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KUZEYDOĞU ANADOLU’NUN EN ESKİ YERLEŞİMİ
ALAYBEYİ HÖYÜK HAYVAN KALINTILARI
Abu Bakar SIDDIQ*
GİRİŞ
Alaybeyi Höyük, Erzurum’un yaklaşık 28 km batısında, tarım arazisi içinde bulunmaktadır. Dışarıdan bakıldığında yerleşmede belirgin bir topoğrafik yükseltisi yoktur. Yerleşim alan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) inşaat aktiviteleri kapsamındaki, sıyırma çalışmaları sırasında
bulunmuştur. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izanlarıyla
Erzurum Müze Müdürlüğü tarafından 2016 ve 2017 sezon boyunca Alaybeyı
Höyükte kurtarma kazıları gerçekleşmiştir (Erkmen & Altunkaynak, 2017).
Alaybeyi Höyüğün batı kısımda bulunan Kalkolitik tabakadan alınan kemik üzerinde yapılan karbon 14 analizleri, MÖ 4721-4553 tarihlerini vermiştir
(Erkmen & Altunkaynak, 2017: 240). Bu sonuç, Alaybeyi yerleşimin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin en erken yerleşimi olduğunu ortaya koymuştur.
Kalkolitik Dönem’den devam eden bu yerleşmede ETÇ Kültürü olan Karaz
kültüre ait tabakalara takiben Erken ve Geç Demir Çağ tabakaları tespit edilmiştir. Yerleşmede çok çeşitli buluntular ve çok sayıda mezarla birlikte zengin miktardaki hayvan kalıntıları da elde edilmiştir.
MALZEME VE YÖNTEMLER
Sınırlı bir zaman çizelgesine sahip bir kurtarma kazısı olduğu için, hayvan kemiklerinin çoğu elle toplanmıştır. Bazı kemikler ise sahada kuru eleme
yöntemiyle toplanmıştır. Kalıntılar Mardin Artuklu Üniversitesi, Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Laboratuvarı’na getirilerek, 2018 yılı boyunca
incelenmiştir. Hayvan kalıntıları sınıflandırılmış, tartılmış ve sonra iskelet
parçalarına göre ayrılmıştır. Daha sonra, olası cins ve tür tayinlerine göre
sınıflandırılmıştır. Tüm kemik kalıntıları, yerleşmenin arkeolojik katmanlarına göre kronolojik olarak incelenmiştir. Ölçülebilir örnekler ayrılarak Angela
Von Den Driesch’e (1976) göre ölçümlenmiştir.
*

Öğr. Gör. Dr. Abu Bakar SIDDIQ, Antropoloji Bölümü, Mardin Artuklu Üniversitesi, 47200, Mardin/TÜRKİYE. abubakarsiddiq@artuklu.edu.tr.
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Yerleşmeden toplam 4591 kemik ve kemik parçası kaydedilmiştir. Bunlardan 2569 kemik, belli bir hayvanın cins veya tür düzeyinde tanımlanmıştır (Grafik: 1). Diğer kemik ve kemik parçaları arasında, 136 örnek yanmış,
1886 örnek omurga, kaburga, parçalı ve tanımlanamayan kemikler olarak
sınıflandırılmıştır. Zooarkeolojik analiz için yalnızca cins ve tür düzeyinde
tanımlanmış olan 2569 kemik örnek kullanılmıştır. Öte yandan, yerleşmenin
stratigrafik tabakaları ve kronolojik olarak zaman değişimleri gözetilmeksizin, türler ve ölüm yaşını belirlemek için kullanılan yöntemler, tespit edilen
tüm örneklerde uygulanmıştır.
BULGULAR
Toynaklılar: Toplam tanımlanmış kemiklerin %38 oranı oluşturan 976 kemik, sığır kalıntıları (Bos taurus) olarak tanımlanmıştır. Mandibula, tespit edilen toplam sığır kemikleri arasında en yüksek oranı (%12,71) içermektedir.
Pelvis, %10,56 oranıyla çene kemiklerini takip eder. Ayrıca çok fazla miktarda kafatası kemiği vardır. Uzun kemiklerden humerus, radius, femur ve
tibia, sırasıyla toplam tanımlanmış sığır kemiklerin %9,73, %7,79, %4,71 ve
%5,43 oranlarını oluşturmaktadır. Öte yandan, phalanx-I, II ve III ile birlikte
sığır kemiklerinin %8,09’dan fazlası, metatarsus kemikleri olarak tanımlanırken, yaklaşık %5’i metacarpus kemiklerinden oluşmaktadır.
Sığır kemiklerin büyük çoğunluğu, E 28, E 29, E 30, F 27, F 28 ve F 29 açmalardan ortaya çıkmıştır. Sığır iskeletlerine ait hemen hemen tüm kemikler
parçalar halinde gelmektedir. Sadece eti olmayan kemikler (örn. diz kapağı ya da bilek kemikleri) nadir olarak bulunmaktadır. Birkaç metapodial ve
çoğu phalanx’ların dışında, tam halinde neredeyse hiç uzun kemik gözlemlenmemektedir. Omurgalar ve kaburgalarla birlikte çoğu kemiğin üzerinde,
kesim izleriyle birlikte (Resim 1: a-c) kemikler aşırı derecede parçalı haldedir.
Sığır kemiklerde patolojik ve yanık izleri de dikkate çekmektedir (Resim
1: d-e, g-h). Öte yandan, çoğu kemik, erimiş sığır tüketimini düşündürmekte
ve erimiş halde bulunmaktadır. Fakat kemiklerin dağılımı, yerleşme sakinleri tarafından her yaş gurubuna ait sığır tüketimi olduğuna işaret etmektedir.
Bunun yanı sıra, sığırların boyutlarının ölçümlerinden, Alaybeyi sığırlarının
yabani sığırlara göre çok daha küçük boyutta olduğu gözlenmektedir.
Küçükbaş hayvan kalıntıları olarak toplam 1078 kemik örnek tanımlanmıştır. Bunlar arasında 214 örnek koyun, 105 örnek keçi olarak belirlenmiştir.
Belirlenmeyen diğer 758 kemik örnekleri ise koyun-keçi (Ovicapra) olarak sı-
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nıflandırılmıştır. Sığırlarda olduğu gibi, tespit edilen koyun kemiklerinin çoğu
da, E 28, E 29, E 30, F 27, F 28 ve F 29 açmalarından gelmektedir. Fakat E 30 ve F
28 açmaları, Alaybeyi Höyük’te tespit edilen en yüksek keçi kemiği kalıntısına
sahiptir. Öte yandan, ayırt edilemez olan küçükbaş hayvan kalıntıların çoğunluğu, E 28, E 29, E 30, E 31, F 27, F 28, F 29 ve F 31 açmalarından gelmektedir.
Mandibula ve pelvis hariç, küçükbaş hayvan kalıntılarının çoğu, uzun kemiklerden oluşturmaktadır. Mandibula, toplam koyun-keçi (Ovicapra) kemiklerin %14,23 oranını oluştururken, koyun (O. aries) kemiklerin %17,29 ve keçi
(C. hircus) kemiklerin %8,57 oranını oluşturmaktadır. Öte yandan, humerus
gibi uzun kemik %10,14, %8,41 ve %7,62; radius %10,67, %9,35 ve %15,24; tibia
%7,77, %8,88 ve %5,71; metakarpal %8,43, %4,67 ve %7,62 ve metatarsal ise sırasıyla, koyun-keçi (Ovicapra), koyun (Ovis aries) ve keçi (Capra hircus) kemiklerin
%16,07, %9,35 ve %12,38 oranını vermiştir. Sığır kalıntılarının yanı sıra, küçükbaş hayvanlara ait pek çok kemik, omurgalar ve kaburgalar ile birlikte ağır parçalara ayrılmıştır ve geniş metal aletlerle kesme izlerine sahiptir. Öte yandan,
et ile bağlantılı olmayan kemiklerin çok nadir olması, ya yerleşmenin dışında,
kasaplık uygulamalarını ya da yerleşmede yaşayan köpekler tarafından küçükbaş hayvanların tüketildiklerini göstermektedir. Küçükbaş hayvan kalıntıları
arasında özel bir bulgu olarak; kafatası, omurgalar ve kaburgalar hariç, E 27
no’lu açmadaki bir kuyu dibinde bulunan tek bir genç keçiden en az 31 tam
kemik tespit edilmiştir. Tüm kemikler kaynaşmamıştır ve bu durum keçinin, 12
ile 13 aylık (Genccelep vd., 2012) bir keçiden küçük olduğunu göstermektedir.
Alaybeyi Höyük’ten elde edilmiş en az iki at mezarı bulunmaktadır. Bunlardan birisi, genç bir insanın (erkek) yanında tam bir at iskeletidir. Bir başka
örnek de, D 28 açmasından bir insan bireyi ile gömülmüş olan at kafatasıdır.
Yuvarlak şekilli bu mezar, tabandan tavana doğru daralarak devam ettiği
gözlenmiştir. Mezarın alt kısmında krem, kırmızı ve kahverengi renkli çiçek
bezemeli seramik parçaları bulunmaktadır (Erkmen & Altunkaynak, 2017).
Atın kafatası bir dizi taşlardan yapılmış olan bir sunağın üzerine yerleştirilmiştir. Mezarın kuzey-batı kısmında hayvan kemik parçaları da bulunmaktadır. İnsan iskeleti, hoker pozisyonunda gömülmüştür ve yoğun seramik
parçalarla çevrilmiştir. Mezarın kuzeybatı kesiminde, kırılmış ve paslı bir
hançer de bulunmuştur. At kafatasının güneydoğu tarafından bir radyo karbon örneği MÖ 401-203 olarak, çanak çömleklerden gelen karbon örneği MÖ
375-203 olarak tarihlendirilmektedir (Erkmen & Altunkaynak, 2017).
Bu iki at mezarının yanı sıra, Alaybeyi Höyük hayvan kalıntılarının arasında tespit edilen önemli sayıda at örneği vardır. Bunlardan 41 tanesi at ka-
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lıntısı, 5 tanesi ise eşek kalıntısı olarak tanımlanmaktadır. At kemiklerinin
en yüksek oranları, sırasıyla alt çene kemiği (mandibula) ve ilk ayak kemiği
(phalanx I) olarak tanımlanmaktadır. E 28, E 29 ve E 30 açmasında en yüksek
sayıda at kemiği bulunmaktadır. Öte yandan, genç bir atın ayak bilek kemiğinin (talus) ve kaynaşmamış topuk kemiğinin (kalkaneus) kırıldığı ve daha
sonra iyileşip birlikte kaynaşmış olarak tek bir kemik haline geldiği tespit
edilmiştir (Resim 1: f). Kırık ve iyileşme sonucu olarak meydana gelen patoloji, diğer at parmak kemiklerinde de görülmektedir. Bu, Alaybeyi’ndeki
atların kargo ve yük hayvanı olarak kullanımlarının yanı sıra yoğun olarak
binicilik için de kullanıldığını gösterebilir. Öte yandan at kemikleri üzerinde
kesik, yanık veya kasaplık faaliyetleri ilgili her hangi bir ize rastlanmaması,
bu hayvanların muhtemelen doğal olarak öldüklerini işaret etmektedir.
Toplam 86 örnek, domuz (Sus scrofa) kalıntıları olarak belirlenmiştir. En
fazla domuz kemikleri, E 28, F 27 ve F 29 numaralı açmalar ile birlikte F 28
açmasındaki çukurlardan gelmektedir. Öte yandan, domuz kemiklerinin
büyük kısmı (%75’den fazla) şaşırtıcı bir şekilde kafatası, kafatası parçaları,
köpek dişleri ve metapodial kemiklerini içermektedir. Diğer bazı vücut parçaları mevcut olmasına rağmen, sayıları çok düşüktür. Kafataslarının büyüklüğü ve şekilleri vahşi bireylerin olduğunu gösterse de, çok az sayıdaki örnek
ve çok düşük ölçülebilir kemik sayısı nedeniyle, Alaybeyi toplumunun, domuzları besleyip büyüttüğüne dair karar vermek zordur. Öte yandan, köpek
dişlerinin büyüklüğü, diş formülü ve çoğu kemiğin kaynaşmamış durumu,
Alaybeyi insanlarının genç domuz tüketimi ya da yavru ve genç yabani domuzları avlanmayı tercih ettiğini göstermektedir.
Geyik kemikleri olarak sadece 14 tane kemik ve kızıl geyik (Cervus elaphus)
boynuz parçaları tespit edilmiştir. Geyik boynuzu, doğal dökülme belirtisi
gösterdiğinden bunların kızıl geyiklerin doğal yaşam alanlarından toplanmış
olduğu anlaşılmaktadır. Tüm geyik boynuzları çeşitli ev aletleri ve dokuma
aletlerinin yapımında kullanılmıştır.
Etçiller: Yerleşmede tespit edilen toplam tanımlanmış hayvan kalıntılarının
oranı %8,87’yi oluşturmakla birlikte, köpek kalıntıları (Canis familiaris), Alaybeyi Höyük’te tanımlanan etçil türlerin arasında büyük ve çok çarpıcı bir oranı
içermektedir. Şimdiye kadar Alaybeyi Höyük hayvan kalıntıları arasında köpeklere ait omurga ve kaburga kemikleri dışında, ölçülebilen 228 kemik örneği
tespit edilmiştir. Özellikle iki tane köpek iskeleti, yerleşmedeki insan-köpek
ilişkilerini anlamak için büyük öneme sahiptir. Hemen hemen tüm kemikleri
bulunan bir köpek iskeleti, F 23 açmasından kaydedilmiştir. Bu bireyde, kabur-
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ga ve omurga kemikleriyle birlikte, toplam 172 tam kemik tanımlanmaktadır.
D 23 açmasında ise, kaydedilen tek bir köpek bireyden 54 tam kemik de tespit
edilmiştir. Köpek kemiklerinin hiçbirinde kesik, yanık ya da kemirme izlerine
rastlanmamaktadır. Bu durum, yerleşmeden uzaklaştırıp ölü hayvanları atma
faaliyetlerinin aksine, Alaybeyi insanlarının köpekleri yerleşme içerisinde kasıtlı olarak gömdüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, bu köpeklerin bir
törenle ya da yerleşmedeki insanların sembolik uygulamalarının bir parçası
olarak gömülüp gömülmediğinin ayrıca araştırılması gerekmektedir.
Çok sayıda köpek kemiğinin yanı sıra, kurt kalıntısı olarak yalnızca 3 örnek ve tilki kalıntısı olarak 7 örnek tanımlanmıştır. Bunların yanı sıra su samuruna ait bir mandibula da tespit edilmiştir. Dahası, üst çene kemiği olan
bir maksilla, muhtemelen bir leoparın kalıntısıdır. Bu sol maksilla’nın neredeyse yarısı kırılmadan sağlam şekilde kalmıştır.
Tavşanımsılar: Şaşırtıcı şekilde Alaybeyi Höyük’ün faunal kalıntılarından
yalnızca 4 tane tavşan (Lepus europaeus) kemiği tespit edilmiştir. Yabani tavşan Erzurum’da günümüzde de yaygındır. Bu nedenle, yalnızca dört tavşan
kemiğinin bulunması, yerleşmedeki yaşam süresi boyunca Alaybeyi bölgesinde yabani tavşanın yaygın olmadığını ya da Alaybeyi insanlarının tavşan
avcılığıyla ilgilenmediğini göstermektedir. Bununla birlikte, tavşan kalıntılarının eksikliği, kazı sırasında tüm kemiklerin elle toplanması gibi yapılan
araştırma yöntemlerinden de kaynaklanabilir.
Kemiriciler: Kemirgen takımına ait 23 kemik tespit edilmiştir. Bunlar arasında 3 örnek bayağı tarla sıçanı (Microtus sp.), 17 örnek tarla faresi (Apodemus sp.) ve bir tane örnek ise fare (Rattus sp.) olarak tanımlanmıştır. Öte
yandan, 2 kemik, Avrasya kunduzunun kalıntıları (Castor fiber) olarak tespit
edilmiştir. Ancak, kemirgen kemiklerinde kesik, yanık veya başka iz bulunmadığından bu hayvanlarla insanların kültürel bağlantılarını belirlemek
zordur. Bununla birlikte tavşan gibi diğer mikrofaunal kalıntılarla karşılaştırıldığında, kemirgen kemiklerin yaygın olduğunu, en azından Alaybeyi
Höyük bölgesinde genel olarak bu türlerin mevcut olduğunu ve belki de
hem tarımsal hem de ev zararlarına neden olduğunu göstermektedir. Öte
yandan, kunduz kalıntılarından hareketle, muhtemelen Alaybeyi toplumlarının bu hayvanın tükettiği ya da değerli olarak gördükleri postları için
avladıkları düşünülebilir.
Sürüngenler: Avrasya kara kaplumbağasına (Testudo graeca ibera) ait yalnızca bir alt kabuğu (plastron) ve bir üst kabuğu (carapace), yerleşmedeki
sürüngen türlerini temsil etmektedir. Bununla birlikte, kültürel bir iz ya da
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bunlarla ilgili başka buluntular bulunmadığı için Alaybeyi sakinleri tarafından kaplumbağanın tüketilip tüketilmediğini veya doğal olarak ölüp doğal
güçler tarafından yerleşmeye taşınıp taşınmadığını anlamak zordur.
Karındanbacaklılar: Alaybeyi Höyük hayvansal kalıntılarının arasında bir
kaç tatlı su salyangozu ve tatlı su istiridye kabuğu bulunmaktadır. Fakat örneklerin sayısı çok düşük olduğu için, bu tatlı su salyangozlarının ve istiridyelerinin bir gıda kaynağı olarak veya kültürel nesneler olarak mı kullanıldığı ya da yerleşme ve çevresinde doğal olarak ölüp ölmediği sonucuna
varmak çok zordur.
Kuşlar: Kuş kemiklerin sayısı çok yüksek olmasa bile kuş kalıntılarından
en az sekiz kuş türü tespit edilmiştir. Tanımlanan türlerin arasında sırasıyla çamur çulluğu (Limosa limosa), bayağı turna (Grus grus), çamurcun (Anas
crecca), boz kaz/yaban kazı (Anser anser), kınalı keklik (Alectoris chukar), sülün
(Phasianus sp.), Kukumav (Athene noctua) ve Avrasya çulluğu (Scolopax rusticola) yer almaktadır (Resim 2). Bir bayağı turnasının dirsek kemiğinden alet
yapımı örneği de tespit edilmiştir. Öte yandan, günümüzde bölgede mevcut
olan çeşitli su kuşu ve kara kuşlarının genellikle et kaynağı olarak avlanıldığı bilinmektedir (Sari vd., 2018). Bu nedenle, özellikle et sağlayan kuşların,
Alaybeyi halkının en azından mevsimlik avcılık uygulamalarının önemli bir
parçası olduğu varsayılmaktadır.
İşlenmiş Kemikler: Alaybeyi hayvansal kalıntılardan şimdiye kadar kaydedilen en az 53 işlenmiş kemik ve kemik alet bulunmaktadır. Bunlardan
bız, uç, dokuma aletleri, bıçak izmariti, çizgili kemikler, delikli kürek kemik,
delikli parmak kemikler, delikli aşık kemiği, kemik boncuğu öne çıkar. Alaybeyi Höyük’te bulunan mezar eşyaları ise en dikkat çeken kemik aletler ve
işlenmiş kemikler arasındadır. Şaşırtıcı bir şekilde sığır, at, eşek, yaban domuzu, keçi, koyun, geyik ve turna gibi çeşitli türlerin kemikleri, kemik aletlerinin yapımında kullanılmıştır (Resim 3).
SONUÇ
Kalkolitik Çağ’dan Geç Demir Çağı’na kadar Alaybeyi Höyük’te yaşayan
toplumlar, hayvansal beslemede temel olarak üç ana takson, sığır, koyun ve
keçiye odaklanmaktır. Bununla birlikte, çoğunlukla mevsimsel avcılıktan
elde edilmiş olan yabani domuz ile birlikte özellikle yabani kuşları da ek et
kaynakları olarak kullanılmıştır.
Sayıları nispeten küçük olan keçi kalıntıları dışında tüm memeliler, Er-
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zurum Ovası ve yakın bölgelerdeki tipik olarak daha kısa yaz ve daha uzun
soğuk iklim koşulları altında kalıcı olarak yaşam sürdürmektedir. Bununla
birlikte su samuru ve kunduz, özellikle Alaybeyi Höyük’ün yakın bölgesinde
nispeten bataklık ve sulak alanlı çevre koşullarını gösterir. Tespit edilen kuşların bir kısmı yaz ya da kış göçmeni olarak bulunmaktadır. Bununla birlikte,
turna, çamurcun, kınalı keklik ve kukumav bölgenin kalıcı sakinleri olarak
bilinmektedir (Sari vd., 2018). Dolayısıyla tespit edilen faunalar, hemen hemen verimli çevresel ortamdaki Alaybeyi toplumlarının, neredeyse günümüze benzer bir iklim koşullarında yaşadığını göstermektedir.
Genel olarak, Alaybeyi Höyük’teki insanlarla çeşitli hayvan türlerinin arasındaki ilişkiler yalnızca yem-tüketici ilişkisi şeklinde olmadığı görünmektedir.
Çevresel koşullar ve diğer arkeolojik bulgular göz önüne alındığında, Alaybeyi Höyük’teki insan-hayvan ilişkilerinin etkileşime dayandığı söylenebilir. Bu
ilişkiyi yöneten ve şekillendiren sadece Alaybeyi insanları değildi, hayvan türleri de göç döngüleri ve mevsimsel uyum sağlama stratejileri ile ekolojik zincirin önemli parçaları olmakla birlikte, yabani ve evcil türlerin arasında uyum
oluşturmuş, insanlarla oluşan ilişki boyutlarına katkıda bulunmuştur.
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Grafik 1: Tanımlanmış olan toplam hayvan türlerin oranı.

Resim 1: Kesim, patolojik ve yanık izleri olan kemikler: a) sığıra ait atlas;
b) sığıra ait humerus; c) genç bir sığıra ait metatarsal kemiği;
d-e) Sığıra ait birinci parmak kemiği; f) Önce kırılmış ve daha
sonra bir birine kaynaşmış olan genç ata ait topuk ve aşık kemiği; g-h) Ağır yanmış olan sığıra ait parmak kemiği.
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Resim 2: Tanımlanmış kuş kemikleri: a-b) Çamur çulluğu’na ait bir
tarso-metatarsus; c-d) Avrasya çulluğu’na ait bir femur; e-f)
Kukumav’a ait bir tibio-tarsus; g) Bayağı turna’ya ait bir
carpo-metacarpus; ve h-i) Sülün’e ait yine bir tibio-tarsus kemik örneği.

Resim 3: Alaybeyi Höyük’te bulunan işlenmiş kemik ve kemik aletler: a-c) Sığıra ait deliklenmiş parmak kemiği, çizgili kürek
kemiği ve delikli aşık kemiği; d) Üç taraftan delinmiş olan at
parmak kemiği; e) Sığır ulna’sından yapılmış bir uç.
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ARKEOLOJİK ALANLARDA MİMARİ KALINTILARIN
KORUNMASINDA NANOTEKNOLOJİ KULANIMI
Ahmet SANSAR*
Ali Akın AKYOL
GİRİŞ
Yunanca “nannos” kelimesinden gelen ve “cüce” anlamı taşıyan nano,
bir fiziksel büyüklüğün bir milyarda biri olarak tanımlanmakta ve genellikle
metre ile birlikte kullanılmaktadır. Nanometre, 5 ila 10 atomun ardı ardına
dizilmesinden oluşan, metrenin 1 milyarda biri ölçüsündeki uzunluğu temsil etmektedir. Nanoneknoloji, 1-100 nm ölçeğindeki araştırma ve teknolojiyi
içermekte, küçük ölçeğinden dolayı strüktür oluşturmakta ve kullanmakta,
atomik ölçekte kontrol ve yönlendirme sağlamaktadır.
Nano partiküller, tarih boyunca çeşitli ürünlerde kullanılmıştır. En erken
örnekler çeşitli cam eserler ve kilise vitraylarında görülmektedir. Dönemine
göre oldukça ilginç bir uygulama örneği olarak Lycurgus Kupası’nda; kırmızı renkli kupa, ışığın açısının değişmesiyle yeşil veya sarıya dönüşmektedir
(Freestone, vd., 2007). Bunun nedeni malzeme üretiminde altın tozu nano
partiküllerdir (Şekil 1). Bir diğer tarihi örnek de Samuray ve Şam kılıçlarıdır,
bu kılıçlar nano malzeme türü olan “karbon nanotüpleri” içerir. Çelik ve bu
nano malzemenin birleşimi ile olağandan fazla dayanım ve esneklik görülür.
Bu dönemlerde nanoteknoloji bilgisi olmadan malzemede değişim yapılarak
bu sonuçlar elde edilmiştir.
Fizikçi Lord Faraday 19. yüzyılda altının renk değişimi etkisini keşfetmiştir. Avusturyalı fizikçi Richard Zigsimondy 1913’te partikülleri 1 nm ölçeğinde görebilmeyi sağlayan bir mikroskop icat etmiştir. Bu gelişmelerden sonra
1959’da nanoteknolojinin öncüsü sayılan Richard Feynman, “Aşağıda daha
çok yer var” konuşmasını yaparak, nano ölçeğe dikkatleri çekmiştir. Bu ko* Ph.D. Ahmet SANSAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültür Varlıklarını Koruma Doktora Programı, Ankara/TÜRKİYE. ahmetsansar60@gmail.com.
Doç. Dr. Ali Akın AKYOL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı
(MAKLAB), Ankara/TÜRKİYE. ali.akyol@hbv.edu.tr.
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nuşmada Feynman, malzemelerin atom ve moleküllerinin manipüle edilerek
yeni özellikler kazanabileceği üzerinde durmuştur. 1981’de Gerd Binnig ve
Heinrich Rohrer Tarama Tünelleme Mikroskobu’nu icat etmişler, ardından
da Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)’nun icadı ile nanoteknoloji büyük gelişim kaydetmiştir. Artık atomları sadece görmek değil, manipüle edebilmek
de mümkün olmaya başlamıştır.
Nanoteknoloji terimi ilk olarak 1974’te Tokyo Üniversitesi öğretim görevlisi Norio Taniguchi tarafından kullanılmıştır. Taniguchi, mikrometre toleransındaki üretim metotlarını tanımlamak için bu terimi kullanmıştır.
1980’lerden sonra dünyadaki nanoteknoloji araştırmaları hız kazanmıştır. Üniversitelerde ki araştırma birimlerinin yanında ileri teknoloji şirketleri
de nanoteknoloji geliştirme birimleri kurmuştur. Nanoteknolojinin gelişimi,
yeni malzemelerin üretilmesi, dolayısıyla mimari için yeni uygulama yöntemleri ve elemanların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Mimaride kullanılan
nano malzemeler; kendi kendini temizleyen ve kolay temizlenen, havayı
temizleyen ve kalitesini artıran, buhar oluşumunu engelleyen, ısı yalıtımı
sağlayan, ultraviyole ışınlara ve güneşe karşı korunum sağlayan, yangın korunumu sağlayan, anti bakteriyel, duvar yazısı, parmakizi tutmayan, çizilmeyen ve aşınmayan yüzey özelliklerine sahip olabilmektedir (Gür, 2010; Atik
ve Bilgin, 2018) (Tablo: 1).
Günümüzde özellikle yoğun bir kullanım alanı olan “Biyomimesis” (hayatı taklit etme ya da hayattakileri taklit etmek) kavramı, nanoteknolojiyle
yeni bir alanda daha yerini almaktadır. Nanoteknolojik çalışmaların bazı
alanlarında işte bu bakış açısıyla Lotus adındaki bir bitki kopyalanmaya çalışılmıştır. Lotus bitkisinin yüzeyindeki nano boyutlardaki hidrofobik (su
geçirmeyen) yapılar, yüzeye düşen su damlalarının yüzeyde tutunmalarını
engellemekte ve yaprağın eğimiyle su damlası aşağıya doğru kayarken, yaprak üzerindeki kir ve tozları da kendine katarak aşağıya düşmekte ve yaprak
böylece temiz kalmaktadır. Bu etki “Lotus Etkisi” olarak tariflenmiştir. Bu
model esas alınarak cephe kaplamaları üretilmeye başlanmıştır. Su ve kir tutmayan (hidrofobik), kendi kendini temizleyen akıllı yüzeyler elde edilmiştir.
NANOTEKNOLOJİK MALZEME ANALİZİ
Tarihi yapıların uzun süre yaşayabilmesi, hem amaca uygun (ihtiyaca,
çevre ve iklim şartlarına, fonksiyonuna vb. uygun) malzemelerin seçilmesine, hem de yapıyı oluşturan malzemelerin sahip oldukları özelliklerin bir-
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birleriyle uyum ve bütünlük gösterecek ortak bir form (malzeme bütünlüğü)
oluşturmalarına bağlıdır. Restorasyon ve konservasyon uygulamaları öncesinde, yapıların mimari, tarihi, sanatsal ve estetik özelliklerinin araştırılmasının yanı sıra arkeometrik incelemelerinin de yapılması, seçilecek onarım
malzemelerinin özgün yapıya uygun olarak belirlenebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bununla beraber restor-asyon ve konservasyon uygulamaları sonrasında ise gerçekleşen onarımlarda kullanılan özgün/onarım
malzemelerinin de korunmasına yönelik olarak arkeometri yine işe koşulmaktadır. Bu amaçla yapılan incelemelerin ana konularını uygulanan onarım
malzemelerinin dayanımlarının belirlenmesidir.
Görsel olarak oldukça sağlam (dayanıklı) olarak algılanabilecek yapısal
malzemeler iklimsel (mevsimsel döngüde sıcaklık ve nem değişimi, donma
çözülme süreci gibi), çevresel (sanayi bölgelerine, atık alanlara yakınlık, eksoz gazları salınımı, vejetasyon vb.) ve insani (tahripkâr/vandalist veya turistik etkilerle) etkilerle olumsuz yönde etkilenmekte, ani veya orta/uzun vadeli
tuzlanma, çatlama, kopma, likenleşme gibi bozulmalara uğrayabilmektedirler. Yapısal malzemelerin fiziksel özellikleri, malzemelerinin (özellikle taşların) belirlenmiş standart sınırlar içinde tanımlanabilen (sonucunda da dayanımlı/dayanımsız verisine ulaştıran) özelliklerinin teknik yönden ifadesidir.
İleri teknoloji ürünleri ile yapılan uygulamalar da bu konunun bir parçasını oluşturmaktadır. Dünyada ve ülkemizde yapısal malzemelerin (taş, tuğla,
ahşap ve sıvalar) dayanımlarını uzatmak amacıyla malzeme yüzeylerine uygulanan bazı kimyasalların etkileri veri oluşturabilecek nitelikte izlenmiş değildir. Özgün/onarım malzemeleri yüzeylerine uygulanan bu kimyasalların
etkilerini izlemek oldukça önemli hale gelmiştir. Bu amaçla yapılan incelemeler karakterizasyondan öte yaşlandırma (ageing) ve dayanım (durability)
süreçleri üzerine yoğunlaşmaktadır.
Nanoteknolojik (ya da bu etiketi taşıyan) ürünler restorasyon uygulamalarında dünyadaki örnekleri ile ülkemizde de erişilebilir hale gelmiş durumdadır. Bu ürünlerin yapısal malzemeyi ne derecede koruduğunun anlaşılması,
arkeometrik açıdan önemli yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu amaçla
piyasada taş yüzeylerin korunmasında kullanılan nanoteknolojik (nanosilis)
ürünler taranmış, tarihi malzemelerde koruma uygulaması olan bir firma ile
iletişime geçilerek incelenmek üzere taş yüzeylerde nanoteknolojik koruma
sağlayan ürünlerinin incelenmesine izin ve destek vermeleri talep edilmiş ve
olumlu karşılanmıştır. Kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak bu tür
ürünler üzerinde hem yapılan deneysel çalışmaların azlığı, hem de firmala-
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rın ürünlerinin incelenmesine karşı gösterdikleri olumsuz tavırlar açısından
bu türde çalışmalar daha değerli hale gelmektedir (Waked, 2011).
Seçilen taş yüzey koruyucu nanosilis kaplama malzemesinin seçilmiş taşlar üzerine uygulanıp, yaşlandırma ve dayanım (suda ve asitte) testlerinin
yapılması, çalışmanın sonuçları ve değerlendirmeleri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Taş yüzey koruyucu nanosilis kaplama malzemesi; “Tarihi Yapıların Arkeometrik Yöntemlerle Araştırılması AR-GE Projesi” kapsamında “Taş Malzeme Yüzey Korumasına Yönelik Nanoteknolojik Ürünün Dayanım Testleri”
adı altında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Tarihi Malzeme Araştırma
ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB)’ında incelenmiştir.
NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZLER
Taş yüzey koruyucu nanosilis kaplama malzemesi öncelikle ilgili firmadan etiketsiz olarak talep edilmiştir. Sonrasında da nanosilis kaplamanın yapılacağı taşların seçimine geçilmiştir. Bu amaçla hem günümüzde hem de
geçmişte yapısal malzeme olarak en çok kullanılan taşlardan kireçtaşı, tüf
ve andezit (Ankara taşı) türü taşlar test uygulamaları için seçilmiştir. Plaka
halinde 1,5 cm kalınlıkta temin edilen taşlar (kireçtaşı, tüf ve andezit) 1,5 x 1,5
x 2 cm boyutlarında uygun bir kesici ile kesilmişlerdir (Şekil: 3). Kodlanan ve
fotoğraflanan taş örnekler testler için farklı setler halinde hazırlanmışlardır
(Tablo: 2 ve Şekil: 4). Testler için hazırlanan taş örnekler beherlerin içerisine
alınarak, etüvde 70°C de 24 saat bekletilerek kurutulmuştur (Şekil: 5).
Taş örnek setleri öncelikle nanosilis kaplama malzemesi uygulanmamış ve
uygulanmamış taşlar olarak test örnekleri haline getirilmiştir. Nanosilis kaplama malzemesi taşların iki yüzeyine uygulanan örnekler her taş grubu için suda
ve asitte dayanım testleri için yeniden alt setler ve eşdeğer (2 örnek) örnekler
halinde hazırlanmıştır. Sonuçta örnek setleri (eşdeğer örnekleriyle beraber);
nanosilis kaplama malzemesi uygulanmamış 3 farklı taş seti, nanosilis kaplama malzemesi en az iki yüzeye uygulanmış, suda ve asitte dayanım testleri
için iki ayrı alt set halinde 3 farklı taş seti için hazırlanmıştır. Taş yüzey koruyucu nanosilis kaplama malzemesi, örneklerin iki yüzeyine fırça ile sürülerek
uygulanmıştır. Uygulama sonrasında nanosilis yüzey koruyucu malzemenin
kuruması için örnekler 24 saat beklemeye bırakılmıştır (Şekil: 6).
Taş yüzey koruyucu nanosilis kaplama malzemesi uygulanmış taş örnek
setleri, bir file içinde yaşlandırma cihazında 80°C’de %65 bağıl nemde 3 gün
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süreyle yaşlandırmaya maruz bırakılmıştır (Şekil 7). Bu cihazda 3 günlük yaşlandırma süreci 25 yıla denk düşmektedir (Batterham, I. and Rai, R., 2008).
Taş yüzey koruyucu nanosilis kaplama malzemesi uygulanmış taş örnekler saf su ve %3 oranında hazırlanmış H2SO4 seyreltik asit çözeltisi içerisine
konularak, 20 gün beklemeye bırakılmışlardır (Şekil 8).
Yaşlandırmaya maruz kalan, saf suda ve seyreltik asit çözeltisinde (%3’lük
H2SO4) çözeltisinde bekletilen taş örnek setlerinin görüntülemeleri Taramalı
Elektron Mikroskobu (Scanning Electron Microscope – SEM) ile yapılmıştır
(Şekil 9). Görüntüleme öncesinde analizin yapılabilmesi için örnekler %80 Au
+ %20 Pd içerikli malzeme ile kaplanmıştır (Şekil 9). Çalışmada, Carl Zeiss
(Supra 40 VP) marka SEM cihazı ve cihaza bağlı Bruker marka X-ışını analizörü (2000x büyütmede) kullanılmıştır (Şekil 9).
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER
Taş yüzey koruyucu nanosilis/nanoteknolojik kaplama malzemesi; kireçtaşı, tüf ve andezit türlerinde taşlar üzerine uygulanıp, yaşlandırma ve dayanım (suda ve asitte) testleri yapılmıştır.
Taş yüzey koruyucu nanosilis kaplama malzemesi uygulanmış ve uygulanmamış taş örneklerin 2000x büyütmede SEM analizi görüntüleri elde edilmiştir. Elde edilen görüntüler incelenip karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde, nanosilis koruyucu kaplama malzemesinin, uygulama yapılmamış
yüzeylere göre daha düzgün ve gözeneksiz bir yapıda olduğu görülmüştür
(Şekil 10a ve Tablo 3).
Yaşlandırma sürecine maruz bırakılan taş yüzey koruyucu nanosilis kaplama malzemesi uygulanmış ve uygulanmamış taş örneklerin 2000x büyütmede SEM analizi görüntüleri elde edilmiştir. Elde edilen görüntüler incelenip değerlendirildiğinde, nanosilis koruyucu kaplama malzemesinin 25
yıllık kuru ve nemli yaşlandırmadan sonra taş örneklerin (kireçtaşı, tüf ve
andezit) yüzeyinde kısmen de olsa kaldığı ancak koruyucu özelliğini kaybettiği görülmektedir (Şekil 10b ve Tablo 3).
Suda 20 gün boyunca bekletilme sürecine maruz bırakılan taş yüzey koruyucu nanosilis kaplama malzemesi uygulanmış ve uygulanmamış taş örneklerin 2000x büyütmede SEM analizi görüntüleri elde edilmiştir. Elde edilen
görüntüler incelenip karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde, nanosilis
koruyucu kaplama malzemenin, suda dayanım testinde taş yüzeyler üzerinde koruyucu özelliğini kaybetmediği görülmüştür (Şekil 10c ve Tablo 3).
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Seyreltik asitte (%3’lük H2SO4) 20 gün boyunca bekletilme sürecine maruz
bırakılan taş yüzey koruyucu nanosilis kaplama malzemesi uygulanmış ve
uygulanmamış taş örneklerin 2000x büyütmede SEM analizi görüntüleri elde
edilmiştir. Elde edilen görüntüler incelenip değerlendirildiğinde, nanosilis
içerikli yüzey koruyucu kaplama malzemenin seyreltik asitte (%3’lük H2SO4)
dayanım testi sonucunda; kireçtaşı yüzeyinde tamamen yok olduğu, tüfün
yüzeyinde kristalleşme yaratarak yapısının bozulduğu, andezitte ise koruyucu özelliğini koruduğu görülmüştür (Şekil 10d ve Tablo 3).
Ürünleri temin eden firma ile iletişime geçilip sonuçlar değerlendirildiğinde ürünün taşlar için su itici özellikle üretildiği, başka malzemeler için farklı
ürünlerinin de (başka bir çalışma konusu olabilecek) bulunduğu belirtilmiştir. Paylaşılan bu bilgi ile elde edilen sonuçların tutarlı oduğu görülmüştür.
Bununla beraber taş örneklerden kireçtaşı ve tüfün asidik etkiye olumsuz
cevap verdikleri, andezitin ise yüzeyinde koruma sağlandığı anlaşılmıştır.
Yaşlandırma testi sonucunda ise ürünün 25 yıl olmasada, 10 yıl ve üzerinde koruyuculuk sağlayabildiği sonucuna varılmıştır.
Bu türde deneysel çalışmaların artarak gerçekleştirilmesi ile hem tarihi
malzemelerin ne derecede korundukları hem de bu tür ürünlerinin koruyucu
etkisinin anlaşılması mümkün olabilecektir.
TEŞEKKÜR
Yazarlar, ürettikleri taş yüzey koruyucu nanosilis kaplama malzemesinin
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Şti.’ne teşekkürlerini sunarlar.
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Şekil 1: Lycurgus kupası’nda; kırmızı renkli kupa, ışığın açısının değişmesiyle yeşil veya sarıya dönüşmektedir.



Şekil 2: Mimaride kullanılan nanoteknolojik özellikteki seramiklerin geleneksel malzeme ile karşılaştırılması
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Şekil 3: Örneklem olarak seçilen taşların temini ve testler için aynı boyutta (1,5
x 1,5 x 2 cm) kesim işlemi
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Tablo 2: Taş örneklere uygulanan testler ve kodlamalar
Testler

Kireçtaşı

Tüf

Andezit

Test Uygulanmamış Taşlar

BTK1

BTT1

BTA1

Tüm Yüzeye Nanosilis Uygulanan Taşlar

TNK1

TNT1

TNA1

Yaşlandırma Testi Uygulanan Taşlar

YK1

YT1

YA1

Su Dayanımı Testi Uygulanan Taşlar

SK1

ST1

SA1

SK1

ST1

SA1

Asit (Sülfirik Asit) Dayanım Testi
Uygulanan Taşlar



YK1

YT1

Kireçtaşı

Tüf

YA1
Şekil 4: Örneklem olarak seçilen kireçtaşı, tüf ve andezit kayaç türünde aynı boyuttaki taşların testler için hazırlanması
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Şekil 5: Taş örneklerin beher içerisinde etüvde 70°C’de 24 saat bekletilerek kurutulması



Şekil 6: Taş örneklere nanosilis yüzey koruyucu kaplama malzemesinin fırça ile yüzeylerine uygulanması ve uygulama sonrasında kuruması için 24 saat beklemeye
bırakılması
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Şekil 7: Nanosilis yüzey koruyucu kaplama malzemesi uygulanmış taş örneklerin yaşlandırma cihazında 80°C’de %65 bağıl nemde 3 gün süreyle yaşlandırılması.



20. Gün /

20. Gün / %3 H2SO4

Şekil 8: Nanosilis yüzey koruyucu kaplama malzemesi uygulanmış taş
örneklerin saf su ve %3 oranında hazırlanmış H2SO4 çözeltisinde
20 gün bekletilmesi
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Şekil 9: Nanosilis yüzey koruyucu kaplama malzemesi uygulanmış/uygulanmamış taş
örneklerin testler sonrasında (20 gün asidik işleme maruz kalan ve saf suda bekletilen) taş örneklerin SEM analizlerinin yapılabilmesi için %80 Au + %20 Pd içerikli
malzeme ile kaplanmaları



Şekil 10a: Nanosilis yüzey koruyucu kaplama malzemesi uygulanmış/uygulanmamış taş
örneklerin SEM görüntülemeleri (2000x büyütme)
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Şekil 10b: Nanosilis yüzey koruyucu kaplama malzemesi uygulanmış/uygulanmamış taş
örneklerin SEM görüntülemeleri (2000x büyütme) – Yaşlandırma (25 Yıl) Testi

Şekil 10c: Nanosilis yüzey koruyucu kaplama malzemesi uygulanmış/uygulanmamış taş
örneklerin SEM görüntülemeleri (2000x büyütme) - Suda Dayanım Testi
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Şekil 10d: Nanosilis yüzey koruyucu kaplama malzemesi uygulanmış/uygulanmamış taş
örneklerin SEM görüntülemeleri (2000x büyütme) – Asitte (%3’lük H2SO4) Dayanım Testi

Tablo 3: Taş örneklere uygulanan testler ve sonuçları
Uygulanan Testler

Kireçtaşı

Nanosilis Uygulanmamış Taşlar

BTK1

-

BTT1

-

BTA1

-

Nanosilis Uygulanmış Taşlar

TNK1

+

TNT1

+

TNA1

+

Yaşlandırma Testi

YK1

X

YT1

X

YA1

X

Suda Dayanım Testi

SK1

+

ST1

+

SA1

+

Asi e (H2SO4) Dayanım Testi

SK1

X

ST1

X

SA1

+

24

Tüf

Andezit
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MAGNESİA’DAN ELE GEÇEN DEMİR CÜRUFLARINDA
ARKEOMETRİK İNCELEMELER
Atalay KARATAK*
Ali Akın AKYOL
Işık BİNGÖL
ÖZ
Anadolu’da M.Ö. 3. binyıl sonu ile M.Ö. 2. binyılın başlarından itibaren
kullanıldığı bilinen demir konusunda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır.
Dolayısıyla ülkemizde demir ve demir esaslı buluntular üzerinde ölçeği ve
kapsamı fark etmeksizin gerçekleştirilecek her yeni çalışma, her belgeleme,
her teknik rapor; demir esaslı buluntuların daha iyi tanımlanması ve anlamlandırılmasının önünü açmaktadır. Genel kanının aksine, metalürjik süreçlerin ve işlemlerin ana atıkları olan cüruflar, içerisinde teknoloji tarihine dair
değerli veriler barındıran önemli arkeolojik materyaller niteliğindedir. Zira
cürufların kimyasal içerikleri, faz bileşimleri ve mikro yapılarının incelenmesi arkeoloji ve arkeometalürjinin birçok sorusuna cevap verebilir. Bu çalışmada, Batı Anadolu için oldukça önemli bir arkeolojik merkez olan Magnesia
Antik Kenti’nin çeşitli alanlarından 2000-2013 yılları arasında yapılan bilimsel kazılarda ele geçmiş olan 7 adet demir cürufu arkeometrik yöntemlerle (HH-XRF, XRD, Metalografi) incelenmiştir. İncelemeler sonucunda elde
edilen veriler yardımıyla yapılan arkeometalürjik yorumlamalar ile kentin
mevcut arkeolojik verileri arasında bağlantılar kurulmaya çalışılmıştır.
GİRİŞ
Aydın İli, Germencik İlçesi’ne bağlı Tekin Köyü sınırları içerisinde yer
alan Magnesia Antik Kenti (Şekil 1), kuruluş öyküsünün bilindiği az sayıda
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antik kentten biridir. 1892 yılındaki kazılar sırasında Agora-Batı Stoa önünde
bulunan yazıtta aktarılan bilgilere göre kent, Thesselia’dan gelmiş ve kendilerine Magnetler diyen bir topluluk tarafından kurulmuştur1. Magnesia’da, 19.
yüzyıldan itibaren çok sayıda bilim insanı araştırma ve kazı çalışmaları yapmıştır2. Günümüzdeki araştırma ve kazı çalışmaları ise 1985 yılından itibaren
Prof. Dr. Orhan BİNGÖL başkanlığında yürütülmektedir.
Ülkemizde kazı buluntusu arkeolojik metaller, madencilik ve metal işçiliği tarihi konusunda günümüze kadar yapılmış olan az sayıdaki çalışma incelendiğinde; söz konusu çalışmaların ağırlıklı olarak arkeologlar tarafından
yapılan, analojik tipolojiye dayalı değerlendirmeler olduğu görülmektedir3.
Bunun yanında, arkeolojik demir ve demir esaslı buluntular konusundaki çalışmaların ise madencilik ve metal işçiliği tarihine yönelik mevcut çalışmaların oldukça küçük bir kısmını kapsadığı dikkat çekmektedir. Demirin yoğun
oksidasyondan kaynaklı çok çabuk bozulması ve demir oksidin, üretilen objeyi/eseri zaman içerisinde neredeyse tamamen yok ettiği de bilinmektedir4.
Bu kimyasal reaksiyonun olumsuz bir sonucu olarak, arkeolojik seviyelerdeki demir esaslı objelerin ve eserlerin birçoğu günümüze kadar ulaşamamış
veya üretildikleri günkü tipolojik özelliklerini kaybedecek şekilde bozulmuşlardır. Bu durum demir veya demir esaslı arkeolojik obje veya eserlerin tipolojik olarak tanımlanmalarını ve sınıfladır-ılmalarını oldukça güç bir hale
getirmektedir. Ancak, arkeolojik demir ve demir esaslı buluntular üzerinde
yapılan tipoloji çalışmalarının, arkeometrik çalışmalarla desteklenmesi halinde, daha nitelikli tanımlamaların yapılabildiği görülmüştür5. Bu arkeometrik
çalışma, Magnesia’daki demir üretimi ve demir işçiliğine yönelik temel düzeyde tanımlamaların yapılması, dolaylı olarak da bölgenin madencilik ve
metal işçiliği tarihine kent bazında katkılar sağlanmayı amaçlamaktadır.
ÖRNEKLER
Çalışma seti, yerleşimin çeşitli kesimlerinden alınan 7 adet cüruftan (M2,
M3, M5, M7, M10, M11 ve M13) oluşmaktadır (Şekil 2,3). İnceleme kapsamına alınan cüruflar, Magnesia Arkeolojik Kazısı’nın 2000-2013 sezonlarından
ele geçen çok sayıda cüruf arasından, morfolojik özellikleri belirgin olarak
1
2
3
4
5

Bingöl, 1998: 5-6; Bingöl, 2007: 15-17.
Kökdemir, 2009: 8.
Karatak, 2018: 24-27.
Sherby ve Wadsworth, 2001: 347.
Bkz. Karatak, 2018: 117, 119.
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anlaşılabilen ve yapısal bütünlüğünü korumuş örneklerin oluşturduğu bir
grubu teşkil etmektedir. Morfolojik özellikleri diğer örneklerle benzeşen, fakat yapısal bütünlüğü bulunmayan M13 kodlu örnek ise benzer özellikler
taşıyan ancak çalışmada tasnif dışı bırakılan cüruf parçaları hakkında bilgi
edinebilmek amacıyla çalışma içerisine dâhil edilmiştir.
Cüruflardan Sebasteion’dan ele geçen 1 örnek (M7) dışındaki örneklerin
tamamı, Artemis Kutsal Alanı’ndan ele geçmiştir. Cüruflardan 2 tanesi (M5
ve M11) Kuzey Yapı olarak adlandırılan yapıdan, 1 tanesi (M3) Artemis Sunağı’nın hemen kuzeybatısından, geri kalan 3 tanesi ise Artemision’un güney kesimlerinden (Güney Stoa önü, Güney Temenos) ele geçmiştir (Şekil:
4). İncelenen tüm örnekler, morfolojik olarak konkav-konveks olarak bilinen
cüruf tipindedir. Ağırlığı ölçülmüş örnekler, 600 ila 6800 g (6,8 kg) arasında
değişen bir ağırlık dağılımına sahiptirler (Tablo: 1).
NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZLER
Çalışma setinin dokümantasyon çalışmaları Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, Güzel Sanatlat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı’nda (MAKLAB) yapılmıştır. Örneklerin numune hazırlama ve analiz işlemlerinin tamamı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM), Arkeometri Laboratuvarı’nda yapılmıştır.
Analiz aşaması öncesinde, arkeolojik ve tarihi metallerde izlenen standart
metalografik numune hazırlama prosedürü6 izlenmiştir. Tüm örneklerden
su soğutmalı kesici yardımıyla kesit alınmıştır. Kesiti alınan numuneler elle
tutulamayacak kadar küçük boyutta olduklarından dolayı (Şekil: 3) metalografik inceleme öncesinde soğuk kalıba alma yöntemiyle, vakum ortamında
kalıba alınmıştır. Kalıba alınan numuneler, zımparalama ve parlatma işlemlerine tabi tutulmuş, ardından ultrasonik banyo yardımıyla kesit yüzeyinde
biriken çuha ve diğer aşındırıcılara ait kalıntılarından arındırılmıştır. Parlak
kesitleri elde edilen numuneler, optik mikroskop altında incelenmiş ve örneklerin mikro yapı karakterini temsil eden alanlarından görüntüleri alınmıştır. Metalografi incelemesi için kesiti alınan örneklerden arta kalan katı
numuneler ise X-Işını Toz Kırınımı (XRD) analizi için titreşim hareketi ile
çalışan halkalı değirmen (öğütücü) yardımıyla toz haline getirilmiştir.

6

Scott, 1991.
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Cüruflardaki element kompozisyonunun belirlenmesi amacıyla, mevcut
oksit konsantrasyonlarının tespiti için doğrulanmış verilerle özel olarak kalibre edilmiş SPECTRO marka, xSORT model el tipi (HH) X-Işını Fluoresans
(XRF) spektrometresi ile ölçümler alınmıştır. Tarihi ve arkeolojik metal dışı
materyalde yapılan enerji dağılımlı XRF ölçümlerinde, hafif elementlerde bozulmaların ve düzensiz yüzey geometrisinin neden olduğu analitik hatalar
meydana geldiğinden7 dolayı, incelenen cürufların element kompozisyonu
olabildiğince doğru bir biçimde belirlemek amacıyla; özel numune tutuculara konulan toz numunelerden ölçüm alınmıştır. Her bir cürufa ait homojenize edilmiş toz numuneye çoklu (en az 3 noktadan ölçüm) HH-XRF ölçümlerini yapılmış ve değerlendirmelerde bu ölçümlerden elde edilen sonuçların
aritmetik ortalamaları kullanılmıştır. Cüruflardaki kristal fazlar ve mineral
kompozisyonunun belirlenmesi için toz numunelere PANalytical marka,
Empyrean model X-Işını difraktometresiyle 2 theta aralığında X-Işını Toz Kırınımı (XRD) analizi yapılmıştır.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Cürufların Morfolojisi
Demirin izabesi ve işlenmesi sırasında hammadde, fırın yapısı ve işlem
çeşitliliğine bağlı olarak çeşitli cüruf morfolojilerinin oluştuğu bilinmektedir8. Çalışmada incelenen cürufların tamamı, plan-konveks cürufların9 alt
tipi olan ve konkav-konveks10 (kalın cidarlı bir çanağı andıran) cüruflar olarak tanımlanan morfolojiyle uyumlu bir görünümdedir. Plan-konveks ve
konkav-konveks cürufların, demirci işliğindeki ocakta (demirci ocağı) yapılan ikincil işleme (secondary smithing) uygulamaları sırasında oluştuğu bilinmektedir11. Demirci ocağındaki en sıcak kısım olan, üflecin ve dolayısıyla
oksijen girişinin hemen önünde yer alan kısımlara düşen; tufal (hammer scale) ve demir parçacıkları, yakıt külü, tufal oluşmasını engellemek için yapılan
kumlamaya (antioksidan) bağlı olarak dökülen kumlar, ocak astarına ait parçacıklar vb. katı parçacıklar, ocağın içindeki yüksek sıcaklıklarda birbirine
kaynaşır. Kaynaşmış bu parçacıklar, ocak dibinde düşük sıcaklığa sahip bir

7
8
9
10
11

Ogburn ve diğ., 2013.
Blakelock ve diğ., 2009: 1745.
McDonnell, 1989: 3.
Serneels ve Perret, 2003: 472-473, Fig. 4.
Bayley ve diğ., 2001: 14-15, Fig. 21; Blakelock ve diğ., 2009: 1746.
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bölgeye ulaştığında katılaşarak çökelir12. Bu yüzden bu morfolojideki cüruflara “ocak dibi cürufları” (smithing hearth bottom/smithing hearth bottom
slag) adı da verilmektedir13. Bu cürufların ağılıklarının 100 ila 2000 g arasında
değiştiği bilinmesine14 rağmen, yer yer 300015-375016 grama kadar çıkabildiği
bildirilmektedir. 3000 g ve üzerinde olarak bildirilen bu ağır cüruflar, Orta
Çağ ve sonrasına aittir. Arkeolojik seviyelerde ise bu morfolojideki cürufların ağırlıkları (istisnalar olmakla birlikte) 200 ila 1200 g arasında değişmektedir17. Magnesia cüruflarından, ağırlığı ölçülmüş örnekler 600 ila 6800 g
arasında değişen bir ağırlık dağılımına sahiptir. 6800 g ağırlığında olan ve
Artemis Sunağı’nın hemen kuzeybatısındaki alandan ele geçen M3 kodlu örnek; Orta Çağ ve sonrasındaki cüruflar için belirtilen ağırlıkların bile iki katı
ağırlığa sahip olması bakımından dikkat çekicidir. Ağırlığı ölçülmüş diğer
örnekler (M5, M10 ve M11) ise literatürde arkeolojik cüruflar için belirtilen
ağırlık bandında (200-1200 g) yer almasına rağmen, nispeten ağır sayılabilecek gramajlardadır (Tablo: 1). Cürufların ağırlıklarında ve morfolojilerinde
gözlemlenen bu durumu, incelenen cürufların ait olduğu işliklerde yoğun
olarak yapılan demircilik faaliyetlerinin, hatta kütlevi üretimin yapıldığının
göstergesi olarak yorumlamak mümkündür.
Cürufların Element Kompozisyonu
Demir üretimi ve işlenmesinin çeşitli aşamalarında silikat (SiO2), alümina
(Al2O3) ve kireç/kireçtaşı (CaO) kullanıldığı bilinmektedir 18. XRF sonuçları
genel olarak incelendiğinde; öngörülen biçimde incelenen tüm cürufların
ağırlıklı olarak demir oksit (Fe2O3: %60-88), silisyum oksit (SiO2: %5-16) ve
kalsiyum oksit (CaO: %3-10) ihtiva ettiği görülmüştür. İçerdikleri bu üç ana
elementin oranlarının cüruflar arasındaki dağılımına ve standart sapma değerlerine bakıldığında, cüruflar arasındaki element konsantrasyonlarında heterojen bir dağılım olduğu izlenmiştir (Tablo: 2). İncelenen cüruflarda izlenen
en yüksek Fe miktarının (%88,20), Sebasteion’dan ele geçen M7 kodlu örneğe,

12
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McDonnell, 1989: 6; Serneels ve Perret, 2003: 470-471; Blakelock ve diğ., 2009: 1746; Güder ve
diğ., 2015: 208.
Bayley ve diğ., 2001: 14 vd.; Selskienė, 2007: 22.
Özbal, 2010: 241.
Serneels ve Perret, 2003: 476, Fig. 6.
Özbal, 2010: 244.
Serneels ve Perret, 2003: 476, Fig. 6.
Serneels ve Perret, 2003: 472; Özbal, 2010: 241.

................................................................................................................ 29

en düşük Fe miktarının (%60,50) ise Güney Temenos, 1-2 nolu açmadan ele
geçen M10 kodlu örneğe ait olduğu görülmektedir. Kalan diğer 5 cürufun ortalama Fe miktarı %73,38 iken, bu ortalama cürufların tamamında %73,66’dır.
Magnesia cürufları arasında en yüksek Si miktarı (%16,49) ile M10 kodlu örneğe aitken, en düşük Si miktarına (%5,77) sahip örnek ise Güney Stoa önü,
krepidoma ile kaideler stylobatı arasından ele geçen M2 kodlu örnektir. Kalan diğer 5 cürufun ortalama Si miktarı %12,25 iken, bu ortalama cürufların tamamında %11,93’dür. Tüm örnekler arasındaki, en yüksek Ca miktarı
(%10,82) M10 kodlu örneğe aittir. Buna karşın, M2 kodlu örnek en düşük
(%3,06) Ca miktarına sahiptir. Kalan diğer 5 cürufun ortalama Ca miktarı
%6,85 iken, bu ortalama cürufların tamamında %6,87’dir. Bu ana elementler
dışında, izabe için seçilen cevherden ve/veya üretimin çeşitli evrelerinde yakıt olarak kullanılan kömürden kaynaklı olarak cüruflarda çeşitli konsantrasyonlarda bulunduğu bilinen19 magnezyum (MgO: %<3,42-<3,91), potasyum
(K2O: %0,01-0,55), fosfor (P2O5: %0,13-1,46), mangan (MnO: %<0,009-0,11) ve
arsenik (As: %<0,002-0,02) gibi elementlere de rastlanmıştır.
Cüruflardaki element kompozisyonlarının, demirci ocağının üretim biçimiyle ilişkili olarak değiştiği bilinmektedir20. Cüruflarda bulunan demir,
silika ve kalsit miktarlarının cürufun oluştuğu ocakta yoğun olarak uygulanan işlem hakkında bilgi vermektedir. Üretilen obje yüzeyinde dövme veya
farklı katmanların/parçaların birleştirildiği ocak kaynağı (welding) işlemi
yapılırken, katmanlar arasındaki oksitlenmeyi ve tufal (hammerscale) oluşumunu engellemek amacıyla kum (silika) ve kil (kalsit) kullanılmaktadır21.
Cüruf içerisindeki yüksek silika ve kalsit içeriğinin, çalışılan çelik içerisindeki karbonun yanmasını önlemek veya yüksek kalitede bir ocak kaynağı
yapmak gibi çok miktarda kum kullanılan işlemlerin bir sonucu olduğu ifade
edilmektedir22. Ocak kaynağı tekniğinin büyük boyutlu objelerde, ağırlıklı
olarak da silahlar ve kesici aletlerin üretiminde kullanıldığı bilinmektedir23.
İster çelikteki karbon içeriğinin yanmasını önlemekle, isterse de ocak kaynağı yapmakla ilişkilendirilsin; yüksek silika ve kalsit miktarına karşılık
cüruflarda görülen düşük demir içeriğinin, mukavemeti yüksek, büyük boyutlu ve ileri düzey demircilik becerileri gerektiren objelerin üretimiyle ala19
20
21
22
23

Serneels ve Perret, 2003: 472; Dunster ve Dungworth, 2012: 14.
Eekeiers ve diğ., 2016: 1075.
Crew, 1996: 2, Serneels ve Perret, 2003: 476; Güder ve diğ., 2015: 208.
Serneels ve Perret, 2003: 476; Özbal, 2010: 242-243.
Eekeiers ve diğ., 2016: 1082.
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kalı olduğu anlaşılmaktadır. Buradan hareketle M3, M5, M10, M11 ve M13
kodlu örneklerin, ağırlıklı olarak ocak kaynağı yapılan bir demirci ocağında
oluştuklarını önermek mümkündür. Bu örneklerin element kompozisyonu
FeO-SiO2-Al2O3 üçlü faz diyagramı24 içerisinde değerlendirildiğinde, beş örneğin de ergime derecesine yakın sıcaklıklara çıkmış ocaklarda oluştuğu görülmektedir. Bunun yanında, demirce zengin cürufların ise dövme-tavlama
işlemleri veya ergime derecesine yakın sıcaklıklarda yapılan ocak kaynağı ile
ilişkilendirilebileceği ifade edilmektedir25. Ancak demirce zengin olan M2 ve
M7 kodlu örnekler FeO-SiO2-Al2O3 üçlü faz diyagramı içerisinde incelendiğinde, bu örneklerin bahsedilen sıcaklıkların altında bir işlem sıcaklığında
oluştuğu anlaşılmaktadır (Tablo: 3). Dolayısıyla M3, M5, M10, M11 ve M13
kodlu örneklerin büyük boyutlu objelerin, silah ve kesici aletlerin yapıldığı
demirci ocaklarına, M2 ve M7 kodlu örneklerin ise yumuşak ham demirin
dövüldüğü ancak yüksek dayanıma ihtiyacı olmayan işler için yapılmış, ileri
düzey demircilik becerisi gerektirmeyen objelerin (çivi, küçük boyutlu donatılar vb.) üretiminin yapıldığı ocaklarda oluştuğunu söylemek mümkündür.
Tüm bunların yanında, cürufa yakıtla geçemeyecek bir iz element olan
ve köken tanımlamalarında kullanılan arseniğin (As), Magnesia cürufları
ve çevresindeki demir yataklarının içerisindeki konsantrasyonları birbiriyle
karşılaştırılmıştır. Magnesia yakınlarında (İzmir-Torbalı) bulunan ve yüksek
As impüritesiyle (safsızlık) bilinen Yazıbaşı (Hortuna) 26 demir yatağına ait
veriler, cüruflarda kullanılan demirin kökenine dair ipuçları bulabilme ihtimaline karşı incelenmiştir. As miktarları açısından yapılan karşılaştırmada;
Yazıbaşı (Hortuna) demir yatağının As miktarı (%1,70) ile incelenen cüruflar
arasında görülen en yüksek As (%0,02) miktarı arasında kabaca yüz misli
fark olduğu görülmüştür. Bunun yanında, yine Magnesia’ya çok yakın mesafelerde bulunan Söke yakınlarındaki Çavdar27 ve Koçarlı yakınlarındaki
Salhane28 demir yatakları (Şekil 1) da incelenmiştir. İncelenen demir yataklarının demir tenörü, Yazıbaşı (Hortuna)’da %45, Çavdar’da yer yer %67,64’e
kadar çıktığı bildirilmekle birlikte, ortalama %42,62 ve Salhane’de ise yer yer
%54,46’ya kadar çıktığı bildirilmekle birlikte, ortalama % 44,51 şeklindedir.
Bu yataklar MTA raporlarında “düşük tenörlü … zenginleştirme yöntemleri ge24
25
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28

Verein Deutscher Eisenhüttenleute,1995: 111, Fig. 3.183.
Serneels ve Perret, 2003: 476.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, 1994: 256-258.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, 1994: 149-151.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, 1994: 151-153.
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liştirilmeden işletilmeleri mümkün değildir”29 ibaresiyle tanıtılmaktadır. Bunun
yanında, erken dönem madencilerinin normal şartlarda demir tenörünün
%55 ila %60’ın altında olan demir yataklarını kullanma eğiliminde olmadığı
da bilinmektedir 30. Yazıbaşı (Hortuna), Çavdar ve Salhane demir yatakları
için; antik teknoloji ile işletilemeyecek derecede düşük tenörlü olması nedeniyle, Magnesialı madenci ve demircilerin bu yataklardan faydalanmış olamayacaklarını söylemek mümkündür.
Cürufların Mineral Kompozisyonu
Mineralojik açıdan değerlendirilen örneklerin XRD desenleri (Tablo: 4)
incelendiğinde; cürufların tamamının ağırlıklı olarak demir oksitler (vüstit,
manyetit) ve demir oksidin bozulma ürünleri (götit, lepidokrosit) ve heterojen kalsiyum silikatlardan (hedenbergit, montisellit) oluşan mineral kompozisyona sahip olduğu görülmektedir (Tablo: 1). Demirci cüruflarında (smithing slags) bulunması beklenen31 bu mineraller, element kompozisyonuyla
da uyuşmaktadır (Tablo: 2). FeO-SiO2-Al2O3 üçlü faz diyagramı32 incelendiğinde ise (Tablo: 3); M10 fayalit sınırına yakın olmakla birlikte, örneklerin tamamının vüstit bölgesinde olduğu ve 1300°C altındaki (~900-1200°C) çalışma
sıcaklıklarında oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu durum da hem XRF,
hem de XRD verileriyle uyuşmaktadır.
Cürufların optik mikroskop altındaki parlak kesit görüntülerine (Şekil: 5)
bakıldığında; tüm cüruflarda hakim yapının yarı camsı yapı içerisinde gelişmiş
küresel vüstit olduğu görülmektedir. Cüruflarda antioksidan veya indirgeyici eritgen (flux) olarak kullanılan kum tanelerinin yanında, korozyon alanları
(Şekil: 5a), gözenekler (pore) ve tufal alanları (Şekil: 5b) küresel vüstit alanlarının sınırlarını belirleyen heterojen bölgeler olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca
cüruflarda yer yer demir oksitçe zengin alanların tekrar indirgenmesi sonucu
oluşan metalik demir alanlar, demir damlacığı (Şekil: 5c) ve demirci cürufunun
tanımlanmasını sağlayan öğeler arasında sayılan33 metalik demir parçacıkları
da (Şekil: 5d) görülmektedir. Buna ek olarak, küresel vüstit alanlarının sınırlarından itibaren hızlı soğuma ve su verme işlemleriyle ilişkili olarak geliştiği
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Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, 2017: 16-17, Tab. 3.
Pleiner, 2000: 87.
Güder ve diğ., 2015: 207.
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önerilen34 iskelet veya düzensiz dendritik yapıdaki vüstit yapılar da faz kopmozisyonu içerisinde dikkat çekmektedir (Şekil: 5e-f).
Cürufların Mekânsal Dağılımı
Magnesia demirci cüruflarının mekânsal dağılımları ve cürufların ele geçtiği alanların işlevleri açısından oldukça ilginç bir görünüm sergilemektedir.
Zira incelenen ve tasnif dışı bırakılan cüruflar çok geniş bir yayılım alanını
kapsamakta ve geniş alanlara yayılmış bu kadar fazla cürufun bir atölyeler
mahallesinden çıkmış olması beklenmektedir. Ancak, Magnesia cürufları bu
beklentinin oldukça dışında bir dağılım göstermektedir. Çalışma kapsamında incelenen cüruflardan hiçbirisi, üretimin olduğu alanlardan ele geçmemiştir. Sebasteion’dan ele geçen 1 örnek (M7) dışındaki tüm cüruflar Artemis
Kutsal Alanı temenosu içerisinde kalan ve kutsiyeti olan yapı veya alanlarda
bulunmuştur. İleri düzey demircilik faaliyetlerinin ve kütlevi üretimin yapıldığına dair veriler sunan bu demirci cüruflarının olağandışı mekânsal dağılımı, oldukça karmaşık bir durum ortaya koymaktadır.
Magnesia ve yakın çevresinin tarihsel süreci incelendiğinde bu olguyla
ilişkili olabilecek bir veri dikkat çekmektedir: M.S. 258 yılında, Kafkaslar
üzerinden Anadolu’ya giren Gotlar’ın, Khalkedon’a (İstanbul-Kadıköy), Nicomedia’ya (İzmit), Nicaea (İznik) ve Prusa (Bursa) kentlerini istila ederek
yağmaladıkları, Kyzikos kentinin ise (Balıkesir-Erdek) bu istiladan bir şekilde kurtulduğu ifade edilmektedir. Bu ilk istila dalgasının ardından, M.S.
262 yılında Batı Anadolu’nun ikinci kez Gotlar tarafından istila edildiği ve
Gotlar’ın Ephesos kentinin (İzmir-Selçuk) Artemis ve Serapis tapınaklarını,
Priene kentinin (Aydın-Söke) Athena Tapınağı’nı, Didyma kentinin (Aydın-Didim) Apollon Tapınağı’nı, yakıp yıkarak yağmaladıkları aktarılmaktadır35. Aynı yıl içerisinde Magnesia’nın da Gotlar tarafından yakılıp yıkıldığı
bilinmektedir36. Bunun yanında, ilk hedef olarak büyük ve ünlü tapınakları
seçtiği bilinen Gotlar’a karşı M.S. 262 yılı öncesinde, Magnesia’da surların
Artemis Tapınağı’nı içine alacak şekilde tahkim edilerek küçük bir savunma
kalesi niteliği kazandırılmış olabileceği önerilmektedir37.
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Eldeki bu arkeolojik ve tarihi verilerden yola çıkarak; Magnesia’dan ele
geçen cürufların mekânsal dağılımındaki bu olağandışı durumun, Batı Anadolu’daki büyük kentlerin büyük tapınaklarını hedef aldıkları bilinen Gotlar’a karşı oluşturulmuş savunma önlemlerinin bir göstergesi olarak yorumlamak mümkündür. Zira incelenen cürufların çoğunluğu, silah üretimi ile
ilişkili veriler sunmaktadır. Bunun yanında cürufların neredeyse tamamı
kentin en önemli tapınağı olan Artemis Tapınağı ve Temenos duvarları içerisindeki alanlarda yer almaktadır. Bu durum, işgal öncesinde veya sırasında
daralan savunma hattının, Gotlar’ın ilk hedefi olacağı öngörülen tapınak ve
çevresinde yoğunlaştığının dolaylı bir göstergesi olabilir. Tüm bu göstergeler
ışığında, cüruflardaki bu olağandışı mekânsal dağılımın; tapınağı koruma
altına almak amacıyla, temenos duvarları içerisinde yapılan topyekûn bir savunma hazırlığına ve buna bağlı askeri teçhizat üretimine işaret ettiği şeklinde yorumlanabilir.
TARTIŞMA
El tipi XRF spektrometresinin iz elementlerdeki ölçüm sınırlılıklarından
kaynaklanan veriler üzerinden kesin bir köken (provenance) yorumu yapılması sağlıklı olmayacaktır. Ayrıca arsenik (As) ve antimon (Sb) gibi elementlerin, daha cevher hazırlama safhasındaki ilk kavurma işlemi sırasında bile
kolayca yapıdan ayrılabildiği de bilinmektedir38. Buna karşın, yüksek sıcaklıklarda As içeriğinin cüruflarda görülen seviyelere kadar düşebilme ihtimali
de göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, Yazıbaşı (Hortuna), Çavdar
ve Salhane demir yatakları ile Magnesia’dan ele geçen demir ve demir esaslı
buluntuların ilişkisi veya ilişkisizliği hakkında “kesin” yorumlamalar yapılabilmesi için bahse konu yataklardan ve kazı buluntusu demir veya demir
esaslı materyallerden alınan örnekler üzerinde ileri düzey analizlerin yapılması önerilmektedir.
Bu çalışmaya konu olan set, Magnesia’da 2000-2013 yılları arasında yapılan bilimsel kazılarla açığa çıkarılmış cüruf buluntuları arasından seçilmiş
örneklerden oluşmaktadır. 2013 yılından bu güne kadar ele geçen cüruflar,
bu çalışmaya dâhil değildir. Bunun yanında Magnesia’da, incelenen örneklerle benzer morfolojik özellikler taşıyan, ancak yapısal bütünlük taşımadığı
için bu çalışmada tasnif dışı bırakılan çok sayıda cüruf parçası bulunmakta-
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dır. Tasnif dışı cüruf parçalarının Serneels ve Perret’ın (2003: 473, Fig. 4) önerdiği çap (eliptiklik), yassılık ve tahmini ağırlık hesaplamalarının yapılması ve
2013’ten günümüze kadar ele geçen cürufların da çalışmaya dâhil edilmesi
halinde; eldeki sınırlı veriler ışığında yapılan bu değerlendirmelerin geçerliliği/geçersizliği daha da belirgin bir biçimde ortaya konulabilecektir.
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Tablo 1. İncelenen cürufların genel bilgileri.
Kodu

Cüruf Tipi

Ağırlık
(g)

Bulunduğu
Yıl

Mineral Kompozisyonu

Alan

M2

KonkavKonveks

-

2009

Güney Stoa
Önü

M3

KonkavKonveks

6800

2009

Artemision

M5

KonkavKonveks

1200

2000

Kuzey Yapı

M7

KonkavKonveks

-

2013

Sebasteion

M10

KonkavKonveks

600

2005

Güney
Temenos

M11

KonkavKonveks

1050

2000

Kuzey Yapı

M13

KonkavKonveks

-

2009

Kutsal Alan
Güneyi

Vüstit, Manyetit, Götit
Vüstit, Manyetit, Götit,
Lepidokrosit
Vüstit, Manyetit, Götit,
Hematit, Montiselit,
Silikon Dioksit
Vüstit, Manyetit, Hematit,
Hedenbergit
Vüstit, Manyetit, Götit,
Hedenbergit, Koezit
Vüstit, Manyetit, Götit,
Hedenbergit, Kalsit
Vüstit, Manyetit, Kalsit

Tablo 2. İncelenen cürufların HH-XRF sonuçları (ağırlık/ağırlık %).

Örnek Fe2O3

SiO2

Al2O3

MgO

CaO

K2O

P2O5

MnO

As

M2

85,10

5,77

0,890

3,76

3,06

0,010

0,960

0,009

0,002

M3

63,00

13,86

0,620

3,56

6,79

0,340

1,46

0,030

0,020

M5

75,50

12,38

0,760

3,42

7,88

0,540

0,130

0,110

0,020

M7

88,20

8,12

0,960

3,91

5,31

0,550

1,19

0,010

0,010

M10

60,50

16,49

0,640

3,59

10,82

0,530

1,18

0,060

0,002

M11

70,00

12,73

0,760

3,80

5,55

0,330

1,23

0,009

0,002

M13

73,30

14,14

0,860

3,53

8,68

0,130

0,870

0,010

0,002

Min.

60,50

5,77

0,620

3,42

3,06

0,010

0,130

0,009

0,002

Max.

88,20

16,49

0,960

3,91

10,82

0,550

1,46

0,110

0,020

SD

10,70

3,96

-

-

2,76

0,220

0,480

-

-
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Tablo 3: İncelenen cürufların FeO-SiO2-Al2O3 üçlü faz diyagramındaki konumu.

Tablo 4: İncelenen Örneklerin X-Işını Toz Kırınımı (XRD) desenleri.
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EL YAZMALARINDA GÖRÜLEN BİYODETEROJENLER
VE SAĞLIĞA ETKİLERİ
Aybuke Sultan KOCA YILMAZ*
Ali Akın AKYOL
Hikmet KATIRCIOĞLU
GİRİŞ
Ülkemiz, çok sayıda el yazması esere ev sahipliği yapan zengin bir
kütüphane niteliğindedir. Kültür birikimimiz olan bu el yazmaları tarihe
ışık tutmaları açısından son derece önemlidir. Diğer kültür varlıklarımız
gibi el yazmaları da uygun ortam koşullarında (sıcaklık, nem, ışık vb)
depolanmadıkları takdirde yoğun tahribata uğramaktadırlar. El yazmalarında
görülen tahribatları doğru tanımlamak, doğru uygulama yapılması açısından
son derece önemlidir. Tanımlamalarda kullanılan literatür hem ulusal hem
de uluslar arası dil birliğine uygun olmalıdır.
Ülkemizde özellikle biyolojik tahribatlar tanımlanırken sıklıkla literatürde
biyodegradasyon terimi kullanılmaktadır.
BİYODEGRADASYON ve BİYODETERASYON
Biyodegradasyon (biyobozunma) terimi mikroorganizmaların yaşamsal
faaliyetlerini sürdürmek adına tam parçalanmayı ifade etmektedir. Bu da
göstermektedir ki, kültür varlıklarında görülen biyolojik bozulmayı bu ifade
tam olarak karşılamamaktadır (Koca-Yılmaz, 2019).
Hueck tarafından (1965-1968) biyodeterasyon (biyobozulma) terimi;
“Bir materyalin ana bileşenlerinde, organizmaların canlılık aktivitelerinden
kaynaklı istenmeyen değişiklikler” olarak tanımlanmıştır (Alexander
ve Schiesser, 2017). Benzer şekilde Rose (1981) tarafından ortaya atılan
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biyodeterasyon terimi ise; “Biyolojik ajanların yani canlı organizmaların
yapısal değer veya kalitede meydana getirdiği değişiklikler” olarak
tanımlanmıştır (Sanchez-Silva ve Rosowsky, 2008). Özetle biyodeterasyon
terimi mikroorganizma kaynaklı materyaldeki fiziksel değişimi ifade
etmektedir. “Biyodegradasyon” ve “biyodeterasyon” terimleri birbirinden
farklı terimler olmasına rağmen yanlış bir algı olarak eş anlamlı gibi
düşünülmektedir.
Biyokimyasal deterasyon, biyodeterasyonun en karmaşık şeklidir ve
biyodeterojenlerin1metabolik işlemleri sonucu üre iği metabolitlerin
materyal üzerindeki etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Biyodeterojenlerin üre iği
metabolitler nedeniyle ana materyal dokusu zayıflamakta ve bu bölgelerde
bozulma için daha elverişli koşullar ortaya çıkmaktadır. Böylece bozulma
işlemi artarak devam etmektedir (Alexander ve Schiesser, 2017). Arkeler,
likenler, algler, siyanobakteriler, kemolitotrofik bakteriler, kemoorganotrofik
bakteriler ile funguslar gibi farklı filogenetik mikroorganizma grupları,
biyodeterojenleri oluşturmaktadır (Michaelsen, 2010). Fakat bunun yanı sıra
ister müze içinde sergilenen veya depolanan isterse açık havada sergilenen
tüm kültür varlıklarında bozulmaya neden olan makroorganizma grupları
da (kemirgenler, kuşlar, bitkiler, böcekler vb.) biyodeterojen tanımı içine
girmektedir (Carlo vd., 2017).
Kağı a görülen biyodeterasyonun iki ana kontaminasyon kaynağı
bulunmaktadır. Bunlardan ilki kağıdın yapım aşamasında kullanılan
malzeme ve yöntem kaynaklı (Kathpalia, 1990; Sterflinger ve Pinzari,
2012); ikincisi ise aktif kullanım esnasında çevre koşulları, insan faktörü ve
yanlış depolama kaynaklı kontaminasyonlardır (Hagaggi ve Salah, 2016;
Karakasidou vd., 2017). Kontaminasyona neden olan bu mikroorganizmalar
havada rahatlıkla asılı kalabilmekte ve taşınabilmektedir (Ünlü-Yokuş,
2018).
Bakteriler ve Sağlığa Etkileri
Çok çeşitli mikroorganizma grupları kağı a biyodeterasyona neden olan
enzimleri (amilaz, selülaz, proteaz vb) üretebilmektedir. Bu mikroorganizma
gruplarından üzerinde en çok çalışılan bakteriler Bacillus sp., Clostridium
sp., Staphylococcus sp., Pseudomonas sp. ve Micrococcus sp. cinsidir (Mmango1

Biyodeterojenler; biyodeterasyona neden olan biyolojik ajanları ifade etmektedir.
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Kaseke vd., 2016; Ünlü-Yokuş, 2018). Üre ikleri enzimler ile eserin farklı
bölgelerinin yapısını bozup bir dizi reaksiyonla beraber eseri tahrip
etmektedirler.
Mikrobiyal yükü fazla olan bu ortamda uzun süre çalışılması durumunda
besin zehirlenmesine benzer semptomlar gözlenmektedir. Bunun yanı
sıra gözde kızarma kaşıntı, cil e kızarıklık, kabartı ve kaşıntı gibi çeşitli
alerjik reaksiyonlarda ortaya çıkabilmektedir (Batı, 2006, Demir vd., 2008,
Mengeloğlu vd., 2011).
Ayrıca sel, su baskını, gider borularının patlaması gibi doğal ve beşeri
felaketler sonucunda ortama eser ve insan sağlığını ciddi tehdit eden enterik
bakteriler de bulaşabilmektedir. Enterik bakteriler içinde en çok bilineni
Escherichia coli’dir ve yaygın olarak idrar yolu enfeksiyonu, ishal, menenjit,
abse ve yara enfeksiyonlarına neden olmaktadır (Turgut, 2015).
Funguslar ve Sağlığa Etkileri
Bakterilerden daha tehlikeli olan bir diğer grupta funguslardır. Kağı a
biyodeterasyona neden olan ve üzerinde en çok çalışılan funguslar ise
Aspergillus sp. (Şekil: 1), Penicillium sp. (Şeki: 2), Trichoderma sp. ve Fusarium
sp. (Şekil: 3) cinsleridir (Sterflinger ve Pinzari, 2012; Pinar vd., 2013; Sequeira
vd., 2016; Karakasidou vd., 2017; Ruiz vd., 2018).
Bazı fungusların (Aspergillus sp., Penicillium sp., Fusarium sp. gibi) belirli
nem ve ısı koşullarında oluşturdukları fungal metabolitlere mikotoksinler
adı verilmektedir. En sık karşılaşılan mikotoksinler aflatoksinler, okratoksin,
trikotesen, zearalenon, patulin ve fumonisin olarak sıralanabilmektedir
(Sabuncuoğlu vd., 2008). Mikotoksinler insan sağlığında çok ciddi
bozulmalara neden olabilmektedir.
Aflatoksinler, Aspergillus sp., cinsi fungusların sekonder metabolitleri olup
besin maddelerinden yararlanmanın azalması, immün sistemin bozulması ile
hastalıklara karşı yatkınlık ve karaciğer kanseri başta olmak üzere bir takım
kanserlere neden olmaktadır (Sabuncuoğlu vd., 2008).
Okratoksin ve patulin oldukça yaygın olarak bulunan Aspergillus ve
Penicillium grubu fungusların değişik tür ve suşları tarafından üretilen bir
mikotoksin olup böbrek kanserine neden olan toksik madde salınımı, DNA
zincirinde kırılmaları, protein sentezi inhibisyonu ve kanın pıhtılaşmasının
engellenmesine neden olmasıyla insan sağlığı için büyük tehdit
oluşturmaktadır (Sabuncuoğlu vd., 2008).
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Trikotesenler, fumonisinler ve zearalenon Fusarium sp. fungusunun
sekonder metaboliti olarak oluşan mikotoksin olarak DNA, RNA ve protein
sentezi inhibisyonuna, immün sistem zayıflıklarına, kısırlık ve üreme ile ilgili
düzensizliklere, böbrekte toksik kimyasallar birikimi nedeniyle kansere ve
ayrıca lökositlerde görülen belirgin azalmalar sonucu ölümle sonuçlanan
çeşitli hastalıklara yol açtığı bildirilmektedir (Sabuncuoğlu vd., 2008).
Mikroorganizmaların bulaşması için insanların esere direkt temas etmesi
gerekmemektedir. Soludukları hava ile de bulaşma söz konusudur. Bu
yüzden özellikle kağıt eserlerin depolandıkları ortamlara girerken koruyucu
kıyafetler giyilmeli ve belirli aralıklarla alanında uzman kişiler tarafından
denetlenmesi gerekmektedir (Şekil 4). Bu denetimler gerçekleşmediği
takdirde hem eser sağlığı hem de araştırmacı ve çalışan sağlığı ciddi tehdit
oluşturmaktadır.
SONUÇ
Bu araştırma eser sağlığı kadar araştırmacı ve çalışanlarında sağlıklarının
tehlike altında olduğunu ve kurum içerisinde acil dezenfeksiyon
politikalarının geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çekmiştir.
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HASANKEYF KAZISI ANTROPOLOJİK ANALİZİ
Ayşe ACAR*
GİRİŞ
Ilısu Barajı ve HES Projesi etkileşim alanında kalan kültür varlıklarının
belgelenmesi ve kurtarılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar kapsamında 2018 yılında Batman ili, Hasankeyf İlçesi, Hasankeyf Örenyeri’nde
25 Ekim-30 Aralık tarihleri arasında Kızlar Camii (Kuzeydoğu, güneydoğu,
güneybatı ve kuzeybatı) ve Süleyman Han Camii Türbe (Türbe 1-2) ve Süleyman Han Camii Eyvan’da mezar kazıları yapılmıştır. Kazı ekibi, Arkeolog,
Sanat Tarihçi, Antropolog, Restoratör, Jeoloji mühendisi ve Mimarların katıldığı 54 kişilik çalışma grubundan oluşmaktadır.1
Kızlar Camii
Kızlar Camii olarak adlandırılan yapı ilçe merkezinde ve merkezi kazı alanının hemen güneydoğusunda yer almaktadır (Kılıcı, 1987). Halk tarafından
Camii ve Kur’an kursu olarak kullanılmakta iken, Hasankeyf 2. Derece Arkeolojik Sit alanında kalan tescilli Kızlar Camii’nde “Hasankeyf’te Bulunan
Anıt Eserlerin Taşıma ve Koruma Proje Yapımı” Yeni Hasankeyf İlçesinde Arkeopark konsepti içinde konumlandırılarak sergileme amacıyla yapı ibadete
kapatılmıştır. Orijinalde doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen bir avlunun
dört köşesine yerleştirilmiş kare formlu dört türbeden oluşmaktadır (Fotoğraf: 1). Avlunun kuzeyinde anıtsal bir portalin olduğu bir cephe, güneyinde
ise tam ortada mihrap olacak şekilde bir beden duvarı yapılarak avlu dört
yönden kuşatılmıştır. Kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatıda yer
alan kare formlu türbelerden aynı aks üzerindeki iki türbe arasında eyvan
*
1

Dr. Öğt. Üy. Ayşe ACAR, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü,
Kat 2, Oda No: 33, Kampüs Yerleşkesi, Artuklu-Mardin/TÜRKİYE.
2018 yılı Hasankeyf Kazı ekibinde bulunan Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğrt. Ü. Mevlüt ELİÜŞÜK’e, Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr.
Öğrt. Ü. Zekai ERDAL’a ve Arş. Gör. Şerif TÜMER’e teşekkürü bir borç bilirim. Kazı alanındaki
yardımlarından dolayı Antropolog Veysel YILMAZ, Sanat Tarihçi Hasan Basri KAHVECİ, Arkeolog Mevlüde ASLAN ve Yasemin ÖZCAN’a teşekkür ederim. Fotoğrafların çekiminde yardımcı
olan Arkeolog Kemal SIRLAN, Ayrıca Kemiklerin laboratuvar aşamasında bana yardımcı olan
Mardin Artuklu Üniversitesi, Antropoloji Bölümü Öğrencilerinden Ferhat ACAT’a, Behrengi DEMİR’e, Mehdi TAN’a ve Abdullah ÇELİK’e de ayrıca teşekkür ederim.
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formunda bir açıklık bırakılarak hem türbelere hem de ortadaki avluya geçişi
sağlayan birer kapıya yer verilmiştir. Yapı bu plan tipi itibariyle Anadolu’da
benzer örneği olmayan nadir eserlerdendir.
Yapının ilk olarak ne zaman yapıldığı belli değildir. Ancak genel kabul
Eyyubiler devrinde inşa edildiği şeklindedir. Kare planlı türbelerden ise sadece kuzeydoğudaki hariç diğerlerin içindeki mezarlara müdahale edilerek
üzerleri toprak ve taş malzeme ile doldurulmuş ve beton dökülerek zemin
oluşturulmuştur. Plan tipiolojisi açısında nadir bir eser olması, kuzeydoğudaki türbede “Bey” sıfatları okunan mezar taşlarının olması nedeniyle yapının Hasankeyf Eyyubilerine ait beylerin gömüldüğü bir kompleks yapı olabileceği düşünülerek türbelerde kazı çalışmasına başlanmıştır.
Kızlar Camii Güneydoğu Türbe
Kare planlı olup üzeri mukarnas dolgulu tromp geçişli bir kubbe ile örtülüdür. Yapının tam ortasında güneybatı türbesindekinin aynısı taş malzemeden yapılmış büyük bir kabir tespit edilmiştir. Ancak kabrin içi boş olup iskelete rastlanmamıştır. Bunun haricinde mekân içinde toplamda 6 adet mezar
daha vardır. Bu kabirlerden özellikle güneydoğudaki hemen kıble duvarına
bitişik olup cas harçlı moloz taş örgülü olup ceset tabut ile gömülmüştür.
Mezarlar genelde basit tarzda olup 1.-3. ve 5. Mezarlarda cas ve moloz taş
kullanımı söz konusudur (Fotoğraf 2).
Kızlar Camii Kuzeydoğu Türbe
Türbe kare planlı olup üzeri çapraz tonoz örtülüdür. Avluya bakan batı
duvarındaki sonradan kapıya dönüştürülmüş pencereden iç mekâna girilmektedir. Orijinal girişi güney cephesinde olup sonradan örülerek kapatılmıştır. Kuzey ve doğu duvarlarındaki pencereler ile iç mekân aydınlatılmaktadır. Mekân içinde 8 adet mezar tespit edilmiştir. Ancak 1.-3.-5. Mezarlara
ait pehle taşları diğer mezarların taşlarının sökülerek burada kullanılmasıyla
oluşturulmuştur. 4 tane mezarın baş/ayak şahidesi mevcuttur. Zemine doğur 1.20 m inildiğinde ise mevcut mezarlarla birlikte toplam 10 kabir ortaya
çıkarılmıştır. Temel seviyesine doğru derinleşme işlemi devam etmiş ve 1.50
m derinliğe inildiğinde M1-M2- M4-M5-M8-M9 nolu mezarların altında birer mezar daha tespit edilmiş ve bu mezarlar da M1A, M2A, M4A, M5A,
M8A, M9A şeklinde adlandırılmıştır. Altta çıkan bu 6 adet mezar doğrudan
toprağa gömü şeklindedir. Derinleşme çalışması sonrasında bu türbe içinde
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toplamda 16 tane mezar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca M7 mezarı iskelet kalıntılarına ulaşılamamıştır.
Kuzeydoğu türbedeki 10 no’lu mezarda çıkan sikke yapının tarihlendirmesi açısından önemlidir. Zira sikke iskeletin kafatasının altında bulunmuştur (Fotoğraf: 3). Bu nedenle de sikkenin bir nedenle mezara sonradan konulamayacağını göstermektedir. Ölen kişi ile birlikte aynı anda konulmuş ya da
düşürülmüş olabilir. Sikke 1152-1176 yılları arasında Mardin Artuklu Sultanı
Necmeddin Alpi’ye aittir. Genelde Eyyubiler döneminde inşa edildiği iddia
edilen yapının aslında Artuklular Döneminde var olduğu anlaşılmaktadır.
Kızlar Camii Güneybatı Türbe
İçten ve dıştan kare planlı olup üzeri çapraz tonoz örtülüdür. Yapıya kuzeyindeki kapıdan girilmektedir. Mekânın tam ortasında düzgün kesme taş
ile yapılmış büyük bir mezar tespit edilmiştir. İri blok göğüs taşları ise dışarında cas sıva ile kaplanmıştır. Bu taşların kaldırıldığında cas harçlı ve düzgün kesme taş malzemeden yapılmış 1.02 m derinliğinde bir mezar ortaya
çıkmıştır (Fotoğraf: 4). Mezarın içinde ise sırt üstü yatmış bir ceset tespit edilmiştir. Cesedin tabut ile gömüldüğü kalan ahşap parçaları ve bol miktarda
bulunan çivilerden anlaşılmaktadır. Bu mezar haricinde 2 kabir daha tespit
edilmiş olup onlar ortadaki taş kabirden daha yukarıda olup moloz taş ve cas
örgülü basit toprak mezar şeklindedir.
Kızlar Camii Kuzeybatı Türbe
Kare planlı olup üzeri betondan düz dam örtülüdür. Güneydeki kapı ile
iç mekâna girilmektedir. Bu mekânda da dört adet mezar tespit edilmiştir.
Bu mezarlardan bir tanesinin baş şahidesi in-sutu halde kabrin üzerine yatırılmış halde bulunmuştur. Taş üzerinde celî sülüs hat ile Arapça yazılmış
kitabe dikkati çekmektedir. Mezarlar basit toprak mezar özelliği taşımakta
ve bireylerin yüzü güneye dönük durumdadır (Fotoğraf: 5).
Süleyman Han Camii
Süleyman Han Camii’ndeki yapılan kazı çalışmaları, Camiide yer alan iki
ayrı türbe ve eyvan bölümünde yapılmıştır (Fotoğraf: 6) (Kılıcı, 1987).
Süleyman Han Camii 1 Nolu Türbe
1 no’lu türbe Camii mescidinin doğu duvarına bitişik vaziyette, girişi kuzey
duvarının batı köşesindeki, doğrudan avluya çıkan kemerli bir kapı açıklığından

................................................................................................................ 53

sağlanmaktadır. 1 Nolu türbede, kazı çalışmaları başlamadan önce 3 adet mezar
tespit edilmiştir (Fotoğraf: 7). Kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte kot seviyesinin altında bulunan mezarlar, üzerindeki toprak katman kaldırılarak belirgin hale getirilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları neticesinde 7 mezar tespit edilmiş
ve her birine numaralar (M1,M2,M3,M3/A,M4,M5,M6) verilmiştir (Fotoğraf: 8).
Türbe 1 no’lu alanda 3 adet mezarda (M1,M2,M6) düzgün kesilmiş taş
bloklarla üçgen şeklinde çatı formu oluşturulmuştur (Fotoğraf: 9). Taş bloklar kaldırıldıktan sonra mezarların iç kısımları da düzgün taşlarla örülü taş
sandık mezar özelliği taşımaktadır.
Süleyman Han Camii 2 Nolu Türbe
Külliye içindeki 2. Türbe, yapının doğusunda yer almaktadır (Fotoğraf:
10). İçinde Hasankeyf Eyyubi Sultanı Süleyman Han’ın kabrinin olması nedeniyle bu türbe Süleyman Han Türbesi olarak adlandırılmıştır. Türbe girişi, kuzey duvarının doğu köşesindeki doğrudan avluya açılan kemerli bir
kapı aralığından sağlanmaktadır. Yapılan kazı çalışmalarıyla birlikte mevcut
toprak seviyesinin altında kalmış 9 mezar tespit edilmiş, devam eden kazı
çalışmalarıyla birlikte üst üste gömülü 5 mezar daha ortaya çıkarılarak mezar sayısı 14’e çıkmış ve her birine numaralar (M1,M2, ….) verilmiştir (Fotoğraf: 11). Türbedeki üst üste gömü mezarların numaralandırılması, alttaki
mezarı belirtmek için mevut mezar numarasına harf eklenerek yapılmıştır
(M2A,M7/A,M8/A, 9A).
Türbe 2’deki Mezar 1’in, hem yazılı kaynaklar hem de yöre halkı tarafından Hasankeyf Eyyubi Sultanı Süleyman’a ait olduğu, kazılmasıyla birlikte
kısmen tahrip olmuş ahşap bir sandukaya sahiptir (Fotoğraf: 12) (Baluken,
2016). Sanduka altında mezar üzerinde düzgün kesilmiş taş bloklarla mezarın baş ve ayak kısımlarında üçgen formu verilmiş çatı oluşturulmuş, arasına
1 adet dikdörtgen formda düzgün kesilmiş bir taş yerleştirilmiştir. Taş bloklar cas harcı ile kaplanmış durumdadır. Mezar içerisi etrafı düzgün kesilmiş
taş bloklarla yapılandırılmış taş sanduka mezar özelliği taşımaktadır.
Türbe 2’deki Mezar 2, baş şahidesinin okunması ile Harun b. Muhammed’e ait olduğu tespit edilmiştir (Fotoğraf: 13) (Baluken, 2016). Pehle taşlarının arasından 1 adet seramik kumbara, 1 metal alem parçası tespit edilmiştir.
Kumbara içerisinde 90 adet sikke ve aynı mezarın daha alt katmanından 1 taş
amulet, cam ve seramik parçaları çıkarılmıştır.
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MATERYAL METOT
Çalışma materyali, Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Hasankeyf Örenyeri’nde
25 Ekim-30 Aralık 2018 yılında Kızlar Camii (Kuzeydoğu, güneydoğu, güneybatı ve kuzeybatı) ve Süleyman Han Camii Türbe (Türbe 1-2) bölümlerinden elde edilen insan kalıntılarından oluşmaktadır. İskelet kalıntılar
Batman Müze Müdürlüğü izni ile 21 Aralık 2018 tarihinde Mardin Artuklu
Üniversitesi Antropoloji Bölümü Osteoloji laboratuvarına getirilmiştir.
Laboratuvara gelen kemiklerde önce temizlik ve onarı çalışması yapılmış,
birey sayısı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Birey sayısının fazla olduğu çoklu
gömülerde minimum birey sayısı tahmini vücuttaki tek olan kemiklerin değerlendirilmesi ile tespit edilmeye çalışılmıştır (Buikstra & Ubelaker, 1994: 9). Vücuttaki tek olan kemiklerin bulunmaması veya tahrip olması halinde çift olan
kemiklerin yön tayini ile minimum birey sayısı tahmin edilmiştir. Daha sonraki aşamada cinsiyet ve yaş tahmini yapılmıştır. Cinsiyet tahmini için pelvis, kafatası, alt çene ve uzun kemiklerdeki cinsiyet kriterleri kullanılmıştır (Krogman
& İşcan, 1986: 200). Bebek ve çocuklarda yaş tahmini, dişlerin çıkma dönemlerine göre geliştirilen dental yaşlandırma (Ubelaker, 1978; WEA, 1980) ve uzun
kemiklerin maksimum uzunluklarının ölçülmesi ile yapılmıştır. Genç erişkin
bireylerde yaş tahmini için epifizlerin kapanma dönemleri (Brothwell, 1981) ve
daimi dişlerde köklerin kapanmasına (Ubelaker, 1978) bakılarak tahmin yapılmıştır. Yetişkin bireylerde ise, dental aşınma (Olivier, 1969;Demirjian ve ark.,
1973;Brothwell, 1981), sutural yaşlandırma (Olivier,1969) metotları kullanılrak
tahmin edilmiştir. yaş aralıklarının belirlenmesinde 18 yaş altı bireylerde fetüs (<~38 hafta uterusta), perinate (~38-40 hafta uterusta), yenidoğan (0-1 ay),
infant (1-12 ay), genç çocukluk (1-5 yaş), orta çocukluk (6-11 yaş) ve adolesan
(12-17 yaş) olarak değerlendirilmiştir. Yetişkin bireylerdeki yaş aralıkları; genç
yetişkin (18-25 yaş), Genç orta yetişkin (26-35 yaş), orta yetişkin (36-45 yaş)
ve yaşlı (+46 yaş) olarak değerlendirilmiştir. Boy uzunluğu hesaplaması için
Trotter ve Gleser’in beyaz kadın ve erkek bireyler için geliştirmiş olduğu formül kullanılmıştır (Trotter & Gleser, 1952). Kemik, diş ve çene patolojileri için
Ortner ve Putschar’ın (1981), Brotwell’in (1981), Hilson’un (1990) çalışmaları
kullanılmıştır. Uzun kemiklerin uzunluklarının ölçümünde osteometri tahtası,
genişlik ve uzunluk ölçümlerinde kumpas ve çap pergeli, çevre ölçümleri için
de şerit metreden faydalanılmıştır.
Boy Uzunluğu için kullanılan formül
Erkek: 2,38xfem uz+61,41+-3,27
Kadın: 2,47xfem uz+54,10+-3,72
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BULGULAR
Tablo 1’de kazı alanlarından elde edilen mezar sayıları ve birey sayıları
gösterilmiştir. Tablo 1’e göre Kızlar Camii Kuzeydoğu bölümünde 16 adet
mezar ve 16 adet birey, Kızlar Camii Güneydoğu bölümünde 5 adet mezar
ve 5 adet birey, Kızlar Camii Güneybatı bölümünde 3 adet mezar ve 3 adet
birey, Kızlar Camii Güneybatı bölümünde dağınık durumda insan kemikleri
tespit edilmiştir. Bu kalıntıların 4 adet bireye ait olduğu tahmin edilmiştir.
Kızlar Camii Kuzeybatı bölümünde 4 adet mezar v 3 adet birey tespit edilmiştir. Süleyman Han Camii Türbe 1 bölümünde 7 adet mezar ve 11 adet
birey, Süleyman Han Camii Türbe 2 bölümünde 14 adet mezar ve 15 adet
birey, Süleyman Han Camii Eyvan bölümünde 5 adet mezar ve 5 adet birey,
Eyvan bölümünde belirsiz olarak tanımladığımız 2 adet mezar ve 2 adet birey tespit edilmiştir. Toplam mezar sayısı 56 adet olup toplam birey sayısı 64
olarak tahmin edilmiştir.
Tablo 1: Kazı alanındaki mezar ve birey sayısı
Buluntu Yeri

Mezar
Sayısı

Birey Sayısı

Kızlar Camii Kuzeydoğu

16

16

Kızlar Camii Güneydoğu
Kızlar Camii Güneybatı
Kızlar Camii Güneybatı Mezarlık Alanı
Kızlar Camii Kuzeybatı
SHC Türbe 1
SHC Türbe 2
SHC Eyvan
SHC Eyvan Belirsiz
Toplam

5
3
4
7
14
5
2
56

5
3
4
3
11
15
5
2
64

Kazı alanındaki mezar tipleri ve mezarlık içerisindeki tabut kullanımı
Tablo 2’de gösterilmiştir. Bütün kazı alanlarında 56 adet mezardan 29 adedi
basit toprak mezar, 27 adedi taş sandık mezardır. Toplam 13 adet mezarda tabut kullanımı görülmüştür. Kızlar Camii Kuzeydoğu bölümünde basit
toprak mezar 15 adet, 1 adet taş sandık mezar tespit edilmiştir. Aynı bölümde tabut kullanımı 4 adet mezarda gözlenmiştir. Kızlar Camii Güneydoğu

56

..............................................................................................................

odasında basit toprak mezar bulunmazken bütün mezarların tipi taş sandık
mezar olarak belirlenmiş ve bütün mezarlarda tabut kullanımı tespit edilmiştir. Kızlar Camii Güneydoğu odasında 3 adet mezarın 2 adedi basit toprak
mezar, 1 adedi taş sandık mezar, bu mezarların 2 adedinde tabut kullanımı
görülmüştür. Kızlar Camii Kuzeybatı odası da Güneydoğu odasında olduğu
gibi bütün mezarların tipi taş sandık mezar olarak belirlenmiştir. Bu odadaki
mezarlarda tabut kullanımı gözlenmemiştir. Süleyman Han Camii Türbe 1
odasında 7 adet mezardan 1 adedi basit toprak mezar, 6 adedi taş sandık
mezar özelliği taşımaktadır. Bu odada da tabut kullanımına rastlanmamıştır.
Süleyman Han Camii Türbe 2 odasında 14 adet mezardan 4 adedi basit toprak mezar, 10 adedi taş sandık mezar tipindedir. Tabut kullanımı 2 adet mezarda tespit edilmiştir. Süleyman Han Eyvan bölümünde ise bütün mezarlar
basit toprak mezar tipindedir. Süleyman Han Camii Türbe 2’de ahşap kalıntıya ilave olarak 2 adet çocuk mezarında kalıntılar kaldırıldığında bitki saplarından oluşan hasır olduğunu tahmin ettiğimiz kalıntılar tespit edilmiştir.
Tablo 2: Kazı alanındaki mezar tipleri ve tabut kullanımı
Mezarlık Alan
Kızlar Camii Kuzeydoğu
Kızlar Camii Güneydoğu
Kızlar Camii Güneybatı
Kızlar Camii Kuzeybatı
Süleyman Han Camii
Türbe 1
Süleyman Han Camii
Türbe 2
Süleyman Han Camii
Eyvan
Toplam

Basit Toprak
Mezar
15
0
2
0

Taş Sandık
Mezar
1
5
1
4

Tabut
Durumu
4
5
2
0

1

6

0

4

10

2

7

0

0

29

27

13

Kalıntıların cinsiyet dağılımları Tablo 3’de görülmektedir. Kızlar Camii
Kuzeydoğu odasında 16 adet bireyin 5 adedi kadın, 4 adedi erkek, 4 adedi
bebek ve çocuk bireylere ait iken 3 adet bireyin cinsiyeti korunma durumunun zayıf olması ve cinsiyet kriterlerinin sağlanamaması sebebiyle tahmin
edilememiştir. Kızlar Camii Güneydoğu odasında kadın birey bulunmazken,
3 adet erkek, 2 adet çocuk birey toplamda 5 adet birey tahmin edilmiştir.
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Kızlar Camii Güneybatı odasında 1 adet kadın, 2 adet erkek birey bulunmaktadır. Kızlar Camii Kuzeybatı odasında 1 adet kadın, 2 adet çocuk birey tespit
edilmiştir. Süleyman Han Türbe 1’de 11 adet bireyin 2 adeti kadın, 1 adeti
erkek, 2 adedi bebek ve çocuk birey, 6 adet bireyin cinsiyeti tahmin edilememiştir. Süleyman Han Camii Türbe 2 odasında kadın birey bulunmazken, 6
adet erkek, 5 adet bebek ve çocuk birey, 4 adet cinsiyeti tahmin edilemeyen
toplamda 15 adet birey bulunmaktadır. Süleyman Han Camii Eyvan bölümünde ise 2 adet erkek, 3 adet bebek ve çocuk birey tahmin edilmiştir. Kızlar
Camii Güneydoğu, Süleyman Han Camii Türbe 2 ve Süleyman Han Camii
Eyvan bölümlerinde kadın birey görülmemiştir.
Tablo 3: Kazı alanlarındaki cinsiyet dağılımı
Buluntu Yeri

Kadın Erkek

Bebek ve
Çocuk

Cinsiyet
Toplam
Belirsiz

5

4

4

3

16

0

3

2

0

5

Kızlar Camii
Kuzeydoğu
Kızlar Camii
Güneydoğu
Kızlar Camii Güneybatı
Kızlar Camii Güneybatı
Mezarlık Alanı
Kızlar Camii Kuzeybatı
SHC Türbe 1
SHC Türbe 2
SHC Eyvan

1

2

0

0

3

0

0

3

1

4

1
2
0
0

0
1
6
2

2
2
5
3

0
6
4
0

3
11
15
5

SHC Eyvan Belirsiz

0

0

1

1

2

Toplam

9

18

22

15

64

Yaşları tahmin edilebilen bireylerin yaş dağılımları Tablo 4’de gösterilmiştir. Tabloda Kızlar Camii, Süleyman Han Camii Türbe 1-2 ve Eyvan bölümündeki 39 adet bireyin yaşları tahmin edilmiştir. Yaş dağılımlarına bakıldığında yeni doğan 1 adet birey tespit edilirken, çocuk bireylerde 6-11 yaş
arasında yoğunluk olduğu tespit edilmiştir. Yetişkin bireylerde yaşlı birey
sayısı 2 adet iken, yoğunluğun olduğu yaş grubu 26-35 yaş arasında 9 adet
bireyle temsil edilmektedir. İskelet materyallerin özellikle Kızlar Camii kazı
alanında korunma durumunun zayıf olması sebebiyle 25 adet bireyin yaş
tahmini yapılamamıştır.
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Tablo 4: Kızlar Camii, Süleyman Han Camii Türbe 1-2 alanlarındaki yaşları tahmin edilebilen bireylerin yaş dağılımları
Yaş

KCGB
SHC
SHC
KCKD KCGD KCGB Mezarlık KCKB SHC T1 SHC T2
Eyvan
Eyvan
Alanı
Belirsiz

Yenidoğan
(38-40 hafta)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

İnfant
(1 ay-12 ay)

0

0

0

1

0

1

3

0

0

Çocuk
(1-5 yaş)

1

0

0

1

0

0

0

1

0

Orta
Çocukluk
(6- 11 yaş)

2

1

0

1

2

0

1

2

0

Adölesan
(12-17 yaş)

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Genç
Yetişkin
(18-25 yaş)

2

0

0

0

0

1

0

0

0

Genç Orta
Yetişkin
(26-35 Yaş)

4

0

0

0

0

1

4

0

0

2

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

5

2

2

1

0

7

5

2

1

16

5

3

4

3

11

15

5

2

Orta
Yetişkin
(36-45 yaş)
Yaşlı (+46
Yaş)
Yaşı
Bilinmeyen
Toplam

Boy uzunluğu tahmini için Trotter ve Gleser’in beyaz erkek ve kadınlar
için kullandığı formül kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplama için sadece
sağlam ve bütün durumdaki femur kemikleri kullanılmıştır. Tablo 5’de erkek
ve kadınlara ait boy uzunlukları hesaplanmıştır. Buna göre; erkek bireylerin ortalama boy uzunluğu 163,86+-3,27 cm, kadın bireylerin boy uzunluğu
150,25+-3,72 cm olarak hesaplanmıştır.
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Tablo 5: Kadın ve erkek bireylerin ortalama boy uzunluğu
Cinsiyet

N

Boy Uzunluğu Ortalaması

Kadın
Erkek

3
6

150,25+-3,72
163,86+-3,27

Diş Çene ve Kemik Patolojileri
Kızlar Camii ve Süleyman Han Camii iskelet kalıntıları patolojik olarak değerlendirildiğinde Kızlar Camii Kuzeydoğu 2 no’lu mezara ait bireyde radius caputta osteofit, Kızlar Camii Kuzeydoğu 6 no’lu mezardaki bireyin 4 adet
lumbar vertebrasında çökme, Kızlar Camii Güneybatı 1 nolu mezarda femur
başında osteofit oluşumu gözlenmiştir (Fotoğraf: 14). Süleyman Han Camii
Türbe 2 9A no’lu mezarda humerusta tam iyileşmemiş kırık (Fotoğraf: 15). Süleyman Han Camii Türbe 2, 7 no’lu mezarda cleviculada deformasyon.
Süleyman Han Camii Türbe 2, 3 no’lu mezarda çocuk bireye ait humerus
kemiğinde beslenme yetersizliği sonucu oluşan kemikteki deformasyon tespit edilmiştir. Süleyman Han Camii Eyvan bölümünde 4 no’lu mezarda 3,4,5
no’lu lumbar vertebrada hafif osteofit oluşumu gözlenmiştir.
Diş ve çenede oluşan patolojik lezyonlar, toplumların beslenme alışkanlıklarını, yaşam biçimini ve besinlerin nasıl kullanımına yönelik bilgiler vermektedir. Bu amaçla yetişkinlere ait 173 adet daimi diş değerlendirilmiştir. Üst ve
alt çenedeki dişler birlikte değerlendirilmiştir. Dişlerin çene üzerindeki varlığı
cinsiyetler arasında Tablo 6’da değerlendirilmiştir. Buna göre, en fazla diş birinci premolar dişi, en az birinci incisive dişi bulunmaktadır. Kadınlarda üst ve
alt çenede toplam 57 adet diş varken, bu sayı erkeklerde 98 adet olarak tespit
edilmiştir. Cinsiyeti tahmin edilemeyen bireylerin diş sayısı 18 adettir.
Tablo 6: Yetişkin bireylerin maxilla ve mandibuladaki daimi dişlerinin dağılımı
Dişler
I1

Erkek
9

Kadın
4

Cinsiyet B.
0

Toplam
13

I2
C
PM1
PM2
M1

9
13
18
16
13

6
8
9
8
6

2
3
3
3
4

17
24
30
27
23
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M2
M3
Toplam
Genel Toplam

11
9
98

8
8
57

1
2
18

20
19
173

Dişlerdeki patolojiler erkek bireylerde Tablo 7’de gösterilmiştir. Patolojik
lezyonlar arasında apse, çürük, antemortem diş kaybı, postmortem diş kaybı
ve diş taşı durumu incelenmiştir. Üst ve alt çenedeki dişler birlikte değerlendirilmiştir. Erkek bireylerde diş patolojilerinde en fazla apse ikinci molar
dişinde, en fazla çürük birinci ve ikinci molar dişinde, en fazla antemortem
kayıp ikinci molar dişinde, en fazla postmortem kayıp ikinci incisive ve canin
dişinde, en fazla diş taşı ise ön dişlerden olan incisive dişlerde tespit edilmiştir. Çürük ve apse oranı az iken antemortem kayıp oranı daha fazladır. Bu
oranın fazla olması çürük ve apse oranını azaltmaktadır.
Tablo 7: Erkek bireylerin üst ve alt çenedeki patolojik lezyonları
Dişler

Apse

Çürük

AM

PM

Diş Taşı

I1
I2
C
PM1

0
0
0
0

0
0
0
0

3
2
2
3

6
8
8
1

2
2
0
1

PM2

0

0

4

1

1

M1
M2
M3
Toplam

1
2
0
3

1
1
0
2

4
8
6
32

4
1
3
32

1
0
0
7

Kadın bireylerin dişlerine ait patolojiler Tablo 8’de gösterilmiştir. Üst v
alt çenedeki apse, çürük, antemortem kayıp, postmortem kayıp ve diş taşı
durumu gözlenmiştir. Kadın bireylerdeki daimi diş sayısının az olması bazı
patolojik lezyonların görülmemesine neden olmuştur. Bu sebeple apse kadın
bireylerde hiç gözlenmemiştir. Çürük üçüncü molar dişinde, antemortem kayıp birinci molar, postmortem kayıp canin ve birinci premolar dişinde, diş
taşları erkeklerde olduğu gibi incisive dişlerde, ilave olarak da canin dişinde
tespit edilmiştir.
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Tablo 8: Kadın bireylerin üst ve alt çenedeki patolojik lezyonları
Dişler

Apse

Çürük

AM

PM

Diş Taşı

I1
I2
C
PM1
PM2
M1
M2
M3
Toplam

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
0
2
1
1
4

3
4
5
5
4
1
0
2
24

2
2
2
0
0
0
0
0
6

Cinsiyeti bilinmeyen bireylerin üst ve alt çenedeki patolojik lezyonları
Tablo 9’da değerlendirilmiştir. Bu bireylere ait diş sayılarının azlığı ve bütünlük taşımayan parçaların olması bazı patolojik lezyonların görülmemesine neden olmuştur. Bu sebeple çürük ve diş taşı görülmezken, postmortem
kayıp daha fazla gözlenmiştir. En fazla postmortem kayıp ikinci premortem
dişinde tespit edilmiştir. Antemortem kayıplar ise birinci ve ikinci molarlarda olmuştur.
Tablo 9: Cinsiyeti bilinmeyen bireylerin üst ve alt çenedeki patolojik lezyonları
Dişler

Apse

Çürük

AM

PM

Diş Taşı

I1
I2
C
PM1
PM2
M1
M2
M3
Toplam

0
0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3
3
2
8

1
2
1
2
3
2
2
2
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bebek ve çocuk bireylere bulunan süt dişlerinin incelemesi Tablo 10’da
gösterilmiştir. Üst ve alt çenedeki toplam 62 adet süt dişleri birlikte değerlendirilmiştir. Süt dişlerinde tespit edilebilen bir patoloji gözlenmemiştir.
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Tablo 10: Bebek ve çocuk bireylerin süt dişlerinin dağılımı
Dişler

N

PM kayıp

I1
I2
C
M1
M2
Toplam

8
9
11
18
16
62

7
10
12
4
3
36

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
2018 yılında Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Hasankeyf Örenyeri’nde Kızlar
Camii (Kuzeydoğu, Güneydoğu, Güneybatı ve Kuzeybatı) ve Süleyman Han
Camii Türbe (Türbe 1-2) ve Süleyman Han Camii Eyvan’da mezar kazıları sonucunda 56 adet mezarda 64 adet birey tespit edilmiştir. Mezarların 29 adedi
basit toprak mezar, 27 adedi taş sandık mezar, 13 adet de ahşap kalıntıları
tespit edilmiştir. Bütün mezarlarda da çivi kalıntılarına rastlanmıştır. Ahşap
kalıntı olmasa da çivi kalıntısının olması tabut için kullanıldığı düşüncesine
ulaştırmıştır. Tabut kullanımının Müslüman gömü geleneklerinde görülme
sebebi olarak kitabelerden ulaşılan bilgilere göre bölgede ağır bir veba salgını yaşamaları sebebiyle kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Diğer bir
sebep olarak bey ve bey sülalesine ait bireylerin gömülü olması statü için
kullanılabileceğini tahmin edilmiştir.
Kızlar Camii Kuzeydoğu 3 nolu mezarda boncuk, Kızlar Camii Kuzeydoğu 6 nolu mezarda 1 adet bilezik, Kuzeydoğu 10 nolu mezarda bireyin
occipital bölgesinde 1 adet sikke, Güneybatı 5 nolu mezarda okçu yüzüğü ve
sandık kulpu, Güneybatı 2 nolu mezarda akik taş boncuk, Süleyman Han Camii Türbe 2, 2 nolu mezarda pişmiş topraktan yapılmış kumbara, bronz alem
ve kumbara içinde ve mezar içerisinde 84 adet sikke ve Süleyman Han Eyvan
bölümünde 2 nolu mezarda boncuk tespit edilmiştir. Mezar içerisinde tespit
edilen bu eşyalarda cinsiyet farkı gözetmeden kadın, erkek ve çocuk bireylerde görülmüştür. Bu uygulamanın da Müslüman gömü geleneğinde görülmesi yine statü bakımında yüksek bireyler için uygulandığı tahmin edimiştir.
Bütün mezarların değerlendirmesi sonucunda 9 adet kadın birey, 18 adet
erkek birey, 22 adet bebek ve çocuk birey ve cinsiyeti tahmin edilemeyen
birey sayısı 15 adettir. Kızlar Camii Güneydoğu, Süleyman Han Camii Türbe
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2 ve Süleyman Han Camii Eyvan bölümlerinde kadın birey görülmemiştir.
Bu odalarda erkek ve çocuk bireylerin olması nadir görülen bir olay olarak
tespit edilmiştir. Genellikle kadın bireylerin yoğun olduğu yerlerde çocuk
bireylerin de yoğun olması beklenirken, Kızlar Camii Güneydoğu, Süleyman
Han Camii Türbe 2 ve Süleyman Han Camii Eyvan bölümlerinde farklı olmuştur. Odalardaki okunabilen mezar taşlarından okunabilen bölümlerinde
“bey” sıfatlarının olması çocuk bireylerin aynı soya ait önemli kişiler olduğu
tahmin edilmiştir.
Bireylerin yaş dağılımlarına bakıldığında çocuk bireylerde 6-11 yaş arasında yoğunluk görülürken, yetişkin bireylerde 26-35 yaş arasında yoğunluk
gözlenmiştir.
Boy uzunluğu hesaplama için kullanılan kemik sayısının azlığı ortalama
hesaplamada doğruluk oranını azaltmış fakat genel bir fikir vermesi açısından bu hesaplama değerlendirilmiştir. Buna göre erkek bireylerin boy uzunluğu ortalaması 163,85 +-3,27 cm, kadın bireylerin boy uzunluğu ortalaması
150,25 +-3,72 cm olarak hesaplanmıştır.
Toplum patolojik olarak değerlendirildiğinde sağlık yapıları gayet iyi durumda tespit edilmiştir. Vücut kemiklerinde elde edilen kalıntılarda osteofit,
kırık ve beslenme yetersizliği sonucu oluşan deformasyon tespit edilmiştir.
İncelenen 173 adet daimi dişte antemortem kayıp ve apse en çok ikinci molar
dişinde diş taşı incisive dişlerinde tespit edilmiştir. Çürük daha çok çiğneme
yüzeyinin geniş olması sebebiyle büyük azı dişlerinde gözlenmiştir. Bebek ve
çocuk bireylerde dişlerde patolojik bir olgu gözlenmemiştir.
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Fotoğraf 1: Kızlar Camii Çizimi
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UŞAK PROTOHİSTORİK DÖNEM YÜZEY
ARAŞTIRMALARI PROJESİ 2017-2018:
YONTMATAŞ BULUNTU TOPLULUĞU
İsmet Berkan ERDEM*
GİRİŞ
Bu çalışma, 2017 ve 2018 yılı araştırma sezonunda, Dr. Mehmet Ali YILMAZ tarafından başlatılan Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları
Projesi (UPDAP) kapsamında elde edilen yontmataş buluntuların tekno-tipolojik analizlerini kapsamaktadır.
2017 ve 2018 yılı araştırmaları, Banaz ilçesi ve Merkez ilçe sınırlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, toplam 19 yerleşim yerinden ele geçen 196 adet yontmataş buluntu bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Yontmataş buluntu topluluğu üzerinde gerçekleştirilmiş olan bu çalışmanın gerek bölge içerisinde gerekse çevresinde yapılmış ya da yapılacak olan
araştırmalara katkı sunması açısından önem arz etmektedir.
2017 YILI ARAŞTIRMALARI
Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi (UPDAP) kapsamında 2017 yılında tespit edilmiş olan 7 yerleşim yerinden elde edilen yontmataş buluntular bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Toplam 89 adet olan
yontmataş buluntu, tekno-tipolojik açıdan çalışılmış, örnek çizim ve fotoğraflar ile belgelenmiştir.
1-Çukurören Höyük Yontmataş Buluntuları
Çukurören Höyük, Büyükoturak Köyü’nün 3,5 km kuzeyinde Çukurören
deresinin doğusunda yer almaktadır1 (Harita: 1). 2017 yılı çalışmaları kapsamında, höyük yüzeyinde toplam 4 parça yontmataş ele geçmiştir. 1 adet
dilgi, 1 adet çekirdek ve 2 adet yongadan oluşan parçaların yapımında ham* İsmet Berkan ERDEM, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Yüksek lisans öğrencisi, Uşak/TÜRKİYE. i.berkanerdem@gmail.com
1 Yılmaz, 2019, 428.
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madde olarak çakmaktaşı, kalsedon ve kuvarsit kullanılmıştır. Yongalar üzerinde düzelti olmamakla birlikte 1 tanesi üzerinde kullanım sonucu oluşmuş
çentikler tespit edilmiştir. Distal ucu kırık olan orak dilgisinin her iki kenarı
boyunca, kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri ile sol kenarına paralel silika
parlaklığı tespit edilmiştir. Bir diğer parça olan çekirdek ise alet haline dönüştürülmüş olup bir kenarı boyunca dik düzeltilere sahiptir.
2- Mamaklar Höyük Yontmataş Buluntuları
Büyükoturak Köyü sınırları içerisinde yer alan ve ilk kez araştırma ekibi
tarafından keşfedilen diğer bir yerleşim yeri ise “Mamaklar Höyük”tür. Söz
konusu yerleşim, kuzeyinde yer alan Manda Deresi ve güneyinde bulunan
Çırçır Deresi’nin oluşturduğu iki vadi arasında yer almaktadır2 (Harita: 1).
2017 yılı çalışmaları kapsamında yüzeyde bulunarak değerlendirmeye alınan yontmataş buluntu sayısı 2 adet olup her iki parça da çakmaktaşından
üretilmiştir. Bunların her ikisi de çekirdeğin hazırlanmasına ve düzenlenmesine yönelik olarak alınmış olan tepeli dilgidir. Proksimal kısmı kırık olan
tepeli dilgi, dişlemeli düzeltiye sahip bir orak dilgisidir. Düzeltinin yer aldığı
kenar boyunca her iki yüzde silika parlaklığı tespit edilmiştir (Çizim: 1: 1).
Diğer tepeli dilgi ise almaşık düzeltiye sahiptir (Çizim: 1: 2).
3- Dümenler Höyük Yontmataş Buluntuları
Dümenler Höyük, Bahadır Köyü’nün 3,5 km kuzeydoğusunda, Malakaya
Deresi’nin oluşturduğu vadide yer almaktadır3 (Harita: 1). 2017 yılı araştırmaları kapsamında, yüzeyde 17 adet yontmataş buluntu ele geçmiştir. Bunlardan 3 tanesi kalsedon, diğerleri ise çakmaktaşından üretilmiştir. Buluntu
topluluğu 5 adet çekirdek, 9 adet yonga ve 3 adet dilgiden oluşmaktadır.
Elde edilen yongaların çoğunluğu kısmi düzeltiye sahip olup 2 tanesi çentikli
alet özelliği sergilemektedir. Topuğu kaldırılmış ve sol kenarı boyunca ince
düzeltiye sahip olan buluntu, orak dilgisi olarak tanımlanmıştır. Silika parlaklığının düzeltili kenarın karşısında yer alan sağ mesial bölgede belirgin
olması, aletin farklı aktiviteler de kullanıldığını kanıtlar niteliktedir. Üçgen
kesite ve ham topuğa sahip olan dilgi üzerinde kullanım sonucu oluşmuş
çentik izlerine rastlanırken, sadece proksimal kısmı ele geçmiş olan dilgi parçası ise her iki kenarı boyunca gözlemlenen almaşık düzeltiye sahiptir.
2
3

Yılmaz, 2019, 428.
Yılmaz, 2019, 429.
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Yerleşimde üretime işaret eden çekirdeklere baktığımızda, 3 tanesinin
herhangi bir tekno-tipolojik özellik göstermeyen şekilsiz çekirdek, 2 tanesinin ise prizmatik çekirdeklerin alt tipi olan tek kutuplu çekirdek olduğu görülmektedir. Söz konusu tek kutuplu çekirdekler, dış yüzeylerinde yüzeyin
yarısı veya yarısına yakın oranda kabuk taşımaktadır (Resim: 1).
4- Banaz Höyük Yontmataş Buluntuları
Banaz İlçe merkezinin 1 km doğusunda bulunan “Banaz Höyük” (Harita:
1) yerleşimi, merkeze ait sınırlar içerisinde yer alan, yayılım alanı oldukça geniş ve çok katmanlı bir yerleşimdir. Höyüğün batısından geçen yolun açılması nedeniyle tahribat meydana gelmiş ve bu alanda yaklaşık 5 m’lik kültürel
bir depo açığa çıkmıştır4.
2017 yılında, yerleşimde yapılan araştırmalar sonucu 46 adet yontmataş
buluntu ele geçmiştir. Hammaddesi çört olan 1 parça dışında bütün buluntular çakmaktaşından üretilmiştir. Buluntu topluluğu 27 adet yonga, 9 adet
dilgi ve 10 adet çekirdekten oluşmaktadır (Resim: 2). Yongaların 16 tanesi
pulcuklu kısmi düzeltilidir. Bu parçalar üzerindeki topuk özelliklerine baktığımızda 7 tanesinin düz, 1 tanesinin ise ham topuk taşıdığı görülmüştür.
Geriye kalan parçalardan 4 tanesinin topuk kısmı kırık olmakla birlikte 4 tanesinin ise topuğunun kaldırıldığı tespit edilmiştir. Vurma düzlemleri (topuk) geniş ve belirgin vurma yumrularına sahip olmaları nedeniyle doğrudan vurma tekniği ile üretildikleri anlaşılmaktadır. 3 adet yonga üzerinde ise
herhangi bir düzelti veya kullanım çentiği görülmemektedir. Yonga üzerine
yapılmış diğer aletler ise 6 adet çentikli alet, 1 adet dişlemeli alet ve 1 adet
kullanım çentiği içeren buluntudur.
Yerleşimden ele geçen 5 adet orak dilgisinden 4 tanesi taşımalığın mesial, 1 tanesi ise mesial-proksimal kısmı üzerine yapılmıştır. Mesial-proksimal
kısım üzerine yapılan orak dilginin dip kısmı budanmıştır (Çizim 2: 2). Kesitlere baktığımızda, 4 tanesi trapez, 1 tanesi ise üçgen kesite sahiptir. Söz
konusu parçalardan 2 tanesi üzerinde kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri tespit edilmiştir. Bunun haricinde 1 tanesi iç ve dış yüzden düzeltili, 1
tanesi iç yüzden düzeltili ve 1 tanesi ise dişlemeli düzeltiye sahiptir. Silika
parlaklığı ise 3 tanesinin sol kenarı boyunca, 1 tanesinin sağ kenarı boyunca,
1 tanesinin ise her iki kenarı boyunca paralel olacak şekilde yer almaktadır.
Her iki kenarı boyunca silika parlaklığı içeren orak dilgisi dişemeli ve alma4

Yılmaz, 2019, 431-432.
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şan pulcuklu düzeltiye sahiptir (Çizim 2: 4). Diğer parçalara baktığımızda 2
adet dilgi üzerinde kullanım çentiği, 1 tanesinde ise her iki kanar boyunca
düzelti görülmektedir. Bunun dışında 1 adet dilgi ise teknolojik ürün olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Çekirdeklerden 7 tanesi herhangi bir tekno-tipolojik özellik göstermeyen
şekilsiz çekirdektir. Bunun dışında 2 adet çekirdeğe dönüştürülmüş yonga, 1
adet ise çekirdek parçası ele geçmiştir.
5- Ayvacık Höyük Yontmataş Buluntuları
Köyün yaklaşık 1,5 km batısında yer alan “Ayvacık Höyük” (Harita: 1)
yerleşimi, alan genişliği bakımından Banaz Höyük’ten sonra ikinci büyük höyüktür5. 2017 yılı çalışmaları kapsamında, söz konusu yerleşimden 9 adet çakmaktaşı, 1 adet ise obsidyen yontmataş buluntu tespit edilmiştir. Bunlar 6 adet
dilgi, 3 adet yonga ve 1 adet dilgicikten oluşmaktadır. Mesial kısmı korunmuş
olan dilgicik, obsidyenden üretilmiştir. Söz konusu hammadde, makroskobik
gözlemlerimiz doğrultusunda, grimsi-yeşil renkte olup Orta Anadolu kökenli
obsidyen özellikleri sergilemektedir. Bu parça, trapez kesitli olup her iki kenarı
boyunca oldukça küçük boyutta çentik izleri taşır (Çizim 3: 7). Mesial parçalardan oluşan, trapez kesite sahip 4 adet buluntu ise orak dilgisidir (Çizim 3:
1,2,5,6). Bunlardan 3’ü her iki kenar boyunca silika parlaklığı göstermektedir.
Her iki kenarı silika parlaklığı gösteren 1 parça ise aynı zamanda çentikli alet
olarak tasarlanmasından dolayı bileşik alet statüsünde değerlendirilmiştir (Çizim 3: 1). Diğer 2 orak dilgisi ise kenarları boyunca kullanım sonucu oluşmuş
çentik izleri taşımaktadır. Tek kenarı silika parlaklığına sahip orak dilgisi ise iç
yüzden pulcuklu düzeltiye sahiptir. Silika parlaklığı düzeltinin olduğu kısımda daha yoğundur. Diğer 2 dilgiden 1 tanesi teknolojik ürün diğeri ise almaşık düzeltilere sahip bir parçadır. Dilgiler ve dilgiciğin hafif eğimli profilleri,
düzenli kenarları ve trapez kesitleri baskı ile yongalamaya işaret etmektedir.
Yonga üzerine 1 adet çentikli alet, kısmi düzeltili yonga ve üzerinde kullanım
sonucu oluşmuş çentik izleri taşıyan yonga ise diğer buluntular arasındadır.
6- Öksüz Höyük Yontmataş Buluntuları
Öksüz Köyü’nün yaklaşık 3,5 km kuzeydoğusunda yer alan6 “Öksüz
Höyük” de (Harita: 1), 2017 yılı çalışmaları kapsamında, hammaddesi çak5
6

Yılmaz, 2019, 435.
Yılmaz, 2019, 433.
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maktaşı olan 3 adet yonga ve 1 adet dilgi tespit edilmiştir. Renk olarak açık
ve koyu kahverengi tonlarına sahiptirler. Yongalardan 2’si üzerinde kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri görülürken, 1 tanesi üzerinde herhangi bir
düzelti işlemi bulunmadığından teknolojik ürün olarak değerlendirilmiştir.
Dilgi ise üçgen kesitli ve düz topuğa sahip olup herhangi bir düzelti işlemi
barındırmamaktadır.
7- Kızılhisar Höyük Yontmataş Buluntuları
Kızılhisar Göleti’nin batısında, kayalık sırt üzerine konumlanmış olan
“Kızılhisar Höyük”, günümüzde tarım arazi olarak kullanılmaktadır7 (Harita: 1). 2017 yılı sezonunda buradan ele geçen yontmataş buluntu sayısı 6’dır.
Üretimde kullanılan hammadde cinsi kalsedon ve çakmaktaşıdır. Yontmataş buluntular 3 adet yonga ve 3 adet dilgiden oluşmaktadır. Yongaların 2’si
üzerinde kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri tespit edilmiştir. Bu parçalar
düz topuğa sahip olup, kopma açıları 90 dereceden büyüktür. Üçgen kesitli,
düz profile sahip 2 adet buluntu ise orak dilgisi olarak kullanılmıştır (Çizim
4: 1). Bunlardan birisinin mesial kısmı üzerinde sağ kenar boyunca uzanan
almaşan-pulcuklu düzeltiler yer almaktadır. Düzeltili kenarda, dilgi kenarına paralel olacak şekilde silika parlaklığı tespit edilmiştir. Diğer orak dilgisi
ise özellikle sol kenar boyunca kullanım sonucu oluşmuş çentik izlerine sahiptir. Dilginin her iki kenarı boyunca izlenebilen silika parlaklığı gözlenmiştir (Çizim 4: 2).
2018 YILI ARAŞTIRMALARI
Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi (UPDAP), 2018
yılı araştırmaları kapsamında, toplam 12 yerleşim yerinden ele geçen yontmataş buluntular bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Toplam 107 adet olan
yontmataş buluntu sayısı, tekno-tipolojik olarak çalışılmış, örnek çizim ve
fotoğraflar ile belgelenmiştir.
1- Ada Höyük Yontmataş Buluntuları
Kavacık Köyü’nün 2.8 km kuzeyinde, Alıçlı Mevkii olarak bilinen alanda yer alan8 Ada Höyük (Harita: 1) yüzeyinde, 2018 çalışmaları kapsamın7
8
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da hammaddesi çakmaktaşı olan 4 adet yontmataş buluntuya rastlanmıştır.
Bunlardan 1 tanesi taşımalığı yonga olan taş delgidir. Düz topuğa sahip,
vurma yumrusu oldukça belirgin, kopma açısı ise 90 dereceden büyüktür.
Söz konusu parça, distal kısmın sol ve sağ kenarında pulcuklu düzelti ve iki
küçük çentikle delici bir uç elde edilecek biçimde şekillendirilmiştir (Resim:
3). Diğer aletler, 1 adet kısmi düzeltili yonga, 1 adet çentikli alet ve 1 adet
üzerinde kullanım sonucu çentikler oluşmuş yongadır.
2- Susuz Höyük Yontmataş Buluntuları
Susuz Köyü’nün 1,5 km güneybatısında yer alan “Susuz Höyük” (Harita:
1), elverişli tarım arazileri üzerinde konumlanmaktadır9. 2018 yılı araştırmaları kapsamında, buradan ele geçen yontmataş buluntu sayısı 11’dir. Bunlardan 1 tanesi obsidyen, diğerleri ise çakmaktaşından üretilmiştir. Obsidyen buluntu, makroskobik gözlemlerimiz doğrultusunda, dumanlı saydam
renkte olup Orta Anadolu kökenli obsidyen özellikleri sergilemektedir. Söz
konusu obsidyen yonga üzerinde herhangi bir düzelti işlemi görülmemekle birlikte topuk kısmı kırık ele geçmiştir. Çakmaktaşı buluntular ise 6 adet
yonga, 1 adet dilgi ve 1 adet makrolit parçasıdır. Yongaların 4 tanesi kısmi
düzeltiye sahip iken 2 tanesi kullanım soncu oluşmuş çentik izleri taşımaktadır. Tanımlanamayan 2 parçanın ise yalnızca proksimal kısımları ele geçmiştir. Mesial kısım üzerine yapılmış, trapez kesite sahip olan buluntu ise sırtlı
orak dilgisidir (Çizim: 5). Söz konusu parçanın dip kısmı budanmıştır. Parça
üzerinde, sağ kenar boyunca silika parlaklığı bulunmakla birlikte kullanım
nedeniyle oluşmuş çentik izleri gözlenmiştir. Makrolit parçası ise kısmi düzeltili olarak ele geçmiştir.
3- Nohutova Höyük Yontmataş Buluntuları
Kızılcasöğüt Köyü’nün 2,7 km kuzeybatısında yer alan10 Nohutova Höyük (Harita: 1) yüzeyinde, 2018 yılı çalışmaları kapsamında 5 adet çakmaktaşından üretilmiş yontmataş buluntu tespit edilmiştir. Bunlardan 1 tanesi
mesial kısım üzerine yapılmış, trapez kesite sahip orak dilgisidir. Söz konusu
parçanın her iki kenarı üzerinde dilginin kenarlarına paralel bir biçimde silika parlaklığı gözlenmiştir (Çizim: 6). Bu durum özellikle dış yüzde daha yo9
10
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ğun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte sol kenarın hem dış hem
de iç yüzünde kullanım sonucu oluşan çentik izleri takip edilebilmektedir.
Ele geçen diğer 2 adet dilginin 1 tanesi pulcuklu-almaşık düzeltiye sahipken
diğerinde kullanım dolayısıyla oluşmuş çentik izleri yer almaktadır. Bunlar
dışında ele geçen diğer buluntular ise 1 adet topuk kısmı kaldırılmış kısmi
düzeltili yonga ve 1 adet çekirdek parçasıdır.
4- Kuşdemir Kale Yontmataş Buluntuları
Kuşdemir Köyü’nün yaklaşık 1,7 km kuzeybatısında yer alan, Kuşdemir
Kale Mevkii (Harita: 1) olarak bilinen alan üzerinde konumlanmış, tepe üstü
bir yerleşim yeridir11. 2018 yılı sezonunda buradan ele geçen yontmataş sayısı 7’dir. Buluntuların tamamı çakmaktaşından üretilmiştir. Buluntulardan 3
tanesi düzeltisiz ancak kullanım sonucu üzerinde çentik izleri oluşmuş yongalardır. 1 adet dilgi ve 1 adet yonga ise teknolojik ürün olarak karşımıza
çıkmaktadır. 2 adet çekirdek ise, herhangi bir tekno-tipolojik özellik göstermeyen şekilsiz çekirdektir.
5- Burhaniye Höyük Yontmataş Buluntuları
Burhaniye Köyü’nde “Köy Arkası Mevkii” olarak bilinen alanda konumlanan12 “Burhaniye Höyük” (Harita: 1) yerleşiminde, 2018 yılı çalışmaları kapsamında 5 adet yontmataş buluntu ele geçmiştir. Hammadde olarak
çakmaktaşı ve kalsedon kullanılmıştır. 2 adet dilgi üzerinde kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri tespit edilmiştir. 1 tanesi ise mesial kısım üzerine
yapılmış çentikli alettir. Bu özelliğinin yanı sıra üzerinde kullanım sonucu
oluşmuş çentik izlerine sahiptir. 1 adet yonga üzerine yapılmış çentikli alet
üzerinde ise hem pulcuklu hem de kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri
tespit edilmiştir. Yalnızca proksimal kısmı ele geçen parça ise büyük oranda
kırığa sahip olmasından dolayı tanımsız olarak nitelenmiştir.
6- Çamsu Höyük Yontmataş Buluntuları
Comburt Ovası’nın doğu sınırında bulunan Çamsu Köyü sınırları içerisinde yer alan13 “Çamsu Höyük” (Harita: 1) yerleşimi, 2018 yılı çalışmaları
11
12
13

Yılmaz, 2020 (baskıda).
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kapsamında incelenmiştir. Söz konusu yerleşimde gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde buradan 10 adet yontmataş buluntu ele geçmiştir. Hammadde
olarak 8 adet çakmaktaşı, 1 adet kuvarsit ve 1 adet kalsedondan üretilmişlerdir. Kalsedondan üretilmiş olan buluntu, dişlemeli düzeltiye sahip sırtlı
bıçaktır (Resim 4: 1). Söz konusu parçanın sırt kısmında yarısından az oranda
kabuk yer almaktadır. Mesial kısım üzerine yapılmış, trapez kesite sahip parça ise orak dilgisi olarak tanımlanmıştır (Resim 4: 2). Dilginin sağ kenarına
paralel silika parlaklığı tespit edilmiş olup, iç yüzde mesial-proksimal bölgede kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri ile karşılaşılmıştır. Ele geçen 4
adet yongadan 2’si kullanım sonucu oluşmuş çentik izlerine sahiptir. Diğer
2 yonga üzerinde herhangi bir düzelti veya kullanım dolayısıyla oluşmuş
çentik izlerine rastlanmamıştır. Bunun dışında 1 adet dilgi taşımalığına ait
olabileceğini düşündüğümüz, ancak sadece proksimal kısmın elen geçmesinden dolayı tanımsız olarak nitelenen buluntuya rastlanmıştır. Söz konusu
buluntular haricinde 1 adet tükenmiş çekirdek (Resim 4: 3), 1 adet düzeltisiz
dilgi ve yine üzerinde herhangi bir düzelti veya kullanım çentiği içermeyen
kuvarsitten yonga yer almaktadır.
7- Ayrancı Höyük Yontmataş Buluntuları
Banaz ilçesinin kuzeybatısında yer alan Ayrancı Köyü’nün 1.7 km güneydoğusunda “Ayrancı Höyük” (Harita: 1) yer almaktadır14. Literatürde henüz
bilinmeyen buluntu yerlerinden biri olan söz konusu höyük, ilk kez 2018
yılında araştırma ekibi tarafından keşfedilmiştir. Araştırmalar neticesinde,
yerleşim alanı içerisinde toplam 13 adet yontmataş buluntuya rastlanmıştır.
Hammadde olarak 12 adet çakmaktaşı ve 1 adet kalsedondan üretilmişlerdir.
Bunlar 6 adet yonga, 3 adet dilgi, 3 adet çekirdek ve 1 adet makrolit parçasına
ait buluntulardır. Yongalardan 1 tanesi kısmi düzeltili, 1 tanesi düzeltisiz, 2
tanesi ise kullanım sonucu oluşmuş çentik izlerine sahiptir. Bunlar haricinde
yonga üzerine 2 adet çentikli alet ve 1 adet taş delgi ele geçmiştir. Düz topuğa sahip, vurma yumrusu oldukça belirgin olan taş delgi, distal kısmın her
iki kenarı üzerinde pulcuklu düzeltilerle delici bir uç elde edecek biçimde
şekillendirilmiştir. Dilgilerden 1 tanesi düzeltisiz, diğeri ise kullanım sonucu
oluşmuş çentik izlerine sahiptir. Mesial kısım üzerine yapılmış, trapez kesite
sahip ve sol kenar boyunca yarı dik düzeltili parça orak dilgisi olarak tanımlanmıştır. Söz konusu parça üzerinde, dilginin her iki kenarına paralel olacak
14

