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ANADOLU ARKEOLOJİSİ PREHİSTORİK 
HAMMADDE KAYNAKLARININ TESPİTİNDE XRF 

UYGULAMALARI

       Adnan BAYSAL

Özet
Arkeolojide çalışma metotları genelde malzeme üzerinden gerçekleşmektedir. 

Buna bağlı olarak değerlendirilen malzemenin genel ağırlıklı yoğunluğunu taş ve kil 
hammaddesinden yapılmış olan buluntular oluşturmaktadır. İşte bu noktada hem arkeolojik 
hem jeolojik değerlendirmeleri disiplinler arası bir çalışma olarak ele alabileceğimiz, 
çalışmamıza temel olan XRF (X Ray Fluoresence) metodunun uygulamasıyla üretilmiş 
ve kullanılmış olan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan taş ve seramik türü malzemelerin 
jeo-kimyasal anlamdaki formasyonunu analiz ederek söz konusu malzemelerin sadece 
yapılarına değil, aynı zamanda genel olarak jeolojik orijinine de ulaşmak mümkün 
olmaktadır. Yapmış olduğumuz bu yöndeki araştırma ve çalışmaların ilk basamağını 
gerçekleştirerek çeşitli hammadde kaynaklarını belirlemiş bulunmaktayız. Bununla 
birlikte hammadde kaynaklarını, kaynaktan uzaklaşan ve kullanıma alınan malzeme 
türünü belirlemek bu çalışmanın ilk ve temel çalışma alanı olmasına karşın elde edilen 
sonuçlarla arkeolojik anlamda kültürler ve insan grupları arasındaki ilişkilere ışık 
tutabilecek bir metot olarak XRF çalışmalarını değerlendirmekteyiz.

Anahtar Sözcükler
XRF, Hammadde, Taş, Kil, Arkeoloji, Jeoloji, Anadolu, Prehistorya.

Araştırmaların Tarihçesi
İkinci dönem Çatalhöyük (Konya) arkeolojik kazı projesinin I. Hodder 

başkanlığında başlamasıyla birlikte (Hodder, 1996) yerleşme ve çevresi etrafında 
Mellaart döneminden itibaren gelişen arkeolojik araştırmalara bağlı olarak arkeolojik 
anlamda cevap bekleyen birçok araştırma konusu ve sorular gündeme gelmeye başladı. 
Bu konulardan bir tanesi hammadde kaynaklarıydı. Anadolu’da hammadde kaynakları 
ile ilgili, özellikle obsidyen üzerinde, yapılan çalışmalar 1960’lı yıllara kadar inmektedir 
(Renfrew, Cann, & Dixon, 1965; Renfrew, Dixon, & Cann, 1966). Özellikle prehistorik 
dönemlere tarihlenen yerleşmelerin  birçoğunda görülen obsidyen ve bu volkanik camdan 
yapılmış âletler sadece âlet teknolojisi açısından değil, hâlâ  günümüzde de yaygın bir 
şekilde araştırma konusudur (Balkan-Atlı, 2001; Balkan-Atlı, Binder, & Cauvin, 1999; 
T. Carter et al., 2008; T. Carter & Shackley, 2007; Tristan Carter, Poupeau, Bressy, & 
Pearce, 2006; Chataigner et al., 2003; Conolly, 1999; Yeğingil, 1987; Yeğingil, Bigazzi, 
Özdoğan, Oddone, & Ercan, 1990). Bununla birlikte arkeolojik kazılar göstermektedir ki 
obsidiyen dışında diğer farklı taşlardan yapılmış birçok âlet, süs eşyası ve benzeri şeyler 
yine taş hammaddesinden üretilmiştir, örneğin, boncuklar, topuz başları, pendantlar, ok 
düzelticileri ve daha birçok örnek sayılabilir. Obsidyenle ilgili kaynak analizi çalışmaları 
çok erkenlere kadar uzanırken buna karşılık diğer taşlardan yapılmış olan buluntular 
............................................................................................................................. 5



üzerinde benzeri araştırmalar sınırlıdır. Çatalhöyük kazılarının başlangıcıyla özellikle 
Türkiye arkeolojisinde çok az çalışılmış olan öğütme taşı âletler üzerinde de çalışmalar 
başlatılmış ve bu taşların hammadde kaynaklarının neresi olduğu araştırılması gündeme 
gelmiştir. Bu konuda 1998 yılında ODTÜ Jeoloji Bölümü’nün üyelerinin katılımıyla 
yürütülmeye başlayan araştırmalar (Baysal, 1998) öncelikle Çatalhöyük ve çevresini 
hedef almakla birlikte, daha sonra giderek genişlemiştir (A. G. Türkmenoğlu & Baysal, 
Forthcoming). Bu araştırmalar sonucu yapılan sistematik analizler sonucunda, özellikle 
jeo-kimyasal ve petrografik analizler, Çatalhöyük’te kullanılan birçok taş hammadesinin 
gelmiş olduğu kaynaklar tespit edilebilmiştir (A. Türkmenoğlu, Baysal, Toprak, & 
Göncüoğlu, 2001; A. Türkmenoğlu, A. Baysal, V. Toprak, & M. C. Göncüoğlu, 2005). Bu 
çalışmalar bir süre duraksama yaşadı. Bunda örnek analizlerinin seri olarak yapılamaması 
da önemli rol oynamakla birlikte, daha gelişmiş ve hızlandırılmış bir yöntem olarak 
uygulanabilecek metot ve yöntemlerin araştırılmasına başlanmıştır. 2010 yılı itibarıyla 
hammadde kaynakları programı Ancient Anatolian Raw Material Sources (AARMS) adı 
altında tekrar başlatılmıştır. Stanford Üniversitesi ile yürütülen bu araştırmanın bir kısmı 
Çatalhöyük merkezli olarak tasarlanmış olup (Nazaroff, 2010, 2012) çört kaynaklarını 
araştırmaktadır. AARMS projesi dâhilinde öncelikli olarak çört ve andezit ve bazalt gibi 
volkanik kayaçlar araştırılmaktadır. AARMS projesi orta Anadolu’da 1960’lı yıllarda 
Mellaart (Mellaart, 1962, 1963, 1964) tarafından altı çizilen hammadde kaynaklarıyla 
ilgili araştırmaların eksikliğini kapatmak üzere 1998’lerde başlatılan bir projenin sadece 
Çatalhöyük merkezli değil, tüm orta Anadolu kapsamındaki devamıdır.

 1998 yılı itibarıyla başlatılmış olan çalışmalarımızın ilk sonuçlarını çeşitli dergi 
(A. Türkmenoğlu et al., 2001) ve Çatalhöyük monografları içinde (A. Türkmenoğlu et al., 
2005)  yayınlayarak en azından bu konudaki araştırmalarımızı bilimsel bir çerçeve içine 
taşımış olduk. 

 2010 yılında geliştirilmeye başlanan AARMS projesi, Stanford Üniversitesi’yle 
ve desteğiyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Maden Tetkik ve Arama Entitüsü’nden oluşan 
bir ekiple  çalışmaya başlamıştır.  2011 yılında arkeolojik sit alanlarındaki (Çatalhöyük) 
kazılar sonucu ortaya çıkarılan buluntulardan, (radiolarite, çört  ve diğer kayaçlardan 
oluşan) XRF analizleri yapıldı. Bunu takip eden yılda ise bu projemiz arazi çalışmalarına 
başlamış, analizleri doğal örneklere, jeolojik kaynaklarda uygulamaya alarak devam 
etmiştir. Bu konudaki kapsamlı yayın şu anda baskıdadır (Nazaroff, Baysal, & Çiftçi, 
2013).

 AARMS ve Amacı 
 Konya Ovası’nda taş hammaddesi bulunmamaktadır. Buna rağmen taş 

hammaddesi özellikle prehistorik dönemlerde, Çatalhöyük ve Boncuklu Höyük gibi 
yerleşmelere bir şekilde ulaşmıştır. Bunun için iki yol öngörülmüş bulunmaktadır. 
Birincisi Çarşamba Çayı’nın taşkınlarıyla ikincisi ise insan eliyle. Her iki yerleşme için 
de en yakın taş hammaddelerinin gelebileceği kaynaklar 35-40 km. uzaklıkta olmakla 
birlikte, bir anlamda nakliye gerektirmektedir. Özellikle doğal çevre koşullarını ve jeolojik 
formasyonu incelediğimizde, volkanik kayaçların bulunduğu en yakın yerlerden birisi 
Karadağ’dır. Diğer nokta da Konya’nın Sille ilçesinde yer alan Volkanik formasyonlardır. 
Bununla birlikte, Çarşamba Çayı, Konya Ovası dışında bulunan Erenler Dağı volkanik 
coğrafyasına yakın olarak geçmekte olup, özellikle bahar aylarında birçok kayacı Çumra 
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Havzası’na taşımaktadır.  İşte bu noktada, AARMS projesi bu taş hammaddelerin 
arkeolojik konteskte nasıl geldiği, girdiğini ve bu kayaçların orijinal kaynağının ne 
olduğunu sorgulamaya başlar. Buna bağlı olarak da insan ve doğa ilişkilerini anlamaya 
çalışmaktadır. 

Bu tür bir çalışmaya yönelmemizin nedenlerini aşağıda maddeler hâlinde 
sıralamak mümkündür. 

1. Arkeolojik kazılarda en çok ele geçirilen buluntu türü olarak karşımıza seramik 
ve taş çıkmaktadır.

2. Taş âletler üzerinde yapılan çalışmaların genelde teknoloji ve tipoloji üzerinde 
yoğunlaşması.

3. Arkeolojik yerleşmelere ulaşabilen taş malzemelerin nasıl ve hangi kaynaklardan 
geldiğini sorgulamak.

4. Hammaddenin sağlanış dinamiklerini anlamak.
5. Arkeoloji ve jeoloji gibi bilimler arasında displinler arası çalışmalarla arkeolojik 

yerleşmeleri geniş bir kontekt içinde tanımlamak.
6. Yerleşme içi, yerleşmeler arası ve kültürler arası ilişkileri anlamak.
7. Teknolojik gelişimi ve değişimini anlamak.
8. Hammadde kaynağı, hammadde ve tüketimi arasındaki ilişkileri anlamak .
9. Hammadde ve teknoloji arasındaki ilişkileri kurmak ve varsa ticaret ağını 

tanımlamak.
Bu maddelere bağlı olarak yapılacak çalışmaların bir çoğu geçmiş kültür ve 

toplumları daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. 

 AARMS ve Uygulanan Metot
 İnce kesitlerin alınmasına bağlı olarak geliştirilen ve geniş bir şekilde kullanım 

alanı bulan petrografik analizler (örneğin seramikler) metamorfik kayaçlar üzerinde her ne 
kadar çeşitlilik göstermese de, volkanik kayaçlarda farklı oluşumları içermeleri nedeniyle, 
feldspat, olivine, mika ve benzeri gibi hiç değilse dokusal anlamda çeşitliliğe sahiptirler. 
Petrografik çalışmalar her ne kadar sonsuz anlamda varyasyonları tanımlayacak gibi 
görünse de, özellikle volkanik kayaçların dokularındaki katkıların boyları küçüldükçe 
ve daha ince hâle geldikçe bunları ayırt etmek daha zor olabilmektedir. Örneğin çok 
ufak ince taneli bir basaltın geldiği kaynağı söylemek zor olabilir. Bunun dışında bu 
türden çalışmalar ince kesit almayı da gerektirdiğinden, yani örnekleri bir ölçüde tahrip 
ettiğinden özellikle arkeolojik objeler üzerinde uygulanması bir hayli sınırlı kalmaktadır. 
Özellikle müze koleksiyonu olan buluntular üzerinde bu tür çalışmaları yapmak mümkün 
değildir. Bu tür çalışma her ne kadar bilgi sağlayıcı olsa da birçok anlamda araştırma 
projemizin ilk dönemlerinde, özellikle 1998-2005 yıllarında, bu tür analizler yardımıyla 
çalışmalarımızı yürüttük. Bu çalışmalarımız sonucunda almış olduğumuz birçok sonuç 
sınırlı da olsa Çatalhöyük volkanik kayaçlarının Karadağ kökenli olduğu konusunu 
açıklığa kavuşturmaya yeterli olmuştur (A. G. Türkmenoğlu, A. Baysal, V. Toprak, & C. 
Göncüoğlu, 2005). 

AARMS projesi içinde yukarı da belirtilen sorunlara ışık tutabilmek amacıyla 
uygulanan metod tamamen basit bir düzleme indirilmiştir. Bu düzlem arkeolojik 
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depozitlerde bulunmuş olan çört ve volkanik kayaçların XRF (X Ray Flourescence)  
analizleri yardımıyla jeokimyasal karakteristiklerinin anlaşılmasına ve benzerliklerinin, 
yani analojilerinin kurulmasına dayalıdır. XRF ile yapılan çalışmalar, özellikle arkeoloji 
alanında yeni değildir ve bu konudaki ilk çalışmaların 1960’lı yıllara kadar uzandığı 
görülmektedir (Shackley, 2011). Her ne kadar arkeolojide uygulama alanı bulsa da 
yaygınlaşması zaman almıştır. Elbette bunda uygulanan XRF analizlerinin laboratuvarlarda 
yapılıyor olması da büyük rol oynamıştır. Son on yıl içinde gelişen teknoloji sayesinde 
özellikle pXRF (portable/taşınabilir XRF) adı verilen cihazların kullanıma girmesiyle 
bu alanda geniş bir populariteye sahip olmaya başlayan XRF uygulamalarıyla yapılan 
çalışmalara rastlamaktayız. 

XRF Metodu
X Ray ilk kez Alman Fizikçi W. K. Röntgen, 1891, tarafından keşfedilmiştir X 

Ray alanında yine C.G. Barkla (1910) ve H.G.Moseley’nin (1913) yıllarında yaptıkları 
çalışmaları elementlerle atomlar arasındaki ilişkilendirmelerin kurulmasına yardımcı 
olmuş ve günümüz kimyasında da kullanılan elementlerin atomik numaralandırılmasında 
rehber olmuştur. X Ray spektrometri basit olarak elementlerin atomik birim numaralarıyla 
ile enerji arasındaki ilişkilerin tanınması sistemidir.  Emisyon (atomların orbital değişimi) 
yöntemiyle ikincil durumda olan elementlerin (atom) X Ray ışınlarıyla  (röntgen) 
bombardımana tutularak hareketlendirildikten  (iyonize) sonra karakterize edilmesi ve 
tanımlanmasından ibarettir.  Floresans, bombardıman ve iyonize işlemleri sırasında ortaya 
çıkan radyasyonun emisyonu ve farklı enerjilerde tekrar emisyona uğramasıdır.  XRF bu 
özelliklerinden dolayı, yani enerjinin elementlerle ilişkilendirilmesi sistematiğine bağlı 
olduğundan diğer yöntemlere kıyasla tercih edilebilecek özelliklere sahiptir. 

