Kalesi’ne mesafesi 35 km’dir(38°48’41.52”K - 43°23’30.27”D). B1 kaynağının
5 km. ötesinde yer alan B2 kaynağı Gedikbulak Bucağı’nda yer almaktadır
(38°51’7.86”K - 43°26’36.78”D) (Resim 3). Her ne kadar analiz sonuçları tamamlanmış olmasa da kaleye yakınlığından ötürü bu kaynakların kullanılmış olması yüksek ihtimaldir.

TEBEŞİR TAŞI
Mimari unsurlarda süsleme elemanı olarak kullanılan tebeşir taşı kaynağı kalenin hemen 20 km. kuzey doğusunda Halkalı Köyü’nün yakınında yer
almaktadır (38°48’37.38”K - 43°17’33.36”D) (Resim: 4). Van Gölü’nün hemen
kıyısında yer alan yatağın, Ayanis Kalesi’ne yakınlığını da göz önünde bulundurursak Urartu Dönemi’nde bu kaynağın fark edilmemesi düşük bir ihtimaldir.

AHLAT TAŞI?
Kıyı boyunca devam eden çalışmalar sırasında Sağlamtaş Köyü’nün batısında ahlat taşı olarak da bilinen bir kaynağına rastlanılmıştır. Kaynağın
Ayanis Kalesi’ne uzaklığı 55 km. olup yarım günlük yürüme mesafesinde yer
almaktadır (38°55’17.12”K - 43°36’17.45”D) (Resim: 5). Göründüğü kadarıyla
az bir kısımda yüzeylenen kaynağın Urartu Dönemi’nde kullanıldığı düşük
bir ihtimaldir.
Çalışma kapsamında alınan toplam 25 adet örneğin henüz alınan analiz
karşılaştırmaları yapılmamıştır. XRF ve XRD analizlerinden sonra Ayanis
Kalesi’nden ele geçen taşların türleri ve kaynakları hakkında kesin veriler sunulacaktır.
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Resim 1: Su Mermeri yataklarını gösterir harita.

Resim 2: Su Mermerinin Ayanis Kalesi’ne taşınmasında kullanılan olası yol güzergâhı.
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Resim 3: Bazalt yataklarını gösterir harita.

Resim 4: Tebeşir taşı yataklarını gösterir harita.

Resim 5: Ahlat taşı yataklarını gösterir harita.
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GİRİŞ
M.Ö. II. Binyılda Orta Anadolu’da ilk kez devlet kuran Hititlerle çağdaş
Güney Anadolu’da Kizzuwatna Ülkesi bulunmaktaydı. Tatarlı Höyük bu ülkenin kentlerinden birisi olan Lawazantiya ile aynı yerleşim olduğu düşünülmektedir. Lawazantiya, Hitit krallarının bayram ve törenlerini yapmak için
geldikleri, aynı zamanda Hitit kraliçesi Puduhepa’nın yaşadığı kutsal kenttir
(Girginer, 2016).
Verimli Hilal’in batı ucunda olan Tatarlı Höyük, Adana İli Ceyhan
İlçesi’nin Tatarlı Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. İçerisinde yer aldığı
verimli ovaları ve su kaynakları bakımından kendine özgü coğrafik konumu
ve verimli ovaları ile sadece eski çağlarda değil, günümüzde de önemli bir konuma sahip bölgelerden biri olan Yukarı Ova (Ceyhan Ovası) ve Çukurova’da
boyutlarıyla en dikkat çeken höyükler arasında yer almaktadır.
İlk olarak 1951 yılında tespit edilen höyükteki kazılar 2007 yılında Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi K.
*

Öğr. Gör. 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.
Dr. Öğr. Üyesi K.Serdar GİRGİNER, , Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Sarıçam-Adana/TÜRKİYE.
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Serdar Girginer tarafından başlatılmış ve halen devam etmektedir. Dönemsel
olarak bakıldığında Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Helenistik ve
Orta Çağ dönemlerine ait tabakalar bulunmaktadır (Ünal ve Girginer, 2007;
Girginer ve ark., 2009).
Tatarlı Höyük’de yapılan kazılardan elde edilen bitkisel kalıntıların arkeobotaniksel yönden araştırılarak bölgenin tarımsal açıdan geçmişteki önemi,
kültüre alınmış bitki türlerinin geçmişten günümüze değişimleri ve Ortadoğu’daki tarım tarihi konusuna yeni katkılar getirmektedir.

MATERYAL
Bu çalışmada Tatarlı Höyük 2017 kazı sezonunda Geç Tunç Çağı, Orta Demir Çağı ve Helenistik Dönem’e ait tabakalarda yapılan çalışmalarda karbonlaşmış bitki kalıntıları elde edilmiştir. Farklı açmalarda gerçekleştirilen kazı
çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan mekân içi ve buluntuların (kap, matara,
testi, ungantarium, kandil vb.) içerisinden 12 açmaya ait 29 adet toprak örneği
alınmıştır.

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 dâhilinde toprak örnekleri toplanmıştır.
Alınan toprak örneklerinden karbonlaşmış bitki kalıntılarını elde etmek
için yüzdürme yöntemi adı verilen yöntem kullanılmıştır. Yüzdürme yöntemi, bitki kalıntılarını topraktan ayırmak için kullanılan bir ıslak eleme işlemidir. Bunun için özel olarak dizayn edilmiş yüzdürme sistemi (flotation)
kullanılmıştır. Yüzdürme işlemi için alınan toprak örnekleri öncelikle hacimsel 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
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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 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); Schoch and et.al. (1988); Viggiani and Angelini (2005);
Schweingruber (1990)) kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR
Yüzdürme işlemi yapılan 29 adet toprak örneğinin 12 tanesinden karbonlaşmış bitki kalıntıları elde edilmiştir. Bunlardan 4 tanesi Geç Tunç Çağı II’ye
(Tablo: 1), 1 tanesi Orta Demir Çağı’na (Tablo: 2) ve 5 tanesi de Helenistik
Dönem’e (Tablo: 3) ait örneklerdir. 2 adet yüzdürme örneğinden elde edilen
kalıntıların karışık arkeolojik malzemenin bir arada olmasından dolayı hangi
döneme ait olduğu belirtilmemiştir (Tablo:4).
Geç Tunç Çağı örnekleri incelendiğinde tarımı yapılan bitki türlerinden
sadece Triticum dicoccum (Gernik buğdayı) (Resim: 1) türüne ait tohum örnekleri bulunmuştur. Günümüzde de tarım alanlarında yoğun bir şekilde bulunan Malva sp. (Ebegümeci) (Resim: 5), Echium italicum (Kurtkuyruğu) (Resim:
6), Chenopodium sp. (Sirken) (Resim: 7), Rumex sp. (Labada) (Resim: 8) ve Coronilla sp. (Burçak) (Resim: 9) türlerine ait tohumlar da tespit edilmiştir.
AZ-183 açması Helenistik Döneme tarihlenen mekan içinde depolama
amaçlı kullanılan 2 farklı kaba ait parçalar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 14).
Bu kaplar içerisinden alınan toprak örneklerinden Triticum aestivum (Ekmeklik buğday) (Resim: 2), Triticum dicoccum (Gernik buğdayı), Hordeum vulgare
(Arpa) (Resim: 3) ve Lens culinaris (Mercimek) (Resim: 4) türlerine ait karbonlaşmış tohum kalıntıları elde edilmiştir.
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Helenistik Dönem’e ait örnekler incelendiğinde özellikle BA-185 No.lu
açmadan alınan 2 farklı toprak örneğinde Poaceae (Buğdaygiller) ailesine ait
örneklerin yoğun olduğu görülmüştür. 1 No.lu ocak içerisinden elde edilen
Triticum dicoccum (Gernik buğdayı) ve Lens culinaris (Mercimek) türlerine ait
tohumlar bu türlerin yiyecek olarak tüketildiğini göstermektedir.
Yine aynı açmadaki yanık bir alandan alınan örnekten elde edilen bitki
kalıntıları incelendiğinde Triticum aestivum (Ekmeklik buğday), Triticum dicoccum (Gernik buğdayı) ve Lens culinaris (Mercimek) türlerinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tarla yabancı otları olarak da bilinen Vicia ervilia (Fiğ)
(Resim: 10), Echium italicum (Kurtkuyruğu), Galium sp. (Yapışkanotu) (Resim:
11), Malva sp. (Ebegümeci) ve Panicum sp. (Darı) (Resim: 12) türleri de tespit
edilmiştir.
Meyveleri yiyecek olarak tüketilen ancak doğadan doğrudan toplanan Ficus carica (İncir) (Resim: 13) türüne ait tohumlar da bulunmuştur.

SONUÇ
Tatarlı Höyük 2017 kazı sezonunda yapılan arkeobotanik çalışmalar Geç
Tunç Çağı, Orta Demir Çağı ve Helenistik Dönem’de höyük ve çevresindeki
tarımı yapılan türler hakkında önemli bilgiler sağlamıştır.
Helenistik Dönem’de Poaceae (Buğdaygiller) familyasına ait Triticum dicoccum (Çatal siyez buğdayı) ve Triticum aestivum (Ekmeklik buğday) türlerinin
özellikle tarımının yapıldığı ve yiyecek olarak tüketildiği ortaya konulmuştur.
Günümüz tarla yabancı otları olarak da bilinen Echium sp. (Engerekotu),
Galium sp. (Yapışkanotu) ve Malva sp. (Ebegümeci) türlerinin tarım ürünleri
ile birlikte bol miktarda bulunması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin yoğun bir
şekilde yapıldığını göstermiştir.
Helenistik Dönem’de Ficus carica (İncir) türüne ait tohumların tespit edilmesi o dönemde bu bitkinin meyve olarak insanlar tarafından toplanıp tüketildiğini göstermektedir.
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GEÇ TUNÇ ÇAĞI

AY-186

YÜZDÜRME NO

1

AZ-186

2

3

22

25

2

2

BİTKİ TÜRLERİ
Triticum dicoccum

3

Malva sp.

2

Echium italicum

7

1
1

Chenopodium sp.

3

8

Poaceae

4

Coronilla sp.

1

Rumex sp.

1

Tablo 1: Geç Tunç Çağı tohum örnekleri.

ORTA DEMİR ÇAĞI

AZ-186

YÜZDÜRME NO

25

BİTKİ TÜRLERİ
Poaceae
		

Tablo 2: Orta Demir Çağı tohum örnekleri.

HELENİSTİK DÖNEM
YÜZDÜRME NO

2

AZ-183

AZ-184

AZ-185

8

10

4

BA-185
9

26

BİTKİ TÜRLERİ
Triticum aestivum

8

Triticum dicoccum

5

Hordeum vulgare

2

Lens culinaris

6

Vicia ervilia

4

5

1

Chenopodiaceae

2

Poaceae
Echium italicum
Anchusa sp.

15

4

2
5

Panicum sp.
Fabaceae

14

1

1

1

31

2

4
1

1

Ficus carica

6

Galium sp.

1

Malva sp.

4

Tablo 3: Helenistik Dönem tohum örnekleri
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BE-174

BELİRSİZ DÖNEM
YÜZDÜRME NO

27

29

BİTKİ TÜRLERİ
Lathyrus sp.

1

Poaceae

1

Tablo 4: Belirsiz dönem tohum örnekleri.

Resim 1: Triticum dicoccum (Gernik buğdayı).

Resim 2: Triticum aestivum (Ekmeklik buğday).
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Resim 3: Hordeum vulgare (Arpa).
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Resim 4: Lens culinaris (Mercimek).

Resim 5: Malva sp. (Ebegümeci).

Resim 6: Echium italicum (Kurtkuyruğu)

Resim 7: Chenopodium sp. (Sirken).

Resim 8: Rumex sp. (Labada)

Resim 9: Coronilla sp. (Burçak)

Resim 10: Vicia ervilia.

Resim 11: Galium sp. (Yapışkanotu).

Resim 12: Panicum sp. (Darı).
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Resim 13: Ficus carica (İncir)

Resim 14: Helenistik Dönem tümlenebilir kap.
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DOĞANPINAR BARAJI TİLBAŞAR HÖYÜK (GAZİANTEP)
2017 KAZI SEZONU ARKEOBOTANİK SONUÇLARI VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Salih KAVAK*
Halil ÇAKAN
Elif GENÇ
GİRİŞ
Gaziantep İli’nin 30 km. güney doğusunda yer alan Tilbaşar Höyük 40
metre yükseklikte olup Kuzey ve Güney Aşağı şehir olarak adlandırılan iki
aşağı şehir ile birlikte 56 hektarlık bir alana sahiptir ve bölgenin en büyük
yerleşimlerinden biridir. Yerleşimin hemen yanından geçen Sacır suyu Gaziantep yakınlarında kaynak bulur ve Oğuzeli İlçesini kat edip güneyde Suriye
sınırında Fırat Nehri’ne dökülür (Genç, 2017).
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.
Yüzey araştırmaları, kazılar ve yazılı kaynaklardan elde edilen bilgiler,
yerleşimin Kalkolitik Çağ’dan (M.Ö. 3400) Orta Tunç Çağı sonuna kadar
(M.Ö. 1600) kesintisiz iskân edildiğini, uzun bir aradan sonra Orta Çağ’da
(M.S. 12-13. yy.) tekrar büyük bir kent olarak yerleşildiğini göstermiştir.
Tilbaşar, M.Ö. 2500-2300 yıllarında bölgedeki Titriş ve Kurban gibi büyük
*

Öğr. Gör. 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.
Dr. Öğr.Üyesi Elif GENÇ, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Sarıçam-Adana/TÜRKİYE.
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kentler arasında yer almaktadır. Ebla metinlerinde bölgedeki zengin ticaret
merkezlerinden ve ticaretin zeytin, zeytinyağı, üzüm ve şarap üretimi olduğundan bahsedilmektedir (Kepinski, 2007).
Tilbaşar Höyük’de Güney Aşağı Şehirde Erken Tunç Çağı tabakalarında
yapılan kazı çalışmalarında elde edilen karbonlaşmış bitki kalıntılarının incelenmesi ile yapılan arkeobotanik çalışmalarda geçmişte bu bölgede tarımı
ve ticareti yapılan bitkiler ile doğal olarak yetişen diğer bitki türlerinin neler
olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

MATERYAL
Arkeobotaniksel analiz örnekleri 2017 kazı sezonunda Güney Aşağı
Şehir’de çalışma yapılan BI-990, BJ-980, BJ-990, BK-1000, BP-1030 ve BR-1030
açmalarından alınan toplam 37 toprak örneğinden (151 lt) ıslak eleme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir (Tablo: 1).

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 dâhilinde toprak örnekleri toplanmıştır.
Kazı esnasında ortaya çıkan küp, çömlek, ocak, çöp çukuru, bazı mekân içlerinden, mekân 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 örneklerinin öncelikle hacimsel 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.
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Elde edilen tüm bitki kalıntıları stereomikroskop altında boyutlarına ve
morfolojik özelliklerine göre ayrılmıştır. Ayrıştırılan örnekler stereomikroskop ile 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); Schoch and et.al. (1988); Viggiani and Angelini (2005))
kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR
BI-990 açmasından alınan toprak örneklerinin tamamı Erken Tunç Çağı
dolgu tabakasına ait örneklerdir. Alınan 8 adet toprak örneğinden elde edilen
karbonlaşmış bitki kalıntıları incelendiğinde Olea europea (Zeytin) (Resim: 1)
türüne ait bol miktarda (32 adet) örnek tespit edilmiştir. Ayrıca 10 adet Vitis
sylvestris (Yabani asma) (Resim: 2), 1 adet Vitis vinifera (Üzüm) (Resim: 3), 6
adet Hordeum vulgare (Arpa) (Resim: 4) ve 1 adet tür teşhisi yapılamayan Poaceae (Buğdaygiller) tohumu teşhis edilmiştir.
BJ-980 açmasından alınan 14 adet toprak örneğinin tamamı Erken Tunç
Çağı dolgusuna ait örneklerdir. Bu örneklerin incelenmesi sonucu kültür bitkilerin yoğun olduğu Poaceae (Buğdaygiller) familyasından Triticum monococcum (Siyez buğdayı) (Resim: 5), Triticum dicoccum (Gernik buğdayı) (Resim 6),
Hordeum vulgare (Arpa) ve Avena sp. (Yulaf) (Resim: 7), Fabaceae (Baklagiller)
familyasından Cicer sp. (Nohut) (Resim: 8) ve Pisum sp. (Bezelye) (Resim: 9)
görülmüştür. Bununla birlikte tarla yabancı otları olarak da bilinen ve tarım
arazilerinde bol miktarda görülen Galium sp. (Yoğurtotu) (Resim: 11) türü de
tespit edilmiştir. ETÇ’na ait arkeolojik buluntulara bakıldığında önemli ticaret ürünlerinden birisi olan Olea europea (Zeytin) türüne ait tohumların bu
tabakada yoğun olduğu (75 adet) bulunmuştur (Tablo: 2).
BJ-990 açmasından Erken Tun Çağı dolgu tabakasına ait 3 adet toprak örneği alınmış ve incelenmiştir. Sadece Olea europea (Zeytin – 10 adet) ve Triticum dicoccum (Gernik buğdayı – 1 adet) tohumu elde edilmiştir.
BK-1000 açmasından 1 adet toprak örneği alınmıştır. Erken Tunç Çağı dol-
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gu tabakasına ait bu örnekten sadece 1 adet Vitis vinifera (Üzüm) tohumu elde
edilmiştir.
BP-1030 açmasının Erken Tunç Çağı tabakası (ETÇ IV evresi) yangın geçirmiştir. Açmanın güneydoğusunda açığa çıkarılan 1 No.lu mekân, in-situ
buluntuların yoğunlaştığı mekândır. Belirgin bir mekân görünümü vermemekte, daha çok mekânlar arası geçiş sağlayan bir ara mekan görünümü sunmaktadır. Küpler, mutfak kapları, çömlekcikler, vazolar, bardaklar, Suriye
şişeleri, şişeler, minyatür kaplar vb. pişmiş toprak kaplar, metal, kemik ve
taş aletler/objeler; çeşitli kaplara ait parçalardan oluşan in-situ ele geçmiştir.
Ele geçen bu kaplardan farklı miktarlarda 3 adet toprak örneği alınmıştır.
Bu örnekler incelendiğinde 350’den fazla Hordeum vulgare (Arpa) türüne ait
tohum tespit edilmiştir. Bunun yanında az miktarda Lens culinaris (Mercimek)
(Resim: 10), Olea europea (Zeytin) ve Vitis sylvestris (Yabani asma) türlerine ait
tohumlar da bulunmuştur. Yine tarım arazilerinde yabancı ot olarak bilinen
ve sıklıkla karşılaşılan Rubiaceae (Kökboyagiller) ailesine ait 136 adet tohum
elde edilmiştir (Tablo: 2). Bu bilgiler ışığında bu dönemde Hordeum vulgare
(Arpa) türünün özellikle tarımının yapılıp depolandığını söylemek mümkündür.
BR-1030 açmasında yürütülen çalışmalarda, içinde in-situ buluntuların yer
aldığı Erken Tunç Çağı’na ait depo mekânı/mutfak işlevi gören bir mekân
açığa çıkarılmıştır. Mekân içerisinde açığa çıkarılan çeşitli mal gruplarına ait
kap parçaları; küpler, çömlekler, vazolar, bardaklar, kaseler vb. pişmiş toprak
kaplar; metal ve kemik aletler; öğütme taşları; tahıl ve meyve kalıntıları; iskeletlerden oluşan in-situ buluntular, kalın bir yangın dokusu altından açığa
çıkarılmıştır. Bu açmadan alınan 8 adet toprak örneğinden tarımı yapılan Triticum monococcum (Siyez buğdayı), Triticum dicoccum (Gernik buğdayı), Hordeum vulgare (Arpa) ve Lens culinaris (Mercimek) türleri yoğun miktarda elde
edilmiştir (Tablo: 2).
Bu açmada elde edilen tohum örnekleri arasında dönemin ticaret ürünleri
arasında yer alan Pistacia sp. (Fıstık) (Resim: 12) türüne ait tohum kalıntıları
bulunmaktadır. Günümüzde de oldukça değerli olan fıstık bölgede yoğun bir
şekilde üretilmektedir.
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SONUÇ
Bu çalışma sonucunda elde edilen karbonlaşmış bitki kalıntıları arasında Poaceae (Buğdaygiller) familyasından Hordeum vulgare (Arpa) türüne ait
örneklerin yoğun bir şekilde bulunması Erken Tunç Çağı’nda bölgedeki en
önemli tarım ürünü olduğunu göstermektedir.
Arpa önemli bir hayvan yemi olmasının yanında biranın ham maddesidir.
Henüz bira yapımı ile ilişkilendirilebilecek arkeolojik kanıtlar olmasa da bu
kadar yoğun Arpa tohumunun bulunması bira veya benzeri bir içeceğin yapıldığını ve tüketildiğini düşündürmektedir.
Arkeobotanik bulgular sonucunda önemli miktarlarda Olea europea (Zeytin) ile birlikte Vitis sylvestris (Yabani asma) ve Vitis vinifera (Asma) türlerine
ait meyve kalıntılarının bulunması zeytinciliğin ve üzüm yetiştirciliğinin en
önemli geçim kaynaklarından birisi olduğunu göstermektedir. Buna bağlı
olarak da zeytinyağı ve şarap üretiminin de yapılmış olabileceğini, arkeolojik
kanıtlarla da desteklenen önemli ticari merkezlerden birisi olduğunu kanıtlamaktadır.
Ayrıca değerli bir ticaret ürünü olan Pistacia sp. (Fıstık) türüne ait az da
olsa tohum kalıntısı bulunması bu türün de ticarette kullanılmış olabileceğini
düşündürmektedir.
Lens culinaris (Mercimek), Cicer sp. (Nohut), Pisum sp. (Bezelye) türlerine
ait tohum kalıntılarının da elde edilmiş olması baklagillerin tarımı yapılarak
yiyecek olarak tüketildiğini göstermektedir.
Sonuç olarak ilgili dönemlerde sadece tahıl tarımının yapılmadığı aynı zamanda bağ ve bahçe tarımının da gelişmiş olduğu söylenebilir.
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TİLBAŞAR - 2017
YÜZDÜRME
NO