Yılmaz, 2020 (baskıda).
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şekilde silika parlaklığı tespit edilmiştir. Çekirdeklerden 1 tanesi herhangi
bir tekno-tipolojik özellik göstermeyen şekilsiz çekirdek, 1 adet çapraz kutuplu çekirdek ve 1 adet çekirdeğe dönüştürülmüş yongadır.
8- Karlık Höyük Yontmataş Buluntuları
Merkez ilçe araştırmaları çerçevesinde, Karlık Köyü’nün 400 m kuzeydoğusunda yer alan “Karlık Höyük” (Harita: 1) incelenmiştir15. Bu yerleşimde
yapılan araştırmalar sonucunda 29 adet yontmataş buluntu ele geçmiştir.
Hammadde olarak 28 adet çakmaktaşı ve 1 adet kalsedondan üretilmişlerdir.
Bunlardan 16’sı yonga, 10 tanesi dilgi, 2 adet çekirdek ve 1 adet tanımsız parçadır. Yongalardan 8 tanesi pulcuklu düzeltilerle şekillendirilmiş kısmi düzeltili, 1 tanesi ise tüm kenar boyunda düzeltilidir. 3 adet yonga ise teknolojik
ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Yonga taşımalığa ait diğer buluntulara
baktığımızda ise 1 adet çakmaktaşı hammaddesine ait sırtlı bıçak, 1 adet kalsedona ait taş delgi ve 2 adet hem çentikli hem de ön kazıyıcı fonksiyonuna
sahip bileşik alet ele geçmiştir. Bunlar haricinde 5 adet kullanım sonucu üzerinde çentik izleri oluşan dilgi, 2 adet pulcuklu düzeltilerle şekillendirilmiş
trapez ve üçgen kesitli dilgi, 1 adet ise pulcuklu kısmi düzeltiye sahip dilgi
ele geçmiştir (Çizim 7: 2,3,5). Mesial kısım üzerine yapılmış, trapez kesite
sahip parça ise orak dilgisidir (Çizim 7: 1). Söz konusu parça üzerinde, dilginin sol kenarı boyunca silika parlaklığı tespit edilmiştir. Teknolojik ürünler
içerisinde değerlendirilen 1 adet dönümlü dilgi de buluntular arasında yer
almaktadır. Çekirdeklere baktığımızda ise 1 adet şekilsiz çekirdek, 1 adet ise
çekirdeğe dönüştürülmüş yonga bulunmaktadır. Buluntular arasında yalnızca 1 parça üzerinde büyük oranda kırık yer alması nedeniyle tanımsız olarak
nitelenmiştir.
9- Kapaklar Höyük Yontmataş Buluntuları
Kapaklar Köyü’nün kuzeyinde yer alan16 “Kapaklar Höyük” (Harita: 1)
yerleşiminde, 2018 yılı araştırma sezonunda, çakmaktaşından 6 adet yontmataş buluntu ele geçmiştir. Bunlar 2 adet yonga, 4 adet dilgiden oluşmaktadır. Düz topuğa sahip, vurma yumrusu oldukça belirgin ve kopma açısı 90
derecen büyük olan yonga tipik bir ön kazıyıcıdır (Çizim 8: 3). Söz konusu
15
16

Yılmaz, 2020 (baskıda).
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parçanın alın kısmı pulcuklu düzeltilerle işlev görecek biçimde şekillendirilmiştir. Diğeri ise çekirdekten alınan birincil yongadır (Çizim 8: 1). Dilgilerden 2 tanesi her iki kenar boyunca pulcuklu düzeltiye sahiptir. Üçgen kesite
sahip olan düzeltili dilginin, distal ve proksimal kısımları kırık ele geçmiştir
(Çizim 8: 5). Trapez kesite sahip olan düzeltili dilgi ise yüzcüklü topuğa sahip olup üzerinde kabuk kalıntısı taşımaktadır (Çizim 8: 2). Diğer 2 adet dilgi
ise üzerinde kullanım sonucu meydana gelmiş çentik izleri taşımaktadır (Çizim 8: 4,6).
10- Kocakır Höyük Yontmataş Buluntuları
Yapağılar Köyü’nün 900 m kuzeybatısında yer alan17 “Kocakır Höyük”
(Harita: 1) yerleşimi, 2018 yılı araştırma sezonu kapsamında incelenmiştir.
Söz konusu höyükte çakmaktaşı hammaddesine ait 9 adet yontmataş buluntu tespit edilmiştir. Bunlar 4 adet yonga, 1 adet dilgi, 3 adet çekirdek ve 1
adet tanımsız parçadan oluşmaktadır. Yongalardan düz topuğa sahip, vurma
yumrusu oldukça belirgin ve kopma açısı 90 derecenin üzerinde olan parça
taş delgidir. Söz konusu alet, iç yüzün distal kısmında sivri bir uç elde edecek
biçimde düzeltilenerek şekillendirilmiştir. Diğerleri ise 1 adet dişlemeli alet,
2 adet kısmi düzeltili yongadır. Dilgi ise, mesial kısım üzerine yapılmış, üçgen kesitli ve düz profile sahip olan orak dilgisidir. Dilginin her iki kenarına
paralel olacak şekilde silika parlaklığı görülmektedir. Diğer bir buluntu ise
büyük oranda kırık ele geçmiş olan tanımsız bir parçadır. Çekirdeklere baktığımızda ise, 1 tanesi şekilsiz çekirdek, 2 tanesi ise çekirdeğe dönüştürülmüş
yongadır.
11- Koyunbeyli Höyük Yontmataş Buluntuları
Köyün yaklaşık 900 m batısında yer alan18 “Koyunbeyli Höyük” (Harita:
1) yerleşimi, 2018 yılı araştırma sezonu kapsamında incelenmiştir. Yerleşimde çakmaktaşından 7 adet yontmataş buluntuya rastlanmıştır. Buluntulardan 5 tanesi dilgi, 2 tanesi yongadır. Dilgilerin tamamı orak dilgisi olarak
tanımlanmıştır (Çizim 9: 1,2,3,4). Tamamı trapez kesite sahip olan bu aletlerden 3 tanesinin topuğu kaldırılmış, 1 tanesinin kopmuş, 1 tanesinin ise kırık
ele geçmiştir. Dişlemeli düzeltiye sahip 3 adet orak dilgisinden 2 tanesi hem

17
18

Yılmaz, 2020 (baskıda).
Yılmaz, 2020 (baskıda).
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sağ hem de sol kenar boyunca silika parlaklığı taşımaktadır. Dip kısmında
budama görülen dişlemeli orak dilgisi ise yalnızca sağ kenar boyunca silika
parlaklığına sahiptir. Pulcuklu düzeltiye sahip diğer 2 orak dilgisinden 1 tanesi her iki kenar boyunca silika parlaklığı taşırken diğerinde yalnızca sağ
kenara paraleldir. Yoğun patinaya sahip yongaların ise 1 tanesi dişlemeli alet
diğeri ise teknolojik ürün olarak değerlendirilmiştir.
12- Mercimekli Tepe Yontmataş Buluntuları
Paşacık Köyü’nün 2,5 km doğusunda yer alan19 “Mercimekli Tepe” (Harita: 1) yerleşiminde, 2018 yılı araştırmaları kapsamında 1 adet çört hammaddesine ait yontmataş buluntuya rastlanmıştır. Beyaz-Gri-Açık turuncu
renklerini bir arada barındırmaktadır. Sırtlı dilgi üzerine yapılmış olan alet,
düzeltili orak dilgisidir (Resim: 5). Trapez kesitli, topuğu kaldırılmış ve sol
distal kısmında dişlemeli düzeltiye sahiptir. Dişlemeli düzeltinin olduğu bu
kısımda silika parlaklığı daha yoğundur. Mesial ve proksimal kısımlarda ise
kullanım sonucu oluşmuş çentik izleri tespit edilmiştir.
SONUÇ
Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi (UPDAP) kapsamında, 2017 ve 2018 yıllarına ait yontmataş materyal çalışmaları çerçevesinde toplam 19 yerleşim yeri yüzeyinden ele geçen 196 adet yontmataş buluntu
çalışmamız kapsamında değerlendirilmiştir. 196 adet yontmataş buluntunun
tamamının tekno-tipolojik analizi yapılmıştır.
Elde edilen buluntuların çoğunluğu çakmaktaşı hammaddesine aittir.
Bunun yanında kalsedon, kuvarsit, çört ve İç Anadolu kökenli olabileceğini
düşündüğümüz obsidyen hammaddesine ait yontmataş buluntularda yer almaktadır.
Yapılan analiz çalışmaları sonucunda tekno-tipolojik olarak Neolitik Çağ’a
veya sonrasına işaret edebilecek buluntular yer almakla birlikte, ele geçen
yontmataş öğeleri arasında tarih veya dönem belirtmemize olanak sağlayan
karakteristik buluntular ele geçmemiştir. Tespit edilen diğer buluntuların ise
Kalkolitik Dönem’in yanı sıra baskın bir biçimde ETÇ ve bunu takip eden
dönemlere ait olduğu bilinmektedir20. Bu nedenle ele geçen yontmataş mal19
20

Yılmaz, 2020 (baskıda).
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zemeyi şuan ki verilerimiz doğrultusunda belirli bir döneme tarihlendirme
olanağımız bulunmamaktadır. Devam edecek olan araştırmalar çerçevesinde, bölgenin kültürel geçmişi hakkında daha kapsamlı bilgiler edineceğimiz
ön görülmektedir.
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ARKEOLOJİK KAZI SIRASINDA BULUNTULARIN
ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEMEYE YÖNELİK
KORUMA YAKLAŞIMLARI
Berna ÇAĞLAR ERYURT*
Serap ÖZDEMİR
GİRİŞ
“Koruma, arkeoloji içerisinde nispeten yeni bir alandır. Korumasız kazı vandalizmdir” (Pearson, 1987: Önsöz). Her malzemenin içinde bulunduğu çevre ile
ilgili kararlı bir formu vardır. Bir nesne gömüldüğü zaman, kendisini muhtemelen önceki durumundan çok farklı olan yeni bir mikro iklimde bulur.
Eserlerin yapıldığı malzeme bu yeni koşullara adapte olmaya başlayacaktır. Bu koşulların makul bir şekilde sabit olduğu varsayıldığında, malzeme
yeni ortamla istikrarlı bir ilişki veya dengeye yaklaşmak için bir değişiklik
sürecine girecektir. Malzeme dengeye yaklaştıkça, değişim oranı azalacak
ve sonunda dengeye ulaşıldığında duracaktır. Bu stabilite, eser yere gömülü
kaldığı sürece sabit kalacaktır (Sease, 1992, s. 1). Toprak altı ortamı genellikle
ışık eksikliği, çözünen tuzlar, su, tuz, asit veya baz içeren toprakla temas,
sabit bir sıcaklık, genel olarak kararlı nem özellikleriyle tanımlanabilir (De
Guichen, 1995, s. 23).
Eserlerin bozulmasının nedenleri karmaşıktır ve her bir objeye göre değişkenlik gösterir, ancak basitçe belirtildiği gibi, bir arkeolojik eser, ister toprak
isterse okyanus bentik çevresi olsun olmasın, çevreyle kimyasal ve elektriksel
dengeye ulaşmıştır (Rodgers, 2004, s.4). Eser toprak altından çıkarılıp, havayla temasa girdiği andan itibaren çürüme ve korozyon gözlemlenebilmektedir. Organik eserler için bu işlem çok hızlı olabilir; iyi pişmiş seramik veya taş
gibi inorganik eserler ise çok az bozulurken, birkaç saat içinde parçalanabilirler (Sease, 1995, s. 29). Kazıdaki ortamdaki ani değişim, uygun bir ortamda
saklanmadığı takdirde eserin hızlı bir şekilde bozulmasına neden olabilir. Bu
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ani değişimin etkisini en aza indirmek için arkeolojik malzemenin kazılması
ve depolanmasında basit yöntemler kullanılabilir. Eserlerin kazı sırasında ve
sonrasında uygun şekilde korunmaması durumunda geri dönüşü olmayan
ciddi hasarlar meydana gelebilir. Tüm malzeme, koruma ve onarım işlemlerinin önceden planlanması ve bütçe ayrılması gerekmektedir. Beklenmeyen
durumlar için acil durum planı olmalıdır (National Museum of Iceland, 2012,
s.2). Buluntuların yerinde korunması, kazı başkanından kazı ekibine kadar
herkesin işbirliğini gerektirir. Eserlerin toprak altından çıkarıldıkları andan
koruma laboratuvarına gelmelerine kadar uygun şekilde muamele görmeleri
gerekmektedir. Bu nedenle, laboratuvara taşımanın yanı sıra stabilizasyon,
kaldırma, kısıtlı temizlik ve paketlemenin doğru bir şekilde yapılması önemlidir (Cronyn,1990, s. 10-11). Uluslararası Koruma Enstitüsü (IIC) tarafından
tüm konservatörler için kılavuz olarak benimsenen koruma etik standartlardan bazıları sanatın korunması için geliştirilmiştir ancak aynı zamanda arkeolojik korumaya da uygulanabilir. Bu etik düşüncelere ilişkin olarak bir
korumacının yapacağı müdahalelerle ilgili kararların arkasındaki mantığı ve
bir eseri tedavi etmek için seçtiği prosedürün sebebini anlamaya yardımcı
olur. Bunlar; tedavinin uygunluğu, geriye dönüşlülük, estetik tamamlama
üzerindeki sınırlamalar, kendini geliştirme, eğitim ve güncel bilgileri takip
etme, yardımcı personelin kontrolüdür (Url-1). Arkeologlar, ellerinde bulunan buluntuların korunmasından sorumludurlar ve özellikle kazıdan önce,
koruma gerektiren büyük miktarda buluntu beklendiğinde, yeterli kaynakların mevcut olmasını sağlamalıdırlar (National Museum of Iceland, 2012,
s.2). Uzmanlar ve arkeologlar ile etkili işbirliği, kırılgan nesnelerin sağlam
biçimde kaldırılmasını ve mümkün olduğunca fazla bilginin kurtarılmasını
sağlayabilir (Smirniou, Pohl, and D’arcangelo, 2008, s. 148).
Korumanın birincil kuralı, esere uygulanan herhangi bir işlemin geri dönüşümlü olması gerektiğidir (Sease, 1992, s. 3; Sease, 1995, s. 29).Bir müdahalenin yapılması kesinlikle gerekli olduğunda, arazide konservatör olmayan bir kişi tarafından ne yapılırsa yapılsın, asıl müdahalenin laboratuvarda
yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Bu, bir esere uygulanan herhangi bir
müdahalenin geri dönüşümlü olması gerektiği anlamına gelir, malzeme ve
yöntemin daha sonra eser üzerinde herhangi bir hasar veya değişiklik yapılmadan geri alınabilir veya kaldırılabilir olmasıdır. Geriye dönüştürme işleminin birkaç saat sonra mı, birkaç gün sonra mı, yoksa bir yıl veya daha
sonra mı gerçekleşeceği önemli değildir. Bir konservatöre danışmadan aynı
görünen başka bir malzeme kullanılmamalıdır. Uygun olmayan malzemeler
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kullanılırsa, profesyonel konservatör bile olsa tedaviyi geriye dönüştüremeyebilir ve ortaya çıkan hasarı geri alamayabilir. Bu geriye dönüşümlülük ilkesine uygun olarak, eğer müdahale kesinlikle gerekliyse, bir esere uygulanan
malzemelerin az miktarda kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bir
diğer önemli nokta, en iyi tedaviden daha önemlisi en az müdahale olmasıdır. Bir nesne sağlam görünüyorsa ve hiçbir şey yapmadan haya a kalma
şansı varsa, o zaman hiçbir şey yapılmamalıdır. Birçok arkeolog bu kavramı
takip etmekte zorlanmaktadır. Bir kabuk, kir veya aşınmış bir yüzey altında
neyin ya ığını görme konusundaki sabırsızlık, bir nesnenin üst üste binmesine veya çizilmesine neden olabilir. Ayrıca, eser eğitimsiz eller tarafından
taşınacak kadar sağlam değilse, onarılamaz bir kırılmaya neden olabilir (Sease, 1992, s. 3). Malzeme grupları korunmasını etkileyen fiziksel özellikleri ile
organik, inorganik ve kompozit malzemeler olarak ayrılmaktadır:
1. Organik. Bu malzemeler hayvansal ve bitkisel kökenlidir: Genellikle
(ateşe maruz kalırsa) yanarlar, ışığa duyarlıdırlar. RH% 65’in üzerinde olduğunda ve havalandırmanın yetersiz olduğu ve hiç ışık olmadığında, mikroorganizmalar organik materyaller üzerinde büyüyebilir ve uzun vadede onları
şekillendirir ve zayıflatırlar. Çoğu higroskopiktir ve kolayca suyu emerek
boyutlarında değişiklik gösterebilirler. Su içeriklerini daima ortamdaki RH
ile dengede tutma eğilimindedirler.
2. İnorganik. Bu malzemeler mineral kökenlidir: Genellikle ısıtıldığında yanmazlar, ışığa duyarlı değildirler. Mikro organizmalar genellikle bu
malzemeler üzerinde büyümezler. Taş ve seramikler gözeneklidir. Suyu sıvı
halde taşırlar. Çözünebilir tuzlar içeren su ile temas e iğinde (yeraltında
olabileceği gibi), bünyelerine alırlar. Nesne kazıldıktan sonra, çoğunlukla
higroskopik olan bu tuzlar, nemli havadan su buharı alır veya kuru havada
kristalleşirler. Metal ve cam gözenekli değildir, ancak bu malzemeler mineral
tuzlara (çözünür veya çözünmez, ancak daima havadaki neme karşı hassas)
dönüştürebilecek kimyasal değişime (korozyona) maruz kalabilir (De Guichen, 1995, s. 22).
KEMİK, BOYNUZ, FİLDİŞİ ESERLER
Tüm kemik, hayvan veya insan olsun, hem mineral (çoğunlukla kalsiyum
fosfat) hem de organik (büyük oranda protein ve yağ) bileşenlerinden oluşur. Boynuz, sığır, koyun, keçi ve antilopların derisinin bir çıkıntısıdır. Esas
olarak proteinden oluşur ve liflidir ve sıklıkla laminedir. Fildişi filin üst ke-
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sicilerinden gelir; dişler gibi mine ile kaplı değildir, bunun yerine neredeyse
tamamen dentinden oluşur (Sease, 1992, s.55,74,77). Kemikler ilk önce mantıksal gruplar halinde sınıflandırılarak kaldırılmalıdır(örneğin sağ ve sol bacak, kol, ayak ve el kemikleri, kaburgalar, omurlar vb). İşlenmemiş kemikler
sahada ılık su ve yumuşak bir fırça ile temizlenebilir. Sağlam kemikler genel
olarak yıkanabilir, ancak ilk önce kuruma sırasında çatlamadığını görmek
için küçük bir parça test edilmelidir. Mümkün olduğunca az su kullanılmalıdır (Sease, 1995, s.41). Kemik kırılgansa temizlemeye çalışmamalıdır. Boynuz
veya fildişi temizlenmemelidir. İnsan iskeleti yerinde ılık su ve yumuşak bir
fırça ile temizlenebilir. Kemik, boynuz ve fildişi buluntular delikli polietilen
torbalarda veya uygun yastıklama ile polikarbonat kutularda saklanmalıdır.
Gerekirse, örneğin plastik bir kutunun kapağı veya bir parça köpük gibi bir
destek kullanılabilir. Serin ve karanlık bir yerde saklanmalı; ısıdan ve ışıktan
uzak tutulmalıdır (National Museum of Iceland, 2012, s.5-7). Fildişi parçaları kazı alanında kemikten ayırt etmek zordur. Fildişi kemikten daha beyaz,
pürüzsüz ve daha yoğundur ve lamine bir yapıya sahiptir. Çoğunlukla ayırt
edici olarak uç kısımlarda kesişen yay şekli görülebilir. Fildişi neme karşı
kemikten daha hassastır ve dikkatle müdahale etmek gerekir. Çok ıslak bulunursa, bulunduğu şekilde saklanmalıdır. Temizlemeye ya da birleştirmeye
çalışılmamalıdır. Fildişi hafif nemli bulunursa, gölgede yavaşça kurumasını
beklenmeli, kuru bulunursa, yıkanmamalı; sadece nazik kuru fırçalamayla
temizlenmelidir (Sease, 1995, s. 41-42).
AHŞAP ESERLER
Ahşap yapı itibariyle deriye benzemektedir. Olağandışı toprak altı koşulları mevcut olmadığı sürece haya a kalamaz ve nadiren kuru bulunmaktadır
(Sease, 1995, s. 43). Ahşap toprak altından çıkarıldıysa ve iyi durumda ise,
yumuşak kuru bir fırça ile nazikçe temizlenmelidir. Fırçanın ahşabın yüzeyine zarar vermemesine dikkat edilmelidir. Eser asla yıkanmamalı, su ile temizliği yapılmamalıdır (Rodgers, 2004, s. 42; Sease, 1992, s. 116; Sease, 1995, s.
43). Kuru ahşap buluntular iyi durumda değil ise temizlenmemeli, ıslak olarak saklanmamalıdır (National Museum of Iceland, 2012, s.6). Ahşap eserler
toprak altından çıkarılırken metal aletler kullanılmamalıdır, çünkü ahşabın
yüzeyini ve kenarlarını kolayca çizebilir, aşındırabilir. Ahşap al an çıkarılmalı, tamamen serbest kaldığında, al an destekleyerek yavaşça kaldırılmalı
ve düzgün bir şekilde sert ve destekli bir saklama kabına konulmalıdır (Sease, 1992, s. 116;Sease, 1995, s. 43).

98

..............................................................................................................

Ahşap buluntuların ıslak ve nemli olması veya kazılan alanın su seviyesinin altına uzanması durumunda, eser suya batırılmış bir buluntu olarak işlem görmelidir. Suya batırıldığında ahşabın selülozik kısmı tahrip olur, bakteriyel ve kimyasal bozunma meydana gelir. Yüzeyi genellikle çok yumuşak
ve süngerimsidir. Suyla dolu olan bazı ahşap kendi ağırlığını taşıyamayabilir. Sulu ahşap dikkatsizce kaldırılırsa ezilip kırılabilir. Bu sebeple kurumasına izin verilmemelidir. Birkaç dakika kuruması bile onarılamaz bir hasara
neden olacaktır. Koruma laboratuvarına taşınması sırasında tamamen daldırmanın (nemli bir sargının aksine) kullanılması önerilir (Rodgers, 2004, s.
42;Sease, 1992, s. 116-117; Sease, 1995, s. 43). Tamamen suya doymuş ahşabın
kurumasına izin verilirse, çok kısa bir sürede ağırlığının %90’ını hacminin
% 80’ini kaybedebilir. Suya doygun bir ahşap parçası bulunduktan hemen
sonra zeminden çıkarılmazsa, çamur veya nemli polietilen tabaka katmanları
ile kaplanması gerekmektedir. Gerekirse, kurumasını önlemek için ahşaba
sık sık su püskürtülmelidir. Suya doygun eserler o kadar bozulmuş ve kırılgan olabilirler ki kaldırmadan önce destek almaları gerekebilir. Bu nedenle,
blok kaldırma tekniklerinden birini kullanmak genellikle daha iyidir. Kaldırıldığında blok dikkatlice desteklenmeli ve ıslak köpük veya diğer emici malzemelerle ve ardından plastik tabaka ile sıkıca kaplanarak kuruması
önlenmelidir. Blok yakınlardaki bir koruma laboratuvarına götürülmelidir
(Sease, 1992, s. 116-117; Sease, 1995, s. 43). Ahşap, minimum oksijenle yakıldıysa kömür şeklinde de korunacaktır. Sıklıkla yanmış ahşap kirişler, yanmış
ahşap objeler, tohumlar ve ahşap parçaları ile birlikte bulunur. Kömürleşmiş
ahşap kimyasal ve biyolojik aktiviteye karşı çok dayanıklıdır ve genellikle iyi
korunmaktadır. Kömürleşmiş ahşap tarihlendirme için kullanılmayacaksa,
kuru ahşap için belirtilen kaldırma teknikleri kullanılabilir. Kömürleşmiş ahşabı temizlemek için hiçbir girişimde bulunulmamalıdır. Kuru bir yerde saklanmalı ve onarım için bir konservatöre götürülmelidir (Sease,1992, s. 118).
TEKSTİL ESERLER
Tekstil, tüm kumaşlar için genel bir terimdir ve çok çeşitli malzemeleri,
teknikleri ve nesneleri kapsar. Antik dönemde yaygın olarak yün, ipek gibi
hayvansal lifler; pamuk, keten gibi bitkisel lifler kumaş yapmak için kullanılmıştır. Diğer birçok organik malzeme gibi, tekstiller de genellikle olağandışı
toprak altı koşulları mevcut olduğunda bulunur. İyi durumda bulunabilmeleri için çok ıslak veya çok kuru gibi kararlı bir ortam gereklidir. Kurumadan
dolayı çok sert ve kırılgan olmaları muhtemeldir, liflerin kırılmasını önlemek için son derece dikkatli bir şekilde kaldırılmaları gerekir. Bir parça kuru
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tekstil kumaşı kaldırmadan önce, etrafındaki tüm kirler yumuşak bir fırça ile
dikkatlice temizlenmelidir. Tekstil liflerini kırabilecek metal el aletleri kullanılmamalıdır. Tekstil yavaşça gevşetilmeli ve tamamen serbest olduğunda
dikkatlice alınmalı, al an tam olarak desteklenmelidir. Daha sonra düzgün
bir şekilde paketlenene kadar, iyi desteklenmiş sert bir kutuya konulmalıdır.
Tekstiller temiz asitsiz kâğıtlara sarılmalıdır. Birkaç parça birlikte kutulanacaksa, ayrı ayrı sarılmalı ve kutunun altına en büyük/en ağır yerleştirilmiş olmalıdır. Kutunun, tüm parçalarının ezilmeden yerleştirebilecek kadar büyük
olduğundan emin olunmalıdır. Eğer parçalar üç boyutlu ise, ideal olarak,
üzerine hiçbir şey koymaksızın tek tek kutulara yerleştirilmelidirler (National Museum of Ireland, 2010; Sease 1992, s. 105).
Tekstiller ıslak koşullarda da korunmaktadır. Genel olarak, yün ve ipek
olan hayvansal lifler, gömüldüklerinde bozulmaya karşı daha dirençlidir,
oysa bitkisel liflerin bakteriyel ve asidik toprak koşulları tarafından saldırıya
uğraması daha olasıdır. Bu nedenle, keten ve pamuk hızla bozulur ve bir
arkeolojik alanda bulunma olasılığı daha düşüktür. Su ile doymuş tekstillere
mümkün olduğu kadar az dokunulmalıdır, çünkü kırılgandırlar. Bu tür tekstillerin ortaya çıktıktan sonra bir konservasyon laboratuvarında işlem görene
kadar ıslak tutulması önemlidir. Bulunduktan hemen sonra yüzeyden alınamazlarsa, kaldırılana kadar çamur ve nemli polietilen köpük veya diğer
emici malzemelerle, ardından kalın plastik tabakalarla bekletilmelidir. Gerekirse nemli kalması için tekstile zaman zaman su püskürtülmelidir. Islak
tekstili zeminden kaldırmak için, etrafını saran çamurun bir kısmını çıkarmak için etrafını dikkatlice temizlenmelidir (Sease, 1992, s. 106; Sease, 1995,
s. 43). Bir tekstil, metal veya metal alaşımından yapılmış bir buluntuyla yakın
temas halinde gömüldüğünde iyi şekilde korunabilir. Bu genellikle tekstil,
demir bir objeye yakın olduğunda meydana gelir. Korozyon ürünlerinin elyaflara yavaşça nüfuz etmesi ve yavaş yavaş değişmesi mümkündür. Korozyon ürünleri, dokuma tasarımının ve elyafların dönüşünün tam bir pozitif
kopyasını oluşturarak elyaf ve tekstilin şeklini alır. Elyafın kendisi korunmuş
olabilir veya olmayabilir, ancak morfolojik özellikleri kalacaktır. Sıklıkla, bir
tekstilin izleri çanak çömleklerde bulunabilir. Bu tür izleri içeren parçaların
uzman çalışması için ayrılması gerekir (Sease, 1992, s. 106).
METAL ESERLER
Arkeolojik kazılarda en çok karşılaşılan metaller bakır, demir, kurşun, gümüş, altın ve kalaydır. Bakır önem olarak insan tarafından kullanılan ilk me-
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tal olarak altınla rekabet edebilir. Kendine özgü kırmızı rengi ve mavi yeşil
oksitleri ile arkeolojik kazılarda sıklıkla karşılaşılır. Demirden farklı olarak,
doğal bakır bazen metalik formunda bulunabilir. Demir, insanlar tarafından
kullanılan en bol ve işlevsel metaldir. Demir ve diğer metallerin korunması
arkeolojik bir projede veya kara veya su altındaki metal eserleri ortaya çıkarmadan önce yeterli planlama ile başlar. Arkeolojik kazılarda bulunan metallerden altın, gümüş, kurşun, kalay, gibi metallerin her birinin kendi tarihi,
morfolojisi, kimyası ve fiziksel özellikleri vardır. Bunun yanında metaller birçok ortak özelliği de paylaşmaktadır. Altın dışında tüm metaller korozyona
uğrar (Rodgers,2004, s.4).
Metaller kazıda bulunup toprak altı koşullardan çevresel etkilere maruz
kalacağı toprak üstü koşullara çıktığında doğru müdahale edilirse, uzun
yıllar boyunca stabil kaldıkları durumlarını devam e irebilirler. Öncelikle
kararsız yani aktif korozyonlu olan ağır mineralli ve bakır klorür içeren nesneler suya uzun süre maruz kalması nedeniyle zarar görebilecekleri için 48
saat içinde müdahale edilmelidir. Kararlı ve işlenmiş eserler daha sonra ele
alınabilir. Kazı sırasında bulunan metal buluntuların yüzeyindeki korozyon
ürünleri veya yüzeye yapışan, biriken tortular arazide temizlenmeye çalışılmamalıdır. Metal buluntuların yüzeyinde bulunan ayrıntı veya dekorasyonu
(özellikle sikkelerde) ortaya çıkarmak için eserlerin yüzeyi ovalanmamalıdır.
Bu işlem iç yüzeyleri, boyalı yüzeyleri, lifleri vb. çıkarabilir veya gevşetebilir (National Museum of Ireland, 2010). Bir metal nesnenin kazı sırasında
parçalandığı veya bozulduğu görülüyorsa, bir koruma uzmanından yardım
istenmelidir. Bakır alaşımları gibi suya duyarlı buluntular silika jel içeren
kutularda ayrı bir şekilde muhafaza edilmelidir. Tekstil veya deri kalıntıları
bulunan psuedomorph kanıtlar bulunan eserler nemi korumak için hızlı bir şekilde sarılmalıdır. Bu nesnelerin uygun bir şekilde işlem görmeden kuruması
psuedomorfik kanıtların kaybolmasına neden olabilir (Url-2). Metal nesneler
plastik torbalarda paketlenmişse, torbalardaki havanın bu depo tarafından
sağlanan düşük neme ulaşmasını sağlamak ve yoğuşmayı önlemek için delikli olmalıdır. Metal objelerin (organiklerle birleşmedikçe) kazıdan sonra
mümkün olduğunca çabuk kurutulması ve daha sonra çok kuru tutulması
gerekir. Bakır alaşımlı nesnelerin stabil kalması için% 35 bağıl nemin altında tutulması ve arkeolojik demirin% 12 bağıl nemin altında tutulması gerekir. Metal nesneler, plastik torbalarda paketlenmişse, her zaman ayrı ayrı
torbalanmalıdır (torba başına bir nesne). Torbalanmış nesne grupları daha
büyük torbalar veya kutular içine yerleştirilirse, hareket veya sürtünmeden
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kaynaklanan hasarları önlemek için ayrı ayrı nesnelerin düzgün bir şekilde
desteklenmesini sağlamak önemlidir. Müzedeki eşyaların depolanmasında
bir gecikme varsa, bunlar silika jel ve nem gösterge kartları içeren hava geçirmez kaplarda delikli torbalarda saklanmalı ve gerekli nem seviyelerinin
korunmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmelidir (National Museum of Ireland, 2010).
Kurşun ve kalay içeren buluntular kâğıt, karton ve ahşap ile temasta aktif
ve kararsız olan beyaz toz korozyonu oluşturur. Kâğıt ve kartondan çıkan
organik gazlar korozyona neden olabilir, bu nedenle bu metallerin karton
kutulardan uzak tutulması gerekir. Bu nedenle kurşun nesneler sadece polietilen torbalarda veya kutularda paketlenmelidir. Kurşun, cilt tarafından
absorbe edilebilen bir zehirdir - kurşun buluntuları tutarken eldiven giyilmelidir. Eser üzerinde beyaz tozuyan korozyon ürünü varsa bu temizlenmelidir ve kesinlikle solunmamalıdır. Kurşun yumuşak bir metal olduğundan
ve kolayca çizilebileceğinden obje temizlenmeye çalışılmamalıdır. Yüzeyde
yazıtlar veya dekorasyon varsa, temizlendiğinde fırçalama veya kazıma yoluyla yanlışlıkla zarar görebilir (Sease, 1995, s. 40). Gümüş eğer kükürt ile
reaksiyona girerse gümüş siyaha döner (kararır). Topraktan çıkan gümüşü
tanımak zor olabilir. Genellikle yeşildir ve bronz ile kolayca karıştırılır. Ayrıca morumsu gri veya siyah olabilir. Topraktan çıkarılan gümüş genellikle
aşırı derecede hassas ve kırılgandır. Bu nedenle çok dikkatli dokunulmalıdır.
Bununla birlikte gümüşle temas ederken eldiven giyilmesi gerekir.Altın nesnelerin, saflıklarını anlamak zor olabilir. Bakır korozyonu, altın bir nesneyi
tamamen kaplayabilir ve bronz gibi görünmesini sağlayabilir. Nesnenin gerçekten altından yapılmış olduğundan emin olunmalıdır. İlk başta altın gibi
görünen metal, kötü aşınmış bronz veya demirin üzerindeki kırılgan bir yaldız tabakası da olabilir. Altın bir obje toprak altında deforme olup katlandıysa açmaya çalışılmamalıdır. Son derece kırılgan olabilir ve düzgün bir şekilde
açılmazsa katlar boyunca kırılabilir (Sease, 1995, s. 40).
SERAMİK VE CAM ESERLER
Seramikler ıslak kil karışımlarından biçimlendirilir ve kurumasına izin
verilir ve sonra kilden hem serbest hem de kimyasal olarak birleştirilen
suyu çıkarmak için pişirilir. Çoğu seramik toprak altında zarar görmeden
gömülü kalır ve hepsi fiziksel hasara meyillidir, yalnızca pişmiş toprak ve
toprak malzemelerin gözenekli yapıları, çözünen tuzların etkisiyle zarar
görebilir (Watkinson and Neal, 1998, s. 53). Seramik parçalarını kaldırma-
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dan önce özellikle kuru ve sertse, etrafındaki tüm kiri dikkatlice temizlenmelidir. Yerel olarak sert kirlere uygulanan sprey şeklinde uygulanacak
su, onu yumuşatmaya ve kaldırma prosedürünü kolaylaştırmaya yardımcı
olur. Tahta spatula, metal aletler veya malalar çömlekleri çizebileceği ve
aşındırabildiği için yerdeki parçaların çevresini temizlemek için daha iyidir. Tarih öncesi çanak çömlek parçaları, özellikle gevrek veya kırılgansa,
plastik torbalara konulmamalı, asitsiz kutulara yerleştirilmeli ve hiçbir yönde hareket etmemesi için kenarları doldurulmalıdır. Bu, parçaların kenarlarının kırılmamasını sağlamak içindir. Nispeten iyi pişirilmiş çanak çömlek
parçaları, özellikle çok büyük miktarlarda mevcutsa, kutular içinde plastik
torbalarda gruplar halinde paketlenebilir. Bu tür torbalar maksimum boyutlarda 300mm. x 200mm.’yi (dolumdan önce) geçmemelidir, çünkü büyük torbalar kaçınılmaz olarak yırtılır veya kullanımla patlar. Ayrıca bu tür
torbalar içeren kutunun, uzun vadede ağırlıklarını taşıyabildiğine de dikkat edilmelidir (Museum of Ireland, 2010, s.12). Yıkanmadan önce seramiğin yapısının tanımlanması gerekir. Parçalar topraktan çıktığında, kazıma,
fırçalama veya ovalama yoluyla yerinde temizleme yapılması önlenmelidir.
Bu şekilde, dekorasyon kaldırılabilir (veya eklenebilir) ve sonradan kötü
birleşmelere sebep olacak şekilde kenarlar aşınabilir. Dökülen boya, pullanan yüzeyler veya yumuşak üretim belirtileri gösteren tüm parçalar bu
aşamada ayrılmalı ve bir korumacı veya arkeolog tarafından özel işlem için
işaretlenmelidir. Yeni çıkarılmış çanak çömlek hala nemli iken çok yumuşak
ve kırılgan olabilir. En küçük, en önemsiz görünümlü parçalar dâhil olmak
üzere aynı kaptaki tüm çanak çömlek parçaları yerden çıkarıldıktan sonra
bir arada tutulmalıdır (Sease, 1992, s. 90). Çok miktarda çanak çömlek parçası bulunduğunda, hepsinin aynı kaba ait olup olmadığını söylemek her
zaman mümkün değildir. Bu nedenle, tüm parçaları birlikte toplamak ve
bir arada tutmak daha güvenlidir. Bozulmamış tam olarak çıkmış seramik
kaplar, dönem kalıntısı veya faunal kalıntıları içerebilir. Seramik kap tam
olarak çıktıysa toprağını boşaltılmamalıdır. Sağlam bir kapta büyük çatlaklar veya kırılmalar varsa, destek sağlamak için toprağı içeride bırakılmalı
ve kabı desteklemek için sıkıca gazlı bez veya bez şeritlerle sarılmalıdır;
uzun bandaj şeritleri üst üste koymaya dikkat edilmeli kademeli bir spiral
ile seramik kabı sıkıca sarılmalıdır. Bandajlar olmasına rağmen çanak çömlek parçaları hareket edecek ve birbirine sürtecek gibi görünüyorsa veya
kabın çöktüğü gözüküyorsa, çömlek parçalarını bir arada tutarak, ayrı bir
yere koymak daha iyi olacaktır (Url-3).
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Arkeolojik camların durumu; camın kompozisyonuna, üretim tarihine
ve yerine ve gömü şartlarına bağlı olarak büyük ölçüde değişmektedir. Cam
kuru bulunursa, kuru tutulmalıdır (Sease, 1992, s. 70-71). Cam arazide bulunduğunda yıkanmamalıdır. Kazı sonrasında camın reaksiyonunu diğer malzemelere göre anlamak daha zordur. Kazı sonrası camda görülen hasar normalde devam eden kimyasal bozulmadan ziyade zayıflamış camın fiziksel
olarak dökülmesi nedeniyledir. Camın haya a kalmasının merkezinde, kazı
sonrası durumunun doğru planlanması vardır (Watkinson and Neal, 1998,
s.60-61). Paketlemeden önce parçaların iyice kuruması beklenmelidir. Asit
içermeyen malzemelerle paketlenmeli, gerekirse fiziksel hasarı önlemek için
destek malzemeleri ile doldurulmalıdır. Camın üzerinde ince yüzeyler kir
tabakası gibi görünse de orijinal yüzeyleri olduğu için çıkarmaya ve temizlemeye çalışılmamalı veya parçalar arazide birleştirmeye çalışılmamalıdır. Bu
tür camlar dikkatli bir şekilde sert kaplara konulmalı ve bir koruma uzmanına ulaştırılmalıdır. Cam aşırı ıslak bulunursa, ıslak tutulmalıdır. Küçük bir
parçanın yavaşça kurumasını beklenmeli, birkaç haftalık bir süre boyunca
çatlamaz veya opak olmazsa, kalan parçaları kurutmak güvenli demektir.
Bununla birlikte, durumu kurumaya bağlı olarak kötüleşirse, ıslak tutulmalıdır fakatiyi kapatılmış polietilen torbaya yerleştirilerek bir koruma işlemine alınana kadar yatay olarak serin bir yerde saklanmalıdır. Herhangi bir
süre saklanırsa, kurumadığından emin olmak için sık sık kontrol edilmelidir
(Sease, 1992, s. 70-71). Camın depolanması karmaşık bir sorundur; gerekli
depolama türü, camın bileşimine bağlı olabilir. Çok miktarda cam bulunursa
bulunan camın türüne uygun koşullar hakkında eğitimli bir koruma uzmanına başvurulmalıdır.
TAŞ ESERLER
Binlerce farklı kaya ve mineral türü mevcu ur, ancak antik çağlarda bunların yalnızca küçük bir kısmı kullanılmıştır. Toprak altından çıkarılan taş
eserlerin çoğu, özellikle sert taştan yapılmışsa iyi durumda bulunmakta, özel
bir taşıma gerekmemektedir. Genel kaldırma prosedürleri kullanılarak kaldırılabilirler. Eseri çıkarmak için etrafını çevreleyen toprak dikkatlice temizlenmelidir. Metal bir alet kullanılıyorsa, taş yüzeyini çizmemeye dikkat edilmelidir. Eserin toprakla teması kesilmeli, gevşediğinden emin olunduktan
sonra yavaşça zeminden kaldırılmalıdır. Eser küçük ve kırılgansa, tam olarak
oturtulduğu destekle sert bir kutuya konulmalıdır. Eser küçük ancak sağlamsa, açık polietilen bir torbaya veya kâğıt bir zarfa yerleştirilebilir. Büyük bir
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taş eser, bir sepete, kovaya veya başka uygun bir kaba yerleştirilmeli, böylece
yüzeyine zarar vermeden taşınabilmeli ve hareket e irilebilmelidir. Taş kaldırıldıktan sonra, yavaş ve eşit şekilde kuruması beklenmelidir. Temizleme
girişiminde bulunulmamalıdır. Kumaş veya polietilen köpük ile iyice doldurulmuş sert bir kutuya dikkatlice konulmalı, eser en yakın kısa sürede bir
konservatöre götürülmelidir. Taşın çizilmemesine veya aşınmamasına dikkat
edilerek yumuşak bir fırça kullanılmalıdır. Eserin yanlarına büyük miktarda
kir birikmesini önlemek için, çevresindeki toprak ve kirler mümkün olduğunca çıkarılmalıdır. Herhangi bir taş eseri yıkamadan veya temizlemeden
önce, boya izleri olup olmadığı dikkatlice izlenmelidir. Boya bulunursa, taş
temizlenmeye çalışılmamalıdır; kuru fırçalama bile boyayı kaldırabilir (Sease, 1992, s. 99-100; Sease, 1995, s. 36-37). Taş eserler polietilen torbalarda,
kumaş (kâğıt havlu-mendil) veya polietilen köpükle iyice doldurulmuş sert
kutularda paketlenmelidir. Bu kumaşın (kâğıt havlu-mendil) asitsiz olması
tavsiye edilmektedir. Gazete kullanmaktan kaçınılmalıdır. Gazete kâğıdı kirlilik yaratabilir ve hızla parçalanarak esere destek sağlamayacaktır (Sease,
1992, s. 100-101).
DUVAR RESMİ-SIVA
Mezopotamya, Akdeniz, Orta ve Güney Amerika’da, taban olarak çamur,
kireç veya alçı ile yapılan sıva, duvarlar için son yüzey olarak kullanılmıştır.
Eğer sıvanın uygulandığı duvar kuvvetli ise, sıva bozulmalarının ana nedeni, bileşenlerinin çözünmesidir. Duvar desteği zayıfsa veya resimlerin bulunduğu duvar ve yapı elemanları boyalı yüzeyi etkileyecek kadar çökmüşse,
bozulma hızlı olabilir. Duvar çatlamaları geliştirebilir ve sıvanın düşmesine,
parçalanmasına; donma ve çözülme, sıvaların çatlamasına ve düşmesine neden olabilir (Sease, 1992, s. 108).
Duvardan düşen sıva, toprak altında gömülü kaldığı süre boyunca asitli
yeraltı suyuna ve çözünmesine neden olacak diğer yıkıcı kuvvetlere maruz
kalır. Duvar resminin zemininde büyüklü küçüklü parçalar halinde yığılmış
şekilde bulunan sıva parçalarıdır. Bu tür sıvaların kaldırılması zor olabilir,
her zaman zayıf ve kırılgandırlar. Darbenin etkisi ile sıva paramparça olmuş
olabilir, öyle ki görünüşte sağlam görünmesine rağmen, çatlaklarla doludur
ve son derece zayıftır. Böyle bir sıva grubu bulunduğunda, önce sıva miktarı, durumları ve pozisyonlarını tam olarak belirlemek için önce tüm alan temizlenmelidir. Boyalı yüzey temizlenmeye çalışmamalıdır; boya tabakasının
hassas olabileceği düşünülmeli, temizliğin boyayı tahrip etmesine izin veril-
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memelidir. Her sıva parçasını çevreleyen kir, ahşap bir alet veya yumuşak bir
fırça ile temizlenmelidir. Sıva, özellikle nemliyken, çok yumuşak ve kırılgan
olabilir; kenarlar kolayca parçalanabilir ve boyalı yüzeyler çizilebilir. Sıvayı
güçlendirmeye yardımcı olmak için, kaldırmaya çalışmadan önce mümkün
olduğunca kuruması beklenmelidir. Gücünü belirlemek için önce küçük bir
parça test edilmelidir. Kaldırıldığı zaman parçalanmıyorsa, parçaların kaldırılması sırasında destek gerekmemektedir. Destek gerekmiyorsa, her bir
parçanın etrafını dikkatlice temizlenmeli ve hemen altında başka parça bulunmadığından emin olduktan sonra keskin ve düz bir aletle kesilmelidir.
Serbest kaldığında, sıva parçalarına kazı deposuna taşınmak üzere düz ve
sert bir kutuya dikkatlice yerleştirilmelidir. Sıvalar doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalı ve en yakın fırsa a kazı evine götürülmelidir (Sease,
1992, s. 108-109). Yerinde bulunan duvar resimleri, taşınmaz bir mimari bütünün ayrılmaz bir parçasını oluştururlar. İdeal olarak, duvar resimleri yerinde
bırakılmalıdır, ancak bunun için kazı programı ve bütçe yeterli olmayabilir.
Duvar resminin bulunduğu yapının koruma çatısı ile korunması kazı sezonu
içinde öngörülemiyorsa maliyet ve zaman açısından zorlayıcı olacaktır. Bu
nedenle seçilen müdahale, arazinin uzun vadeli geleceği, binanın korunması,
coğrafi konumu, iklimi, arazinin vasiliği, uygun zaman ve para gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Resimler, herhangi bir süre açıkta kalırsa, çözünebilir
tuzların hareketi ve kuruma hızının sıvanın çatlamasına neden olarak resimlere zarar verebileceği unutulmamalıdır. Kurutma işlemini geciktirmek için
örneğin üzerine bir branda ile geçici bir gölge oluşturmak gerekebilir. Insitu
durumdaki sıva ya da duvar resimlerinin kapatılması için jeotekstil ve sinek
teli kullanılmalıdır. Kapatılan resmin yaklaşık 6-7 cm önüne kiremit yerleştirilerek geçici bir duvar oluşturulmalıdır. Arada kalan bölüm yıkanmış dere
kumu üstüne çakıl/ponza taşı dolgu malzemesi olarak kullanılmalıdır. Doğal
sızıntı ve yeraltı sularının drenajını engelleyebileceğinden kalın plastik örtüler kullanılmamalıdır. Özellikle yatay olarak kullanıldığında yer altı suyunu
toplamaktadır. Plastik, aynı zamanda mikrobiyal aktiviteyi ve yoğunlaşmayı
teşvik edebilen bir malzemedir. Kum hassas boyalı yüzeylerle temas e irilmeyecek kadar sert ve keskindir. Kum ile duvar resmi/sıva arasında mutlaka ayırıcı bir tabaka olmalıdır. Bünyesinde çözülebilir tuzlar bulunduğu için
deniz kumundan kaçınılmalıdır. Dolguların aşınması ve çökelmesi boyayı
tehlikeye sokabileceği, zararlı bitki veya hayvan yaşamının oluşmasına sebep
olacağı için her yıl dolgu yenilenmelidir (Sease,1992, s.110- 111).
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MOZAİK
Mozaikler, küçük renkli taş, cam veya fayans parçalarının bir araya getirilmesiyle elde edilen resimler veya dekoratif yüzeylerdir. Mozaikler zor bir
koruma problemi sunar çünkü taşınmaz bir mimari bütünün ayrılmaz bir
parçasıdır. Bunları aktarmak veya kaldırmak, bu mimari kalıntıların birliğini
yok etmektir. İdeal olarak, mozaikler yerinde bırakılmalıdır, ancak bunun
için diğer zor problemler ortaya çıkar. Binanın dikkatli bir şekilde korunmasını, her biri pahalı olan ve her zaman orijinal kazı takvimi veya bütçesine dâhil edilmeyen koruyucu binaların (örneğin çatılar) yapımını öngörür.
Bu nedenle, bir mozaiğin yerinde korunması arazinin uzun vadeli geleceği,
binanın korunması, coğrafi konumu, iklimi ve arazinin vasiliğini içeren bir
dizi faktöre bağlıdır. Bir mozaiğin kaldırılması, yalnızca yapı (ve dolayısıyla
mozaiği) yerinde bırakıldığı takdirde yıkılma tehlikesi altında olması durumunda haklı görülebilir. Mozaiklerin kaldırılması zor ve zaman alıcı bir iştir.
Mutlaka uzman konservatörler tarafından yapılması gerekir. Bu nedenle, yerinden çıkarılmasından hemen sonra mozaiğin alınabileceği bir müze olmadığı sürece, kaldırmaya çalışılmamalıdır (Sease, 1992, s. 82).
ARKEOBOTANİK ÖRNEKLEME İÇİN TOHUMLAR
Tohumlar ve çukurlar, arkeolojik kazılarda bulunan en bilgilendirici bitki kalıntılarından bazıları olabilir. Bu örneklerin daha çok neolitik alanlarda
toplanılması, tarımın başlangıcı ile ilgili çalışmalar için yararlı olmakla birlikte arkeobotanik bitki toplamaları birçok arkeolojik konuya açıklık getirebilir. Bunlardan bazıları iklim değişikliği, beslenme, geçim stratejileri ve bitki
evcilleştirme tarihine dair bilgilerimize büyük ölçüde katkıda bulunmuştur
(Pearsall, 1989, s.15). Ahşap genellikle sadece cins olarak tanımlanabilse de,
eğer iyi korunduysa tohumlar sık sık türlere tanımlanabilir. Çoğu zaman,
tohumlar karbonlaşmış olarak bulunurlar. Karbonlaştığında tohumlar boyut
olarak küçülse de büyük miktarda yapısal detay korunur. Tohumlar toprak
numunelerinin tozlu ya da ıslak elenmesi ya da yüzdürülmesi yoluyla geri
kazanılmaktadır. Eğer toprakta çok miktarda tohum görülürse, yüzdürme
için bir numune alınmalıdır. Bu gibi durumlarda, kuru elemeden kaçınmak
en iyisidir, çünkü bu işlem tohumların kırılmasına neden olur (Sease, 1992,
s. 95). Botanik makro kalıntılar, arkeolojik alanlardan şu yollarla elde edilebilir: kazı sırasında yerinde materyal toplama, tarama veya yüzdürme yöntemleriyle (Pearsall, 1989, s.15). Kazı sırasında görülebilen tohum örnekleri
toplanarak kapalı bir polietilen (plastik) torbaya, sonra onları korumak için
bir kutuya konulabilir. Örneğe tohumların zarar görmesini engellemek için
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fazladan toprak eklenebilir. Bu toprakların geldiği yer, tabaka, yapının tipi
kaydedilmelidir. Örneklerin toplandığı gün de kaydedilebilirse yaralı olur.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Toprak/su altında bulunduğu süre boyunca kararlı ve stabil bir yapıya sahip
eserler, yüzeye çıkarıldıkları andan itibaren hızlı bir şekilde değişikliğe uğramaktadır. Bu değişimin kontrolünü sağlayabilmek için eserle ilk temasa geçen
kişilerin (kazı ekibi/arkeolog/işçi) dikkat etmesi gereken bazı önlemler bulunmaktadır. Bu bazen eserin paketlenmesi, kaldırılması gibi esere doğrudan yapılan müdahaleler olmakla birlikte eserin etrafındaki toprağın temizlenmesi,
branda/geçici çatıyla örtülmesi gibi pasif müdahaleler olabilmektedir. Yapılan
tüm müdahaleler sırasında -bazen iyi niyetli olsa da- yanlış uygulamalar yapılabilmekte ve bunlar geri dönüşümü olmayan bozulmalara yol açabilmektedir.
Özellikle organik eserler bulundukları ortamın nem/ısı/ışık değerlerinde hızla
etkilenen ve aynı hızla reaksiyon gösterebilen malzemelerdir.
Eser kazı laboratuvarına veya uzman bir konservatöre ulaşana kadar, hızlı
ve doğru müdahalelerin yapılmalıdır. Aynı malzemeden yapılmış olsa dahi
her eserin farklı problemleri olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çok
sağlam görünse bile eserler kırılgan olabilir, bu sebeple uygulamalar en az
müdahale ilkesi gözetilerek yapılmalıdır. Eserin kuruysa kuru, ıslaksa ıslak
kalması sağlanmalı, nemli ise malzemeye bağlı olarak yavaş şekilde kurutulmalıdır. Kazı öncesi tüm kaldırma/paketleme/depolama malzemelerinin yeterli sayıda olduğunun kontrolü yapılmalı, kazı sezonu boyunca çıkabileceği
tahmin edilen malzeme grupları için planlama yapılmalıdır. Kazı alanındaki
paketleme geçici olarak düşünülse de, bazen kalıcı hale gelebilir. Paketleme
her zaman kalıcı olabileceği düşünülerek yapılmalıdır. Kazı ekibinde konservatör bulundurulması bir zorunluluk olarak kabul edilse de, olmadığı
durumlarda uzun süreli depolanması gereken eserler için depolama koşullarının uygunluğundan emin olunmalıdır. Eserleri uzun süre depolanacaksa,
nem değerlerinin hızlı değişim göstermediği mekânlar kullanılmalıdır. Eserin toprak yüzeyine çıkarıldığında ani değişime uğrayabileceği düşünülerek
mümkün olduğunca toprak altı koşullarına benzer koşullarda saklanmalı ya
da yeni koşullarına yavaş yavaş alıştırılmalıdır. Kaldırıldığında uygun müdahale koşulları yoksa eser tekrar toprak altına gömülmelidir. Kazı ekibinde
işçi/kazıcıların gerekli hassasiyeti gösterebilmesi için eğitimler verilmeli, kazı
sezonu öncesi ve boyunca eserlere yaklaşımları konusunda bilgilendirilmelidirler. Hazırlanan bu çalışma sırasında pek çok ülkenin kendi eser grubuna
yönelik kitapçıklar hazırladığı görülmüştür. Bu kitapçıklarda kazı sırasın-
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da eserlere yönelik yapılması ve yapılmaması gereken müdahaleler bahsedilmektedir. Her ülkenin iklim koşulları/kazı dönemi farklı olabileceği göz
önünde bulundurulduğunda, ülkemiz için de böyle bir kitapçığın oluşturulması elzemdir. Her malzeme grubu için uzmanlar tarafından oluşturulacak
bu kitapçık, bakanlık tarafından yürütülen tüm arkeolojik kazılarda bulunmalı ve bununla ilgili eğitimler verilmelidir.
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PREHISTORIC LANDSCAPES AND GEOMORPHOLOGY
IN EASTERN CILICIA
Christopher EDENS*
Research of Smooth Cilicia’s pre-classical past began in the 1930s and
continues today, revealing a rich heritage of late Neolithic and Chalcolithic
se lements. The best known of these places remains Yumuktepe, where occupation began around 7000 BC, and surveys have recorded numerous se lements of the Ceramic Neolithic and Chalcolithic periods. But Yumuktepe is
still the only extensively excavated Ceramic Neolithic site in Cilicia, and until
recently virtually no trace of Aceramic Neolithic or Palaeolithic presence has
been reported.1
The lack of evidence from earlier prehistoric periods is counter-intuitive.
Cilicia enjoys a Mediterranean climate with cool wet winters and hot dry
summers, yet is well-watered by the Ceyhan, Seyhan and other rivers which
arise in the Taurus mountains. During full glacial periods (e.g. the LGM),
estimated sea surface temperatures were only several degrees, and the air
temperatures probably 8-10 degrees, cooler than today, and pollen evidence
from neighboring regions suggest that Cilicia was a biotic refugium during
Pleistocene cold periods. By these measures, then, we would expect Cilicia to
possess a rich Palaeolithic archaeology.
The absence of an early prehistory in Smooth Cilicia has two obvious reasons. First, multiple geomorphological processes have greatly altered the
Pleistocene landscape – deep Holocene alluviation has buried large areas
of older sediments; modern sea-levels have drown the wide plain now covered by the Gulf of Iskenderun; caliche (calcrete) formations have cemented Pleistocene soils; erosion and colluviation have removed and/or buried
Pleistocene land surfaces. Very li le of Smooth Cilicia is unaﬀected by these
processes.

* Öğr. Gör. Dr. Christopher EDENS, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Sarıçam-Adana/TÜRKİYE
1 Girginer (2004) reports a probably Middle Palaeolithic locality in Tufanbeyli; Kökten (1958) dubiously identified an “Aurignacian” industry at Sırtlanını in Sili e.
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Second, most archaeological research in Cilicia has been directed toward
Bronze Age and later periods. Hitherto, prehistoric and protohistoric surveys have focused on identifying mounds dated by their surface po ery (see
Rutishauser et al. 2017 for a summary of regional surveys), while most excavation projects have had a Bronze Age focus (see Cilician Chronology Group
2017). Before the EPKİBAP survey, no field project had been designed specifically to look for Palaeolithic materials.
EPKİBAP SURVEY
The EPKİBAP survey was initiated to look for early prehistoric sites in
places least aﬀected by the above-mentioned geomorphological factors. The
project focuses on Pleistocene basalt flows which exist on each side of the
Amanos mountains, in eastern Cilicia and in the Karasu valley. These basalt
formations typically are expanses of gentle topography with modest soil development and limited vegetation cover. The project is also looking at outcrops of limestone and other geologies near the basalts, where caves and rock
shelters, springs, sources of raw material for chipped stone industries and other topographic features might a ract prehistoric visits. The project has now
completed three seasons of survey. The 2016 season focused on Hatay, with
a brief period in Adana; the 2017 season was in Adana and Hatay, and the
2018 season was entirely in Osmaniye. Each survey season was carried out
by small team in targeted areas (i.e. the survey has not been systematic). This
presentation addresses the survey results west of the Amanos mountains.2
The project has identified numerous Palaeolithic and early Neolithic localities in eastern Cilicia. While the survey has encountered only hints of the
Lower Palaeolithic,3 Middle Palaeolithic chipped stone (Levallois cores and
Levallois products, various scrapers on flakes) is common in certain parts
of the region but scanty elsewhere. The Upper Palaeolithic is a ested by
only a single locality where the chipped stone assemblage strongly suggests
a late Upper Palaeolithic date. But the Epipalaeolithic, and especially Middle
2

3

For details of the survey results, see Yükmen Edens 2018a, 2018b, 2019, i.p. I thank Dr. Bakiye
Edens for her encouragement to prepare this report, the Ministry representatives Kenan Beşaltı
(2016), Gerçek İnanç Candul (2017) and Ünsal Bola aş (2018) for their cheerful goodwill during
the fieldwork, and the other EPKİBAP team members for their hard work during the three field
seasons.
In other words, the survey has not found definite handaxes or cleavers, perhaps because survey
eﬀorts have focused mainly on basalts and other landforms of late Middle Pleistocene or later date.
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Epipalaeolithic (microlithic rectangle-trapezes) are again more common, and
Aceramic Neolithic chipped stone (specifically PPNB – bidirectional blades
plus Amuq and Byblos points) is widespread. These Pleistocene and early Holocene materials are very unevenly distributed across the survey area.
The variable density of early prehistoric chipped stone seems to reflect the
complex intersection of geomorphological factors and pa erns of prehistoric
land-use.
TOPOGRAPHY
The survey area lies at the eastern end of Smooth Cilicia, along the northwestern side of the Bay of Iskenderun and west of the Amanos range. Topography of this area forms three basic units (Map 1):
1. Foothills of the Amanos mountains form the eastern edge of the Ceyhan plain. Between the plain and the Aslantaş Barajı, these hills reach elevations up to 600-800m, while the Düzici plain lies at 270-290m asl. The Ceyhan
River runs through a sinuous valley cut into the foothills. The river descends
from around 80m asl just below the Aslantaş dam to 60m asl near Cevdetiye,
over distance of 14km.
2. The upper Ceyhan alluvial plain is framed by the rising land of Taurus
mountain foothills to the north, and by the Misis range to the south. After it
leaves the Amanos foothills at Cevdetiye, the Ceyhan river bends northward
and arcs through the upper Ceyhan plain (elev. 50-60) before turning southwest again and flowing ultimately into Iskenderun bay through the lower
Ceyhan plain.
3. The Misis mountain range parallels the coast, running from Karataş to
Toprakkale over a distance of 85 km. The range reaches elevations over 700m
in places, but more typically it is 150-300m high. A pass at Kurtkulağı allows
easy movement from the Ceyhan plain to the sea.
GEOLOGY AND GEOMORPHOLOGY
This topography reflects the geological and geomorphological history of
the region. Certain elements of this history are directly relevant to interpreting the EPKİBAP survey results. These elements are presented below in
chronological (older to younger) order.
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Mélange and limestone blocks
The northern side of the Misis range is formed by a geological mélange
(olistrostrome) of Eocene-Oligocene date.4 The mélange includes mountain-sized limestone blocks which outcrop as peaks along the Misis range and
continue as far north as Aslantaş in the Amanos foothills. The survey visited
several caves in these limestone ridges in Adana and Osmaniye. Chipped
stone in varying density is associated with all of these caves. Most of the
chipped stone (and also po ery) reflects Holocene use of the caves, but at
least at site O-17 (Direkli Mağara) the slope in front of the cave is thickly
li ered with chipped stone which typologically belongs to multiple periods, beginning with the Middle Epipalaeolithic if not slightly earlier. The
sca er exists only below the cave itself (it does not extend laterally along the
slope), and reflects persistent prehistoric use of this location. No sources of
knappable flint or other stone have been identified in the mélange, and the
chipped stone at all the caves seems to have been introduced from relatively
distant sources.
Miocene flysch
Turbidite (flysch) formations of early-mid Miocene date run along the
southern side of the mélange (the Aslantaş and Karataş Fm). The turbidites
erode easily, and form the rolling hills that are evident along the southern
flank of the Misis range and the Amanos foothills north of the Ceyhan River.
The absence of knappable stone, rock shelters or caves, or other features persistently a ractive to prehistoric land-use, plus the ease of erosion, leave this
landscape with very low prehistoric visibility.
Fluvial gravels and Ceyhan River terraces
The middle Ceyhan valley cuts through lightly cemented fluvial gravels
and sand of late Miocene or Pliocene date (the Kadirli Fm). These gravels
extend southward beneath the Ceyhan alluvial plain and into the Iskenderun
Bay, locally outcropping around Toprakkale. Exposures of the Kadirli Fm or
similar gravels are not present across eastern Adana, where the Ceyhan flood
plain has deeply buried these older sediments.
4

Variously called the İsalı Fm, Bulgurkaya Olistrostome, Misis mélange; see Robertson et al. 2004
for a description.
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A succession of seven river terraces has been identified along the 14 km
between the Aslan Barajı and Cevdetiye (Seyrek et al. 2008). The younger
four of the terraces sit upon the Kadirli formation gravels near the present
course of the river. The youngest two terraces T1 and T2 are readily evident
features, whereas T3 and T4 are heavily eroded and much less conspicuous.
The older three terraces are remnants along an inferred paleochannel at the
north end of the Düziçi plain, and these are much more diﬃcult to identify
from the published descriptions. The Karagedik basalt, dated to 278 ± 7 ka,
is older than the younger three terraces. Based on this chronological anchor,
the terraces are ascribed to Middle and Upper Pleistocene cold phases between MIS 16 and MIS 2 (Seyrek et al. 2008: Table 4).
The Pliocene fan gravels and the Pleistocene river terraces have two basic consequences for the EPKİBAP survey. First, gravels of both landforms
incorporate a notable proportion of flint (10% in one sample; Seyrek et al.
2008 Table 2). In eﬀect, the gravels were a source of raw material for prehistoric chipped stone industries. Flint cobbles were used especially during
the Middle Palaeolithic, as reflected by common Levallois products found on
terrace T2, and on basalts that are on or very near exposures of the Kadirli
gravels (Atalan, Karagedik, Gates of Issos basalts).
Second, the vertical position of these terraces with respect to the present
elevation of the river implies tectonic uplift during the Middle and Upper
Pleistocene. The estimated rate of uplift increases from west (0.25 mm a-1 at
Cevdetiye) to east (0.35 mm a-1 at Aslan Barajı; Seyrek et al. 2008). These rates
imply a local uplift of 75-105m since the beginning of the Middle Palaeolithic
(around 300ka), an increase in easterly slope, and an increased potential for
erosion of land surfaces.5 As a result, the flint cobbles in secondary position
did not form a stable landscape, and their availability changed through time
even away from the river.
Basalt flows
Pleistocene basalts are inset into fluvial deposits along the middle Ceyhan
gorge, in the upper Ceyhan alluvial plain, and along the southern edge of
5

Uplift is also evident in other studies from nearby areas. Dated basalts in the Toprakkale area imply an uplift rate of around 0.14 mm a-1 during the period 1.2-0.6 ma (Arger et al. 2000). Raised beach features near Samandağı imply a variable uplift rate averaging 0.84 mm a-1 during the Upper
Pleistocene (Doğan et al. 2012). Radiocarbon dates from sediment cores in the Gulf of Iskenderun
open the possibility of even faster rates of uplift (Koral et al. 2001).
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the Misis range. The flows vary in composition, topography and date (see
Table 1). The oldest are Lower Pleistocene, among them the Botaş hill and
specific flows in the Toprakkale-Turunçlu area (Arger et al. 2000, Oyan 2018).
These basalts are heavily weathered and largely mantled by soil of variable
thickness.
Most basalts date to the Middle Pleistocene, among them specific flows
in the Toprakkale-Delihalil area, the Karagedik flow in the middle Ceyhan
gorge, and the Atalan flow in the Düziçi plain (Arger et al. 2000, Seyrek et al.
2008, Seyrek et al. 2014). These flows are also weathered and support a soil
cover. Some undated basalts have a similar appearance (e.g. Büyükger Tepe,
Küçükger Tepe, Cevdetiye) and probably also date to the Middle Pleistocene.
The Delihalil eruption cone has recently been dated to the beginning of
the Upper Pleistocene (Oyan 2018). This basalt has a relatively young appearance, with less evident weathering and soil formation. Although the Üçtepeler basalt has not been dated, much of it has a similarly young appearance,
and may also date to the Upper Pleistocene.
The survey found chipped stone on all the basalts it visited, but the chipped stone varies greatly in density and date. Middle Palaeolithic materials
are very common on the Gates of Issos basalt, and they are also common on
the Karagedik and Atalan basalts. Early Neolithic materials are common on
these same basalts and also on the Botaş and Üçtepeler basalts. Epipalaeolithic is also present on the Botaş and Üçtepeler basalts, but Middle Palaeolithic
is only rarely found on them.
Ceyhan alluvial plain
The Ceyhan River today turns sharply to the northwest when it leaves
the Düziçi hills, but in the past it flowed along more southerly courses. A
paleo-channel of the Ceyhan river, suggested to be early Pleistocene in date,
runs past Toprakkale to the Iskenderun Bay (Arger et al. 2000, Yönlü et al.
2017). The south-to-north shift in the course of the Ceyhan resulted in deep
accumulation of Pleistocene alluvial sediment over Pliocene fan gravels of
the Kadirli Formation. Drilling cores show 100-300m of Pleistocene alluvium
across the upper Ceyhan plain. This geomorphological history makes very
unlikely the possibility of finding Palaeolithic sites within the plain.6
6

Although the survey has visited a few höyük, it has not made a serious eﬀort to look for chipped
stone sca ers within the upper Ceyhan alluvial plain.
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PREHISTORIC SITE DISTRIBUTION
As evident from the preceding discussion, the distribution of prehistoric
chipped stone is extremely uneven across diﬀerent landforms. In some settings, such as the flysch and alluvial landscapes, the scarcity of chipped stone simply reflects negative geomorphological factors. In other se ings, the
abundance of chipped stone reflects proximity to raw material sources, i.e. the
Kadirli Fm and river terrace gravels. These gravels contain cobbles of generally medium-grained flint which is variable in color but often fossiliferous; the
cobbles have a cortex of ba ered and weathered flint. As is evident in Table 2,
the eﬀect of proximity to raw materials seems to have a strong chronological
component, for which three diﬀerent pa erns can be distinguished.
1. Middle Palaeolithic pa ern
Middle Palaeolithic chipped stone strongly correlates with gravels of the
Ceyhan terraces and the Kadirli Fm. Specifically, Middle Palaeolithic materials are very common on Terrace 2 of the Ceyhan river and on the Karagedik,
Atalan and the Gates of Issos basalts. In these locations almost all of the
Middle Palaeolithic materials – mostly Levallois cores and Levallois products,7 but also discoidal and globular cores – are made on flint cobbles derived
from these gravels. Retouched pieces (e.g. transverse scrapers, convergent
scrapers) are relatively rare, and a few among these represent allochthonous
raw materials with limestone cortex, which suggest occasional introduction
of curated pieces.
Identifiable Middle Palaeolithic materials become very rare only a short
distance from exposures of gravels. For example Levallois materials occur
in small quantities at site O-25 on a limestone ridge about 3km from gravel sources, but they appear in only trace amounts among the chipped stone
found on the Üçtepeler basalt about 7-8km from gravel outcrops. A single
Levallois core of basalt plus several flint flakes have been identified on the
Botaş basalt, about 30km from the nearest gravel outcrop.
This sharp decrease with distance from raw material sources parallels the
situation described elsewhere in Anatolia. For example at Sakçegözü both
Lower and Middle Palaeolithic materials became very scarce even in cave
7

Most of the Levallois cores are radial recurrent types, often with minimal lateral and ventral flaking; only a few Levallois point cores were encountered. The Levallois products are mostly flakes
(including débordant flakes) plus a few points; Levallois blades occur more rarely.
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se ings more that 4-5km from flint sources (Garrard et al. 2004: 151; see also
Garrard et al. 1996: 62). In the very diﬀerent se ing of Göllü Dağ, the drop-oﬀ
of Palaeolithic artifact frequency with distance from obsidian sources is even
sharper (Kuhn et al. 2015 table 4). The raw materials in excavated assemblages show similar pa erns. For example, at Üçağızlı II about three-quarters
of the identifiable flint is local beach lag pebbles and the remainder is flint
cobbles from sources 10-15km away (Baykara et al. 2015 table 5). Extensive
studies in Europe indicate that most Middle Palaeolithic assemblages rely almost entirely on local sources of raw materials (again within 4-5km of sites),
with some notable exceptions (reviewed in Turq et al. 2013).
Thus the Ceyhan gravels are a resource that persistently a racted Middle
Palaeolithic (and no doubt also Lower Palaeolithic) flake production and other activities, with unfocused discard of chipped stone in a nearly continuous
way across large landscape features (e.g. basalts, terraces) on or near this
resource. Discard away from these landscape features seems to have been
much more intermi ent and did not result in readily identifiable “sites” even
on other basalts such as Botaş. No doubt erosion and sedimentation has removed or hidden traces of most ephemeral camps.
2. Late Upper Palaeolithic and Epipalaeolithic pa ern
Late Upper Palaeolithic and Epipalaeolithic materials present a very different pa ern of distribution. Assemblages of these periods are characterized by narrow blades and bladelets made from pyramidal cores, along with
backed bladelets, geometric microliths, end scrapers, drills and other retouched tools. The cores and bladelets are commonly made on a fine-grained
dark (gray to black) flint; where present the cortex is limestone, often with
a red-tinted surface. The source of this raw material is not known, but the
source is not the gravels. Moreover, assemblages of these periods were encountered on basalts more distant from the gravels (Üçtepeler, Botaş, perhaps Delihalil-Turunçlu) and in limestone se ings (Direkli Mağara), but they
were not identified near the gravels.8
8

Some assemblages exhibit a blade or bladelet technology that cannot firmly be dated. Several
bladelet cores made on thick flakes were found at the Gates of Issos basalt (near gravels) and at
the Botaş basalt (distant from gravels; see Yükmen Edens 2019 çism 2 right). These items are a
medium-grained light brown flint that seems to be small river cobbles. Such cores may be Epipalaeolithic in date, but they do not substantively alter the point being made here. A few other blade
cores on cobbles, of indeterminate date, appear both near the gravels (e.g. O-18) and more distant
from them (e.g. site O-25 on a limestone ridge at Gökçedam; site C-6 on the Botaş basalt).
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This shift in raw material preferences probably reflects the technological
requirements of a blade and bladelet based industry, the development of
compound tools and the need for standardization of blanks (cf. Turq et al.
2013: 651 for western Europe). These constraints induced the use of higher
quality raw material than was available in the local gravels, and so encouraged acquisition from more distant sources. The presence of cores and of
cortical flakes in these assemblages suggests local reduction of flint nodules,
but the means by which the nodules arrived is unclear – embedded procurement, acquisition expeditions, and seasonal exchange networks are all feasible possibilities. Identifying the source(s) of the flint is a necessary first step to
working out this question.
3. Neolithic pa ern
The Aceramic Neolithic period is identified by variable combinations
of technological characteristics (e.g. bidirectional blades, pressure retouch)
and typology (especially point forms). The sites occasionally appear to be
se lements (e.g. C-17 on the Botaş basalt), but more commonly they are thin
sca ers (often intermingled with artifacts from earlier periods) that reflect
agricultural and other rural activities. Such sites are commonly encountered on basalts regardless of distance from gravels, and early Neolithic items
regularly appear on other landforms with the exception of the alluvial plain.
The raw material used for Neolithic assemblages is notable for its diversity, and includes medium-grained and fine-grained flint of diﬀerent
colors, and obsidian. Of the flint, some varieties clearly derive from the
gravels, and other varieties clearly do not. In all locations including the
probable se lements, cores, core preparation and core maintenance debris
are absent, and cortical flakes are rare. These characteristics strongly suggest that blades and bladelets of both flint and obsidian were introduced to
sites as blanks. Although flint might be acquired by dedicated expeditions
to the local gravels and other regional sources, the obsidian present at these
sites most likely was obtained through trade networks. Obsidian seems
less abundant nearer the Amanos foothills (e.g. at the Üçtepeler sites) than
further west in Cilicia (e.g. at the Botaş sites), which suggests overlapping
trade networks from alternative sources of flint and obsidian (see Edens
2018: 201-203 for discussion).
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DISCUSSION
The EPKİBAP survey has found very few “sites”, in the sense of dense
concentrations of artifacts with more or less determinable boundaries. Instead, the survey had documented sca ers of chipped stone at densities that
vary enormously across diﬀerent landforms. The variable density of sca ers
reflects the combined eﬀects of topography, geology, geomorphology (landscapes of preservation and a rition), and prehistoric discard pa erns. The
survey has given “site numbers” to particularly dense portions of this regional-scale sca er, but these locations typically reflect landscape features – raw
material sources, caves, topographic high points and breaks of slope, springs
and the like – that persistently a racted prehistoric activities and discard of
chipped stone. At least before the Neolithic period, these “persistent places”
should be understood as components of regional-scale land-use pa erns rather than as “se lements” or “occupations”.
The persistent places, and the thinner sca ers between them, aﬀord a seriously distorted record of past human activities. The geomorphological eﬀects of tectonic uplift, changing sea levels, and cycles of erosion and sedimentation have removed or buried large parts of this record. Human activities
have further modified the visible record. Sources of raw material for chipped
stone industries are typically geological and/or geomorphological, but the
chipped stone discarded at “persistent places” also counts as raw material
sources – chipped stone can and was recycled sometimes long after its initial
discard (cf. double patination; see Turq et al. 2013, Dibble et al. 2016 among
others). This kind of human eﬀect may help explain why Palaeolithic chipped stone becomes significantly more rare with distance from natural sources
of knappable stone.
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Misis range

alluvial plain

Düziçi foothills

Büyükger Tepe (?)
Küçükger Tepe (?)

Karagedik

Botaş
Lower Pleistocene

Delihalil-Turunçlu
Gates of Issos

Middle Pleistocene

Toprakkale

Cevdetiye (?)
Upper Pleistocene

Delihalil volcano

Atalan

Üçtepeler (?)

TABLE 1: Pleistocene basalts in the survey area, by topographic zone and period

Middle
Paleolithic

late Upper
Paleolithic
-Epipaleolithic

early
Neolithic

limestone outcrops

+

++

++

flysch

--

--

+

Kadirli Fm and river
terraces

++++

--

+

basalts near gravel
outcrops

++++

--

+++

basalt distant from
gravel outcrops

+

++

++++

alluvial plain

--

--

--

-- not identified
+ trace
++ present but rare
+++ common
++++ very common
TABLE 2: Relative site frequencies by period and landform
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Map 1: Topography of the EPKİBAP survey area (1-Botaş basalt; 2-Delihalil
basalt; 3-Gates of Issos basalt; 4-Üçtepeler basalt; 5 Büyükger Tepe basalt; 6-Küçükger Tepe basalt; 7-Cevdetiye basalt; 8 Karagedik basalt;
9-Atalan basalt; Cey. - Ceyhan; Top - Toprakkale; Osm - Osmaniye;
Cev - Cevdetiye; Düz - Düziçi)
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MİLAS UZUNYUVA İNSANLARINDA DİŞ VE
ÇENE SAĞLIĞI
Çilem SÖNMEZ SÖZER*
Ayla SEVİM EROL
Kaan ÜRKER
Alper Yener YAVUZ
Olcay AÇAR
GİRİŞ
Antik toplumlar üzerine yapılan incelemeler hem incelenen toplum hakkında bilgi edinilmesi hem de geçmiş ile günümüz arasında karşılaştırma
yapılabilmesi açısından önemlidir. Bu incelemeler ise antik toplumlardan
günümüze kalan en önemli bilgi kaynakları olan kemik ve diş kalıntılarından yapılabilmektedir. Özellikle dişler sert ve dayanıklı yapılarından dolayı
kemiklere oranla daha fazla tercih edilen materyallerdir.
Dişler, iskelet sisteminde ağızda yer alan, dış dünya ile direkt temas halinde bulunan tek elemanlarıdır. Bu özellikler sayesinde dişler, incelenen
antik toplum veya toplumu oluşturan bireylerin beslenme rejimi, yaptıkları
işler (meslek), yaşanılan çevre, alışkanlıklar (pipo kullanımı veya diş gıcırdatma-sıkma) ve sağlık problemleri (büyüme bozuklukları) gibi birçok konu
hakkında ayrıntı bilgiler sağlamaktadır. Antropologlar dişleri inceleyerek
geçmişte yaşamış toplumlara ait pek çok bilgiye ulaşabilmektedir. Bu çalışma da Milas Uzunyuva’dan ele geçen insanlara ait çene ve dişlerin analizi
üzerine kurulmuş bir çalışmadır. Bu çalışmanın amacı Uzunyuva insanlarının diş ve çenelerinden yola çıkılarak ilgili topluluğun beslenme rejimi,
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sağlık sorunları ve yaşam biçimleri hakkında bilgi edinmektir. Çalışmanın
sonuçları bu alanda yapılmış diğer araştırmalara karşılaştırma verisi oluşturacaktır. Çalışmada antik dönem insanlarına ilişkin en çok ele alınan patolojiler olan çürük, diş taşı, diş aşınması, apse, alveol kaybı, antemortem diş
kaybı ve hypoplasia oluşumları incelenmiştir.
Materyal
Uzunyuva popülasyonuna ait iskeletleri, Muğla İli Milas İlçesi Hisarcık
Tepesinin doğu yamacında bulunan ve Karia’nın kurucu saptarı Kral Hekatomnos için yapılmış anıt mezarın 20 metre kadar yakınında bulunan nekropol alanından bilinmektedir. Hekatomnos Anıt Mezarı ve Uzunyuva nekropol alanı Sodra Dağı’nın doğuya doğru inen engebeli kayalıkları üzerinde
ve aynı zamanda da Mylasa kentine egemen bir noktada yer almaktadır. Bu
çalışmanın materyalini 2012-2016 yılları arasında Uzunyuva kurtarma kazılarından elde edilen ve Doğu Roma/Bizans dönemine tarihlendirilen 51 bireye ait iskelet kalıntılarından elde edilen 434 diş ve 40 çene parçası oluşturmaktadır.
Metot
Çalışmaya materyalini oluşturan iskeletlerin önce temizlik ve onarım işlemleri yapılmıştır. Bunu takiben iskeletler bebek, çocuk ve erişkin olarak
sınıflandırılmış ve daha sonra bu iskeletlerin yaş tahminleri ile cinsiyet tayinleri yapılmıştır. Bireylerin cinsiyet tayini yapılırken cinsiyete özgü kriterler
incelenerek, çeşitli kaynaklardaki cinsiyet ayırt edici metotlardan yararlanılmıştır (Oliver, 1969; Ubelaker, 1978; Workshop of European Anthropologists,
1980; Brothwell, 1981; Bass, 1995; Buikstra ve Ubelaker, 1994; White ve Folkens, 2005). İncelenen bireylerin ölüm yaşları da yine mevcut kemikler incelenerek yaş tahmin metodu üzerine çalışan araştırmacıların kaynaklarından
yaralanarak belirlenmiştir (Ubelaker, 1978; Workshop of European Anthropologists, 1980; Brothwell, 1981; Bass, 1995; Buikstra ve Ubelaker, 1994; White ve Folkens, 2005). Bu çalışmanın materyelini dişler oluşturduğu için yaş
tahmini yapıldıktan sonra bireyler, dişlenme süreçleri göz önüne alınarak,
anne karnından doğuma kadar geçen süreçteki bireyler fetüs, 0,1-2,99 yaş
grubundaki bireyler bebek, 3-14,99 yaş grubundaki bireyler çocuk ve 15-18
yaş arası adölesan, 18 yaş üstü bireyler erişkin olarak sınıflandırılmıştır. Erişkin bireylerde diğer yaş tahmin metotlarından yararlanarak 18-25 yaş arası
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genç erişkin, 25-45 yaş arası orta erişkin, 45 ve üzeri yaş arası ise ileri erişkin
olarak sınıflandırılmıştır.
Elde edilen sonuçları çağdaşı diğer Anadolu toplumlarıyla karşılaştırabilmek için diğer çalışmalarda kullanılan benzer metotlar kullanılmaya özen
gösterilmiştir. Diş taşı, apse, diş çürüğü, alveol kaybı ve antemortem diş kaybı belirlenirken Brothwell (1981) metodundan; diş aşınmaları belirlenirken
ise hem Brothwell (1981) hem de Bouville ve diğ. (1983)’den yararlanıldı.
Dental petolojiler belirlendikten sonra, veriler Microsoft Excell programına
girilerek SPSS 22 programında istatistiksel analizler yapılmıştır. Diş aşınmaları dışında incelenen diğer diş patolojilerinin istatistiksel analizlerinde Chi
square testi, diş aşınmalarında ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Bulgular
Uzunyuva Toplumunun Demografik Yapısı
Doğu Roma/Bizans Dönemi’ne tarihlendirilen ve 2012–2016 yılları arasında
yapılan kazı çalışmalarında açılan mezarlardan ele geçen iskeletlerden Uzunyuva topluma ait toplam 51 birey tespit edilmiştir. Bu bireylerin 1’i bebek (%1,96),
9’u çocuk (%17,64), 16’sı kadın (%31,37), 23’ü erkek (%45,09) bireylerden oluşurken, 2 erişkin bireyin (% 3,92) ise cinsiyeti belirlenememiştir (Grafik 1).
Dişlerin Dağılımı
Çalışma kapsamında Uzunyuva toplumuna ait 51 bireyden elde edilen
toplam 40 çene parçası ve 424 diş incelenmiştir. İncelenen çene parçalarının
6’sı çocuklara, 13’ü kadınlara ve 21’i ise erkeklere ai ir. Değerlendirmeye alınan 424 dişin 399’u daimi dişten, 25’i ise süt dişinden oluşmaktadır. Daimi
dişlerin 29’u çocuklara, 133’ü kadınlara, 234’ü erkeklere ai ir ve 3 diş ise izoledir. Ayrıca erişkin bireylere ait çene parçaları üzerinde bulunan ve çalışmada değerlendirilen toplam 440 diş alveolünün ise 170’i kadınlara, 270’i ise
erkeklere ai ir.
Diş Patolojileri
Çürük
Süt Dişlerinde: Çocuklara ait dişlerde %12 oranında (25 süt dişinin 3’ünde)
diş çürüğü saptanmıştır. Belirlenen çürüklerin biri canine (köpek dişi) dişindeyken diğer ikisi ikinci süt molar (süt azı diş) dişlerdedir.
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Kadınlarda: Kadınların %13,53’ünde (133 daimi dişin 18’inde) diş çürüğü
saptanmıştır. Diş çürüğünden en çok etkilenen dişler %43,75 oranla 3. molar
dişleridir, bunu %26,66 oranla 2. molar dişleri takip etmektedir. Diş çürükleri, oluştukları diş yüzeyine göre değerlendirildiğinde en çok oklüzyal (çiğneme yüzeyi) yüzey çürüğü belirlenmiştir.
Erkeklerde: Erkeklerde 234 daimi dişin % 6,38’inde (29 dişte) diş çürüğü
saptanmıştır. Diş çürüğünden en çok etkilenen dişler %25 3. molar dişleridir,
bunu %20,58 oranla 2. molar dişleri takip eder. Diş çürükleri, oluştukları diş
yüzeyine göre değerlendirildiğinde en çok oklüzyal yüzey çürüğü belirlenmiştir. Kadın ve erkek bireylerde belirlenen çürük görülme sıklıkları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir, ancak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır
(p >0,05).
Toplum Genelinde: Toplum genelinde toplam 424 diş, çürük açısından incelenmiş olup %11,79 oranında (50 dişte) bu lezyonun varlığı tespit edilmiştir.
En fazla diş çürüğü oluşumu %33,33 oranında 3. molar dişlerinde saptanmıştır ve bunu %21,15 oranla 2. molar dişleri takip etmektedir. Uzunyuva toplumundaki çürük oranı Hardwick düzeltmesine göre yeniden hesaplandığında
%15,33 olarak belirlenmiştir.
Diş Taşı
Çocuklarda Diş Taşı: Çocuklara ait incelenen 29 daimi dişin 6’sında % 20,68
oranında ve az derecede bu lezyona rastlanmış olup, bunların 2’si central
incisive, 2’si lateral incisive ve diğer 2’si de canine dişlerde yer almaktadır.
Kadınlarda Diş Taşı: İncelediğimiz toplumunda kadın bireylere ait 133 daimi dişin 16’sında %12,03 oranında diş taşı varlığı saptanmıştır. En fazla diş
taşı oluşumu central incisivelerde (%26,6) saptanırken bunu lateral incisiveler ve canineler (%20) takip etmektedir.
Erkeklerde: Uzunyuva toplumunda erkeklere ait incelenen 234 daimi dişin
15’inda %6,38 oranında diş taşı varlığı saptanmıştır. En fazla diş taşı oluşumu
caninelerde (%11,42) saptanırken bunu 1. molarlar (%8,33) takip etmektedir.
Hem kadın hem de erkek bireylerde gözlenen diş taşı oluşumları arasındaki
farklar istatistiksel olarak değerlendirilmiş ancak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p >0,05).
Toplum Genelinde: Toplum genelinde incelenen 424 dişin 37’sinde %9,25
oranında diş taşı varlığı saptanmıştır. En fazla diş taşı oluşumu central inci-
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sivelerde (%16,27) saptanırken bunu ve lateral incisiveler (%15,90) takip etmektedir. Belirlenen diş taşlarının çoğunluğu az derecededir.
Apse
Kadınlarda: Uzunyuva toplumunda kadınlara ait incelenen 170 alveolün
1’inde %0,58 oranında apse varlığına rastlanmıştır. Belirlenen apse 1. molar
dişe ait alveoldedir.
Erkeklerde: Uzunyuva toplumunda kadınlara ait incelenen 270 alveolün
1’inde %0,37 oranında apse varlığına rastlanmıştır. Belirlenen apse canine
dişe ait alveoldedir.
Toplum Genelinde: Toplum genelinde erişkin bireylere ait toplam 440 alveol
incelenmiş olup ve 2 dişin alveolünde %0,45 oranında apseye rastlanmıştır.
Antemortem Diş Kaybı
Kadınlarda: Kadın bireylere ait 170 alveol antemortem diş kaybı yönünden
incelenmiş ve 31 alveolde %18,23 oranında bu lezyona rastlanmıştır. En fazla
antemortem diş kaybı 1. molarlarda (%42,85) belirlenirken bunu 2. molarlar
(%33,33) takip etmektedir.
Erkeklerde: Erkeklere ait 270 alveol antemortem diş kaybı yönünden incelenmiş ve 15 alveolde %5,55 oranında bu lezyona rastlanmıştır. En fazla
antemortem diş kaybı 3. molarlarda (%21,42) belirlenirken bunu 2. molarlar
(%8,57) takip etmektedir. Kadın ve erkek bireylerde gözlenen diş taşı oluşumları arasındaki farklar istatistiksel olarak değerlendirilmiş ancak anlamlı
bir farklılık bulunamamıştır (p >0,05).
Toplum Genelinde Erişkinlerde: Belentepe toplumunda, toplum genelinde
erişkin bireylere ait incelenen 240 alveolün 46’sında %10,45 oranında antemortem diş kaybı tespit edilmiştir. Antemortem diş kaybı oluşumu en fazla
1. molarlarda (%21,05) saptanmıştır bunu 3. molarlar (%20,83) takip etmektedir.
Diş Aşınması
Süt Dişlerinde: Belentepe toplumunda çocuklara ait 25 süt dişi diş aşınması
yönünden incelenmiş ve 25 dişte de (%100) farklı derecelerde aşınma saptanmıştır Süt dişlerinde en yoğun aşınma derecesinin 2 ve en yüksek aşınma
derecesinin 3+ olduğu belirlenmiştir.
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Çocuklarda: Çocuk bireylere ait diş aşınması yönünden incelenen 29 daimi
dişin 29’unda (%100) farklı derecelerde aşınma olduğu saptanmıştır. Çocuklara ait daimi dişlerde en yoğun aşınma derecesinin 2 ve en yüksek aşınma
derecesinin 4 olduğu belirlenmiştir.
Kadınlarda: Kadın bireylere ait incelenen 133 dişin 127’sinde %97,48 oranında diş aşınması saptanmıştır. En yoğun aşınma derecesinin 4 ve en yüksek aşınma derecesinin 7 olduğu belirlenmiştir.
Erkeklerde: Erkek bireylere ait incelenen 234 dişin 233’ünde %99,57 oranında diş aşınması saptanmıştır. En yoğun aşınma derecesinin 4 ve en yüksek
aşınma derecesinin 6 olduğu belirlenmiştir. Kadın ve erkek bireylerde gözlenen diş aşınmaları arasındaki farklar istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p< 0,05).
Toplum Genelinde: Toplum genelinde incelenen 434 dişin 417’inde %98,34
oranında diş aşınması varlığı saptanmıştır En yoğun aşınma derecesinin 4 ve
en yüksek aşınma derecesinin 7 olduğu belirlenmiştir.
Alveol Kaybı
Kadınlarda: Kadın bireylere ait toplam 12 çene parçası alveol kaybı açısından incelenmiştir ve 11’inde %91,66 oranında alveol kaybı olduğu belirlenmiştir. Belirlenen alveol kayıplarının %18,18’in az, %63,63’ünün orta ve
%18,18’inin ileri derecede olduğu saptanmıştır.
Erkeklerde: Erkek bireylere ait toplam 21 çene parçası alveol kaybı açısından incelenmiştir ve 19’unda %90,47 oranında alveol kaybı olduğu belirlenmiştir. Belirlenen alveol kayıplarının %47,36’sının az, %52,63’ünün orta derecede olduğu saptanmıştır. Kadın ve erkek bireylerde tespit edilen alveol
kayıplarının görülme sıklıkları arasındaki farklar istatistiksel olarak değerlendirilmiş ancak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p >0,05).
Toplum Genelinde Erişkinlerde: Uzunyuva toplumunda toplum genelinde
erişkin bireylere ait toplam 33 çene parçası bu lezyon açısından incelenmiş ve
30’unda %90,90 oranında alveol kaybı olduğu belirlenmiştir. Belirlenen alveol kayıplarının %33,33’ünün az, %51,51’inin orta ve %6,06’sının ileri derecede
olduğu saptanmıştır.
Hypoplasia
Kadınlarda: İncelediğimiz toplumunda kadın bireylere ait 133 daimi dişin
5’inde %13,75 oranında hypoplasia varlığı tespit edilmiştir. En fazla hypop-
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lasia oluşumu caninelerde (%8) saptanmıştır. Tespit edilen hypoplasiaların
hepsi linear hypoplasiadır ve az derecededir.
Erkeklerde: Uzunyuva toplumunda erkeklere ait incelenen 234 daimi dişin
15’inde %6,38 oranında hypoplasia varlığı tespit edilmiştir. En fazla hypoplasia oluşumu 1. premolarlarda (%13,33) saptanmıştır. Tespit edilen hypoplasiaların hepsi linear hypoplasiadır ve az derecededir. Hem kadın hem de erkek
bireylerde gözlenen hypoplasia oluşumları arasındaki farklar istatistiksel olarak değerlendirilmiş ancak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p >0,05).
Toplum Genelinde: Toplum genelinde incelenen 424 dişin 20’sinde %4,71
oranında hypoplasia varlığı saptanmıştır. En fazla hypoplasia oluşumu 1.
premolarlarda (%9,61) saptanmıştır. Tespit edilen hypoplasiaların hepsi linear hypoplasiadır ve az derecededir.
TARTIŞMA
Uzunyuva bölgesinde yapılan kurtarma kazıları çerçevesinde Uzunyuva
toplumuna ait her hangi bir yerleşim yeri bulunamadığı için bu bölge ve toplum hakkında son derece sınırlı bilgilere ulaşılabilmiştir. Bunun sonucunda
da Anadolu’da yaşamış Bizans toplumlarının beslenme şekillerine ait bilinenler dışında Uzunyuva toplumunun beslenme tarzı hakkında ne yazık ki
bir kaynağa ulaşmak mümkün olamamıştır. Ancak bölgenin Akdeniz iklimi
hakimiyetinde olduğu dikkate alındığında, bu toplumu oluşturan bireylerin
sebze ve meyve yönünden zengin bir beslenme rejimine sahip oldukları düşünülebilir. Her ne kadar Uzunyuva deniz kenarında bir yerleşin olmamakla
birlikte, Muğla’nın denize yakın bir şehir olması, bu insanların deniz ürünlerini de tüketmiş olabileceklerini akla getirmektedir.
Çürük
Mikrobik aktivite ile başlayan ve bulaşıcı hastalık olan çürük, dişlerde ciddi hasarlara neden olmaktadır. Çürüklerin oluşumunda ve ilerlemesinde en
temel etmen karbonhidrat tüketiminin fazla olmasıdır. Özellikle tarıma geçiş
ile birlikte karbonhidrat tüketiminde gözlenen artış ile birlikte diş çürüklerinin görülme sıklığında da artışlar meydan gelmiştir.
Bu çalışmada incelenen Uzunyuva toplumu süt dişlerinde %12, daimi dişlerde ise ortalama %10-11 oranında diş çürüğünün varlığı belirlenmiştir. Belirlenen bu çürükler çoğunlukla dişlerin oklüzyal yüzeylerinde yer almakta
ve en fazla molar dişlerin etkilendiği anlaşılmaktadır. Molar dişlerin geniş
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ve tüberküllü bir yapıya sahip olmasından dolayı çürükten bu dişlerin daha
fazla etkilenmesi beklenen bir durumdur. Her ne kadar Uzunyuva toplumunun beslenme şekli hakkında bilgi sahibi olmasak da, çürük görülme sıklığının fazla olması karbonhidrat tüketiminin çok da azımsanamayacak seviyede olduğunu akla getirmektedir. Özellikle Turner’ın 1979 yılında yaptığı
çalışmasında tarım ile uğraşan antik toplumlarda belirlenen çürük oranının
ortalama %8,56 olduğunu belirtmesi fikrinden yola çıkıldığında, Uzunyuva
toplumunun tarım ürünleri tüketmiş olabileceği de düşünülmelidir. Bunun
yanı sıra incelenen toplumun çürük oranının yüksek olmasının bir diğer nedeni de, Uzunyuva’nın konumu ve iklimsel koşulları dikkate alındığında,
bu bölgede yaşamış olan insanların basit şeker kaynağı olan meyveleri de
beslenmelerine dahil e ikleri düşüncesini doğrular niteliktedir. Uzunyuva
toplumunda belirlenen diş çürüğü görülme sıklığı, verilerine ulaşılabilen
Anadolu’da yaşamış diğer çağdaşları ile karşılaştırıldığında, Belentepe (Sönmez Sözer, 2016) ve Laodikea (Şimşek, 2011) toplumları ile Uzunyuva toplumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Tablo 1).
Belentepe toplumunda belirlenen çürük oranının Uzunyuva toplumundan,
Uzunyuva toplumunda belirlenen çürük oranının ise Laodikea toplumundan yüksek oaranda olduğu sapatanmıştır. Bu durum da bu toplumlar arasındaki farklılıkların anlamlı olması sağlamıştır. Bununla birlikte toplumlar
arasındaki beslenme şeklinin ve özellikle de karbonhidrat tüketiminin miktarlarının farklılığından kaynaklanmış olması da mümkündür.
Diştaşı
Protein ve karbonhidrat tüketiminin fazla olması ile oluşan diş taşları,
beslenme rejiminin belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Uzunyuva toplumunda sadece daimi dişlerde varlığı saptanan diş taşları, bu toplumu oluşturan bireylerin beslenmelerinde karbonhidrat ve protein kaynaklarının bulunduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ancak görülme sıklığının
çok yüksek olmaması ve belirlenen diş taşlarının, çoğunluğunun az oranda
olması, karbonhidrat ve protein tüketiminin çok fazla olmaması şeklinde yorumlanabilir.
Uzunyuva toplumunda saptanan diş taşı görülme sıklığı, verilerine ulaşılabilen diğer Anadolu çağdaşları ile karşılaştırıldığında Laodikea (Şimşek, 2011),
Kerti (Şarbak ve diğ., 2014), Sardis (Eroğlu, 1998), Adramy eion (Atamtürk ve
Duyar, 2008), Alanya Kalesi (Üstündağ ve Demirel, 2009), Iasos (Yılmaz Usta,
2013), İznik (Erdal, 1996) ve Eski Cezaevi (Erdal, 2003) toplumları ile Uzunyu-
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va toplumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (Tablo 2). Bu
durum Uzunyuva toplumunun bu toplumlara oranla daha az miktarda karbonhidrat ve protein içeren besinler tüketmiş olabileceğini akla getirmektedir.
Apse
Pulpanın açığa çıkmasına sebep olan ileri derecedeki çürükler ve diş
aşınmaları ile diş taşlarının oluşumunda sorumlu olduğu apse, dişin pulpa
odasındaki enfeksiyonun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Uzunyuva
toplumunda %0,45 oranında, neredeyse yok denebilecek derecede az oranda,
bu lezyonun varlığı saptanmıştır. Uzunyuva toplumunda belirlenen apse görülme oranı, verilerine ulaşılabilen Anadolu’da yaşamış diğer çağdaşları ile
karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda Adramy eion (Atamtürk
ve Duyar, 2008), Iasos (Yılmaz Usta, 2013), Tios/Flyos (Çırak ve Çırak, 2014),
Hasankeyf (Sevim Erol ve diğ., 2011), Belentepe (Sönmez Sözer, 2016), İznik
(Erdal, 1996) ve Eski Cezaevi (Erdal, 2003) toplumları ile arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (Tablo 3).
Antemortem Diş Kaybı
Antemortem diş kayıplarının ağız içinde görülmesinde pulpaya inen çürük ve diş aşınmaları, ileri derecedeki diş taşları, apse ve alveol kayıpları
büyük bir etkendir. Uzunyuva toplumunda saptanan antemortem diş kayıplarının oluşmasında, oldukça düşük oranda ve az derecede belirlenen diş taşlarının etkili olmadığı düşünülmektedir. Ayrıca pulpaya inen çürük ve diş
aşınmalarının sadece bir iki dişle sınırlı kalmasının ve ileri derecede alveol
kayıplarının az derecede olmasının, ilgili toplumda belirlenen antemortem
diş kayıplarının görülme sıklığının az olmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca antemortem diş kayıplarının oluşmasında genetik yatkınlıklar
ile kadınlarda doğum ve menapoz dönemlerindeki hormonal değişiklikler
ile kemik erimelerinin de etkili olduğu göz ardı edilmemelidir. Uzunyuva
toplumunda belirlenen diş taşı görülme sıklığı, verilerine ulaşılabilen Anadolu’da yaşamış diğer çağdaşları ile karşılaştırıldığında yalnızca Belentepe
(Sönmez Sözer, 2016) toplumu ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmuştur. Bu durumun Belentepe toplumunda saptanan ve sayıca çok
daha fazla olan pulpaya inen çürükler ve diş aşınmaları ile yüksek oranda
gözlenen ve ileri derecede yoğunlaşan alveol kayıplarının bir sonucu olduğu
tahmin edilmektedir (Tablo 4).
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Diş Aşınması
Beslenme ile doğrudan bağlantı olan diş aşınmalarının oluşumunda beslenme tarzı, tüketilen besinlerin sertliği ve besinlerin hazırlanma ve pişirilme süreci önemlidir. Ayrıca dokularında yer alan selüloz nedeniyle bitkiler
ve içerdiği kollajenden dolayı hayvan etleri de aşınmaya sebep olan besinler
arasında sayılmaktadır (Hillson, 1979; Sco , 1979). Uzunyuva toplumunda
tespit edilen diş aşınmaları yüksek oranda olmakla birlikte, aşınmalar genellikle 4 derecesinde yoğunlaşmaktadır. Diş grupları açısından incelendiğinde
ise aşınma en fazla molar dişlerde gözlenmektedir. Bu durum besinlerin çiğneme ve ezilme işlemlerinin çoğunlukla molar dişlerle yapılmasıyla doğrudan bağlantılıdır.
Uzunyuva toplumunda saptanan diş aşınmaları, verilerine ulaşılabilen
Anadolu’da yaşamış diğer çağdaşları ile karşılaştırıldığında Sardis (Eroğlu,
1998), Tlos (Atamtürk ve diğ., 2011), Hasankeyf (Sevim Erol ve diğ., 2011),
Belentepe (Sönmez Sözer, 2016) ve Eski Cezaevi (Erdal, 2003) toplumları ile
arasında anlamlı fark belirlenmiştir. Bu durum Uzunyuva toplumunda belirlenen diş aşınmalarının oransal olarak diğer toplumlardan fazla olmasının bir sonucudur. Her ne kadar bu durum Uzunyuva toplumunun diğer
toplumlara oranla daha fazla sert ve tanecikli besin tüketmiş olabileceğini
akla getirse de, dişlerin ağız içinde çıkmaya başladıkları andan itibaren gerek
beslenme, gerek konuşma gerekse de dişin üçüncü bir el olarak kullanılmasıyla bağlantılı olarak aşınmaya maruz kaldığı da unutulmamalıdır. Ayrıca
diş aşınmalarının yoğunlaştığı derece diğer toplumlarla benzerdir (Tablo 5).
Alveol Kaybı
Ağız hijyeni ile doğrudan bağlantılı olan alveol kayıplarının görülmesinde diş taşları ile pulpaya inen çürük ve aşınmaların etkisi büyüktür. Aynı
zamanda genetik yatkınlıklar ile kemik erimelerinin de alveol kayıpları üzerinde etkili olduğu unutulmamalıdır. Uzunyuva toplumunda belirlenen alveol kayıpları orta ve az derecede yoğunlaşmaktadır. Bu da Uzunyuva insanlarının ağız hijyeninin çok da kötü olmadığının bir göstergesidir. Uzunyuva
toplumunda saptanan alveol kayıpları, verilerine ulaşılabilen Anadolu’da yaşamış diğer çağdaşları ile karşılaştırılmış ve Çiçekdağı (Alkan ve diğ., 2014),
Tios/Flyos (Çırak ve Çırak, 2014) ve İznik (Erdal, 1996) toplumları ile istatistiksel olarak farklı olduğu belirlenmiştir (Tablo 6). Bu durum bu toplumlardaki alveol kayıplarının Uzunyuva topluma göre çok daha az olmasından
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kaynaklanmaktadır ve ağız hijyeninin Uzunyuva toplumuna göre daha iyi
olduğunu göstermektedir.
Hypoplasia
Bir tür mine kusuru olan hypoplasia gelişim döneminde ortaya çıkmaktadır ve büyüme düzensizliklerinin en iyi göstergesidir (İşcan ve Kennedy,
1989). Uzunyuva toplumunda belirlenen hypoplasiaların görülme sıklığı ile
dereceleri az olup, hepsi, gelişim döneminde görülen ve büyüme kusurlarına
yol açan sistematik metabolik rahatsızlıkların belirtisi olan, linear hypoplasia
şeklindedir. Bu durum Uzunyuva toplumunda görülen büyüme kusurlarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Uzunyuva toplumunda belirlenen hypoplasialar çağdaşı diğer Anadolu
toplumlarıyla karşılaştırıldığında Kerti (Şarbak ve diğ., 2014), Sardis (Eroğlu, 1998), Adramy eion (Atamtürk ve Duyar, 2008), Çiçekdağı (Alkan ve diğ.,
2014), Alanya Kalesi (Üstündağ ve Demirel, 2009), Tios/Flyos (Çırak ve Çırak,
2014), Belentepe (Sönmez Sözer, 2016), İznik (Erdal, 1996) ve Eski Cezaevi
(Erdal, 2003) toplumları ile arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar
saptanmıştır (Tablo 7). Bu durumun Kerti, Sardis, Adramy eion, Çiçekdağı,
Alanya Kalesi, Belentepe, İznik ve Eski cezaevi toplumlarında tespit edilen
hypoplasiaların Uzunyuva toplumunda fazla, Tios/Flyos toplumunda ise
Uzunyuva toplumunda daha düşük olmasından kaynaklandığı görülmektedir. Bu da Tios/Flyos toplumu hariç diğer toplumlardaki büyüme bozukluklarının ve sistematik metabolik hastalıkların Uzunyuva toplumundan daha
yaygın olduğunun bir göstergesi kabul edilebilir.
Uzunyuva Toplumunda Belirlenen Diş ve Çene Patolojilerinin Anadolu’da Yaşamış Çağdaşları İle Karşılaştırılması
Uzunyuva toplumunda belirlenen diş ve çene hastalıklarının görülme sıklığı açısından, ulaşılabilen çağdaşı diğer Anadolu toplumlarıyla karşılaştırıldığında, ortalarda yer aldığı anlaşılmaktadır. Anadoludaki bu toplumların
beslenme şekilleri incelendiğinde; Iasos (Yılmaz Usta, 2012), Smyrna (Yaşar
ve diğ., 2008) ve Roma Açık Hava Tiyatrosu (Özbek, 1984 ) toplumlarının
denizel ürün ağırlıklı, Eski cezaevi (Erdal, 2003), Kerti (Şarbak ve diğ., 2014),
Arslantepe (Uzel ve Alpagut, 1987), Sardis (Eroğlu, 1998 ), Belentepe (Sönmez
Sözer, 2016), Çiçekdağı (Alkan ve diğ., 2014) ve İznik (Erdal, 1996) toplumlarının tahıl ağırlıklı, Tios/Flyos (Çırak ve Çırak, 2014), Laodikea (Şimşek, 2011)
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toplumlarının tahıl et ağırlıklı, Dara (Şarbak, 2014) toplumunun karbonhidrat ağırlıklı ve Panaztepe (Güleç ve diğ., 1998) toplumunun ise yumuşak ve
rafine ürün ağırlıklı beslendikleri rapor edilmiştir. Uzunyuva toplumunun
ise bu toplumlar arasında daha çok tahıl ürünleri tüketen toplumlara benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır.
SONUÇ
Bu çalışmanın sonucunda Uzunyuva toplumunu oluşturan bireylerin iskeletlerine ait dişler detaylı bir biçimde incelenerek değerlendirilmiş ve belirlenen diş ve çene hastalıklarından yola çıkılarak toplumun beslenme tarzı
ve Anadolu’daki çağdaşları arasındaki yeri hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Uzunyuva toplumunun ağız ve
diş sağlığı açısından çok sıkıntılı bir profile sahip olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte beslenme rejiminin tahıl tüketen toplumlara benzer sonuçlar
verdiği görülmüştür. Diş ve çene hastalıkları açısından Anadolu’da yaşamış
diğer çağdaşları ile karşılaştırıldığında ise ne çok kötü ne de çok iyi olmadığı,
karşılaştırılan toplumlar arasında ortalarda yer aldığı sonucuna varılmıştır.
Bu iskelet materyal üzerinde çalışma izni veren Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Milas Arkeoloji Müzesi
Müdürü Sayın Gülnaz SAVRAN’a ve Milas Kurtarma Kazısı ekibi ile kazıya
destek veren kurumlara teşekkür ederiz.
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Resim 1: Uzunyuvadan bir insitu iskelet (Antropolog Olcay AÇAR’dan).

Grafik 1: Uzunyuva toplumunun demografik yapısı.
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Resim 2: UY14 M06 numaralı Erkek bireyde diş çürüğü ve apse.

Resim 3: UY12 M04/2 numaralı bireyin alt çenesindeki dişlerde hypoplasia.
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Resim 4: UY13 M04 numaralı Erkek bireyin çenesinde alveol kaybı ve antemortem diş kaybı.

Tablo 1: Uzunyuva ile çağdaşı Anadolu toplumlarının diş çürüğü açısından karşılaştırılması.
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Tablo 2: Uzunyuva ile çağdaşı Anadolu toplumlarının diş taşı
açısından karşılaştırılması.

Tablo 3: Uzunyuva ile çağdaşı Anadolu toplumlarının apse
açısından karşılaştırılması.
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Tablo 4: Uzunyuva ile çağdaşı Anadolu toplumlarının antemortem diş kaybı açısından karşılaştırılması.

Tablo 5: Uzunyuva ile çağdaşı Anadolu toplumlarının
aşınma açısından karşılaştırılması.
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Tablo 6: Uzunyuva ile çağdaşı Anadolu toplumlarının alveol kaybı açısından karşılaştırılması.

Tablo 7: Uzunyuva ile çağdaşı Anadolu toplumlarının hypoplasia
açısından karşılaştırılması.
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TATARLI HÖYÜK 2013-2014 YILLARI
ZOOARKEOLOJİK ÇALIŞMALARI
Derya Silibolatlaz-BAYKARA*
K. Serdar GİRGİNER
GİRİŞ
Tatarlı Höyük Adana’nın Ceyhan ilçesinin 35 km. doğusundaki Mustafabeyli Mahallesinin 5 km. kuzeyinde bulunan Tatarlı (eski adıyla Yedigöz/Yedioluk) köyünün girişinde yer almaktadır (Girginer 2016, 92)(Resim 1). Çukurova’nın doğu kesiminde yer alan höyük, konumu itibariyle
kuzey-güney, doğu-batı yönlerine giden önemli yol güzergahlarının 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 Plio-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 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).
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Dr. Öğrt. Ü. Derya Silibolatlaz-Baykara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Van/TÜRKİYE.
Doç. Dr. K. Serdar Girginer, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Adana/TÜRKİYE.
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Yukarı Şehirde yer alan ve bir tapınak kompleksi olan (210X20m) A yapısında 23 odalı bir kutsal yapılar kompleksi tespit edilmiştir. Bu mekan Orta
ve Geç Tunç dönemlerine tarihlendirilmiştir (Girginer 2016, 94). Höyük’tekiKizzuwatna krallığına ait M.Ö. II. Binyıl yerleşimleri, Hititlerle çağdaş dönemlerde uzunca bir süre bağımsız yaşamış ancak son dönemlerinde Hitit
hakimiyetine 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). MÖ. 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. Ha usili’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 MÖ. 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).
BULGULAR- TARTIŞMA
Tatarlı Höyük zooarkeolojik çalışmalarına 2015 yılı kazı sezonunda başlanmış ve halen devam etmektedir. Bu çalışma kapsamında 2013 ve 2014 kazı
sezonlarından ele geçen malzemeler çalışılmıştır. Çalışılan kemik malzemenin tümü Helenistik Dönem’e tarihlenmiştir. Genel olarak, zooarkeolojik
çalışmaların amacı, geçmiş dönem insanlarının yaşantılarını, diyetini, hayvansal geçim kaynaklarını ve buna bağlı olarak ekonomilerini ve hayvanlara yüklenen inanç, adak gibi soyut anlamların kavranmasıdır. Buradan yola
çıkarak zooarkeolojik çalışmalar sayesinde geçmiş dönem insanıve çevresi
hakkında önemli ip uçları elde edebiliriz.
Tatarlı Höyük hayvan faunasına baktığımızda çoğunluğun evcil hayvanlara ait olduğunu söyleyebiliriz(Tablo1). Ancak bunun yanında az sayıda olsa
da kızıl (n:15) ve ala geyik (n:24) gibi yaban hayvanlarına rastlanmaktadır.
Genel olarak memeli faunasına baktığımızda koyun ve keçilerin (%32,16)
sayıca en fazla olduğunu bunu, %24,37 ile sığırların izlediğini ve son ola-
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rak domuzların (%14,82) üçüncü sırada yer aldığını görmekteyiz. Geyikler
toplamda %4.28 orana sahipken köpekler oldukça az (%1,21) ve atgiller ise
%3,36 oranla faunada temsil edilmektedir. Bunlardan başka, çok az sayıda
kuşlara (n:5), kaplumbağalara (n:1) ve sucul kabuklulara (n:8) ait kalıntılar
da bulunmuştur.
Helenistik Dönem’den köpeğe (C. familiaris) ait 11tane kemik bulunmuştur. Bunlardan üç tanesinin epifiz kaynaşma durumuna bakıldığında1,5 yaşından küçük olduğu anlaşılmıştır (Silver 1969). Köpeklere ait kemiklerin
tümü aynı konteksten gelmektedir (AZ-186 I-V/f-k). Tatarlı Höyük’te köpeklerin Helenistik Dönem’de adak çukurlarına atıldıkları hem 2012 hem de
2015 yılları zooarkeolojik çalışmalarından bilinmektedir (Silibolatlaz-Baykara ve Girginer 2018,62, Silibolatlaz-Baykara ve Girginer 2019,175). Köpeklerin
adak çukurlarına bırakılması Çukurova’nın kült merkezlerinin başkenti sayılan Anazarbos’ta iki dağ tanrısından bir tanesi olarak bilinen Zeus Olybris
ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle Zeus Olybris kültü Çukurova’nın ortasında
bir ada gibi yükselen Anazarbos Dağı’na atfen tapınım görmektedir (Silibolatlaz-Baykara ve Girginer 2018,61). Höyüğün Helenistik Dönemde kutsal
bir yapısının olduğu düşünüldüğünde, bazı hayvanların kült aktivitelerinde
rol oynadığını söyleyebilmekteyiz. Gerek önceki yıllarda gerekse de bu yıl
yapılan çalışmalarda köpeklerin adak hayvanı olarak kullanılması, Helenistik Dönem Tatarlı Höyüğün kutsal yapısına uygun olarak kült aktivitelerinin
uygulandığını söylemek mümkündür.
Atgillere (E. asinus, E. caballus) ait toplam 33 kemik ele geçirilmiştir. Bunlardan 20 tanesi at (E. caballus) ve 9 tanesi ise eşek (E. asinus) olarak tanımlanmıştır. 4 tane kemiğin ise tür bazında tayini yapılamamıştır (E. spp.). Bu
grupta kemik element dağılımında sayıca en fazla ele geçen kemik birinci
parmak kemiğidir, bunu radius ve tibia kemikleri takip ederken en az sayıda
ele geçen iskelet elementi ise astragalus olmuştur. Atlara ait 4 tibia kemiği
kaynaşmamış genç bireye aitken diğer elementler kaynaşmış haldedir. Silver’a göre epifiz kaynaşma yaşı tibia kemikleri için 3-3,5 yaşından küçük olarak belirlenmiştir. Atgiller için yanık durumuna bakıldığında kaynaşmamış
tibia kemiğinde yanık izine rastlanmaktadır (Resim2). Helenistik Dönem’de
Höyüğün zengin bir üretim yerleşimi olduğu düşünüldüğünde, bu dönemde
bulunan atların aktif ticaretin varlığının kanıtı olduğunu söyleyebiliriz.
Tatarlı Höyük’te küçük-büyükbaş hayvancılığın ve domuz yetiştiriciliğin
yanında sınırlı da olsa avcılık yapıldığı anlaşılmıştır. Av hayvanlarının başında kızıl (C. elaphus) ve ala geyik (Dama dama) gelmektedir. Bu geyik türlerinin

.............................................................................................................. 147

Ceyhan Ovası’nda ve Amanos Dağları’nda avlanmış olması muhtemeldir.
Kızıl geyiklere ait 15 kemik tanımlanırken 24 kemik alageyik olarak tanımlanmıştır. Kızıl geyikler için alt çeneler,dişler ve boynuzlar diğer iskelet elementlerine göre daha fazla sayıdayken, alageyiklerde ön kol kemikleri sıklıkla ele geçmiştir. Epifiz kaynaşma durumuna bakıldığında uzun kemiklerin
çoğunluğunun kaynaşmış yetişkin bireylere ait olduğu belirlenmiştir. Kızıl
geyiklere ait kalıntılardan 7 tanesi köpeklerin de bulunduğu konteksten gelmektedir. Geyik gibi büyük av hayvanlarının ve köpeklerin bulunduğu (AZ186 I-V/f-k) bu konteksin kült aktivitelerinde rol oynadığı düşünülmektedir.
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 faydalanırken, sığırın ayrıca iş gücünden faydalanılmaktadır. Domuzlar ise verimli birer et kaynağıdırlar ve hızlı üreme yeteneklerinden dolayı sıklıkla tercih
edilmişlerdir. Tatarlı Höyük’te, domuzlar faunada üçüncü sırada yer almaktadırlar (%14,82). Ele geçen bir scapula ve MCI kemiğinin boyutları itibariyle
yabani domuza ait olabileceği düşünülmüştür. Domuz için uzun kemiklerin
kaynaşma durumlarına bakıldığında, 22 kemiğin genç bireylere ait olduğu
saptanmıştır. Dişlerden yapılan yaşlandırmaya göre, faunada genel olarak
genç hayvanların tüketildiği gözlenmiştir. Önceki yıllarda yapılan zooarkeolojik çalışmalarda yine benzer bir durum ortaya çıkmıştır ve Tatarlı Höyük
halkının özellikle domuzları erken yaşta kesime aldıkları saptanmıştır (Grafik1). Yapılan çalışmalara göre özellikle Klasik-Helenistik Dönem toplumlarında domuz yetiştiriciliği, büyük domuz çiftliklerinde veya ormanlarda
serbestçe dolaşan ancak kesimleri sistematik olan bir mekanizmaya sahiptir.
Domuz çiftliklerinde yaşayan domuzlar burada olduğu gibi çok genç yaşta
kesime alınmaktadır (Silibolatlaz-Baykara ve Girginer 2018,60). 2014 yılı Helenistik Dönem, AV-173/X-VIII/a-c numaralı açma ve konteksten ele geçen,
domuza ait 4 adet lumbar (bel omuru) omurlarda doğuştan gelen bir hastalığa rastlanmıştır. Tespit edilen bu hastalık Synarthorosis; kemiklerin sabit bir
şekilde birleşmesi sonucu hareketsiz eklem oluşumu, olarak teşhis edilmiştir.
Epifizleri yeni kaynaşmaya başlayan genç bir bireye ait olan domuz omurları üzerinde kesim/kasaplık izlerine de rastlanmıştır. Bu durumda doğuştan
hasta olan bu domuzun hastalığından dolayı erken yaşta kesime alındığını
söylemek mümkündür(Resim 3).
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Faunal dağılımda ikinci olarak en fazla temsil edilen materyal sığır kemiklerine ai ir. Toplamda 222 sığır kemiği tespit edilmiştir. Az sayıda kemik
üzerinde (n:15)kesim/kasaplık izlerine rastlanırken, 4 kemik üzerinde yanık
izi gözlenmiştir. Uzun kemiklerin kaynaşma durumuna bakıldığında, faunada az sayıda (n:27) bireyin epifiz kaynaşması tamamlanmadığı ve oldukça
genç olduğu belirlenirken diğer tüm uzun kemikler kaynaşmış haldedir. Diş
ve altçene buluntularının çok az sayıda olması (n:10) sebebiyle diş yaşlandırması yapılamamıştır, ancak Tatarlı Höyük sığır faunasında yetişkin bireylerin tercih edildiğini söylemek doğru olacaktır. Sığırın önemli bir protein
kaynağı olmasının yanı sıra, etinden, sütünden, iş gücünden ve derisinden
faydalanılması onu ekonomik olarak oldukça önemli bir hayvan yapmaktadır. Höyükte büyükbaş hayvancılığın önemli olduğu faunal dağılıma bakıldığında da görülmektedir. Tatarlı Höyük halkının sığırı genç yaşta kesmeyi
tercih etmeyip maksimum fayda sağlamak için yetişkinleri tercih etmeleri,
büyükbaş hayvancılıkla uğraşan toplumların geneli için idealdir. Ayrıca, büyükbaş hayvanlar genellikle otlayıp su içtiklerinden sulak ve otlak arazinin
yan yana ya da yakın olması gerekmektedir. Höyüğün sulak ve verimli bir
bölgede yer alması, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için çevresel olarak da
elverişli olduğunun göstergesidir.
Tatarlı Höyük faunasına bakıldığında, höyüğün hayvan ekonomisini koyun-keçi, domuz ve sığırdan oluştuğu anlaşılmaktadır. Faunada en fazla
temsil edilen hayvan koyun ve keçidir, bu gruba dahil edilen 383 kemik bulunmuştur. Uzun kemiklerin kaynaşma durumuna göre az sayıda kemiğin
kaynaşmamış (n:28) olduğu tespit edilmiştir. Koyun keçiler için kesim ve
kasaplık izine 15 kemikte rastlanırken 2 tane işlenmiş astragalus kemiğine
rastlanmıştır (Resim: 4). Ayrıca 6 tane kemikte yanık izi gözlenmiştir. Koyun ve keçiler için diş yaşlandırmasına bakıldığında faunada oğlak ve kuzuların olduğu gözlense de genellikle orta ve ileri yaştaki hayvanların kesime alındığını görmekteyiz (Grafik.2). Bu durum et üretiminden ziyade süt
ve yün üretimiyle ilişkilidir. Yününden ve sütünden faydalanılacak koyun
ve keçiler ileri yaşlara kadar kesilmeyip maksimum ürün alındıktan sonra kesilmektedirler. Önceki yıllarda yapılan zooarkeolojik çalışmalarda da
benzer bir yaş dağılımı gözlenmiştir. Bu durum Höyüğün, Helenistik Dönem Anazarbos hinterlandında zengin bir tekstil üretim merkezi olduğunu
bir kez daha kanıtlamaktadır. Ayrıca kazılardan ele geçen ve dokumacılıkta
kullanılan çok sayıda ve çeşi e tezgah ağırlığı zooarkeolojik sonuçları destekler niteliktedir.
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SONUÇ
Sonuç olarak Tatarlı Höyük 2013-2014 yılları hayvan kemiklerine bakıldığında evcil hayvanların geçim ekonomisinde etkin bir rol oynadığı görülmüştür.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 faydalanılmaktadır. Tatarlı Höyük zooarkeolojik
çalışmalarında koyun ve keçilerin orta ve özellikle geç yaşta kesime alındıkları saptanmıştır, bu durum höyüğün, Helenistik Dönemde zengin bir tekstil
üretim merkezi olmasını desteklemektedir. Domuzlar ise verimli birer et kaynağıdırlar ve hızlı üreme yeteneklerinden dolayı sıklıkla tercih edilmişlerdir.
Domuzlara ait omurga kemiklerinde doğuştan gelen hastalık gözlenmiştir.
Bu da, zooarkeolojik çalışmalar sayesinde geçmiş dönem insan yaşantısının
anlaşılmasının yanı sıra hayvanların hastalıklarının da tespit edilebileceğinin göstergesidir. Evcil hayvanların yanı sıra,büyük av hayvanlarından olan
geyik türlerinin avlandıklarını gözlenmiştir. Köpeklerin ve geyiklerin bulunduğu konteksin (AZ-186 I-V/f-k) Helenistik Dönem Zeus kültüyle ve kurban
adaklarında rol oynadığı düşünülmektedir.
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Resim 1: Tatarlı Höyüğün konumu

Resim 2: At’a ait yanık izi bulunan tibia kemiği.
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Resim 3: Hasta domuza ait omurga ve kesim izi.

Resim 4: Koyun-keçiye ait işlenmiş astragaluslar.
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Grafik 1: Domuzlar için diş yaşlandırması

Grafik 2: Koyun ve keçiler için diş yaşlandırması
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Tablo 1: Türlerin Dağılım Tablosu

Tür İsimleri

Genel isimleri

Helenistik
Dönem

NISP%

Evcil Memeliler
Bos taurus

Sığır

222

24,37

Caprinae

Koyun/Keçi

293

32,16

Caprahircus

Keçi

23

2,52

Ovisaries

Koyun

68

7,46

Sus scrf.
domesticus

Domuz

135

14,82

Canisfamiliaris

Köpek

11

1,21

Equusspp.

Atgiller (at,eşek,katır)

4

0,44

Equuscaballus

At

20

2,20

Equusasinus

Eşek

9

0,99

Cervuselaphus

Kızıl geyik

15

1,65

Dama dama

Ala geyik

24

2,63

Testudosp.

Kaplumbağa

1

0,11

Avesindet.

Kuş (Tanımlanmamış)

5

0,55

Mollusca

su kabukluları

8

0,88

Orta Boy

17

1,87

Büyük Boy

56

6,15

Toplam

911

100
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OYLUM HÖYÜK KAZISI ZOOARKEOLOJİK
ÇALIŞMALARI
Derya Silibolatlaz-BAYKARA*
Belgin ASLAN
GİRİŞ
Oylum Höyük, Kilis İli, Oylum Mahallesi sınırları içerisinde, Kilis-Gaziantep karayolunun güneyinde yer alır. Kuzey-güney yönünde uzanan höyük,
22 m. ve 37 m.’lik iki yükseltiyle ve bunları bağlayan bir boyundan oluşur.
Höyük, yaklaşık 460 m uzunluğunda ve 370 m genişliğinde olup, kuzey ve
batı yamaçları daha diktir. Güney yamaç ve eteği ile Güneydoğu yamacının
bir kısmı, modern mahalle yerleşiminin altındadır (Ay Şafak, 2015:172). Oylum Höyük boyutları itibariyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük
höyük yerleşimleri arasında yer alır ve Anadolu platosu ile Kuzey Suriye
düzlüğünü birbirinden ayıran Anti-Torosların bir uzantısı olan Resul Osman
Dağı’nın hemen güneyinde, bereketli Kilis Ovası’na hakim konumdadır. Kilis Ovası’nda doğan ve höyüğün batı etekleri boyunca akarak Güney’de Halep Suyu ile birleşen Akpınar Nehri yerleşime hayat vermiştir (Engin, 2014:
135). Akpınar deresi bugün kurumuş durumdadır ancak, mevsimsel yağışlarla çok düşük bir su seviyesine ulaşır (Ay Şafak, 2015:172). Oylum Höyük
çevresinde özellikle Tunç Çağlar’ında bölgenin en önemli şehir yerleşimleri
bulunmaktadır. Bunlardan, Karkamış 75km güneybatıda, Halpa 55 km kuzeyde ve Ebla (Tell Mardikh) 100 km kuzeydoğuda yer almaktadır. Bölgedeki en büyük höyük yerleşimlerinden biri olan Tilbeşar’a ise 40 km. uzaklıktadır (Resim: 1). Höyük, Kuzey Mezopotamya’dan gelen ve Karkamış üzerinden Doğu Akdeniz’e, Amanos ve Kilikya geçitleri üzerinden de Anadolu’nun
içlerine uzanan tarihi yollar üzerinde bulunmaktadır (Engin, 2014:135). Bu
özelliğiyle coğrafi ve stratejik bir konuma sahip olan Höyük bölgede bulunan
önemli arkeolojik alanlardan bir tanesidir.

*

Dr. Öğrt. Üyesi Derya Silibolatlaz-Baykara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Van/TÜRKİYE.
Yüksek Lisans Öğrencisi, Belgin Aslan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Van/TÜRKİYE.
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Oylum Höyük kazıları, Güneydoğu Anadolu ve Suriye kültürünün etkileşimlerinin anlaşılması açısında oldukça önemlidir. Höyük, Geç Kalkolitik
Dönem’den Ortaçağ’a kadar devamlı olarak iskân edilmiştir. Höyük’te, Geç
Tunç Çağı (GTÇ) ve Demir Çağları (DÇ), mimari ve seramik buluntularıyla
temsil edilmektedir. Orta Tunç Çağı (OTÇ) kalıntıları, höyüğün Doğu yamacında geniş̧ çaplı olarak basamaklı açmanın kuzeyinde bulunan ve taş
temellerin üzerinde yükselen ağaç hatılların olduğu tek sıra kerpiç duvarın
oluşturduğu büyük anıtsal bir yapıyla ve önemli küçük buluntularıyla temsil
edilmektedir. Son yıllardaki kazı çalışmaları sayesinde açığa çıkarılan anıtsal
yapılardan, Karkamış kralı İni-Teşub’a ait bulla’dan oluşan krali mühür ve
mühür baskıları ile biri Hitit Büyük Kralı’na ait bir adet tablet parçası ele geçirilmiştir. M.Ö. 3. ve 2. bin’ lere ait bu yazılı belgelerden Oylum Höyüğün,
Gaziantep ve Kilis çevresinde aranan ve oldukça önemli bir Hurri şehri olan
Ulisum olduğu düşünülmektedir (Engin, 2014:136).
Oylum Höyük kazısı 2012 yılından beri Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında yürütülmektedir.
Höyüğün zooarkeolojik kalıntılarının incelemesi kapsamında 2007-2011 yılları arasındaki beş sezondan ele geçen malzemeler incelenmiş ve tespit edilen
bulgular doğrultusunda Oylum Höyük faunasının anlaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca, geçmiş dönem Oylum Höyük halkının beslenme alışkanlıkları,
hayvansal ürünlerden nasıl faydalandıkları, avcılık-kasaplık faaliyetleri ve
çevresel şartların anlaşılması planlanarak, Demir Çağ’ı Oylum Höyük insanları hakkında önemli bilgiler elde edilmesi amaçlanmıştır.
BULGULAR
Bu çalışma kapsamında, dönemleri (M.Ö. 1200-330) Demir Çağın’a tarihlendirilen kontekslerden toplanan hayvan kemikleri incelenmiştir. Faunada
toplam 1349 kemik çalışılmıştır, bunlardan 1313 tanesinin tür ve cins bazında tanımlanması yapılabilirken, 36 tane kemik boyutlarına göre orta ve büyük boy olarak gruplanmıştır (Tablo 1). Tablo 1’e baktığımızda koyun-keçi
(Caprinae) (%60,1), sığır (B. taurus) (%16,53) ve domuz (S. scrf. dom.) (%15,49)
gibi evcil türlerin faunada baskın olduğunu görmekteyiz. Etçiller grubuna
ait olan köpek (C. familiaris) kemikleri %2 oranla temsil edilmektedir. Atgillere ait kemikler içerisinde at (E. caballus) %1,1 ve eşek (E. asinus) %0,15 gibi
az bir orana sahiptir. Ayrıca, faunada az sayıda ele geçen yaban hayvanları,
alageyikler (Dama spp.) (%0,22), kemirgenler (%0,15), kaplumbağalar (Testudo
sp.) (%0,3) ve kuşlarla (Aves indet.) (%0,3) temsil edilmektedir. Genel olarak,
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ele geçen kemikler üzerindeki yanık (%0,7) ve kesim (%5) izlerine az sayıda
rastlanmıştır.
Bilindiği gibi tarih boyunca atlar uzak mesafelere hem yük hem de insan taşımak için kullanılmışlardır. Atlar, daha uzak mesafelerin daha kısa
sürede kat edilmesini sağlamış ve bu şekilde, insan göçleri ve ticaret yoluyla
da kültürlerin yayılmasına katkıda bulunmuştur. Oylum Höyük zooarkeolojik çalışmalarında, atgillere ait toplamda 24 kemik ele geçmiştir. Bunlardan
7 tanesi eşeğe (E. asinus) ve 15 tanesi ise atlara (E. caballus) aittir. Atlar için
iskelet element dağılımına bakıldığında, alt ekstremiteye ait metapodyum,
calcaneus ve astragalus kemiklerinin her iki tür için de daha sık ele geçtiği
anlaşılmıştır. İzole dişler de ele geçen malzemeler içerisindedir. At ve eşeğe
ait kemiklerin bir çoğu 2009 yılı M-22 açmasından ele geçmiştir. Yine aynı
yıl aynı açmadan eşeğe ait yanık bir calcaneus kemiği bulunmuştur (Resim:
2). Atgillere ait kemikler içerisinde ata ait birinci parmak kemiği hariç kesim izine rastlanmamıştır. Ele geçen tüm kemikler yetişkin hayvanlara aittir.
Kaynaşmayan kemiğe rastlanmamıştır (Resim: 3).
Demir Çağı Oylum Höyük faunasında köpeklere ait 27 kemik ele geçmiştir. Bunlardan en sık bulunan iskelet element grubu ön üyelerdir, bunu arka
üyeler takip etmektedir. Köpek kemikleri çoğunlukla 2009 yılında J-21 açmasından ele geçmiştir, yine bu açmadan ele geçen distal humerus kaynaşmamış haldedir. Silver’e göre buradan bulunan köpek 1,5 yaşından küçük olmalıdır (Silver, 1969). Köpek kemikleri üzerinde kesim veya kasaplık izlerine
rastlanmamıştır.
Yaban faunasına ait çok az kemikten 3 tanesi alageyiklere (Dama spp.) aittir. Ele geçen bu kemikler üzerinde kesim-kasaplık izine rastlanmamaktadır.
Geçim ekonomisinin neredeyse tamamen evcil hayvanlara bağlı olduğu Oylum Höyük Demir Çağ insanlarının avcılığı nadiren tercih ettikleri faunadan
anlaşılmaktadır.
Faunal dağılımda üçüncü olarak en fazla temsil edilen materyal domuz
(S. scrf. dom.) kemiklerine aittir. Toplamda 209 domuz kemiği bulunmuştur.
Domuz kemiklerinin büyük bir çoğunluğu 1,5 -2m çapında olan Demir Çağ
çukurlarından toplanmıştır. Domuzlara ait kemikler 2008 yılı K-22 açmasından ele geçen kireçli beyaz sıvalı siloların diplerinden toplanmıştır, bu çukurların silo işlevini yitirdikten sonra çöp çukuru olarak kullanıldıkları belirtilmiştir (Özgen, 2009:3). Domuz kemiklerinin sıklıkla çıktığı L-22 açması içinde hayvan kemikleri ve seramik kalıntıları haricinde bir adet köpek iskeleti
de bulunmuştur (Özgen, 2009:11). Domuzlar için iskelet element dağılımına
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bakıldığında axial grubun sayıca daha fazla ele geçtiği görülmektedir, bunu
ön üyeler takip etmektedir, izole dişler ise az sayıda bulunmuştur (Grafik
1). Ele geçen domuz kemikleri içerisinde 34 tane yeni doğan ve genç domuz
kemiklerine rastlanmıştır. Bu kemikler yoğunlukla J-21 ve L-22 açmalarındaki çukurlardan ele geçmişlerdir. Domuzlar geçmiş dönem toplumları için
önemli birer et kaynağıdırlar. Genel olarak evcil hayvanların tüketiminde
belli bir yaş aralığı tam verim alınması için beklenmektedir. Burada ele geçen
yeni doğan gibi oldukça genç domuzların yeterli et verimi olamayacağından,
bu hayvanların etleri için değil ritüel gibi farklı amaçlarla kesime alındıkları
fikrini akla gelmektedir.
Faunada 223 kemikle ikinci sırada bulunan hayvan sığırlardır (B. taurus).
Açmalara göre sığırların bulunma sıklığına bakılırsa en fazla sığır kemiği J-21
(n. 70), K22 (n. 46) ve L 22 (n. 46) açmalarından ele geçmiştir. Sığırlar için
tüm iskelet elementlerinin faunada temsil edildiği saptanmıştır ancak ayak
kemiklerinin ve ön üyelerin daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bu grupları
izole dişler takip etmektedir (Grafik: 2). Dişlerin ve ayak kemiklerinin sıklıkla
ele geçmesi bu kemiklerin daha sağlam yapıda olması ile açıklanabilir. Sığır
kemikleri için kasaplık izlerine baktığımızda az sayıda (n. 16) kemik üzerinde kesim izine rastlanmıştır, bunlardan çoğunluğu yine J-21 açmasından ele
geçmiştir. Ayrıca 2008 yılı K-22 açmasından ele geçen bir sığır adet boynuzunun alet olarak kullanıldığı anlaşılmıştır (Resim: 4). Uzun kemiklere bakıldığında faunada sığıra ait 17 kemiğin kaynaşmamış olduğu belirlenirken, diğer
tüm uzun kemikler kaynaşmış haldedir. Sığırın önemli bir protein kaynağı
olmasının yanı sıra etinden, sütünden, iş gücünden ve derisinden faydalanılması onu ekonomik olarak oldukça önemli bir hayvan yapmaktadır. Detaylı
yaşlandırma yapılmamasına rağmen Oylum Höyük halkının sığırı genç yaşta
kesmeyi tercih etmeyip maksimum fayda sağlamak için yetişkinleri tercih
ettiklerini söyleyebiliriz. Demir Çağ Oylum Höyük insanlarının sığırı sıklıkla
diyetlerine katmalarının yanında, ekonomik olarak önemli olan bu hayvanın
ikincil ürünlerinden de faydalandıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca, Oylum Höyükte büyükbaş hayvancılığın önemli olduğu faunal dağılıma bakıldığında
da görülmektedir. Sığırlar otlamak için geniş arazilere ve yakın su kaynaklarına ihtiyaç duymaktadırlar, bu durumda Oylum Höyük ve çevresinin büyükbaş hayvancılık için elverişli olduğu söylenebilir.
Faunada en fazla ele geçen 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
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bir şekilde yapmak oldukça zordur ve hatta bazı durumlarda mümkün değildir. Bu sebeple 563 kemik koyun-keçi olarak sınıflandırılmıştır. 154 kemik
koyun (O. aries), 95 kemik ise keçi (C. hircus) olarak tanımlanmıştır. Koyun
ve keçiler için iskelet dağılımına bakıldığında tüm iskelet elementleri farklı
oranlarda bulunmuştur (Grafik 3). Kemikler üzerindeki doğrama ve kasaplık
izlerine bakıldığında bu izler sadece 37 kemikte gözlenmiştir. 2008 ve 2009
yıllarından bulunan 3 tane astragalus kemiği üzerinde işleme izlerine rastlanmıştır. Kemik alet yapmak için işlenen bu kemiklerin hepsi K-22 açmasından ele geçirilmiştir. Ayrıca, 2008 yılı K-22 açmasından bulunan bir adet metacarpal kemiği üzerinde patoloji gözlenmiştir (Resim 5). Van YYU veteriner
hekim Dr. Osman Yılmaz ’ın görüşleriyle bu kemikteki hastalık osteoporatik
fokal proliferatif olarak teşhis edilmiştir. Bu hastalık kısaca, kemik üremesidir ve kemik üzerindeki bu deformasyona iltihaplanmanın sebep olduğu
belirlenmiştir (O. Yılmaz Sözlü Görüşme). Koyun ve keçi kemikleri içerisinde
20 tane epifiz kaynaşmaları tamamlanmamış uzun kemik tespit edilmiştir.
Bu kemiklerin oldukça genç bireylere ait oldukları anlaşılmıştır. Koyun ve
keçi yetiştiriciliği tarih boyunca toplumların ekonomileri için oldukça önemli
bir rol oynadığı bilinmektedir. Koyun ve keçilerin etlerinin yanı sıra ikincil
ürünlerinden de (süt, yün ve gübrelerinden) faydalanılmaktadır. Bu sebeple
Anadolu’daki zooarkeolojik çalışmaları incelediğimizde hayvancılık yapan
toplumların ekonomilerinin çoğunlukla koyun ve keçiye bağlı olduğu gözlenmektedir. Koyun ve keçilerin değeri yüksek ikincil ürünlerinin olması,
değişen iklim koşullarına kolay uyum sağlayabilmeleri ve rahatlıkla yer değiştirebilmeleri gibi özellikleri, bu hayvanların popüler olmasının sebepleri
arasında sayılabilir.
SONUÇ
Oylum Höyük zooarkeolojik çalışmalarının ilk değerlendirmesi sonucunda, Höyük halkının geçimlerinin koyun-keçi-sığır ve domuz gibi ekonomik
anlamda güçlü ve fayda sağlayan hayvanlardan oluştuğunu söyleyebiliriz.
Özellikle sığır ve domuz gibi suya yakın yerlerde yaşama ihtiyacı olan hayvanların sıklıkla tercih edildiği gözlenmiştir. Çiftlik hayvanlarının erken yaşta kesime alınmadıkları, ikincil ürünlerinden faydalanmak amacı ile yetişkinliğe ulaşmalarının beklendiği anlaşılmıştır. Hayvancılıkla uğraşan toplumlarda bu durum normaldir. İleride yapılacak olan zooarkeolojik çalışmalarla
detaylı diş ve epifiz yaşlandırması yaparak bu durumun anlaşılması planlanmaktadır. Farklı ürünler elde etmek amacı ile hayvanların kesime alınma
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yaşlarında değişiklik olmaktadır. Çiftlik hayvanları içerisinde genç hayvanlar da mevcuttur ve bu durum, sürünün geleceğini kontrol altına alma ile
ilgili olmalıdır. Ayrıca, J-21 ve L-22 Demir Çağ açmalarında, yeni doğana ait
domuzların bulunması buradaki çukurların, farklı bir amaç için kullanılmış
olabileceklerini düşündürmektedir. Faunada az sayıda kemik hastalıklarına
ve işlenmiş kemiklere rastlanmıştır. Oylum Höyük Demir Çağ hayvan faunasında at kemikleri az sayıda ele geçmiştir ve ata ait birinci parmak kemiğinde
kesim izine rastlanmıştır. Köpekler, faunada temsil edilen tek etçil grubudur.
Yaban hayvan faunasında, sadece 3 kemik alageyik olarak tanımlanmıştır ve
az sayıdaki yaban hayvanlarından yola çıkarak Demir Çağ Oylum Höyük
halkının nadiren avlandıkları anlaşılmıştır.
TEŞEKKÜR
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Resim 1: Oylum Höyük ve çevresindeki arkeolojik yerleşimler.
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Tablo 1: Türlerin Dağılım Tablosu.