Bu özellikleri arasında şunları sayabiliriz. 
A) Tahrip etmez: Kesinlikle analizi yapılan eseri tahrip etmek, kırmak parçalamak
     ya da kesmek veya ufalamak gibi bir işlemden geçirmeyi gerektirmez. 
B) Çok az hazırlık gerektirir.
C) Çok kısa zamanda sonuca ulaşılmaktadır.
D) Kullanımı kolay (bilgisayar bağlantılı olarak çalışmakta).

 XRF ile örneklerin boyutlarında da önemli ölçüde değişiklikler görülmektedir. 
En ufak parçalara kadar (10 mm.) sağlıklı analizler yapılabilmektedir. Bununla birlikte 
XRF uygulaması arkeolojik ve jeo-arkeolojik çalışmalarda son derece önemli bir yöntem 
olmakla birlikte, özellikle tüm sorunlarımızı çözebilecek tek yöntem değildir, ama bu 
yöntem sayesinde birçok soruya cevap bulmamıza yardımcı olacağı kesindir.  

 2012 Yılı Çalışmaları
 2012 sezonu içindeki çalışmalarımız almış olduğumuz izinler dâhilinde ve 

çalışmak istediğimiz bölgeler içerisinde gerçekleşti. Bu çalışmalar daha önce 2010 ve 
2011 yılları içinde sadece kazı çalışmaları sonucunda Çatalhöyük’ten çıkan buluntuları 
hedeflerken,   2012  sezonu içinde bu çalışmaları araziye dönüştürme şansını ve izinlerimizi 
veren ilgili bakanlık ve müdürlüklere burada teşekkürlerimizi sunarız. 

Arazi çalışmalarımız çeşitli kademelerde olmak üzere gelişerek devam etmektedir. 
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İlk kademe Çatalhöyük ve çevresi olarak tanımlanabilir. 
Laboratuvarlardan araziye çıkardığımız proje çalışmalarımızda ilk önce 

Çatalhöyük ve yakın çevresini ziyaret ettik ve bu çevredeki kaynaklarda analizler yaparak 
çalışmalarımıza devam ettik. Bu süreç içinde ilk durağımız Karadağ olup tüm Karadağ 
etrafında ve üzerinde birçok farklı noktada okumalarımızı yaparak örnekler aldık. Daha 
sonra sırasıyla Bozdağ etrafında aynı şekilde çalışmalarımızı daha geniş bir coğrafyada 
uygulamaya devam ettik. Çalışmamızı Sille bölgesi (Konya), ve Çarşamba Çayı boyunca 
gerçekleştirdiğimiz analizlerle devam etti. Konya’nın Hadim bölgesi şeridinde Kazım 
Karabekir’e uzanan ve Karaman İli’nin kuzeydoğu bölgesinin tamamı olmak üzere geniş 
bir coğrafya taranarak örneklendi.  

İkinci kademede Afyon, Eskişehir, Ankara Kırıkkale illeri içerisine kadar 
genişletilen çalışmalarımız sürecinde çok geniş bir alan taranmış oldu. Tüm örnekler 
aynı zamanda GPS aracılığıyla haritalarımıza işlenerek kaydedildi. Böylece her analiz 
edilen örneğimiz sadece örnek olarak kalmayarak data bankımızda da belli bir jeolojik 
formasyonu temsil eder niteliklere sahip olarak yer almaktadır. Bu uzun vadede MTA 
verileriyle de karşılaştırılabilecek veya eklenebilecek bir birikim oluşturmaktadır. 

SONUÇLAR
İlk aşamada yapmış olduğumuz çalışmalar, özellikle 1998 sonrasında 

gerçekleştirilen ve alınan sonuçlar, kısaca şu şekilde özetlenebilir.
1998 yılı ve sonrasında gerek jeolojik kaynaklardan gerekse arkeolojik çalışmalar 

sonucunda ortaya çıkarılan buluntular üzerinden alınan örnekler arasında benzerlikler 
vardır. Bu benzerlikler Çatalhöyük üzerinden belirtilecek olursa şu ana kadar tespit 
edilmiş olan 29 farklı kayaç türünün (Baysal, 2009) sadece volkanikler ve az sayıda 
metamorfikleri değerlendirilmeye alınarak incelenmiştir (A. Türkmenoğlu et al., 2005).  

Buna göre yapılan analizlerimiz, Çatalda özellikle Mellaart tabakalanmasına 
göre III No.lu tabakalara kadar kullanım alanı olarak Karadağ kökenli malzemelerin 
olduğu daha sonra bu kullanıma çeşitli alanlardan gelen diğer malzemelerin de girdiği 
görülmektedir. Bunlar arasında Sille (Konya) ve Erenler Dağı’nı göstermek mümkündür. 

İkinci dönem çalışmalarımız daha çok çört üzerinde yoğunlaşırken şu ana kadar 
Eskişehir, Afyon, Konya ve Karaman gibi illerden alınan örnekler Çatalhöyük’te aynı 
türden analizleri yapılan arkeolojik buluntular arasında net ilişki benzerlikleri olduğu ve 
bunun da Çatalhöyük yerleşmesinin 200 - 220 km. uzakta bulunan bir çok hammadde 
kaynaklarına kolayca eriştiğini göstermektedir.  Kısaca, obsidyen, deniz kabuğu ve diğer 
taş türleri gibi hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla Çatalhöyük yerleşmesinin en az 
200 km.lik bir etki ve iletişim ağına sahip olduğunu göz önünde bulundurmak gerektiğine 
işaret etmektedir. 
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Resim 1: Çatalhöyük ve çevresinden alınan örneklerin dağılımı. Her bir 
birim geniş bir alanı tanımlamakta ve çok sayıda örnek grubunu belirlemektedir.  

         Resim 2: İkinci dönem XRF analizleri sonucunda bulunan çört kaynakları.
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ISPARTA ARKEOLOJİK SURVEY’İNDE CBS 
UYGULUMALARI

Uygar HECEBİL*

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
izniyle 2008 yılından itibaren Isparta İli ve İlçelerinde yürütülen “Isparta Arkeolojik 
Surveyi (IAS)” projesi 2009 yılından bu yana Isparta İli’nin 24 km. kuzeyindeki Gönen 
İlçesi sınırlarında yer alan Konane antik kenti (Resim: 1) ve çevresinde yürütülmektedir1. 

Konane antik kenti Kuzeybatı Pisidia Bölgesi’nde, Seleukoslar Döneminde 
kurulmuş olan Apollonia ve Seleukeia Sidera koloni kentlerine oldukça yakın 
mesafededir2. Via Sebastea’ya 15 km. mesafedeki bu yerleşme Burdur Gölü’nün batısında 
kalan verimli ovalara hâkim konumdadır. Konumu itibarıyla önemli bir bölgede yer alan 
Konane Kuzeybatı Pisidia Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu bölge doğuda 
Eğirdir Gölü, kuzeyde Karakuş Dağları, güneyde Davras Dağı ve Sagalassos antik 
kentinin bulunduğu Akdağ, batıda ise Burdur Gölü’nün kuzey ucu ve Söğüt Dağları’nın 
doğu uzantısıyla sınırlanmıştır.

2009 yılından bu yana yürütülen yüzey araştırmaları Gönen İlçesi’nin 2 km. 
kadar kuzeybatısında yer alan Kale Tepe üzerindeki yerleşmede yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 
olarak 1675 m. yükseklikteki Kale Tepe üzerinde yürütülen çalışmalarda toplanmış 
olan seramikler, Hellenistik Dönem öncesinin de varlığına işaret etmekle birlikte, 
Kale Tepe’nin tam olarak hangi dönemden itibaren yerleşim gördüğü sorusu henüz 
araştırılmaya muhtaçtır. 

Etkileyici bir biçimde tahkim edilen kalenin içerisinde düzenli bir yol şebekesi 
ve geniş bir yerleşim alanı yer almaktadır. Bu hâliyle yerleşme alanı tam donanımlı bir 
yerleşmenin çekirdeği olma görüntüsü vermektedir. Yüzey araştırması çerçevesinde 
tüm tepenin yani 25 hektarlık bir alanın topografik planı çıkarılmış, giriş kapısı ile sur 
duvarlarının plan, kesit ve rölöve çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 2). Bu çalışmalar 
Total Station ile ölçümü yapılıp Netcad üzerinde işlenmektedir. Bunun dışında ArcGis 

* Uygar HECEBİL, Yüksek Lisans Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arke-
oloji Bölümü, 32260 Isparta/TÜRKİYE, uygarhecebil@gmail.com.
1 2012 Yılı yüzey araştırması çalışmalarına Bakanlık temsilcisi olarak katılan Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü Uzmanı Sayın Egemen Batu Varol’a sağladığı destekten dolayı teşekkür ederiz. Yüzey araş-
tırması çalışmaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, TÜBİTAK 111K376 No.lu proje ve Suna - İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) tarafından sağlanan maddî destekle gerçekleştiril-
miştir. Anılan kurumlara ve sağlamış olduğu çalışma izninden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. Doç. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt başkanlığında 
yürütülen yüzey araştırması çalışmalarında yüksek lisans tezim olan konuyu çalışmama izin veren Hocam’a 
teşekkürlerimi sunarım.

2 Hürmüzlü, B., De Giorgi, A., Iversen, P. A., “New Research in Northwestern Pisidia: Ancient Kona-
ne (Conana) and its Territory”, CollAnt VIII, 235-256 (2009).
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(Arcmap eklentisi), Google Earth ve Netcad yazılımları ile 3D analizlerinde Isparta 
Arkeolojik Survey’inde de kullanılmaktadır. İlk olarak Netcad yazılımı ile belirlenen 
alanların koordinatları, Netgom eklentisi ile Google Earth yazılımını eş zamanlı 
çalıştırılarak belirlenen alanlar Netcad yazılımına x, y, z (enlem, boylam ve yükseklik) 
olarak aktarılmıştır. Bu aktarma işlemi ED50 ve ya ITRF referanslarında yapılmaktadır. 
Bu çalışma sonrasında, Arcmap eklentisi ile bu yapılan topografik harita, georeferencig 
ile Quickbird uydu görüntüsünün referansı olan WGS84 UTM 36 N formatına 
dönüştürülmüştür. Referans dönüştürme işlemi bittikten sonra ise Arcgis yazılımının 3D 
analiz eklentisi ile elde ettiğimiz topografik haritaları yükseklik değerleri ile incelemek 
mümkündür. Bu bağlamda yapmış olduğumuz iki farklı topografik harita coğrafi bilgi 
sistemlerine uygun olarak kullanılmaktadır (Resim: 3).

Kale Tepe yerleşmesine güneyde yer alan ve kısmen korunmuş olan giriş 
kapısı aracılığıyla girilebilmektedir. Batı yönünde yer alan kule oldukça kötü durumda 
olmasından dolayı doğu yönündeki giriş kapısının plan çizimi yapılmıştır. Çizimi eskiz 
ve Total Station olmak üzere iki farklı şekilde tamamlanmıştır. Yapılan eskiz çiziminde 
Total Station ile alınan noktalar Netcad yazılımı ile birleştirilerek yapmış olduğumuz 
topografik plan üzerine oturtulmuştur. Böylelikle yapılan ölçüm ve çizimlerin coğrafi 
bilgi sistemlerine uygun şekilde dünya üzerindeki yerleri belirtilmektedir. Yapılan 
ölçümler ve çizimler sonucunda doğu kulesinin yaklaşık 2.70 x 2.64 m. ölçülerinde 
olduğu anlaşılmaktadır. 2013 yılı çalışmalarında Netcad yazılımı ile eskiz çizimlerini 
topografik plan üzerine oturtmak ve coğrafî bilgi sistemine uygun bir hale getirerek 
dünya üzerindeki konumunu göstermek mümkün olacaktır.

Arazi çalışmalarında tespit edildiği üzere, bazı bölgelerde ana kayaya oyulan 
yataklara yerleştirilen büyük bosajlı taşlardan oluşturulmuş sur duvarının yaklaşık olarak 
11.2 hektarlık bir yerleşmeyi çevrelediği anlaşılmaktadır. Quickbird uydu görüntüsü 
üzerinde ArcGIS programında işlenen görüntü sayesinde sur duvarının sınırları ve 
mimarî yapılar açıkça izlenebilmektedir (Resim: 4). Kale Tepe yerleşmesi kuzey kısımda 
sur duvarıyla çevrilmemiştir. Yerleşme kuzeyde yumuşak bir eğimle verimli ovalara 
açılmakta ve doğuda yer alan Tınaz Tepe’de bulunan yayla yerleşmesiyle kolaylıkla 
birleşmektedir.

Kale Tepe’ de tespit edilen üç adet kulenin Arcmap eklentisi ile viewshed analizi 
yapılmıştır. İnsan gözünün görüş mesafesinin atmosfer etkisi göz önüne alınarak 2.5 
km.lik alanı görmesi mümkündür3. Kale Tepe’de kulelerin yüksekliği yaklaşık olarak 6 
m. olarak korunmuştur. Microsoft Access yazılımı ile bu sayısal değerler girilerek Arcmap 
üzerinde hesaplamalar yapılmıştır. Kale Tepe kulelerinin ne kadarlık bir alanı kapsadığı; 
arazinin eğimi de hesaba katılarak ortaya çıkmaktadır.

Isparta arkeolojik yüzey araştırmasında, dönemlere göre dağılımı, coğrafya, kültür 
ilişkilerini daha iyi anlayabilmek, kayıt altına alınan verileri Microsoft Access yazılımında 
arşivlendirmek için coğrafi bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Toplanan verilerle, mekânsal 
analizler ve 3D analizleri yapılarak farklı özelliklerde haritalar üretilmektedir. Bulgu ve 

3 Koparal, E., Urbanization Process And Spatial Organization in Klazomenian Khora From Early Iron Age To 
Roman Period, (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2011), 40-41.
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buluntuların yorumlanabilmesi için verilerin tek bir yerde toplanması ve analizlerinin 
yapılması gerekmektedir. Bu amaçla coğrafi bilgi sistemlerinden, Isparta arkeolojik 
surveyi olarak faydalanmaya çalışılmaktadır. 2012 yılı çalışmalarımızda viewshed 
analizi yapılarak Kale Tepe’nin çevresinde önceki yıllarda tespit edilen küçük yerleşim 
yerleriyle ilişkisini anlayabilmek amacıyla kullanılmıştır. Önümüzdeki yıllarda Konane 
antik kentinin seramik dağılımlarının dönemlere göre mekânsal analizi yapılacak ve 
kentin sosyal yapısını, ekonomisini, kültürünü daha iyi anlamaya sorulan sorulara yanıtlar 
aramaya ve coğrafi bilgi sistemine dayalı olarak çalışılmaya devam edilecektir. 
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           Resim 1: Pisidia ve Via Sebaste Yolu ( A. De Giorgi, IAS Arşivi).