AÇMA

LOKUS

1

BR-1030

L-27

ETÇ yangın geçirmiş 2 nolu mekan içi

2

BJ-980

L-3

ETÇ dolgu

3

BP-1030

L-5

ETÇ yangın geçirmiş 1 nolu mekan içi, Mutfak kabı içinden

4

BR-1030

L-27

ETÇ yangın geçirmiş 2 nolu mekan içi

5

BP-1030

L-5

ETÇ yangın geçirmiş 1 nolu mekan içi, 6 nolu kap

6

BJ-980

L-5

ETÇ yangın geçirmiş 1 nolu mekan içi

7

BJ-980

L-3

ETÇ dolgu

8

BJ-980

L-3

ETÇ dolgu

9

BJ-980

L-3

ETÇ dolgu

10

BJ-980

L-3

ETÇ dolgu

11

BP-1030

L-9

ETÇ yangın geçirmiş 2 nolu mekan içi 10 nolu kap

12

BR-1030

L-27

ETÇ yangın geçirmiş 2 nolu mekan içi

13

BJ-980

L-3

ETÇ dolgu

14

BR-1030

L-27d

ETÇ yangın geçirmiş 2 nolu mekan içi

15

BR-1030

L-27a

ETÇ yangın geçirmiş 2 nolu mekan içi

16

BJ-980

L-2a

ETÇ dolgu

17

BR-1030

L-27c

ETÇ yangın geçirmiş 2 nolu mekan içi

18

BJ-980

L-26

ETÇ dolgu

19

BR-1030

L-33

ETÇ yangın geçirmiş 2 nolu mekan içi, L.27 altı

20

BJ-980

L-21

L-21 nolu ETÇ iskelet kaburgaları arasından

21

BR-1030

L-27b

ETÇ yangın geçirmiş 2 nolu mekan içi

22

BJ-980

L-49

ETÇ dolgu, L-49 nolu dolgu. Derinlik 65 cm

23

BJ-990

L-13

ETÇ dolgu,

24

BJ-990

L-22

ETÇ dolgu,

25

BK-1000

L-54

J alanı (kesitten) L-54 nolu iskeletin dolgu toprağından

26

BJ-980

L-47

ETÇ dolgu,Derinlik 40 cm

27

BI-990

L-13

ETÇ dolgu,

28

BJ-990

L-22

ETÇ dolgu,

29

BI-990

L-12

ETÇ dolgu,

30

BI-990

-

31

BI-990

L-39

ETÇ dolgu,

32

BJ-980

L-47

ETÇ dolgu, L-47 nolu topraktan. Derinlik 55 cm

33

BI-990

L-12

ETÇ dolgu,

34

BJ-980

L-49

ETÇ dolgu, L-49 nolu topraktan

35

BI-990

L-12

ETÇ dolgu,

36

BI-990

L-13

ETÇ dolgu,

37

BI-990

L-19

ETÇ dolgu,

AÇIKLAMA

Kesit ETÇ dolgu,

Tablo 1: Tilbaşar Höyük 2017 kazı dönemi alınan toprak örnekleri.

491

492

Tablo 2: Tilbaşar Höyük 2017 kazı dönemi bitki kalıntıları.

Resim 1: Olea europea
(Zeytin).

Resim 2: Vitis sylvestris (Yabani asma).

Resim 3: Vitis vinifera (Üzüm).

Resim 4: Hordeum vulgare (Arpa).
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Resim 5: Triticum monococcum (Siyez buğdayı).

Resim 6: Triticum dicoccum (Gernik buğdayı).

Resim 7: Avena sp. (Yulaf).
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Resim 8: Cicer sp. (Nohut).

Resim 9: Pisum sp. (Bezelye).

Resim 10: Lens culinaris (Mercimek).

Resim 11: Galium sp. (Yoğurtotu).
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Resim 12: Pistacia sp. (Fıstık).
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KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR)
2017 KAZI SEZONU ARKEOBOTANİK SONUÇLARI
VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Salih KAVAK*
Halil ÇAKAN
Ali Umut TÜRKCAN
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
*

Öğr. Gör. 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.
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Kalkolitik, Geç Kalkolitik, İlk Tunç Çağı’nın sonuna kadar yaklaşık 3 bin seneyi aşan bir yerleşimin varlığı öngörülmektedir (Türkcan, 2011).
Kanlıtaş Höyük’te 2013 yılından beri yürütülen kazı çalışmaları 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 2017 kazı sezonunda çalışma yapılan 8
açmada (L-15, L-16/17, M-15, N-14, NO-18, O-14, O-15 ve O-16) ortaya çıkarılan alanlardan alınan toplam 38 toprak örneğinden (413,6 litre) ıslak eleme
yöntemi kullanılarak elde edilmiştir (Tablo: 1). Analiz örnekleri Çukurova
Üniversitesi Arkeobotanik Laboratuvarında incelenmiş ve incelenen 38 yüzdürme örneğinden 5 tanesinde herhangi bir karbonlaşmış bitki kalıntısına
rastlanmamıştır. Diğer 33 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 dâhilinde toprak örnekleri toplanmıştır.
Kazı esnasında ortaya çıkan silo, pithos, ocak, fırın, çöp çukuru, bazı mekân
içlerinden, mekân 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 sis-
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temi (flotation) dediğimiz yöntem kullanılmıştır. Yüzdürme işlemi için alınan
toprak örnekleri öncelikle hacimsel 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 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); Schoch and et.al. (1988); Viggiani and Angelini (2005))
kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR
L-15 AÇMASI
L-15 açmasında yürütülen kazı çalışmalarında fırın ve ocak alanları ortaya
çıkarılmış ve bu alanların üretimle ilişkili olarak yalnızca fırınlama işleminin
yapıldığı bir alan olduğu öngörülmüştür (Türkcan, 2017). Bu açmada B.450,
B.451, B.452, B.453, B.454, B.455 ve B.457 birimleri olmak üzere 7 birimden
toplam 13 adet toprak örneği (140 lt) alınarak ıslak eleme işlemi gerçekleştirilmiştir. İncelenen örneklerden 11 tanesinden karbonlaşmış bitki kalıntısı elde
edilmiş, 2 örnekte herhangi bir kalıntı bulunamamıştır (Tablo: 2).
Bu fırın ve ocaklardan alınan toprak örneklerinden elde edilen karbonlaşmış bitki kalıntıları değerlendirildiğinde kültür bitkilerine ait kalıntıların,
özellikle Poaceae (Buğdaygiller) (82 adet) ve Fabaceae (Baklagiller) (49 adet)
familyalarına ait tohum kalıntılarının yoğun olduğu görülmüştür. Özellikle
Triticum dicoccum (Gernik buğdayı) (Resim: 2) türüne ait 46 adet ve Lens culinaris (Mercimek) (Resim: 7) türüne ait 31 adet tohum kalıntısı elde edilmiştir.
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L-15 açmasında elde edilen önemli bitki kalıntılarından bir tanesi B.454
numaralı fırın dolgusundan alınan toprak örneğinden ortaya çıkarılan 2 adet
Cicer sp. (Nohut) (Resim: 9) tohumudur. Bu fırın dolgusundan öğütme taşı ve
vurgaç ele geçmiş olması da Triticum dicoccum (Gernik buğdayı) ve Lens culinaris (Mercimek) türleri ile birlikte bu türün de kültüre alınıp yiyecek olarak
tüketildiğini göstermektedir (Tablo: 2).
L-16/17 AÇMASI
Önceki yıllarda yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mekânların
tam anlamıyla anlamlandırılması ve mekânlarla ilişkili olabileceği düşünülen
dış alanların açıklığa kavuşturulması amacıyla 2017 yılında bu açmada kazı
çalışmaları yapılmıştır (Türkcan, 2017). Bu çalışmalarda havaneli, öğütme
taşı, yanmış kerpiç parçaları ve aşı boyasının bulunması sonucu işlik olduğu
tespit edilen mekânlar ortaya çıkarılmıştır. Bu mekânlardan toplam 10 adet
toprak örneği (145,5 lt) alınmıştır.
Yüzdürme işlemi sonucunda elde edilen karbonlaşmış bitki kalıntıları incelendiğinde Poaceae (Buğdaygiller) ve Fabaceae (Baklagiller) familyalarına ait
örneklerin yoğun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca günümüzde tarla yabanı
otları olarak da adlandırılan yabani bitki tohumlarına da rastlanmıştır (Tablo:
2).
L-16/17 açmasında açığa çıkarılan en önemli bulgu ise B.260 nolu birimde
bulunan, Kanlıtaş’ın ve Yukarı Porsuk Vadisi’nin şu ana kadar sürdürülen
çalışmalarda en erken insanı olarak kayıtlara geçen bir iskelettir. Hocker pozisyonunda gömüldüğü ve vücudun belirli bölgelerine yassı taşlar konulan
iskelette incelemeler sonucunda kemiklerinde çok sayıda kırık olduğu tespit
edilmiştir. Mezar dolgusundan alınan 24 lt toprak örneği yüzdürme işlemi
sonrası incelendiğinde oldukça zengin bitki kalıntıları ve çeşitliliği tespit edilmiştir (Tablo: 2).
Bitki çeşitliliği göz önüne alındığında bu bitkilerin bilinçli olarak mezar
içerisine bırakıldığı ve bunun bir tören ritüeli olabileceği öngörülmektedir.
Bakla Tepe kazılarında ortaya çıkarılan Geç Kalkolitik Çağ ve Erken Tunç
Çağı I’e tarihlenen mezarlarda buğday serpme geleneği görülmektedir (Erkanal ve Özkan, 1998).
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M-15 Açması
Bu açma içerisinde yapılan kazı çalışmalarında açığa çıkan yontmataş,
sürtmetaş ve mermer bilezik yoğunlukları göz önüne alındığında alanın
olasılıkla üretim ile ilişkili olarak atık alanı olduğu görülmektedir (Türkcan,
2017). Özellikle “Çöp Dolgusu” (B.354) ve “Kumlu Killi Dolgu” (B.356) birimlerinden alınan toprak örneklerinden yoğun miktarda Poaceae (Buğdaygiller)
familyasına ait tohum kalıntıları elde edilmiştir (Tablo: 2).
Elde edilen karbonlaşmış tohum kalıntıları ile birlikte özellikle Poaceae
(Buğdaygiller) familyası türlerine ait diğer karbonlaşmış bitki parçaları (başak ekseni, başakçık çatalı vb.) (Resim: 15 – 16 – 17 ve 18) da bulunmuştur.

SONUÇ
Kanlıtaş Höyük’ten elde edilen arkeobotanik sonuçlar Erken Kalkolitik
Dönem’de tarım, beslenme ve bölge florasının anlaşılmasına dair önemli bilgiler sağlamıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilen karbonlaşmış bitki kalıntıları arasında Poaceae (Buğdaygiller) ve Fabaceae (Baklagiller) familyasına ait
örneklerin yoğun bir şekilde bulunması Erken Kalkolitik Dönem’de bölgedeki en önemli tarım ürünlerinin buğday (Triticum sp.), arpa (Hordeum vulgare),
mercimek (Lens culinaris) ve nohut (Cicer sp.) olduğunu göstermektedir.
İnsan aktivitelerinin yoğun olarak tespit edildiği L-15, L-16/17 ve M-15
açmalarında bulunan arkeolojik bulgular atölye/işlik alanlarının olduğunu
gösterirken bu alanlardaki fırın/ocak yapılarında tespit edilen bitkisel kalıntılar bu mekânların beslenme ve mutfak alanı olarak da kullanılmış olabileceğini de göstermektedir. Ayrıca, Kanlıtaş Höyük’te yaşamış insanların bu
alanları sadece mermer bilezik üretim alanı olarak kullanmadığı aynı zamanda bölge insanının beslenme ihtiyacını karşılamak üzere yakın çevresinde tarımsal faaliyetlerde de bulunduğunu göstermektedir.
L-16/17 açmasında ortaya çıkarılan mezardan elde edilen bitkisel kalıntılar dönem insanlarının mezar hediyesi veya adak olarak ölen kişinin özellikle
Triticum (Buğday) cinsine ait türler ile birlikte gömüldüğü tespit edilmiştir.
İlerleyen kazı çalışmalarında farklı dönemlere ait tabakalardan elde edile-
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cek arkeobotanik örneklerin değerlendirilmesiyle bölgenin tarım ve beslenme
kültürlerinin daha detaylı olarak aydınlatılması, geçmiş floranın anlaşılması
ve günümüzle olan benzerlik ve farklılıklarının ortaya çıkarılması beklenmektedir.
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KANLITAŞ - 2017
YÜZDÜRME
NO

AÇMA

ÜNİTE

ÖRNEK

ALINMA
TARİHİ

YÜZDÜRME
MİKTARI

1

M-15

B.354

Ö5

3.8.2017

2 lt

2

O-16

B.607

Ö2

2.8.2017

6,5 lt

3

O-15

B.201

Ö2

30.7.2017

4 lt

4

N-14

B.911

Ö2

30.7.2017

3,5 lt

5

O-14

B.105

Ö2

30.7.2017

3 lt

6

NO-18

B.706

Ö2

1.8.2017

1 lt

7

M-15

B.353

Ö7

30.7.2017

0,3 lt

8

L-16/17

B.255

Ö2

17.7.2017

8,5 lt

9

M-15

B.351

Ö1

14.7.2017

9 lt

10

M-15

B.350

Ö2

10.7.2017

4 lt

11

M-15

B.353

Ö1

22.7.2017

11 lt

12

M-15

B.354

Ö1

26.7.2017

16 lt

13

L-16/17

B.252

Ö2

14.7.2017

14 lt

14

M-15

B.352

Ö1

16.7.2017

15 lt

15

L-16/17

B.254

Ö2

15.7.2017

3,5 lt
6,5 lt

16

L-16/17

B.253

Ö2

14.7.2017

17

L-16/17

B.250

Ö2

10.7.2017

4 lt

18

L-16/17

B.256

Ö1

22.7.2017

18.5 lt
9,5 lt

19

L-16/17

B.256

Ö1

23.7.2017

20

L-16/17

B.259

Ö2

2.8.2017

33 lt

21

L-16/17

B.258

Ö4

31.7.2017

24 lt

22

M-15

B.356

Ö2

2.8.2017

22 lt

23

M-15

B.355

Ö2

2.8.2017

17 lt
14 lt

24

M-15

B.354

Ö3

1.8.2017

25

L-15

B.452

Ö2

9.8.2017

9 lt

26

L-16/17

B.260

Ö3

13.8.2017

24 lt
25 lt

27

L-15

B.453

Ö2

13.8.2017

28

L-15

B.455

Ö1

16.8.2017

5 lt

29

L-15

B.457

Ö1

20.8.2017

4,5 lt

30

L-15

B.455

Ö3

16.8.2017

5 lt

31

L-15

B.454

Ö2

13.8.2017

24 lt

32

L-15

B.451

Ö3

16.8.2017

22 lt

33

L-15

B.450

Ö2

6.8.2017

19 lt
14 lt

34

L-15

B.451

Ö2

9.8.2017

35

L-15

B.453

Ö3

14.8.2017

8 lt

36

L-15

B.455

Ö4

16.8.2017

2 lt

37

L-15

B.453

Ö5

17.8.2017

2,3 lt

38

L-15

B.454

Ö5

16.8.2017

20 ml

Tablo 1: Toprak örneklerine ait bilgiler.
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Tablo 2: Elde edilen karbonlaşmış bitki kalıntıları.

Resim 1: Triticum mononoccum (Siyez
buğdayı).

Resim 2: Triticum dicoccum (Çatal siyez buğdayı).

Resim 3: Triticum aestivum (Ekmeklik Buğday).

Resim 4: Triticum spelta (Kavuzlu buğday).

505

Resim 5: Hordeum vulgare (Arpa).

Resim 6: Secale sp. (Çavdar).

Resim 7: Lens culinaris (Mercimek).
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Resim 8: Bromus sp. (Brom).

Resim 9: Cicer sp. (Nohut).

Resim 10: Vitis vinifera subsp. sylvestris (Yabani asma).
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Resim 11: Vicia ervilia (Burçak).

Resim 12: Echium vulgare (Engerekotu).

Resim 14: Asperula sp. (Belumotu).
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Resim 13: Galium sp. (Yapışkanotu).

Resim 15: Malva sp. (Ebegümeci).