Evcil Memeliler
Bos taurus
Caprinae
Capra hircus
Ovis aries
Sus scrf. domesticus
Canis familiaris
Equus spp.
Equus asinus
Equus caballus
Yabani memeliler
Dama spp.
Diğer
Rodent
Lepus europaeus
Testudo sp.
Aves indet.
Orta Boy
Büyük Boy
Toplam

Genel isimleri
Sığır
Koyun-Keçi
Keçi
Koyun
Domuz
Köpek
Atgiller
(at,eşek, katır)
Eşek
At

Demir Çağ
223
563
95
154
209
27
2

NISP%
16,53
41,73
7,04
11,42
15,49
2,00
0,15

7
15

0,52
1,11

Alageyik

3

0,22

Kemirgenler
Tavşan
Kaplumbağa
Kuşlar
(tanımlanmamış)

2
5
4
4

0,15
0,37
0,30
0,30

26
10
1349

1,93
0,74
100

Resim 2: Eşeğe (E. asinus) ait yanık calcaneus kemiği.
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Resim 3: Ata (E. caballus) ait
kesim izi bulunan
birinci parmak kemiği.



Grafik 1: Domuzlar için iskelet element dağılımı.
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Resim 4: Sığıra (Bos taurus) işlenmiş boynuz.

Grafik 2: Sığır için iskelet element dağılımı.
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Grafik 3: Koyun ve keçiler için iskelet element dağılımı.

Resim 5: Koyun-keçiye ait sol metacarpal kemikteki hastalık.
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NUMUNELERİNİN SEM-EDX YÖNTEMİ İLE
ARKEOMETRİK İNCELENMESİ VE DÖNEMİNDE
KULLANILAN PİGMENTLERE KISA BİR BAKIŞ

Emine Torgan GÜZEL*
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ÖZET
Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinen ve Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde kente iki kilometre uzaklıkta Habib-i Neccar Dağı yakınında yer alan,
doğal bir mağara iken mimari eklemelerle kiliseye dönüştürülmüştür. St.
Pierre Kilisesi’ne ait farklı renklerdeki pigment numuneleri üzerine yapılan
arkeometrik incelemeler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın konusunu oluşturan pigment numuneleri kilisenin içindeki sunağın arka
tarafındaki duvardan alınmıştır. Alınan numuneler öncelikle kodlanmış ve
daha sonra fotoğraflanarak belgelenmiştir. Daha sonra her bir pigment numunesi tahribatsız ve mikro-tahribatlı analiz yöntemleri ile incelenerek karakterizasyonu belirlenmeye çalışılmıştır. Tahribatsız yöntemlerden biri olan
optik mikroskop yardımıyla pigment numuneleri farklı büyüklük ölçeğinde
görüntülenerek kaydedilmiştir. Daha sonra CIE L*a*b* portatif kromametre
ile sayısal olarak renk ölçümleri alınmıştır. Tüm bu tahribatsız işlemlerden
sonra mikro-tahribatlı Enerji Dağılımlı X-ışını Taramalı Elektron Mikrosko*
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bu (SEM-EDX) ile her bir numunenin kimyasal olarak içerikleri belirlenerek
hangi tür pigment kullanıldığı belirlenmiştir. Bu sayede tam tarihi bilinmemekle birlikte M.S. 1. yüzyılda inşa edildiği bilinen mağara-kilisedeki duvar
resimlerine ait pigmentler arkeometrik yöntemlerle tanımlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca aynı dönemde kullanıldığı bilinen pigmentler de bu çalışmada kısaca değerlendirilmiştir.
GİRİŞ
Antakya’nın inanç turizmi profilini yükselten en önemli merkezlerden birisi de St. Pierre Kilisesi’dir. Hıristiyanlar açısından önemli bir yere sahip olan
ve Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus’un Hz. İsa’ya inananları
buraya toplaması ve Hıristiyan (Hıristos) adının ilk kez bu kilise cemaatine verilmesi sebebiyle St. Pierre Kilisesi dini, tarihi ve kültürel anlamda büyük önem
taşımaktadır. Hıristiyanlar için önemli hac bölgelerinden birisi olması sebebiyle inanç turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir (Eykay vd, 2015:64).
Saint Pierre Kilisesi
Saint Pierre Kilisesi, Antakya’nın 2 km kuzeydoğusunda, Reyhanlı karayolu üzerinde, Habib-i Neccar Dağı’nın uzantısı olan Haç (Stauris) Dağının
eteğinde konumlanmıştır (Şekil: 1). 13 metre uzunluğunda, 9,5 m genişliğinde ve 7 m yüksekliğinde doğal bir mağaradır (Hatay Valiliği, 2011: 36). Mağaranın ilk Hıristiyanlardan bu yana kullanıldığı bilinmektedir. Kilisenin inşa
edildiği mağara önceleri vaaz verilen yer olarak kullanılmıştır. Daha sonra
resmi bir kiliseye dönüşmüştür. M.S. 42-48 yılları arasında, Hz. İsa’nın ölümünden sonra Antakya Kilisesi’nin kurucusu ve Hz. İsa’nın havarilerinden
olan Aziz Petrus, Roma’ya yerleşmeden birkaç yıl önce Antakya’da kalmıştır.
Buradaki bir mağarada Hz. İsa’ya inananları toplamış ve Hıristiyan (Hıristos)
adı da ilk kez bu kilise cemaatine verilmiştir. M.S. 46-48 yılları arasında Hz.
İsa’nın azizlerinden Tarsuslu St. Paul, St. Peter ile birlikte Samandağ’a gelmiştir. St. Paul’un üç büyük misyonerlik gezisinin başlangıcını da Samandağ
oluşturmaktadır (Eykay vd., 2015:64).
325 yılında İznik Konsülü’nde patriklik seviyesine yükselen kilise, Antakya Patrikliği, İskenderiye, Kudüs ve İstanbul Rum Fener Patrikliği ile birlikte dört büyük patrikliği oluşturmaktadır. 1268 yılında Memluk hükümdarı
Rükneddin Baybars’ın Antakya’yı ele geçirmesi üzerine Patriklik Şam’a taşınmıştır (Eykay vd., 2015:64; Adam ve Katar, 1999: 161).
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Bugün Saint Pierre Kilisesi Hristiyanlığın ilk mabetlerinden biridir. 3 Haziran 1098 yılında Antakya’yı ele geçiren Haçlılar kilisenin ön bölümünü birkaç metre daha uzatıp iki kemerle ön cepheye bağlamışlardır (Şekil: 2). Ön
cephe doğulu bir anlayışla ve yerel malzemeyle yapılmıştır. Kilise içerisinde
yerde bulunan ve M.S 4-5. yüzyıllara ait mozaik parçaları ile sunağın sağında, çok azı görülen ve bir zamanlar kürsünün arkasında bulunan fresklerden
bazı izler kalmıştır (Şekil: 3). Sunağın solunda tünel ve sağında su haznesi
bulunmaktadır. Sunağın solunda yer alan tünel paganist askerlerin baskısından kaçan cemaati tahliye etmek için kullanılmıştır. Kilisenin iç kısmında
özellikle sunağın önünde din adamlarının mezarları bulunmuş ve ön bahçe
birkaç yüzyıl mezarlık olarak kullanılmıştır (Ege, 2015:178).
1863 yılında ön cephe restore edilmiştir. 1932 yılında yapılan sunağın yerine 1931 yılında yenisi konmuş ve 1932 yılında sunağın üzerindeki nişe beyaz mermerlerden Aziz Petrus’ un heykeli yerleştirilmiştir (Şekil: 4). Restore
edildiği yılda sunağın arkasında, bir zamanlar evrensel kilise anlamına gelen
“Antakya’da Aziz Petrus Kürsüsü” bayramını hatırlamak için taştan bir kürsü konmuştur (Ege, 2015:178).
1997 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ve
çevre düzenlemesi projesi hazırlanmış ve kilisenin ön bahçesi genişletilerek
ikinci bir giriş eklenmiştir (Şekil 5). Böylece mağaranın giriş kısmından içeriye doğru 17 m’lik bir mekân haline gelmiştir. Günümüzde dünyanın ilk kiliselerden biri olarak kabul edilen mağara Anıt Müze olarak işlevini sürdürmekte olup, Hristiyan cemaat tarafından talep edildiği anda ayin, nikah, vaftiz ve törenler için özel izinle kullanılmaktadır. Kilise papalık tarafından 1983
yılında hac yeri olarak ilan edilmiştir. Her yıl 29 Haziran günü din adamları
ve cemaatin katıldığı ayinler yapılmaktadır (Ege, 2015:178).
Çalışmanın konusunu oluşturan pigment numuneleri kilise içindeki sunağın sağında, çok azı görülebilen ve kürsünün arkasında bulunan fresklerden “St. Pierre Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında (müellif firma Okyanus Mühendislik ve İnşaat A.Ş)
27 Nisan 2010 tarihinde yapısal malzemelerle beraber örneklenmiştir (Tablo:
1). Pigment numuneleri, incelenmek üzere öncelikle Gazi Üniversitesi (ilgili
kanunla 2018 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak ayrılan),
Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB)’na getirilmiştir. Gerekli belgeleme ve temel analizler yapıldıktan sonra detaylı inceleme
ve analizler için Turkish Cultural Foundation (TCF), DATU-Kültürel Mirası
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Koruma ve Doğal Boya Laboratuvarı’na (TURKAK kurumundan akrediteli)
iletilmiştir (Şekil: 6).
M.S. 1. Yüzyılda Fresklerde Kullanılan Pigmentlere Kısa Bir Bakış
Saint Pierre Kilisesi’nin kesin inşa edildiği tarih bilinmemektedir fakat
Milattan sonraki ilk yıllarda kurulduğu düşünülmektedir. Bu kısımda aynı
döneme ait kırmızı, sarı ve yeşil renkli pigmentler kısaca belirtilmektedir.
Kırmızı Renkli Pigmentler
Red ochre, doğal kırmızı renk bileşeninin ana rengi hematitten (∝-Fe2O3)
oluşur. Yüksek sıcaklıklarda kararlı bir pigmenttir. Bu pigment, prehistorik
dönemlerden beri kullanılan en eski pigmentlerden biri olup mağara resimlerinde de kullanıldığı çeşitli araştırmalarda belgelenmiştir.
Vermillion, HgS formülüne sahip civa sülfürdür. En eski vermilyon şekli
ince öğütülmüş mineral zincifredir. Merkürik sülfit ayrıca yapay olarak da
üretilebilir. Vermilyon, güçlü konsantre asitlerden ve alkalilerden bile etkilenmez. Pigment oldukça hafif olarak kabul edilir, ancak önemli ölçüde kararabilir. Diğer tüm pigmentlerle uyumludur. Parlak kırmızı bir renge sahiptir.
Madder lake (Kökboya lakı), organik yapıda bir pigment olup kökboya (Rubia tinctorum L.) bitkisinden elde edilir. Alizarin, purpurin, pseudopurpurin
gibi antrokinon yapısında boyarmaddeler içermektedir. Organik yapıda olduğu için inorganik yapıdaki pigmentlere göre ışığa karşı dayanıksızdır. Diğer pigmentlerle bilinen bir uyumsuzluk gözlenmemiştir. Kökboya lakı pigmenti kurşun beyazı ile karıştırılarak uygulanan yüzeyde boyanın çatlaması
önlenmiştir.
Carmine lake (Karmin lakı), organik yapıda bir pigment olan carmine adı,
farklı böceklerden elde edilen iki benzer pigment için kullanılır. Koşinil (Dactylopius coccus Costa), özellikle Güney Amerika’da kaktüslerde parazit olarak yaşayan bir böcekten üretilir. Bu pigmentin ana renklendiricisi karminik
asittir. İkinci pigment ise, meşe ağacında bir parazit olarak yaşayan, kermes
adı verilen başka bir haşereden türetilmiştir. Bu durumda ana renklendirici
madde kermesik asittir. Karmin lakı, ışığa karşı dayanıklı değildir.
Dragon’s blood (Ejderha kanı), Güney Doğu Asya, Doğu Afrika, Kanarya
Adaları, Batı Hint Adaları ve ayrıca Güney Amerika’da yetişen çeşitli ağaçlardan üretilen kırmızı bir reçinedir. Bu reçinenin bileşenleri sayısızdır ve
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kaynaklarına göre farklılık gösterir. Ana renklendirici dracorubine denilen bir
maddedir. Bu pigmentin tarihte sıkça kullanıldığı bilinmektedir.
Sarı Renkli Pigmentler
Yellow ochre, doğal sarı aşı boyasının ana renk veren bileşeni, tek bir mineral değil, aralarında birçok demir içeren minerallerin bir karışımı olan gojit,
akagenit, lepidokrosit ve jarosit, goetit (demir oksit hidroksit a-FeOOH) olan
limonittir. Yüksek sıcaklıklarda kararlı bir pigmenttir. Bu pigment, prehistorik dönemlerden beri kullanılan en eski pigmentlerden biri olup mağara
resimlerinde de sıkça kullanıldığı belirlenmiştir.
Orpiment (Auri pigmentium), As2S3 formülü ile gösterilen sarı arsenik sülfürdür. Mineral, olarak doğal olarak oluşur ve yapay olarak da hazırlanabilir.
Pigment çok kararlı değildir ve suyla temas ettiğinde yavaşça ayrışır. Kuru
orpiment daha stabildir. Kurşun ve bakır pigmentleriyle uyumlu değildir.
Naples yellow (Napoli sarısı), kurşun antimonat Pb3(SbO4)2’dir. Kimyasal
olarak havadaki hidrojen sülfit ile koyulaşır ve bu yüzden siyah kurşun sülfit
oluşturabilir. Pigment iyi ışık haslığı gösterir. Kurşun antimon tüm pigmentlerle uyumludur.
Cobalt yellow (Kobalt sarısı), potasyum kobalt nitrit K3[Co(NO2)6]. Bu pigment, suluboya kullanımında oldukça kararlı fakat yağlı boyamaya uygun
olmadığı bilinmektedir. Pigment, sulu boya resimlerinde ışığa dayanıklıdır.
Kobalt sarısı tüm inorganik pigmentlerle uyumludur, ancak hiçbir koşulda
organik pigmentlerle karıştırılmamalıdır.
Lead-tin yellow (Kurşun-kalay sarısı), iki farklı biçimde bilinmektedir. İlk
ve daha sık kullanılan Kurşun-kalay-sarı tip I olarak adlandırılır ve her iki
elementin karışık oksididir. Kimyasal formülü Pb2SnO4. Kurşun-kalay sarısı
normal şartlar altında kimyasal olarak oldukça kararlıdır ve aynı zamanda
yüksek sıcaklıklara karşı da dayanıklıdır. Ayrıca asidik ve alkali çözeltilere
karşı dirençlidir ve bu nedenle freskte kullanılabilir. Kurşun-kalay sarısının
ışığa karşı dayanıklılığı çok yüksektir. Kurşun kalay sarısı, sülfürlerle veya
gaz halinde hidrojen sülfürle teması halinde kararır.
Yeşil Renkli Pigmentler
Green earth (Yeşil toprak), glokonit veya seladonit minerallerinden hazırlanan doğal bir inorganik pigmenttir. Her iki mineral de benzer bir bileşime
sahiptir ve mikaya benzer bir kristal yapıya sahip silikatlardır. Bu pigment
ışık ile değişmez. Diğer tüm pigmentlerle uyumludur.
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Malahite, CuCO3.Cu(OH)2 kimyasal formülüne sahip bazik bakır karbonattır. Malahit yüksek sıcaklıklarda stabil değildir. Tüm karbonatlar gibi seyreltik asitler tarafından bile çözülür, ancak soğuk hidroksit çözeltilerinden
etkilenmez. Pigment ışığa karşı dayanıklıdır.
Verdigris, tek bir kimyasal yapıya sahip değildir, çeşitli bakır asetatlar
için kullanılan ortak bir isimdir. Renkleri maviden yeşile değişmektedir.
Yağlar ve reçineler gibi bağlayıcı maddelerle reaksiyona girer ve şeffaf oleatler veya reçineler oluşturur. Bu özellik, sakız ve balmumu ile karıştırılmış ılık terebentin reçinesi içinde verdigris eritilerek bakır reçineler denilen
şeffaf yeşil camların hazırlanmasında kullanılmıştır. Bazik verdigris, her
ikisi mavi olan [Cu(CH3COO)2]2.Cu(OH)2.5H20 veya Cu (CH3COO)2.Cu(OH)2.5H20 gibi çeşitli bakır asetat formları içerebilir. Aşağıdaki bakır asetat
bileşiği yeşil renk gösterir: Cu(CH3COO)2.[Cu(OH)2]3.2H20. Verdigris genel
olarak, çok stabil değildir ve ısıtmada ayrışır. Verdigris boya malzemeleri
renklerini yaklaşık bir ay boyunca zamanla mavi-yeşilden yeşile değiştirir.
Verdigris, ultramarin veya orpiment gibi sülfür içeren pigmentlerle karıştırıldığında kararmaktadır (https://colour-index.com/introduction-to-the-colour-index).
YÖNTEM VE DENEYLER
Sahip olduğu sayısız kültürel mirasıyla geçmişe ışık tutan Anadolu coğrafyası, arkeometrik çalışmaların uygulanması için oldukça zengin bir birikime sahiptir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması
çerçevesinde arkeolojik ve tarihi eserlerin uygun restorasyon ve konservasyon tekniklerini belirlemek özellikle son yıllarda büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu amaçla çeşitli arkeometrik teknikler geliştirilmiş ve birçok müze,
araştırma merkezleri ile üniversitelerin ilgili kurumları bu analiz yöntem ve
teknikleri uygulamaktadır (Karadağ vd., 2015; Karadağ ve Torgan, 2016).
Bu çalışmada, Antakya’daki St. Pierre Kilisesi’ndeki fresklerden örneklenen pigment numuneleri üzerine arkeometrik incelemelerde bulunulmuştur.
Öncelikle o dönem Gazi Üniversitesi olan şu anda Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü bünyesindeki Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB)’na getirilen toplam 6 numune sırasıyla HSK-P1a, HSK-P1b,
HSK-P1c, HSK-P1d, HSK-P2a ve HSK-P2b olarak kodlanmıştır. Kodlanan bu
numunelerin kilisenin hangi bölgesinden alındığı Tablo 1’de gösterilmiştir.

174

............................................................................................................

Daha sonra taşınabilir bir kromemetre sayesinde her bir pigment numunesinin renk ölçümü yapılmıştır (Tablo 1, Resim 7). Detaylı inceleme için tüm
numuneler DATU-Kültürel Mirası Koruma ve Doğal Boya Laboratuvarı’na
iletilmiştir.
DATU Laboratuvarı’nda arkeometrik incelemelerin ilk aşaması olarak numuneler, optik mikroskop yardımıyla farklı büyüklük ölçeklerinde görüntülenmiştir (Şekil 8). Bu amaç için kullanılan optik mikroskop Olympus markalı (Şekil 9a) olup ek bir mercek ile maksimum 90 kat kadar numune yüzeyini
büyütebilme özelliğine sahiptir.
St. Pierre Kilisesi’ndeki pigment numunelerinin elementel içeriklerinin
tespiti ve hangi tür pigment olduklarını belirlemek için TESCAN Easy Probe markalı, 410-M model Bruker marka enerji dağılımlı X-ray dedektöre sahip (Software: Eksprit 2.0) taramalı elektron mikroskobu (Scanning Electron
Microscopy with Energy Dispersive X-ray Spectroscopy; SEM-EDX) kullanılmıştır (Şekil 9b). Analize başlamadan önce (her bir numuneden toplu iğne
başı kadar örnek alınarak) analiz sonucuna etki etmeyen bir karbon bandına
tutturulmuştur. Tüm numuneler BSE dedektör (back-sattered detector) ile
incelenmiş, numune yüzeyinin görüntülenmesi için 80-400 aralığında büyütme ölçeği ile çok sayıda görüntü alınarak çalışmalar yapılmıştır (Şekil: 10). 20
kV enerji düzeyinde çalışılarak pigmentlerin elementel analizleri gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Bu çalışmaya konu olan toplam altı adet pigment numunesi öncelikle
HSK-P1a, HSK-P1b, HSK-P1c, HSK-P1d, HSK-P2a ve HSK-P2b olarak kodlanmış ve fotoğraflanarak belgelenmiştir. Daha sonra portatif bir kromametre yardımıyla renk ölçümleri alınmıştır. Rengi oluşturan ve üç ana parametreye sahip L*, a* ve b*değerlerinin ölçümü alınarak kaydedilmiştir (Tablo: 1).
Daha sonra her bir pigment numunesinin optik mikroskop ile görüntüleri
alınmıştır (Şekil: 8).
Taramalı elektron mikroskobu sayesinde St. Pierre Kilisesi pigment numunelerinin elementel içerikleri tespit edilmiştir ve bu element içeriklerinden yararlanarak hangi pigment yapısı olduğu sonucu ortaya çıkarılmıştır
(Tablo: 2). Yine farklı büyütme ölçeklerinde SEM-EDX yardımıyla görüntüler
alınmıştır (Şekil: 10).
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TARTIŞMA VE SONUÇLAR
St. Pierre Kilisesi pigment numunelerinin renk ölçümü ile renkleri tanımlanmıştır. Buna göre 3 kırmızı, birer de sarı, gri ve yeşil renge sahip pigment
numuneleri incelenmiştir. Sonrasında arkeometrik incelemelerin esas konusu olan SEM-EDX ile yapılan kimyasal analizler gerçekleştirilmiştir. Toplam
6 pigment örneğinin elementel içerikleri belirlenmeden önce hepsi taramalı elektron mikroskobunda (SEM-EDX) görüntülenmiştir. Bu görüntülerde
bazı numunelerin yüzeyinde yapısal değişiklikler gözlemlenmiştir (Şekil 10).
Örneğin, HSK-P1a kırmızı ve HSK-P1d sarı numunelerinin açık renkli kısımlarından elementel analizler yapılarak bu oluşumun yapısının aydınlatılması
amaçlanmıştır. Görülmüştür ki bu oluşum NaCl yani tuzdur. Özellikle bu
pigmentler için tuzlaşmanın çok fazla olduğu söylenebilir.
Tablo 2’deki analiz sonuçları irdelendiğinde HSK-P1 kodlu numuneler ile
HSK-P2 kodlu numuneler benzer alanlardan alınmışlardır. CaO ve CaSO4 yapılarının varlığı bunu doğrular niteliktedir. HSK-P2a ve HSK-P2b pigmentlerinin aynı pigment ve kırmızı renkli oldukları belirlenmiştir. Yine HSK-P1a
kırmızı ve HSK-P1d sarı renkli pigment numunelerinin element içerikleri
incelendiğinde aynı elementlerin tespit edildiği belirlenmiştir. Bu da bu pigmentlerin ya aynı pigment olabileceği ki farklı renklere sahipler ya da red
ochre pigmentinin zamanla su ile reaksiyonuna girerek sarı renkteki yellow
ochre pigmentine dönüşmüş olmasıdır. Gri renge sahip olduğu belirlenen
HSK-P1b pigmentinin yapısının yellow ochre pigmenti olduğu saptanmıştır.
Kilisenin bir mağara olduğu ve sürekli nemli bir ortamda pigmentlerin kaldığı düşünülürse rengin sarıdan gri renge dönüşmesi olağan bir sonuçtur.
Yeşil renge sahip olan HSK-P1c pigmentinin ise green eart pigmenti olduğu
analizler sonucunda belirlenmiştir.
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Şekil 1: Saint Pierre Kilisesi, Habib-i Neccar Dağı’nın uzantısı olan Haç (Stauris) Dağı’nın
eteğinde.

Şekil 2: Kilisenin iki kemer ile uzatılmış ön cephesi.
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Şekil 3: Kürsünün arkasında bulunan fresklerden bazı izler.

Şekil 4: Aziz Petrus (St. Pierre) heykeli.
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Şekil 5: 1997 yılında yapılan restorasyon sonrası kilisenin ön cephe görünümü.

Şekil 6: DATU-Kültürel Mirası Koruma ve Doğal Boya Laboratuvarı’ndan bir kesit.
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Şekil 7: Çalışmada kullanılan taşınabilir kromametre.

HSK-P1a kırmızı, X15

HSK-P1b gri (sarı), 25X

HSK-P1c yeşil, X10

HSK-P1d sarı, X10

HSK-P2a kırmızı, X10

HSK-P2b gri (kırmızı), X10

Şekil 8: St. Pierre Kilisesi pigment numunelerinin optik mikroskop görüntüleri.

(a)
(b)
Şekil 9: (a) Optik mikroskop ve (b) SEM-EDX.
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HSK-P1a kırmızı

HSK-P1a kırmızı

HSK-P1b sarı

HSK-P1c yeşil

HSK-P1d sarı

HSK-P1d sarı

HSK-P2a kırmızı

HSK-P2b gri (kırmızı)

Şekil 10: St. Pierre Kilisesi pigment numunelerinin SEM görüntüleri.
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Tablo 1: St. Pierre Kilisesi’ne ait pigment numunelerinin alındığı yerler ve renk ölçüm
değerleri

Örnekler

Açıklamalar

L*

a*

b*

Görünen
Renk

HSK-P1a

Apsis yanından
pigment (kırmızı) (8)

35,24

56,02

49,13

kırmızı

HSK-P1b

Apsis yanından
pigment (gri) (8)

42,37

0,00

-0,01

gri

HSK-P1c

Apsis yanından
pigment (yeşil) (8)

56,94

-23,67

19,64

yeşil

HSK-P1d

Apsis yanından
pigment (sarı) (8)

82,82

-9,02

42,55

sarı

HSK-P2a

Kuzeybatı kaya mezarı
içinden pigment
(kırmızı) (32)

26,93

49,67

39,85

kırmızı

HSK-P2b

Kuzeybatı kaya mezarı
içinden pigment (gri)
(32)

24,85

1,01

48,06

kırmızı

Tablo 2: St. Pierre Kilisesi pigment numunelerinde tespit edilen elementler ve içerdiği
yapı/pigmentler.

Örnekler

Renk

Tespit Edilen
Elementler

Tespit Edilen Pigmentler

HSK-P1a

kırmızı

O, Na, Mg, Al, Si,
S, Cl, K, Ca, Ti, Fe

red ochre, kalsiyum oksit, sodyum
klorür (tuz), alüminyum silikat,
magnezyum oksit

HSK-P1b

gri

O, Na, Mg, Al, Si,
S, Cl, Ca, Fe

yellow ochre, kalsiyum oksit,
alüminyum silikat, magnezyum
oksit

HSK-P1c

yeşil

O, Na, Mg, Al, Si,
P, S, Cl, K, Ca, Fe

green earth, kalsiyum oksit,
alüminyum silikat, magnezyum
oksit

HSK-P1d

sarı

O, Na, Mg, Al, Si,
S, Cl, K, Ca, Ti, Fe

yellow ochre, kalsiyum oksit,
sodyum klorür (tuz), alüminyum
silikat, magnezyum oksit

HSK-P2a

kırmızı

O, Na, Mg, Al, Si,
S, K, Ca, Fe

red ochre, alçı (CaSO4), alüminyum
silikat, magnezyum oksit

HSK-P2b

kırmızı

O, Na, Mg, Al, Si,
S, K, Ca, Fe

red ochre, alçı (CaSO4),
alüminyum silikat, magnezyum
oksit
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BONCUKLU TARLA’DA TESPİT EDİLEN
ORTA PPNB DÖNEM YONGALAMA ATÖLYESİ
ÜZERİNE İLK GÖZLEMLER
Ergül KODAŞ*
Nihat ERDOĞAN
Yunus ÇİFTÇİ
GİRİŞ
Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyü sınırları içerisinde bulunan Boncuklu Tarla yerleşim yeri Ilısu Barajı baraj kapağının yaklaşık 2 km. güney-batısında, Dicle Nehri’nin yaklaşık 2 kilometre batısında ve Nevala Maherk
çayının hemen güneyinde bulunmaktadır1. 2012 ve 2017 yıllarında Ilısu Barajı ve Hes Projesi kapsamında Mardin Müze’si tarafından yapılan kurtarma
kazılarda sonrası yerleşim yerinde Epipaleolitik Dönem’den Geç PPNB’ye
kadar geçen uzun bir süreci içeren 6 ayrı tabaka tespit edilmiştir2. Boncuklu
Tarla kazılarında çok yoğun olarak ele geçen çakmaktaşı ve obsidiyen üzerine yapılmış yontma taş aletler tipolojik, kronolojik ve teknolojik bağlamda
önemli bilgiler vermekle birlikte3 yontma taş aletler üzerine yapılan çalışmalar devam etmektedir. Fakat ilk yapılan analizler sonrası yerleşim yerinde
çakmaktaşı kullanımının obsidiyen kullanımından daha baskın olduğu gözlemlenmektedir4. Boncuklu Tarla kazısında yüzdürme tekniği ile, yıkama ve
eleme yapılarak, tespit edilen mikrolit aletler, mikrodilgiler ve aletlerin üretimi hakkında bilgi veren mikrolit çekirdekleri yontma taş üretim yöntemleri
hakkında daha detaylı bilgilerin elde edilmesini sağlamıştır5. Yine 2012 kazılarında K9 açmasında toplu olarak ele geçen 22 adet obsidiyen mikrodilgi
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çekirdeği, küçük boyutlu obsidiyen çekirdekler üzerinde yapılan mikrodilgi üretiminin obsidiyen üzerine nasıl yapıldığının anlaşılabilmesi açısından
önem taşımaktadır. Bu bağlamda 2017 yılında P9 açmasında yumuşak bir taş
vurgaç ile beraber toplu halde ele geçen 22 adet çakmaktaşı dilgi, yumuşak
taş vurgaçlarla yapılan direkt vurma yöntemi hakkında bilgi vermesi açısından ayrı bir önem taşımaktadır.
2017 yılında J10 açmasında bir evin tabanı üzerinde tespit edilen bir yontmataş alet üretim atölyesi Boncuklu Tarla’da baskı yönteminin yoğun olarak
kullanıldığı Orta PPNB Dönem mikrodilgilerin üretim zinciri hakkında detaylı bilgiler vermektedir.
J10 AÇMASI YONGALAMA ALANI
Yongalama alanı J10 açması içerisinde tespit edilen ve kazı çalışmaları hala
devam eden bir binanın kuzey doğu hücresinin tabanı üzerinde bulunmaktadır
(Resim 1)6. Marn, çakıl ve kil/toprak karışımı bir malzeme ile yapılmış olan söz
konusu taban üzerindeki atölye yaklaşık 1,50 cm genişliğinde ve 2 metre uzunluğunda bir alan üzerine yayılmıştır (x: 9.50-8.00-8.00-9.50, y: 5.30-5.40-7.30-7.30
koordinatlarında). Yaklaşık 3 m2’lik bir alanı kaplayan söz konusu atölyede, obsidiyen ve çakmaktaşından birkaç yumru, az sayıda kaba yonga ve dilgi, ve yine
aynı hammaddelerden yapılmış olan çok sayıda mikrodilgi, yongalama atığı
ve mikrodilgi çekirdeği açığa çıkarılmıştır (Resim 2). Söz konusu çekirdekler,
taşımalıklar ve üretim atıkları üst üste yığılmış bir şekilde bulunmuştur. Yongalama atıklarının söz konusu yığıntının üst ve alt bölümlerinde, mikrodilgilerin
ise yoğun olarak orta bölümde, yongalarla karışmış bir şekilde, oldukları gözlemlenmektedir Bu durum yontmataş kalıntılarının üretim esnasında üst üste
yığıldıklarını ve üretim bittikten sonra bilinçli olarak bu alana atılmadıklarını
düşündürmektedir. Yani ikincil bir yer değiştirme olmadığını ve üretim sırasında ortaya çıkan atıkların burada biriktirildiği görülmektedir. Alan içerisinde
çok sayıda çekirdek, mikrodilgi, yonga ve üretime hazırlanan bloktan oluşan
toplam 2094 adet yontmataş buluntu açığa çıkartılmıştır. Bu buluntuların 1491
âdeti çakmaktaşı 503 tanesi ise obsidiyen parçalara aittir (Resim 3).
Çekirdekler
Söz konusu atölyede ele geçen, çakmaktaşı 16 adet kırık çekirdekten 4 tanesi üretim için hazırlanmış çekirdeklere diğerleri ise üretim sırasında kı6
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rılmış ve atılmış çekirdek parçalarına aittir. 9 adet kırık çekirdek parçasının
baskı yöntemiyle yapılan yongalamaya ait olduğu görülmekteyken yongalama yapmak için biçimlendirilmiş olan 4 adet çekirdek parçasının yumuşak taş vurgaç ile yapılan bir biçimlendirme ile şekillendirildikleri gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra yongalama için hazırlanmış olan ama henüz
yongalama yapılmamış olan tüm bir çakmaktaşı çekirdek ise yumuşak taş
vurgaçla yapılan bir hazırlık aşamasına işaret etmektedir. Yaklaşık 4,11 cm
yüksekliğinde ve 4,56-2.4 cm genişliğinde olan bu çakmaktaşı çekirdek üzerinde yapılan törpüleme ve yongalama izleri yumuşak taş vurgaçlarla yapılan yongalamaya işaret etmektedir7. Özellikle yongalanmış olan dilgiciklerin
negatiflerinin düzensiz olması ve çekirdeğin vurma yüzeyinin 90 dereceden
daha büyük olması yumuşak taş vurgaçlarla yapılan üretime işaret etmektedir. Aynı zamanda atölye alanında ele geçen hazırlık mikrodilgileri üzerinde
vurma yumrularının küçük olması, topukların ince ve narin olması ve mikrodilgilerin topuk bölümünde ışınsal çizgilerin olmaması yine yumuşak taş
vurgaçlarla yapıldıklarına işaret etmektedir. Tüm bunları bir arada düşündüğümüzde söz konusu çekirdeğin baskı yöntemi ile yapılacak olan mikrodilgi
üretimi için hazırlanmış olan bir çekirdek olduğu anlaşılmaktadır. Zira ele
geçen mikrodilgiler arasında hazırlık mikrodilgilerinin yoğun olması söz konusu çekirdek üzerinden de gerçek anlamda yonagalama yapılmamış olması
bu çekirdeğin baskı yöntemi için hazırlanmış olduğunu göstermektedir.
Yontma taş alet atölyesinde ele geçen ve tüm olan çekirdeklerin 8 tanesi
çakmaktaşından olup 1 tanesi ise obsidiyen yonga üzerine yapılmıştır. Bunun yanı sıra üç parçaya bölünmüş olan başka bir çakmaktaşı çekirdeğin iki
parçası tespit edilmiş ve birleştirilmiştir (Resim 4, remontage). Çakmaktaşı çekirdeklerin yongalama yüzeyi yükseklikleri 3.90-2.70 cm arasındadır (Tablo
1). Çoğunlukla prizmatik ve konik formda olan çekirdeklerin bazıların tüm
yüzeylerinde bazılarının ise sadece bir bölümü üzerinden yongalama yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu durum çekirdeğe tipolojik olarak son formunu
vermekle birlikte üretim sırasında ortaya çıkan bir durumdur8. Çekirdekler
üzerinden gözlemlenen söz konusu durum değişik üretim yöntemlerine bağlı olmakla birlikte eğer çekirdek tüm yüzeylerinden dilgi/mikrodilgi üretimine uygun ise tüm yüzeyden yongalama yapılmaktadır eğer değil ise kısıtlı
bir yüzeyden yongalama yapılmaktadır. Bu durum aynı zamanda çekirde7
8
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ğin sabitlenme şekline göre de ortaya çıkabilmektedir. Alanda ele geçen bir
adet işlenmeye hazır blok üzerinde ise yongalama yüzeyinin hazırlanması
için tabla alınmış ve yongalama yüzeyinden de bir iki uzun yonga çıkarılmıştır. Söz konusu blok atölye alanında ele geçen diğer çekirdeklerden daha
büyük ölçülere sahiptir (8,75 cm yüksekliğinde, 9,10 cm genişliğinde ve 8,70
cm kalınlığında). Fakat söz konusu bloğun henüz çekirdek haline dönüştürülmediği ve bu blok üzerinden dilgi veya mikrodilgi üretimi yapılmadığı
düşünüldüğünde bloğun çekirdeklere oranla sahip olduğu ölçüler normal
bir durumdur. Genel olarak küçük boyutlu olan çekirdeklerin yonga üzerine
yapıldığı düşünülmekle birlikte bu büyük boyutlu blok ayrı bir yer teşkil
etmektedir. Zira alanda ele geçen küçük yongaların yoğun olması ve hazırlık
dilgilerinin küçük boyutlara sahip olması üretimde kullanılan yumruların
küçük boyutlu olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca alanda çakmaktaşı dilgilerin olmaması yine küçük boyutlu, olasılıkla kaba yonga, yumrular üzerine yapılmış çekirdekler üzerinden yongalama yapıldığını düşündürmektedir.
Yongalar
Yaklaşık olarak 237 adet olan çakmaktaşı ve obsidiyen yonga arasında birkaç adet kaba yonga bulunmaktadır ve geri kalanı çekirdeklerin hazırlık aşamasına bağlı olarak ortaya çıkan küçük boyutlu yongalara aittir. Söz konusu yongalar 1-3,5 cm uzunluğunda ve 0,3-3 cm genişliğindedir. Bahsi geçen
yongaların küçük boyutlu olmaları çekirdeklerin üretiminin büyük boyutlu
yumrulardan çok küçük boyutlu yumrular veya yongalar üzerine yapıldığını düşündürmekte ve çekirdeklerin de atölye alanında biçimlendirildiklerini
işaret etmektedir
Tablalar
Atölye alanında ele geçen yontmataş kalıntıları içerisinde 10 adet çakmaktaşı tabla bulunmaktadır. Bunlardan 4 adeti daha büyük boyutludur (en
büyüğü 4.90 cm uzun., 3.20 cm geniş., ve 0.90 cm kalın., en küçüğü 4.00 cm
uzun., 2.90 cm geniş., ve 0.60 cm kalın.) ve dilgi üretime ait çekirdekler üzerinden alınmış bir görüntü çizmekle birlikte, bunların baskı yöntemi ile yapılacak olan çekirdeklerin vurma yüzeylerinin hazırlanması sırasında ortaya
çıkan hazırlık mikrodilgilerine ait oldukları düşünülmektedir. Daha küçük
boyutlu olan diğer 6 adet tabla ise baskı üretiminde kullanılan dilgicik çekir-

188

............................................................................................................

deklerine aittir, zira baskı yöntemi ile üretilmiş olan düzenli dilgiciklerin negatifleri söz konusu tablalar üzerinde net bir şekilde görülmektedir. Boyutları daha küçük olan bu tablalar ortalama 2-3 cm uzunluğa, 1.40 cm genişliğe
ve 0,30 cm kalınlığa sahiptir ve baskı yöntemi ile mikrodilgi üretilmiş olan
çekirdeklerin boyutları ile uyuşmaktadır. Bu durum debitage aşamasında çekirdeklerin vurma yüzeylerinin yeniden hazırlandığını ve buna bağlı olarak
da çekirdeklerin boyutlarının ufaldığını göstermektedir.
Hazırlık mikrodilgileri
Toplamda 428 adet olan hazırlık mikrodilgilerinin büyük çoğunluğu bütündür ve bunlardan sadece 23 tanesi obsidiyendir. Söz konusu mikrodilgilerin bazılarının dış yüzeylerinde yer yer sırt bölümleri bulunmakla birlikte ele
geçen parçalar arasında omurgalı dilgiler bulunmamaktadır. Boyut olarak en
büyüğü 4-5 cm cm uzunluğa 1-1,50 cm genişliğe ve 0.0,30-0,45 cm kalınlığa
sahip olan parçalar daha düzensiz bir dış yüzeye sahiptir. Söz konusu microdilgilerin bazılarının dış yüzeyi üzerinde çekirdeğin biçimlendirme sürecine
ait olan yongaların negatifleri görülmektedir.
Mikrodilgiler
J10 atölye alanında ele geçen 181 adet mikrodilginin veya parçasının parçasının 34 adeti mikrodilgilerin üst uç bölümlerine aittir ve tamamının topuk
ve vurma yumrusu bulunmaktadır. Boyutları 1,70-1,10 cm uzunluğa, 0,400,57 cm genişliğe ve 0,10-0,30 cm profil kalınlığına sahip olan parçalar daha
çok ana üretim evresinde üretilmiş olan mikrodilgilere aittir. Ele geçen 181
adet mikrodilginin 32 adeti mikrodilgilerin orta bölümlerine aittir ve tamamının topuk bölümü, vurma yumrusu ve alt uç kısımları bulunmamaktadır.
Boyutları 0,30-1,70 cm uzunluğa, 0,40-0,59 cm genişliğe ve 0,10-0,31 cm profil
kalınlığına sahip olan parçalar daha çok ana üretim evresinde üretilmiş olan
mikrodilgilere ait bir form vermekle birlikte alanda tespit edilen üretim atıkları ile karışık durumda olmaları aslında asıl üretilmek istenilen mikrodilgilerin alanda tespit edilenlerden daha düzenli olmaları gerektiğini düşündürmektedir. Bu bağlamda sağlam olan ve hazırlık mikrodilgisi olmayan söz
konusu mikrodilgilerin bazıları da üretim sırasında ortaya çıkan bazı hata ve
yongalama yüzeylerinin yeniden hazırlanmasına bağlı olarak üretilmiş olabilirler.
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Dilgiler
Alanda tespit edilen çok sayıdaki yontmataş buluntu arasında sadece 6
adet obsidiyen ve 1 adet çakmaktaşı olmak üzere toplam 7 adet dilgi bulunmaktadır. Fakat dilgi üzerine yapılmış aletler bulunmamaktadır. Söz konusu
dilgiler kırık olmakla birlikte genişlikleri 1-1,5 cm ulaşmaktadır. Bu duruma
ek olarak alanda ele geçen çakmaktaşı çekirdeklerden bir tanesi de dilgi üretiminden sonra küçülmüş olan bir dilgi çekirdeğine ait olduğu düşünülmektedir. Özellikle söz konusu dilgi çekirdeği üzerindeki ayrıtlar arasında bulunan boşluklar yer yer 1 cm’yi geçmektedir. Oysa ki alanda tespit edilen diğer
mikrodilgi çekirdekleri üzerindeki ayrıtlar arasında bulunan boşluklar 1 cm
altındadır. Üstelik çekirdeğin alt bölümünde dilgilerin alt uç negatiflerinin
bulunduğu alanın yeniden biçimlendirildiği ve dilgilerin en uç üçgenimsi negatiflerinin eksik olduğu görülmektedir. Bu durum J10 atölye alanında, kısıtlı da olsa, dilgi üretiminin yapıldığı bazı çekirdeklerin de küçüldükten sonra
mikrodilgi üretimi için kullanılmış olduğunu göstermektedir. Alanda ele geçen tek obsidiyen mikrodilgi çekirdeğinin küçük boyutlu bir yonga üzerine
yapılmış olması alanda tespit edilmiş olan obsidiyen dilgilerin atölye alanında mı yoksa başka bir yerde mi üretildikleri sorununa neden olmaktadır. Fakat alanda çok sayıda obsidiyen yonganın ve bazı hazırlık mikrodilgilerinin,
bilhassa çakmaktaşı buluntularla karışık bir şekilde ele geçmiş olması, atölye
alanında obsidiyen üzerine de yongalama yapıldığı göstermektedir.
SONUÇ
Boncuklu Tarla’da PPNB’ye tarihlenen tabakalar içerisinde ele geçen çok
sayıda mermi, prizmatik ve piramit şeklinde olan çekirdekler üzerinde üretilen dilgilerin negatifleri ince ve düzenli bir form vermektedir. Yerleşim yerinde ele geçen ve baskı yöntemi ile üretilmiş olan çok sayıdaki dilgi taşımalıklar yine söz konusu yöntemin daha büyük boyutlu çekirdekler üzerinden de
yapıldığını göstermektedir. Fakat J10 açmasında ele geçen yongalama alanı,
küçük boyutlu çekirdekler üzerinden üretilen mikrodilgilerin büyük boyutlu
dilgilerin üretiminden sonra geriye kalan çekirdekler üzerinden üretilmediğini, bunun tam tersine mikrodilgi üretimi için küçük boyutlu çekirdeklerin
özel olarak biçimlendirildiğini göstermektedir. Atıklar arasında çok az sayıda dilgi olması, hatta hiç hazırlık dilgisi olmaması, ve çekirdeklerin hazırlanmasına ait büyük boyutlu yonganın olmaması, en azından J10 yontmataş
atölyesinde, üretimin özel olarak hazırlanmış küçük boyutlu çekirdekler üzerinden yapıldığını göstermektedir. Atölye alanında tespit edilen bazı obsidi-
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yen parçalar söz konusu hammadde üzerinden yapılan mikrodilgi üretimin
de yine atölye alanında yapıldığına işaret etmektedir. Özellikle kırık olan birkaç obsidiyen dilgi alanda dilgi üretime dair bazı uygulamalarında yapıldığını düşündürmektedir. Atölye içerisinde tespit edilen yontmataş buluntular
arasında düzelti yapılmış olan mikrodilgi veya dilgi bulunmamakla birlikte
yerleşim yerinde ele geçen üçgen budanmış mikrolit aletler, atölye alanında
tespit edilen mikrodilgilerin de mikrolit aletlerin yapımı için taşımalık olarak üretildiklerini düşündürmektedir. Fakat atölye alanında ele geçen mikrodilgilerin üretim atıkları ile karışık şekilde bulunmuş olması söz konusu
mikrodilgilerin asıl üretilmek istenilen taşımalıklar olmadığını ve üretim
sırasında çekirdeklerin vurma yüzeylerini düzeltmek için veya üretim (debitage) sırasında ortaya çıkan üretim hatalarına bağlı olarak yongalandıklarını
düşündürmektedir. Atölye alanında hiç mikrolit alet olmaması ve bazı mikrodilgilerin sadece alt veya üst bölümlerinin olması ise asıl üretilmek istenilen mikrodilgilerin atölye alanında veya başka bir yerde düzelti yapılarak
kullanılmış olduklarına işaret etmektedir.
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Harita 1 : Boncuklu Tarla yerleşim yerinin lokalizasyonu

Resim 1 : Boncuklu Tarla yerleşim yerinin hava fotoğrafı ve J10 atölye alanının lokalizasyonu.
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Resim 2 : J10 atölye alanında ele geçen yontmataş buluntuların bir bölümü.

Resim 3: J10 atölye alanında tespit edilen mikrodilgilerin istatistik dağlımı ve baskı yöntemi ile yapılan mikrodilgilerin üretiminin bazı etaplara ait yontmataşlar (blok,
yonga, çekirdek, tabla, hazırlık mikrodilgileri ve mikrodilgiler).
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Resim 4: J10 atölye alanında ele geçen sağlam çekirdekler (ortada), dilgi çekirdeği 8en
solda) ve kırık olan bir mikrodilgi çekirdeği en sağda).

Resim 5 : J10 atölye alanında tespit edilen mikrodilgilerin üretim zinciri.

Tablo 1: J10 açması yontmataş atölyesinde tespit edilen tüm çekirdeklerin boyutları ve
hammaddeleri.
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MARDİN-HIRBE HELALE YERLEŞİM YERİNDE
ELE GEÇEN PALEOLİTİK DÖNEM BULUNTULARI
ÜZERİNE İLK GÖZLEMLER
Ergül KODAŞ*
GİRİŞ
Hırbe Helale yerleşim yeri Mardin-Diyarbakır karayolu güzergâhının 6.
kilometresinin batısında yer alan ve Mardin/Artuklu ilçesine bağlı olan Akbaş Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yerleşim yeri 2009 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesi inşaatı sırasında tespit edilmiş ve tescile
alınmıştır. Bu bağlamda 2010, 2011 ve 2018 yıllarında Mardin Müze’si tarafından Artuklu Üniversitesi Kampüs alanında birtakım kurtarma kazıları ve
sondaj çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında alanda birçok yontmataş alet toplanmakla birlikte bir takım nedenlerden dolayı incelenmemiştir.
Bu araştırma 2018 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Otopark’ı önünde yapılan
sondaj kazıları sırasında, kontekstleri bozulmuş olan, toplanan ve yine Mardin Müzesi tarafından 2010, 2011 ve 2018 yıllarında arazide fotoğraflanan
ve toplanan yontmataş buluntu gurupları üzerine yapılmıştır. Hırbe Helale
ismiyle bilinen yerleşim yeri bugün Artuklu Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi
ile birlikte anılmakla birlikte daha geniş bir alanı kapsamaktadır (Harita: 1).
Yaklaşık olarak 8000 km2’lik bir alanı kaplayan olan söz konusu açık hava
yerleşim yeri Artuklu Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi ile Mardin Merkez arasında bulunan, doğu-batı yönünde, alanın tamamını kapsamaktadır. Özellikle Artuklu Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi içerisinde daha çok Paleolitik
Dönem, ve MS. 12-14 ve MS 4-5. Yy a ait buluntular yoğun olmakla birlikte yerleşimin doğu tarafı denilebilecek alan daha çok Paleolitik Dönem’e ait
yontmataş kalıntıları ile temsil edilmektedir. Bu bağlamda üniversitesi yerleşkesinin dışında kalan, kuzey, güney ve batı yönlerinde, alanlarda da yine
Paleolitik Dönem’e tarihlenen yontmataş aletler tespit edilmiştir. Coğrafik
konumuna bakıldığında ise söz konusu açık hava yerleşim yerinin Kızıltepe
Ovasın’ından Diyarbekir istikametine doğru açılan vadilerin birinin üzerin-
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de bulunduğu görülmektedir. Jeolojik olarak Afrika bloğunun parçası olan
ve deniz seviyesinden yaklaşık 500 m yükseklite bulunan Kızıltepe ovası
deniz seviyesinden yaklaşık 1000-1200 m yükseklikte olan dağlarla sınırlanmaktadır. Cizre ovasından Şanlıurfa’ya doğru doğu-batı yönünde uzanan
söz konusu dağlık bölgede çok sayıda doğal geçiş bulunmaktadır, özellikle
Kızıltepe-Derik arasında yaklaşık 500-550 m yükseklikte olan ovadan deniz
seviyesinden 1000 m ve üzerine çıkan kuzeydoğu ve kuzeydeki dağlık bölgeye, özellikle Diyarbakır’a doğru, geçiş sağlayan çok sayıda küçük vadi bulunmaktadır.
Bu bağlamda söz konusu yerleşim Anadolu ile Suriye arasında bulunmakta ve Afrika’dan Avrasya’ya doğru, Levant Bölgesi üzerinden, yayılım gösteren Alt Paleolitik Dönem ve Avrupa’dan, Anadolu Üzerinden, Yakındoğu’ya
doğru yayılım gösteren bazı Orta Paleolitik Dönem kültürlerinin incelenmesi
için ayrı bir önem teşkil etmektedir. Yerleşim tercihinde hiç kuşkusuz rol oynayan diğer bir durum ise yerleşim yerinin sadece açık hava yerleşimi değil
aynı zamanda bir çakmaktaşı yatağı olmasıdır. Alanda bulunan kalker katmanlar içerisinde genellikle devetüyü renginde olan doğal çakmaktaşı yumruları bulunmaktadır. Aynı zamanda yer yer pembemsi ve açık kahverengimsi bloklara da rastlanmaktadır. Bu bağlamda söz konusu alan hem açık
hava yerleşim yeri hem de yontmataş alet üretim atölyesi gibi düşünülebilir.
PALEOLİTİK DÖNEM YONTMATAŞ BULUNTULAR
Yerleşim yerinde alanın genelini belgelemek yapılan araştırmalar sırasında, özellikle bu süreçte çekilen fotoğraflara bakıldığında, yerleşimin önemli
bir bölümünde, özellikle vadinin merkezine doğru kalan alanda, metrekare
başına yer yer 300-400 adet yontmataş kalıntısının olduğu görülmektedir. Bu
bağlamda yine alanda yapılan gözlemler sonrasında yapılan inşaat çalışmaları sonrası ortaya çıkan profiller üzerinde de 20-30 cm derinliğinde olan arkeolojik tabakaların varlığı tespit edilmiştir. Bir açık alan yerleşim yeri olan
Hırbe Helale’nin çakmaktaşı yataklarının üzerinde olduğu ve üretim alanı
olarak kullanılmış olduğu düşünüldüğünde bu durum şaşırtıcı değildir. Yerleşim yerinin kronolojik gelişime baktığımızda ise yerinde fotoğraflanan veya
alanda toplanan yontmataş buluntular yerleşim yerinin özellikle Alt Paleolitik Dönem ve Orta Paleolitik Dönem’e tarihlendiğini göstermektedir. Hırbe
Helale yerleşim yerinde aynı zamanda Geç Neolitik Dönem’de ve Kalkolitik
Dönem’de baskı yöntemi ile alet üretimine işaret eden çakmaktaşı dilgiler ve
dilgi çekirdekleri tespit edilmiştir.
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ALT PALEOLİTİK DÖNEM YONTMATAŞ BULUNTULAR
Alt Paleolitik Dönem’e tarihlenen yontmataş buluntuları arasında iki yüzeyli aletler ve dönemin yongalı kültürlerine ait buluntular yoğun olmakla
birlikte dönemin erken evrelerine tarihlenen yontuk çakıltaşı aletler (Chopper ve Chopping) de, aşölyen kültüre nazaran az sayıda olmakla birlikte,
tespit edilmiştir. Bu bağlamda Alt Paleolitik Dönem’i üç ayrı yontmataş alet
kültürü üzerinden incelemek yanlış olmayacaktır: Pebble-Core, Chopper ve
Chopping ve Biface.
Chopper-Chopping endüstrisi
Yerleşim yerinde tespit edilen yontuk çaytaşı aletler arasında iki yüzeyleri biçimlendirilmiş olan (façonnage) choppingler daha yoğundur (Resim: 1
b). Fakat alanda çok sayıda tek yüzeyi biçimlendirilmiş olan chopperlar da
tespit edilmiştir (Resim: 1 a). alanda yine yontuk çakıltaşı aletlerin üretimi sırasında ortaya çıkan birçok yonga da tespit edilmiştir. Alt Paleolitik Dönem’e
tarihlenen bu aletlerin söz konusu dönemin hangi evresine ait olduklarını
bildirmek şuan için sorunlu olmakla birlikte alanda ele geçen ve Alt Paleolitik Dönem’in erken evrelerine tarihlenen çok sayıdaki yongalama çekirdeği
(discoid, polyhedron, vb.) bu bağlamda hem yerleşim yerinin hem de yontuk
çakıltaşı aletlerin tarihlendirilebilmesi için daha detaylı bilgiler vermektedir.
Özellikle tayasiyen kültürüne ait olan kaba kortikal yongalar, tayac uçları,
tayac tipi düzeltili küçük yonglar ve değişik formlardaki pebble-core’lar alanın
Alt Paleolitik Dönem Erken evrelerinden beri ziyaret edildiğini düşündürmektedir (Resim 2). Fakat clactonien tipi yonga üretimine dair herhangi bir
yontmataş bulunmamaktadır. Alanda ele geçen yonga üretimine ait öz konusu buluntular özellikle Suriye’de El-Kowm bölgesinde bulunan Hummal
yerleşiminin Aşölyen öncesi tabakalarından ele geçen, ama net olarak tarihlendirilememiş olan, buluntularla benzerlik göstermektedir1. Bu bağlamda
Hırbe Helale yerleşim yerinden ele geçen yontmataş buluntular (pebble-core
ve chopper-chopping) için kesin bir dönem bildirmek şuan için zor görünmekle
birlikte Aşölyen Kültür öncesine tarihlenmiş olabilecekleri düşünülmektedir.
Alt Paleolitik Dönem’e tarihlenen iki yüzeyli alet (Bifas ve bifacial) kültürlere ait yontmataş aletlere bakıldığında ise yerleşim yerinde ele geçen buluntular arasında hem tipolojik hem de kronolojik bağlamda önemli bir çeşitliliğin
1

Le Tensorer ve diğ., 2005, Shea 2016, Muhesen 2012, Boeda 2019
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olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle tipolojik bağlamda bakıldığında Hırbe
Helale’de tespit edilen iki yüzeyliler arasında simetrik olan üçgenimsi, kalp
biçimli (klasik, uzun ve yarıkalp biçimli), badem biçimli, oval, naviform, laganiform ve abbevilien tipi bifaslar2 daha yoğundur (Resim: 3).
Öne çıkan diğer bir yontmataş buluntu topluluğu ise Erken ve Orta Aşölyen kültrüne tarihlenen çok sayıda nacağın varlığıdır (Hachereau)’. Bunlardan bazıları yonga üzerine yapılmış olmakla birlikte bazıları direkt olarak
çakmaktaşı yumrular üzerine yapılmıştır. Yumru üzerine yapılan bu tip nacaklar Erken Aşölyen Dönem’e tarihlendirilmektedir3. Bu bağlamda özellikle
proto-bifas olarak da isimlendirilen abbeviliyen tipi iki yüzeylilerin varlığı
yine Alt Paleolitik Dönem Erken Aşölyen Kültür’ün varlığına işaret etmektedir4. Orta Aşölyen kültüre ait daha simetrik olan badem biçimli ve oval
formda olan iki yüzeyliler, kazmalar (pique) ve az sayıda üç yüzeyli (triedre)
alet bulunmaktadır5. Bu bağlamda yonga üzerine yapılmış olan nacakların
varlığı yine Orta Aşölyen kültürüne işaret etmektedir. Geç Aşölyen kültüre
gelindiğinde ise ince işçilik kalitesine sahip olan çok sayıda iki yüzeyli alet
tespit edilmiştir.
ALT-ORTA PALEOLİTİK GEÇİŞ DÖNEMİ YONTMATAŞ BULUNTULAR
Bu döneme tarihlenen buluntular iki ayrı yontmataş alet kültürü ile temsil
edilmektedir. Bunlardan ilki aşölyen kültürün devamı olarak Levant Bölgesinde ortaya çıktığı düşünüle Aşölyo-Yabrudiyen kültürdür6. Diğeri ise yine
Levant Bölgesine özgü olan ve dilgi üretimine bağlı olan Hummaliyan kültürdür7.
Aşölyo-Yabrudiyen yontmataş aletler
Bu döneme ait çok sayıda yonga ve yonga çekirdeği bulunmaktadır (Resim 4). Özellikle lövallua çekirdekleri ile benzerlik gösteren aşölyo-yabrudiyen tipi8 birkaç çekirdeğin varlığı Hırbe Helale yerleşiminin Alt Paleolitik
2
3
4
5
6
7
8

Bordes 1968, O e ve diğ., 1998
Bordes 1968, O e ve Nioret 2010
Bar-Yosef ve Belfer-Cohen 2001, Muhesen 2012, Shea 2016, O e ve Nioret 2010, Dinçer 2016
Bordes 1968, Shea 2016, O e ve Nioret 2010
Muhesen 2012
Le Tensorer ve diğ., 2005, Shea 2016
Boeda 2013, Muhesen 2012, Bar-Yosef ve Belfer-Cohen 2001
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Dönem sonunda Güney Levant ve Suriye ile olan bağlantısını göstermesi açısından önemlidir.
Hummaliyan yontmataş aletler
Alt-Orta Paleolitik Geçiş dönemi için önemli bir yer teşkil eden hummaliyan kültürüne ait dilgi üretimi ve dilgi üzerine yapılan aletler (Resim 5),
Arkaik Sapienslerin Alt Paleolitik Dönem sonu Orta Paleolitik Dönem başına
doğru bölgeye geldiklerine dair bilgi vermesi açısından önemlidir9. Suriye’de
bulunan El-Kowm bölgesindeki El-Hummal yerleşim yerinden ismini alan
kültürün Aşölyo-Yabrudiyen kültürünün hemen sonunda yaşandığı düşünülmektedir, özellikle Hummal yerleşim yerinde bu durum kronolojik olarak tespit edilmiştir10. Hırbe Helale yerleşiminde bu kültüre ait çok sayıda
dilgi, dilgi üzeri alet ve dilgi çekirdeği ele geçmiştir.
ORTA PALEOLİTİK DÖNEM YONTMATAŞ BULUNTULAR
Yerleşim yerinde ele geçen çok sayıdaki lövallua-mousterien tipi çekirdek (lineal, centrepidal, preferansiyel tipi yongalar ve ok ucu) yerleşim yerinin Orta Paleolitik Dönem boyunca yoğun olarak ziyaret edildiğini göstermektedir (Resim 6). Hırbe Helale Yerleşim yerinde ele geçen levöllula
çekirdekleri arasında ok ucu, lineal, centrepiedal çekirdekler bulunmakla
birlikte ilk iki tipe ait tek veya çift vurma yüzeyli olanları tespit edilmiştir11.
Boyut olarak birbirinden farklı ölçülere sahip olan çekirdeklerin bazıları
üretim aşamasının başına bazıları ise son etabına aittir. Yani bazıları üzerinden çok fazla yonga üretimi yapıldığından çekirdeklerin boyları çok küçük
boyutlara inmiştir. Bazı lövallua ok ucu çekirdeklerinin ise bilinçli olarak
küçükk boyutlu yongalar üzerine yapılmış oldukları gözlemlenmektedir.
Bazı çekirdekler üzerinde ise üretim sırasında ortaya çıkan hatalara bağlı,
özellikle menteşe biçimli dilgilere benzer bir formlarda olan, izler bulunmaktadır. Yerleşim yerinde tespit edilen bir adet kombewa tipi yonga çekirdeği yine dönemin alet üretim yöntemi çeşitliliğinin incelenmesi için ayrı
bir önem teşkil etmektedir.

9
10
11

Boeda 2019, Le Tensorer ve diğ., 2005
Le Tensorer ve diğ., 2005, Muhesen 2012
Boeda 2013, O e ve Nioret 2010
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SONUÇ
Yerleşim yerinde toplanan veya yerinde fotoğraflanarak incelenerek elde
edilen mevcut veriler, Hırbe Helale yerleşim yerinin Alt ve Orta Paleolitik
Dönem’de yoğun olarak ziyaret edildiğini göstermektedir. Hırbe Helale
yerleşiminde bulunan Paleolitik Dönem yontmataş aletler özellikle, Güneydoğu Anadolu’da yüzey araştırmalarıyla sınırlı kalan12 Alt Paleolitik Dönem
kültürlerinin Suriye üzerinden Anadolu’ya, Kafkasya’ya ve Asya’ya yayılımı
hakkında referans oluşturacak niteliktedir. Yerleşim yerinde yoğun olarak
ele geçen değişik form ve boyutlardaki iki yüzeyli aletler, yontuk çakıltaşı
aletler, nacaklar, Lövallua yongalama çekirdekleri ve yongaları, Yabrud Kültürü yonga çekirdekleri ve Hummaliyan Kültürü yontmataş buluntular yerleşimin kronolojik gelişiminin incelenmesi için önemli bilgiler vermektedir.
Genel olarak bakıldığında çakmaktaşı yatakları üzerinde bulunan bir açık
hava yerleşim yeri olan Hırbe Helale hem yontmataş buluntuların göstermiş
olduğu kronolojik ve kültürel çeşitliliği hem de yoğunluğu bakımından (Resim 7), Alt ve Orta Paleolitik Dönem’de Güneydoğu Anadolu Paleolitik süreci
üzerine önemli bilgiler vermektedir. Bu bağlamda ilerde yapılması gereken
detaylı yüzey araştırmaları ve bazı sondaj kazıları yerleşim yeri hakkında
daha net bilgiler vermekle birlikte Afrika’dan çıkan insanoğlunun Anadolu
üzerindeki izleri üzerine de yeni bilgiler verecek bir potansiyele sahiptir.
Alanda tespit edilen bazı fosil kalıntıları ise Anadolu’da nadiren bulunmuş
olan insan fosilleri için Mardin bölgesinin yeni bir veri kaynağı oluşturacak
potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.
KAYNAKÇA
BAR-YOSEF O., ve BELFER-COHEN A. 2001. ‘From Africa to Eurasia : early dispersals.’ Quaternary International 75, p. 19-28.
BOEDA E. 2013. Techno-logique et Technologie. Une Paléo-histoire des objets lithiques
tranchants. 265 sayfa.
BOEDA E. 2019. İntegrer le temps long pour mieux apprehender le changement
technique en prehistoire. In: Davis E (ed.), Antropologie des techniaues, Chaier 1. L’Harmattan, s. 63-76.
BORDES F. 1968. La Paléolithique dans le monde. Univers des connaissances. 256
sayfa.
DINÇER B. 2016. ‘The Lower Paleolithic in Turkey: Anatolia and Hominin Disper12

Taşkıran 2008 ; Dinçer 2016

200

............................................................................................................

sals Out of Africa.’ In Harvati K. and Roksandic M. (eds), Paleoanthropology of the
Balkans and Anatolia. Human Evolution and its Context. Springer, s. 213-228.
LE TENSORER J.-M., HAUCK T., ve WOJTCZAK D.-B. 2005. ‘Le Paléolithique
ancien et moyen d’Hummal (El Kowm, Syrie centrale).’Swiattowit V. s. 179-194.
MUHESEN S. 2012. ‘Aperçu sur le Paléolithique de Syrie.’ Syria, 89, s. 7-29.
OTTE M. ve NOİRET P. 2010. Les gestes techniques de la préhistoire. De Boeck, 244
sayfa.
OTTE M., YALÇINKAYA I., KOZLOWSKI J., BAR-YOSEF O., BAYÓN I.-L., ve
TAŞKIRAN H. 1998. ‘Long-term technical evolution and human remains in the Anatolian Palaeolithic.’ Journal of Human Evolution,34, s. 413-431.
SHEA J.J. 2016. Stone Tools in Human Evolution: Behavioral Differences among Technological Primates Paperback. Cambridge University Press. 306 sayfa.
TASKIRAN, H. 2008. ‘Réflexions sur l’Acheuléen d’Anatolie.’ L’Anthropologie, 112,
s. 140-158.

.............................................................................................................. 201

Harita 1 : Hırbe Helale Hava fotoğrafı ve yerleşimin lokalizasyonu.

Resim 1 a - b : Hırbe Helale’de tespit edilen bir adet Chopping ve Chopper (Mardin Müzesi Arşivi, Fotoğraf ; E. Kodaş).
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Resim 2: Hırbe Helale’de tespit edilen iki adet yonga çekirdeği (Mardin Müzesi Arşivi,
Fotoğraf ; E. Kodaş).

Resim 3: Hırbe Helale’de tespit edilen çeşitli ikiyüzeyli alet (Bifas) (Mardin Müzesi Arşivi,
Fotoğraf ; E. Kodaş).
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Resim 4: Hırbe Helale’de tespit edilen aşölyo-yabrudien ve lövallua çekirdek (Mardin Müzesi Arşivi, Fotoğraf ; E. Kodaş).

Resim 5: Hırbe Helale’de tespit edilen hummaliyan tipi çekirdekler ve dilgiler (Mardin
Müzesi Arşivi, Fotoğraf ; E. Kodaş).
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Resim 6: Hırbe Helale’de tespit edilen lövallua tipi aletler ve çekirdekler (Mardin Müzesi
Arşivi, Fotoğraf ; E. Kodaş).
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Resim 7 : Hırbe Helale Paleolitik Dönem buluntu yoğunluğunu gösteren arazi fotoğrafları
(Mardin Müzesi Arşivi, Fotoğraf ; E. Kodaş).
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BATI ANADOLU ARKEOMETALURJİ ARAŞTIRMALARI,
2018 YILI ÇALIŞMALARI
Michele MASSA*
Erkan FİDAN
Bilindiği gibi Anadolu, dünya üzerinde gerçek anlamda madencilik faaliyetlerinin başladığı coğrafyadır. Söz konusu erken kullanımın sebeplerinin başında ise Anadolu’nun maden kaynakları açısından zengin olması
gelmektedir. Anadolu’da söz konusu kaynaklar özellikle Doğu Karadeniz ve
Toroslar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Batı Anadolu’daki kaynaklar ise azımsanmayacak ölçüdedir. Ancak maden yatakları ve arkeolojik yerleşmelerdeki
metal eser sayılarına oranla, Batı Anadolu ve yakın çevresinde arkeometalurjik araştırmalar yeterli değildir.
Batı Anadolu’da ilk metal kimyasal bileşimi üzerine çalışmalar Troia’dan
birkaç parça üzerinde yapılmıştır. (Schliemann 1881: 532-533). Konu ile ilgili ilk kapsamlı çalışma ise 1960’larda U. Esin tarafından gerçekleştirilmiştir
(Esin 1969). 1980’lerde ve 90’lara gelindiğinde ise, tarih öncesi madenciliğe ait
arkeolojik kanıtlarının araştırılmasında, Anadolu’da geniş arkeo-metalurjik
araştırmalar ile birlikte kimyasal kompozisyon ve kurşun izotop analizleri
ile ilgili projeler yürütülmeye başlanmıştır. (Begemann v.d..1992, 1995, 2003;
Pernicka v.d... 1984, 1990; Wagner ve Öztunalı 2000; Yener ve Özbal, 1987.
Kaptan 1984). Ayrıca 2000’li yıllarda yerleşme bazında Liman Tepe ve Bakla
Tepe (Keskin 2009) ve Çukuriçi Höyük’te madencilik araştırmaları yapılmıştır. (Horejs vd. 2010b; Horejs ve Mehofer 2015; Mehofer 2014). Eş zamanlı olarak, Orta Anadolu’da Kestel / Göltepe (Yener 2000) ve Derekutuğun (Yalçın
ve Maass 2013) gibi sadece birkaç tane tarih öncesine döneme ait metalürjik
atölye kazılabilmiştir.
Son yıllarda ise birbirine entegre ettiğimiz iki proje ile bu boşluk doldurmaya çalışılmaktadır. Söz konusu projelerden ilki, bölgede metalürjik teknolojinin gelişimi, bölgesel bazda metal takas modellerinin belirlenmesi, metal
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üretim organizasyonunun arkasındaki sosyo-ekonomik mekanizmaları anlamak amacıyla yürütülen pXRF yöntemiyle metal eser analizi projesidir. Proje
ile 20 farklı merkezden yaklaşık 750 adet metal eserin analizi gerçekleştirilmiştir. 2017 ve 2018 yıllarında İç Batı Anadolu’da yapılan analizlerin sonuçları büyük oranda yayınlanmıştır ya da yayın hazırlığındadır (Fidan v.d. 2017,
Massa 2017, Massa 2018, Massa v.d. 2017, Massa v.d. 2018, Massa ve Fidan
2018). 2018 yılında metal eser analizlerini gerçekleştirdiğimiz Beycesultan,
Çine Tepecik, Bakla Tepe, Çeşme Bağlararası ve Yeşilova’daki analiz sonuçları ise değerlendirme aşamasındadır.
Diğer bir proje ise Eskişehir ve Kütahya Tarih Öncesi Dönem yüzey araştırması ile gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yüzey araştırmaları kapsamında özellikle maden yatakları açısından zengin olan Kütahya’da arazi çalışması yürütülmektedir. 2018 yılındaki araştırmalar ise genel olarak Gümüşköy
ve çevresi ile Tavşanlı Höyük çevresinde sürdürülmüştür (Şekil: 1). Söz konusu alanda, birçoğu birbirine çok yakın olan mevkii ya da yerleşmelerde
madencilik ile ilgili izler araştırılmış ve yüzeyde bulunan maden cürufları
toplanmıştır (Şekil: 2).
A- Gümüşköy ve çevresi:
Gümüşköy’ün antik dönemdeki önemini ilk anlayan ilk kişi, galerileri antik olarak tanımlayan Pilz’dir (Pilz 1937). 80’li yıllarda ise Aktepe ile Tavukkıran Tepe arasında çok sayıda imalat çukurları (açık hava ocakları), imalat
pasaları (cevher döküntüleri) ve galerileri; atık döküntü ve galerilerin içinde
çok sayıda çanak çömlek, pota ve hayvan kemikleri bulunmuştur (Yiğitgüden ve Frierdich 1981; Demirok 1982: 3). Söz konusu çalışmalar, Aktepe ile
Tavukkıran Tepe arasında, büyük cevher yataklarının yanı sıra, madencilik
faaliyetlerine ait kalıntıların birkaç kilometrekarelik bir alanı kapladığını
göstermiştir. Aktepe’nin kuzey yamacında, modern madencilik faaliyetleri
sırasında 36 metre uzunluğunda bir tünel bulunmuştur. Benzer şekilde Tavukkıran Tepe’de de 3 metrelik bir tünel saptanmıştır (Pernicka v.d. 1984:
567).
Özellikle Aktepe’de bulunan izler özel önem taşımaktadır (Kaptan 1982:
61; Pernicka vd. 1984). Burada tünelin sonu çok dar olan, mineral damarlara sahip bir keşif yapılarak, prehistorik bir maden işletmesine ulaşılmıştır.
Burada bulunan bir çıra parçası, MÖ 3. Binyıl’ın ortalarına tarihlenmiştir.
Böylelikle Gümüşköy Aktepe madeni, Anadolu’nun en eski gümüş maden
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işletmesi özelliğini kazanmıştır. (Kaptan 1982: 63-64). Bu nedenlerle araştırmamızda öncelik Gümüşköy ve çevresine verilmiştir. Ancak yüzey araştırmamızla, 1980 ve 90’lı yıllardan sonra modern gümüş çıkarma yöntemlerinin
eski galerileri tahrip ettiği anlaşılmıştır. Günümüzde, bu bölgede Tarih Öncesi Dönemlere ilişkin galerileri tespit etmek gerçekten çok zor görünmektedir.
Aktepe, Tavukkırantepe, Sığırereğitepe ve Eşniktepe’de, yüzeysel mineral
bakımından zengin tortullara ulaşmak için kullanılan 3-4 m genişliğinde, 1-2
m derinlikteki çukur gözlemlenmiştir (Şekil: 3-5). Bitki örtüsünden dolayı
zemin görünürlüğü azdır ancak yine de bu çukurlarla bağlantılı olarak bazı
keramik örnekleri toplanabilmiştir. Olası bir Orta Tunç Çağı parçası dışında,
geri kalanlar Klasik Dönem veya Osmanlı Dönemine ait olmalıdır. Kapsamlı
aramalara rağmen, madenlerin yakınlarında cevher zenginleştirme ile ilgili
bir kanıt bulunamamıştır.
Bununla birlikte yüzey araştırmasında Gümüşköy’ün dışında maden eritme ile ilişkili olabilecek üç farklı alan ortaya çıkarılmıştır.
(a) Hisartepe: Küçük kalenin surlarının dışında çok sayıda parçalanmış gümüş cürufu bulunmuştur (Şekil: 6).
(b) Gümüş Höyük: Höyüğün alt kesiminde höyük ve doğu kesiminde gümüş
renkli cüruflar bulunmuştur (Şekil : 7).
(c) Köprüören Höyük: MÖ 2. Binyıl’a tarihlenen höyüğün eteklerinde, maden
cürufları yoğun şekilde ele geçirilmiştir (Şekil: 8).
B- Tavşanlı Höyük ve çevresi:
2018 yılında yapılan çalışmalarla, Tepecik Höyük, Tavşanlı Höyük ve
Saruhanlar Höyük’te, bakır eritme konusunda net kanıtlar sağlanmıştır. Tepecik Höyük ve Saruhanlar Höyük’ün her ikisi de İTÇ I-II Dönemlerine tarihlendirilirken, Tavşanlı Höyük M.Ö 3. ve 2. Binyıla tarihlendirilmektedir.
Özellikle Tavşanlı Höyük’te büyük coğunluğu maden cürufu olan çok sayıda
cüruf ele geçirilmiştir. Höyük üzerinde cüruflar bulunsa da, höyükten daha
uzak noktalarda cüruf sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum yerleşmenin merkezine uzak alanlarında maden atölyelerinin olabileceğini göstermiştir (Şekil: 9). Domaniç’in bakır yatakları Saruhanlar’dan yaklaşık 10 km
iken, Emet bakır yatakları sırasıyla Tepecik ve Tavşanlı’ya 10 ve 11 km uzak-
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lıktadır. Bu alanlarda toplanan cüruflar üzerinde yapılan ilk analizler, bunların bakır ve gümüş cürufları olabilecek özellikler gösterdiği yönündedir.
Böylelikle ilk sonuçlar maden yatakları ile yerleşmeler arasında bağ kurma
şansı vermektedir (Şekil: 10). Önümüzdeki yıllarda Emet ve Domaniç’teki
yatakların çevresinde yapılacak araştırmaların ve kurşun izotop analizlerinin
daha somut kanıtlar sunacağını düşünüyoruz.
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BAYRAKLI HÖYÜĞÜNDE (SMYRNA - TEPEKULE)
2018 YILI PALEOCOĞRAFYA VE JEOARKEOLOJİ
ARAŞTIRMALARI (İZMİR)
Ertuğ ÖNER*
Serdar VARDAR
Aylin KARADAŞ
Rifat İLHAN
ÖZET
Bayraklı Höyüğü, İzmir Körfezi doğusunda, Bornova Ovasının kuzeybatı
kıyılarından 550-600 m kadar içeride bulunur ve Eski İzmir, Smyrna veya Tepekule adlarıyla da bilinen İzmir’in kentsel kimlikte en eski yerleşim noktasıdır. Kabaca elips şeklindeki höyüğün KB-GD doğrultusundaki uzun ekseni
420 m, GB-KD doğrultusundaki kısa ekseni 280 m kadardır. Höyüğün güney
eteğindeki tatlısu kaynağı, buraya yerleşilmesinin önemli bir nedeni olmalıdır. Bornova Ovası ve Bayraklı Höyüğü çevresinde Holosen’deki jeomorfolojik gelişimin belirlenmesi amacıyla delgi sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarımızın ilk bölümü 1996-1998, ikinci bölümü 2008-2011
yılları arasındaki dönemlere ait olup son dönem çalışmalarımız ise 2018 yılı
Nisan, Mayıs ve Ekim aylarında sürmüştür. Bu çalışmalar sonucunda Holosen Transgresyonu ile yükselen denizin Bornova Ovası ve Bayraklı çevresine
transgresyonun sonlarında ulaştığı, fazla arızalı olmayan pre-Holosen karasal bir dolgu yüzeyini kapladığı belirlenmiştir. Bu süreçte Holosen öncesinde
ova tabanındaki karasal birikimler üzerinde yükselen deniz suları 6000 yıl
önce Bornova kıyılarına ulaşmış ve bugünkü kıyıdan 1,5 km kadar içeriye sokulmuştur. Bayraklı höyük alanı güneyinden doğuya sokulan deniz, kuzeye
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doğru daha sığ ve küçük bir girinti yapmıştır. Höyüğün kuzeybatısına deniz
sokulmamış olup bu haliyle bir ada durumunda bulunmadığı anlaşılmıştır.
Höyük güneyinde ve kuzeyindeki sığ su ortamlarında volkanik kül bantları
belirlenmiş ve bu küller Santorini (Thera) volkanının Minoan patlaması ile
ilişkilendirilmiştir. Bu kül bandı çalışmalarımızda kılavuz bir seviye olarak
değerlendirilmiştir. Son yılki çalışmalarımıza ait BYR 2018-01 nolu sondajda rastlanan volkanik kül katmanı alt bölümündeki kavkılardan elde edilen
Karbon 14 tarihi günümüzden 4167 ±29 yıl öncesini göstermiştir. Bu durumda kül katmanı bu tarihten sonraki döneme ait olmalıdır.
GİRİŞ
Bayraklı Höyüğü ya da diğer adlarıyla Eski İzmir, Smyrna, Tepekule Höyüğü, Bornova Ovası’nın kuzeybatında ve İzmir Körfezi’nin kuzeydoğusunda
bulunur (Harita: 1). Bugünkü kıyı çizgisinden kuş uçuşu 550-600 m kadar
içeridedir. Bayraklı Höyüğü, Bornova Ovası’ndaki daha eski yerleşim yerlerini oluşturan Yeşilova, Yassıtepe ve İpeklikuyu höyükleri gibi İzmir kentinin ilk kuruluş yerlerindendir (Çilingiroğlu vd., 2004; Derin ve Batmaz, 2005;
Derin, 2007a; 2007b; 2009; 2012; 2013a; 2013b; 2015) (Harita: 2). Bornova Ovası’nın kıyı kesiminde yer alan Bayraklı Höyüğü’nün yerleşme tarihi Bronz çağına kadar inmekle birlikte, asıl höyük dolgularının daha çok klasik çağlara
(MÖ birinci bin) ait olduğu ortaya konmuştur (Akurgal, 1945; Akurgal, 1950;
Akurgal, 1983; Akurgal, 1987).
Bayraklı Höyüğü’nün bugünkü konumundaki çevresi ile ilk yerleşmenin
başladığı dönemdeki çevre şartlarının farklı olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu farklılıkların ortaya konması açısından ayrıntılı araştırmalara
gerek duyulmuştur. Öncelikle höyüğün bulunduğu alanın durumu, ilk yerleşim döneminden itibaren meydana gelen değişmeler, yerleşimin başladığı
doğal yüzeyin özellikleri, kıyı çizgisi ile ilişkileri, güncel sedimanlar altında
kalan höyük alanının genel dağılışının belirlenmesi gibi konular önemlidir.
Bu türlü soruların açıklanabilmesi için höyük ve çevresinde delgi sondaj
yöntemli paleocoğrafya araştırmaları yapılması gerekli olmuştur. Bayraklı
Höyüğü çevresindeki ilk çalışmalarımız 1996-1998 yılları arasında gerçekleşmiştir. Aynı zamanda Bornova Ovası’nın alüvyal jeomorfolojisinin ortaya konmasını amaçlayan ve 2008-2011 yılları arsında sürdürülen çalışmalar
da buradaki sonuçlarımıza destek olmuştur (Karadaş, 2012; 2014a, 2014b).
Bütün bu çalışmaların sonuçlarına göre Bornova Ovası’nda Orta Holosen’de
denizin en fazla içeriye sokulduğu kıyı çizgisi belirlenmiş, Bayraklı Höyüğü
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ve çevresinin ana çizgileri ile alüvyal jeomorfolojisi açıklanmıştır (Öner ve
Kayan, 2006; Kayan ve Öner, 2013) (Harita: 4, 5a-b, 6; Çizim: 1a-b, 2a-b-c).
BAYRAKLI HÖYÜĞÜ VE BULNDUĞU ALANIN YERŞEKLİ VE ARKEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Bayraklı Höyüğü Bornova ovasının kuzeybatı köşesinde yer alır (Harita:
1 ve 2). Doğal olarak Bornova Ovası’nın yapısal ve jeomorfolojik gelişimi,
höyüğün bulunduğu alanın şekillenmesinde doğrudan etkilidir. Bayraklı
Höyüğü, Bornova Ovası’nın kıyı kesiminde, kuzeydeki Yamanlar Dağı eteklerinde, bugünkü kıyıdan 550-600 m kadar içeride bulunur. Yamanlar Dağı’ndan Bornova Ovası’na doğru uzanan Bayraklı sırtının güneydoğusunda
yer alan höyüğün çevresi ova alüvyonları ile kaplıdır. Höyük, Bayraklı sırtından dar bir çukurlukla ayrılır (Harita: 3). Bugünkü yüzeye bakarak, höyüğün
bulunduğu alanın Bayraklı sırtı ile bir bağlantısı olup olmadığını anlamak
zordur. Bornova Ovası’ndaki Yeşilova Höyüğü, Yassıtepe Höyüğü, İpekli
Kuyu Höyüğü gibi eski yerleşim alanları, ovanın Erken Neolitik dönemlerden bu yana yerleşildiğinin göstergesidir (Derin ve Öner, 1996; Çilingiroğlu
vd., 2004; Derin ve Batmaz, 2005; Derin, 2009, 2013a, 2015) (Harita: 2). Özellikle Yeşilova Höyüğü’nün ortaya çıkarılıp günümüzden 8500 yıl öncesine tarihlenmesine (Derin, 2009, 2010, 2012, 2013b) kadar, İzmir’in en eski yerleşim
yeri olarak 5000 yıl yaşındaki Bornova Höyüğü kabul edilmiştir (Akurgal,
1945, 1950, 1983, 1987). Bayraklı Höyüğü, Eski İzmir, Smyrna veya Tepekule
adlarıyla da bilinir. Höyüğün temelinde, bugünkü deniz seviyesinden birkaç
metre yükseğe kadar andezit anakaya bulunmaktadır (Çizim: 2a-b-c). Bunun
üzerinde höyük dolguları ve yapı katlarının kalıntıları 20 m yükseklikte bir
tepe (höyük) oluşturmuştur. Bugünkü şekliyle kuzeyde dik ve yüksek olan
höyük güneye doğru alçalır ve 2 m kadar yükseltideki bugünkü kıyı düzlüğüne birleşir. Elips şeklindeki höyüğün KB-GD doğrultusundaki uzun ekseni 400 m, GB-KD doğrultusundaki kısa ekseni 200 m kadardır (Harita: 5a-b,
6). Höyüğün güney eteğindeki bir tatlısu kaynağı, buranın yerleşme yeri olarak seçilmesinde önemli bir neden olmalıdır (Kayan ve Öner, 2013) (Resim:
1a). Bayraklı Höyüğü çevresinde ve Bornova Ovası kıyı bölümünde Holosen
jeomorfolojisinin belirlenmesi amacıyla delgi sondaj çalışmaları yapılmıştır.
Bu çalışmaların ilk bölümü 1996-1998, ikinci bölümü 2008-2011 yıllarında
gerçekleşmiştir (Öner ve Kayan, 2006; Kayan ve Öner, 2013; Karadaş, 2012,
2014a, 2014b). Son dönem çalışmalarına ise 2018 yılında yeniden devam edilmiştir (Karadaş vd., 2019) (Harita: 5a-b, Resim: 1a-b ve 2a-b).
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DELGİ SONDAJ ÇALIŞMALARI VE PALEOCOĞRAFYA ARAŞTIRMALARI
Bayraklı Höyüğü ve yakın çevresindeki ilk çalışmalarımız, saygıyla andığımız sayın Prof. Dr. Ekrem Akurgal Hocamızın höyüğün paleocoğrafyasını
araştırmamız konusundaki daveti üzerine ilk olarak 1996 yılında başlamıştır.
Delgi sondaj yöntemine dayalı bu ilk dönem çalışmalarımız 1998 yılına kadar
devam etmiştir. Çalışmalarımız daha sonra Bornova Ovası’nda ağırlıklı olmak üzere Yeşilova ile Yassıtepe höyükleri çevrelerini de kapsayacak şekilde
devam etmiştir. Gerçekleştirilen sondaj çalışmalarına 2018 yılında yine Bayraklı Höyüğü çevresinde devam edilmiştir. Ekibimizce yapılan delgi sondajların sayısı Bayraklı Höyüğü çevresinde 21, ovada ve Yeşilova ile Yassıtepe
höyükleri çevresinde 40 olmak üzere toplamda 61’e ulaşmıştır (Harita 3, 4,
5a-b, 6). Bunun yanında özel sondaj şirketleri ile DSİ’nin yaptığı 50’yi aşan
sayıdaki derinlikleri 100-200 metreleri bulan sondajlardan da yararlanılmıştır
(Ege Temel Sondajcılık 1996; Akbulut, 2011; Karadaş; 2012; 2014a ve 2014b;
Kayan ve Öner, 2013; Öner ve Kayan, 2006).
Bornova Ovası’nda yapılan sondajlarla öncelikle Holosen Transgresyonu
ile denizin ova içlerine en fazla sokulduğu noktalar belirlenmeye çalışılmıştır. Deniz seviyesinin alçak olduğu son buzul çağı döneminde İzmir Körfezi
dışında daha açıkta olan kıyı çizgisi, transgresyonun sonlarında (GÖ 6000)
İzmir Körfezi üzerinden Bornova Ovası’na doğru ilerlemiştir. Bornova Ovası ve Yeşilova Höyüğü ve çevresindeki sondajlarda, bugünkü kıyı çizgisine
oranla denizin en fazla 1,5 km kadar içeriye sokulabildiği anlaşılmıştır (Karadaş, 2012, 2014a, 2014b; Karadaş vd., 2019; Öner vd., 2018b) (Harita: 4, Çizim: 1a-b).
Bayraklı Höyüğü 2018 Yılı Paleocoğrafya Araştırmaları
Bornova Ovası ve Bayraklı Höyüğü çevresinde önceki yıllarda delgi sondaj
yöntemli paleocoğrafya araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Bunun bir devamı
olarak 2018 yılında bu yazıya söz konusu olan delgi sondaj yöntemli paleocoğrafya ve jeoarkeoloji araştırmalarımız yeniden başlamıştır. Yeni dönemin
bu ilk çalışmaları 2018 yılı Nisan, Mayıs ve Ekim aylarında gerçekleşmiştir.
Bayraklı Höyüğü ve yakın çevresinde önceki yıllarda (1996-1997-1998’de) 8
adet; Bornova Ovasında (2008-2011 yılları arasında) 9 adet olmak üzere 17
adet delgi sondaj gerçekleştirilmiştir (Harita: 3, 4, 5a-b). Bir sondaj da Dokuz
Eylül Üniversitesi adına yürütülen bir projeye ait olup sonuçlarından yararlanılmıştır (Harita: 3, 10 numaralı sondaj). Aynı şekilde Bayraklı Höyüğü ve
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Bornova Ovasında özel ve resmi kurumların yaptıkları derin sondajlardan
da yararlanılmıştır. Bu çalışmalara ait ayrıntılı sonuçlar dergilerde makale
ve sempozyumlarda basılı bildiri olarak sunulmuştur (Öner ve Kayan, 2006;
Karadaş, 2012; 2014a, 2014b, Karadaş, vd., 2019; Kayan ve Öner, 2013).
Bayraklı Höyüğü kazı projesi kapsamında 2018 yılında höyük ve çevresinde yeniden çalışmaya başlanılmıştır. Yeni dönemdeki ilk çalışmalarımız
2018 yılı Nisan, Mayıs ve Ekim aylarında gerçekleştirilmiş olup toplam 11
yeni delgi sondaj yapılmıştır (Harita: 5a-b, 6). Bu delgi sondajların ön değerlendirmeleri arazide yapılmış, uygun seviyelerden analizler için sediman
örnekleri alınmıştır. Önceki yıllara ait sondajlara göre ulaşılan ilk sonuçların
kontrolü ve yeni verilerin elde edilmesini amaçlayan yeni delgi sondajların
ön sonuçları ortaya konmuş olup analizler tamamlandıkça daha ayrıntılı
olarak yorumlar yapılacaktır. Yeni sondajlar 2018 yılı 01 sondaj numarası ile
(BYR 2018-01) ifade edildiği gibi genel Bayraklı sondajları olarak önceki sondajlara eklenerek de numaralandırılmıştır (BYR 09-21).
Yeni döneme ait ilk beş sondaj Bayraklı Höyüğü güneyinde, üçü doğusunda dördü de kuzeyinde gerçekleşmiştir (Harita: 5a-b, 6). Höyüğün güneyinde yapılan beş sondajın sonuçları önceki yıllarda yapılan sondajlarla
uyumlu olmuştur. Güneydeki BYR 2018-01 (BYR 09) numaralı sondajda yüzeyden itibaren 900 cm derine inilmiştir. Bu sondajın bulunduğu yüzey eski
seviyeye oranla 2,5 metre kadar kazı çukurluğu içindedir. Sondajın ilk 2 metresi karasal höyük materyali, 2-4,7 metreleri denizel kökenli kıyı bataklığı,
4,7-6 metreleri denizel ve son 3 metresi Holosen öncesi karasal sel birikintilerinden oluşmuştur. Karasal sediman üzerinde kalan 5-6 metre derinlikler
arasındaki bölüm boşalmış olup olasılıkla kaba unsurlu denizel sedimanlardan oluşmuştur. Önceki çalışmalarımızda BYR 1, 7 ve 8 numaralı sondajlarda
rastladığımız volkanik kül katmanına (Öner ve Kayan, 2006; Kayan ve Öner,
2013), bu sondajımızın 4,3-4,5 metrelerinde rastlanmıştır (Karadaş vd., 2019).
Volkanik külün varlığı bu kısımdaki denizel ortamın giderek kapalı bir sığ
su ve bataklık ortama dönüştüğünü göstermiştir (Harita: 6). Bu seviyeden
önceki sondajlarda alınan kül örneklerinin element analizi Santorini külleri
ile uyumlu sonuçlar vermiş olup Minoan püskürmesi dönemine aittir (Sullivan, 1988; Guichard vd., 1993; Vardar ve Öner, 2016a, 2016b). Volkanik kül
katmanı çalışmalarımızda stratigrafik bir kılavuz seviye olarak da değerlendirilmiştir (Resim: 1b). Kül katmanının alt bölümündeki 450-470 cm’lere ait
sediman içinde bulunan kavkılardan elde edilen Karbon 14 tarihi günümüzden 4167 ±29 yıl öncesine aittir. Bu durumda bu külün kaynağı olan volkanik
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etkinliğin bu tarihten sonra olması gerekir ki, bu da Santorini’nin Minoan
etkinliği ile uyumludur.
Bayraklı Höyüğü güneyindeki BYR 2018-02 numaralı sondaj biraz daha
batıda, kazı alanının sınırlarına yakın yapılmış olup bugünkü yüzeyden yaklaşık 3 metre kadar aşağıdaki kazı çukuru zemininden başlamış ve 7 metre derine inilmiştir. İlk 1 metresi höyük toprağı ile karışık kazı dolgusundan oluşmuştur. Sondajın 1-5,5 metreler arası ince taneli denizel sedimanlardan oluşmuştur. Son 1,5 metrelik bölüm de transgresyonu öncesi karasal sedimanlarla
devam etmiştir. Bu sondajın bulunduğu nokta kıyı kordonu ile sınırlanan kıyı
gölü dışında bulunduğu için daha derin, açık bir deniz ortamını yansıtmış ve
volkanik kül katmanına bu nedenle rastlanmamıştır (Harita: 5a-b, 6).
Biraz daha doğuya doğru yapılan BYR 2018-03 (BYR 11) numaralı sondaj
buradan geçen kanal betonuna denk gelmiştir. Bu nedenle hemen yakınında
BYR 2018-04 (BYR 12) sondajı gerçekleştirilmiştir (Harita: 5a-b, 6). Bu sondajda 7,25 metre derine inildiğinde sert bir zeminde kalınmış ve daha fazla
ilerlenememiştir. Muhtemel andezit ana kaya olabilir. Ana kaya üzerinde ise
kaba kum ve çakıl gibi kaba unsurlardan oluşan birim yer almış, ancak büyük bölümü sondaj ucundan dökülmüştür. Kaba unsurlu birim muhtemelen
güneydeki göl ortamını oluşturan kıyı kordonu malzemesidir. Bu birimin
üzeri yaklaşık 5,5 metre derinliklerde kıyı gölünün tabanı durumunda organik bataklık sedimanı ile kaplı olup volkanik kül katmanını içermektedir.
Volkanik kül katmanı ince taneli gri renkli kumlu sedimanlarla örtülmüştür.
Kül katmanının varlığı açık denize kapalı bir kıyı gölünün varlığını gösterir.
Yüzeyden itibaren 3 metrelik kahve renkli kumlu birim ise muhtemelen kanal yapımına bağlı yapay dolguya aittir.
Antik çeşme yapısı önünde yapılan BYR 2018-05 (BYR 13) numaralı sondaj
kazı çukurluğunda yapılmıştır (Harita: 5a-b, 6). Bu nokta deniz seviyesinin
altında olan bir yüzeydedir. Sondajın 2,6 metresinde volkanik kül katmanı
geçilmiştir (Resim: 1a-b). Daha aşağı seviyelerdeki kaba kumlu gri renkli birimler volkanik külün birikmesini sağlayan göl ortamını sınırlayan kıyı kordonlarına aittir. Üstteki kahve renkli kumlu birimler ise flüvyal kökenlidir.
Deniz seviyesi altında karasal birimlerin varlığı, Holosen transgresyonu ile
bugünkü seviyesine yükselen denizin bir kalıntısı olan kıyı gölünün içinde
biriken volkanik küllerin deniz seviyesine kadar karasal akarsu sedimanları
ile örtülmesi, deniz seviyesinin bu dönemde alçaldığının işaretidir. Buradaki volkanik küllerin, Santorini külleri ile benzer olduğu belirlenmiştir (Vardar ve Öner 2016a, 2016b). Santorini volkanının Minoan püskürmesi günü-

222

............................................................................................................

müzden 3640 yıl öncelere ait olduğu düşünülürse, Batı Anadolu kıyılarında
Bronz Çağı dönemine karşılık gelen regresyon dönemi ile uyumludur (Kayan, 1997). Bu durumda Bornova Ovası ile Bayraklı Höyüğü kıyılarında deniz seviyesinin Bronz Çağında alçaldığı anlaşılır. Deniz seviyesinin bugünkü
seviyesine tekrar yükselmesi ise hızlı alüvyon birikimi nedeniyle kıyı çizgisinin karaya doğru ilerlemesinde etkili olamamıştır.
Bayraklı Höyüğü doğusunda yapılan BYR 2018-06 (BYR 14) ve BYR 201807 (BYR 15) numaralı sondajlarda yüzeyden 3 metrelere kadar höyük materyali içeren kültür katmanları geçilmiştir (Harita: 5a-b, 6). Bu seviyelerden 7,5
– 8 metrelere kadar ise koyu gri-siyahımsı renkli kum oranı fazla sedimanlar
yer almıştır. Büyük olasılıkla bu birimler denizel ya da deniz seviyesinin etkisinde kalan fluvial kökenli sedimanlardan oluşurlar. Ayrıntılı mikrofosil
analizleri ile bu sedimanların ortam özellikleri kesin olarak belirlenebilecektir. Daha alt seviyelerde ise kahve renkli kaba unsurlu birimler yer almış
olup karasal akarsu sedimanlarına karşılık gelirler. Önceki çalışmalarımızda
hazırlanan batı-doğu yönlü kesitte bu hattaki sondajlar yeniden birlikte değerlendirilmiş olup denizel birimlerin nereye kadar sokulduğu yorumlanmıştır (Öner ve Kayan, 2006; Kayan ve Öner, 2013) (Çizim: 2a). Aynı şekilde
bugünkü deniz seviyesi altında fluvial kökenli sedimanların varlığı Bronz
Çağındaki regresyonun göstergesidir (Kayan, 1997; Karadaş vd., 2019).
Höyüğün kuzey ve kuzeydoğusunda yapılan sondajlarda [BYR 2018-08
(BYR 16A-E); BYR 2018-09 (BYR 17); BYR 2018-10 (BYR 18); BYR 2018-11
(BYR 19)] (Harita 5a-b, 6, Resim 2a) yüzeyden 4,5 metre derinliklere kadar
seramik parçası ve yapı kalıntıları gibi insana ait katkıların da bulunduğu
karasal kökenli fluvial birimlerden oluşmuştur. Sondajların 4,5 ile 7 metreleri arası denizel sedimanlar yer almaktadır. Bol denizel kökenli kavkıları ile
gözlenen bu sedimanlar sığ deniz ortamını yansıtır. Sondajların 7 ile 9 metrelerden daha derinlere doğru transgresyonu öncesi karasal sel birikintilerine
geçilmiştir. Denizel birimle karasal sel birikintileri arasında ise kıyı bataklığı
birimi yer almıştır (Çizim: 3a-b).
Bayraklı Höyüğü kuzey etekleri boyunca denizel ortam biraz daha batıya sokulmuştur. Kuzeyde günümüzde çocuk parkı ve basket sahasının bulunduğu mevki ile höyük arasındaki noktada yapılan BYR 2018-13 (BYR 21)
numaralı sondajda 1 metre derinliğe kadar düşerek oldukça sığlaşan denizel
ortam BYR 2018-12 (BYR 20) numaralı sondaj noktasında kıyı bataklıkları ile
son bulmuştur (Resim: 2b, Harita: 5a-b, 6 ve 7; Çizim: 3a-b). Burada bir diğer önemli nokta da BYR 2018-08 (BYR 16) sondajında ilk dört denemede 1,5
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ile 4,5 metreler arasında taş bloklarda kalınmış ve ilerlenememiştir (Çizim:
3a-b). Höyük kuzeydoğusunda kazı ile açığa çıkarılan yapı temellerinin bu
yönde devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu kesimde yükselti değeri 3 metre kadardır. Buna göre deniz seviyesinin 1,5 metre daha aşağısında yapı temellerinin bulunması, deniz seviyesinin Bronz Çağı regresyonu ile alçaldığının bir
başka kanıtı olarak değerlendirilebilir (Kayan, 1997).
Bayraklı Höyüğü çevresinde, 1996-2018 yılları arasında yaptığımız bütün sondaj sonuçları birlikte değerlendirilmiştir. Genel bilgilerimize göre
günümüzden 20.000 yıl önce son buzul maksimumunda -130 metre aşağıda
bulanan deniz seviyesi buzulların erimesiyle birlikte yükselerek günümüzden 7000-6000 yıl önce Bornova Ovası’na doğru ilerlemiş ve Bayraklı Höyüğü’nün bulunduğu alanı çevrelemiştir. Ancak höyüğün bulunduğu alan
kuzeybatısından anakaraya bağlı olup denizle tamamen kaplanarak bir ada
haline gelmemiştir. Günümüzde Bayraklı meydanının bulunduğu kesimde dar bir alanda anakaya bağlantısı olup buraya doğru sokulan deniz kıyı
bataklıkları şeklinde devam etmiştir (Çizim 3a-b, Harita 7). Deniz seviyesi
yükselmesi durunca, bu kez dağ derelerinin taşıdığı alüvyonlarla sığ deniz
ortamı dolarak, kıyı çizgisi bugünkü konumuna doğru ilerlemiştir. Ovada
büyük bir akarsu olmadığı için daha çok küçük akarsular bugünkü kıyı çizgisine kadar taşıdıkları alüvyonlarla kıyı bölümünü doldurmuşlardır. Bronz
Çağı’nda Batı Anadolu kıyılarında gözlenen birkaç metrelik deniz seviyesi
alçalması Bayraklı kıyılarını da etkilemiştir. Buna bağlı olarak sığlaşan ve
açık denizden kıyı kordonuyla sınırlanan kıyı gölü ve kıyı bataklıklarında
Santorini volkanının Minoan püskürmesine ait küller birikmiş ve korunabilmiştir. Bayraklı Höyüğü güneyinde yaptığımız BYR 2018-01 numaralı
sondajda bulunan volkanik kül katmanı alt bölümüne ait Karbon 14 tarihi
günümüzden 4167 ±29 yıl öncesini vermesi, volkanik etkinliğin bu tarihten
sonraki bir dönemde gerçekleştiğini gösterir. Bu da Santorini’nin Minoan etkinliği ile uyumludur. Bronz Çağı’ndaki seviye alçalması, kıyı bölümünün
daha çabuk karasal dolgularla kaplanmasına neden olmuş ve yeniden günümüz seviyesine yükselen deniz, içeriye fazla sokulamamıştır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bayraklı Höyüğü’nde delgi sondaj yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz araştırmalarımız sonucunda Holosen’de yükselen denizin Bornova Ovası ve Bayraklı çevresine transgresyonun sonlarında (Orta Holosen: Günümüzden 6000
yıl kadar önce) ulaştığı, fazla arızalı olmayan, pre-Holosen karasal bir dolgu

224

............................................................................................................

yüzeyini kapladığı belirlenmiştir. Bu süreçte Holosen öncesinde ova tabanında biriken karasal birikimler üzerinde yükselen deniz sularının Bornova
Ovası’nda bugünkü kıyıdan 1,5 km kadar içeriye ilerlediği anlaşılmıştır. Bayraklı Höyüğü güneyinden doğuya sokulan denizin, kuzeye doğru daha sığ
ve küçük bir girinti yaptığı ortaya konmuştur (Çizim: 3a-b, Harita:7). Doğudan ve kuzeyden gelen derelerin getirdiği kaba kumlu akarsu birikintileri bu
sığ deniz kesimini hızla doldurmuştur. Dolgu yüzeyi höyük alanı çevresinde
bugünkü deniz seviyesinin 2-3 m kadar altındadır. Bu yüzey üzerinde denizel sedimana rastlanmamıştır. Buna göre Bayraklı höyük alanı hiçbir zaman
bir ada durumunda bulunmamıştır. Bayraklı Höyüğü çevresinde 2018 yılında gerçekleştirilen delgi sondajlar bu bulgularımızı daha da kesinleştirmiştir.
Höyük güneyinde ve kuzeyindeki dalga ve akıntı etkisinde olmayan küçük
göl ve bataklıklarda volkanik kül bantları belirlenmiş ve bu küller Santorini
(Thera) volkanının Minoan etkinliği (GÖ 3640 yılları) ile ilişkilendirilmiştir.
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Harita 1: İzmir Körfezi çevresinin topografya haritası ve Bayraklı Höyüğünün yeri.

Harita 2: Bornova Ovası ve yakın çevresinin ana şekil birimleri ve Bayraklı Höyüğü ile ovadaki diğer höyüklerin konumu.
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Harita 3: Bayraklı Höyüğü ve yakın çevresinin morfografik birimleri. Yüksek rölyef kahverengi
(eküidistans 10 m)(1), alüvyal alanlar açık yeşil (2), Laka deresinin birikinti konisi turuncu
renk-noktalı desenle gösterilmiştir (3). Kırmızı nokta ve numaralar Bornova Ovasında
yapılan delgi sondajlara aittir.

Harita 4: Bornova Ovası’nda Holosen transgresyonu sonlarında (GÖ 7000-6000 yıl) Orta
Holosen’de kıyı çizgisi bugünküne oranla 1,5-2 km kadar içeriye sokulmuştur.
Bu dönemde bile Bayraklı Höyüğü bir ada durumuna dönüşmemiştir.
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Çizim 1a-b: Bornova Ovasının KB-GD yönünde Yeşilova Höyüğü’ne kadar uzanan kesiti
(a- üstte) ile K-G doğrultulu (b- altta) kesiti.
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Harita 5 a-b: Bayraklı Höyüğü ve çevresinin topografya haritası
(a-üstte) ve uydu görüntüsü (b-altta) ile sondaj yerleri (Sarı noktalar 1996-1998 yılları arasında, kırmızı
noktalar ise 2018 yılında yapılan delgi sondaj yerle-
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rini göstermektedir).

Harita 6: Bayraklı Höyüğü çevresinin günümüz ve Orta Holosen paleocoğrafyası ile delgi
sondaj yerleri. Höyüğün güney ve kuzey kesimlerdeki kıyı gölü ve bataklıklarda
çökelip korunan Santorini volkanının küllerine rastlanmıştır.
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Çizim 2a-b-c: Bayraklı Höyüğü sondaj sonuçlarına göre
hazırlanan doğu-batı (üstte-ortada) ve
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu (altta)
kesitler.
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Resim 1a-b: Bayraklı Höyüğü’nün bu noktada kurulmasının bir nedeni olabilecek tatlısu
kaynağına ait antik çeşme yapısı ve delgi sondaj çalışması [BYR 2018-05 (BYR
13) numaralı sondaj noktası] (a-üstte) ve sondajlarda ulaşılan volkanik kül
katmanı (b-altta).
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Resim 2 a-b: Bayraklı Höyüğü’nün kuzeydoğu (a-üstte) ve kuzey kesimlerinde (b-altta)
yapılan delgi sondaj çalışmaları.
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Çizim 3a-b: Bayraklı Höyüğü sondaj sonuçlarına göre hazırlanan kuzeybatı-güneydoğu
(üstte) ve güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu (altta) kesitler.
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Harita 7: Sondaj sonuçlarına göre belirlenen Bayraklı Höyüğü Orta Holosen kıyılarının
rekonstrüksiyonu.
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PANAZTEPE 2018 YILI PALEOCOĞRAFYA VE
JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI (MENEMEN-İZMİR)
Rifat İLHAN*
Serdar VARDAR
Ertuğ ÖNER
ÖZET
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi adına yürütülmekte
olan İzmir İli, Menemen İlçesi, Maltepe Beldesi Panaztepe Arkeolojik kazı
projesi kapsamında alüvyal jeomorfoloji – paleocoğrafya – jeoarkeoloji çalışmalarına 2018 yılında devam edilmiştir. 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.
Bu amaçla başlayan çalışmalardan elde edilen stratigrafik, sedimantolojik ve
paleontolojik sonuçlar doğrultusunda 2018 yılı Eylül ayı içerisinde bir hafta
süreyle arazi çalışmaları yapılmıştır. Delgi sondaj yöntemli bu çalışmalarımızda 2018 yılında 5 adet yeni sondaj gerçekleştirilmiştir. Bu sondajlardan
3 tanesi Panaztepe – Limankent çevresinde; 2 tanesi ise Maltepe güncel mezarlığı yakınlarındaki ova alanında yapılmıştır. Bu çalışma döneminde gerçekleştirdiğimiz 5 adet sondajla birlikte alandaki sondaj sayısı 20’ye ulaşmıştır. Bu yıl yapılan 2018-01 sondajından bir adet Karbon 14 tarihleme analizi
yaptırabilmek mümkün olmuştur. Elde edilen veriler önceki yıllardaki sonuçlarla korele edilerek kesitler ve paleocoğrafya haritaları güncellenmiştir.
Gelecek dönemlerde gerçekleştirilecek çalışmalar bu sonuçlar doğrultusunda planlanmıştır.
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GİRİŞ
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
zamanla yerleşmişlerdir. Seçilen yerin sağladığı imkânlar daha sonra kültürlerin gelişmesinde ve şekillenmesinde çok etkili olmuştur (Butzer, 1982).
Kıyılar ve deltalar genellikle insanların ihtiyaçları bakımından çeşitli zenginlikler bir arada bulunduğu alanlar olup, doğal çevrenin nispeten daha
hızlı değiştiği yerlerdir. Özellikle Holosen’de meydana gelen deniz seviyesi
değişmeleri bu değişimleri arttıran, hızlandıran etkiler yaratmıştır. Kıyı bölgelerinde ve deltalarda var olmuş eski yerleşimler ve kültürler bu alanlarda
meydana gelmiş doğal çevre değişmelerinden etkilenmişlerdir. Bu alanlardaki yerleşimler Holosen’de meydana gelen deniz seviyesi değişmelerine bağlı
olarak önemli doğal – coğrafi çevre değişmeleri yaşamışlardır. Türkiye’nin
batısında, Ege Bölgesi kıyı bölümünde yer alan ve önemli yerleşmelere ev
sahipliği yapan Gediz Deltası da bu değişmelerin yaşandığı alanlardandır
(Kayan ve Öner, 2015). Maltepe sırtı ve eteklerinde bulunan Panaztepe ve limanı olduğu düşünülen Limankent arkeolojik yerleşimleri deltadaki önemli
yerleşmelerden biri olup, belirtilen doğal – coğrafi çevre değişimlerden etkilenecek bir konumdadır (Harita 1).
Günümüzden 6000 yıl önceye giden bu yerleşmelerin ilk kuruldukları
dönemden bugüne doğal/coğrafi çevreleri oldukça değişmiştir (Kayan, 2003;
Kayan ve Öner, 2015; Öner ve Vardar, 2017, 2018a, 2018b, 2019; Özkan, 2012).
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 için, alüvyal alanda delgi
sondaj çalışmaları yapılması gerekmiştir. Çünkü belirtilen doğal çevre değişmelerinin izleri kıyı düzlüğünü kaplayan alüvyon katmanlarında gizlidir. Bu
amaçlarla 1990 yılında başlayan delgi sondaj çalışmaları elde edilen veriler
doğrultusunda yapılmaya devam etmektedir.
Panaztepe’nin liman alanı olduğu düşünülen Limankent, Gediz Irmağı’nın
taşıyıp Maltepe sırtlarının doğu etekleri boyunca biriktirdiği alüvyonlar ile

240

............................................................................................................

boğulmuş halde bulunmaktadır. Günümüzde etek dolguları ve onun önünde ovanın alüvyal dolguları altında devam ettiği tespit edilen Limankent bulguları (Erkanal, 2006) bu kesimde gerçekten bir liman özelliği olup olmadığı
sorusunu doğurmuştur. Bu nedenle Limankent yakınlarında ve etek kesimine yakın bir alanda yapılan 2017 sondajları gibi 2018 sondajları da bu alanda
yapılmıştır. Bu yılki ilk sondaj olan PZT 2018-01 sondajının 940-960 cm derinliklerinden alınan sedimanlar içindeki denizel kavkılardan Ege Üniversitesi
BAP projesi kapsamında bir adet örneğin Karbon 14 tarihleme analizi yaptırabilmek mümkün olmuştur.
Sondajların arazide yapılan ilk gözlemlerinde bir takım ön bulgular elde
edilmiştir. Bunun yanında sondaj sırasında alınan sediman örneklerinin Ege
Üniversitesi Coğrafya Bölümü Alüvyal Jeomorfoloji Laboratuvarında tane
boyu analizleri, kimyasal özellikleri ve içerdiği fosil kalıntıları (makro ve
mikrofosiller) ayrıntılı bir şekilde incelenmeye devam etmektedir. Elde edilen veriler önceki yılardaki sonuçlarla korele edilerek kesitler ve paleocoğrafya haritaları güncellenmiştir. Gelecek döneme ait gereken çalışmalar bu
sonuçlar doğrultusunda planlanmıştır.
JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER
Gediz Deltası, Batı Anadolu’daki en büyük kıyı ovalarından biridir.
Deltayı oluşturan Gediz Irmağı, havzasının doğu kesiminde platolara gömülü derince vadilerde akarken Salihli kuzeyinde Gediz grabeni tabanını
doldurarak batıya doğru akmakta, Manisa batısında Emiralem Boğazı’nı geçerek bugünkü delta kıyı ovasına ulaşmaktadır (Harita: 1, 2). Gediz Grabeni
ilk bakışta adeta kapalı bir havzayı andırmakta, Emirâlem boğazında andezitik birimlere gömülerek dar ve derince bir vadi oluşturmakta ve dış drenaja
açılmaktadır (Erinç, 1955; Kayan ve Öner, 2015; MTA, 2017). Gediz Irmağı
havzası boyunca bulunan farklı litolojik birimlere ait kayaçları aşındırarak
taşıdığı alüvyonları Emirâlem boğazını geçerek İzmir körfezine döküldüğü
yere kadar getirmektedir (Harita: 3).
Gediz Irmağı’nın taşıdığı alüvyonlarla şekillenen delta geometrik olarak
kenarları KD-GB ve KB-GD doğrultularında uzanan kareye benzer büyük
bir çöküntü çukurluğu (graben) içinde şekillenmiştir (Harita: 2, 3). Delta,
genç volkanik kütleler olan kuzeybatıdaki Foça tepelikleri, kuzeydoğudaki Dumanlı Dağ ve doğudaki Yamanlar Dağı ile çevrelenmiş durumdadır
(Kayan ve Öner, 2015).
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Delta alanında bulunan İzmir Körfezi’nin de içinde bulunduğu çukurluğun dolması ve Holosen boyunca şekillenmesinde etkili olan en belirgin faktör deniz seviyesi değişmelerine bağlı olan kıyı alanlarındaki değişmelerdir.
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., 1988; Kayan, 1988; 2012; Lambeck ve Purcell, 2005;
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 18.000
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, 1996a, 1997a, 1997b, 1999a). Bu
dönemlerde kıyılarda liman kentleri olarak kurulan eski yerleşmeler, giderek kıyı çizgisinden oldukça içerilerde kalmış ve önemlerini kaybetmişlerdir
(Kayan, 1991, 1995, 1997c, 1999b, 2003a; Kraft vd., 2003a, 2003b, 2005; Kayan
ve Öner, 2007; Öner, 2013). 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, 2009; Kraft vd., 2011; Kayan ve Öner, 2013).
Gediz Delta’sında yer alan Panaztepe ve Limankent de bu özelliklere sahip
antik yerleşimlerdir. Panaztepe ve Limankent yerleşimlerin ilk kuruldukları
dönemden bugüne doğal/coğrafi çevreleri oldukça değişmiştir (Kayan, 2003;
Kayan ve Öner, 2015; Öner ve Vardar, 2017, 2018a, 2018b, 2019; Özkan, 2012).
Alanın paleocoğrafya özelliklerini belirlemek, kıyı çizgisi ve deniz seviyesi
değişmelerini ortaya koyabilmek ve yukarıda belirtilen arkeolojik problemlere cevap bulabilmek 1990 yılında başlayan çalışmalar Panaztepe-Limankent
arkeolojik kazı projesi kapsamında 2018 yılında da devam edilmiştir.
2018 Delgi Sondaj Çalışmaları ve İlk Değerlendirmeler
Gediz delta-taşkın ovasında sondaj çalışmaları 1990 yılında başlamıştır.
1990 yılında 1, 1998-2002 yıları arasında 11, 2017 yılında 3 ve 2018 çalışmalarında yapılan 5 sondaj ile toplam sondaj sayısı 20’ye ulaşmıştır (Resim: 1).
Önceki sondajlardan elde edilen veriler ile 2018 sondajları birlikte değerlendirilmiştir. Limankent önlerinde alüvyon birikiminin sediman özellikleri ve
içerdikleri makro ve mikro fosiller yardımıyla düşey yöndeki değişmeler
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önce her bir sondaj için belirlenip yatay yönde aynı hat üzerindeki sondajlardan kesit ve paleocoğrafya haritaları hazırlanmıştır (Çizim: 1, 2) (Öner ve
Vardar, 2019).
2018 yılı sondaj çalışmalarında Panaztepe – Limankent çevresinde 3;
Maltepe güncel mezarlığı yakınlarında ova alanında 2 adet olmak üzere toplam 5 adet sondaj gerçekleştirilmiştir. Sondajlar, daha önceki yıllarda yapılan
sondajlarda olduğu gibi yer – sondaj yılı – sondaj numarası – şeklinde (PZT2018-01 gibi) adlandırılmıştır. Panaztepe 2018 sondalarının ortam dönemleri-tarihleri göreceli bir değerlendirme ile önceki yıllarda elde edilen verilerle
değerlendirilerek belirlenmiştir.
Panaztepe-2018-01 (PZT-2018-01) Sondajı ve İlk Değerlendirmesi
PZT-2018-01 sondajı, PZT-2017-03 nolu sondajın yaklaşık 20 metre batısında, Limankent olarak tanımlanan kesimde, iki elektrik direği arasındaki
Maltepe sırtına doğru olan alanda nispeten eteklere yakın bir noktada yapılmıştır (Resim: 1). PZT-2018-01 nolu sondajda yüzeyden itibaren 15 metre
derine inilmiştir. PZT-2018-01 sondajda yüzey ile 2 metre arasında kolüvyal birikintiler, 2 metre ile 5 metreler arasında kültür katmanı geçilmiştir.
5 metre ile 8,4 metre arasında ise Gediz Irmağı’nın karasal ortamda biriken
delta-taşkın ovası sedimanları bulunmuştur. 8,4 metre ile 10 metre arasında
delta ortamı sığ su sedimanları geçilmiş, 10 metre ile 14,75 metre arasında ise
denizel ortam sedimanlarına ulaşılmıştır. Shoreface niteliğindeki bu ortam
Orta ve Geç Holosen döneme aittir. Bu katmanın altında 14,75 metre ile 15
metre arasında anakaya örtüsü ve anakayaya ulaşılmış ve sondaj bu seviyede
sonlandırılmıştır (Resim 2, 3). PZT- 2018-01 sondajının 940-960 cm’lerinden
alınan sediman örnekleri içindeki denizel kavkıların Karbon 14 tarihleme
analizi sonucu günümüzden 6367 ±34 yıl öncesini vermiştir. Buna göre Orta
Holosen’de denizin bu alana ulaştığı kesinleşmiştir.
Panaztepe-2018-02 (PZT-2018-02) Sondajı ve İlk Değerlendirmesi
PZT-18-02 numaralı sondajı da Limankent girintisi içinde, PZT-17-03 ve
PZT-18-01 sondajının batısında, Maltepe sırtlarının hemen doğu eteğinde
Limankent kazı alanı yakınlarında yapılmıştır (Resim: 1). PZT-18-02 numaralı sondajda yüzeyden 6,30 metre derine inilmiştir. Sondajda 0-2 m arasında
kolüvyal birikintiler, 2-4,5 metreler arasında kültür katmanı, 4,5-5,6 metreler arasında ise Gediz Irmağı’nın karasal ortamda biriken delta-taşkın ovası
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sedimanları bulunmuştur. 5,6-6 metreler arasında kıyı bataklığı yer almıştır. 6-6,3 metre arasında anakaya örtüsü ve hemen altta anakaya gelmiştir.
Böylece PZT-18-02 numaralı sondaj 6,3 m’de anakayada sona erdirilmiştir
(Resim: 4, 5).
Panaztepe-2018-03 (PZT-2018-03) Sondajı ve İlk Değerlendirmesi
PZT-18-03 numaralı sondaj PZT-18-01 ve PZT-18-02’nin yaklaşık 160 – 170
metre kadar güneyindeki elektrik direği yakınında yapılan arkeolojik kazı
çukuru içinde steril bir noktada yapılmıştır (Resim 1). Kazı çukuru içerisinde
başlanan sondajda 5,7 metre kadar derine inilmiştir. Kazı çukurunun derinliği de göz önüne alındığında PZT-18-03 numaralı sondajın toplam derinliği
yüzeyden itibaren yaklaşık 8,5 metreye ulaşmaktadır. Sondajda kazı çukurundan yaklaşık 1,3 metreye kadar devam eden kültür katmanı geçilmiştir.
1,3 metre ile 3,7 metre arasında Gediz Irmağı’nın karasal ortamda biriken
delta-taşkın ovası sedimanları bulunmuştur. 3,7 metre ile 4,9 metre arasında
delta-kıyı bataklığı sedimanları geçilmiştir. 4,9 metre ile 5,6 metre arasında
denizel ortamı yansıtan sedimanlara ulaşılmıştır. 5,6 metrelerde başlayan
anakaya örtüsü ve hemen altında anakayaya ulaşılınca sondaj 5,7 metrede
sonlandırılmıştır (Resim: 6, 7).
Panaztepe-2018-04 (PZT-2018-04) Sondajı ve İlk Değerlendirmesi
PZT-18-04 sondajı, Maltepe mezarlığı eteklerinden itibaren başlayan
düzlükte yapılmıştır Resim: 1). İlk iki denemede yapı taşlarına kalınmıştır. PZT-18-04 nolu sondajın ilk denemesinde 2,1 metrede rastlanılan yapı
taşları nedeniyle sondaj bu seviyede sonlandırılmıştır. İlk denemedeki sondajda 0–2,1 metre arasında kültür katmanına ait sedimanlar elde edilmiştir. PZT-18-04 nolu sondajın ikinci denemesinde (PZT-18-04-2) 1,8 metrede
yapı taşlarına rastlanılmıştır. Bu denemede de yüzey ile 1,8 metre arasında
kültür katmanına ait sedimanlar bulunmuştur. Üçüncü noktadaki denemede ise (PZT-18-04-3) yüzeyden 12 metreye kadar inilmiştir. Bu sondajda
yüzey ile 4,6 metre arasında kültür katmanına ait sedimanlar geçilmiştir.
4,5 metre ile 6,15 metreler arasında Gediz Irmağı’nın karasal ortamda biriken delta-taşkın ovası sedimanları bulunmuştur. 6,15 metre ile 10,9 metreler arasında delta-kıyı bataklığı sedimanları geçilmiştir. 10,9 metre ile 12
metre arasındaki seviyelerde ise denizel ortam birikintilerine ulaşılmıştır
(Resim: 8, 9).
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Panaztepe-2018-05 (PZT-2018-05) Sondajı ve İlk Değerlendirmesi
PZT-18-05 sondajı, PZT-18-04 sondajlarının yaklaşık olarak 1 km kuzeydoğusunda Gediz Irmağı yakınlarında yapılmıştır (Resim 1). PZT-18-05
nolu sondajda 10 metre derine inilmiştir. Yüzey ile 5,4 metre arasında Gediz
Irmağı’nın Maltepe boğazına getirdiği akarsu taşkın ovası sedimanları geçilmiştir. Akarsu taşkın sedimanlarının hemen altında yaklaşık 9,75 metrelere
kadar devam eden delta-kıyı bataklığı ortamına ait sedimanlar bulunmuştur.
9,75 metre ile sondajın bitirildiği 10 metre arasında ise denizel ortam birikintilerine ulaşılmıştır (Resim: 10, 11).
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Panaztepe kazıları kapsamında yapılan 2017 ve 2018 yılları sondajlarının
verileri, Gediz Deltası genelinde daha önce yapılmış sondajlarımızda elde
edilen verilerle büyük ölçüde yakınlık göstermektedir. Özellikle ayırt edilmiş
ortamlar açısından benzerlik söz konusudur. 2018 sondaj çalışmaları sonuçlarına göre şunlar ifade edilebilir:
-Limankent yakınlarında yapılan her üç sondajda da (PZT-18-01, 02 ve 03)
anakaya ulaşılmıştır. Anakaya üzerinde ise denizel ortam sedimanları veya
kıyı bataklığı bulunmuştur. Denizel birimin üzerine denizel-karasal geçiş tipini ortaya koyan delta ortamı sedimanları yer almaktadır. Sondajların ilk 5
metrelik kesiminde içinde seramik parçaları ve yapı taşlarının bulunduğu
kültür katmanları geçilmiştir. Kültür katmanı ile denizel ya da kıyı bataklıkları arasında Gediz Irmağı’nın karasal ortamda biriktirdiği sedimanlara
ulaşılmıştır. PZT-2018 ilk üç sondajında etek kesiminde yamaçlardan süpürülerek yıkanan kolüvyal malzeme katkısı görülmüştür. Bu üç sondajda da
anakaya yüzeyine ulaşılmıştır (Resim: 3, 5, 7).
-Deltada 1991’den 2015 yılına kadar yapılmış çalışmalarla çizilen KB-GD
doğrultulu kesit Gediz Deltası’nın temel alüvyal birimlerini-katmanlarını ortaya koymuş ve denizin Orta Holosen’de en çok içeri sokulduğu döneme ait
kıyı çizilmiştir (Kayan ve Öner, 2015; Şekil 12, 14A ve 15). 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. Panaztepe
2018 sondajlarında da bu birimler ayrılmıştır (Çizim: 1, 2).
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-Limankent sondajları denizin Maltepe sırtlarının doğu eteğine kadar
sokulduğunu göstermiştir. 2018 yılında gerçekleştirilen ilk üç sondajda da
(PZT-2018-01, 02, 03) 2017 yılında yapılan sondajlarda ulaşılamayan kıyının
doğrudan anakayaya geldiğini gösteren verilere ulaşılmıştır. Aynı zamanda,
PZT- 2018-01 sondajının 940-960 cm’sindeki denizel kavkıların Karbon 14 tarihleme sonucu günümüzden 6367 ±34 yıl öncesini vermiştir. Buna göre Orta
Holosen’de denizin bu alana ulaştığı tarih olarak da belirlenmiştir.
-2017 ve 2018 yılında Limankent çevresinde yapılan sondajlar bu alanın
Neolitik, Tunç Çağı ve Antik Çağ başlarında liman olma özelliğinin bulunduğunu göstermiştir. Ancak Kesik Mahallesi yönünde KD’ya doğru yeni bir
kesitin alınması ve Maltepe ile Kesik-Musabey arasında kalan alanda Orta
Holosen kıyısının sondajlarla hassas bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Bu durumda gelecek dönemlerde yapılacak sondajların bu kesimde yoğunlaştırılması planlanmıştır.
-Maltepe-Geren Boğazı’nın sediman katmanlarının tanınması ve Maltepe
sırtlarının muhtemelen bir ada olduğu döneme ait kıyıların detaylı bir şekilde ortaya konulabilmesi için, bu kesimde sondaj yapılması gerekmiştir. Bu
yılki sondajlarda hemen Maltepe Mezarlığı eteklerinden itibaren başlayan
düzlükte (Nekropol alanı olmasından şüphelenilen yerde) iki sondaj yapılmıştır. PZT-2018-04 sondajının ilk iki denemesi yapı taşları nedeniyle birkaç
metrede sona ermiştir. Bu alandaki 3. noktada ise yüzeyden 12 metre derine
inilebilmiştir. Yüzeydeki ilk 8 metrelere kadar kültür katmanı devam etmiştir
(Resim: 9). 7,5 metrelerde rastlanan koyu renkli seramik parçalarının çok eski
dönemlere tarihlenebileceği izlenimi edinilmiştir. Kabaca bugünkü deniz seviyesinin de 2-2,5 metre kadar altında bulunması akla bazı soru işaretleri getirmiştir. Sondaj denizel birimde sona ermiştir. Muhtemelen bu denizel birim
bir miktar daha derine devam etmektedir.
-Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalardan elde edilen veriler ile 2018
yılı sondaj çalışmalarının sonuçları birlikte değerlendirilerek kesitler ve paleocoğrafya haritaları güncellenmiştir (Resim: 12).
-Doğru ve güvenilir tarihlemeler paleocoğrafya-jeoarkeoloji yorumları
için çok önemlidir. Bu yaklaşımla 2018 sondaj örneklerinden de tarihlendirme için uygun seviyelerden hassas bir şekilde tarihleme analizi için alınan örneklerden birinin Karbon 14 analizi yaptırılması mümkün olmuştur.
Ayrıntılı yorumların yapılabilmesi için daha çok sayıda tarihleme sonucuna
gerek duyulmaktadır.
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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. Bu amaçla 2019 yılı yaz döneminde de Panaztepe kazı projesi
kapsamında sondajlara ve arazi çalışmalarına devam edilmesi planlanmıştır.
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Resim 8: PZT-2018-04 No’lu sondaj çalışmasından görünüm.