                      Resim 2: Konane antik kenti topografik planı ( B. Hecebil,  
                      U. Hecebil, IAS Arşivi).
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Resim 3: Netgom ve Total Staion ile yapılan Topografik planlar ve 
                 3D analizleri (U. Hecebil, IAS Arşivi)

Resim 4: Quickbird uydu görüntüsü ve sur duvarları 
                             (U. Hecebil, IAS Arşivi).
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KÜLLÜOBA İLK TUNÇ ÇAĞI MİMARLIĞINDA 
TAŞ KULLANIMI VE TAŞ YATAKLARININ 

ARAŞTIRILMASI
      Erkan FİDAN*1

Küllüoba, Eskişehir İli’nin 35 km. güneydoğusunda, Seyitgazi İlçesi’nin 15 km. 
kuzeydoğusunda ve Yenikent Köyü’nün de 1.3 km. güneyindedir. 300 x 150 m. ebadında 
ve ova seviyesinden 10 m. yükseklikteki höyük, 1996 yılından bu yana Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. T. Efe başkanlığında, benim de 
1999 yılında dâhil olduğum bir ekip tarafından kazılmaktadır.

Gerçekleştirilen kazılar, yerleşmede Geç Kalkolitikten İlk Tunç Çağı sonuna 
kadar kesintisiz yerleşildiği göstermiştir. Yerleşmenin İlk Tunç Çağını eskiden yeniye 
doğru dört ana dönem altında toplayabiliriz:

1. İlk Tunç Çağı’na Geçiş Dönemi           (MÖ 3200-3000)
2. İlk Tunç Çağı I Dönemi         (MÖ 3000-2700)
3. İlk Tunç Çağı II Dönemi                 (MÖ 2700-2400)
4. Erken İlk Tunç Çağı III Dönemi        (MÖ 2400-2200)
 
1. Küllüoba Mimarîsi
 
1A. İlk Tunç Çağına Geçiş Dönemi: Bu dönemde yerleşmenin etrafını çevreleyen 

ve zikzaklar yaparak ilerleyen bir savunma duvarı ve buna yaslanmış dörtgen planlı evler 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). Her iki zikzağın arasına denk gelen kısımlarda sura dik 
olarak ya da enlemesine yerleştirilmiş evler, ortadaki boş alana açılmaktadır. Doğuda 
yer alan uzun bir koridor şeklindeki boşluk ise yerleşmenin girişlerinden birisi olabilir. 
Bu dönemde yapılarda taş temel kullanılmamış, evler sadece kerpiç kullanılarak inşa 
edilmiştir (Resim: 2). 

1B. İlk Tunç Çağı I Dönemi: Kazılarda İTÇ I Dönemi tabakaları için sınırlı 
bir alanda çalışılmış ve çok az mimarî kalıntı ele geçirilebilmiş olduğundan dönem 
mimarîsine ait bilgilerimiz kısıtlıdır. Burada, arka tarafları yamaca yaslanan ve girişleri 
güneye bakan uzun evler (megaron) ortaya çıkarılmıştır. Küllüoba’da bu dönemin en 
önemli mimar özelliği, İlk Tunç Çağına Geçiş Döneminde bilinmeyen söz konusu uzun 
evlerin artık yaygınlaşmaya başlamış olmasıdır. 

1C. İlk Tunç Çağı II Dönemi: Yerleşmede en geniş alanda çalışılan ve dolayısıyla 
en çok bilgi sahibi olduğumuz bu dönemde artık Küllüoba, Aşağı ve Yukarı Yerleşme’den 
oluşur. Yönetici, yöneticinin yakınları ve onlara hizmet eden kişilerin oturduğu düşünülen 
Yukarı Yerleşme, halkın yaşadığı Aşağı Yerleşme’den bir çevre duvarı ile ayrılmaktadır 
(Resim: 3). 

Yukarı Yerleşme, birbirine bitişik olarak yan yana inşa edilmiş mekânların 
içe dönük şekilde avlulara açılması ve arka taraflarının da çevre duvarına dayanması 
prensibine göre inşa edilmiştir. Ortaya çıkarılan kale kapıları orta bölümde yer alan iki 
ayrı büyük avluya bağlanır. Batıda yer alan ve kapladığı alan itibarıyla daha büyük olan 

1* Yrd. Doç. Dr. Erkan FİDAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Gülümbe-Bilecik/TÜRKİYE. erkan.fidan@bilecik.edu.tr 
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avluda ise iki önemli yapı bulunmaktadır. Burada, bağımsız şekilde yerleştirilmiş olan 
ve dönemi için anıtsal sayılabilecek özellikler içeren ’Kompleks II’ adı verilen yapının, 
yerleşmenin yöneticisine ait olduğu düşünülmektedir2. 

Aşağı Yerleşme’de ise çevre duvarının dışında, söz konusu duvara bitişik şekilde 
yerleştirilmiş yapıların haricinde boş alanlara inşa edilmiş yapılar da yer almaktadır. 
Özellikle son yıllarda yapılan kazılar, söz konusu evlerin aynı Yukarı Yerleşme’de olduğu 
gibi ortadaki merkezî avlular etrafında kümelendiğini göstermektedir. 

1D. Erken İlk Tunç Çağı III Dönemi: Tahribat ve yoğun aşınma sebebiyle fazla 
bilgi vermeyen zayıf mimarî, birkaç yapıdan ve genellikle plan vermeyen bazı taş temel 
kalıntılarından oluşmaktadır. Bu sebeple, İTÇ II Döneminde anıtsallaşmaya başlayan 
mimarinîn devamını yerleşme içerisinde takip etmek ne yazık ki oldukça güçtür.

2. Taş Kullanımı
Yerleşmede İlk Tunç Çağına Geçiş Döneminde taş temel olmadan sadece kerpiç 

ile inşa edilmiş yapıların ardından tüm İlk Tunç Çağı boyunca taş, Küllüoba mimarlığında 
değişmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Şüphesiz ki taş en çok yapı temellerinde 
kullanılmıştır (Resim: 4-7). Yapı temellerinin haricinde avlu ve mekân içi döşemelerinde 
de sıklıkla karşımıza çıkan taş, özellikle önemli yapıların ana girişlerindeki sundurmalarda 
rampalı şekilde yerleştirilmiştir (Resim: 8-11). Bunun yanında yapı içlerindeki ocak-
fırın gibi öğelerin yapımında ve çatıyı destekleyen ahşap direk dikmelerin altlıklarında, 
eşik taşı olarak yapı girişlerinde ve söve taşı olarak da girişlerin hemen kenarlarında taş 
kullanılmıştır. Yapılan incelemelerde bazı taşlar ilk bakışta işlenmiş izlenimi verse de,  bu 
taşların hiçbir işleme tâbi tutulmadan, kaynağından çıkarıldıkları şekliyle kullanıldıkları 
anlaşılmıştır. 

 
2A. Yapı Temelleri: Küllüoba İlk Tunç Çağı mimarlığında, temel taşlarının 

kazılan temel çukuruna yerleştirildiği bilinmektedir. Oldukça büyük taşların (200.000 
cm3 – 400.000 cm3 hacminde) kullanıldığı temellerin en alt sıra taşlarının üzerinde ise 
nispeten daha küçük (10.000 cm3 – 100.000 cm3 hacminde) ve kenarları daha düzgün olan 
taş sıraları yer alır (Resim: 6). Toprak seviyesi üzerindeki bu temel taşlarının genellikle 
iki sıra hâlinde ve düzenli olarak yerleştirildiği saptanmıştır. Bunların arasında oluşan 
boşluklar ise küçük taşlar ve toprak harçla doldurulmuştur. Özellikle taşların mekân içine 
bakan yüzeylerinin düzgün olmasına ayrı bir gayret gösterilmiş, bu taşların bilinçli olarak 
seçilip kullanılması sağlanmıştır. Ayrıca duvarın alt sıra kerpiçlerinin düzgün bir zemin 
üzerine yerleştirilebilmesi için, temelin üst sıra taşlarının da düzgün yüzeyli olmasına 
dikkat edilmiştir. Hatta bunun sağlanabilmesi için, zaman zaman taş temel ile kerpiç 
duvar arasına yatay ahşapların yerleştirildiği görülmektedir (Resim: 7).

2B. Avlu ve Yapı Tabanları: Küllüoba yerleşmesinde avlu tabanlarının genellikle 
sıkıştırılmış/bastırılmış kilden yapıldığı bilinmektedir. Taş döşeli tabanlar ise az 
sayıdadır. Bu durum, tabanın kullanım dışı kalmasından sonra taşlarının alındığı şeklinde 
yorumlanabilir. İTÇ II Döneminde ‘Kompleks I’ adı verilen yapının ortasında yer alan 
avlunun en azından bir kısmının taş döşeli olduğu anlaşılmıştır (Resim: 8).

Özellikle İTÇ II Döneminin ikinci yarısında yerleşmede yapı içlerinde de taş 
döşemeler görülmeye başlanır. Bu döşemelere en güzel örnekler, İTÇ II yerleşmesinde 
büyük avluda bağımsız şekilde yerleştirilmiş olan ve şeklinden dolayı Trapez Yapı adı 

2 Efe ve Fidan 2008, 67-102.
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verilen binanın orta odasından, yerleşmenin kuzeydoğusundaki Kompleks I’den (Resim: 
9) ve yönetici binası olduğunu belirttiğimiz Kompleks II’ye ait uzun evin arka odasından 
gelmektedir. Ayrıca yerleşmenin kuzeybatısındaki bazı Aşağı Yerleşme evlerinin 
tabanlarının da kısmen taş döşeli olduğu saptanmıştır. Yerleşmede önemli yapıların 
girişlerindeki taş döşemlerin ise genellikle rampalı şekilde inşa edildiği anlaşılmıştır 
(Resim: 10). Yapılan kazılar, söz konusu muntazam işçilik gösteren döşemelerin kerpiçle 
kaplandığını ve giriş kısmında ise büyük olasılıkla merdiven için ahşap malzemenin 
kullanıldığını göstermiştir (Resim 11).  

2C. Diğer Yapı Öğelerinde Taş Kullanımı: Taş, mekân içlerinde sıklıkla 
karşılaştığımız fırınların inşasında ana yapı malzemesidir. Küllüoba’da genellikle 
odaların arka köşelerine yerleştirilen fırınlar, dairesel bir taban üzerinde, küçük ebattaki 
plâka taşların uçlarını içe doğru taşırarak yalancı bir kubbe oluşturulması ve bunun dış 
taraftan çamur harcıyla sıvanması sonucu inşa edilmiştir. 

Yerleşmede ahşap kapılarla ilişkisi olduğunu bildiğimiz ve girişlerin hemen 
kenarında ortaya çıkarılan söve taşlarının yanı sıra çatıları desteklemek için kullanılan 
ahşap direklere ait çukurların alt kısmında yassı taşlar, dikme altlığı olarak kullanılmıştır. 
Ayrıca yerleşmede neredeyse tüm yapı girişlerinin üzerinde genellikle tek, bazı durumlarda 
yan yana iki ya da üç yassı taşın kullanıldığı eşik taşları da bulunmuştur. Bunun yanında 
yerleşmede boyu 1,5 metreyi geçen iki tane de dikili taş bulunmuştur. Bunlardan boyu 2 
m. olan dikili taş, İTÇ II’nin erken evrelerinde Kompleks I’in avlusu içinde doğu kapısına 
yakın şekilde konumlandırılmıştır. Boyu 1,5 m. olan diğer dikili taş ise İTÇ II’nin ikinci 
yarısına tarihlenen bağımsız yerleştirilmiş bir yapının hemen kenarında ele geçirilmiştir.

3. Taş Cinsleri
Yerleşmede, kireçtaşı, killi kireçtaşı, çört (çakmaktaşı) ile tortul (çökel) ve 

kuvarsitten oluşan metamorfik (başkalaşım) kayaçlar kullanılmıştır.
Bej-krem renkli, sert, dayanıklı, caco3 bileşimli, az miktarda kil ve bazı 

minarelerden oluşan kireçtaşları, sığ ve gölsel ortamda çökelmiş ve zamanla taşlaşmıştır. 
Bu tür kireçtaşlarının (kalker) birim hacim ağırlıkları, bileşim ve gözenek durumuna bağlı 
olarak 2.54-2.66 gr/cm3 arasında değişmektedir. Bu tür taşlar üzerinde oluşum sırasında 
ve sonrasında çeşitli etkilerle çatlaklar ve kırıklar meydana gelir. Dış etkenlerle, kireçtaşı 
tabakaların bu kırık ve çatlaklar boyunca birbirlerinden zamanla ayrılması sonucu, doğal 
olarak çeşitli ebatta bloklar oluşur.

Killi kireçtaşı, kirli-beyaz renkli kısmen gözenekli, kalkere göre kil oranı daha 
fazla olan ve içerisinde kil ile birlikte “tüf” diye tanımlanan volkanik malzemeler de 
içeren caco3 bileşimli bir kireç taşı çeşididir. Bu tür, bej-krem renkli kireçtaşlarına göre 
yoğunluğu daha az olan kireçtaşlarından oluşur. Kazıda ele geçirilmiş olan büyük taşlar 
genellikle killi kireçtaşlarıdır ve bu taşların birim hacim ağırlık 2.52 gr/cm3 olarak 
alınabilir. 

Çört olarak da adlandırılan çakmaktaşı, genellikle bej-sarımsı ve bazen de gri 
renklidir; Sio2 (silisyumoksit) bileşimli olup kalınlığı değişkendir ve taşa rengini veren 
farklı mineraller ile az miktarda da kil içermektedir. Çakmaktaşları, dayanıklı ve çok 
sert olmasına rağmen, oldukça kırılgan bir yapıya sahiptir. Höyükte yapı malzemesi 
olarak kullanılan çakmak taşlarının genellikle tablasal olduğu anlaşılmıştır. Bu cins 
taşların bileşim-oluşum koşulları ve geçirmiş oldukları evrelere bağlı olarak birim hacim 
ağırlıkları 2.61-2.72 gr/cm3 arasında değişir. Çakmaktaşları üzerinde oluşumu sırasında 
meydana gelen çatlak yüzeyler daha düzgündür; dolayısıyla bunlar, doğada en azından 
bir kenarları oldukça düzgün olarak ele geçirilebilmektedir.  
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Küllüoba Yerleşmesi’nde mimarîde kullanılan diğer bir taş cinsi de kuvarsit 
olarak da adlandırılan başkalaşım göstermiş kayaçlardır. Bu tür başkalaşım kayaları, 
daha önceden var olan kayaçların başta sıcaklık ve basınç olmak üzere farklı etkenler 
nedeniyle değişime uğraması sonucu oluşur. Dayanımı ve sertliği fazla olan kuvarsit, 
kumtaşı olarak adlandırılan taneleri ve bağlayıcısı silisyum olan tortul kayaçların basınç 
ve sıcaklık etkisinde oluşmuştur. Kuvarsitlerin birim hacim ağırlığı diğer kayalara göre 
daha fazladır. Bunun nedeni ise basınç etkisi ile gözeneklerin kapanması ve bu sebeple 
taşın daha yoğun bir hâl almasıdır. Kuvarsitler için birim hacim ağırlığı 2.70 gr/cm3 
alınabilir. Kuvarsitler doğada genellikle mika şist diye tanımlanan birimlerle ardalanmalı 
ve tabakalı bir şekilde gözlenmektedir. Şistli kısımların yapraklanma özelliğine sahip 
olması ve içerisindeki minerallerin çabuk ayrışması nedeniyle bu tür dayanıksızdır. Bunun 
doğal sonucu olarak kalınlığı fazla olmayan kuvarsitler kolayca bulunduğu ortamdan 
çıkarılabilir. Ayrıca başta aşınma olmak üzere, çeşitli doğal etkenler sonucu bu tür taşlar 
serbest bloklar hâlinde de bulunabilir.