KOROZYON ÖNLEYİCİ UYGULANMIŞ BAKIR ALAŞIMLI
OBJELER ÜZERİNDE SİNERJİSTİK UYGULAMALAR
VE IŞIĞIN ETKİSİ
Serap ÖZDEMİR*
İlkyaz Ariz YÖNDEM
GİRİŞ
Korozyon önleyiciler, koruma-restorasyon profesyonellerinin metalik
kültürel mirasın ömrünü uzatmak için kullanabilecekleri yöntemlerden biridir.1 Benzotriazol ve diğer azoller-diazoller, bakırın ve onun alaşımlarının
birçoğunun iyi bilinen korozyon inhibitörleridir (Al Kharafi ve diğ., 2011, s.
1552-1553). Bakır ve bakır alaşımlı eserlerin stabilizasyonunda sadece Benzotriazol (BTA) yaygın olarak kabul görmüştür. Madsen (1967), endüstriyel
amaçlar için yapılan kapsamlı araştırmalara dayanarak arkeolojik metal eserlerin korunması için BTA’yı önermiştir. Algılanan avantajları ve tatmin edici
sonuçları nedeniyle BTA, bakır ve bakır alaşımlarının korunmasında kullanılan baskın korozyon inhibitörü olmuştur (Faltermeier, 1995, s.30,42). Koruma alanındaki kullanımın popülerliğine rağmen, BTA toksititesine dair bazı
endişeler her zaman tartışma konusudur. Oldukça erken uygulamalarında
BTA’nın toksisitesi hakkında bazı endişeler ortaya çıkmış ve kullanımında
bazı önlemlerin alınması tavsiye edilmiştir2. Bu bileşenin çevresel ve sağlıkla
ilgili daha önce ele alınan tehlikeleri bugün dahi alanda tartışma konusudur;
*

1

2

Öğr. Gör. Serap Özdemir, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, 06830-Ankara/TÜRKİYE.
Arş. Gör. İlkyaz Ariz Yöndem, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, 06830-Ankara/TÜRKİYE.
Benzatriazol (BTA) için kimyasal formül C6H5N3’tür. BTA, kristalli sarımsı, neredeyse kokusuz
bir maddedir. 119.13g/mol’lük bir moleküler ağırlığa, 94-97 ° C arasında bir erime noktasına ve
203-205 ° C lik bir kaynama noktasına sahiptir. Suda 20°C’deki çözünürlüğü 20 g/l’dir ve ayrıca
alkol ve aseton gibi bazı organik çözücülerde çözünür (Faltermeier, 1995, s. 42).
Daha geniş bilgi için bknz., Oddy, 1972; Oddy 1974; Sease 1978.

509

bazı otoriteler kanserojen olduğunu, flora ve fauna üzerinde toksik etkilere
neden olduğunu iddia ederken, diğerleri ise BTA’yı sadece biraz toksik olarak değerlendirir. Bazı yeni toksikolojik çalışmalar, BTA‘nın düşük bir akut
toksisiteye ve in vivo analizlerde antiestrojenik aktiviteye sahip olmadığını
ortaya koymuştur. Bununla birlikte, güvenlik konusundaki şüpheler devam
etmektedir ve son 35 yıl içinde hem genel olarak korozyon biliminde hem de
metal koruma literatüründe korozyon önleyici çalışmalarda BTA’ya ‘güvenli’
alternatifler aranması devam etmektedir (Dillman ve diğ., 2013, s. 589). Birçok
alternatif aranırken, BTA bugün dahi bakır ve alaşımları için en iyi inhibitör
olarak kabul edilmektedir (Morito ve Suetaka, 1972, s.1165).

İNHİBİTÖRLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE SİNERJİSTİK
UYGULAMALAR
İnhibitörler, arkeolojik kökenli bakır alaşımlarda aktif korozyonunun engellenmesi ve pasivize edilmesi için kullanılan bileşiklerdir. İnhibitörlerin
çalışma prensibine bakıldığında; metal ile inhibitör elektrotlarının reaksiyona girdiği, elektrostatik veya Van der Waals kuvvetleri vasıtasıyla inhibitörün
metal tarafından kimyasal olarak soğrulduğu görülür. Bu durumda inhibitör
genellikle elektron vericisi ve metal elektron alıcısıdır (Faltermeier 1995, s.28).
İnhibitörlerin iki ana görevi vardır. Öncelikli görevi; bakırın çözünmesini geciktirmek, ikinci görevi ise metal yüzeyinde bir kaplama olarak reaksiyona
girerek oksijen indirgemesini durdurmaktır (Brusic ve diğ., 1991, s. 2253).
Bazı inhibitörler anodik reaksiyonu bastırırken bazıları ise katodik reaksiyonu bastırır. Her iki elektrokimyasal reaksiyonu bastıran inhibitörler de
mevcuttur. BTA, düşük konsantrasyonda katodik bir inhibitör olarak etki
gösterirken, yüksek konsantrasyonda uygulandığında ise anodik bir korozyon inhibitörü olarak çalışır. Bundan dolayı katodik bölgelerde hidrojen gelişimini durdururken, anodik bölgelerde oksijen emilimini durdurur (Faltermeier, 1995, s.28,45).
BTA bakır-metal ve bakır-oksit ile reaksiyona girdiğinde metalin iç tarafında stabil bir koruyucu film tabakası (Resim 1) oluşturur. Bu film, metali
klordan korur (Takayasu, 2004, s. 6). BTA filmlerin bileşimi ve kalınlığı; pH
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değeri, elektrot potansiyeli, çözelti bileşimi ve çözünmüş oksijen miktarına
bağlı olarak değişir (Cho ve diğ., 2016, s. 505).
Korozyon inhibitörleri hakkındaki kapsamlı bir literatür çalışması mevcuttur, ancak bunların büyük çoğunluğu endüstriyel uygulamalarda korozyon oluşumunun önlenmesi ile ilgili çalışmalardır. Kültürel miras metallerinin korunması, özel gereksinimlere ihtiyaç duyar. Korozyon inhibitörlerinin uygulamasına yönelik bilimsel çalışmalar bu gereksinimleri göz önünde
bulundurmalı ve bu gereksinimleri karşılamalıdır (Dillmann ve diğ., 2013, s
589).
Korozyon önleyicilerinin sinerjistik etkilerinden faydalanmak için, farklı
inhibitörlerin kombinasyonu, inhibitörün etkisini arttırırken aynı zamanda
inhibitörün kullanım dozajını azaltarak olası sağlık ve çevresel riskleri ortadan kaldırmayı amaçlar. İlk BTA çalışmalarından bu yana, bu moleküle
alternatifler aranmış ve BTA verimliliğini arttırmaya yönelik bazı deneysel
çalışmalar yapılmıştır. BTA ve diğer inhibitörler arasında oluşturulacak bileşiklerin, arkeolojik bakır ve bakır alaşımlı objeler için koruma etkinliği araştırılmıştır. Sonuçlar, farklı inhibitörler arasındaki sinerjik etkilerin, bakır ve
bakır alaşımlarının korunmasına ilişkin çok fazla potansiyeli doğurduğunu
göstermiştir. Etkinliği daha düşük kombinasyonlar bile, farklı konsantrasyonlarda kullanıldığında etkili olabilmektedir (Golfomitsou ve Merkel, 2004,
s. 344).
Diğer triazoller, indazol, benzimidazol, indol ve metil-benzotriazol üzerinde yapılan çalışmalar, sadece indazolun tuza maruz kalan bakır şeritler
üzerinde, lekelenmeye karşı direnç oluşturduğunu, ancak katmanın BTA’
ya göre organik çözücülere karşı daha az dirençli olduğunu göstermiştir.
AMT ‘nin korozyona uğramış bronzlardan bakır klorürü kaldırabilen, korozyon sürecini inhibe edebilen, yüzey üzerinde polimerik bir tabaka oluşturan
kompleks bir madde olarak kullanılması önerilmiştir (Dillmann ve diğ., 2013,
s. 589).
Golfomitsou (2006) çalışmasında; kısa vadeli uygulamalarda AMT’ nin
performansını etkili bulmuş, ancak uzun vadede AMT’ nin performansının
azaldığı sonucuna varmıştır. Bu gözlem, Faltermeier (1995) ve Mohamed ve
diğ. (2004) tarafından AMT üzerine yapılan çalışmalarla uyumludur. Litera-
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türde BTA + AMT kombinasyonu önerilmemiştir, ancak Golfomitsou’nun
araştırmasında en etkili ve umut verici kombinasyonun, bu olduğu sonucuna
varılmıştır. Hem AMT hem BTA, tek başına kullanıldığında da etkili inhibitörlerdir, ancak kombinasyonları inhibisyon verimliliğinin artmasını sağlamıştır.3

Uygulama
Aktif korozyonu pasivize etmek için uygulan çeşitli yöntemler vardır.
BTA’nın uygulanmasına bakıldığında; günümüzde eserin yirmi dört saat süreyle oda sıcaklığında, % 3 (W/v) benzotriazol (alkol içinde) çözeltisi içerisinde stabilizasyona yönelik koruma tedavisi için bekletilmesi standart bir uygulamadır. Nesne daha sonra çözeltiden çıkarılır. Fazla BTA kristalleri, etanol ile
nesneden arındırılır ve nesne kurutulur. Nesnede kalan BTA filmi, ya etanol
içinde % 5’lik bir Paraloid B72 çözeltisi ya da bir Incralac solüsyonu ile kaplanır. Yüzeye uygulanan lak tabakasının parlak etkisinin oluşturduğu plastik
görüntüyü önlemek için Incralac karışımına çoğunlukla aerojel silika eklenir,
aerojel silika parçacıkları yüzey parlaklığını önemli ölçüde azaltır. Birden fazla uygulanan Paraloid B72 polimer filmi, genellikle lak tabakasının koruyucu
kapasitesini arttırabilmektedir (Scott, 2002, s. 380).
Aktif korozyonu yok etmek için kullanılan bir başka yöntem ise nantokitin yüzeyden kaldırılmasıdır. Fakat nantokitin yüzeye yapışık ve kabuk al4

tında olduğu durumlarda bu işlem çok zordur. Sodyum sesqui karbonat ile
yapılan konservasyon işlemi nantokitin tabakalar arasında dağılıp çözülmesini sağlamaktadır, nantokitin gümüş oksit ile kaplanması (genelde noktasal
korozyonun pasivize edilmesi için) ise hava ile teması keserek aktif korozyon
oluşmasını engeller. Yapılan çalışmalar, BTA’nın oksitlenmiş yüzeyler üze3

4

Çalışmada hem bir, hem de yirmi dört saatlik daldırma süresi için etanol içinde, 0.1M BTA’ nın
içerisine 0.01M AMT’ nin eklenmesiyle BTA’nın inhibe edici etkinliği, % 300 arttırılmıştır. Daha
konsantre BTA çözeltilerinde benzer bir artış gözlenmiştir. AMT’nin 0.25M BTA çözeltisine eklenmesi, yaklaşık % 100’ lük artışa neden olmuştur (Golfomitsou, 2006, s. 372).
Mineral nantokit (CuCl), bakır klorür, doğada masif, granüler topaklar veya sentezlenmiş örnekte tetrahedral kristaller olarak oluşabilir. Nantokit genellikle bakır veya bakır alaşımları üzerinde gri yeşil, yarı saydam, mumsu katı olarak meydana gelir. Sertliği, Mohs ölçeğinde sadece
2,5 olduğu için, tırnakla veya bir bisturi yardımıyla kolayca çizilebilir.
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rinde iyi bir inhibitör olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır fakat bununla birlikte büyük miktarlar klorid içeren eserlerin genellikle BTA tarafından korunmadığını göstermiştir (Faltermeier, 1995,s 48). Klorür çukurlarını kaplayan
gözenekli BTA-Cu filmi, parçalanarak, nemin girmesine izin verebilmekte bu
da asiditede bir artışa ve koruyucu inhibitör tabakalarının bozulmasına neden olabilmektedir (Fang ve diğ., 1986,s 45). Patina yüzeyinde bronz kanseri
göstergesi olan patlamalara sahip eserlerin (Resim 2a) BTA içine daldırılması
ile Paratakamit eriyerek çukurların ve deliklerin çıkmasına sebep olur (Resim
2b, 2c).

Farklı Konsantrasyonlarda ve Daldırma Sürelerinde BTA’nın İnhibisyonu
BTA Çözeltisi

Ph

Zaman (saat)

Potansiyel Etki %

1

7

1

95

1

2

1

60

1

7

3

97

1

2

3

21

10

7

1

98

10

2

1

70

Tablo 1: Farklı Ph ve Farklı Konsantrasyonlarda BTA’nın Korozyon İnhibisyonu (Musiani ve
diğ., 1987).

Yukarıdaki tablo, BTA’nın pH değerinin 2 olduğu durumda düşük koruma oranını açıkça tanımlar. Nesne pH değeri 2 olan BTA çözeltisi içerisinde
bir saat bekletildiğinde % 60 oranında korunur. Çözeltide 3 saat bekletildiğinde ise, BTA’nın koruma etkinliği % 21’e düşer. Bu, bakır klorürden yoğun
şekilde etkilenmiş nesneler üzerindeki korozyon çukurlarının (Scott, 1990, s.
197), BTA’ya birkaç gün batırıldıktan sonra neden engellenmediğini ve BTA
çözeltilerinde nesnelerin aşırı bir süre bırakılmaması gerektiğini açıklar.
BTA, Cu (I) ve Cu (II) ile bir kompleks oluşturarak çok ince bir koruyucu
film meydana getirir. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, yansıma emilimli
kızıl ötesi spektroskopisini kullanarak Cu-BTA filmlerini incelemiş ve CuBTA tabakasının film kalınlıklarının genellikle daldırma süresi ile doğrusal
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olarak arttığını ve büyüme oranının konsantrasyona bağlı olduğunu göstermiştir (Bierwagen ve diğ., 2003, s. 295). pH 7’de film, oksitlerde daha yavaş
büyüme gösterir ve bunun sonucunda elde edilen film kalınlığı incedir. Bununla birlikte, bu tip film, daha fazla polimerize bir yapıya sahiptir ve böylece
en iyi korozyon korumasını sağlar. Ph 2’de film hızla büyür ve kalın bir film
oluşumu gerçekleşir. Bu filmlerin yapısı daha az polimerize olduğunda, bakır
için daha az koruma sağlar. Ph 3’te gelişen filmler, hidrojen evrim sürecinin
katodik inhibitörleri olarak hareket ederler, fakat oksijen indirgeme sürecini
engellemezler (Brusic ve diğ., 1991, s. 2257).
AYDINLATMANIN MÜZE NESNELERİNİN KORUNMASINA ETKİSİ
Müzelerde objeye direkt müdahale edilmeden yani objenin fiziksel formuyla belirli bir etkileşime girmeden, onun için herhangi bir fiziksel ve/veya
kimyasal hasar doğurabilecek etkilerin minimize edilmesi ile ideal koruma
koşullarının sağlandığı ortamların oluşturulması “pasif / önleyici koruma”
olarak nitelendirilmektedir. Önleyici koruma uygulamaları (iklim kontrolü,
güvenlik, depolama, taşıma, afet planlaması vb. gibi) tarihi mirasın korunmasına önemli katkılar sunmaktadır (Kuzucuoğlu, 2014, s. 124). Müzelerde
tarihin ayrılmaz bir parçası olarak sergilenen her bir eser korunmak için kontrollü bir mikroklima ortama ihtiyaç duyar. Yanlış mikroklima, eser malzemelerin bozulma sürecinde temel rol oynar. Bu nedenle, sergi alanlarındaki
fiziksel parametrelerin optimal değerlerini belirlemek için teknik standartlar
ve düzenlemeler şarttır (Corgnati ve diğ., 2008, s. 1253). Önleyici korumanın
kapsamı dâhilinde, çevresel kontrol;5 objenin çevresiyle etkileşimini en aza
indirmeye çalışır, bu durum aydınlatmaya dair çeşitli sınırlandırmaları da gerektirir (Caple 2000, s.152).
Müze ve galerilerde sergileri görüntülemek, okumak, araştırma ve inceleme yapmak, küratörlük ve koleksiyon yönetimi çalışmaları için aydınlatmaya
ihtiyaç duyulur. Aydınlatma, güneş ve gök ışığı gibi doğal kaynaklardan sağ5

Müzelerdeki eserlerin sergilenmesi ve depolanmasına dair standartları bilimsel terimlerle tanımlamaya ve onları tutarlı bir forma dönüştürmeye yönelik en net girişim, 1978’de yayınlanan
Gary Thomson’ un çalışmasıdır. Thomson, müzede yer alan nesneler için ilk çevresel şartlar
dizisini ortaya koymuştur ve önerileri, müze dünyasında yaygın bir şekilde benimsenmiştir.
Daha geniş bilgi için bkz., Thomson, 1986.
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lanabileceği gibi, yapay aydınlatma kaynakları da yaygın olarak kullanılır.
Her iki aydınlatma türünde de ışık kaynakları farklı derecelerde radyasyonun
çeşitli formlarını (kızılötesi, mor ötesi, görünür ışınımlar) sunarlar. Işık hasarı
kümülâtiftir, bu nedenle tarihi, kültürel ve estetik açıdan önemli ve değerli
görülen nesnelerin bulunduğu bir alanı aydınlatırken, hasar potansiyelini en
aza indirmek veya ortadan kaldırmak için adımlar atmak önemlidir. Nitekim
etkili müze aydınlatmasının sergileme ve koruma gereksinimlerini dengelemesi ve müze deneyimine değer katması beklenir (IESNA, 2000, s. 14-1).
Özellikle kültürel mirasın korunması için alınacak sorumluluk, bir nesnenin
fiziksel durumunda veya kimyasal bileşimindeki herhangi bir değişikliğin
hasarı temsil ettiği ve bundan kaçınılması gerektiğini vurgular.