Resim 9: PZT-2018-03 No’lu sondajdan elde edilen sedimanlar ve ortam yorumu.
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Resim 10: PZT-2018-05 No’lu sondaj çalışmasından görünüm.
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TEPECİK HÖYÜK 2018 YILI PALEOCOĞRAFYA VE
JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI (ÇİNE-AYDIN)
Ertuğ ÖNER*
Rifat İLHAN
Serdar VARDAR
ÖZET
Tepeçik Höyüğü, Çine Ovası’nda, Çine Çayı ile Karakollar yerleşimi arasında yer alır. Çine İlçesinin 5 km batısındaki Tepecik Höyüğü, Çine Çayı’nın
taşkın ovasında, akarsu yatağının 650 metre doğusunda bulunur. Höyük
çevresindeki ova tabanından 9 m kadar yükseklikte, 50x120 metre ölçülerinde oval küçük bir tepe şeklindedir. Tepecik, Batı Anadolu’nun önemli höyük
yerleşimlerinden biri olup bu alandaki ilk çalışmalar 1995 yılında Engin Akdeniz tarafından Büyük Menderes Ovası ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında gerçekleştirilmiştir. Sonraki dönemde Sevinç Günel tarafından
2001 yılında yüzey araştırması kapsamında araştırılan höyükte 2004 yılında
da kazı çalışmalarına başlanmıştır. Çine Höyüğü ve çevresinin paleocoğrafya
ve jeoarkeolojik özelliklerini belirlemek amacı ile 2018 yılı yaz döneminde toplam 26 adet delgi sondaj gerçekleştirilmiştir. Bu alanda yaptığımız delgi sondaj
yöntemli paleocoğrafya araştırmalarından elde edilen verilerle, Tepecik Höyüğü’nün yerleştiği doğal ve steril zeminler ile höyüğün dağılışı hakkında bilgi
edinilmiştir. Tepecik Höyüğü’nün orta bölümünde kültür katmanları doğrudan anakaya üzerine gelmektedir. Höyüğün BGB kesiminde kültür katmanının tabanında 6-8 m derinde Holosen öncesi dolgular bulunur. Doğu bölümde
ise kültür katmanları art bataklık sedimanları üzerindedir. Buna göre Tepecik
yerleşimi Çine Çayı’nın taşkınları ile şekillenen ova yüzeyindeki sulak bir ortamın kenarında yer almıştır. Aynı zamanda kazı alanında gözlenen Santorini
(Thera) volkanına ait kül katmanına, höyüğün batı yamacında yapılan ÇTH-11
sondajında 3 metre derindeki kültür tabakası içinde de rastlanılmıştır.
*
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GİRİŞ
Aydın’ın güneydoğusundaki Çine Ovası’nın ortalarında ve Çine İlçesinin
5 km batısında bulunan Tepecik Höyüğü, Çine Çayı yatağının 650 m kadar
doğusunda yer alır (Harita: 1, 2, 3, 4 ve 5). Tepecik Höyüğü ile ilgili ilk çalışmalar Engin Akdeniz tarafından 1995 yılında Büyük Menderes Ovası ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Sevinç
Günel, 2001 yılında yüzey araştırması kapsamında araştırdığı Tepecik Höyüğü’nde, 2004 yılında kazı çalışmalarına başlamıştır (Günel, 2006a, 2006b,
2008) . Çine Çayı’nın taşkın ovasında, çevresinden 9 m yükseklikte, 50x120 m
ölçülerinde oval küçük bir tepe şeklindeki Tepecik Höyüğü’nde Geç Neolitik,
Kalkolitik ve Tunç Çağı dönemlerine ait yerleşim ve kültür izlerine rastlanmıştır (Günel, 2007, 2013, 2014a, 2014b) (Harita: 6, 7, 8). Çine Höyüğü ve çevresinin paleocoğrafya ve jeoarkeolojik özelliklerini belirlemek amacı ile 2018
yılı yaz döneminde ekibimiz tarafından arazi çalışılmalarına başlanılmış ve
26 adet delgi sondaj gerçekleştirilerek höyük ve çevresinin sediman özellikleri incelenmiştir (Harita: 4, 6, 7, Çizim 1, Resim: 1, 2). Arazide elde edilen
ön bilgiler yanında delgi sondajlardan alınan sediman örneklerinin laboratuvar analiz çalışmaları yine ekibimiz üyeleri tarafından sürdürülmektedir.
İlk sonuçlarımıza göre Tepecik yerleşiminin merkezinde kültür katmanları
doğrudan anakaya üzerine geldiği ve Çine çayının taşkınları ile şekillenen
ova yüzeyindeki sulak ortamın kenarında yer aldığı belirlenmiştir (İlhan vd.,
2019) (Çizim: 2, 3). Ayrıca kazı çalışmalarında da gözlenen volkanik kül tabakasına, batı yamaçta yapılan delgi sondajımızın 3. metresinde kültür katmanı
içinde de ulaşılmıştır. Santorini (Thera) volkanına ait kül katmanı olduğu
belirlenen bu kül katmanı henüz yaşlandırma verilerinin bulunmadığı çalışmamızda stratigrafik bir seviye oluşturması ve zaman vermesi açısından
önemlidir.
ÇİNE OVASI VE TEPECİK HÖYÜĞÜ’NÜN COĞRAFİ-ARKEOLOJİK
ÖZELLİKLERİ
Tepecik Höyüğü’nün bulunduğu Çine Ovası, Aydın İlinin güneyinde,
Büyük Menderes Irmağı’nın önemli kollarından biri olan Çine Çayı’nın su
toplama havzasında yer alır. Çine depresyonu KB-GD doğrultusunda uzanmakta ve kuzeyde Bahçearası boğazı ile B-D doğrultusunda uzanan Büyük
Menderes depresyonuna bağlanmaktadır (Harita: 1 ve 2). Çine Ovası, çevresindeki Menderes Masifinin kristalin kayaçlarından oluşan ve masifin
Neotektonik rejimin kontrolünde domlaşması sırasında yükselen blokların
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arasında oluşmuş genç bir depresyonun tabanında şekillenmiştir (Harita: 5).
Çine yöresi tektonik açıdan KB-GD ve KD-GB doğrultulu eski yapısal çizgilerin kontrolünde şekillenmiştir. Bunu Çine depresyonunun kuzey kesiminden Büyük Menderes depresyonunu oluşturan daha genç B-D doğrultulu
yapısal çizgiler kesmektedir (İzdar 1971; Hinsbergen, 2010). Çine ve yakın
çevresinin iklimi Akdeniz iklimidir. Ege kıyılarına göre nispeten daha az yağış alan Çine Ovasının sıcaklık değerleri yaz aylarında kıyı bölgelerine göre
belirgin bir şekilde daha yüksektir. Çine ovasının yakın çevresindeki dağlık
kesimlerde maki formasyonu geniş alanlara yayılmaktadır. Bunun üzerindeki daha yüksek alanlarda Kızılçam ve Fıstıkçamı yer alır. Ovanın güney
kesiminde Menteşe platosuna doğru maki formasyonu içinde meşe ve ardıç
toplulukları bulunur (Günal 1986).
Çine Ovası’nın en önemli arkeolojik kalıntısı olan Tepecik Höyüğü, Geç
Neolitik-Erken Kalkolitik dönemden başlayıp Geç Tunç Çağı sonuna kadar
devam eden kültür tabakaları barındırır (Günel, 2008, 2014b, 2015). Tepecik Höyüğü’nde ele geçen alet ve silah olarak kullanılan obsidyenler Yunanistan’ın Milos adasından getirilmiş olup bölgede MÖ 5500’lerden itibaren
değiş tokuşa dayalı bir ticaretin bulunduğunu gösterir (Günel, 2008; 2016a,
2016b). Tepecik Höyüğü’nde açığa çıkarılan sur duvarı, Batı Anadolu’da Troya’dan sonra görkemli bir savunma sisteminin ikinci örneği durumundadır
(Günel 2014b, 2016b). Tepecik yerleşiminin ekonomik olarak güçlü bir ticaret
kenti olduğu ve Anadolu’nun iç kesimleri ile Ege adaları arasındaki ticaret
için önemli bir konumda olduğu anlaşılmıştır. Höyükte yapılan çalışmalarda
elde edilen iki mühür baskısında iki Hitit hiyeroglifi bulunması, Hititlere ait
kültürel izlerin varlığını ortaya koymuştur (Günel 2008; 2014b, 2017).
TEPECİK HÖYÜĞÜ VE ÇEVRESİNDE PALEOCOĞRAFYA-JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI
Tepecik Höyüğü, Çine Ovası’nın daha çok akarsuların taşkınlarıyla oluşturduğu bölümünde yer alır. Bu nedenle höyük ve çevresinin şekillenmesinde, ilk yerleşimin başlamasından itibaren özellikle Çine Çayı’nın taşkınları etkili olmuştur. Buna bağlı olarak akarsu çevresindeki sulak alanların
varlığı yerleşim için uygun koşulları oluşturmuştur. Tepecik Höyüğü’nde ilk
insanların yerleştiği Geç Neolitik dönemden günümüze kadar geçen sürede meydana gelen değişmeler, höyük materyali ve doğal süreçlerle biriken
sedimanlar içinde izler bırakmıştır. Bu izleri ortaya koyabilmek için höyük
ve çevresindeki taşkın ovasında delgi sondajlar yapılmıştır (Harita: 4, 6, 7,

.............................................................................................................. 261

Çizim: 1, Resim: 1, 2). Sondajlarla alınan sediman örnekleri arazide ve daha
sonrasında laboratuvarda incelenerek biriktikleri ortam özellikleri ile değişmeler yorumlanmış ve bu sonuçlara göre kesitler hazırlanmıştır (Harita: 4,
Çizim: 2, 3).
Tepecik Höyüğü Delgi Sondajları
Tepecik Höyüğü’nün üst bölümünde yapılan 12 adet ÇTH-01A-L sondajlarında birkaç metrelik derinliklerde bulunan kırmızı killi-siltli bir matriksle
yapışmış çakılların oluşturduğu kaliş tipli çok sert katman geçilememiştir
(Harita: 4, 6, 7, Çizim: 1, Resim: 1, Çizim: 2). Bu katman, arkeolojik kalıntıları da örtmekte olup kazı çalışmalarını da zorlaştırmıştır. Büyük bir taşkınla
getirilen kaba unsurların kırmızı renkli ince taneli matriksle bu denli pekişmesini, höyükte meydana gelen büyük bir yangınla açıklamak mümkündür.
Sıcaklık etkisi ile pişen kırmızı ince materyal, çakılları çok sıkı yapıştırmış
olabilir. Tepecik Höyüğü sondajlarına göre yerleşim yeşilimsi silt-kilden yapılı küçük bir anakaya tümseği üzerinde başlamıştır. Bu tümseğin doğu yamacı batıya göre daha dik olup asimetrik bir rölyef gösterir. Kültür dolguları
merkezde doğrudan anakaya üzerine gelir. Höyüğün DKD’sundaki ÇTH
10-2 sondajı höyüğün bu yöndeki eteklerinde sulak bir ortamın (art bataklık)
varlığını göstermiştir (Harita: 4, Çizim: 3). Höyüğün BGB yününde ise anakaya eteği boyunca Holosen öncesi kırmızımsı sert dolgular (eski birikinti konisi) tespit edilmiştir. Yine BGB yönünde höyüğe ait kültür katmanları Çine
Çayı’nın taşkın sedimanları ile ardalanmalı geçiş (interfingering) oluşturur.
Bu özellik yerleşim alanının taşkınlardan zaman zaman etkilendiğini göstermektedir (Harita: 4, Çizim: 2, 3).
ÇTH-11 sondajının 3 m derinliğinde volkanik kül (tefra) katmanına ulaşılmıştır (Çizim. 3). Küller kazı alanında da takip edilmektedir. Batı Anadolu’da
birçok bataklık, sığ kıyı ve göl ortamlarında bulunan küllerin Bayraklı, Beycesultan ve Tepecik gibi höyüklerde yerleşim alanlarında bulunması özel bir
durumdur (Vardar ve Öner 2016a; 2016b). Tefranın kültür katmanları içinde
saklanabilmiş olması anlamlıdır. Kazı projesi tarafından yaptırılan element
analizleri volkanik küllerin Santorini Volkanının Minoan (GÖ 3650) patlamasına ait olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle kül katmanı hem kültür
dolguları hem de doğal sedimanlar için bir kılavuz seviyedir. Tunç Çağı’nda
patlamanın meydana geldiği zamanın yüzeyini vermektedir. Bunun yanında
kronostratigrafik göreceli tarihlemeler için anahtar katmandır.
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Delgi Sondajlar:
Çine İlçe merkezinin 5 km kadar batısında bulunan Tepecik Höyüğü ve
çevresinde sondajlı alüvyal jeomorfoloji-paleocoğrafya ve jeoarkeoloji çalışmaları yapmak üzere 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü Çine’ye ulaşılıp Tepecik Höyüğü’ne gelinmiştir. Sondaj çalışmalarına hemen höyüğün merkezi
ve yüksek kısmında (Kazı alanı çardağı batısında) başlanmıştır. Höyüğün
yüksek ve merkezi kısmında çakıllı ve kırmızı renkli silt-kil matriksli yapışık,
kaliş karakterli birim ÇTH-01 sondajlarında geçilememiş, aynı alanda ilk gün
7, ertesi gün 5 olmak üzere toplam 12 deneme yapılmıştır. Bu sondajlar 65
cm’den 275 cm derinlikler arasında değişmiş olup sert kaliş biriminin altına
ulaşılamamıştır. Bu 12 sondaj ÇTH-01A ile ÇTH-01L olmak üzere alfabetik
olarak numaralandırılmıştır (Harita: 4, 6, Resim: 1, Çizim: 1, 2).
ÇTH 2018-01A sondajı: Tepecik Höyüğü merkezi ve yüksek kısmında, kazı
alanı çardağının 15 m kadar güneybatısında yapılmıştır. 140 cm derinde sert
zeminde daha fazla ilerlenememiştir. Açık kahve boz silt sediman içinde seramik parçaları ve yuvarlanmış çakıllar bulunmuştur. Kaba kumdan çakıla
yuvarlaklaşmış kumlu – çakıllı birimde 140 cm’den derine gidilememiştir.
Çakıllar kırmızı renkli matriksle çok fazla pekişmiş olup adeta kaliş karakteri kazanmıştır. ÇTH 2018-01B sondajı: Tepecik Höyüğü merkezi ve yüksek
kısmında, kazı alanı çardağının ve ÇTH-01A sondaj noktasının 6 m kadar
batısında yapılmıştır. 120 cm derinde sert zeminde kalınmıştır. ÇTH-01A
sondajına benzer özellikte sedimanda 120 cm’den derine inilememiştir. ÇTH
2018-01C sondajı: Tepecik Höyüğü merkezi ve yüksek kısmında, kazı alanı
çardağının güneybatısında ve ÇTH-01B sondaj noktasının 5 m kadar kuzeyinde yapılan bu sondajda da kalişli birimde 1 m derinlikten öteye geçilememiştir. ÇTH 2018-01D sondajı: Tepecik Höyüğü merkezi ve yüksek kısmında, kazı alanı çardağının güneybatısında ve ÇTH-01A sondaj noktasının 5
m kadar güneybatısında gerçekleştirilen bu sondajda da benzer sedimanlar
geçilmiş ve 1 m derinlikte yine kaliş karakterli sedimanda kalınmıştır. ÇTH
2018-01E sondajı: Tepecik Höyüğü merkezi ve yüksek kısmında, kazı alanı
çardağının güneybatısında ve ilk 4 sondaj noktasının orta bölümünde yapılan bu sondajda da öncekilere benzer özellikte sedimanlar gözlenmiş ve en
fazla 1 m’de kalınmıştır. ÇTH 2018-01F sondajı: Tepecik Höyüğü merkezi ve
yüksek kısmında, kazı alanı çardağının güneybatısında ve ÇTH-01A sondaj
noktasının 5 m kadar kuzeybatısında yapılan bu sondajda 110 cm’de yine sert
bir yüzeyde ilerlenememiştir. Önceki sondajlara benzer özellikler gözlenmiştir. ÇTH 2018-01G sondajı: Tepecik Höyüğü merkezi ve yüksek kısmında, kazı
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alanı çardağının 15 m kadar batısında ve ÇTH-01F sondaj noktasının 7 m
kadar kuzeybatısında yapılan bu sondajda 120 cm ilerlemek ancak mümkün
olmuştur. Önceki sondajlarla benzer özellikler gözlenmiştir. ÇTH 2018-01H
sondajı: Tepecik Höyüğü merkezi ve yüksek kısmında, kazı alanı çardağının
12 m kadar batısında, ÇTH-01G noktasının 5 m kadar kuzeydoğusunda yapılan bu sondaj, 01 sondajları içinde en fazla derine inilen nokta olmuştur.
Zor da olsa 3,6 cm çapındaki ince uçla 3 m derine inilebilmiştir. Yine kırmızı
renkli ince taneli matriksle karışık her boy kaba unsur ve çakılların olduğu
birimler geçilmiştir. 3. metreden sonra kalın orta uçla temizlik yapılıp yeniden sondaja devam edilmek istendi. Ancak 265 cm’de taşlar yüzünden sondaj daha ileriye gitmedi. ÇTH 2018-01I sondajı: Tepecik Höyüğü merkezi ve
yüksek kısmında, kazı alanı çardağının 8 m kadar kuzeybatısında, ÇTH-01H
noktasının 5 m kadar kuzeydoğusunda yapılan bu sondaj da bu alandaki
yapılan sondajlarda ikinci en fazla derine inilen nokta olmuştur. Bu noktada da benzer özellikte sediman içinde 275 cm derine inilmiş ve daha fazla
ilerlenememiştir. ÇTH 2018-01J sondajı: Tepecik Höyüğü merkezi ve yüksek
kısmında, kazı alanı çardağının 15 m kadar kuzeybatısında, ÇTH-01I noktasının 14 m kadar kuzeyinde, tel örgü yanında yapılan bu sondaj 65 cm’de
sona ermiştir. Kültür tabakalarının hemen altında sert kaliş katmanında kalınmıştır. ÇTH 2018-01K sondajı: Tepecik Höyüğü merkezinin kuzeyinde, kazı
alanı çardağının 30 m kadar kuzeybatısında, ÇTH-01J noktasının 10 m kadar
kuzeyinde, tel örgü yanında yapılan bu sondajda ancak 70 cm ilerlenebilmiştir. Muhtemelen kaliş katmanında kalınmıştır. ÇTH 2018-01L sondajı: Tepecik
Höyüğü merkezinin kuzeyinde, kazı alanı çardağının 40 m kadar kuzeybatısında, ÇTH-01K noktasının 10 m kadar kuzeyinde tel örgü yanında yapılan
bu sondajda da derine ilerlemek mümkün olmamış ve 70 cm’de sert kaliş
biriminde kalınmıştır (Harita: 4, 6, Resim: 1, Çizim: 1, 2).
ÇTH 2018-01 nolu, höyüğün yüksek kesimindeki 12 farklı noktadaki bütün bu sondajlarda sert, kırmızı matriksli kaba unsurlar ve çakılların çok sıkı
bir şekilde yapışması ile oluşan bu birim nedeniyle daha derinlere inmek
mümkün olmamıştır. Kazı alanının diğer kısımlarında ve batıya doğru olan
kesimde bu birim aynı zamanda arkeolojik kazı çalışmalarının da oldukça
zor ilerlemesine neden olmuştur. Batıya doğru bu birimin altında kültür tabakalarının bulunuyor olması, bu birimin oluşumunu açıklamayı güçleştirmektedir. Höyüğün kültür tabakaları üzerinde bulunması bu formasyonun
oluşumunun genç olduğunu ve höyük tarihi içinde bu alana çökeldiğini göstermektedir. Birimin en ince tane boyundan, çakıl boyu tanelere kadar farklı
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boyutlarda tanelerden oluşması, içinde kırmızı renkli ince matriksin bulunuşu, karışık oluşu, gibi özellikler nedeniyle Çine Çayı tarafından getirilmediği
anlaşılmaktadır. Buna karşılık doğudaki dağlık alandan gelen daha küçük
akarsuların taşıdığı nispeten kolüvyal karakterli bir özellik göstermesi, bu
küçük derelerin taşkınlarıyla bu alana taşındığını daha olası kılmaktadır. Ancak birkaç bin yıllık sürede taşkın malzemesinin bu kadar sertleşmesi-pekişmesi olağan gözükmemektedir. Sıcak kurak mevsimlerdeki buharlaşma ile
eriyik unsurların taneleri birleştirmesi mümkün olabilir. Özellikle karbonatlı
unsurlar bu etkiyi yaratabilir. Fakat bu kadar kısa sürede bu denli bir pekişme için başka olayların da beklenmesi düşünülür. Bu alanda höyük tarihi
içinde büyük yangınların olması muhtemeldir. Bu yangınlar sırasında sıcaklık etkisi ile bir nevi pişen kırmızı matriksin daha iri kaba kum ve çakıl boyu
unsurları çimentolaması ve pekiştirmesi de mümkündür. Buna göre doğu
bölümdeki dağlık alandan derelerle taşınan sel malzemesi şeklinde höyüğe
gelen kolüvyal unsurların, höyüğün kullanıldığı dönemde ya da sonrasındaki yapay ya da doğal olarak meydana gelmiş yangınlarla pekişmesi, bu sert,
kaliş karakterli birimin oluşmasını sağlamış olabilir. Şimdilik en mantıklı
açıklama bu gibi görünmektedir (Harita: 4, 6, Resim: 1, Çizim: 1, 2).
ÇTH 2018-02 sondajı: Tepecik Höyüğü kuzeydoğu köşesi yakınında, tel
örgü içinde yapılan bu sondajda 3 metre derine inilmiş, kırmızı killi Holosen
öncesi kolüvyal ana materyal de sondaj sona ermiştir. Bu seviyeye kadar içinde seramik kırıntı ve parçaları olan açık kahve-boz renkli silt ağırlıklı höyük
toprağı-kültür katmanına ait sedimanlar geçilmiştir (Harita: 4, 6, Çizim: 1, 2).
ÇTH 2018-03 sondajı: Tepecik Höyüğü kuzey köşesine doğru, 02 nolu sondaj batısında yapılan bu sondajda 7 metre derine inilmiştir. Sondaj bitiminde
508 cm’de taban suyu ölçülmüştür. Yüzeyden 280 cm’ye kadar silt ağırlıklı
taşkın ovası sedimanı geçilmiştir. Daha derine doğru ise seramik parça ve
kırıntılı höyük toprağı-kültür katmanı sedimanları yer almıştır. Yaklaşık 5,5
metrelerden itibaren önce kırmızı killi Holosen öncesi kolüvyal materyal, 570
cm’lerden itibaren de yeşilimsi silt-kil ağırlıklı Neojen anakayaya girilmiştir
(Harita: 4, 6, Çizim: 1, 2).
ÇTH 2018-04 sondajı: Tepecik Höyüğü kazı alanı kuzeybatısındaki kazı
çukurunun içinde, yapılan bu sondajda 180 cm’ye kadar höyük toprağı, 180
cm’den sondaj sonu olan 240 cm’ye kadar kırmızı killi, kolüvyal karakterli
Holosen öncesi birikinti konisi malzemesi devam etmiştir (Harita: 4, 6).
Tepecik Höyüğü 2018-02, 03 ve 04 numaralı sondajların yapıldığı noktalarda ilk yerleşimin kırmızı killi, kolüvyal karakterli Holosen öncesi birikinti
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konileri malzemesi yüzeydeyken başladığı anlaşılmaktadır. ÇTH-03 numaralı sondajda ince bir katman olan kırmızı killi birimin 20 cm kadar altında
Neojen anakayaya geçilmiştir. Kazı alanı genelinde bakıldığında arkeolojik
kazı çukurlarında da gözlendiği üzere Holosen öncesi kırmızı killi kolüvyal
karakterli bu birikimler yerleşimin bir bölümünün tabanını oluşturur (Harita: 4, 6, Çizim: 1, 2).
ÇTH 2018-05 sondajı: Tepecik Höyüğü kazı alanının güneybatısında, bu
kesimdeki kazılmış alanın 25 m güneybatısında yapılan bu sondajda, 555
cm derine inilebilmiştir. Sondaj sonunda ölçülen taban suyu derinliği 540
cm’dir. Sondajın yüzeyden 450 cm derinliğine kadar höyük materyali devam
etmiştir. Bu derinlikten itibaren kırmızı renkli killi kolüvyal Holosen öncesi
sedimanlara girilmiş ve sondajın 5. metresinden itibaren de yeşilimsi ince
taneli sert Neojen anakayaya ulaşılmıştır. Anakaya içinde 55 cm kadar ilerlenebilmiş ve sondaja son verilmek zorunda kalınmıştır. Bu sondajda kültür
katmanı içinde çok sayıda seramik parçaları bulunmuştur. Ayrıca höyük toprağının büyük oranda kerpiçlerin dağılmış materyali olduğu arkeolog meslektaşlarca belirtilmiştir (Harita: 4, 6, Çizim: 1, 3).
ÇTH 2018-06 sondajı: Tepecik Höyüğü kazı alanının batısında ÇTH-05 sondajının 40 m batı güneybatısında yapılan bu sondajda 8 metre derine inilmiştir. Sondaj bitiminde taban suyu 417 cm derinlikte ölçülmüştür. Yüzeyden
680 cm’lere kadar Çine Çayı’nın taşkın sedimanları yer almıştır. Sondajın 320
cm’lerinde seramik kırıntısı gözlenmesi dışında bu taşkın ovası sedimanları
genel olarak sterildir. Sondajın 685 cm’sinden 755 cm’lere kadar bol seramikli
höyük toprağı geçilmiştir. Buradaki seramiklerin genellikle erken dönemlere
ait olduğu Prof. Dr. Sevinç Günel Hocamız tarafından belirtilmiştir. Sondajın
755 cm’sinden itibaren kırmızı renkli sert, kolüvyal, Holosen öncesi sedimanlara girilmiş ve sondaj 800 cm’de sona ermiştir. Bu noktada höyüğe ait kültür
tabakasına yüzeyden 685 cm’lerde geçilmiş olması, höyükteki yaşamın sona
ermesinden ve normal erozyonla bu yöne taşınan höyük topraklarının bile
üzerinde yaklaşık 7 metreye yakın steril taşkın sedimanlarının bulunduğu
anlaşılmaktadır. Bu nedenle Tepecik Höyüğünün boyutları, günümüzde yüzeyde gözlenenden daha büyüktür (Harita: 4, 6, Çizim: 1, 3).
ÇTH 2018-07 sondajı: Tepecik Höyüğü kazı alanının batısındaki tel örgüye doğru, üst köşede, ÇTH-06 sondajının 25 m kuzeybatısında yapılan ÇTH
2018-07 numaralı sondajda 970 cm derinliğe kadar inilmiştir. Bu noktada 35
cm’lerdeki küçük bir seramik kırıntısı dışında 655 cm derinliğe kadar steril,
Çine Çayı’nın siltli az kumlu taşkın materyalleri geçilmiştir. 655 cm’de başla-
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yan seramik parça ve kırıntılı, yer yer kemik parçalarının bulunduğu höyük
tabakaları 900 cm’ye kadar devam etmiştir. Özellikle 730-870 cm’ler arasında
seramik parçaları daha fazla yoğunlaşmıştır. 865 cm’lerde rastlanan kemik
parçaları, bu derinlikte bir mezarlığın olabileceğini düşündürmüştür (Harita:
4, 6, Çizim: 1, 3).
ÇTH 2018-08 ve ÇTH 2018-08-2 sondajları: Tepecik Höyüğü kazı alanının
giriş kapısı kuzeydoğusunda, kazı alanı giriş kapısının 30 metre kadar uzağında yapılan bu sondajda 140 cm derine inilebilmiştir. Muhtemelen bu derinlikte 01 sondajlarının ilerlemesine engel olan kaliş benzeri birime ait sedimanlar bu noktaya kadar ulaşmıştır (Harita: 4, 6, Çizim: 1, 3). ÇTH–08 nolu
sondajın 2 metre doğusunda, çitlerin yanında yapılan ÇTH 2018-08-2 numaralı sondajda yüzeyden 290 cm derinliğe inilmiştir. Yüzeyden 240 cm’ye kadar seramik kırıntılı höyük materyali geçilmiştir. 240 cm’den itibaren Neojen
anakayaya girilmiştir. Bu noktada kaliş karakterli birim muhtemelen sona
ermiş, bu noktaya kadar uzanamamıştır (Harita: 4, 6, Çizim: 1, 3).
ÇTH 2018-09 sondajı: Tepecik Höyüğü kazı alanının giriş kapısı güneydoğusunda, kazı alanı giriş kapısının 40 m güneydoğusunda yapılan ÇTH
2018-09 numaralı sondajda yüzeyden 345 cm derine inilebilmiştir. Yüzeyden
265 cm’ye kadar seramik kırıntılarının bulunduğu höyük materyali devam
etmiştir. Bu derinlikten sonra yeşilimsi renkli sertçe Neojen anakayaya girilmiştir. Anakayaya geçişte ince bir katman halinde kırmızı renkli kolüvyal
birim geçilmiştir (Harita: 4, 6, Çizim: 1).
ÇTH 2018-10 sondajı: Tepecik Höyüğü kazı alanının ve 08 nolu sondajın
doğusunda çitlerin dışındaki tarlanın içerisinde yapılan ÇTH 2018-10 numaralı sondajda 300 cm derine inilmiş, 400 cm girişinde sondaj bağlantı vidası
kırıldığı için uçlar delikte kalmış ve sondaja son verilmiştir. Sondajın ilerlenebilen bu üç metrelik bölümü seramik parça ve kırıntılarının bulunduğu
höyük materyali, kültür katmanı halindedir. Sondajın yapıldığı nokta, büyük
ölçüde tarla sahiplerinin höyüğün doğusundaki kısmını tıraşlayıp tahrip ettikleri ve orijinal eğimi bozdukları bölümde yer almıştır (Harita: 4, 6, Çizim:
1). ÇTH 2018-10-2 sondajı: Tepecik Höyüğü kazı alanının ve 08 nolu sondajın
doğusunda çitlerin dışındaki tarlanın içerisinde, ÇTH-10 nolu sondajın 4 –
5 metre doğusunda yapılan ÇTH 2018-10 numaralı sondajda 11 metre derine inilmiştir. Bu noktada taban suyu 450 cm olarak ölçülmüştür. Yüzeyden
itibaren 475 cm’lik bölümü açık kahve renkli siltli, seramikli höyük toprağı
durumundadır. Bu kesimdeki 400-425 cm arası taşkın materyali durumunda olup nispeten daha sterildir. Yine, 140-200 cm’ler arasında su ortamında
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birikmiş ince sediman yer almış olup organik unsurlar çok boldur. Bu seviyeye karşılık gelen höyük yerleşiminde büyük bir yangının gerçekleşmiş
olması da mümkündür. Sondajın 475 cm’den, yeşilimsi Neojen anakayaya
girildiği 1075 cm derinliğe kadar su ortamında birikmiş koyu gri-siyahımsı
silt ağırlıklı sediman geçilmiştir. Yer yer kumlu-az çakıllı bölümlerin bulunuşu, taşkınlardan etkilenen bir kesim olduğunu da göstermektedir. Bu bölüm
sığ su ortamı ya da art bataklık olarak yorumlanmıştır (Harita: 4, 6, Çizim:
1, 3). ÇTH 2018-10-3 sondajı: Tepecik Höyüğü kazı alanının doğusunda, 08
nolu sondajın doğusunda çitlerin dışındaki tarlanın içerisinde, ÇTH-10 nolu
sondajın 4 – 5 metre batısında yapılan ÇTH-10-3 nolu sondajda 120 cm’de taş
nedeniyle sondaja son verilmiştir. Bu derinliğe kadar olan sedimanlar höyük
materyalinden oluşmaktadır (Harita: 4, 6, Çizim: 1).
ÇTH 2018-11 sondajı: Tepecik Höyüğü kazı alanının güneyinde, kül tabakasının bulunduğu kazı çukurunun 10 m güneyinde yapılan ÇTH 2018-11
numaralı sondajda 480 cm derine inilmiştir. Sondajın 360 cm’sinde yeşilimsi
renkli anakayaya girilmiştir. Bu derinliğe kadar seramik kırıntı ve parçalarının bulunduğu höyük toprağı geçilmiştir. Bu sondajın en ilginç yanı 300
cm’lerde volkanik kül katmanının bulunmasıdır. Bu noktanın hemen kuzeyindeki kazı çukurunda yüzeyde bulunan volkanik kül katmanı, sondajlarımızda yalnızca bu noktada gözlenmiştir. Kültür katmanı içinde bulunan
volkanik kül katmanı büyük olasılıkla Santorini volkanına aittir. Volkanik
etkinliğe ait küllerin birikmesi sırasında bu kesimde muhtemelen küçük bir
nemli çukurluk bulunmaktaydı. Küllerin birikmesinden sonra da bu katmanın taşınmadan üzerinin örtülmesini sağlayan bir gelişme olması da gerekmektedir. Bu küllü katman birikmesinden hemen sonra, belki de bir depremle oluşan yıkıntıların altında kalmış olabilir (Harita: 4, 6, Çizim: 1, 3).
ÇTH 2018-12 sondajı: Tepecik Höyüğü kazı alanı içerisindeki külün (örtülü olan kesimin) 7 – 8 metre batısında yapılan bu sondajda 170 cm derine
inilmiştir. Kültür katmanının tamamen kazıldığı bu noktada, 85 cm’ye kadar
kırmızımsı killi Holosen öncesi kolüvyal materyal geçildikten sonra yeşilimsi
renkli anakayaya girilmiştir (Harita: 4, 6, Çizim: 1).
ÇTH-11 ve ÇTH-12 numaralı sondajlar dikkate alındığında höyüğün bu
bölümünde 375 cm kalınlıkta bir kültür katmanının bulunduğu anlaşılmaktadır (Harita: 4, 6, Çizim: 1, 3)
Bütün bu sondajlara ait sediman analizleri ile paleontolojik incelemeler
devam etmektedir. Sedimanların tane büyüklükleri ve oranlarını belirlemek
amacı ile laboratuvarımızda hidrometre ve elek analizi yapılmaktadır. Kireç
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oranlarını belirlemek için de kalsimetre ölçümleri ve yine sediman içindeki
mevcut makro ve mikro fosilleri gözlemek için de paleontolojik analizler sürmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Çine Ovası Neotektonik rejimin kontrolünde Büyük Menderes Havzası
güneybatı kesiminde gelişen genç bir grabendir. Çine Çayı bu çukurluk kanalıyla Büyük Menderes Irmağı’na yönelerek Çine Ovası’nı meydana getirmiş ve şekillendirmiştir. Çine Ovası’nda bulunan Tepecik Höyüğü’nün yerleştiği ilk yüzeyi belirlemek açısından delgi sondajlar önemlidir. Günümüzde höyüğün en yüksek noktası 61 m’dir. Höyük merkezindeki sondajlarda
kültür katmanı incedir. Buna karşın merkezden çevreye kalınlığı artar. ÇTH
05, 06 ve 07 sondajlarında Holosen öncesi sedimanlara ulaşılmıştır. Bu kesimde kültür katmanları bu sedimanların üzerine gelir. Sondaj verilerine göre
Tepecik Höyüğü K-G yönünde 160 m, B-D yönünde ise 190 m boyuta ulaşır (Çizim: 2, 3). Höyüğün batısındaki kazı alanında ve ÇTH 11 sondajında
ulaşılan volkanik kül tabakasının insan yapıları üzerinde bulunması ilginçtir
(Çizim: 3). Bu küllerin biriktiği dönemde bu alanda dışa kapalı ve nemli ya
da sığ suyun biriktiği bir çukurluğun bulunması muhtemeldir. Her yerde
çökelen küllerin daha sonra aşınıp gitmesine rağmen, buradaki küllerin günümüze kadar ulaşmış olması, böyle bir çukurlukta üzerinin hızlı bir şekilde
sedimanla örtülmesine bağlıdır.
Höyüğün tabanında Neojen yaşlı anakaya bulunmaktadır. Bunun üzerinde Holosen öncesi kırmızı dolgular yer alır. Asimetrik bir morfolojiye sahip
kaya ve kırmızı dolgulu yüzey üzerine höyük dolguları gelmektedir. Çine
Çayı taşkınları höyüğe yaklaşmış ve yerleşim alanına kadar etkili olmuştur.
Çine Çayı’nın birçok kez yatak değiştirdiği anlaşılmıştır. Höyüğün Çine ilçesine bakan doğu eteklerinde art bataklıkla ilgili sulak alan yer almıştır. Santorini volkanik kül katmanı höyük dolguları içinde korunmuştur ve yaklaşık
GÖ 3650 yılına ait bir yüzeyi vermektedir. Höyük çevresinde Holosen öncesi
dolgular haricinde iklim değişikliği yansıtan bulgular henüz saptanmamıştır. Höyüğün merkezi kısmını geniş bir alanda örten çakıllı ve her boy tane
ile kırmızı dolgulu matriksten oluşan birkaç metrelik kaliş karakterinde bir
katman örtüsü bulunmaktadır. Kazı çalışmalarını da zorlaştıran bu sert çakıllı katman, Çine Çayı ve ona bağlanan özellikle doğu bölümden gelen kol
akarsuların taşıdığı malzemelerden oluşmuştur. Bu katman kurak-sıcak dönemlerdeki şiddetli buharlaşma yanında yerleşimin son bulmasını izleyen
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dönemlerde höyük üzerinde meydana gelen yangınlarla da sertleşmiş olabilir (Çizim: 3). Batı Anadolu’daki höyüklerin büyük bir kısmı eski yerel su
birikintileri, göl, akarsu yatağı yanında bulunur. Höyüğün kenarındaki art
bataklığın geçici bir oluşum mu yoksa sürekli küçük bir göl mü olduğu ve
höyük katmanlarının yayılışı yeni yapılacak sondajlarla daha iyi anlaşılacak,
daha ayrıntılı paleocoğrafya-jeoarkeoloji değerlendirmeleri yapmak mümkün olacaktır.
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Harita 1: Çine Ovası ve Tepecik Höyüğünün lokasyon haritaları.

Harita 2: Çine Ovası ve çevresinin fiziki haritası.
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Harita 3: Çine-Tepecik Höyüğü ve çevresinin hipsometri haritası.

Harita 4: Çine-Tepecik Höyüğü ve çevresinin uydu görüntüsü ve delgi sondaj yerleri.
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Harita 5: Çine Ovası ve çevresinin jeoloji haritası.

Harita 6: Tepecik Höyüğü’nün dron görüntüsü ve sondaj yerleri ile kazı alanındaki Holosen öncesi kırmızı dolguların görünümü.
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Harita 7: Tepecik Höyüğü’nün dron görüntüsü ve güney kesimindeki sondaj yerleri.

Harita 8: Çine Ovası’nda Tepecik Höyüğü ve yakın çevresinin topografya haritası.
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Çizim 1: Tepecik Höyüğü ve çevresindeki delgi sondajlara ait bilgiler.
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Resim 1: Tepecik Höyüğü merkezi ve yüksek kısmında, kazı alanı çardağının 15 m kadar
güneybatısında yapılan ÇTH 2018-01A ve bu noktanın 6 m batısında yapılan
ÇTH 2018-01B numaralı sondajlara ait sedimanlar ve yansıttıkları ortamlar. Höyüğün bu bölümündeki 12 sondajda da kırmızı killi matriksli çakıllı kaliş benzeri
sert bir katman bulunmaktadır.
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Resim 2: Tepecik Höyüğü kazı alanının ve 08 nolu sondajın doğusunda çitlerin dışındaki
tarlanın içerisinde, yapılan ÇTH 2018-10-2 numaralı sondaja ait sedimanlar ve
yansıttıkları ortamlar. Höyüğün bu bölümünde kültür katmanları altındaki sedimanların 6-7 metre derinliğinde bir su ortamını yansıttıkları gözlenmiştir.
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Çizim 2: Tepecik Höyüğü ve çevresindeki delgi sondaj sonuçlarına göre hazırlanan KBGD yönlü kesit.

Çizim 3: Tepecik Höyüğü ve çevresindeki delgi sondaj sonuçlarına göre hazırlanan BGBDKD yönlü kesit.
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KIZILİN TERASI YONTMA TAŞ TEKNOLOJİSİ:
İLK SONUÇLAR
Eşref ERBİL*
Z. Beyza AĞIRSOY
Pınar PERÇİN
Murat MUTLU
GİRİŞ
Kızılin, Antalya il merkezinin yaklaşık 30 km. kuzeybatısında, Yağca
Köyü Çakmak Mahallesi’nin 1 km. batısında ve Karain’in güneybatısında
yer alır1. İlk defa 1950’li yıllarda İ. Kılıç Kökten tarafından bölgede yapılan
yüzey araştırması sonucunda tespit edilmiştir2. 1984 yılında ise Işın Yalçınkaya tarafından gerçekleştirilen Batı Toroslar Paleolitik Çağ Yüzey Araştırmaları kapsamında tekrar ziyaret edilmiş ve çok sayıda yontma taş buluntu
ile karşılaşıldığı bildirilmiştir3. 2017 yılında ise Metin Kartal, Antalya Müze
Müdürlüğü adına Kızılin’in bilimsel danışmanlığını üstlenmiş ve Kızılin’de
çalışmalar başlamıştır. 2017 yılı çalışmaları daha çok çevre düzenlemesi, kazı
alanının bilimsel kazı yapmaya elverişli hale getirilmesi ve sistemli bir yüzey
taramasının yapılması şeklinde gerçekleştirilmiştir4. Yapılan sistemli yüzey
taraması sonucunda çok sayıda yontma taş buluntu ile karşılaşılmış ve elde
edilen sonuçlar Gizem Kartal tarafından yayınlanmıştır5. Gerçek anlamda ilk
sistemli kazı çalışmaları 2018 yılında başlamış ve 14 farklı plankare’de kazılar
gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı kazıları sonucunda çok sayıda yontma taş ürün,

* Arş. Gör. Eşref Erbil, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE. erbilesref@gmail.com.
Arkeolog Zeynep Beyza Ağırsoy Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, zeynepbeyzaagırsoy@gmail.com.w
Arkeolog Pınar Perçin Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi, p.percin6@gmail.com
Arkeolog Murat Mutlu, muratmutlu1961@gmail.com
1 Kartal, 2009: 73
2 Demirel, ve diğ., 2019: 652.
3 Yalçınkaya, 1985: 432
4 Demirel, ve diğ., 2019.
5 Kartal, 2019.
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çeşitli hayvanlara ait kemikler, tohumlar gibi birçok arkeolojik veriye ulaşılmıştır. Buluntular arasında en önemli grubu yontma taş ürünler oluşturmaktadır. Yontma taş ürünler arasında çekirdekler, yontma taş aletler, teknolojik
parçalar, yonga, dilgi ve dilgicikler bulunmaktadır. 2018 yılı kazılarından ele
geçen toplam yontma taş ürün sayısı 8.265 adettir. Kazı çalışmaları kısıtlı bir
alanda gerçekleştirilmiş olmasına rağmen oldukça yüksek sayılarda yontma
taş buluntu ile karşılaşılmıştır. Bu durum yoğun bir insan aktivitesinin varlığını göstermesi açısından oldukça önemlidir.
YÖNTEM
2018 kazı çalışmaları sonucunda ele geçen toplamda 595 adet çekirdek
ve 7670 adet yongalama ürünü (Dilgicik, Dilgi, Yonga, Tepeli dilgi, Dalmalı
dilgi, Çekirdek tablası) üzerinde analiz çalışması yapılmıştır. Analiz çalışması iki temel aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama tasnif niteliğindedir. İkinci
aşama Kızılin yontma taş teknolojisini tanımlamaya yöneliktir.
İlk olarak çekirdekler ve yongalama ürünlerinin tasnifi yapılmıştır. Sonrasında yongalama ürünleri sayısal açıdan çok yüksek değerlerde olması nedeniyle, teknolojik ürünler (Tepeli dilgi, Dalmalı dilgi ve Çekirdek tablası) daha
detaylı analiz edilmek üzere bu gruptan ayırılıp üzerlerinde gerekli analizler
gerçekleştirilmiştir. Renk tespiti için Munsell’in6 jeolojik kayaçlar için geliştirdiği renk kataloğu kullanılmıştır. Yapılan hammadde türü tespiti ve renk
analizi, çevrede bulunan hammadde kaynakları ile makroskobik anlamda
karşılaştırma yapma olanağı sağlamıştır.
İkinci aşamada ise ilk olarak çekirdekler ve yongalama ürünlerinin tipolojik açıdan ayrımları yapılmıştır. Daha sonra tipolojik olarak ayrılan ürünlere
ait farklı bilgi ve gözlemler ile teknolojik ölçütlerin not edildiği Microsoft
Excel programında veri tabanı oluşturulmuştur. Analizlerini yapmış olduğumuz yontma taş teknolojisine ilişkin ürünlere ait bilgi ve gözlemler bilgisayara aktarıldıktan sonra alınan istatistiki bilgiler çeşitli tablo ve grafiklere
dökülmüştür. Gerçekleştirilen analiz çalışmaları sonrasında Kızılin’de tespit
etmiş olduğumuz teknolojiye ilişkin tüm yongalama stratejilerini desteklemek amacıyla Kızılin yontma taş işlem zinciri deneysel arkeoloji yoluyla desteklenmeye çalışılmıştır7.
6
7

Munsell, 2009.
Kızılin yontma taş işlem zinciri ve yongalama stratejilerine ilişkin detaylı sonuçlar daha sonra
tarafımızdan ayrı bir yayın halinde sunulacaktır.

282

............................................................................................................

HAMMADDE
Kızılin Terası’nın hemen önünden ovaya doğru akan Kızılin Deresi içinde yontma taş üretimine uygun hammaddenin varlığı, bölgede yürütülen
çalışmalarla bilinmektedir. Kızılin Deresi’nin Çakmaklı Mahallesi’ne doğru
olan aşağı kesiminde yer alan çakılların dere içinde yuvarlanmaları nedeniyle küçük parçalar halinde olduğu daha önceki çalışmalarla tespit edilmiştir8.
Kızılin Deresi yatağı boyunca özellikle yağışlı zamanlarda yuvarlanarak sürüklenen silisli taşların kaliteli olmayan dış yüzeylerinin aşındığı ve geriye
yontulmaya uygun masif yumruların kaldığı yapılan araştırmalarla elde edilen bir diğer sonuçtur9. Makroskobik gözlemlerimize göre, Kızılin insanlarının yontma taş üretimi için ihtiyaç duydukları hammaddenin neredeyse
tamamını Kızılin Dere yatağından temin ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Öyle ki teknolojiye ilişkin yontma taş ürünlerin %95’inin hammadde türü
radyolarittir. %4,4 oranında hammaddesi çakmaktaşı olan yontma taş ürün
ile karşılaşılmıştır. Çok az bir oranla karşımıza çıkan (%0,02) silisli kalker
de tespit edilen hammadde türleri arasındadır. Radyolarit ve silisli kalker
makroskobik açıdan Kızılin Deresi hammadde türleri ile birebir örtüşmektedir. Çakmaktaşı ise daha çok yerel olmayan bir kaynaktan yerleşime getirilmiş gibi görünmektedir.
ÇEKİRDEKLER
Çekirdek; üzerinden yonga, dilgi ya da dilgicik alınmış hammadde kitlesidir10. Çekirdekler üretim artıkları olup yontma taş teknolojisini anlamamızda oldukça önemli bir buluntu grubudur.
2018 yılı Kızılin Terası’nda 14 farklı plankarede gerçekleştirilen kazılar sonucunda toplamda 595 adet çekirdek ele geçmiştir. Çekirdeklerin %95,5’inin
hammaddesi radyolarit iken %4,5’inin hammaddesi çakmaktaşıdır. Çekirdek hammaddelerinin renk dağılımı oldukça çeşitlilik göstermektedir. Renk
tespitleri için yukarıda da değindiğimiz gibi Munsell’in renk kataloğundan
faydalanılmıştır. 595 adet çekirdekte yapılan renk analizlerine göre 85 farklı
renk tespit edilmiştir. En baskın 10 renk türü ve yüzdesi Tablo 1’de gösterilmiştir.
8
9
10

Yalçınkaya, 1985: 433.
Kayan, 1990: 18.
Yalçınkaya, 1989: 22.
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Munsell Renk Kodu

Rengin Adı

Yüzdesi

10R 4/2

Grayish Red

%12,30

5R 4/2

Grayish Red

%9,26

5BG 5/2

Grayish Blue Green

%7,67

10G 6/2

Pale Green

%6,35

10G 4/2

Grayish Green

%5,69

5G 4/1

Dark Greenish Gray

%4,10

5G 5/2

Moderate Yellow Green

%2,65

5GY 5/2

Dusky Yellow Green

%2,51

5B 6/2

Pale Blue

%2,38

5GY 7/2

Grayish Yellow Green

%2,25

Tablo 1: Renk Dağılımı
Çekirdeklerin %91’inde çeşitli oranlarda ham yüz görülmektedir. Ham
yüz dağılımlarına ilişkin detaylı veri Tablo 2’de gösterilmiştir. Çekirdekler
üzerinde görülen ham yüz oranının böylesi yüksek oranlarda karşımıza çıkması yongalama işlemi sırasında herhangi bir tasarrufa gidilmediğini göstermektedir. Bu durum Kızılin insanlarının hammadde kaynağına yakın olması
ve hammaddenin kolay erişilebilir olduğu ile açıklanabilir.

Tablo 2: Ham Yüz Dağılım Oranları
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Yontma taş üretim aşamalarında yontucular tarafından çekirdeğin daha
düzenli ve kolay yontulabilmesi için hammadde bloğunu ısısal işleme tabi
tuttukları bilinen bir yöntemdir. Kızılin insanlarının böylesi bir yöntemi kullanıp kullanmadığına ilişkin özellikle ham yüz barındıran çekirdekler üzerinde makroskobik gözlemler yapılmıştır. Yapılan gözlemlere göre 595 adet
çekirdeğin sadece 35 tanesi üzerinde yanma izine rastlanmıştır. 35 adet çekirdek üzerinde izlenen yanma izleri yongalama ile ilgili bir yöntemi yansıtmaktan çok doğal yollarla ateşe maruz kalma sonucu oluşmuş gibi görünmektedir.
Çekirdekler üzerinde yapılan gözlemler sonucunda 595 adet çekirdeğin
381’inin (%64,03) birtakım hazırlık aşamasından geçtiği gözlemlenmiştir.
Hazırlık aşamasından geçmemiş çekirdeklerin sayısı 104’tür (%17,47). Üzerlerindeki kırıklar nedeniyle herhangi bir hazırlık aşaması geçirip geçirmediği
belirlenemeyen çekirdek sayısı ise 110’dur (%18,5).
Çekirdek tipleri üzerinde yapılan analiz çalışmalarına göre 9 farklı çekirdek tipi tespit edilmiştir. Çekirdek tiplerine ilişkin bilgiler Tablo 3’te gösterilmiştir. Buna göre en yoğun karşılaşılan çekirdek tipleri tek ve iki kutuplu
prizmatik çekirdeklerdir (Resim: 1). 595 çekirdeğin 158’i tek kutuplu, 138’i ise
iki kutuplu prizmatik çekirdektir.

Tablo 3: Çekirdek Tipleri
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Çekirdeklerin ortalama boyutlarına baktığımızda uzunluk: 33mm, genişlik: 25mm kalınlık ise 35mm’dir. Ortalama boyutlardan da anlaşılacağı üzere
Kızılin insanlarının hammadde tercihinde özellikle küçük boyutlu çakılları
tercih ettiği söylenebilir. Küçük boyutlu hammadde tercihi çok fazla bir hazırlık aşaması gerektirmemiş ve üretim aşamasında avantaj sağlamıştır. Öyle
ki çekirdekler üzerinden alınan son ürünlere baktığımızda bunların %63’ünü
dilgicikler oluşturmaktadır. Bu bağlamda Kızılin’de dilgicik üretimine dayalı bir teknolojiden söz etmek mümkündür. Çekirdeklerden alınan ortalama
ürün sayısı ise 7’dir.
Kızılin çekirdeklerinin birçoğunda hatalı ürün negatifi gözlemlenmiştir
(Resim: 2). Hatalı ürün; çekirdekten alınmak istenen ürünün alınamaması
durumudur. Bu duruma neden olan etkenler ise çekirdeğe uygulanan gücün orantısız olması ya da hammadde türünün yontma işlemini engelleyecek özellikler barındırmasıdır. Kızılin çekirdeklerinde gözlemlenen hatalar
çekirdeğe uygulanan gücün orantısız olmasından daha çok hammadde türünün genel yapısı ile alakalıdır. Kızılin’de görülen çekirdeklerin %78’inde
doğal damar bulunmaktadır. Çekirdeklerde bulunan doğal damarlar yongalama yüzeyine uygulanan gücün tüm yongalama yüzeyine etki etmesini
engellemiş ve hatalı ürünlere neden olmuştur. Öyle ki doğal damar bulunan
çekirdeklerin %72’sinde hatalı ürün negatifi gözlemlenmiştir. Bu durumun
çekirdeğin terkedilme sürecine de etkileri olmuştur. Hammaddeye ulaşma
konusunda kaygıları olmayan Kızılin insanlarının yongalama işlemi sırasında hatalı bir ürünle karşılaştıklarında çekirdeğin yongalama yüzeyini yenilemektense çekirdeği terk etme eğiliminde oldukları görülmektedir.
Çekirdeklerin %52,2’sinin vurma düzlemi düzdür. Bu oranı, %30,5 oranında kırık olması sebebiyle vurma düzlemi tipi belirlenememiş çekirdekler
takip etmektedir. Bunlar dışında %10,4 oranına sahip vurma düzlemi ham
olan çekirdekler ve %6,9 oranına sahip yüzcüklü vurma düzlemine sahip çekirdekler bulunmaktadır. Elde edilen hammadde yontma işlemi için elverişli
bir vurma düzlemine sahip değilse sert vurgaç darbesiyle basit bir yonga
alınarak vurma düzleminin açıldığı ve yongalama işleminin başladığı gözlemlenmiştir. Bu tip vurma düzlemine sahip çekirdekler düz vurma düzlemli
çekirdekler olarak isimlendirilmiş olup bu vurma düzlemi tipi Kızılin’de en
fazla karşılaşılan tiptir. Vurma düzlemi ile yongalama yüzeyleri arasındaki
açı 90°’den dar olup sert vurgaç kullanımı söz konusudur. Yumuşak vurgaç
kullanımına dair herhangi bir kanıt ile karşılaşılmamıştır. Çekirdeklerin alt
bitimlerinde herhangi bir ezilme izi gözlenmemiş olup herhangi bir yere sa-
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bitlendiğine dair bir ize rastlanmamıştır. Yongalama işlemi sabit bir düzenek
içerisinde değil el içinde gerçekleştirilmiştir. Çekirdek boyutları ile orantılı
küçük boyutlu sert vurgaç kullanımı söz konusudur.
YONGALAMA ÜRÜNLERİ
Yongalama ürünleri yonga, dilgi, dilgicik, çekirdek tablası, dalmalı dilgi-dilgicik, tepeli dilgi-dilgiciklerden oluşmaktadır. Söz konusu bu ürünlerin
sayısal dağılımı Tablo 4’te detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 4: Yongalama Ürünlerinin Sayısal Dağılımı
Tablo 4’ten de görüleceği üzere Kızılin’de dilgicik üretimine dayalı bir
teknolojiden bahsetmek mümkündür. Her ne kadar yonga sayısı tüm yongalama ürünlerinden fazla olsa da bu ürünler amaçlanan ürünler değildir. Ele
geçmiş olan 5517 adet yongadan sadece 93 tanesi düzeltilenerek alet haline
dönüştürülmüştür11. Yongaların böylesi yüksek değerlerde olması çekirdeklerin, istenilen formlara getirilmesi için yoğun bir yongalama sürecinden geçtiğini göstermektedir. Sert vurgaç kullanımının en önemli göstergelerinden
11

Dr. Gizem Kartal ile kişisel görüşme.
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olan düz topuk, yongalama ürünleri arasında %52 oranında karşımıza çıkmaktadır. Kopma açıları ise 90°’ye yakın ancak 90°’den küçüktür. %30,6’sının topuk kısmı kırıktır. %17,4 oranında ise topuğu kaldırılmış yongalama
ürünü bulunmaktadır. Teknolojik parçalar açısından baktığımızda vurma
düzlemini yenilemeye yönelik olarak alınan çekirdek tablaları en az sayıda
karşımıza çıkan teknolojik ürünlerdir. Bu durum yukarıda da değindiğimiz
çekirdeklerin tükenmeden terk edilme durumuyla bağlantılı bir sonuçtur.
Aynı durum yongalama yüzeylerinin yenilenmesine yönelik olarak alınan
dalmalı dilgi-dilgicik sayısının azlığı ile de karşımıza çıkmaktadır. Tepeli
dilgi-dilgicik en fazla karşılaşılan teknolojik üründür. Bu parçalar Kızılin’de
daha çok yeni bir yongalama yüzeyi açmak için değil ilk yongalama yüzeyinin oluşturulması aşamasında alınan ürünlerdir.
SONUÇ
2018 yılı Kızılin Terası yontma taş buluntuları üzerinde gerçekleştirmiş
olduğumuz analiz çalışmaları sonucunda Kızılin yontma taş teknolojisinin
genel özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan analiz çalışmaları sonucu elde etmiş olduğumuz bulgular deneysel arkeoloji yöntemi ile desteklenmiştir. 2018 yılı kazıları 14 farklı plankarede gerçekleştirilmiş olup sadece
F15 ve F16 plankarelerinde 12. arkeolojik seviyeye inilebilmiştir (Resim: 3).
Arkeolojik seviyeler arasında herhangi bir teknolojik değişim görülmemektedir. Kızılin 2018 yılı kazılarına göre Kızılin’de yoğun bir dilgicik üretiminin
gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu üretim çoğunlukla tek ve iki vurma düzlemli prizmatik çekirdekler üzerinden sağlanmaktadır. Vurma düzleminin,
yongalama işlemini mümkün kılmadığı durumlarda genellikle vurma düzlemini yenileme yoluna gidilmemiştir. Böylesi bir durumda çekirdekler genellikle terk edilmiş ya da çapraz kutuptan yongalanmaya devam edilmiştir.
Üretim için tamamıyla küçük boyutlu sert vurgaçlar kullanılmıştır. Yumuşak vurgaç, baskı tekniği ya da aracı aygıt kullanıma dair herhangi bir bulgu
ile karşılaşılmamıştır. Teknolojik olarak baktığımızda Öküzini12 ve Karain
Epi-paleolitiği13 ile benzeşmektedir. Anadolu coğrafyasında benzer teknolojiler özellikle yüzey araştırmaları ile tespit edilmiş olsa da belli bir stratigrafi
içerisinde böylesi bir Epi-paleolitik teknoloji veren yerleşim sayısı çok sınırlıdır. Epi-paleolitik Dönem hakkında en çok konuşulan yerleşim yerleri Ökü12
13

Kartal, 2009.
Yalçınkaya ve diğ., 2015., Taşkıran ve diğ., 2016., Taşkıran ve diğ., 2017.
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zini ve Karain’dir14. Kızılin’e çok yakın bir konumda yer alan bu iki mağara
yerleşimine 2017 yılı itibari ile Kızılin’de eklenmiştir. Yapılan ilk çalışmalar
sonucunda Karain ve Öküzini Epi-paleolitik Dönem yontma taş teknolojileri
ile benzer özellikler göstermektedir. Neolitik öncesi Anadolu hakkında bilgilerimiz çok kısıtlı olmakla birlikte Kızılin kazılarının bu eksikliği bir nebze de
olsa giderebileceğini düşünmekteyiz.
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Resim 1: Tek ve iki kutuplu prizmatik çekirdekler.

Resim 2: Hatalı ürünlerin negatif izleri.

.............................................................................................................. 291

Resim 3: Kazısı yapılan plankareler.
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SELEUKEIA SİDERA ANTİK KENTİ 2018
JEOFİZİK ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI
Hatice Evrim TÜTÜNSATAR*
Thomas SCHENK
Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT
Mustafa AKASLAN
GİRİŞ
Seleukos Krallığı Dönemi’nde Seleukeia adıyla kurulmuş kentlerden biri
olan ve Kuzey Pisidia Bölgesi’nde yer alan Seleukeia Sidera Antik Kenti, Isparta’nın 16 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Kuruluşu MÖ 3. yy. olarak
bilinmesine rağmen kentte görülebilen mimari kalıntılar daha geç döneme
aittir (Hürmüzlü vd. 2017). Resim ‘de Seleukeia Sidera antik kenti ve çevresi
gösterilmiştir. Helenistik kent müstahkem bir sur duvarı ile çevrilidir. Kentin
tepeden çevresindeki ovaya yayıldığı ve gelişerek büyüdüğü düşünülmektedir. Kentte tiyatro sahne binası ve kayaya oyulmuş tapınak görülebilen mimari yapılardandır. Roma İmparatoluk Dönemi nekropolisi tepenin kuzey
yamacındadır. Kentin “Sidera” olarak yani “Demirden” epitheti ile birlikte anılması ilk kez Hierocles’in metninde karşımıza çıkar (Hierocles, 673.8,
Hürmüzlü vd. 2017). Kentin demir epiteti ile anılması, buradaki faaliyetlerin
demir işletmeciliği ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Numismatik buluntular da kentteki metalürjik faaliyetleri desteklemektedir. Seleukeia Sidera antik kenti bin yıldan fazla süre yerleşim alanı olduğu için bölgede üst
üste yapılanmalar ve buna bağlı olarak kentin yerleşim dönemi merkezlerinin kaymış olması / değişime uğramış olması ihtimali söz konusudur.
Seleukeia Sidera Antik Kentinde yüzey araştırmalar ve jeofizik çalışmalar
ile Süleyman Demirel Üniversitesi ve Hochschule für Technic und Wirtschaft
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(HTW) University of Applied Sciences, Berlin işbirliği ile gerçekleştirilerek
kentin zarara uğratılmadan belgelenmesi hedeflenmektedir. Antik kentte ilk
jeofizik çalışmalar 2016 yılında Prof. Dr. Thomas Schenk başkanlığında bir
ekip tarafından başladı (Schenk, vd. 2019). Seleukeia Sidera kazısı 2018 çalışmaları; Isparta müzesi başkanlığında Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt
akademik danışmanlığında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDU) ve Henkel
Vakfı tarafından desteklenen bir projedir1. Sit alanı olan ve çoğunluğu farklı
geometrik şekillerdeki küçük ölçekli tarım faaliyetleri yapılmış arazide 2018
yılında manyetik ve yer radarı-GPR yöntemleri ile jeofizik çalışmalara devam edildi. Proje kapsamında ölçümlerin gerçekleştiği bu araziler derin sürülmüş, ya da otların büyümüş olduğu bakımsız alanlarını ve hasat mahsul
alanlarını da içermektedir. Bölgedeki jeofizik çalışmaların amacı antik kentin
sınırlarını, yapılarını, kamu binalarını, üretim atölyelerinin konumlarını ve
cadde bağlantılarını tespit etmektir.
Manyetik ölçüm sonuçlarında arkeolojik özellikleri tespit etme ve görselleştirme bölgedeki farklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere bağlıdır.
Bu verilerin daha iyi anlaşılması ve sınıflandırılması için bölge formasyonuna bakmak gerekir. Arkeolojik yapı ile çevre toprak arasındaki kontrast
farkı ne kadar fazlaysa elde edilen sonuç o kadar olumlu olacaktır. Jeofizik
prospeksiyonda manyetik çalışmalar bölgede olumlu sonuçlar vermektedir.
Bunun sebeplerinden biri kullanılmış yapı malzemesi, çok düşük bir manyetik duyarlılığa sahip olan, ancak çevredeki topraklarda güçlü bir kontrast
veren mevcut kireçtaşıdır. İkincisi ise fırınlar, ocaklar, yangın geçirmiş yapı
kalıntıları ve benzer mıknatıslanmış yapıların bölgede yoğun olarak gözlemlenmesi ve buna bağlı olarak manyetik anomali haritalarında güçlü pozitif kontrasta neden olmalarıdır. Ayrıca yapıların derinliğinin de çok fazla
olmadığı düşünülmektedir. 2016 yılında yöntemin uygunluğunu test etme
çalışmaları, gözlemsel faaliyetlere ek olarak gerçekleştirmiş ve test ölçümlerinin olumlu sonuçları yöntemin bölgede uygulanabilirliğini desteklediği için
bölgede manyetik yöntem çalışmalarına devam edilmiştir. 2018 yılı jeofizik
prospeksiyon kapsamında ölçüm yapılan alanlar eğimli yamaçlar ve küçüklü
büyüklü ziraat alanlarıdır.

1

Araştırmalarımızı gerçekleştirmemiz için gerekli izinleri sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü ve Isparta Müze Müdürlüğü’ne, sağladıkları maddi destekten dolayı Süleyman
Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Henkel vakfına teşekkürlerimizi sunarız.
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MATERYAL METOD
Prospeksiyonda veri konum bilgisi diferansiyel GPS Leica 900 ile WGS84
/ UTM36 koordinat sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Manyetik çalışmalar el yapımı alüminyum çerçeve içine yerleştirilen FGM650 tipi (SENSYS
GmbH, Almanya) sensörler 25 cm aralıklarla taşıma ve itme düzeneğine
monte edilmektedir. 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’da bu sistem kullanılarak 25 x 2 cm ölçüm nokta
aralığına sahip 5 ve 7 sensörlü fluxgate manyetometresi ile ölçü alımı gerçekleştirildi. 5 FGM sensörlü taşıma sistemi yamaçlarda ve zor yüzeylerde kullanıldı. Taşıma sistemi yamacın eğimine adapte edildi ve tek bir yönde ölçü
alımı gerçekleştirildi. 7 FGM sensörlü itme sistemi ise daha düz arazilerde
kullanıldı ve yön değiştirme (zigzag) sistemi ile ölçü alındı (Resim: 2).
Magneto-Arch ® (SENSYS) yazılımı medyan filtreleme yapılan verilerin
profil hatları aynı hizaya getirildi, gereken durumlarda ofset düzeltmesi yapıldı. Her bir hatta kaydedilen verilerin 5x5 cm Surfer gridleri interpolasyon
dikkate alınarak oluşturuldu ve birleştirildi (Resim 3). İlave bir filtrelemeye
genellikle gerek duyulmadı. +/- 20 nT aralığında değişen ve siyahtan beyaza
gri tonlarıyla belirginleştirilen magnetogramların koordinatlandırılması ve
görselleştirmesi açık kaynak kodlu QGIS yazılımı sağlandı.
Yer radarı çalışmalarında yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanılır. Yer radarı ile ölçü alımı; cihaza yerleştirilen bir vericiden yer içine
doğru yayılan radar dalgalarının yer içerisinden yer altı yapısının özelliklerine bağlı olarak ve yer altındaki gömülü yapılardan yansıyarak/kırılarak gelen
dalgaların cihazın alıcı antenince kaydedilmesidir. Seleukeia Sidera bölgesi
yer radarı ölçümlerinde GSSI TerraSIRch SIR-3000 cihazı kullanıldı. Hafif,
portatif, tek kanallı olan yer radarı sistemi 400 MHz antene ve yol sayaçlı tekerleğe sahiptir (Resim: 4). Sır-3000 ile ölçü alımına başlamadan önce belirlenen özellikler; T_RATE, KHz cinsinden anten iletim hızıdır. Bu oran 400Mhz
için 100 KHz olarak önerilmektedir. Range ise zaman aralığıdır. Gidiş geliş
zaman seçimi görüntülenen derinliği tahmin etmek için kullanılır. Yüksek
range seçimi daha derin yapıların tespiti için kullanılabilir (Sır-3000 manuel, 2009). Sample 1024 olarak tercih edildi. Söz konusu sample seçimi 512’e
kıyasla dosya boyutu büyüklüğüne sebep olurken dikey çözünürlüğü de o
derece iyileştirdi. DIEL, malzemenin dielektrik sabitidir. Temel olarak, radar
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enerjisinin bir malzemeden geçtiği hızı yansıtır. Su materyalin dielektiriğini
arttırdığı için yer radarı ölçümleri özellikle kuru havalarda gerçekleştirildi.
SONUÇLAR
Seleukeia Sidera 2018 manyetik ölçümleri yaklaşık on üçten fazla bir hektarlık alanda gerçekleştirildi. Tepenin üstünde gerçekleştirilen prospeksiyon
düz alanların az olması sebebi ile kısıtlıdır. Tepe yaklaşık 70m yüksekliktedir.
Tepenin düz sırtında, yaklaşık 1,7 hektarlık alanda ölçü alımı gerçekleştirildi.
Tepede kuzey-güney yönlü bir yol dikkat çekmektedir. Tepe anomalileri oldukça zayıftır. Bazı yerlerde, ana kayanın izleri görünür haldedir.
Daha geniş griden siyaha olan uzun lineer yapı izleri cadde, yol ve/veya
patika olarak yorumlanabilir. Yolların bazıları hala arsalar arasında kullanılır niteliktedir. Araştırma alanlarında tohumlandırma, nadas, hasat, sürülmüş
tarla arazileri de mevcuttur. Ölçümler bu tür alanların dışında gerçekleştirilebilmiştir. Antik kentin araştırılmasında kente ait bilgi eksikliklerinin ileriki
yıllarda da mümkün olduğunca giderilmesi planlanmaktadır. 2018 yılında ve
öncesinde elde edilen sonuçlar tepenin çevresinde kurulmuş olan antik kent
hakkında bilgiler vermektedir. Seleukeia Sidera antik kentinde kireçtaşı yaygın
bir şekilde yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Manyetik özellikli olmayan
kireçtaşı çevre sedimanlarına karşı güçlü negatif kontrast ile temsil edilir. Bu
nedenle +/- 20 nT aralığında değişen ve siyahtan beyaza gri tonlarıyla belirginleştirilen magnetogramlarda, bina/yapı kalıntıları beyaz çizgiler olarak görülebilir (Resim: 5). Manyetik anomalilerde yaklaşık -10nT’ dan -20nT arasında ve
-30nT ile -50nT arasında değişen değerlere sahip muhtemel duvar yapıları tespit edilmiştir. Bu farklılığın sebebi yapıların genişlik ve derinlik farklılıklarıdır.
Özellikle ziraat faaliyetlerinden kaynaklı yüzeye çıkmış ve saçılmış halde
bulunan çatı kiremiti parçalarının ve kireçtaşı parçalarının bulunduğu alanlarda anomalilerde yapıların tespit edilmesi zorlaşmaktadır. Buna ek olarak,
yamaçlarda topoğrafik eğimin olduğu ve farklı döneme ait yapıların üst üste
kurulduğu düşünülen alanlarda da anomalilerin yorumlanması oldukça güç
olmaktadır.
Seleukeia Sidera Antik Kenti’nde Hisar Tepenin özellikle kuzey çevresindeki düzlük alanların çoğunluğu manyetik yöntem ile araştırıldı. Şehir yapısını ve mimarisini ortaya koyan negatif kontrastlı ve dik açılı lineer izli bina
yapı duvarları ve fırınlar, ocaklar gibi yüksek pozitif kontrastlı manyetik anomalilere sebep olabilecek işlev alanlarına ait bilgiler elde edildi.
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Manyetik anomalilerde geniş ve uzun caddelerin yanısıra geniş caddelerle kesişen kısa ve dar yol ve/veya patika izleri de başarılı bir şekilde tespit
edildi. Beyazdan (-) siyaha (+) koyu grimsi ve lineer izler olarak tespit edilen
yolların bazılarının bazı kısımları gözle görülebilir ve halen daha kullanılabilir durumdadır. Yol etrafında yoğun yapılar/ mekânlar gözlemlenmektedir.
Manyetik anomaliler bir bütün olarak değerlendirildiğinde bina yapılarının
karayolu eksenlerine yakın yönlendirilmiş oldukları ve buna bağlı olarak
bina yoğunluğunun güneydoğu kısımlarda önemli ölçüde arttığı düşünülmektedir. Şehrin sınırlarının geniş bir alana yayıldığı tahmin edilen Seleukeia Sidera Antik Aentinin doğuya doğru bina yapılarının varlığı fakat yamaç
çevresine kıyasla seyrek olduğu veya geniş alanlar olarak yapılandırıldığı
düşünülmektedir.
2018 yılı yapılan jeofizik çalışmaların en dikkat çeken sonuçları tepenin
güneydoğusunda yer alan ve manyetik anomalilerde izleri görülen muhtemel agora alanı olduğu tahmin edilmektedir. Bir yol boyunca küçük oda yapılar muhtemel dükkân alanları olarak yorumlanmıştır.
Seleukeia Sidera’da 2018 yılında ölçülen alanlarda da geçmiş yıllara benzer olarak dikkat çeken yüksek değerli manyetik anomalilerin kalıcı mıknatıslanma ile oluşan ocaklar/fırınlar gibi ısıl işlem alanlarının üzerine denk
geldiği düşünülmektedir. Anomalilerden tespit edilen ve muhtemel çapı
2m’yi bulan bu alanlar genelde farklı bölgelerde tek olarak birbirlerine nispeten uzak konumdadır. Tepenin güneybatı kısmında ise sinyal gücü 120
nT’nin üzerinde 2 veya 3 m’den büyük olan en az 7 yüksek değerli anomali
tespit edilmiştir. Bu bölgenin ısıl işlemli bir üretim merkez alanı olduğu düşünülebilir.
Manyetik anomalilerden yapı izlerinin yoğun olduğu 5 bölgede yaklaşık
5100m2’lik alanda yer radarı (GPR) yöntemi ile ölçüm gerçekleştirildi. 400m2
ile 1500m2 arasında değişen ölçüm alanlarında 25 cm aralıklı profiller ile ölçümler gerçekleştirildi. Daha fazla detay ve derinlik bilgisi elde etmek için
elde edilen radagramların2 muhtemel yapı izlerini net bir şekilde gözlemlenebilmesi için veri işlem aşamaları için RADAN ® ve GPR-slice programları
kullanıldı ve yapılar gürültüden ayrımlaştırılarak görünür hale getirildi. Radar verilerinin veri işlem prosesi uzun sürmekte ve yorumlanması tecrübe
gerektirmektedir. Resim 6’da arazide elde edilen ham radagram ve veri işlem
aşamalarından sonra elde edilen genliği arttırılmış radagram örneği verilmiş2

Radagram (veya radar kesiti) zamanın bir fonksiyonu olarak kayıt edilen izlere verilen isimdir.
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tir. GPR ölçümlerin kuru havalarda yapılmasına özen gösterildi. GPR ölçüsü
alınmadan önce alan hakkında detaylı notlar tutuldu (bölgenin topoğrafik
yapısı, ziraat faaliyetinin yakın geçmişte yapılıp yapılmadığı, hava durumu,
tarlaların su ihtiyacını karşıladığı sulama kanalına yakın olup olmadığı, toprağın nemli olup olmadığı ve benzer bilgiler). GPR sonuçları yorumlanırken
bu notlar göz önünde bulunduruldu.
Genel olarak GPR ölçümlerinin yapıldığı alanlardaki zaman kesitlerinde
yaklaşık İlk 40 cm’de (10-15ns) izler görülmeye başlamaktadır. Muhtemel
yapı 60 – 80 cm derinlikte açıkça görünür durumdadır. 240 cm’e kadar tekrarlı yansımalar görülmeye devam eder. Duvar genişliklerinin ise yaklaşık
80cm civarlarında olduğu düşünülmektedir.
2018 yılı Seleukeia Sidera Antik Kenti jeofizik araştırmalar bölgede çalışan
diğer araştırmacılara başarılı sonuçlar sunmuştur. Kalıntıların var olduğu
yerlerin çevresindeki geniş alanlar veya uydu görüntüsünde izlerinin tespit
edilebildiği yapılar jeofizik prospeksiyon ile daha detaylı yansıtılmaktadır.
2019 yılında jeofizik araştırmalara devam edilmesi planlanmaktadır.
KAYNAKÇA
HÜRMÜZLÜ KORTHOLT, B., AYAŞAN, M., HECEBİL, U., SÖNMEZ, B., KÖKER, H., SCHENK, T., ATAV KÖKER, İ. 2017. “Seleukeia Sidera Antik Kenti Yüzey
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SIR System-3000 Manual Geophysical Survey Systems, Inc. December 10, 2009.

298

............................................................................................................

Resim 1: Seleukeia Sidera üs en görünümü. Yeşil alanlar manyetik yöntem ile ölçülen
alanları, kırmızı alanlar yer radarı ile ölçülen alanlardır.

Resim 2: Seleukeia Sidera‘da 2018 yılında kullanılan solda beş ve sağda yedi Sensörlü
Fluxgate ile ölçü alımı.
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Resim 3: Seleukeia Sidera Antik Kenti’nde alınan manyetik ölçüye ait solda ham anomali
örneği ve sağda veri işlem aşamalarından sonraki anomali örneği.

Resim 4: Seleukeia Sidera‘da 2018 yılında kullanılan GSSI SIR-3000 yer radarı ölçü alımı
ve Sır-3000 menusu.
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Resim 5: Seleukeia Sidera‘da gözlemlenen kireçtaşı malzemeli yapı örneği ve manyetik
anomalisi örneği.

Resim 6: Seleukeia Sidera Antik Kenti’nde yer radarı ile alınan ölçüye ait üs e ham radagram örneği al a veri işlem aşamalarından sonraki radagram örneği.
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KAYSERİ KEYKUBADİYE SARAYI KAZI ALANI
ÇEVRESİNDE ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Fethi Ahmet YÜKSEL*
Kerim AVCI
Ali BAŞ
ÖZET
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. İlçe merkezi 1055 rakımlı bir ova üzerinde kurulmuştur.
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, Şeker Fabrikası alanı içerisinde Şeker Gölünün doğu yönünde bulun Keykubadiye Sarayı, I. Derece
Arkeolojik Sit ve Şeker Gölü 2. Derece Doğal Sit alanı olarak tescil edilmiştir.
Anadolu Selçuklularının en önemli saraylarından birisi olan Keykubadiye
Sarayı’nın inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Dönemin kaynaklarından 1220’li yıllarda (muhtemelen 1224-1226 yılları arasında) Alaeddin Keykubad tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 1243 Kösedağ Savaşında Selçukluların yenilgiye uğramasından sonra saray Moğollar tarafından yakılıp
yıkılmıştır. Saraydan günümüze Dört Kemerli Yapı ve Tonuzlu Yapı olarak
isimlendirilen iki kalıntı ulaşabilmiştir.
Keykubadiye Sarayı I. Derece Arkeolojik Sit Sınırları içerisinde, eski dönemlere ait kalıntıların tahkiki amacıyla, Arkeojeofizik çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada jeofizik yöntemlerden biri olan Jeoradar (Yerradarı-GPR)
yöntemi kullanılmıştır. Yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda iki boyutlu
(2D) ve üç boyutlu (3D) Jeoradar Yer altı görüntüleri elde edilmiştir.
GPR Anomali dağılım kat haritaları incelendiğinde geometrik form vermeyen ve veren, kesikli ve devamlı doğrusal gidişli, köşeli, kare ve dikdörtgen görünümlü ve münferit lokal konumlu, mimari yapı ve temellere atfedi-

* Dr. Öğr. Üyesi, Fethi Ahmet YÜKSEL, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi,
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Jeofizik Müh. Kerim AVCI, GEOMETRİK Mühendislik Müşavirlik Yeraltı Araştırmaları, geometrik_muh@yahoo.com
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lecek, alt yapı, beton içerikli kalıntı, sıkıştırılmış toprak ve taraçalandırmalardan kaynaklı yüksek genlikli anomali dağılımları görüntülenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arkeojeofizik, GPR, Keykubadiye Sarayı, Dört Kemerli
Yapı, Tonuzlu yapı, Anadolu Selçuklu, Kayseri.
GİRİŞ
Kocasinan İlçesi, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde yer
alır. 33 derece 30 dakika boylamı ve 38 derece 45 dakika kuzey enleminde yer
almaktadır. İlçenin belediye sınırları alanı 9.025 hektardır. Kocasinan hudutları içerisinde bulunan dağların yüksekliğinde birçok düzlükler bulunmaktadır. İlçe merkezi 1055 rakımlı bir ova üzerinde kurulmuştur (Şekil: 1)1.
Anadolu Selçukluları’nın en önemli saraylarından birisi olan Keykubadiye Sarayı’nın inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Dönemin kaynaklarından 1220’li yıllarda (muhtemelen 1224-1226 yılları arasında) Alâeddin
Keykubad tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Sarayın adı bazı kaynaklarda “Kubadiye” bazı kaynaklarda ise “Keykubadiye” olarak geçmektedir.
Sultanın adı Keykubad olduğu için Sarayın Keykubadiye adının daha çok
benimsenmiş olduğu muhtemeldir2.
Dönemin ünlü tarihçisi İbn Bibi tarafından «Öyle bir yerdi ki orayı tanrı
sanki cenneti dünyada göstermek için yaratmıştı. Oradaki güller öyle ışık saçıyorlardı ki sanki dünyanın gözü onlarla aydınlanıyordu. Güzellikte baharın da baharına benziyordu…»3 gibi övgü dolu sözlerle Keykubadiye Sarayı
tanıtılmaktadır.1243 Kösedağ Savaşı’nda Selçukluların yenilgiye uğramasından sonra saray Moğollar tarafından yıkılıp yıkılmıştır. Aksaraylı’nın anlattıklarına göre 1265 yılında sarayın yıkık vaziyette olduğu ve artık kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Yapıldığı andan sonra yaklaşık 20 yıl kadar kullanım
süreci olduğu düşünülen saraydan mevcut hali ile iki yapı kalıntısı günümüze ulaşabilmiştir. Bunlardan birisi Dört Kemerli Yapı, bir diğeri de Tonuzlu
Yapıdır. Tahribattan dolayı genel özelliklerini yitiren her iki yapının duvar ve
örtü sistemleri kısmen mevcudiyetini sürdürmektedir.

1
2
3

h ps://kayseri.ktb.gov.tr/TR-54992/kocasinan.html
Özdemir, Y., “Tarihi Veriler ve Arkeolojik Bulgularla Keykubadiye Sarayı”, Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, TÜBA-AR, S. 15, Ankara, 2012, s. 176.
İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iyeFi’l-Umuri’l-Ala’iye(Selçuknâme), (Çeviren: M.Öztürk) C. II. Ankara
1996, s. 321-324.
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Keykubadiye Sarayı ilk olarak Zeki Oral tarafından 1953 yılında keşfedilerek ilim âlemine tanıtılmıştır. 1964 yılında Prof. Dr. Oktay ASLANAPA ve
1980 yılında Prof. Dr. M. Oluş ARIK tarafından kısa süreli kazı çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
2014 yılında Kayseri Şeker Fabrikası yönetimi tarafından Keykubadiye
Sarayı’nın günümüze ulaşan yapılarının korunmasına yönelik bir girişimde
bulunulmuştur. Bu doğrultuda Kayseri Müze Müdürlüğü tarafından Prof.
Dr. Ali BAŞ’ın bilimsel danışmanlığında Tonozlu Yapı ve Dört Kemerli Yapı
olarak isimlendirilen kalıntıların içinin ve etrafının temizlenmesine yönelik
07.04.2014-17.04.2014 tarihleri arasında sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir4. 2014 yılında Kayseri Şeker Fabrikası yönetiminden alınan muvafakat ile
Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaatta bulunulmuş 2015 yılında Bakanlar
Kurulu Kararı ile Prof. Dr. Ali BAŞ başkanlığında kazı izni verilmiştir5.
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Keykubadiye Gölü (Şeker)2. Derece Doğal Sit
Alanı Bakanlık Makamının 07/02/2019 tarihli 31810 sayılı Olur’u ile “Doğal
Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. Saray 23.07.2014 tarihinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil
edilmiştir6.
Çalışma T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına yürütülen Keykubadiye Sarayı I. Derece Arkeolojik Sit Alanında, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteği ile gerçekleştirilmiştir (Resim 1). Bu Arkeojeofizik çalışmada; sahada, eski dönemlere ait kalıntıların tahkiki amacıyla Jeofizik yöntemlerden biri olan Jeoradar (Yerradarı-GPR) yöntemi kullanılmıştır.
ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Çalışma Keykubadiye Sarayı I. Derece Arkeolojik Sit Alanında 2018 Yılı
arkeolojik kazı programı kapsamında gerçekleştirilmiştir.
4

5

6

Baş, A.-Dursun, Ş., “Keykubadiye Sarayı 2014 Yılı Sondaj Çalışması”, XX. Uluslararası Ortaçağ ve
Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri(02-05 Kasım 2016), Sakarya,
2017, s.90.
Baş, A., “2015 Yılı Keykubadiye Sarayı Kazısı”, 38.Kazı Sonuçları Toplantısı, 23-27 Mayıs 2016, Edirne, C. 2, Ankara, 2017, s. 63; Baş, A.-Duran, R.-Dursun, Ş., “2016 Yılı Keykubadiye Sarayı Kazısı”, 39.Kazı Sonuçları Toplantısı, 22-26 Mayıs 2017, Bursa, C. 1, Bursa, 2018, s. 395; Baş, A.-Duran,
R.-Dursun, Ş.-Kayın, A., “2017 Yılı Keykubadiye Sarayı Kazısı”, 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, 07-11
Mayıs 2018, Çanakkale, C. 1., Ankara, 2019.
h p://www.korumakurullari.gov.tr/Eklenti/31721,1128--kayseri-kocasinan-seker-mah-iderece-arkolojik-sit-.pdf?0
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Çalışmada, Keykubadiye Sarayı I.Derece Arkeolojik sit sınırlarında, eski
dönemlere ait kalıntıların tahkiki amacıyla Jeofizik yöntemlerden biri olan
Jeoradar (Yerradarı-GPR) yöntemi kullanılmıştır.
Araştırma Alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak 768 profilde,
vaziyet planında da gösterilen 28 Bölgede, kendi içerisinde saha kotundan 6
m. derinliğe kadar Jeoradar ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen GPR verilerinden, veri işlem aşamalarından sonra, iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) yer
altı görüntüleri ve kat haritaları elde edilmiştir (Şekil: 2)7.
Çalışmada; Mala marka GPR ölçüm cihazı ve ekipmanları (ProEx ünite,
250 MHz anten, notebook, DGPS anten) kullanılmıştır. GPR verileri (radargramlar), iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) grafik yazılımları (Slice 3D) kullanılarak yorumlanmıştır.
Araştırma Alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak 768 profilde,
vaziyet planında da gösterilen 28 Bölgede, kendi içerisinde saha kotundan 6
m. derinliğe kadar Jeoradar ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen GPR verilerinden, veri işlem aşamalarından sonra, iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) yer
altı görüntüleri ve kat haritaları elde edilmiştir. Çalışmada; Mala marka GPR
ölçüm cihazı ve ekipmanları (ProEx ünite, 250 MHz anten, notebook, DGPS
anten) kullanılmıştır. GPR verileri (radargramlar), iki boyutlu (2D) ve üç
boyutlu (3D) grafik yazılımları (Slice 3D) kullanılarak yorumlanmıştır.
Keykubadiye Kazısı sahasında gerçekleştirilen GPR Ölçüm çalışmalarının
ve değerlendirmeleri neticesinde elde edilen 30 cm. aralıklı anomali dağılımı kat haritaları oluşturuldu. Anomali dağılımı kat haritalarında yüksek
genlikli anomaliler, lineer uzanımlı, paralel gidişli, kare, dikdörtgen şekilli
geometrik formda görüntülenmiştir (Şekil: 3). 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, alt yapı, beton içerikli
kalıntı, sıkıştırılmış toprak ve taraçalandırmalardan kaynaklı yüksek genlikli
anomali dağılımları görüntülenmiştir.
Kazı alanı ve ayakta kalan Selçuklu dönemi yapıların etrafında kademeli,
bir birlerine göre yaklaşık 70-80 cm yükseklikli, taraçalandırmalar anomalilerin değerlendirilmesinde, bu bölgelerin arkeolojik kazıları yapılması durumunda, dikkate alınmalıdır.
7

Avcı, K., Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Keykubadiye Sarayı Kazı Alanı Arkeojeofizik Araştırmaları (yayınlanmamış rapor), Geometrik Mühendislik Müşavirlik Yeraltı Araştırmaları, İstanbul, 2018.
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Ayrıca geçmiş dönemde dört kemerli ve tonozlu yapılar ve çevresinde yapılan arkeolojik kazı ve alanda depolandırılmış fabrika atığı toprağın kalınlık
dağılımı da anomalilerin değerlendirilmesinde, dikkate değer, önemli rol oynamaktadır (Şekil: 4, 5). Çalışma alanında ölçümlenen, derinliğe bağlı olarak
değişen, bu yüksek genlikli anomalilerin, farklı açılardan görünümlü 3D (Üç
boyutlu) hacimsel küp model görünümleri oluşturuldu.
SONUÇ
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde yer alır ve Anadolu Selçuklularının en önemli saraylarından birisi
olan Keykubadiye Sarayına sahiptir.
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, Kayseri Şeker Fabrikası alanı içerisinde Şeker Gölünün doğu yönünde bulunan Keykubadiye Sarayı, I.
Derece Arkeolojik Sit ve Şeker Gölü 2. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil
edilmiştir.
Keykubadiye Sarayı’nın inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte
1220’li yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Saraya ait Dört Kemerli Yapı
ve Tonuzlu Yapı kalıntısı günümüze ulaşmıştır.
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Keykubadiye Sarayı Kazısı sahasında gerçekleştirilmiştir. Bu Arkeojeofizik çalışmanın amacı; sahada, eski
dönemlere ait kalıntıların tahkiki amacıyla Jeofizik yöntemlerden biri olan
Jeoradar (Yerradarı-GPR) yöntemi kullanılmıştır.
Yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D)
Jeoradar Yer altı görüntüleri elde edilmiştir. GPR Anomali dağıl ım kat haritaları incelendiğinde geometrik form vermeyen ve veren, kesikli ve devamlı
doğrusal gidişli, köşeli, kare ve dikdörtgen görünümlü ve münferit lokal konumlu, mimari yapı ve temellere atfedilecek, alt yapı, beton içerikli kalıntı, sıkıştırılmış toprak ve taraçalandırmalardan kaynaklı yüksek genlikli anomali
dağılımları görüntülenmiştir.
İki ve Üç boyutlu GPR yüksek genlikli anomali dağılımlarının önümüzdeki kazı döneminde kazı planlamasında dikkate alınması zaman ve ekonomik
kazanç sağlayacaktır.
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Şekil 1: Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, şeker fabrikası alanı
içerisinde Keykubadiye Sarayı Kazı alanı Yer Bulduru Haritası.

Resim 1: Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, şeker fabrikası alanı
içerisinde Keykubadiye Sarayı Kazı alanı çevresinde GPR ölçüm
çalışmaları fotoğrafı.
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Şekil 2: Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, şeker fabrikası alanı içerisinde
Keykubadiye Sarayı Kazı alanı çevresinde, 28 Bölgenin, GPR ölçü profilleri ve
bölge fotoğrafları.

310

............................................................................................................

Şekil 3: Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, şeker fabrikası alanı içerisinde
Keykubadiye Sarayı Kazı alanı çevresinde GPR yüksek genlikli iki boyutlu seviye derinlik anomali dağılımı görüntüleri ve kazı alanının hava fotoğrafı.
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Şekil 4: Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, şeker fabrikası alanı içerisinde
Keykubadiye Sarayı Kazı alanı ve Tonozlu yapı içi ve çevresinde GPR yüksek
genlikli, iki boyutlu seviye derinlik anomali dağılımı görüntüleri, kazı alanının
resmi ve kazı alanının hava fotoğrafı.
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Şekil 5: Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, şeker fabrikası alanı içerisinde
Keykubadiye Sarayı Kazı alanı ve Dört Kemerli yapı çevresinde GPR yüksek
genlikli iki ve üç boyutlu anomali dağılımı görüntüleri, kazı alanının resmi ve
kazı alanının hava fotoğrafı.
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BİTLİS İLİ, AHLAT İLÇESİ, ESKİ AHLAT ŞEHRİ
ARKEOLOJİK ALANINDA ARKEOJEOFİZİK
ÇALIŞMALAR
Fethi Ahmet YÜKSEL*
Kerim AVCI
Celil ARSLAN
ÖZET
Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında yer alır. Kuzeyinde Süphan Dağı, batısında Nemrut Dağı ve güneyinde, Van Gölü’nün çevrelediği geniş bir ovaya sahiptir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1750 metredir.
Ahlat’ın jeomorfolojik ve topoğrafik yapısı; çevresindeki volkanik dağlarının çıkardığı tüf ve lavlardan meydana gelmiştir.
İlçenin adını Urartular döneminde “Halads” dendiği bilinmektedir. Ermeniler “Şaleat” (Şaliat), Süryaniler “Kelath”, Bizanslılar “Khlat”, Araplar
“Hilat”, İranlılar ve Türkler “Ahlat” olarak tarihsel kaynaklarda ifade etmişlerdir. Ahlat Paleolitik ve Tunç Çağı’ndan günümüze kadar birçok medeniyete yataklık yapmış ve devletler hüküm sürmüşlerdir. Ahlat’taki eserler
ağırlıklı olarak; Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerine aittir.
Ahlat’ta Eski Ahlat Şehrinde, Çifte Hamam, Küçük Hamam, Zaviye, Ulu
Cami ve Bezirhane alanlarında, geçmişte kısmen arkeolojik kazılar yapılmıştır. Ahlat’ta Eski Ahlat Şehri 2017 Yılı Kazısı çalışmaları başlamadan önce,
Çifte Hamam, Küçük Hamam, Zaviye, Ulu Cami ve Bezirhane alanlarında ve
çevresinde Arkeojeofizik (GPR) çalışmaları yapılmıştır. Araştırma Alanında,
ölçü konumlandırmasına bağlı olarak, dört bölgede toplam 15.000 m2 alan
içerisinde Jeoradar ölçümleri yapılmıştır.
* Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet YÜKSEL, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi,
Jeofizik Mühendisliği Bölümü; fayuksel@istanbul.edu.tr
Jeofizik Müh. Kerim AVCI, GEOMETRİK Mühendislik Müşavirlik Yeraltı Araştırmaları, geometrik_muh@yahoo.com
Doç. Dr. Celil ARSLAN, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri/
TÜRKİYE. caslan@erciyes.edu.tr
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Yerradarı (Georadar) ölçümlerinden elde edilen radargramların veri işlem değerlendirilmesinden sonra iki (2D) ve üç (3D) Boyutlu görüntüler elde
edilmiştir.
Tahribatsız Test Yöntemlerinden (NDT) olan jeofizik ölçümler arkeolojik
alanlarda fiziksel olarak zarar vermeden iki ve üç boyutlu görüntüleme yapar. Arkeolojik alanların kazı planlamasında ekonomik ve zaman bakımından büyük avantajlar sağlamaktadır. Özellikle Yüksek genlikli anomalilerin
lokalize olduğu yerler tercihen kazı planlamasına alınarak kazı sezonunda
arkeolojik sondaj çalışmaları yapılmalıdır.
GİRİŞ
Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında, sahil boyunca
uzanan hafif meyilli sırtlar üzerinde, birbirinden ayrı mahalleler şeklinde
kurulmuştur (Şekil 1). Kuzeyinde Süphan Dağı, batısında Nemrut Dağı ve
güneyinde, Van Gölü’nün çevrelediği geniş bir ovaya sahiptir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1750 metredir.
Ahlat’ın jeomorfolojik ve topoğrafik yapısı; güneybatıda yer alan Nemrut
ve az da olsa kuzeydoğuda yer alan Süphan volkanik dağlarının çıkardığı
volkan külü (tüf) ve lavlardan meydana gelmiştir. Tüfler oldukça geniş bir
alanda kalın bir örtü tabakası meydana getirmiştir. Arazi; sırtlar ve hafif dalgalı düzlükler halinde ve genelde plato görünümündedir.
İlçenin adını Urartular döneminde “Halads” dendiği bilinmektedir. Ermeniler “Şaleat” (Şaliat), Süryaniler “Kelath”, Bizanslılar “Khlat”, Araplar “Hilat”, İranlılar ve Türkler “Ahlat” olarak tarihsel kaynaklarda ifade etmişlerdir.
Ahlat’ın tarihinin ilk dönemleri henüz açıklık kazanmamıştır. Fakat Paleolitik
ve Tunç Çağı’na ait münferit buluntular arkeolojik kazılarda ele geçmiştir.
Ahlat Paleolitik ve Tunç Çağı’ndan günümüze kadar birçok medeniyete,
aşağıdaki Tablo’ 1’den de görüleceği gibi, yataklık yapmış ve devletler hüküm sürmüşlerdir. Ahlat’a M.Ö. 9-6. yüzyıllar arasında Urartu, daha sonra
Medler, Persler, Grekler (İskender), Partlar (M.Ö. 200 yıllarında), Romalılar
(M.Ö. I. yüzyılda), Bizans (M.S. 395 yılından VII. yüzyıla kadar), Abbasiler,
Mervanoğulları beyliği (992), Büyük Selçuklu (1043’ten itibaren), Ahlatşahlar
Beyliği (12 yüzyıl başından itibaren), Eyyubiler (1203 yıllarında), Harzemşahlar (1230), Moğollar (1243), Karakoyunlular (1451-62 yıllarında), Akkoyunlular (1472-73 yıllarında), Safeviler (1509-1514 yıllarında), Osmanlı hakim olmuştur.
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Ahlat’taki eserler ağırlıklı olarak; Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerine aittir. Ahlat Ulu Camii, Bayındır Mescidi, İskender Paşa Camii, Kadı Mahmut Camii, Hamamlar (Kubbe Mahallesinde
Çifte Hamam ve Harabeşehir Mahallesinde Küçük Hamam), Akıtlar (tümülüs tarzında mezar odaları), Çini Fırınları, Zaviye, Şeyh Necmeddin
Tablo 1: Ahlat’ta hüküm süren devletler1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
26
1

M.Ö. 1700’lerde Hurri-Mitanni
M.Ö. 1000 Asur
M.Ö. 900-600 Urartu
M.Ö. 600 Med Egemenliği
M.Ö. 545-330 Pers Egemenliği
M.Ö. 330 Makedonya (Hellenistlik Selokidler)
M.Ö. 200 Part
M.Ö. 150 Bağımsızlık
M.Ö. 30- M.S. 395 Roma
M.S. 395-641 Bizans
M.S. 641 İslam İmparatorluğu Egemenliği
M.S. 800 Abbasiler
M.S. 850 Emeviler
M.S. 850-992 Bizans
M.S. 992 Mervanoğlu Beyliği
1054 Yılında Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyce Anadolu’da Türklerce Şehir
olarak ele geçen ilk yerdir.
1085-1090 Dilmaçoğulları
1100-1207 Ahlat Şahlar (Sökmenler)
1207-1229 Eyyubiler
1229-1231 Moğollar (Celale in Harzemşah)
1231-1243 Anadolu Selçukluları
1243-1335 İlhan Egemenliği
1396-1462 Karakoyunlu Egemenliği
1472-1488 Akkoyunlu Egemenliği
1509-1535 Safavi Egemenliği
1535 Osmanlı Egemenliği

Bitlis Ahlat İlçesi. h p://www.bitlistso.org.tr/Portals/94/ilceler/2-Ahlat.pdf
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Kümbeti, Usta Şagirt (Ulu Kümbet) Kümbeti, Şadi Aka Kümbeti, Hasan
Padişah Kümbeti, Anonim Türbe I (Hangi tarihte ve kimin için yapıldığı
bilinmemektedir), Hüseyin Timur-Esen Tekin Kümbeti, Bugatay Aka-Şirin
Hatun Kümbeti, Alimoğlu Hurşit (Yarım) Kümbeti, Erzen Hatun Kümbeti,
Keşiş Kümbeti, Emir Ali Türbesi, Anonim (Şirin Hatun) Türbe II (Kitabesi
yoktur), Bayındır Kümbeti, Anonim (Mirza Bey Kümbeti) Türbe III (Kitabesi
yoktur), Dede Maksut Türbesi, Bayındır Köprüsü, Ahlat Mezar Taşları, Osmanlı dönemine ait Kale ve camileri gibi önemli tarihi eserlere sahiptir2.
Ahlat Şehri Kazısı Haluk ve Beyhan Karamağaralı tarafından 1965 yılında
yüzey, 1967-1992 yıllarında kazı çalışmaları yapılmıştır. 2006 yılından itibaren Nakış Karamağaralı Ahlat Şehri kazısını sürdürmüştür3. Çifte Hamam,
Zaviye (1970 yılında), Ulu Cami ve bezirhane/imalathane (1972 yılında) kazı
çalışmaları Haluk Karamağaralı tarafından yapılmıştır4.
Eski Ahlat Şehri 2017 Yılı Kazısı çalışmaları, Çifte Hamam, Ulu Cami ve
Çevresi, Bezirhane/İmalathane, Zaviye Alanı, A22 AÇMASI ve A102 AÇMASI Ulu Cami ve bezirhane yapılarının devamı niteliğinde olan alanlarda yapılmıştır5.
ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Ahlat’ta” Eski Ahlat Şehri 2017 Yılı Kazısı çalışmaları” başlamadan önce,
Zaviye alanı ve çevresinde, Çifte Hamam çevresinde, Ulu Cami ve Bezirhane
alanlarında ve Küçük Hamam alanı ve çevresinde Arkeojeofizik (GPR) çalışmaları yapılmıştır (Şekil 2). Yerradarı (Georadar) ölçümlerinden elde edilen
radargramların veri işlem değerlendirilmesinden sonra iki (2D) ve üç (3D)
Boyutlu görüntüler elde edilmiştir6.
Araştırma Alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak, dört bölgede toplam 15.000 m2 alan içerisinde Jeoradar ölçümleri yapılmıştır (Şekil 3).
Çalışmada; Mala marka GPR ölçüm cihazı ve ekipmanları (ProEx ünite, 250
Mhz anten, notebook, DGPS anten) kullanılmıştır (Resim: 1).

2
3
4
5
6

h ps://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=380093&/Bitlis/Ahla aki-T%C3%BCrk-Devri-Yap%C4%B1lar%C4%B1-/-Celil-ArslanTÜRKİYE ARKEOLOJİSİ, 2008
Karamağaralı, 2006
Aslan, 2019
Avcı, 2017
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Çalışma alanında, ölçümlenen yüksek genlikli anomalilerin köşe formlu,
kare-dikdörtgen görünümlü, lineer uzanımlı, paralel gidişli, geometrik form
veren yüksek genlikli anomaliler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tüm bölgelerde münferit, yer yer lokalize yüksek genlikli anomaliler görüntülenmiştir.
Zaviye ve çevresinde de 4 m. seviyesinde yüksek genlikli anomalilerin belirgin geometrik formlar sergilediği görüntülenmiştir (Şekil 4). Çifte Hamam
ve çevresinde (Şekil 5) 3 m. derinlik seviyesinde KB kesiminde, KB, GB, G
ve GD kısımlarında 4 m seviye derinliklerde belirgin anomaliler görüntülenmiştir. Ulucami ve Bezirhane çevresinde 4 m. seviyesinde hemen hemen
tüm alanlarda geometrik formlu yüksek genlikli anomaliler dağılım göstermektedir (Şekil 6). Küçük Hamam ve çevresinde (Şekil 7), kalın bir yamaç
dolgusu altında, 3 m. seviyesinde GB ve KD da, 4 m seviyesinde K ve D da
ve 6 m. seviyesinde D da yüksek genlikli anomaliler belirgin bir geometrik
form vermektedir. Genel olarak GPR ölçümü yapılan alanların 3-4 m. seviyelerinde yüksek genlikli 2D anomali dağılımlarının belirli geometriler verdiği
görüntülenmiştir.
Eski Ahlat Şehri Çifte Hamam, Küçük Hamam, Zaviye, Ulu Cami ve Bezirhane alanlarında GPR üç (3D) Boyutlu (Şekil 8), küp model, görüntüleri
incelendiğinde yüksek genlikli anomalilerin mimari yapı temellerine atfedilecek geometrik formlar verdiği görüntülenmiştir (Şekil 9).
SONUÇ
Tahribatsız Test Yöntemlerinden (NDT) olan jeofizik ölçümler arkeolojik
alanlarda fiziksel olarak zarar vermeden iki ve üç boyutlu görüntüleme yapar. Arkeolojik alanların kazı planlamasında ekonomik ve zaman bakımından büyük avantajlar sağlamaktadır. Özellikle Yüksek genlikli anomalilerin
lokalize olduğu yerler tercihen kazı planlamasına alınarak kazı sezonunda
arkeolojik sondaj çalışmaları yapılmalıdır.
TEŞEKKÜR
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Ahlat Belediye Başkanlığına, Ahlat Kaymakamlığına, Ahlat Müze Müdürlüğüne, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne teşekkür ederiz.
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Resim 1: Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Çifte Hamam karşısı Bayındır Kümbeti ve Camii. GPR ve
DGPS cihazı.

Şekil 1: Bitlis İli, Ahlat İlçesi Yer Bulduru Haritası.
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Şekil 2: Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Çifte Hamam, Küçük Hamam, Zaviye, Ulu Cami ve Bezirhane alanlarında uydu görüntüsü üzerinde GPR ölçümü yapılan alanlar (Google
Earth’den düzenlenerek).
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Şekil 3: Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Çifte Hamam, Küçük Hamam, Zaviye, Ulu Cami ve Bezirhane alanlarının çevresinde uydu görüntüsü üzerinde GPR ölçümü yapılan
alanlar ve GPR profil konumları (Google Earth’den düzenlenerek).
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Şekil 4: Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Zaviye ve çevresinin, GPR ölçümü yapılan profil lokasyonları, 1-6 m arası yüksek genlikli GPR anomali kat haritaları ve ölçüm ve alan
resimleri.
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Şekil 5: Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Çifte Hamam çevresinde GPR ölçümü yapılan profil lokasyonları, 1-6 m arası yüksek genlikli GPR anomali kat haritaları ve ölçüm ve alan
resimleri.
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Şekil 6: Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Ulu Cami ve Bezirhane çevresinin, GPR ölçümü yapılan
profil lokasyonları, 1-6 m arası yüksek genlikli GPR anomali kat haritaları ve
ölçüm ve alan resimleri.
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Şekil 7: Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Küçük Hamam çevresinin, GPR ölçümü yapılan profil lokasyonları, 1-6 m arası yüksek genlikli GPR anomali kat haritaları ve ölçüm ve
alan resimleri.
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Şekil 8: Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Çifte Hamam, Küçük Hamam, Zaviye, Ulu Cami ve Bezirhane alanlarının uydu görüntüsü ve çevresinde yapılan GPR ölçümlerinin üç
boyutlu (3D) küp model görüntüleri (Google Earth’den düzenlenerek).
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Şekil 9: Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Çifte Hamam, Küçük Hamam, Zaviye, Ulu Cami ve Bezirhane alanlarının hava fotoğrafları, uydu görüntüsü ve kazı alanlarının mimari
çizimleri (Google Earth’den düzenlenerek).
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KIZILİN TERAS ALANININ YONTMA TAŞ ALET
ENDÜSTRİSİNİN TİPOLOJİK ANALİZİ - 2018
Gizem KARTAL*
İsmet Berkan ERDEM
Burcu Cemre BAL
GİRİŞ
Kızılin’de 2018 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları Prof. Dr. Metin
Kartal’ın bilimsel sorumluluğunda Kökten Alanı olarak isimlendirilen üst
terasta gerçekleştirilmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda yer alan D, E, F, G,
H ve I karelerinin doğu-batı yönünde kesiştikleri 16 ile 17, kısmen de 15 numaralı karelerde yürütülen kazılar sonucunda; yontma taş ürünler, az sayıda
sürtme taş el aletleri, yumuşakça kalıntıları, hayvan kemikleri ile tohumlar
tespit edilmiştir. Yontma taş buluntular arasında çok sayıda prizmatik dilgi
ve dilgicik çekirdeği, teknolojik parça, işlenmemiş yonga, dilgi, dilgicik ve
kıymık ile mikrolit ve makrolit bulunmaktadır1. 1. arkeolojik seviye ile kazılarına başlanan bu plankarelerde inilen en derin seviye 12. arkeolojik seviye
olmuştur. 12. arkeolojik seviyeye yalnızca F 15 ile F 16 plan karelerinde inilmiştir.
Yontma taş buluntular arasında tespit edilen aletler üzerinde gerçekleştirilen analiz çalışmaları doğrultusunda stratigrafik katmanlardan elde edilen
ilk sonuçlar endüstrinin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca çekirdekler ve teknolojik parçalar üzerinde yürütülen analiz çalışmaları ve sonuçları da yontma taş işlem zincirinin anlaşılması açısından çok önemlidir2.
Kızılin’den ele geçen tipolojik ve teknolojik analizler, yerleşimde uygulanan

*

1
2

Dr. Öğretim Üyesi Gizem Kartal, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü,Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE. gkartal@ankara.
edu.tr.
Arkeolog İsmet Berkan Erdem, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, i.berkanerdem@gmail.com.
Arkeolog Burcu Cemre Bal, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, cemre.bal@yandex.com.
Kartal, 2018: 394.
Söz konusu buluntular üzerinde Eşref Erbil ve ekibi tarafından çalışmalar yürütülmüştür, bu çalışmanın sonuçlarına 35. Arkeometri Sonuçları Toplantısı’ndan ulaşılabilir.
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yontma stratejileri ile kullanılan yontma taş aletlerin çeşitliliğini ortaya koyacak ve ileriki yıllarda devam edecek kazı çalışmalarından elde edilecek verilerle Kızılin’in Anadolu Epi-paleolitik’indeki yerinin anlaşılmasında önemli
rol oynayacaktır.
TİPOLOJİK ANALİZLER
Tespit edilen 494 adet yontma taş aletin 289 tanesi yani % 59’u mikrolitlerden, 205 tanesi yani % 49’u makrolitlerden oluşmaktadır. Kızılin’den ele geçen yontma taş aletlerin büyük bir çoğunluğunun hammaddesi radyolarittir.
Çakmaktaşından örnekler ise hem mikrolitler hem de makrolitler açısından
oldukça azdır. Yapılan analizler mikrolitik alet üretiminin de ihtiyaç dahilinde olduğunu göstermiş ve geçen yılki öngörümüzü doğrulamıştır3. Geçen yıl
yüzey toplaması sonucu4 elde edilen materyalde oldukça az olduğunu tespit
ettiğimiz mikrolitik aletlerin (% 12) sayısı in situ tabakalarda gerçekleştirilen
sistemli kazılarla artış göstermiştir.
Kızılin yontma taş endüstrisi mikrolitleri geometrik olan, geometrik olmayan ve ile tanımlanamamış mikrolitlerden oluşmaktadır. Ayrıca mikrolit
üretim tekniğine ait mikroburinler bulunmaktadır. Toplamda 289 adet olan
bu parçaların 31 tanesi geometrik, 225 tanesi geometrik olmayan ve 23 tanesi
ise tanımlanamamış mikrolitlerden oluşmaktadır (Tablo: 1). Mikroburinler
ise 10 adettir. Kızılin endüstrisi göz önüne alındığında mikrolitik alet üretiminde şimdilik geometrik olmayan mikrolitlerin üretimine dayalı bir gelenek olduğu görülmektedir.
Geometrik mikrolitler genel olarak yarımay (Resim: 1), üçgen (Resim: 2)
ve trapezlerden (Resim: 3) oluşmaktadır. En çok görülen tipler yarımay ve
ikizkenar üçgendir. Bunların yanı sıra kısa çeşitkenar üçgen, trapez, atipik
ikizkenar üçgen, atipik trapez ve asimetrik trapezler de bulunmaktadır. Geometrik mikrolitlerin arkeolojik seviyeler arasındaki dağılımına baktığımızda bunların ilk 7 seviyede bulunduğu görülmektedir ki bu seviyeler Kızılin
katlaşımındaki üst seviyeleri temsil etmektedir (Grafik-1). 6. ve 7. arkeolojik
seviyeler geometrik mikrolitlerin daha yoğun bir şekilde ele geçtiği seviyeler
olmuştur. Yarımayların neredeyse tamamı 7. arkeolojik seviyeden ele geçmiştir. Geometrik mikrolitler arasında 12 adet ile yarımaylar bulunmaktadır.
3
4

Kartal, G., 2019: 309.
Demirel ve diğ., 2019: 657, 658.
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Çeşitli boyutlarda olan bu yarımayların büyük bir kısmı tam olarak ele geçmiştir, yalnızca 4 örneğin topuk kısımlarının kırık olduğu tespit edilmiştir.
İkinci sırada yer alan ikizkenar üçgenler 7 adet ile temsil edilmektedir ve
bunların da 1’inin topuğu kırıktır. Diğer üçgen formları arasında kısa çeşitkenar ve atipik ikizkenar üçgenler bulunmaktadır. Bu örnekler arasında da
sadece 1 tanesinin kırık olduğu belirlenmiştir. Toplam sayıları 7 olan trapezlerde ise trapez, atipik trapez ve asimetrik trapez formları ile karşılaşılmıştır.
Bunlar arasında da iki örnek kırıktır.
Geometrik olmayan mikrolitler ise daha çok alt tiple nitelenmektedir. Sırtlı dilgicik, düzeltili dilgicik, uç, budanmış dilgicik ve diğer ana tipleri altında
topladığımız bu mikrolitlerin çeşitli alt tipleri mevcuttur. Geometrik olmayan mikrolitler arasında sırtlı dilgicik ana tipi altında yer alan düz sırtlı dilgicikler oldukça baskındır (Resim: 4). Bunlar aynı zamanda tüm mikrolitler
arasındaki en baskın alt tiptir. Sırtlı dilgiciklerin büyük bir çoğunluğunun
topuk kısımlarının kırık olduğu tespit edilmiştir. Tam olan düz sırtlı dilgiciklerin sayısı 7’dir. Düz sırtlı dilgicikleri tek kenarı düzeltili sırtlı dilgicik,
eğik budanmış sırtlı dilgicik, iç yüzden düzeltili sırtlı dilgicik, almaşık düzeltili sırtlı dilgicik, kısmi sırtlı dilgicik, tek kenarı kısmi düzeltili sırtlı dilgicik,
dikey budama teknikle budanmış sırtlı dilgicik, iki sırtlı dilgicik ve çeşitli
sırtlı dilgicik alt tipleri izlemektedir. Sırtlı dilgicikler 4. ve 6. tabakalarda yoğun bir şekilde ele geçmiştir. Düzeltili dilgicikler arasında tek kenarı düzeltili dilgicikler ilk sırada yer almaktadır (Resim 5). Bunların yanı sıra kısmi
düzeltili dilgicik, iç yüzden düzeltili, almaşık düzeltili, iki kenarı düzeltili,
iç yüzden kısmi düzeltili tepeli dilgicik, düzeltili tepeli dilgicik ve çentikli
dilgicik alt tipleri bulunmaktadır. Yine bunların da arasında tam olanların
sayısı oldukça azdır, birçoğunun distali ya da proksimali kırıktır. Düzeltili
dilgiciklerin yoğun bir şekilde ele geçtiği arkeolojik seviye ise 7. arkeolojik
seviye olmuştur. Budanmış dilgicikler arasında eğik budanmış dilgicikler ilk
sırada yer alırken bunları dikey budama teknikle budanmış, kısmi düzeltili
eğik budanmış, dibi düz budanmış, iç yüzden düzeltili dibi eğik budanmış,
iç yüzden düzeltili eğik budanmış, iki ucu eğik budanmış ve dibi eğik-ucu
dikey budama teknikle budanmış dilgicik takip etmektedir. 4. ve 11. arkeolojik seviyeler arasında görülen budanmış dilgiciklerin en yoğun ele geçtiği
seviyeler 6. ve 7. arkeolojik seviyeler olmuştur. Uçlar arasında ise mikrogravet uçlar ilk sırada yer almaktadır (Resim: 6). Erken Epi-paleolitik Dönem’i
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niteleyen bu uçlar5 üst yüzlerinde sırt oluşturulmuş iç yüzlerinin ise alt veya
üst kısımları düzeltilerle şekillendirilmiş parçalardır. Yalnızca 3 tanesi tam
olan bu parçaların distal ya da proksimal kısımlarının kırık olduğu tespit
edilmiştir. Bunlar dışında uç ana tipi altında mikro uç ve dar mikro uç bulunmaktadır. Uçlar 4. ve 6. tabakalarda yoğun bir şekilde ele geçmiştir.
Mikrolit üretim tekniğinin ürünü olan mikroburin ana başlığı altında ise
mikroburin krukowski ve gerçek mikroburinleri görmekteyiz (Resim: 7). 2.
ve 12. arkeolojik seviyeler arasındaki her seviyeden ele geçmişlerdir. Genellikle geometrik mikrolitlerin üretilmesi için uygulanan bu tekniğe ait mikroburinler geometrik mikrolitlerin yoğun olduğu 6. ve 7. arkeolojik tabakalardan daha fazla ele geçmiştir ancak geometrik mikrolit tespit edilmeyen 10,
11 ve 12. tabakalardan da 1’er adet mikroburin ele geçmiş olması bu tekniğin
geometrik olmayan mikrolitlerin üretiminde de kullanıldığını göstermektedir. Ele geçen mikrolitler arasında üzerinde mikroburin negatif izi taşıyan bir
parça henüz tespit edilememiştir.
Tanımlanamamış mikrolitler tipolojik sınıflandırma yapılamayacak oranda kırık düzeltili parçalardan oluşmaktadır ve sayıları 23’tür.
Şimdilik üst seviyelerde tespit edilen ve geç Epi-paleolitik tekno-tipoloji
gösteren geometrik mikrolitlerin daha alt seviyelerde bulunmadığı görülmektedir (Grafik-2). Bu görünümü ile Öküzini’nin geometrik mikrolitlerle
temsil edilen üst seviyeleri ile benzerlik göstermektedir. Özellikle Kızılin’de
yarımayların daha fazla oluşu Öküzini’nin III. (GÖ 13200-12000) ve IV. ünitesi (GÖ 10000-7900) ile benzerlik göstermektedir6. Aynı şekilde Karain B’den
tespit edilen Epi-paleolitik katlaşımın üst seviyelerinden de sayıları az olmakla birlikte geometrik mikrolitler ele geçmiştir7. 1. ve 7. arkeolojik seviyeler arasının şu an için Epi-paleolitik’in geç aşamasını, 8. ve 12. arkeolojik
seviyeler arasının ise Epi-paleolitik’in erken bir aşamasını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Devam edecek kazılardan ele geçen yontma taş materyal, tabakalardan yapılacak tarihlendirme sonuçları ve stratigrafik anlamda yürütülecek çalışmalar bu konuda çok daha ayrıntılı yorumlar yapılmasını sağlayacaktır. Ne yazık ki bu yıl tarihlendirme için alınan örnekler arasında uygun
bir örnek bulunamamış ve tarihlendirme yapılamamıştır. Gelecek sezonlarda
uygun örneklerle yapılacak tarihlendirme çalışmaları katlaşımdaki geç ve
5
6
7

Kartal, M., 2019: 30.
Kartal, 2009.
Özçelik, 2011.
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erken evrelerin ayrımında önemli bir rol oynayacaktır. Geometrik olmayan
mikrolitler ise şimdilik belirlenen katlaşımın her seviyesinde ele geçmiştir.
Stratigrafide daha derine inilmesiyle birlikte geometrik olmayan mikrolitler
açısından ortaya çıkacak tablo da daha net olacaktır.
Kızılin makrolitlerine baktığımızda ise çok sayıda alt tiple nitelenen bir
alet çeşitliliği göze çarpmaktadır (Tablo: 2). Taş kalemler ilk sırada yer almaktadır. Bunları çeşitli alt tiplerle nitelenen ön kazıyıcılar izlemektedir. Bu iki
ana gruptan sonra sayısal açıdan düzeltili dilgi ve yongalar, çentikli aletler,
ikili aletler, piece esquilleler, dişlemeli aletler ve budanmış dilgiler gelmektedir. Bunların dışındaki alet grupları ise oldukça az sayılarda karşımıza çıkmaktadır.
Kızılin makrolitlerinde ilk sırada yer alan alet grubu taş kalemlerdir. Toplam sayıları 38 ve makrolitler arasındaki oranı % 18,36 olan taş kalemler arasında 19 adet ile çekirdek üzerine taş kalemler ilk sırada yer almaktadır (Resim:
8). Bu taş kalemler arasında ilk sırada tek kutuplu prizmatik çekirdekler üzerine yapılmış olanlar yer almaktadır. Bunların yanı sıra iki kutuplu çekirdekler
ile çekirdek parçası üzerine taş kalemler de bulunmaktadır. 1. ve 2. arkeolojik seviye hariç bütün seviyelerden ele geçen taş kalemlerin 6, 7, 8. arkeolojik
seviyeler ile 11 ve 12. arkeolojik seviyelerde yoğun olduğu tespit edilmiştir.
Ortaya çıkan bu tablo taş kalemlerin Epi-paleolitik’in hem geç hem de erken
aşamasında ihtiyaç duyulan ve kullanılan bir alet olduğunu göstermektedir.
Çekirdek üzerine taş kalemler dışında yonga üzerine taş kalemler (9 adet) ile
taş kalem kıymıkları (3 adet) öne çıkan diğer alt tiplerden olmuştur. Bunların
dışında çekirdek parçası üzerine taş kalem (3 adet), yassı hammadde üzerine
taş kalem (3 adet) ve dilgi üzerine taş kalem (1 adet) tespit edilmiştir. Bölgede yer alan diğer Epi-paleolitik yerleşimlerin endüstrilerine bakıldığında hem
Öküzini hem Karain B’de taş kalemlerin makrolitler arasında az sayıda olduğu
görülmektedir8. Kızılin’deki taş kalemlerin bu denli fazla oluşu Kızılin’i diğer
yerleşimlerden ayıran ve Kızılin’e özgü bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçen yıl taş kalemlerin özellikle çekirdek üzerine taş kalemlerin yüzey
buluntuları arasında da oldukça fazla sayıda tespit edildiği ve bu kadar fazla
sayıda olmalarından dolayı bunların kullanım alanlarına uygun eserlerin ele
geçebileceği belirtilmiştir9. Bu yılki kazılardan ele geçen 2 adet insan figürüni

8
9

Özçelik, 2011; Kösem, 2002.
Kartal, G., 2019: 310-311.
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ile 1 adet çizikli taş10 bu öngörümüzü de doğrulamıştır. Bu buluntular Epi-paleolitik açısından oldukça önemlidir.
Kızılin makrolitleri arasında ikinci sırada yer alan ön kazıyıcılar ( % 16,91)
çok çeşitli alt tipler ile temsil edilmektedir (Resim: 9-10). Bunlar arasında
7’şer adet ile mikro ön kazıyıcılar ile yonga üzerine ön kazıyıcılar ilk sırada
yer almaktadır. Mikro ön kazıyıcılar oldukça küçük boyutlu olup çok ince işçilik göstermektedir. Ön kazıyıcıların büyük bir çoğunluğu 6. arkeolojik seviyeden ele geçmiştir. Tespit edilen alt tipler daha az sayılarla temsil edilmektedir. Bunlar arasında dilgi üzerine ön kazıyıcı (4 adet), dipte ön kazıyıcı (2
adet), ikili ön kazıyıcı (2 adet), çekirdek üzerine omurgalı ön kazıyıcı (2 adet),
düzeltili dilgi üzerine ön kazıyıcı (2 adet), iç yüzden düzeltili yonga üzerine
ön kazıyıcı (2 adet), omurgalı ön kazıyıcı (1 adet), iç yüzde ön kazıyıcı (1
adet), dipte mikro ön kazıyıcı (1 adet), çekirdek üzerine ön kazıyıcı (1 adet),
mikro omurgalı ön kazıyıcı (1 adet) ve düzeltili yonga üzerine ön kazıyıcı
gibi alt tipler bulunmaktadır. Ön kazıyıcılar bölgede yer alan Epi-paleolitik
yerleşimlerden hem Öküzini hem de Karain B’de ilk sırada yer alan makrolitlerdir11. Makrolitler arasında 3. alet grubunu 31 adet ile düzeltili dilgiler (%
14,98) oluşturmaktadır (Resim: 11). Bunlar arasında ilk sırada kısmi düzeltili
dilgiler (10 adet) yer almaktadır, bunları sırasıyla tek kenarı düzeltili dilgiler
(7 adet), düzeltili tepeli dilgiler (3 adet), iç yüzden düzeltili dönümlü dilgiler
(2 adet), kısmi düzeltili dilgiler (2 adet), almaşan düzeltili dilgiler (2 adet) ile
tek örnekle karşımıza çıkan iç yüzden kısmi düzeltili dilgi, düzeltili dönümlü, almaşık düzeltili dilgi, iç yüzden düzeltili dilgi ile almaşan düzeltili tepeli
dilgi takip etmektedir. Düzeltili dilgilerin büyük bir çoğunluğu 7. arkeolojik
seviyeden ele geçmiştir. 4. sırada yer alan düzeltili yongalar (% 14,01) arasında tek kenarı düzeltili yongalar (12 adet), kısmi düzeltili yongalar (9 adet),
almaşan düzeltili yongalar (2 adet) ile tek örnekle temsil edilen iç yüzden düzeltili yonga bulunmaktadır. 4, 6, ve 7. arkeolojik seviyelerin düzeltili yongalar açısından zengin olduğu görülmektedir. Makrolitler arasında % 8.21 oranında temsil edilen çentikli aletler 4 alt tip ile karşımıza çıkmıştır (Resim: 12).
Bunlar basit çentikli (9 adet), iç yüzde çentikli (4 adet), geniş çentikli (3 adet)
ve bitişik iki çentikli alet (1 adet) olarak sınıflandırılmıştır. Makrolitler arasında 6. alet grubunu oluşturan ikili aletlere baktığımızda tespit edilen 8 alt
tipin 5’inde taş kalemlerin varlığını görmekteyiz. Bu aletlerde taş kalem-ön
kazıyıcı (3 adet), taş kalem-omurgalı ön kazıyıcı (2 adet), taş kalem-piece esqu10
11

Kartal, 2018: 394.
Özçelik, 2011; Kösem, 2002.
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ille (2 adet) ile 1’er örnekle temsil edilen taş kalem-rende, taş kalem-kazıyıcı,
ön kazıyıcı-taş delgi, çentikli alet-düzeltili yonga ve çentikli alet-düzeltili dilgi alt tipleri tespit edilmiştir. Kemik alet işçiliğinde yoğun bir şekilde kullanılan ve kemik alet teknolojisinde önemli bir yere sahip piece esquillelere
Kızılin endüstrisinde de rastlanmıştır (Resim: 13). 11 adet ile temsil edilen bu
parçalarda kullanımdan kaynaklı oluşmuş yoğun çentikler bulunmaktadır.
Bu yıl işlenmiş kemik açısından az sayıda buluntu tespit edilmiştir ancak
bu aletler kazının ilerleyen aşamalarında kemik aletlerin ele geçebileceğini
göstermeleri açısından önemlidir. Dişlemeli aletlerin büyük bir kısmı dilgi
üzerine yapılmıştır (7 adet) (Resim: 14). Bunların yanı sıra 1’er örnekle temsil
edilen almaşan dişlemeli alet ve mikro dişlemeli alet bulunmaktadır. Budanmış dilgiler arasında iç bükey budanmış dilgiler, eğik budanmış dilgiler ile
tek örnekle temsil edilen dibi eğik budanmış ve dibi düz budanmış dilgiler
bulunmaktadır. Bu dört ana grup dışında yer alan aletler daha az sayılarda
karşımıza çıkmaktadır. Bunlar arasında avcılık faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olan bir uç ve delme işleminde kullanılan bir burgu delici bulunmaktadır
(Resim: 15). Ele geçen faunal kalıntılar üzerinde yürütülen çalışmaların sonuçları ile ileriki yıllarda çeşitlenmesi ve artması muhtemel bu uçlar arasındaki ilişki daha detaylı bir şekilde ortaya konacaktır. İş gören kısmı kırılmış
olan burgu delici de boncuk delme işleminde kullanılamayacak derecede iri
olduğu için boncuk dışında başka nesnelere delik açma işlemi ile ilgili olmalıdır. İlerleyen kazılarla böylesi aletlerin sayısal açıdan artış göstermesi
ve bu aletler kullanılarak yapılmış nesnelerin ele geçmesi bunların kullanım
alanlarını daha net bir şekilde ortaya koyacaktır.
SONUÇ
Kızılin’den ele geçen yontma taş aletlerin Kızılin ile aynı ekolojik çevrede
yer alan Öküzini ve Karain B’den iyi bilinen Epi-paleolitik buluntularla benzer
özellikler gösterdiği görülmektedir. Bölgede yeni bir Epi-paleolitik yerleşim
yeri olarak yerini alan Kızılin’de taş kalemlerin sayısal fazlalığı ve ele geçen
sanat eserleri diğer yerleşimlerden farklı, Kızılin’e özgü önemli buluntular olarak karşımıza çıkmaktadır. Geometrik mikrolitlerin şimdilik üst tabakalarda
temsil edilmesi daha alt seviyelerde bulunmaması Epi-paleolitik tekno-tipolojinin geç aşamalarına işaret etmesi açısından oldukça önemlidir. İleriki yıllarda
devam edecek kazılar doğrultusunda elde edilecek yeni veriler ve yapılacak
tarihlendirme çalışmaları Kızılin’in Epi-paleolitik’in hangi aşaması ya da aşamalarında iskân gördüğünü net bir biçimde ortaya koyacaktır.
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Mikrolitik Aletler

Adet

Geometrik Mikrolitler
Yarımay

12

İkizkenar Üçgen

7

Kısa Çeşitkenar Üçgen

3

Trapez

3

Atipik İkizkenar Üçgen

2

Atipik Trapez

2

Asimetrik Trapez

2
Geometrik Olmayan Mikrolitler

Sırtlı Dilgicik
Düz Sırtlı Dilgicik

105

Tek Kenarı Düzeltili Sırtlı Dilgicik

14

Eğik Budanmış Sırtlı Dilgicik

2

İç Yüzden Düzeltili Sırtlı Dilgicik

2

Almaşık Düzeltili Sırtlı Dilgicik

2

Kısmi Sırtlı Dilgicik

2

Tek Kenarı Kısmi Düzeltili Sırtlı Dilgicik

1

Dikey Budama Teknikle Budanmış Sırtlı Dilgicik

1

İki Sırtlı Dilgicik

1

Çeşitli Sırtlı Dilgicik

1
Toplam

131

Düzeltili Dilgicik
Tek Kenarı Düzeltili Dilgicik

16

Kısmi Düzeltili Dilgicik

10

İç Yüzden Düzeltili Dilgicik

4

Almaşık Düzeltili Dilgicik

3

İki Kenarı Düzeltili Dilgicik

1

İç Yüzden Kısmi Düzeltili Tepeli Dilgicik

1

Düzeltili Tepeli Dilgicik

1

Çentikli Dilgicik

1
Toplam

37
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Uç
Mikrogravet Uç

35

Mikro Uç

1

Dar Mikro Uç

1
Toplam

37

Budanmış Dilgicik
Eğik Budanmış Dilgicik

5

Dikey Budama Teknikle Budanmış Dilgicik

3

Kısmi Düzeltili Eğik Budanmış

2

Dibi Düz Budanmış

2

İç Yüzden Düzeltili Dibi Eğik Budanmış Dilgicik

1

İç Yüzden Düzeltili Eğik Budanmış Dilgicik

1

İki Ucu Eğik Budanmış Dilgicik

1

Dibi Eğik, Ucu Dikey Budama Teknikle Budanmış
Dilgicik

1

Toplam
Diğer

16
2

Mikroburin
Mikroburin Krukowski

10

Gerçek Mikroburin

2
Toplam

12

Tanımlanamamış Mikrolitler
Tanımlanamamış Kırık Mikrolit Parçası

23
TOPLAM

289

Tablo 1: Kızılin mikrolitik aletler
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Grafik-1: Geometrik mikrolitlerin arkeolojik seviyeler arasındaki dağılımı

Grafik-2: Geometrik olan ve olmayan mikrolitlerin arkeolojik seviyeler arasındaki dağılımı

Makrolitik Aletler

Adet

Taş Kalem

38

Ön Kazıyıcı

35

Düzeltili Dilgi

31

Düzeltili Yonga

29

Çentikli Alet

17

İkili Alet

13

Pièce Esquillée

11

Dişlemeli Alet

9

Budanmış Dilgi

7

Alet Haline Çevrilmiş Çekirdek

6

Tanımlanamamış Makrolit

3
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Diğer

2

Rende

1

Ağır İş Aleti (HDT)

1

Burgu Delgi

1

Uç

1
TOPLAM
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Tablo 2: Kızılin makrolitik aletler

Resim 1: Yarımaylar.

Resim 2: Üçgenler.
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Resim 3: Trapezler.

Resim 4: Sırtlı dilgicikler.
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Resim 5: Düzeltili dilgicikler.

Resim 6: Mikrogravet uçlar.
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Resim 7: Mikroburinler.

Resim 8: Taş kalemler.
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Resim 9: Mikro ön kazıyıcılar.

Resim 10: Çeşitli ön kazıyıcılar.
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Resim 11: Düzeltili dilgiler.

Resim 12: Çentikli aletler.
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Resim 13: Piece Esquille.

Resim 14: Dişlemeli aletler.
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Resim 15: Uç ve Burgu delici.
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MİNERALOJİK-PETROGRAFİK YÖNTEMLERLE TARİHİ
HARÇLARIN TANIMLANMASI: MOZAİKLİ KONUT
(TRİPOLİS –DENİZLİ)
Barış SEMİZ*
Gözde ASLAN
Kirecin en erken kullanımı elde edilen bilgilere göre MÖ 1700’de Knossos
Saraylarında ve Mısır Piramitlerinde sıva harcı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bağlayıcı olarak kirecin kullanımı ise yüksek ısılı düşey fırınların geliştirilmesiyle Roma’da MÖ 300’den sonra mümkün olabilmiştir1. Kirecin bağlayıcı
olarak harçlarda kullanılması ile beraber yapı malzemesi olarak işlev kazanan harçlar, kullanıldığı yapının işlevine göre farklılık gösteren diğer yapı
malzemeleriyle beraber gelişmiştir. Bu nedenle kireç harçlarının hammadde
özellikleri ve üretim teknolojilerinin incelenmesi, tarihi yapıların strüktürel
özelliklerinin bütüncül olarak değerlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir.
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 içinde yer almaktadır. Lykos / Çürüksu Vadisi’nin kuzeybatı ucunda yaklaşık 3 km² lik bir alana sahip kent, Helenistik Dönem’de Lydia, Phrygia ve Karia bölgelerinin kesişim noktasında Menderes Nehri’nin
kenarında kurulmuştur2 (Resim: 1). Helenistik Dönemde Phyrgia, Karia ve
Lydia bölgelerinin kesişim noktasında Lydia bölgesi sınırları içinde kalan ve
Apollonia adıyla kurulan kentin Augustus döneminde (MÖ 27 - MS 14) Tripolis ismini kullandığı arkeolojik kazılarla ortaya çıkan sikkeler üzerindeki
lejantlardan anlaşılmaktadır. Kentin antik dönemin tarihçileri ve coğrafyacıları tarafından farklı dönemlerde farklı bölgelerin (Lydia, Phrygia ve Karia)
sınırlarına dahil edildiği, ve bu durumun dönemler arasındaki sınır değişik* Dr. Öğr. Üyesi Barış Semiz, Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı, Denizli/
TÜRKİYE. barissemiz@gmail.com
Gözde Aslan, Pamukkale Üniversitesi, Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü, Denizli /
TÜRKİYE
1 Torraca 2009, 50.
2 Duman, 2012, 179-184; Duman, 2017, 1-5.
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likleri ile ilgili olabileceği belirtilmiştir3. Üç bölgenin kesişim noktasında yer
alması sebebiyle Tripolis ismini aldığı düşünülen kent, Pergamon’dan başlayıp Laodikeia’ya kadar uzanan ticaret yolu üzerinde yer almaktadır. MÖ 3.
yüzyıldaki varlığı kesin olarak bilinen, kentin güneydoğusundaki Hamam
Bükü ve Akkaya Höyük’te yapılan arkeolojik araştırmaların sonucunda, bölgenin tarihinin Geç Neolitik- Erken Kalkolitik Dönem’e kadar uzandığı belirtilmiştir4. Kent en görkemli dönemini MS 2. yüzyılda başlayan imar süreci ile
Roma Dönemi’nde yaşamıştır. Bu dönemde hamam, stadyum, tiyatro, meclis
binası gibi kamusal yapılar inşa edilmiştir.
Kentin 2013 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan sivil mimari örneği
olarak karşımıza çıkan Mozaikli Konut, kentin güneydoğusunda kuzey-güney doğrultuda uzanan caddenin kenarında yer almaktadır. 2 katlı olduğu
belirtilen konutun 55x16 m2’lik kısmının açıldığı ve üç mozaik zeminli, bir
kireç harç zeminli, bir tuğla zeminli odanın, bir latrina ve bir dini yapının
bulunduğu, toplam 13 mekândan oluştuğu ve üç farklı dönemde kullanım
gördüğü belirtilmiştir (Resim: 2).
Günümüzde kullanılan özgün malzeme ile farklı özelliklere sahip onarım
harçları tarihi yapılar için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle tarihi yapılarda
kullanılan yapı malzemeleri (harç, sıva vb.) ve özelliklerinin detaylı olarak
incelenmesi ve yapım tekniklerinin belirlenmesi, yapılacak olan koruma ve
onarım çalışmalarında uygun malzeme ve yöntemlerin seçilmesinde yol gösterici olacaktır. Bu çalışmada, Tripolis antik kentinde yer alan Mozaikli konut yapısından alınan harç örnekleri üzerinde yapılan detaylı mineralojik ve
petrografik çalışmalar ile genel özelliklerinin belirlenebileceği ve dönemsel
farklılıkların olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışmada arkeolojik verilere göre belirlenen, yapının farklı evrelerine ait
duvarlardan alınan 2 adet harç örneği üzerinde çalışılmıştır. Harç örneklerinin mineralojik petrografik özellikleri Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Optik Mineraloji Laboratuvarı’nda “Leica DM750P” marka
polarize mikroskop kullanılarak belirlenmiştir. Örneklerin mikro yapıları Pamukkale Üniversitesi İleri Teknoloji ve Araştırma Merkez Laboratuvarı’nda
3
4

Duman 2017,1.
Duman, 2017, 1-16.
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(PAU-İLTAM) FESEM SUPRA 40 VP marka alan emisyonlu taramalı elektron
mikroskobu ile incelenmiştir. Bu çalışmada örnekler, üzeri lamel ile kapatılmadan ince kesit halinde Au- Pd ile iki kez kaplanmıştır. Harç örneklerinin mineralojik kompozisyonları PAU-İLTAM Spectro XLAB 2000 PEDXRF
marka X-Işınları spektrometresi (XRD) ile incelenmiştir. Örneklerin kimyasal
kompozisyonlarının, tüm ana ve iz elementlerinin belirlenmesi için Spectro XEPOS marka Polarize Enerji Dağılımlı X-ışını Floresans Spektrometresi
(PED-XRF) kullanılarak yapılmıştır. XRF analizi için GEOL, GBW-7109 ve
GBW-7309 olarak bilinen Birleşik Devletler Jeolojik Araştırması (USGS) standartları kullanılmıştır. 6.25 gr toz haline getirilmiş numune ile 1.4 gr wax
(M-HWC) karıştırılarak preslenmiş bir disk elde etmek için 18N’de otomatik
preslenmiştir. Diferansiyel termal (DTA) ve termogravimetri (TGA) analizleri
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Laboratuvarında tamamen bilgisayar kontrollü Seiko SII TG/DTA7200 marka cihazda yapılmıştır. Ölçümler
kuru hava atmosferinde gerçekleştirilmiş ve sıcaklık 25 ila 1100ºC arasında
belirlenmiştir. Referans malzemesi olarak oldukça sinterlenmiş Al2O3 kullanılmıştır. Isıtma hızı (β) 7 °C min-1 olarak ayarlanmıştır. Düşük ısıtma oranları, ardışık bozunma aşamalarını ayırt etmeye, başlangıç ve son faz dönüşüm
sıcaklıklarını belirlemeye yardımcı olmuştur
BULGULAR
Mozaikli konut yapısında alınan iki örnek üzerinde yapılan incelemeler
sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.
Optik Mikroskop Çalışmaları
İncelenen harç örneği (H4), Mozaikli konut içerisindeki mekan 11 doğu
duvarından alınmıştır. Arkeolojik değerlendirmelere göre yapının erken (MS
4. yüzyıl) dönemine ait olduğu düşünülmektedir. Genel olarak harç örneğinin bağlayıcısı mikritik dokuda ve homojen olarak gözlenmiştir (Resim: 3a).
500 μm’dan daha küçük boyutlu karbonat yumruları nadiren görülmektedir
ve buna bağlı olarak harcın söndürme süresinin uzun olduğu ve sönmüş kirecin süzüldüğü düşünülmüştür. Örneğin SEM görüntüsünde de bağlayıcının
mikritik dokusu belirgin şekilde izlenmektedir (Resim: 4). Harç örneği içerisinde mineral olarak, kuvars, iri muskovit, piroksen, feldspat ve klorit bulunmaktadır. K-Feldspat içeriği aynı zamanda SEM-EDS incelemelerinde de
tespit edilmiştir (Resim: 4). Kayaç olarak, metamorfik kayaç parçaları (gnays
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çakılları), fosilli kireçtaşı ve mermer kullanıldığı görülmüştür. İri boyuttaki
agregalar yuvarlak kenarlı, küçük boyutlu agregaların köşeli oldukları için
harcın içine kırılarak eklendikleri düşünülmüştür. Bağlayıcı\agrega oranı
1/3 olarak belirlenmiştir. Gözeneklilik yüzdesi %10.4 olarak belirlenen H4
örneğinde bağlayıcı su oranının yüksek olması nedeni ile büzüşme sırasında
oluşabilen yoğun kılcal çatlaklar ve bu çatlakların yüzeye kadar çıkması ve
açık olması nedeni ile çatlaklar içinde yeniden kristallenme gözlemlenmiştir.
İncelenen ikinci harç örneği (H6), Mozaikli konut latrina yapısı doğu duvarına aittir. Kuzey-güney doğrultulu erken dönem duvarının bir kısmını
içerde bırakacak şekilde doğu cephesinden sokağa doğru eklenen duvar, arkeolojik değerlendirmelere göre 5. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Bu örnekte irili
ufaklı çok sayıda karbonat yumrusu tespit edilmiştir. Karbonat yumruları
incelediğinde doku, figür ve renklerinden yola çıkılarak farklı üretim aşamalarından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Koyu renkli ve mikritik dokudaki kireç yumruları yüksek ısıya maruz kalarak yanmış ve reaktivitesini
kaybetmiştir. Düzgün şekle sahip olmayan mikritik dokudaki karbonat yumrularının ise kullanılan kirecin kuru söndürme yöntemiyle yani az miktarda
suyla söndürüldüğü ve kirecin süzülmeden kullanıldığı için harcın içinde
kaldığı düşünülmüştür. Bağlayıcının mikritik, mikrosparitik ve sparitik olmak üzere farklı kristal büyüklüklerinde olduğu ve genel olarak homojen
olmayan zayıf bir dokuya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum farklı
CO2 konsantrasyonuna bağlı olarak karbonatlaşmanın her yerde aynı gelişememesi ile ilişkilendirilmiştir (Resim 3b). İncelenen örnek içerisinde mineral
olarak plajiyoklaz, feldspat, piroksen, muskovit ve klorit gözlenmiştir. Kayaç
olarak mermer, kireçtaşı, kiltaşı ve metamorfik kayaç parçalarının kullanıldığı görülmektedir. Agregaların genellikle yuvarlak kenarlı harca kırılmadan
eklenmiş ve iri boyutlu olduğu görülmektedir. Bağlayıcı/agrega oranı asit
kaybında 1/3 olarak belirlenmiştir. Ancak içeriğinde bol miktarda kireçtaşı,
mermer ve kumtaşı agrega ile karbonat yumrularının bulunması nedeniyle
asit kaybı analizinde bunların da çözündüğü tespit edilmiştir. Nitekim mineralojik görüntü işleme analizinde bağlayıcı/agrega oranı 1/5 olarak karşımıza
çıkmaktadır. Harç örneğinin gözeneklilik yüzdesi %10.08 olarak bulunmuştur. Bağlayıcı - agrega arasında genellikle kılcal gözenekler, kesitin genelinde
iri ve orta boyutta gözenekler görülmektedir. Gözeneklerde yeniden kristallenme gözlenmemiştir. Bu durum donma çözülme döngüsü ile yüzeyde bulunan gözeneklerin kapanmış olması ile ilişkilendirilmiştir. H6 örneği genel
olarak değerlendirildiğinde özensizce hazırlanıp uygulanmış onarım harcı
olabileceği düşünülmüştür.

354

............................................................................................................

H6 harç örneğinin SEM incelemelerinde belirlenen bölgede haritalama yapılarak element kompozisyonu belirlenmiştir (Resim: 5). Yapılan haritalama
sonucunda Ca zengin alanların karbonat yumrularından ve/veya karbonatlı
kayaçlardan kaynaklandığı, Si içeriğinin yüksek olduğu bölgeler ise agrega
olarak kullanılan gnayslardan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. C içeriğinin fazla olduğu alanlar ise direk bağlayıcının olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Örnek içerisinde Al, Na, K gibi elementlerde herhangi bir zenginleşme tespit edilememiştir (Resim: 5).
H6 harç örneğinin farklı büyütmelerde mikro yapısı detaylı olarak incelenmiştir (Resim 6). Karbonat yumrularının üzerinde yapılan EDS spektrumlarına bakıldığında karbonat yumrusunun yalnızca yüksek oranda Ca
içerdiği görülmüş ve bu nedenle bağlayıcı elde edilen kireçtaşının yüksek
kalsiyumlu kireçtaşı olduğu düşünülmüştür.
Jeokimyasal Çalışmalar
XRF analizi malzemelerin element kompozisyonunun belirlenmesi için
yaygın olarak kullanılmaktadır. Harç örneklerinin ana element oksit ve iz
element değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Mineralojik ve petrografik özelliklerine göre farklı olduğu düşünülen örneklerin kimyasal olarak da farklılıkları
tespit edilmiştir. H4 örneği içerdiği yüksek SiO2 (%48.5) içerikleri ile ayrılmaktadır. Bu içerik örneklerdeki gnays agregalarla ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Benzer olarak Al2O3 (%7) ve K2O (%2.7) değerleri de yüksektir. Bu
oranlar da yine içerisinde tespit edilen gnayslardan geldiği düşünülen mika
mineralleri ile ilişkilidir. Buna karşın örneklerin CaO (%15.9) içerikleri düşük değerlerdedir. H6 örneğinde ise yüksek CaO (%18.6) oranları ile dikkati
çekmektedir. Buna karşın MgO değerlerinde herhangi belirgin bir artış söz
konusu değildir. Diğer elementlerden SiO2 (%42.3), K2O (%2.3), Al2O3 (%6.4)
içerikleri H4 örneğine göre daha az oranlardadır. Benzer farklılıkları tespit
etmek için iz element içerikleri de ayırtman olarak kullanılmıştır. Harç örnekleri içerisinde tespit edilen karbonatlaşma ve karbonat mineral içeriklerine
bağlı olarak Sr içeriklerinde belirgin artışlar tespit edilmiştir. Sr içerikleri H4
örneğinde 147.7 ppm iken H6 örneğinde 296.4 ppm olarak tespit edilmiştir.
XRD Çalışmaları
X-ışınları difraksiyonu, benzer element kompozisyonlarının farklı kristal
formlarında şekillenebileceğinden mineral fazlarının belirlenmesinde kul-
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lanışlı bir yöntemdir. Tarihi harçların karakterizasyonu ile ilgili puzolanik
malzemelerin ve hidrolik ürünlerin tespit edilmesinde5, harcın mineralojik
kompozisyonunun belirlenmesi ile bağlayıcı ve agrega türünün tespit edilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Mozaikli Konuttan alınan her iki kireç harcı örneğinin XRD sonuçlarında birbirine yakın mineralojik bileşimde
olduğu ve bünyelerinde metamorfik kayaç parçalarından geldiği düşünülen
feldspat, plajiyoklas, kuvars ve mika mineralleri ile bağlayıcıdan gelen kalsit
pikleri belirgin şekilde görülmüştür (Resim: 7).
Termal Analizler
Farklı malzemeler farklı sıcaklık derecelerinde ısıya maruz kaldığında
kristal yapılarında değişimler meydana gelir ve kütle kaybına uğrayabilir.
Bazen de sahip olduğu element kompozisyonuna göre yeni mineraller oluşabilir. Termogravimetrik analiz (TGA) ile farklı değerlerdeki sıcaklıklarda
meydana gelen ağırlık kayıpları, diferansiyel termal analiz ile yeni mineral
oluşumları (ekzotermik pik) ve malzemenin yapısındaki bozunmalar (endotermik pik) belirlenmektedir. Literatürde bu yöntemin harçların karbonatlaşma prosesinin takibinde ve harçların türlerinin belirlenmesinde kullanıldığı
bilinmektedir6.
DTA eğrilerinin incelenmesi sonucunda her iki örneğin de benzerlik
gösterdiği belirlenmiştir (Resim: 8). Sadece H6 örneğinde 800oC sıcaklıktan
sonra eğride aşağıya doğru belirgin bir yönelme gözlenmektedir. Bu durum
örnek içerisindeki karbonat minerallerinin yoğunluğu ile ilişkilendirilmiştir.
TGA grafiklerine bakıldığında (Resim: 8) ise örneklerin genelinde yaklaşık
700-720˚C de CaCO3’ün yapısındaki CO2 çıkışına bağlı kütle kayıpları görülmektedir. Bu nedenle Mozaikli Konut yapısında kullanılan bağlayıcının
yüksek kalsiyumlu kireçten elde edilmiş olduğu sonucuna varılmıştır. H4
örneğinin toplam kütle kaybının %12.45 ve H6 örneğinin ise %13.06 olduğu
belirlenmiştir.
Moropoulou’ya göre; 750ºC’ye yakın reaksiyon sıcaklıklarındaki ağırlık
kayıpları, saf CaCO3’dan değil, yeniden karbonatlaşmış kireçten kaynaklanan CO2 kaybını gösterir. Moropoulou ve diğ., (2005)’in TGA sonuçların5
6

Kahraman 2008,60; Böke et al.. 2008, 866-874.
Mackenzie 1984, 307-367; Moropoulou et al. 1995, 779-795; Moropoulou et al. 2000, 45-58; Moropoulou et al. 2002, 543-552; Böke et al. 2006, 1115-1122; Corti et al. 2013, 71-84. Moropoulou et al.
1995, 779-795.
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dan yola çıkarak CO2’nin H2O’ya oranına göre harçları 4 gruba ayırmıştır7.
Mozaikli konut harçlarının literatürde yaygın olarak kullanılan bu sınıflamaya göre değerlendirmeleri yapılmış ve yapılan hesaplama sonuçları tablo
2’de verilmiştir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde Moropoulou ve diğ.,
(2005)’in sınıflandırmasına göre örneklerin hiçbiri tipik kireç harçları sınıfında yer almamaktadır. Bu durum harçlar içerisinde kullanılan agregaların sonucu değiştirebileceği şeklinde yorumlanmıştır. Bu nedenle örnekler
üzerinde bağlayıcı kısmı agregadan ayrıldıktan sonra sadece bağlayıcıdan
TGA analizleri yeniden yapılmış, elde edilen sonuçlara göre (Tablo 3) harç örneklerinin Moropoulou ve diğ., (2005)’in sınıflamasına göre hidrolik harçlar
(H2O:%3.5-6.5; CO2:%24-34; CO2/H2O:6.5-9.5) sınıfına girdiği belirlenmiştir.
Ancak bu sonuç yapılan mineralojik-petrografik ve kimyasal analiz sonuçları
ile desteklenmemektedir. Bu açıdan harçların genel sınıflandırılması için kullanılan termal analiz yöntemleri ile kızdırma kaybı analizlerinin tek başına
sağlıklı sonuçlar vermediği mineralojik ve petrografik verilerle desteklenmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur.
SONUÇLAR
Mineralojik- petrografik değerlendirilmeler sonucunda, harç içerisindeki
agregaların kırılarak ve/veya kırılmadan kullanıldığı belirlenebilmektedir.
Literatürde genel olarak harç örnekleri içerisinde kullanılan bağlayıcı/agrega oranlarının belirlenmesi asit kaybı analizi sonucuna göre yapılmaktadır.
Fakat harç içerisinde karbonat yumrusu ve kireçtaşı agrega olması durumunda bu sonuçlar yanıltıcı olabilmektedir. Bunun yerine yapılacak mineralojik
görüntü işleme teknikleri ile harç örnekleri içerisindeki bağlayıcı, agrega ve
gözeneklilik oranları hesaplanarak daha kesin sonuçlar elde edilebilir.
Harcın içinde kullanılan agregaların mineralojik bileşimlerinin tanımlanması ve yüzdesel oranlarının belirlenmesi farklı dönemlerde kullanılan harçlar için ayırt edicidir.
Harç içerisinde tespit edilen karbonat yumrularının şekilleri ve dokusal
özellikleri harcın üretim aşamaları hakkında bilgiler vermektedir.
Farklı dönemlere ait harçların kimyasal bileşimlerinin belirlenmesi ve bu
kimyasal bileşim oranlarının birbirleri ile korelasyonu sonucunda dönemler
arası farklılıklar tespit edilebilmektedir.
7

Moropoulou et al. 2005, 295-300.
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Harçların mineralojik kompozisyonu ve/veya ince kesitte tanımlanamayacak boyutta olan mineraller XRD analizleri ile belirlenebilir ve elde edilen
sonuçlara göre hazırlanacak onarım harcında özgün malzemeyle uyumlu
içeriğe sahip harçlar üretilebilir.
Literatürde yaygın olarak kullanılan kızdırma kaybı ve/veya TGA analiz
sonuçlarına göre harçların sınıflamasının yapılması bize tek başına sağlıklı
sonuçlar vermemektedir. Elde edilen verilerin mineralojik-petrografik verilerle desteklenmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Mozaikli konuttan alınan harç örneklerinin incelenmesi sonucunda, örneklerin mineralojik olarak farklılık gösterdiği, arkeolojik verilere göre erken
dönem (4. yy) H4 örneğinin yüksek gnays içerikli agregaların kullanıldığı,
H6 örneğinin (5 yy.) ise gnays yanında daha çok kireçtaşı agregaların kullanılmış olduğu sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, Mineralojik-petrografik yöntemlerle özgün malzemenin
üretim aşamaları, yapım teknikleri ve buna bağlı olarak gelişebilecek malzeme sorunları tespit edilebilir. Bununla birlikte, bu bilgiler yapılacak koruma
ve onarım çalışmalarında kullanılacak harçların üretiminde de yol gösterici
olacaktır.
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Resim 1: Tripolis Antik Kenti’nin Konumu.8

Resim 2: Mozaikli Konut planı9 ve örnek lokasyonları.