4. Taş Yataklarının Araştırılması
Küllüoba ve çevresinde yapılan araştırmalarda, höyük ve civarının çok az bir eğime 

sahip olduğu gözlemlenmiştir; akarsu (kuru vadi yamaçları), iş makineleri yardımıyla 
açılan yaklaşık 1.5 m. derinliğindeki kanallar ve bunların kesitleri incelendiğinde herhangi 
bir taş veya kayaç oluşumuna rastlanmamıştır. Bunun üzerine Küllüoba Höyüğü merkez 
olmak üzere, yaklaşık 15 km. çapında bir alanı içine alacak şekilde, araştırma bölgesi 
genişletilmiştir3. Gözlemler sonucu elde edilen bulgular ve olası taş yatakları şunlardır 
(Resim: 12):

Otyoludere: Küllüoba’da Kompleks II’nin güney duvarının yapımında kullanılan 
kuvarsite ait yataklar, araştırma bölgesi içerisinde sadece, höyüğün kuş uçuşu yaklaşık 9 
km. doğusunda yer alan, Otyoludere mevkisinde saptanmıştır (Resim: 12: 1).

Küçükçal Tepesi ve Kırkız Dağı batı etekleri: Höyüğün kuş uçuşu yaklaşık 8-9 
km. güneydoğusunda yer alan bu gözlem noktalarında geniş alanlar kapsayan metamorfik 
kayalar gözlenir. Koyu gri renkli bu metamorfikler, ca-mg (co3)2 bileşimli kireçtaşlarının 
başkalaşımı sonucu oluşmuştur. Mermer olarak adlandırılan bu kayalar, masif görünümlü, 
çok sert ve dayanıklıdır. Bu malzemenin höyükte hiç kullanılmadığı bilinmektedir 
(Resim: 12: 2-3).

Dişlik Sırtı: Höyüğün yaklaşık 7.5 km. güneyinde Gümüşbel Köyü sapağında 
‘Dişlik Sırtı’ olarak adlandırılan mevkiinin doğu yamaçlarındaki iki ayrı noktada genellikle 
kalın katmanlı, masif görünümlü ve yer yer çatlaklı parçalanmış büyük bloklardan oluşan 
çakmaktaşları tespit edilmiştir. Aynı tepenin batı yamacında da çakmaktaşı yatakları yer 
almaktadır (Resim: 12: 4-6). 

Eski Avdan Tepesi: Höyüğe 9 km. mesafedeki Eski Avdan Tepesi’nin batı 
yamaçlarında, kirli beyaz renkli killi kireçtaşları gözlemlenmiştir. Buradaki kireçtaşları, 
altlarının oyulması sonucu, doğal çatlaklar boyunca parçalanmış, böylelikle çeşitli 
boyutlarda taş bloklar oluşturmuştur (Resim: 12: 7).

3 Küllüoba çevresinde taş yataklarının araştırılması, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik - 
Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. 
Doç. Dr. Ali Yalçın ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Kendisine bu zevkli çalışma için teşekkür ederim.
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Sırakayalar Mevkii: Küllüoba’nın yer aldığı ovaya oldukça hâkim 1026 m. 
yükseklikteki ve höyükten kuş uçuşu 4.0-4.5 km. güneybatıdaki Sırakayalar Mevkii’nin 
doğu yamacını oluşturan 8 No.lu gözlem noktasında çoğunlukla çakmaktaşı blokları 
görülmüştür. 9 No.lu gözlem noktası ise bu mevkiinin kuzey yamacındadır ve burada 
kireçtaşı ve killi kireçtaşı yatakları vardır (Resim: 12: 8-9).

Mumlu Tepe: Höyüğün kuş uçuşu 4 km. güneybatısındaki Mumlu Tepe ve 
civarında, yüzeyde dağınık bir şekilde farklı ebatta çakmaktaşı, kireçtaşı ve killi kireçtaşı 
blokları yer almaktadır (Resim: 12: 10).

Çeşmebayır Sırtı: Küllüoba’nın yaklaşık 5 km. batısında, Değişören Köyü’nün 
güneydoğusunda kireçtaşı ve killi kireçtaşı ardalanması göze çarpmaktadır. Ayrıca sırtın 
yaklaşık 1 km. kuzeyinde de kireçtaşı ve killi kireçtaşı yatakları tespit edilmiştir (Resim: 
12: 11-12).

Dikilitaş Tepe: Höyüğün yaklaşık 5 km. kuzeybatısında bulunan Dikilitaş Tepe’nin 
güney yamaçlarında genellikle killi kireçtaşı ve kireçtaşı ardalanması gözlemlenmektedir 
(Resim: 12: 13).

Kocakır Tepe: Höyüğün yaklaşık 4.5 km. kuzeybatısında yer alan Kocakır Tepe’nin 
güney yamaçlarında killi kireçtaşı, kireçtaşı ve çakmaktaşı yatakları görülmektedir 
(Resim: 12: 14).

Yapılan araştırmalar sonrasında arazinin genel konumu, taşların boyutları ve 
yatakların höyüğe uzaklıkları göz önünde bulundurulduğunda, kısaca şu sonuçlara 
ulaşılmıştır:  

Höyükte sadece Kompleks II’de kullanılan mika sıvamalı kuvarsitler (metamorfik 
taşlar) 1 No.lu gözlem noktasındaki Otyoludere’den alınmış olmalıdır (Resim: 12: 1). 
Kireçtaşı, killi kireçtaşı ve çakmaktaşlarının ise günümüzdeki durumları ve höyüğe 
yakınlığı açısından değerlendirildiğinde, başta Mumlu Tepe (Resim: 12: 10) ve Sırakayalar 
(Resim: 12: 8 ve 9) olmak üzere Değişören köyünün doğusundan (Resim: 12: 11, 12, 13 
ve 14) alındığı tahmin edilmektedir. Küllüoba’nın batısındaki bu taş yataklarının yanı 
sıra, höyüğün güneyindeki Seyitsuyu Deresi’nin yatağı ile bu derenin yakın çevresindeki 
engebeli arazide yer alan taş yataklarından (Resim: 12: 4, 5 ve 6) özellikle çakmak taşı 
alınmış olabileceği göz ardı edilmemelidir. Ancak buradaki taş yataklarının birkaç km. 
doğusunda henüz kazılmamış olan Üryan Höyük yer alır. Küllüoba Höyüğü ile benzer 
ölçülerde olan ve İTÇ II Dönemi katları içeren söz konusu yerleşmede yaşayanların, 
yakınlık sebebiyle, bu yatakları kullanmış olması daha büyük bir olasılıktır. 

Tüm bu yatakların yanında yakın çevrede yüzeyde yer alan tarla taşları ile höyüğün 
hemen güneyinden geçen ve bugün kurumuş olan Kireçkuyusu Deresi’nin yatağından da 
az da olsa küçük ebattaki taşlar temin edilmiş olabilir.  

Sonuç
İlk Tunç Çağında özellikle büyük ebattaki taşların yerleşmelere nasıl taşınıp 

getirildiği konusunda bir bilgi yoktur. Bu konudaki en erken bilgileri, M.Ö. 7. yüzyıla 
tarihlenen Ninive’deki Asur kabartmaları oluşturur4. Söz konusu kabartmalarda onlarca 
işçinin halat, kaldıraç, kalas ve makaralar yardımıyla işlenmiş büyük taş bloklarını 
getirdiği görülür. Bu bilgilerin ışığı altında Küllüoba’daki taşların uzaklardan getirilip 
kullanılmasında kolektif bir çalışmanın gerekliliğinden ve bunu sağlayacak bir 

4 Layard 1853, Lev. 12, 13, 15.
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organizasyonun varlığından söz etmemiz gereklidir.
Küllüoba çevresinde daha kısıtlı taş temin edilebilecek Kireçkuyusu Deresi’nin 

yatağı dışında, yerleşmeye en yakın taş yataklarının 4-5 km. mesafede yer aldığı 
anlaşılmaktadır. Özellikle yapı temellerinde kullanılan bazı büyük taşların 1 tonun 
üzerinde ağırlığa sahip olduğu düşünüldüğünde, bu taşların yerleşmeye taşınması ve 
sonrasında boyut ve şekillerine göre bilinçli olarak kullanılması, burada da önemli bir 
organizasyonun varlığını kanıtlamaktadır. Küllüoba’da İlk Tunç Çağının ortalarında 
Aşağı ve Yukarı Yerleşme ayrımlarının başlamış olması, başka bir anlatımla sosyal sınıf 
farklılıklarının daha tanımlı bir hal alması, artık yöneticilerin varlıklarını iyiden iyiye 
hissettirmeleri ve geniş alana yayıldığı düşünülen Aşağı Yerleşme’deki yoğun nüfus, bu 
tarz organizasyonların yerleşmede de yapılabileceğini gösteren unsurlardır.
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FARKLI MÜHÜRLERİN TAHRİBATSIZ MUAYENE 
METOTLARI İLE İNCELENMESİ

  

A. Beril  TUĞRUL*1

ÖZET
Bu çalışmada, farklı mühürlerin incelenmesi ve değerlendirilmesine 

ilişkin olarak tahribatsız muayene yöntemleri ile çalışılmıştır. İlk çalışılan 
mühür  Şarhöyük kazısından bulunmuş Hitit mührü olup bir prense ait olduğu 
belirlenmiştir. İkinci mühür Panaztepe kazısı buluntusu hayli yıpranmış bir 
mühürdür. Yapılan çalışmayla mührün önemli parçasının kopmuş olduğu 
tespit edilmiştir. Üçüncü çalışılan mühür ise Osmanlı Dönemine ait bir mühür 
olup vassale tekniği uygulamasıyla sayfa arasında kalmış bir mühürdür. Optik 
yöntemlerin uygulanmasıyla iki kelime okunabilmiştir. Böylelikle, mühürlerin 
yıpranmış ve/veya korozyona uğramış veya silik durumda olmalarına karşın, 
uygulanan tahribatsız muayene metotları ile eserler üzerinde ileri bilgiler 
edinilmesi mümkün olmuştur.

ABSTRACT
INVESTIGATION OF DIFFERENT STAMPS BY USING NON-

DESTRUCTIVE TESTING METHODS

In this study, non-destructive testing methods were used on three stamps that were 
related to different places and periods. The first stamp was a Hittite artefact and was 
founded from excavation of Şarhöyük. It was determined that it is belong to a Lord of 
Hittite. The second stamp was an artefact from Panaztepe excavation and it was highly 
destroyed one. With the application of non-destructive testing it was determined that a 
part of stamp was sliver. The third stamp was a stamp on an Ottoman book, which was 
remind between vassal pages. But two words can be read from stamps by the application 
of optic methods. Therefore, in spite of the stamps were destroyed and/or decrepit surface, 
or having undistinguished position, some additional knowledge can be informed by using 
non-destructive testing methods.

GİRİŞ
“Tahribatsız Muayene Metotları”, adından da hemen anlaşılacağı üzere, 

uygulandığı obje veya malzemeye herhangi bir hasar ve kayba neden olmadan, 
malzeme veya objenin özellikleri hakkında bilgi verebilen teknikler olarak 
nitelenmektedir [1, 2]. Dolayısıyla, incelenmek istenen obje veya malzemenin 
bizzat kendisi üzerine uygulanabilmektedir.  Bu bağlamda, tek ve yegâne olan 
antik ve arkeolojik eserlerin incelenmesi için tahribatsız muayene metotları 
tercihan uygulanan teknikler olmaktadır [3]. Burada, farklı yer ve farklı dönemlere 
* Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL, İstanbul Teknik Üniversitesi – Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim 
Dalı, Maslak, İstanbul/TÜRKİYE
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ilişkin mühürler üzerinde tahribatsız muayene metotları ile yapılmış incelemeler 
tanıtılmaya çalışılacaktır.

Bu çalışmanın amacı, tam olarak çözümlenemeyen üç farklı mühür hakkında 
ileri bilgi edinilmesidir. Mühürler, yıpranmış ve/veya korozyona uğramış veya 
silik durumda olmalarına karşın, uygulanabilecek tahribatsız muayene metotları 
ile, eserler üzerinde ileri bilgiler edinilmesi hedeflenmiştir.  

Mühürlerin incelenmesi için farklı tahribatsız muayene metotlarıyla 
çalışılmıştır. Bu çalışmada tanıtılan araştırmalar, İ.T.Ü. (İstanbul Teknik 
Üniversitesi) Enerji Enstitüsü Laboratuvarları’ndan Radyografi ve Tahribatsız 
Muayene Metotları Laboratuvarları olanakları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Öncelikle, X-ışını radyografi tekniği uygulanmıştır. Ancak, mühürlerin 
biçimi ve malzemeleri çerçevesinde yeterli ileri bilgiler alınamadığı görülmüştür.  
Eserlerin biçimlerinin ovallik içermesi, radyografi tekniklerinin uygulanması 
açısından sorunlar içermekteydi. Bu nedenle, radyografi tekniklerinin dışında da, 
eserler üzerinde,  tahribatsız muayene metodu uygulanması yoluna gidilmiştir. 

İleri detay bilgilerin sağlanabilmesi için, özellikle, mühür ve pandantif 
için farklı bir tahribatsız muayene metodu uygulaması yoluna gidilmiştir. Bu 
yöntem, penetrant uygulamasıdır. Bu bağlamda, yapılan çalışmalarla ulaşılan 
sonuçlarla yetinilmemiş ve daha da ileri sonuçlar alınması için, tahribatsız 
muayene yöntemlerinden biri olan “penetrant” uygulaması yapılmıştır. Penetrant 
testi, yüzeysel bir tahribatsız muayene yöntemi olup hemen her tür malzemeye 
uygulanabilmektedir. Penetrant değerlendirmesi için ultrviolet (UV) altında 
inceleme yapılmıştır.  Metal olan mühre penetrant uygulamasında sorunla 
karşılaşılmamıştır.