Işınımların Zararları
Işık radyant bir enerjidir ve ışığa maruz kalmak, kademeli olarak birçok
müze nesnesinde kalıcı hasara neden olabilir. Bir malzemenin yüzeyinde
radyant enerji oluşması halinde, ister opak ister şeffaf olsun, bu enerjinin bir
kısmı emilir. Bu, müze nesnelerinin bozulmasına neden olabilecek iki farklı süreci tetikleyebilir: radyant ısıtma ve fotokimyasal reaksiyonlar (IESNA,
2000, s. 14-3; HCC, 1998a, s. 11).
Radyant (erkesel) ısıtma etkisi: bazı ışık kaynakları görünür ışıktan daha fazla IR (kızılötesi) ışınım yayar ve emilen enerji yüzey sıcaklığının yükselmesine neden olur. Bir nesneyi halojen spot ışığı gibi kızılötesi açısından zengin
bir kaynakla aydınlatmanın etkisi; yüzey sıcaklığının yerel olarak yükselmesi,
genleşme ve nem göçüne neden olur. Bunlara ilaveten, radyant ısıtma etkisi
kimyasal reaksiyonların hızını ve sıklığını arttırır (Cuttle, 2007, s.40).
Fotokimyasal reaksiyonlar: aydınlatılmış nesnenin moleküler yapısında kalıcı değişiklere neden olan değişimlerdir. Işık bir tür elektromanyetik radyasyondur ve onu absorbe eden materyallerde fotokimyasal değişikliklere neden olabilecek bir enerji kaynağıdır. Enerji kısa dalga boylarında en büyüktür
ve UV, fotokimyasal hasarın özellikle güçlü bir nedeni olarak görülür (Staniforth, 2003, s. 13). Müze ortamında, fotokimyasal reaksiyonların UV radyasyonu ve görünür ışığın daha yüksek enerjileri (320–500 nm) ile başlaması
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muhtemeldir. UV radyasyonu neredeyse her zaman görünür ışığa eşlik eder,
çünkü güneş, floresan tüpler ve tungsten halojenür ampul gibi bazı yaygın
armatürler tarafından üretilir (HCC, 1998a, s. 11). Farklı moleküllerin farklı
foton enerji eşikleri vardır, bundan dolayı bazı malzemeler sadece UV radyasyonundan etkilenirken, daha duyarlı diğer malzemeler hem UV hem de
görünür enerjiden etkilenebilir (Cuttle, 2007, s.40).
Aydınlatma kaynaklarının farklı derecelerde sunduğu radyasyonun çeşitli
formlarına kısaca değinmek gerekirse:
Morötesi (UV) radyasyon: Doğal ultraviyole radyasyonunun ana kaynağı
güneştir. UV radyasyonu geleneksel olarak artan enerji sırasıyla 3 bant halinde sınıflandırılır: UV-A (320-400 nm), UV-B (280–320 nm) ve UV-C (100-280
nm). UV radyasyonunun en yaygın yapay kaynakları ark lambaları, Tungsten
halojen lambalar ve floresan lambalardır. Floresan lambalar düşük basınçlı
cıva buharlarını iyonize ederek UV radyasyonu üretir. Bu radyasyon, tüpün
içinde görünür ışığa dönüşen bir fosfor kaplaması tarafından emilir. Bazı UV
radyasyonu fosfor kaplamasından sızabilir, ancak seviyeler genellikle düşüktür (Zayat ve diğ., 2007, s. 1271-1272). UV, lümen başına mikrowatts cinsinden ölçülür ve tungsten akkor ampullerin yaydığı oran müzelerde aydınlatma için kabul edilebilir maksimum seviye olarak görülür. Bu seviye lümen
başına 75 mikrowattır. Ultraviyole monitör kullanılarak doğrudan ölçülebilir
(Staniforth, 2003, s. 13).
Görünür radyasyon, ışığın hasara neden olma potansiyelinin çoğunlukla
görünür ışıkta giderek azaldığı varsayılır, ancak bu her zaman böyle değildir. Malzemeye bağlı olarak, görünür ışık - özellikle görünür yüksek enerji
(400–500 nm) - önemli hasara neden olabilir (Eng ve diğ., 2016, s. 46).
Kızılötesi (IR) radyasyon, UV ve görünür ışıktan daha az enerjiye sahiptir.
Malzemeler üzerinde ısı artışları ve mekanik gerilimlere yol açarak malzemelerin genişlemelerine ve kimyasal değişikliklerin daha hızlı ilerlemesine neden olabilir. Sonuç olarak, kızılötesi radyasyon görünür ışığın ve ultraviyole
radyasyonun yıkıcı etkilerini artırabilir (HCC, 1998a, s. 3).
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Hasar miktarının sadece ışığın dalga boyuna değil, aynı zamanda maruz
kaldığı süre boyunca malzemenin üzerine düşen ışığın miktarına da bağlı
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ve daha önemlisi, ışığa maruz kaldıktan sonra bile bu kimyasal reaksiyonların bir kısmının devam ettiğidir.
Malzeme karanlıkta bırakılsa dahi bozulma reaksiyonu durmaz, nitekim ışık
hasarı birikimlidir (HCC, 1998a, s. 11; Staniforth, 2003, s. 14).
Müze aydınlatmasında öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken, sergilenen objelerin ışığa karşı gösterdikleri duyarlılıktır. Buna bağlı olarak her
farklı malzeme için önerilen aydınlık düzeyi değerleri ile tavsiye edilen aydınlatma süreleri birbirinden farklıdır. Müze nesnelerinin duyarlılık için sınıflandırılması, konservatörlerin sorumluluğundadır. Her müzenin önleyici
koruma politikası, nesneler için aydınlık düzeylerini6 belirlemeden önce, koleksiyonlarında bulunan eser malzemelerin ışığa karşı duyarlılığını dikkate
almalıdır. Işık hasarını bir denklem olarak ifade etmek; bozulmayı azaltmak
için hem aydınlatma seviyesinin hem de maruz kalma süresinin azaltılması
gerektiğini göstermektedir (CIE 157, 2004; NPS, 2016, s. 4: 43). Müze topluluğunda yaygın olarak kabul edilen duyarlılık kategorisi7 hakkında rehberlik
sunan IESNA (Kuzey Amerika Aydınlatma Mühendisleri Topluluğu), eserleri duyarlılıklarına göre 3 ayrı kategoriye ayırmıştır (Tablo: 2).

6

7

Aydınlık seviyesi, belirli bir alandan geçen lümen sayısı olarak ifade edilir. Kolaylık sağlamak
için bu alan bir metrekare olarak tanımlanmıştır ve bu üniteye verilen isim lükstür daha geniş
bilgi için bkz., HCC, 1998a, s. 14; Sirel, 1973; Özkaya ve Tüfekçi, 2011, s. 27.
CIE (Uluslararası Aydınlatma Komitesi) Teknik Raporu 157’de müze aydınlatmasına ışık tutan
bilimsel ilkeler belirtilmiştir. Raporda; eserlerin ışığa karşı duyarlılıklarına göre geniş materyal
kategorileri önerilmiş ve bunları sınırlayıcı aydınlatma değerlerini tavsiye etmek amacıyla uygulamıştır. Bu rapor, eser malzemelerini ışık hassasiyetlerine göre dört kategoriye ayırır. Data
detaylı bilgi edinmek için bknz. CIE 157, 2004.
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Maximum Aydınlık
Düzeyi

Lüks-saat
(bir yıl için*)

Oldukça duyarlı sergi malzemeleri:
Tekstiller, pamuk, doğal lifler, kürkler, ipek,
mürekkep, kâğıt belgeler, dantel, kaçak
boyalar, suluboyalar, yün, bazı mineraller

50 Lüks

50,000

Orta derecede duyarlı sergi malzemeleri:
İstikrarlı pigmentler içeren tekstiller, yağlı
boyalar, ahşap yüzeyler, deri, bazı plastikler

200 Lüks

480.000

Materyal Türü

Az duyarlı sergi malzemeleri:
Metal, taş, cam, seramik, çoğu mineraller

Sergi Durumuna Bağlı

Tablo 2: Aydınlatma için, önerilen toplam maruz kalma limitleri ve süreleri.
Not: Tüm UV radyasyonu (400 nm ve altı) ortadan kaldırılmalıdır. Görünür spektrum, ‘380
nm’den 760 nm’ye uzanan’ olarak tanımlanır. Hasar potansiyeli 400 nm’den daha kısa dalga
boylarında çok yüksektir ve görsel etki çok azdır.
* Bu değerler eşdeğerlilik kuralına uyar ve bu nedenle maksimum aydınlatma değerleri, farklı
yıllık maruz kalma süreleri için değiştirilebilir (IESNA, 2000, s. 14-4).

Metal Nesneler Üzerinde Işığın Etkileri
Metaller, tarih boyunca insanlığın ve teknolojinin gelişiminde önemli bir
rol oynamıştır. Bu nedenle müzelerde, galerilerde ve hatta bazı kütüphanelerde bulunan birçok koleksiyonun büyük bir bölümünü oluştururlar. Ancak
görünürdeki sağlamlığına rağmen, metaller fiziksel hasara (ezikler, aşınma,
çizikler vb. gibi) ve kimyasal bozulmaya (korozyon) karşı savunmasız olabilirler. Bazı durumlarda, fiziksel hasar onları korozyona karşı savunmasız
bırakabilir. Örneğin, teneke plakadaki bir çizik, baz metalin korozyonuna yol
açar (HCC, 1998b, s.83-85).
Metal nesnelerin bozulmasına etki eden başlıca faktörler: yüksek bağıl
nem değerleri, aşırı sıcaklık dereceleri, atmosferik kirleticiler, yanlış bakım
ve taşıma olarak belirtilebilir (NPS, 2002, s. O:5). Aydınlatma ise, bağıl nemdeki dalgalanmalar ve artan sıcaklık derecelerini, seçilen aydınlatma yöntemi
(doğal ve/veya yapay) ve aydınlatan kaynaktan esere ulaşan radyasyon miktarına bağlı olarak tetikleyebilir, başlatabilir veya etkiyi arttırabilir. Metaller,
malzeme duyarlılıklarına göre yapılan sınıflandırmalarda, ışığa az duyarlı
nesneler kategorisinde yer almasına rağmen, aydınlatmaya dair göz ardı edilmemesi gereken çeşitli kısıtlamalar vardır ve aydınlatmaya ilişkin çevresel
parametrelerin belirlenmesinde hassasiyetle göz önünde bulundurulması
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gereken konular; eserin korunmuşluk durumu ve üzerine uygulanan tedavi
metotlarıdır. Gerek müze depolarında gerekse müze sergilerinde korozyon
inhibitörü uygulanmış birçok metal obje ile karşılaşılır. Işığın, BTA’ nın davranışları üzerindeki etkilerine dair yapılan çalışmalar, genellikle endüstriyel
amaçla kullanılan BTA ve türevi korozyon önleyicilerin dayanımı ve etkinliği
ile ilgilidir. Fakat bu araştırmalar koruma alanı için de değerli veriler sunar.
MBT ve BTA foto-bozunma reaksiyonlarının sistematik bir çalışmasını yaparak, bu korozyon önleyici bileşiklerin, yeterli bir bozulma olmaksızın yoğun UV ışığına maruz kalmayı sürdürüp sürdürmediklerini anlamak için yürüttükleri çalışmanın sonucunda Serdechnova ve arkadaşları (2014)’nın elde
ettiği veriler şöyledir: literatürde önerilen fotodegradasyon reaksiyonu ürünleri ve bunların oluşum mekanizmaları oldukça farklıdır ve bazen birbiriyle
çelişmektedir. Örneğin, BTA’nın sulu çözeltide UV ışınlamasına karşı şaşırtıcı
derecede kararlı olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, diğer çalışmalarda,
farklı BTA ürünlerinde bozunma (degredasyon) oluşumu gözlenmiştir. Fotodegradasyon yetenekleri ile ilişkili olarak anti-korozyon formülasyonlarında
MBT ve BTA uygulaması ile ilgili bazı genel özellikler tanımlanabilir (Resim:
3). MBT’ nin maksimum UV emiliminin yaklaşık 320 nm ve BTA’ nın 260 nm
civarında olması, MBT’ ye morötesi ışınlara (UV) karşı BTA’ dan daha fazla
kısıtlama getirmektedir (Serdechnova ve diğ., 2014, s. 25158-25159).
Metal eserlerin, sergi ve depolarda aydınlatılmasına dair belirlenen sınırlamalar şunları içerir: aydınlık seviyeleri 300 lüksün altında tutulmalıdır, fakat
eğer metal obje üzerinde her hangi bir kaplama varsa, aydınlık düzeyi daha
düşük olmalıdır. Bunun nedeni ışığın kaplamayı olumsuz yönde etkilemesidir. Aydınlatmanın UV içeriği ise 75 μW / lm’nin altında olmalıdır (HCC,
1998b, s.87). Floresan ışıklı balastlar veya ozon üreten8 transformatörler gibi
aydınlatma armatürleri kullanmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü ozon, metal
8

Kapalı ortamlarda X ışını; UV ışını kaynakları; elektrik arkları (kaynak ve spektrografik ekipmanlar gibi) ve elektrik akımı kaynakları çevresinde de ozon bulunmaktadır (Köseoğlu, 2002,
s. 36). Müzeler eserlerin korunması ve sergilenmesi gibi iki temel amaca hizmet ederken, bilimsel araştırmalara da ev sahipliği yaparlar. Bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası gibi donanımlar,
araştırmacılar tarafından zaman zaman ihtiyaç duyulan elektronik cihazlar arasındadır. Kuru
proses fotokopi makinalarının ortama çeşitli partiküller yaydığı bilinmektedir. Bu makinalardan
ortama verilen kirleticilerin arasında ozon da bulunur (Çankaya ve Pekey, 2017, s. 178). Ozonun
metal eserler üzerinde korozyona neden olması göz önünde bulundurulduğunda, bu tür cihazlarla metal nesnelerin aynı ortam içerinde bulundurulmamasına özen gösterilmelidir.
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yüzeylerde korozyona neden olur (NPS, 2002, s.O:8-9). Anti-korozyon katkı
maddelerinin fotodegradasyonu, koruyucu özelliklerinin yitirilmesine neden
olur. Bu nedenle onları yüksek UV değerlerine maruz bırakmaktan kaçınılmalıdır (Serdechnova ve diğ., 2014, s. 25152). BTA uygulanmış bakır alaşımı
eserlerin yüzeyleri UV ışınlarına karşı koruyucu lak tabakalarıyla kaplanmalıdır. Paraloid B44 iyi bir UV direncine ve yaşlanma özelliklerine sahiptir (Faltermeier, 1995, s. 262).
SONUÇ
BTA esas olarak temiz bakır yüzeylerde CuI’e (küproz oksit) ve aşınmış
yüzeylere uygulandığında öncelikle CuII’ye (küprik oksit) bağlanır. Daldırma zamanı, süreçte büyük etkiye sahiptir. Uzatılmış daldırma süreleri bakır
yüzeylerde daha kalın film oluşumuna neden olduğu için BTA etkinliğinde
önemli bir azalmaya sebep olmaktadır. Genel olarak etanol, de-iyonize sudan
daha iyi bir çözücüdür ve daldırma süresi gibi diğer faktörlere daha az bağlı
olan inhibitör filmlerin üretilmesine izin verir. BTA çözeltilerinin tekrar tekrar kullanımının verimliliği düşürdüğü anlaşılmıştır. AMT, arkeolojik bakır
için alternatif bir inhibitör olarak düşünülse de, uzun süreli testlerde etkili
olduğu kanıtlanmamıştır. Sinerjistik etkilerinin anlaşılması için yapılan testlerde, BTA ve AMT arasında sinerjik bir etki gözlenmiştir. BTA’ nın AMT ile
kombinasyonunun test edilen tüm oranlarda etkili olduğu gözlenmiştir. BTA
ve AMT arasındaki sinerjistik etki, uzun vadede BTA veya AMT kombinasyonlarının hem laboratuvar hem de saha denemelerinde daha etkili olduğu
gerçeğiyle doğrulanmıştır. Çoğu çalışma sadece daha iyi inhibitörleri değil,
aynı zamanda daha güvenli (insanlara ve çevreye karşı) ve daha kolay uygulanabilir yöntemleri bulmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda, doğal bitki ekstreleri ile yapılan korozyon inhibitörlerinin kullanımı günümüzde araştırmacıların üzerinde yoğunlaştığı bir konudur. Korozyon inhibitörleri malzeme
yüzeylerinde aktif korozyona karşı koruma sağlarken, etkinliğinin sürekliliğinin sağlanmasında çeşitli çevresel faktörler dikkate alınmalıdır. Işık bu
faktörlerden biridir. Koruma alanında, yanlış bilinen konulardan birisi metal
eserlerin ışığa karşı duyarsız olduğu ve ışık hasarının bu malzemeleri etkilemediğidir. Işık dolaylı yoldan bağıl nem değişimlerine ve sıcaklık artışlarına
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neden olurken, metal eserlere uygulanmış anti korozyon katkı maddelerinin
fotodegradasyonu, koruyucu özelliklerinin yitirilmesine neden olmaktadır.
En büyük UV kaynağının güneş olması göz önüne alındığında, müzelerde
sergilenen bakır alaşımlı objelere etkiyen UV içeriği dış ortamda sergilenen
bakır alaşımlı objeler üzerine etkiyen UV içeriğine oranla daha düşüktür. Korozyon inhibitörleri uygulanmış bu dış ortamda sergilenen objeler (anıtlar,
heykeller vb. gibi) üzerinde ışığın etkisi ve koruma malzemesinin etkinlik ve
ömür dayanımı üzerine daha detaylı incelemelerin yapılması, konu ile ilgili
koruma alanına önemli veriler sunacaktır.
KAYNAKÇA
Al Kharafi, F. M., Al-Awadi, N. A., Ghayad, I. M., Abdullah,
R. M., & Ibrahim, M. R. (2011). Corrosion Protection of Copper Using
Azoles Applied on Its Surface at High Temperature Under Vacuum. Int. J.
Electrochem. Sci, 6, 1562-1571.
Bierwagen, G., Shedlosky, T. J., & Stanek, K. (2003). Developing and
testing a new generation of protective coatings for outdoor bronze sculpture. Progress in Organic Coatings, 48(2-4), 289-296.
Brinch Madsen, H. (1967). A preliminary note on the use of benzotriazole
for stabilizing bronze objects. Studies in Conservation, 12(4), 163-167.
Brusic, V., Frisch, M.A., Eldridge, B.N., Novak, F.P., Kaufman,
F.B., Rush, B.M. and Frankel, G.S. (1991). Copper Corrosion with and
without Inhibitors. Journal of the Electrochemical Society, 138(8), s. 2253-2258.
Caple, C. (2000). Conservation skills: judgement, method and decision making.
Routledge.
Cho, B. J., Shima, S., Hamada, S., & Park, J. G. (2016). Investigation of
cu-BTA complex formation during Cu chemical mechanical planarization
process. Applied Surface Science, 384, 505-510.
CIE 157. (2004). Control of Damage to Museum Objects by Optical Radiation.
Corgnati, S. P., Fabi, V., & Filippi, M. (2008). A methodology for microclimatic quality evaluation in museums: application to a temporary exhibit. Building and environment, 44(6), 1253-1260.

521

Cuttle, C. (2007). Light for Art’s Sake. Routledge.
Çankaya, S., & Pekey, B. (2017). Fotokopi merkezlerinde partikül madde
konsantrasyonlarının ve element kompozisyonlarının belirlenmesi. Sakarya University Journal of Science, 21(2), 178-189.
Dillmann, P., Watkinson, D., Angelini, E., & Adriaens, A. (Eds.).
(2013). Corrosion and conservation of cultural heritage metallic artefacts. Elsevier.
Eng, C. W., Preusser, F. D., & Schaeffer, T. T. (2016). Reflections on
light monitoring: Evaluating museum lighting options for modern and
contemporary art. Studies in Conservation, 61(sup2), 44-48.
Fang, B. S., Olson, C. G., & Lynch, D. W. (1986). A photoemission study
of benzotriazole on clean copper and cuprous oxide. Surface Science, 176(3),
476-490.
Faltermeier, R. (1995). The evaluation of corrosion inhibitors for application to
copper and copper alloy archaeological artefacts (Doctoral dissertation, University of London).
Golfomitsou, S., & Merkel, J. F. (2004). Synergistic effects of corrosion
inhibitors for copper and copper alloy archaeological artefacts. In Metal
2004: proceedings of the International Conference on Metals Conservation: Canberra, Australia, 4-8 October 2004, 344-368.
Golfomitsou, S. (2006). Synergistic effects of additives to benzotriazole solutions applied as corrosion inhibitors to archaeological copper and copper alloy artefacts (Doctoral dissertation, University of London).
Guilminot, E., Rameau, J. J., Dalard, F., Degrigny, C., & Hiron, X.
(2000). Benzotriazole as inhibitor for copper with and without corrosion
products in aqueous polyethylene glycol. Journal of applied electrochemistry, 30(1), 21-28.
HCC, (1998a). reCollections Caring for Collections Across Australia: Damage and
Decay. Heritage Collections Council.
HCC, (1998b). reCollections Caring for Collections Across Australia: Caring for
Cultural Material 2. Heritage Collections Council.

522

IESNA, (2000). The IESNA lighting handbook: reference & application. New York:
Illuminating Engineering Society of North America.
Köseoğlu, P. (2002). Mesleki Ozon Maruziyeti. Türk Tabipleri Birliği
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 36-38.
Kuzucuoglu, A. H. (2014). Müze, Kütüphane ve Arşiv Binalarında İzleme
Çalışmalarinin Önleyici Konservasyon Açısından Önemi. Uluslararası
Hakemli Tasarım ve Mimarlik Dergisi, 1(02), 120-138.
Madsen, H. B., 1967. A preliminary note on the use of benzotriazole for stabilising bronze objects. Studies in Conservation, 12, 163-166.
Mohamed, W. A., Rateb, N. M., & Shakour, A. A. (2004). Performance
of copper corrosion inhibitors in a museum environment-a comparative
study using FTIR spectroscopy. In Proceedings of the International Conference
on Metals Conservation, Metals, Canberra: National Museum of Australia.
369-378.
Morito N., Suetaka W., (1972). Infrared and Ultraviolet- Visible Reflection Spectra of the Surface Films on Copper Treated with Benzotriazole.
Journal of the Japan Institute of Metals and Materials, 35(12), 1165-1170.
Musiani, M. M., Mengoli, G., Fleischmann, M., & Lowry, R. B.
(1987). An electrochemical and SERS investigation of the influence of pH
on the effectiveness of some corrosion inhibitors of copper. Journal of electroanalytical chemistry and interfacial electrochemistry, 217(1), 187-202.
NPS Museum Handbook, Part I (2002): Museum Collections; Appendix O: Curatorial Care of Metal Objects. USA: National Park Service.
NPS Museum Handbook, Part I (2016): Museum Collections Environment. USA:
National Park Service.
Oddy, W.A. 1972. On the Toxicity of Benzotriazole, Studies in Conservation,
17, 134-135.
Oddy, W.A. 1974. Toxicity of Benzotriazole, Studies in Conservation, 19, 188189.
Özkaya, M., Tüfekçi T. (2011). Aydınlatma Tekniği. Birsen Yayınevi,
İstanbul.