8
9

Semiz, 2017, 34; Semiz 2018, 530-541.
Tripolis Kazı Arşivi 2018
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Resim 3a: H4 örneğinin ince kesit tek nikol ve çift nikol görüntüsü.

Resim 3b: H6 örneğinin ince kesit tek nikol ve çift nikol görüntüsü.

Resim 4: H4 örneğine ait SEM görüntüsü ve EDX diyagramı.
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Resim 5: H6 örneğinin haritalama çalışması sonucu element dağılımı.
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Resim 6: H6 örneğine ait haritalama yapılan bölgede karbonat yumrusundan alınan SEM
görüntüsü ve EDS diyagramı.

Resim 7: XRD pikleri

Resim 8: DTA-TGA grafikleri.
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Tablo 1: XRF sonuçlarına göre ana oksit yüzdeleri

Tablo 2: DTA-TGA sonuçlarına göre farklı sıcaklıklardaki kayıplar (%)

Örnek
Numarası

200 ˚C
KAYIP%

600˚C
KAYIP%

900˚C
KAYIP %

H2O

CO2

CO2\
H2O

H4

0,32

2,06

10,07

1,74

8,01

4,61

H6

0,44

1,97

10,65

1,53

8,67

5,67

Tablo 3: Örneklerin bağlayıcı kısmı ayrıldıktan sonra yapılan DTA\TGA sonuçları
Örnek
Numarası

200 ˚C
KAYIP%

600˚C
KAYIP%

900˚C
KAYIP %

H2O

CO2

CO2\H2O

H5

5,154

4,923

3,521

4,35

26,37

6,06

H6

4,891

4,694

3,303

3,97

28,03

7,06
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ARKEOLOJİ’DE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN
KULLANIMI: TROYA
Gül Yurun MAVİNİL*
Elif ERGİN*
ÖZET
Çanakkale İli, Merkez İlçe, Tevfikiye Köyü sınırları içinde yer alan Troya
Ören Yeri’nde Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında 2014 yılından itibaren
sürdürülen arkeolojik araştırma, kazı ve restorasyon projesinde Coğrafi Bilgi
Sistemleri’nin kullanımı üzerine olan çalışmalar 2016 yılı itibariyle başlamıştır.
Troya Ören Yeri’nde, Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine yapılan ilk çalışmalar ise
Manfred Osman Korfmann başkanlığında yürütülen kazılarda Tübingen Üniversitesi ve uluslararası uzmanların birlikte oluşturdukları konumsal verilerin
depolanması ile başlatılmıştır. Bu çalışmalarda üretilen konumsal veritabanındaki veriler, gerçekleştirdiğimiz çalışmalardaki altlık dosyalarımızı oluşturmuş
ve 2016 yılı itibariyle gerçekleştirilen çalışmalarda bu veri tabanına eklenmiştir.
Bu çalışmada, Troya Ören Yeri’nde, Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları ile yapılan çalışmaların bir raporu ve Arkeoloji’de Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımı
ve belgeleme imkanı sunması üzerine yapılan çalışmalar anlatılmıştır.
1.GİRİŞ
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), konuma dayalı gözlemler ile elde edilen
coğrafi referanslı bilgilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi, kullanıcıya sunulması gibi işlevleri bütünleştiren bir bilgi sistemidir. Kökünü Coğrafya biliminden alan CBS, hayatımızın her alanına giren mekânsal konumların analizi ile birlikte bilgi katmanları düzenleyerek haritalarda ve 3 boyutlu
sahnelerde görselleştirme yapılmasını sağlar.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri günümüzde Coğrafya, Harita Mühendisliği, Kentsel Planlama, Jeoloji ve Arkeoloji vd. bilim dallarında analiz, modelleme, veri paylaşımı ve belgelemede
* Gül YURUN MAVİNİL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya
Bölümü (öğrenci), Çanakkale/TÜRKİYE
Elif ERGİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Teknolojileri Yüksek Lisans (Mezun), Çanakkale/TÜRKİYE
1 h ps://www.esriturkey.com.tr/tr-tr/cbs-nedir/genel-bakis
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kullanılan bir araçtır. Giderek dijitalleşen dünyada CBS teknolojileri, bilginin
saklanması ve kolayca ulaşılabilmesinin sağlanabilmesi sürecinde artık geleneksel yöntemler yerine, veri yığınlarını ve bilgileri birleştirip daha anlamlı
hale getirerek grafikler, istatistikler ve modellemeler ile kısa zamanda sonuca
ulaşabilmemizi sağlayan kolaylaştırıcı bir tekniktir.
Arkeoloji biliminde özellikle kazı ve belgeleme teknikleri uzun yıllardır konumsal verilere dayanılarak yapılmaktadır. Araştırma ya da kazı çalışması yapılacak bir alanın belirlenmesi için kullanılan en önemli faktör konumsal veridir. Kazı çalışmasının başladığı ilk günden itibaren yapılan çalışmalar yatay koordinatlar(X,Y) ve derinlik(kot-Z) bilgilerine bağlı olarak belgelendirilmektedir.
Milimetrik kâğıtlar üzerine çizilen toplama birimlerinin verileri ve özellikleri ile atölye verileri CBS yazılımları sayesinde ofis ortamında yüksek
doğrulukla kaydedilebilmektedir. Köşe koordinatları bilinen bir açmanın,
vektörel çizimi yapılıp, öznitelik tablosu olarak belirtilen veri tablolarına girdileri sağlanarak belgeleme çalışması yapılabilmektedir. Elde edilen bu veriler, sadece belgeleme değil çeşitli analizler, modellemeler, istatistik veriler
için de kullanım imkanı sağlayabilmektedir.
2. TROYA VERİTABANI ve ÖNCEKİ CBS ÇALIŞMALARI
Troya’da kullanılan koordinat sistemi, H. Schliemann ile birlikte çalışmış
olan 1890 ve sonrasında da Troya’da kazı çalışmalarına devam etmiş olan Wilhelm Dörpfeld tarafından geliştirilmiştir. Dörpfeldsystem ya da Korfmann’ın
kullandığı “Schliemann-Dörpfeld ölçüm sistemi” olarak adlandırılan yerel
koordinat sistemine oturtulan bu sistemin avantajlı ve dezavantajlı olan birçok yönü bulunmaktadır. Sistemin birim ölçüsü metre olarak belirlenmiş ve
bu sistemde 0 enlem ve boylamın geçtiği sanal başlangıç (orjin) noktası Kumtepe’nin yaklaşık 40 metre yakınında bulunan bir yerdedir. Troya’nın yukarı
şehri Hisarlık Tepe merkez olacak şekilde yatay ekseni alfabetik (A, B, C,…)2
ve dikey ekseni nümerik (1, 2, 3,…) olacak şekilde 20x20 metre karelik paftalara ayrılmıştır3. Dörpfeldsystem’de coğrafi kuzey değil manyetik kuzey esas
alınmıştır.4
2
3
4

Blegen dönemine kadar yatay eksende “J” harfi de mevcu ur. Ancak ilerleyen kazı çalışmalarında
bu harfin kaldırıldığı ve araştırma alanları genişledikçe yeni paftalar eklendiği gözlemlenmiştir.
Korfmann, M. , “1988 Troia Çalışmaları” , “T.C. Kültür ve Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü
XI Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt I, 1989, s.285.
Messmer E. “GrunlagenvemessungalsBasisfüreinarchäologischesInformationssystem in Troia” ,
“StudiaTroica, Band 2, 1992, s.72.
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Dörpfeld döneminde yapılan ölçmeler, teodolit ve mira gibi ölçme aletleri
ile yapılmıştır. Bununla birlikte, günümüzdeki modern cihazlarla teyit edildiğinde, çalışmaların oldukça hassas ve isabetli yapılmış olduğunu görebilmekteyiz. Dörpfeld sisteminin dikey koordinat bilgisi olan yükseklik hesaplamaları ise Hisarlık tepesinin deniz seviyesinden yüksekliği kıstas alınarak
hesaplanmıştır. Hisarlık tepesinde 1 no’lu kot ölçme noktası olarak kayıtlara
geçen yer, Schliemann yarmasının hemen batısında yer almaktadır ve diğer
kot ölçme noktaları ise tepeyi çevreleyecek şekilde ve her biri bir önceki noktayı görebilecek yükseklikte kurulmuştur.
Dörpfeldsystem yüz yılı aşkın bir süredir Troya kazılarında kullanılan
bir sistemdir. 1987 yılında Manfred Osman Korfmann yeni Troya kazılarına başlayabilmek için Dörpfeld sistemin rekonstrüksiyonuna da başlamıştı.
Korfmann daha çalışmanın ilk yıllarında bu koordinat sistemine göre dijital çizimlerin yapılacağını da planlamıştır.5 Sonuç olarak elimizde Troya’nın
güncellenebilir dijital çizimleri de mevcuttur.
Troya’da Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine yapılan çalışmalar Manfred Osman Korfmann dönemi kazılarında 1990’lı yılların sonundan itibaren başlatılmıştır. Korfmann(2005) “Troya ve Troas ile ilgili eldeki tüm bilgiler Arkeolojik
ve Coğrafik Bilgi Sistemi (GIS)’ne kaydedilmektedir. Böylece oldukça karışık
olan kalıntılar daha iyi anlaşılabilmektedir”6 şekline belirtmiştir. 1999-2000
yılları itibariyle başlatılan çalışmaların amacı, Troya’nın mimari çizimlerini
ve Harris Matrix sistemi ile kodlanmış stratigrafiyi CBS ortamına aktarmaktı. 2001 ve 2003 yıllarında ise P. Jablonka tarafından CBS çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar 2006 yılına kadar farklı kaynaklarca desteklenmiş ve bu
kapsamda vektör ve raster verilerden oluşan bir veritabanı oluşturulmuştur.
Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları kapsamında CBS kullanımı üzerine yeniden çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalarla birlikte, Manfred Osman Korfmann döneminde oluşturulan veritabanının, günümüz Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne aktarımına ve veri setlerinin
karmaşadan uzak sade, anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Böylelikle, Korfmann ve öncesinde yapılan çalışmalardaki çizimler, notlar ve koordinat verileri kontrol edilerek güncellenmiş ve gereken yerlerde tekrar ölçme alınarak
yeniden düzenlenmiştir.
5
6

Korfmann, M. “1988 Troya Çalışmaları”…., s. 285.
Korfmann, M. “Troia’da 16 Yıl Planlananlar ve Gerçekleştirilenler” , Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması III, Çanakkale, 2004: .11-22.
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3.AMAÇ
Troya’da gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çalışmalarının
amaçları;
• Troya’da yürütülen güncel arkeolojik çalışmalardan elde edilen verileri
sade ve anlaşılır bir şekilde belirlenen bir standardizasyona göre depolamak,
• Güncel arkeolojik çalışmaların belgeleme tekniklerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri’nden faydalanarak dijital birveritabanı oluşturma ve belgeleme tekniği geliştirmek,
• Troya’da daha önce gerçekleştirilmiş bilimsel çalışmaları belirlenmiş bir
standardizasyona göre konumsal olarak sınıflandırarak depolamak,
• Topografik, jeolojik, arkeolojik, etnografik, …vd. verileri bilimsel çalışmalar doğrultusunda analiz etmek ve karar verici makamlara anlaşılır bir şekilde sunmak,
• Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların Troya ve
Milli Park ile ilgili verilere kolaylıkla ulaşmasının sağlanması ve bu sayede
yazışma gereksiniminin ortadan kaldırılması,
• Bir arada bulunan verilerin değerlendirme kolaylığı sağlaması ve bilimsel
problemlerin çözümüne katkı sağlamı, bütünü görme ve okuma imkânının
araştırmacılara sunulması,
• Bütün verilerin bir ortamda ve birlikte değerlendirme imkânı ile birlikte
(grafik, harita, çıktılar şeklinde görülmesi) Troya Ören Yeri ve Tarihi Milli
Park alanına yönelik kararların hızlı bir şekilde alınması ve gerekli müdahalelerin zamanında ve yerinde yapılmasıdır.
• Troya’da gerçekleştirilen günlük kazı çalışmalarındaki belgeleme ve raporlamayı CBS yazılımlarında gerçekleştirerek manuel yapılan plan, belgeleme
ve raporlama çalışmalarını dijital bir veritabanına kaydedip gözlem ve hesaplamalar yaparak çıktı ve sonuca daha hızlı ulaşmak.
4.VERİ VE YÖNTEM
4.1.Veri: Dörpfeldsystem ve Korfmann dönemi veritabanının içerisinde;
-Troya mimari kalıntı çizimleri Dörpfeld koordinat sistemine uygun oturtulmuş mimari planların CBS ortamına aktarılmış halleri,
-Manfred Osman Korffman dönemi ve önceki dönemlerde yapılan çalışmaların vektör verileri,
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-Korfmann dönemi ören yerinde gerçekleştirilen turist yolu, ağaçlar ve
bilgilendirme panolarına dair veriler,
-Prof. Dr. İlhan Kayan’ın bölgede gerçekleştirdiği paleocoğrafik ve jeoarkeolojik çalışmaların verileri,
-Manyetik prospeksiyon raster verileri,
-Topografik analiz verileri,
-Uydu görüntüleri (NASA/IKONOS) projesinden elde edilen raster verilerdir.
2016 yılından itibaren yürütülen kazı çalışmaları kapsamında kullanılan
veriler
-Total Station ölçmeleri(Nokta), Buluntu noktaları(Nokta), Total Station
ölçmeleri ile oluşturulan açma alanları ve toplama birimi çizimlerini (Poligon) içeren vektör veri setleri,
- Topografya Haritaları, Sayısal Yükseklik Modeli, Uydu Görüntüleri, Hava(Drone) fotoğraflarından oluşan raster veri setlerini içermektedir.
4.2 Yöntem: Troya’da CBS uygulamaları ile ilgili yapılan çalışmalarda Arcgis10.5 ve Qgis 3.4 programları ile eşzamanlı olarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Her iki yazılımda da yapılan çalışmalar için öncelikle Dörpfeldsystem’e
ait koordinat sisteminin parametreleri girilerek projeksiyon oluşturulmuş ve
oluşturulan veriler bu sistem üzerinden gerçekleştirilmiştir. Arazi üzerinde
koordinat verileri elde edebilmek için Leica marka TS06 Plus Total Station ile
ölçmeler alınmıştır. Hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri, araştırma alanının güncel halini göstermek açısından önemli verilerdir. Dji Phantom 4 modelinden alınan hava fotoğrafları, CBS programları kullanılarak sayısallaştırılmıştır. Hava fotoğrafları elde edilmeden önce arazi üzerinde yer kontrol
noktaları işaretlenmiştir. Böylelikle arazide istenilen ölçek ve yüksek çözünürlükte görseller elde edilmiş ve veritabanına eklenmiştir.
5. KAZI ÇALIŞMALARININ VERİLERİNİ İÇEREN VERİ SETLERİ
Troya katmanları açısından araştırması oldukça zor bir alandır. Pek çok
farklı kültür katmanına ait yapı kalıntıları iç içe geçmişlerdir. Troya’nın en
eski katmanı olarak kabul edilen Troya I (M.Ö. 2920-2350)’den itibaren Bizans
Dönemi İlion’u Troya X (M.S. 13.-14. Yüzyıl)’a kadar binyıllar boyunca yerle-
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şim görmüştür.7Troya’daki bu katmanları ayırt edebilmek için araştırmacılar
tarafından her yapı katmanına farklı renkler belirlenmiş ve böylece kronolojisi daha anlaşılır hale gelmiştir(Şekil: 1, Tablo: 1). Troya’da gerçekleştirilen
kazı çalışmaları ile beraber yürütülen CBS çalışmalarında da ortaya çıkarılan
her kalıntı ve katman özelliğine bu renklere sadık kalınarak daha anlaşılır
sonuçlar elde edilmiştir. En önemli altlık verimiz, 1890’lı yıllardan itibaren
yapılan kazılar sonucu oluşturulan Troya Planı olmuştur.
Geçtiğimiz üç kazı sezonu boyunca, Troya Ören Yeri’nde gerçekleştirilen
arkeolojik kazı çalışmaları ile günlük ve genel verilerin depolandığı veri setleri oluşturulmuştur. Arşivlenen veri setlerinde belgeleme çalışmaları, raster
ve vektör veriler ile öznitelik tabloları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Daha
açıklayıcı olmak gerekirse günlük olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, çalışma yapılan toplama birimlerinden Total Station ile yatay koordinatları ve
derinlik bilgileri alınarak CBS yazılımlarına aktarılıp poligon tipi veri olarak
çizimi yapılmaktadır. Oluşturulan bu poligonun öznitelik tablosu satırına o
toplama biriminin kodu, tarihi, toplama biriminde çalışma yapan kişilerin
bilgisi, XY koordinatları, başlangıç ve bitiş kot(Z) bilgisi-farkı, toprak rengi,
tanımı, toplama birimindeki seramik, kemik ya da özel buluntu kodları ve
özellikleri, toplama birimine ait çekilen fotoğrafların kodları, toplama biriminin m² cinsinden kapladığı alan, çevre uzunluğu ve günlük raporların bir
kopyası da bu tabloda bulunmaktadır. Bu tablo farklı çalışmalar için excel
verisine kolaylıkla dönüştürülerek kullanılabilmektedir.
Çalışma alanlarından elde edilen özel buluntuların, bulunduğu toplama
birimi içindeki koordinatı, nokta veri tipi olarak veritabanında plan üzerine
kaydedilmektedir. CBS ortamına aktarılan konumsal bilginin öznitelik tablosuna buluntunun adı, açıklaması, toplama biriminin kodu yatay koordinat
bilgileri, derinlik (kot) bilgisi ve fotoğrafı eklenerek dijital bir şekilde arşivlenebilmektedir.
Kazı çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren Total Station verileri ve
çalışılan toplama birimleri ölçmeleri alınarak günlük olarak CBS yazılımlarında bu veri girdileri sağlanmaktadır. Veri girdileri dahilinde bir sonraki
günün günlük güncel planı harita kurallarına göre oluşturulup çıktı dosyası
alınmakta ve açma sorumlularına basılı halde verilmektedir. Arazide yapılan
tüm çalışmalar aynı zamanda bu basılı plana da işlenerek basılı bir arşiv de
7

Korfmann, M. “Tarih Öncesi Yerleşim Yeri, Hisarlık Tepesi: En Al an Üste Troya’nın On Kenti”, Troia:
Düş ve Gerçek, 2001, s. 347.
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oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu arşivin bir sonraki günün güncel planının
alınabilmesi için günlük olarak girilmektedir. (Şekil: 3 ve Şekil: 4). Böylece
çalışmalar günlük olarak raporlanır ve iş akışının da bu düzende devam ettirilmesi sağlanmış olur.
6. 2018 YILI TROYA CBS ÇALIŞMALARI ve SONUÇ
2018 yılı itibariyle, Agora alanında bulunan H10/11 karelajı, FN Kapısının
bulunduğu E-F/6-7 karelajı ve VIM sarayı güneyinde yer alan C-8 karelajında
çalışmalar yapılmıştır (Resim: 2). Bu çalışmalar ile birlikte;
C8 karelajlarında bulunan VIM Sarayı güneyindeki çalışma alanındaki
Troya VIIb dönemine tarihlenen duvar dizisinin, döküntü taşlarının ve genel
açma çizimleri koordinatlı olarak vektör veri modelinde çizilmiştir(Şekil: 3).
E-F/6-7 karelajlarında bulunan FN Kapısı alanında taş duvar döküntülerinin kaldırılmadan önceki durumunun çizimleri ve genel alan çizimleri
koordinatlı olarak vektör veri modelinde çizilmiştir. Çalışma süresi sonunda
alınan hava fotoğrafları alanın çalışma yapılmadan önceki hali ve sonrası sayısallaştırılmıştır.(Şekil: 4).
H10/11 karelajlarındaki çalışma alanında genel alan çizimleri vektör veri
modelinde çizilmiştir (Plan Şekil: 5). Çizimi tamamlanan çalışma alanı verisi
Troya katmanlarına göre tarihlendirilerek çıktı dosyaları oluşturulmuştur.
Ayrıca H10/11 karelajlarında bulunan çalışma alanının profil çizimleri CBS
yazılımları üzerinden sayısallaştırılarak gerçekleştirilmiştir(Şekil: 6).
Troya kazı çalışmalarında görev alan bütün arkeolog, sanat tarihçi, restoratör ve uzmanlara CBS yazılımlarının kullanımı ve Total Station kullanımı
üzerine bire bir ya da toplu olarak eğitimler verilmiştir. Tüm ekibin bilgisayarlarına CBS yazılımları yüklenerek çalışmaların uygulamalı bir şekilde
devam etmesi sağlamıştır. Bundan sonraki her çalışma döneminde de bu eğitimlerin sürekliliği planlanmaktadır.
Modern teknoloji ve teknikler kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda, araştırmacıların kolaylıkla ulaşabileceği, çalışma bölgelerini ve buralarda
yapılan çalışmaları veritabanında rahatlıkla görebileceği, çalışmaların günlük planlarının kaydedilerek ilerlemenin ve değişimin takip edilecebileceği
çağın gerekliliklerine uygun bir sistem oluşturulmuştur. Böylece, Arkeoloji
çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarının kullanımının
ne kadar faydalı olduğu gösterilmiştir. 2018 yılı Troya CBS çalışmalarında
önceki dönem gerçekleştirilen CBS çalışmalarının devamı niteliğinde olması
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ile birlikte kullanılan yöntemlerin artan teknolojiyle paralel bir şekilde her
geçen yıl daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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Şekil 1:Troya Genel Plan.

Tablo 1: Troya Dönem Katmanlarına Karşılık Renklendirme Tablosu.
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Şekil 2: Troya 2018 Çalışma Alanları.

Şekil 3: Troya VIM Sarayı Güneyi C8 Açması Günlük Çalışma Planı.
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Şekil 4: Agora Alanı H10 Açması Günlük Plan Örneği.
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Şekil 5: FN Kapısı, E-F/6-7 Döküntü Taşların Çizimi.
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Şekil 6: Agora Alanı H10-11 Genel Çizimi.
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Şekil 7: H/10-11 Doğu Profil Çizimi.
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ERKEN OSMANLI DÖNEMİ YAPILARINDAN
MAHMUT PAŞA TÜRBESİ MOZAİK ÇİNİLERİNİN
ARKEOMETRİK İNCELEMESİ
Gürbüz TAŞKIRAN*
Yonca KÖSEBAY ERKAN
Murat BAYAZIT
ÖZET
Mahmut Paşa Türbesi’nin dış cephelerinde bulunan mozaik çiniler üzerinde arkeometrik incelemelerde bulunulmuştur. İncelemelerde analitik
yöntemlerden yararlanılmıştır. Hammadde ve bünye analizleri için taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDX) kullanılmıştır. İncelemelerin sonucunda
mozaik çinilerde kullanılan oksit renklerdiriciler, sırın oluşumunda etkin
olan eriticiler ve bisküvinin yapısal özelliği ile hammadde içerikleri belirlenerek üretim teknolojisi anlaşılmaya çalışılmıştır.
GİRİŞ
İstanbul’un, Fatih İlçesi‘nde, kendi adıyla anılan Mahmut Paşa Semti‘nde, 324 Ada – 66/55 Parselde, Nuruosmaniye Külliyesi’nin kuzeydoğusunda yer almaktadır (Şekil: 1). Mahmut Paşa Külliyesi, cami, türbe, hamam,
han, medrese, imaret ve sıbyan mektebinden oluşmaktaydı. 1460’lı yılların
başında inşasına başlanan külliyenin camisi 1462’de tamamlanmış; diğer
kısımlarının inşası ise 1474 yılına kadar sürmüştür. Mahmut Paşa Türbesi
İstanbul’da bulunan en eski türbe olarak bilinmektedir (Ayaşlıoğlu, 1946).
Türbenin kuzey cephesi giriş kapısındaki kemerin üst kısmında yer alan
1463 tarihli 3 satırlık kitabenin dışında, 2 satırdan olusan ayrı bir kitabenin
olduğu ve bu kitabenin 1730 yılında çıkan yangından sonra yapılan tamirat
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ile koyulduğu belirtilmektedir (Ogan, 1951). Günümüzde ise bahsedilen bu
2 satırlık kitabe yerinde mevcut olmayıp sadece fotograflarla varlığı tespit
edilmiştir (Şekil: 2).
Türbe Klasik Osmanlı mimarisi üslubunda, sekizgen planlı olarak tasarlanmıştır. Düzgün kesme taştan inşaa edilen yapıya kuzey cephesinde yer
alan çift kanatlı ahşap tablalı bir kapı ile girilmektedir. Giriş kapısı mermer
söveli ve basık kemerlidir. Kemer malzemesi, serpantin ve mermer taşı olup
kilitli kemer tekniği ile bir araya getirilmiştir. Mahmut Pasa Türbesi’nde mozaik çini uygulaması sadece dış cephelerde mevcuttur. Kuzey, kuzeybatı
ve kuzeydoğu cephelerinin kesme küfeki taşları 1950’li yıllardaki onarımda
tamamen yenilenmiş, bununla birlikte mermer söveli ve kemer malzemesi
serpantinle mermer taşından olan giriş kapısı da bu onarımlarda yapılmıştır. Çift tablalı ahşap kapının da bu tarihteki onarımlarda yenilenmiş olması
muhtemeldir.
Kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu cephelerinin tepe penceresi altında yer
alan çini panolar sonradan üretilmiştir. Sekiz kollu çini bordürün bulunduğu
alanda özgün çiniler sadece tepe penceresi hizasından itibaren yer yer görülmekte ve birçok çini eksiktir. Sekizgen yapının giriş kapısının bulunduğu
kuzey cephesi hariç diğer yedi cephenin mozaik çini süslemeleri, cephelerin alt sıra pencerelerin üstünden başlayarak kubbe saçak silmesine kadar
devam etmektedir. Altı ve sekiz kollu yıldızların hakim olduğu kompozisyonlar, tüm cephelerde aynı düzende kullanılmıştır. Tepe pencereleri ile alt
sıra pencereleri arasında yer alan dikdörtgen panolarda altı koldan oluşan
geometrik motifin uygulandığı görülmektedir. Bu panoları ve tepe pencerelerini çevreleyen sekiz kollu yıldız motiflerden oluşan bordür bulunmaktadır. Tepe pencereleri de bir zencerek motifiyle çerçevelendirilmiştir. Çinilerin üretim aşaması Selçuklu dönemindeki gibi renkli çini levhaların kesilerek
elde edilen küçük parçalar tarzındadır. Mozaik çinide kullanılan renkli sırlar;
lacivert, patlıcan moru ve turkuaz renktedir. Turkuaz renkli mozaik çinilerin
birbirinden çok farklı tonları olduğu görülmektedir (Şekil: 3).
Yapıda gözlenen iki farklı çini hamuru ile üzerlerindeki sır yapısının kimyasal ve yapısal özelliklerini belirlemeye yönelik SEM ve EDX yöntemleri ile
analizleri yapılmıştır (KUDEB, 2009). Analiz verileri neticesinde farklı dönemlerde yapılmış olduğu tespit edilen çini üretiminin malzeme içerikleri
belgelenmiştir. Bu veriler dönemsel farklılıkların yanısıra çinideki malzemenin özelliklerine göre yapısal bozulma sebeplerinin bulunmasında fayda sağlamıştır.
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YÖNTEM VE DENEYLER
Kültür varlıklarının korunmasında doğru restorasyon ve konservasyon
tekniklerini belirlemek önemli bir unsurdur. Seramik ve çini gibi malzemelerdeki içeriklerin belirlenmesi restorasyon ve konservasyon çalışmalarının
bilimsel temellere dayanarak yapılmasını sağlamaktadır. Analiz çalışmalarında faydalanılan SEM-EDX (Scanner-Electron Microscope - Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) ile elde edilen veriler neticesinde tarihi eserlerin
hammadde içerikleri, yapısal durumu belirlenebilmekte ve bu sayede doğru
müdahale yöntemleri tespit edilmektedir.
Mahmut Paşa Türbesi’nin dış cephesinde bulunan mozaik çinilerinde
SEM-EDX Analizleri yapılarak incelenmiştir. İncelenmesi için zamanla yapıdan kopmuş bulunan 6 adet küçük numune çini parçaları saf suda bekletilerek tuzlarından arındırılmış, kirli yüzeyler mekanik yöntemlerle temizlenmiştir. Alınan numune parçalardan 1,2,3 ve 4 nolu örnekler 1950’li yıllarda
üretilmiş olan çini parçalarına aittir. Diğer iki numune olan 5 ve 6 nolu örnekler ise yapının özgün çinilerine aittir (Şekil: 4).
BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Örnek 1’de yer alan kırmızı hamurlu bisküvi numunesine ait ikincil elektron görüntüsü incelendiğinde yapının yüksek vitrifikasyon derecesine sahip
olduğu belirlenmiştir. SEM görüntüsünde taneler arası etkileşimin yüksek
olduğu dolayısıyla kaynaşmasının fazla olduğu ve taneler arası boşlukların
az bulunduğu gözlemlenmiştir (Şekil 5). Bu durum çininin maksimum pişme
sıcaklığının yüksek olduğuna işaret etmektedir. EDX analizinde görülen demirin ve yapısal olarak çok ince taneli olması bu çini hamurunun özlü olduğunu göstermektedir (Şekil 6). Özlü ve ince taneli bir çini hamuru, bozunan
kayaç parçalarının su akıntısıyla ya da rüzgar yoluyla sürüklenmesiyle ve bu
esnada içerisine organik maddeler ile renk veren oksitlerin girmesiyle birlikte bir yerde çökelti halde birikerek meydana gelmektedir. Plastisite yani kolay şekil verilebilen dağılmayan homojen bir yapıya sahiptir (Arcasoy, 1983).
Pişirimi gerçekleştirilmiş olan özlü çini hamurunun su emme miktarı, özsüz
olan çini hamuruna göre daha azdır.
Bahsetmiş olduğumuz örnek 1’in yüzeyinde bulunan 3 farklı renkteki
sırın EDX analizlerindeki verilere göre yüksek miktarda kurşun içerikli bir
alkali sır olduğu anlaşılmıştır (Şekil: 10-11-13-15). Kurşun kullanımı sırın oluşumunda erime sıcaklığının düşük değerlerde olmasını sağlamaktadır. Bu
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çini yüzeyindeki sır çatlaklarını incelediğimizde Örnek 5 ve 6‘nın çini hamur
yapısı ve sır yapısına göre çok farklı olduğu görülmektedir. Örnek 5 ve 6’nın
hamur yapısı özsüz ve sır yapısı alkali özellikleri taşırken örnek 1‘deki çini
hamur yapısı özlü ve sırı kurşun alkali özelliklerindedir. Örnek 1’in yüzeyinde kullanılan sırdaki çatlamaların dağılımı daha fazla ve çapları daha küçük
şekildedir yani sır çatlamaları küçük boyutlar halinde daha fazla miktardadır. Bu durum bize sırın genleşme katsayısı ile çini hamurunun genleşme
katsayısının aynı olmadığını ve bünyesel genleşmelerdeki farktan dolayı sırda çatlamaların çok olduğunu göstermektedir (Arcasoy, 1983). Çini hamurunun özlü oluşu, sırla çini hamurunun genleşme katsayılarının farklı olması
bu iki unsurun birbiriyle pekişmesinin çok iyi olmadığını da işaret etmektedir. Çini hamurunun su emme miktarının düşük olmasına karşın emmiş
olduğu su miktarına nazaran bünyesel yapısındaki taneler arası boşlukların
az olmasından dolayı ısının 0’ın altında eksili derecelere düştüğünde hem
bünyede kopmalar hemde tam anlamıyla çini hamuruna pekişmemiş olan
sırda dökülmeler meydana gelebilmektedir.
Örnek 5‘te yer alan biskivi numunesine ait ikincil elektron görüntüsü
(SEM) incelendiğinde yapının düşük vitrifikasyon derecesine sahip olduğu
belirlenmiştir (Şekil: 7). SEM görüntüsünde taneler arası etkileşimin düşük
olduğu dolayısıyla yapıdaki sinterlenme davranışının sınırlı olduğu ve gözenekli yapının korunduğu, taneler arası boşlukların bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu durum çininin maksimum pişme sıcaklığının çok yüksek olmadığına işaret etmektedir. EDX analizinde karşımıza çıkan alkali ve toprak alkali
içerikleri çininin üretildiği kilin feldspat içerdiğine işaret ettiği düşünülmektedir (Şekil: 8). Noktasal kimyasal analizinde sodyum oksit, magnezyum oksit, potasyum oksitlerin düşük oranlarda olması kullanılan kil minerallerinin
az miktarlarda bulunduğunu göstermektedir (S. M. A. Emami, T. Kowald,
and R. Trettin, 2009). Bu sebeple çini bisküvisinin özsüz bir yapıya sahip olduğu düşünülmektedir.
Özsüz bir yapıda çini hamurunun oluşturulması anorganik ve organik
hammaddeler katılarak elde edilir. Kuvars, feldspat, kalk gibi hammaddeler
özsüz çini hamuru yapımında kullanılmaktadır. Bu hammaddelerin ilavesiyle
yapılmış olan çini hamurunun kuru direnci, kuruma ve pişme küçülmesi daha
az olmaktadır. Su emme özelliği de özlü çini hamurlarına göre daha yüksektir.
Çini hamurunda kullanılan özsüz hammaddeler pişme esnasında pekişme
aralığını genişletmektedir. Feldspat çini hamurunun içerisinde eritici özellik
göstererek erken bir sinterlenme yani ergimeyi sağlamaktadır (Arcasoy, 1983).
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Örnek 6‘nın yüzeyinde bulunan sır yapısı EDX analizindeki verilere göre
potasyum ve sodyum oksit kullanılarak yapılmış alkali bir sırdır (Şekil 17).
Alkali içerikli sırların genleşme katsayıları yüksek olduğu için çatlama olasılıkları fazladır (Arcasoy, 1983). Ancak çini bisküvisinin yapısı ve sırın yapısının içeriklerindeki hammadde benzerlikleri ile çini bisküvisinin tane aralarında boşlukların mevcut olması her ne kadar sır çatlağı bulunsa da birbirleriyle pekişmesinde önemli rol oynamaktadır. Sır yüzeyinde görülen çatlaklıkların dağılımı ve çapları, bu oluşan çatlağın sır ile çini hamurunun pişme
esnasında meydana gelen genleşme katsayılarının birbirine yakın olduğunu
göstermektedir. Burada karşılaşılan en önemli problemin sır çatlaklarından
içeriye nüfuz edebilecek olan tuzların varlığıdır. Bu çatlaklardan nüfuz eden
tuzlar zamanla çini hamurunun yapısını çürüterek mukavemetini kaybetmesine neden olmaktadır. Diğer yandan bu çatlaklar arasından çini hamuruna
nüfuz eden suyun tane aralarında bulunan boşluklarda birikimiyle ısının 0
altında eksili derecelere düştüğünde meydana gelen donma sonucu suyun
genleşerek sır yüzeyinde kopmalara ve atmalara sebebiyet vermesidir.
TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Özgün mozaik çiniler ile sonradan üretimi yapılmış olan mozaik çinilere
ait numunelerin analizleri yaptırılmış, bünyesel ve kimyasal özellikleri tespit
edilmiştir. Böylelikle mozaik çinilerde görülen bozulmaların hem dış etkenlerden hem de bünyesel yapılarından dolayı oluşan bozulmalar saptanmıştır.
Örneğin kırmızı renkli çini hamuruyla yapılmış olan mozaik çinilerin (örnek-1, örnek-2, örnek-3, örnek-4) 1950 yılındaki onarımda yapılmasına rağmen 1472 yıllarından beri mevcut olan özgün açık krem renkli çini hamuruna
sahip mozaik çinilere (örnek-5, örnek-6) göre daha çok bozulmaya uğradığı
gözle görülebilmektedir. Bu durum bize bozulmaların sadece dış etkenlerle
değil bünyesel olarak malzemenin yapısal özelliklerinden de kaynaklandığını ve dış etkenlere karşıda zayıflıklarına örnek teşkil etmektedir. Bununla
birlikte yapıdaki özgün mozaik çinilerin bünyesel özelliklerinin saptanmasıyla hangi dönem mozaik çinileriyle bünyesel anlamda benzerlik gösterdiği
yazılı kaynaklardan faydalanılarak sonuca gidilmeye çalışılmıştır.
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Şekil 1: Mahmut Paşa Türbesi Çevre, Alman Arkeoloji Enstitüsü Arşivi.

Şekil 2: Mahmut Paşa Türbesi, Alman Arkeoloji
Enstitüsü.

.............................................................................................................. 385

Şekil 3: Mahmut Paşa Türbesi Kuzeybatı Cephesi, 2013.
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Şekil 4. Örnek Numuneler ve Alındığı Cephenin Çizimi.





Şekil 5-6: Örnek-1 Kırmızı Hamurlu (Munsell 5YR 7/8 reddish yellow) Mozaik Çini Parçasının SEM Görüntüsü ve EDX Analizinde tespit edilen elementler ve oksitlerinin yüzde dağılımları.
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Şekil 7-8: Örnek-5 Kırmızı Hamurlu (Munsell 5YR 8/3 pink)Mozaik Çini Parçasının SEM
Görüntüsü ve EDX Analizinde tespit edilen elementler ve oksitlerinin yüzde
dağılımları.

Şekil 9: Örnek-2 Kırmızı Hamurlu Çininin
(Munsell GLEY 2 7/10G light greenish
gray) Beyaz Renkli Sır Yüzeyi SEM
Görüntüsü.
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Şekil 10-11: Örnek-2 EDX Analizlerinde tespit edilen elementler ve oksitlerinin yüzde
dağılımları.



Şekil 12-13. Örnek-3 Kırmızı Hamurlu Çininin Lacivert Renkli Sır Yüzeyinin SEM Görüntüsü ve EDX Analizinde tespit edilen elementler ve oksitlerinin yüzde dağılımları.
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Şekil 14-15. Örnek-4 Kırmızı Hamurlu Çininin (Munsell GLEY 2
2.5/5PB bluish black) Patlıcan Moru Renkli Sır Yüzeyinin SEM Görüntüsü ve EDX Analizinde tespit
edilen elementler ve oksitlerinin yüzde dağılımları.
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TEPEKÖY HÖYÜK İSKELETLERİNİN
ANTROPOLOJİK ANALİZİ
Hakan YILMAZ*
Mikail ERCEK
Sabahattin ERDOĞAN
Timur GÜLTEKİN
İlhan KILIÇ
Nesibe KÜÇÜK
GİRİŞ
Tepeköy Höyüğü kurtarma kazıları, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek
başkanlığında ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Sabahattin Erdoğan’ın bilimsel danışmanlığında
2014-2018 yılları arasında yürütülmüştür. Tepeköyü Höyüğü, Muş’un Varto
ilçesi bağlı Tepe köyünün hemen kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Eski Erzurum-Muş yolunun 40. kilometresinde yer alan bu höyüğün doğusundan
Bingöl Çayı, batısında ise eski Muş-Erzurum Karayolu geçmektedir. Tepeköy Höyüğü yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana yayılmış olup 17 metre
yüksekliğinde orta ölçekli höyük sınıfındadır (Resim: 1). Alparslan II Barajı
ve Hidroelektirik Santralı projesi nedeniyle bölgenin sular altında kalacak
olmasından dolayı üç arkeolojik merkezde 2014 yılında Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazıları başlatılmıştır. Söz konusu üç arkeolojik merkezde kültür varlıklarının kurtarılmasına yönelik çalışmalar sırasıyla Kayalıdere Kalesi (Demir Çağ-Urartu), Kızkalesi Höyüğü ve Tepeköy
Höyüğü’de başlatılmıştır. İlk kurtarma kazı çalışmaları tamamen su altında
kalacak olan Tepeköy Höyükte yapılmıştır. Höyükteki ilk kurtarma kazı ça*
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lışmaları, 2014 yılında başlanmış olup 2017 ve 2018 yıllarında toplam iki kazı
sezonunda tamamlanmıştır. Mezarlık alanı, höyüğün en üst yüzeyinde yer
almaktadır. Ortaya çıkarılan iskeletlerin bulunduğu mezarlık alanı 1900’lerin başından 1946 yılı Varto depremine kadar Tepe Köy sakinleri tarafından
kullanılmıştır. Tepeköy Höyük mezarlığı; İslami inanışlara göre defnedilmiş
olup bireyler doğu-batı pozisyonda, yüz güneye dönük ve sağ tarafa doğru
yatırılmış basit toprak mezarlardır (Resim 2).
İskeletler üzerinde yürütülen çalışmalarda biyoarkeolojik analizler beş
ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; paleodemografi, nüfus hareketliği ile
genetik akrabalık, günlük aktiviteler ve beslenme ile hastalıklar ve gömülme şekli ile sosyal organizasyondur (Yılmaz ve ark., 2014). Demografik çalışmalar ise ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtması açısından önemlidir.
Günümüzde özellikle perinatal ve çocukluk çağı ölüm hızları bunun önemli
göstergesidir. (Korkmaz ve ark., 2013). Benzer durum Paleodemografik çalışmalar içinde geçerlidir. Nitekim Korkmaz ve arkadaşlarına (2013) göre, bebek ölüm hızı verileri ekonomik kalkınma düzeyinin artışı ve bunun sağlığa
yansımaları göstermektedir. Bunun yanı sıra çocukluk çağı ölüm oranlarını
etkileyen faktörler arasında sosyo-ekonomik gelişme ile sosyo-kültürel faktörler de yer almaktadır (Korkmaz ve ark., 2013).
Bu çalışmanın amacı, 2014 yılında başlanmış ve 2018 yılında tamamlanmış olan kurtarma kazılarından ortaya çıkartılan ve Yakın Çağ’ına tarihlendirilen Muş Tepeköy Höyük iskeletlerinin demografik yapısının analizidir.
Araştırmada, bireylerin yaş ve cinsiyetlerinin yaş gruplarına ve yaş aralığına
göre dağılımı ile aynı döneme tarihlendirilen farklı yerleşim yerler ile karşılaştırmasıdır.
MATERYAL ve METOT
Bu araştırmanın materyali, Muş Tepeköy Höyük Yakın Çağ dönemine ait
iskeletlerdir. İskeletlerin yaş tayinleri Buikstra ve Ubelaker (1994), Scheuer ve
Black (2000) ve Wea (1980)’ya göre yapılmıştır. Çalışmada yer alan yetişkin
bireylere ait iskeletler, dört yaş grubu içinde Adolesan (Ergen (15-20 yaş aralığı), Genç Yetişkin (20-34 yaş aralığı), Orta Yetişkin (35-49 yaş aralığı), İleri
Yetişkin (50+ yaş) olarak ayrılmıştır. Bebek-Çocuklar ise Fetus (≤-0,0), Bebek
(0,0-0,9 yaş aralığı), Süt Çocuk (1-4 yaş aralığı), Çocuk (5-9 yaş aralığı), Genç
Adolesan (10-14 yaş aralığı Genç Ergen) yaş grubuna göre sınıflandırılmıştır. Yetişkin bireylerin cinsiyet tahminleri ise Buikstra ve Ubelaker (1994) ve
WEA (1980)’ya göre değerlendirmiştir. Muş Tepeköy höyündeki Yakınçağ’na
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tarihlendirilen bireylerinin yaş gruplarına göre oluşturulan yaşam tablosu
Ubelaker (1974) yöntemine göre hesaplanmıştır.
BULGULAR
Demografik Dağılım
Tablo 1 ve 2’de Tepeköy Höyük insanlarının yaş grubuna göre ortalama
yaşam yılları ve birey dağılımı verilmiştir. Bireyler yaş gruplarına göre iki
ana kategoriye ayrıldığında, ergen yaş grubuna kadar olan bireylerin oranı
%65,19’dur. Tüm yaş gruplarına göre bakıldığında ise bebekler en fazla birey
ile temsil edilmektedir.
Yaş Grupları

Yaş Aralığı

N

Ortalama Yaş

Tüm Bireyler

0-60 yıl

69

13,38 yıl

27
14
4
0
2
22
6
16

3,3 ay
1,7 yıl
7 yıl
15 yıl
37,84 yıl
29,58
40,93

Fetus+Bebek
Süt Çocuk
Çocuk
Genç Adolesan (Genç Ergen)
Adolesan (Ergen)
Yetişkinler

0-0,9 yıl
1-4 yaş aralığı
5-9 yaş aralığı
10-14 yaş aralığı
15-20 Yaş Aralığı
20-50+ Yaş Aralığı
Kadın
Erkek

Tablo 1: Yakınçağ Muş Tepeköy Bireylerinin Ortalama Yaş Değerleri

Y

G

Fetus
Bebek
Süt Çocuk
Çocuk
Genç Adolesan (Genç
Ergen)
Adolesan (Ergen)
Genç Yetişkin
Orta Yetişkin
Yaşlı

Y

A

B

S

Doğum Öncesi
0,0-0,9 yaş aralığı
1-4 yaş aralığı
5-9 yaş aralığı

N
10
17
14
4

%
14,49
24,63
20,28
5,79

10-14 yaş aralığı

0

0

15-20 Yaş Aralığı
20-34 Yaş Aralığı
35-49 Yaş Aralığı
50+

2
7
13
2

2,89
10,14
18,84
2,89

Tablo 2: Yakınçağ Muş Tepeköy İnsanlarının Yaş Grubuna göre Birey Dağılımı
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Tablo 2’de yetişkin bireylerin cinsiyete göre dağılımı verilmiştir. Dağlıma
göre erkek bireyler tüm yaş grubunda temsil edilir iken kadın bireyler ise en
çok genç erişkin grubunda yer almaktadır. Ölüm oranları yaş gruplarına göre
bakıldığında erkek ve kadın bireyler arasında bir değişim söz konusudur,
toplumun bu alt kümeleri arasındaki farklılık bir kırılganlığın da göstergesi
olabilir. Dolayısıyla kadın bireylerin genç erişkin ölüm oranına sahip olması,
bize kadınların 35 yaşından önce erkeklere göre daha yüksek ölüm riski taşıdığını göstermektedir. Korkmaz ve arkadaşların (2013) yaptığı çalışmada,
bu durumun muhtemel nedenleri arasında Türkiye’de kadınların erken yaşlarda çocuk doğurma eğiliminde olduklarını ve Türkiye’de kadın bireylerin
yüzde 70’inin 30 yaşından önce doğum yaptığı bildirilmektedir. Muş Tepeköy kadınların ölüm yaşı 20-34 grubunda ortalama yaş 27,5 yıl olması kadın
bireylerin doğum yaşının genç olduğunu gösterir. Kadın bireylerin yüksek
ölüm riski taşımalarının olası nedenleri arasında kısa doğum aralığı, ölü ya
da canlı çok fazla doğum yapılması da söylenebilir.
Yaş Grubu

Yaş Aralığı

Genç
20-34
Yetişkin
Orta Yetişkin
35-49
Yaşlı
50+
Toplam

N

Erkek
%

Kadın
%

N

Toplam
N

2

8,33

5

83,3

7

12
2
16

75
16,67

1
0
6

16,7

13
2
22

Tablo 2: Yakınçağ Muş Tepeköy Yetişkin İnsanlarının Cinsiyet Dağılımı

Yaş Grubu

Yaş Aralığı

Fetus

Birey Sayısı
N

%

Doğum Öncesi
(≤0,0)

10

22,22

Bebek

0,0-0,9 yaş aralığı

17

37,78

Süt Çocuk

1-4 yaş aralığı

14

31,11

Çocuk

5-9 yaş aralığı

4

8,889

Genç Adolesan (Genç
Ergen)

10-14 yaş aralığı

0

0

Tablo 3: Yakınçağ Muş Tepeköy Fetüs, Bebek, Süt Çocuk, Çocuk ve Genç Ergen Bireylerinin
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Birey Sayısı

Yaş Aralığı

N

%

Fetüs

10

24,39

0-1 Yaş Aralığı

17

41,46

1-2 Yaş Aralığı

9

21,95

2-3 Yaş Aralığı

5

12,19

3-4 Yaş Aralığı

0

0

Toplam

41

100

Tablo 4: Yakınçağ Muş Tepeköy Bebeklerinin Yaş Aralığına göre Birey Sayısı

Yaş
Fetüs

Humerus
((mm

58,13

Fetüs
Fetüs

Tibia

(hafta)

51,67 mm

Fetüs
Fetüs

Radius Ulna Femur

42,83

47,26

43,41

49,02

48,56
69,88

Ortalama

56,96

Ortalama
((ay

32,4

7,6

33,3

7,7

33,7

7,8

36,1

8,4

40,7

9,5

Tablo 5: Yakınçağ Muş Tepeköy Fetus Bireylerinin Ortalama Yaş Değerleri
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Fetus, Bebek ve Çocukların Yaş Aralığına göre Birey Sayısı
Yaş Aralığı

Birey Sayısı

0 Yaş Aralığı

10

0-1 Yaş Aralığı

17

1-2 Yaş Aralığı

9

2-3 Yaş Aralığı

5

3-4 Yaş Aralığı

0

4-5 Yaş Aralığı

0

5-6 Yaş Aralığı

0

6-7 Yaş Aralığı

2

7-8 Yaş Aralığı

0

8-9 Yaş Aralığı

2

9-10 Yaş Aralığı

0

10-11 Yaş Aralığı

0

11-12 Yaş Aralığı

0

12-13 Yaş Aralığı

0

13-14 Yaş Aralığı

0

Tablo 6: Yakınçağ Muş Tepeköy Fetüs, Bebek ve Çocukların Yaş Aralığına
göre Birey Sayısı
Tablo 3,4 ve 5’de Tepeköy Höyük bireyleri içerisinde yer alan fetüs, bebek ve çocukların yaş aralığına göre birey sayısı verilmiştir. Özellikle 0-1 yaş
aralığındaki bebek ölüm hızı oldukça yüksektir. 0-1 yaş aralığındaki bebek
ölüm hızını fetüs ölümü takip etmektedir. Tablo 5’de görüldüğü gibi bir yaşını geçen bireylerin hayatta kalma oranı artmaktadır. Nitekim Tablo 2, 3, 4
ve 6’da görüldüğü gibi genç erişkin kadın bireylerin ölüm oranı ile fetüs ve
bebeklerin ölüm oranları arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Genç
yaşta anne olma ile birlikte doğum sıklığının yüksekliği kadın bireyler ile
bebekler arasındaki yüksek ölüm hızını açıklayabilir. Nitekim, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 2017 yılı raporunda: “zatürre ve ishal
küresel ölçekte olmak üzere beş yaşından küçük çocuk ölümlerine yol açan enfeksiyon
hastalıklarının başında gelmektedir. Bu ölümlerde zatürrenin oranı yüzde 16, ishalin
ise yüzde 8’dir. Erken doğum, hamilelik, doğum ve sonrası komplikasyonlar 2016
yılında meydana gelen yenidoğan ölümlerinin yüzde 30’unun nedenidir. 5,6 milyon
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5 yaş altı ölüme ek olarak her yıl 2,6 milyon bebek ölü doğmaktadır”. Bu doğrultuda
Yakın Çağ Tepeköy Höyüğünde görülen yüksek fetüs ve bebek ölümlerinin
olası nedenleri yukarıdaki ifadeyle ilişkilendirilebilir. Dünya genelinde 2019
yılı verilerinde 5 yaş altı çocukların ölüm oranı düşük sosyoekonomik gelirlere sahip ülkelerde daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Bu doğrultuda
“yeni doğan ölümlerinin büyük bölümü iki bölgede meydana gelmiştir: Güney Asya
(yüzde 39) ve Sahra-altı Afrika (yüzde 38). Yeni doğan ölümlerinin yarısı beş ülkede
meydana gelmiştir: Hindistan (yüzde 24), Pakistan (yüzde 10), Nijerya (yüzde 9),
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (yüzde 4) ve Etiyopya (yüzde 3)” (UNICEF, 2017).
Ülkemizde ise “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) sonucuna göre bebek ölüm hızı, 1998-2003 ile 2003-2008 yılları arasındaki on yıllık dönemde yüzde
48 azalmıştır. 2008 yılı bebek ölüm hızı binde 17, çocuk ölüm hızı ise binde 6 olarak
bildirilmiştir” (Korkmaz ve ark., 2013). İlk 5 yıl içinde çocuk ölüm riskini etkileyen diğer bir faktör ise annenin boy yüksekliğidir. Özellikle kısa boy uzunluğuna sahip annelerin doğumdan sonraki ilk yılda bebek ölüm riski daha
yüksek olduğu ifade edilmektedir (Monden ve Smits, 2009). Örneğin 135 cm
boy uzunluğuna sahip annelerin 155 cm boy uzunluğuna sahip olanlara göre
daha yüksek 5 yaş altı çocuk ölüm riskine sahip oldukları söylenmektedir.
Yine 170 cm boy uzunluğuna sahip annelerin 155 cm boy uzunluğuna sahip
annelere göre %20 daha az 5 yaş altı çocuk ölüm riski olduğu belirtilmektedir
(Monden ve Smits, 2009). Tepeköy Höyük kadın bireylerinin ortalama boy
uzunluğunun 156,6 cm ve 5 yaş altı ölüm oranı ise %59,4 olduğuna göre,
Monden ve Smits (2009) verilerine göre Tepeköy Höyük 5 yaş altı ölüm oranının yüksekliğinin kadın bireylerinin boy uzunluğu ile de ilişkili olabilir.
Belki de daha uzun boylu kadınların yeterli emzirme sağlamak için depolanan daha fazla enerjiye sahip olması, doğum anındaki komplikasyonların
pelvisin genişliği gibi tamamen fizyolojik avantajlarla da ilişkili olabileceği
göz önünde tutulmalıdır (Monden ve Smits, 2009).
Yaş
Aralığı

Dx

dx

lx

qx

Lx

Tx

ex

0-4,9

41

59,4

100

0,59

351,5

1504,91

15,05

5-9,9

4

5,79

40,6

0,14

188,52

1153,41

28,41

10-14,9

0

0

34,81

0

174,05

964,89

27,72

15-19,9

2

2,89

34,81

0,08

166,82

790,94

22,72

20-24,9

0

0

31,92

0

159,6

624,02

19,55
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25-29,9

7

10,14

31,92

0,31

134,25

464,42

14,55

30-34,9

0

0

21,78

0

108,9

330,17

15,16

35-39,9

0

0

21,78

0

108,9

221,27

10,16

40-44,9

13

18,84

21,78

0,86

61,8

112,37

5,16

45-49,9

0

0

2,89

0

14,45

50,57

17,5

50-54,9

0

0

2,89

0

14,45

36,12

12,5

55-59,9

0

0

2,89

0

14,45

21,67

7,5

60-64,9

2

2,89

2,89

1

7,22

7,22

2,5

65-69,9

0

0

0

0

0

0

0

Tablo 7: Yakınçağ Muş Tepeköy Bireylerinin Beşerli Yaş Gruplarına Göre
Oluşturulan Yaşam Tablosu
Dünya Sağlık Örgütü, 2019 tarihli dünya sağlık istatistik raporunda, dünya genelinde ortalama yaşam süresinin son 16 yılda (2000-2016) 66,5 yaşından 72 yaşına çıktığını, bu da 5,5 yıllık bir artışa denk geldiğini bildirmiştir.
Yine söz konusu raporda, sağlıklı yaşam beklentisi de (HALE) 2000 yılında
58,5 yıl iken 2016 yılında 63,3 yıla çıkmıştır. Yine, Dünya Sağlık Örgütü 2019
tarihli dünya sağlık istatistik raporunda, dünya genelinde yaşam beklentisi,
verilerine göre düşük sosyoekonomik gelirlere sahip ülkelerde 62,7 yıl iken
yüksek sosyoekonomik gelirlere sahip ülkelerde 80,8 yıldır (Dünya Sağlık
Örgütü, 2019).
Tablo 7 ve Grafik 8’de Yakınçağ Muş Tepeköy Höyüğü bireylerin yaş gruplarına göre yaşam beklentisi ilk 0-5 yaş arasında 15 yıl iken, daha sonra ki yaş
gruplarında 25 yılın üzerine çıkmaktadır. Yaş artışıyla birlikte yaş beklentisinde aşağıya doğru bir azalma ivmesinin oluştuğu görülmektedir. Ancak
Grafik 8’de 30-35 yaş grubu ve 45-50 yaş grubunda yaş beklentisinde bir artış
olduğu gözlenmektedir. Ancak beklenen durum 0-65 yaş aralığında yaşam
beklentisinin 65 yaşına kadar azalarak bir düşüş eğrisi çizmesidir. Grafik 8’de
görülen iki ani çıkış ivmesinin görülmesi, iki yaş grubunun hem alt hem üst
yaş gruplarında birey sayısının bulunmamasıyla açıklanabilir.
Yakınçağ Anadolu toplumları ile Yakınçağ Muş Tepeköy Höyük bireylerin ölüm yaşı ortalamaları kıyaslanması açısından ise sadece Tasmasor toplumu (Erdal, 2012) ile karşılaştırma yapılmış olup Tasmasor yetişkin bireylerde
ölüm yaşı ortalaması 38,5 iken Tepeköy Höyük 37,84 yıldır.
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Yaş Aralığı
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Tablo 8: Yakınçağ Muş Tepeköy Fetus-Bebek Bireylerinin Beşerli Yaş Gruplarına Göre Oluşturulan Yaşam Tablosu
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Grafik 1: Yakınçağ Muş Tepeköy İnsanlarının Yaş Grubuna göre Birey Dağılımı.

Grafik 2: Yakınçağ Muş Tepeköy Yetişkin İnsanlarının Cinsiyet Dağılımı.

Grafik 3: Yakınçağ Muş Tepeköy Fetüs, Bebek, Süt Çocuk, Çocuk ve Genç Ergen Bireylerinin Yaş Aralığına göre Birey Sayısı.
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Grafik 4: Yakınçağ Muş Tepeköy Fetüs ve Bebeklerinin Yaş Aralığına göre Birey Sayısı.

Grafik 5: Yakınçağ Muş Tepeköy Fetüs, Bebek ve Çocukların Yaş Aralığına göre Birey Sayısı.
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Grafik 6: Yakınçağ Muş Tepeköy Bireylerinin Yaş Gruplarına Göre Ölüm Oranı (dx).

Grafik 7: Yakınçağ Muş Tepeköy Bireylerinin Yaş Gruplarına Göre Yaşam Beklentisi (ex).

Grafik 8: Yakınçağ Muş Tepeköy Bireylerinin Yaş Gruplarına Göre Hayatta Kalma Olasılığı (lx).
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Grafik 9: Yakınçağ Muş Tepeköy Bireylerinin Yaş Gruplarına Göre Ölüm Olasılığı (qx).

Grafik 10: Yakınçağ Muş Tepeköy Fetus-Bebek Bireylerinin Yaş Gruplarına Göre Ölüm Oranı (dx).

Grafik 11: Yakınçağ Muş Tepeköy Fetus-Bebek Bireylerinin Yaş Gruplarına Göre Yaşam
Beklentisi (ex).
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Grafik 12: Yakınçağ Muş Tepeköy Fetus-Bebek Bireylerinin Yaş Gruplarına Göre Hayatta
Kalma Olasılığı (lx).

Grafik 13: Yakınçağ Muş Tepeköy Fetus-Bebek Bireylerinin Yaş Gruplarına Göre Ölüm
Olasılığı (qx).
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Resim 1: Muş Tepeköy Höyük.

Resim 2: Tepeköy Höyük İskelet.
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MİMARİ TAŞ YAPILARIN NANO-TEKNOLOJİK
YÖNTEMLER İLE KORUNMASI İÇİN
AR-GE ÇALIŞMALARI
Halit S. CANOL*
ÖZET
2000’li yıllarda başlayan, kültür varlıklarında kullanılan doğal taşların korumasına yönelik Nano-teknolojilerin gelişmeye başlaması ile önemli mesafeler kat edilmiştir. Genel olarak kültürel mirasın bozulmasına yönelik etkileriyle bilinmelerine rağmen mikroorganizmalar, var olan çeşitli koruma uygulamalarının, uygulama yapan üzerindeki zararlı yan etkileri ya da yapılan
uygulamanın etkisizliği gibi nedenlerle önceki yöntemlere alternatif olarak,
metabolik değişkenliklerinin kullanılması sayesinde koruma ve onarım teknolojileri için giderek artan bir ilgi alanı haline gelmektedirler. Bu çalışmada,
genel olarak CaCO3 içerikli doğal taşlar üzerinde gelişmekte olan; alg, liken
ve bakteri gibi yer yer doğal taşlar için zararlı olabilecek organizmaları, Ag
parçacığı ile TiO2 gibi foto katalist yardımı ile organizmaların metabolizmalarındaki potansiyel değişkenliklerini faaliyete geçirerek, doğal taşlar üzerinde nano boyutta koruyucu yeni bir ürünün vücuda gelmesi planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültür Varlıklarını Koruma, Nano Teknoloji, TiO2, Ag,
CaCO3 İçerikli Doğal Taş
GİRİŞ
Kültür varlıklarında kullanılan doğal taşlara uygulanan koruyucu malzemeler, emülsiyonlar, kireç önleyici kaplamalar, tuz inhibitörleri, koruyucu
oksalat tabakaları, kireç kaplamaları, kolloidal silika, biyositler ve bio-remediasyon muameleleri içeren bir dizi maddeyi içerir. 1970’lerde ve 1980’lerde
yapılan önemli bir araştırma çabası, taşı birleştirecek ve koruyacak tek bir
işlem bulmayı hedefliyordu. Doğal taşlarda su iticilik ve koruma büyük ölçüde; alkoksi silanlar, silikonlar ve floropolimerler tarafından sağlanmıştır. Floropolimerlerin geliştirilmesi, ilginç ve nadir görülen, “kişiye özel” ürünlerin
*

Dr. Halit S. CANOL, Maltepe Universitesi, Mimari Restorasyon Programi, İstanbul/TÜRKİYE.
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bir örneğini gösterir. Floropolimerler, yapışmaz özellikleri ile ünlü olan politetrafloroetenin (PTFE veya Teflon) yakın akrabalarıdır. Erken floropolimer
ürünler, taşa yapışması oldukça zayıf bir yetenek dışında, iyi bir performans
gösterdi [1]. Daha sonraki gelişmeler, taşa yapışabilecek fonksiyonel gruplar
içeren bileşiklerin sentezini gerektirmiştir. Bir dizi florlu akrilik polimeri
sentezleyen Fassina ve Coworkers tarafından bu sağlandı [2,3]. Kısmen elde
edilen amaç, Paraloid B72 gibi florlanmamış analoglarla karşılaştırılarak su
iticiliğini ve foto oksidasyona karşı direnci arttırmaktı [4]. Florlu poliüretanların kullanımı da bu foto oksidasyona dirence yönelik olmuştur. 1994’lerden
itibaren Florürlü (CF3) bileşikli ürünlerin daha da geliştirilmeye çalışıldığını
görmekteyiz. Şu ana kadar, Silanlar kadar doğal taş koruyucu alanında kabul
görmemektedir.
Sulu emülsiyonlar birçok araştırmacı tarafından çalışılmıştır. Emülsiyonlar, akrilikler ve silikonlar [5,6], silanlar[5] ve florlanmış poliüretanları[7] içermiştir. Bahsedilen ürünlerin performansları taşların türüne göre değişiklik
gösterir.
Su geçirmez kaplamalar, sıvı su girişini engeller, ancak su buharının geçişini engellemezler. Ayrıca, birçok yüzey kaplamasının sülfür dioksit gibi zararlı gazlara da geçirgenliği vardır. Örneğin, bir kalsiyum sülfatın bir silikon
reçinesi ile işlemden sonra kükürt dioksite maruz kalan kireçli numunelerin
yüzeyinde oluştuğunu göstermiştir [8]. Bununla birlikte, bazı gazlara karşı geçirilebilir olan ve bazılarına geçirgen olmayan, polimerik membranlar mevcuttur. Prensip olarak, taş yüzeyine su buharı geçirgen, ancak kükürt dioksite izin vermeyen bir zar koymak mümkündür. Aynı zamanda, bir yönde
diğerinden daha fazla geçirgen olan “yön” zarlarını biriktirmek de mümkün
olmalıdır [9].
Bu tür çalışma prensibine sahip membranlar, çözeltiden biriktirilebilir,
ancak teknolojinin laboratuvarın temiz koşullarından anıtların yüzeyinde
bulunan koşullara aktarılıp aktarılamayacağını göstermek için daha fazla çalışma gereklidir.
Biyolojik gelişmeleri öldürecek ve mümkünse, büyümeyi engelleyecek
yüzey işlemleriyle ilgili uzun bir araştırma geçmişi vardır. Bu tür tedaviler
çok sayıda kritere uymalıdır ve bu yeniden büyümeyi teşvik etmek için sürekli bir nem kaynağının bulunduğu dış ortamda zor olabilir. Biyositlerle ilgili mevcut araştırmalar yosun, liken ve yabani ot, yosun ve sarmaşık gibi
daha yüksek bitkilerle ilgilidir. Araştırmanın bir kısmı laboratuvardaki kültürlere dayanırken, çoğu saha denemelerine dayanır. Bu tür araştırmaların
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örnekleri Agarossi, Ferrari, Monte ve Anagnostidis tarafından sağlanmıştır
[10,11]
. İkinci olarak, ayrıca düzenli gözlem ve geri çekilme ihtiyacını vurgulamaktadır ve geri çekilme anını belirtmek için “erken uyarı sistemleri” önermektedir. Caneva, Nugari ve Salvadori, mevcut birçok biyosit için “erken
uyarı sistemleri” üzerine çalışmalar yapmıştır [12].
Bazı su iticiler biyosidal etkiye sahip olabilir. Sorlini, Falappi ve Sardi,
mantar büyümesinin bir metil fenil silikon reçinesi tarafından inhibe edildiğini ortaya koymuştur [13]. Bazı durumlarda, bu durum, taşın polimerik
işlemleri mikroplar için gıda haline gelir, bu da organik asitlerin üretimine
ve yüzey işlemlerinin tüketimiyle ilgili diğer biyolojik faaliyetlere yol açar.
Hava kirleticilerin gözenekli, kireçli taşlar üzerindeki etkileri karışık sonuçlara sahiptir, koruyucu etki, bu sebeplerden ötürü zamanla hızla azalmaktadır.
Kültür varlıklarında kullanılan CaCO3 özellikli doğal taşların koruma uygulamalarında kullanılan organik ve silikon bazlı malzemelerin kullanımı
genel olarak kabul görmektedir. Alkoksisilan ve grubundaki koruyucular
daha çok sedimenter CaCO3’lı taşlarda (örn. Kireçtaşı) ve metamorfik CaCO3’lı doğal taşlarda (örn. Mermer) kullanımı yaygındır. Florür (CF3) bileşikli ürünlerin, özellikle metamorfik CaCO3’lı doğal taşlarda düşük penetrasyon sebebi ile zayıf film tabakası yapması açısından kullanımı çok yaygın
değildir. Alkoksisilan ve grubundaki koruyucular, iyi film tabakası yapması, yüksek su itici ve buhar geçirgenlik performansı göstermesine rağmen,
foto-oksidasyona karşı direnci zayıf kalmaktadır. Koruyucu (su itici) olarak
sınıflandırılan bu ürünlerde su iticilik, buhar geçirgenlik ve foto-oksidasyona
direnç en önemli parametrelerdir. Modern su iticilerin 1970’lerden günümüze kadar olan geliştirilme sürecinde, araştırmalar, bahsedilen bu üç parametreyi, uzun süre dayanımı olacak şekilde bir araya getirmeye çalışılmaktadır.
Ürünlerin yapısal çeşitliliği ve üretimi (polimerizasyon reaksiyonlarının süresinin uzunluğu ve ürünlerin saf olarak elde edilememsi, çözücüler içinde
tam olarak çözelti halini alamaması) doğal taş malzemelerin çeşitliği ile birleştiğinde bu çalışmaların sonuçlandırılması uzun sürmektedir.
Polimer tabanlı bu ürünlerin, özellikle Florür (CF3) içerikli ürünlerin üretimi sırasında ve uygulama anında, dolaylı veya direkt olarak çevreye verdiği zarardan ötürü; Biyo-remediasyon teknolojisi çevreci yaklaşım olarak öne
çıkmaktadır. Bu yöntemle ürünün elde edilme süresinin kısalığı, uygulama
kolaylığı avantajları ile birleştiğinde sonuçların kısa sürede alınması öngörülmektedir.
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YÖNTEMLER VE ANALİZLER
Bu çalışmada, Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Anabilim Dalı’nın laboratuarları ile Gebze Teknik Üniversitesi’nin Kimya Mühendisliği
Laboratuarlarında bulunan cihazlar kullanılacaktır. Genel çalışma planında, Biyomühendislik Anabilim dalı laboratuarlarında, CaCO3 özellikli doğal
taşların fiziksel olarak su iticilik özelliklerinin belirlenmesi ile başlanılacaktır. Bu çalışmaların ardından, CaCO3 özellikli doğal taşların üzerinde çeşitli
tatlı su alg kültürlerinin gelişimi izlenecektir. Bununla birlikte, Foto katalist
olarak, CaCO3 özellikli doğal taşların üzerine olan TiO2 uygulaması yapılacaktır. TiO2’ i elde etmek için Titanium isopropoxide (TTIP), Gümüş Nitrat
(AgNO3), 2-Propanol (C3H8O) ve polyvinylpyrrolidone (PVP)’in ön maddeler
olarak kullanılacaktır. TiO2 uygulaması yapılan CaCO3 özellikli doğal taşlar
üzerinde, tatlı su alg kültürleri ile liken, bakteri türlerinin gelişip gelişmediği gözlenecektir. Bu çalışmalar kapsamında, kültür varlıklarında kullanılan
doğal taşları korunması için üretilen ürünlerde aranan, ürün uygulaması yapıldıktan sonraki; su iticilik, buhar geçirgenlik ve yüzey gerilimi gibi önemli
olan parametreleri test edecek analizler yapılacaktır. Laboratuar ortamında
(ex-situ) yapılan bu işlemlerle birlikte aynı zamanda alanda (in- situ) olarak,
Muğla ili Milas İlçesine bağlı, Euromos ve İasos Antik kentlerindeki, CaCO3
özellikli doğal taşlarla oluşturulmuş, mimari ögelerin yüzeylerinde de uygulanacaktır.
5x5x2 cm boyutlarındaki beş (5) ayrı fiziksel ve kimyasal içeriğe sahip metamorfik CaCO3 ve bir (1) organik sedimenter CaCO3 özellikleri olan doğal
taş örnekleri üzerinde “UNI-EN 15801 – 2010 Conservation of Cultural Heritage
-Test Method-.” Yöntemi ile su iticilik özellikleri test edilecektir. Euromos ve
İasos Antik kentlerinde belirlenecek olan mimari taş ögelerin üzerinde de
“NORMA UNI 11432:2011 Conservation of Cultural Heritage -Test Method” yöntemi ile de in-situ alanında su iticilik özellikleri test edilecektir. Gebze Teknik
Üniversitesi’nin Kimya Mühendisliği Laboratuarlarında, bahsedilen doğal
taş örneklerin “temas açısı” testleri ile yüzey gerilimleri tespit edilecektir.
5x5x2 cm boyutlarındaki doğal taş örnekler üzerinde “UNI- EN 158032010. Conservation of Cultural Heritage -Test Method”-. ile buhar geçirgenlik
testleri yapılacaktır.
5x5x2 cm boyutlarındaki CaCO3 özellikli doğal taş örnekler üzerinde Biyomühendislik Anabilim Dalı’nın laboratuvarlarında; çeşitli türlerde, Alg,
liken ve bakteri türlerinin gelişimi sağlanacaktır.
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5x5x2 cm boyutlarındaki CaCO3 özellikli doğal taş örnekler üzerinde Titanium isopropoxide (TTIP), Gümüş Nitrat (AgNO3), 2-Propanol (C3H8O) ve
polyvinylpyrrolidone (PVP) ile elde edilecek olan foto katalist TiO2 mevcut
doğal taş örnekler üzerine çeşitli metodlar (spray, fırça vb) ile uygulancaktır.
TiO2 uygulamasının performansının karşılaştırılması için; Euromos ve
İasos Antik kentlerindeki seçilen mimari taş ögelerde in situ olarak ve laboratuarda da 5x5x2 cm boyutlarındaki CaCO3 özellikli doğal taş örnekler üzerinde Fluoline HY poly (hexafluoropropene-co-vinylidene fluoride (molekül ağırlığı
= 400,000 u.m.a.), adlı florür (CF3) içerikli su itici ürün ile Silo 112 organosiloxanes oligomers adlı silan özellikli su itici ürün uygulaması yapılacaktır.
TiO2, Fluoline HY ve Silo 112 ürünleri ile laboratuarda (ex-situ) ve antik
kent alanlarında (in-situ) olarak yapılan uygulamalardan sonra, üçer aylık
dönemlerde su iticilik, buhar geçirgenlik ve yüzey gerilimi testleri ayrı ayrı
yapılacaktır. Bütün sonuçlar araştırma süresi bitiminde karşılaştırılarak özgün bir sonuç ortaya konulacaktır.
Bu çalışma sonucunda; Kültür varlıklarında kullanılan CaCO3 özellikli
doğal taşlar üzerinde; çevreye zararlı, koruyucu olarak iyi performans göstermeyen; Organik çözücüler ile çözünen ürünler kullanılmayacaktır.Üretimi ve kullanımı kolay ve iyi film tabakası yapabilmesi için gerekli yüksek
performanslı penetrasyon derinliği olan ürün (ler)’in elde edilecektir. Kültür varlıklarında kullanılan CaCO3 özellikli doğal taşlar üzerinde uzun yıllar
geri alınmadan kullanılabilecek ürünlerin gelişimi sağlanacaktır.
CaCO3 Özellikli Doğal Taşlar Üzerinde Mikro- Biyolojik Organizmaları Gelişmesini Gözlemlemek için Yapılan İlk Çalışmalar
5x5x2 cm boyutlarındaki CaCO3 özellikli, Euromos Zeus Lepysnos Tapınağı’ndan alınan, DG olarak isimlendirilen düşük metamorfizm derecesine
sahip, ince kuartz taneli kireçtaşı; DW olarak isimlendirilen, yüksek metamorfizm derecesine sahip, orta derece incelikte kuartz tane boyutlu kireçtaşı;
DV olarak isimlendirilen iri taneli sedimenter özellikli kireçtaşı; EQ olarak
isimlendirilen, düşük metamorfizm derecesine sahip, polimetrik kuartz içerikli kireçtaşı ile MY olarak isimlendirilen mermer taş örnekleri, Mikro- Biyolojik Organizmaların gelişimi için seçilmiştir. Bu seçimlerde, geçmiş dönemdeki çalışmalar referans olarak alınmıştır.
Seçilmiş olan beş (5) değişik türdeki CaCO3 özellikli doğal taşlar üzerinde ilk olarak tek hücreli bir yeşil alg türü olan “Chlorella Vulgaris” gelişimi
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gözlenmiştir. Tatlısu birikintilerinden izole edilen Chlorella Vulgaris’in kesikli
kültür sistemi oluşturularak, 100, 200, 500, 1000, 2000 ve 4000 ml’lik hacimlerde üretimleri yapılmıştır. Chlorella Vulgaris kültürlerin süspansiyon halinde
tutulması için bir akvaryum motoru ile kültürlere hava verilmiştir. Kültürlerin ışık ihtiyaçları yapay ışıklandırma ile gerçekleştirilmiştir. Işık kaynağı
(150 μmol.m-2.s-1) kültürlerden 22 cm uzaklığa, yatay şekilde, arkadan verilmek suretiyle yerleştirilmiştir. Kültürlere 16:8 aydınlık/karanlık periyodu
uygulanmışve 22-25°C’de oda sıcaklığında yetiştirilmiştir. 4000 ml’lik hacimlerde elde edilen kültürleri, 600 ml’lik beherlere eşit olarak dağıtılmıştır. Bu
beherlerin her birine seçilmiş olan beş (5) CaCO3 özellikli doğal taşlar (DG,
DW, DV, EQ ve MY) yerleştirilmiştir. Hazırlanan bu sistemler, 23.9 0C sıcaklık ortamında haftalık periyotlar düzeninde gelişmeler takip edilmiştir. UV
spektrofotometre ile örnekler üzerinde gelişimleri takip edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Beş (5) haftalık süre boyunca, her bir örnekte Chlorella Vulgaris’ in gelişimi
gözlenmemiştir. Bu deneyin ardından, seçilmiş olan beş (5) CaCO3 özellikli
doğal taşlar (DG, DW, DV, EQ ve MY) diğer mikroorganizmalar (liken, bakteri vb.) ile muamelere tutulacaktır.
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KİL ESER ANATOMİSİ İÇİNDE ZEUGMA, VAN KALESİ,
KELENDERİS 2018 KAZILARINDA ARAZİ VE
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Hüseyin AKILLI*
GİRİŞ
Eski eserlerimizin devamlılığının sağlanmasında Arkeolog ve Restoratör
olanlara çok büyük sorumluluk gerektiren görevler düşmektedir. Genel olarak bakıldığında Kazı, Koruma, Müze, Restorasyon ve Bakım çalışmaları
her ne kadar bağımsız görünseler dahi birbirleriyle bağlantılı olarak devamlılıkla yürütülmesi gereken çalışmalardır.
Restoratör bir kazıya gitmeden önce kazı yerinin Topografik durumunu,
Bölgenin iklimsel koşullarını ve ne tür Eser buluntularının çıktığı veya çıkabileceği konusunda bilimsel araştırma ve inceleme yapması ve buna göre
genel olarak Arazi ve Atölye çalışmalarıyla ilgili gerekli olan malzemeleri
biraraya getirmesi gerekir. Özellikle gölge (tablet, idol) veya güneşte kurutulmuş (kerpiç), az pişmiş (çanak), veya yapım kullanım sonrası pişirilmiş (fırın,
kerpiç duvar) kil eserler için bu çok önemlidir. Ayrıca kullanılmış olan killi
toprağın (lehm) katkılı durumu (ot, kum, saman, çakıl) ve tane özelliği ve de
karışım miktar özelliği de çok büyük önem taşımaktadır. Kuru, Az veya çok
yağlı olması bozulma açısından önem taşır. Bu özelliklere sahip kil eserler
2018 yılı içinde ekip olarak katıldığımız (öğrenci + restoratör + uzman) Kelenderis, Zeugma ve Van Kalesi kazılarında kil eserler çıkarıldıkları andan
itibaren Arazi ve Atölye çalışmaları tatbik edilmiştir
Kelenderis, Zeugma ve Van Höyük Kazıları Güneybatıdan başlayıp hemen hemen bir çizgi halinde Kuzeydoğuya doğru sıralanmış olmalarına rağmen farklı iklimsel koşullar içinde bulunmaktadırlar. Ancak ortak özellikleri
üçünün de su birikimi kenarında bulunmuş olmalarıdır. Kelenderis Akdeniz
kıyısında, Zeugma Fırat üzerinde oluşturulan baraj n edeniyle tatlı su havzası kenarında ve Van Höyüğü Van Gölü kıyısında bulunmaktadır. Özellikle
*
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günışığına çıkarılıp arazide bırakılacak eserler için Kazı, Koruma, Onarım ve
Bakım bilimsel bilncin oluşturulmasında iklimsel koşullarla birlikte suyun
oluşturabileceği olumsuzluklar da gözönüne alınarak uygulamalar yürütülmüş ve yürütülmelidir.
Deniz suyunun karışımında maddelerin sayısı 44 olmasına rağmen, çoğunun bileşimindeki oran önemsizdir. En fazla bulunan elementler 1 litre
deniz suyunda klor 19 gr ve sodyum 2,7 gr gelir ki bunların oluşturduğu sodyum klorür deniz suyunda mevcut olan tuzların % 77 sini teşkil eder (İnandık,1967,16). Van Gölünün suyu tuzlu + acı + sodalıdır İçindeki bileşenlere
bakıldığında, sudaki tuz bileşenlerinin oranları % 42 NaCI, % 34 NaCO3, %16
NA2SO4, % 3 KSO4 ve % 2,5 MgCO3 olarak hesaplanmıştır (Yiğit,2017,170).
Kelenderis’in tuzlu deniz suyu, Zeugma’nın tatlı su ve Van Höyüğünün acı
+ sodalı + tuzlu su kenarında bulunmuş olmaları tahribatlarında farklılıklar
oluşmasına neden olmaktadır. Ortak özellikleri nem olmasıdır. Tuzlu su kıyısında bulunan kentlerin özel durumlarının olması (Croemans,1963,57) yerinde koruma ve onarımlarının da buna göre yapılmasını gerektirmektedir.
Günışığına çıkarmada da farklı uygulamalar gerektirir. Yüksek tuzluluktan
dolayı oluşan nemli tuzlu atmosfer mozaik, kil, taş, metal, fresk üzerinde
aşındırıcıdır. Eseri oluşturan malzemesinin çözülmesine neden olmasıyla
birlikte tahribatı hızlandırır (Winkler,1971,5).
Genel olarak bakıldığında Restoratör ve Kazı Bilimci antik kentin bulunduğu bölgenin Fiziki, Tarihi ve Beşeri Coğrafyasını mutlaka araştırmasını
yaparak incelemeli ve buna göre kazı anında, ortasında ve sonrasında arazide olan eserler için süresiz Koruma, Onarım ve Bakım tetbirleri oluşturup
tatbik etmesi gerekir. Kazı başlama ve bitiş saatleri, kil eser buluntularının
durumuna (bozulma) göre, gün içinde değişiklikler yapması gerekli olabilmektedir
KİLLİ TOPRAK (LEHM) ANATOMİSİ
Milyonlarca sene içerisinde oluşan dünya kabuğu, insanların hayatlarının
devamlılıklarının sağlanmasında çok büyük önem taşımaktadır. Killi toprak
insanlara beslenme imkânı vermekle birlikte onu her türlü kullanım malzemesi olarak ve barınaklar yapmada da kullanmışlardı.
2. 1. ÇANAK,TESTİ

Yiyecek koyma ve saklama kabı

2. 2. TABLET

Yazı yazma

2. 3. İDOL

Görsel tanrı oluşturmada
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2. 4. PİTHO (KÜP)

Depoda silo ve ölü gömme

2. 5. KERPİÇ

Barınak,fırın oluşturma

2. 6. FIRIN

Toplu pişirme amaçlı

2. 7. LAHİT

Ölü gömme

2. 8. HEYKEL

İnanç ve oyuncak

2. 9. YASSI LEVHA

Çatı örtüsü, mezar oluşturmada.

2. 10. OSTOTEK

Çocuk ölü gömme

2. 11.TANDIR, OCAK

Yiyecek pişirmede

Kum, toz ve diğer çamurlu maddeleri içinde barındıran su ,onu sarı kahverengi ve kırmızıya boyayarak balçık = lehm (Kömürcüoğlu,1962,9) şeklinde görünür. Lehm, kirlenmiş kilden başka bir şey değildir. Lehm içinde bulunan maddelerin miktarına göre farklı olur.
Çapları iki mikrondan küçük olan mikroskopik kil mineral parçalarına
kil ismi verilir (Erguvanlı,1978,126). Doğal kil içinde kimyasal bileşimleri
yapıları ve oranları farklı çeşitli katkılar bulunur (Plenderleith,1956,326).
Fiziksel karakterleri ise içlerinde kil minerallerinin bulunmasıdır. Bunlardan en önemlileri montmorilonit, illit, ve kaolenit’tir. Doğada rastlanan killi toprak yalnız bir tür mineralden oluşmuş değildir. Birçok türü ile
kolloidal maddelerin karışımından meydana gelmiştir. İçlerinde kuvars,
feldspat, demir oksit, pirit, kalsit, jips ve organik maddele genellikle bulunur.
Killer susuzken sert, su ile teması ve yoğrulmasıyla yağlı yapışkan plastik bir özellik gösterir. Böyle killere yağlı kil adı verilir. Bunlar kuru iken
sağlam, yaşken zayıf, çürük ve geçirgendir. Dile temas ettirildiğinde, dildeki
suyu çeker. İçinde silt ve ince kum tanecikleri olan killer ise su ile yoğrulunca az plastikleşir. Bu killerde zayıf kil veya yağsız kil adı verilir (Erguvanlı,1978,127) Eser yapımında çatlama riski çok fazla olduğundan kullanımları
uygun değildir. Eser yapımında kullanılması gereken killer plastik olanlarıdır. Genellikle nehir yataklarında bulunur (Aslanapa,1965,24). Doğal kil
yabancı maddelerden temizlendikten sonra birinci havuzda çamur haline
getirilir ve ikinci havuza aktarılıp birkaç gün dinlendirildikten sonra üçüncü
havuza aktarılıp süzülür (Öney,1978,79). Dibe çöken kısım alınır ve yoğrularak kullanıma hazır bir duruma getirilir.
Keramik kelimesi Hint Avrupa kökenden gelmektedir (Andre,1976,8).
Doğmak anlamındadır. Çoğı elle daha sonraları çark kullanımıyla oluştu-
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rulmuştur. Kil eserde pişirme çok önemlidir. 100 derecede pişirilenler kuru
fakat su ile temas ettirildiğinde dağılır. 300 derecede hafif sertleşir su ile temasında yumuşar fakat dağılmaz(Akıllı,1984145). 600-700 derecede pişirme
olursa kilin kimyasal yapısında dönüşümü olmayan değişiklikler olur (Plenderleith,1956,326) Fakat yine de sudan etkilenir ve geçirgendir. Pişirme 9001000 derecede olursa kil zerreleri birbirleriyle birleşmeye başlar ve güçlenir.
Bu ısıda pişirilen her türlü eser çok sağlam olur (Cooper,1978,12). 1200 derecede ise kil eserler taş gibi sertleşir (Aslanapa,1965,25). Aynı kil hamurundan
yapılmış kil eserlerde iç ve dışında farklı pişirme şekilleri olabilmektedir Tablet, kerpiç, idol gibi gölgede, güneşte veya çok az pişirilmiş kil eserler toprak
altından günışığına çıkarılmaktadır. Yapımda kullanım sonrası (fırın-kerpiç
yapı) içinde ateş yakılarak pişirme yapıldığı bilinmektedir.
KİL ESER MALZEME YAPISAL ÖZELLİĞİ
3.1. LEHM (KİL) KALİTESİ
3.1.1.Yağlı kil
3.1.2. Orta yağlı-kaliteli
3.1.3.Kuru kil–kalitesiz
3.2. KATKI MALZEME KARIŞIMI
3.2.1. Saman ve ot, belli boyutta olması.
3.2.2. Kum ve taş boyu
3.3. SU MİKTARI
3.4. KARIŞIMI DİNLENDİRME SÜRESİ
3.4.1 Balçığın bekletme süresi
3.4. 2 Katkı malzemesinin ıslatılıp bekletme
3.5.YAPIM
3.5.1.El yapımı
3.5.2.Alet kullanımı
3.5.2.1.Çarkta çekme
3.5.2.2.Kalıp kullanımı
3.5.2.2.1.Dövme
3.5.2.2.2.Yığma
3.5.2.2.3.Omurgalı
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3. 6.DÖKÜM
3.6.1.İçi boş, dolu ve yarı döküm
3.6.2.Bastırma
3.7. PİŞİRME
3.7.1.Ateşin şideti
37.2. Güneş veya gölgede kurutma
3.7.3.Yapım sonrası içinde ateş yakılarak pişirme
3.8.ASTARLAMA
3.8.1.Fırça
3.8.2.Akıtma
3.8.3.Daldırma
3.9.KİL KULLANIM ÖNCESİ DENEYSEL KONTROL
3.9.1.Küre Deneyi: Lehm (kil) kalitesi
3.9.2.Mukavemet Deneyi: Dayanım
3.9.3 Kurumayla Çekme Deneyi: En ve boyda büzüşme (Kömürcüoğlu,1962,22)
Burada verilmiş olan malzemelerin miktar ve boyutlarıyla birlikte karışımları çok önemlidir Özellikle killi toprağın kalitesi en önemli unsurların
başında gelir daha sonra karışım ve sonrasında kurutma veya pişirme gelir.
Eser yapımında kullanılacak lehm (balçık) uygun özellileri taşıyıp taşımadığı
konusunda yukarıda belirtilen bazı deneysel uygulamalar yapmak gereklidir. Kalite, Dayanım ve Büzüşme özelliklerinin olumlu çıkması durumunda
her türlü eserin yapımında kulanılabilir.
TAHRİBA
İnsanların kile şekil vermeleri ve onu güneş altında veya pişirerek son
duruma getirmeleri binlerce yıldır sürüp günümüze çok az farklılıklar oluşturmasıyla gelmiştir. Kilden yapılmış eserlerin kazılar sırasında ortaya çıkarılması, o bölgenin insanlarının evrimiyle ilgili değerli bilgiler vermesi bakımından çok önemlidir. Kil eserin toprak altında o anki durum etkilenmesi göz önüne alındıktan ve bunlarla ilgili tedbirlerin gerçekleştirilmesi için
gerekli malzeme temin edildikten sonra açığa çıkarma işlemleriyle birlikte
koruma ve bakım çalışmaları tatbik edilmelidir. Ancak o zaman tahripkar
etkenler sonucu hassaslaşmış kil eserler parçalanarak dağılmaları önlenmiş
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olur. Yerin altında bulunan eserler toprakta bulunan oksitlerden ve onların
iklimsel değişimlerinden (Özdemir,1983,43) hayvanlardan, bitki köklerinden
ve onların salgıladığı asitlerden, yeraltı sularından, madensel tuzlardan ve
depremlerden etkilenirler.
Kil eserler toprak altında bulundukları ortamdan çıkarılmalarından
sonra oluşmuş olan diğer ortamda doğa koşullarından etkilenir. Kelenderis ve Van Höyük buluntuları Zeugma buluntularına nazaran etkilenmeleri
daha çok olur Tuzlu nemli hava esintileri eserin yapı malzemesinin çözülmesine neden olur. Bu etkilenmenin az veya çok etkili olması eserin yapı
malzemesinin ( kil ) kalitesine içindeki katkıların karışımlarının ideal şekilde
olmasına ve pişirme durumuna bağlıdır. Tahribatlar birbirleriyle bağlantılı
olarak 3 ana gurupta toplanabilir
3.1. YAPISAL ÖZELLİK: Malzeme kalitesi ideal karışım, kurutma veya
pişirme
3.2. DOĞA KOŞULLARI: Deprem, Su, Yangın, Bitki, Atmosfer, Canlı, Toprak
3. 3. İNSAN KAYNAKLI OLUMSUZLUKLAR: Kısa sürede yok etme
Toprak altında eser ortamın durumuna ve kendi yapısına göre genel olarak belirli bir miktar bozularak çevresi ile nisbi bir dengeye ulaşır ve daha
yavaş bozulma sürecine girer. Bazı buluntuların zamanımıza kadar bozulmadan muhafaza edildiği (çöl) kuru ve esere uygun ortamlar olduğu gibi
bozulma ile tamamen eserin kaybedildiği ortamlarda vardır. Toprak altından günışığına çıkarılan eserlerin nem, ısı, ışık değişimi sonucu eser bünyesinde bulunan suyun buharlaşması sonucunda içinde barındırdığı tuzların
kristalize olmasıyla oluşturdukları basınç nedeniyle hızlı bozulma, parçalanma sürecine girerler (Akıllı,1984,1-10).
Kazılarda kil eserler çoğu zaman kırık olarak ele geçmektedirler. (Mezar
buluntuları sağlam olabilir). Bunların kırılmalarında çeşitli faktörler etkendir. Parçaların sayısı, şekli, eserin kalitesi, vurma şiddeti, vurma noktasının
durumu ve eserin tipi formu bu faktörler arasında sayılabilir. Tablet, levha
gibi düz bir obje eğer yere düz olarak düşerse genellikle iki veya üç geniş parça halinde, yumuşak düşüşlerde ise hiç kırılmadan ele geçebilir. Oysa yayvan
objelerde (tabak, testi, küp) bir noktaya isabet eden darbeye maruz kalırsa
oldukça küçük parçalara ayrılır. Vurma noktasının çevresinde ise çok sayıda
kıymık ayrılacaktır(kazmanın sivri ucunun esere vurması). Bu kıymıkları
yeniden kazanmak mümkün değildir. Figürlerin kırılmaları daha çok boyun,

420

............................................................................................................

ayak ve kol bileklerinden olmaktadır. Çünkü gövdeye göre en ince yerlerdir.
En iyi kırık şekli parçanın yüzeyine dik olarak kırılmasıdır.
Eserlerin tahrip olmalarında az veya çok etkilenmeleri bulundukları ortamla birlikte yapımlarında uygulanan teknik ve malzemesinin kalitesi de
etkili olmaktadır. Ayrıca en büyük etken insanların bilinçli veya bilinçsizce
yaptıkları olumsuzluklardır. Bunlardan kaçak kazılar, yangınlar,yol ve tarla
açmalar, hatalı onarımlar, savaşlar, bilimsellik adına yapılan kazı çalışmalarının yanlışlıkları, yaşam ve inanç düşüncesine göre oluşturulan olumsuzlukları sayabiliriz. Yüzyıllardır yapımından günümüze kadar her türlü
olumsuz etkenlere karşı direnç gösterip günümüze ulaşmış kültür varlıkları
dünya insan faktörü sonucu çok kısa zaman dilimi (saniye, dakikalar) içinde
tahrip olabilmekte veya yok olmaktadırlar.
ARAZİ ÇALIŞMALARI
Arazide gerçekleştirilecek olan Belgelemenin dışında kalan bütün uygulamalar Teşhis, Temizleme, Tasnif, Sağlamlaştırma ve Paketleme çalışmaları geçici uygulamalardır. Asıl kalıcı uygulamalar atölye çalışmalarıdır.
Uygulamalarda kullanılacak malzeme çıkarılabilir, temizlenebilir türden olması gerekir Eğer bir eserin tarihsel gelişimiyle ilgili bilgiler edinilmek istendiğinde (karbon ondört metodu) kesinlikle kimyasal yapıştırıcı ve çözücüler
kullanılarak sağlamlaştırma yapılmamalıdır. Ancak arazide koruma altına
alınan kerpiç yapı mimarisi, pithos, fırın ve mezarlar için kalıcı uygulamalar
gerçekleştirilip yıllar içinde periyodik bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.
4.1.BELGELEME: Kazı, Onarım, Koruma ve Eserin Yapısal Özelliklerini
içine alan Belgeleme birçok açıdan karmaşıktır Eser üzerindeki bilgiler açığa çıkmadan, çıktığında ve sonrasında ön görülen bilgilerin kesinleşmesiyle
birbirini tamamlamış olur. Tüm bilgileri içeren belgeleme çalışması yapılmadan onarım ve koruma yapılmamalıdır. Yapıldığı taktirde kesin olumlu
sonuca varılamaz. Fiş yapımında kullanılan malzeme bölgeye has ısı derecesi ile rutubete dayanıklı cinsten yapılmalıdır (Allan,1963,12). Kazıda bulunan kil eserlerle ilgili tüm bilgileri kapsayan bilgi fişinin tutulması gerekir.
Eser bulunma şekli, durumu ve oluşabilecek olumsuzluklar, çizim ve görsel
anlatımlarla belirlenmesi, uygulanan ilk koruma çalışmaları detaylı olarak
kaydedilmelidir. Bütün bu çalışmalar eserin zamanımıza kadar geçirdiği
bozulma şartları, malzemenin özelliği ve arazi veya laboratuvar atölyesinde
uygulanacak koruma ve onarım çalışmaları için gereklidir.
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4.2. TEŞHİS: Teşhissiz tedavi bugün çok yaygındır. Açığa çıkarılmadan
önce yapılacak sondajla malzemenin ve hastalığının teşhisi özellikle yapılmalıdır. Bu durum özellikle nemli topraktan veya yaz öğlen sıcağında çıkarılacak olan kil eserler (fırın, tablet, kerpiç) için çok önemlidir. Kil eserin içine
ve çevresinde buluntuyu etkileyebilecek birçok değişkene göre çalışmalar
belirlenebilir. Kelenderis kazısında buluntunun daha fazla zarar görmemesi
için topraklı olarak kaldırılmıştır. Van Höyük kazısında ise Urartu ayak izi
hassaslaşmış olduğundan ilk aşamada püskürtme ve sonrasında fırça yöntemi kullanılarak Paraloid ile sertleştirmesi yapılma sonrası paketlenip kazı
evine getirilmiştir. Uygulamaların sonucundaki başarı veya yanılgı tahribatın sınıflandırılmasına ve çarelere eklenecek bilgiler üzerinde sürekli olarak
bir gelişim sağlanacaktır. İşlemler 100 yıldan fazla bir süredir kullanılmalarına (Torraca,1976,297) rağmen güvenilir değillerdir Özellikle sertleştirme
(sağlamlaştırma) çalışmaları. Bu nedenle Koruma ve Onarımın altın kuralı
en yumuşak tedaviden başlayarak, en şiddetlisine kadar fakat en önemlisi
birinin yaklaşımına bağlı kalarak çeşitli deneyler yapmaktır (Andre,1977,23)
Bu yüzden akılda tutulması gerekli olan nokta bazı kalıplaşmış metotlardan
kaçınmaktır (Guidobaldi,1976,788). Özellikle bu durum arazide koruma altına alınmış fırın, sıva, mozaik, fresk, kerpiç opus sectile ve pithoslar için çok
önemlidir.
4.3. GÜNIŞIĞINA ÇIKARMA: Üstte bulunan toprağın tabaka tabaka alınmasıdır. Her toprak alımından sonra iç ve dış nem uyumluluğunu oluşturma
ve üst basıncın yavaş yavaş azaltılması etkili olacaktır Van höyük kazısında,
arkeoloji öğrencileri gönüllü modern işçi köleleri olarak uzman kazı bilimci
gözetiminde höyük dolgu toprağını çepin, el kazıyıcılarla 5-10 cm. derinliğinde yatay kazarak tabaka halinde alınmasıyla eser ve kerpiç yapı mimari
günışığına çıkarılmaktadır. Her iki tabaka alımları sırasında kazılmış toprak
faraşlarla alınıp el arabalarına atılmakta ve burada toprak içinde çok küçük
eser veya eser parçaları olup olmadığı el ve spatula ile toprağın karıştırılmasıyla kontrolü yapılmaktadır Alan çalı süpürgeleriyle süpürülmekte ve en
son temizlik ev süpürgeleriyle ince temizlik yapılıp kontroller yapıldıktan
sonra ikinci tabaka kazım çalışmasına gidilmektedir. Böyle olması gerekir.
Çünkü kerpiç yapı mimari duvarları ile dolgu toprak geçen zaman süreci içerisinde adeta kaynaşmış olabilmektedir. Kerpiç ve dolgu toprağı ayırabilmek
bilimsel bilgi ve uygulama tecrübesi sonucu deneyim gerektirmektedir. Van
güneşinin altında toz, toprak içinde bunu gerçekleştirmek kolay bir çalışma
değildir. Herkes de bunu yapamaz. Ancak Prof. Dr. Oluş ARIK hocamın söy-
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lemiyle ‘’Arkeolojiyi Sevmenin Ötesinde Tükenmeyen Bir Aşkla Bağlanmak’’ durumunda olanların gönüllü olarak zorlanmadan ve de istekli yapılabilecek uygulamalardır. Kelenderis, Zeugma ve Van Höyük kazılarında
seramikler çoğunlukla parçalanmış ve dağılmış olarak çoklu şekilde günışığına çıkarılmaktadır. Çok az sayıda parçalanmış ve dağılmadan seramiklerin
çıkarıldığı görülmüştür.
4.4. ARAZİ DE TEMİZLEME; Kil eserlerin bulunuş durumuna göre çalışmaların yürütülmesi ve buna göre günışığına çıkarılması gerekir. Az bozulmuş ele alınabilecek sağlamlıkta bulunan eserlerin ilk aşamada etrafı açılır.
Üst kısmındaki toprak tabakası spatula veya küçük mala kullanılarak ucu
sivri, tahta aletler kullanımıyla kaba olarak topraktan arındırılır. Kelenderis
Kazısında olduğu üzere hassaslaşmış parçalanmış fakat dağılmamış tek bir
objeye ait kil eserler 2017 yılında kazı bilimcileri (Arkeolog) ve 2018 kazı döneminde Restoratör Ezgi KARASU (Batman) tarafından toprakla kaldırılıp
atölyeye getirilmişlerdir. Van Höyüğünde ise Uratu Çocuk Ayak İzinin paketlenip kaldırılacağı söz konusu olduğundan Restoratör Şima EREN (Batman) tarafından hassas kıl fırçalar kullanılarak temizlenip, sertleştirilip, paketlendikten ve de kalıp döküm üzerine yön okları çizildikten sonra atölyeye
getirilmiştir.
4.5.ARAZİ TASNİF: Parçalanmış fakat dağılmamış tek bir esere veya aynı
durumda bulunan parçaları birbirine yakın birkaç esere uygulanmıştır. Kelenderis, Zeugma ve Van Höyüğü kazılarıyla birlikte 1974-2018 yıları arasında katıldığım kazılarda yönlendirmemle arkeolog, öğrenci, restoratör tarafımdan otuzbeşe yakın farklı kültürleri barındıran kazılarda uygulanmıştır.
Arazideki eser parçalar tek tek numaralandırılır. Eserin eskiz çizimi yapılıp,
numaralar çizime aktarılması sonrası parçalar belli bir düzen içinde toplanır. Yöntem yapıştırma planı yapmamızı sağlar. Hangi parçayı daha önce
yapıştıracağımızı, gerekli olduğu taktirde statik açıdan nerelere güçlendirici
koymamız konusunda belirleyici olur.
4.6.KORUMA ALTINA ALMA: Hassaslaşmış veya alt tabakalara inmek ve
de açık arazide korunamayacağı düşünülen ünik (özel) kil eserlere araziden
alınıp taşıma işlemlerini kapsar. Temizleme, sertleştirme(sağlamlaştırma)
çalışmaları yapıldıktan sonra farklı özellikte değişik malzemeler kullanılarak paketlendikten sonra alttan kesilip atölyeye getirilmesi sonrası müzeye
kazandırılma nedenidir.. İlk büyük obje paketleme işlemini (roma seramik
fırını) İstanbul Arkeoloji Müzesi Restorasyon Atölyelerinde görevli Restoratör Behçet bey tarafından Kestel Kazısında (Bergama-İzmir) günışığına çıka-
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rılan fırının taşınıp Kızıl Avluya getirilmesiyle olmuştur.( Uygulama yayılamamıştır). İkincisi ise İznik Tiyatro Kazısında alt tabakalarına inmek için
üstte bulunan ve yaklaşık beş ton ağırlığında olan Osmanlı Fırın Ateşhanesi,
temizlenip, serleştirme sonrası, paketlenip alttan kestikten sonra İznik Arkeoloji Müzesine taşıma benim sorumluluğumda gerçekleştirilmiş ve yayınlanmıştır..
4.6.1. SERTLEŞTİRME (SAĞLAMLAŞTIRMA): Van Höyük Kazısında müzeye taşınması gereken Urartu Ayak İzinin üst kısmına ve Kelenderis Kazısında parçalı küpün onarımında zayıflamış ve tabaka halinde kopmalar sonrası oluşmuş taban altı ve yan kısımlara paraloid ve çözücülerden aseton ve
selülozik tiner kullanımıyla hazırlanan eriyik ilk aşamada püskürtme daha
sonra fırça kullanımıyla eserlere emdirilip sağlamlaştırma gerçekleştirilmiştir. Kimyasal epoksi ve akrilik reçinelerinden oluşturulan çözeltiler atmosferle temas ettiğinden bir süre sonra sararır ve de sağlamlaştırma gücü azalır.
Kullanacağınız miktar çok önemlidir ilk aşamada %2-3, ikinci aşamada ise
% 3-5 olarak tatbik edilebilir. Uygulamanın tekrarında olumlu sonuç tam
olarak alınması isteniyorsa iki uygulama arası ortamın durumuna göre 2448 saat ara verilmesi uygun olur. Eser ısıya dayanıklı olduğu taktirde doğal
yolla güneş ışınlarının yansıtılması veya sıcak hava püskürten aletle (saç kurutma makinası) ısıtılması uygun olur. Püskürtme, Fırça, Enjekte Daldırma,
Vakumlama ve Işınlama yöntemleriyle (Akıllı,1984,69) esere tatbik ettiğiniz
eriyik eserin bünyesinin içine ne kadar çok nüfuz ederse uygulamada o denli
başarılı olunur.
4.6.2. PAKETLEME: Kil eserler yumuşamış veya çok kırılma nedeniyle
dağılma aşamasına gelmiş olabilirler. O zaman bu eserleri atölyeye taşımada
bazı koruyucu tetbirler aldıktan sonra taşınması gerekir. Kazı yerinin özel
durumunun (nemli ve ıslak alan, sıcak veya çok kuru) olması nedeniyle
günışığına çıkarmada da kazı çalışmaları gün doğumu ve gün batımından
üç, dört saat önceden başlatılması gereklidir Teşhis sonrası gerekli görülen
eserlere koruyucu tetbirler gerçekleştirilip koruma altına alınarak atölyeye
getirilmeli,getirilmişlerdir.
4.6.2.1.TOPRAKLI OLARAK
4.6.2.2. NEMLİ BEZE SARMA
4.6.2.3. ALÇI İLE KAPLAM
4.6.2.4.1. Pamuklu Bez Kullanımı.
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4.6.2.4.2. Kağıt Kullanımı.
4.6.2.4.3. Ahşap Kalıp Kullanımı
4.6.2.4. POLÜRETAN KÖPÜK PÜSKÜRTME.
4.6.2.5.TUTKAL KULLANIMI
4.6.2.5.1.Tülbent şeritler
4.6.2.5.2.Emici rulo kağıt
4.6.2.6.FOLYO KULLANIMI
4.6.2.6.1.Alüminyum
4.6.2.6.2.Streç
4.6.2.7.ÖZEL BANTLA SARMA
Yukarıda belirtiğimiz malzeme kullanımlı yöntemler Kelenderis ve Van
Höyük Kazılarında biri veya birkaçı kullanılmıştır. Kelenderis te 2017 de kazıbilimciler 2018 de ise Kazı Restoratörü tarafından topraklı olarak alttan kesilerek taşınan eserlerin ani kurumalarını önlemek için üstleri nemli bezle örtülmüştür. Van Höyük Kazısında nemli bez ve alüminyum folyoya sarmayla
birlikte Urartu Çocuk Ayak İzi ahşaptan oluşturulan kalıp içine alçı dökülerek
paketlenip koruma altına alındıktan sonra alttan kesilip atölyeye getirilmiştir
Ahşap çerçeve ve alçı blok çıkarılmamıştır. Ahşap kalıp üzerine kazı toprağının sulandırılması ile birlikte sulandırılmış beyaz tutkal konup karıştırılmasıyla oluşturulan karışım sürülerek eserle kalıbın uyumluluğu sağlanmıştır. Böylece teşhire konabilecek duruma getirilerek müzeye teslim edilmiştir Eser ile
paketleme malzemesi arasında izolasyon tabakası oluşturulmalıdır. Kullanılan
malzeme kesinlikle eser üst yüzeyine temes ettirilmemelidir.
4.7. YERİNDE (İN-SİTU) KORUMA: Kültür varlıklarımız içinde yerinde
korumada en büyük zorluk kil eser gurubuna giren kerpiç yapı mimarisi ve
fırınlarda görülmektedir. Çünkü gölgede kurutulmuş kerpicin kullanılmış
olmasıdır. Yıllar içerisinde bakıldığında bununla ilgili arayışlar olduğu görülmektedir.
4.7.1. PİTHOS: Başlangıcı devamlılık göstererek katıldığım Perge Kazısında (1974-1986) yerinde koruma olarak sütunlu caddenin sağ tarafında
bulunan dükkan içerisinde ancak günümüze kadar yarısı ulaşmış pithosa
tatbik edilmiştir (Akıllı,1984,209).Arazi tasnifi sonrası yerinden alınıp kırık
birleşme yerleri temizlenmiştir. Kırık birleşme yerlerinin iç kısımlarına açılan
deliklere metal çubuk yerleştirilip polyesterle yapıştırıldıktan sonra üst yü-
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zeyi basınçlı kum püskürtme metodu uygulama sonrası üst yüzeyi (eriyik)
sertleştirme sonrası buluntu yerine oturtulmuştur. Her yıl kazı başlangıç ve
sonrası yapılan kontrollerle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tetbirler alınarak koruma ve bakımda devamlılığı sağlanmıştır.
Her kazıda mutlak en az bir restoratörün katılım devamlılığının sağlanması veya zorunlu hale getirilmesi, özellikle günışığına çıkarılan eserler
ve de arazide koruma altına alınan eserlerin bakımları için çok önemlidir.
Restoratörü olmayan ve de sürekli restoratör değiştiren kazılarda oluşacak
olumsuzlukları kültür varlıklarımız görecektir. Pithos onarım ve koruma
çalışmalarımız farklı kazılarda günümüze kadar devamlılık göstermiştir.
Kelenderis 2018 kazısında çok parçalı olan pithosun yapıştırma sonrası eksik kısım tamamlaması Maskeleme ve Çevirme Metodlarının uygulanarak
alçı kullanımıyla gerçekleştirilmiştir. Dip ve ona yakın kısımların bozulması, tabaka tabaka opmalar şeklinde olduğundan Paraloid ve Selülozik Tiner
karışımıyla oluşturulan eriyikin Püskürtme ve Fırça Metodları kullanılarak
Pithos üst yüzeyine emdirilmiştir. Arazide korunamıyacağı ve tahrip olacağı
araştırması sonrası İn-Situ yerine müzeye teslimine karar verilmiştir.
4.7.2. FIRIN: Pişirme amaçlı insanların bazı ihtiyaçlarını gidermek için
oluşturdukları yapı türüdür. Yapısal olarak zaman süreci içerisinde çok az
değişime uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Tarih öncesi, Klasik ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen yerleşme yerlerinde kazılarda ocaklar, fırınlar günışığına çıkarılmaktadır. Bunların büyük bir kısmı, özellikle çok eski
dönemlere tarihlenmiş olanlarının hemen hemen hepsinin çökmüş veya yok
olmalarıyla sadece tabanlarının günümüze kadar ulaştığı görülmüştür Elaiussa Sebaste de katıldığım yıllarda (1995-2006) agora içinde oluşturulmuş
bazlikanın üstünde oluşturulan fırının sadece kilden yapılmış taban levhaları
(diktörken plakalar) çok parçalı olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlar
da onarılmıştır. Edirne Müzesinin şehir merkezinde Roma surlarına yakın iki
fırın günışığına çıkarılmış ve sonradan üst yüzeylerine sertleştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kestel (Erdemgil,1981,66) kazısında günışığına çıkarılan Roma dönemi fırını paketlenip Bergamaya, aynı şekilde İznik Tiyatro
Kazısında bulunan Osmanlı Fırın Ateşhanesi, alta bulunan tarihsel katmanlara inebilmek için paketlenip alttan kesilerek İznik Müzesine götürülmüştür.
İznik Çini Fırınları Kazılarında aralıksız katıldığım (1985-2005) yıllar içerisinde geçen 20 yıllık süreçte 1 oval, 1 dikdörken ve 3 kare kare planlı olmak
üzere 5 fırın ateşhanesi yapısal özelliklerine bağlı kalarak kazıda bulunmuş
yapı kerpiçlerini kullanarak yerinde onarılmışlardır Uygulanan detaylı uy-
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gulamaların sonuçları yıllar içerisinde konrol altında tutularak bozulmaları
engellenip 2006 yılına kadar sağlam ve ayakta kalmaları sağlanmıştır. Çalışmalar yayınlanmıştır.
4.7.3. KERPİÇ: Mağara ve buna benzer doğal yerlerde barınmaya çalışan ilk insanlar, tabiatın oluşturduğu balçığı yapı malzemesi olarak (Kömürcüoğlu,1962,9 ) ağaç dalları ve değişik bitkilerden oluşturdukları barınaklarının sıvanmasında kullandıkları bilinmektedir. Killi toprak (lehm)
zaman süreci içerisinde kerpiç yapımına dönüştürülerek kullanılmaya başlanmış ve üretiminde çok farklılıklar göstererek günümüze kadarulaşmıştır.
Görkemli yapı ve duvarları Van Bölgesi kazılarından Ayanis te bulunmuştur
Kısmen de olsa Çavuştepe ve Van Höyük kazılarında kerpiç yapıları görmek
mümkündür Prof.Dr.Altan ÇİLİNGİROĞLU kazı başkanlığı döneminden
başlayarak onlarca yıl Ayanis kazılarında ve de Prof.Dr.Mehmet IŞIKLI kazı
başkanlığı döneminde günışığına çıkarılan mimari yapı elemanları korunmalarıyla ilgili temizleme, sertleştirme, raspalama, sıvama ve tamamlama
(Işıklı,2014,275) uygulamalı çalışmalar yapılarak korunmalarıyla ilgili arayışlara girilmiştir .Ayanis te gerçekleştirilen yapısal uygulamaların iki sezon
sonrası olumlu sonuç verdiği gözlenmiştir. Anca uzun vadede birtakım
olumsuzlukların çıkacağı kaçınılmazdır. Çünkü açı arazide olması nedeniyle nem,ısı,ışık denetimini oluşturmak imkansızdır. Doç.Dr.Erkan KONYAR
başkanlığındaki Van Kalesi kazılarında da tamamlama ve güçlendirme deneysel uygulamalarla kalıcı koruma çalışma arayışları sürdürülmektedir.
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Arazide gerçekleştirilen çalışmaların çoğu atölyede kalıcı ve uzun vadeli
çalışmalar olarak ele alınmalıdır. Teknolojinin sunduğu, özellikle tıp laboratuarlarında kulanılan her türlü elektronik aygıtlar Avrupa ve Amerika
restorasyon laboratuarlarında bulundurmalarına rağmen, ne yazıkki henüz
böyle bir laboratuar ülkemizde oluşturulamamıştır. Ünik ve özel eserlere
Çekap yapılmasıyla birlikte lazerle temizleme Avrupa da 1980 yılarından
(Wihr,1980,135) itibare eski eserlerin restorasyonlarında kullanılmaktadır.
Kelenderis, Zeugma ve Van Höyük kazılarında 2018 kazı buluntusu ile birlikte geçmiş yıllarda günışığına çıkarılan ve parçalar halinde olan ve de farklı
formda bulunan seramiklere, kalıcı olarak Teşhis, Temizleme, Tasnif, Sertleştirme, Yapıştırma ve eksik kısım Tümlemeleri yapıldıktan sonra orijinal renk formunun bir ton altında bazılarının boyanması sonrası onarımları tamamlanmıştır
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SONUÇ
Killi topraktan (lehm) oluşturulan eserlerin çeşitliliği onların korunması ve onarımlarına çok yönlü arayış ve farklılıkları da ortaya çıkarmaktadır.
Özellikle arazide bırakılan eserler için bu çok önemlidir Bunlardan ilk sırayı
kerpiçten oluşturulmuş fırın ve duvarlar almaktadır. Onlarca yıldır kerpiç
yapı mimarisinin korunmasıyla ilgili arayışlar içine girilmiş ancak uygulamaların tekrarından öte gidilememiştir.Çok yönlü araştırmalar yapılmakta
ve bununla ilgili farklı malzeme kullanıldığı son elli yıllık araştırmalarda belirlenmiştir. Kesin bir sonuca varılamamıştır
6.1. Killi balçıkla kerpiç duvarı sıvama (Kömürcüoğlu,1962,)
6.2. Üzerine zift sürme (Tarhan,1975,44)
6.3. Kimyasal + Doğal malzeme karışımlı dolgu,sürme (Mladjenovic,2015,49)
6.4. Kili balçığına kireç, alçı karışımlı kullanımı (Eriç,1986,23).
6.5. Yeni kerpiç yapımlarının dayanıksızlığı (Işıklı,2016,593)
6.6. jeotekstil, naylon ve benzer su tutan malzemeyle örtme –( Lingle,2015,48 )
6.7. Sundurmanın çok yakın oluşturma olumsuzluğu.(Akıllı,1984,69)
6.8. Tuğla kullanımı (Zakar,2015,145)
Arazide nem,ısı ışık denetimi yapılamadığından jeotekstil türü su tutan
malzemeyle örtülmemelidir. Çünkü toprak içi böceklere olanak sağlanmakta, buğdaygillerin üremesine neden olmakta ve yosun oluşturmaktadır Aynı
olumsuzluklar çatı örtüsünün basık yapılmasıyla hava akımınının azaltımasında da görülmektedir Üst yüzeyi killi toprak harcıyla sıvamamak gerekir.
Çünkü sürülen kil kuruma anında büzüşeceğinden ve de çatlayacağından,
duvar üst yüzeyinden kopmalar ve dökülmeler meydana getirir. Aynı durum kimyasal eriyiklerle sertleştirme yapıldığı taktirde iki tabaka (sertleşen,
sertleşmeyen) sıcak soğuk karşısında farklı çalışacağından üst yüzeyden yassı kopmalar, tozlanma oluşturur. Üzerine yapılacak sundurmada kullanılacak malzeme çok önemlidir. Sıçaklığı artırıcı Alümiyum, çelik veya galvanizli
levhalar ve dikitler kullanılmamalıdır. Ayrıca yükseklik olayı hava sürkilasyonunu engellememelidir. Her bölgenin Tarihi, Fiziki ve Biyolojik coğrafyalarının farklı olması nedeniyle killi toprağın iyi seçimi, katkı malzemesinin
(saman ot uzunluğu, kum ve,taşçıkların boyutu ) karışım oranı , killi toprak
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ile katkı malzemesinin ıslatılıp dinlendirme süreleri diğer birtakım uygulamalı deneyler yaparak gerekli harcı hazırlamaktır.. Killi çamurun direncini
artırmak ve de büzülmesini en aza indigemek için içine tuğla kırıkları veya
kiremit tozu uygun olur. Amaç yandan gelen ve üstten vuran yağmur danelerini tahribatını engellemek için düvar üst bitim yüzeyine yatay olarak bir
dizi kerpiç örgüsü yapılmalı akıntı oluşturan yerler birkaç kez doldurulmalı
ve de duvar diplerinde birikebilecek suya karşı önlem alınmalıdır. Onarımda
yeni duvar yapma fikrinden kaçınılmalıdır
Kil Eserlerin Restorasyon ve Konservasyonu Kültür Varlıklarımız açısından çok büyük bir değer olarak ele almamız gerekmektedir. Konu iki parçanın yapıştırılması ve de önemsiz karın kısmının tamamlanması değildir.
Yurtdışı kaynaklı çevirilerle uygulamadan yoksun yazılmış makale Bak:
Celal Küçük 1997 Pişmiş Toprak Eserlerin Restorasyonu, Türk Arkeoloji
Derğisi 31,s.117138, ve kitapların Bak: Sait Başaran 2000 Pişmiş Toprak ve
Cam Eserlerin Restorasyonu, 2000 faydasından fazla zararları çoktur Özellikle eğitim amaçlı yazılmış ve yaptığı heykel seramik onarımlarıyla sunduğu
görseller bizlere 40 yıl önce uygulanan çalışmaları günümüze yeni uygulamalar olarak sunmasıyla kültür eserlerimize çok büyük zararlar veren Bak:
Friese Dietmar 2010, Onarım Uzmanı Kimdir Onarım Nedir ne Değildir
kitaplardır Bunlardan yararlananların uygulamaları olumsuzluka snuçlanmaktadır Araştırmadan yoksun bilimsel tezler de yetersiz kalmaktadır
Bak: Gökbel,F.M 2010. Foça Antik Kent Seramik Buluntularının Restorasyonu,(Yüksek LisansTezi.) Önemli olan yabancı kaynaklardan yararlanıp
bunların atölye ve arazı çalışmalarında gerekli olanlarını kullanabilmektir
(Akıllı,1984,1-231) Restorasyonda teorik bilgiler kaçınılmazdır. Ancak bunu
eğitim sonrası üç yıl uzman yanında pratik uygulamaya dönüştürmek gerektirdiğinden ustalık gerektiren bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır(Philippot,1981,16) Uygulamacı Eğitimcilerimizin yok denecek kadar az olması restorasyon uygulamalarımızı 0tuz, kırk yıl gerisine itmektedir 16 Milli
Eğitim, 27 Mimari Restorasyon, 5 Dört Yıllık Koruma Onarım ve de hemen
hemen Mimarlık Fakültelerinin hepsinde Mimari Restorasyon yüksek lisans
eğitimlerinin verilmesine rağmen Profesyönel Restoratörü bırakın ülkemizde Uzman Restoratörler de yok denecek kadar azdır. Restorasyon Eğitim
olumsuzluğu kültür varlıklarımızı hatalı koruma ve onarım yapılmasıyla
yok olmalarını hızlandırmaktadır. Eğer koruyamıyorsak ve de ziyaretçilere
bunları açık arazide teşhir edemiyorsak bırakalım toprak korusun.
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Restorasyon öğrencisi olup şu anda Restoratör olan Rıdvan TOPRAK,
Nazlı YALÇIN, Azat TEKİN, Berivan BULUT, Kerem EGE ve Ayşenur YILDIZ ile birlikte Songül ASLAN, Şima EREN ve Ezgi KARASU, Restoratörlere yaptıkları katkılarından dolayı, kazı başkanları Prf.Dr.Levent ZOROĞLU, Doç.Dr.Erkan KONYAR, Prof.DR.Kutalmış GÖRKAY a desteklerinden
dolayı teşekkür ederim. Son sözüm kazılara katlıma iznini veren, uygulama
yapma yetkisi sunan, bildirinin kabulünü yapan ve de yayın kapsamı içine
düzenleyip yerleştiren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
bünyesinde her kademede çeşitli birimlerde görev alan bütün emeği geçen
Arkeolog, Sanat Tarihi, Ön Asya ve Prehistoryacı bütün İSİMLİ MESLEKTAŞLARIMA çok, teşekkür ederim.
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Resim 1: Topraklı Kaldırma- Kelenderis 2018.

Resim 2: Pitos Onarımı Sonrası Görünüm- Kelenderis 2018.
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Resim 3: Negatif Kalıp Alma- Zeugma 2018.

Resim 4: Yapıştırma ve Tümleme Sonrası Görünüm- Zeugma 2018.
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Resim 5: Kerpicin Gün Yüzüne Çıkarılması- Van Höyük 2018.

Resim 6: Urartu Ayak İzinin Paketlenmiş Durumu- Van Höyük 2018.
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GÜVERCİNKAYASI ÇİZİ VE BASKI BEZEKLİ MALLAR
ÜZERİNE İLK GÖZLEMLER VE WD-XRF
ANALİZLERİNİN ÖN SONUÇLARI
F. Işıl DEMİRTAŞ*
GİRİŞ
Volkanik Kapadokya’nın batı ucunda Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Çatalsu
Köyü’nün 1 km batısında yer alan. Güvercinkayası, “Aksaray, Nevşehir ve
Niğde İlleri Yüzey Araştırmaları” sonucunda 1994 yılında tespit edilmiştir1.
Bugün Mamasun Barajı gölalanı içindeki yerleşme, güneyden ve kuzeyden
yüksek kayalıklarla doğudan da bir sırtla sınırlanan dar bir vadide, vadiye
hâkim bir kaya üstünde konumlanmıştır. Kayalığın ova tabanından yüksekliği yaklaşık 16 metreyi bulan oval zirve düzlüğü önünde kuzey yamaç
ve doğuda geniş bir teras uzanır. 1996 yılı itibariyle Prof. Dr. Sevil Gülçur
başkanlığında yürütülen kazının arazi çalışmaları, 2017 yılında sonlanmıştır.
Yerleşmede, kazık dikme delikleriyle temsil edilen bir öncü evre ve üç ana
tabaka tespit edilmiştir. MÖ 5200-4800 yılları arasına tarihlenen Orta Kalkolitik dönem I ve II. tabakaları; taştan hemen hemen standart ve önceden
planlamayı, bir tasarımı yansıtan mimarisi, yerleşmeyi alt ve üst olarak ayıran iki kuleli sur yapısı ve ana mal grubu koyu renk açkılı çanak çömlekle
tanımlanmaktadır2 (Resim: 1).
Bugün baraj alanı içindeki bu yerleşmede en çok tahribata maruz kalan
III. tabaka dolguları, Orta Kalkolitik gelenekten hemen tamamen ayrışan
Geç/Post Obeyd etkisindeki yeni bir topluluğun varlığını gösteren maddi
kalıntılarıyla ayırt edilir3. Pişmemiş kerpiç tuğla mimari kalıntılar, turnet
yapım örneklerinin de olduğu açık renk hamurlu çanak çömlek, özellikle baskın Coba tipi tarazlı mallar, damga mühür ve mühür baskıları, yer-

* Dr. Öğretim Üyesi, Işıl DEMİRTAŞ, Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 68100, Aksaray/TÜRKİYE. isildemirtas@hotmail.com
1 Gülçur, 1999: 111.
2 Çaylı, 2009; 2018; Gülçur vd. 2018.
3 Demirtaş, 2017.
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leşmenin III. tabakasında etkin olan yeni topluluğun ve yeni anlayışın da
göstergesi karakteristik buluntulardır. Bunlara ek olarak Orta Kalkolitik
geleneğin izlerini taşıyan yatay kulp, memecik gibi eklentiler ve iki renk
özlü pişirme tekniğinde ürünler gibi hibrid çanak çömlek de tespit edilmiştir. Hibrid örnekler, III. tabaka insanlarının Güvercinkayası’nın yerel Orta
Kalkolitik dönem topluluğuyla/geleneğiyle olası ilişkileri göstermesi bakımından da önem taşımaktadır.
GÜVERCİNKAYASI ÇİZİ VE BASKI BEZEKLİ MALLARI
Güvercinkayası yerleşmesinde tespit edilen çizi ve baskı bezekli çanak
çömlekler bu çalışma kapsamında ayrı bir mal grubu olarak değerlendirilmektedir. Zira çizi ve baskı bezekli mallara hem I ve II. Orta Kalkolitik hem
de Geç/Post Obeyd III. tabakalarda rastlanmaktadır. Bunlardan ayrışık özelliklere sahip, III. tabaka kontekstleriyle ilişkili üçüncü bir grup da yer alır4.
Son olarak bu gruplar içinde yer almayan, tekil örnekler niteliğinde, çizi ve
baskı bezekli çanak çömlekler de tespit edilmiştir.
1. Grup Çizi ve Baskı Bezekli Mallar: Orta Kalkolitik (I ve II) Dönem Koyu
Renk Açkılı Malları içinde yer alan örneklerdir (Resim: 2). Hemen tamamı
indirgenmiş ortamda fırınlanmış koyu renk çanaklar ve bazıları iki renk özlü
(okside ve karbonize kesitli) çömlekler üzerinde gözlenen bezekler, bazen
beyaz dolguludur. Karma yöntem olarak ele alınabilecek alt grup örneklerde kabartma bezemeyle birlikte kullanılan çizi ve baskı teknikleri biradadır.
Karma yönteme sıklıkla çömlek türü kaplarda rastlanır. 1. Grup çizi ve baskı
bezekliler diğer gruplara kıyasla daha geniş bir tipolojiye sahiptir. Kâse, çanak, huni, çömlek ve küp gibi depo kaplarının yanı sıra minyatür çizi veya
baskı bezekliler de görülür.
1. Grup çizi ve baskı bezekli malların tipik motifleri; iki tekniğin (çizi ve
baskı) bir arada kullanıldığı şevron ve noktalamalardır. Seçilen motif, bir
alet yardımıyla kap cidarında, bezekli alan dışında iz bırakmadan uygulanır.
Ağız altında veya gövde üzerinde yer alan şevronlar çizi veya baskı tekniğindedir. Noktalamalar ise desenlere göre üçgen veya dörtgen çerçeveler veya
bantlar içinde yer alır. Baskı yöntemiyle yapılan noktalamalarda çizi yöntemi sadece noktalamaları bir çerçeve içinde göstermek için kullanılmıştır.
Çömlek türünde kapların karın hizasında kabartma bir düğme (memecik)
4

Mal grupları üzerine detaylı bilgi için bakınız, Çaylı, 2009; 2018; Demirtaş, 2017; Gülçur, 2004.
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etrafında çapraz veya yatay yönlü bantlar içinde noktalama veya şevron baskı bezemeler, sıkça tekrar eden motiflerdendir. Çanak türü kaplar üzerinde
baskı tekniğinde yatay ve dikey şevron dizileri, kabartma boğa başı motifiyle
birlikte tekrarlanır.
2. Grup Baskı Bezekli Mallar: Geç/Post Obeyd III. tabakanın Açık Renk Hamurlu Malları içinde baskı bezekli çok az sayıda örnek yer alır. Biri kapak
olmak üzere diğerleri küçük ve orta büyülükte sıkma boyunlu çömlek türünde kaplara ait ağız parçalarında görülmüştür (Resim: 3). Bunlar tek veya
çift sıra halinde yatay ve dikey yönde baskı bezeklidir. Beyaz dolgu izine, isli
yüzlü koyu renk bir ağız parçasında rastlanmıştır. Az sayıdaki baskı bezeklerin yapımında farklı uçlu nesneler kullanıldığı görülür. İnce ve daha kalın
uçlu aletlerin yardımıyla kapların ağız ve boyun dönüşleri üzerinde yatay
bir bant oluştururlar. Bir örnekte; kabın ağız hizası hem dış hem de iç yüzde
baskı bezeklidir.
3. Grup Çizi ve Baskı Bezekli Mallar: Bunlar içinde hem çizi hem de baskı
tekniklerinin tek tek ve bir arada uygulanmasıyla diğer gruplardan ayrışır
(Resim: 4). Her iki tekniğin bir arada uygulandığı bezeme anlayışının yanı
sıra hamur ve yüzey işlemleri bakımından da farklı özelliklere sahip 3. Grubun çok az sayıda örneği Geç/Post Obeyd kontekstleriyle ilişkilidir. Bu gruba
ait örneklerin hemen tamamı ikincil dolgularda tespit edilmiştir. Kızılımsı
kahve tonlarda astarlı ve çok iyi açkılı mallardır. Bu grup içinde siyah ve kahve tonlarında iyi açkılı, pembemsi krem açkılı veya açkısız az sayıda örnek
de tespit edilmiştir. Standartlaşmaya da işaret eden, ince cidar (0,4-0,8 mm)
kalınlığına, orta büyüklüğe ve belli kap tiplerine (az sayıda çanak, hemen
hepsi dışa devrik kısa boyunlu çömlekçik) sahip ürünlerdir.
Baskı bezemede tırnak, daire, yarım ay ve şevron deseni veren farklı uçlular kullanılmıştır. Belki motifleri çeşitlendirme amacıyla bazı örneklerde
aynı kap üzerinde aletler farklı yönlerde hareket ettirilmiştir. Aletler, kabın
döndürüldüğü doğrultuda kullanılırken kabın nemliliğine bağlı olarak ve
uygulanan güçle doğru oranda hafif, orta veya derin baskı izleri meydana
gelmiştir. Az sayıda kırık parçanın iç yüzeyinde, baskı şiddetinden kaynaklı
çıkıntılar da oluşmuştur.
Çizi ve baskılarda motifler çok çeşitlidir. Çizi bezemede hem düz hem
de yuvarlak çizgiler tek, çift veya çoklu sıralar halinde iç içe kullanılmıştır.
Benzer durum baskı bezek için de söz konusudur. Baskı için kullanılan alet
tek, çift veya çoklu sıralar halinde, düz çizgisel (üçgen, zig-zag, bantlar) veya
yuvarlak hatlar (dalgalı bantlar, tek veya iç içe geçmiş daire) oluşturacak bi-
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çimde istenen motif doğrultusunda kullanılmıştır. Motifler mal grubu içinde
tekrar eder görünse de farklı uçların, farklı yönlerde kullanılması motiflerin
her birini tekil karaktere yaklaştırır. Hem çizi hem de baskı bezeklerde beyaz
dolgulu ve dolgusuz örnekler vardır.
4. Grup Tekil Çizi ve Baskı Bezekli Mallar: Bu grup içinde yer alan tekil örneklerden kimi yerel kimi ithal mallar olarak nitelenir (Resim: 5). Makroskopik incelemeler doğrultusunda 1, 2 ve 3. Gruplarla benzer hamur ve yüzey işlemleri gözlenen tekil örnekler, yerel taklitler olarak ele alınırken biçim, hamur, yüzey işlemleri, bezeme tekniği ve desen bakımından ayrışan
ikinci alt grup örnekler ise ithal mallar olarak yorumlanmaktadır. 1. Grup
çizi ve baskı bezeklileri hatırlatan koyu renk açkılı bir örnek üzerindeki
desen 3. Grup mallarda gözlense de ince bir zincir görünümündeki ip baskı bezemeyi hatırlatan metod, diğer gruplarda şimdilik kaydedilmemiştir
(Resim: 5-A). Bir tekil örnek kalın cidarı, koyu renk açkılı yüzeyi ve 3. Grup
malların bezeme anlayışını yansıtsa da dikey yönlü şevronlarıyla bu grup
içinde bezek bakımından ayrışık niteliğe sahiptir (Resim: 5-G). Koyu renk
hamurlu, ince cidarlı, boyunlu bir çömleğe ait ağız parçası üzerinde yer
alan çizi bezekli iç içe geçmiş daire motifi, ayırt edici niteliktedir (Resim:
5-H). Zira 1. Grup Orta Kalkolitik Dönem çanak çömleğinde bu tarz motife rastlanmaz. Hamur özellikleri bakımından da 1. Grupla örtüşse de bu
grup içinde rastlanmayan tekil bir örnektir. Hamur özellikleri bakımından
2. Grupla özdeşleşen iki çizi bezekli örnek ise bu grup içinde görülen baskı
bezeklerden ayrışır ve 3. Grupta görülen düz ve yuvarlak çizgisel desenlerin bir arada kullanıldığı örneklerin acemi taklitlerine benzer (Resim: 5-J).
Bu örnek yerel taklit olarak düşünülür. Bir diğer örnekse hem kap biçimi,
hem hamur ve yüzey işlem özellikleri hem de balık pulu görünümlü, özensiz çizi bezeğiyle fark edilir (Resim: 5-K).
Gruplar arasında tekrar eden motifler5: Orta Kalkolitik I ve II. Tabakalarda 1.
Grup malların çizi çerçeve içindeki baskı bezekli noktalamalara 2 ve 3. Gruplarda rastlanmaz. Ağız altında ve kap gövdesinde tatbik edilen çizi ve baskı
bezekli şevronlar (V biçimleri) ise 3. Grup mallar içinde sıklıkla rastlanan
motiflerden biridir (Resim: 2-B, D, G, H, J ve 4-A). Sınırlı örnek sayısına bağlı olarak yapılan bir diğer gözlem de 1 ve 2. Gruplar arasında desen bakı5

Özellikle tüme yakın hemen hiçbir kabın olmadığı ve neredeyse tamamı ikincil dolgularda ele geçen 3. Grup ÇBBM’da betimlenen desenler hakkında da kısmi bilgimiz bulunmaktadır. Bu nedenle
motifler hakkında yapılan bu değerlendirmelerin bu kısmi bilgilere dayandığı unutulmamalıdır.
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mından herhangi bir ilişkinin tespit edilmemesidir. Bununla birlikte 2 ve 3.
Gruplar arasında bezek tekniği ve desen bakımından ilişki kurulur. 2. Grup
baskı bezeklilerde ağız altında 2 sıra bant halinde yapılan baskı bezeklilerin
benzerleri 3. grubun kırmızı astarlı açkılı malları arasında gözlenir. Tekil örnekler arasındaki çizi bezekli iç içe geçmiş daire motifinin baskı tekniğinde
tekli ve çoklu örnekleriyle 3. Grup malları arasında karşılaşılmaktadır (Resim: 4-D, G, İ ve 5-H).
Çizi ve Baskı Bezekli Malların Buluntu Yeri Özellikleri: Orta Kalkolitik I ve
II. tabakalarda konut içlerinde çok sayıda insitu 1. Grup bezeklilerin büyük bir kısmı evsel kullanım kaplarıdır. Konut içlerinde gerek depo kabı
olmaya elverişli çömlek ve küpler gerek aktarım veya yiyecek tüketimine
elverişli kâse ve çanaklar üzerinde çizi ve baskı bezekli örnekler tespit edilmiştir. Ocak tabanlarına döşenen kırık parçalara da rastlanır (Resim: 2-J).
İkincil dolgular; yerleşmenin özellikle aşağı kesiminde etkin olan yoğun su
erozyonu nedeniyle tahrip olmuş alanlardan, yüzey buluntularından, kalın
bir tabaka halindeki Orta Kalkolitik II. tabakaya ait yangın molozundan
ve yol dolgularından oluşmaktadır. 1. Grup içinde az sayıda örnek ikincil
dolgulara aittir ve Yukarı Yerleşmeyi tahrip eden büyük yangın sonrası yerleşmede yapılan belki yenileme veya temizlik çalışmaları sırasında atılan
molozlar arasındadır.
2. Grup baskı bezeklilerin büyük bir kısmı yerleşmenin yukarı kesiminde
III. tabakaya ait dolgular içinde bulunmuştur. Yerleşmenin aşağı kesiminde
bu gruba ait sadece bir örnek kontekst içinde bulunmuştur. Daha az sayıda
örnekse ikincil niteliktedir.
3. Grup malların hemen tamamının ikincil nitelikte olduğu az sayıda örneğinse III. tabaka kontekstleriyle ilişkili dolgular olduğu yukarıda vurgulanmıştı. Bu grup içinde buluntu yeri bakımından az sayıda örnek Siyah Açkılı Malların yoğun olduğu kontekstlerde bulunmasıyla dikkati çekmektedir.
Bunlar yerleşmenin yukarı kesiminde, yangın üstü dolgularda Siyah Açkılı
ve Geç/Post Obeyd çanak çömleğiyle birlikte ele geçmiştir.
4. Grup bezeklilerin biri dışında hepsi yerleşmenin yukarı kesiminde tespit edilmiştir. Koyu yüzlü açkılı az sayıda tekil örnek yangın evresine dolayısıyla II. tabakaya aittir (Resim: 5-E). Diğerleri yangın üstü dolgularda tespit
edilmiştir. Balık pulu desenli çizi bezekli tekil kap, yerleşmenin aşağı kesiminde III. tabaka kontekstinde ele geçen tek örnektir (Resim: 5-K).