Kâğıt üzerine uygulanmış mührün incelenmesi için infrared ve optik 
halojen ekran kullanılmıştır. Uygulamadan sonra, durum, renk ve ışık kontrastı 
açısından farklı şekillerde değerlendirme yapabilmek üzere, görüntü netleştirme 
yapılmıştır. Digital kamera kullanılarak, eser görüntüleri bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır. Alınan görüntü, sanal değerlendirme çerçevesinde olabildiğince net 
hâle getirilmiştir. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR
Çalışılan ilk mühür Şarhöyük kazısı buluntusu olan bir Hitit mühür 

baskısıdır. 1995 yılı kazı çalışmaları sırasında ulaşılmış olan mühür, T/27 
Açması’nın kuzeydoğusunda bulunmuştur ve 805.58 kotuna aittir. M.Ö. 13. 
yüzyıla ait olan eser, halen Eskişehir Müzesinde A.12.95 Env.No  ile  kayıtlı  
olarak  bulunmaktadır [4].

Hitit mühür baskısına önce X-ışını radyografisi uygulanmıştır. Mührün 
keskin hatlara sahip olmaması nedeniyle ileri bilgi edinilememiştir. Bu durumda, 
optik yöntemler uygulanması yoluna gidilmiştir. Elde edilen bir görüntü Resim 
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1’deki fotoğrafta görülmektedir. Fotoğraftaki görüntünün incelenmesi sonucunda 
bazı şekiller fark edilir olmuştur. Ayrıca, balmumu üzerine alınan mühür 
baskısının üzerinden de hareket edilerek Resim 2’deki çizim yapılabilmiştir. 
Konu uzmanları, söz konusu şekilleri değerlendirdiğinde, isminin tüm harfleri 
seçilememiş olsa da mührün bir Hitit prensine ait olduğu anlaşılmıştır. 

Çalışılan ikinci mühür Panaztepe buluntusu bir mühürdür. Mührün bronz 
olduğu belirtilmektedir. Önemli ölçüde korozyona uğramıştır. Bir disk üzerinde 
tutma kısmı ile beraber yüksekliği 2.6 cm. ve kalınlığı 1.4 cm., çapı ise 2 cm.dir. 
Söz konusu mühür, kazı envanter numarası olarak Pz 01/01 Env. No ile kayıtlı 
bulunmaktadır [5]. Plan kare M-15 I/b’den çıkarılmıştır. Mührün fotoğrafı Resim 
3’te görülmektedir. Mühre önce X-Işını radyografi tekniği uygulanmıştır.  Ancak, 
ileri bilgi edinilememiştir. Elde edilen radyograf Resim 4’te görülmektedir. Daha 
sonra, tahribatsız optik yüzey metodu uygulanmıştır. Resim 5’te ise, uygulanan 
optik yüzey metodu ile ulaşılan mühre ilişkin bir görüntü verilmektedir. Bu 
görüntüden hareketle, mührün önemli bir kısmının erozyona uğramış olduğu 
kanaati edinilmiştir.

Çalışılan son mühür Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyonunda bulunan, 
16. yüzyıl tarihli bir elyazması mantık kitabının arkasında yer alan mühürdür. 
Ketebe kaydına göre bu kitap, ünlü Osmanlı âlim ve müellifi Hasan Kâfi Akhisarî 
tarafından 1581’de yazılmış ve 1590’da istinsâh edilmiştir. Kitabın sanatlı 
bir kitap olmaktan çok okumaya, kullanıma yönelik bir üretimin eseri olduğu 
belirtilmektedir. Muhtemelen cetvellerin kırılma sorununu gidermek amacıyla 
kitap sanatlarında önemli bir kâğıt birleştirme tekniği olan vassale işleminin 
uygulanmış olduğu düşünülmektedir. Kitabın bir onarım geçirmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. Orijinal kâğıt ve yeni eklenen kâğıdın oldukça benzer olduğu 
belirtilmiştir ve vassale uygulaması güçlükle fark edilmektedir. 

Vassale sırasında kitabın ilk sayfasının yalnızca sayfa kenarları 
yenilenmemiş, eski sayfanın ortasından kesilerek çıkarılan yazı alanı, 
güçlendirmek amacıyla yeni bir kâğıdın üzerine yapıştırılmıştır. Yenilenen kitap 
elden ele geçmiş, kitaba sahip olan kimselerin aidiyet kayıtları ve mühürleri ilk 
sayfanın arkasına yapıştırılan yeni kâğıdın üzerindeki yerini almıştır [6]. Ancak 
tek bir mühür, bu iki kâğıt arasında sıkışıp kalmıştır.  Mührün arada sıkışık kaldığı 
sayfanın ön ve arka sayfaları sırasıyla Resim 6 ve Resim 7’de verilmektedir. 
Resim 8’de ise mührün iz görüntüsü görülmektedir.

Burada obje kâğıt olduğu için radyografi uygun bir teknik değildir. 
Dolayısı ile bu eser üzerinde infrared ve optik teknikler uygulanmıştır. Resim 
9’da infrared uygulamaya ilişkin görüntü ve Resim 10’da da optik uygulamayla 
ulaşılan görüntü verilmektedir. 

Optik uygulama ile yapılan inceleme iyi sonuç vermiş ve mühür üzerindeki 
şekiller netleşebilmiştir. Mühür basıldığı sırada mürekkep mührün tüm yüzeyine 
sürülmemiş olduğundan, ancak “Vakıf Hasan ….” ibaresi okunabilmiştir. 
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SONUÇ
Yapılan çalışmalarla, Hitit, Panaztepe ve Osmanlı mührü tahribatsız muayene 

yöntemleri çerçevesinde uygulama yapılmıştır. Uygulamalarda radyografi tekniği 
uygulaması, objelerin biçimleri ve/veya malzeme özellikleri nedeniyle istenen mertebede 
ileri bilgi alınamamıştır. Daha sonra optik tekniklerle çalışılmış ve ileri bilgiler elde 
edilebilmiştir. 

Panaztepe mührü farklı tekniklerle yapılan çalışmalarla bazı izler tespit edildiyse 
de bunların anlamlandırılması zor görülmektedir. Mühürde aşınmadan öte hasara 
uğramanın söz konusu olduğu düşünülmüştür.

Öte yandan, özellikle, Hitit mührü ve Osmanlı mührü için aydınlatıcı izler tespit 
edilebilmiş ve yol gösterici sonuçlar alınabilmiştir.  Böylelikle, buluntular üzerinde 
bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutulmuş olmaktadır.
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GÜVERCİNKAYASI KERPİÇ KARAKTERİZASYONU

Sina NOEI1*

Davut LAÇİN

Özet
Bu çalışmada Güvercinkayası kazısına ait kerpiç bloklar ve taban ve duvar 

sıvalarının karakterizasyonu konu edilmiştir. 
Çalışmanın amacı; arkeolojik kazılarda bulunan ve açığa çıkarılan kerpiçlerin 

içeriğinin belirlenerek, kazı alanında yapılmak istenen rekonstrüksiyon, sağlamlaştırma 
ve dolgu gibi onarımlarda orijinal malzemeye en yakın olan karışımların belirlenmesi ve 
bu doğrultuda uygulamaların yapılmasıdır. 

Giriş
Aksaray İli sınırları içinde (Çatalsu-Gülağaç) yer alan Güvercinkayası, Mamasun 

barajı göl alanı içinde ve Melendiz Irmağı’nın kıyısında tek başına yükselen bir kayalıktır. 
Orta Kalkolitik Çağa (cal. C14 M.Ö. 5200-4750) tarihlenen yerleşmede araştırmalar, 
1996 yılında başlamıştır (Gülçur, v.d. 2005).

Yerleşmenin ana yapı malzemeleri; duvar örgüsünde ve konut içi taşınmazların 
iskeletinde çamur harçlı taş örgü,  dikmeler ve kapı pervazlarında ahşap, çatı örtüsünde 
ise saz demetleri ve sıkıştırılmış topraktır. Mekân içlerinde taban ve duvar cephelerinin 
yanı sıra silolar, fırınlar ve benzeri taşınmazların yüzeyleri de çamur harç ile sıvanmıştır. 

Güvercinkayası’nın son tabakasını yukarı yerleşmede, sur bedeni üzerinden geçen, 
örgüsünde analı kuzulu, tam ve yarım kerpiç tuğlaların kullanıldığı bir teras yapısı ile 
aşağı yerleşmede, kuzey yamaçta, gene kerpiç tuğla malzemeli büyük bir bina kompleksi 
temsil etmektedir. Teras yapısının yaklaşık 30 m. uzunluğunda ve 5 m. genişliğindeki 
bir bölümü ve ancak en alt birkaç sırası açığa çıkarılabilmiştir. Kuzey kesimi ise, baraj 
gölünün neden olduğu dalga erozyonu tarafından tamamen tahrip edilmiştir. 

Kerpiç tuğla teras yapısının önemli bir özelliği de, tam ve yarım tuğlaların yanı 
sıra tuğlaları birbirine tutturan çamur harcın renklerinin farklı olmasıdır. Saptanabildiği 
kadarıyla, tam tuğlalar çok açık bozumsu, yarım tuğlalar sarımsı, çamur harç ise maviye 
dönen renklerdedir.

Kerpiç Örnekler Üzerine Yapılan Çalışmalar
Güvercinkayası kerpiçlerini tanımlamak ve özelliklerini belirlemek üzere, örnek 

alınacak parçaların arazide in situ fotoğrafları çekilerek (Dorrell, G. P., 1994) örneklerin 
her birine numara verilmiş ve alındıkları tarih, buluntu yeri, koordinatları ve yükselti 
değerleri listelenmiştir. 

Örnek alma işleminde eldiven kullanılmış ve örnekler kilitli poşetlere 
yerleştirilmiştir. Yukarıda tanımlandığı biçimde, her örnek için hazırlanan bir bilgi fişi 

1* Sina NOEI, M.A., Konservatör/Restoratör.  Sarıgül Sok. Gül Apt. No:24/2 D:14, Caddebostan, Kadıköy/
İSTANBUL.sina151@hotmail.com
 Yard. Doç. Dr. Davut LAÇİN,  İstanbul Üni. Jeoloji Mühendisliği Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı, 
 davut@istanbul.edu.tr
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aynı zamanda poşetlerin içine de yerleştirilmiştir. 
Güvercinkayası kazısından çıkan kerpiçlerin içeriklerini teşhis etmek için 

çeşitli analizler yapılmıştır. Bu analizler; fizikomekanik, petrografik, kimyasal ve âletli 
analizlerdir.

Fizikomekanik analizler; özgül ağırlık, elek analizi, nem miktarı, hidrometre 
analizi ve Atterberg limitlerinin belirlenmesi (Kalinski, M., 2006) şeklindedir.  

Petrografik çalışmalar; kesit örneği hazırlanarak genel fazlar arasındaki adesyon 
ve kohezyon, asitle reaksiyona girecek karbonatlı agregaların yaklaşık alansal oranı 
gibi doku özellikleri ve agregaların ve bağlayıcı içeriğinde bulunabilecek maddelerin 
mineralojik nitelikleri, agrega tipleri ve ince kesitlerin stereo ve polarizan mikroskop ile 
incelenmesini (Pansu, M., 2006)  kapsamaktadır. 

Kimyasal analizler; asitle muamele, kızdırma kaybı, tuz testleri (klor, nitrat, sülfat 
ve karbonat), iletkenlik, yağ, protein analizleri ve organik madde analizlerini (Teutonico, 
J. M., 1988) kapsamaktadır. 

ICP, XRD, SEM-EDS ve BET analizleri ise uygulanan ileri analiz teknikleridir. İleri 
analiz teknikleri ile yapılan analiz sonuçlarına bakıldığında, basit kimya laboratuvarında 
yapılan analiz sonuçlarını desteklediği ve uygulama yapmak üzere hazırlanacak 
malzemeler için yeterli olduğunu göstermiştir. 

Bu çalışmada, kerpiçlerin içeriğinin belirlenmesi sonucunda kazı alanında 
yapılmak istenen rekonstrüksiyon, sağlamlaştırma ve dolgu gibi onarımlarda orijinal 
malzemeye en yakın olan karışımların belirlenmesi ve bu doğrultuda uygulamaların 
yapılması sağlanabilecektir. 

Yapılan analizler ve sonuçları aşağıda tablo hâlinde verilmiştir.

Analiz Sonuçları

1. Elek Analizi

Örnek                                   Elekte Kalan (%, μ)

No 5000 2500 1000 500 250 125 65 <65 

3
5
7
8
10

1.00
13.77
8.46
9.08
7.79

3.86
7.97
7.10
12.57
6.17

2.58
3.74
6.55
9.71
3.84

3.41
1.76
5.06
5.87
2.24

20.69
11.69
15.62
16.38
13.26

19.66
22.11
21.48
15.32
23.52

25.57
28.93
20.67
15.72
23.81

23.19
9.99
15.03
14.93
19.34

2. Hidrometry, Asitle Muamele Ve Sonrası Elek Ve Kızdırma Kaybı Analiz Sonuçları.
Örn. 3 5 7 8 10
% kum 60.46 62.32 47.41 56.10 67.95
% silt 14.95 10.99 17.28 28.69 15.35
% kil 24.59 26.69 35.31 15.21 16.70
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Örnek Kızdırma Kaybı 
(%)

 Asitte (%)                                   Elekte Kalan (%, μ)

No. Nem 550OC CaCO3 Kayıp Kalan 5000 2500 1000 500 250 125 65 <65 

3
5
7
8
10

2.40
1.40
4.18
3.26
2.35

6.72
3.12
4.65
1.36
2.70

13.70
13.45
21.30
4.20
19.05

24,79
25.42
16.33
6.91
25.69

75.21
74.58
83.67
93.09
74.31

4.97
12.40
1.85
25.15
17.59

5.39
9.39
5.82
10.42
6.02

7.06
5.62
3.26
8.89
6.70

7.75
7.07
11.26
6.11
12.55

15.32
10.96
6.80
8.58
13,15

16.85
15.13
8.54
7.21
15.35

17.87
17.10
19.80
8.77
15.90

24.79
22.32
42.66
24.87
22.73

3. Icp Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması

ELEMENT→ 
ÖRNEKLER↓

SiO2
%

Al2O3
%

Fe2O3
%

Mg O
%

Ca O
%

Na2O
%

K2O
%

TiO2
%

P2O5
%

MnO
%

Cr2O3
%

3
5
7
8
10

49.31
55.81
52,87
63.28
51.74

9.90
12.64
10.76
13.81
10.07

3.12
3.84
3.36
3.49
0,08

2.94
2.14
2.20
1.64
3.07

11.67
9.02
10.57
3.56
11.54

2.06
2.31
1.87
2.52
1.73

3.35
3.02
2.76
3.64
3.66

0.38
0.47
0.41
0.41
0.36

0.63
0.19
0.61
0.12
0.67

0.07
0.08
0.07
0.07
0.07

0.013
0.022
0.015
0.013
0.014

4. Tuz, Yağ, Protein, Özgül Ağırlık Ve Organik Madde Test Sonuçları
Örnek→ 3 5 7 8 10
Klorür - + - - - -
Sülfat - - - - -
Karbonat - - - - -
Nitrat - - - - -
İletkenlik 551 153 223 146 136
% Tuz 3.09 0.86 1.25 0.82 0.76
Yağ  -  -   -  - -
Protein   -  -  -  - -  
Gs 2.40 2.34 2.31 2.38 2.42
Org. 
Madde

+ + + + +

Yok:- , Var:+, Var Yok: +--
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5. Sem-Edx Sonuçları
     

Örnek,  Bölge →

Element% ↓ 

1 – 1. 1- 2. 3 – 1. 3- 2. 3- 3. 5 – 1. 5- 2.