523

Sease, C., 1978. Benzotriazole: a review for Conservators. Studies in Conservation. 23, 76-85.
Serdechnova, M., Ivanov, V. L., Domingues, M. R. M., Evtuguin,
D. V., Ferreira, M. G., & Zheludkevich, M. L. (2014). Photodegradation of 2-mercaptobenzothiazole and 1, 2, 3-benzotriazole corrosion
inhibitors in aqueous solutions and organic solvents. Physical Chemistry
Chemical Physics, 16(45), 25152-25160.
Sirel, Ş. (1973). Aydınlatma terimleri sözlügü. Ankara Univ. Basımevi.
Scott, D. A. (2002). Copper and bronze in art: corrosion, colorants, conservation.
Getty publications.
Staniforth, S. (2003). II. Techniques. Preventive. Conservation and restoration.
Oxford University Press, s. 11-28.
Takayasu, K. (2004). An Introduction to the Conservation Science of Archaeological Relics. National Research Institute for Cultural Properties,
Nara. Erişim Adresi: http://www.nara.accu.or.jp/english/img/elearning/2004/conservation-science.pdf. Erişim tarihi: 18. 05.2018.
Thomson, G. (1986). The Museum Environment.
Zayat, M., Garcia-Parejo, P., & Levy, D. (2007). Preventing UV-light damage
of light sensitive materials using a highly protective UV-absorbing coating. Chemical Society Reviews, 36(8), 1270-1281.
Url-1: http://www.nara.accu.or.jp/english/img/elearning/2005/anintroduction.pdf. Erişim tarihi: 28.02.2018
Url-2: http://conservingantiquity.blogspot.com/2013/12/copper-alloy-fragments-corrosion.html. Erişim tarihi: 24.03.2018.
Url-3:http://www.collector-antiquities.com/collectors-resources/collectoressentials/cleaning-restoring-and-conservation/bronze-disease.html.
Erişim tarihi: 24.03.2018.

524

Resim 1: BTA Film Tabakasının Korozyona Uğramış Metal Bünyesindeki Mikroskobik Görüntüsü (Url 1).
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Resim 2-2a: Bronz kanseri (Url-2); 2b, 2c: bronz kanseri nedeniyle oluşan delikler (Url-3).

Resim 3: MBT ve BTA’nın fotodegredasyon mekanizmaları (Serdechnova ve diğ., 2014, s. 2515825159).
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2017 YILI PALEOCOĞRAFYA VE JEOARKEOLOJİ
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Bağlararası yerleşimi Minos uygarlığına ait izleri barındırdığı için arkeolojik olarak özel bir öneme sahiptir. Çeşme Bağlararası kazı alanlarındaki
M.Ö. 2. bin ve 3. bin yıl yerleşmelerinin Tunç Çağı’na ait olduğu ve o dönemde doğal çevrenin bugünden çok farklı olduğu anlaşılmaktadır (Şahoğlu vd.,
2014). Söz konusu antik yerleşme, 2001 yılında tesadüf eseri Çeşme Müzesi
tarafından keşfedilmiş ve gerekli önlemlerin anında alınması sayesinde yok
olmaktan kurtulmuştur. Yapılan kazılar Anadolu arkeolojisi içinde çok az bilinen bir konunun da gün ışığına çıkmasını sağlamıştır. İlk kazılar 2002-2005
yılları arasında Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın bilimsel başkanlığında sürdürülmüştür. Daha sonraki süreçte çalışmalar Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu başkanlığında yürütülmektedir. Çeşme Bağlararası’nın yerleşim tarihi, şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalar ışığında günümüzden 4600 yıl kadar geriye gitmekte*
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dir (Şahoğlu vd., 2014). Çeşme Bağlararası Tunç Çağı yerleşimi Holosen’de
meydana gelen deniz seviyesi değişmelerinden etkilenen Ege kıyılarımızda
bulunan bir antik yerleşimdir. Yerleşim, Çeşme Bağlararası Kıyı Ovasında
günümüzdeki kıyı çizgisinden 50 m. içeride yer almaktadır.

JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER
Yerleşimin bulunduğu alanda meydana gelen doğal çevre değişmelerinin
anlaşılması için öncelikle Bağlararası Kıyı Ovasının alüvyal dolgularının içinde bulunduğu çukurluğun ortaya çıkışı ve litolojik özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Çeşme Bağlararası Ovası, Liman Deresinin alüvyonları ve daha
çok yamaç sellerinin kolüvyal sedimanlarının birikmesi ile dolarak şekillenmiş bir küçük tektonik depresyon tabanıdır (Harita: 1) (Resim: 1). KB-GD
yönlü depresyonda oldukça dar bir havzaya sahip olan Liman Deresi, Çeşme
garajından başlayarak KB yönünde limana kadar yaklaşık 600 m. uzanan ve
500 m. enine sahip bir çukurluğu doldurmuştur. Çeşme Limanı bu depresyonun KB kenarında denize açıldığı kesimdedir ve derinliği liman düzenlemesi öncesi 4 metreyi aşmayan sığ bir koyun içinde yer almaktadır (Harita:
1) (Resim: 1). Liman düzenlemeleri sırasında koy tabanı derinleştirilmiş ve
bu çalışmalar sırasında ana kayaya ulaşılmış parçalanan dip dolgusunun atılması sonrası 8-10 m. derinlik meydana gelmiştir. Liman Deresi depresyonunun batı kenarında 172 metreye kadar yükselen Karadağ Tepesi Liman Deresi
havzasının en yüksek noktasıdır. Depresyon çevresindeki tepelerde anakaya
olarak neritik kireçtaşları (Orta Triyas), Orta ve Üst Miyosen karasal karbonatlar (kireçtaşı-marn) ve kil taşları serisi dikkati çekmiştir (Erdoğan, 1990).
Bunun yanında havzanın iç kesimlerinde Orta ve Üst Miyosen piroklastik kayalar ve Orta Miyosen andezit-dasit-riyolitler bulunmaktadır (Erdoğan, 1990;
MTA, 2017) (Harita: 2). Depresyonun uzanışı Batı Anadolu’nun KB-GD ile
büyük ölçüde uyumlu olup havzanın geneli KD-GB doğrultulu daha eski ve
D-B doğrultulu daha genç kafesli tektonik zonları ile uyumludur. Çeşme Bağlararası depresyonu Holosen boyunca biriken alüvyal-kolüvyal malzemenin
depolandığı tektonik kontrollü küçük bir depresyondur. Depresyon tabanında biriken alüvyal dolgunun katmanları Holosen boyunca meydana gelmiş
doğal çevre değişmelerinin izlerini barındırmaktadır.
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HOLOSEN PALEOCOĞRAFYASI
Holosen doğal çevre değişmelerinin insan üzerindeki etkileri açısından
özel bir anlam ifade etmektedir. Bu dönem arkeolojideki Neolitik Çağ’a karşılık gelmektedir. Yerleşik hayata geçen insanın doğal çevre ile ilişkilerinin
açıklanması Holosen’de meydana gelmiş olan iklim değişmeleri ve deniz seviyesi değişmelerinin iyi bilinmesini gerektirmektedir. Arkeoloji için bu gibi
ilişkilerin açıklanmasını sağlayan ve paleocoğrafya içinde ele alan yaklaşım
jeoarkeoloji disiplinidir (Butzer, 1982). Kuvaterner’de ve özellikle Holosende
kıyı bölgelerimizde hızlı jeomorfolojik değişmeler meydana gelmiştir (Kayan
1995; 1996; 1997; 1999; Öner, 2016, Vardar ve Öner, 2016a; 2016b; 2016c; 2017a;
2017b). Son buzul çağında -130 metrelerde olan Dünya denizlerinin seviyesi, Orta Holosen’e kadar bugünkü seviyesine yükselmiş ve özellikle akarsu
ağızlarına karşılık gelen alçak kıyılarda iç kesimlere sokulup koy ve körfezler oluşturmuştur. Orta Holosen’de deniz seviyesi yükselmesinin durmasıyla bu kez koy ve körfezler alüvyonlarla dolarak kıyı çizgisi deniz yönünde
ilerlemiştir (Kayan, 1988; 1996 ve 2012; Lambeck, 1995; Waelbroeck vd., 2002;
Brückner vd., 2010). Bu dönemlerde kıyılarda liman kentleri olarak kurulan
eski yerleşmeler, giderek kıyı çizgisinden oldukça içerilerde kalmış ve önemlerini kaybetmişlerdir (Kayan, 1995; 1997 ve 1999; Öner, 2013 ve 2016; Vardar ve Öner 2017a ve 2017b). Çeşme Bağlararası kazı alanı sözü edilen deniz
seviyesi değişimleri ile ilgili küresel değişmeleri Batı Anadolu kıyılarımızda
takip edebilmek için elverişli alanlardan biridir. Bu çalışmada Bağlararası Höyüğü Bronz (Tunç) Çağı antik yerleşimi civarında meydana gelen kıyı çizgisi
değişmeleri ele alınmıştır. Çeşme Bağlararası Mevkii günümüzdeki Marina
alanına yakın yeni yapılaşmanın devam ettiği bir kıyı düzlüğüdür (Resim: 1).
Marina’dan kıyı yoluna kadar olan kesim sonradan yapılmış bir dolgu alanıdır. Çeşme Bağlararası Mevkii Çeşme marinasının 50 m. kadar kara tarafında
bulunmaktadır (Öner ve Vardar, 2018; Öner vd., 2018; Vardar ve Öner 2016a;
2016b; 2016c) (Harita: 1). Bu Mevkii’deki kazı alanı yerin ismi ile anılmakta ve
Bağlararası olarak adlandırılmaktadır.
Kuvaterner’de ve özellikle Holosen’de kıyı bölgelerimizde hızlı jeomorfolojik değişmeler meydana gelmiştir. Son buzul çağında -130 metrelerde olan
Dünya denizlerinin seviyesi, Orta Holosen’e kadar bugünkü seviyesine yükselmiş ve özellikle akarsu ağızlarına karşılık gelen alçak kıyılarda iç kesimle-
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re sokulup koy ve körfezler oluşturmuştur. Orta Holosen’de deniz seviyesi
yükselmesinin durmasıyla bu kez koy ve körfezler alüvyonlarla dolarak kıyı
çizgisi deniz yönünde ilerlemiştir. Bu dönemlerde kıyılarda liman kentleri
olarak kurulan eski yerleşmeler, giderek kıyı çizgisinden oldukça içerilerde
kalmış ve önemlerini kaybetmişlerdir. Paleocoğrafya ve jeoarkeoloji araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz bu gelişmeleri ayrıntılı olarak açıklayan
bulgularımız, günümüzde bazı kesimleri alüvyonlarla örtülen bu tip antik
yerleşmelerde süren arkeolojik kazı çalışmalarına katkılar sağlamıştır.
Paleocoğrafya araştırmalarının, jeoarkeoloji kapsamında arkeolojiye olan
katkıları yanında, geçmiş dönemlerdeki coğrafi çevre değişmelerinden hareketle, gelecekte olabilecek bu tür değişmelerin olumlu ya da olumsuz etkilerini yorumlamak ve gerekli önlemleri alabilmek açısından da önemi fazladır.
Liman deresi depresyonunda ve Bağlararası’nda bulunan eski yerleşmelerin de ilk kuruldukları dönemden bugüne doğal/coğrafi çevreleri oldukça
değişmiştir. Bu alanda kıyı çizgisinin en çok ne kadar içeriye sokulduğu,
Bağlararası’na kadar ulaşıp ulaşmadığı ve depresyonun içinde GD yönünde
içeriye doğru en fazla nereye kadar ulaştığı, eski denize ait kıyı çizgisi ve
deniz seviyesi değişmelerinin belirlenmesi bu alandaki önemli sorulardır. Liman deresi depresyonu ve Bağlararası çevresinin paleocoğrafya özelliklerini
belirlemek, kıyı çizgisi ve deniz seviyesi değişmelerini ortaya koyabilmek ve
arkeolojik sorulara cevap bulabilmek için, alüvyal alanda delgi sondaj çalışmaları yapılmıştır (Resim: 1).
Holosen döneminde meydana gelen deniz seviyesi değişmelerine bağlı
oluşan doğal çevre değişmelerinden etkilenen antik kıyı yerleşimlerinden biri
olan Çeşme Bağlararası ikinci bin ve üçüncü bin yerleşmelerinin Tunç Çağı
ve sonrasındaki doğal çevresinin bugünden çok farklı olduğu 2016 yılında
yapılan sondaj çalışmaları ile belirlenmiştir. Belirlenen Holosen transgresyonu ve Tunç Çağı kıyı çizgileri 2017 yılı kazı ve araştırma sonuçları toplantısı
kitabında belirtilmiştir (Öner vd., 2018).
Çeşme Bağlararası Arkeolojik Sit Alanı ve Liman Dere Vadi Tabanında
Gerçekleştirilen 2017 Yılı Arazi ve Sondaj Çalışmaları
2017 Eylül ayında, 2016 yılında yapılan toplam 10 sondaja ek olarak sit
alanları ve dışında Bağlararası yerleşimi, çevresi, Bağlararası depresyonun iç
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kesimi ve antik yerleşimle kıyı çizgisi arasında olmak üzere toplam 8 adet
yeni alüvyon-delgi sondaj gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Çeşme Bağlararası
çevresindeki sondajlara sondaj kodu olarak ÇB ve yanına yılı ve numarası
(ÇB 2016-01 ve ÇB 2017-01 şeklinde kısaltılarak) verilmiştir. Kişilere ait sondajlar ÖS (Özel Sondaj) olarak kısaltılmıştır (Çizim: 1).
2016 yılı sondajlarının tane boyutu, element ve mikrofosil analizleri tamamlanmıştır. 2017 sondajlarının arazide yapılan ilk gözlemlerinde bir takım
ön bulgular elde edilmiştir. Sondajlardan alınan sediman örneklerinin tane
boyu, kimyasal ve mikrofosil analizleri Ege Üniversitesi Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı bünyesindeki Alüvyal Jeomorfoloji laboratuvarında ayrıntılı şekilde yapılmakta, bilgisayar ortamında her sondaja ait loglar hazırlanmaktadır.
Diğer yandan, eldeki ilk sonuçlar geçen yılki sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde, önceki yıla ait kesitler ve paleocoğrafya haritaları revize edilmiş,
özellikle depresyonu enine kesen yeni kesit çizilerek Holosen transgresyon
sırasında oluşan Bağlararası Koyunun kıyısı yeniden çizilmiştir. Bu gelişme
aşamalarına zaman açısından bir yorum yapabilmek için de geçen yıl yapılamayan radyokarbon tarihlemeleri gelecek dönemde yaptırılacaktır. Bütün
bu bulgular doğrultusunda gelecek çalışma dönemine ait yapılması gereken
işler planlanacaktır.
2017 yılında gerçekleştirilen 8 sondajın arazideki gözlemlerine dayanılarak yapılan ön değerlendirme için şunlar ifade edilebilir;
ÇB 2017-01 Sondajı Bağlararası Tunç Çağı ikinci bin yerleşiminin 50 m. güneyinde yer almaktadır (Resim: 1). Bu sondajda ova yüzeyinden itibaren 50
cm. derinlere kadar inilebilmiştir (Resim: 2). Sondaj 50 cm. aşağıdaki büyük
taş-duvar gibi arkeolojik yapı unsurları nedeniyle daha derine inilemediği
için sonlandırılmıştır. Yüzey kotu 180 cm. olan sondajda deniz seviyesine inilememiştir.
ÇB 2017-02 Sondaj noktası ÇB-01 nolu sondajın 5 m. batısında yapılmıştır
(Resim: 1). Yüzey kotu 180 cm. olan sondajda 700 cm. derinliğe kadar inilmiştir (Resim: 2). Sondajın 350 cm. derine kadar olan kesiminde seramik kırıntıları-parçaları içeren Bağlararası kıyı ovası alüvyal-kolüvyal örtüsüne ait sedimanlara ulaşılmıştır. 350-410 cm. arasında bol seramik ve odun kömürü ile
yapılara ait taş kırıntıları içeren arkeolojik dolguya ulaşılmıştır. Bu katmanın
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yerleşimin başladığı temel yüzeye ait olduğu anlaşılmıştır. 410-530 cm. arası
bol bitki çürüğü içeren kıyı bataklığı sedimanları bulunmaktadır. 530-650 cm.
arasında sığ denizel ortama ait sedimanlar bulunmaktadır. Bataklık ve denizel ortama ait detaylı mikrofosil analizleri yapılacak ve böylece bu iki ortam
daha iyi değerlendirilecektir. 650-700 cm. arasında ise bol killi yeşilimsi renkli
anakayaya girilmiş ve sondaj tamamlanmıştır.
ÇB 2017-03 Sondajı İkinci bin yerleşiminin kazı giriş kapısından 10 m. doğuda bir önceki yılın ÇB-01-2016 sondajına da aynı mesafe yapılmıştır (Resim:
1 ve 3). İkinci bin yerleşim duvarının önüne denk gelen dolguda 0-340 cm.
arasında arkeolojik materyal içeren dolgulara rastlanmıştır. Doğal kıyı ovası
sedimanlarına karışmış seramik, sıva ve taş belirlenmiştir. 340-500 cm. arasında kıyı bataklığı sedimanlarına ulaşılmıştır. 500-630 cm. arasında sığ denizel ortamda biriken sedimanlara ulaşılmış, 630-700 cm. arasında ise yeşilimsi
renkli bol killi anakayaya girilmiştir. Sondaj yüzeyden 700 cm. aşağıda sondaj
sona ermiştir. Bu sondajın yüzeyden 340 cm. derine kadar bölümden alınan
sediman örnekleri arkeolojik dolgu niteliğindedir.
ÇB 2017-04 Sondajı İkinci bin yerleşimi kuzeydoğusundaki park adalarının
üçüncü sırasında olanın köşesinde yapılmıştır (Resim: 1 ve 4). Yüzeyden 70
cm. derinde yoğun taş ve yapı unsuru duvarlar nedeniyle daha derine inilememiş ve bu yerin iki metre yanında yeni bir sondaj noktasına geçilmiştir.
Sondaj yüzey kodu 240 cm.’dir.
ÇB 2017-05 Sondajı ÇB 2017-04 sondajının iki metre yanında daha önce geçilemeyen duvar katmanını geçmek ve alttaki dolgulara ulaşmak amacıyla
yapılmıştır (Resim: 1 ve 4). 0-440 cm. arasında kolüvyal-alüvyal Bağlararası
Kıyı Ovası sedimanları kesilmiştir. Bunun altında 440-490 cm. arasında arkeolojik dolguya ulaşılmıştır. Seramik parçaları ve bir adet belirgin Tunç Çağı
seramiği parçası dikkati çekmiştir. 490-520 cm. arası kıyı bataklığına, 520-650
cm. arasında ise sığ denizel ortama ait sedimanlara ulaşılmıştır. 650-700 cm.
arasında killi yeşilimsi renkli anakayaya girilmiştir.
ÇB 2017-06 Sondajı İkinci bin yerleşiminin 200 m. güneyinde aktüel Liman
Deresi kanalı ve limana ulaşan ana caddenin 50 cm. kuzey kenarında yapılmıştır (Resim: 1 ve 5). Bu noktada yüzeyden 75 cm. aşağıda ulaşılan taş ve
yapı parçaları nedeniyle daha derine inilememiş ve sondaj sonuçlandırılmış-
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tır. Daha sonra bir metre yanında ikinci bir noktada yeni bir sondaj yapılmıştır.
ÇB 2017-07 Sondajı, ÇB 2017-06 sondajının bir metre yanında yapılmıştır
(Resim: 1 ve 5). Yüzey kotu 1 m. olan sondajda yüzeyden 350 cm. derinliğe
kadar liman deresi kıyı ovası-taşkın sedimanları geçilmiştir. Bu derinliklerde
Liman Deresinin yatağının yakınlığı nedeniyle zaman zaman yıkanmış dere
kumları ve taşkın sedimanları bulunmaktadır. 350-390 cm. arasında kıyı bataklığı 390-420 arasında denizel ortam sedimanlarına ulaşılmıştır. 420-500 cm.
arasında ise daha az killi daha çok kireçli sarımsı anakayaya girilmiştir. Bu
sondajda dere dolgularının hemen 50 m. kuzey kenarında da yerleşim unsurlarının var olduğu anlaşılmıştır.
ÇB 2017-08 Sondajı, ÇB 2017-07 sondajının 100 m. güney batısında Liman
Deresi kanalının 50 m. güneybatısında, belediye park alanının ana yola komşu olan köşesinde yapılmıştır (Resim: 1 ve 6). Bu sondaj yeri depresyonun
güney kenarını alüvyal dolgu katmanlarının tanınması ve Holosen transgresyonu kıyısı ve Tunç Çağı kıyısının depresyon güneyindeki çizgisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 0-270 cm. arasında Liman deresi kıyı ovası-taşkın
sedimanları geçilmiştir. 270-300 cm. arasında kıyı kumullarına, 300-330 cm.
arasına kıyı bataklığı ve 330-570 cm. arasında denizel ortam sedimanlarına
ulaşılmıştır. 570-600 cm. arasında dekompoze ana kaya yüzeyine ve 600-650
cm. arasında anakayaya girilmiştir. Bu veriler Holosen transgresyonu çizgisinin depresyon güneyinde kuzeyine göre daha fazla içeri sokulduğunu göstermiştir. Ancak bu kez denizin depresyon ortasındaki sokulmasının ve kıyısının daha net çizilmesi için ÖS-3 civarında ve garaj yönünde yeni sondajlar
yapılması gerekmektedir.
ÖS-4 (2017) nolu sondaj 2016 da elde ettiğimiz şahıslara ait 3 sondajın kuyu
logu verilerinin yanında 4. sondaj log verisi olarak elde edilmiştir (Çizim 1).
Belediyenin yaptırdığı sondaj liman deresi yatağındaki düzenleme sırasında
zemin etüdü için yapılmıştır. Derinliği 30 m. olan sondajın verileri çok sade
olup şu şekildedir. 0-4 m. arasında kıyı ovası-Liman Deresi taşkın sedimanları, 4-8 metre arası bol killi, kokulu, gri renkli denizel ortam sedimanları 8-30
m. arasında ise anakayaya ulaşılmıştır. Bu sondajın verileri ÇB 2017-07 ve ÇB
2017-08 sondajları ile karşılaştırıldığında, Liman Deresinin sadece bu günkü
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kanal kesiminde anakaya üzerinde derince bir yarıntı yaptığı pek yatak değiştirmediği ve bu yarıntının içinde aktığı ve bu kesimi doldurduğu belirlenmiştir. Kendi sondajlarımızla bu özel sondaj verilerinin uyumlu olduğu ve
Holosen transgresyonu kıyısının bu kesimlere sokulan denizin kenarı boyunca uzandığı anlaşılmıştır.