.............................................................................................................. 439

ORTA ANADOLU BÖLGESİ’NDE ÇİZİ VE BASKI BEZEKLİ GELENEKTE
ETKİLEŞİM VE DEVAMLILIK
Çizi ve baskı bezekli çanak çömlekler M.Ö. 6. Binyıl başları itibariyle Orta
Anadolu’nun Volkanik Kapadokya alt bölgesinde Tepecik Çiftlik6 ve Köşk
Höyük7 yerleşmelerinden ayrıca literâtürde iyi tanınan Gelveri’de8, Konya
kesimindeyse Doğu ve Batı Çatalhöyük9 ve Can Hasan I’de10 tanınmaktadır.
Güvercinkayası’nın Orta Kalkolitik kontekstlerine ait 1. Grup örnekler, bölgedeki bu erken çizi ve baskı bezeme geleneğinin devamı olarak görülür. Nitekim I ve II. tabakaların Koyu Renk Açkılı Mallar’ında kap gövdesi üzerinde
üçgen, bant içi zikzak veya dörtgen geometrik desenlere yapılan noktalamalar Tepecik Çiftlik, Köşk Höyük ve Can Hasan I erken ve çağdaş örnekleriyle
benzeşir. Bu grup bölge içinde Orta Kalkolitik süreçte ortak anlayıştaki devamlılığı göstermesi bakımından da önem taşımaktadır.
III. tabakanın Geç/Post Obeyd dönemi Açık Renk Hamurlu Malları gerek
Orta Anadolu Bölgesi’nde gerekse yerleşme içindeki yabancı unsur olarak
değerlendirilebilir. Obeyd döneminde genelde kabın tüm yüzüne veya geniş bir bölümüne uygulanan basit çizi ve baskı bezek, Orta ve Güney Mezopotamya’da iyi tanınmaktadır11. Kuzey Mezopotamya’daysa yaygın olarak
görülmez12. Orta Mezopotamya’da Tell Abada yerleşmesi, bu baskı ve insize
bezeklilerin zengin örneklerine sahiptir13. Hassuna/Samarra stilinin etkilerini
taşıyan Tell Abada örnekleri arasında boya bezekli çizi ve baskı bezekli mallara da rastlanmıştır. Güney Mezopotamya’da Tell al Ubaid yerleşmesinde
ele geçen “üzeri beyaz dolgulu çizi (insize) bezekli siyah mal” parçalarına ait
fotoğraf veya çizim bulunmaması nedeniyle karşılaştırma yapmak da mümkün olmamıştır14. Tepe Gawra XII. tabakası itibariyle Son Kalkolitik 2 (LC
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Özbudak, 2016: 204-207/75-125.
Öztan-Özkan, 2003: 456, Fig. 2.
Özbudak, 2010: Lev. 3/1, 4-6, 8/1-2, 12/3, 15/2-4, 18; Özbudak, 2012: Res. 8/6, 9, 10/2-3, 11-13/1-2.
Franz, 2007: 130, Fig. 89-91; Yalman vd. 2013.
2B ve 2A tabakaları için (French, 2005: Fig. 82/1-6, 96/7, 18-19), Gelveri stili için (French, 2005: Fig.
195/1-3).
Demirtaş, 2017: 278 vd., Şekil 4.60.
Tell Arpaçiyah’ta (Kuzey Irak) bir örnek görülmektedir, Mallowan - Cruikshank Rose, 1935: Fig. 43/14.
Jasim, 1985: 217, Pl. 9a-b.
Hall ve Woolley (1927: 164), Tell al-Ubaid’de insize bezeklilerin özellikle yaygın olduğunu, yüzey
buluntularına ait bazı parçaların “hiç şüphesiz” prehistorik döneme tarihlendiğini ve siyah bir mal
üzerinde beyaz dolgulu insize bezekli bir örneğin saptandığını bildirirler. Perkins (1949), kendi
çalışmasında söz konusu bezeklilerin Obeyd kontekstlerinde bulunmadığını ve Uruk yerleşmesi
örneklerinden tarak ve tırnak baskı yöntemlerinin, Erken Uruk dönemi/“Protoliterate” itibariyle
tanındığını belirtmektedir (Perkins, 1949: 76, dipnot 229).
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2) evresinin ayırt edici motifleri arasındaki üçgen, rozet biçimli çizi ve baskı bezekliler de ortaya çıkmaktadır15. Güvercinkayası’nda sadece koyu renk
açkılı iki kırık parçada (Resim: 5-İ) rastlanan bu tarz bezemeye Suriye kesiminde Tell Brak16 yerleşmesinde ve Anadolu içlerinde Norşuntepe17 JK/1819 alanında en erken 9. tabakasında rastlanmıştır. Güvercinkayası III. tabaka
baskı bezeklileri ile Geç-Post Obeyd dünyası arasında hamur özellikleri ve
kap biçimleri bakımından yakın ilişki kurulurken desen bakımdan benzerlik
görülmez.
Güvercinkayası’nın 3. Grup çizi ve baskı bezeklileri en az tanınan grubudur. Bu grubun en yakın benzerlerini yaklaşık 60 km. uzakta, yerleşmenin
kuzey batısında Ortaköy ilçesine bağlı Kabakulak yerleşmesinde görmekteyiz. Kabakulak’ın örnekleri; bitkisel ve mineral (kuartz) katkılı, devetüyünden griye değişen tonlardaki yüzeyi parlak ve çok iyi açkılıdır18. Çizi ve baskı
bezeme teknikleri, tek başına veya karma olarak dairesel ve çizgisel motiflerde uygulanmıştır Kızılırmak kavsi içlerine bu en yakın noktada, sadece
bezeme anlayışıyla değil mineral yoğunluklu hamur özelliği, parlak açkı
uygulaması ve bazı kap biçimleri de Güvercinkayası örnekleriyle benzeşir.
Kabakulak dışında, Kızılırmak kavsi içinde yer alan Alacahöyük19, Büyük
Güllücek20, Alişar21 yerleşmelerinin Orta ve Geç Kalkolitik dönemlere tarihlenen bezeklileri ve Güvercinkayası 3. Grup malları arasında motif ve bezeme
teknikleri bakımından da yakın ilişki kurulmaktadır. Von der Osten tarafından yayınlanmamış malzeme içindeki Alişar 19-15M tabakalarına ait çok az
bir grup mal “Güzel Ware” üzerinde çizi ve baskı bezemeye rastlanmıştır22.
Steadman (1995), siyah açkılı dış yüzeyde beyaz dolgulu dairesel desenlerin yer aldığı bu parçaları Gelveri ve Balkan örnekleriyle ilişkilendirilmiştir.
14-12M tabakalarında da benzer bezeme tekniği geometrik formlarda, farklı
tekniklerle birlikte devam etmektedir. Alişar örnekleri, Kabakulak ve Güvercinkayası’nın astarlı, açkılı bezeklileriyle teknik ve desen bakımından da benzer özelliktedir.
15
16
17
18
19
20
21
22

Rothman, 2002: Pl. 7, 9, 13, 15..
Rothman ve Blackman, 2003; Schwar , 2001: Fig. 7.3/e.
Gülçur, 1988, Taf. 17, 34.
Summers, 1991: 127, Fig. 2/3-17, 3/1-8.
Koşay- Akok,1966: Lev. 62.
Koşay- Akok, 1957: Lev. XIV- XVII.
von der Osten, 1937: 54, 57, Fig. 63, 65-66.
Steadman, 1995: 26, Fig.6.

.............................................................................................................. 441

Geç Obeyd dünyasının tarak, tırnak baskı ve insize bezekli örnekleriyle
3. Grup mallar arasında ise teknik dışında ilişki kurulamamıştır. Teknik bilinse de yüzey işlemleri ve betimsel özellikleri itibariyle 3. Grup ayrışık bir
karaktere sahiptir. Bununla birlikte Güvercinkayası III. tabakasına ait 2. Grup
örneklerinin etkileşim unsuru hibrid ürünler oldukları düşünülmektedir.
Geç Obeyd dünyasıyla ilişkisiz olarak görülen betimler, etkileşimin kuzey
yönünde, Kızılırmak kavsi içindeki bölgeyle ilişkili olduğunu düşündürür.
Zira, tek ve çift sıra halindeki baskı bezekler, Kabakulak, Büyükkaya ve Büyük Güllücek yerleşmelerinde görülmektedir23. Orta Kalkolitik Güvercinkayası koyu renkli açkılı kâselerinin ağız altında da görülen bu betim tarzı, III.
tabakada çömlek grubu içinde yer alır.
Tekil örnekler arasında Gelveri’nin ayırt edici baskı bezeklileriyle benzeşen koyu renk açkılı az sayıda örneğe yangın evresine ait kontekstlerde
ve ikincil dolgularda rastlanmıştır (Resim: 5-C-E). Gelveri çizi ve baskı (basma-çekme) bezeklilerinde çömlek türü kaplarda bezemeye nadiren kâse türü
küçük kaplardaysa sıklıkla rastlanmaktadır24. Noktalama, basma-çekme, düz
ve sarmal çizi ve baskı bezeme görülür. Üçgen, baklava, daire motifleri tekli
veya çoklu, iç içe geçen düz veya sarmal desenler hem baskı hem de çizi
olarak kullanılmıştır. Ağız hizasında şevronlara az da olsa rastlanmaktadır.
Güvercinkayası’nda şevronlar ve noktalama 1. Grup içinde yaygın, hibrid
örneklerde görülen sarmal desenlerse nadirdir.
Kırık bir parçada gözlenen ayırt edici ip baskı benzeri basma-çekme yönteminde, zincir halinde birbirine bağlı negatif izlerden meydana gelen bezemenin benzeriyle M.Ö. 6. Binyıl başlarına oturtulan Büyükkaya25 platoda
karşılaşılır (Resim: 5-A). MÖ. 5. Binyıla tarihlenen Yarıkkaya26 yerleşmesinde
tespit edilen çizi bezekli örnekler ise Güvercinkayası 4. Grup içinde yer alan
balık pulu benzeri çizi bezeklileri hatırlatmaktadır (Resim: 5-K). Bu örneklerin de Kızılırmak kavsiyle olan etkileşimi vurgulaması bakımından önem
taşıdığı düşünülür.

23
24
25
26

Demirtaş, 2017: 398 vd., Şekil 5.6/d-e.
Özbudak, 2010; 2012.
Schoop bu örneklerde uygulanan metod için basma-çekme “stab and drag” adını kullanmıştır,
(Schoop, 2005a: 18).
Schoop, 2005a: Fig. 3/35-38, 13; Schoop, 2005b: Taf. 29/3-13.
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AKSARAY’DA YER ALAN KİL KAYNAKLARI VE WD-XRF ANALİZİNİN
ÖN SONUÇLARI
Güvercinkayası’nın farklı evrelerine ait özellikle en az tanınan 3. Grup
bezeklilerin, ithal (ayrışık), benzer veya hibrid olarak nitelenen malların, yakın kültürler ve doğal çevreyle olan ilişkileri hakkında daha nesnel bir değerlendirme yapabilmek için öncelikli olarak Dalga Boyu Ayırımlı X-Işını
Floresans Spektrometresi (WD-XRF) analizlerine başvurulmuştur. Yukarıda
ele alınan dört farklı mal grubundan yirmi üç örneğin WD-XRF analizleri,
Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
(ASÜBTAM) laboratuvarlarında yapılmıştır (Tablo: 1 ve 2). Bu ilk örnekler
şimdilik yakın çevrede analiz sonuçlarıyla tanınan kil yataklarının verileriyle
karşılaştırılmıştır.
Güvercinkayası’nın sınırları içinde bulunan Aksaray’da Güzelyurt kaolin ocakları, Bozcayurt Meke Dere Mevkii ile Akyamaç verileriyle tanınan
kil yataklarıdır. Güvercinkayası örnekleri ile Güzelyurt kaolin ocaklarına ait
ölçümleri karşılaştırdığımızda aynı hammadde bölgesi içindeki kaolinit ve
alunit türü killerle kıyaslandığında hemen silis kabuğun altındaki aliminyumoksit oranı düşük, silis ve kalsiyum oranıysa yüksek smektit kil türünün
değerlerine yakındır27. Bununla birlikte A. Ş. Acar-Yücel, %15-32 oranında
Al₂O₃ içeren kil mineralinin kaolinit olduğu belirtmektedir28. Analiz verilerine bakıldığında alümina oranı %15-32 olan kütlelerin kaolinit, (Na₂O+K₂O)/
(Cao+MgO) oranı 1 ve 1 den büyük olanların Na-Bentonit, 1 den küçük ve
1/3 yakın olanların ise ara bentonit,1/3 den küçük olanlar Ca-Bentonit olduğunu düşünülmektedir (Tablo 1). Güvercinkayası yerleşmesinin yakınında
yer alan Melendiz Su ile iki saatlik yürüme mesafesindeki Geyral (Pınarbaşı),
Selime yolu üzerinde yer alan Cemil Köy ve Karapınar’daki vitrik tüf yatakları, Aksaray’da tanınan potansiyel kil yataklarıdır29. Aksaray’ın Güzelyurt
kesimindeki kaolin ocakları, Bozcayurt-Meke Dere Mevkii ve Akyamaç dışında bu potansiyel yataklarına ait örnekleme ve veriler ise şimdilik bulunmamaktadır.

27
28
29

Kadir vd. 2014: 489 vd. Tab. 2.
Aksaray Üniversitesi, Güzelyurt Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü, Öğretim Görevlisi Arzu
Şule Acar-Yücel ile 4. 7. 2019 tarihinde yapılan görüşmeden elde edilen bilgilere dayanmaktadır.
Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mineraloji Petrografi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Yıldız ile 12. 06. 2019 tarihinde yapılan görüşmeden elde edilen sözlü bilgilere dayanmaktadır.
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Bu ilk analiz verileri, mal gruplarından bağımsız olarak işaretçi ana oksitler (Aluminyumoksit, Demiroksit ve Kalsiyumoksit değerleri) göz önüne
alınarak ele alındığında üç türde kilin hammadde olarak kullanıldığı düşünülür (Tablo 1). Bunlar; a-kil oranı düşük yüksek karbonatlı, b-killi kalker, kil
oranı daha düşük ve c-killi kalker, kil oranı daha yüksek-düşük karbonatlı
türledir. Mal grupları göz önüne alındığında ise hibrid veya ithal (ayrışık)
olarak tanımlanan örneklerin analiz değerlerinin de görüşleri desteklediği
görülür. 2. Grup mallardan biçimsel bakımdan Geç Obeyd tipi bir çömlekçiğe ait örneğin (GKPO1-1) verileriyle 1. Grup mallara ait veriler örtüşür. Koyu
Renk Açkılı yüzlü olmasına rağmen grup içinde ayrışık olarak tanımlanan
bir diğer örneğin (GKSAM*-1) verileriyse aynı grup içindeki diğer örneklerden farklılık gösterir (Tablo 1 ve 2, Resim 5-H). Bu durumda 3. Grup malların
analiz verilerinin üç çeşit kil türüne işaret etmesi oldukça dikkat çekicidir.
2. Grup mallar arasındaki bir diğer örneğin (GKPO1-5) kalsiyum değerinin
grup içindeki diğer örneklerden oldukça yüksek olması kile eklenen kireç
katkı nedeniyle olduğu düşünülür ki bu da Geç Obeyd çanak çömleğinde
katkı türleriyle hamurların çeşitlendirildiği gözlemiyle uyumludur30.
ÖN DEĞERLENDİRME
Güvercinkayası 1. Grup Orta Kalkolitik çizi ve baskı örneklerinin, öncül
ve çağdaş benzerlerine kıyasla, biçimsel bakımdan zengin bir repertuvara
sahip olduğu ve kabartma tekniğiyle bir arada da kullanılarak bezemelerin
çeşitlendiği görülür.
Güvercinkayası 2. Grup Geç/Post Obeyd örnekler; açık renk hamurlu bezeksiz çanak çömlekle hamur özellikleri ve biçimler bakımından uyuşur ve
Geç-Post Obeyd dünyasıyla betimsel olarak benzerlik kurulamaz. Bu çerçevede, bu grubun etkileşim nedeniyle hibrid ürünler oldukları düşünülmektedir.
Güvercinkayası yerleşmesi II. tabakasının son dönemlerinde “Obeyd etkisi” kendini çok sınırlı da olsa göstermekte ve oldukça etkili büyük yangın
sonrası baskın olarak iki evreli izlenmektedir. Birlikte yaşama işaret eden
kontekstler, maddi kalıntılarda izlenen hibrid özellikler ve Kızılırmak kavsiyle etkileşim gösteren 3. Grup parlak açkılı çizi ve baskı bezekli mallar, yerleşmenin Son Kalkolitik Dönem başlarında farklı yönde etkilerin bir arada
görüldüğüne işaret eder.

30

Demirtaş, 2017: 210 vd.
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Bu ön çalışmanın, pişme ortamının özellikleri ve hamur katkı türlerinin tespiti için ince kesit analizliyle de desteklenerek mal gruplarına ilişkin daha kapsamlı bir değerlendirmeyle tamamlanması planlanmaktadır. Yerleşme çevresinde yer alan potansiyel kil kaynaklarından alınacak örneklemelerin WD-XRF
analizleri yapılarak veriler çeşitlendirilecektir. Son olarak çizi ve baskı bezeme
geleneği, hem zamansal hem de bölgesel olarak geniş ölçekte ele alınarak teknik ve betim bakımından biçimsel gelişimi değerlendirilecektir.
TEŞEKKÜR
Malzemeyi çalışmama izin veren kıymetli hocam Prof. Dr. Sevil Gülçur’a
çok teşekkür ederim. Katkıları için; Dr. Pınar Çaylı’ya, ASÜBTAM’a, Aksaray
Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mineraloji Petrografi Bilim Dalı
Öğretim Üyeleri Sayın Mustafa Yıldız, Bahattin Güllü ve Güzelyurt Meslek
Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü, Öğretim Görevlisi Arzu Şule Acar-Yücel’e çok teşekkür ederim.
KAYNAKÇA
Çaylı, P. 2009, Güvercinkayası 14 Numaralı Evin Çanak Çömlek Verilerinden Yola Çıkarak Yerleşme Düzeni ve Toplumsal Yapılanmanın Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Çaylı, P. 2018, Güvercinkayası Orta Kalkolitik Yerleşmesi Depo Kapları ve Depolama
Alanlarının Değerlendirilmesi (BAP Proje No: 31195), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Demirtaş, I., 2017, Obeyd Kültür Yayılımı Çerçevesinde Güvercinkayası Yerleşmesi: Güvercinkayası-Obeyd Etkileşimi, (BAP Proje No: 31269) Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı,
İstanbul.
Franz, I., 2007, “West Mound Excavations: Pottery”, Archive Report 2007 Çatalhöyük Research Project, s. 129-131
French, D. 2005, Can Hasan I: The Pottery, The British Institute of Archaeology at
Ankara. Monograph No. 32.
Gülçur, S. 1988, “Die Chalkolithische Keramik von Norsuntepe (ElazigSüdosttürkei)”,
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie des
Fachbereichs Kulturwissenschaften der Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Yayınlanmamış doktora tezi).
Gülçur, S. 1999, “Aksaray, Nevşehir Niğde İlleri 1994 Yüzey Araştırması”. Anadolu Araştırmaları XIV, s. 105-136.

.............................................................................................................. 445

Gülçur, S. 2004, “Güvercinkayası the Black/Dark Burnished Pottery: A General
Overview”, TÜBA-AR 7, s. 141-164.
Gülçur, S., Çaylı, P., Demirtaş, I., Eser, B., İndere, V. 2018, “Güvercinkayası und
frühe Urbanisierung in Anatolien”, Anatolian Metal VIII, Eliten–Handwerk–Prestigegüter, Ü. Yalçın (ed.), Verlag Marie Leidorf, Bochum. s. 43-56.
Hall, H.R., Woolley, C.L. 1927, Ur Excavations, Al ‘Ubaid. Publications of the Joint
Expedition of the British Museum and of the Museum of the University of Pennsylvania to Mesopotamia. Oxford: Oxford University Press.
Jasim, S. 1985, The Ubaid Period in Iraq, British Archaeological Reports, Oxford.
Kadir, S., Külah, T., Eren, M., Önalgil, N., Gürel, A. 2014, “Mineralogical and Geochemical Characteristics and Genesis of the Güzelyurt Alunite-Bearing Kaolinite Deposit Within the Late Miocene Gördeles Ignimbrite, Central Anatolia,Turkey”, Clays
and Clay Minerals, Vol. 62, No. 6, s. 477–499.
Koşay, H. Z., Akok, M., 1966, Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alaca Höyük
Kazısı, 1940 ve 1948 deki Çalışmalara ve keşiflere Ait İlk Rapor, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Koşay, H. Z., Akok, M., 1957, Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Büyük Güllücek
Kazısı, 1947 ve 1949 daki Çalışmalar Hakkında İlk Rapor, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara.
Mallowan, M. E. L., Cruikshank Rose J. 1935, Prehistoric Assyria, The Excavations at
Tall Arpachiyah, 1933, Oxford University Press, London: Humphrey Milford.
Özbudak, M. O. 2010, Gelveri Kültürü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Özbudak, M. O. 2012, “Kapadokya MÖ 6. Binyıl Kronolojisinin Kayıp Halkası:
Gelveri Çanak Çömleği Üzerine En Son Çalışmalar”, Colloqium Anatolicum XI, s. 267298.
Özbudak, M. O. 2016, Koyu Yüzlü Çizi-Kazı Bezemeli Çanak Çömlek Işığında Orta
Anadolu’da Orta Kalkolitik’e Geçiş Sorunu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Öztan, A., Özkan, S., 2003, “Çizi ve Nokta Bezekli Köşk Höyük Seramikleri”, From
Villages to Towns. Studies Presented to Ufuk Esin, M.Özdoğan, H.Hauptmann ve N. Başgelen (eds.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, s. 447-458.
Perkins, A. L. 1949, The Comparative Archaeology of Early Mesopotamia. Studies in
Ancient Oriental Civilizations, no. 25, University of Chicago Press, Chicago.
Rothman, M. S. 2002, Tepe Gawra: The Evolution of Small Prehistoric Center in Northern Iraq. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum.
Rothman, M. S., Blackman, M. J. 2003, “Late fifth and early fourth millennium
Exchange systems in northern Mesopotamia: Chemical characterization of sprig and
impressed wares. Al-Rafidain 24, s. 1-24.

446

............................................................................................................

Schoop, U. D. 2005a, “Early Chalcolithic in North-Central Anatolia: The Evidence
from Boğazköy-Büyükkaya”, TÜBA-AR 8, s. 15-37.
Schoop, U. D. 2005b, Das anatolische Chalkolithikum: Eine chronologische Untersuchung zur vorbronzezeitlichen Kultursequenz im nordlichen Zentralanatolien und den angrenzenden Gebieten (Urgeschichtliche Studien 1). Albert Greiner: Remshalden-Grunbach.
Steadman, S. 1995, “Prehistoric Interregional Interaction in Anatolia and Balkans:
“An Overview” The Archaeology of Empire in Ancient Anatolia”, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 299/300, s. 13-32.
Summers, G. D. 1991, “Chalcolithic Pottery From Kabakulak (Niğde) Collected by
Ian Todd”, Anatolian Studies 41, s. 125-131.
Schwartz, G. M. 2001, “Syria and the Uruk expansion”, Uruk Mesopotamia and its
Neighbors: Cross-Cultural Interactions in the Era of State Formation, M. Rothman (ed.),
School of American Research Press, Santa Fe and Oxford, s. 233-264.
von der Osten, H. H., 1937, The Alishar Hüyük Seasons of 1930-1932, Part I, The University of Chicago Press, Chicago, Ilionois.
Yalman, N., Tarkan, D., Gültekin H. 2013, “Neolithic Pottery of Çatalhöyük: Recent Studies” Substantive Technologies at Çatalhöyük: Reports from the 2000-2008 Seasons.
Çatalhöyük Reseach Project Series Volume 9, British Institute at Ankara Monograph
No. 48 / Monumenta Archaeologica 31, Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology
Press, s. 147-182.

.............................................................................................................. 447

1. Grup Mallar

2. Grup Mallar

4. Grup mallar

3. Grup Mallar

Mal
Grupları

Ele me nt

SiO 2

TiO 2

Al2O 3

Fe 2O 3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O 5

Cr2O 3

Dime nsion

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

LO I

TO TAL

Kil

GKB1-1

49,67

0,435

8,76

3,76

0,096

3,39

15,41

0,91

2,66

0,156

0,049

14,98

100,27

a

GKB1-2

54,95

0,485

11,67

4,06

0,033

2,74

10,04

1,09

3,55

0,119

0,015

11,16

99,91

b

GKB1-3

63,34

0,601

13,82

4,96

0,105

2,73

3,59

1,41

3,44

0,193

0,022

5,38

99,58

c

GKB2-1

52,05

0,408

10,39

4,43

0,066

2,61

12,91

0,87

3,1

0,092

0,013

12,85

99,8

b
c

GKB2-2

63,98

0,607

14,48

5,4

0,123

1,97

2,1

1,28

4,46

0,179

0,016

4,8

99,4

GKB2-3

55,81

0,45

10,91

5,14

0,058

2,76

9,53

1,13

3,16

0,154

0,016

10,6

99,72

b

GKB2-4

57,13

0,546

13,42

4,72

0,062

2,29

7,73

1,03

4,03

0,161

0,013

8,55

99,67

b

GKB3-1

57,58

0,785

14,98

5,9

0,176

1,64

4,38

1,3

3,17

1,381

0,025

8,41

99,72

c

GKB3-2

61,31

0,573

13,28

5,06

0,054

2,99

3,81

1,33

4,1

0,115

0,021

7,06

99,71

c

GKB4 -1

66,76

0,521

13,85

4,3

0,12

2,18

2,13

1,86

3,33

0,13

0,009

4,1

99,29

c

GKB4-2

67,73

0,598

13,65

4,96

0,144

3,13

3,91

1,35

4,16

0,135

0,011

nd

99,78

c

GKPO 1-1

65,42

0,577

14,14

5,31

0,12

2,27

2,27

1,76

2,23

0,124

0,009

4,95

99,19

c

GKPO 1-2

61,24

0,56

16,45

5,03

0,08

3,2

2,14

0,94

2,42

0,17

6,83

99,06

GK PO 1-3

56,15

0,89

19,35

7,75

0,09

3,76

2,92

1,16

4,79

0,17

2,3

99,34

GKPO 1-4

58,45

1,01

18,31

7,14

0,1

1,99

1,91

1,09

2,69

0,14

6,76

99,6

GK PO 1-5

59,48

0,8

13,17

6,69

0,15

3,54

8,57

1,52

2,18

0,21

3,1

99,41

GKPO 2

60,83

0,958

16,83

6,72

0,131

2,5

3,53

1,52

2,39

0,207

0,024

3,97

99,6

GKSAM*-1

39,28

0,247

5,72

3,7

0,07

5,66

21,08

0,94

2,02

0,145

0,052

22,31

101,22

c
a

GKSAM-2

63,66

0,636

15,27

5,88

0,203

1,99

2,72

1,36

3,19

0,084

0,013

4

99,01

c

GKSAM-3

60,22

0,771

16,65

6

0,115

1,78

2,79

2,03

3,57

0,208

0,023

4,97

99,13

c

GKSAM-4

61,99

0,72

16,06

7,45

0,12

2,42

2,98

2,18

3,01

0,42

2,22

99,59

GKSAM-5

58,94

0,67

16,06

7,99

0,08

1,86

1,37

0,95

4,36

0,22

7,07

99,57

GKSAM-6

59,56

0,68

16,09

7,89

0,11

1,92

1,58

1,05

3,65

0,15

7,08

99,75

Tablo 1: WD-XRF Analiz sonuçları. Ana Oksitler.
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Tablo 2: WD-XRF Analiz Sonuçları. İz Element ve Nadir Toprak Değerleri.
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Resim 1: Güvercinkayası Yerleşmesi Planı (Hazırlayan V. İndere)

450

............................................................................................................
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Resim 5: 4. Grup Çizi ve Baskı Bezekli Tekil Örnekler (Güvercinkayası Kazı Arşivi).
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ERKEN TUNÇ ÇAĞI YERLEŞİMİ KOÇUMBELİ’NDE ELE
GEÇEN SÜRTMETAŞ BULUNTULARIN PETROGRAFİK
ANALİZİ VE HAMMADDE KAYNAKLARI
Kaan SAYIT*
Murat DİRİCAN
Hasan Can GEMİCİ
Çiğdem ATAKUMAN
GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi arazisi içinde bulunan bir Erken Tunç Çağı (M.Ö. 3000-2000) yerleşimi olan Koçumbeli’nde (Harita: 1) ele geçen 35 örnek arasından 17 adet etütlük sürtmetaş buluntunun
hammadde kaynaklarını tespit ederek, söz konusu dönemde bölge halkının
ekonomik faaliyetlerine ışık tutmaktır. Koçumbeli’ndeki arkeolojik kazılar
1964 yılında Burhan Tezcan başkanlığında başlatılmış, 1966-68 yılları arasında Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu ve Prof. Dr. Sevim Buluç tarafından sürdürülmüş, yerleşimin mimari planı, 2006-2008 yılları arasında Jan-K. Bertram
tarafından ortaya çıkartılmıştır (Tezcan 1966; Bertram ve İlgezdi 2008). Halen
ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Koçumbeli buluntuları, Erken Tunç
Çağı’nda Ankara ve civarında bulunan Ahlatlıbel, Karaoğlan, Etiyokuşu,
Karayavşan, Çömlektepe, Çayyolu Höyük gibi benzer nitelikteki yerleşimlerin arasında buluntu açısından en zengin örneklerden birini oluşturmaktadır (Tuna vd. 2012). Çorum-Alacahöyük “elit” mezarlarıyla eş zamanlı bir
dönemi yansıttığı düşünülen yerleşim, muhtemelen Erken Tunç Çağı’nın ilk
yarısında, çok yakınında bulunan Ahlatlıbel ile ilişkilidir (Koşay 1934). Gerek
mimarisi, gerek de bulunduğu konum dikkate alındığında Koçumbeli, temel
*

Doç. Dr. Kaan SAYIT, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği
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ekonomik faaliyetleri tarım, hayvancılık ve dokumacılık olan küçük pastoral
bir köy yerleşimi görüntüsü vermekle beraber, metal ve tekstil üretiminde
özelleşmiş işgücü birikimine sahip bir topluluğu da yansıtmaktadır (Atakuman 2017, 2019).
PETROGRAFİK BULGULAR
Koçumbeli kazılarında ele geçmiş toplam 35 taş örnek arasındaki 17 adet
etütlük örnekten petrografik ince-kesit alınarak polarizan mikroskop ile incelenmiştir (Tablo 1). Polarizan mikroskop altında incelenen örnekler magmatik, sedimanter ve metamorfik kayaç çeşitlerini içeren birçok litoloji barındırmaktadır. Bu litolojiler andezit, bazalt, diyabaz, metabazalt, metagabro,
metabazit, meta-kuvars diyorit, serpentinit, kumtaşı, çört ve mermer olarak
sayılabilir.
Tablo 1: Çalışma kapsamında analiz edilen etütlük eserlerin listesi.
Kayaç Türü

Metamorfik
(8 örnek)

Magmatik
(5 örnek)

Sedimanter
(4 örnek)
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Kayaç Adı

Buluntu Envanter No.

Buluntu Türü

Mermer

94.E02.132

Küre biçimli bilye

Metabazalt

94.E02.158

Balta parçası

Metabazalt

94.E02.187

Balta parçası

Meta-kuvars diyorit

94.E02.160

Balta (?) parçası

Metagabro

94.E02.161

Taş alet / ağırşak
parçası

Serpentinit

94.E02.165

Topuz parçası

Serpentinit

94.E02.189

Ok ucu

Metabazit

94.E02.166

Taş alet (balta)

Andezit

94.E02.159

Balta parçası

Andezit

94.E02.164

Topuz

Bazalt

94.E02.188

Taş alet (balta)

Bazalt

94.E02.190

Taş ağırşak parçası

Diyabaz

94.E02.191

Balta (?) parçası

Çört

94.E02.167

Parlatıcı alet

Çört

94.E02.169

Alet

Çört

94.E02.170

Alet

Kumtaşı

94.E02.186

Taş alet

............................................................................................................

Metamorfik Kayaçlar
Metamorfik kayaç örnekleri toplamda 8 örnek ile temsil edilmekte olup,
bu örnekler biri hariç (sedimanter kökenli) magmatik kökenli kayaçlardan
türemiştir.
Metabazalt örnekleri 2 adet olup, bu örnekler hidrotermal olarak metamorfizmaya uğramıştır ve herhangi bir yönlenme göstermezler. 94-E02-187
no’lu örnekte ana birincil mineral fazı olarak sadece plajiyoklaz görülürken,
94-E02-158 no’lu örnekte plajiyoklaza ek olarak klinopiroksen de gözlenmektedir. 94-E02-187’in ikincil mineral içeriği klorit, serizit, kalsit ve kuvars ile
temsil edilmektedir. 94-E02-158’de ise aktinolit, epidot, klorit ve albit ikincil
mineral fazlarını oluşturmaktadır.
Metabazit, metagabro ve meta-kuvars diyorit sadece birer örnek ile temsil
edilmektedir. 94-E02-166 no’lu metabazit örneği tamamen ilksel mineraloji ve
dokusunu kaybetmiş olup, sadece pumpelleyit ve titanit ile temsil edilmektedir. 94-E02-161 no’lu metagabro örneği eş taneli dokuya sahiptir. Örnekte
birincil mineral fazları olarak klinopiroksen ve ortopiroksen bulunmaktadır.
Serpentin, talk, prehnit ve kil mineralleri ise ikincil mineralojiyi meydana
getirmektedir. 94-E02-160 no’lu meta-kuvars diyorit örneği, metagabroya
benzer şekilde eştaneli doku göstermektedir. Örnekte kuvars, plajioklaz ve
hornblend ilksel mineral fazları olarak bulunurken, klorit, epidot ve serisit
ikincil mineraller olarak mevcuttur.
Serpentinit örneği 2 adet olup (94-E02-165 ve 94-E02-189), örnekte olivin
ve piroksenin tamamen serpentin minerallerine dönüştüğü gözlenmektedir.
Bunun yanısıra 94-E02-189 no’lu örnekte kromit ve karbonat mevcut iken,
94-E02-165 no’lu örnek kil mineralleri ve bol miktarda opak mineral barındırmaktadır.
Mermer 94-E02-132 no’lu 1 adet örnek ile karakterize edilmekte olup, rekristalizyona uğramış kalsit mineralleri içermektedir.
Magmatik Kayaçlar
Andezit 2 adet örnekle temsil edilmekte olup (94-E02-159 ve 94-E02-164),
örnekler ortak birincil mineral fazı olarak plajioklaz ve hornblend barındırmaktadır. Yine birincil mineral olarak mevcut olan biyotit ise 94-E02-159
no’lu örnekte bulunmaktadır. Alterasyon, 94-E02-159’da sadece volkanik camın ikincil mineraller ile replase edilmesine neden olurken, 94-E02-164’de
volkanik camın yanında aktinolit, klorit ve kalsit gelişimine yol açmıştır.
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Bazalt 2 adet örnekte mevcuttur. 94-E02-190 no’lu örnek alterasyon bakımından oldukça taze olup, plajioklaz, klinopiroksen ve volkanik camdan
meydana gelmektedir. 94-E02-188 no’lu örnek ise ilksel mineral fazı olarak
plajioklaz ve klinopiroksen içermektedir. Bu örneğin ikincil mineralojisini
zeolit ve kalsit oluşturmaktadır.
Diyabaz 94-E02-191 no’lu 1 adet örnek ile temsil edilmektedir. Örnekte
plajiyoklaz ve klinopiroksen ana ilksel mineralojiyi temsil etmekte olup, kil
ve zeolit mineralleri ikincil mineraller olarak bulunmaktadır.
Sedimanter Kayaçlar
Sedimanter kayaç örnekleri toplamda 4 adettir. Bunlardan 3 adedi çört
olup (94-E02-167, 94-E02-169 ve 94-E02-170), bunların ana mineralojisini mikrokristalen kuvars meydana getirmektedir. 1 adet 94-E02-186 no’lu kumtaşı
örneği ise dokusal olarak orta derecede boylanma ve köşeli taneler ile karakterize edilmektedir. Örnek baskın olarak kuvars, kalsit, muskovit ve opak
mineral parçaları barındırmaktadır.
KOÇUMBELİ ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ ve MUHTEMEL HAMMADDE
KAYNAKLARI
Koçumbeli, Sakarya Kompozit Birliği’nin Jura öncesi temelinde yer alan
Karakaya Kompleksi (Göncüoğlu vd. 1997) içerisinde yer almaktadır. Paleotetis okyanusal ve kıtasal birimlerini barındıran Karakaya Kompleksi (ör.
Şengör vd. 1984; Okay ve Göncüoğlu 2004; Sayıt ve Göncüoğlu 2013), batıda
Biga Yarımadası’ndan doğuda Erzincan’a kadar uzanan geniş bir yayılıma
sahiptir. Karakaya Kompleksi, ilk olarak Kuzeybatı Anadolu’da Bingöl vd.
(1973) tarafından tanımlanmış olup, bu araştırmacılar inceledikleri düşük-dereceli metamorfik litolojileri “Karakaya Formasyonu” olarak adlandırmışlardır. Karakaya Kompleksi çoğu yerde fiziksel parçalanma ve karışma işlemleri sonucu meydana gelen “melanj” özelliğinde olup (ör. Raymond 1984),
blok-matriks ilişkisi sunmaktadır (ör. Koçyiğit 1987; Okay ve Göncüoglu
2004; Sayıt ve Göncüoglu 2013). Burada Karakaya Kompleksi’nin sadece Ankara çevresinde gösterdiği özelliklere yoğunlaşılacaktır (Karakaya Kompleksi hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: Okay ve Göncüoğlu 2004; Sayıt ve
Göncüoglu 2013).
Karakaya Kompleksi’nin melanj karakteri Ankara bölgesinde çok iyi bir
şekilde gözlenmekte olup, özellikle Alt Karakaya Napı (Koçyiğit 1987) ola-
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rak adlandırılan kısmında çok belirgindir. Kompleksin bu bölümünde mafik
bileşimdeki kayaçlar (ör. bazalt, gabro) ve/veya kireçtaşları, bloklar halinde
klastik sedimanter matriks içinde yüzer konumlu bulunurlar (Bailey ve McCallien 1953; Norman 1984; Koçyiğit 1987; Sayıt ve Göncüoglu 2013). Kireçtaşı blokları komplekste yaygın bir şekilde gözlenmekte iken, mafik bloklar
Ankara civarında kısıtlı alanlarda yüzlekler vermektedir (Akyürek vd. 1984;
Koçyiğit 1987; Sayıt ve Göncüoğlu 2009; Sayıt vd. 2010). Koçumbeli mafik
litolojilerin gözlenmediği, blok olarak kireçtaşlarının bulunduğu bir lokalitedir. Bu özellikleri ile Koçumbeli jeolojik olarak Akyürek vd. (1984) tarafından
tanımlanan Elmadağ Formasyonu’na genel anlamda benzer nitelikler taşımaktadır. Dolayısıyla Koçumbeli’nin yerel litolojik çeşitliliğini kireçtaşı ve
klastik sedimanter kayaçlar meydana getirmektedir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, Koçumbeli yerleşimi, Karakaya Kompleksi’nin klastik sedimanter matriks ve bunların içine gömülmüş kireçtaşı
blokları ile karakterize edildiği bir bölümünde yer almaktadır. Magmatik
ve magmatik kökenli metamorfik kayalar Koçumbeli’nde mevcut değildir.
Dolayısıyla incelenen örneklerden andezit, bazalt, metabazalt, metagabro,
metabazit ve meta-kuvars diyorit gibi litolojilerin Koçumbeli’nin yerli malzemesi olması olası gözükmemektedir. Fakat bu litolojilerden, düşük dereceli
metamorfizma sonucu oluşmuş metabazalt, metagabro ve metabazite Karakaya Kompleksi’nin Ankara civarında başka yerlerinde rastlamak mümkündür. Alternatif olarak bu tip litolojiler ofiyolitli birimlerde de yaygın olarak
bulunmaktadır. Bu bakımdan Ankara ve çevresinde yüzlek veren ofiyolitik
melanj (ör. Norman 1984; Rojay 2013) söz konusu mafik örneklerin kaynak
yerleri için diğer bir alternatif teşkil edebilir niteliktedir.
Magmatik kökenli metamorfik kayaçlara benzer olarak, andezit ve bazalt
da Koçumbeli’nde yüzlek veren kayaç türleri olmayıp, bu bölgenin yerli malzemesi değildir. Ayrıca bu tip litolojilerin alterasyon dereceleri çok düşük
olduğundan, Tersiyer öncesi jeolojik birimlerden gelme olasılığı zayıftır. Dolayısıyla Karakaya Kompleksi veya ofiyolitik melanjdan türemeleri mümkün
gözükmemektedir. Buna karşılık, andezitik ve bazaltik litolojiler Ankara civarında yüzeyleyen, Tersiyer yaşlı volkanik birimlerde yaygın olarak bulunmaktadır (ör. Akyürek vd. 1984, 1997).
Meta-kuvars diyorit ve serpentinit de Koçumbeli’nde mevcut olmayan
kayaç türleridir. Buna ek olarak bu tip litolojilere Karakaya Kompleksi’nin
diğer kısımlarında da rastlanmamaktadır. Buna karşılık ofiyolitik melanj, bu
tarz kayaç çeşitlerini içerisinde bulundurması bakımından, olasılığı yüksek
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bir hammadde kaynak yeri teşkil etmektedir. Mermer de Koçumbeli’nde
yüzlek veren bir litoloji değildir. Koçumbeli’ndeki kireçtaşlarında rekristalizyon derecesi düşük olup, mermer olarak karakterize edilebilecek seviyede
değillerdir. Fakat Elmadağ Formasyonu içerisinde kireçtaşlarında rekristralizyon derecesinin arttığı kısımlarda bu tip oluşumlara küçük ölçeklerde
rastlamak mümkün olabilir.
Diğer örneklerin aksine, sedimenter kayaç örneklerinden kumtaşının Koçumbeli’nin yerli kayaç türü olma olasılığı bulunmaktadır. Kumtaşı, Koçumbeli’nde yer alan, Karakaya Kompleksi’nin matriksi oluşturan yaygın klastik
sedimenter litolojilerden biridir. Dolayısıyla kumtaşının yakın çevreden elde
edilme olasılığı bulunmaktadır. Çört ise Karakaya Kompleksi’nin kireçtaşı
bloklu kısımlarında yer alan bir litoloji değildir. Buna karşın, Alt Karakaya
Napı’nın mafik bloklu kısımlarında ve Üst Karakaya Napı’nda (Koçyiğit
1987) çörte rastlanılmaktadır. Alternatif olarak, çört Ankara civarında Jura-Kretase yaşlı sedimanter birimlerin içerisinde yer almaktadır (ör. Akyürek
vd. 1984, 1997). Fakat çört ayrıca kimyasal çökelim ile silikaca zengin solüsyonlardan da meydana gelebildiğinden, çört oluşumun Koçumbeli yakın
çevresinde küçük ölçeklerde yer alma olasılığı bulunmaktadır.
Özet olarak, Koçumbeli’nde malzeme olarak kullanılmış birçok litoloji
bu lokalitenin yerli kayaç türleri değillerdir. Bu malzemelerin kaynak yerleri
için Karakaya Kompleksi’nin mafik bloklu kısımları, Ankara Ofiyolitik Melanjı, Jura-Kretase çökel birimleri ve Tersiyer yaşlı volkanikler Ankara civarı
için en iyi ihtimaller olarak gözükmektedir. Bununla birlikte, bu litolojilerin
çakıl boyutlu klastik sediman olarak, dereler vasıtası ile Koçumbeli’ne yakın
kısımlara taşınmış olması da dikkate alınması gereken bir ihtimaldir.
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Harita 1: Koçumbeli yerleşiminin konumu.
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12. YÜZYIL BİZANS YAZMASINA AİT PARŞÖMEN
ÖRNEKLERİNDE KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Mehmet KONUKLAR*
Ebru Çerezci YILMAZ
GİRİŞ
Parşömen üzerine yazı yazılmak amacıyla hayvan derisinin gerilerek kurutulmasıyla elde edilen bir yazı zeminidir. Parşömenin saçlı yüzü krem, etli
yüzü ise beyaz renktedir. Saçlı tarafın mürekkebi sabitleme özelliği daha iyidir. Parşömen üretiminde keçi, koyun veya dana derileri önce kireç suyunda
birkaç gün bekletilmektedir (Yıldız, 1990). Böylece derinin dış yüzeyindeki
kıl ve yünler ile içteki etli kısım bıçakla sıyırılabilir hale getirilir. İstenilen
temizliğe erişinceye dek sünger taşı sürülerek pürüzler giderilip üzerine tebeşir tozu sürülür. Son aşamada parşömenler kenarlarından gerilerek kurutulur.
Kâğıt üretiminin Endülüs Emevilerinden öğrenildiği 14. yüzyıl başlarına
kadar Avrupa’da yazı zemini olarak genellikle parşömen (Sahilli, 2016) kullanılmıştır. Kâğıda göre daha mukavemetli olmasına karşın parşömenin nem
değişiminden etkilenerek dalgalı bir hale geçmesi, Avrupa tarzı el yazması kitap yapısının gelişimine neden olmuştur. İslam el yazmalarından farklı
olarak Avrupa el yazmalarında dikişin ve kitap sırtının daha sağlam yapıda
olması gerekmektedir. Avrupa yazma kitapların sırtının oluşturulması ve
sağlamlaştırılmasında, eski parşömenlerin tekrar kullanımı yaygın bir uygulamadır. Eski el yazması parşömenlerinin tekrar kullanımında kitap sırtının
haricinde iç kapak, cilt kaplaması, dip kösteği, şiraze yastığı ve dikiş desteği
olarak kullanıldığı da gözlemlenmektedir.
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BİZANS PARŞÖMENLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Koruma ve onarım çalışmaları yapılan 12. yüzyıla ait Bizans parşömenleri, tekrar kullanımlarda çok nadir karşılaşılan bir şekilde 16. yüzyıla ait nadir
matbu bir kitabın cilt kapaklarının içinde, mukavva yerine kullanılmış halde
bulunmuştur. Parşömenlerin sayfa bütünlüğü genel olarak korunmuşsa da
kapak içine sığabilmesi için kenarlarından kesilmiştir. Bu durum parşömenlerin saklanmak yerine tekrar kullanım amacıyla buraya yerleştirildiği kanaatini doğurmuştur. Her bir kapak için 8 parşömen yaprağı birbiri üzerine
yapıştırılmıştır. Kapakların kaplanmasında kullanılan kaplık parşömenin de
kenarlarından katlanarak tekrar kullanıldığı gözlemlenmiştir. Kaplık parşömenin katlanma miktarı ve parşömen yaprakların kesilme miktarı dikkate
alındığında her iki malzemenin de benzer boyutlarda olduğu aynı el yazmasından alındığını göstermektedir (Resim: 1).
Bizans el yazması kabının baş ve etek kısmından 20mm katlanmış, parşömen yapraklar ise bir kenarından kesilmiştir. Bir parşömen yaprağın en,
boy, yazı kenar boşluğu, yazı sütun genişliği, sütunlar arası boşluk miktarları
ölçülmesiyle parşömenlerden kesilen bölümün 20mm kadar olduğu belirlenmiştir. Kesilen bölümün ise yarısının yazılı alan olduğu anlaşılmıştır. Bizans
el yazmasının bu şekilde kesilerek tekrar kullanılması, el yazmasının yoğun
kullanım sonucu tahrip olduğunu düşündürmektedir. Bizans yazmasının
tespit edilen temel özellikleri şöyledir:

Resim 1: Kaplık parşömen (solda) ve bir parşömen yaprağın (sağda) genel görünümü.

İçerik

: Kilise İlahileri

Dili

: Eski Yunanca

Yazı Türü

: Bizans 12. yy İnci Yazısı

Ebatları

: 155 (+20) mm x 235mm
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Yaprak / Satır Sayısı : 16 (?) / 22
Siyah Mürekkep

: Demir Mazı Mürekkebi

Kırmızı Pigment

: Hematit (Fe2O3), Kurşun tetra oksit (Pb3O4)

Yeşil Pigment

: Para – Atakamit (Banik, 1990)

Mavi Pigment

: İndigo, çivit

Parşömenlerin içerisinde bulunduğu kitap, M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış
Homeros’un İlyada Destanı adlı eseri olup miladi 1551 yılında Basel’de basılmıştır. Bu nadir matbu eserin üzerindeki kayıt ve etiketler incelendiğinde eser; Milli Kütüphane’den önce sırasıyla Türk Ocakları Genel Merkezi
Kütüphanesi (1956-1976), Ankara Halk Eğitim Merkezi ve 9. Akşam Sanat
Okulu Kitaplığı (1951-1956), Ankara Halk Evleri Kütüphanesi (1921-1951) ve
İstanbul Helen Edebiyat Derneği (Syllogos) Kütüphanesi (186-1921) koleksiyonlarında bulunduğu anlaşılmaktadır. Matbu kitap ve Bizans parşömenlerinin bu aşamaya kadar beraber olduğu düşünülmektedir. Parşömenlerin,
İlyada Destanı kitabında yeniden kullanımı, İstanbul Helen Edebiyat Derneği
bünyesinde veya buraya gelmeden önce eserlerin bulunduğu başka bir koleksiyonda yapılmış olabilir. Ancak 1921 yılında kapatılan zararlı cemiyetler
arasında olan İstanbul Helen Cemiyeti Kütüphanesinin, 1870 yılındaki büyük Beyoğlu yangınında ciddi zarar gördüğü ve sonrasında maddi sıkıntılar
çektiği (Macar, 2013) dikkate alınarak yeniden kullanımın İstanbul’da yapıldığı ihtimalini arttırmaktadır. Bizans el yazması ve İlyada destanının 1861 yılında kurulan İstanbul Helen Edebiyat Derneğine İstanbul’daki Rumlardan,
Yunanistan’dan ve Avrupa ülkelerinden yapılan bağışlar yoluyla geldiği bilinmektedir.
PARŞÖMENLERDEKİ TAHRİBATLAR
12. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Bizans parşömenleri, el yazması
haliyle uzun süre kiliselerde kullanıldığı ve sonrasında matbu bir kitabın kapağının içerisinde minimum 140 yıl boyunca kaldığı düşünülmektedir. Bu
zaman zarfında yüzeyinde kalın bir kir tabakası oluşan parşömenlerde birçok türden tahribat oluşmuştur (Resim: 2). Bu tahribatlar, parşömenlere etki
mekanizmasına göre fiziksel, kimyasal ve biyolojik tahribatlar olmak üzere
üç grupta incelenmiştir.
Bizans Parşömeni örneklerinde tespit edilen fiziksel tahribatlar; yapıştırıcı artığı, parça kaybı, katlanmalar, dalgalanma ve parşömen esnemesidir.
Parşömenlerin birbirine yapıştırılmasında ve kapak içine yerleştirilmesinde

.............................................................................................................. 467

jelatin tutkalı kullanılmıştır. Özellikle kapak içindeki konumda en alt ve üste
gelen parşömenlerin yüzeyinde yoğun yapıştırıcı artığı tespit edilmiştir (Resim
3). Parşömenlerde, kullanım hatası, kimyasal bozunma veya biyolojik saldırı
sonucu farklı nitelik ve nicelikte çok sayıda parça kaybı tespit edilmiştir.
5, 6, 7, 8, 11, 12 ve 16 nolu parşömenlerin kenarlarında kalıcı iz oluşturacak
şekilde katlanma tespit edilmiştir. 5 nolu parşömende, yaprağı boydan çapraz
katlayacak şekilde muhtemelen parşömenler el yazması halindeyken oluşmuş
ikinci bir katlanma izi daha tespit edilmiştir. Nadir matbu kapağındaki parşömenlerin düz durmalarını sağlayacak sert yapıda bir desteklik olmaması
nedeniyle kitap kapakları, buruşarak yumak haline gelmiş halde Restorasyon
Laboratuvarımıza gelmiştir. 11 nolu parşömendeki dalgalanma parşömenin
maruz kaldığı nem değişikliğinin haricinde parşömen esnemesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Hayvanın karın bölgesinin üzerindeki deri, doğası
gereği gevşek ve zayıf yapıda olup olası nem artışında diğer bölümlere göre
daha fazla uzamakta ve kururken daha az kısalmaktadır. Bu durum parşömen
esnemesi olan bölümün buruşuk halde olmasına neden olmuştur (Resim: 4).
Eseri oluşturan malzemelerin bozunması sonucu Bizans Parşömeni mürekkebinde solma, mürekkep kırığı ve yeşil pigmentte bozunma kimyasal
tahribatları oluşmuştur. Parşömenlerin üzerindeki yazı demir mazı mürekkebi ile yazılmış olup mürekkepteki bozunma ve sulu işlemler sorucunda
özellikle etli yüzdeki mürekkebin renginde solmaya neden olmuştur. Demir
mazı mürekkebi, parşömenlerin birçok yerinde bulunduğu zemini parçalanma aşamasına kadar tahrip etmiştir. Parşömen üzerindeki şekillerde yoğun
olarak kullanılan bakır içerikli yeşil pigmentin bozunması sonucu (Banik,
1990) 16 parşömenin tamamında yeşil pigmentin kullanıldığı zeminlerde
parçalanma oluştuğu gözlemlenmiştir. 12 nolu parşömende yuvarlık biçimli
bir motifin kenarında kullanılan yeşil pigment motifin tamamen kopmasına
neden olmuştur (Resim: 5).
Üzerinde yoğun yapıştırıcı artığı olan parşömenlerde böcek tahribatı
gözlemlenmiştir. Böcek tahribatı tünellerinin genellikle yapraklara paralel
olarak seyretmesi tahribatı oluşturan böceklerin hedeflerinin yapıştırıcı olduğunu göstermektedir. 2 nolu parşömenin ön yüzeyinde ultraviyole ışık altında görülen ortalama 10mm çapında iki adet leke tespit edilmiştir. Mantar
(Mesquita vd., 2009), mum veya yapısal kaynaklı olabilecek bu lekelere, esere
zarar vermediği ve müdahale edilmeyeceği için ileri analiz planlanmamıştır.
Bizans Parşömeni örneklerinin tamamının kenarlarında yoğun mor lekeler gözlemlenmektedir (Resim 6). Temel çözücülerle çıkarılamayan bu mor
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lekeler üzerine yapılan araştırmalar lekelerin, üretimi sırasında kullanılan
tuzlu deniz suyu ile parşömen içerisine yerleşen arkea sınıfından halo-bakterilerce üretilen morumsu kırmızı renkli Rodopsin proteini olduğu tespit
edilmiştir ( Flavia vd., 2012; Guadalupe vd., 2014, 2015) . Parşömen kesitinin
ortasına yerleşen bu bakterilerin oluşturduğu mor lekeler yüzeyden yapılan
müdahalelerle temizlenememektedir (Bicchieri, 2014). Ancak havada bulunan fototropik özellikteki gama proteo-bakteriler, zamanla halo-bakterileri
ve bir kısım parşömeni de parçalayarak mor lekelerin sarımsı bir renge dönüşmesini sağlamaktadır.
PARŞÖMENLERİN KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Parşömen örneklerine Koruma ve onarım çalışmaları kapsamında parşömen örneklerine belgeleme, dijitalleştirme, mekanik ve solüsyonlu temizleme, sağlamlaştırma, düzleştirme, eksik tamamlama ve kutulama işlemleri
uygulanmıştır.
Buluntu olması nedeniyle resmi kaydı olmayan parşömenlere öncelikle
kayıt işlemleri yapılarak varlıkları tescil edilmiştir. Belgeleme aşamasında
parşömenlere bulunuş sırasına göre numaralar verilerek fiziksel inceleme
sonucu elde edilen tüm veriler kayıt altına alınmıştır. Parşömenler ve içerisinden çıktığı matbu eser hakkında arşiv ve literatür araştırması yapılmıştır. Parşömenlerin metin içeriği ve özelliklerinin açığa çıkarılması amacıyla
Avusturya Milli Kütüphanesi, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya
Fakültesi ve Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi uzmanlarından yardım alınmıştır.
Parşömenlerin görsel belgelemesi amacıyla parşömenlerin ilk halleri ile
koruma sonrası durumları Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,
Dijital Hizmetler Şube Müdürlüğünde dijitalleştirilmiş ve uygulanan tüm
işlemler fotoğraflanmıştır. Dijitalleştirme işlemi, satır tarayıcılı optik CCD
sensörlü profesyonel kitap tarayıcısında LED ışık altında 400dpi çözünürlük
ve 24 bit derinlikte yapılmıştır.
Parşömenler önce mekanik yollarla kaba kirlerinden arındırılmış sonra saf
su, alkol veya diğer temel çözücülerle genel olarak temizlenmiştir. Bu işlemlerle ayrıca parşömenlerin genel buruşukluğu giderilmiştir. Yüzeylerindeki
kalın kir tabakasının tamamen uzaklaştırılması, kaybettikleri nem ve yağ
dengesinin tekrar oluşturulması ve yapılarındaki kolajen liflerin sağlamlaştırılarak mukavemetlerinin arttırılması amacıyla parşömenlere %5 Gliserin,
%15 Etil Alkol ve %80 saf sudan oluşan bir emülsiyon uygulanmıştır. İşlem
sonrası parşömenler 3 hafta boyunca sandviç yöntemiyle preslenmiştir.
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Doğal nem ve yağ dengesi oluşturulduktan sonra parşömenlerin fiziksel
olarak stabil hale getirilmesi amacıyla parşömenlere, yaygın olarak kullanılan (Abigail,1996; Barbara, 1999) panoya gererek kurutma yöntemi üç gün
süresince uygulanmıştır (Resim 7). 11 nolu parşömende tespit edilen parşömen esnemesi de peş peşe üç gererek kurutma yöntemi uygulanarak büyük
ölçüde giderilmiştir.
Bizans parşömen örneklerinde karşılaşılan kimyasal tahribatların durdurulması amacıyla demir mazı mürekkebi tahribatının olduğu bölümlere,
sırasıyla Kalsiyum Fitat ve Kalsiyum Bikarbonat çözeltileri; yeşil pigmentin
olduğu bölümlere ise sırasıyla izopropil alkol içerisinde 0,09 M Tetra Bütil
Amonyum Bromid ve 0,1 M Kalsiyum Karbonat (Malesic vd., 2015) çözeltilerinin uygulanması planlanmıştır.
Parşömenlerdeki çeşitli türden parça kayıpları ve yırtıklar 6 ve 19 g/m2
gramajlı, Kozo lifli Japon kâğıtları kullanılarak çift taraflı onarılmıştır (Resim
8). Onarımlarda uygun renge boyanan Japon kâğıtları, buğday nişastası kullanılarak yapıştırılmıştır. Yazının bir bölümünün kesilmiş olması nedeniyle
Bizans parşömenlerinin metin içeriğinin tam olarak çözülememesi, parşömen yaprakların formalar halinde birleştirilmesini engellemiştir. Ancak sert
iki kapak arasına alınamayan parşömenlerin düz yapısının korunması amacıyla parşömenlerin boyutlarına uygun ve onları sıkı tutabilecek bir kutuda
koruma altına alınması planlanmıştır. Kutulama işlemi, mor lekelerin ışık ve
atmosferik bakterilerden korunması amacıyla da gereklidir. Bu kapsamda
parşömenler, koyu renkli asitsiz karton gömlekler arasına yerleştirilerek asitsiz oluklu mukavvadan özel yapım kutu içerisinde koruma altına alınmıştır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bizans parşömen örnekleri, Milli Kütüphane Restorasyon Laboratuvarında
yürütülen rutin restorasyon çalışmaları kapsamında 16. yüzyıla ait İlyada
Destanı kitabının cildindeki kaplık parşömenin onarılmak üzere eserden ayırılması esnasında bulunmuştur. Bu nedenle ön hazırlıklar yapılmadan başlanan parşömenlerin koruma ve onarım çalışmalarında parşömenlerin mevcut
tahribatlarının durdurularak depolama ve sergilemeye hazır hale gelmesi
hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda yapılması gereken temel araştırma
ve incelemeler yapılmış olsa da bilime katkı sunmak amacıyla parşömenlerin
kesilme nedeninin belirlenmesinde, eserde kullanılan mürekkep ve pigmentlerin yapım özelliklerinin açığa çıkarılmasında, morötesi ışıkla tespit edilen
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lekelerin niteliklerinin açığa çıkarılmasında ve mor lekelerin tanımlanmasında ileri analizlerin uygulanması gerekmektedir.
Parşömen tabanlı eserlerde karşılaşılan mor lekeler, tam olarak tanımlanamadığı ve eserlerden temizlenemediği için yakın tarihlere kadar literatürde “garip mor lekeler” “tuhaf mor lekeler” olarak tanımlanmıştır. Moleküler
biyoloji teknolojinin gelişmesi ve restorasyon alanında kullanılmasına paralel olarak mor lekeler üzerinde yapılan DNA analizleri, bu lekelerin deniz suyu kullanılarak üretilen parşömenlerde varlıkları 70’li yıllarda açığa
çıkarılan arkea sınıfı bakterilerce oluşturulduğunu göstermiştir (Guadalupe
vd., 2015; Luciana vd., 2017). Tuzlu ve oksijensiz ortamda gelişebilen arkaik
halo-bakteriler parşömenlerin orta bölümüne yerleşerek burada mor renkli
lekeler oluşturmaktadır. Lekelerin parşömen yüzeyinden uzak olması klasik
temizleme yöntemleriyle yüzeyden uygulanan çözücülerin lekeye erişimini
engellemektedir. Ayrıca zamanla parşömenin etli yüzünü parçalayarak halo-bakterilerini yiyen proteo-bakteriler oluşturdukları sarı pigmentle mor
rengin sararmasına neden olmaktadır. Bu aşamada parşömen de mukavemetini yitirmekte ve parçalanmaktadır.
Bizans parşömenlerinde gözlemlenen mor lekelerin baskın mor renkte
olması nedeniyle henüz proteo-bakteri saldırısına maruz kalmadığı düşünülmektedir. Parşömenlerin uzun süre kapak içinde atmosferden uzak bir
ortamda kalması fototropik özellikteki bu bakterilerin parşömene ulaşmasını
engellemiştir. Bu durum Luciana ve arkadaşlarının (2017) mor lekelerin oluşum ve gelişimi hakkındaki teorisini desteklemektedir. Parşömendeki mor
lekelerin oluşumu ile antik çağlardan günümüze Murex adlı deniz kabuklusundan elde edilen “Su Moru” pigmentinin (Papliaka vd., 2015) üretim yöntemi paralellik arz ettiği gözlemlenmiştir. Bu perspektifle yapılacak bilimsel
araştırmaların mor lekelerinin özelliklerinin belirlenmesi ve uygun temizleme yöntemlerinin geliştirilmesi konularında gelişme sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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Resim 2: Bizans parşömenlerinin koruma ve onarım öncesi genel görünümü.

Resim 3: 16 no’lu Parşömen üzerindeki yoğun yapıştırıcı artığı ve parça kayıpları.
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Resim 4 : 11 no’lu parşömendeki parşömen esnemesi.

Resim 5: Yeşil pigment bozunması sonucu parça kaybı bulunan 12 nolu parşömenin restorasyon öncesi (solda) ve sonrası (sağda) görüntüleri.
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Resim 6: Bizans parşömenlerindeki mor lekeler.

Resim 7: Bir parşömenin panoya gerilerek kurutulması.
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Resim 8: Yeşil pipment bozunmasıyla oluşmuş parça kaybı (solda) ve bu parça kaybına
Japon kâğıdıyla yapılmış tamamlama (sağda).
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KNİDOS B KİLİSESİ’NDE BULUNAN EMEVİLER
DÖNEMİ KİTABELERİ İLE LİMAN CADDESİ’NDE
BULUNAN HEROON YAPISININ TAHRİBATSIZ
YÖNTEMLERLE ANALİZİ
Mehmet Bahadır TOSUNLAR*
İbrahim KARAOĞLAN
Eylem AYDOĞDU
Kadriye Merve SELEK
GİRİŞ
Türkiye’nin güneybatıdaki en uç noktasında yer alan Knidos Antik Kenti, günümüzde Muğla iline bağlı Datça ilçesinde bulunmaktadır. Datça, 476
km2’lik yüzölçümüyle, anakaradan batıya doğru 64 km uzunlukta ve 1 km ile
17 km değişen genişlikte bir yarımadadır. Yarımadanın en uç noktasındaki
Tekir Burnunda yer alan antik kent, Datça ilçe merkezine 36 km uzaklıkta, en
yakın modern yerleşim olan Yazıköy’e ise 8 km mesafededir. Kent topografik
haritalarda Ege ve Akdeniz’in birleştiği noktada yer alıp bir nevi her iki denizin sınırlarını çizen bir ayıraç durumundadır1.
Knidos Antik Kenti, denizden itibaren yükselmeye başlayan dağların yaArş. Gör. Mehmet Bahadır Tosunlar, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Alaaddin Keykubad Kampüsü, Selçuklu, Konya/TÜRKİYE.
Öğr. Gör. İbrahim Karaoğlan, Selçuk Üniversitesi, Bozkır MYO Mimarlık ve Şehir Planlamacılığı
Bölümü, Mimari Restorasyon Programı, Bozkır, Konya/TÜRKİYE.
Dr. Mimar. Eylem Aydoğdu, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Menteşe, Muğla/
TÜRKİYE.
M.A. Kadriye Merve SELEK, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Selçuklu,
Konya/TÜRKİYE.
- Knidos 2018 yılı çalışmaları, 30.09.20183 tarih ve 2013/5387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 25.04.2018 Tarih ve 355931 sayılı “Kültür ve Tabiat
Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesi” ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Selçuk Üniversitesi adına 21.05- 15.10.2018 tarihleri arasında sürdürülmüştür.
- Knidos B Kilisesi’nde Bulunan Emeviler Dönemi Kitabeleri İle Liman Caddesi’nde Bulunan Heroon Yapısının Tahribatsız Yöntemlerle Analizi’ adlı çalışmanın gerçekleştirilebilmesinde, sağladığı
imkân ve verdiği katkılardan dolayı, Knidos Kazı ve Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Ertekin M.
DOKSANALTI ile B Kilisesine İlişkin verilere ulaşımda yardımları olan kazı bilim heyet üyesi İ.
Mete MİMİROĞLU’na ve tüm kazı ekibine teşekkürü borç biliriz.
1 Doksanaltı vd. 2018a, 5.
*
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macındaki anakara ve hemen güneyinde kıyıya bir kıstakla bağlı yarım ada
üzerinde kurulmuştur. Geniş bir yerleşim alanına sahip olan kentin anakara
bölümü hem kamusal hem de özel yapıların daha yoğun olduğu bölümdür.
Bu nedenle arkeolojik çalışmalarında daha kapsamlı olduğu anakara bölümündeki iki yapı ve yapıya bağlı unsurlar çalışmanın odağını oluşturmuştur.
KAPSAM ve MATERYAL
Doğal taşlar; doku ve renklerinin estetiği, dünyanın hemen her yerinden
temin edilebilmeleri ve dayanıklılıkları ile insanlığın ilk dönemlerinden itibaren inşa faaliyetlerinde yoğun olarak kullanılmışlardır. Dayanıklı oldukları düşünülmekle birlikte, tüm kayaçlar bozunma süreçlerine maruz kalmaktadır2.
Bozunma; yer yüzeyindeki toprak ve taş malzemenin parçalanma ve değişim süreçleri olarak tanımlanmaktadır3. Taş bozunması; jeolojik ve çevresel
faktörlerin kontrolü altında meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerdir4. Taş bozunmasında içsel faktörler (jeolojik yapı, mineraloji, petrografi, tane büyüklüğü, porozite vb.) ve dışsal faktörler (yapı taşlarının yönleri,
pozisyonları vb.) etkilidir5. Dışsal faktörleri büyük oranda atmosferik davranışlar temsil etmektedir. Atmosferik davranışlar; donma-çözülme, ısınmasoğuma; ıslanma-kuruma, tuz kristalleşmesi gibi etkileriyle, yapı taşlarında
çeşitli ölçeklerde bozunmalara sebep olmaktadırlar6.
Tarihi öneme sahip olan yapıların taşlarındaki bozunma, estetik ve strüktürel açılardan koruma problemleri ortaya çıkartmaktadır. Kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerini etkileyen bozunma, stabilite problemlerine neden olmaktadır7. Tarihi anıtların büyük bir kesiminin yığma yapım sistemleri
ile inşa edilmiş olması, yapı taşlarındaki bozunma dereceleri tespitlerinin
stabilite bakımından önemini ar ırmaktadır. Ayrıca yapılardaki bozunmuş
bölümlerin ve bozunma derecelerinin tespit edilmesi; anıtların sürdürülebilir
olarak korunabilmesi ve restorasyon uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi
2
3
4
5
6
7

Siegesmund-Snethlage 2014, V.
Selby 1993, 59.
Smith vd. 2008, 440.
El-Gohary 2017,204 ; Hatır vd. 2018 ; Korkanç 2018, 239.
Bonazza vd. 2009, 4506; Bozdağ vd. 2016, 1; Çelik vd. 2018, 82; Fener-Ince 2015, 96; Hatır 2019, 57;
Özşen vd. 2017, 258; Ulusoy 2007, 3014.
Christaras 2003, 295.
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için çok önemlidir8. Tarihi yapılarda bozunma tespitlerinin gerçekleştirilmesi
önündeki en büyük zorluk; koruma gereksinimleri nedeniyle yapı taşlarından örnek alınamamasıdır9. Son yıllarda geliştirilen tahribatsız test teknikleri
(NDT) ile yapı taşlarındaki bozunmalar tespit edilebilmekte, bozunmalar ile
bozunma faktörleri arasındaki kompleks ilişkiler ortaya koyulabilmektedir.
Knidos Kazı Başkanlığınca Knidos B Kilisesi’nde Bulunan Emeviler Dönemi Kitabeleri ile Liman Caddesi’nde bulunan Heroon Yapısı’nda önceki
yıllarda kazı çalışmaları yapılmıştır. Ortaya çıkartılan anıtlarda, koruma ve
restorasyon müdahaleleri planlanmaktadır. Koruma ve restorasyon müdahalelerinin sürdürülebilir ve uzun ömürlü olabilmesi için, yapılarda ve yapı
taşlarında bozunmalar ile potansiyel ve aktif bozunma faktörlerinin ortaya
konulması gerekmektedir. Bu amaçlarla söz konusu yapılarda NDT ölçümleri yapılmıştır. Yapılan NDT ölçümleri ile dayanım ve içyapı bakımından riskli yapı taşları belirlenmiş, yapı taşlarını etkileyen bozunma faktörleri ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
‘B’ Kilisesi ve Kitabeleri (Grafitiler)
Knidos Antik kentinde 1967-77 yılları arasında Long Island Üniversitesi
desteğiyle Amerikalı I. C. Love tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda birçok antik yapı açığa çıkarılmıştır. Bu yapılardan biri de teraslar üzerine
inşa edilmiş kentin, 3. Terasında tespit edilen “B Kilisesi” yapısıdır (Resim:
1). Söz konusu yapı 50 x 28 m ölçülerinde üç nefli bir kilise yapısıdır10. Yapı
içerisinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda önemli bulgular tespit edilmiştir. Söz konusu bu bulgular sırasıyla Pagan ve Hristiyanların yaşadığı
ken e Müslüman varlığını kanıtlayan bulgulardır. Kilise içerisinde tespit
edilen 10’u aşkın Arapça kazıma/kitabe bulunuşundan itibaren merak konusu olmuştur. Bu kapsamda bazı araştırıcılar tarafından kitabeler ele alınmış
ve kitabelere ilişkin tanıtımlar yapılmıştır.
Knidos kitabelerinin tanıtımına ilişkin araştırma geçmişine bakıldığında, bilinen en eski belgeleme, 1970 yılında, Long Island Üniversitesi’ndeki
Amerikan ekibinin araştırma raporlarıdır11. Bu raporların üzerinden geçen
yirmi yılı aşkın aradan sonra, 1992’de ise iki makale kilise grafitilerinden bah8
9
10
11

Korkanç vd. 2018, 237; Tosunlar vd. 2018, 399.
Hatır vd. 2018, a.g.e.
Doksanaltı vd. 2018a, 74.
Love, 1970, 153.
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seder12. Bu makalelerden ilki, Antik Kentin Bizans yapılarını ele alan, buna
bağlı olarak da kilise ve kitabelerini içeren F. Özgümüş’ün makalesidir13. Fakat yazar tarafından ele alınan kitabeler, anlamından uzak biçimde okumaya
dayanan bir harf çevirisi şeklinde olmuştur. Yine aynı dönemdeki bir diğer
araştırıcı İtalyan V. Ruggieri olup, 8 fotoğrafla birlikte 4 grafitinin İtalyanca
çevirisini hızlı bir bildiriyle ‘Orientalia Christiana Periodica’ dergisinde ‘Commentarii Breviores’ başlığı altında yayınlamıştır. Söz konusu kitabelerin daha
kapsamlı olarak ele alınması ise 2013 yılında olmuştur. Fransa Koleji Ebersolt
Vakfı ve Paris-Sorbonne Üniversitesi’nin desteğiyle yayınlanan Constructıng
The Seventh Century adlı kitapta Frédéric Imbert tarafından ‘Knidos ve Kos
Arap Grafitileri: ‘Ege Denizi’ndeki Müslüman Fethinin İlk Epigrafik İzleri’ adıyla
daha detaylı ele alınmıştır.
Bilindiği üzere yakın zamana kadar, Akdeniz’deki Arap fetihleri hakkındaki bilgiler, sadece bazı dış kaynaklar ile Arap Müslüman tarih yazıcılığındaki başlıca yazılı kaynaklara dayalıydı. Oysaki Knidos ve Kos kitabeleri gibi,
keşifleri eskiye dayanan yeni epigrafik incelemeler, Ege Denizi’nde Müslümanların varlığına ilişkin konuya yeni ışıklar tutmuştur14. Bu bağlamda kitabeler, İslamiyet’in büyük bir hızla yayıldığı ve yükselişe geçtiği Emeviler
Dönemi’nde sırasıyla 668/69 – 674-78 ve 717/20 tarihlerinde gerçekleştirilen
üç İstanbul kuşatmasının somut olarak kalmış verileri olarak karşımıza çıkar15. Öyle ki gerek Müslüman, gerekse Hristiyan tarihçileri tarafından kaleme alınmış olan seferlerle ilgili birçok yazılı bilgi günümüze ulaşmış olsa da
7. yüzyılın ikinci yarısında, Bizans İmparatorluğu’nun az bilinen kıyılarına
doğru yelken açanlar tarafından bırakılan Knidos ve Kos yazıtları, şimdiye
kadar Arap fethinin tek çağdaş yazılı izlerini temsil eder.
Liman Caddesi Heroon Yapısı
Knidos kent karelajı çalışma sistemi içerisinde F9 karelajında yer alan Heroon, Knidos’un kuzey-güney yönlü caddelerinden Liman Caddesi’nin doğusunda, yer alır. Antik kent içerisindeki lokasyonu daha detaylı verilecek
olur ise, Askeri-Trireme Limanının 60 m. kuzeydoğusunda, D Kilisesi’nin
yaklaşık 20 m doğusunda ve son olarak Dionysos Terası’nda yer alan Stoa
yapısının kuzeybatısında yer almaktadır (Resim: 1).
12
13
14
15

İmpert 2013, 732.
Özgümüş 1992, 12.
İmpert 2013, 733.
Doksanltı vd. 2018a, 35.
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Liman Caddesi’nde ilk kazı çalışmaları 2000-2005 yılları arasında Prof.
Dr. Ramazan Özgan tarafından gerçekleştirilmiştir. O dönemde yapılan kazı
çalışmaları sonucunda yaklaşık olarak 6 m genişliğindeki caddenin Boulakrates Çeşmesi ile cadde doğusunda kalan yapı topluluğunun son mekânına
kadar olan bölümü gün yüzüne çıkartılmıştır. 2000-2005 yılları arasında yapılan kazılar sonucunda Liman Caddesi’nin doğusunda Heroon Yapısının da
içerisinde bulunduğu kuzey-güney yönlü yedi mekândan oluşan bir mekânlar silsilesi tespit edilmiştir. Yine bahsedilen tarihler arasında gerçekleştirilen
kazı çalışmaları esnasında, Liman Caddesi üzerinde anıtsal bir yapıya ait ön
cephe düzenlemesi açığa çıkartılmıştır. Anıtsal ön cepheden günümüze ulaşan kalıntıların, Dionysos Terası Stoa Yapısı’nda bulanan ve “Mermerli Oda”
olarak adlandırılan mekâna ait ön cephe düzenlemesi ile gösterdiği büyük
benzerlik dikkat çekmiştir. Yine Liman Caddesi’nde tespit edilen anıtsal ön
cephe düzenlemesine ait mimari bir arşitrav bloğu üzerinde gerçekleştirilen
epigrafik araştırmalar sonucu blok üzerindeki ilk satır “ἐν]δοξοτάτῳ καὶ
ἐναρέτῳ” yapının bir kişi ya da kuruma atfedildiğini, ikinci satırda geçen yazıtın ise “[ - - ]ὐτόν” kendisine yönelik anlamında tamamlanabileceği düşünülmüş böylelikle ön cephenin bir Heroon Yapısına ait olduğu anlaşılmıştır16.
Caddesi’nin doğusunda yer alan mekânlar güneyden kuzeye doğru sırasıyla
“Mekân 1 - 7” olarak isimlendirilmiştir. Liman Caddesi Heroon’u Mekân 4’e
tekabül etmekte olup, Liman Caddesi’nin doğusunda gerçekleştirilen kazı
ve araştırma faaliyetleri 2016-2017 kazı sezonlarında gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. 2016 kazı sezonu içerisinde Mekân 4 - 6 tamamen, Mekân 3 ve
Mekân 7 ise kısmen kazılmıştır. 2017 kazı sezonunda ise Mekân 1-3 ve Mekân 7
tamamen kazılarak alanda gerçekleştirilen kazı çalışmaları tamamlanmıştır17.
Heroon, Liman Caddesi’nin Doğusu’nda yer alan mekânların merkezinde
ve güneyden kuzeye doğru dördüncü sırada yer alan mekândır. Bu alanda
yer alan diğer mekânlar dikdörtgen planlıyken, Heroon’un kareye yakın bir
planı bulunmaktadır. Mekan, kuzey - güney yönünde 5.25 m., doğu - batı
yönünde ise 7.70 m.dir. Heroon’a giriş, Liman Caddesi’nin doğusundaki diğer mekânlarda olduğu gibi batıda yer almaktadır. Diğer mekânlardan farklı
olarak Heroon’da bir stylobat üzerine yerleştirilmiş iki plaster ve iki sütunun
kullanıldığı anıtsal bir ön cepheye sahiptir. Ön cephe plasterden plastere 5.95
m. genişliğe sahiptir. Plaster ve sütun kaidelerinin arası kuzey ve güneyde
16
17

Doksanltı vd. 2018a, a.g.e.
Doksanaltı vd. 2018b, 14.
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1.35 m., iki sütun arasında ise 1.6 m’dir. Mekânın kuzey duvarının koruna
gelen yüksekliği 2. 9 m’dir. Duvarda devşirme olarak kullanıldığı anlaşılan
kesme taşların yanı sıra daha ufak boyutlu moloz taşlar birbirine kireç harç
kullanılarak tu urulmuştur. Mekânın güney duvarında ise kuzey duvardan
farklı olarak zeminden 1.15 m yüksekliğe kadar birbirine harçla tu urulmuş
ufak moloz taşlar, bu seviyeden itibaren düzgün kesme bloklar ve moloz taşlarla bir arada kullanılmıştır. Yapının gerek mimari elemanları gerekse kullanılan teknik göstermektedir ki yapı inşasından sonraki uzun bir dönemde
farklı fonksiyonlar kazanmıştır. Bu kapsamda Geç Klasik - Erken Helenistik
dönemde dükkân sırası olarak planlanan yapı, Roma İmparatorluk Döneminde bir Heroon yapısına dönüşürken, Geç Antik Dönemde ise yeni bir
fonksiyon kazanarak metal işliğine çevrilmiştir18.
YÖNTEM
Çalışma; belgeleme, NDT ölçümleri ve haritalandırma olmak üzere üç
tekniği içeren bir süreçle gerçekleştirilmiştir. B Kilisesi’nde Bulunan Emeviler Dönemi Kitabeleri’nin mimari çizim süreci devam etmesi nedeniyle, bu
yapıya ilişkin ilk olarak belgeleme çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmalarda fotogrametri tekniğinden yararlanılmıştır. Dji Phantom 4 hava aracı ile
farklı yüksekliklerden ve açılardan çekilen hava fotoğrafları, Autodesk ReCap programında bir araya getirilerek kilisenin 3D modeli elde edilmiştir.
3D modelden planar düzlemde imaj alınarak bu imaj üzerinde 10 adet kitabe
bloğu işaretlenmiş ve numaralandırılmıştır. NDT haritalandırmaları bu imaj
üzerinde yapılmıştır (Resim:2).
Heroon yapısının mimari çizimleri Knidos Kazı Başkanlığı tarafından görevlendirilen Mimar Mutlu Kuru tarafından çizilmesi nedeniyle bu yapıdaki
taşlara ilişkin NDT haritalandırmaları, ölçekli mimari çizimler üzerine doğrudan yapılmıştır. Ölçümlerde yapı taşlarındaki bozunma dereceleri; Schmidt çekici ile yüzey sertlik ölçümü ve taşınabilir P-Dalga cihazı ile ultrasonik
hız ölçümü teknikleriyle tespit edilmiştir(Resim 3a,b). Nem değerlerinin sertlik ve ultrasonik hız verilerini etkilemesi sebebiyle19 ölçümlerde, en düşük
nem değerinin olduğu zamandaki veriler dikkate alınmıştır. Yapı taşları üzerindeki sertlik ölçümleri; DRC Geohammer marka L-Tipi Schmidt çekici ile
yapılmıştır. Ölçümler ASTM standartlarına uygun biçimde gerçekleştirilmiş18
19

Doksanaltı vd. 2018b
Kahraman vd. 2017, 1; Ojo-Brook 1990, 145.
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tir20. P-Dalga hızı ölçümleri ACS UK-1401 marka seramik uçlu el tipi ölçüm
cihazıyla ISRM standartlarına uygun biçimde yapılmıştır21.
Yapı taşlarını etkileyen ana bozunma faktörleri olan sıcaklık ve nem değişimleri; IR Thermography ile termal gözlem, IR termometre ile gün içinde
sıcaklık ölçümleri ve taşınabilir nem ölçüm cihazı ile malzeme nemi ölçümleri teknikleriyle belirlenmiştir(Resim: 3c,d). Nem ölçümleri, Trotec T-660
marka el tipi malzeme nem ölçüm cihazıyla yapılmıştır. Nem ölçümlerinde
referans değer, her yapı taşının ve kitabenin dört köşesi ve orta noktasından
yapılan ölçümlerin aritmetik ortalaması olarak alınmıştır. Heroon yapısının,
taş ve harçlardan oluşan karmaşık strüktürü sebebiyle IR Thermography ile
sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Gözlemlerde Flir C2 marka termal kamera kullanılmıştır. Termal gözlemlerin atmosferik etkilerden minimum derece etkilenmesi amacıyla çekimler, sabah güneşin doğduğu ilk saatlerde yapılmıştır.
B Kilisesi’nde Bulunan Emeviler Dönemi Kitabelerinde sıcaklık ölçümleri,
Trotec BP17 marka kızılötesi termometre cihazıyla yapılmıştır. Sıcaklık ölçümlerinde referans değer, her kitabenin dört köşesi ve orta noktasından yapılan ölçümlerin aritmetik ortalaması olarak alınmıştır. Kitabelerde, değişen
sıcaklık ve nem değerlerinin bozunma süreçleri ile ilişkili olmalarından dolayı ölçümler, gün içerisinde 10.00, 13.00 ve 17.00 saatlerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen değerler hazırlanan ölçekli çizim ve haritalara renk tonları ile
işlenmiştir. Ayrıca sayısal değerler kıyaslanarak bozunma etmenleri ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
NDT VERİLERİ ve TARTIŞMA
Kitabelerde ve Heroon’un yapı taşlarında yapılan NDT ölçümlerinden
elde edilen değerler, matematiksel ilişkiler ve yapılan haritalar ile bu bölümde verilmektedir.
Emeviler Dönemi Kitabelerine Ait Veriler
Kitabe yüzeylerine uygulanan Schmidt Çekici testlerinde, Tablo 1.’deki
değerler bulunmuştur. Bu değerler22 standartlarına göre değerlendirildiğinde (Tablo: 2); 6 adet bloğun “fevkalade sert kayaç” sınıfına girdiği, 4 adet blo20
21
22

ASTM-D5873 2014.
ISRM 2007.
ISRM (1979).
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ğun ise “sert kayaç” sınıfı içerisinde olduğu görülmüştür. “Sert kayaç” sınıfı
içerisinde değerlendirilmekle birlikte III, V, VII ve IX kodlu blokların, yüzey
sertliğini kaybetmeye başlamış bloklar olduğu görülmektedir (Resim 4a, b, c,
d). Bu bloklardaki metinlerin mekanik etkilerle silinme riski, diğer bloklara
göre daha yüksektir. Kitabe bloklarının yüzey sertlik haritası (Resim: 5)’de
verilmektedir.
Kitabe yüzeylerine uygulanan ultrasonik hız testlerinde, Tablo 3.’deki değerler bulunmuştur. Bu değerler23 standartlarına göre değerlendirildiğinde
(Tablo: 4); 3 adet bloğun “yüksek”, 3 adet bloğun “orta”, 4 adet bloğun ise
“düşük” ultrasonik hız değer sınıfı içerisinde olduğu görülmüştür. “Düşük”
kategorideki blokların (III, V, VIII ve IX) içyapılarında; süreksizlikler, çatlaklar, boşluklar vb. sorunlar olduğu değerlendirilmektedir (Resim 6a, b, c, d).
Kitabe bloklarının ultrasonik hız haritası (Resim: 7)’de verilmektedir.
Kitabe yüzeylerinden elde edilen sertlik ve ultrasonik hız değerleri karşılaştırıldığında (Tablo: 5); III, V, IX numaralı blokların, yüzey sertlik kayıpları
ile içyapı bozunma durumlarının birbirleri ile ilişkili olduğu görülmüştür.
Bir başka deyişle bu kitabelerde bozunma; hem yüzeyde hem de iç kesimde
ilerlemektedir. VII numaralı blokta, yüzey sertlik kaybı görülmekle birlikte,
ultrasonik hız değerleri yüksek çıkmıştır. Bu durum, söz konusu bloğun parçalanarak daha istikrarlı içyapı değerlerine sahip birimlere ayrılması ile açıklanmaktadır (Resim: 8a). VIII numaralı blokta ise yüzey sertlik değeri yüksek
olmakla birlikte ultrasonik hız değeri düşüktür (Resim: 8b). Bu durum söz
konusu bloğun içyapısında; süreksizlikler, çatlaklar, boşluklar vb. sorunlar
olduğu biçiminde değerlendirilmektedir.
Kitabe yüzeylerinde gün içerisinde ölçülen nem değerleri Tablo 6.’da, nem
değerlerine dayalı haritalar (Resim: 9)’da verilmektedir. Nem haritaları incelendiğinde; I, II, III, V, VII, IX ve X numaralı bloklarda nem değişiminin
daha yüksek oranlarda olduğu belirlenmiştir. Yapı taşlarında, nem artış ve
azalışları; higrik genleşme-büzülme ve gözeneklilik artışı yoluyla bozumaya
sebebiyet verebilmektedir. Söz konusu 7 adet blokta, bu bozunma faktörünün egemen olduğu düşünülmektedir. Ayrıca V ve VII nolu blokların, sürekli nemli oldukları belirlenmiştir. Bu durum, blokların zeminden kapiler etki
ile gelen su ile beslendiklerini göstermektedir.
23

NBG (1985).
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Kitabe yüzeylerinde gün içerisinde ölçülen sıcaklık değerleri Tablo 7.’de,
sıcaklık değerlerine dayalı haritalar (Resim: 10)’da görülmektedir. Sıcaklık
haritaları incelendiğinde; kazı alanının çukur kesimindeki taşlarda gün içerisindeki sıcaklık farkları nispeten düşük seviyededir. Durumun istisnası,
dağınık mimari elemanlar nedeniyle sabah döneminde güneş görmeyen I, II
ve III numaralı bloklardır. Kilise zemininden görece daha yüksek konumda
olan IX ve X numaralı bloklar, gün içerisinde doğrudan güneş etkisine maruz kalmalarından dolayı, daha yüksek oranlarda sıcaklık değişimi etkileri
altındadırlar. Sıcaklık değişimi etkileri sonucunda kitabelerde, genleşmebüzülme davranışına dayalı mekanik parçalanmalar olasıdır (Resim: 11a,b).
Kitabe bloklarında, bozunmalar ve bozunma faktörleri göz önüne alınarak
oluşturulan indeks incelendiğinde; IV ve VI numaralı kitabeler dışında bütün bloklarda en az 1 bozunma durumu mevcut ve yine en az 1 bozunma
faktörü etkindir (Tablo: 8).
Heroon Yapısına Ait Veriler
Heroon’un antik caddeye açılan batı cephesindeki mimari elemanlara
uygulanan tahribatsız testlerden elde edilen verilerle oluşturulan haritalar
(Resim:12)’de görülmektedir. Yüzey sertlik ve ultrasonik geçiş hızı değerlerine göre, yapının cephesinde bulunan sütun tamburları ve söve parçası
oldukça düşük malzeme özellikleri göstermektedir (Resim: 12a,b). Tamburlar, atmosferik etkiler neticesinde bozunmuşlardır. Tamburlarda bozunmayı
ar ıran yan etmen, deniz kıyısından gelen tuzlu su zerreciklerinin taş yüzeylerinde kuruyarak bünyelerindeki tuz içeriklerini bırakmasıdır. Biriken tuz
sebebiyle yüzeylerde exfoliation ve flaking (pul pul dökülme) görülmektedir.
Cephenin güney kanadındaki sütun tamburunda, bozunma süreci ile ilişkili olan yüksek porozite; yüksek nem değerleri ve ortama göre daha düşük
sıcaklıklar biçiminde kendisini göstermektedir (Resim: 12c,d). Heroon’un
kuzey ve güney yönlerindeki iç cephelerine uygulanan tahribatsız testlerden
elde edilen verilerle oluşturulan haritalar, (Resim: 13-14)’de görülmektedir.
Yüzey sertlik ve ultrasonik geçiş hızı değerlerine göre, duvarlardaki yapıtaşları üst ve alt kesimlerde bozunmuşlardır (Resim: 13a,b-14a,b). Üst kesimlerdeki taşların, yağışlar sebebiyle oluşan süzülme zonundan etkilenerek bozundukları değerlendirilmektedir. Alt kesimlerdeki taşların bozunmasında,
topraktan kapiler etkiyle yükselen zemin suları etkindir. (Resim: 13c,d-14c,d)
haritalarında görülen yüksek yüzey nem değerleri ve düşük sıcaklıklar da bu
görüşü desteklemektedir.
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Heroon yapısının doğu yönündeki iç cephesinde uygulanan tahribatsız
testlerden elde edilen verilerle oluşturulan haritalar (Resim: 15)’de görülmektedir. Yapının bu duvarı, diğer iç çeperlerden farklı bir karaktere sahiptir.
Doğu yönündeki duvarın gerisinde, oldukça yüksek ve hacimli bir toprak yığını bulunmaktadır. Bu toprak yığını bünyesindeki drenaj ilişkileri, duvarın
nem dağılımını belirlemektedir. Yüzey sertlik ve ultrasonik geçiş hızı değerlerine göre duvardaki yapıtaşları, duvarın orta kesimlerinde bozunmuşlardır
(Resim: 15a,b). Yüksek yüzey nem değerleri ve düşük sıcaklıklar da bu bölgede görülmektedir (Resim: 15c,d). Buna karşın, kot bakımından bu kesimden daha aşağıda bulunan ve Lahit öğesine altlık olarak yerden yükseltilmiş
zeminde, bozunma ve nem sorunu büyük oranda görülmemektedir. Nem ve
bozunmanın, toprak yığını ile temasta bulunan orta kesimlerde görülmesi,
toprak yığını içerisinden süzülme yoluyla duvara su ulaştığını göstermektedir.
SONUÇ
Çalışmada; Knidos B Kilisesi’nde Bulunan Emeviler Dönemi Kitabeleri ile
Liman Caddesi’nde bulunan Heroon Yapısı’nda, NDT yöntemleri ile dayanım ve içyapı bakımından riskli yapı taşları belirlenmiştir. Yapı taşlarını etkileyen potansiyel ve aktif bozunma faktörleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Kitabelerde bozunmaya neden olan faktörler; topraktan kılcallıkla yükselen
nem, yağışlara bağlı ıslanma-kuruma döngüleri, günlük ısınma-soğuma döngüleri ve kitabelerin çevresinde gelişen bitkilerin oluşturduğu kama etkileri
(wedge eﬀects) olarak sıralanabilir. 10 adet kitabe bloğunun 8 adedinin en az
1 bozunma durumu ve en az 1 bozunma etkisi altında olduğu belirlenmiştir.
Kitabelerin bulunduğu kilisenin muhtemel zemin drenaj sistemi, yapının
yıkılması ve toprak birikimleri nedeniyle işlevini gerçekleştiremez duruma
gelmiştir. Zemin drenaj sisteminin işlevsiz kalması, topraktan kılcallıkla yükselen su sebebiyle nem artışına sebep olmaktadır. Temellerdeki nem artışı,
zemindeki kitabelerde de nem artışına neden olmaktadır. Kitabelerde nem
artışına neden olan ikinci faktör, yapı kalıntılarının üzerini örten toprak yığınlarıdır. Kot bakımından yüksekte olan toprak yığınlarından, daha alçak
ko aki kitabelere süzülen sular, kitabelerdeki nem oranını yükseltmektedir.
Gün içerisinde yüksek oranlarda gerçekleşen nem değişimleri, higrik genleşme-büzülme davranışları yoluyla bozunmaları hızlandırmaktadır. Ayrıca
kitabelerin yağışlara doğrudan maruz kalması, ıslanma-kuruma döngüleri
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oluşturarak, taşlarda bozunmalar meydana getirmektedir. Gün içerisinde
gerçekleşen ısınma-soğuma döngüleri, kitabelerde genleşme-büzülme etkisi
yaratarak uzun süreçlerde mekanik bozunmalar oluşturmaktadır. Kitabelerin yüzey sertlik değerlerinin düşmesi ile beraber, içyapılarında da bozunma eğilimleri artmaktadır. Yüzey sertliğini kaybetmeye başlamış kitabelerin,
mekanik etkilerle (ayak basma, yürüme, sürtünme vb.) silinme tehlikesi bulunmaktadır.
Düşük ultrasonik hız değerlerine sahip kitabelerin; iç yapılarında süreksizlikler, çatlaklar, boşluklar vb. sorunlar bulunmaktadır. Bu kitabelerde ilerleyen dönemlerde çatlak ve parçalanmalar görülmesi olasıdır. Kitabelerin
çatlakları arasında ve derzlerde gelişen tek yıllık bitkiler ve çok yıllık makiler, köklerinin büyümesi ile ortaya çıkan kama etkileri (wedge eﬀects) ile
kitabeleri parçalamaktadır. Heroon yapısında bozunmaya neden olan faktörler, topraktan kılcallıkla yükselen nem, yağışlara bağlı ıslanma-kuruma
döngüleri ve deniz kıyısından gelen tuzlu su zerrecikleri kökenli tuz kristalleşmesi olarak belirlenmiştir.
Deniz dalgalarının kıyıya vurması ile havaya karışan su zerrecikleri, yapı
taşlarının yüzeylerinde kuruyarak bünyelerindeki tuz içeriklerini bırakmaktadır. Taş yüzeylerinde biriken tuz, yağışlarla çözünerek ve hava sıcaklığıyla
kuruyarak tuz kristalleşmesine neden olmaktadır. Tuz kristalleşmesi, yüzeylerde exfoliation ve flaking (pul pul dökülme) tipi bozunmalar oluşturmaktadır. Yağışlarla meydana gelen ıslanma-kuruma döngüleri, hidrik genleşme, mineral bağlarında zayıflama, porozite artışı vb. sonuçlarıyla, taşlarda
bozunmalar oluşturmaktadır. Topraktan kılcallıkla yükselen nem, anı aki
taşlarda bozunmaya sebebiyet veren bir diğer önemli etmendir. Yüzey sertlik ve ultrasonik geçiş hızı değerlerine göre bozunmuş yapı taşları, anıtın
belirli bölgelerinde toplanmaktadır. Yapı cephesindeki sütun tamburları ve
söve parçası ile kuzey ve güney yönlerindeki iç duvarlarda kapiler zon ve
süzülme zonları, yapı taşlarının en çok bozundukları bölgelerdir. Yapının
doğu yönündeki iç cephesinde bozunma bölgesi, duvarın orta kesimidir. Bu
kesimdeki bozunma, duvarın arkasındaki toprak yığınından süzülen su ile
ilişkilidir. Arkeolojik alanlarda yapı taşı bozunmaları ile bozunma faktörleri
arasındaki kompleks ilişkilerin keşfedilmesinde NDT yöntemleri yeni olanaklar sunmaktadır. NDT yöntemleri ayrıca, bozunmaların sayısal olarak
ölçülmesi ve izlenmesi imkânı vermektedir. Böylece her anıt özelinde sürdürülebilir ve verimli bir koruma yaklaşımı üretilebilmektedir.
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Resim 1: Knidos kent planı; a) Liman Caddesi Heroon Yapısı, b) Kitabelerin yer aldığı B Kilisesi.
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Resim 2: Fotogrametri aşamalar; a) autodesk Recap programında oluşturulan 3D kilise
modeli, b) planar düzlemde alınan imaj, c) işaretlenen 10 adet kitabe bloğu, d)
kitabe bloklarına verilen numaralar.

Resim 3: Yapı taşlarında kullanılan tahribatsız test yöntemleri; a) Schmidt çekici, b) El tipi
ultrasonik P-Dalga hızı ölçer, c) El tipi malzeme nemölçer, d) IR termometre.
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Tablo 1: Kitabelerin yüzey sertlik değerleri.

Tablo 2: ISRM (1979)’ye göre kayaçların sertlik sınıflandırmaları.
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Resim 4: Yüzey sertliğini kaybetmeye başlamış bloklar; a) III. blok, b) V. blok, c) VII. blok,
d) IX. blok.

Resim 5: Kitabe bloklarının yüzey sertlik haritası.
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Tablo 3: Kitabelerin ulrasonik hız değerleri.

Tablo 4: NBG (1985)’ye göre kayaçların ultrasonik hız sınıflandırmaları.
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Tablo 5: Sertlik ve ultrasonik hız değerleri karşılaştırması.

Resim 8: a) VII. blok, b) VIII. blok.

Tablo 6: Gün içersindeki nem değeri yüzdelik (%) değişimleri.
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Resim 9: Kitabe bloklarının gün içersindeki yüzdelik (%) nem değerleri haritası.
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Tablo 7: Gün içersindeki sıcaklık değerleri (°C).

Resim 10: Kitabe bloklarının gün içersindeki
sıcaklık değerleri haritası.
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Resim 11: a) IX. blok, b) X. blok.

Tablo 8: Kitabelerin bozunma dereceleri ve bozunma faktörlerine göre düzenlenen indeks.
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Resim 12: Heroon batı cephesi; a) yüzey sertlik değerleri, b) ultrasonik geçiş hızı
değerleri, c) yüzey nem değerleri, d) termal görüntüleme.

Resim 13: Heroon’un kuzey yönündeki iç cephesi; a) yüzey sertlik değerleri, b)
ultrasonik geçiş hızı değerleri, c) yüzey nem değerleri, d) termal görüntüleme.
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Resim 14: Heroon’un güney yönündeki iç cephesi; a) yüzey sertlik değerleri, b)
ultrasonik geçiş hızı değerleri, c) yüzey nem değerleri, d) termal görüntüleme.

Resim 15: Heroon’un doğu yönündeki iç cephesi; a) yüzey sertlik değerleri, b)
ultrasonik geçiş hızı değerleri, c) yüzey nem değerleri, d) termal görüntüleme.
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PİSİDİA ANTİOKHEİA ANTİK KENTİNDE
JEOFİZİK ÇALIŞMALAR
M. Metin ÜNYAY*
Çağlayan BALKAYA
Olcay ÇAKMAK
Mehmet ÖZHANLI
Ü. Yalçın KALYONCUOĞLU
GİRİŞ
Günümüzde Göller Bölgesi olarak bilinen antik Pisidia, Isparta ve Burdur
illerinin tamamını, Konya’nın batı kısmı ve Antalya illerinin kuzey kısımlarını kaplamaktadır (Harita). Güneybatı Anadolu Bölgesi’nde yer alan Isparta’nın Yalvaç ilçesinin 1 km kuzeyinde konumlanan Pisidia Antiokheia Antik
Kenti, GB-KD doğrultusunda uzanan Sultan Dağları’nın Anthios Vadisi’ne
hâkim olan 129 m yüksekliğindeki bir tepede kurulmuştur (Harita). Pisidia
Antiokheia, ana kayaya oyulmuş benzersiz tapınağı, tepe yamacını kaplayan tiyatrosu, 15.000 kişilik stadyumu, meclis binası, meydanları, anıtsal giriş kapıları, sokak çeşmeleri, mükemmel kanalizasyon sistemi ve kiliseleriyle
tarih boyunca Anadolu’nun en gelişmiş kentlerinden biri olmuştur1. Kent,
aynı zamanda Hıristiyanlığın ilk günlerindeki önemli rolü nedeniyle Anadolu’nun önemli antik kentlerinden biridir. Kentin bu tarihi önemine rağmen,
67 hektarlık alanı kaplayan alanın arkeolojik kazılarla çok az bir bölümü gün
yüzüne çıkarılmıştır. Bu nedenle, ken e gerçekleştirilen jeofizik çalışmalar,
ekonomik olarak maliyeti yüksek olan kazı çalışmalarına yön vermesi açısından oldukça önem arz etmektedir.
*
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Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nde ilk jeofizik çalışma, 1997 yılında Kaya
vd. tarafından Roma hamamı ile palestra alanları arasında elektrik özdirenç yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Akropolis üzerinde 2001 yılında gerçekleştirilen manyetik araştırmada Roma hamamı ile anıtsal çeşme
(nymphaeum) arasında bir bazilika belirlenmiştir3. İzleyen yıllarda ise antik
kentin çeşitli alanlarında genel olarak yer radarı/jeoradar (ground-penetrating radar, GPR) ve elektrik özdirenç tomografi (EÖT) çalışmaları gerçekleştirilmiştir4. 2018 yılında, Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nin yeni ortaya çıkarılan Aediculus Bazilikası’nın kuzeybatısında konumlanan bir alanda (Resim:
1) yer radarı ve EÖT araştırmalarını içeren bir tümleşik arkeojeofizik çalışma
gerçekleştirilmiştir5. GPR ölçümleri, 90 profil üzerinde 500 MHz merkez frekanslı korumalı bir anten kullanılarak gerçekleştirilirken, EÖT veri kümeleri,
1 m elektrot aralığı ile 1 m aralıklı 25 profil üzerinde dipol-dipol dizilimiyle
toplanmıştır. GPR ve EÖT görüntüleme tekniklerinden elde edilen bulgular, yeraltında düzenli geometriler sunan insan yapımı arkeolojik kalıntılara
atfedilebilecek çeşitli yapıların varlığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle,
bu tümleşik jeofizik araştırmadan elde edilen sonuçların doğrulanması için
araştırma alanlarında arkeolojik deneme açmaları önerilmiştir.
2

Yöntem, Veri toplama ve Değerlendirme
Aedicilus Bazilikası’nın ve Cardo Maximus Caddesi’nin yaklaşık olarak
kuzeybatısında kalan 45 m × 23 m boyutlarındaki çalışma alanında GPR ve
EÖT yöntemleri uygulanmıştır. Antik kentin önemli yapıları ile birlikte çalışma alanı Resim 1’de gösterilmiştir. Arkeolojik alanlarda manyetik yöntemden sonra en yaygın olarak uygulanan GPR yöntemi, yüksek frekanslı bir EM
sinyalin bir verici antenden yere iletilmesi ve tabaka sınırlarından ve/veya
gömülü nesnelerden yansıyarak/saçılarak geri gelen ve şekil değiştiren bu
sinyalin alıcı antenler tarafından varış süresinin bir fonksiyonu olarak kaydedilmesi esasına dayanır6. GPR ölçümleri, 500 MHz merkez frekansına sahip
2
3
4
5

6

Kaya vd. 2012.
Smekalova vd. 2005.
Öztürk Akca 2011; Erek 2011; Üstol 2013.
Bu çalışma, FYL-2019-6959 No`lu Proje ile SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı’nca maddi olarak desteklenmiştir. Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI nezdinde katkılarından
dolayı kazı ekibine ve arazi çalışmalarına katılan SDÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğrencisi
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kapalı bir anten sistemi kullanılarak GB-KD doğrultulu 90 profilde (Resim:
2, üst panel); profiller arası 50 cm, iz aralığı 5 cm ve zaman penceresi ise 80
ns olacak şekilde toplanmıştır. Değerlendirmede; kazanç, bant geçişli süzgeç
(200-830 MHz) ve arka plan etkisinin giderilmesi gibi temel veri işlem teknikleri uygulanmıştır (GPR-SLICE v7.0).
EÖT, elektrik özdirenç yönteminde yaygın olarak kullanılan sondaj ve
profil ölçüm tekniklerinin kombinasyonuyla geliştirilen ve böylece yeraltının hem yanal hem de düşey yöndeki değişimlerini görüntülenebilmesini
sağlayan bir tekniktir. EÖT çalışması, dipol-dipol elektrot dizilimiyle KB-GD
doğrultulu 25 profil üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulamada elektrotlar ve
profiller arası uzaklık 1 m olarak seçilmiştir. Toplanan veriler L1 normu (robust) dikkate alınarak iki ve üç boyutlu ters çözüm teknikleri uygulanarak
değerlendirilmiştir (Geotomo software 2006a, b).
SONUÇLAR
GPR verilerinin değerlendirilmesi sonucunda yüzeyden 2.4 m derinlik seviyesine kadar yeraltı görüntüleri oluşturulmuştur. Bunlar arasından, 1.3-1.6
m seviyeleri için elde edilen sonuçlar Resim 2’de hem geleneksel (orta panel)
hem de kabartma (alt panel) görüntüler olarak sunulmuştur. En dikkat çekici
belirtiler, harita üzerinde 1 ve 2 numaralarla etiketlenmiştir. Burada, 1 numara ile gösterilen ve kırmızı/siyah renkli kesikli çizgiler arasında kalan alan
yaklaşık olarak 45 m × 10 m boyutlarındadır. Aediculus Bazilikası’nın hemen
bitişiğinde konumlanan bu alanda, belirli bir geometri sunan düzenli ve kuvvetli yansımalar olası arkeolojik yapı kalıntılarının (oda, duvar vb.) varlığını
göstermektedir. Burada, 10-20 m’ler arasında kalan apsis yapısı da oldukça
belirgindir. Ayrıca, bu alanın dışında, 2 numara ile kırmızı kesikli çizgiler
arasında (11.8 m-22.7 m, x yönünde; 10 m-17.3 m, y yönünde) gösterilen ve
yaklaşık olarak 77 m2’lik bir alanı kapsayan belirti de dikkat çekicidir.
Resim 3, bu belirtiler üzerinde ölçülen EÖT profillerinden 5 ve 16 için elde
edilen kesitleri göstermektedir. Bu kesitlerde, yüksek özdirenç değerleri (>
1500 ohm.m) gösteren ve 2-2.5 m derinlik seviyelerine değin gözlemlenen
belirtiler GPR sonuçlarını desteklemektedir. Sırasıyla 1.5 m ve 4.5 m derinlik
seviyeleri için oluşturulan özdirenç haritaları dikkate alındığında (Resim:4),
1 ve 2 numara ile etiketlenen ve yukarıda değinilen yapı kalıntıları açıkça izlenebilmektedir. Genel olarak, GPR daha yüksek çözünürlükte sonuçlar üretse de EÖT çalışmasının sonuçları da bu bulguları desteklemektedir. Tüm bu
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sonuçlar ışığında, araştırma alanında insan yapımı düzenli arkeolojik yapı
kalıntılarına işaret eden ve çalışma alanının yukarıda değinilen bölgelerinde kazı başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek deneme kazıları bu yapıların
mevcut Aediculus Bazilikası ile ilişkilendirilmesini sağlayacaktır.
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Harita: Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nin konumu (üs e) ve Antik kent yerleşim
alanının üç boyutlu topoğrafik haritası (al a)7.
7
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Balkaya vd. (2018)’den düzenlenmiştir.

............................................................................................................

Resim 1: 2018 yılında gerçekleştirilen arkeojeofizik çalışma alanı ve kentin önemli
yapıları8.

8

Ünyay vd. 2018.
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Resim 2: GPR profilleri (üs e), GPR veri kümelerinin
değerlendirilmesiyle elde edilen 1.3-1.6 m derinlik seviye
haritası (ortada) ve bunun kabartma sunumu (al a9).
9
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Resim 3: EÖT çalışmasından Profil 5 (üs e) ve Profil 16 (al a) için elde edilen kesitler.
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Resim 4: EÖT çalışmasından elde edilen sırasıyla 1.5 m (üs e) ve 4.5 m derinlik seviyeleri
özdirenç haritaları.
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ŞEREF HÖYÜK / KOMAMA JEOFİZİK
ARAŞTIRMALARI -2018
Olcay ÇAKMAK*
Çağlayan BALKAYA
Ralf BECKS
B.Ayça POLAT BECKS
GİRİŞ
Burdur İli, Bucak İlçesi, Ürkütlü Köyü’nün yaklaşık 2.5 km. doğusunda
konumlanan Şeref Höyük/Komama ve çevresi (Harita: 1) yüzey araştırması
çalışmaları 2014 yılından itibaren sürdürülmektedir. Pisidia Bölgesi’nde yer
alan ve yaklaşık 320 m × 460 m büyüklüğündeki höyük, Göller Bölgesi’nin en
büyük höyüğüdür. Tabakalanma Geç Kalkolitik Dönemde başlamakla birlikte kesintilerle Demir Çağ’ına değin sürmektedir. 19. yüzyıl sonlarında, W. M.
Ramsay ve diğer araştırmacıların höyük yakınlarında tespit e ikleri yazıtlar
bu bölgenin Pisidia’nın Roma Koloni kentlerinden biri olan Colonia Iulia Augusta Prima Fida Comama’ya atfedildiğini göstermektedir1. Höyük, Geç Kalkolitik Dönem’den başlayarak Roma İmparatorluk Dönemi’nin ortalarına değin
kısa kesintilerle yerleşim görmüştür. Höyük üzerinde, 4-8 Ağustos tarihleri
arasında gerçekleştirilen arkeoloji jeofiziği/arkeojeofizik çalışmalarda olası
yapı kalıntılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Süleyman Demirel ve Mehmet Akif Ersoy Üniversiteleri’nden araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmada, arkeolojik alanlarda manyetik prospeksiyon ve yer radarı/jeoradar
çalışmalarından sonra en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olan elektrik
özdirenç tomografi (EÖT) yöntemi uygulanmıştır.
*
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EÖT çalışması höyük üzerinde 25.8 m × 32.9 m’lik bir alanda gerçekleştirilmiştir (Harita:1). Alan çalışmasından elde edilen EÖT veri kümelerinin iki
ve üç boyutlu ters çözüm teknikleri kullanılarak değerlendirilmesiyle elde
edilen sonuçlar kesitler ve derinlik seviye haritaları olarak sunulmuştur. EÖT
çalışmasının bulguları, yeraltında düzenli geometriler sunan ve arkeolojik
yapı kalıntıları olabilecek belirtileri açıkça ortaya koymuştur. Bu belirtilerin
gözlemlendiği bölgelerde gerçekleştirilecek arkeolojik deneme açmaları yakın zamanda başlayacak Şeref Höyük / Komama kazılarına yön vermesi açısından önem arz etmektedir.
Yöntem, Veri toplama ve Değerlendirme
Şeref Höyük/Komama arkeolojik alanında elektrik özdirenç yöntemi sondaj ve profil ölçüm tekniklerinin kombinasyonuyla geliştirilen ve böylece
yeraltının hem yanal hem de düşey yöndeki değişimlerinin görüntülenebilmesini sağlayan EÖT tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. EÖT çalışması,
ARES (GF Instruments) çok kanallı özdirenç ölçüm cihazıyla Wenner-Schlumberger elektrot dizilimi kullanılarak GB-KD doğrultulu toplam 36 profil üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulamada, elektrotlar ve profiller arası
mesafe 0.7 m olarak belirlenmiştir. Çalışmada, ölçüm seviyeleri (“n-levels”)
araştırma derinliği 2.5 m olacak şekilde tasarlanmıştır. Arazi çalışmasından
elde edilen görünür özdirenç değerleri 2B ve 3B ters çözüm teknikleri2 kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları kesit ve derinlik seviye
haritaları olarak sunulmuştur. Resim 1, höyük alanında gerçekleştirilen alan
çalışmasından görüntüleri göstermektedir.
SONUÇLAR
EÖT çalışması, Şeref Höyük’ün topoğrafik olarak en yüksek bölgesinin
kuzey bölümünde kalan alanı üzerinde gerçekleştirilmiştir (Harita: 2). Toplam 36 EÖT ölçüm profili üzerinde ölçülen görünür özdirenç veri kümeleri
öncelikle 2B ters çözüm tekniği ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme
sonucu elde edilen tomogramlardan bazıları Profiller 1, 5, 10, 20 ve 36 için
Resim 2’de sunulmuştur. Tomogramlar, genel olarak, <%3.5 RMS değerleriyle elde edilmiştir. Buradan da açıkça görüldüğü gibi, olası arkeolojik yapıları
barındıran yeraltı genel olarak görece küçük özdirenç değerleri (<80 ohm.m)
göstermektedir. Tomogramlarda, bu ortam içerisinde ve yüzeyden 1.5 m de2

Günther et al. 2006; Rücker 2010.
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rinliğe kadar izlenen tabaka (~200-250 ohm.m) kültür katmanı olarak yorumlanabilir. Bu bağlamda, kültür katmanı içerisinde izlenen ve ortamın genel
özdirenç değerinden görece yüksek özdirenç değerleri (>300 ohm.m) sunan
belirtiler dikkat çekicidir.
Çalışma alanındaki tüm 2B özdirenç profilleri dikkate alınarak tüm veri
kümelerinin 3B ters çözümü gerçekleştirilmiştir. Ters çözümden elde edilen
sonuçlardan 0-2 m arasındaki çeşitli seviyeler için yeraltı derinlik haritaları
oluşturulmuş ve Şeref Höyük hava fotoğrafı üzerinde sunulmuştur (Resim:
3). Çalışma alanında yüzey genel olarak karmaşık bir özdirenç dağılımı sunmakla birlikte 0.25-1 m arasındaki seviye haritaları dikkate alındığında yeraltında insan yapımı olabilecek belirli bir geometrik form sunan ve belirli
bir doğrultuda uzanım gösteren belirtiler açıkça izlenmektedir. Bunlar arasında en belirgin olanları 0.5 m ve 0.75 m derinlik seviye haritaları üzerinde
gösterilmiştir (Resim: 4). 0.5 m derinlik seviye haritası (solda) incelendiğinde
GD-KB doğrultulu ve birbirine paralel üç yapı gözlemlenmektedir. Bunlar
arasında, en dikkat çekici olanı ortada konumlanan yapıdır. Harita üzerinde
siyah kesik çizgili elips içerisinde gösterilen ve 1 numara etiketiyle işaretlen
bu yapı ortalama 2 m genişliğinde ve yaklaşık 30 m boyunca uzanmaktadır.
Bu üç yapıyı dik olarak kesen diğer belirtiler de karakteristiktir. Bunlardan
bir tanesi 0.5 m derinlik seviye haritasında bir diğeri de 0.75 m seviye haritası
üzerinde sırasıyla 2 ve 3 numara etiketleriyle gösterilmiştir. Bu yapılar, genel
olarak, 500 ohm.m civarı ya da üzerinde özdirenç değerleri sunmaktadır. Şeref Höyük / Komama arkeolojik alanında gerçekleştirilen EÖT çalışmasından
elde edilen bu bulgular oldukça umut vericidir. Höyük ve civarında yüzey
araştırma çalışmalarının devam etmesi ve günümüze değin herhangi bir kazı
çalışmasının henüz gerçekleşmemesi nedeniyle bu belirtilerin gözlemlendiği
lokasyonlarda gerçekleştirilecek bir arkeolojik deneme açmasının önümüzdeki yıllarda başlanacak kazı çalışmalarına yön vereceği düşünülmektedir.
KAYNAKÇA
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Ürkütlü

Harita 1: Çalışma alanını gösteren yer bulduru.
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Harita 2: Elektrik özdirenç çalışması sınırları(Siyah kalın çizgi).

Resim 1: Arazi uygulamalarından görüntüler.
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Derinlik (m)

Uzaklık (m)

Profil No: 5, RMS: %2.3

Uzaklık (m)

Profil No: 10, RMS: %1.8

Uzaklık (m)

Profil No: 15, RMS: %1.3
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Profil No: 20, RMS: %3.3
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Profil No: 25, RMS: %2.0

Uzaklık (m)
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Derinlik (m)

Derinlik (m)

Derinlik (m)

Derinlik (m)

Profil No: 1, RMS: %2.1
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Resim 3: 3 boyutlu ters çözüm sonuçlarının derinlik kesitleri.

0.50m

0.75m

Resim 4: 0.5m ve 0.75m 3 boyutlu ters çözüm sonuçlarının yorumu.
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KAPASİTE HESAPLARI:
GÜVERCİNKAYASI KAZISI ÖRNEĞİ
Pınar ÇAYLI*
GİRİŞ
1994 yılında ”Aksaray, Nevşehir ve Niğde İlleri Yüzey Araştırmaları” sırasında saptanan Güvercinkayası’nda (Çatalsu, Gülağaç – Aksaray) kazı çalışmaları 1996 yılında başlamıştır1. 1996-2007 yılları arasında Aksaray Müze
Müdürlüğü adına, 2007-2019 yılları arasındaysa Bakanlar Kurulu Kararlı
kazı statüsünde Prof. Dr. Sevil Gülçur başkanlığında uluslararası bir ekiple kazılarak, tümüyle gün ışığına çıkarılmıştır. 2017 yılında arazi çalışmaları
tamamlanan Güvercinkayası’nda atölye ve yayına yönelik çalışmalar halen
devam etmektedir.
Volkanik Kapadokya Bölgesi’nde bulunan yerleşme, Melendiz Su’yunun
kıyısındaki yüksek bir kayalık üzerinde konumlanmıştır2. Üzerinde bulunduğu kayalığın doğal formasyonundan kaynaklı kod farklılıkları, Güvercinkayası’nda tabakalanmanın tanımlanmasını kimi yerlerde zorlaştırmıştır.
Bütünüyle kazılan yerleşmede, biri öncü olmak üzere üç tabaka saptanmıştır. Kaya üzerine oyulmuş norm boylarda kazık delikleriyle temsil edilen bir
öncü evre, yerleşmenin en uzun iskân edilen ana dönemi Orta Kalkolitik (I.
ve II. tabakalar) ve bölgeye tamamen yabancı unsurlarla gelip yerleşen Güney Mezopotamya etkili Geç Obeyd/Post Obeyd (III. tabaka) dönemleri takip
edilebilmektedir3.
Bu yazıya konu edilen depo kapları Orta Kalkolitik Dönem’e ai ir. Yerleşmede yaşanan bu dönem (M.Ö. 5200-4810), Anadolu’da karmaşıklaşmaya
başlayan sosyo ekonomik devinimleri ve kentleşme öncesi süreci anlamamız
bakımından önemli katkılar sunmaktadır.
*
1
2
3

Dr. Öğrt. Görev. Pınar ÇAYLI, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, 50000, Nevşehir/TÜRKİYE. pinarkeo@yahoo.com; pinarcayli@nevsehir.edu.tr.
Gülçur, 1999: 111.
Gülçur, 2012: 217.
Çaylı, 2018: 247-254.
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GÜVERCİNKAYASI’NDA ÜRÜN DEPOLAMANIN YERİ VE ÖNEMİ
Orta Kalkolitik Dönem’de tarım ve hayvancılığa dayanan kırsal ekonomisiyle öne çıkan Güvercinkayası yaklaşık 500 yıllık kesintisiz tabakalanma
verir. Bu süreçte Güvercinkayalıların, mimari planlamayı ekonomilerine
göre biçimlendirdikleri anlaşılmaktadır. Bir ana mekân ve bir kiler odasından oluşan, birbirine bitişik, dikdörtgen taş evlerde tarımsal ürünün depolanması için geniş yer ayrılmıştır. Depo kaplarıyla dolu kiler odalarının yanı
sıra, değirmen görevi üstlenen öğütme sekileri ve her evde yer alan silolar
da tarımdan elde edilen hasatın yerleşme içinde işlendiğini ve biriktirildiğini
gösterir. Yerleşmeyi fiziksel olarak ayıran, iki gözetleme kulesiyle sur yapısının, özellikle yukarı yerleşmede biriktirilen ürünleri ve bu ürünlerin denetimini yapan kişi ya da grupları korumak için inşa edildiği düşünülmektedir.
Bu durum, sosyal açıdan farklılaşmış grupların varlığına, diğer bir söylemle
sınıflı topluma doğru gidildiğine işaret etmektedir.
Artı ürün, Güvercinkayası Orta Kalkolitik Dönem’de, yerleşmenin hem
fiziki hem sosyal yapısını değiştirmiştir. Bu değişimin arkeolojik kanıtları,
çoğunlukla konut içlerinde ve birkaç örnekle açık alanlarda bulunan, silo,
petek, kutu gibi sabit depo birimleri, kiler odası, öğütme sekisi, işlik alanı
ve savunma sistemi gibi mimari öğeler ya da taşınır envanterlerden depo
kaplarıdır4.
KAPASİTE HESAPLARININ ÇANAK ÇÖMLEK ÇALIŞMALARINDAKİ
YERİ VE ÇANAK ÇÖMLEK KAPASİTELERİNİ ÖLÇMEDE KULLANILAN
YÖNTEM
Arkeologlar çanak çömlek çalışmalarında tipoloji, kronoloji, fonksiyon,
fiziksel, kimyasal ve petrografik analizleri yaygın olarak kullanırlar. Ancak
metrik ölçümlerle kapların kapasitelerinin hesaplanması nadiren kullanılan
bir parametredir5. Bu konuya ilgi eksikliğinin nedeni “sıkıcı” ölçüm ve hesaplamalar yapma zorunluluğu olabilir. Çünkü bir depo kabını bütün ya da
bütüne yakın hale getirmek bir günlük kullanım kabını tümlemekten daha
zordur.
Bir depo kabının ne kadar ürün aldığı deneysel yöntemlerle (kabın sıvı,
kum ya da benzeri bir maddeyle doldurulduktan sonra, bir ölçü kabı yardı4
5

Çaylı 2009, 2018.
Thalmann, 2007: 431.
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mıyla hacmini hesaplamak), tartarak, göz kararı ya da kabın formuna uygun
bir hacim formülü kullanılarak ölçülebilir/hesaplanabilir.
Metrik ölçümler yaparak depo kaplarının hem kullanım amaçlarına hem
de o toplumun sosyal ve ekonomik yönünü ölçmeye ilişkin bazı çıkarımlarda
bulunmak mümkündür. Bunlar kişisel, kolektif, kısa ya da uzun süreli kullanıma uygun olup olmadığı, ticari amaçlı kullanılıp kullanılmadığı, depolanan ürünün besleyeceği nüfus (demografik bilgi), ideal boyu a seri üretim
yapılıp yapılmadığı (ne kadar doluysa taşıması o kadar zor) şeklinde sıralanabilir.
Bir depo kabının hacmini metrik bir formülle hesaplayabilmek için temel
prensip kabın genel formunda konik, küre, silindir gibi geometrik biçimde
karşılığı olan bir form yakalayabilmektir. Elimizdeki biçime en uygun formül hesaplamada kullanılır. Küresel gövdeli bir geometrik cismin dilimler
halinde kesilmesiyle elde edilen her bir parça ara kesit olarak tanımlanır.
Hesaplamalarda kullandığımız formülün küresel gövdeli depo kaplarında
kullanılabilmesi, bu ara kesitlerin daire biçimli olmasıyla ilişkilidir (Çizim:1).
Güvercinkayası yerleşmesinde ürün depolamayla ilgili gerek sabit ( silo,
petek vb.) gerekse taşınır donanımlar (depo kapları) arkeolojik görünürlük
bakımından oldukça tanımlıdır. Yukarı yerleşmenin aşağı yerleşmeye oranla
ürün alma kapasitesinin fazlalığı çıplak gözle görülmektedir. Ancak bu durumu somutlaştırmak ve matematiksel verilerle tanımlayabilmek için yukarıda bahse iğimiz metrik ölçüm Güvercinkayası küresel gövdeli depo kaplarında uygulanmıştır.
Küresel Gövdeli Güvercinkayası Depo Kaplarının Kapasite Hesapları
Güvercinkayası depo kapları çalışılırken, tümleme işlemleri sırasında yeterli matematiksel büyüklüklere ulaşan kapların kapasite hesaplarında hacim formülü uygulanmıştır. Çanak çömlek kapasite hesaplamasında, bu formülün uygulanabilmesi için ön koşul, simetrik bir kabın, ortadan hayali bir
hatla bölündüğünde iki eşit parçaya ayrılabilmesidir. Güvercinkayası’nda
dört duvarıyla belgelenebilen tüm yapıların depo kapları bu yöntemle hesaplanmıştır6. Aşağıda detaylandırılarak ele alınan örneğin hacim hesabında,
kabın gerçek (1/1) ölçüleri kullanılmıştır (Çizim: 2)7. Simetrik bu kap, boy6
7

Çaylı 2009, 2018.
Çaylı, 2009: 122.
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dan boya iki eşit parçaya ayrılıp, parçaların bir tarafı yatay biçimde 20 eşit
dilime (n) bölünmüştür. Dilimlerin yüksekliğinin mümkün olduğunca kısa
tutulmasına özen gösterilmiştir. Dilim yüksekliklerinin kısa tutulması, çıkacak sonucun gerçeğe yakın olmasında etkendir. Dilimlerin tabanları yarıçap
(r) olarak kabul edilmiştir. Yüksekliği (h) ise bir üs eki dilimin başlangıcı ile
sınırlandırılmıştır. Her yarıçapın karesi (r2) yükseklik ve pi sayısı (π=3,14)
ile çarpılmış ve bu değerler toplandığında çıkan sonuç, ölçüm yapılan kabın
toplam hacmini vermiştir8. Bu bilgilere göre formülün açılımı aşağıdaki gibidir:
Vv=V1+V2+ V3+ V4+ V5+ V6+ V7+ V8+ V9+ V10+ V11+ V12+ V13+ V14+ V15+ V16+
V17+ V18+ V19+ V20+ ...
Vv= [(r1) 2π.h]+ [(r2) 2π.h]+ [(r3) 2π.h]+ [(r4) 2π.h]+ [(r5) 2π.h]+ [(r6) 2π.h]+ [(r7)
2
π.h]+ [(r8) 2π.h]+ [(r9) 2π.h]+ [(r10) 2π.h]+ [(r11) 2π.h]+ [(r12) 2π.h]+ [(r13) 2π.h]+
[(r14) 2π.h]+ [(r15) 2π.h]+ [(r16) 2π.h]+ [(r17) 2π.h]+ [(r18) 2π.h]+ [(r19) 2π.h]+ [(r20)
2
π.h]+…….
Buna göre;
9

Kat. No.: 71 Tip No: VB3c

H= 96,4cm. Gövde Çapı= 62.5cm.
Vv=((18,5)2x3,14x4,5))+((18,0)2x3,14x4,5))+((18,5)2x3,14x4,5))+((19,0)2x3,14x
4,5))+(20,5)2x3,14x4,5))+
((25,0)2x3,14x4,5))+((28,5)2x3,14x4,5))+((30,5)2x3,14x4,5))+((31,5)2x3,14x4,5)
)+((32,5)2x3,14x4,5))+((32,5)2x3,14x4,5))+((32,5)2x3,14x4,5))+((31,5)2x3,14x4,5))
+((29,5)2x3,14x4,5))+(27,0)2x3,14x4,5))+((24,5)2x3,14x4,5))+ ((21,0)2x3,14x4,5))+
((17.5)2x3,14x4,5))+((13,5)2x3,14x4,5))+((9,5)2x3,14x4,5))
Vv=177.045cm3 =0.18 m3=177,04 lt.
Yukarıda santimetreküp cinsinden bulunan değer, önce metreküpe daha
sonra litreye çevrilmiştir10. Güvercinkayası’nın tarım ve hayvancılığa dayalı
kırsal ekonomisi göz önüne alındığında, arpa ve buğdayın hasa an alındığı
haliyle 1 lt.’ye karşılık gelen ağırlık değeri metrik ifadelerde kullanılmıştır
(Buğday 1lt.= 820 gr. ve Arpa 1lt= 720 gr.). Bunun yanı sıra bu depo kaplarının içinde yağ, süt vb. gıdaların depolanabileceği de önerilebilir.

8
9
10

Güvercinkayası depo kaplarında hesaplamalar elde yapılmıştır.
Çaylı, 2009: 123.
1000 litre= 1 m3 h p://www.convertworld.com/tr/hacim/Galon.html
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Orta Kalkolitik Güvercinkayası‘nda fonksiyonlarına göre çömlek ve küp
olarak ayrılan depo kaplarında ağız çapları ve yükseklikler aynı olsa dahi karın genişlikleri hemen her birinde farklıdır. Kabın hacmini doğrudan etkileyen bu parametre doğrultusunda, depo kapları küçük, orta, büyük ve ba al
olmak üzere ürün alma kapasitelerine göre dört grupta sınıflandırılmıştır11.
Büyük ve ba al boyutlu depo kapları taşınmaz statüsünde, kiler odalarında
kap sokularıyla sabitlenerek kullanılmaktadır. Her konu a en az bir büyük
ve/veya ba al boy depo kabı bulunmaktadır.
DEĞERLENDİRME
Güvercinkayası’nda köyün kurulduğu kayalık formasyonun, komünal
alan kullanımına uygun olmadığı, ev içi depolama geleneğinin yaygın olduğu gözlenmektedir. Toplum bireylerinin yerleşme içinden çok, yerleşme dışında sıklıkla bir araya gelebilecekleri, en azından aktif tarımsal faaliyetlerin
göstergesi depo birimlerinin yerleşmedeki yoğunluğundan anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda Güvercinkayası depolama birimlerine ilişkin yapılan bütün
hesaplamalar, artı ürünün yerleşmedeki önemini somutlaştırmak içindir.
Güvercinkayası’nda depolama aygıtlarının önemli bir bölümünü oluşturan
toplam 350 kap12 üzerinde hesaplama yapılmıştır.
Küçük ve orta ölçekli depo kaplarının günlük ve sezonluk ihtiyaçlara yönelik hane tipi kullanıma uygun olabileceği, hafif malzemeden üretilmiş aygıtların (tulum/post/sele sepet) yanı sıra bu boyu aki kapların da yakın ya
da uzak mesafeye ürün sevk etmekte de kullanılabileceği önerilebilir. Büyük
ve ba al boy depo kaplarının tıpkı bir silo gibi sabit bir depolama görevi
üstlenip uzun süreli depolama için kullanıldığı, aynı zamanda çoğunlukla
‘özel yapılarda’ bulunmaları nedeniyle bireysel ya da hane kullanımından
çok kamunun malı olabileceği düşünülmektedir.
Tamamı el yapımı Güvercinkayası depo kaplarının her kategorisinde belirli ölçü ve kullanıma uygun üretim yapıldığı anlaşılmaktadır. Güvercinkayası Orta Kalkolitik I ve II. tabakası çanak çömlek repertuvarında gözlenen
standartlaşma, III. tabakada13 seri üretim ürünlerle kendini gösteren örneklerden tamamen farklıdır. Buradaki standartlaşma, tıpkı mimaride olduğu
11
12
13

Çaylı, 2018: 357, Tablo 4.6.
Çaylı tarafından tamamlanan yüksek lisans ve doktora çalışmalarında değerlendirilen depo kabı
sayısı. bkz. Çaylı 2009; 2018.
Demirtaş, 2017; 2018.
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üzere bir geleneğin uzun süreli olarak çok fazla değişim göstermeden izlenmesi, genel özelliklerin korunması biçimindedir.
Yerleşmedeki fiziki ayrımın ana nedeni, koruma altına alınan birey, grup
ya da mallar olmalıdır. Bu görüşün kanıtlarından biri de hesaplamalardan
edinilen somut değerlerdir.
KATKI BELİRTME
Güvercinkayası Orta Kalkolitik Dönem depo kaplarını çalışmam için izin
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Çizim 1:14 Küresel Gövdeli Depo Kaplarının Kapasite
Hesaplamalarında Kullanılan Formül ve Kap
Üzerindeki Ara Kesitleri Gösteren Şematik Çizim (Çizim
M.A. İlkay Merve Duru tarafından düzenlenmiştir).

Çizim 2: Hacim Hesabı Yapmak İçin Dilimlere Ayrılmış
Güvercinkayası’na Ait Bir Küp (Kat. No: 7).
14

Rice,1987: 222,Fig. 7.8.
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KADIKALESİ’NİN (ANTİK ANAİA)
PALEOCOĞRAFYA VE JEOARKEOLOJİSİ
(KUŞADASI-AYDIN)
Aylin KARADAŞ*
Rifat İLHAN
Ertuğ ÖNER
Serdar VARDAR
Senem YILDIZ
ÖZET
Kadıkalesi ve yakın çevresinde ilk yerleşimden günümüze kadar gerçekleşen doğal çevre değişmelerinin belirlenmesi, arkeolojik çalışmalar açısından önemlidir. Özellikle son 6000 yıllık sürede meydana gelen değişmelerin belirlenmesi, bu çevredeki alüvyal/kolüvyal birikimlerin incelenmesi ile
mümkündür. Bu amaçla Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğü ile Kadıkalesi ve
yakın çevresinde toplam 13 delgi sondaj tarafımızdan gerçekleştirilmiştir.
Sondaj verilerinin ve arazi gözlemlerimizin sonucunda Kadıkalesi ve çevresinin paleocoğrafya özellikleri belirlenmiştir. Buna göre Son buzul maksimumundan, Orta Holosen’e kadar yükselen deniz seviyesi ile kıyı çizgisi
bugüne oranla 1-2 km kadar içeriye sokulmuştur. Kıyı çizgisinin en fazla karaya doğru ilerlediği Orta Holosen’de (GÖ 7000-6000 yıl önce) Kadıkalesi’nin
bulunduğu alanın denizle çevrili, ancak doğu bölümünden ince bir boyunla
karaya bağlı bir yarımada halinde olduğu gözlenmiştir. Bu alanda ilk yerleşimin günümüzden 6000 yıl önce başladığı düşünüldüğünde, yarımadanın
kuzey ve güneyindeki uygun girintiler liman olarak kullanılmış olabilir.
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GİRİŞ
Kadıkalesi ya da diğer adıyla Anaia, Kuşadası ve Davutlar arasındaki kıyı
düzlüğünde yer alır (Harita: 1A). Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğü güney ve
doğudan yüksekliği 1000 metreyi aşan dağlarla çevrelenmiştir. Bu dağlık
alanlardan dik yamaçlarla, Neojen yaşlı birimler ile Paleozoik- Mesozoik yaşlı mermer ve şişt üzerinde gelişen alçak platolar şeklindeki yükseltisi daha
az olan düzlüklere geçilir (Harita: 1B ve 2A). Davutlar ve çevresinde daha
az eğimli yamaçlardan etek düzlüğüne ve Davutlar kıyı düzlüğüne ulaşılır
(Harita: 2a ve 2B). Kadıkalesi’nin bulunduğu Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğünde yılın her dönemi su taşıyan büyük bir akarsu yoktur. Yöredeki kısa
boylu dereler özellikle kış aylarında yağışların artmasına bağlı olarak bol su
taşırlar. Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğü ve yakın çevresi Akdeniz makro
klima bölgesi içerisinde yer almaktadır. Yörede büyük ölçüde Akdeniz elemanlarından oluşan bitki örtüsü gelişmiştir. Kuşadası ve çevresinde topraklar genel olarak sığ, orta bünyeli ve şiddetli erozyona uğramış topraklardır.
Kuşadası çevresinde Eski Tunç Çağı’na kadar inen yerleşmeler saptanmıştır, ancak yeni araştırmalarla bu tarihin daha da eskilere inmesi mümkündür.
Yöre Bizans Dönemine kadar kesintisiz olarak yerleşilmiştir. Kuşadası’nın
asıl öneminin artması Efes ve Milet’in tarih sahnesinden tamamen silinmesi olmuştur. Bu şehirlerin limanları kullanılamaz hale geldikten sonra kent
gelişmeye başlamış ve Ortaçağ’da Scala Nuovo adıyla anılan bir iskele kenti
haline gelmiştir (Büyükkolancı, 2000). Sahip olduğu coğrafi avantajlar nedeniyle Kuşadası ve çevresi eski yerleşim alanlarına sahiptir. Bu eski yerleşimlerden biri de Kadıkalesi’dir.
KUŞADASI-DAVUTLAR DÜZLÜĞÜ VE KADIKALESİ ÇEVRESİNİN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Menderes masifine ait Paleozoik yaşlı metamorfik birimler Batı Anadolu’nun temelini meydana getirir (Harita: 1B). Bunlar, gnays bir çekirdek ile
onun üzerindeki mikaşist ve bu iki birimi örten mermerlerden oluşur. Masifi
kuşatan formasyonlar, örtü birimi olarak ifade edilir (Öner ve Uncu, 2001)
(Harita: 1B ve 2A). Neojen’den itibaren bölgedeki ilk çöküntü alanları gelişmeye başlamış ve bugün Batı Anadolu’nun başlıca akarsularının yerleştiği B-D
yönlü grabenler şekillenmiştir. Bu sırada yüksek yerlerden aşınan materyaller çukur yerlerdeki göllerde birikerek Söke Formasyonunu oluşturmuşlardır
(Öner ve Uncu, 2001). Bu formasyon Söke kuzey ve kuzeybatısında yüzeyler
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ve Davutlar-Kuşadası çevresinde geniş bir alanda gözlenir. Söke Formasyonu, Paleozoik-Mesozoik yaşlı örtü kayaçları üzerine açısal bir uyumsuzlukla
gelir ve Üst Miosen yaşlı volkanitler ile Kuaterner yaşlı alüvyonlar tarafından
yine açısal bir uyumsuzlukla örtülürler. Orta Miosen yaşlı olarak kabul edilen formasyon, akarsu-göl geçişi ve göl ortamında çökelmiştir (Bargu ve Turgut, 1993; Göktaş, 1998; Öner ve Uncu, 2001; Yılmazer vd., 1994) (Harita 2A).
Caferli doğusunda yüzlek veren volkanik kayaçlar ise andezit-trakiandezit
lav ve tüflerinden oluşmaktadır. Bu kayaçlar, eski grabenin D-B doğrultusu
içinde KD-GB doğrultulu yeni uzanımının kesişim yerinde oluşmuşlardır ve
Üst Miosen yaşlıdırlar (Ercan vd., 1985-1986; Öner ve Uncu, 2001) (Harita 2A
ve 2B). Samsun Dağı‘nın güneyinde olduğu gibi, Davutlar güneyi ve Milli
Park alanı içinde izlenebilen Pleistosen yaşlı eski birikinti konileri Doğanbey
Formasyonu olarak adlandırılmıştır (Bargu ve Turgut, 1993). Orta-iyi yuvarlanmış çakıllardan oluşan bu birim daha genç birikinti konileri ve alüvyonlarla örtülmektedir. Yörenin topografik özellikleri, yapısal çizgilerle büyük
ölçüde uyumlu olup, yer şekillerinin yorumlanmasıyla, tektonik çizgilerin
belirlenmesi kolaylaşmaktadır (Öner ve Uncu, 2001) (Harita: 2A ve 2B).
KUŞADASI-DAVUTLAR DÜZLÜĞÜ VE KADIKALESİ ÇEVRESİNİN ARKEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Kuşadası ve çevresini içine alan kıyı yöresi, konumu ve sahip olduğu coğrafi özellikleri nedeniyle Neolitik ’ten günümüze yerleşmeler kurulması için
uygun bir alan olmuştur. Bu olumlu şartlar nedeniyle yörede çok sayıda eski
yerleşim noktaları bulunur. Araştırma konumuzu oluşturan Kadıkalesi-Anaia yanında Pygela, Panionion, Neapolis, Ilıca Tepe gibi eski yerleşimler bunların bazılarıdır (Harita: 3). Bu eski yerleşimlerden biri olan Kadıkalesi ören
yeri Kadıkalesi Aydın ili, Kuşadası ilçesi’nin güney kıyılarında bir höyüğün
üzerinde yer almaktadır (Mercangöz, 2003 ve 2005). Bu alan Kuşadası’nın en
verimli tarım arazilerinden biri olan Karaova mevkii olarak bilinir. Kadıkalesi höyüğü üzerindeki kale ve 100 metrelik çevresi sit alanı olarak koruma
altındadır. Bu alanda yapılan çalışmalar bölgenin yerleşim tarihinin Neolitik’e kadar indiğini ortaya koymuştur. Kadıkalesi ve Strabon’un söz e iği 12
Ion kentinin kutsal toplanma merkezi Panionion, Neapolis, Marathesion ve
Pygelea Kuşadası ve yakın çevresindeki bu dönemde iskân görmüş yerleşim
yerleridir (Harita 3). Sahip olduğu zenginlik, bereketli topraklar, stratejik, konum ve önemli ticaret limanlarıyla bölge her zaman hakim güçlerin ilgisini
çekmiştir. Kalkolitik çağdan Bizans’a kadar çok geniş bir zaman aralığında
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zengin buluntu veren Kadıkalesi höyüğü Batı Anadolu arkeolojisi için önemli bir merkez konumundadır. Kadıkalesi, Ortaçağda Anaia adı ile bilinen
(Mercangöz, 2005) ve Akdeniz ticaret dünyasında önemli bir yeri bulunan
antik liman kentinin korunması için protohistorik höyük üzerine 12.-13. yüzyıllarda inşa edilmiş bir Bizans kalesidir (Bayram, 2008). Kadıkalesi höyüğünde yapılan kazı çalışmalarında elde edilen verilere göre buradaki en eski
yerleşim katının günümüzden 6000 yıl öncesine, Son Kalkolitik çağa kadar
indiği belirlenmiştir. Çevredeki araştırmaların yanı sıra hava fotoğraflarının
verdiği bilgiler sayesinde höyüğün özellikle ilk kurulduğu dönemlerde kıyıyla bağlantılı bir yarımada ya da kıyıya çok yakın bir ada olup olmadığı
soruları belirmiştir (Yüksel vd., 2011) (Resim 1).
KUŞADASI-DAVUTLAR DÜZLÜĞÜ VE KADIKALESİ ÇEVRESİNİN PALEOCOĞRAFYA VE JEOARKEOLOJİSİ
Kadıkalesi ve yakın çevresinde ilk yerleşimden günümüze değin meydana
gelen doğal çevre değişmelerinin belirlenmesi, arkeolojik çalışmalar açısından önemlidir. Özellikle son 6000 yıllık sürede meydana gelen değişmeler bu
çevredeki alüvyal/kolüvyal birikimlerin incelenmesi ile belirlenmesi mümkündür. Bu amaçla Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğü ile Kadıkalesi ve yakın
çevresinde toplam 13 delgi sondaj tarafımızdan gerçekleştirilmiştir (Harita:
4A ve 4B) (Yıldız ve Öner, 2015). Kadıkalesi’nin bulunduğu Kuşadası-Davutlar Düzlüğü Son Buzul Çağı maksimumundan (G.Ö. 20.000 yıl) önemli
doğal çevre değişmelerine uğramıştır. Özellikle insanların bu alana yerleştiği
dönemlerdeki manzara, günümüzden farklıdır. Bunun nedeni, günümüzden
20 bin yıl önce, Dünya denizlerinin seviyesinin büyük miktarda su kütlesinin yüksek enlemlerde buzullar halinde tutulması nedeniyle bugüne oranla
-130 daha alçak olmasıdır (Waelbroeck et al., 2002) (Çizim: 1.1). Bu dönemde
Kuşadası-Davutlar düzlüğü, kıyı çizgisinin Sisam adası açıklarına kadar çekilmiş olması nedeniyle, Kuşadası Körfezi’nin de içinde olduğu büyük bir
ovanın doğu ucunda bulunan etek düzlüğü olduğu söylenebilir. Daha sonra
iklim değişmesine bağlı sıcaklıkların artması ile buzullar giderek erimiş ve
dünya denizleri son buzul çağı maksimumunu izleyen dönemde yükselmeye
başlamıştır. Bu yükselme Erken Holosen’de de devam etmiştir. Deniz seviyesi yükselmesi günümüzden 6000 yıl öncesine yani Orta Holosen’e kadar devam etmiştir. Son 6000 yıllık sürede ise yerel farklılıklar göstermekle birlikte
günümüz seviyelerinde kalmıştır (Kayan, 2012; Brückner et al., 2010) (Çizim:
1.2 ve 1.3). Bu son dönemde yani deniz seviyesi yükselmesinin durmasından
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sonraki Geç Holosen’de, yüksek kesimlerden gelen küçüklü büyüklü akarsuların taşıdığı sedimanlarla kıyı bölümünün dolma süreci ön plana geçerek,
Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğü bugünkü şeklini almıştır.
Bütün bu doğal çevre değişmelerinin belirlenmesi amacıyla Kadıkalesi ve
kıyı düzlüğünde toplam 13 delgi sondaj gerçekleştirilmiştir. Bütün bu sondajlarla ilgili ayrıntılı sedimantolojik, paleontolojik ve palinolojik analizler
yapılmıştır (Yıldız ve Öner, 2015; Karadaş, 2018). Bu analizlere örnek olarak
Kadıkalesi-01 sondajına ait veriler Çizim 2 ve Resim 2’de verilmiştir. Aynı zamanda sondaj verilerine dayanılarak Kadıkalesi çevresine ait ayrıntılı kesitler
hazırlanmıştır (Çizim: 3, 4 ve 5). Delgi sondajlarla sağlanan sedimantolojik,
stratigrafik ve paleontolojik veriler ışığında ovayı oluşturan farklı alüvyon
katmanları ayrılmış ve bunların jeomorfolojik gelişme ile ilişkisi kurulmuştur. Böylece Kadıkalesi ve yakın çevresinde yapılan delgi sondajlardan sağlanan bütün bu verilere dayanılarak, Holosen başlarından günümüze kadar
yörenin şekillenmesi belirlenmeye çalışılmıştır.
Yörede yapılan toplam 13 sondajın 4’ü Kadıkalesi güneydeki kıyı düzlüğünde bulunur (Harita: 4A). Holosen transgresyonu sonucu ilerleyen kıyı
çizgisini izlemek amacıyla yapılan 01, 02, 07 ve 10 numaralı sondajlarda denizel sedimanlara ulaşılmıştır. Orta Holosen’de deniz bu sondaj noktalarının
olduğu alana kadar sokulmuş ve sığ denizel bir ortamın varlığına neden olmuştur (Harita: 5). Kadıkalesi 01 sondajı Güzelçamlı yakınlarındaki Kamışlı
bataklığında yapılmıştır (Harita: 4A). Sondajın yüzeyden itibaren ilk 2 metresi makro ve mikro fosillerle de kanıtlandığı üzere bataklık sedimanlarından oluşur. Derine doğru 560 cm’lere kadar tatlı su ortamını yansıtan fosiler
devam etmektedir. Sondajın 680 ila 1125 cm’leri arasında ise sığ deniz sedimanlarından oluşmaktadır. Bol mikalı, gri ince kumların bulunduğu denizel
sedimanlardan alınan örnekler içerisinde sığ kıyıyı temsil eden türler bulunmuştur. Sondaj sarı renkli iri taş parçalarının olduğu transgresyon öncesi sedimanlarda sona ermiş olup bu noktada transgresyon yüzeyine ulaşılmıştır
(Çizim: 2, Resim: 2). Kadıkalesi-02 no’lu sondaj Kamışlı bataklığının kuzeyinde yapılmış ve 19 metre derinliğe inilmiştir (Harita: 4A). 0-160 cm arası
açık kahve renkli silt ve ince kumlu taşkın sedimanı geçilmiştir. 320-615 cm
arası gri silt-kil içinde çok bol kavkı kırıntıları, bitki kalıntıları ve ince kumlu
kıyı materyali seviyesi belirlenmiş ve 615 cm’den itibaren sığ denizel birime
geçilmiştir. 1545 cm’den itibaren plaj kumu niteliğinde sarı renkli, temiz orta
kum devam etmiştir. Kadıkalesi-02 sondajı noktasında incelenen sedimanlar,
genel olarak üst bölümlerde bataklık, 4 metrelerden itibaren de denizel bir

.............................................................................................................. 531

ortam olduğunu göstermiştir. Kıyı düzlüğünde yapılan Kadıkalesi-07 sondajında 14 metre derinliğe inilmiştir (Harita: 4A). Sondaja ait sedimanların incelenmesi ve paleontolojik analizler sonucu yüzeyden itibaren ilk 4,5 metrelik
bölüm yüzey toprağı, kültür katmanı ve kıyı bataklığı birimlerinden oluşmuştur. Bu derinlikten sondaj sonuna kadar ise denizel birimler yer almıştır.
Kıyı düzlüğündeki bir diğer sondaj olan Kadıkalesi-10 sondajında yüzeyden
11 metre derine inilmiş ve genel olarak üst bölümlerde yüzey toprağı, turba
karakterli bataklık, kumsal ve 5 metrelerden itibaren de denizel bir ortam
gözlenmiştir. Kadıkalesi güneyindeki Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğünde
yapılan bu dört sondajın bulunduğu alana Holosen transgresyonu ile denizin
ilerlediği ve denizel bir ortamın var olduğu anlaşılmıştır (Harita 5).
Kadıkalesi Höyüğü yakın çevresinde de toplam 9 delgi sondaj yapılmıştır
(Harita: 4B). Bunlardan Kadıkalesi 11, 12 ve 13 numaralı sondajlar, höyük
üzerinde yapılmış olup taşlı kültür katmanlarında ilerlenmiştir. Yalnızca 12
numaralı sondajda ana kayaya ulaşılmıştır (Çizim: 3 ve 5). Kadıkalesi güney
kesiminde yapılan Kadıkalesi-04 sondajında 720 cm derinliğe inilmiştir (Harita: 4B). Bu sondajda genel olarak üst bölümlerde kültür katmanları, kıyı
ve 5-7 metreler arasında denizel bir ortam gözlenmiş, 7 metrelerden sonra
da transgresyon yüzeyine girilmiştir (Çizim: 3 ve 4). Höyüğün kuzeyinde
yapılan Kadıkalesi-05 sondajında 12 metre derinliğe inilmiştir (Harita: 4B).
Bu sondajda genel olarak üst bölümlerde kültür katmanları, bataklık/kıyı bataklığı ve 5-12 metreler arasında denizel bir ortam geçilmiş, 12 metrelerden
sonra transgresyon yüzeyi ve anakaya örtüsüne girilmiştir (Çizim 4). Kadıkalesi kazı evinin kuzeyinde yapılan Kadıkalesi-06 sondajında 11 metre derinliğe inilmiştir (Harita 4B). Sediman ve içerdikleri fosillerin analizleri sonucu
bu noktadaki ortamlar belirlenmiştir. Buna göre sondajın üst bölümlerindeki
kültür katmanlarından sonra 3-4 metrelerden itibaren kıyı ve denizel ortama geçilmiş ve sondaj sonuna kadar denizel birim devam etmiştir (Çizim:
3). Kadıkalesi-09 numaralı sondaj Kadıkalesi doğusunda futbol sahasının
köşesinde yapılmış ve 940 cm derinliğe inilmiştir (Harita 4B). Bu sondajın
üst bölümlerdeki kültür katmanlarından sonra 4 metrelerden itibaren kıyı ve
denizel ortama geçilmiştir. Sondajın 8,5 metrelerinde muhtemelen Kadıkalesi höyüğünün üzerinde bulunduğu anakaya eteklerine girilmiştir (Çizim
5). Kadıkalesi-03 numaralı sondaj Kadıkalesi höyüğünün doğusundaki arazi
içerisinde yapılmış ve 950 cm derinliğe kadar inilmiştir (Harita 4B). Genel
olarak Kadıkalesi-03 sondajına ait sedimanlar içindeki fosiller incelendiğinde
baskın türlerin diğer türlerle olan birlikteliği ortamın tatlı su-brakish geçişli
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olduğu sonucunu vermektedir. Bu sondajdan alınan örnekler içerisinde denizel ortamı temsil eden baskın türler bulunmamıştır. Üsteki kültür katmanları
altında sığ bir kıyı bataklığı ile 8,5 metrelerde Neojen anakayaya girilmiştir
(Çizim 5). Kadıkalesi höyüğünün doğusunda ve 03 numaralı sondajın çaprazında yapılan Kadıkalesi-08 numaralı sondajında 12 metre derinliğe inilmiş
ve anakayaya ulaşılmıştır (Harita 4B). Genel olarak Kadıkalesi-08 sondajına
bakıldığında ortamın tatlı su-brakish geçişli olduğu görülmektedir. Bu sondajdan alınan sediman örneklerindeki fosiller içinde denizel ortamı temsil
eden baskın türler bulunmamıştır. Sondajın üst 8-9 metrelik bölümü kültür
katmanlarından oluşmakta, 10 metrelerden itibaren de karasal dolgulara geçilmektedir (Çizim 5). Kadıkalesi höyüğü çevresinde yapılan sondaj sonuçlarına göre, kuzey, güney ve batı bölümlerinde denizel sedimanların bulunması, doğu bölümünde ise bataklık sedimanları dışında karasal sedimanların yer alması höyüğün bulunduğu alanın Orta Holosen’de doğudan karaya
bağlı bir yarımada olduğunu göstermiştir (Harita 6 ve 7).
SONUÇ
Kadıkalesi Höyüğü ve Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğünde yapılan delgi sondaj sonuçları ile genel bölgesel bilgilerimiz birlikte değerlendirilmiş,
yörenin Holosen’deki jeomorfolojik gelişimi ortaya konmuştur. Ayrıca bu
gelişim içinde Kadıkalesi Höyüğü’nün paleocoğrafyası ve jeoarkeolojisi değerlendirilmiştir. Buna göre Holosen transgresyonu ile yükselen deniz seviyesine bağlı olarak kıyı çizgisinin günümüze oranla daha iç kesimlere doğru
ilerlediği belirlenmiştir (Çizim: 3, 4 ve 5; Harita: 5, 6 ve 7). Kuşadası-Davutlar
kıyı düzlüğünde kıyı çizgisinin Orta Holosen’de bugünküne oranla 1-2 km.
kadar içeriye sokulmuştur (Harita: 5). Kadıkalesi höyüğü ve yakın çevresine
ait hazırlanan kuzey-güney ve doğu-batı yönlü kesitlerde de izlendiği üzere
(Çizim: 3, 4 ve 5) kıyı çizgisinin en fazla karaya doğru ilerlediği Orta Holosen’de (Günümüzden 7000-6000 yıl önce) Kadıkalesi’nin bulunduğu alanın
denizle çevrili, ancak doğu bölümünden ince bir boyunla karaya bağlı bir yarımada halinde olduğu gözlenmiştir (Harita: 6 ve 7). Arkeolojik verilere göre,
Kadıkalesi höyüğü’ndeki yerleşimin başlangıcının en azından günümüzden
6000 yıl öncesine uzandığı ortaya konmuştur. Bu tarihlerde deniz seviyesi en
yüksek konumuna ulaşmış ve kıyı çizgisi ilerleyebildiği en iç kesimde bulunmuştur. Bu durumda bu alana ilk yerleşen insanlar, her iki yakasında uygun
liman olabilecek küçük iki koyun bulunduğu bir yarımadayı (Kadıkalesi yarımadası) kullanmışlardır (Harita: 7).
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Harita 1: Kadıkalesi çevresinin lokasyon (A) ve ana jeolojik birimleri haritası (B).
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Harita2: Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğü ve çevresinin jeoloji(A), jeomorfoloji (B)
haritaları.
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Harita 3: Kadıkalesi-Anaia ve Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğü ve
çevresindeki eski yerleşimler ve antik kalıntıların bulunduğu yerler.