CaO 26.96 17.00 23.36 24.31 17.53 1.94 11.30
SiO2 43.80 47.10 47.49 46.37 50.51 69.98 62.75
Al2O3 9.24 12.32 11.50 12.15 14.50 16.25 14.49
FeO 3.17 4.67 4.10 2.70 2.95 1.30 1.14
MgO 8.36 6.86 5.58 5.25 4.96 0.69 0.97
K2O 5.2 8.62 3.33 3.99 3.77 5.75 5.40

Na2O 1.72 1.85 2.08 2.73 2.88 4.03 3.76
SO3 1.48 1.67 0.99 0.56 1.33 0.05 0.19

P2O5 - - 1.27 1.12 1.29 - -
TiO2 - - 0.41 0.68 - - -
Klor - - 0.30 0.14 0.53 - -

Fosfor - - 0.55 0.49 0.30 - -

6. Bet Analiz Sonuçları Tablosu

Örnek
BET
Yüzey 
Alanı.
m2/g

Langmuir
Yüzey 
Alanı
m2/g

17- 3000 Ǻ
Gözeneklik 
Yüzey Alanı 
m2/g.

17-3000 Ǻ 
Gözenek 
Miktarı
m2/g

Gözenek 
Boyutu
Ǻ

3 11,4370 74,6572 20,549 0,024590 47,866
5 8,6875 53,1645 13,651 0,013704 40,153
7 14,7910 95,3230 27,450 0,029709 34,292
8 14,3947 90,0045 26.180 0,023193 35,436

10 12,2007 96,0215 25,801 0,028532 44,236

Sonuç

Bütün bu sonuçlar değerlendirildiğinde; Güvercinkayası kazısında, sadece duvar 
sıvalarında   ( 8 numaralı örnek) organik madde içeren killi (montmorilonit ve klorit) bir 
çamur harç kullanıldığı tespit edilmiştir. 

3, 5 ve 10 numaralı kerpiç blok örneklerin asitle muamele sonrasındaki veriler 
karşılaştırıldığında, hemen hemen aynı veriler görülmekte, kızdırma kaybı analizinde ise 
verilerin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. 

Her üç örnekte de organik madde izine rastlanmıştır ve özgül ağırlıkları ve 
hidrometre sonuçları da birbirine çok yakındır. 

Her üç örneğin ICP-MS sonuçlarına bakıldığında, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, 
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Na2O ve K2O oranlarının hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. 
BET sonuçlarına göre ise her üç örneğin yüzey alanı ve gözeneklilik boyutları da 

birbirine yakındır. 
XRD sonuçlarına göre; örneklerin içeriğinde bulunan çoğu mineralin tüf 

kökenli olması, likit limitinin normlara göre çok düşük olması ve örneklerin plâstik 
limit vermemesi; kireç oranının yüksek olduğunu ve içeriklerinde kil bulunmadığını 
göstermektedir. 

Taban sıvasında ise (7 numaralı örnek) yüksek miktarda kireç ve tüf olduğu ve 
yukarıdaki örneklerin XRD grafiklerinde olduğu gibi kil minerallerin hiç bulunmadığı 
tespit edilmiştir.

 Buna göre kerpiç bloklar ve taban sıvalarında hiç kil izine rastlanmaması, 
örneklerde kalsit miktarının fazla olması ve tüf kökenli minerallerin de bulunması 
nedeniyle, bu örneklerdeki bağlayıcı maddenin kireç olduğu söylenebilir. 
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ALACAHÖYÜK‘TE 2011 VE 2012 YILI 
KAZISINDAKİ  BAZI METALÜRJİK BULUNTULAR

Ergun KAPTAN*1

Giriş
Büyük Önder M. K. Atatürk’ün kültür birikimi, öngörüsü ve istemi ile ilk defa 

1935 yılından itibaren Alaca Höyük’te kazılara başlanmıştır. Ayrıca ilk ulusal kazının 
Alaca Höyük’te başladığı belirtilir (Çınaroğlu ve Çelik, 2010, 35). Ancak daha sonraki 
yıllar uzun süre Alaca Höyük’te nedense kazı yapılmasına ara verilmiştir. Alaca Höyük’te 
1996 yılından itibaren yeniden çalışmalara kazı başkanı olarak atanan Prof. Dr. Aykut 
Çınaroğlu tarafından başlanmıştır. Kazı başkanı Alaca Höyük’te 2011-2012 yılına ait kazı 
buluntularından etütlük cüruf ya da metal olduğu sanılan 7 adet kalıntının incelenmesi 
isteminde (10 Eylül 2012) bulunmuş ve tarafımdan irdelenmiştir. Bu örneklerin analizleri, 
X-RF spektrometresine ait en son programla yapılmıştır. Ayrıca sözü edilen materyallerin 
yanında pişmiş topraktan yapılmış çok küçük bir pota kalıntısı da yerinde incelenmiştir.

Alaca Höyük kazı yeri coğrafî konumu bakımından Çorum ilimizin 45 km. 
güneybatısındadır. Bir başka deyişle Çorum İli Alaca İlçesi’ne bağlı Alaca Höyük beldesi 
(Belediyesi)nin Alaca Höyük kazı yeri, yaklaşık 200 m. kuzeybatısındadır. Ayrıca Alaca 
Höyük ören yerindeki kazılar 1/25.000 ölçekli Çorum H33 d2 paftasında 440 55’ 24,0’’ 
kuzey, 640 42’ 50,0’’ doğu koordinatlarında yer alır. 

EK. No. 1. Kazı Belirteci ALH/12 H (4) 24 Seviye 7d/2 (Eski Hitit Başı Asur Ticaret 
Kolonileri Sonu) 

İrdelenmesi için tek örnek verilmiştir. 3.2 x 2 x 1-0.5 cm. boyutlarında olup yer 
yer kül sıvamalıdır. Dış yüzeyi genellikle bulunduğu toprağın rengi ile kaynaşmıştır. 
Kırıldığı zamanki yüzey ise siyah ve milimetrik gözeneklidir. Makroskopik olarak yapılan 
incelemede bu materyalin maden cürufu özellikleri taşıdığı gözlemlenmiştir (Resim: 1).

X-RF analiz sonucu: Fe % 69.6770, Mg %1.0802, Al %3.5438, K %1.4330, 
Si %11.3709, Ca %11.0497. Diğer 10 elementin yüzde değerleri sıfırın altındadır. 9 
elementin yüzde değerleri ise 0.0000 (Analiz sonuçları).

Analiz sonuçlarına göre demir yüzdesi çok düşüktür. Silis ve kalsiyum yüzdeleri ise 
yüksektir. Bu da Eski Hitit Dönem başı, Asur Ticaret Kolonileri’nin sonu metalürjistlerin, 
metal cüruf ayırımını yapamadığı ve dolayısıyla erimiş demir metaline bu elementlerin 
girdiği belirlenir. Ayrıca değinildiği gibi, sadece cüruf yapıcı katkı maddeleri (Si ve 
Ca) değil, cevherle gelen Al, Mg, K’da cürufla birlikte erimiş demir metaline girmiştir. 
Başarısız bir demir cevheri metalürjisi yapılmıştır. Büyük olasılıkla deneme amaçlı 
yapılmış demir cevheri metalürjisini içeren bir çalışmadır.

EK. No. 2. Kazı belirteci ALH/12 H(5) 5 D4k-23 (Eski Hitit Başı Asur Ticaret 
Kolonileri Sonu) 10.08.2012

Metal olduğu izlenimi veren çok okside olmuş, deforme ve konkav olmaya yakın 
derinliği çok az bir materyaldir. Boyutları 1.75 x 0.8 x 0.2 cm. (Resim: 2). Kazı evinde 

* Ergun KAPTAN, Meneviş Sk. No: 87/14, 06690, Aşağı Ayrancı-Ankara/TÜRKİYE.
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müze için ayrılan tek örnek ise ilginçtir. Bir yüzü hematit kırmızısıdır (kirli açık kırmızı).
X-RF analiz sonucu: Fe %80.9803, Al %2.5232, Si %9.9205, Ca %2.4726, Cu 

%1.2676. Diğer 10 elementin yüzde değerleri sıfırın altındadır. 10 elementin yüzde 
değerleri ise 0.0000’dır (Analiz sonuçları).

Bu materyal, saf olmayan içinde kalıntılar bulunduran demir metalidir. 
Çünkü fırında, dönemin metalürjistleri demir cevherini ergitecek yeterli yüksek ısıya 
ulaşamamışlardır. Bu dönemde, aranan yüksek ısıya, bir başka bölgede yaklaşık 6 ve hatta 
onbir, oniki asır sonra bile küçük fırınlardaki demir cevheri ergitmesinde ulaşılamamıştır 
(Kaptan 2003, 6-7).

Ayrıca metalürjik proses sırasında erimiş demir metaline cürufla birlikte dört 
elementin (Al, Cu, Si, Ca) girmesi belirgindir. Kanaatimce bunun başlıca nedeni, 
metalürjik işlem başlamadan önce cevherin iyi ayıklanmamış olmasıdır. Ama bütün bu 
olumsuzluklara karşın, sözü edilen dönemde, iyi sayılan bir demir cevheri ergitmesinin 
yapıldığı belirtilebilir.

EK. No. 3. Kazı belirteci ALH/11 H (4) 20 Ocak III (Eski Hitit) 08.09.2011
10 adet olup (Resim 3) bazılarında odun kömürü kırıntıları gözlenmiştir. 

İrdelenmesi için verilen tek örnek yeterli büyüklüktedir. 4.5 x 4 x 3.3 cm. boyutlarındadır 
(Resim 4). Boyutlarına göre ağırdır. Üzerinde, yer yer, var olan gözenekler ise yaklaşık 
2-3 mm. arasında olup değişkendir. Kırılan yüzeyde 1.2 cm.lik hematit kırmızısı renginde 
bir kalıntı saptanmıştır. Yakın çevresi kül sıvamalıdır. Burada yine milimetrik boyutlarda 
gözenekler vardır. Ayrıca iç yüzeyde saptanan azımsanmayacak pırıltılı görüntülerin 
büyüteçle daha net olduğu ve bunların mikron düzeyde metal kalıntıları olabileceği 
kanaatine varılmıştır. Materyalde makroskopik olarak yapılan inceleme sonucuna göre, 
buna sadece metal kaçağı olan cüruf görünümünde bir kalıntıdır denebilir. Ancak yapılan 
analizler farklı bir şekilde bu sonucu değiştirebilecektir.

X-RF analiz sonucu: Fe %42.0313, Mg %1.9017, Al %5.7748, K%1.6412, Si 
%23.8758, Ca %22.8949’dir. Diğer 8 elementin yüzde değerleri sıfırın altındadır. 11 
elementin yüzde değerleri ise 0.0000’dır (Analiz sonuçları).

Eski Hitit döneminde (Ocak III) yapılan demir cevheri ergitmesinin başarısız 
geçtiğini, işlem sırasında açığa çıkan cüruf görünümünde olan materyalin, cüruf 
olmamasından anlaşılmaktadır. Analizde silis ile kalsiyumun yüksek orandaki varlığı, 
metal cüruf ayırımının yapılamadığını belirler. Dolayısıyla metal cüruf bileşimi 
oluşmuştur. Analizde demir yüzdesi çok düşüktür. Bunun nedeni, proses sırasında yeterli 
yüksek ısıya ulaşılamamasıdır. Eski Hitit döneminde burada (Ocak III) yapılan demir 
cevheri metalürjisi başarısız sonlanmıştır.

EK. No. 4. Kazı belirteci ALH/12 H (5) 5 (Açma adı) seviye 30/5-19 (Eski Hitit 
Başı Asur Ticaret Kolonileri Sonu) 09.08.2012

İrdelenmesi için iki örnek verilmiştir. Örneklerden biri 1 x 0.7 x 0.6-0.4 cm. 
boyutlarındadır. Kırılarak analize verilmiştir. İkinci örnek 1.4 x 1 x 1 cm. boyutlarındadır. 
Küçük olan boyutlarına karşın ağırdır (Resim: 5). Dış yüzeyde ilk örnek gibi bulunduğu 
toprakla kaynaşmıştır. İkinci örnekten de analiz için küçük parçalar verilmiş olup, iç 
yüzeyi makroskopik olarak incelenmiştir. İç yüzeyin birinde (dış yüzeye yakın kenarda) 
yeşil renkli bakır oksit izleri saptanmıştır. Büyüteçle saptanan bu görüntünün dışında 
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pırıltılı muhtemelen metalik demir izleri gözlenmiştir. Diğer iç yüzeyde de az sayıda bu 
özellikleri görmek mümkündür. Ayrıca gözeneklere rastlanmamıştır. Cüruf özelliklerine 
sahip bir materyal değildir.

X-RF analiz sonucu: Fe %80.6497, Al %2.6429, Cu %1.8490, S %1.3945, Si 
%9.9511, Ca %1.6489. Diğer 7 elementin yüzde değerleri sıfırın altındadır. 10 elementin 
yüzde değerleri ise 0.0000’dır (Analiz sonuçları).

Bu materyal analiz sonucuna göre yüzde seksen oranında demir metalidir. Saf 
demir metali değildir. Böylece burada demir cevheri ergitmesinin –sözü edilen dönemde– 
iyi yapıldığını belirler. Ancak cevher ergitme fırınında istenen yüksek ısıya ulaşılamadığı 
da bir gerçektir. Cürufla birlikte istenmeyen elementler (Al, S ve Cu, Si, Ca) erimiş 
demir metaline girmiştir. Bunun başlıca nedeni, cevherin iyi ayıklanmamış olmasıdır. 
Dolayısıyla bu cevher ergitmesinden elde edilen demir metali ise, istenmeyen elementlerin 
girmesinden oluşan katkılı bir bileşen olmuştur. Başka bir anlatımla bu materyale “içinde 
kalıntılar bulunduran demir metali” denilmesi daha uygun olacaktır (Metalürji Yük. Müh. 
Ayşe Aydoğdu 2013: Sözlü anlatım).