PALEOCOĞRAFYA VE JEOARKEOLOJİ SONUÇLARI
Bu yazıdaki tüm değerlendirmeler ön yorum niteliğindedir. Arazi çalışmalarına dayanan bu ön bulgular, önümüzdeki dönemde yapılacak laboratuvar
analizleri ile daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Analizler ve detaylı incelemeler sonucunda bilgilerde ve grafiklerde değişmeler olabilecektir. Bütün bu
değerlendirmeler sonucunda gelecek yılki çalışma programı planlanacaktır.
Tüm sondaj verilerine göre Bağlararası Kıyı Ovası dolgularının temelindekindeki anakayanın yüzeyinin 1-2° lik bir eğimle güneye Liman Deresi yatağına doğru uzandığı, günümüzdeki yatak hattı boyunca 3-4 metre kadar
akarsu tarafından yarıldığı anlaşılmıştır (Çizim: 2, 3). Depresyon tabanında
İkinci bin yerleşimi ile Liman Deresi yatağı alanı arasında günümüzdeki yüzeyde yaklaşık 1 metrelik bir kot farkı bulunmaktadır. Bu farkın nedeninin
temelde anakayadaki basamak olduğu ve doğu-batı yönünde doğrusallık
sunduğu belirlenmiştir. Bu fark tüm sondaj loğlarında da takip edilebilmektedir. Bunun yanında Bağlararası depresyonu tabanında Liman Deresi yatağı
boyu hariç her yerde anakaya yüzeyinin en fazla 1-2 metre fark gösterdiği
belirlenmiştir. Bağlararası depresyonu Holosen dolgularında genel olarak
yüzeyden 5-6 m. derinde anakayaya ulaşılmaktadır (Vardar ve Öner, 2016a;
2016b; 2016c; 2017a; 2017b; Öner ve Vardar, 2018; Öner vd., 2018).
Bağlararası sondajlarında denizel sedimanların doğrudan anakaya yüzeyinin üzerine geldiği yer yer yıkanmış bol Bitiumlu kumlar ile örtülmüş olduğu görülmüştür. Bu durum tüm sondajlarda genel olarak gözlemlenen transgresyonun direk anakaya üzerine geldiği görüşünü doğrulamıştır. 2017 yılındaki sondajlara ait ilk bulgular da (2016 sondajlarında olduğu gibi) denizel
veya denizle bağlantılı dolguların dikkatli değerlendirilmesini gerektirmiştir.
Denizel dolguların ve kıyı-kıyı bataklığı-bataklık gibi geçiş ortamlarının fosil
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analizlerine dayanarak hassas yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu
nedenle denizel ortam ile ilgili kesin ve daha doğru yorumlar analiz sonrasına
bırakılmıştır.
2016 yılı sondajlarının verilerini karadan denize doğru uzanan KB-GD
doğrultulu kesit üzerinde bir araya getirilmiştir (Çizim: 2). Bu kesitin merkezine Bağlararası Tunç Çağı kazı alanı alınmış ve Bağlararası Kıyı Ovasının doğal dolguları içine arkeolojik dolguların konumu belirlenmiştir (Öner ve Vardar, 2018; Öner vd., 2018; Vardar ve Öner, 2016a; 2016b; 2016c; 2017a; 2017b).
Bunun yanında, Tunç Çağı yerleşimi çevresinde Holosen’de meydana gelmiş
doğal çevre değişmeleri bu kesit yardımı ile ele alınmıştır. Bu kesit aktarılan
verilere göre; Bağlararası yerleşimi ve kıyı ovasında temelden günümüzdeki
ova yüzeyine kadar sırası ile Miosen anakaya, denizel ortam sedimanları, kıyı
bataklığı sedimanları, arkeolojik dolgular ve Bağlararası kıyı ovasının Tunç
Çağı sonrası yüzey örtüsü bulunmaktadır (Öner ve Vardar, 2018; Vardar ve
Öner, 2016a, 2016c) (Çizim: 2).
2016 ve 2017 yıllarında yapılan sondajlarda ikinci bin yerleşimi çevresinde
bugünkü deniz seviyesinden yaklaşık 2 m. aşağıda (ova yüzeyinde 3,5-4 m.
aşağıda) arkeolojik malzeme içeren dolguların tabanına ulaşılmıştır (Çizim:
2). Bu katmanın altında kıyı bataklığı katmanı ve onunda altında 1 metre kalınlığa sahip denizel katman bulunmaktadır. Bu katmanın altında yüzeyden
yaklaşık 500-600 cm. aşağıda killi-kireçli anakayaya ulaşılmıştır. Bu durumda
Holosen transgresyonunun doğrudan anakaya üzerine gelmiş olduğu, denizin pek iç kesimlere sokulmadığı ancak antik yerleşim alanları çevresinde oldukça sığ bir denizel ortam ve buna bağlı kıyı bataklıkları olduğu anlaşılmaktadır. Tunç Çağı regresyonuna karşılık geldiğini düşündüğümüz bugünkü
deniz seviyesinin 2 m. altında 2 ile 4 metreler arasındaki bölümde belirgin
yapı parçaları, sıva ile seramik unsurları içeren arkeolojik dolgu bulunmaktadır. 4-5 metreler arasındaki geçişin oldukça iri mermer parçalarından oluşan
bir geçiş katmanına (belki de yerleşimin başladığı kata) sahip olduğu ve alttaki denizel birimin bu katmanın hemen altında başladığı dikkati çekmektedir.
Bu durumda ilk Bağlararası yerleşiminin Tunç Çağı regresyonu ile karalaşarak ortaya çıkan bugünkü yüzeyden 4-4,5 m. derindeki (deniz seviyesinden
2-2,5 m. aşağıda) bölümde var olan eski bir yüzeyde başladığı ifade edilebilir.
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Nitekim yapılan kazı çalışmaları antik yerleşimin Minos kültürüne ait önemli
izler taşıdığını ve Tunç Çağı’na ait olduğunu göstermektedir. M.Ö. Üçüncü
bine ait eski yerleşim daha kıyıya yakın (60 m. civarında daha yakın) iken
aşağı yukarı aynı kotlardaki daha iç kesimde kalan M.Ö. İkinci bin yerleşimi
kıyıdan nispeten daha uzakta kalmaktadır. Höyüklerin aktüel kotları ikinci
bin için 188 cm. ve üçüncü bin için 195 cm. olarak ele alındığında deniz seviyesinden yaklaşık 2 m. aşağıda başlayan her iki yerleşime ait kültür katının 4
m. kalınlığında olduğunu anlaşılır.
2017 sondajlarının verileri ve bu yılın sondaj çalışmalarının ilk değerlendirmelerine dayanarak K-G doğrultulu kesit hazırlanmıştır (Çizim: 3). Bu
kesit daha önce kazı alanları çevresinde karadan kıyıya doğru alınan ve depresyonun boyuna profili niteliğinde olan 2016 yılı kesitinin üzerinde açıklanamayan verilerin ilişkilendirilmesi ve yorumlanması için hazırlanmıştır. 2016
yılı verileri ile Holosen transgresyonu, Tunç Çağı kıyıları için ilk çizim yapılmış ve Bağlararası kazı alanları çevresindeki dolgular ile içinde bulundukları depresyonun doğal dolguları ayırt edilmiştir. Bunun yanında birbirinden
farklı doğal ortamlar belirlenmiştir. 2017 yılı çalışmaları ile belirlenen K-G
kesiti hem depresyonu enine bir hatta ele almak hem de depresyon orta ve
güneyindeki alüvyon katmanlarını tanımak amacıyla yapılmıştır. Bu yaklaşımla daha önce çizilen kıyı çizgisi üzerinde de yeni verilerin ışığında değişiklikler yapılmıştır.
Bağlararası kıyı ovası K-G doğrultulu kesitinde belirlenen doğal ortam
ve çevre değişmeleri şu şekilde özetlenebilir. Bağlararası kıyı ovası dolguları temelinde Miyosen anakaya, bunun üzerinde denizel ortam sedimanları,
daha üstte kıyı bataklığı sedimanları (bunun içinde üst bölümlerde yer yer
kıyı kumları) ve Liman deresi taşkın dolguları ile Bağlararası kıyı ovası aktüel
yüzey örtüsü yer almaktadır (Çizim: 3). ÇB 2017-07 ve ÇB 2017-08 numaralı
sondajlarımız ve ÖS-4 nolu özel sondaj Bağlararası depresyonu temelindeki
anakayanın sadece liman deresi yatağı boyunca 3-4 m. kadar derine kadar
yarıldığını göstermiştir. Bu yarıntı Holosen transgresyonu sırasında denizin
2016 da tahmin edilenden yaklaşık 150 m. kadar daha içe sokulduğunu göstermektedir (Çizim 3; Resim 7 ve 8). Bu kesimdeki sondajlarda da geneldekiler
gibi denizel sediman doğrudan anakaya üzerine gelmektedir. Bu yarıntı daha
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sonra Liman deresinin getirdiği sedimanlarla dolarak sığlaşmış ve akarsuyun
ağız kesiminde kıyı bataklıkları yer almıştır. Bir dönem bol kaba kumlu bir
kıyı şeklinde kıyı çizgisi denize doğru ilerlemiştir. Tunç çağında depresyonun
kuzeybatı kenarında Bağlararası yerleşimi kurulurken güneyde Liman deresi
ağzında kıyı çizgisi biraz içeride kalmıştır. Buna karşın yerleşim alanlarında
Tunç Çağı kıyısı bugünkü kıyı çizgisine doğru 150-200 m. kadar daha batıda
kalmıştır (Çizim: 3; Resim: 7 ve 8). Diğer yandan ÇB 2017-07 sondajı verilerine
göre, iç kesimlerde, Tunç Çağı yerleşimlerinin alanı bugünkü Liman deresinin 50 m. yakınlarına kadar genişlemiştir (Resim: 7 ve 8).
K-G doğrultulu enine kesite göre ÖS-3 çevresinde yeni sondajlara ihtiyaç
vardır. Burada kıyının daha net çizilmesi gerekmektedir (Resim: 7 ve 8). ÇB
2017-05 sondajı Tunç Çağı yerleşim alanlarının kuzeydoğusunda daha erken
döneme ait yerleşimler olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Tunç Çağı katmanlarından nispeten daha derinde bulunan seramik parçası ve kırıntıları
daha erken döneme ait bir yerleşimin olup olmadığının araştırılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu sondaj alanında da kıyı tahmin edilenden daha
doğuya sokulmuştur. Sondaj noktasının biraz doğusunda bir sondaja daha
ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu durumda yeni çizilen Holosen transgresyonu kıyısının daha da netleşmesi için Liman deresi çevresinde garaja doğru bir tane, ÖS-3 sondajı çevresinde bir tane ve ÇB 2017-05 sondajı doğusunda bir adet olmak üzere 3 yeni
sondajın yapılmasına ihtiyaç vardır. Bunun yanında Liman deresi güneyinde
parkın daha güney kesimindeki etekler doğru depresyon dolgularının istifini görmek amaçlı bir sondaj yapılmalıdır. Son olarak Liman deresinin aktüel
ağız kesimi depresyon tabanının en derin ve en batıdaki noktası olduğu için
bu noktada aktüel olanlarla birlikte tüm birimleri görmek üzere bir sondaj
yapılmalıdır. Buna göre, bu aşamada, Gelecek dönem çalışmaları için 5 adet
sondaj noktası planlanmıştır. Bu çalışmalar ile depresyonun güneyinde bir
boyuna kesit ile doğusunda bir kesit almak da mümkün olacaktır.
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Harita 1: Çeşme, Bağlararası kıyı ovası ve kazı alanı konum haritası.

Resim 1: Liman Dere depresyonu ve Bağlararası Kıyı Ovasının uydu görüntüsü ile sondaj yerleri
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Harita 2: Bağlararası Kıyı Ovası çevresinin jeolojik özellikleri (Vardar ve Öner, 2017a).
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Çizim 1: Bağlararası Kıyı Ovası şahıs (Özel Sondaj: ÖS) sondajlarının logları.

Resim 2: ÇB 2017-01 ve ÇB 2017-02 numaralı sondaj çalışmalarından görüntüler ve bu sondajlara ait sedimanlar ile yansıttıkları ortamlar.
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Resim 3: ÇB 2017-03 numaralı sondaj çalışmalarından görüntüler ve bu sondaja ait sedimanlar ile
yansıttıkları ortamlar.
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Resim 4: ÇB 2017-04 ve ÇB 2017-05 numaralı sondaj çalışmalarından görüntüler ve bu sondajlara
ait sedimanlar ile yansıttıkları ortamlar.
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Resim 5: ÇB 2017-06 ve ÇB 2017-07 numaralı sondaj çalışmalarından görüntüler ve bu sondajlara
ait sedimanlar ile yansıttıkları ortamlar.
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Resim 6: ÇB 2017-08 numaralı sondaj çalışmalarından görüntüler ve bu sondaja ait sedimanlar ile
yansıttıkları ortamlar.
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Çizim 2: Bağlararası Kıyı Ovası alüvyal-kolüvyal dolgularının KB-GD doğrultulu kesiti (Vardar ve Öner 2017a).

Çizim 3: Bağlararası Kıyı Ovası alüvyal-kolüvyal dolgularının K-G doğrultulu kesiti (Öner ve Vardar 2018)

Resim 7: Çeşme Bağlararası çevresinin Holosen transgresyonu (üstte) ve Tunç
Çağı kıyıları ile sondaj noktaları (altta) (Öner ve Vardar 2018).
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Resim 8: Bağlararası Kıyı Ovasının Holosen
transgresyonu ile oluşan kıyısı (üstte)
(Öner ve Vardar 2018) ve Bağlararası
Kıyı Ovasının Tunç Çağı kıyısı (altta)
(Vardar ve Öner 2017a).
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konusu magmatik faaliyetler farklı zamanlarda gelişmiş plütonik ve volkanik
kayaçları meydana getirmiştir (Şengör and Yılmaz 1981; Yılmaz 1997; Yılmaz
et al. 2001; Altunkaynak et al. 2012). Batı Anadolu’nun plütonik ve volkanik
toplulukları Oligosen’den başlayarak (~30 my) Kuvaterner dönemine kadar
gelişme göstermektedir. Magmatik faaliyet Erken Miyosen’de şiddetlenmiş,
Orta Miyosen’de azalarak aktivitesini kaybetmiştir. Orta Miyosen-Geç Miyosen arasına rastlayan dönem magmatizmanın nispeten azaldığı ya da görülmediği bir dönemidir. Geç Miyosen - Pliyosen dönemi yeni bir volkanizma
döneminin başladığına işaret eder. Batı Anadolu’da Kuvaterner volkanizması Kula (Manisa) dışında görülmez. Batı Anadolu bölgesindeki magmatizma
farklı bileşimlerdeki magmatik ürünler ve yaş ilişkilerine göre 2 farklı döneme ayrılabilir. 1.dönem Oligosen-Erken Miyosen dönemi olup, bu dönemin
ürünleri felsik-nötr bileşimli kayalardan oluşmaktadır. 2.dönem Geç Miyosen-Pliyosen dönemi olup, egemen olarak bazik bileşimli lavlardan meydana
gelmiştir. 2.dönemin volkanik ürünleri, 1.dönemle karşılaştırıldığında hacim
olarak daha az ve seyrektir (Ercan et al., 1985, Seyitoğlu and Scott 1992, Yılmaz vd. 1999, Innocenti et al. 2005).
İnceleme alanında temeli Ezine zonuna ait kayaçlar oluşturmaktadır. Ezine zonunu, temelinde düşük dereceli metamorfizma etkisi gösteren metakırıntılı ve metakarbonatlı litolojilerden oluşan Geyikli formasyonu oluşturmaktadır (Şekil: 1b). Üst seviyelere doğru Permo-Triyas yaşlı kireçtaşlarından
oluşan Karadağ formasyonu (Okay et al. 1990) ve yanal fasiyes değişimlerinin gözlendiği kireçtaşı, metaklastitler, bazik tüflerden oluşan Çamköy formasyonu (Beccaletto and Jenny 2004) gelmektedir. Tüm bu birimler üzerine
orta - yüksek dereceli şist ve fillatlardan oluşan, yer yer mermer, kalkşist ve
serpantinleşmiş ultramafitlerden oluşan Çamlıca metamorfitleri ile serpantinleşmiş peridotit, bazalt ve gabrolardan oluşan Denizgören ofiyoliti tektonik
dokanakla gelmektedir (MTA 2008). Ezine zonunu oluşturan kayaçlar OligoMiyosen (~22 my) yaşlı intrüzif kaya topluluklarınca kesilmektedir. Jeoloji
literatüründe Kestanbol plütonu olarak tanımlanan intrüzif kayalar baskın
olarak kuvars monzonit, monzo-granit ve granit bileşimli olup, daha az oranda siyenit, kuvars siyenit ve alkali feldispat granit bileşimli derinlik kayaçlarından oluşmaktadır (Bürküt 1966; Andaç 1973, Karacak 1995; Karacık ve Yılmaz 1995; Yılmaz-Şahin et al. 2010; Altunkaynak et al. 2012; Akal 2013) (Şekil
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1b). Oligo-Miyosen (~30-20 my) yaşlı Ayvacık volkanitleri kendinden önce
gelen litolojileri örtmektedir (Birkle and Satır 1995). Ayvacık volkanitleri felsik ve nötr bileşimli volkanit (andezit, traki-andezit, riyolit, riyo-dasit, dasit)
ve piroklastik (tüf, ignimbirit ve lahar) birimlerden oluşmaktadır (Dönmez
vd 2005). İnceleme alanında Geç Miyosen - Erken Pliyosen yaşlı, fosilli killi
kireçtaşından oluşan Gülpınar formasyonu kendinden önce gelen birimleri
uyumsuzlukla örtmektedir (Ilgar vd 2012).