Resim 1: Kadıkalesi-Anaia’da yerleşim Son
Kalkolitik Çağda başlamış ve Osmanlı
dönemine kadar devam etmiştir.

538

............................................................................................................

Harita 4: Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğü boyunca(üs e) ve Kadıkalesi çevresinde
(al a) yapılan delgi sondaj yerleri.
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Çizim 1: Dünya denizlerinin seviye değişme eğrileri. 1)Son 450 bin yılda göreli
deniz seviyesi değişmeleri. Grafik, Kuzey Atlantik (siyah çizgi) ve
Pasifik (gri çizgi) okyanuslarında birçok araştırıcı tarafından bentik
organizmalarda yapılan δ18O izotop ölçümlerine dayanmaktadır
(Waelbroeck ve ark., 2002). 2) Son buzul çağı maksimumunu izleyen
yaklaşık 20 bin yılda iklim ve deniz seviyesi değişmeleri (Kayan,
2012). 3) Son 7000 yıldaki Doğu Akdeniz (Yunanistan- Türkiyeİsrail ve Mısır) kıyılarında deniz seviyesi değişmeleri (Brückner ve
ark.,2010).
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Çizim 2: Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğünde Kamışlı bataklık alanında yapılan 01
numaralı delgi sondaj çalışmalarından görüntüler, sondajda alınan sediman
örnekleri (üs e) ve ortamlı sondaj logu ile sedimanlarda çıkan baskın makromikro fosiller ve tabloları.
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Resim 2: Kuşadası-Davutlar kıyı düzlüğü güneyindeki 01 numaralı
sondaja ait fosiller.
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Çizim 3: Kadıkalesi höyüğü ve çevresinde yapılan delgi sondaj sonuçlarına göre
hazırlanan Kuzey-Güney doğrultulu Batı taraf kesiti (Numaralar sondaj
yerlerini göstermektedir).

Çizim 4: Kadıkalesi höyüğü ve çevresinde yapılan delgi sondaj sonuçlarına göre
hazırlanan Kuzey-Güney doğrultulu Doğu taraf kesiti (Numaralar sondaj
yerlerini göstermektedir)
(Not: Gerideki 12, 13 ve 11 numaralı sondajların bulunduğu silik höyük
görüntüsü batı bölümden korelesyonla aktarılmış olup Kadıkalesi höyüğünün
bütününü yansıtmak için kesite eklenmiştir)

Çizim 5: Kadıkalesi höyüğü ve çevresinde yapılan delgi sondaj sonuçlarına göre
hazırlanan Batı-Doğu doğrultulu kesit.
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Harita 5: Delgi sondaj sonuçlarına göre Kuşadası-Davutlar kıyı
düzlüğünde Orta Holosen kıyı çizgisi.

Harita 6: Kadıkalesi ve yakın çevresinde Orta Holosen’de kıyı çizgisinin durumu.
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Harita 7: Kadıkalesi ve yakın çevresinin günümüzdeki görünümü ve sondaj yerleri (A)
ile Orta Holosen’deki (GÖ 7000-6000 yıl) rekonstrüksiyonu (B).
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EKŞİ HÖYÜK 2018 YILI PALEOCOĞRAFYA VE
JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI (ÇAL-DENİZLİ)
Rifat İLHAN*
Serdar VARDAR
Aylin KARADAŞ
Ertuğ ÖNER
ÖZET
Çivril Ovasındaki önemli arkeolojik noktalardan biri olan Ekşi Höyükte
2018 yaz döneminde bir hafta süreyle arazi çalışmaları yapılmış, delgi sondaj yöntemli bu çalışmamamızda höyük üzerinde 10 adet, batısındaki alçak
düzlükte ve sulak alanda da 6 adet olmak üzere toplamda 16 sondaj gerçekleştirilmiştir. Sondajların arazideki ve sonra alüvyal jeomorfoloji laboratuvarımızdaki incelemeleri ve arazi gözlemleri birlikte değerlendirilmiş, Ekşi Höyük ve yakın çevresinin paleo coğrafyası yorumlanmıştır. Höyük üzerinde
50 cm’den 200 cm’ye kadar kültür katmanı bulunmaktadır. Kültür tabakaları
altında çevrede de yüzeyleyen Neojen (Pliyosen) yaşlı marn, kumtaşı, sil aşı ve kiltaşı tabakalarından oluşan anakaya bulunmaktadır. Büyük olasılıkla
Neolitik’teki ilk yerleşim doğrudan bu anakaya yüzeyi üzerinden başlamıştır. Höyüğün batı bölümünde Dayılar köyü ile arasındaki alçak düzlük alanda gerçekleştirdiğimiz sondajlarda ise 5 ila 11 metre derinliklere ulaşılmıştır. 5,2 m ve 10,5 m derinliklerde, höyüğün bulunduğu tepe ve yamacında
izlenen anakayanın devamı olan tabakalara ulaşılmıştır. Anakaya üzerinde
siltli-killi gri renkli art bataklık sedimanları bulunmuştur. Daha üstlere doğru da önce kaba kumlu-çakıllı, daha sonra ince kumlu akarsu sedimanları ve
en üs e ise siltli-killi tatlı su sedimanları yer almıştır. Ekşi-13 ve 16 numaralı
sondajlarda kaba unsurlu akarsu sedimanlarının alt kısımlarında seramik ve
çört / artifact (obsidyen?) parçalarına rastlanmıştır. Buna göre Ekşi Höyükte
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Neolitik Çağda ilk yerleşim başladığında, batı kısmındaki bu alanda Büyük
Menderes Irmağının bir menderes büklümünün bulunduğu anlaşılmıştır. Bir
zaman sonra kopan bu büklüm kopuk menderes şeklinde uzun bir süre sulak
alan olarak var olmuştur. Akarsuyun derine aşındırması sürdükçe, kopuk
menderes bölümü asılı olarak kalmıştır. Günümüzde dahi yağışlı dönemde
Geren Gölü mevkiinde uzun süre bir su ortamı bulunmaktadır. Küçük drenaj
olukları sayesinde bu alan bir ölçüde kurutulmaktadır.
GİRİŞ
Çivril Ovası’nın güneyinde, Çal İlçesi doğusunda ve bu ilçenin sınırları içinde, Neolitik Çağdan Kalkolitik döneme kadar yoğun ve aralıksız bir
yerleşimin bulunduğu Ekşi Höyük yer alır (Harita 1A). Dayılar ve Gelinören
köyleri doğu ve güneydoğusundaki Ekşi Höyük kuzeyinden Büyük Menderes Irmağı geçmektedir (Harita 1B). Ekşi Höyük ve çevresinin Neolitik’ten
günümüze kadarki doğal çevre özellikleri ve bu çevrede meydana gelen
değişmeleri belirlemek amacıyla ekibimiz tarafından paleocoğrafya ve jeoarkeolji araştırmaları yapılmıştır. Höyük ve çevresinde 2018 yazı Temmuz
sonu Ağustos başında yapılan çalışmalarımızda arazi gözlemleri yanında
toplamda 16 adet alüvyal delgi sondaj çalışması yapılmıştır. Sondajlarda 0,50
metreden 11 metre derinliklere kadar inilmiştir. Höyüğün bulunduğu küçük
tepenin yükseltisi 819 m kadardır. Neojen (Pliyosen) yaşlı gölsel tabakaların
yapısını oluşturduğu bu tepecik üzerindeki yerleşimin yayıldığı alan yaklaşık 2 hektarlık (20000 m2) bir alan kaplamaktadır (Dedeoğlu vd., 2017).
ÇİVRİL OVASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ
Çivril Ovası, Ege Bölgesi’nde Denizli İli, İç-batı Anadolu bölümünde yer
alır. Büyük Menderes Irmağı’nın iki önemli kolunun toplanma havzası özelliğindeki Çivril Ovası yaklaşık 400 km2’lik bir alana sahip olup denizden yükseltisi ortalama 820 metredir. Çivril Ovası, güneybatısındaki Baklan Ovası ve
güneydoğusundaki Işıklı Ovası ile birlikte bumerang şekilli geniş bir düzlük
oluşturur. Ovanın kuzeyi ve doğusu yüksek dağlarla çevrilidir (Harita: 1A
ve 1B).
Araştırma alanında stratigrafik olarak en al a Paleozoyik yaşlı örtü şistleri ve mermerler yer alır (Harita: 2). Bunların üzerine uyumsuz olarak Mesozoyik yaşlı metaçakıltaşı- metakumtaşı-metasil aşı-metakiltaşı ve kalkşist
ardalanması ile yine Mesozoyik yaşlı dolomit-dolosparit-sparimikrit özellikli
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karbonatlı kayaçlar gelir. Mesozoyik yaşlı karbonatları uyumsuz olarak örten
Tersiyer yaşlı gölsel kireçtaşı- marn-kiltaşı ardalanmasından oluşan birimler,
yine Tersiyer yaşlı çakıltaşı-kum-kil-kireçtaşı ardalanmalı birimler tarafından
faylı bir dokanakla uyumsuz olarak üzerlenir (Harita: 2). Çivril Ovasındaki
tüm birimler, Büyük Menderes ve Küfi Çayı ile kuru derelerin çevredeki dağlardan yağışlı mevsimlerde getirdikleri çakıl, kum, silt ve kil içerikli Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülür. Alüvyon kalınlığı
kesin olarak bilinmemekle birlikte, 100 m’ye ulaşan DSİ sondajlarının büyük
kısmında tabanına ulaşılamamıştır (Platen 1967; Ercan ve ark., 1978; Öztürk,
1981; Göktaş ve ark., 1989; Konak ve ark., 1990; Taşdelen vd., 2001).
Stratigrafik olarak, genelde Batı ve Güneybatı Anadolu, özelde ise araştırma alanımız, Menderes masifi, Likya napları, ofiyolit birimleri ve yaygın
Neojen ve Kuvaterner tortullarını bünyesinde bulundurur (Harita: 2). Çalışma alanı ve çevresinde Menderes masifi ve Likya naplarından oluşan temel
kayalar; molas nitelikli olan Oligosen yaşlı kayalar; gölsel ve kırıntılı tortullardan oluşan Neojen ile Kuvaterner birimleri yaygın şekilde bulunmaktadır
(Harita: 2).
Büyük Menderes Irmağı, Çal İlçesi’nin Güneydoğusunda Çivril depresyonunu terk ederken akış yönünü batı ve kuzeybatıya doğru değiştirerek,
graben tabanındaki beyaz-açık yeşil renkli marn ve killi kireçtaşlarından
oluşan tortulları aşar. Bu birim bazı çalışmalarda Miyosen (Tatar, 2016), bazılarında ise Pliyosen yaşlı tortulları olarak belirtilmiştir (Boyraz, 2011). Düzenlediğimiz jeoloji haritasında bu kayaçlar Pliyosen yaşlı karbonatlar olarak
simgelenmiştir (Harita: 2). Çalışmamızda bu kayaçlardan söz ederken Neojen olarak da söz edilmiştir. Benzer şekilde yine grabenin tabanında, Büyük
Menderes Irmağı dirseğinin güneybatı kesiminde oldukça geniş bir alanda
önceki bütün jeoloji haritalarında alüvyon olarak işaret edilmesine karşın,
mavi renkli, bol organik maddeli marnların varlığı saptanmıştır (Kazancı vd.
2011). Kazancı vd. (2011), beyaz renkli, bol kırıntılı, killi marnları uyumsuzlukla örten bu sığ göl-bataklık çökellerinden aldıkları örneklerde Monodacna
didacnoides Andrussow fosilinin yaşını G. Taner ile yaptıkları sözlü görüşmeye dayanarak Pleyistosen olarak yorumlamışlardır. Bu tortulların ayrıca
tatlı su Gastrapodları da içerdikleri ve kalınlıklarının da DSİ sondaj loglarında 30 m olduğunu belirten araştırmacılara göre istife ait mostralar ovadaki
drenaj kanallarında kolayca izlenebilir (Kazancı vd., 2011, Boyraz, 2011). Kazancı vd. (2011), Çivril Ovası güney bölümünde Geç Pleyistosen’de bir gölün
varlığından bahsedip Orta-Geç Holosen’de kapılarak bugünkü akarsu siste-
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mi kurulduğunu, bu biriminde bu gölün sedimanları olduğunu ifade ediyor.
Bu arada Kazancı vd., (2011) aynı çalışmada Orta Holosen’de denizi Nazilli’nin doğusuna kadar getiriyor ki bu tamamen hayali bir durumdur. Bizim
sondaj çalışmalarımızda da anakaya üzerinde rastladığımız bu yeşilimsi gri
renkli siltli-killi ve içinde bol Gastropod bulunan birim art bataklık sedimanları olarak kabul edilmiştir.
Ekşi Höyük’ün yer aldığı Çivril Ovası ve çevresinin ana jeomorfolojik birimleri aşınım ve birikim şekilleri olarak gruplanabilir. Yüksek dağlık alanlar
üzerinde aşınım yüzeyleri ile çeşitli vadi şekilleri gelişmişken, birikim şekilleri olarak da dağlık alanlarının eteklerinde birikinti koni-yelpazeleri, ova
alanlarında ise alüvyal birikimler yer almıştır (Harita: 1).
Çivril ve yakın çevresinin iklimi İç-Batı Anadolu iklimidir. Bu iklim EgeAkdeniz ile İç Anadolu iklimi arasında karakteristik bir geçiş teşkil eder. Genel olarak İç Anadolu iklimine daha yakın olduğu söylenebilir. Çünkü yıllık
ortalama yağış miktarı Kıyı Ege Bölgesine göre daha az olduğu gibi, yıllık
ortalama sıcaklık değerleri de İç Anadolu iklimine daha yakındır. Aynı şekilde günlük ve mevsimlik sıcaklık oynamaları da kıyı bölgelerine göre daha
fazladır. Çivril Devlet Meteoroloji İstasyonunda 1969-1990 yılları arasında 22
yıl sıcaklık ve yağış ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümlere göre yıllık ortalama
sıcaklık 13,1 °C, yıllık ortalama yağış 427,7 mm’dir. En sıcak ay 24,4 °C ile
Ağustos, en soğuk ay ise 2,9 °C ile Ocak ayıdır. En az yağış 13,4 mm ile Eylül,
en fazla yağış ise 53,6 mm ile Aralık aylarında olur. 17 yıllık ölçümlere göre
hâkim rüzgâr yönü batıdır. Çivril ilçesinin yakın çevresindeki dağlık kesimlerde seyrek olarak meşe ve ardıç, tarıma uygun düz alanlarda ise meyve
ağaçları bulunur. Tarım olarak tahıl, bakliyat, sebze ve meyve üretimi yapılır
(Taşdelen vd., 2001).
YÖRENİN ARKEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Ekşi Höyük Denizli’nin Çal İlçesi Dayılar Mahallesi sınırları içerisinde yer
alan ve yaklaşık 2 hektarlık bir alana yayılan bir yerleşimdir (Harita: 3 ve
4). Deniz seviyesinden 819 m yüksekliğe sahip doğu-batı uzantılı ve doğuya
doğru eğimli doğal bir tepe üzerine kurulu olan yerleşimin hemen güneybatısında Geren Gölü olarak bilenen bir sulak alan bulunur (Harita 4B). Yerleşimin kuzeyinden ise havzanın en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes
Irmağı geçmektedir (Dedeoğlu vd., 2017).
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Ekşi Höyük’ün yer aldığı Yukarı Menderes Havzası’nın ova kesiminde
yürütülen ve sonrasında dağlık bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilen
arkeolojik yüzey araştırmaları Ekşi Höyük ile birlikte Neolitik-Erken Kalkolitik Dönem yerleşim katlarına sahip toplam 17 yerleşim olduğunu göstermiştir (Abay ve Dedeoğlu, 2005; Abay ve Dedeoğlu, 2007; Dedeoğlu, 2010;
Abay, 2008; 2011; Dedeoğlu, 2014; Dedeoğlu vd., 2015; Dedeoğlu vd., 2016).
Yüzey araştırmalarında bahsedilen yerleşimlerin tahribat durumu, yüzeylerinden toplanan çanak çömlek ve diğer buluntular, yerleşimlerin konumları
ve yerleşim tipi gibi özellikleri dikkate alınarak arkeolojik kazı çalışmalarının
Ekşi Höyük’te başlatılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır (Dedeoğlu 2014).
Denizli Müze Müdürü H. Hüseyin Baysal başkanlığında ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fulya Dedeoğlu’nun bilimsel danışmanlığında yürütülen Ekşi Höyük kazılarına 2015 yılında başlanılmıştır (Dedeoğlu vd., 2017;
Dedeoğlu vd., 2018). İlk olarak Prof. Dr. Eşref Abay başkanlığındaki Yukarı
Menderes havzası yüzey araştırmalarında tespit edilen yerleşimin, ağırlıklı
olarak Neolitik ve Erken Kalkolitik dönemlerde iskân gördüğü anlaşılmış,
yamaç kesimlerinde ise sınırlı bir Selçuklu Dönemine ait yerleşimin olduğu
belirlenmiştir (Abay, 2011; Dedeoğlu, 2010). Ekşi Höyük’ün yer aldığı Yukarı
Menderes Havzası’nın ova kesiminde yoğunlaşan ve sonrasında dağlık bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilen yüzey araştırmaları, bölgede Ekşi
Höyük ile birlikte Neolitik-Erken Kalkolitik Dönem yerleşim katlarına sahip
toplam 17 yerleşim olduğunu göstermiştir (Abay ve Dedeoğlu, 2005; Abay ve
Dedeoğlu, 2007; Dedeoğlu, 2010; Abay, 2011; Dedeoğlu, 2014; Dedeoğlu vd.,
2015; Dedeoğlu vd., 2016). Bu yerleşimlerin havzadaki dağılımları ve yerleşim tipi özellikleri, yerleşim yeri seçimi ile belki beslenme ekonomisi bağlamında farklılıklar sergileyen ancak aynı zaman aralığında var olan bir modelin bulunduğuna işaret etmektedir. Yüzey araştırmalarında bahsedilen yerleşimlerin tahribat durumu, yüzeylerinden toplanan çanak çömlek ve diğer
buluntular, yerleşimlerin konumları ve yerleşim tipi gibi özellikleri dikkate
alınarak arkeolojik kazı çalışmalarının Ekşi Höyük’te başlatılması uygun görülmüştür (Dedeoğlu, 2014). Ekşi Höyük’te kazı çalışmalarının başlatılmasının temelinde; 1) Arkeolojik dolgunun en derin olduğu merkez kesime açılmış derin ve geniş kaçak kazı çukurlarının ve yoğun tarımsal faaliyetlerin
höyüğü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakması, 2) Yukarı Menderes
Havzası’nda Neolitik-Erken Kalkolitik dönemlerin kronolojik ve materyal
kültür gelişiminin anlaşılması ve çevre bölgeler ile bağlantısının kurgulana-
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bilmesi bakımından uygun özellikler sergilemesi, 3) Yerleşimden toplanan
çanak çömlekler Neolitiğin erken sa alarından başlayarak Orta Kalkolitiğe
kadar uzanan kesintisiz bir silsile gösterdiğinden ve bu çanak çömlekler Göller Bölgesi ve Kıyı Ege’nin yanı sıra Orta Anadolu ile de ilişkili görünmesi,
yer almıştır (Dedeoğlu vd., 2017 ve Dedeoğlu vd., 2018).
Ekşi Höyük’teki arkeolojik ilk kazı çalışmaları sonucu 7. binyılın sonundan 6. binyıla uzanan kesintisiz bir tabakalanma tespit edilmiştir. Bu tabakalaşmanın ardından yerleşimde olasılıkla 13.-14. yüzyıla tarihlenen Selçuklu/
Osmanlı Beylikler Dönemine kadar bir boşluk olduğu anlaşılmıştır (Dedeoğlu vd., 2017 ve Dedeoğlu vd., 2018).
Ekşi Höyük’te Selçuklu/Osmanlı Beylikler, Kalkolitik ve Neolitik dönemlerin yapıları içerisine açılmış basit toprak gömülerden oluşan mezarlar ile
temsil edilmektedir. Bu döneme tarihlenen toplam 25 gömü tespit edilmiştir. Ancak bu mezarların derinliği pulluk seviyesi içerisinde kaldığından yoğun biçimde tahrip olmuştur. Yerleşim üzerinden yapılan araştırmalar söz
konusu mezarlığın iskân alanının höyüğün doğu yamaçlarında olabileceğini
göstermiştir. Ekşi Höyük’te M.Ö. 6000-5500 yıllarına tarihlenen yapı katına
ilişkin arkeolojik bulgular belirlenmiştir. M.Ö. 6000-5500 yıllarına tarihlendirilen bu yapı katının iki evre ile temsil edildiği anlaşılmıştır. Kazıda ulaşılan dörtgen yapı ve bu yapıya ait taban parçaları, fırın tabanı, söve taşı, taş
temel üzerine kerpiç duvarlar, içi sıvalı bir depolama alanı, çanak çömlekler
bu döneme ait buluntulardır. M.Ö. 6200-6000 yıllarına tarihlenen yerleşim
katına ait arkeolojik bulgulara, bir önceki yapı katına ait tabanların hemen alt
seviyesinde ulaşılmıştır. İlk anda iki bölümden oluşan büyük bir yapı ve bu
yapıya bitişik olarak yapılmış bir ocak ve tabanlar ile temsil edilen bu tabakaya ait çok sayıda in situ durumda buluntu da elde edilmiştir (Dedeoğlu vd.,
2017; Dedeoğlu vd., 2018).
Ekşi Höyük’te yürütülen arkeolojik kazılar, Yukarı Menderes Havzası’nın
M.Ö. 7. binyılın ikinci yarısından itibaren yerleşilmiş olduğunu ilk kez kazı
çalışmalarıyla da kanıtlanmış olup söz konusu yerleşimin Göller Bölgesi ve
Kıyı Ege ile ilişkili olduğunu aynı zamanda İç Anadolu ile de bağlantılı bulunduğunu göstermiştir (Dedeoğlu vd., 2017).
PALEOCOĞRAFYA-JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI
Ekşi Höyük’ün doğal çevre değişmelerini belirlemek amacıyla Çivril Ovası ve höyük çevresinde jeomorfolojik araştırmalar ve özellikle alüvyal jeo-
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morfoloji çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yörenin fiziki coğrafya özellikleri
jeomorfolojik gelişimi üzerinde etkili olmaktadır. Öncelikle Çivril Ovası ve
yakın çevresinin jeolojik-jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak ve bitki örtüsü özellikleri üzerinde durulduktan sonra alüvyon özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla Ekşi Höyüğü ve yakın çevresinde delgi sondaj çalışmalarına
başlanmıştır (Harita: 4A ve 4B; Çizim: 1).
Delgi Sondaj Çalışmaları
Ekşi Höyük, Çivril Ovası güneyinde yer alır. Bu nedenle höyük ve çevresi
ilk yerleşiminden itibaren daha çok birikim süreçleri ile şekillenmiştir. Çivril
Ovası Büyük Menderes Irmağının Yukarı Havzasında bulunmakla birlikte,
tektonik ve yapısal yönden bir depresyon, bir graben içindedir. Burası, Büyük Menderes ile Küfi ve Akçay gibi diğer kolların ve daha küçük derelerin
birleşip taşıdıkları alüvyal ve kolüvyal karakterli sedimanları biriktirdikleri
geniş bir alandır. Buna karşılık, Büyük Menderes Irmağının taban düzeyine bağlı olarak da aynı zamanda bir aşınım alanıdır da. Bu ana akarsuya
bağlı süren aşınım süreçlerini ise akarsuyun Çal yakınlarında depresyondan
çıkışını sağlayan boğaz/eşik denetlemektedir. Aynı şekilde bu alanın biraz
ilerisinde 1990 yılında işletmeye açılan Adıgüzel Barajı da son dönem Çivril
Ovası’ndaki aşınım ve birikim süreçlerini denetleyen yapay bir göl alanıdır
(Çetin vd, 2009; Özbek vd., 2016).
Ekşi Höyük’te ilk insanların yerleştiği dönemden günümüze kadar geçen
sürede meydana gelen değişmeler, höyük materyali ve doğal süreçlerle biriken sedimanlar içinde izler bırakmıştır. Arkeolojik kazı çalışmaları ile bu
izlerin tarihi ve kültürel kısmı araştırılmaktadır. Bununla birlikte höyüğün
ilk yerleştiği zemin özellikleri, çevresindeki doğal süreçlerde meydana gelen değişmeleri belirlemek amacı ile de paleocoğrafya araştırmaları yapılması gerekmiştir. Bunun için ekibimiz tarafından höyük ve çevresinde delgi
sondajlar gerçekleştirilmiştir. Benzin motorlu çakma makinesi (Atlas Copco,
Cobra Mk1) ile zemin özelliğine göre çapları 3,6 cm, 5 cm ve 6 cm arasında
değişen 1 metrelik yarı açık uçlar zemine çakılmış, uçlar içine alınan sedimanlar yine benzin motorlu hidrolik çekme makinesi ile yukarıya çekilerek
sondajlar gerçekleştirilmiştir. Alınan sediman örnekleri arazide ve daha sonrasında laboratuvar ortamında incelenerek biriktikleri ortam özellikleri ve
bunlardaki değişmeler yorumlanmıştır. Aynı doğrultudaki sondajlar birleştirilerek kesitler hazırlanmıştır.
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Ekşi Höyük Sondajları
Ekşi Höyük ve yakın çevresinde 16 adet delgi sondaj gerçekleştirilmiştir
(Harita: 4A ve 4B). Höyük üzerinde yapılan 10 adet sondajda bir iki metrelik
derinliklerde anakaya üzerinde kalınmıştır. Höyük toprağı kalınlığı çok fazla
değildir (Çizim: 1). Bütün sondajlar dikkate alındığında derinlikler 50 cm ile
1100 cm arasında değişmektedir. Sondajların toplam uzunluğu da 65,05 metreye ulaşmıştır (Çizim: 1).
EKŞİ 2018-01-10 sondajları: Ekşi Höyük üzerinde toplam 10 delgi sondaj
gerçekleştirilmiştir (Harita 4A ve B; Çizim: 1). Höyük yerleşim alanını oluşturan tepecik üzerinde merkezde ve kenarlarda gerçekleştirilen bu sondajlarda
50 cm’den 200 cm derinliklere kadar inilmiştir (Resim: 1). Genel olarak höyük
tepesinin merkez kısmı ile doğuya doğru olan sondajlarda kültür katmanı
kalınlığı 2 metreye kadar ulaşmıştır. Buna karşılık kuzey, batı ve güney kesimdeki çevreye doğru kültür katmanı kalınlığı 50 cm’ye kadar düşmektedir. Höyüğün merkezi kısmında yapılan EKŞİ-01, 02, 03 ve doğuya doğru
EKŞİ-07, 08 sondajlarında höyük toprağı kalınlığı 2 metreyi bulur. Höyük
üzerindeki diğer EKŞİ-04, 05, 06 ve EKŞİ-09, 10 sondajlarında 1 m ve daha az
derinlikte kültür katmanı bulunur (Çizim: 1).
EKŞİ 2018-11 sondajı: Ekşi Höyük güneybatısında Geren Gölü’nün yanındaki yolun kenarında yapılan EKŞİ 2018-11 numaralı sondajda 6 metre
derine inilmiştir (Harita: 4B; Çizim 1; Resim: 2). Yüzeyde güncel bataklık sedimanları bulunmaktayken 2,5 metrelere kadar siltli-killi su ortamını yansıtan, ancak mevsimsel kuruma nedeniyle rengin kırmızımsı tonlarda olduğu
sedimanlar yer almıştır. Bunun altında önce kumlu sonra daha iri unsurlu
küçük orta çakıllı akarsu sedimanları ile yatak sedimanları geçilmiştir. 370
cm’lerden itibaren de yine ince taneli art bataklık sedimanlarına geçilmiştir.
Bu birim içinde 520 cm’lere kadar bol miktarda küçük tatlı su Gastropodlarına rastlanmıştır. Büyük olasılıkla su ortamının uzunca bir dönem bu kesimde bulunduğunu düşünmek mümkündür. 520 cm’lerden sonra ise daha açık
beyazımsı renkli yine ince taneli daha sert olan Neojen (Pliyosen) anakayaya
geçilmiştir (Resim: 2).
EKŞİ 2018-12 sondajı: Ekşi Höyük batısında yapılan EKŞİ 2018-12 numaralı sondajda 10 metre derine inilmiştir (Harita: 4B; Çizim: 1; Resim: 2). Yüzeyden 4 m. derinlere kadar ince taneli siltli-killi zaman zaman kuruyan su
ortamına ait sedimanlar geçilmiştir. Sondajın 4 m ile 8,3 metreleri arasında
ince kumlu akarsu sedimanları yer almıştır. 830-885 cm’ler arasında da nispeten kaba taneli (kaba kumlu-küçük çakıllı) akarsu yatak sedimanları bu-
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lunmuştur. Bu derinlikten itibaren yeşilimsi gri siltli killi tatlı su ortamını
içerdiği bol Gastropodlarla ifade eden sedimanlar içinde 10 metreye kadar
inilmiştir (Resim: 2).
EKŞİ 2018-13 sondajı: Ekşi Höyük güneybatısındaki yolun altında tel ile
çevrili olan alanın ortasında yapılan EKŞİ 2018-13 numaralı sondajda 11 metre derine inilmiştir (Harita: 4B; Çizim: 1; Resim: 2). Yüzeyden itibaren ilk 4
metrede siltli-killi su ortamına ait kızılımsı kahve- gri sedimanlar geçilmiştir.
Daha sonraki 4 ve 6,6 metreler arasında koyu gri renkli ince-orta kumlu akarsu sedimanları yer almıştır. Alta doğru kaba kumulu ve küçük çakıllı akarsu
yatak sedimanları devam etmiş, 9,3 metreden itibaren gri renkli bol Gastropodlu siltli-killi art bataklık sedimanları bulunmuştur. Sondajın 10,5 metresinden itibaren de beyazımsı-yeşil gri neojen anakayaya girilmiş ve sondaja
11 metrede son verilmiştir (Resim: 2 ve 3). Sondajın 8,70 metresinde insan
eliyle işlenmiş bir çört / artifact (obsidyen?) parçası bulunmuştur. Bu örnek,
insanların Ekşi Höyük’te yerleştikleri zamanda yüzeyin bu seviyede olduğu
ve bir akarsu yatağının bu yönde yer aldığı anlaşılmaktadır. Yine sondajın
9,3 ile 10,5 metreleri arasındaki siltli-killi sedimanlar içindeki Gastropod örnekleri bu birimin bir su ortamını yansı ığını göstermiştir (Resim: 3).
EKŞİ 2018-14 sondajı: Ekşi Höyük batısında EKŞİ-11 ve EKŞİ-12 nolu sondajların arasında yapılan EKŞİ 2018-14 numaralı sondajda 5 metre derine
inilmiştir (Harita: 4B; Çizim: 1; Resim: 4). Sondajın ilk 3 metresi siltli-killi su
ortamında biriken sedimandan oluşmuştur. İlk metrenin uç kısmında seramik kırıntılarına rastlanmıştır. Sondajın 3,75 metresine kadar kumlu akarsu
sedimanları; 4,20 metreye kadar da çakıllı akarsu yatak sedimanları devam
etmiş ve 4,2 metrede siltli-killi art bataklık sedimanlarına girilmiştir. Sondaj 5
metrede sona ermiştir (Resim: 4).
EKŞİ 2018-15 sondajı: Ekşi Höyük güneybatısındaki EKŞİ-13 sondajı güneyinde yapılan EKŞİ 2018-15 numaralı sondajda 9 metre derine inmek
mümkün olmuştur
(Harita: 4B; Çizim: 1; Resim: 4). Sondaj yüzeyinden 6,2
metreye kadar siltli-killi su ortamını yansıtan sedimanlar yer almıştır. Sondajın 6.2 ila 8,2 metreleri arasında koyu gri renkli siltli-killi art bataklık sedimanları geçilmiştir. Sondajın 8,2 metresinde ise açık renkli Neojen anakayaya
girilmiştir (Resim: 4).
EKŞİ 2018-16 sondajı: Ekşi Höyük batısında, EKŞİ-11 sondajı ile höyük
arasında, Geren Gölü doğusunda yapılan EKŞİ 2018-16 numaralı sondajda
10 metre derine inilmiş olup, 9.5 metrede Neojen anakaya geçilmiştir (Harita:
4B; Çizim 1; Resim: 4). Sondajın ilk 4 metresi siltli-killi su ortamını yansıtan
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sedimanlardan oluşmuştur. Daha al a 4 metre ile 6,5 metreler arasında gri
renkli kumlu akarsu sedimanları; 6,5 ila 9 metreler arasında ise çakıllı akarsu
yatak sedimanları geçilmiştir. Sondajın 9 ile 9,5 metrelerinde siltli killi art bataklık sedimanları yer almıştır. Sondajın 7,5 metrelerinde akarsu yatak sedimanları içinde rastlanan seramik parçaları akarsuyun bu bölümde menderes
oluşturup aktığı dönemde Ekşi Höyükte yaşamın sürdüğünü göstermiştir
(Resim: 4).
Ekşi Höyük batısındaki düzlükte yapılan bu sondajların sedimanları içinde yer yer canlı artıkları olan genç fosillere rastlanmıştır. Bu sondajların laboratuvar analizleri devam etmektedir. Şimdiye kadar EKŞİ 2018-12 sondajının
hidrometre, kalsimetre, tane boyu ve paleontolojik analizleri tamamlanmıştır. Bu sondajın üst katmanlarından ana kaya üzerine kadar olan sedimanların içinde bulunan fosillere ait görüntüler 280-300 cm; 385-400 cm ve 885-900
cm seviyelerindekiler görüntülenmiş ve tanımlanmaya çalışılmıştır (Resim:
2). Büyük ölçüde tatlı sularda yaşayan Gastropod ve Ostrakod türlerine ait
örnekler görülmüştür (Resim 5). Bu fosiller de sediman özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde Holosen’de bu alanda sırasıyla durgun su, akarsu
ve durgun su ortamlarının var olduğu anlaşılır. Neolitik Çağda bu alanda
yerleşimin başladığı düşünülürse, yerleşimin başlangıcında Büyük Menderes Irmağı’nın bu kesimde bir menderes büklümü oluşturduğu, daha sonra
menderesin kopup kopmuş menderes halkası olarak uzun süre bir su ortamı
olarak varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Günümüzde dahi bu kesimde özellikle yağışlı dönemde bir su ortamının var olduğu gözlenmektedir.
Drenaj yapılmadığı taktirde uzun süre bu su ortamın varlığını sürdüreceği
anlaşılmaktadır. Ancak bu bölümde açılmış küçük drene kanalları sayesinde
sular Büyük Menderes Irmağına boşaltılmaktadır. Ekşi Höyük üzerinde ve
batısındaki düzlükte yapılan sondaj sonuçlarına göre kesitler hazırlanmıştır
(Çizim: 2, 3, 4). Höyük üzerindeki sondajlara göre hazırlanan kuzey-güney
yönlü kesi e, höyüğün merkezi kısmında kültür katmanı kalınlığının fazla
olduğu (2 m kadar), buna karşılık çevreye doğru kalınlığın azaldığı görülür.
Aynı zamanda höyükteki yerleşimin doğrudan Neojen yaşlı anakaya üzerinde başladığı anlaşılmaktadır (Çizim: 2).
Ekşi Höyük batısında güneybatı-kuzeydoğu yönünde hazırlanan kesi e
bu yönde mevcut su ortamları enine bir doğrultuda açıkça gözlenmiştir (Çizim: 3). Neojen anakaya üzerinde ince taneli art bataklık, daha üs e kaba
taneli akarsu yatak ve kumlu akarsu sedimanları yer almıştır. En üs e ince
taneli su ortamına ait sedimanlar bulunmuştur. Bu su ortamının havalanma
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zonunda olması ve mevsimsel olarak kuruma nedeniyle renkte oksitlenmeden kaynaklanan bir kırmızı-kahvelik görülmektedir.
Höyük batısındaki düzlükte yapılan bütün sondajlar birlikte değerlendirilerek kabaca kuzey-güney yönünde bir kesit de hazırlanmıştır (Çizim: 4).
Bu genel kesi e de benzer durum gözlenmekte olup al an üste doğru Neojen
anakaya, art bataklık, akarsu yatak ve akarsu sedimanları ile en üs e devirli olarak kuruyan ince taneli su ortamı sedimanları gözlenmiştir. Bu kesi e
EKŞİ 13, 14 ve 16 numaralı sondajlarda gözlenen insana ait seramik ve çört /
artifact (obsidyen?) parçaları göstermiştir ki, höyükte Neolitik Çağda yerleşim başladığı anda batı bölümünde Büyük Menderes Irmağı’nın bir büklümü bulunmakta ve ırmak höyüğün kuzeyinde olduğu gibi batı eteklerinde
de akış göstermektedir (Çizim :5, 6). Bir zaman sonra, akarsuyun muhtemelen bir taşkınla daha kısa mesafede akışını sürdürecek şekilde bu büklümü
koparmasıyla, kopmuş menderes halkası oluşmuştur (Çizim: 7). Menderes
halkasının uçlarında oluşan kil tıkaçları sayesinde ve muhtemelen yamaçlardaki tabaka kaynaklarının da beslemesi ile bu bölüm uzun bir süre sulak
ortam halinde kalmıştır.
Ekşi Höyük batısında alçak düzlük alanda yapılan nispeten derin sondajlarda çoğunlukla akarsu sedimanlarına rastlanması ve bu alanın topografik
uzanışı, burada Büyük Menderes Irmağının bir dönem menderes yaptığı,
daha sonra bu menderes büklümünün koptuğu ve kil tıkaçları ile kapanıp
günümüze değin kopuk bir menderes halinde su ortamı olarak kaldığı anlaşılmıştır (Çizim 5, 6, 7). Büyük Menderes Irmağının derine aşındırması devam etmesi sonucu günümüzde bu kopmuş menderes bölümü 10 metreden
daha az olmak üzere asılı olarak kalmıştır. Sondajlarda rastlanan seramik
ve çört / artifact (obsidyen?) parçaları, höyüğün yerleşildiği dönemde Büyük Menderes Irmağının Ekşi Höyük batısında aktığını göstermiştir. Höyük
yerleşiminin Neolitik’te başladığı bilindiği için bu sürecin o dönemden beri
sürdüğü anlaşılmıştır.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çivril Ovasının önemli prehistorik yerleşmelerinden biri olan Ekşi Höyük’te, Neolitik Çağa ait altı tabaka belirlenmiş olup MÖ 6600’lerden MÖ
5800’lere kadar 800 yıl boyunca kesintisiz yerleşilmiştir. Kalkolitik dönemden sonraki uzun bir boşluğun ardından Selçuklu döneminde mezarlık olarak kullanılmıştır. Bu sürede Ekşi Höyük ve çevresinde meydana gelen doğal
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çevre değişmelerini belirlemek, paleocoğrafya özelliklerini ortaya koymak
amacıyla, 2018 yazında bu alanda delgi sondaj yöntemli alüvyal jeomorfoloji
araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Ekşi Höyük ve yakın çevresinde toplam 16
adet delgi sondaj yapılmıştır. Höyük üzerinde yapılan 10 adet sondajda birkaç metre derinlikteki höyük toprağı altında Neojen (Pliyosen) yaşlı marn,
kumtaşı, sil aşı, kiltaşından oluşan anakayaya ulaşılmıştır. Höyüğün kuzey,
batı ve güney kenarlarındaki kültür toprağı kalınlı bir metreden daha az
iken, höyüğün merkez kısmında ve doğuya doğru kültür katmanı kalınlığı 2
metreleri bulmaktadır.
Ekşi Höyük batısında, Geren Gölü mevkiinde de toplam 6 adet sondaj
yapılmıştır. Bu sondajlarda en al a ayrışmış ve nispeten yumuşamış anakaya katmanları üzerinde siltli-killi ve bol tatlısu Gastropodlarının bulunduğu
muhtemelen art bataklık karakterindeki bir su ortamına ait çamurlar yer almıştır. Bunların üzerine kaba unsurlu ve her boy kumdan orta çakıla kadar
akarsu yatak sedimanı gelmiştir. Büyük olasılıkla Büyük Menderes Irmağının çakılları olan bu birim üzerinde ince orta kum hakim akarsu sedimanları ve bunların da üzerinde silt-kil boyu sığ su ortamını yansıtan çamurlar
yer almıştır. Bu alandaki topografyanın gidişi ve sondaj sonuçları bir zaman
Büyük Menderes Irmağının bu bölümde bir menderes halkası oluşturduğu,
daha sonra kopan bu menderes halkasının bir süre, belki de Geren Gölü’nün
drene edilmediği haliyle kalabildiğini düşünürsek, günümüze kadar bir su
ortamı olarak ulaştığı anlaşılmaktadır. Büyük Menderes Irmağının menderes
halkasının kopmasından sonraki dönemde ırmağın aşınımla yatağını derinleştirmesi sonucu, bu kopmuş menderes bölümü asılı olarak yaklaşık yatak
seviyesinden 10 metreye yaklaşan seviyede yukarıda kalmıştır. Herhangi bir
tarihlendirme sonucu olmamakla birlikte, kaba unsurlu akarsu yatak sedimanları içinde bulunan seramik kalıntıları ile insan eliyle işlendiği anlaşılan
bir adet çört / artifact (obsidyen?) parçasının bulunması, Menderes halkasının Höyük tepesinin batısında bulunduğu dönemde insanların burada yerleşmiş oldukları anlaşılmaktadır. Menderes bölümünün kopmasından sonra
da kopuk halka içinde su ortamının höyükte süren yaşam boyunca varlığını
sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Anakayadan gelen olası tabaka kaynakları da
bu su ortamının beslenmesine katkıda bulunmuştur. Ekşi Höyük yerleştiği
üzeri çok az eğimli tepeciğin Büyük Menderes Irmağı’nın bir aşınım sekisi
yüzeyi olması da olasıdır. Bu ve benzeri sorulara gelecek dönemlerde yapılacak çalışmalarla yanıt aranacak ve daha ayrıntılı sonuçlara ulaşmak mümkün
olabilecektir.
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TEŞEKKÜR
Çivril Ovasında ve Ekşi Höyük çevresinde gerçekleştirdiğimiz 2018 yaz
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AMBAR ÇAYI ÇEVRESİNDE JEOMORFOLOJİK
PEYZAJ VE YERLEŞİM TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ
(KOCAKÖY BATISI- DİYARBAKIR)
Sabri KARADOĞAN*
Aytaç COŞKUN
GİRİŞ
Yukarı Dicle Havzası, hem iklim hem de yer şekilleri açısından bir geçiş zonunda bulunmasından dolayı önceden beri insanların sürekli bir iskân
sahası olmuştur. Özellikle Yüksek Anadolu ve İran platolarını güneydeki
düzlüklerle bağlantısını sağlayan Güneydoğu Toroslar üzerindeki geçit niteliğindeki vadilerin önemi daha büyüktür. Dolayısıyla Verimli Hilal’in orta-üst kesiminde yer alan Yukarı Dicle Havzası, hem Mezopotamya, Suriye
İran, Akdeniz ve Anadolu’yu birleştiren önemli yolların kavşak noktasında
olması, hem de doğal ortam koşulları nedeniyle tarih ve tarih öncesi dönemlerde ilgi odağı haline gelmiş, havzada çeşitli dönemlere ait önemli bilgiler
sunabilecek yerleşmeler ortaya çıkmıştır.
Söz konusu beşeri avantajlara neden olan doğal koşulların oluşmasında
kuşkusuz Dicle nehri ve kollarının önemi büyüktür. Dicle nehri ve kollarının oluşturduğu vadilerdeki yerleşmelerin kompozisyonunda birbiriyle ve
dönemler arası ilişkilerde bu akarsuların yatağında izlediği seyir ve ortam
değişikliklerinin önemli etkisi vardır.
Değişen koşullara rağmen, dikey ve yatay yönde yerleşme kompozisyonunda birtakım değişiklikler dışında Dicle Nehri ve kollarının oluşturduğu
vadiler sürekli bir yaşam alanı olmuştur. Son yıllarda bölgede yapılan arkeolojik kazı ve araştırmalara bakıldığında, bölgede Paleolitik Dönem’den günümüze dek devam eden bir yerleşme sürekliliği gözlenmektedir. Zira Yukarı
Dicle Havzası tarım faaliyetleri açısından uygun toprak koşulları, zengin su
kaynakları, meralar ve sahip olduğu geçiş güzergâhları gibi nedenlerle yerleşim açısından oldukça uygun şartlara sahiptir. Havza gerek bölgeye yakın,
*

Prof. Dr. Sabri KARADOĞAN., Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fak. Sosyal Bilimler ve
Türkçe Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Diyarbakır/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Aytaç COŞKUN., Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Diyarbakır/
TÜRKİYE.
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gerekse uzak çevredeki insan topluluklarının ilgisini kendine çekmiştir (Karadoğan ve Kozbe, 2013).
Bu çalışmada Dicle nehrinin önemli kollarından biri olan Ambar Çayı’nın
Kocaköy batısındaki (Şekil: 1-2) boşalma havzasına karşılık gelen vadisi ve
çevresine özgün fiziki koşulları kazandıran yapısal ve jeomorfolojik özellikler açıklanmış; vadide tespit edilen arkeolojik yerleşim ve buluntu yerleri haritalanarak, situasyonları ve çevre etkileşimleri değerlendirilmiştir.
JEOMORFOLOJİK PEYZAJ
Bu çalışmaya konu olan alan üzerinde Kocaköy ilçe merkezinin de yer
aldığı ekseni Ambar çayı tarafından aşındırılmış elips şeklinde bir antiklinale
(dom) karşılık gelir (Şekil 2). Kenar kıvrımları üzerindeki antiklinallerin birçoğu benzer yapılar gösterir.
Kubbe ( dom ) terimi, yatay kesiti daire veya elips şeklini andıran kubbe
şeklinde tek antiklinal, tektonik veya volkanik hareketler sonucu tabakaların
önemli bir değişikliğe maruz kalmadan yükselmeleri ile oluşmuş, elips ve
dairesel formda kubbemsi arazi şekilleridir (Ardos, 1997). Daha çok orojenik,
kısmen de epirojenik hareketlerle tabakaların durumu etkilenmeden kubbeleşmiş sahalara karşılık gelen dom yapıları, tabakaların daire veya elipse benzer biçimde münferit kabartılar meydana getirmek üzere şekil değiştirmeleri
suretiyle oluşan yapılardır. Esasen domların şekli çoğunlukla kuvvetli yamaç
eğimleri nedeniyle yarılmaya elverişlidir ve bu nedenle domların çoğu derin
bir şekilde yarılır (Erinç, 1996).
Kocaköy Antiklinali Güneydoğu Anadolu iç kenar kıvrımları üzerinde
oluşan ve hâlâ yükselmekte olan kubbeler dizisi içinde (Gercüş-Softek, Raman, Albat, Hazro-Hacertun-Hezan antiklinalleri) en yükseğini oluşturan ve
tabakaların kapalı şeritler halinde birbirini eliptik olarak çevirdiği, Mesozoyik birimlere kadar mostra verdiği, batı merkezi boşaltılmış bir antiklinaldir.
Daha batıdaki antiklinallerden Gercüş Antiklinali’nin (Erinç ve Bilgin,1956; Yalçınlar, 1984; Sür, 1994 Ve Erinç 1996) ve Hazro Antiklinali’nin
(Tolun,1949; Lebküchner, 1974; Erinç 1996) oluşumu ve gelişimi üzerine kısmen literatürde rastlanmakla beraber, Kocaköy Antiklinalinin de aynı sistemin bir parçası olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Gelişiminde tektonik
hareketlerin (faylanmalar) de etkili olduğu yapı, dış kuvvetlerin etkisinde
kalarak aşındırılıp tabana kadar boşaltılmıştır. Kıvrımlı-kubbeli arazi üzerinde fluviyal topografyanın gösterdiği en önemli özellik, jeolojik yapı ve buna
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bağlı olarak, yumuşak ve dayanıklı tabakaların yayılışı ile topografya arasında gözlenen çok yakın ilişkidir.
Kocaköy Antiklinali’nin dış ve üst bölümlerini meydana getiren birimler
Eosen yaşlı tabakalı kireçtaşlarından meydana gelmektedir. Akarsu aşındırmasıyla tabaka yüzeylerinde kaya oyukları meydana gelmiştir. Dolayısıyla
barınma ihtiyacının doğduğu zamanlarda bu oyuklar yer yer işlenerek ve
biçimlendirilerek insanlar tarafından kullanılmıştır. Çoğunlukla doğal kısmen yapay mağara ve kovukların oluşmasına uygun litolojinin bulunduğu
bu orojenik kütleler Paleolitik mağara yerleşmelerinin örneklerini oluşturmaktadır (Tunçdilek,1986). Bu çevrelerdeki çözülmüş kalkerlerden arta kalan silis yumruları çeşitli ilkel aletlere kaynak teşkil etmiştir (Güldalı,1991).
Boşaltılmış merkezi kısımlarında Mesozoik ve Tersiyer’ e ait birimlerin
mostra verdiği saha, Eosene kadar deniz tortullarıyla daha sonra da gölsel
tortullarla istiflenerek oligosendeki şiddetli tektonik hareketlerle yükselerek
antiklinal kubbe strüktürü kazanmıştır. Daha sonra fluviyal süreçlerle şekillenerek kıvrımlı yapıya ait hogbeckler, kuestalar, terselmiş rölyefler, sübsekant, obsekant, resekant vadiler, kluz, ruz ve boğazlar oluşmuştur. antiklinalin merkezi kısmı boşaltıldığı için rölyef terselmesi meydan gelmiştir.
Aşınım sonucunda ortraya çıkan al aki birimler çoğunlukla kil ihtiva eden
birimlerden oluştuğu için, bu durum yeraltı suyunun ortaya çıkmasında ve
tarımsal toprakların oluşumunda elverişli koşullar hazırlamıştır. Antiklinal
çevresinde çevresinde simetrik iki sıra halinde hogbek ve kuestalar ile bunlar
üzerinde oluşmuş yarılmalar (kluz, ruz ve yarma vadiler) dikkati çeker.
Yapısal unsurların iskeletini oluşturduğu söz konusu jeomorfolojik manzaranın oluşmasında etkili olan en önemli dış faktör kuşkusuz fluviyal faktör
süreçlerdir. Sahanın en önemli fluviyal unsuru ise Dicle Nehrine kavuşan ve
kaynağını Güneydoğu Torosların eteklerindeki gür kaynaklardan ve eriyen
kar sularından alan Ambar Çayı ve kolları oluşturmaktadır.
Ambar Çayı en önemli kaynağını Hani ilçe merkezindeki “Ayn kebir” adı
verilen karstik fay kaynağından alır. Hani çevresindeki bahçeleri suladıktan
sonra Veziri köyünde içinde Karis şifalı suyunun da olduğu başka kaynakları
alır. Gaban boğazından geçer. Bu kesimden sonra Gaban suyu diye anılır
(Akdemir, 2008). Hani ilçe merkezinin yaklaşık 5 km güneyinde Ovalı köyü
civarında doğudan gelen Kadişt-Angül (Çem Deresi) deresi ile birleşerek
güçlenir ve güneye akışına devam eder. Megnig kolu civarında sübsekant bir
vadiye yerleşerek yönünü batıya çevirir.
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Kocaköy antiklinalinin batı ucunda Halo komları (Gaybiyan mezrası) civarında antesedant vadisini kazarken muhtemelen Kocaköy antiklinali ekseni boyunca açılmış olan komb vadisini boşaltan ve zayıf hatlara intibak
etmiş temeldeki dirençsiz litolojiler bünyesinde akan aşındırıcı gücü yüksek
bir akarsu tarafından kapılmış ve antiklinal depresyonuna yerleşerek çok dar
bir açıyla komb vadisinde güneydoğuya yönelmiştir. Böylece antiklinal çekirdeği daha güçlü ve daha hızlı kazılmış olmalıdır.
Depresyon içinde Ambar Çayı özellikle Kızlar Kayası ve Hatun Köşkü civarında gömük menderesler içinde akar (Foto: 1). Bu kesimde Ambar çayının
sarp ve dik yamaçlarında Kral kalesi ve Hatun Köşkü ören yerleri ile dik
akarsu çarpaklarında kaya mezarları mevcu ur. Söz konusu Ören yerleri görüş alanı geniş gömülmüş menderes boyunlarına karşılık gelir.
Büyükhalataşı Tepesi civarından itibaren depresyon oldukça genişler ve
büyük kırsal yerleşmeler (Yayvan/Tıletin, Dolunay, Kanikevan) ortaya çıkar
(Foto:1). Bunun nedeni genişleyen depresyon tabanı ve yamaçlarının su kaynakları, toprak örtüsü ve bent sulaması ile birlikte tarımsal aktiviteye izin
vermesidir.
Ambar Çayı, Sukıre seyda (Karna Höyük, Foto: 3) civarında doğudan Derindere yönünden gelen Nevala Reş, Gaza Çelo, Nasveran deresi gibi akarsuları bünyesine katarak Güneye yönelir, kluz biçiminde bir boğaz vadiden
akarak antiklinalin dışına çıkar ve Ambar köyünden itibaren havza düzlüklerinde akışına devam eder.
Vadi sahip olduğu doğal peyzaj avantajlarının yanı sıra Bingöl’den Diyarbakır havzasına, oradan da Mezopotamya ya uzanan doğal yollar (özellikle
obsidyen ticaret yolu) üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca çevresi kuesta alınlarıyla çevrili, tabanında Ambar Çayı’nın aktığı kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu depresyonun yaz aylarında güneyden sokulan kavurucu hava kütlelerine, kış aylarında ise kuzeyin soğuk etkilerine kısmen kapalı olması nedeniyle
çevresine göre daha nemli ve ılıman bir lokal iklim koşulları sunmaktadır. Bu
nedenle bugün olduğu gibi geçmişte de depresyonun ve vadinin daha yoğun
bir beşeri aktiviteye sahne olduğu söylenebilir.
KOCAKÖY BATISINDA AMBAR ÇAYI VADİSİNDE ARKEOLOJİK HÖYÜK VE BULUNTU YERLERİ
Hatun Köşkü Kral Kalesi
Depresyon içinde Ambar Çayı özellikle Kızlar Kayası ve Hatun Köşkü ci-
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varında gömük menderesler içinde akar (Resim: 1, Şekil: 3). Bu kesimde Ambar çayının sarp ve dik yamaçlarında Kral kalesi ve Hatun Köşkü ören yerleri ile dik akarsu çapraklarında kaya mezarları mevcu ur. Söz konusu Ören
yerleri görüş alanı geniş gömülmüş menderes boyunlarına karşılık gelir.
Hurri-Mitanni, Urartu medeniye en kaldığı düşünülen Hatun Köşkündeki kale, kaya mezarı, tüp geçit ve ören yeri kalıntıları Ambar vadisinin kuzeyinde bulunmaktadır (Akdemir,2008; Çelik,2014).
Şaklat Kaya Mezarları
Kocaköy İlçesi merkezinin 7 km uzaklıktaki Şaklat Köyü’nde Ana kaya
üzerine yapılmış ve doğu-batı doğrultulu uzanan 11adet kaya mezarı mevcu ur (Şekil: 3). 1. kaya mezarı, alanın en doğusundadır ve içi toprakla dolmuş durumdadır. 2. ve 3. kaya mezarlarının girişleri kapalıdır. 4. kaya mezarının tamamıyla genişletilip bir dönem yerleşim alanı olarak kullanıldığı
düşünülmektedir. Şu an ahır olarak kullanılan bu mezar iç kısmında 3 adet
yuvarlak kemerli kline yapısı vardır. 6, 7 ve 8. kaya mezarlarının girişleri kapalıdır (Akdemir,2008; Soyukaya, 2011).
Yazıköy Kaya Mezarı
Yazıköy’ün doğusundaki kayalık alanda 10 adet kaya mezarı mevcu ur.
Fakat bunlardan sadece iki tanesi açıkta izlenmektedir. Geri kalanların ise
ağız kısımları toprak dolgu ile kapalı haldedir. 1. Kaya Mezarı; Köyün girişinde, doğu bölümündedir. Depo olarak kullanılan mezarın iç kısmında
5 adet tahrip olmuş kline yapısı bulunmaktadır. 2. Kaya Mezarı; 1. mezar
yapısının 30 m doğusundadır. Mezarın giriş kısmı taşlarla kapatılmıştır. Üç
klineli mezar odasının zemini taş ve toprak malzeme ile dolmuştur (Akdemir,2008; Soyukaya, 2011).
Nevela Kur Kaya Mezarları ve Yerleşim Alanı
Kocaköy İlçesi merkezinin 1 km kadar kuzeybatısında bulunan ve Nevala
Kur (Derindere) olarak adlandırılan mevkiinin başlangıcında yer almaktadırlar (Şekil 3). Saha özellikle killi formasyonlarım mostra vermesinden dolayı
su kaynakları açısından zengindir. Sahada Eski bir yerleşim alanı olmasının
yanı sıra günümüze ulaşan kaya mezarları mevcu ur. Doğu-batı yönünde
uzanan kaya mezarlarından doğuda bulunan mezar odasının girişi dikdört-
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gen formlu olup tahrip edilmiştir. Mezar odası oval formlu üç klinelidir. Batıdaki kaya mezarı ise kare formda bir girişe sahiptir, üç klinelidir. Mezar
odasının içi taş ve toprak birikintisiyle dolmuştur (Akdemir,2008; Soyukaya,
2011)..
Sukıre Seyda Höyük
Derindere ile Ambar Çayı’nın kavuştuğu kesimde yer alan Yaklaşık 34 m
yükseklik ve 262x362 m ebatlarında olan höyük, kuzey-güney yönlü yayılım
göstermektedir (Foto 3, Şekil 3). Yüzeyden Kalkolitik, 2. Bin, 1. Bin, Ortaçağ
ve İslami dönemlere ait çanak çömlek parçalarının yanı sıra obsidyen parçaları ve çakmaktaşı yongalarına rastlanmıştır (Akdemir,2008; Soyukaya, 2011).
Ser Tebeka Kaya Sığınakları
Ambar Köyü’nün tam karşısında, Ambar Çayı’nın havzaya açıldığı boğazın doğu yamacı boyunca tabakalı kalkerler boyunca oluşmuş, bazıları işlenmiş çok sayıda kaya sığınağı mevcu ur (Resim: 4, Şekil: 3). Farklı ebatlara
sahip olan sığınakların yerden yüksekliği ortalama 1.5- 2 m’dir (Soyukaya,
2011).
Ambar Köyü Kaya Mezarları, İşlik ve Sarnıçlar
Ambar Köyü’nün batı kısmında yer almaktadır. Kaya mezarlarının üst
kısmında da çeşitli form ve büyüklüklerde çok sayıda oyuk ve işlik yapıları
vardır. Yuvarlak formlu oyukların derinliği 10 cm, işlikler 2x4 m ebatlarında
ve kare formlu olup yaklaşık 60 cm derinliğe sahiptir. Bu alanda 4 adet kaya
mezarı vardır. Bunlardan iki tanesinin girişi güneye bakarken, diğer ikisininki doğuya bakmaktadır (Resim: 5, Şekil: 3). Derin yuvarlak bir niş içinde
dikdörtgen bir girişle iç mekana ulaşılmaktadır. İç mekanlarında yarım ay
formlu üçlü kline vardır. Ayrıca bu mezarların girişlerinde taş kapının geçmesi için kapı yuvalarına yer verilmiştir. Mezarlardan birinin girişinde ana
kayadan sütunlar yapılmıştır. Ayrıca mezar odalarında insan kabartmaları
vardır (Akdemir,2008; Soyukaya, 2011).
Ambar Höyük
Ambar Köyünün içinde yer almaktadır. 19 m yüksekliğinde, 222x207 m
ebatlarındadır (Resim: 6, Şekil: 3). Yüzey ve kazı araştırmalarında höyükte,
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obsidyen parçaları, Geç ve Erken Neolitik, Kalkolitik, Demir çağlarına, Helenistik, Roma dönemlerine, Ortaçağ ve İslami dönemlere ait çanak çömlek
parçaları görülmüştür (Harmankaya ve diğ.1997; Ökse, 2019).
Gre Fılla (Ambar-1) Höyük
Ambar Köyü’nün 100 m güneyinde 3-5 metre taraçaları üzerinde yer alır
(Şekil 3). Yaklaşık 9 m yüksekliğinde ve 209x269 m ebatlarındadır. Höyüğün kuzeyinde Ambar Çayı ile Ambar Köprüsü vardır. Kuzey eteklerinden
toprak alımı sonucu mimari öğeler açığa çıkmıştır. Yüzeyde buğday öğütme
taşları, bol miktarda obsidiyen, 2. Bin, 1. Bin, Kalkolitik Çağ, Ortaçağ ve İslami dönemlere ait çanak çömlek parçaları görülmüştür. Bulgular ışığında
yerleşmenin Akeramik Neolitik Dönem’e kadar indiği tahmin edilmektedir
(Harmankaya ve diğ., 1997; Ökse, 2019).
Kendale Hecale Höyüğü
Kendale Hecale Höyüğü diğerlerinden farklı olarak akarsuyun havza çökelleri içinde açtığı vadisine girmeden hemen önce Holosen taraçaları üzerindedir (Şekil 3). Ha a Holosen dönemi akarsu taşkın materyalleriyle höyüğün kısmen örtüldüğü söylenebilir. Buluntular Geç ve Erken Neolitik ile
Orta Çağ dönemlerine tarihlenmektedir (Ökse, 2019)..
Ambar köyü civarındaki Ambar Höyük, Ambar I (Gre Fılla) höyüğü ve
Kendale Hecale höyüğü ile Ambar köyü içindeki kaya mezarları, işlik ve
Sarnıçlarda Arkeolojik kazı çalışmaları Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2018 yılında başlatılmıştır.
SONUÇ
Diyarbakır havzasının orta kuzey kesiminde Bugünkü Kocaköy ilçe merkezinin batısında yer alan saha yerleşim tarihi açısından olduğu kadar doğal
peyzaj, özellikle jeomorfolojik gelişim açısından oldukça önemli bir sahadır.
Kubbe (dom) yapılı bir antiklinale karşılık gelen saha Anadolu’nun en genç
orojenik kuşağını oluşturan “Kenar Kıvrımları Kuşağı” üzerinde yer alan
merkezi kısmı erozyonal etkilerle boşaltılmış antiklinal depresyonlarından
birine karşılık gelir. Bu nedenle sahada bu jemorofolojik yapıya özgü şekiller
gözlenir (hogbeckler, kuestalar, terselmiş rölyef unsurları, sübsekant, obsekant, resekant vadiler, ruz ve kluz şeklinde boğazlar).
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Jeomorfolojik koşulların sunduğu elverişli koşullar nedeniyle geçmişte
Jeoloji -Litoloji, tektonizma ve akarsu denetiminde şekillenen Kocaköy antiklinali Ambar Çayı depresyonu, iklim, topoğrafya, toprak, yer altı - yeryüzü
suları ve ulaşım açısından özel doğal peyzaj koşulları sunar. Bu nedenle saha
Paleolitik’ten günümüze kesintisiz ve yoğun yerleşime sahne olmuştur. Bugün bu yerleşmelerin kalıntılarını Ambar Çayı Vadisi buyunca gözlemlemek
mümkündür. Birçoğu tescillenen bu arkeolojik öğelerden Kendale Hecale
Höyüğü, Ambar Höyük (Gre Fılla) ve Ambar köyü Kaya Mezarları’nda 2018
yılından itibaren kurtarma kazıları yürütülmektedir.
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Şekil 1: Çalışma alanının lokasyon haritası.

Şekil 2: Kocaköy antiklinal domunun jeomorfolojik modelini gösteren 3 boyutlu
blokdiyagram.
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Şekil 3: Kocaköy batısında Ambar Çayı vadisinde arkeolojik höyük ve buluntu
yerlerinin lokasyonlarını gösteren harita.

Resim 1: Ambar Çayı’nın Kızlar Kayası ve Hatun Köşkü civarında gömük menderesler
içinde aktığı vadisi (Foto: Naci Akdemir).
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Resim 2: Ambar çayı vadisinin genişleyen ve büyük kırsal yerleşmelerin (Yayvan/Tıletin,
Dolunay, Kanikevan vs.) ortaya çıktığı kesimi.

Resim 3: Ambar Çayı’nın doğudan Derindere yönünden gelen Nevala Reş, Gaza Çelo,
Nasveran deresi gibi akarsularla birleştiği Sukıre seyda (Karna Höyük) çevresi.
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Resim 4: Ambar Çayı’nın havzaya açıldığı boğazın doğu yamacı boyunca tabakalı kalkerler
boyunca oluşmuş, bazıları işlenmiş Ser Tebeka kaya sığınakları.

Resim5: Ambar köyünde kaya mezarları.
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Resim 6: Ambar köyü yerleşim alanı içinde bulunan Ambar Höyük.

584

............................................................................................................

ELAİUSSA SEBASTE İSKELETLERİNİN
PALEOANTROPOLOJİK ANALİZİ
Seda Karaöz ARIHAN*
Günümüzde Mersin İli Ayaş İlçesi sınırlarında yer alan Elaiussa Sebaste
Kenti, M.Ö.1 yy’dan M.S. 7 yy’a kadar yerleşim görmüş Dağlık Kilikya olarak adlandırılan bölgede yer almaktadır. Kent, Doğu Akdeniz’de tarımsal ve
doğal kaynaklarının zenginliği ile önemli bir liman ve ticaret kenti konumundadır. Toros Dağlarından sağlanan kereste, bağcılık ve zeytincilik faaliyetleri
ile öne çıkan ticari yapısı bulunmaktadır. Zeytin ağacı anlamına gelen elaion
kelimesi de kentin adının zeytin yetiştiriciliği ile ilişkisini göstermektedir.1
Kentin ticaret ağının sadece Kuzey Suriye ve Kıbrıs gibi yakın alanlarla sınırlı
kalmadığı İtalya, İspanya gibi Batı Akdeniz ile de bağlantılarının da olduğu
ele geçen ticari amphoralar ile belirlenmiştir.2 Ken e ortaya çıkarılmış alanlar arasında tiyatro, agora alanı ve Bizans Bazilikası, hamam kompleksleri,
sarnıçlar ve su kemerleri, Bizans Sarayı, Roma Tapınağı ve nekropol alanları
sayılabilir.3
Ken eki ilk arkeolojik çalışmalar 1973 yılında Adana Müzesi tarafından
yapılmıştır. 1995 yılından itibaren ilk sistemli kazılar ise E.E. Schneider tarafından başlatılmış4 ve 2014 yılına kadar sürdürülmüştür. Elaiussa Sebaste
Kentindeki çalışmalar 2015 yılından itibaren, Annalisa Polosa başkanlığındaki İtalyan Kazı Heyeti tarafından Türk katılımcılar ile sürdürülmektedir.5
Elaiussa Sebaste iskeletlerini çalışma olanağı veren Prof. Dr. Annalisa Polosa’ya ve Kazı Başkan Yardımcısı Asena Kızılarslanoğlu’na, ekip üyesi Ambra
Naspi’ye, tüm kazı ekibine ve destekleri için Mersin Arkeoloji Müzesi çalışanlarına çok teşekkür ederim6.
*
1
2
3
4
5
6

Dr. Öğr.Üyesi Seda Karaöz Arıhan., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji
Bölümü, Van/TÜRKİYE. sedaarihan@yyu.edu.tr sedaarihan@yahoo.com
Schneider 2008
Kızılarslanoğlu A. 2014
Schneider 2008
Girginer –Uygur 2014
Polosa 2018
Çalışmalarımızın laboratuvar aşamasında yanımızda olan Yüksek Lisans öğrencilerimiz Mehdi
Doğan, Yeter İçli, Semih Bayram’a ve antropolog Ümmuhan Değirmenci’ye katkılarından dolayı
teşekkür ederim.
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MATERYAL METOD
Çalışma materyalimizi Mersin İli, Ayaş İlçesi Elaiussa Sebaste antik kentinden, iki farklı alandan (Büyük Hamam -Bizans Bazilikası ve Nekropol
Alanı) gelen ve 5 farklı mezar ile ilişkilendirilen, 2012, 2016, 2017 yılları kazı
sezonlarında ortaya çıkarılan toplam 24 birey oluşturmaktadır.
Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan iskelet materyalleri Mersin Arkeoloji
Müzesinden gerekli izinlerin alınmasının ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Laboratuvarına getirilmiştir. İlgili materyalin temizlik ve
onarım çalışmaları yapılmıştır. Elaiussa Sebaste toplumunun demografik yapısı, yaş ve cinsiyet belirleme çalışmalarının ardından ortaya konulmuştur.
Erişkin bireyler için cinsiyet belirlenirken, kafatası ve pelvis morfolojik özellikleri dikkate alınmıştır 7, 8, 9, 10,11, 12
Elaiussa Sebaste erişkin bireylerinin yaş belirlemeleri yapılırken öncelikle pelvis’te bulunan symphysis pubis13 ve auricular yüzey14 değişimleri göz
önüne alınmıştır. Buna ek olarak kafatasındaki suturların kapanma dereceleri15, costaların sternal uçlarındaki değişimler16, claviculanın kesiti17 , diş
aşınma dereceleri18 femurun proksimal kesitleri19 genç erişkin bireylerde epifizyal yaşlandırma20 ve dişlerin çıkış sıralaması ile kök uzunlukları dikkate
alınmıştır21. Bebek ve çocuk bireylerin yaş belirlemelerinde ise uzun kemiklerin maksimum uzunluklarının ölçülmesi22 ve diş çıkış zamanları23 temel alınmıştır. Fetal bireyler için yaş belirleme kemiklerin gelişimlerine göre değişen
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Brothwell, 1981
Buikstra ve Ubelaker 1994
White ve Folkens 2005
Ubelaker 1989
Olivier 1969
Workshop of European Anthropologists 1980
McKern ve Stewart, 1957
Lovejoy ve ark., 1985
Olivier, 1969
Krogman ve İşcan, 1986
Kaur ve Jit, 1990
Brothwell 1981
Szilvassy ve Kritscher, 1990
Brothwell, 1981
Ubelaker 1978
Workshop of European Anthropologist 1980
Ubelaker 1978
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uzunluk ve genişlik ölçüleri dikkate alınarak yapılmıştır. 24 Yaş aralıklarının
belirlenmesinde Powers’ın önerdiği bebek, çocuk ve erişkinler için tablolar
kullanılmıştır25. Bireylerin paleopatolojik değerlendirmesi mevcut paleopatoloji literatürü ile yapılmıştır. 26,27,28,29,30,
BULGULAR
Elaiussa Sebaste kentinde Büyük Hamam olarak adlandırılmış olan alan,
Bizans Döneminde, Bazilika olarak ikinci bir kullanım görmüş olan yerdir.
Bu alandan 2012 ve 2017 yıllarındaki kazılarda ortaya çıkarılan Bizans Dönemine ait 13 iskelet ve Nekropol alanından 2016 yılı kazılarında ortaya çıkarılan M.S.1-6 yy’lar arasına tarihlendirilen 11 iskelet belirlenmiştir. Tablo 1
ve Tablo 2’de söz konusu Elaiussa Sebaste toplumunun yaş aralıklarına göre
dağılımı verilmiştir. Genel olarak iskeletlerin korunma durumları kötüdür
ve 1 birey hariç tümü herhangi bir gömü şekli vermeyecek şekilde karışık
olarak bulunmuştur. Bu mezarlardan bazılarının özellikle nekropol alanındaki mezarın çocuk mezarı boyutlarında olması ikincil gömülerden çok, ilk
gömünün, bebek ya da fetal bireyler için yapılan mezar olduğunu düşündürmektedir. Daha sonraki dönemlerde mezarın tekrar kullanıldığı ve erişkinlere ait olan iskeletlerin başka alanlardan buraya taşındığı düşünülmektedir.
Tablo 1: Fetus, Bebek ve Çocukların Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı

Tanımlama
Fetus / Yeni Doğan ( < 4 Hafta)
Erken Yeni Doğan (1-6 ay)
Geç Yeni Doğan (7-11 ay)
Erken Çocukluk (1-5 yaş)
Geç Çocukluk (6-11 yaş)
Yeni Yetme
(12-17 yaş)
Fetus, Bebek, Çocuk Toplam

24
25
26
27
28
29
30

N
2
1
8
11

Fazekas ve Kosa 1978
Powers 2012
Aufderheide ve Rodriguez – Martin 1998
Ortner ve Putschar 1985
Pinhasi ve Mays 2008
Brickley ve Ives 2008
Waldron 2009
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Tablo 2: Erişkin Bireylerin Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı

Tanımlama

Erkek

Kadın

Genç Erişkin (18-25 yaş)

1

2

Erken Orta Erişkin (26-35 yaş )

4

Geç Orta Erişkin (36-45 yaş)

2

İleri Erişkin (³ 46 yaş)

1

Erişkin ( yaş cinsiyet belirsiz ) ≥ 18

3

Erişkin (Yaş aralığı belirsiz cinsiyeti belirli)

-

Erişkin Toplam

13

Büyük Hamam- Bazilika ve nekropol alanlarından gelen iskeletlerden sadece bir tanesi ölü gömme şeklini korumuş durumdadır. ES 17 GT 1211 kod
numarası verilen bu iskelet tekli gömü olarak, Resim 1’de görüldüğü gibi
elleri karın üzerinde birleştirilmiş şekilde gömülmüş kadın bir bireye ai ir.
Bazilikanın merkez nefine yakın bir alanda bulunan iskeletin korunma durumu iyi olup 18-21 yaşlarında bir kadın bireye ai ir. Bazilika gibi kutsal bir
alana gömülmüş olması, kişinin önemli bir aileye mensup olduğunu düşündürmektedir. Bireyin iskelete yansıyan herhangi bir hastalığı tespit edilmemiştir. Direk toprak içine gömülmüş olan bireyin üzeri ise düzensiz kireç taşı
bloklar ile kapatılmıştır. Ölü hediyesi olarak iskeletin yanına küçük bir kap
ve bronz bir sikke bırakılmıştır31.
Büyük Hamam - Bizans Bazilikası 2017 yılı kazısından ele geçen ES GT
17 1148 Numaralı mezardan 18 aylık (Erken Çocukluk) 1 bebek birey ve
orta erişkin yaş grubuna ait 4 erkek birey aynı mezarda karışık olarak ele
geçmiştir. 4 erişkin bireye ait parçalı ve kötü korunmuş mandibula parçaları ve uzun kemiklere ilişkin parçalar, buluntuların 4 erişkin birey olduğunu
destekler durumdadır. Uzun kemiklerdeki kas yapışma izleri ve mandibula
özelliklerine göre erişkin bireyler, erkek olarak tanımlanmıştır. Bu bireylere
ait kafatası kemikleri parçalar halinde ve az sayıda ele geçmiştir. Paleopatolojik olarak değerlendirdiğimizde; İskeletlerin genel olarak korunma durumu kötüdür ve bu durum patolojik olayların izlenmesini zorlaştırmıştır. 1
erişkin erkek bireyde osteomalasi tespit edilmiş, 2 erişkin erkek bireyde periostitis izlenmiş ve 1 erişkin erkek bireyin ulnasında ise kırık kaynaklı travma tespit edilmiştir. Anemi açısından değerlendirdiğimizde anemi, porotic
31
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hyperostosis ve kafatasında kalınlaşma şeklinde iki erişkin bireyde izlenmiş
ancak kafataslarının parçalı ve az sayıda oluşu ve orbitlerin olmaması nedeniyle diğer bireylerde bakılamamıştır. 1 calcanusta ve 1 patella üzerinde ve
bazı vertebralar üzerinde ostefit görülmüştür. 1 calcanusta ise topuk dikeni
belirlenmiştir. Ancak bireylere ait tüm kemikler olamadığı için tüm bireyler
için genel bir değerlendirme yapılabilmiştir. Diş patolojileri açısından değerlendirdiğimizde 4 erkek bireyin sadece mandibulaları elimize geçmiştir. Erken orta erişkin yaş grubuna ait bir bireyin ES 17 GT 1148 (2.BİREY) sol alt
birinci moları antemortem kayıptır. Bireyde orta derecede alveol kaybı tespit
edilmiş olup mevcut dişlerin aşınma dereceleri 2+ ve 3 + arasında değişmektedir. Yine erken orta erişkin yaş grubundan ES 17 GT 1148 (3.BİREY) bir
diğer bireyde orta dereceli alveol kaybı belirlenmiş olup 6 adet diş sağlam
bulunmuş ancak diğer dişlerin taç kısımları kök hizasından postmortem olarak kırılmıştır. Mevcut dişlerin genel aşınma dereceleri ise 3-4 aralığındadır.
ES 17 GT 1148 (4.BİREY) kodlu bireyinde, kötü korunmuş durumda mandibula ve maxilla mevcu ur. Ancak diğer bireylerde olduğu gibi az sayıda diş
ele geçmiştir. Biri izole olmak üzere 7 adet diş tespit edilmiştir. Genel olarak
aşınmaları 3-5 arasında değişiklik göstermiş olup, bir dişte hypopylasia belirlenmiştir. ES 17 GT 1148 (5.BİREY) kodlu bireyin ele geçen parçalı mandibula
üzerinde soketlerin olmasına rağmen ele geçen sadece bir M3 dişi olup bu
dişte de çürük tespit edilmiştir.
2012 kazıları sırasında kazı raporlarında belirtildiği üzere Bizans Bazilikası alanından vaftizhane odasının tabanında ortaya çıkarılan mezarda, karışık
halde toprak, kemik parçalarıyla karşılaşılmıştır. Ortaya çıkarılan ES GT 12
392-394 numaralı mezardan 18 aylık (Erken Çocukluk) iki bebek iskeleti tespit edilmiştir. (Resim 2 ES GT 12 392-394 Birey 1) Bazilika içerisinde bulunan
ES GT 12 414 numaralı mezardan ise 5 bireye ait iskeletler korunma durumu kötü olarak çıkarılmıştır. Yapılan laboratuvar çalışmalarında bireylerden
ikisinin 5 yaşlarında iki çocuk, genç erişkin yaş aralığında bir kadın ve orta
erişkin yaş grubuna ait iki erkek bireye ait oldukları tespit edilmiştir. Kazı
raporlarında belirtildiği üzere 2,00 x 0,60 x 1,40 m ebatlarında olan mezarda
Tarsus Piskoposunun yeğenlerine atıfta bulunan bir yazıt da ortaya çıkarılmıştır. Ancak bulunan iskeletler ile ilişkisi belirlenememiştir. Bebek ve çocuk
iskeletlerinde herhangi bir patoloji tespit edilememiştir. Erişkin bireylerin
kemiklerinin az sayıda olması nedeniyle patolojik bir tespit yapılamamıştır.
Nekropol alanında, 2016 yılındaki çalışmalarda ortaya çıkarılan mezardan
11 birey belirlenmiştir. Yerli kayaya oygu olan mezar, ele geçen seramik bu-
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luntulara göre M.S 1-6 yy’a tarihlendirilmektedir. Farklı dönemlere ait çoklu
gömüler aradaki çakıl taşı katmanları ile birbirinden 2 farklı kodla ayrılmış
ve ES 16 NS 75 ile ES 16 NS 68 kodlu iskelet buluntuları olarak tanımlanmışlardır. Bu mezardan gelen iskeletler 2 fetal birey, 1 bebek, 3 çocuk ve 5 erişkin
erkek bireyden oluşmaktadır. Bu bireyler içerisinde yaşı ileri erişkin olarak
belirlenen bireyde osteoporoz izlenmiştir. Aynı bireyin antemortem diş kayıpları da fazladır ve sadece iki dişi mandibula üzerinde bulunmaktadır. Erken orta erişkin yaş grubundaki bir bireyin sağ alt C ve P1 ve P2’si üzerinde
kültürel aşınma tespit edilmiştir. Yaptığı iş nedeniyle, olasılıkla da ağızda ağ
tutma, yani balıkçılık ile ilgili olabilecek izler gözlemlenmiştir. Genç erişkin
ve Geç orta erişkin 2 erkek bireyin tibiasında ise periostitis belirlenmiştir. Diş
patolojileri açısından değerlendirdiğimizde genç erişkin erkek bireyin (ES
16 NS 75 3.BİREY) mevcut 12 dişi bulunmaktadır. Bu bireye ait diş aşınma
dereceleri ise 2-3 aralığındadır. Bu bireyde alveol kaybına ve çürüğe rastlanmamıştır. Diş taşı ise sadece alt sağ I2 de orta derecede ve Alt sağ C ve P1
de az derecede tespit edilmiştir. ES 16 NS 75 (5.BİREY) kodlu bireyin ise 4
dişi mevcu ur bunlardan 2’si kök hizasından postmortem kırıktır. Bireyin
11 dişi antemortem diş kaybıdır. Taç kısmı ile mevcut olan iki dişin aşınma
dereceleri ise 5’dir. Bireyde antemortem diş kayıpları nedeniyle alveol kaybı
fazladır. Tablo 3’de tüm mezarlara ait yaş ve cinsiyetler belirtilmiştir.
Tablo 3: Mezarlara Göre Yaş ve Cinsiyet Dağılımı
AÇMA - MEZAR
YAŞ
NUMARASI

CİNSİYET

MEZARLARA
GÖRE TOPLAM
BİREY SAYISI
1

ES 17 GT 1211

GENÇ
ERİŞKİN

KADIN

ES 17 GT 1148
(1.BİREY)

ERKEN
ÇOCUKLUK

ÇOCUK

ES 17 GT 1148
(2.BİREY)

ERKEN ORTA
ERKEK
ERİŞKİN

ES 17 GT 1148
(3.BİREY)

ERKEN ORTA
ERKEK
ERİŞKİN

ES 17 GT 1148
(4.BİREY)

ERİŞKİN

ERKEK

ES 17 GT 1148
(5.BİREY)

ERİŞKİN

ERKEK
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ES 16 NS 68
(1.BİREY)

FETAL

FETAL

ES 16 NS 68
(2.BİREY)

ERKEN YENİ
DOĞAN

BEBEK

ES 16 NS 68
(3.BİREY)

ERKEN
ÇOCUKLUK

ÇOCUK

ES 16 NS 68
(4.BİREY)

GENÇ
ERİŞKİN

ERKEK

ES 16 NS 68
(5.BİREY)

GEÇ ORTA
ERİŞKİN

ERKEK

ES 16 NS 75
(1.BİREY)

FETAL

FETAL

ES 16 NS 75
(2.BİREY)

ERKEN
ÇOCUKLUK

ÇOCUK

ES 16 NS 75
(3.BİREY)

ERKEN ORTA
ERKEK
ERİŞKİN

ES 16 NS 75
(4.BİREY)

GEÇ ORTA
ERİŞKİN

ES 16 NS 75
(5.BİREY)

İLERİ ERİŞKİN ERKEK

ES 16 NS 75
(6.BİREY)

ERKEN
ÇOCUKLUK

ÇOCUK

ES 12 GT 392-394 ERKEN
(1.BİREY)
ÇOCUKLUK

ÇOCUK

ES 12 GT 392-394 ERKEN
(2.BİREY)
ÇOCUKLUK

ÇOCUK

ES 12 GT 414
(1.BİREY)

ERKEN
ÇOCUKLUK

ÇOCUK

ES 12 GT 414
(2.BİREY)

ERKEN
ÇOCUKLUK

ÇOCUK

ES 12 GT 414
(3.BİREY)

GENÇ
ERİŞKİN

KADIN

ES 12 GT 414
(4.BİREY)

ERKEN ORTA
ERKEK
ERİŞKİN

ES 12 GT 414
(5.BİREY)

ORTA
ERİŞKİN

TOPLAM BİREY
SAYISI

5

6

ERKEK

2

5

ERKEK
ERKEN
ERKEN
KADIN ERKEK
FETAL YENİ
ÇOCUKUK
24
DOĞAN
2

1

8

2

11
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Genel olarak değerlendirdiğimizde iki farklı alandan (Bizans bazilikası ve
nekropol alanı) gelen ve 5 farklı mezar ile ilişkilendirilen 24 bireyin sadece
biri gömü şekli vermektedir. Diğer tüm iskeletler bulundukları alanda toprakla karışık olarak ele geçmiştir. Bu alanların çoğunda çoklu gömü olarak
karışık halde bulunmuşlardır. İskeletlerin korunma durumunun kötü olması
ve karışık halde olması tanımlanmalarını güçleştirmiştir. Toplumların sağlıklarının belirlenmesinde hastalıkların tespiti iskeletlerin korunma durumları ile yakından ilgilidir. Korunma durumlarının kötü olması patolojilerin
belirlenmesini zorlaştırmıştır. Örneğin kafataslarının çoğunun olmaması,
olan parçaların bütünleştirmeye uygun olmaması anemi gibi kafatasından
belirlenen patolojilerin görülme durumunu olumsuz etkilemiştir. Yine de osteomalazi, periostitis ve protic hyperostosis gibi patolojillerin görülmesi toplumun sağlık durumunun, beslenme ve hijyen açısından çok iyi olmadığını
düşündürmüştür. Fetal, bebek ve çocuk ölümlerinin de görece fazla olması
bu durumu destekler niteliktedir. Yapılacak ileriki yıllardaki çalışmalarla
daha fazla bireye ulaşılması ile demografik yapının daha detaylı şekilde ortaya konabilmesi mümkün olacaktır.
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Resim 1: ES 17 GT 1211 Kodlu Basilika’da bulunan iskeletin buluntu durumu
(Elaiussa Sebaste Kazı Arşivinden )

Resim 2: ES 12 GT 392-394 Birey
1 Kodlu Mezardan Gelen 18
aylık Bebek İskeleti
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ANAVARZA ANTİK ŞEHRİ KOLONATLI YOLDA
GPR ÇALIŞMALARI
Selma KADIOĞLU*
Yusuf Kağan KADIOĞLU
GİRİŞ
Anavarza (Anazarvus) Antik Kenti, kale, stadyum, antik tiyatro, mozaikler, hamamlar, kiliseler, zafer kapıları, su kemerleri ve taş mezarlarla 143.000
m2’lik bir alana kurulmuştur. Anadolu’nun en büyük antik kentidir. Anavarza Antik Şehri, Kozan İlçesi Dilekkaya köyü yakınlarında, Adana şehir merkezine (Türkiye) yaklaşık 70 kilometre uzaklıktadır. Anavarza’nın tarihi 2100
yıl kadar geriye uzanmaktadır. 408’de Kilikya’nın başkenti olmuştur.
Çalışmanın başlıca amacı Anavarza antik şehrinin Sütunlu (Kolonatlı) Ala
Kapı Caddesi altında kalan arkeolojik kalıntıları yer radarı (GPR) yöntemi
ile belirlemek ve 2D / 3D GPR veri görüntüleme tekniği ile çok karmaşık ve
üst üste olan kolon yığınlarının konumlarını ve olası agora yapısını görüntülemektir. Çalışma alanının boyutları yaklaşık 276x14m olup yer yer cadde
genişliği daralmaktadır. Araştırma derinliği yaklaşık 10 m olması düşünülmüştür. Çalışmayı gerçekleştirmek için yaklaşık 12-15 m derinliğe kadar veri
sağlayan 250 MHz kapalı (korumalı) anten ve bu antene uyumlu RAMAC
CUII GPR sistemi kullanılmıştır. Çalışmada caddeyi 1.0m aralıklarla enine
kesen profiller üzerinde 0.05m aralıklarla veri toplanmıştır. Toplam 277 profile ait GPR iki boyutlu (2B) profil kesitleri (radargramlar) işlenerek yorumlanabilir ve üç boyutlu (3B) görüntü için hazır hale getirilmiştir. 2B ve 3B
GPR görüntüleme ile elde edilen GPR derinlik düzlemleri üzerinde cadde
sınırları, kenarlarındaki agora odacıkları ve yol tabanında gizli sayısız kolon
yapıları konumları ile görüntülenmiştir.

* Prof. Dr. Selma KADIOĞLU, Ankara Üniversitesi, Müh. Fak., Jeofizik Müh. Böl., 06830 Gölbaşı/
ANKARA. kadioglu@ankara.edu.tr
Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBIM), 06830 Gölbaşı/ANKARA
Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU, Ankara Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 06830 Gölbaşı/ANKARA. kadi@ankara.edu.tr
Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBIM), 06830 Gölbaşı/ANKARA
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YÖNTEM VE ANALİZLER
Anavarza Antik Kenti Tarihteki Yeri ve Kolonatlı Yol
Adana Kozan İlçesi Dilekkaya Köyü sınırları içerisinde yer alan bir zamanlar Kilikya Bölgesinde şenliklere ve olimpiyatlara ev sahipliği yapan,
“Metropolis” unvanını almış bir ken ir. Adını Persçe yenilmez anlamına gelen ‘NEZARBA’ dan almıştır.
Ne zaman kurulduğu bilinmeyen ama M.Ö. I. yüzyıla kadar uzanan Anavarza, tarihte karşımıza ilk kez Helenistik dönemde çıkmaktadır. O tarihten
14. yüzyıla kadar fetihlere, kuşatmalara, saldırılara karşı koyan, şiddetli depremlerle yıkılan, tahrip olan bu antik kent en az 2000 yıllık serüvenini bize
sunmaktadır. Anavarza; Helenistik, Roma, Bizans, Orta Çağ, Arap, Ermeni
ve Osmanlı gibi Anadolu’nun önemli uygarlıklarının kültür izlerini taşımaktadır. Bu nedenle diğer pek çok antik kentlerden farklıdır. Dünyanın en eski
işçiliğine sahip mozaikler, Roma ve Bizans dönemlerinde evlerin, hamamların, saray odalarının tabanlarını ve duvarlarını süslemekte ve herbiri farklı bir olayın. konunun gizemlerini saklamaktadır. Yüzyıllar boyunca içinde
yaşayan halkı dışarıdan gelen tehlikelere karşı koruyan Anavarza Kalesi‘nde
ve bu yörede Avşar Türkmenleri hakimiyet kurmuştur. 16. yüzyıldan sonra
ise Kozanoğulları Beyliği himayesinde, fiilen bağımsız bir Türkmen Beyliği
Anavarza Kalesi‘nin hakimi olmuştur.
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü İzniyle Adana Arkeoloji Müdürlüğü Başkanlığında ve Çukurova
Üniversitesi danışmanlığında 2012 yılında kazı çalışmalarına başlanmıştır.
Kazının bilimsel danışmanlığını yapan Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜLŞEN’dir. Son kazılarda Zafer
Kapısı’nın altından kuzey-güney yönünde ana cadde ortaya çıkarılmıştır.
Bu cadde 34 metre genişliğinde, sağ ve sol kenarlarında 2,5 metrede bir var
olduğu tahmin edilen sütun dizilimleri olan, dünyanın ilk ve tek, çift şeritli
antik caddesidir (Şekil: 1). Ayrıca bu yolların sağ ve sol kenarlarında, güç ve
gösteriş unsuru olarak her biri çok ince ustalıkla işlenmiş sütun sayılarının
yedibin civarında olduğu tahmin edilmektedir.
(h p://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=12387&start=110).
Bugünkü teknoloji ile yedi bin adet sütun siparişi verilse, taş ocaklarından
bu taşların kesilmesi, taşınması, işlenmesi pek mümkün görünmüyorken,
bunun antik zamanlarda başarılmış olunması geçmişteki başarılara hayranlığı kat kat artırmaktadır.
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Anavarza Kolonatlı Cadde Üzerinde GPR Yöntemi ile Veri- Toplama ve Veri İşleme
Yer Radarı Yöntemi
Yer radarı yöntemi yakın yüzey sığ araştırmalar için kullanılan yüksek
frekanslı jeofizik elektromanyetik (EM) bir yöntemdir. Yöntemin kullanımının kolay olması ve çok hızlı veri toplanabilmesi, veri toplama sırasında
çalışma alanında herhangi bir tahribat oluşturmaması (non-invasive), santimetre düzeyinde yüksek çözünürlüklü iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B)
yeraltı görüntülemenin yapılabilmesi en önemli avantajlarıdır. Böylece yapıların konum ve derinliklerinin çok daha net belirlenebilmesi, özellikle 3B
görüntüleme ile karmaşık yapı bölgelerinde aranan özel yapının kararlaştırılması ve oldukça etkin görüntü ile sunulabilmesi özellikleri nedeniyle tüm sığ
araştırmalarda son yıllarda en çok kullanılan jeofizik yöntem olmuştur. Ülkemizde de kullanımı oldukça yaygındır. Bir yer radarı sistemi verici anten,
alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçıdan oluşmaktadır (Şekil 2). Verici anten
(transmi er) yatay doğrultuda elektrik alan vektörüne sahiptir ve birkaç nanosaniyeli bir elektromanyetik sinyal üretir.
Yer içinde ilerleyen dalgalar herhangi bir boru, duvar veya kırık, boşluk,
tabaka sınırı vb. yapılar ile karşılaştıklarında yansıma veya saçılmaya uğrayarak tekrar yukarı çıkarlar ve yüzeydeki alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçı yardımı ile zamanın bir fonksiyonu olarak kayıt edilirler (Şekil 2). Bir noktadaki ölçüm zamana göre (zamanın fonksiyonu olarak) alıcı antene ulaşan
EM dalgasına ait genlik değerleridir. Buna “radar izi” veya “EM dalga alanı” adı verilir (Şekil: 2). Radar izleri üzerindeki genlikler yorumu kolaylaştırmak amacıyla büyüklüklerine göre renklendirilirler. Genlik değerlerine göre
renklendirme genlik-renk skalası ile tanımlanır (Şekil: 2). Genlikleri yüksek
olan yansımış ve saçılmış dalgalar genellikle yapıların belirteçleridirler (Kadıoğlu ve Daniels, 2008; Kadıoğlu, 2008; Kadıoğlu, 2010).
Yöntemin araştırma derinliği çalışma amacına uygun seçilen farklı frekanslı antenlere göre değişmektedir. Antenin merkez frekansı ar ıkça araştırma derinliği de azalır, buna karşılık derinlikteki değişimi belirlemedeki
düşey ayrımlılık santimetre (cm) hassasiyetine yükselir. Anten frekansı
azaldıkça araştırma derinliği artar, buna karşılık duyarlılık azalır. Yer radarı
yönteminde veriler genellikle çalışma alanında belirlenen doğrultular üzerinde antenlerin düzeneği sabit tutularak yine önceden belirlenmiş ölçüm
aralıkları ile toplanırlar. Her bir öçlüm noktasında bir radar izi elde edilir.
Ölçüm aralıkları 0.005-1.0 m arasında değişebilmektedir. Bir hat (profil) bo-
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yunca tüm ölçüm noktalarındaki radar izleri profil üzerindeki konumları ile
sıralandıklarında yatay ekseni (x doğrultusu) profil başlangıç noktasına göre
uzaklık, düşey ekseni ns mertebesinden kayıt zamanı (z doğrultusu) olan 2B
radar kesitini oluştururlar. Bu kesit daha çok “radargram” adı ile tanımlanır.
Anten merkez frekansına göre araştırma derinliği ve araştırma duyarlılığı
çizelge 1 ile tanımlanmıştır.
Çizelge 1: Anten Merkez Frekansı ile Araştırma Derinlik Aralıkları ve Düşey Ayrımlılık İlişkisi (Kadıoğlu 2004)

Anten Merkez Frekansı
(MHz)

Araştırma Derinliği (m)

Düşey Ayrımlılık (m)

25

50-60

0.5-1.0

50

40-50

0.3-0.5

100

20-25

0.25

250

12-15

0.12

500

5-6

0.05

800

2-3

0.03

1600

1-1.5

0.005

Çalışma bölgesinde toplanan yer radarı verileri görüntülenmeden önce 2B
profil verilerinin konumlarına göre sıralanması, farklı aralıklarda düşük ve
yüksek frekanslı gürültülerin süzgeçlenmesi, zamanla hızla düşen genliklerin dengelenmesi, zaman ekseninden derinlik eksenine geçmek için ortalama
EM dalga hızının belirlenmesi, yeraltından yansıyarak veya saçılarak gelen
izlerin gerçek yerlerine taşınması gibi temel veri-işlem adımlarının aşağıdaki
sıralamaya göre tamamlanması gerekmektedir.
Bir alan çalışması yapıldığında arazide birbirine paralel profiller (hatlar)
oluşturularak ölçümler alınır. Toplanan profil verilerindeki gürültüler süzgeçlendikten sonra sonuçlar iki (2B) ve bu profillerin sıralanması ile profil
artış yönü olarak tanımlanan y doğrultusu oluşturularak üç boyutlu (3B) olarak görüntülenirler. 3B veri hacmi derinlik düzlemleri, iz düzlemleri ve profil
düzlemleri olarak veya birden fazla düzlemlerin bir araya geldiği dilimler
şeklinde interaktif olarak görüntülenebilir (Kadıoğlu ve Kadıoğlu, 2010; Kadıoğlu, 2010; Kadıoğlu ve diğ., 2011; Kadıoğlu, 2013; Kadıoğlu ve diğ., 2013,
Kadıoğlu ve Kadıoğlu 2016).
GPR çalışma alanı Ala Kapı önü Kolonatlı Cadde üzeri olup 277x14 m2’lik
bir alandır. İlk profil Ala kapının giriş tarafında olup daha önce yapılan kazı-
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nın bitişinden başlamaktadır. Profiller caddenin eni boyunca yönü Doğu-Batı
doğrultulu olup, 1.0m aralıklarla konuşlandırılmışlardır. Toplam 277 profil
üzerinde RAMAC CUII GPR sistemi ve 250 MHz kapalı (shielded) anten kullanılarak GPR verisi toplanmıştır. Profiller üzerinde veri toplama aralığı ise
0.05 m’dir (Şekil: 3).
GPR profil verilerine sırasıyla sıfır zamanı düzeltmesi, çok alçak frekanslı gürültülerin giderilmesi (dewow), ortalama genlik bilgisinin kaldırılması (background removal), zamanla izlerdeki genlik azalmasının giderilmesi
(gain), izlerdeki gürültü olarak belirlenen frakans aralıklarının süzgeçlenmesi (filtering), hız analizi uygulaması ve ortamda 0.1 m/ns olarak elektromanyetik dalganın ilerleme hızının belirlenmesi, yüzeydeki sert zeminin kaynak
dalgacığına etkisinin (clu er eﬀect) ön kestirimli dekonvolüsyon (predictive
deconvolution) işlemi ile kaldırılması ve izlerdeki kaymanın göç işlemi ile
giderilmesi (migration) işlemi uygulanmıştır.
BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Anavarza Kolonatlı Cadde Tabanının GPR Yöntemi ile Görüntülenmesi
GPR verileri işlendikten sonra düzenli olarak sıralanarak 3B görüntüleme yapılmıştır. 3B görüntüleme tekniklerinde derinlik düzlemi görüntüleme arkeolojik yapıları görüntülemede en çok tercih edilen tekniktir. Ancak
2B profil kesitlerinin (radargramların) de irdelenmesi ve yapı varlıklarının
belirlenmesinde bir sağlamadır. Burada cadde tabanının arkeolojik yapı kalıntılarınının varlığını ispatlayan seçilmiş birkaç radaragram Şekil 4.’te görüntülenmiştir. Radargramlar üzerinde yapı kalıntılarının yaklaşık 2.0-2.5 m
derinliklere kadar var olduğunu göstermektedir.
SONUÇLAR
2018 yılında Anavarza Antik Kenti kolonatlı yol tabanında arkeolojik yapı
kalıntılarının varlığının araştırılması amaçlı toplanan GPR verilerine ait radargramlar ve radargramların sıralanması ile elde edilen GPR derinlik düzlemlerinin değerlendirmesi sonucu arkeolojik kalıntıların 0.40 m derinlikte
başladığı ve büyük çoğunluğunun devrilmiş oldukça fazla kolon anomalileri
olduğu görülmektedir (Şekil: 4, beyaz renkli kısa çizgisel anomaliler). Bunun
yanında Ala Kapı yakınlarında çalışam alanında 10-130 m boyunca caddenin
doğu-batı doğrultusunda 8-12 m arasında olası agoraya ait küçük duvar yapıları belirlenmiştir (Şekil: 4, derinlik düzlemi 0.45 m üzerinde sarı dikdörtgen
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çerçeveli alan). Sarı kesik çizgiler caddenin doğu sınırını tensil etmektedir.
Batı sınırının bir bölümü 120 m boyunca doğudan batıya 8.0m de başlayan
dükkan yapılarının sınırı olarak gözlenmiştir. 120 m’den sonraki bölümde
very toplanamadığı için yolun batı sınırı gözlenememiştir. Arkeolojik kalıntıların bol olduğu bölgeler 0.75 m derinliğe ait GPR derinlik düzlemi üzerinde
sarı renkli çerçeveler ile gösterilmiştir. Yeraltında gömülü yapı kalıntılarının
varlığı yaklaşık 2.0-2.5 m derinliklere kadar devam e iği belirlenmiştir.
Yapılan GPR görüntüleme ve değerlendirmelerin ileride yapılacak kazılara ön çalışma sağlamış olması bu çalışmanın önemini göstermektedir.
Çalışmaların sonucu GPR yöntem ile arkeolojik yapı kalıntılarının belirlenebilirliğini, çok sınırlı alanlar üzerinde uygulanabildiğini ve kolonların dahi
konumlarının görüntülenebildiğini ortaya koymuştur.
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Şekil 1: Bugüne kadar ne Anadolu’da ne de Roma İmparatorluğu’nun merkezi olan
İtalya’da benzeri olmayan, görkemli ve anıtsal üç girişli 2000 yıllık kent kapısı
(Alakapı, Zafer Kapısı) ve Kolonatlı Yol ve çalışma bölgesi.

602

............................................................................................................

Şekil 2: Yer radarı sistemi, GPR kaynak dalgacığı, yeriçinde yansımış, saçılmış dalga
fazlarının alıcı antene ulaşması ve zamanın fonksiyonu olarak kaydedilerek GPR
izi elde edilmesi; GPR izine ait genlik değişiminin büyüklük değerlerine göre
renklendirilmesi (renk skalası) örnekleri (Kadıoğlu 2004).

Şekil 3: GPR yöntemi ile Anavarza Kolonatlı Cadde üzerinde 250 MHz kapalı anten ile
1.0m profil aralıkları ile veri toplama.
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Şekil 4: Anavarza-Kolonatlı Cadde üzerindeki profillere ait GPR Radargramları ve
üzerinde belirlenen arkeolojik kalıntılar.
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Şekil 5: Anavarza-Kolonatlı Cadde üzerinde toplanan GPR profil verilerinden elde edilen
sırasıyla 45 cm, 75 cm ve 95 cm derinliklerine ait GPR derinlik düzlemleri.
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BEYCESULTAN HÖYÜĞÜ 2018 YILI
PALEOCOĞRAFYA VE JEOARKEOLOJİ
ARAŞTIRMALARI (ÇİVRİL-DENİZLİ)
Serdar VARDAR*
Aylin KARADAŞ
Rifat İLHAN
Ertuğ ÖNER
ÇİVRİL OVASI VE BEYCESULTAN HÖYÜĞÜ
Çivril Ovası, Büyük Menderes Irmağı’nın yukarı havzasını oluşturan
kaynak bölgesinde yer alan önemli bir tektonik depresyon olup tabanı oldukça kalın alüvyon katmanı ile kaplıdır (Koçyiğit, 1984; Emre vd., 2011a).
Etek bölümleri ise çevredeki yüksek kesimlerden taşınan kolüvyal karakterli
malzemelerin oluşturduğu birikinti koni/yelpazelerinin birleşmesiyle oluşan
etek düzlükleri halindedir. Çivril depresyonu kabaca GB-KD doğrultusunda
uzanmakta olup Akdağ güneybatısında, Işıklı Göl ve Gökgöl depresyonları
boyunca ise uzanış KB-GD doğrultusundadır (Harita 1a-b). Çivril depresyonunun batısını Kocadağ, Burgaz Dağı ve Orta Dağ doğrultusunda uzanan
Çivril Fayı, doğu kenarını ise Baklan Fayı sınırlar. Bu fay hatları arasındaki
depresyon Çivril Grabeni olarak nitelenir. Akdağ eteklerinde KB-GD doğrultusunda uzanan Dinar Fayı ve Bozdağ arasında ise Dinar Grabeni yer
alır (Harita 1a-b). Çivril ve Dinar grabenleri depresyonların oluşumundan
bu yana çevredeki yüksek kesimlerden aşındırılan sedimanlarla dolmakta
olup günümüzdeki şekillenme Kuvaterner ve özellikle de Holosen’de başta Küfi (Küfü) Çayı olmak üzere diğer dağ derelerinin taşıdığı alüvyal ve
kolüvyal karakterli unsurlarla gerçekleşmiştir (Koçyiğit, 1984). Holosen’de
taşınan alüvyal ve kolüvyal sedimanların birikim süreci içinde, insanlar da
yörede yerleşmeye başlamıştır. Bu nedenle insanların ilk yerleştikleri yüzey* Doç. Dr. Serdar VARDAR, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi,Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Balatcık, Çiğli, İzmir/TÜRKİYE, serdarvardar@yahoo.com
Dr.Öğr. Üyesi Aylin KARADAŞ, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Bornova,
İzmir/ TÜRKİYE, aykapsiz@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Rifat İLHAN, Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü,
Adıyaman/ TÜRKİYE rifatcografya@gmail.com
Prof. Dr. Ertuğ ÖNER, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Bornova, İzmir/
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ler bugünkü genç birikimlerin ve bunlarla karışık kültür katmanları altında
kalmıştır (Eastwood vd., 1999). Holosen’deki bu süreçlere bağlı çevresel değişmelerin izleri de, burada biriken materyaller içinde saklıdır. Bu genç sedimanların incelenmesi ile ortam değişmeleri belirlenebilmektedir. Bu genç
sedimanların incelenmesi ancak sondajlarla mümkün olmaktadır. Çivril
Ovası’ndaki insanların eski yerleşmelerinden biri ve en önemlisi Beycesultan
Höyüğü’dür. Beycesultan Höyüğü’nde yapılan arkeolojik çalışmalarda bu
noktadaki en eski buluntuların günümüzden 6000 yıl öncesine kadar tarihlenmiştir. Yapılan çalışmalar sürdükçe bu tarih daha da eskiye gidebilecektir.
Özellikle höyük ve çevresinde sürdürdüğümüz paleocoğrafya ve jeoarkeoloji
çalışmalarımızda bu yönde katkılar sağlayacaktır.
ÇİVRİL OVASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ
Çivril Ovası, Ege Bölgesi’nde Denizli İlinin İç-batı Anadolu Bölümünde
yer alır (Harita 1a-b). Büyük Menderes Irmağı’nın iki önemli kolunun toplanma havzası özelliğindeki Çivril Ovası yaklaşık 400 km2’lik bir alana sahip olup denizden yükseltisi ortalama 820 metredir(Harita 1b ve 3a-b). Çivril
Ovası, güneybatısındaki Baklan Ovası ve güneydoğusundaki Işıklı Ovası ile
birlikte bumerang şekilli geniş bir düzlük oluşturur (Harita 1a-b). Ovanın
kuzeyi ve doğusu yüksek dağlarla çevrilidir. Başlıca yükseltiler, Işıklı Gölü’nün kuzeydoğusunda Akdağ kütlesi ve Kıraç Tepe (2446 m) zirvesi, Işıklı
Köyü’nün kuzeydoğusunda Ortadağ kütlesinin Çobansivrisi Tepe (1687 m)
ve Sarıbaba Tepe (1297 m) zirveleri, Çivril İlçe merkezinin kuzeyinde Bakacak Tepe (1177 m), bunun da 6 km kuzeyinde Burgaz Dağı kütlesi ve güneyindeki Armutçuk Tepe (1787 m), ovanın batısında Karaağaçlı Tepe (1214 m),
Karageli Tepe (1230 m), Kocagöğüs Tepe (1242 m), daha da batıda Sarıkaya
Tepe (1350 m)’dir (Taşdelen vd., 2001). Ovanın doğusunda ise Işıklı Gölü
güneyindeki Bozdağ (1329 m) ve daha güneye doğru Deliktaş Tepe (1241 m),
Eşik Tepe (1156 m), Taşlı Tepe (1314 m), Beşparmak Dağı ve Domuz tepe
(1689 m) zirvesi önemli yükseltilerdir. Depresyonu güneybatıdan Çökelez
Dağı (1841 m) ve güneyden Mali Dağı (1277 m) çevreler. (Harita 1b). Araştırma alanında stratigrafik olarak en al a Paleozoyik yaşlı örtü şistleri ve mermerler yer alır (Harita 2). Bunların üzerine uyumsuz olarak Mesozoyik yaşlı
metaçakıltaşı- metakumtaşı-metasil aşı-metakiltaşı ve kalkşistardalanması
ile yine Mesozoyik yaşlı dolomit-dolosparit-sparimikrit özellikli karbonatlı
kayaçlar gelir. Mesozoyik yaşlı karbonatları uyumsuz olarak örten Tersiyer
yaşlı gölsel kireçtaşı- marn-kiltaşı ardalanmasından oluşan birimler, yine
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Tersiyer yaşlı çakıltaşı-kum-kil-kireçtaşı ardalanmalı birimler tarafından faylı bir dokanakla uyumsuz olarak üzerlenir. Çivril Ovası’ndaki tüm birimler,
Büyük Menderes ve Küfi Çayı ile kuru derelerin çevredeki dağlardan yağışlı
mevsimlerde getirdikleri çakıl, kum, silt ve kil içerikli Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülür. Alüvyon kalınlığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 100 m’ye ulaşan DSİ sondajlarının büyük kısmında tabanına ulaşılamamıştır (Platen 1967; Ercan ve ark., 1978; Öztürk, 1981; Göktaş
ve ark., 1989; Konak ve ark., 1990; Taşdelen vd., 2001 ve 2015). Denizli-Burdur-Isparta-Afyon arasında yer alan Çivril Ovası, jeolojik anlamda Ege horstgraben sisteminin doğu uzantısını oluşturur (Harita 2). Miyosen sonunda
oluşmaya başlayan ve son 5 milyon yıldır da açılma türü bir tektonik rejimin
denetimi altında gelişimini sürdüren Ege horst-graben sistemi, Türkiye’nin
batı kesimini karakterize eden bir yapıya sahiptir. Çivril yöresinin tektonik
yapısı incelendiğinde, bu bölgenin yaklaşık dik açı ile kesişen iki fay zonu ile
karakterize edildiği görülür. Bunlardan birinci takım yaklaşık kuzeydoğugüneybatı gidişli olup bunlar Çivril, Acıgöl ve Burdur grabenlerini sınırlar.
İkinci fay zonu ise kuzeybatı-güneydoğu gidişli Dinar fayları olup, Dinar
Grabenini sınırlar (Harita1b ve 2) (Erinç, 1957; Dumont et all., 1979; Koçyiğit,
1984; Taşdelen vd., 2001 ve 2015; Emre vd., 2011a, b, c, d).
Çivril ve yakın çevresinin iklimi İç-batı Anadolu iklimidir. Bu iklim EgeAkdeniz ile İç Anadolu iklimi arasında karakteristik bir geçiş teşkil eder. Genel olarak İç Anadolu iklimine daha yakın olduğu söylenebilir. Çünkü yıllık
ortalama yağış miktarı Kıyı Ege Bölgesine göre daha az olduğu gibi, yıllık
ortalama sıcaklık değerleri de İç Anadolu iklimine daha yakındır. Aynı şekilde günlük ve mevsimlik sıcaklık oynamaları da kıyı bölgelerine göre daha
fazladır. Çivril Devlet Meteoroloji İstasyonunda 1969-1990 yılları arasında 22
yıl sıcaklık ve yağış ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümlere göre yıllık ortalama
sıcaklık 13,1 °C, yıllık ortalama yağış 427,7 mm’dir. En sıcak ay 24,4 °C ile
Ağustos, en soğuk ay ise 2,9 °C ile Ocak ayıdır. En az yağış 13,4 mm ile Eylül,
en fazla yağış ise 53,6 mm ile Aralık aylarında olur. 17 yıllık ölçümlere göre
hâkim rüzgâr yönü batıdır. Çivril ilçesinin yakın çevresindeki dağlık kesimlerde seyrek olarak meşe ve ardıç, tarıma uygun düz alanlarda ise meyve
ağaçları bulunur. Tarım olarak tahıl, bakliyat, sebze ve meyve üretimi yapılır
(Taşdelen vd., 2001). Çivril İlçe merkezinin yaklaşık 10 km kuzeydoğusunda
bulunan Işıklı Gölü, Dinar’dan gelen ve Menderes olarak adlandırılan akarsu
ile Işıklı Köyü’nün yanında bir kayanın dibinden çıkan Işıklı pınarı ve güneydeki Bozdağ’ın dibinden çıkan Bektaş Pınarı tarafından beslenir. Dar ve de-
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rin Küfi (Küfü) Boğazı’ndan gelen Küfi Çayı, ovaya açıldığı yerleri alüvyonla
doldurmuş, çevreden toplanan sular bu şekilde oluşan bir setin gerisinde
Işıklı Gölü’nü oluşturmuştur. Bu göl aslında oldukça sığ olup, geniş sazlıklar halindedir. Asıl göl kısmı yani saz ve kamış bitmeyen derin kısmı ancak
6 km2 kadar ise de sazlık kesim 100 km2’yi bulur. Gölün tabanında en derin
kısmı 814 m kotundadır. Büyük Menderes Irmağının mansap taraflarındaki
geniş ovalarda sulama suyuna olan ihtiyacın zamanla artması nedeniyle Işıklı Gölü’nün bir baraj gölü gibi kullanılma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu
amaçla göl çıkışına yapılan baraj ile birlikte kuzeyden ovaya giren ve mevsimlik akışa sahip olan Küfi Çayı bir kanalla göle doğru çevrilmiştir. Böylece
barajdan aşağıdaki ovalara belirli mevsimlerde artan ihtiyaç oranında daha
fazla suyun kontrollü olarak bırakılabilmesi sağlanmıştır (Güler, 1993; Orhun
ve Gerçek, 1993). Çivril Ovası’nda, en genç jeolojik formasyonlar, Menderes
ve Küfi Çayı ile kuru derelerin çevredeki dağlardan yağışlı mevsimlerde getirdikleri, ilçe merkezinin de üzerinde yer aldığı alüvyonlardır. Ovayı kuşatan dağların yapısını oluşturan birimlerden beslenen alüvyonlar, çakıl, kum,
silt ve kil boyutundaki unsurlardan meydana gelir ve akifer özelliği gösterir.
Bu nedenle dağ eteklerinde biraz kaba unsurlu bu çökellerin, havza ortasına doğru giderek daha küçük bileşenli elemanlara dönüştüğü gözlenir. Bazı
kaynaklarda, “alüvyonun kalınlığı hakkında kesin bir rakam verilememekle birlikte, DSİ tarafından yapılan sondajlarda 100 metreyi geçen sondajlar
da dahil olmak üzere tabanı gözlenememiştir” şeklinde ifade edilmektedir
(Anonim, 1999; Taşdelen vd., 2015). Buna karşılık DSİ tarafından Çivril Ovası’nda yapılan sondajlarda maksimum 60 metrelerde, birçoğunda da 50 metrenin altında anakayaya girildiği bilinmektedir (Ceylan, 1998; İsmael, 2009;
Boyraz, 2011).
Çivril Ovası’nda, İlçe merkezi ve yakın çevresinde yeraltı suyunun derinliği 2 ile 4 metre arasında değişmektedir. Yeraltı suyu akım yönü doğu kesimlerde genellikle kuzey doğudan güney batıya; batı kesimlerde ise kuzeyden
güneye doğrudur. İnceleme alanındaki yeraltı suları, CaCO3 ve dolomit bakımından doygundur.
ARKEOLOJİK ÖZELLİKLER
Kufi Çayı, Küçük Sincanlı ve Sandıklı havzalarının sularını Çivril Havzası’nda bulunan Işıklı Gölü’ne boşaltmakta ve Büyük Menderes Irmağı ile dış
drenaja bağlamaktadır. Kufi Çayı vadisinden günümüzde olduğu gibi tarihi
devirlerde de ulaşım amacıyla yararlanılmış ve ha a askeri yol olarak da kul-
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lanılmıştır. Burası, Çivril ile Sandıklı arasında ulaşımın kolaylığı bakımından
en uygun topografya özelliklerine sahiptir. Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan ile
Bizans İmparatoru Manuel Komnenos arasında 17 Eylül 1176 yılında yapılan
Myriokephalon Savaşı, tarihi kayıtlarda tasvir edilen savaş yerinin coğrafi
ortamına göre, Kufi Çayı Boğazı olduğu ileri sürülmektedir (Ayiter, 1981;
Turfan, 1997; Ceylan ve Eskikurt, 2001, Kayapınar vd., 2017). Yöredeki önemli arkeolojik noktalardan biri de Çivril Ovası’ndaki Beycesultan Höyüğü’dür.
Beycesultan Höyüğü, Yukarı Menderes Havzası’nın kuzeybatısında, Denizli
ilinin kuzeydoğusunda, Çivril ilçesinin 5 km güneybatısında bulunur (Harita1a-b, 2 ve Resim 1). Beycesultan Höyüğü adını höyük üzerinde bulunan
Selçuklu dönemine ait Behice Sultan türbesinden almaktadır. Batı Anadolu’nun önemli höyük yerleşimlerinden biri olan Beycesultan Höyüğü’nde ilk
kazı çalışmaları 1954-1959 yılları arasında İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına
Seton Lloyd ve James Mellaart tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
kazı çalışmaları sonucu Beycesultan yerleşiminde Geç Kalkolitik dönemden başlayıp Geç Tunç Çağ sonuna kadar kesintisiz 40 kültür tabakası tespit
edilmiş ve yerleşimin bölgenin gerek siyasi gerekse tarihsel süreçleri ile ilgili
önemli verileri barındırdığı anlaşılmıştır. Beycesultan Höyüğü’nde1954-1959
yıllarında yürütülen bu ilk dönem kazılarının ardından, 48 yıl sonra kazı çalışmaları 2007 yılından itibaren Prof. Dr. Eşref Abay’ın başkanlığında tekrar
başlatılmıştır (Abay ve Dedeoğlu, 2009).
Beycesultan’da yeni dönem kazı çalışmalarının başlıca amaçları, Anadolu’nun önemli kültür bölgelerinden birini oluşturan Yukarı Menderes Havzası’nın prehistorik dönemler boyunca barındırdığı kültürleri ve süreçleri
gerek bölgesel yerleşim analizleri gerekse yerleşim içi yerleşim analizleri temelinde araştırmaktır. Yine Beycesultan kazılarının bir diğer önemli amacı,
bölgesel kronolojinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Batı Anadolu’da
özellikle MÖ 3. ve 2. bin yıllara ait kronoloji çoğunlukla Troya temel alınarak yapılmaktadır. Fakat Troya’da uzun yıllar sürdürülmüş olan kazı çalışmaları henüz Troya’nın kendi içindeki kronolojik tartışmalarına bir çözüm
getirmemiş ve bu çalışmaların bölgesel kronolojiye katkıları sınırlı kalmıştır.
Aynı şekilde Troya dışında bölgede yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen verilerde henüz bölgesel kronolojinin problemlerini çözmek için gerekli
verileri ortaya koyamamıştır. Geç Kalkolitik dönemden başlayıp Geç Tunç
Çağ sonuna kadar kesintisiz bir yerleşime sahne olan Beycesultan yerleşiminde yeni kazı yöntemleri ile yapılması planlanan ve stratigrafiyi tespite
yönelik arkeolojik çalışmalar aynı zamanda bölgenin kronoloji tartışmaları-
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nın çözümüne de katkıda bulunacağı düşünülmektedir (Abay ve Dedeoğlu,
2012). Beycesultan’da kazı çalışmalarının bir başka amacı da, bölgenin MÖ 2.
bin yıla ait siyasi ve kültürel tarihinin araştırılmasıdır. Bugüne kadar sadece
Hitit ve Mısır yazılı kaynaklarında sözü geçen ve Batı Anadolu’da olduğu bilinen Arzawa Ülkesi/Ükeleri ile ilgili Batı Anadolu’da birkaç kaya kabartması
ve hiyeroglif yazıt dışında henüz kazılarda ortaya çıkarılmış yazılı bir belge
bulunmamaktadır. Özellikle Hitit İmparatorluk Dönemindeki siyasi çekişmelerin kaynağını ve mekânını oluşturan Arzawa Ülkesi’nde bulunduğu bilinen beyliklerinin lokalizasyonu hala tartışmalıdır. Beycesultan kazılarında
açığa çıkarılan saray yapısı, yerleşimin büyüklüğü ve konumu Beycesultan
höyüğünün söz konusu Arzawa Beylikleri’nden birisinin önemli bir şehri
olabileceğine işaret etmektedir. Bu sebeple Beycesultan’da yürütülen kazı çalışmalarının bölgenin MÖ 2. bin yıldaki siyasi tarihine de ışık tutacak verileri
ortaya koyması beklenmektedir.
Beycesultan Höyüğü’nde, Kalkolitik Çağ’dan (günümüzden 6000 yıl öncesi) Geç Tunç Çağı (Günümüzden 3500 yıl öncesi) sonuna kadar kesintisiz
40 tabaka saptanmıştır. Beycesultan Höyüğü, hem Büyük Menderes vadisi
hem de tüm Güneybatı Anadolu Bölgesi’nin prehistorik dönemi için stratigrafi vermesi açısından önemli bir kazı yeri olmuştur. Erken Tunç Çağı’ndan
itibaren çevre duvarıyla korunan megaron planlı (Dörtgen planlı tek odalı
düz damlı kerpiç mekânlar) tek yapılarda yaşayan ve küçük kutsal yapılarda
tapınan halkın olduğu yerleşim yerinin, taşıdığı özellikler nedeniyle içinde
bulunduğu bölge dışında Kuzeybatı Anadolu Bölgesi ile de ilişki içinde olduğu anlaşılmaktadır (Abay ve Dedeoğlu, 2013; 2014). Yerel niteliklerin görülmeye devam e iği Orta Tunç Çağı’na ait yapı katlarında (M.Ö. 3900-3450)
Beycesultan Höyüğü, kendine özgü özellikler de kazanmaya başlar. Söz konusu döneme ait önemli yapılardan biri kuşkusuz “Yanmış Saray” olarak
adlandırılan yapı kompleksidir. Saray yapısı, aşağı ken en bir sur duvarı ile
ayrılmıştır. Sarayın bir yangın sonucunda yıkılması, Beycesultan’ın M.Ö. 2.
binyılda (Günümüzden 4 binyıl önce) Arzawa Ülkesi’nin önemli bir olduğunu düşündürmektedir (h p://www.beycesultan.org).
Beycesultan Höyüğündeki yeni kazılarda Geç Tunç Çağ tabakalarına ilişkin yeni veriler elde edilmiştir. Beycesultan’daki yeni kazılar, Beycesultan
Höyüğü’ndeki stratigrafinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve özellikle de Geç Tunç Çağ tabakalarının tarihlendirilmesinin yeniden ele alınması
gerektiğini ortaya koymuştur. Kazılar höyükteki en geç kültürel tabakanın
iki evreli Selçuklu-Osmanlı Beylikler Dönemi (1a-b) olduğunu göstermiştir.
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Söz konusu tabaka 14. yüzyılın ikinci yarısı ve 15. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Selçuklu-Osmanlı Beylikler Dönemi yerleşim tabakasının altında Bizans
yerleşimi bulunmakta ve söz konusu yerleşimin hemen altında Geç Tunç Çağ
tabakaları yer almıştır. Dördüncü ve Beşinci Tabaka olarak adlandırılan Geç
Tunç Çağ tabakaları Beycesultan’ın ilk dönem kazı çalışmalarında I. ve II.
tabakalar olarak belirtilmiştir. Yeni yapılan kazılar sonucunda özellikle II.
Tabaka ile çağdaş olan 5. Tabakadan elde edilen radyokarbon sonuçları bu
tabakanın en erken MÖ 1830-1685, en geç ise MÖ 1530-1410 yılları arasına
tarihlendirilebileceğini göstermiştir. Söz konusu tarih daha önce önerilen tarihin en az 250-300 yıl erkene çekilmesi gerektiğini ortaya koymuştur (Dedeoğlu ve Abay, 2014; Abay ve Dedeoğlu, 2016; 2017).
PALEOCOĞRAFYA-JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI
Beycesultan Höyüğü’nün doğal çevre değişmelerini belirlemek amacıyla Çivril Ovası ve höyük çevresinde jeomorfolojik araştırmalar ve özellikle
alüvyal jeomorfoloji çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yörenin fiziki coğrafya
özellikleri jeomorfolojik gelişimi üzerinde etkili olmaktadır. Öncelikle Çivril
ovası ve yakın çevresinin jeolojik-jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak ve
bitki örtüsü özellikleri üzerinde durulduktan sonra alüvyon özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla Beycesultan Höyüğü ve yakın çevresi ile doğudaki Işıklı
Göl kıyılarında delgi sondaj çalışmalarına başlanmıştır (Harita 3a-b). Kuvaterner ve özellikle son buzul çağında deniz seviyeleri düşerken, Anadolu’da
göl seviyelerinin yükseldiği bilinmektedir. Son buzul çağı maksimumundan
itibaren göl seviyeleri denizlerin aksine alçalmıştır. Buradan hareketle, Işıklı
Göl ve Beycesultan prehistorik yerleşimi arasındaki ilişkileri de anlayabilmek için göl kıyısında da sondaj çalışması yapılmıştır (Harita: 1b).
DELGİ SONDAJ ÇALIŞMALARI
Beycesultan Höyüğü, Çivril Ovası’nda yer alır. Bu nedenle höyük ve çevresi ilk yerleşiminden itibaren daha çok birikim süreçleri ile şekillenmiştir.
Çivril Ovası Büyük Menderes Irmağı’nın yukarı havzasında bulunmakla birlikte, tektonik ve yapısal yönden bir depresyon, bir graben içindedir. Burası,
Büyük Menderes ile Küfi ve Akçay gibi diğer kolların ve daha küçük derelerin birleşip taşıdıkları alüvyal ve kolüvyal karakterli sedimanları biriktirdikleri geniş bir alandır. Buna karşılık, Büyük Menderes Irmağı’nın taban düzeyine bağlı olarak da aynı zamanda bir aşınım alanıdır da. Bu ana akarsuya
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bağlı süren aşınım süreçlerini ise akarsuyun Çal yakınlarında depresyondan
çıkışını sağlayan boğaz/eşik denetlemektedir. Aynı şekilde bu alanın biraz
ilerisinde yapımına 1976 yılında başlanan ve 1989 yılında tamamlanıp 1990
yılında işletmeye açılan Adıgüzel Barajı da son dönem Çivril Ovası’ndaki aşınım ve birikim süreçlerini denetleyen yapay bir göl alanıdır (Çetin,vd, 2009;
Özbek, vd., 2016).
Beycesultan Höyüğü’nde ilk insanların yerleştiği dönemden günümüze
kadar geçen sürede meydana gelen değişmeler, höyük materyali ve doğal süreçlerle biriken sedimanlar içinde izler bırakmıştır. Arkeolojik kazı çalışmaları ile bu izlerin tarihi ve kültürel kısmı araştırılmaktadır. Bununla birlikte
höyüğün ilk yerleştiği zemin özellikleri, çevresindeki doğal süreçlerde meydana gelen değişmeleri belirlemek amacı ile de paleocoğrafya araştırmaları
yapılması gerekmiştir. Bunun için ekibimiz tarafından höyük ve çevresinde
delgi sondajlar gerçekleştirilmiştir. Benzin motorlu çakma makinesi (Atlas
Copco, Cobra Mk1) ile zemin özelliğine göre çapları 3,6 cm, 5 cm ve 6 cm
arasında değişen 1 metrelik yarı açık uçlar zemine çakılmış, uçlar içine alınan
sedimanlar yine benzin motorlu hidrolik çekme makinesi ile yukarıya çekilerek sondajlar gerçekleştirilmiştir. Alınan sediman örnekleri arazide ve daha
sonrasında laboratuvar ortamında incelenerek biriktikleri ortam özellikleri
ve bunlardaki değişmeler yorumlanmıştır. Aynı doğrultudaki sondajlar birleştirilerek kesitler hazırlanmıştır.
BEYCESULTAN HÖYÜĞÜ SONDAJLARI
Beycesultan Höyüğü ve yakın çevresinde 8 adet delgi sondaj gerçekleştirilmiştir (Harita :3b ve Çizim: 1). Sondajların bazılarında (BYC 3 ve BYC 4)
aynı yerde taş bloklara denk gelinmesi nedeniyle ancak 3. noktada derine
inilebilmiştir. Bu denemeler de eklendiğinde sondaj sayısı 13’e ulaşmaktadır.
Bütün sondajlar dikkate alındığında derinlikler 180 cm ile 1600 cm arasında
değişmektedir. Sondajların toplam uzunluğu da 102,85 metreye ulaşmıştır
(Çizim: 1). BYC 01 sondajı höyüğün kuzeyinde, BYC 02 ve BYC 03 numaralı
sondajlar batısında, BYC 04, BYC 06 ve BYC 07 numaralı sondajlar doğusunda, BYC 05 numaralı sondaj ise güney bölümünde yapılmıştır (Harita 5). BYC
09 numaralı sondaj Beycesultan Höyüğü’nün yüksek kesimi üzerinde gerçekleştirilmiş, ancak bağlantı borularının diğer sondajlarda arızalanıp azalması nedeniyle istenilen derinliğe ulaşılamamıştır. BYC 08 numaralı sondaj
ise Işıklı Gölü batı kıyısında gerçekleştirilmiş olup, höyük ve göl arasında
tarihi süreçte olabilecek ilişkilerin araştırılması amacı ile yapılmıştır (Harita:
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1b). BYC 2018-01 sondajı: Beycesultan Höyüğü’nün kuzey eteğinde yapılan
bu sondajda 1160 cm derine inilmiştir (Harita: 3b; Resim: 2; Çizim: 1). Sondaj
yüzeyinin yükseltisi 825,7 m’dir. Höyük çevresindeki ortalama yükselti 820
m olduğu düşünülürse, bu nokta ova yüzeyinden yaklaşık 5,7 m kadar yüksekte höyük eteğinde bulunmaktadır. Bununla birlikte sondajın yüzeyinden
itibaren 9 metre aşağıya kadar içerisinde seramik parça ve kırıntılarının bulunduğu höyük toprağı-kültür katmanı devam etmiştir. Bu noktada yerleşimle ilgili kalıntıların 816,7 m’de başladığı anlaşılmıştır. Buna göre höyüğün
bu kesiminde ilk yerleşimden itibaren 3 metre kadar alüvyal birikim gerçekleşerek bugünkü ova yüzeyi oluşmuştur. Sondajda 1030 cm’lerde Holosen
öncesi kırmızı killi karasal birime girilmiştir. Bu birim ile kültür katmanı arasında taşkın sedimanları ve art bataklık ortamları temsil eden sedimanlar geçilmiştir (Resim: 2). Höyüğün ilk yerleşildiği dönemde bu kesimde taşkın
ovası yüzeyi olduğu anlaşılmaktadır. Yine höyük materyali içinde yüzeyden
320-330 cm’ler ile 390-420 cm’leri arasında taştan yapılı duvar bölümleri geçilmiştir. Bu iki seviyede yapı kalıntıları vardır (Resim: 2). BYC 01 sondajında
Höyük materyalinin sona erdiği 816,7 m kotu ilk yerleşim yüzeyi seviyesini
belirlemesi açısından önemlidir (Resim: 2). BYC 2018-02 sondajı: Höyüğün
batı-güneybatısında yapılan bu sondajda 700 cm derine inilmiştir. Sondaj
noktası höyüğün eteğinden 190 metre uzakta olup yükseltisi 819,7 m’dir (Harita 3b; Resim 3; Çizim 1). Sondajın 650 cm’sinde açık renkli yeşilimsi Neojen
ana kayaya (Miyosen gölsel karbonatlı) girilmiştir. Bu seviyeye kadar da kültür katmanına rastlanmamıştır. Anakaya üzerinde içinde art bataklık ve dere
yataklarının yer aldığı taşkın ovası sedimanları bulunur. Kültür katmanına
bu sondajda rastlanılmamasından, höyüğün bu yönde genişlemediği ve buranın steril bir nokta olduğu anlaşılır. Ayrıca batıdaki dağlık kütle eteklerinden höyüğe doğru alçak bir Neojen anakaya sırtının uzandığı anlaşılmaktadır. Belki de ilk yerleşim bu anakaya sırtının ucunda başlamış olabilir. BYC
2018-03 sondajı: Beycesultan Höyüğü’nün batı kenarında BYC 01 ve BYC 02
numaralı sondajların orta noktasında yapılan BYC 03 sondajında, ilk iki noktadaki denemede 670 cm ve 180 cm’lerde höyük materyali devam ederken
yapı taşlarında kalınmıştır (Harita 3b; Resim 4, Çizim 1). Ancak 3. noktada
taşlı zemin geçilerek 1600 cm derine inilebilmiştir. Bu noktanın yükseltisi
827,9 m kadardır. Sondajın dip yükseltisi 811,9 m’dir. Buna göre bu kesimde
bugünkü ortalama ova yüzeyinin 9 metre kadar aşağısına inilebilmiştir. Yüzeyden itibaren 11,5 metreye kadar seramik parçalarının bulunduğu höyük
toprağı devam etmiştir. Bu durumda 816,4 metre yükseltide höyük tabanına
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bu sondajda ulaşılabilmiştir. Ortalama ova yüzeyi 820 metre kabul edersek
BYC 03C noktasında da höyükteki ilk yerleşim yüzeyinin yaklaşık 3,6 metre
kadar sedimanlarla örtüldüğü anlaşılmaktadır. Bu seviye BYC 01 sondajıyla
benzerlik gösterir (Çizim: 1). BYC 03 sondajında yüzeyden 13,25 metre derinlikte Holosen öncesi kırmızı renkli dolgulara girilmiş, 15,5 metrede de açık
yeşilimsi gri anakayaya ulaşılmıştır (Harita: 3b, Resim: 5). Bu açıdan BYC 02
numaralı sondajda bulunan anakayaya bu noktada da 1 metre kadar daha
aşağıda ulaşılması bir benzerlik gösterir. Ana kaya uzantısının bu noktaya
kadar uzandığı anlaşılmıştır. Kırmızı dolgularla höyük toprağı arasında ise
akarsu yatağı materyali yer almıştır. Höyüğün ilk yerleşildiği dönemde de bu
yönde bir akarsuyun bulunduğu anlaşılmaktadır. BYC 2018-04 sondajı: Beycesultan Höyüğü’nün doğu eteğinde gerçekleştirilen BYC 04 numaralı sondaj alanında ilk noktada 500 cm’ye ulaşılmış, altıncı metrede sondaj bağlantı
vidası kırıldığı için bu noktada sondaja son verilmek zorunda kalınmıştır.
Aynı alanda seçilen 2. noktada ise 325 cm’de taş blok nedeniyle ilerlenememiştir (Harita: 3b, Resim: 6, Çizim: 1). BYC 4C numaralı 3. noktada 1000 cm
derine inebilmek mümkün olmuştur. Bu noktanın yükseltisi 824,4 m kadardır. Sondajın dip yükseltisi 814,4 m olmuştur (Harita 3b, Resim 6, Çizim 1).
Bu noktada yüzeyden 900 cm’ye kadar höyük toprağı-kültür katmanı devam
etmiştir. İçinde seramik-tuğla parça ve kırıntıları ile kemik parçalarının, yapı
taşlarının bulunduğu açık kahve-kahve renkli silt ağırlıklı höyük birikiminden, 900 cm’den sonra kırmızı renkli Holosen öncesi sedimanlara geçilmiştir.
Sondajın 970 cm’de ise daha açık renkli sert anakayaya girilmiştir. Bu noktada da höyük tabanına 815,4 m’lerde ulaşılmıştır (Çizim: 1). BYC 04C sondajının önemli bir tarafı da 345-350 cm’lerde ince taneli camsı minerallerden oluşan beyaz renkli bir katman geçilmiş olmasıdır. Büyük olasılıkla bir volkanik
etkinliğin küllerine ait bu katmanın burada çökelmesi ve üzerinin sedimanlarla örtülüp günümüze kadar bozulmadan ulaşması ilginçtir (Resim: 7). Batı
ve Güneybatı Anadolu’da birçok noktada rastladığımız volkanik küller büyük ölçüde Santorini (Thera) Volkanına ai ir (Eastwood, vd., 1998; Kayan ve
Öner, 2013; Akbulut ve Öner, 2016; Öner, 2013; Vardar ve Öner, 2016a; 2016b;
Öner ve Vardar, 2018a; 2018b; Öner vd., 2018). BYC 04C sondajındaki volkanik küller de büyük olasılıkla Santorini Volkanının külleri olmalıdır. Yapılacak analizlerden sonra bu durum netleşecektir. BYC 2018-05 sondajı: Beycesultan Höyüğü’nün güneyinde yapılan BYC 05 numaralı sondajda 400 cm
derine inilmiştir. Sondaj yükseltisi 819,9 m’dir. Sondajın dip yükseltisi 814,9
m’dir. Sondajın ilk 200 cm’sinde höyükle ilişkili sediman gözlenmiştir. 275
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cm’ye kadar kolüvyal karakterli küçük çakıllı kahverenkli siltli-kumlu sediman nispeten steril durumdadır. Sondajın 280 cm’sinden sonra kırmızı-kahve silt-kil sediman nispeten sert, küçük çakıl ve seramiklerin gözlenmediği
steril bir birimdir. Muhtemelen Holosen öncesi dolgulara ai ir. Höyükle ilişkili sedimanlar 816 m kotunda başlamaktadır (Harita: 3b, Resim: 8, Çizim: 1).
BYC 2018-06 sondajı: Höyüğün kuzeydoğusunda Kanlıgöl mevkiinde yapılan BYC 06 numaralı ilk sondajda 700 cm derine inilmiştir. Yüzey yükseltisi
818,5 m civarında olan bu noktada sondajın dip kotu 811,5 m civarındadır.
Sondaj boyunca açık kahve ve kahve renkli taşkın ovası sedimanları geçilmiştir. Bu alanda yer altı suyunun yüksek olduğu ve buna bağlı yağışlı dönemde
bataklık benzeri bir su ortamı yakın zamanlara kadar gözlenmiştir. Bu nedenle burası Kanlıgöl mevkii olarak ifade edilmektedir. Zaman içinde yaz
kuraklığı dönemlerinde buharlaşmaya bağlı olarak sedimanlar içinde kireç
birikimleri gözlenmektedir. Bu noktada sedimanlar içinde kültür katmanına
rastlanmamış oluşu höyüğün bu kesime kadar ulaşmadığını göstermektedir
(Harit:a 3b,Resim: 9, Çizim: 1). BYC 2018-07 sondajı: Kanlıgöl mevkiinde
BYC 06 sondajının biraz daha doğusunda yapılan BYC 07 numaralı sondajda
650 cm derine inilmiştir. Yüzey yükseltisi 817,7 m olan bu sondajın dip kodu
811,2 m civarındadır. Sondajın ilk metresinde su ortamında birikmiş gri renkli silt-kil sedimandan oluşmuştur. Daha derine doğru 550 cm’lere kadar yer
yer kaba kumlu dere yataklarına ait birimlerin bulunduğu taşkın ovası sedimanları geçilmiştir. Daha sonraki bir metrelik bölüm ise gri renkli kil ağırlıklı ince taneli ve su ortamını yansıtan sedimanlarda sondaj sona ermiştir. Bu
nokta da sedimanlar kültür kalıntıları bakımından sterildir. Beycesultan Höyüğü’ne ait materyal bu yönde yer almamıştır. Buna göre BYC 04 ile BYC 06
sondajları arasında höyüğün yayılış alanı sona ermiş olmalıdır. Sonraki dönemde yapılacak sondajlarla bu bölümdeki sınır da kesin olarak belirlenebilecektir (Harita: 3b,Resim :10, Çizim: 1). BYC 2018-09 sondajı: Bu sondaj da
kuzeydoğuda Beycesultan Höyüğü üzerinde yapılmıştır. Sondaj noktasının
yükselti değeri 836,8 m civarında, 1300 cm derine inilmiştir. Sondaj bütünüyle höyük toprağı içinde ilerlemiştir. Sondaj bağlantılarının önceki sondajlarda arızalanıp azalması nedeniyle höyük tabanına ulaşılamamıştır. Sondaj
tabanındaki yükselti değeri 823,87 m’dir. Sondaj boyunca bol miktarda seramik parça ve kırıntılarına rastlanılmıştır. Bunun yanında yer yer yapı kalıntıları ile yanmış bölümlere ait katmanlar geçilmiştir. Yapı kalıntıları 480 ve 560
cm’lerde yoğunluk göstermiştir. Bunun yanında 730 cm, 880 cm, 930, 1170
cm ile 1190 cm’lerde yanmış bölümlere rastlanılmıştır (Harita 3b, Resim 11,

.............................................................................................................. 617

Çizim 1). Beycesultan Höyüğü ve yakın çevresinde yapılan bu sondajlar sayıca nispeten az olmakla birlikte höyükle ilgili önemli vermiştir. Höyüğün yayılış alanı, höyük materyalinin derinlik ve buna bağlı olarak ilk yerleşim yüzeyi ve yükseltisi gibi konularda bilgiler elde edilmiş ve bu höyük genelinde
yorumlanmıştır (Çizim 1). Kabaca aynı hat üzerinde bulunan sondajların
birleştirilmesi ile höyüğün kabaca GB-KD doğrultusunda ayrıntılı bir kesit
hazırlanmıştır (Çizim 2). Çizelgeler ve oluşturulan kesitlerin birlikte değerlendirilmesi ile höyüğün iç yapısı ve özellikleri hakkında bilgi edinilmiştir.
Buna göre Beycesultan Höyüğü çok ana çizgileri ile batıdaki dağlık kütlenin
eteklerinden doğu yönünde uzanan Neojen anakayadan yapılı küçük bir sırtın üzerinde yer almış ve muhtemelen ilk yerleşim Çivril Ovası’na doğru bu
küçük sırtın uç kısmında başlamıştır (Çizim 2). Yerleşilen yüzey daha çok
anakaya üzerinde bir örtü halinde bulunan kırmızı renkli silt-kil ağırlıklı kurak şartlarda yüzeysel akışlarla taşınan Holosen öncesine ait karasal kolüvyal
sedimanlardan oluşmuştur. Bu kolüvyal ince taneli materyaller önce birikinti yelpazeleri halinde gelişmeye başlamış, bunların giderek birleşmesi ile oluşan etek düzlüklerine dönüşmüşlerdir. Ovaya doğru olan kesimde ise höyük
materyali bu kırmızı dolgular üzerine gelen taşkın ovası malzemesi üzerinde
de başlamaktadır. Şimdiye kadarki sondajlarda direk anakayaya oturan höyük materyaline rastlanmamakla höyüğün merkezi dip kısmında böyle bir
duruma rastlanması olasıdır.
IŞIKLI GÖLÜ SONDAJ ÇALIŞMALARI
Işıklı Gölü, Büyük Menderes Nehri’ni besleyen kaynakların birleşim yerinde ve Akdağ’ın güneyinde yer alır (Harita 1b). En fazla derinliği 5 ile 7 m
kadardır. Işıklı Gölü, Akçay, Işıklı Kaynakları, yeraltı suyu ve Büyük Menderes’in yukarı havzadaki iki büyük kolu tarafından beslenmektedir. Lahn
(1948), Işıklı Gölünün daha önceden Çivril-Dinar tektonik çöküntü havzasında bulunan bir bataklık alan olduğunu belirtmektedir. Yağışların bol olduğu
zamanlarda alanı genişleyen gölün çevredeki yerleşimlere ve tarım alanlarına zarar vermesi nedeniyle 1949 yılında DSİ tarafından taşkından koruma çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar 1968 yılında tamamlanmış, gölün batı,
güney ve doğu kıyıları setle çevrilmiştir (Yarar ve Magnin, 1997). Bundan
sonra göl baraj gölü niteliği kazanmıştır. Günümüzde Işıklı Gölü çevredeki
tarım alanları için su depolanan bir rezervuar olarak kullanılmaktadır. Gölün
ortasında birkaç saz adacığı bulunur. Gölün batı ve doğu kıyılarında geniş
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kavaklıklar ve tarım alanları, güneyde ise tahıl tarımının yapıldığı geniş bir
ova bulunur (Ustaoğlu vd., 2001; Aygen ve Balık, 2005). BYC 2018-08 sondajı: Kökeni de sulak bir ortam olan bu göl ve Beycesultan Höyüğü arasında
prehistorik dönemlerde nasıl bir ilişki olabileceğini anlamak için göl kıyısında bir sondaj yapılmıştır. BYC 08 numaralı bu sondaj, Işıklı Gölü batısında
ve Bucak Köyü’nün güneydoğusunda göl setinin hemen içinde gerçekleştirilmiştir (Harita 1b). Yüzey kotu ölçülmemekle birlikte Google Earth uydu
görüntüsü ve 1/25000 ölçekli topografya haritalarından yapılan yorumlarla
bu sondaj noktasının yaklaşık 819 m civarında bir yükseltide olduğu düşünülmüştür. Yüzeyden 11 m derine inilen bu sondaja ait sedimanlar, karasal
ve göl sedimanları olarak münavebeli bir gidiş göstermiştir (Harita 1b, Resim
12,Çizim 1). Bu durum göl seviyesinin değişmelerine bağlı olarak göl alanı ve
gölün kıyı çizgisinin dönemler halinde değiştiğini ifade etmektedir. Holosen
başlarından itibaren deniz seviyesinin aksine göllerin seviyelerinin azaldığı
alanlarının daraldığı ha a birçoğunun tamamen kuruduğu Anadolu kuşağında bulunan Işıklı gölünün de bu değişmelere uğraması olasıdır. Bunun
daha ayrıntılı araştırılması için Beycesultan Höyüğü ile Işıklı gölü arasında
daha fazla sondaj yapılması gerekmektedir.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çivril Ovasının önemli bir prehistorik yerleşimi olan Beycesultan Höyüğünde, Kalkolitik’ten Geç Tunç Çağına kadar kesintisiz yerleşilmiş olup
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine de ait kalıntılar bulunur.
Höyüğün paleocoğrafya özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2018 yaz döneminde başladığımız arazi çalışmalarında toplam 9 adet delgi sondaj yapılmıştır. Bu sondajlarda özellikle höyük çevresinde hem höyüğün yayılış alanı
belirlenmiş, hem de yerleştiği steril yüzeylere ulaşılmıştır. Höyükte büyük
ölçüde, batıdan uzanan küçük bir anakaya sırtı ucunda yerleşim başlamış
ve bu ana kaya sırtını çevreleyen kırmızı renkli karasal kolüvyal karakterli
materyalden oluşan etek düzlüğüne doğru gelişmiştir. Bu arada Çivril Ovası’nda akış gösteren akarsuların taşıdığı taşkınlarıyla çevreye yayılan alüvyonlarla da eş zamanlı gelişerek yer yer örtülmüştür. Höyüğün yükseltisi 841
m olup çevresindeki ortalama 820 m civarındaki düzlükler üzerinde yaklaşık
20 metreyi bulan bir yükseltiye sahiptir.
Beycesultan Höyüğü’nde yapılan BYC 02, 03 ve 04 numaralı sondajlarda
Neojen anakayaya ulaşılmıştır (Harita 3b, Resim 1). Anakaya üzerinde steril
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bir katman olarak kırmızı renkli silt ve kil ağırlıklı Holosen öncesi dolgular
bulunur. BYC 01 sondajında ise bu kırmızı dolgularda kalınmıştır. BYC 02, 06
ve 07 numaralı sondajlarda höyüğe ait materyal bulunmamıştır. Bu durum
höyüğün yayılış alanını belirlemek açısından önemlidir. BYC 01, 03, 04 ve 09
numaralı sondajlarda kalın bir birikim halinde höyük toprağı bulunmaktadır. BYC 01, 03 ve 04 sondajları Beycesultan Höyüğü’nün yerleştiği ilk yüzeyi
belirlemek açısından önemlidir. Buna göre höyükte ilk yerleşim 815,4 metre
kotlarında başlamıştır. Günümüzde höyüğün en yüksek noktası 841 m olduğu düşünüldüğünde 25,6 m’lik höyük dolgusu vardır. Bugün yüzeyde bunun yaklaşık 20 m’lik bölümü gözlenmekte olup 5-6 m’si ova yüzeyi altında
bulunur. Beycesultan Höyüğü kabaca uzun eksende BGB-DKD, kısa eksende
KBK-GDG yönlerinde uzanan elipsvari bir şekle sahiptir. Bu doğrultularda
520x400 m mesafede sondajlarımızda kültür katmanlarına rastlanılmıştır.
Yine uzun eksende yaklaşık 920 m mesafede yer alan sondajlarımızda (BYC
02 ve 06 sondajları) höyük katmanlarına rastlanmamıştır. Bu durumda uzun
eksende yerleşim alanı 520 ila 920 m arasında yayılışa sahip olabilecektir. Gelecek dönemde yapılacak yeni sondajlarla höyüğün yayılış alanı kesin olarak
belirlenebilecektir. Höyüğün batı, kuzeybatı ve doğusundaki BYC 02, 03 ve
07 numaralı sondajlarda rastlanan akarsu yatak sedimanları, geçmiş dönemlerde, günümüzde yüzeyde bulunmayan akarsuların varlığını göstermiştir.
BYC 04C sondajında 350 cm’lerde volkanik kül tabakası geçilmiş olup küller
olasılıkla Santorini ya da Nisyros Volkanına ai ir. Kronolojik seviye vermesi
açısından bu volkanik kül tabakası önemlidir (Vardar ve Öner, 2016). Höyükle Işıklı Gölü arasındaki ilişkileri araştırmak için yapılan göl kıyısındaki 11 m
derinliğe inilen BYC 08 sondajında dönemler halinde göl alanının genişleyip
daraldığı gözlenmiştir. Höyük ve göl arasında yapılacak yeni sondajlarla bu
ilişki daha ayrıntılı belirlenebilecektir.
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Harita 1a-b: Araştırma alanını oluşturan Çivril Ovası ve Beycesultan Höyüğünün
lokasyon haritası (üs e) ile Çivril Ovasının Hipsometrik haritası ve
Höyüklerin konumu (al a).
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Resim 1: Beycesultan Höyüğü ve Çivril Ovası (h p://www.beycesultan.org).