EK. No. 6 Kazı Belirteci ALH/12 H (5) 4 (Açma adı) T5-16 (Taban Üzeri) (Eski 
Hitit Başı) 02.08.2012

Beş küçük örnekten dört adedi analize verilmiştir. Mikroskobik olarak incelenen 
tek örnek 1 x 1 x 0.6-0.3 cm. boyutlarındadır (Analize verilen örneklerden büyüktür). 
Siyah gözeneksizdir. Kırık yüzeyler pırıltılı olup olasılıkla milimetrik boyutta olan demir 
kalıntıları izlenmiştir (Resim: 6). Ayrıca azımsanmayacak sayıda, mat kirli sarı renkte 
(işlem sırasında ısı nedeniyle renk değiştirmiş) katkı maddeleri gözlenmiştir. İrdelenen 
örnek, küçük boyutta olmasına karşın, ağırdır. Cürufla benzeş aldatıcı görünümdedir. 
Cüruf olması olanaksız bir kalıntıdır.

X-RF analiz sonucu: Fe %81.8882, Al %2.4330, Cu %1.3417, Si %9.3744, Ca 
%1.6145, S %1.0854. Diğer 9 elementin yüzde değerleri sıfırın altındadır. 9 elementin 
yüzde değerleri ise 0.0000 (Analiz sonuçları).

İrdelenen örnekte demir oranı % 81.8882’dir. Demirin yüzde değerinin yüksek 
olması, Eski Hitit Dönemi başlarında iyi bir demir cevheri metalürjisinin yapılmış 
olduğunun göstergesidir. Ancak cürufla birlikte diğer beş elementin (Cu, Al, S, Ca, Si) 
erimiş demir metaline geçmesi, kısmen olumsuzluk belirtileri arasında yer alır. Ama 
dönemin tüm olumsuz koşullarına karşın metalürjistler demir cevheri ergitmesinde iyi 
geçen bir çalışma sunmuştur. Elde edilen materyal, içinde kalıntılar bulunduran demir 
metalidir.

EK. No. 7. Kazı belirteci ALH/11 H (4) 20 (Açma adı) (Eski Hitit Katı) 13.09.211 
Bir adet olup 4.03 x 2.5 x 2.8 cm. boyutlarındadır. Küçük boyutuna karşın ağırdır. 

Dış yüzeyi bulunduğu toprağın rengindedir. Bu örnek kırılıp küçük parçaları analize 
verilmiştir. Elde kalan üç küçük örnek makroskopik olarak irdelenmiştir. (Resim: 7). 
İri taneli olan küçük parçanın kırık yüzeyleri siyah renge yakın kirli kahve renkli olup 
mikron düzeyde demir (?) kalıntısı gibi pırıltılı izler taşımaktadır. Buluntunun cüruf 
olması olanaksızdır.

X-RF analiz sonucu: Fe %87.6984, S %2.2546, K %1.4423, As %1.2531, 
Si %4.0273. Diğer 10 elementin yüzde değerleri sıfırın altındadır. 10 elementi yüzde 
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değerleri ise 0.0000’dır. (Analiz sonuçları).
Eski Hitit katındaki buluntunun analizinde demir yüzdesinin beklenenden yüksek 

oranda olması, dönem metalürjistlerinin başarısının tesadüflere bağlı olmadığını gösterir. 
Fakat bu duruma karşın, yüzde değerleri düşük sayılan K, S, As, Si’den oluşan elementler, 
bir miktar cürufla birlikte erimiş demir metaline karışmıştır.

Demir cevheri ergitmesinde kullanılan fırın ya da fırınlar –bu dönemde– ısıyı 
yüksek tutmak için küçük yapılmaktadır. Bu nedenle elde edilen demir metalleri çok 
küçük ve ayrıca saf değildir.

EK. No. 9. Kazı Belirteci ALH/11 H (5) 20 (Açma Adı) (Hitit Kültür Katı) 
08.09.2011 

İki örnekten biri küçüktür. Boyutları 3 x 2.5 x 1.5 cm. (Resim: 8) ve 2.5 x 1.5 x 
1 cm. Küçük olan örnek analize verilmiştir. Dış yüzeyi bulunduğu toprak rengindedir. 
Kırılan bazı yerleri kirli açık kahve renklidir. Az sayıda renk değiştirmiş beyaza yakın 
(kirli beyaz) cüruf yapıcı katkı maddeleri gözlenmiştir. Küçük olmasına karşın ağırdır. 
Cüruf benzeri görünümüne karşın maden cürufu değildir. Kırık yüzeyin en önemli 
görüntüsü ise, mikron düzeydeki pırıltılı olan, olasılıkla demir kalıntısı görüntüsüdür.

X-RF analiz sonucu: Fe %91.5751, Si %3.0916, Ca %1.5537. Diğer 14 elementin 
yüzde değerleri sıfırın altındadır. 11 elementin yüzde değerleri ise, 0.0000’dır. (Analiz 
sonuçları).

Kazı belirtecinde sunulan buluntu, analiz sonuçlarına göre, burada demir 
metalürjisinin başarılı yapılmış olduğunu müjdeler. Ancak, metalürjik proses sırasında 
cüruf yapıcı olarak kullanılan katkı maddelerinden olan Si ve Ca’un miktarı az da olsa 
erimiş demir metaline geçtiği belirlenmiştir. Kanaatimce bu negatif bir durum olarak 
değerlendirilemez. Böylece bu dönemde metalürjistlerin demir metalürjisine ilişkin 
mükemmel bir çalışma yaptıkları anlaşılmaktadır.

ÇÖZÜMLEME SONUÇLARI İLE DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA

Analizlere göre sınıflandırılan buluntuların değerlendirilmesi sunulmaktadır. Eski 
dönemlerdeki metalürjistlerin kullandıkları 7 adet metalik maden (Kaptan 2006, 467) 
içinde en çok güçlük çektikleri demir cevherinin ergitilmesi için verdikleri uğraş ve 
yöntemi kısmen burada görmek mümkündür.

EK. No.1  
Eski Hitit başı Asur Ticaret 
Kolonileri Sonu

Fe %69.6770, Al %3.5438, Mg %1.0802, 
K %1.4330, Si %11.3709, Ca %11.0497

EK. No.3 
Eski Hitit

Fe %42.0313, Al %5.7748, Mg %1.9017, 
K %1.6412, Si %23.8758, Ca %22.8949

Tablo 1: EK No:1 ile EK No: 3’ün karşılaştırması 

Analiz sonuçları belirgin bir şekilde başarısız bir demir cevheri ergitmesinin 
yapıldığını gösterir. Deneme-yanılma yöntemi ile metalürjistlerin bu dönemde doğruyu 
bulmak için yanlışı az olan bir metalürjik proses denemesinde bulunduğu sanılmaktadır. 
Cevher ergitme fırını, özellikle küçük yapılmaktadır. Bunun başlıca nedeni, ısının yüksek 
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olmasını sağlamaktır. Burada büyük bir olasılıkla cevher ergitme fırınındaki odun kömürü 
üzerine iyi ayıklanmamış ve biraz miktarı fazla cevher ile Si, Ca içerikli cüruf yapıcılar 
konmuştur. Böylece analiz sonuçlarında saptanan tüm elementler cürufla birlikte ergitme 
sırasında oluşan reaksiyonla, erimiş demir metaline geçmiştir. Açığa çıkanlar ise, içinde 
kalıntılar bulunduran demir metali olarak anılmaktadır. 

EK. No.2 ve EK. No.4 (Tablo: 2) buluntular, iyi sayılan bir demir cevheri metalürjisi 
yapıldığını gösteren analiz sonuçlarına sahiptir. Proses sonu açığa çıkan buluntular yine 
de saf olmayan içinde katkılar bulunduran demir metalidir.

EK. No.2 
Eski Hitit başı Asur  
Ticaret Kolonileri Sonu

Fe %80.9803, Al %2.5232, Cu %1.2676,  
Si %9.9205, Ca %2.4726

EK. No.4 
Eski Hitit başı Asur  
Ticaret Kolonileri Sonu

Fe %80.6497, Al %2.6429, Cu %1.8490 
S %1.3945, Si %9.9511, Ca %1.6489

Tablo 2: EK No:2 ile EK No: 4’ün karşılaştırması

EK. No.6 ve EK. No.7 (Tablo: 3), buluntuların analiz sonuçlarına göre çok iyi 
bir demir cevheri metalurjisinin yapıldığına işaret etmektedir. Buluntularda yüzde değeri 
yüksek demirin var olması bunun iyi bir göstergesidir. Ama EK. No.6’da beş elementin, 
EK. No. 7’de dört elementin işlem sırasında erimiş demir metaline girmesi, istenmeyen 
içerik oluşturmuştur.

EK. No.6 
Eski Hitit başı 

Fe %81.8882, Al %2.4330, Cu %1.3417 
S %1.0854, Si %9.3744, Ca % 1.6145

EK.No.7 
Eski Hitit katı

Fe %87.6984, K %1.4423, S %2.2546 
As %1.2531, Si %4.02723

Tablo 3: EK No:6 ile EK No: 7’nin karşılaştırması

EK. No.9 (Tablo: 4) bu dönem için çok başarılı bir demir cevheri metalürjisinin 
yapıldığını belgeleyen bir analiz sonucudur. Olumsuz, yani cüruf yapıcı olarak kullanılan 
(SiO2 ve CaO) Si, Ca’ın yüzde değeri çok düşük olsa da reaksiyon sırasında erimiş demir 
metaline girmesidir. Kazı belirtecine göre Hitit kültür katına ait olan buluntu, bu dönemin 
üstün nitelikli bir demir cevheri metalurjisinin ürünü olarak kabul edilmelidir. 

EK. No.9 
Eski Hitit kültür katı

Fe %91.5751, Si %3.0916, Ca %1.5537

Tablo 4: EK No:9

Bir diğer farklı karşılaştırma ise, demir cevherinin alındığı yer(ler)dir. Ergitme 
fırını için demir cevheri aynı lokasyondan, ama büyük olasılıkla farklı yerlerden alınmış 
olmalıdır. Aynı yerden olan EK. No.1 ALH/12 H (4) 24 – EK. No.3 ALH/11 H (4) 20’dir. 
Diğerleri yine aynı lokasyondan olup çok uzak olmayan farklı bir yerden alınan EK. No.4 
ALH/12 H (5) 5, EK. No.6 ALH/12 H (5) 4 ve EK. No.2 ALH/12 H (5) 5 D4k-23’tür. 
EK. No.7 ALH/11 (4) 20 ise, bu lokasyon içindeki uzak sayılan bir yerden ya da bir başka 
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arazi kesiminden demir cevherini almış olması olasıdır. EK. No.9 ALH/11 H (5) 20’ye 
ait demir cevherini aynı lokasyondaki ilk yerden almış olmalıdırlar. Ayrıca bu materyalin 
dışında kalanların hepsi ergitmeye verilecek olan cevheri ayıklamadan metalürjik işleme 
sokmuştur. Dolayısıyla analiz sonuçlarında görüldüğü gibi, istenmeyen elementlerin 
hepsi bir miktar cürufla birlikte erimiş demir metaline geçmiştir. Bazı buluntularda EK. 
No.4 ALH/12 H (5) 5 ile EK. No.6 ALH/12 H (5) 4 kükürt vardır. EK. No.7 ALH/11 (4) 
20’de ise kükürtle birlikte arsenik saptanmıştır. 

Kükürt ve arsenik uçucudur. Ergitme fırınında oluşan gerekli sıcaklık karşısında 
kükürt ve arseniğin bir kısmı oksit olarak atmosfere karışır. Bir kısmı ise, çözünmüş 
olarak erimiş demir metaline geçer. Bunun başlıca nedeni, diğer istenmeyen elementler 
gibi, arsenik ve kükürt de cevherle birlikte gelmiş ve ayıklanmamıştır. Daha önce de 
değinildiği gibi cevher, ergitmeye hazırlanırken ayıklanmadıkları için analizlerde görülen 
tüm bu elementlere erimiş demir metalinde rastlanmaktadır. Bu dönemin metalurjistleri 
demir cevheri ergitmesinde –irdelenen örneklere göre– cüruf metal ayırımını kesinlikle 
yapmadıkları anlaşılmaktadır. Ortak bir başka sonuç değerlendirmesi ve karşılaştırması 
ise, ergitme fırınında kullanılan demir cevherinin hematit2 olmasıdır.

Değinilmesi gereken bir diğer konu da geçtiğimiz yıllarda ele geçirildiği belirtilen 
demir cüruflarıdır. III. kültür katı (Eski Tunç Çağı) buluntuları olduğu belirtilmektedir. 
Sözü edilen cüruflar Kanada ACME Laboratuvarları’na analiz için gönderilmiş ve CUR 1, 
6, 7 No.lu örneklerin demir cürufları olduğu açıklanmıştır (Çınaroğlu ve Çelik 2010: 139, 
166). Cüruflarda ana element demirin yüzde değerleri yüksektir. Demir kaçağı özellikle 
7 No.lu cürufta fazladır. Bu saptama ilgili çalışmanın analiz tablosu 6’da gözlenmektedir. 

Kanaatimce metalürjik proses öncesi cevher iyi ayıklanmamış ve cüruflarda analiz 
sonucu vanadyum, paladyum, platin, scandium, tungsten gibi elementlere rastlanmıştır. 
Yapılan demir cevheri metalürjisinin başarısız geçtiğini vurgulamak isterim. Ayrıca, Alaca 
Höyük 2011 ve 2012 yılı metalürjisinin içinde kalıntılar bulunduran demir metalleri ile 
cüruflar arasında sonuç ilişkilerine bakılırsa benzerlikler olduğu açıkça gözlemlenir.

Bazı araştırmacıların belirttiği gibi, Avrupa Demir Çağında demir cevheri (hematit 
ya da magnetit) ergitmesinde bile safsızlıkları içeren demir metalleri üretememişlerdir 
(Maddin ve diğerleri 1977, 124). Halbuki Alaca Höyük’te Hitit kültür katı buluntularında 
başarılı sayılan bir demir metalurjisi yapıldığı belirlenmiştir.