YÖNTEM VE ANALİZLER
Bu çalışma kapsamında Koçali antik granit ocaklarından toplam 10 adet
kayaç örneği alınmıştır. Örnekler ocaklar ve çevresinde işletme atıkları olarak
tanımlanan alandan alınmıştır. Sütunların yapıldığı kayacın dokusunu ve mineral bileşimlerini belirlemek amacıyla ince kesit çalışmaları yapılmıştır. İnce
kesit incelemeleri Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde
bulunan “Carl-Zeiss Primotech marka alttan ve üstten aydınlatmalı polarize
mikroskop” kullanılarak yapılmıştır.
Mineral kimyası analizleri Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi (YEBİM) Elektron Prob Mikroanaliz (EPMA) laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Amfibol ve biyotit mineralleri üzerinde belirlenen
noktaların analizleri 5 kollu dalga boyu dağılımlı (WDS) JXA-8230 model
JEOL marka cihaz kullanılarak elde edilmiştir. Kayaç örneklerinden hazırlanan ince kesitler parlatılarak karbon kaplama işlemine tabii tutulmuşlardır.
Na, Mg, Al, Si, Fe, Mn, K, Ca ve Ti için LLD (low limit detection) değerleri
%0,04 olarak belirlenmiş ve ölçümden elde edilen analizlerdeki matriks etkileri JEOL tarafından sağlanan ZAF yazılımı kullanılarak düzeltilmiştir.
Sütunların yapıldığı kayacın jeokimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla
X-ışınları Floresans (XRF) analizi yapılmıştır. XRF analizi için kayaç örnekleri halkalı değirmende 150-200 mesh boyutuna kadar öğütülmüştür. 150-200
mesh boyutuna kadar öğütülmüş kayaç tozlarından yaklaşık 2 g kadar alınarak porselen krozelere konulmuş, 1000 oC’lik fırında 2 saat kalsine edilerek,
örnek ağırlığının yüzde azalımı olarak hesaplanan kızdırma kaybı (LOI) miktarları belirlenmiştir. Daha sonra her bir kayaç tozundan 3.9 gr alınarak, 0.9 gr
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bağlayıcı wax ile homojen bir şekilde karıştırılmıştır. Karışım halindeki örnek
tozları 15-20 N/m. basınç altında, 32 mm. çapında bir tablet şeklinde sıkıştırılmış ve analize hazır hale getirilmiştir. XRF analizleri Ankara Üniversitesi
YEBİM Laboratuvarında “Spectro XLAB 2000 PEDXRF” (Polarized Energy
Dispersive XRF) cihazı kullanılarak yapılmıştır. Analizler USGS’in magmatic
kayaçlar (granit, granodiyorit) için oluşturduğu standartlar kullanılarak kalibre edilmiştir.

ANTIK GRANIT OCAKLARININ ARAZI ÖZELLIKLERI
Koçali antik granit ocakları Ezine (Çanakkale ilçe merkezinin) 13 km. güneybatısında bulunan Koçali (Yahyaçavuş) yerleşiminin 0.5 km. kuzeybatısında yer almaktadır (Şekil: 2a). Antik granit ocakları deniz seviyesinden ~ 215
m. yüksekte olup, yaklaşık 0.18 hektar bir alana yayılmıştır. Antik ocaklara ve
sütunlara ulaşım oldukça kolay olup, Koçali’den Uluköy’e giden stablize karayolunu takip etmek gerekir (Şekil: 2b). Antik ocaklarının coğrafik konumu
sütun/blok üretimi ve taşınması bakımından oldukça elverişlidir. Koçali antik ocakları yakın geçmişte tahrip edilmeden kalabilmiş, geçmiş dönem granit
üretimi ve işletmeciliği hakkında önemli bilgilerin edinilebildiği bir sit alanıdır. Antik dönem kaynaklarında Çığrı dağı eteklerinde (Koçali köyünün ~5
km. güneydoğusu) bulunan sütun ocaklarından çıkarılan sütunların Roma’
ya ihraç edildiğinden bahsedilmektedir (Ay ve Tolun 2017)
Koçali antik ocakları KB-GD uzanımlı sırt boyunca dizilim göstermektedir
(Şekil: 2b). İnceleme alanında, topoğrafyada tabanı düzgün “U” şekilli geniş
oyuntular şeklinde en az 3 adet antik dönem ocak işletmesi ve 8 adet işlenmiş
sütun yapısı belirlenmiştir. İşletmeler doğu datı doğrultusunda açılmış olup,
genişlikleri 15-20 m, ayna yükseklikleri 5-10 m. arasında değişmektedir (Şekil:
3a, b). Antik dönem işletmelerin hemen çıkışında bol miktarda işletme atığı
taş parçalarının varlığı (moloz) sütun işlemelerinin ocak içerisinde yapıldığını
göstermektedir (Şekil: 3c). Ocak aynalarında blok, sütun çıkarmak amacıyla
kesici ve delici aletler kullanılmasından kaynaklanan farklı yönlerde keski
izleri ile işletme basamakları belirgin olarak görülmektedir (Şekil: 3d). Blok
olarak çıkarılmış büyük granit kütleleri üzerinde belli aralıklarla düşey yönde
belirli aralıklarla açılmış, yaklaşık 3-5 cm. genişliğinde oyuklar görülmektedir
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(Şekil: 3e). Bu oyuklar blokları ana kütleden koparmak amacıyla çakılan ağaç
kazıkların yerleştirildiği yuva izleri olarak yorumlanmıştır. Bununla birlikte
ocak atıklarının içerisinde yarı işlenmiş dikdörtgen, silindir şekilli blok parçaları görülmüştür (Şekil: 3f).
Ocaklar bölgesinde Roma döneminde bir yapı için sipariş edilmiş ancak
bilinmeyen bir nedenle sevkiyatı yapılamamış 8 adet sütun yapısı bulunmaktadır (Ay ve Tolun 2017). Sütunlar tek parça halinde olup, uzunlukları ~10-12
m., çapları 1.50-1.70 arasında değişmektedir (Şekil: 4a, b, c). Granit bileşimli kayaçların yoğunluğu ortalama 2.7 g/cm3 olarak alınırsa, her bir sütunun
ağırlığı yaklaşık 25-30 ton arasında değişmektedir. Koçali köyünün ~ 1 km.
güneydoğusunda ki yükseltilerin başladığı alanda ana kayadan koparılmış
çok sayıda yarı işlenmiş, bitirilmemiş durumda mimari parçalar bulunmaktadır (Şekil: 2b; Şekil: 4d, e, f). Bu türden parçalar antik dönemde ocaktan
blokların nasıl çıkarıldığı, sütunların nasıl işlendiği hakkında önemli bilgiler
vermesi bakımından oldukça önemlidir.

KOÇALI GRANIT’ININ MINERALOJIK VE PETROGRAFIK ÖZELLIKLERI
Önceki araştırmacılar tarafından “Kestanbol plütonu” olarak tanımlanan ve
baskın olarak kuvars monzonit, monzo-granit ve granit daha az oranda siyenit, kuvars siyenit ve alkali feldispat granit bileşimli derinlik kayaçlarından
oluşan intrüzif kayaç topluluğunun bu çalışmada “Koçali graniti” olarak adlandırılması uygun görülmüştür. Koçali graniti uzun ekseni K-G yönünde ~
10 km, kısa ekseni D-B yönünde ~ 7 km. uzunluğunda olan elips şeklinde bir
geometriye sahiptir (Şekil: 1b). Koçali graniti güncel sedimanter birimler tarafından örtüldüğü için diğer birimler ile olan dokanak ilişkileri net olarak gözlemlenememiştir. Topoğrafyada tepelikler şeklinde görülen Koçali graniti eklemli ve bloklu yapıya sahiptir (Şekil: 5a). Taze kırık yüzeyleri gri, pembemsi
gri, mavimsi gri renkli olup, faneritik, porfiro-faneritik doku göstermektedir.
Porfiro faneritik doku gösteren el örneklerinde özşekilli ortoklaz kristalleri
belirgindir (Şekil: 5b). Plajiyoklazlar beyaz, grimsi beyaz renkli olup, killeşme
nedeniyle mat beyaz görünüm kazanmışlardır (Şekil: 5c). Biyotit ve amfibol
kristalleri daha küçük boyutlu olup, siyah renkli, gün ışığındaki camsı parlaklıkları ile belirgindir.
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Koçali graniti içerisinde kalınlıkları 1-30 cm. arasında değişen, farklı yönelimlerde, gri, mavimsi gri renkli, ince kristalli aplitik dayklar görülmektedir
(Şekil 5d). Antik ocakların bulunduğu alanda görülmemekle birlikte lamprofir, lösit-porfir ve mikrodiyorit bileşimli mafik daykların varlığı da ifade edilmektedir (Yılmaz-Şahin et al. 2010). Koçali granitine ait kayaç türleri ve felsik-mafik dayklardan yapılan radyometrik yaş verilerine göre dayklar ve ana
kütlenin eş yaşlı olarak geliştiği belirtilmiştir (Akal 2013). Koçali granitinde
görülen en karakteristik yapılardan biri de mafik mikrogranüler anklavlardır.
Mafik mikrogranüler anklavlar 2-30 cm. arasında değişen çaplarda, elipsoidal
şekilli ve ana kaya ile keskin dokanaklıdır (Şekil: 5e, f). İnce kristalli, monzonit, monzo-diyorit ve kuvars monzo-diyorit bileşimli mafik mikrogranüler
anklavların (MMA) eş yaşlı mafik ve felsik bileşimli iki magmanın karışımı
sonucu oluştuğu ifade edilmektedir (Yılmaz-Şahin et al. 2010; Altunkaynak et
al. 2012; Akal 2013).
Koçali granit örnekleri alkali feldispat (ortoklaz) + plajiyoklaz (andezin) +
kuvars + biyotit + amfibol + opak mineral + titanit (sfen) + apatit + zirkon’dan
oluşan mineral bileşimine sahiptir. Granitler petrografik olarak monzo-granit
karakterinde olup, ince kesitlerinde holokristalin tanesel, poikilitik ve glomeroporfirik (mafik mineral kümelenmeleri) doku göstermektedirler (Şekil: 6a,
b).
Alkali Feldispat; I nikolde kahverengi renkli ve kumsu bir görünüme sahip ortoklaz kristalleri, öz/yarı-özşekilli iri kristaller halinde bulunurlar. İri
ortoklaz kristalleri içerisinde plajiyoklaz, biyotit, amfibol, titanit ve opak mineral kapanımlar yaygın olup, poikilitik doku özelliği göstermektedir (Şekil:
6b). Karlsbad ikizlenmesi yaygın olarak görülmektedir. İpliğimsi yapıdaki
pertitleşme ile birlikte killeşme ve serizitleşme gösterirler (Şekil: 6c).
Plajiyoklaz; Öz/yarı özşekilli kristaller olarak görülürler. I nikolde soluk
kahverengi renkli ve kumsu bir görünümde olup, killeşme gösterirler. Plajiyoklazlarda birleşik ve polisentetik ikizlenmeler tipik olarak görülmektedir.
Polisentetik ikiz gösteren plajiyoklaz üzerinde yapılan sönme açısı tayinlerinde sönme açısı değerlerinin 28o-36o arasında değiştiği, çoğunlukla andezin bileşimli oldukları belirlenmiştir. Bazı iri plajiyoklaz kristallerinde zonlu doku
belirgin olarak görülmektedir. Bunla birlikte plajiyoklaz kristalleri içerisinde
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küçük biyotit kristalleri bellirli hatlar boyunca dizilmiş kapanımlar halinde
(poikilitik biyotit) görülmektedir (Şekil: 6d).
Kuvars; I. nikolde renksiz ve düşük röliyefe sahip, özşekilsiz kristaller halinde görülür. Çoğunlukla öz/yarı özşekilli kristaller arasında parçalı ve kırıklı kristaller halinde bulunur. Dalgalı sönme gösterir.
Biyotit; I. nikolde sarımsı kahverengi, koyu kahverengi renkli belirgin pleokroizma gösterir. Öz-yarı özşekilli, dikdörtgen kristaller halinde görülür.
Tek yönde mükemmel dilinime sahiptir. Biyotit kristallerinin kenarları boyunca I. nikolde soluk yeşil renkli kloritleşme ile hidrobiyotitleşme türü bozunmalar görülmektedir (Şekil: 6e). Bununla birlikte iri biyotit kristalleri içerisinde zirkon, apatit ve opak mineral kapanımları görülmektedir (Şekil: 6f).
Amfibol; I. nikolde yeşil, açık yeşil ve sarımsı yeşil renklerde belirgin pleokroizma gösterirler (Şekil: 6g). Çoğunlukla yarı özşekilli, rombik kristaller
halinde olup, opak mineral kapanımları içermektedirler. Özşekilli amfibol
kristallerinde iki yönlü dilinim çizgileri ve basit ikizlenmeler belirgindir. Bozunma türü olarak kloritleşme ve epidotlaşma görülmektedir.
Opak Mineral; I. nikolde siyah renkli olup, kare ve/veya kısmen yuvarlaklaşmış kristaller halindedir. Ayrıca mafik minerallerin (biyotit, amfibol) etrafında ve/veya içerisinde kapanımlar olarak da gözlenebilmektedir.
Titanit (Sfen); Kayaç içerisinde tali mineral olarak görülmektedir. I nikolde
açık kahverngi renkli olup, yüksek röliyefe sahiptir. Öz/yarı özşekilli, rombik
kristalleri tipiktir (Şekil: 6h).
Mineralojik ve petrografik inceleme sonuçlarına göre antik dönem granit ocakları ve sütun yapılarının içerisinde bulunduğu Koçali granitinin iki
magmanın karışımı sonucunda oluştuğu söylenebilir. Bölgede yapılan önceki
çalışmalarda Kestanbol plütonunun sıkışmalı rejimde mantodan türemiş mafik magma ve kabuksal kökenli granodiyoritik kompozisyonlu ergiyiklerin
karışımıyla oluştuğu ifade edilmiştir (Altunkaynak and Yılmaz 1998, 1999;
Yılmaz et al. 2001; Yılmaz-Şahinet et al. 2010; Akal 2013).
Koçali granit örneklerinin içermiş olduğu mafik mineral fazlarının (amfibol
ve biyotit mineralleri) türlerini belirlemek için mineral kimyası incelemeleri
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gerçekleştrilmiştir. Amfibol minerallerinin mikroprob analizleri sonucunda
“kalsik” türde ve çoğunlukla Mg-Hornblend bileşimli oldukları belirlenmiştir
(Şekil: 7a, b). Bununla birlikte sınırlı sayıda nokta analizinin Aktinolitik Hornblend alanına düştüğü görülmektedir. Aktinolitik Hornblendlerin Koçaali
plütonunu oluşturan ana magma kütlesinin soğumaya başlaması ile birlikte
düşen sıcaklık sonucu Mg-Hornblend bileşimli amfiboller ile eriyik arasında
meydana gelen reaksiyonlar sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Mika grubu
minerallerin sınıflandırmasında kullanılan Mg-(Al[ıv]+Fe+3+Ti)-(Fe+2+Mn) üçgen diyagramında Koçali granti içerisinde görülen biyotitlerin Fe-Biyotit ile
Mg-Biyotit sınırında çoğunlukla Fe-Biyotit alanına düştükleri belirlenmiştir
(Şekil: 7c).