Harita 2: Çivril Ovası ve yakın çevresinin jeoloji haritası.

624

............................................................................................................

Harita 3a-b: Beycesultan Höyüğü ve çevresinin hipsometrik haritası (üs e) ile höyük ve
çevresindeki delgi sondaj yerleri (al a).
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Çizim 1: Beycesultan Höyüğü ve çevresindeki delgi sondajlara ait bilgiler vehöyük
materyali derinliği ile höyük tabanı yükselti değerleri.
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ait sedimanlar ve yansı ıkları ortamlar.
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BYC 2018-06 numaralı delgi sondaja ait sedimanlar ve yansı ıkları ortamlar.
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BYC 2018-07 numaralı delgi sondaja ait sedimanlar ve yansı ıkları ortamlar.
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Resim 11: Beycesultan Höyüğü kuzeydoğusunda höyük üzerinde yapılan BYC
2018-09numaralı delgi sondaja ait sedimanlar ve yansı ıkları ortamlar.
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Çizim 2: Beycesultan Höyüğü ve çevresindeki sondaj sonuçlarına göre hazırlanan BGBDKD yönlü kesit.
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Resim 12: Beycesultan Höyüğü uzak kuzeydoğusundaki Işıklı Gölü batısında Bucak
Köyü yakınlarında göl kıyısında yapılan BYC 2018-08 numaralı delgi sondaja
ait sedimanlar ve yansı ıkları ortamlar.
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TEOS 2018 YILI PALEOCOĞRAFYA VE
JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI
(SEFERİHİSAR-İZMİR)
Serdar VARDAR*
Rifat İLHAN
Ertuğ ÖNER
GİRİŞ
Batı Anadolu kıyılarında Holosen boyunca meydana gelen doğal çevre
değişmeleri tarih öncesinden günümüze kadar buralarda var olmuş kültürler
ve yerleşimler üzerinde etkili olmuştur. Son buzul maksimumuyla birlikte
deniz seviyesinde meydana gelen değişimler kıyı çizgisinin ve çevresindeki kıyı düzlüklerinin doğal çevre koşullarının değişmesine neden olmuştur.
Ege kıyılarımızda yer alan Teos bu gibi etkilerin görüldüğü antik kıyı yerleşimlerinden biridir.
Doğal çevre ve insan arasındaki ilişkileri inceleyen coğrafya disiplini geçmiş dönemlerdeki etkileşimi paleocoğrafya ve jeoarkeoloji başlıkları altında
ele almaktadır (Bu er, 1982; Kayan, 1998; Weiner, 2010). Paleocoğrafya özelliklerinde meydana gelen değişmelerin insanlar üzerindeki etkilerini ve belirli bir dönemin insanlarının çevre ile etkileşimini arkeolojik buluntu-kazı
alanlarında ve yakın çevrelerinde açıklayan alan jeoarkeoloji disiplindir ve
paleocoğrafyanın bir parçasıdır. Teos gibi antik kıyı kentlerinin çevresinde
meydana gelen ortam değişmelerinin izlerini yeni teknik imkânlardan da yararlanılan paleocoğrafya ve jeoarkeoloji çalışmaları ile araştırmak mümkündür. Teos çevresindeki Çayırarası kıyı ovasında meydana gelmiş doğal çevre
değişmelerinin izleri kıyı ovasının alüvyon katmanlarında bulunmaktadır.
Bu izlere ulaşmak ve incelemek için alüvyal dolguların katmanlarını kesen
delgi sondajların yapılması gerekmektedir.
*
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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 (Kayan, 1988, 1996, 1998, 2000;
Kayan ve Öner, 2003; Kayan ve Öner, 2006; Öner, 1997a, 1997b, 1999, 2003;
Öner ve Vardar, 2018; Vardar ve Öner, 2016; Vardar ve Öner, 2017; Öner vd.,
2018; Vardar, 2018). 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. Bu yerleşim alanlarının iyi
örneklerinden biri de bu çalışmanın konusu olan Teos’tur.
Teos Antik Kenti, Batı Anadolu kıyılarında Sığacık Körfezi kenarında yer
almaktadır (Harita: 1). İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Beldesi’nde bulunan
antik kent kıyıya paralel uzanan K-G doğrultulu bir sırtın doğu-güney doğu
yamacı ile etekleri boyunca geniş bir alana kurulmuştur (Harita: 2). Kent, küçük bir yarımadanın kıstağında (Isthmos) kurulmuş ve gelişmiştir (Kadıoğlu
vd., 2015). Antik kentin doğusunda K-G doğrultulu Çayırarası kıyı ovası bulunmaktadır. Ova batıdan Ekmeksiz Tepe sırtları, doğudan Bedelkaya, Mangır, Alaca, Çarık, Hamitefendi, Göz ve Taşlık tepeleri ile sınırlanır. Bu tepeler
daha doğuda bulunan Seferihisar Ovası’nı Çayırarası Ovası’ndan ayırmaktadır. Çayırarası Ovası denizden 912 m yüksekliğinde olan Kartal Tepe’den
doğan Yassıçay’ın taşıdığı alüvyonların K-G doğrultulu Sığacık depresyon
tabanında birikmesi ile oluşmuştur. Kıyı ovası deniz seviyesinden 1-3 m yükseklikte oldukça alçak bir yüzeye sahiptir. Çayırarası Ovası kuzey kenarında
silik bir su bölümü ile Sığacık limanı yakınlarında denize dökülen Pınarlı ve
Liman derelerinin havzalarından ve düzlüğünden ayrılmaktadır (Harita: 2).
Teos Antik Kenti kalıntıları ve ken en taşınan malzemenin birikmesine bağlı
kültürel dolgu Ekmeksiz Tepe sırtlarının doğu eteği boyunca Yassıçay’ın taşıdığı alüvyonlara karışmış yada alüvyonlarca örtülmüştür. Ekmeksiz Tepe
sırtlarından taşınan kolüvyal materyal etek bölümünde bol arkeolojik materyal içeren daha kaba tane boylu bir dolgu meydana getirmiştir (Çizim: 1).
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ARKEOLOJİK ÖZELLİKLER
Antik coğrafyacı Strabon (MÖ 64 – MS 24), Teos’un önce Athamas, sonra
Ion kolonizasyonu döneminde Naoklos ve daha sonra Atinalı Apoikos, Damasos ve Boiotialı Geres tarafından kurulduğunu bildirmektedir (Kadıoğlu
ve Özbil, 2015). Antik ken e 1962 ile 1967 yılları arasında sürdürülen arkeolojik kazılarla yerleşimin Protogeometrik Dönem’den itibaren (MÖ 1000 civarı) var olduğu anlaşılmıştır (Kadıoğlu ve Özbil, 2015). Yaklaşık MÖ 600
yıllarında Miletoslu filozof Thales’in, Ionia Bölgesi’nin merkezinde olmasından dolayı oniki Ion kentinin merkezi olarak Teos’u önermiştir. Ancak bu
önerisi kabul görmemiştir. Teos kentinin MÖ 6. yüzyıldaki ticari ilişkileri
Eski Mısır’a kadar takip edilebilmektedir (Kadıoğlu ve Özbil, 2015). Tüm
Anadolu’da olduğu gibi Teos da MÖ 545 yılından sonra Pers komutanı Harpagos’un eline geçmiştir. Teos’un da içinde yer aldığı oniki ken en oluşan
Ion Birliği’nin, Pers Kralı II. Kyros’un Batı Anadolu’daki Eski Yunan şehirleri
üzerindeki baskısını kıramaması sonucu, birçok Teoslu MÖ 543 yılında kenti
terk etmiş ve Trakya Bölgesi’ndeki Nestos Deltası’nda Abdera (günümüzde
Avdera, İskeçe yakını) kentini kurmuştur. Teoslular, Abdera’nın dışında MÖ
544 civarında Taman Yarımadası’ndaki (Kırım) Phanagoria kentini de kurmuşlardır. Bununla beraber zamanla birçok kolonist Teos’a geri dönmüştür
(Kadıoğlu ve Özbil 2015). Kentin refah seviyesi o denli artmıştır ki MÖ 494
yılındaki Lade Deniz Savaşı’na Teoslular 17 gemiyle destek vermiştir. Birinci
A ika-Delos Deniz Birliği’ne üye olan kent, bu birliğe Erythrai (Ildırı) gibi
yıllık altı talent vergi ödemiştir (Kadıoğlu ve Özbil, 2015).
Seferihisar’da ele geçen uzun bir yazı an da öğrenildiği üzere, MÖ 304
yılında meydana gelen ve tüm Ionia Bölgesi’nde zarara yol açan deprem sonrasında kentin Antigonos Monophthalmos tarafından komşu kent Lebedos
(Ürkmez) ile birleştirilmesi (synoikismos) planlansa da bu plan uygulanamamıştır (Kadıoğlu ve Özbil, 2015).
A alos Dönemi’nde (MÖ 241-197) Pergamon Krallığı’na bağlanan Teos,
III. A alos Dönemi’nde ( MÖ 138-133) kralın topraklarını vasiyet yoluyla Roma’ya bırakmasıyla Roma egemenliği altına girmiştir. Kent, MÖ 129 yılından
itibaren Roma’nın Asia Eyaleti sınırları içerisinde yer alır. Kent genelinde ele
geçen mimari yapıların çeşitliliği kentin Roma İmparatorluk Dönemi’nde de
önemini devam e irdiğini göstermektedir (Kadıoğlu ve Özbil, 2015). Augustus Dönemi’nde darp edilen sikkelerin üzerinde imparatorun ktistes olarak
gösterilmesi ve büstünün tapınak içerisinde gösterilmesi ken e Augustus
kültüne işaret etmektedir. Ayrıca yeni dönem kazılarında Dionysos kutsal
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alanına ana girişi sağlayan bir Propylon’un ve tapınağı çevreleyen Stoa’ların
Augustus Dönemi’nde yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemden sonra Roma ile iyi ilişkiler içerisinde bulunan kentin II. Valerianus Dönemi’ne
kadar sikke darp e iği bilinmektedir. Geç Antik Dönem’e ilişkin pek fazla
somut veri bulunmasa da kentin önemini kaybetmekle birlikte varlığını Orta
Çağ’a kadar küçük çapta devam e irdiği anlaşılmaktadır (Kadıoğlu ve Özbil,
2015).
Kent yakın çevresindeki mermer ocakları antik dönemde oldukça önemlidir. Afrikano (Er, 2011) ve Bigio tipi mermerler Teos çevresindeki ocaklardan
elde edilmiş ve koyu renkli mermerler Lucullus mermeri olarak anılmıştır
(Kadıoğlu, 2016; Adak ve Kadıoğlu, 2017). Karagöl antik mermer ocağı bu
ünlü mermerlerin çıkarıldığı başlıca yer olarak dikkati çekmektedir (Kun ve
Türkmen, 2001; Kadıoğlu, 2016; Adak ve Kadıoğlu, 2017). Dionysos kültünün
kent ve çevresindeki önemi nedeniyle MÖ 3. yüzyılda, şair, müzisyen, tiyatrocu ve şarkıcılardan oluşan Dionysos Sanatçılar Birliği Teos’ta kurulmuştur.
Bir süre sonra ken e huzursuzluk kaynağı olarak görülen bu topluluk önce
Ephesos’a (Selçuk), ardından Myonnessos’a (Doğanbey/Çıfıtkale), son olarak da Lebedos’a (Ürkmez) gönderilmiştir. Şairler Anakreon, Antimakhos,
Epikuros, Nausiphanes, Apellikon ve tarihçi Hekataios Teos’ta yaşamış antik
çağın önemli filozof ve sanatçılarındandır (Kadıoğlu ve Özbil, 2015).
JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK ÇERÇEVE
Seferihisar ve yakın çevresinin jeolojik özellikleri üzerine birçok çalışma
yapılmıştır. Özellikle jeolojik özellikler oldukça detaylı olarak ele alınmıştır
(MTA 1/500.000 ölçekli jeoloji haritası, 2017). Bunun yanında bölgede bitki
ve toprak üzerine çalışmaları yapılmıştır (Altun, 2008). Batı Anadolu Paleotektonik dönem birimlerinin yapısal özelliklerine göre kuzeydoğu-güneybatı
yönlü üç kuşağa ayrılmaktadır. Bu kuşaklardan en doğuda olanı metamorfik
kaya topluluklarından oluşan Menderes masifi, ikinci kuşak İzmir-Ankara
zonu ve en batıda olanı ise Karaburun Yarımadasını içine alan ve platform
türü devamlı karbonat istifinin bulunduğu Karaburun kuşağıdır (Erdoğan,
1990). Orta-Üst Miyosen’de başlayıp günümüzde de devam eden ve Batı
Anadolu’daki grabenleri oluşturmuş doğu-batı uzanımlı Neotektonik yapılar daha eski tektonik kuşakları kesip parçalamıştır (Dewey ve Şengör, 1979;
Şengör, 1980).
Batı Anadolu ve Ege Bölgesi Neotektonik dönem ile birlikte yoğun kuzey-güney yönlü gerilmeye uğramıştır. Günümüzde de devam eden açılma
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ve gerilme hareketlerine bağlı olarak Batı Anadolu’da birbirine paralel pek
çok graben, küçük çaplı havzalar meydana gelmiştir. İzmir ve çevresinde bulunan faylar normal faylar Karaburun-Foça açıklarında, İzmir Körfezinin iç
kısımlarında Alaçatlı, Teke ve Kuşadası açıklarında gözlenmektedir. Normal
faylar doğrultu atımlı faylar tarafından kesilmektedir. Bunlardan biri de Teos-Sığacık çevresinin şekillenmesini kontrol eden doğrultu atımlı Seferihisar
fayıdır (Ocakoğlu vd., 2004, Emre vd., 2005, Ocakoğlu vd. 2005, Kuşçu vd.,
2010, Bakak, 2016). Bu fay sağ yönlü doğrultu atımlı özelliğe sahip faydır
(Denizlioğlu vd., 2005) (Harita: 2 ve 3).
Seferihisar çevresinin eski litolojik birimleri kristalin şistlerdir. Paleozoik
yaşlı birimlerde al a gnays, mikaşist, klorişist ve şisti kuvarsitler üs e mermerler bulunur (Akartuna1962). Kretase birimleri eski kristalin temel üzerine
diskordan olarak gelmektedir (Akartuna 1962). Bunların üzerine gelen Miyosen formasyonları alt ve üst seri olarak iki bölümde ele alınmaktadır. Alt
seri; konglomera, gre, marn, kiltaşı, volkanik tüfler ve kalkerlerden, üst seri;
kalkerler, marn, kiltaşı ve volkanik tüflerden meydana gelmektedir. Yüksek
alanların etek bölümlerinde görülen ve Miyosen üzerine diskordan gelen Pliosen depoları kırmızı renkli, killi, marnlı, kumlu ve çakıllıdır. Kristalin şistler
Hersinien orojenezinde, Kretase ve Neojen formasyonları Alpin orojenezinde
kıvrılıp kırılmıştır. Alanda görülen volkanik kayaçlar Miyosen dönemindeki volkanizmaya ai ir (Akartuna, 1962). Teos çevresindeki yapılar açısından
mermer önemli bir yapı malzemesidir. Teos kuzeyindeki Karagöl antik mermer ocağı gibi mermer yapılı tepeler Seferihisar çevresindeki Mesozoik yaşlı
birimlere dâhildir (Kun ve Türkmen, 2001) (Harita: 3).
İKLİM, BİTKİ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ
Sığacık çevresinin iklim elemanlarından sıcaklık ve yağışın özelliklerinin
ortaya konulması için Seferihisar rasat istasyonu verilerinden yararlanılmıştır. Seferihisar’ın ortalama sıcaklık değeri 16,9˚C’dir. Sıcaklık değerleri Ocak
ayında 4,6 ˚C’ye kadar düşerken, Temmuz ayında 32,9 ˚C’ye kadar çıkabilmektedir. Sıcaklık değerlerinin 0 ˚C ‘ın altına düşmemekte ve yaz aylarında
iç kesimlerdeki gibi 40 ˚C’lerin üzerine çıkmamaktadır. Yıllık sıcaklık amplitüdü 19,7˚C (2016) ile 15,7 (1976) arasında değişmektedir ve değerler düşüktür (Yaman, 2018). Bu özellikler denize olan yakınlık, mutlak nem oranının yüksek ve yükseltinin deniz seviyesine yakın olması ile ilişkilidir (Erlat,
2003). Seferihisar’da yıllık ortalama yağış 623,6 mm’dir. Yağışın yıl içerisinde
dağılışı düzensiz bir dağılım göstermektedir. Yağış miktarının yıl içerisinde-
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ki dağılımı batı rüzgârları ve gezici orta enlem depresyonlarının özellikleri
ve etkinlik sürelerine bağlıdır (Koçman, 1993, Yaman, 2018). Seferihisar çevresinde Erinç indisine göre (Erinç, 1965) yarı nemli ha a bazı yıllar yarı kurak
koşullar sahip Akdeniz iklimi hâkimdir (Koçman, 1993).
Seferihisar bölgesinin Akdeniz ikliminin etkisi ile gelişen vejetasyon formasyonu elemanları; kızılçam, bozuk kızılçam alanları ile bozuk karışık baltalık, bozuk karışık baltalık-ot olarak belirtilen maki toplulukları ve ağaçsız ot
topluluklarıdır. Çalışma alanında bu vejetasyon formasyonlarının altında ve
farklı litolojik birimler üzerinde gelişen topraklar farklılıklar göstermektedir.
Dik-çok dik ve sarp eğimlerde fliş fasiyesleri üzerinde Kireçsiz Kahverengi
Orman Toprakları bulunmaktadır (Günal, 1986; Altun, 2008). SeferihisarDoğanbey’e kadar olan kesimde flişler ve kil yönünden zengin ana materyal
üzerinde Rendzina toprakları gelişmiştir. Bunun yanında karbonatlar üzerinde oluşan Akdeniz toprakları geniş alana dağılmıştır (Altun, 2008). TeosSığacık-Seferihisar çevresinde Çayırarası-Seferihisar kıyı ovasında alüvyal
etek bölümlerinde kolüvyal topraklar yer almaktadır.
TEOS ALÜVYON DELGİ SONDAJLARI VE DEĞERLENDİRMESİ
Teos çevresinde paleocoğrafya koşullarını araştırmaya yönelik ilk çalışma
Helmut Brückner ve ekibince yapılmış ancak yapılan 3 sondajın sonuçları
bir raporda sunulmak dışında yayınlanmamıştır (Brückner vd. 2013). 2018
yılı yaz aylarındaki arazi çalışmalarında ekibimiz Teos çevresinde çalışmaya başlamıştır. Yapılan çalışmada 4 sondaj yapılmıştır (Harita 4, Çizim 2).
Derinlikleri 10-15 metreler arasında değişen bu sondajların sediman örneklerinin analizleri Ege ve İzmir Kâtip Çelebi üniversitelerinin laboratuvalarında yapılmaktadır. Bu metinde sondaj loglarının incelenmesi sonucu ilk
değerlendirmeler ele alınmıştır. Sondaj log bilgileri sondaj sırası ile aşağıda
verilmiştir. Sondaj loglarının ilk değerlendirmesi sonucunda Teos Çayırarası
kıyı düzlüğü alüvyal dolguları farklı ortamları temsil eden katmanlara göre
4 temel birime ayrılmıştır. Bunlar, en al an (eskiden) en üste (yeniye) doğru
sırasıyla; Denizel ortam sedimanları, kıyı bataklığı ortamı, Çayırarası taşkın
ovası ve Teos kültür katmanı (Çizim: 1).
TEOS-01 sondajında; yüzeyde Teos antik kenti kültür katmanı ve onun altında steril bir katman olarak Çayırarası taşkın-kıyı ovası dolguları bulunmaktadır (Harita 4, Çizim 1ve2, Resim 1 ve 2). Taşkın sedimanları eski bir
kıyı bataklığını örtmektedir. Kıyı bataklığı sedimanlarının altında kalın bir
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denizel katman bulunduğu tespit edilmiştir. Denizel katmanın ne kadar derine kadar devam e iği ve kalınlığı yapılan sondajlarla tespit edilmemiştir.
Transgresyon yüzeyi sedimanlarına, eski karasal dolgulara ve anakayaya
ulaşılmamıştır.
TEOS-02 sondajında; TEOS-1 sondajında ulaşılan katmanların özellikleri
ile aynı alüvyal birimlere ulaşılmıştır (Harita 4, Çizim 1 ve2, Resim 3 ve 4).
Sondaj sırasında yüzeyden 580-600 cm derinde kalınlığı 10 cm civarında olan
volkanik kül katmanı bulunmuştur. Bu katmanın element analizleri henüz
yapılmamıştır. Ancak Batı Anadolu ile ilgili tephra çalışmalarına ait veriler
küllerin Santorini adasında MÖ 1630-1640 yıllarında meydana gelmiş olan
Minoan patlamasıyla ya da Nsyros volkanının patlamalarıyla ile uyumlu
olabileceğini düşündürmektedir. Santorini’nin Minoan patlaması ile ilgili literatürde birçok farklı tarihleme bulunmaktadır. Bunlar MÖ 1600 ile 1650
arasında değişmektedir (Sullivan, 1988, Manning, 1988; Yiğitbaşıoğlu, 2003;
Ramsey vd., 2004; Friedrich, 2000, 2013; Friedrich ve vd., 2006; Friedrich ve
Heinemeier, 2009). Vespa ve diğerleri (2006) son 150.000 yılda meydana gelmiş Santorini patmalarını ele aldıkları çalışmada MÖ 1628 tarihini vermişlerdir.
Batı Anadolu’da yapılmış önceki çalışmalarda Bozdağ Gölcük’te (Sullivan, 1988, 1990; Vardar ve Altıner, 2003), Gölhisar gölünde (Burdur) (Eastwood vd., 1998, 1999, 2002), Köyceğiz’de (Muğla) (Sullivan, 1988, 1990), Eşen
Ovası’nda Letoon-Patara çevrelerinde (Öner, 1997a, 1997b, 1999, 2013) ve İzmir Bayraklı Höyüğü’nde (Öner ve Kayan, 2006; Öner, 2013; Kayan ve Öner,
2013) Santorini’ye ait volkanik küllere göl tortuları içinde rastlanmıştır. Marmara Gölü tefra bulguları bu örneklere eklenen yeni bir yer olmuştur. Ayrıca
bazı araştırmacıların sözlü ifadelerinde de Söğüt depresyonu ile Milet’te de
(Dunn, 2002) bu küllerin varlığından bahsedilmiştir. Son yıllarda arkeolojik
kazı alanlarında da volkanik kül tabakalarına rastlanmıştır. İzmir’in Çeşme
ilçesindeki Bağlararası ve Aydın’ın Çine ilçelerindeki arkeolojik kazılarda
Santorini külleri bulunmuştur (Düvenci, 2013; Omaç, 2014; Şahoğlu vd.,
2014). Küllerin göl-bataklık-sığ deniz-lagün gibi ortamlarda birikmesi olağan
bir durum iken höyüklerde de bulunmuş olması önemli bir veridir (Vardar
ve Öner, 2016, 2017; Öner ve Vardar, 2018). Teos yerleşimi kazı alanı da bu
yaklaşımla dikkatle araştırılmaktadır.
TEOS-3 sondajında; TEOS antik kentinden taşınan kültürel sedimanlara ya
da in-situ kültür katmanına rastlanmamıştır (Harita: 4, Çizim: 1 ve 2, Resim:
5 ve 6). Bu sondajda yaklaşık 4 m kalınlığında Çayırarası taşkın-kıyı ovası
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sedimanlarına ulaşılmıştır. Bunun altında ince bir kıyı bataklığı dolgusu ve
önceki iki sondajdan daha kalın denizel sediman katmanına ulaşılmıştır. Yassıçay ile Pınarlı deresi arasındaki silik su bölümüne yakın olan bu sondaj her
iki akarsuyun havzası arasındaki bu kesimin güneyine göre daha sonra kara
haline geldiğini ortaya koymuştur.
TEOS-4 sondajında; tamamıyla steril tabakalar kesilmiştir. Kültürel bulgulara rastlanmamıştır (Harita 4, Çizim 1 ve2, Resim7 ve 8). TEOS-3 sondajındaki katman özellikleri aynı devam ederken, kıyı bataklığı sedimanlarının
TEOS-3 sondajına göre hafifçe daha kalın bir katman halinde olduğu belirlenmiştir. Bu sondajlardan alınan sediman örneklerinden yapılmakta olan
tane boyu, kalsimetre, hidrometre ve element analizleri doğal ortamdaki
değişmeleri yansıtmaları açısından önemlidir. Bunun yanında mikrofosiller,
polenler ve tephra örneklerin analizleri de paleocoğrafya değerlendirmelerine önemli katkılar yapmaktadır.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Teos Antik Kenti çevresinde paleocoğrafya ve jeoarkeoloji çalışmaları
kapsamında (2018 yılı itibarı ile) ulaşılan sonuçlar şunlardır; Teos antik kenti
doğusundaki Çayırarası Ovası’nın alüvyal-kolüvyal dolgu katmanları eldeki bilgilerin ışığında dört alüvyal birime ayrılmıştır. En al an (eskiden) en
üste (yeniye) doğru sırasıyla; Denizel ortam sedimanları, kıyı bataklığı ortamı, Çayırarası taşkın ovası ve Teos kültür katmanı (Çizim1). Çayırarası depresyonunda anakayaya sondajlarla ulaşılmamıştır. Bu depresyon tabanının
ve anakayayanın oldukça derin olduğunu ortaya koymuştur (Çizim 1). Çayırarası depresyonunun tabanındaki anakayayı örten Holosen öncesine ait
eski dolgulara derinde oldukları için ulaşılamamıştır. Bu dolgular çevredeki
etek bölümlerinde takip edilebilmektedir (Harita 4, Çizim 1). Bunun yanında en derini 15 m olan sondajlarımızla Holosen transgresyonu dolgularına
da ulaşılmamıştır (Çizim 1). Çalışmalar sonucunda Sığacık-Teos çevresinin
Orta Holosen (Nortgripiyen) kıyıları (GÖ 7000-6000) ana hatları ile belirlenmiştir. Teos antik kentinin doğusunda K-G doğrultusunda uzanan Çayırarası
ovasının bulunduğu depresyonun, son buzul maksimumuyla birlikte yükselen deniz seviyesine bağlı olarak denizin iç kesimlere sokulması sonucu
günümüzdeki Sığacık kıyıları ile Antik liman arasında uzanan bir boğaz görünümünde olduğu saptanmıştır (GÖ 7000-6000 yıllarında-Orta Holosen’de).
Buna göre Erken Tunç Çağı evresinde Çayırarası Ovası’nın bütünüyle bir boğaz görünümünde olduğu ifade edilebilir (Şekil 6). Teos antik kentinin üze-
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rinde bulunduğu Ekmeksiz Tepe sırtları Holosen transgresyonu sonucu GÖ
7000-6000 yıllarında (Orta Holosen’de) bir ada konumundaydı (Harita 5). MÖ
1000 (GÖ 3000) yıllarında kurulduğu bilinen Teos antik kenti limanı ve kentsel alanının Çayırarası depresyonuna uzanan kesimi Yassıçay’ın taşkınları
ve yamaç selleri ile alüvyal-kolüvyal birikintilerle örtülmüş Tunç Çağı’ndan
günümüze kadar kıyı düzlüğü dolguları ile boğulmuştur (Çizim 1, Harita 5).
MÖ 1000 (GÖ 3000) yıllarında Teos kentinin kurulması sırasında Çayırarası
depresyonuna sokulan bir küçük koy bulunmaktadır. Liman mendireğinin
KD’suna sokulan bu sığ deniz antik kentin kullanabileceği ideal liman koşullarını sağlamıştır (Çizim 1, Harita 5). TEOS-2 sondajının logunda ifade
edilen sığ ve sakin su koşulları belirlenmiştir. TEOS-2 sondajının logunda
sığ ve sakin su koşullarını temsil eden sedimanların içinde, logun 580-600
cm altı-üstü tedrici geçişli bir bant şeklinde volkanik kül katmanı olduğunu
düşündüğümüz sediman bulunmuştur (Resim 2, Çizim 1). Bunun tespiti için
gerekli element analizleri başlatılmıştır. Eldeki ilk bulgular Çayırarası kıyı
ovasının kıyı kesimine kuzeydeki Sığacık-Karagöl antik taş ocağı arasındaki
Pınarlı Deresi düzlüğüne göre daha fazla sediman ulaştığı ve bu bölümün
kuzeyine göre daha önce kara haline geldiği yönündedir. Önce sığlaşan kıyı
bataklıklarının geliştiği ve bunun üzerinde gelen taşkın ovasında ise yerleşimin başladığı anlaşılmıştır (Çizim 1, Harita 5). Sondajların sediman örneklerinin ortam tanımlamalarını detaylı bir şekilde yapmak amacıyla mikrofosil,
tane boyutu ve element analizlerine başlanmıştır.
Bundan sonraki dönemde şu çalışmalar hedeflenmektedir: Değirmen ve
Çarık tepeler arasında enine Holosen paleocoğrafyası kesitin (Harita 6) hazırlanması için delgi sondajlar yapılması (Teos’tan-Antik limandan, doğusundaki Çayırarası düzlüğü boyunca devam eden ve karşı yamaçlara ulaşan
kesit) (Harita 6); Ekmeksiz ve Hamitefendi tepeler arasında enine Holosen
paleocoğrafyası kesitin (Harita 6) hazırlanması için delgi sondajlar yapılması
(Harita 6); Taşdibi Tepeden Sığacık kıyısına doğru bir hat üzerinde Holosen
paleocoğrafya kesitinin (Harita 6) hazırlanması için delgi sondajlar yapılması
(Harita 6); Taşdibi, Hamitefedi ve Çarık tepelerinin doğusuna doğru delgi
sondajlar yapılarak Holosen transgresyonu ile denizin Yassıçay Ovası’na ne
kadar sokulduğunun belirlenmesi (Çizim 1, Harita 6).
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LAODIKEIA’DA BULUNAN KURŞUN MÜHÜR
BASKILARI IŞIĞINDA ERKEN BİZANS DÖNEMİ
KURŞUN MÜHÜR BASKI TEKNİKLERİ
Celal ŞİMŞEK*
Şeniz YENER
Uygarlığın ve devlet geleneğinin temel unsurlarından biri ticari ve resmî
belgelerin arşivlenmesidir. İnsanlığın ticaret faaliyetlerinin ve aidiyetlik duygusunun gelişmesi ile birlikte resmî belgeleri “mühürleme” geleneği başlamış ve bu durum doğrudan “arşivleme” geleneğini doğurmuştur. Antik
Dönem arşivleme sistemleri ile ilgili en önemli verileri, günümüze ulaşan
mühürler ya da mühür baskı buluntuları oluşturmaktadır. MS 1. yy’ın başlarından itibaren mühürleme işleminde demir pul mühürler ile yüzük mühürler kullanıldığı ve Erken Bizans Dönemi’nde de bu geleneğin devam e irildiği bilinmektedir1. Özel mektupların gizliliğini korumak ve resmi evrakların
geçerli/gerçek olduğunu kanıtlamak için kullanılan mühürlerin baskı teknikleri hakkında çok fazla araştırma yapılmamıştır. Bu nedenle, birçok yeni
öneriyi içinde barındıran ve Erken Bizans Dönemi özelinde sınırladığımız
mühür baskı tekniklerine ait deneysel çalışmamızda aşağıda yer alan sıralamaya göre bir yöntem benimsenmiştir.
•
•
•
•
•

Baskı yapılacak ana mührün hazırlanması
Kurşun eritme potalarının hazırlanması
Kurşun pulların hazırlanması
Paketin veya yazışmanın hazırlanması (tekstil, papirüs)
Mühürlenecek nesnenin üzerine olması gereken sıcaklıkta kurşun
dökülüp mühür basıldıktan sonra işlemin tamamlanması.

a) Baskı Yapılacak Ana Mührün Hazırlanması
Laodikeia’da ele geçen mühür baskılarında, baskı boyutlarından yola
çıkılarak yüzük ve cameo kullanılmış olduğu teorisi üzerine üre iğimiz
*

1

Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE. csimsek@pau.edu.tr.
Doktora Öğrencisi Şeniz YENER, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE. senizvarmaz@gmail.com.
Oikonomides 1985, 3.
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mühür, modern bir cameodan kopya alınarak hazırlanmıştır. Bu işlem için
öncelikle kil hamuru suyla iyice yoğurulduktan sonra 1.5 cm yüksekliğinde
uzun bir şerit halinde açılmıştır. Kil üzerinde baskı yapılacak alan referans
çizgileriyle belirlendikten sonra beş ayrı cameo baskısı yapılmış ve elde
edilen malzeme dikdörtgen formlar halinde birbirinden ayrılmıştır (Res. 1).
Söz konusu baskılara, etrafında yaklaşık yarım santim boşluk kalacak şekilde
elips bir form verilmiş ve kurumaya bırakılmıştır. Daha sonra baskıların yarım
santimlik bölümü temizlenerek merkezde yer alan figür ortaya çıkarılmış ve
ana mühür yapım işlemi tamamlanmıştır.
b) Kurşun Eritme Potalarının Hazırlanması
Kurşun mühür baskılarında kullanılacak olan eritme potaları işlev farklılığı
sebebiyle iki farklı eba a hazırlanmıştır. Bu potalardan ilki, büyük ebatlı
ham kurşun parçalarının içerisinde eritilerek flan/blank kalıplarına dökülme
aşamasında kullanılmıştır. Elle şekillendirilen, kalın cidarlı, ısıyı homojen
dağıtabilecek şekilde tasarlanan pota aynı zamanda kalıp dökümüne uygun
bir forma sahiptir. Kalıplardan elde edilen küçük ebatlı boş kurşun pulların
eritilerek mühür baskısına dönüştüğü aşamada kullanılacak olan potanın
form özellikleri ise Kuzey (Kutsal) Agora kazı (Res. 2) çalışmalarında bulunan
çok sayıda pişmiş toprak pota buluntusu taklit edilerek hazırlanmıştır2.
Çoğu sağlam olarak ortaya çıkarılan söz konusu pota buluntularının bazıları
içerisinde metal kalıntıları izlenirken, dış yüzlerinde de doğrudan ateşe
tutulma kaynaklı yanık izleri bulunmaktadır.
c) Kurşun pulların hazırlanması
Kurşun mühür baskılarının materyal üzerine uygulanabilmesi için ilk
olarak boş kurşun pulların hazırlanması gerekmektedir. Tıpkı tesserae
üretiminde olduğu gibi kurşun mühürler için de Flan/blank olarak
adlandırılan taş kalıplar kullanılıyor olmalıydı. İki parçadan oluşan taş
kalıplar üzerine açılan yuvalara, eritilen ham kurşun dökülmekte, ortasından
bir kanalın geçirildiği bu iki parça üst üste getirilip, kanal yerinden bir ip
ya da metal tel geçirilmektedir. Söz konusu ip çıkarıldığında ise kanal yeri
boş kalmaktadır3. Günümüzde yalnızca taş veya pişmiş topraktan yapılan
2
3

Pota Ölçüleri; Yükseklik:3.5 cm, Ağız Çapı: 4.5 cm, Dip Çapı: 2.2 cm.
Bullaterion adı verilen mühürleme aleti ile yapılan baskılar için kurşunların hazırlanma aşamalarıdır.
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kalıplar bilinmektedir4. Bahse iğimiz örnekler doğrultusunda pişmiş
topraktan yapılarak döküm için kalıp hazırlanmıştır. Bu aşamada, iç hazne
genişliği 16x24 cm olarak hazırladığımız ahşap kasa içinde bir miktar su ile
yavaş yavaş ıslatarak yoğrulan kil, kasa içine kademeli olarak yerleştirilmiş
ve sonrasında bir silindir yardımıyla sıkıştırılarak düzleştirilmiştir. Yaklaşık
3.0- 3.5 cm çapında, 5- 8 mm derinliğinde oluşturulan kalıplar arasına
dökümün hızlı ve kontrollü olması için kanallar açılmıştır (Res. 3).
d) Paketin veya Yazışmanın Hazırlanması (tekstil, papirüs)
Roma Dönemi’nde, kurşun mühür baskılarının kullanımı genellikle ticari
amaçlara hizmet ederken5, MS 6. yy’dan itibaren ticari kullanımın yanı sıra
yüksek rütbeli kişiler ve memurlar arasında yapılan resmi yazışmalarda
da yaygın bir kullanım alanına sahiptir6. Laodikeia’da, kaliteli dokuma
ürünlerinin üretildiği ve bu ürünlerin ticaretinin kente önemli bir gelir
kaynağı sağladığı yazılı kaynaklar ışığında bilinmektedir. Strabon (XII.7.16),
Laodikeia’da kuzguni siyah renkli, yünü çok yumuşak bir cins koyun
yetiştirildiğini, bu koyunların yünlerinin Milet’te (Balat) yetiştirilen koyundan
daha üstün olduklarından ve bu sayede Laodikeia’lıların büyük gelir elde
e iklerini yazmıştır. Vitrivius da (VIII.3) koyunların yünlerinin yumuşak
oluşunu, bölgede içtikleri çürük kokulu suya bağlamıştır. Fransa’nın Lyon
kentinde yer alan bir mezar yazıtında Laodikene kumaşları pazarlayan bir
tüccar olan Julius Veracundus’un adı geçmektedir. Ayrıca, Laodikeia’da
yürütülen kazı çalışmaları neticesinde ken e tekstil üretimine ait boya
kalıntıları, tezgâh ağırlıkları ve MS 5. yy’a tarihlendirilen Boya Atölyesi’nin7
yanı sıra, sağlam durumda korunagelmiş birçok dokuma parçası8 ortaya
çıkarılmıştır.
Laodikeia kenti için yukarıda değindiğimiz tekstil ticaretinin önemi ve
kentin özellikle Erken Bizans Dönemi’nde dini bir merkez konumunda olması
4

5
6
7
8

İstanbul Saraçhane kazılarında bir adet taş kalıp, (Bulgurlu 2007, 16-17, Resim 4) Korinthos’ta bir
( Davidson 1952, 328, No. 2828-2831, Levha 134), Preslav kazılarında ise iki adet ele geçmiştir
(Jordanov 1993, 25 ).
Traian ve Hadrian adı bulunan örnekler için bkz. Farhi 2009, 295-298.
Seibt 1978, 34.
Şimşek 2013, 392-399, Res. 518-527.
Söz konusu buluntular, Öğr. Gör. E. Dikmen Varol tarafından doktora tezi olarak çalışılmaktadır.
Ayrıca bahsedilen kumaş örneklerinden bazılarını “İmparator Diocletianus Tavan Fiyatlar Fermanı’ndaki, Laodikeia Tekstilleri ile Hierapolis ve Antalya Müzesi’ndeki Yontuların Giysileri Üzerine Görsel Bir
Değerlendirme” adlı makalede değerlendirilmiştir.
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gibi faktörler göz önüne alındığında, ken e yoğun bir şekilde ticari, resmi
veya dini yazışmaların yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktada,
elimizde bulunan kurşun mühür baskıları değerlendirildiğinde, çoğu mühür
üzerinde gözlemlediğimiz kumaş veya papirüs izleri bu teorimizi arkeolojik
materyal anlamında destekler niteliktedir. Ayrıca, detaylı olarak inceleyerek
belgelediğimiz söz konusu izler doğrultusunda mührün basıldığı materyalin
izinin belirlenmesi amacıyla antik döneme en yakın tekstil örnekleri ile
papirüsler seçilerek paketler ve mektup ruloları hazırlanmıştır. Laodikeia’da
ortaya çıkarılan kumaş örneklerinin dokuma tekniği, E. V. Dikmen tarafından
“panama örgü tekniği” olarak belirlenmiş, analizler sonucunda belirlenen iplik
kalınlığına göre ise bir dış giysi, olasılıkla khimation veya palla, penula, birrus
vb. adlarla anılan giysilerden birinde fonksiyonel olarak kullanılabilmiş
olabileceği kanısına varılmıştır9. Laodikeia’da bulunan orijinal tekstil
örnekleri ile hazırlanan bu çalışmanın ışığında bu örneklere en yakın modern
üretimin Denizli- Tavas-Nikfer’de geleneksel yöntemlerle üretildiği bilinen
iplik kalınlığı ve üretim tekniği neredeyse aynı olan bu ürünler baskı için
kullanılmıştır (Res. 4).
Bu aşamadaki ana amacımız, çalışmamızda incelenen mühür baskılarının
arka yüzlerinde oluşan materyal izleri hakkında net bir veri elde etmektir.
e) Kurşun Mühür Baskılarının Yapılması
Çalışmamızın ilk aşamasında antik dönemde olduğu gibi bir kömür
ocağının hazırlanmasıyla başlanmıştır. Pişmiş topraktan hazırlanan kalın
cidarlı pota içerisine kurşun külçeleri10 yerleştirilmiş ve ocak yakılarak
kurşun külçelerinin yaklaşık 360 derecede eritilmesi sağlanmıştır. Pota
içinde eritilen kurşun üzerinde oluşan tortu tabakası temizlendikten sonra
yaklaşık 2- 3 dakika kadar dinlendirilmiştir. Dinlendirilen kurşun kalıba
dökülmek üzere hazır hale gelmiş, kademeli bir şekilde yapılan döküm
esnasında kalıpta oluşturulan kanallar arasında homojen ve hızlı bir akım
oluşturularak eritilmiş kurşunun donmasına izin verilmeden kalıp dolum
işlemi tamamlanmıştır.
9
10

Varol 2018, 197.
Laodikeia Tapınak A tonozlu mekân içerisinde, kurşun mühür baskıları ile bir arada ortaya çıkarılan bir kurşun parçası, boyutları ve form özellikleri değerlendirildiğinde mimari bloklarda
bağlayıcı olarak kullanılmış bir malzeme olduğu anlaşılmaktadır. Tapınak A’da bulunan kurşun
parçasının mimari blok bağlayıcısı olarak kullanımı sonrasında işlevini kaybetmiş bir yapıdan
sökülerek mühür baskısında kullanılmak üzere Tapınak A yapısı alt odasına getirilmiş olduğu
teorisi öne sürülebilir.
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Kalıba kurşun dökümü işleminin tamamlanmasının ardından yaklaşık 5
dakika kadar beklenmiş, bu süre aralığında tam olarak kalıbın şeklini alan
kurşun donmuştur. Donan kurşun, sonda yardımı ile kaldırılmış ve kalıptan
ayrılarak bir sonraki aşama olan her bir kalıbı birbirine bağlayan kanallardan
ayırma işlemi ise bir keski yardımı ile gerçekleştirilmiştir. İki farklı kalıptan11
çıkarılan kurşunların daha sonra çapları alınmış ve ağırlıkları ölçüldükten
sonra kaydedilmiştir. Döküm için hazırladığımız boş kurşun (Blank/Flan)
örneklerinin emzik formlu pota içinde yaklaşık 280 derecede tamamen
eridiği gözlemlenmiştir. 230 derece ye kadar düşen sıcaklıkta, kurşunun
tortulandığını akışkanlığını kaybe iği gözlemlenmiş ve bu aşamada,
ilk olarak üzerinde iki sıra ip bağlanan kumaş örnekleri üzerine döküm
yapılarak mühürlenmiştir. Mühürleme yapılan her iki kumaş üzerinde de
baskının sıcaklığından ötürü oluşan solma belirgin olarak görülmüştür.
Mühür baskıları kumaştan ayrıldıktan sonra belirgin olarak kumaş izinin
mühür baskısının arka yüzünde izlenmiştir (Res. 5). Fakat daha düşük
sıcaklıkta kurşun akışkanlığını yitirdiği için 230 derecenin altında döküm
yapılamamıştır. Kumaş üzerine yapılan hazırlıkta olduğu gibi papirüste
de ilk olarak iki sıra ip bağlandıktan sonra kurşun dökümü yapılarak
mühürlenmiştir. Mühürleme yapıldıktan sonra mühür baskısı papirüsten
ayrılmıştır. Papirüs izinin mühür baskısında tamamen görüldüğü izlenmiştir.
Papirüs üzerinde herhangi deformasyona rastlanılmamıştır (Res. 6).
DEĞERLENDİRME
Teoride bildiğimiz ancak pratikte nasıl sonuçlarla karşılaşacağımızı
öngöremediğimiz “Erken Bizans Dönemi Mühür Baskı Teknikleri” adlı
çalışmamız sonucunda; kurşunun erime derecesi 360, döküm yapma derecesi
ise 230 olarak belirlenmiştir. Kurşun sıcaklığının 230 derecenin üzerinde
olduğu baskılarda mühür baskısının belirgin olarak izlenmediği, figürün
deformasyona uğradığı ve kontur çizgilerini kaybe iği anlaşılmıştır. Bu
sonuç doğrultusunda mühür baskıları üzerinde gözlemlenen betimlemelerin
belirgin/düzgün çıkmamasının her zaman mührün fiziki şartlar sebebiyle
aşınmasından kaynaklı olmadığı, bazen de yüksek ısıda dökülen kurşunun
baskı kalitesini düşürdüğü anlaşılmaktadır. Baskı yapılan materyalin
belirlenmesine yönelik yaptığımız gözlemler sonucunda deney aşamasında
kullandığımız tekstil örneklerine ait baskı izlerinin orijinal mühür baskıları
11

Kalıplardan bir sıra 3.0 cm çapında hazırlanmış, diğer kalıp ise 3.5 cm çapındadır.
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üzerinde yer alan izlere tam olarak uyduğu, aynı gözlemlerin papirüs
izleri içinde geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Açık ve koyu renk
kullandığımız kumaş örneklerinde mühür baskısından dolayı solma
izlenmektedir. Bu sebeple mühür baskısının yapıldığı bölümün paketleme
yapılan dış yüzey olması gerekmektedir. Materyalin paketlenmesi ya da
kapatılma işleminde kullanılan ipin, bağlama şekli hakkında kesin bir şey
söylemek mümkün değildir. Olasılıkla kurşun döküldükten sonra mühürleme
aşamasında hızlı hareket edilmesi gerektiğinden mührün yönüne dikkat
edilmemiştir. Bu döneme ait sadece mührün içinde ip ha ı izlenebilmektedir.
Bu nedenle orijinal mühür ile birlikte ip ele geçmediğinden, ip bağlama yönü
hakkında net bir veriden bahsetmek mümkün değildir.
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Farhi 2009 Farhi Y., “Roman Imperial Lead Sealing from Ramat Raḥel Excavations”,
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SAHTE Mİ YOKSA GERÇEK Mİ? RÖNESANS
DÖNEMİ RESSAMI DOMENICO GHIRLANDAIO’YA
AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN YAĞLIBOYA TABLONUN
TEKNİK İNCELEME VE ARAŞTIRMALARI
Uğur GENÇ*
GİRİŞ
Tarihi bir yapıtın otantikliğinin ya da orijinalliğinin araştırması, ülkemizde yaygın olarak eserin dönemine ve niteliğine göre arkeolojik veya sanat
tarihi bilgileri ile ekspertiz yapılarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda
kültürel miras araştırma ve restorasyon-konservasyon laboratuvarlarının sayısının artması (bazı laboratuvarların kültürel miras alanına da yönelmesi),
buraların ileri analiz cihazları ile donatılmaya başlanması ve uzmanlarının
her geçen gün deneyimlenmesiyle tarihi eserlerin teşhisi ile doğru tanımlanmasına yönelik çalışmaların potansiyeli de artmıştır. Doğrulama ve tanımlama çalışmalarıyla yurtdışında örnek alınası pek çok müze ve kültürel miras
laboratuvarlarının “Konservasyon ve Araştırma Laboratuvarı” adı altında
bir departman olarak çalışmalarını yürü ükleri görülmektedir.1 Müze küratörü, sorumlusu olduğu bir şövalye zırhının bakım ve onarımı için olduğu
kadar bu zırhın otantikliğini doğrulayıp yapım tekniğini aydınlatarak kabiliyetlerini test etmek üzere yapılan analizler için de yine bu laboratuvarda
araştırma ve incelemelerde bulunmaktadır. Tarihi eser üzerinde çalışarak çeşitli soruları aydınlatmayı amaçlayan konservatör-restoratör2, arkeolog3 ya
da sanat tarihçisi4, mesleğinde kendisine yol gösterecek tanımlayıcı analiz
ve incelemeler için bu kültürel miras laboratuvarlarında uzmanlarla ortak
*

1
2
3
4

Uğur GENÇ, Konservatör-Restoratör (Doktorant), AHBVÜ, Kültür Varlıklarını Koruma, KTBKVMGM, Ankara Retorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, Kültürel Mirası
Koruma ve Araştırma Derneği-KÜMAD, Ankara/TÜRKİYE.ugurgenctr@gmail.com.
Bkz. Department of Conservation and Scientific Research, (Url-1).
Konservasyon bilimi; teşhis, belgeleme ve izleme, bkz. Project Blue Boy, (Url-2).
Arkeometri; belgeleme ve deneysel arkeoloji, bkz. Archaeometry, (Url-3).
Teknik sanat tarihi; belgeleme ve kaynak araştırması, bkz. Experts Find Van Gogh’s Fingerprints on
His Famous ‘Sunflowers’ and Four Other Surprising Discoveries From the Painting’s Recent Conservation,
(Url-4).
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çalışmalar yürütmektedir.5 Ülkemizde kültürel miras alanında ihtiyacı duyulan tüm analiz ve görüntülemelerin uzmanlaşmayla tek bir laboratuvar
ya da araştırma merkezi çatısı altında müstakil toplandığını söylemek şuan
için güçtür. Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği, bu çerçevede ele
aldığı dosyalar arasından alanda farkındalık oluşturacak deneyimleri paylaşmayı amaç edinen ve ihtiyaç duyan tüm araştırmacıların çalışmalarına oluşturmuş olduğu bilimsel ağ ile yardımcı olan güçlü bir STK’dır. Bu bildiride;
Rönesans dönemine tarihlendiği düşünülen bir tablonun tanımlanmasına ve
doğrulanmasına yönelik gerçekleştirilen incelemeler ile araştırma sonuçları
paylaşılmaktadır.6 Yağlıboya bir tablo özelinde, konservatör-restoratörlerin
belgeleme çalışmalarının ışığında elde e ikleri bilgilerle bir eserin aktarılan
hikâyesini destekleyecek ya da değiştirebilecek sonuçlara varılabileceğine
vurgu yapılmaktadır.
PROBLEMİN TARİHÇESİ: TABLOYA AİT İLK BİLGİLER
Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği’nde incelemeye alınan
tablonun, ahşap şasesinden çıkartılarak iki yanından orta yöne doğru rulo
yapılıp katlandığı ve üzerinin biz bez ile sarılarak taşındığı görülmüştür
(Resim 1). Öğrenilebilen en eski hikayesine göre bu tablo; Kolombiyalı siyasetçi ve koleksiyoner Santiago Medina Serna tarafından 1990’lı yıllarda
Fransa’da bir müzayededen alınarak Kolombiya’ya getirilmiş, önce ülkenin
zengin ve ileri gelen bir ailesine verilmiş, daha sonra da şu anki sahipleri olan
William Molina Morales Puantes ailesine 2010 yılında miras yoluyla geçmiştir (Resim 2). Türk işadamlarının 2015 yılı başlarında iş ziyareti için gi ikleri
Kolombiya’da ailenin evinde tabloyu görmeleri üzerine, bu tablonun araştırılmasını önerdikleri, belirsizliklerin giderilmesi halinde Rönesans’a atfedilen
böylesi önemli bir sanat eserinin hakke iği müzede sergilenmesi gerektiği
düşüncesi ile duyurulmak üzere çok kısa süreliğine Türkiye’ye getirildiği bilgisi paylaşılmıştır. Çeşitli tavsiye ve yönlendirmeler sonucunda KÜMAD’a
ulaşılarak problemin aydınlatılması için yardım istenmiştir. Tabloya ait tüm
yasal belgelerin incelenmesinin ardından materyal, bir araştırma dosyası olarak kabul edilmiştir.7
5

6
7

Kültür varlıkları ve sanat eserleri üzerinde yapılan tüm inceleme ve görüntüleme araştırmaları
için son yıllarda daha kapsayıcı bir kavram olarak Miras Bilimi tanımı tercih edilmektedir. Bkz.
Heritage Science (Url-5).
Araştırma; teknik sanat tarihi ve konservasyonda belgeleme çalışmalarını kapsamaktadır.
2015 yılında çalışılan bu araştırma konusunun, restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarının tarihi materyallerin tanımlama ve doğrulamasına yönelik olarak “Taşınabilir Kültür ve Tabiat
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MATERYAL
Tekstil üzerine boyama olan tablonun, Erken Rönesans Döneminin ünlü
ressamı Domenico Ghirlandaio’nun8 bir ön çalışma olarak eskiz niteliğinde
tek başına ya da sanat okulundaki öğrencileriyle birlikte üretilmiş olabileceğinin düşünüldüğü bilgisi verilmiştir.9 Bu doğrultuda tablonun otantikliğini
doğrulayacak bir kimliklendirmeye yönelik edinilebilecek tüm bilgilere erişmek için arşiv ve literatür araştırmaları ile laboratuvar incelemeleri planlanmıştır.10
İncelenen tablo, sanat tarihinde “Madonna and Child Enthroned with
Saints11” olarak bilinen12 ve 1483 yılında San Giusto kilise için meşe ağacından ahşap panel üzerine tempera13 tekniği kullanılarak boyanmış olan ünlü
bir tablo ile aynı kompozisyonu taşımaktadır (Resim 3). Bu tablo, 1853 yılından bu yana İtalya’nın Floransa şehrinde bulunan “Galleria Degli Uﬃzi”de
sergilenmektedir. Aynı müzede ressamı Domenico Ghirlandaio’ya ve Sandro
Bo icelli14 ile Leonardo da Vinci gibi çağdaşlarına ait çeşitli resimler de sergide izlenmektedir.

8

9
10

11

12
13

14

Varlıklarının Konservasyonunda Belgeleme ve Sahtelik/Gerçeklik Probleminde İzlenecek Metodolojiler” başlığı ile hazırlanmakta olan doktora tez çalışması için de bir örnek olay olabileceği düşünülmüştür.
Domenico Ghirlandaio (Domenico Bigordi); 1449-1494 yılları arasında yaşamış olan, Floransalı
tanınmış bir Rönesans ressamıdır. Michelangelo dâhil pek çok çırak ile resimlerini kurduğu ressamlık okulunda tamamlamıştır. Bunlar arasında Chiesa di Ognissanti için yapılan bir fresk olan
Saint Jerome de vardır. Ognissanti’deki en beğenilen fresk, Ghirlandaio’nun Leonardo da Vinci’yi
etkilediği söylenen eser olan Son Akşam Yemeği (1480)’dir. Freskleri ve sunakları halen İtalya’nın
kiliselerinin duvarlarını süslemektedir. En bilinen portre eseri ise Paris’teki Louvre’da bulunan
Yaşlı Adam ve Torunu tablosudur (Url-6). 11 Ocak 1494’te ölen Ghirlandaio’nun mezarı Santa Maria
Novella’dadır (Url-7).
Ressamın yapıtını hayata geçirmeden önde planladığı tasarımını sipariş veren kiliseye bu yolla
taşıyarak fikir vermesi amacıyla sunabileceği düşüncesi makul gelmiştir.
Stilistik analiz ya da Morellian analizi (sanatçının resimlerinde yer alan kişilerin kulaklar ve gözler
gibi küçük ve detaylı işlerine odaklanarak otantikliği doğrulanmaya çalışılan yapıt ile karşılaştırılması) gerekli görülmemiştir.
Rönesans döneminde İtalya’da bu sahne çok yaygın olarak işlenmiştir. Tasvir edilen azizlere bakılarak hangi resmin hangi kilisede olduğunu söylemek sıklıkla mümkün olmaktadır. Aziz seçimi
bir kasabanın ya da loncanın koruyucu azizlerini içerecek şekilde de genişletilebilmekteydi (Url8).
Sacra conversazione degli Ingesuati (Kutsal Konuşma) olarak da bilinmektedir (Url-9).
Boyaların yumurta akıyla karıştırılarak kullanıldığı eski bir resim tekniği olan tempera, Ortaçağ
levha resimlerinde çok kullanılmış ve 15. yüzyılda yağlıboya tekniğinin gelişmesiyle birlikte ortadan kalkmıştır (Sözen ve Tanyeli: 2011a).
Vatikan Sistina Şapeli fresklerinin yapımında (1481-82) sanatçıya çıraklık etmiştir (Rona ve Beykan:
2008a).
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MADONNA AND CHILD ENTHRONED WITH SAINTS - GÖRSEL
(BİÇİMSEL) ANALİZ
Sanatçının, Tah a Oturan Madonna15 (Meryem) ve Çocuk Azizlerle isimli
tablosunda diz çökmüş azizlerin ve Madonna’nın oluşturduğu piramidal bir
kompozisyon mevcu ur. Taht ve çiçek (zambak) vazosuna giden basamaklardaki ince işlenmiş halı, Flamenk eserlerden etkilenilmiştir. Resimde yer
alan parıldayan zırhtaki baş melek olan Michael, ağaçlar ve halı, ressamın
daha eski tarihli resimlerindeki ögelerle benzerlik göstermektedir (Url-10).
Sağda duran melek Gabriel elinde zambak tutmaktadır. Kullanılan renkler ve
semboller, ikonografik anlatımlara sadık kalınarak resmedilmiştir.16 Tabloda
görülen azizler kilisesin bağışçılarıdır (Resim 4). Rönesans’ta bu kompozisyon farklı kiliseler için değişen bağışçılarla farklılaşan azizlerle görülebilmektedir ve Domenico Ghirlandaio’nun benzer siparişle çalışılan resimleri
araştırıldığında bu azizlerin farklılıkları görülmektedir (Resim 5). Resim 3’de
görüldüğü gibi, birebir aynı olmayan bu iki resim arasında görsel gözlemlenebilen temel farklar şunlardır:
Uﬃzi Müzesi’nde sergilenen tablonun (T-1) ahşap panel üzerine 191x200
cm ölçülerinde olan dar bir kompozisyon içinde ve daha detaylı olarak
çalışıldığı, incelenen tablonun (T-2) ise, kanvas/tuval üzerine 127x145 cm ölçülerinde olduğu ve kompozisyonun yanlardan genişletilerek resmedildiği
ancak genel olarak detaylı çalışılmadığı görülmektedir. T-1’de bebek İsa’da
ve meleklerde kutsallık sembolü haleler belli belirsiz seçilmekteyken T-2’de
bu haleler çok belirgin olarak resmedilmiştir. T-1’de azizlerin eldivenleri
üzerinde görülen dekoratif süslemeler T-2’de görülmemektedir ve külahlarda farklıdır. Soldaki meleğin bel detayı ile sağdaki meleğin ayak detayı
iki resimde farklıdır. Fondaki yapıda madalyonlar sadece T-2’de görülürken
T-1’deki yapının tonoz içi süslemeleri belirgin olarak görülmektedir. İki resim arasında en belirgin olarak dikkat çeken iki fark ise, T-1’in halı detayının
çok iyi resmedilmesi ile T-2’de azizlerin diz çöktüğü taban seviyesine denk
düşen yeşil boya kullanımıdır (Resim 6). Ayrıca T-2’nin bazı noktalarında
parça ve boya kayıpları ile yırtılmaların meydana geldiği de görülmektedir.
15
16

Madonna, Meryem’in bebek ya da çocuk İsa ile resmedildiği tasvirler için kullanılmaktadır.
Frizleri incilerle ve altın rölyeflerle (saflığın simgesi) zenginleştirilmiş rozetli tonoz ile yanlarında
ihtişamlı şamdanlar biçiminde sütunları olan bir yapı önünde duran Madonna’nın giysisinde işlemeli yıldız görülmektedir. Bu yıldız bakire Meryem’e verilen ilahi lütfun sembolüdür ve doğuş
sahnesine, Magi’ye rehberlik eden kuyrukluyıldızın bir referansıdır. Tombul çocuk İsa bereketi,
İsa’nın başındaki içi haçlı küre dünya hakimiyetini sembolize etmektedir (Url-11).
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Tüm bu farklılıklar, T-2’nin T-1’in bir ön çalışması ya da stüdyonun öğrenci
versiyonu olabileceği ihtimali nedeniyle sahteciliğe hizmet eden bir kopya
olduğunu düşündürmeyerek makul karşılanmıştır.
METODOLOJİ
Bir sanat eserinin analizi ile ilgili olarak geliştirilen teknolojiler mikroskobik, spektroskopik, kromatografik ve görüntüleme yöntemleridir (Subaşılar:
2012). Tablonun bir günlük çalışma süresi dikkate alınarak aynı gün içinde
erişilebilen multispektral görüntüleme yöntemleri ile incelemeler yapmak
önceliğe alınmıştır (Resim 7). Daha sonra ise temin edilen örnek bir parça
üzerinde pigment ve tekstil karakterizasyonu yapılmasının ardından tüm
verilerin değerlendirilmesi planlanmıştır. Çalışma süresince tablonun Erken
Rönesans olabileceği fikrini hem savunan hem de çürütmeye çalışan bir yaklaşımla araştırma yapmak benimsenmiş, kesin yargı oluştuğunda araştırmanın bitirilmesi amaçlanmıştır. Laboratuvar analizlerine başlamadan önce
İtalya’ya gidilerek Roma’da bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı ataşeliği ve
Floransa’daki Uﬀuzi Müzesi uzmanları ile görüşülerek tablo hakkında bilgi
alışverişinde bulunulmuştur.17
TEKNİK İNCELEMELER
• Kızılötesi ve Morötesi Işık
Araştırılan resim üzerinde herhangi bir restorasyon ya da dönemi dışında
bir boya uygulaması yapılıp yapılmadığını anlayabilmek amacıyla kızılötesi (infrared) ışık incelemesi yapılmıştır. Buna göre resmin herhangi bir ayırt
edici katkı boya ile tamamlanmadığı görülmüştür. Gözle görülemeyen detayların görünür kılınabilmesi için yapılan bir diğer inceleme morötesi (UV)
ışık kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu incelemede boya yüzeyine sürülen
vernik tabakasının varlığı ve orijinal dışı boya varlığı araştırılmıştır (Resim
8). İncelemeler sonucunda resim yüzeyinde kullanılan verniğin var olduğu,
resim boyalarında herhangi bir ayırt edici boya yenilemesinin olmadığı
saptanmıştır.

17

Uﬀuzi Müzesi’nde görüşülen Rönesans dönemi resim sanatı uzmanlarının kısa değerlendirmeleri
sonucunda tablonun taslak olma fikrinin mümkün olabileceği ancak döneminin bir kopyası da
olabileceği bildirilmiştir.
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• Bilgisayarlı Tomografi-BT
Tablo, tuval üzerine işlendiği için sağlamış olduğu taşıma kolaylığı göz
önünde bulundurularak Tam Vücut Bilgisayarlı Tomografi (TVBT) cihazı
ile incelemeye alınmıştır. Bu inceleme ile yüzeye uygulanan boyanın altında
bir başka resim, çizim ya da boya katmanı olup olmadığı (underdrawing)
anlaşılmaya çalışılmıştır. İnceleme sonucunda resim altında gizlenmiş ya
da eskiz edilmiş herhangi bir çizim ve farklı bir resim ile karşılaşılmamıştır
(Resim 9).18
• Dijital Mikroskop
Tablodan kopmuş olan boyalı tekstil örnek, 500X USB dijital mikroskop
ile incelemeye alınmıştır. Tabloyu oluşturan tuval tekstilin tek dolgulu 1/1
atkı-çözgü dizisi, ipliklerin arasına dolan şeﬀaf boyutlandırma dolgusu, astar boya ve vernik (dammar renkli) tabakası ile yeşil boya içinde mavi renk
pigmentinin varlığı görüntülenmiştir (Resim 10-11).
• Taşınabilir X-Işını Floresan Spektrometresi (pXRF)
X-ışını floresan analizi, sanat eserleri analizine uygulanmasında uzun bir
geçmişe sahiptir. Bu teknik elde taşınabilir cihazlar ve masaüstü modellerin
yaygınlaşması ile araştırma ve konservasyon laboratuvarlarının standart bir
analiz yöntemi haline gelmiştir. pXRF19, tablonun sağ alt köşesinde kullanılan yeşil boyanın inorganik pigment içeriğini vermiştir (Resim 12-13).
• Taramalı Elektron Mikroskobu-Enerji Dağılımlı X-Işını Spektroskopisi (SEMEDX)
Tuval kumaşının SEM-EDX20 ile yapılan analizinde farklı büyütmelerde
görüntüleme yapılarak lif yapısının türü incelenmiş ve lif yapısının pamuk
olduğu belirlenmiştir (Resim 14). Ayrıca boyarmadde analiz sonucuna göre,
18
19

20

Spektromer, Philips CT Brilance 16 Dedector CT, Philips 64 Kesit Multislice Multidedektör, enerji
seviyesi 80 kV’dır.
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı, Olympus Innov-X Systems,
DS-2000 pXRF, Alloy Plus ölçüm modu, 40kV enerji seviyesi ve 60 saniye ışınlama süresi parametreleri kullanılmıştır.
Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı (DATU), TESCAN SBU Easy Probe marka Taramalı
Elektron Mikroskobu (SEM) ve mikroskoba bağlı Enerji Dağılımlı X-Işını Spektroskopisi Bruker
marka EDX dedektörü (X-Flash detector 410-M) ile 15 kV enerji seviyesinde çalışılmıştır.
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yeşil pigment örneğinin inorganik boyarmadde yapısında olduğu saptanmıştır.21
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Floransalı diğer çağdaş ressamlar gibi Ghirlandaio’nun da, popüler olan
eserlerinin daha uygun fiyatlı versiyonlarını ve adaptasyonlarını atölyesinde yapması/yaptırması olasıdır. Yakın bir tarihte Boticelli’nin 1487 yılına ait
Madonna ve Nar isimli tablosunun imitasyonu olduğu sanılan bir resmin aslında atölyesinden çıktığı aydınlatılmıştır.22 Ressamın bir dönem çıraklığını
yapan Michelangelo’nun, daha çocukken ustası Ghirlandaio’nun desenlerini stili ile başarılı bir şekilde taklit e iği (neredeyse ondan daha kusursuz
olarak) de ifade edilmektedir (Lenain:2012).23 Rönesans sanatçılarının stüdyolarında kopya yapma pratiği ile öğrencilerin deneyim kazanmaları yaygın bir uygulama olmuş ve günümüze çeşitli yapıtlar ulaşmıştır24 İncelenen
tablonun Rönesans Döneminde ressamınca ya da atölyesinde yapılmış başka
bir üretim olabileceğinin anlaşılmasına yönelik yürütülen laboratuvar incelemeleri, olasılıkları değerlendirmek için yeterli veriler sunmuştur. Kritik belirteçlerin elde edilmesi neticesinde diğer ileri tekniklerden yararlanılarak25
incelemelere devam edilmesinin gereği görülmemiştir. Analiz ve incelemeler
ışığında boya ve tekstile ilişkin iki majör bilgi ile tablonun yapım tekniğine bakılarak yapıtın Rönesans Dönemi işçiliğinde üretilmediğini söylemek
mümkündür. Tablonun yeşil boya örneğinin pXRF analizinde yüksek oranda titanyum elementi ile karşılaşılması, dijital mikroskop ile görüntülenen
beyaz astar (gesso) tabakası olarak kurşun-titanyum beyazının kullanımından kaynaklı en erken 1920’li tarihlere işaret etmektedir.26 Analiz sonucunda
inorganik kökenli olduğu anlaşılan yeşil rengin Rönesans için Verdigris, Green
21

22
23
24

25
26

Laboratuvarda bulunan Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile yapılan doğrulayıcı boyarmadde analiz sonucuna göre, yeşil pigment örneğinde organik bir boyarmadde yapısı saptanmamıştır.
Sahte Sanılan Bo icelli Tablosu Gerçek Çıktı, BBC, (Url-12).
Ali Artun, Sahte Sanat, e-skop, (Url-13).
Musée Fesch’de 28.06-01.10 2012 tarihleri arasında açılan “Le Primitif Italien Etait Presque Parfait”
isimli geçici sergide, ünlü ressamların stüdyolarında üretilen kopya tablolardan örnekler sergilenmiştir (Url-14).
Raman spektroskopisi ile pigmentin inorganik bileşik yapı tayini ve C-14 tarihlendirme ile tekstilin yaş tayini gibi.
Titanyum Beyazı 20. yüzyılın beyazı olarak kabul edilmektedir. Titanyum pigmenti 1821’de keşfedilmiş ancak 1921 yılında üretimi yapılarak sanatsal amaçlara uygun olarak titanyum beyazı
kullanılmaya başlanmıştır (Url-15).
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Earth ve Malachite pigmentlerinden elde edilmesi ve/veya Copper Resinate tekniğinin kullanılması beklenmelidir (Url-16,17). Ancak pXRF analiz sonucuna
göre Resim 13’de görüldüğü gibi bir renk kompozisyonunun oluşturulduğu (dijital mikroskopta boya karışımında homojenleşememiş mavi pigment
varlığının gözlemlenmesi destekleyicidir) ve koyu yeşil için Fe (muhtemelen
okra-aşıboyası) eklenmiş olabileceği anlaşılmaktadır. Tabloyu yakın tarihlere işaret eden bir diğer belirteç de tuval tekstil lif yapısının pamuk olduğu
bilgisidir. Rönesans döneminde lif yapısı ketenden üretilen tuvallerin kullanılmaya başlandığı, pamuk kullanımının ise 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl
başlarında yaygınlaştığı (co on duck canvas) bilinmektedir (Url-18). Pamuk
ketene göre daha dayanıksız olduğu için olası ünik bir pamuk tuval kullanılan tablonun Rönesans’tan günümüze bu derece iyi korunarak ulaşması ve
rötuşlanmaması neredeyse mümkün değildir.
Ressamla ilgili yapılan detaylı araştırmalarla da belirleyici bilgilere erişilmiştir. Domenico Ghirlandaio’nun sürekli olarak fresk ve tempera üzerine
çalıştığı, hemen hemen hiç yağlıboya yapmadığını belirten aktarımlardan27
daha fazla bir oranda onun resimlerini duvar yüzeylerinde fresk olarak ve
beyaz tebeşir zeminli meşe paneller üzerine yaptığı, yağlıboya ile çalışmayı
benimsemediği (Url-19) ha a Floransalı ressamların çoğu 15. yüzyılın son
çeyreğinde kullanmaya başlamasına rağmen asla yağlıboyayı deneyimlemediğine ilişkin bilgiler yaygın olarak bulunmaktadır (Url-20,21). Nitekim
tamamen yağlıboyayla yapılmış resimlere ilk olarak 16. yüzyıl başlarında
rastlanmaktadır (Tansuğ:1999). Söz konusu teknik, Antonello da Messina tarafından İtalya’ya götürülmüş ve 16. yüzyıl içinde bile tempera tekniği ile
karışık kullanılmıştır, sonraları tempera tekniği tamamen kullanımdan kalkmıştır.28 Bo icelli ve Ghirlandaio’nun atölye çalışması olarak birlikte yaptıkları bilinen tek kompozisyon eser olan 1492 tarihli “The Coronation of the
Virgin with Saints” tablosu, tempera ve yağlıboya tekniklerinin tuval üzerine
uygulandığı ünik bir örnektir (Url-22). Yağlıboya 16. Yüzyılda, geç Rönesans
Döneminde Venedik’te temel resim gereci olarak yaygınlaşmış ve sanatçılar
kendileri üre ikleri bu gereci tanımaya başlamışlardır.29
Bildirinin hazırlık sürecinde, tablonun arka yüzeyinin çekilen fotoğrafında belli belirsin bir figür dikkat çekmiş, farklı kontrast ve renk sıcaklığı de27
28
29

Rona ve Beykan:2008a.
Sözen ve Tanyeli:2011b.
Rona ve Beykan:2008b.
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ğerleri ile fotoğraf incelendiğinde tuvalde bir at ve üstünde bir figürün yer
aldığı keşfedilmiştir (Resim: 15). Bu kompozisyon olasılıklar tuvalin önceki
kullanımından kalma izlerdir ve yeni kullanımında tamamen arındırılamamıştır. Görseldeki tasvir ve duruşlara göre, Hristiyan dünyasında ikonik bir
figür olan Sain George’un (Saint George and Dragon) resmedilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Yine tablonun arka yüzeyinde, sağ üst köşede, Fransız
STE Nouvelle Arts tarafından nakledildiğini belirten bir kaşe baskı görülmektedir. Firma ile ilgili bilgilere ulaşılamazken tabloyu Kolombiya’ya getiren
Sandiago Medina hakkında detaylı araştırma yapıldığında çalışma sonucunu destekler nitelikte, bir gazete haberinde, “Aslında, Medine’nin sahip olduğu şeylerin çoğu tamamen eski değildi. Bit pazarlarına yaptığı turlarda, Avrupa’ya
her seyahatinde sevdiği birçok taklit de vardı. Bazıları Rosales mahallesindeki antika
dükkanında satıldı ve diğerleri ile odasını dekore ederken Kolombiyalı politikacıların
geçit törenini hayranlıkla izlerdi” bilgisiyle karşılaşılmıştır (Url-23).
Sonuç olarak; tüm belirteçlerin ışığında, bu tabloyu sahte30 ya da taklit
olarak sınıflandırmak yerine “özgün tablonun 20. yüzyıl reprodüksiyonu”31
olarak tanımlamak ve varsayılan öyküsünün gerçeği yansıtmadığını belirtmek daha doğrudur.32
TEŞEKKÜR VE KATKI BELİRTME
Tablo üzerinde gerçekleştirilen araştırma ve incelemeler süresince katkıda bulunan; İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve
Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’ne ve laboratuvarda görevli KonservatörRestoratörler Buket Kafadar Son ve Tuğçe Özmat Pamuk’a, TCF Kültürel
Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı’na ve Uzman Emine Torgan Güzel’e,
30

31
32

Sahtekarlık amacıyla sahte bir tablo yapılmak istenmesi halinde Rönesans Döneminin tüm malzeme ve tekniklerinin ressamın tarzı ile kusursuz kullanılması gerekirdi. Ülkemizde artış gösteren
sahte eserlere karşı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı restorasyon ve konservasyon bölge
laboratuvarları müdürlüklerinin Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında iş tanımının genişletilerek
bir objenin/materyalin sahte olup olmadığı yönünde incelemeler yaparak ilgili uzmanlara destek
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede uluslararası meslek tanımlarında yer verildiği gibi
Konservatör-Restoratörlerce teknik incelemelerin yürütülerek benzer çalışmaların yöntem ve sonuçları yayınlandıkça yerli literatürün zenginleşmesi ile kimliklendirmeye yönelik araştırmaların
çoğalmasının yanı sıra sahteciliğe karşı caydırıcı katkı sağlanacağı kanaatine de varılabilir.
Ünlü ustaların resimlerinin birebir yeniden yapılması işlemine, yeniden çoğaltım anlamına gelen
Reprodüksiyon terimi kullanılmaktadır.
Tez kapsamında ve deneysel bir araştırma olarak ele alınan çalışma, metodolojik açıdan fikir verici
olup herhangi bir bağlayıcılığı olmadığından kimliklendirme ve belgeleme için otantiklik araştırmalarında uluslararası akredite olmuş bir laboratuvardan teknik rapor alınmasının gerekliliği
tablo sahibine bildirilmiştir.
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Spektromer Görüntüleme Merkezi’ne ve Tam Vücut Bilgisayarlı Tomografi
görüntülemelerine eşlik eden Dr. Mehmet Görgülü’ye, İtalya’daki araştırmalar sırasında Roma ve Floransa’daki görüşmelerde çeviri ve görüşleri ile yardımcı olan Dr. Halit Canol’a içtenlikle teşekkür ederim.
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Resim 1: Rönesans Dönemine ait olabileceği düşünülen tablo.

Resim 2: Tablo, Medina Serna tarafından Fransa’da satın alınarak Kolombiya’ya getirilmiştir.
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Resim 3: Madonna and Child Enthroned with Saints (Ghirlandaio-1484) Uﬃzi (T-1 ve T-2).

Resim 4: Tah a Oturan Madonna (Meryem) ve Çocuk Azizlerle (Url-10).
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Resim 5: Ressamın benzer çalışmaları; Madonna and Child Enthroned Between Angels and
Saints-1486 (solda) ve Madonna and Child Enthroned with Saints-1479 (sağda),
(Url-8).

Resim 6: İncelenen tablo (T-2) ile Uﬃzi Müzesi’nde sergilenen tablo (T-1) arasında bazı
kompozisyon farklılıklarının olduğu, ayrıca T-2’nin belirli yerlerinde parça ve
boya kayıpları ile yır-tılmaların meydana geldiği görülmektedir.
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Resim 7: Bir tablonun ışık kaynağı ile multispektral görüntüleme teknikleri.

Resim 8: Kızılötesi ve ultraviyole ışık ile incelemeler.
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Resim 9: Bilgisayarlı tomografi ile tablonun incelenmesi.

Resim 10: Tablonun sağ alt kenarından kopmuş olan yeşil boyalı parça ve tuvali oluşturan
tekstil dokumasının mikroskop görüntüsü.
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Resim 11: Dijital mikroskop görüntüleri, enine kesit (Cross-Section) ve vernik tabakası.
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Resim 12: Yeşil boyalı örneğin pXRF analiz sonucu.

Resim 13: pXRF analiz sonucuna göre yeşil boya için kullanılan olası kombinasyonlar.

Resim 14: Yeşil boyalı tekstil örneğin SEM görüntüleri.
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Resim 15: Tablonun arka yüzeyinin fotoğrafı üzerinde yapılan kontrast görüntüsü ve
tablonun bir süre yer aldığı Santiago Medina Serna’nın Kolombiya’daki villası
(Url-23,24).
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İLK TUNÇ ÇAĞI’NDAN OSMANLI DÖNEMİ’NE
METAL SİLAHLARIN ELEMENTEL
KOMPOZİSYONLARI
Uğur GENÇ*
Anıl ÇETİNKAYA
GİRİŞ
İstanbul, Avcılar semtinde bulunan Haluk Perk Müzesi (HPM), müzeye
ismini veren koleksiyonerin satın alma yolu ile oluşturduğu ve envantere kazandırdığı 300 bin eser ile zengin bir koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır
(Url-1). Bu eserler tematik gruplandırılarak meydana getirilen kataloglar ya
koleksiyon sahibi tarafından ya da konunun uzmanlarınca kitaplaştırılarak
yayımlanmaktadır. Geleneğin bir devamı olarak; müze koleksiyonunda yer
alan 376 adet metal silah, 2017 yılında başlanan çalışma ile Prof. Dr. Önder
Bilgi tarafından sınıflandırılıp, dönem ve kullanım bilgileri ile kitaplaştırılarak yayıma hazırlanmaktadır. Metal silahların analiz ve konservasyon
önerileri konularında Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği’nin
(KÜMAD)1 projede ortak olması istenerek, müzenin analiz talepleri ve davetleri üzerine 10.11.2017 tarihinde İlk Tunç Çağından Osmanlı Dönemine
kadar uzanan çok geniş bir zaman aralığını kapsayan seçilmiş metal silahlar
üzerinde tahribatsız analiz işlemlerine başlanmıştır. Üç gün süren çalışma
sonunda farklı sınıf ve tipteki 291 metal silahın 442 ölçüm yapılarak temel bileşenleri kayıt altına alınmıştır. Böylesine değerli bilginin elde edilmesinden
hareketle KÜMAD olarak, çalışmanın farklı müzelerden silahlar ve literatür
ile zenginleştirilerek, metal silahların elementel kompozisyonlarına ilişkin
bir veri bankasının oluşturulması kararlaştırılmıştır. Kültürel miras alanında
metal silahlar üzerine çalışan arkeolog, konservatör ve sanat tarihçilerinin
*

1

Uğur GENÇ, Konservatör-Restoratör (Doktorant), Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge
Laboratuvarı Müdürlüğü, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği-KÜMAD, e-posta: ugurgenctr@gmail.com.
Anıl ÇETİNKAYA, Satış Mühendisi, Epsilon NDT A.Ş., (212) 219 03 73, acetinkaya@epsilon-ndt.
com.
KÜMAD, ülkemizde kültürel miras alanında bilimsel bilginin üretilmesine ve yayılmasına katkıda
bulunmak amacıyla 2016 yılında kurulmuş, İstanbul merkezli, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur (www.kumad.org).
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yararlanmasına yönelik hazırlanan ve dönemsel sınıflandırılmış olarak metal
silahların elementel içeriklerinin paylaşılması amaçlanan MESAS-VB2 isimli
platformun, 2020 yılı haziran ayında erişime açılması hedeflenmektedir. Bu
bildiride, sayfa sınırlaması nedeniyle, metal silahların genel durumu ve analiz metodolojisi anlatılarak örnek seçilen 55 metal silahın elementel kompozisyonları paylaşılmakta,3 ayrıca kültürel miras sahaları için özel oluşturulan
pXRF cihazı ve kütüphanesinin müze modu değerlendirilmektedir.4
HPM metal silahlar koleksiyonu; 135 balta, 88 mızrakucu, 74 hançer, 49
okucu, 15 kılıç, 11 kargıucu ve 4 topuzbaşından oluşmaktadır (Resim: 1).
Prof. Dr. Önder Bilgi’nin bilimsel danışmanlığında yürütülen projede çalışma takvimi göz önünde bulundurularak analiz için 291 metal eser belirlenmiştir (Resim: 2-3).
YÖNTEM-METODOLOJİ
Çalışmada, Taşınabilir X-Ray Floresan5 (pXRF) analiz cihazı kullanılmıştır (Resim: 4). pXRF ölçümleri, genellikle nesnenin araştırma laboratuvarına
taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ya da bürokrasinin ve güvenlik
önlemlerinin pratik çözümü olarak in-sitü yapılmaktadır. Benzer pratik düşüncelerle müzede yürütülen analizler için Olympus marka, Vanta model,
C-seri, pXRF kullanılmıştır (Url-2).6 Ölçüm değerleri, cihazın kütüphanesin2
3
4

5

6

Metal Silahların Analiz Sonuçları Veri Bankası, erişim adresi: www.kumad.org/projeler/mesas.
Çalışmanın tüm sonuçları için bkz. MESAS-VT.
Analiz sonuçlarının arkeolojik açıdan detaylı değerlendirilmeleri Prof Dr. Önder Bilgi tarafından
hazırlanan ve basım aşamasında olan “Haluk Perk Müzesi Metal Silahlar Koleksiyonu” isimli kitapta yer alınmaktadır.
X-ışını Floresansı, X-ışınlarının bir hedefe yöneltildiğinde yüzey ile etkileşime girerek atomların
elektron düzeyinde saçılma yapar. Atomların kararlı durumlarına döndükleri karakteristik enerji
ve dalga boyu yayılıma neden olur. Tüp ile bütünleşik dedektör sayesinde bu enerji dağılımları
saptanır ve kütüphanede tanımlı enerji seviyeleri ile karşılaştırılarak elementel içerik tespit edilebilmektedir. X-ışını tüpü ve dedektör teknolojisindeki son gelişmeler, kolaylıkla elde taşınabilen
ve hafifleyen ünitelerin gelişmesine olanak sağlamıştır. Yüzey analizi olmasıyla tanılayıcı bir teknik olan pXRF inorganik olan metal, seramik, obsidiyen, cam ve pigmentler gibi geniş bir malzeme
yelpazesinde tamamen tahribatsız olarak sonuç vermektedir. Daha kesin sonuçlar için çekirdekten
analiz ya da destek ileri teknikler gerçekleştirilmektedir.
Cihazın temel özellikleri sıralanacak olursa Vanta; 40 kV Rh X-ray tüpü, SDD (Silicon Drift
Detector) Teknolojisi, tekrar edilebilir hassas ölçüm, dahili 2 kamera (5-megapixel) ile otomatik
odaklanma özelliği, 4ft mesafeden düşmeye karşı koruma, dedektör zırhı, her analiz öncesi kendini doğrulama ve radyasyon önleme teknolojilerine sahiptir. Ultra düşük gürültülü elektronikler
kullanarak sahada laboratuvar kalitesinde sonuçlar veren, gelişmiş bir pXRF cihazıdır.
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de yüklü olan ve kültürel miras alanı için özel hazırlanan Alloy Plus Turkish
Museum Mode7 ile alınmıştır.
Ölçüm Protokolü
Elementel analizde;
§ Temiz ve düz yüzeylerden analiz yapılması8 (Resim 5),
§ Her objeden formuna göre en az iki ölçüm yapılması9 (Resim 6),
§ Teması kesmeden ve cihazı hareket e irmeden,
§ 40 kV – 30mA ile,
§ 60 saniye sayım aralığında, Ba/Sr sekonder (Kβ) ışınlama yapılması10
amaçlanmıştır.
İdeal olarak, X-ışını floresans analizi ile incelenecek olan metal nesnenin
yüzeyi, mevcut olabilecek herhangi bir korozyon veya patina tabakasından
arındırılması ve düz bir zemin olması, analiz sonuçlarının doğruluğu için
daha yararlı görülmektedir (Milazzo ve Cicardi 1997). Konservatif yaklaşımla, tarihi silahlar üzerindeki kirlilikten arındırılmış Bakır Oksit (CuO/Tenorit)
ve Bakır(II) Oksit (Cu2O/Küprit) kuru korozyon ürünleri kararlı bakır oksitler olarak koruyucu film tabakası oluşturdukları için analizler sırasında
yüzeyden kaldırılmaları analiz protokolüne alınmamıştır. Literatür, çok ince
olan bu patinalar üzerinden yapılan analizlerde ortaya çıkan hata derecesinin nispeten hafif olduğunu bildirilmektedir (Carlson 1989; Mortimer I993).
Müze modunda yapılan ölçümlerde Oksijen tamamen ihmal edildiğinden,
bu iki primer oksit formların ana metal yüzeyi elementel kompozisyonuna
en yakın sonuçlar vereceği varsayılmıştır.
7

8
9

10

Müze modu, metal ve maden sektörüne hizmet veren iki önemli kalibrasyon modunun geliştirilmiş versiyonudur. Arkeolojik kazılar neticesinde çıkarılan eserlerin incelenmesiyle tespit edilen
elementlerin, metal ve maden sektörüne hizmet veren kalibrasyon modlarına eklenmesiyle ve kullanıcıların geri bildirim ve tavsiyeleri sonucu oluşturulmuştur. Metal malzemeler için geliştirilen
modun adı “Alloy Plus Turkish Museum Mode”, toprak malzemeler için geliştirilen modun adı
ise “Geochem Turkish Museum Mode”dur. Bu çalışma, ülkemizde müze modun denendiği ilk
araştırmadır.
Saçılmayı önlemek ve hesaplama oranını optimize etmek için mümkün olduğunca düz yüzey tercih edilmektedir.
Yazarların mesleki gözlemlerine göre, aynı metal objenin farklı alanlarındaki ölçümleri içeriği aynı
vermekle birlikte element oranlarında değişiklik göstermektedir. Sonuçların birebir aynı olduğu
tekrarlanan birden fazla analiz deneyimlenmemiştir. En az iki ölçüm, nitel analiz doğruluğunun
teyidinde ve nicel bilgide ortanca değer alınmasında yararlıdır.
Cihazın 40 kV gücünde enerji avantajı ile ikinci seviye için kabul gören 120 sn süre kısaltılarak, ilk
30 saniye 1. seviye Kα (beam 1) , ikinci 30 saniye 2. seviye Kβ (beam 2) değerler alınmıştır.
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Analizler öncesinde metal silahlar üzerinde kuru temizlik dışında herhangi bir hazırlık yapılmamıştır. Henüz aktif konservasyon işlemlerine alınmamış metal eserlerde Silisyumun kaynağının topraktan geldiği bilinmektedir.
Müzenin satın alma yolu ile koleksiyonunu oluşturması, metal silahlar içinde
yeni üretimlerin olası varlığına yol açabileceğinden, toprak kökenli buluntular olduklarının göstergesi olabileceğinden bu elementin ölçüme yansımasına (ihmal edilmemesine) karar verilmiştir.
Metaller, pXRF cihazının 10 mm çapındaki tarama ekranını kapsayacak
şekilde konumlandırıldıktan sonra ölçüm protokolü çerçevesinde okuma yapılmıştır. Olası pik çakışmalarını kontrol etmek için Kβ ölçümlerin sayısal ve
spektrum verileri kayıt edilmiştir (Resim: 7-8-9).
SONUÇLAR
Analiz edilen metallerin genel durumu ve dağılımı Tablo-1’de gösterilmektedir. Bildiride paylaşılan 15 balta (Resim: 10), 10 mızrakucu (Resim: 11),
5 kargıucu Resim: 12), 4 topuzbaşı (Resim: 13), 6 kılıç (Resim: 14) ve 15 hançerden (Resim: 15) oluşan 55 adet metal silahın elementel içerikleri Tablo-2 ve
Tablo-3 verilmektedir.11
DEĞERLENDİRME VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR
Prof. Dr. Ünsal Yalçın’ın da ifade e iği gibi madenin bilinçli olarak alet
ve silah yapımında kullanılması kuşkusuz insanın en önemli buluşlarından
biri olmuştur. Maden günlük yaşamda kolaylıklar sağladığı gibi, savaş anında da en tehlikeli silah olmuştur. MÖ 4. binde, bakır ve alaşımları özellikle
silah yapımında kullanılmış, önceleri arsenik içeren bakır cevherlerini ergitip arsenikli bakır elde edilmiştir. Daha sonraları arsenik ve bakır cevherlerini birlikte ergitmeye ve bilinçli olarak bakır-arsenik alaşımları yapılmaya
başlanmıştır. Bu malzemeden ok ve mızrak uçları, kılıçlar, kama ve benzeri
kesici aletler yapılmaktadır. MÖ 4. binyılın sonunda ilk bakır-kalay alaşımı
olan tunç bulunmuştur (Yalçın 2006:8-9). Anadolu’da bugüne kadar yapılan
sistemli kazılarda bilinçli bir alaşım olarak pirinç esere Demir Çağından önce
rastlanmamaktadır. Bugün için en erken pirinç eser Urartu Döneminde bi11

Tablolarda %1 altında okunan ve cihazın algılama limitleri altında kalan (<LOD) sonuçları -1 olarak verilerek arsenik ve kalay varlığı var ise mutlaka belirtilmiştir. LE dahil tüm elementlerin toplamı %100’e normalize edilebilmektedir.
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linmektedir. Pirinç eserler MÖ I. Binyılda yaygınlaşmaya başlamıştır (Tekin
2015:137).
Gerçek anlamda bilinçli bakır-arsenik alaşımından söz etmek için arseniğin %2 veya daha fazla bir orana sahip olması gerekmektedir (Hauptmann
& Palmieri: 2000:79). Arsenikli bakırın gümişi bir renk alabilmesi için ise arseniğin %12 civarında bakıra eklenmesi gerekmektedir (Eaton & McKerrell
1976:175). Koleksiyonda yer alan arsenikli bakır silahlar bu oranları karşılamaktadır. Kalayın bakıra eklenme oranı ar ıkça sertliğinin ve döküm kabiliyetinin ar ığı bilinmektedir. Bu nedenle silahların daha çok sağlamlık gerektirenleri için kalay oranı yükseltilmiş örnekler mevcu ur (balta, hançer
ve kılıçlar gibi). Analiz sonuçları değerlendirildiğinde; bakı, arsenikli bakır,
tunç, pirinç ve demir metal silahların nitel analiz sonuçları ile silahların tarihi dönemlerinin uyumlu oldukları anlaşılmaktadır. İçeriğinde kurşun ve
az miktarda alüminyum olan silahların değerlendirmesi devam etmektedir.12
Tarihi metallerin farklı alanlarındaki nicel verilerinin homojen özellik göstermediği Venta cihazı ile de gözlemlenmiştir. Kültür varlıklarının tahribatsız
analizinde sıklıkla yararlanılan13 ve konservatörler14 için yeni bir yaklaşım
olmayan pXRF’in bu defa tecrübe edilen müze modu, metal eserlerin analizi
için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri karşılamaktadır.15 Bu çalışmada paylaşılan ölçümlerde okunan silisyumun elementi otantikliği doğruladığı gibi
diğer nicel sonuçların oranlarını etkilediği göz önünde bulundurulduğunda
müze tarafından hazırlanan kitap içinde ve MESAS-VT platformunda silisyumun ihmal edilmiş versiyonunun da paylaşılması amaçlanmaktadır.
TEŞEKKÜR
Yazarlar, çalışma süresince göstermiş oldukları ilgiden ve disiplinler arası çalışma yaklaşımlarından dolayı Haluk Perk Müzesi ile Prof. Dr. Önder
Bilgi’ye ve Epsilon NDT A.Ş.’ye içtenlikle teşekkür eder.
12

13
14

15

Bu silahların kurşunlu bronzdan yapılan yeni imalatlar mı yoksa dönemine özgü üretimler mi
oldukları çalışma ilerledikçe netlik kazanacaktır. Yine alüminyum tespit edilen silahların güncel
döküm teknolojisinde görülen alüminyum bronzları sınıfına giren metallerle mi üretildikleri yoksa cevherden ya da topraktan mı objeye geçtiği konusundaki araştırma devam etmektedir.
Latif Özen ve Uğur Genç’in 2009 yılından bu yana yürütülen tüm çalışmalarında pXRF analizleri
yer almaktadır.
pXRF tarihi metal eserlerin hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesine ve doğru konservasyon
işlemlerinin yapılmasına ışık tu uğu gibi, konservatörlerin toksik etkisi yüksek ve kanserojen olan
arsenikli bakır alaşımlarına karşı uyarıcı olarak, objelerin temizlik işlemlerinde gerekli koruyucu
tedbirlerin almasına yol gösterici olmaktadır.
Bir günlük ölçüm sonunda (10:00-16:30) cihaz bataryasının % 55 güç tüke iği gözlemlenmiştir.
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Resim 1: Haluk Perk Müzesi Metal silahlar koleksiyonu 376 objeden oluşmaktadır.

Resim 2: Prof. Dr. Önder Bilgi danışmanlığında koleksiyondaki silahlar sınıflandırılmıştır.
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Resim 3: Koleksiyondan seçilen 291 objenin pXRF analizleri gerçekleştirilmiştir.

Resim 4: Elementel analiz için Olympus marka Vanta model pXRF kullanılmıştır.
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Resim 5: Ölçümler, objenin düz ve görece temiz alanına temas edilerek yapılmıştır.

Resim 6: Objenin formuna göre en az iki farklı alandan ölçüm amaçlanmıştır.

Resim 7: Analizler, ikinci seviye dalga boyuna (Lb) ulaşılarak yapılmıştır.
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Resim 8: Analiz alanına odaklanılarak sayısal döküm ve spektrumlar alınmıştır.

Resim 9: Üç gün süren çalışma sonunda 442 analiz sonucu elde edilmiştir.
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Tablo 1: HPM koleksiyonunun pXRF sonuçlarına göre metal silahların yapısı ve dağılımı.

Resim 10: HPM Metal Silahlar Koleksiyonu’ndan bir grup Balta
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Resim 11: HPM Metal Silahlar Koleksiyonu’ndan bir grup Mızrakucu
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Resim 12: HPM Metal Silahlar Koleksiyonu’ndan bir grup Kargıucu

Resim 13: HPM Metal Silahlar Koleksiyonu’ndan bir grup
Topuzbaşı
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Resim 14: HPM Metal Silahlar Koleksiyonu’ndan bir grup Kılıç
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Resim 15: HPM Metal Silahlar Koleksiyonu’ndan bir grup Hançer
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Tablo 2: Balta, Mızrakucu ve Kargı grubu metal silahların pXRF analiz sonuçları.
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Tablo 3: Topuzbaşı, Kılıç ve Hançer grubu metal silahların pXRF analiz sonuçları.
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HATAY AMİK OVASI JEOARKEOLOJİ PROJESİ:
SEDİMAN KAROTU ÇALIŞMALARININ
ÖN SONUÇLARI
Ulaş AVŞAR*
Murat AKAR
Charlotte PEARSON
Amik Ovası jeoarkeoloji çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan
izinler doğrultusunda [Proje Numarası-YA013103(2018)] gerçekleştirilmiştir.
“Amik Ovası Bölgesel Yüzey Araştırması: Tunç ve Demir Çağları Peyzajında Yerleşim Sistemleri” (Pr. No. 18.M.018) adlı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
Bilimsel Araştırma Projesi ve Suna&İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi “Amik Ovası Bölgesel Araştırması: Tunç ve Demir Çağı Peyzajında
Çevre ve Yerleşim İlişkisi” başlıklı projeler kapsamında alınan maddi desteklerle, Aççana ve Tayinat höyükleri arasındaki dört noktada örselenmemiş sediman karot örnekleri alınmıştır. Amik Ovası’ndaki paleoiklimsel/paleocoğrafik değişimlerin ve insan aktivitesinin sedimanter izlerinin ortaya çıkarılması
amacıyla alınan bu karotlardan stratigrafik olarak en uzun olanı seçilmiş ve
seçilen bu karot üzerinde ITRAX mikro-XRF taramaları ve radyokarbon tarihlendirmesi yapılmıştır. Toplam uzunluğu 12.5 metre olan karotun 31 bin
yıl uzunluğunda bir sedimanter istifi kapsadığı anlaşılmıştır. İstif içinde, 7.5
m derinlikte Pleyistosen-Holosen sınırı net bir şekilde gözlenmiştir. ITRAX
ile elde edilen jeokimyasal veriseti incelenerek, Pleyistosen dönemi çökellerinin Holosen çökellerinden daha yüksek Ca/Ti değerlerine sahip olduğu ortaya konmuştur. Pleyistosen dönemindeki soğuk ve kurak iklim koşullarının
göstergesi olan yüksek Ca/Ti değerleri, Holosen sırasında özellikle MÖ 1200
civarında belirgin olarak karşımıza çıkmakta ve bu tarihlerde bölgede soğuk
ve kurak bir iklimin hakim olduğunu göstermektedir (Avşar ve diğ. 2019).
*

Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Avşar, Jeoarkeolojik Araştırmalar Başkanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara/TÜRKİYE. uavsar@metu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Murat Akar, Yüzey Araştırması Başkanı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Hatay/TÜRKİYE. muratakar@mku.edu.tr
Dr. Charlo e Pearson, Laboratory of Tree-ring Research, University of Arizona, USA. c.pearson@
ltrr.arizona.edu
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Karot Alma Yöntemi
Çalışmalar kapsamında, normal koşullarda deniz ve göl çökellerinden
karot alımı için kullanılan Livingston tipi piston karotiyer güçlendirilerek
alüvyondan karot alabilecek hale getirilmiştir. Deniz ve göllerden karot alımı sırasında, karotiyeri sedimanların içine çakmak için 15-20 kg ağırlığında
şahmerdanlar kullanılırken, Amik karotları için 65 kg’lık bir şahmerdan kullanılmıştır. Ayrıca, standart olarak kullanılan pirinç keçir yerine krom alaşımlı çok daha sert bir malzemeden yaptırılan bir keçir kullanılmıştır. Böylece, alüvyon içindeki iri çakıllı seviyelerde dahi keçir deformasyonu olmadan
penetrasyon sağlanabilmiştir. Alüvyal çökellerden görece çok daha yumuşak
olan deniz ve göl çökelleri için karot tüpü olarak PVC boru kullanılmasına
karşın, bu çalışma kapsamında 5 mm et kalınlığına sahip aluminyum borular
kullanılmıştır. Karotiyerde yapılan bu değişikliklerin ve güçlendirmelerin ardından, bir zemin etüt sondaj makinası kullanılarak karot alım işlemleri yapılmıştır. Aççana ve Tayinat höyükleri arasından alınan karotların konumları
Resim 1a’da sunulmuştur. Resim 1b’de sunulan karot fotoğraflarında, kırmızımsı sarı killi sil en oluşan taşkın ovası çökellerinin arasında kırmızımsı
kahverengi kumlu çakıldan oluşan kanal çökelleri görünmektedir. Karotun
farklı derinliklerinde kanal çökellerinin gözlenmesi, Asi Nehri’nin yatak değiştirerek farklı dönemlerde ATC-2 lokasyonundan geçtiğinin göstermektedir. Resim 1c’de sunulan karot fotoğrafında görünen organikçe zengin siyah
tabakanın oldukça az örselenmiş olması, bu çalışma kapsamında kullanılan
karot alma yönteminin hayli başarılı olduğunun bir göstergesidir.
Çalışmanın Ön Sonuçları
ATC-2 karotunun yaş-derinlik modeli iki adet radyokarbon tarihlendirmesine ve üç adet temel kabule dayanarak elde edilmiştir: 1) Ca/Ti değerlerinde ani değişikliğin olduğu 7.5 m derinliğinin Pleyistosen-Holosen geçişi
olduğu (Resim 2), 2) Holosen ve Pleyistosen boyunca sedimantasyon oranlarının sırasıyla 0,13 ve 0,035 cm/yıl olarak sabit kaldığı, 3) Asi Nehri’nin karot noktasına her gelişinde 2.5 m kalınlığında istifi erozyona uğra ığı kabul
edilmiştir.
Ca/Ti oranı sedimanlardaki evaporatik karbonatları temsil eden Ca ile
detrital kırıntılı malzemeyi temsil eden Ti’nin zamanla birbirlerine göre nasıl değiştiği hakkında bize bilgi vermektedir. Ca/Ti grafiği incelendiğinde
(Resim 2), Holosen’e göre daha soğuk ve kurak bir ortama sahip olan Ple-
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yistosen’de sedimanların görece daha yüksek Ca/Ti oranına sahip olduğu
görünmektedir. Bunun sebebi, Pleyistosen’deki kurak koşullar nedeniyle
flüvyal-kökenli kırıntılı malzemenin (Ti), Holosen’deki yağışın daha bol olduğu döneme oranla daha az olmasıdır. Benzer şekilde, soğuk ve kurak bir
dönem olan 3.2 ka olayı da (MÖ 1200) istifte belirgin bir Ca/Ti anomalisi olarak görünmektedir. Karo a yapılan bir diğer gözlem ise, MÖ 1750 civarında
sedimanlardaki kömür içeriğinin birden artmasıdır. Kömür içeriğindeki bu
ani artış, Alalakh’da Yarim-Lim hanedanlığının başa geçtiği dönemde nüfus
yoğunluğunun artması ve buna bağlı olarak da tarım faaliyetlerinin artması
ile açıklanabilir (bkz. Woolley 1955, Yener 2007).
Önümüzdeki yıllarda Aççana ve Tayinat höyükleri çevresinden alınan karotların öncelikle radyokarbon tarihlendirmeleri geliştirilecek ve mineralojik,
palinolojik ve paleobotanik incelemeleri de yapılarak paleo-ortamsal yorumlamalar detaylandırılacaktır.
KAYNAKÇA
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Resim 1: a) Aççana ve Tayinat höyükleri arasından alınan karotların konumları (TTC-1
ve ATC-1-3), b) ATC-2 karotunun bazı kesimlerinden karot fotoğrafı örnekleri:
Taşkın ovası çökelleri (kırmızımsı sarı killi silt) arasında Asi Nehri’nin kanal
çökelleri (kırmızımsı kahverengi kumlu çakıl) görünmektedir, c) ATC-2
karotunun bir bölümünün yakından görünümü: organikçe zengin siyah tabaka
karotlarda az miktarda örselenme olduğunun bir kanıtıdır.
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Resim 2: ATC-2 karotu boyunca elde edilen yaş-derinlik eğrisi, Ca/Ti değerleri ve her
cm’de gözlenen kömür sayısı grafiği. Yaklaşık 7,5 metre derinlikte gözlenen
Ca/Ti oranındaki ani ve kalıcı düşüş Pleyistosen-Holosen geçişi olarak kabul
edilmiştir. Her cm’de gözlenen kömür sayısı grafiğinde ise sedimanlardaki
kömür miktarının 350 cm civarında (MÖ 1750) aniden ar ığı görülmektedir.
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KIRŞEHİR KALE HÖYÜK GEÇ DEMİR ÇAĞI KÜP
İÇİ TORTUL WDXRF ANALİZ SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Işık Adak ADIBELLİ*
Zehra BİŞKİN
Kırşehir İli’nin tam merkezinde yüksek bir konuma sahip olan höyük,
yaklaşık 20 m yükseklikte, 248X200 m genişliğinde ağaçlıklı oval bir tepe görünümündedir. Üzerinde görülen herhangi bir kalıntı olmamasına rağmen
kale olarak kabul edilmiş, şehrin simgelerinden biri haline gelmiştir. Konumu itibarı ile önemli bir noktada yer almaktadır. Günümüz görünümünde
çevresi dükkânlarla sarılı höyüğün kesitleri tamamen kapanmış durumdadır. Üzerine doğru çıkan asfalt araba yolu ile de tahrip edilen höyük üzerinde, bir Cami ve yıkılmış olan bir okul temeli vardır (Resim: 1). Antik ve
modern kaynaklarda Kırşehir kale höyük hakkında birçok bilgin görüş ve
düşüncelerini iletmiştir1.
Kale Höyük kazı çalışmaları 2012-2018 yılları arasında Kırşehir Müze Müdürlüğü ve Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim
Üyesi Işık Adak Adıbelli bilimsel danışmanlığında 7 yıldır yürütülmektedir2.
Höyük Kırşehir’in tarihi dokusu hakkında bizlere geniş bilgiler sunmaktadır.
Höyük’ üzerinde kazı çalışmaları daha çok güney yamaçta sürdürülmüş
olup küp içi tortul analizlerini yapmış olduğumuz örnekler höyüğün güney
yamacında yer alan I3 açmasından ele geçmişlerdir (Resim: 2). I3 açması
yamaç üzerinde yer aldığı için üç ayrı terasa ayrılmış ve her bir teras 3x10
metrelik alanlara bölünmüştür. Böylece yüzey toprağının kaldırılması işlemi
teraslama yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve bu işlem üç alanda kot eşitlenene
kadar devam etmiştir.

*

1
2

Dr. Öğr. Ü. Işık ADAK ADIBELLİ, Ahi Evran Üniversitesi, Fen edebiyat fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE. adakadibelli@hotmail.com
Zehra BİŞKİN., Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Bursa/TÜRKİYE. zehrabiskin@gmail.com
Alkım 1956.
Adak Adıbelli 2016A.
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I3 açmasını stratigrafik açıdan değerlendirecek olursak; bitkilendirme toprağının hemen ardından 2. tabaka olarak adlandırdığımız, Ortaçağ (Osmanlı)
işlikleri ve moloz duvarlarını görürken3, 3. Tabaka da ise yoğun Helenistik
Dönem buluntuları içeren, orta çağ ile Helenistik Dönem arası geçiş tabakası
olarak nitelendirebileceğimiz, dolgu tabakasını görmekteyiz4. 4. tabaka olarak adlandırdığımız kısım ise çok evreli Helenistik Devir mimari yapı katmanıdır. 5. katman ise burada üzerinde özellikle durmamız gereken, Geç Demir
Çağ tabakasıdır. Söz konusu tabaka Helenistik Devir tabakasından hemen
sonrasında yaklaşık -5.5 metre itibariyle başlayarak -11/12 metrelere kadar
kesintisiz devam e iği yapılan kazılarla tespit edilmiştir. Çok evreli olan bu
tabaka da üst üste devam eden ancak çok fazla tahrip oldukları için nitelikleri
anlaşılamayan mimari kalıntılar (çoğunlukla moloz taşlardan oluşan duvar
kalıntıları), çanak çömlek parçaları ve küçük buluntularla tanımlanmaktadır.
Analizlerini yapmış olduğumuz küp içi tortular bu tabakadan ele geçmiştir.
Höyük plankarelerinin genelinde bu tabakalanma durumu söz konusudur
(Plan: 1).
YÖNTEM VE ÖRNEKLER
Kırşehir Kale Höyük 2017 ve 2018 kazı sezonlarına ait iki küp içi tortul
üzerinde Dalga Dağılımlı X Işını Floresans Spektroskopisi (WD XRF) yöntemi
kullanılmıştır.
Analizler Thermo marka, ARL Advantx model, XRF spektrometresinin UQ
programlama dili kullanılarak yapılmıştır.
İlk analiz örneğimiz açmanın kuzey batı köşesi Geç Demir Çağ tabakası
-9.97 metre derinlikte kesit içinden ele geçmiş olup analiz bir olarak adlandırılmıştır (Resim: 3-4). İkinci analiz örneği ise yine aynı tabakadan -10.36
metre derinlikte ele geçmiştir (Resim: 5).
Bu seviyelerde ciddi bir yangın tabakasıyla beraber yıkılmış bir yapının
enkazı mevcu ur. Çünkü analiz örneklerini aldığımız kesit ve tabakanın
taban seviyesi kısmında küllü toprak kalıntıları yanmış ahşap parçaları düzensiz olarak savrulmuş olan kerpiç kalıntıları gün yüzüne çıkmışlardır. Bu
kesi e küpün hemen üzerinde olan tüm omur sırasını saptayabildiğimiz bir
3
4

Adak Adıbelli, 2014.
Adak Adıbelli 2016B.
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yavru hayvan iskeleti de vardır. Bu iskelet kalıntısı ile alakalı olarak hayvanın
bir yavru köpek kalıntısı olduğu tespit edilmiştir5. İlk örneğimiz 2017 kazı sezonun da İkinci örneğimiz ise 2018 kazı sezonunun ilk haftasında bulunmuştur. Küpler arsındaki 39 santimetrelik seviye farkına bakarak söyleyebiliriz ki
içerisinden analiz örneklerini aldığımız bu küp kalıntıları o evredeki başka
bir mekâna belki de aynı yapıya ait olabilirler (Plan: 2).
İlk örneğimiz herhangi bir temizlik işlemine tabi tutulmadan ele geçtiği
gibi analiz edilmiştir. (Çizim: 1) İkinci örneğimiz ise üzerindeki toprak kalıntısı musluk suyu ile yıkanarak analize tabi tutulmuştur. (Çizim: 2)
ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Örnek 1’in Analiz Sonuçları
Örnek 1’in analiz sonuçlarından yola çıkarak yapmış olduğumuz yorumlarımız, bize aslında kesin sonuçlar vermekten çok sorduğumuz sorulara cevap almaya yöneliktir.
Analiz sonuçlarını yorumlayacak olur isek: Kalsiyum Oksit (CaO) oranının %33 oranında tespit edilmesinin yanı sıra sodyum dioksit (Na2O) ve klor
(Cl) oranlarının yüksek seviyelerde tespit edilmesi organik geçmişli maddeleri gösterir. Bu da akıllarda bu tortunun organik bir tortu olabileceğini düşündürmektedir. Böylelikle tortu kemik ve tuzdan oluşuyor ise ve bu oranların yüksek olması tuza yatırılmış kemikli salamura bir yemeğe mi işaret etmektedir? (Tablo: 1) Hem toprak hem de seramik tozu bu oranlarda tortuya
bulaşmış olması durumu zayıf bir ihtimaldir.
Silisyum dioksit (SiO2) % 15.59 alüminyum oksit (A12O3) değeri ise %
2.61 oranlarındadır. Bu oranların bu kadar yüksek ivmede ve bir arada görülüyor olması analizi yapılmak üzere alınan tortuya toprak bulaşmış olduğu
ihtimalini gözler önüne sermektedir. Çünkü bu iki element kumlu toprak
kalıntısına örnektir, fakat bu tortunun yalnızca toprak olması gibi bir durum
söz konusu değildir. Sadece toprak olsa idi bu değerler %80 ila %90 oranlarında olmalı idi. Bu sebep ile bize bu tortu kemikli bir yemek olduğunu
söyleyebilir nitelikler verir.
Her canlı türünde olan bu oranlamalardan yola çıkarak salamura edilmiş
bu yemeğin hangi canlıya ait olabileceği sorusuna cevaben. Tortunun içeri5

Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Zooarkeolog Doç. Dr. Gülçin İLGEZDİ
BERTRAM tarafından tespit edilmiştir.
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ğindeki fosfor pentoksit (P2O5) oranına göre gıdanın balık olma ihtimali akla
gelmektedir. Ancak yüzdelik oranlarının çok yüksek olması bu savın netliğini bizlere gösterebilir mi? Bu oranlamalar dışında diğer mineral oranlarına
bakarak, kabın içerisinde acaba kırmızı etle yapılmış yemek mi? salamura
edilmiştir gibi sorular da sorulabilir.
Alüminyum oksit (A12O3)’in besinde olması ise ağır metal hastalıklarının
sebebiyetini oluşturan bir durum olabilir mi? ve Demir Çağı tabakasında ele
geçen bu küpün, çağın her alanda metal kullanımına başlanmış olması yiyeceklere de etki mi ediyordu? Sorularını da akıllarda uyandırmaktadır. Fakat
şunu unutmayalım ki alüminyum, silisyum ile birlikte kendini göstermektedir ve quar kökenli elementlerdendir6. Alüminyumun metal elementi olarak
bilinçli kullanımı yakın çağa kadar bilinmemektedir. Cam ve seramiklerdeki
tespitiyle şunu söyleyebiliriz ki silisyumun oranı yüzey kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca silisyum ile birlikte analiz edilen alüminyum, silisyumun hammadde kaynağı farklılıklarına da işaret eder7.
Örneklerde görülen Azot, Fosfor, Potasyum, Magnezyum, Kalsiyum, Demir gibi elementlerin tespit edilmesi ve bu elementlerin tümünün bir arada
olması gübre içerisinde yer alan element dizinini bize küpün hemen üzerinde bulunan yavru bir köpek kalıntısının olması hayvanın bağırsak florasının
küp içine akmış olabileceğini de gösterir niteliktedir.
Peki, tüm bu veriler bize ne diyor diye bakacak olursak: silisyum dioksit
(SiO2) oranının kabın içeriğinde bulunan silika maddesi, örneğin yüzey kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Bu değer ile birlikte stransiyum Oksit (SrO)
oranlarına da baktığımızda SrO’nun bu örnekte tespit edilmediğini görmekteyiz. Bu da bize silisyumun Akdeniz kökenli olmadığını ispatlamaktadır,
çünkü SrO deniz kumuna deniz kabuklularından geçmekte, veri 400 PPM’in
üstünde tespit edildiğinde kullanılan hammaddenin denizsel olduğunu göstermektedir. 400 PPM’in altında olan SrO oranları kullanılan Silisyumun karasal hammadde olduğunu göstermektedir8. Ayrıca bu değer bize bu tortunun içinde deniz kabuklarının olmadığını da ispatlamaktadır9.
6
7
8
9

Aydın 2019.
Zoroğlu ve Aydın 2019.
Aydın ve ark. 2015.
Akyol ve Kadıoğlu 2015.

720

............................................................................................................

Atom Numarası
ve Element Adı

%

Hata
Oranı

9+F

0.068

0.061

Flor

11+Na2O

0.904

0.045

Sodyum Dioksit

12+MgO

1.11

0.05

Magnezyum Oksit

13+Al2O3

2.61

0.08

14+SiO2

15.59

0.18

15+P2O5

18.28

0.19

Alüminyum Oksit
Silisyum Dioksit (silikon dioksitsilika)
Fosfor Pentoksit

16+SO3

0.957

0.048

Sulfur Trioxide

17+Cl

0.191

0.010

Klor

19+K2O

0.472

0.024

Potasyum Oksit

20+CaO

33.25

0.24

Kalsiyum Oksit

22+TiO2

0.0497

0.0025

Titanyum Dioksit

23+V2O5

0.0045

0.0009

Vanadyum Pentoksit

24+Cr2O3

0.0065

0.0008

Krom Trioksit

25+MnO

0.0476

0.0024

Mangan Oksit

26+Fe2O3

0.746

0.037

Demir Trioksit

27+Co3O4

0.0033

0.0006

Cobalt Oksit

28+NiO

0.0055

0.0006

Nikel Oksit

29+CuO

0.0059

0.0006

Bakır Oksit

30+ZnO

0.0491

0.0025

Çinko Oksit

33+As2O3

0.0573

0.0029

Arsenik Trioksit

34 SeO2

<2e

0.00038

Selenyum Dioksit

35+Br

0.0026

0.0003

Brom

37+Rb2O

0.0041

0.0003

Rubidyum Oksit

38+SrO

0.147

0.007

Stransiyum Oksit

39+Y2O3

0.0015

0.0005

Itriyum Oksit

40+ZrO2

0.0087

0.0010

Zirkonyum Dioksit

42+MoO3

0.0035

0.0006

Molybdenum Trioksit

45 Rh2O3

Rhadium Oksit
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47 Ag2O

Gümüş Oksit

48 CdO

Kadminyum Oksit

53 I

<2e

0.0016

İyot

56+BaO

0.0170

0.0039

Boryum Oksit

SumLa..Lu

0.003

0.019

Lutesyum

74+WO3

0.0251

0.0014

Tungten Trioksit

77 IrO2

Iridiyum Oksit

78 PtO2

<2e

0.00061

Platin Oksit

82+PbO

0.0024

0.0009

Kursun Oksit

83 Bi2O3

<2e

0.00061

Bizmut Oksit

92 U3O8

<2e

0.00081

Triuranium Oksit

94 PuO2

<2e

0.0011

Plutonium Oksit

Light Elements
SumBe..F 0.068
0.061
9F
<2e
0.061

Noble Elements
78 PtO2

<2e

0.00061

70 Yb2O3

<2e

0.00091

Lanthanides
58 CeO2
<2e
0.0023
60 Nd2O3 <2e
0.0012

Tablo 1:Bir no’lu Örneğin XRF Analiz Sonuçları

Örnek 2’nin Analiz Sonuçları
İkinci analizimizden bahsedecek olursak; bu analiz örneğimiz yıkanmış
seramikler arasında tespit edilmiş olup tortul miktarının gözle görülür şekilde çok olması sebebiyle analiz edilmesi gereken örnekler içerisine dâhil
edilmiştir. Bu örnek de ilk örnekten farklı olarak şunları söyleyebiliriz. SiO2
değerinin %3.59 olması ve onunla birlikte toprak içerisinde yoğun miktarda
görülmesi gereken A12O3 değeriyle birlikte bu kadar düşük saptanması bu
örneğin yıkanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Yani su aslında örnekte
olan toprak kirliliğini temizlemiş ve tortunun gerçek değerlerini ortaya çıkarmıştır.
Bu örneğin yıkanmış olmasına rağmen, ilk örneğimizde %33 olan kalsiyum oksit (CaO) oranının ikinci örnekte %50.07 oranında tespit edilmiştir.
Diğer bir deyişle yüzey kirliliğinden kurtulmuş olmamız tortunun gerçek
karakterinin daha çok ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu da bize tortunun kal-
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siyum kökenli bir hammadde olduğunu güçlü bir şekilde göstermektedir.
Bunun yanı sıra, sodyum dioksit (Na2O = %,0,90 dan 0,77’ye ) oranı örneğin
yıkanmış olmasına rağmen çözülmenin çok az olduğunu da göstermektedir.
(Tablo: 2) İkinci örneğin yıkanması ve ilk örneğe göre yüksek oranlarda CaO
olması ve Na2O tespit edilmesi tuza yatırılmış kemikli salamura bir yemeğe
ait olabileceği kanısını güçlendirmektedir.
Fosfor pentoksit oranı %18.28’den %16.63’e düşmüş fakat yüzdelik türü
hala bu salamura yemeğin balık olabileceği kanısını sağlar nitelikler vermektedir.
Örnek ikinin örnek bir ile örtüşen değerler verdiği, geniş kapsamlı olarak
verdiğimiz şemalar üzerinden de anlaşılmaktadır. Oranlamalarda sadece yıkanmadan ötürü değişimler olmuş, tortunun cinsinden çok üstündeki kirliliği temizlemiştir, yani analizin karakterizasyonu nu belirgin bir şekilde ortaya
çıkmıştır.

0.098

Hata
Oranı
0.071

Flor

11+Na2O

0.773

0.038

Sodyum Dioksit

12+MgO

0.962

0.048

Magnezyum Oksit

13+Al2O3

0.703

0.035

14+SiO2

3.58

0.09

15+P2O5

16.63

0.19

Alüminyum Oksit
Silisyum Dioksit (silikon dioksitsilika)
Fosfor Pentoksit

16+SO3

0.957

0.048

Sulfur Trioxide

17+Cl

0.191

0.010

Klor

19+K2O

0.472

0.024

Potasyum Oksit

20+CaO

50.07

0.25

Kalsiyum Oksit

22+TiO2

0.0497

0.0025

Titanyum Dioksit

23+V2O5
24+Cr2O3
hammaddesinden
25+MnO

0.0045

0.0009

Vanadyum Pentoksit

0.0065

0.0008

Krom Trioksit

0.0476

0.0024

Mangan Oksit

26+Fe2O3

0.746

0.037

Demir Trioksit
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27+Co3O4

0.0033

0.0006

Cobalt Oksit

28+NiO

0.0055

0.0006

Nikel Oksit

29+CuO

0.0059

0.0006

Bakır Oksit

30+ZnO

0.0491

0.0025

Çinko Oksit

33+As2O3

0.097

0.0021

Arsenik Trioksit

34 SeO2

Selenyum Dioksit

35+Br

0.0025

0.0003

Brom

37+Rb2O

Rubidyum Oksit

38+SrO

Stransiyum Oksit

39+Y2O3

Itriyum Oksit

40+ZrO2

< 2e

0.0013

Zirkonyum Dioksit

42+MoO3

0.00100

0.00049

Molybdenum Trioksit

45 Rh2O3

0.0024

0.0006

Rhadium Oksit

47 Ag2O

0.0017

0.0006

Gümüş Oksit

48 CdO

< 2e

0.0007

Kadminyum Oksit

53 I

<2e

0.0020

İyot

56+BaO

0.0133

0.0048

Boryum Oksit

SumLa..Lu

0.004

0.023

Lutesyum

74+WO3

0.0280

0.0016

Tungten Trioksit

77 IrO2

<2e

0.0007

Iridiyum Oksit

82+PbO

<2e

0.0010

Kursun Oksit

83 Bi2O3

Bizmut Oksit

92 U3O8

Triuranium Oksit

94 PuO2

<2e

Light Elements
SumBe..F
9F

0.098
<2e

0.0015

Plutonium Oksit

Noble Elements

Lanthanides

0.071

45 Rh2O3 0.0024 0.0006

0.071

47 Ag2O

0.0017 0.0006

77 IrO2

<2e

60 Nd2O3
0.0012
66 Dy2O3
0.0021

<2e
<2e

0.0007

Tablo 2: İki no’lu Örneğin XRF Analiz Sonuçları
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SONUÇ
Kırşehir Kale Höyük Kazısı Geç Demir Çağı tabakasından ele geçen küp
içi tortulun karakterinin anlaşılması için dalga dağılımlı X Işını Floresans
Sepktroskopisi (WDXRF) kullanılarak arkeometrik analizler yapılmıştır.
Analizler MTA da yetkili kişiler tarafından Thermo marka, ARL Advantx model, XRF spektrometresinin UQ programlaması kullanılarak yapılmıştır.
Yapılan arkeometrik analizler sonucunda yüzey kirliliğinden kaynaklanmayan ve bize tortulun karakterini anlamamıza yardımcı olan elementler
şunlardır CaO, NaCl ve P2O5. Tüm bu veriler ışığında küp içi tortulun tuzlanmış kemikli bir yemeğe işaret e iği kanısına varılmıştır. P2O5 ve NaCl
oranından da bu tortulun salamura bir balık kalıntısı olabileceği ihtimalini
akla getirmektedir.
Karasal iklim kuşağında bulunan ve kırmızı etin yaygın balığın ise nadiren ele geçtiği Kırşehir kentinde balığın salamura edilerek korunması kırmızı
e en ziyade daha yüksek bir ihtimaldir. Çünkü yaptığımız araştırmalarda
bulunan kemikler daha çok sığır koyun gibi kırmızı et sağlayan hayvan türlerine ai ir.
Bu analiz ve veriler ışığında Kale Höyük İnsanının Yiyecek İçecek Ekonomisi de aydınlatılmıştır. Gelecek kazılarda yaptıracak olduğumuz analiz
sonuçları ile de bu durum daha da açığa çıkarılacaktır.
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Plan 1: Kırşehir Kalehöyük Açmalar (Kazı Arşivi).

Plan 2: I3 Açması 2018 (Kazı Arşivi).
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Çizim 1: 1. Analiz küp Çizimi.

Çizim 2: 2. Analiz Küp Çizimi.
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Resim 1: Kırşehir Kale Höyük Hava Fotoğrafı (Kazı Arşivi).

Resim 2: I3 Plankaresi Hava Fotoğrafı (Kazı Arşivi).
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Resim 3: 1. Analiz küp içi tortu (Kazı Arşivi).

Resim 4: 1. Analiz küpü (Kazı Arşivi).
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Resim 5: 2. Analiz küp içi tortu (Kazı Arşivi).
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