Koçali Granitinin Jeokimyasal Özellikleri
Koçali granitinin SiO2 içeriği %62.80-65.82 arasında değişiyorken, Na2O

%3.16-3.83, K2O %4.16-5.63, CaO %3.68-5.14, MgO %2.23-2.91, Fe2O3 %3.56-

4.81, Al2O3 %14.38-15.24, P2O5 %0.37-0.55, MnO %0.08-0.10, TiO2 %0.37-0.54

ve kızdırma kaybı (Loss On Ignition, LOI) %0.05-0.59 arasında değişmektedir.
Koçali granitini oluşturan magmanın karakterini belirlemek için toplam alkali
(%Na2O+ K2O)-silika (%SiO2) diyagramı hazırlanmış, bu diyagrama yerleşti-

rilen örneklerin kısmen alkali-subalkalen ayrım çizgisi altındaki subalkalen

alana düştükleri belirlenmiştir (Şekil: 8a). Irvine ve Baragar (1971) tarafından
geliştirilen AFM ((Na2O+K2O)-(Fe2O3)T-MgO) diyagramında Koçali granit

örnekleri düşük MgO içeriği ile karakterize olan kalkalkalen alanda toplanmışlardır (Şekil 8b). Kalkalkalen magma ürünü olan kayaçlar K2O içeriklerine

göre alt sınıflara ayrılmıştır. Le Maitre et al. (1989) tarafından yapılan K2O-

SiO2 diyagramına göre çalışma alanı örnekleri yüksek K’lu kalkalkalen ve şo-

şonitik seriler arasındaki geçiş alanında yer almaktadır (Şekil: 8c). Maniar ve
Piccoli (1989) tarafından önerilen alüminyum içeriklerine göre yapılan sınıflandırma diyagramında da tüm örnekler metalümin karakter sergilemektedir
(Şekil 8d). Petrografik incelemeler sonucu monzo-granit olarak tanımlanan
Koçali granit örneklerinin Cox et al. (1979) tarafından önerilen toplam alkali

(%Na2O+ K2O)-silika (%SiO2) kimyasal adlandırma diyagramında Alkali Feldispat Granit, granit (2 örnek) alanına düştüğü görülmektedir (Şekil: 8e).
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Koçali granit örneklerinin Ba içeriği 898.9 ppm ile 1446.0 ppm arasında
değişirken, Rb 173.0-228.3 ppm, Sr 739.1-888.9 ppm, Zr 204.0-317.3 ppm, Hf
2.5-9.30 ppm, Y 14.20-22.20 ppm, U 10.3-34.4 ppm, Th 24.4-67.50 ppm, La 60.1124.30 ppm, Ce 122.2-183.0 ppm, Nb 13.6-24.5 ppm ve Ta 2.2-4.8 ppm arasında değişmektedir. Koçali granit örneklerinin iz element içeriklerinin Okyanus
Sırtı Granitoyidleri (ORG) ve Kondrit’e ait iz element içeriklerine göre normalize edilmiş çoklu element değişim diyagramlarındaki konumları Şekil 9’da
verilmiştir. ORG’ye göre normalize edilmiş çoklu element dağılım diyagramında, Büyük İyon Yarıçaplı Elementler (LILE) bakımından ORG’ye oranla 10 kat zenginleşme görülürken, Yüksek Çekim Alanlı Elementler (HFSE)
bakımından 1 çizgisine yakın ve paralel bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir.
Diyagramda özellikle Zr, Y, Hf içerikleri bakımından hafif bir tüketilme göze
çarpmaktadır (Şekil: 9a). Koçali granit örneklerinin kondrit değerlerine göre
normalleştirilmiş çoklu element dağılım diyagramında, Sr’dan Y’a kadar olan
bütün elementlerde Kondrit’e oranla önemli bir zenginleşme gözlenmektedir.
Büyük İyon Yarıçaplı Elementler (LILE) bakımından Kondrit’e oranla 100 kat
zenginleşme görülürken, Yüksek Çekim Alanlı Elementler (HFSE) bakımından 10 kat zenginleşme görülmektedir (Şekil: 9b). Aynı diyagramda Sr, Ba,
Nb, P ve Ti elementlerindeki anomaliler oldukça belirgindir.
ORG ve Kondrit değerlerine göre normalize edilerek hazırlanan çoklu element diyagramlarında benzer elementlerde benzer desen ilişkileri görülmüştür. Özellikle LILE (K, Rb, Ba, Th) bakımından zenginleşmelerin, Sr, Nb, P ve
Ti elementleri bakımından tüketilmelerin varlığı tipik aktif kıta kenarı magmatizmasının bir göstergesidir (Wilson 1989). Ayrıca LILE içeriğinde görülen
zenginleşmeler kıtasal kabuktan kaynaklanan kirlenmelere bağlı olabileceği
gibi, magmanın kaynak bölgesindeki zenginleşmelerden de kaynaklanabilmektedir.
Koçali granitlerinin tektonik ortamlarını belirlemek amacıyla tektonik ortam ayırtlama diyagramları kullanılmıştır. Bu amaçla Rb, Y, Nb, Yb, Ta elementlerinin etkin ayıraç olarak kullanıldığı, Pearce et al. (1984) ve Harris et
al. (1986) tarafından önerilen diyagramlar kullanılmıştır. Bu diyagramlarda
Koçali granit örneklerinin çarpışma sonrası volkanik yay granitleri alanına
düştükleri (Şekil: 10a, b, c).
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SONUÇ
Granit, bileşiminde başlıca feldspat, kuvars ve değişen oranlarda biyotit
ve amfibol içeren taneli derinlik kayacıdır. İşlendiği zaman kazandığı parlaklık ve renk uyumu gümüzde olduğu gibi geçmiş uygarlıklar için de güç
ve zenginliğin göstergesi olmuştur. Bunula birlikte yapıları dış etkenlerden
koruyarak, geçen yıllara rağmen ayakta tutabilen ve ilk günkü görüntüsünü yıllarca kaybetmeyen yapı malzemesi olması nedenleriyle günümüz ve
geçmiş dönem mimarisinde daima tercih edilen bir yapı malzemesi olmuştur. Antik dönem Roma, Mısır ve Bizans coğrafyasındaki yapılarda kolaylıkla
görülebilen granit bileşimli sütunlar bunun en önemli kanıtlarından biridir.
KB Anadolu’da yeri çok eski yıllardan beri bilinen, ancak korumaya yönelik
ciddi önlemlerin alınmadığı düşünülen devasa granit sütunlarının çıkarıldığı
ocaklar ve ana kayasına yönelik yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar maddeler halinde verilmiştir.
1. Koçali antik granit ocakları Ezine ilçe merkezinin (Çanakkale) 13 km.
güneybatısında bulunan Koçali (Yahyaçavuş) yerleşiminin 0.5 km. kuzeybatısında KB-GD uzanımlı sırt boyunca dizilim göstermektedir. Topoğrafyada tabanı düzgün “U” şekilli geniş oyuntular şeklinde en az 3
adet antik dönem ocak işletmesi ve 8 adet işlenmiş sütun yapısı bulunmaktadır. İşletmeler doğu datı doğrultusunda açılmış olup, genişlikleri
15-20 m, ayna yükseklikleri 5-10 m. arasında değişmektedir.
2. “Kestanbol plütonu” veya bu çalışmada kullanılan adıyla “Koçali graniti” uzun ekseni K-G yönünde ~ 10 km, kısa ekseni D-B yönünde ~ 7
km. uzunluğunda olan elips şeklli, monzo-granit ve bileşimli derinlik
kayaçlarından oluşan intrüzif kayaç topluluğudur. Koçali graniti el
örneklerinde gri, pembemsi gri, mavimsi gri renklerde olup, faneritik,
porfiro-fanaeritik doku göstermektedir. Porfiro faneritik doku gösteren
örnekler özşekilli ortoklaz kristalleri belirgindir.
3. Graniti kesen gri, mavimsi gri renkli, ince kristalli aplitik dayklar ve
elipsoidal şekilli, ana kaya ile keskin dokanak ilişkisi gösteren mafik
mikrogranüler anklavlar karakteristik özellikler olarak tanımlanabilir.
4. Mikroskop incelemelerine göre Koçali granit örnekleri alkali feldispat
(ortoklaz) + plajiyoklaz (andezin) + kuvars + biyotit + amfibol + opak
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mineral + titanit (sfen) + apatit + zirkon’dan oluşan mineral bileşimine
sahiptir. Petrografik olarak monzo-granit karakterinde olup, ince kesitlerinde holokristalin tanesel, poikilitik ve glomeroporfirik (mafik mineral kümelenmeleri) doku göstermektedirler.
5. Granit içerisinde görülen amfibol minerallerinin Mg-Hornblend ve
daha sınırlı olarak Aktinolitik Hornblend bileşimli oldukları, mika minerallerinin ise Fe-Biyotit ve daha sınırlı olarak Mg-Biyotit türünden
oluştuğu belirlenmiştir.
6. Jeokimyasal özelliklerine göre Koçali graniti Alkali Feldispat GranitGranit bileşiminde olup, kalkalkalen karakterli, yüksek K’lu-şoşonitik
geçişlidir. ORG ve Kondrit, göre hazırlanan çoklu element diyagramlarında benzer elementlerde benzer desen ilişkileri gösteren Koçali granit
örnekleri Özellikle LILE (K, Rb, Ba, Th) bakımından zenginleşmelerin,
Sr, Nb, P ve Ti elementleri bakımından tüketilmelerin varlığı tipik aktif
kıta kenarı magmatizması sonucunda oluşmuş bir granitik kütleyi temsil etmektedir.
7. Tektonik ortam ayırtlama diyagramlarında Koçali granit örneklerinin
çarpışma sonrası volkanik yay granitleri alanına düşmektedirler.

KAYNAKÇA
AKAL C., 2013. Coeval shoshonitic–ultrapotassic dyke emplacements within
the Kestanbol Pluton, Ezine - Biga Peninsula (NW Anatolia). Turkish Journal of Earth Sciences, 22: 220-238.
AKAL, C., CANDAN, O., KORALAY, O.E., OBERHANSLI, R., CHEN, F. and
DEJAN, P., 2012. Early Triassic potassic volcanism in the Afyon Zone of
the Anatolides/Turkey: implications for the rifting of the Neo-Tethys. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 101: 177194.
AKAL, C., KORALAY, O.E., CANDAN, O., OBERHANSLI, R. and CHEN, F.,
2011. Geodynamic significance of the early Triassic Karaburun granitoid
(Western Turkey) for the opening history of Neo-Tethys. Turkish Journal
of Earth Sciences, 20: 255-271.

559

ALTUNKAYNAK, Ş. and YILMAZ, Y., 1998. The mount Kozak magmatic
complex, western Anatolia. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 85(1): 211-231.
ALTUNKAYNAK, Ş. and YILMAZ Y., 1998. The Kozak Pluton and its emplacement. Geological Journal, 34(3): 257-274.
ALTUNKAYNAK, Ş., DİLEK, Y., GENÇ, C.Ş., SUNAL, G., GERTİSSER, R.,
FURNES, H., FOLAND, K.A. and YANG, J., 2012. Spatial, Temporal and
geochemical evolution of Oligo-Miocene granitoid magmatism in western
Anatolia, Turkey. Gondwana Resarch, 21: 961-986.
ANDAÇ, M., 1973. Biga yarımadasında Ezine siyenit masifi ile civarındaki
kayaçların petrografisi ve bu kayaçlardan meydana gelen radyoaktif sahil
plaser maden yatagının etüdü. Doçentlik tezi (in Turkish), Istanbul, Turkey 97s, Istanbul Technical University.
AY, M. ve TOLUN, V., 2017. Troas Bölgesi’ndeki Antik Granit Ocakları: Yeni
Bulgular. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 15: 265-295.
BECCALETTO, L. and JENNY, C., 2004. Geology and correlation of the Ezine
Zone: A Rhodope fragment in NW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 13: 145-176.
BIRKLE, P. and SATIR, M., 1995. Dating, geochemistry and geodynamic significance of the tertiary magmatism of the Biga Peninsula, NW Turkey. In:
Erler, A., Ercan, T., Bingol, E. & Orcen, S.(eds.), The Geology of the Black
Sea Region, Directorate of Mineral Research and Exploration, Ankara, 171180.
BÜRKÜT, Y., 1966. Kuzey Batı Anadolu’da yer alan plütonların mukayeseli
jenetik etüdü, PhD Thesis, İTÜ, 1966.
COX, K.G., BELL, J.D. and PANKHURST, R. J. 1979. The Interpretation of
Igneous Rocks, George Allen & Unwin, London.
DÖNMEZ, M, AKÇAY, A.E., GENÇ, Ş.C. ve ACAR, Ş., 2005. Biga yarımadasında Orta-Üst Eosen volkanizması ve denizel ignimbiritler. Maden Tetkik
ve Arama Dergisi, 31(131).
ERCAN, T., SATIR, M., KREUZER, H., TÜRKECAN, A., GÜNAY, E., ÇEVİKBAŞ, A., ATEŞ, M. and CAN, B., 1985. Interpretation of new chemical,
isotopic and radiometric data on Cenozoic volcanics of Western Anatolia.
Bull. Geol. Soc. Turkey, 28: 121-136.

560

HARRIS, N.B.W., PEARCE, A.J. and TINDLE, A.G., 1986. Geochemical characteristics of collision-zone magmatism. Geological Society Special Publications, 19(1): 67-81.
HARRIS, N.B.W., KELLEY, S. and OKAY, A.I., 1994. Post-collisional magmatism and tectonics in northwest Anatolia. Contributions to Mineralogy and
Petrology, 117: 241-252.
ILGAR, A., DEMIRCI-SEZEN, E. ve DEMIRCI, Ö., 2012. Biga Yarımadası
Tersiyer İstifinin Stratigrafisi ve Sedimantolojisi, Ed.: Erdoğan YÜZER ve
Gürkan TUNAY, Biga Yarımadasının Genel ve Ekonomik Jeolojisi, 75-120,
Özel yayın serisi - 28, MTA, Ankara.
INNOCENTI, F., AGOSTINI, T.S., DI VINCENZO, G., DOGLIONI, C., MANETTI, P., SAVAŞCIN, M.Y. and TONARINI, S., 2005. Neogene and Quaternary volcanism in Western Anatolia: Magma sources and geodynamic
evolution. Marine Geology, 221: 397-421.
IRVINE, T.N. and BARAGAR, W.R.A., 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences,
8: 523-448.
KARACIK, Z., 1995. Ezine-Ayvacık (Çanakkale) Dolayında Genç Volkanizma-plütonizma İlişkileri [Relationship Between Young Volcanism and
Plutonism in Ezine-Ayvacık (Canakkale) Region], PhD Thesis, İstanbul
Technical University, İstanbul-Turkey [in Turkish with English abstract,
unpublished].
KARACIK, Z. and YILMAZ, Y., 1998. Geology of ignimbrites and the associated volcano-plutonic complex of the Ezine area, northwestern Anatolia.
Journal of Volcanology and Geothermal Research, 85: 251-264.
Le MAITRE, R.W., BATEMAN, P., DUDEK, A., KELLER, J., LAMEYRE, J., Le
Bas M.J. & WOOLLEY, A., 1989. A classification of igneous rocks and glossary of terms. Recommendations of the International Union of Geological
Sciences Subcomission on the Systematics of Igneous Rocks. A classification of ingeous rocks and glossary of terms: Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics
of ingeous rocks.

561

MANIAR, P.D. and PICCOLI, P. M., 1989. Tectonic discrimination of granitoids. Geological society of America bulletin, 101(5): 635-643.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü. 2008. 1: 100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları No:98 Ayvalık - İ17 Paftası, Ankara, Türkiye.
OKAY, A. I., SATIR, M., MALUSKİ, H., SİYAKO, M., MONİE, P., METZGER,
R. and AKYUZ, S., 1996. Paleo- and Neo-Tethyan events in northwesternTurkey: Geologic and geochronologic constraints. In: Yin, A. & Harrison,
M. (eds.), The Tectonic Evolution of Asia. Cambridge University Press,
Cambridge, 420-441
OKAY, A.I., SİYAKO, M. and BURKAN, K. A., 1991. Geology and tectonic
evolution of the Biga Peninsula, In: Dewey, J.F. (ed.), SpecialIssue on Tectonics, Bulletin of the Technical University of Istanbul 44: 191-225.
OKAY, A. I. and TUYSUZ, O., 1999. Tethyan sutures of northern Turkey, In:
Durand, B., Jolivet, L., Horvath, F. & Seranne, M. (eds.), The Mediterranean Basin: Tertiary Extension within the Alpine Orogen. Geological Society
of London, Special Publication 156: 475-515.
PEARCE, J. A., 1983. Role of sub-continental lithosphere in magma series at
active continental margins, In: Hawkesworth, C.J. & Norry, M.J. (eds.),
Continental Basalts and Mantle Xenoliths. Birkhauser, Basel, 230-249.
PEARCE, J. A., HARRIS, N.B.W. and TINDLE, A.G., 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks, Journal of petrology, 25(4): 956-983.
SENGÖR, A.M.C. and YILMAZ, Y. 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate
tectonic approach, Tectonophysics, 75(3-4), 181-241.
SEYİTOĞLU, G., SCOTT, B.C., and RUNDLE, C.C., 1992. Timing of Cenozoic extensional tectonics in west Turkey. Journal of the Geological Society,
149(4): 533-538.
WILSON, M., 2007. Active continental margins, In Igneous Petrogenesis,
Springer, Dordrecht, 191-225.
YILMAZ, Y., 2001. Geology of Western Anatolia: active tectonics of northwestern Anatolia, The Marmara Poly Project, VDF, Hochschulverlag Ag An
Der ETH, Zurich, 1-20.

562

YILMAZ, Y., GENC, Ş.C., KARACIK, Z. and ALTUNKAYNAK, S., 2001. Two
contrasting magmatic associations of NW Anatolia and their tectonic significance. Journal of Geodynamics, 31: 243-271.
YILMAZ, Y. and KARACIK, Z., 2001. Geology of the northern side of the Gulf
of Edremit and its tectonic significance for the development of the Aegean
grabens. Geodinamica Acta, 14(1-3), 31-43.
YILMAZ, Y., GENÇ, Ş. C., GÜRER, F., BOZCU, M., YILMAZ, K., KARACIK,
Z. & ELMAS, A., 2000. When did the western Anatolian grabens begin to
develop?. Geological Society London Special Publications, 173(1), 353-384.
YILMAZ-ŞAHIN, S., ÖRGÜN, Y., & GÜNGÖR, Y., 2010. Mineral and wholerock geochemistry of the Kestanbol Granitoid (Ezine-Çanakkale) and its
mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction. Turkish Journal of Earth Sciences, 19(1):
101-122.

563

Şekil 1a): Türkiye’nin tektonik birlikleri (Okay ve Tüysüz 1999 alınmıştır), b) Çalışma alanının jeoloji haritası (Akal 2013’ den alınmıştır.)
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Şekil 2: Koçali antik granit ocakları ve sütunlarının a) yerbulduru haritası, b) antik dönem ocak
işletmelerini gösteren topoğrafik harita.
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Şekil 3a ve b): Koçali granit kütlesi içerisinde açılmış antik dönem ocak işletmeleri, c) ocaklardan çıkarılan sütunların yerinde işlendiğini gösteren işletme atıkları, d) ocak aynalarında görülen keski izleri, e) ana kütleden blok çıkarmak için belli aralıklarla
açılmış düzey yönlü oyuklar, f) işletme atıkları içerisinde görülen bitirilmemiş
sütun yapısı
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Şekil 4a, b ve c): Antik dönem granti sütunlarını boyutlarını gösteren arazi resimleri d, e ve f)
İnceleme alanı ve çevresinde belirlenen ana kayadan koparılmış ancak bitirilmemiş mimari parçalar.
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Şekil 6: Koçali granit örneklerinin mikrofotoğrafları a) holokristalin tanesel doku,
b) poikilitik doku, c) ortoklaz kristalleri içerisindeki biyotit ve plajiyoklaz
kristalleri ve pertitleşme, d) zonlu doku gösteren plajiyoklaz içerisinde poikilitik biyotit oluşumları, e) mafik mineral (biyotit ve amfibol) kümelenmeleri ve opak mineraller (I. Nikol), f) biyotit içerisindeki zirkon kapanımları,
g) özşekilli amfibol kristali, h) rombik şekilli titanit kristalleri
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Şekil 7: Koçali granitini oluşturan a ve b) amfibol minerallerinin (sırasıyla Giret et al. 1980, Leake
et al. 1997), c) biyotit minerallerinin sınıflama diyagramlarındaki yerleri (Foster 1960).

Şekil 8: İncelenen granit örneklerinin a) SiO2 (%) - Na2O+K2O (%) (Le Maitre et al. 1989), b) AFM (toleyitik-kalkalkalen ayrımı Irvine and Baragar (1971)’e göredir), c) SiO2 (%) - K2O (%) (Le Maitre et al. 1989), d)
(mol.%) A/CNK - (mol.%) A/NK (Maniar and Piccoli 1989), d) SiO2
karşı Na2O+K2O (%) kimyasal adlandırma (Cox et al. 1979) diyagramlarındaki konumları.
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Şekil 9:

Koçali granit örneklerinin a) Okyanus Ortası Sırtı Granitlerine
(Oceanic Ridge Granite-ORG), b) Kondrit’e normalize edilmiş çoklu element değişim diyagramları (ORG verileri Pearce et al. (1984);
Kondrit verileri Thompson (1982)’den alınmıştır.)

Şekil 10: Koçali granitinin a) Nb (ppm) - Y (ppm) (Pearce et al. 1984), b) Rb
(ppm) - (Y+Nb) (ppm) (Pearce et al. 1984), c) Rb/30-Hf-Ta*3 (Harris
et al. 1986),tektonik ayırtman diyagramlarındaki konumları (ORG:
Okyanus ortası sırtı granitleri, WPG: Levha içi granitleri, VAG:
Volkanik yay granitleri, syn–COLG: Çarpışmayla eş yaşlı granitler,
post-COLG: Çarpışma sonrası granitler)
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* LOI (Loss on Ignition): Kızdırma Kaybı

Çizelge 1: Koçali Granit örneklerinin jeokimyasal analiz sonuçları.
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Çizelge 1: devamı.
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