DEMİR CEVHERİ ERGİTME FIRINI
Anadolu’da, Eski Hitit başı Asur Ticaret Kolonileri sonundaki (kazı belirteçlerine 

göre) maden arayıcıları, Neolitik Dönemden itibaren başlayan yüzeysel madencilikle 
(Kaptan 1991, 228; Kaptan 2006, 467), sonraki dönemlerde saptadıkları hematit ya da 
magnetit cevherini çok güç koşullarda büyük uğraş vererek çıkarmış olmalıdırlar. Demir 
cevheri ergitme fırını ısıyı artırmak için küçük yapılmıştır. Ergitme fırınının tabanı 
yaklaşık 20 cm. toprak derinliğinde, 4-5 cm. kalınlığında kil sıvamalı çanak şeklinde 
50-60 cm. ya da 75 cm. çapında olduğu sanılmaktadır. Büyük bir olasılıkla ergitme fırını, 
tepesi kesik konik görünümünde kalın kil duvarlı ve 120-140 cm. boyunda olmalıdır 
(Çizim: 2). Yan duvarlarında çap küçük ikişer delik olup bunlar duman çıkışını sağlamak 

2 Hematit (Fe2O3) Önemli demir cevheri olup yaklaşık % 70 demir içerir. Hematit, bazen kırmızı toprak ren-
ginde bazen de siyah parlak mineral olarak bulunur. Sertlik derecesi 1-6 arasında değişkendir. Hematit, kırmızı 
renginden dolayı eski Yunancadaki ‘kan’ sözcüğünden türetilmiştir.
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içindir.
Ergitme fırınına girecek cevherin boyutları –çok küçük ince taneli olmayıp– orta 

irilikte 4-5 cm. olacak şekilde kırılır. Kırılan demir cevheri, genellikle hematit olup fırın 
içindeki odun kömürü üzerine cüruf yapıcılarla (SiO2 ve CaO) birlikte serpiştirilir. Odun 
kömürü ve cevherden oluşan katman sayısı bir ya da en fazla iki olduğu sanılmaktadır. 
Odun kömürü, demir oksitleri metalik demire dönüştürmek için kullanılmıştır. Kömür, 
kor hâline dönüştüğü zaman ergitme fırınının tepesi kilden yapılmış kalın bir kapakla 
kapatılır (Çizim: 2).  Ayrıca, işlemin başından itibaren uç kısmında pişmiş topraktan 
yapılmış üfleç olan ve devamlı çalışan körük kullanılır. Proses tamamlandıktan sonra 
fırın yıkılır. Külhanın içinde bulunan üstteki cürufların altında, az da olsa küçük saf 
olmayan demir metalleri toplanır. Bunlar, içinde kalıntılar bulunduran demir metalleridir 
(İllüstrasyon: 1).

KARŞILAŞTIRMA
Burada karşılaştırmaya ait seçilmiş bazı örneklere değinilmektedir.
Burgaz (Muğla-Datça) 2000 yılı kazılarında, demir cürufları ile bazı demirci 

atölyesi ve fırınlardan söz edilmektedir (Tuna 2000, 40-41). Ayrıca Burgaz çalışmalarında 
NE sektöründe ele geçirilen 9 adet cüruf tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 
Hematit (Fe2O3) cevheri ergitmesine ait cüruflardır (Kaptan 2003, 2-4). Cürufların tümü 
fırın toprağı ile sıvalı, bazıları ise, pişmiş toprakla kenetlidir. Ayrıca Burgaz cevher 
ergitme fırınının olasılıklı boyutları ile işlevi hakkındaki anlatımlar ilginçtir. Buradaki 
demir cevheri ergitme fırınları olasılıkla bir defa kullanılmış ve yıkılmıştır.

Bir başka örnek ise Kelenderis’te (Mersin-Aydıncık) bir kısmı iri sayılan demir 
cürufları ile ergitme fırınının içine ait pişmiş sıvama toprağıyla kaynaşmış cüruflara 
rastlanmıştır. Ayrıca yumrular halinde fırına ait pişmiş toprak kalıntıları ve demir cürufları, 
yer yer birlikte bulunmuştur. Ancak Roma Dönemine ait Kelenderis’teki bu demir 
cevheri metalürjisine ait ergitme fırınının iki ya da üç defa kullanıldıktan sonra yıkıldığı 
belirlenmiştir. Kelenderis’te Alaca Höyük ve Burgaz’daki gibi cevher ergitmesinde 
hematit kullanıldığı saptanmıştır (Kaptan 1998, 223-225).

Diğer örneklerden Arykanda ise Antalya, Elmalı-Finike karayolunun 35. 
km.dedir. Antik kentin içinde dağınık ve çok miktarda demir cürufları bulunmuştur. 
Ayrıca ‘Nal tepesi’ olarak bilinen yerdeki işlikte rastlanan demirci cürufları da ergitme 
fırını toprağıyla kaynaşmış durumdadır. Hepsi, siyah renkli ve ağırdır. Roma, Geç Roma 
Dönemini kapsayan demir metalürjisine ait cüruflardır (Oransay 2012, 143-144).

Fethiye (Muğla) İlçesi’ne bağlı, fakat Kaş ilçesine daha yakın olan Kyaneai kenti 
varoşlarında çok miktarda demir cürufu ile ergitme fırını kalıntılarının var olduğundan 
söz edilmektedir (Oransay 2012, s. 143). Roma İmparatorluk Dönemi kalıntılarından 
olduğu belirtilmektedir.

Demir metalürjisine ilişkin benzer örneklerle karşılaştırma yapılırken eski 
Anadolu madencilerinin prehistorik dönemlerde başlayan etkinlikleri sonucu önce altı, 
sonra yedi çeşit (bakır, kalay, kurşun, gümüş, altın, demir ve çinko gibi) metalik madeni 
kullandıklarını ve bunların bazılarından alaşımlar bile yapıldığını yeniden hatırlamak 
gerekir (Kaptan 2000, 764). Anadolu’ya (batıdan ya da Kafkaslardan) gelenler, böyle bir 
süreç içinde yerli halka ait maden arayıcılarını, metalürjistleri ve zanaatkârları korumuş 
ve kollamış olmalıdırlar. Böylece deneme yanılma yöntemi ile demir cevheri metalürjisini 
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gerçekleştirerek dönemin örnek bir çalışmasını yapmışlardır. 

MİNİ POTA
Bu kısa bölümde, içinde katkılar bulunduran demir metallerinden değil, metalurjik 

işlemin yapıldığı bir başka buluntuya ait anlatım yapılacaktır.

EK. No. 8 Kazı Belirteci ALH/12 H (5) 4 (Açma Adı) Seviye 5c/3-8 (Eski Hitit Başı 
Asur Ticaret Kolonileri Sonu) 29.07.2012

Materyal yerinde incelenmiştir. Pişmiş topraktan yapılmış bir mini potadır 
(Resim: 9). Bu küçük pota deforme olmuş dairesel görünümdedir. İçten içe uzunluk 5 
ve 7 cm.dir (Çizim: 1). Tutamağı ve akıtacak yeri vardır. Tutamağın bulunduğu taraftaki 
pota içinde yer yer yeşil renkli 1.03 cm. uzunluğunda ve 0.4 cm. eninde olan eritmeyle 
ilgili metal kalıntı izleri gözlenmektedir. Ayrıca, potanın üst kenar kalınlığında milimetrik 
gözenekleri olan olasılıkla cüruf kalıntısı izleri vardır. Son derece ilginç bir buluntudur. 

Mini Pota ve Boyutları
Mini Pota (Resim: 9, Çizim: 2)
İçten içe eni  : 5 cm.
İçten içe uzunluk  : 7 cm.
Kalınlık  : 1 cm. ve 0.7 cm.
Akıtma yeri  : 1.5 cm.
Kayıp kısmı  : 3.5 cm.(Tamamlanmış görünümde)
Tutamak kısım uzunluk  : 5.5. cm.
Tutamak kısımda iç bükey yerin eni  : 2 cm.
Tutamak kısmın kısa kenar eni  : 3 cm.

SONUÇ
Alaca Höyük’e ait irdelenen demir cevheri (hematit) metalürjisini içeren buluntular 

başarılı sayılan çalışma ürünleridir. Çünkü elde edilen ve içinde katkılar bulunduran demir 
metallerine sadece bu dönemde değil, 6 asır ve 11-12 asır sonraki demir metallerinde bile 
işlem sırasında oluşan az ya da çok katkıların görüldüğünü özellikle belirtmek isterim. 
Konuya ilişkin örneklerden biri ise, Burgaz kalıntılarıdır.

Alaca Höyük’ün demir metalürjisini kapsayan etkinliklerine ait işlenmiş yapıtlara 
rastlanması ise, beklenen güzel bir sonuç olacaktır. Bir defa daha vurgulamak gerekirse, 
Eski Hitit başı Asur Ticaret Kolonileri sonu ve Hitit kültür katına ait buluntular, anılan 
dönemin başarılı demir cevheri metalürjisinin örnekleri olarak kabul edilmelidir. 

Alaca Höyük’te 2013 yılı kazılarında bulunması olası benzer örneklerin yapılacak 
analiz sonuçlarının, 2011-2012 yılı buluntu analizleri ile karşılaştırılması, Alaca 
Höyük’teki demir metalürjisine ilişkin, çok daha fazla bilgi birikiminin var olmasını 
sağlayacaktır.

Ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer husus da, Alaca Höyük’te demir cevheri 
metalürjisinin yapıldığının saptanmasına karşın, demir cevherinin (hematit ya da 
magnetit) buraya nereden getirilmiş olmasıdır. Mutlaka bu bölgede yerbilimcilerin 
maden jeolojisine yönelik (demir zuhurları dahil) genel bir araştırma yapması çok önemli 
olacaktır.
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Alaca Höyük’te cevher ergitme fırınında bulunan etütlük materyallerin tarafımdan 

irdelenmesi isteminde bulunan Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu’na, ayrıca diğer 
katkıları için arkeolog Duygu Çelik’e, cevher ergitme fırını buluntularından yedi adedinin 
X-RF spektrometresinde analizlerini gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve 
Mimarlık Fak. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Emrah 
Dölekçekiç ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık Bölümü’nden Doç. B. Burak 
Kaptan’a, materyallerin görüntülenmesi ve teknik çizimlerle diğer katkıları için ve ayrıca 
materyallerin kırılarak şahit örneklerle analize verilecek olanların seçilmesini sağlayan 
Şebnem Kaptan’a da teşekkür ederim. Ayrıca MTA  Genel Müdürlüğü’nden Metalürji 
Yük. Mühendisi Ayşe Aydoğdu ile demir  cevheri ergitme fırınının kompozisyonu 
bana ait olan fakat teknik bilgiyi içeren ve çizimini hazırlayan Dr. A. Bülent Kaptan’a, 
kompozisyonu bana ait olan illüstrasyonu (resmi) çizen Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi 
Film Bölümü Öğr. Gör. Tahir K. Aksoy’a içtenlikle teşekkür ederim.  
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Analiz Sonuçları
EK. No:1 EK. No.2 EK. No.3 EK. No.4 EK. No.6 EK.No.7 EK. No.9

Fe % 69.6770 %80.9803 %42.0313 %80.6497 %81.8882 %87.6984 %91.5751

Mg %1.0802 %0.6978 %1.9017 %0.8434 %0.6884 --- %0.3643

Al %3.5438 %2.5232 %5.7748 %2.6429 %2.4330 %0.8124 %0.6178

K %1.4330 %0.5325 %1.6412 %0.6080 %0.8453 %1.4423 %0.1136

Cu %0.1044 %1.2676 %0.0336 %1.8490 %1.3417 %0.8005 %0.0751

S %0.0276 %0.8773 %0.0281 %1.3945 %1.0854 %2.2546 %0.1214

Si %11.3709 %9.9205 %23.8758 %9.9511 %9.3744 %4.02723 %3.0916

Ca %11.0497 %2.4726 %22.8949 %1.6489 % 1.6145 %0.4829 %1.5537

Na %0.6183 %0.2591 %0.7161 --- %0.1847 %0.3194 %0.2702

P %0.3414 %0.1384 %0.2747 %0.1331 %0.1907 %0.2324 %0.1061

Ti %0.1229 %0.1609 %0.3823 %0.1385 %0.1461 %0.0979 ---

Mn %0.0614 %0.0820 %0.3992 %0.0617 %0.0545 --- ---

Ni %0.0340 --- --- --- --- --- %0.1025

Zn %0.4481 %0.0430 --- %0.0602 %0.0900 %0.4658 ---

Sr %0.0849 %0.0329 %0.0339 %0.0189 %0.0228 %0.0214 ---

Zr %0.024 %0.0120 %0.0126 --- --- --- %0.0319

As --- --- --- --- --- %1.2531 ---

Cr --- --- --- --- %0.0402 --- ---

Mo --- --- --- --- --- %0.0313 %0.0263

Pb --- --- --- --- --- %0.0603 ---

Rb --- --- --- --- --- --- %0.1152

Cd --- --- --- --- --- --- %0.6793

Cs --- --- --- --- --- --- %0.3851

La --- --- --- --- --- --- %0.7708
Not: Analiz Sonuçları %0.0000 olan elementler tabloya eklenmemiştir.

            Resim 1: EK. No. 1. Kazı belirteci ALH/12 H (4) 2
           4 Seviye 7d/2 (Eski Hitit başı Asur Ticaret 

                Kolonileri sonu)
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  Resim 2: EK. No. 2. Kazı belirteci ALH/12 H(5) 5 
  D4k-23 (Eski Hitit başı Asur Ticaret Kolonileri sonu)

  Resim 3: EK. No. 3. Kazı belirteci ALH/11 H (4) 
  20 Ocak III (Eski Hitit)

      Resim 4: EK. No. 3 İrdelenen Örnek
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              Resim 5: EK. No. 4. Kazı belirteci ALH/12 H (5) 5 (Açma adı) 
          seviye 30/5-19 (Eski Hitit başı Asur Ticaret Kolonileri sonu)

 

          Resim 6: EK. No. 6 Kazı belirteci ALH/12 H (5) 4 
         (Açma adı) T5-16 (Eski Hitit başı)

                     
             Resim 7: EK. No. 7. Kazı belirteci             Resim 8: EK. No. 9. Kazı belirteci
             ALH/11 H (4) 20 (Açma adı)                     ALH/11 H (5) 20 (Açma adı)
             (Eski Hitit Katı)            (Hitit Kültür katı)
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          Resim 9: EK. No. 8 Kazı belirteci                         Çizim 1: Mini Pota
         ALH/12 H (5) 4 (Açma adı) seviye 5c/3-8 
         (Eski Hitit başı Asur Ticaret Kolonileri sonu)

             Çizim 2: Ergitme Fırını
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ANTİK TİOS TOPLUMU İSKELETLERİNDE 
KURŞUN DÜZEYLERİ

Mustafa Tolga ÇIRAK*
Asuman ÇIRAK

Ali Akın AKYOL

Giriş
Antik Tios Kenti, Zonguldak İli’nin kuzeydoğusunda bulunan, Çaycuma İlçesi’ne 

bağlı bir sahil beldesi olan Filyos’ta yer almaktadır (Resim: 1). Tios antik kentinin  M.Ö. 
7. yüzyılda Tios adlı bir lider komutasında Miletos’tan gelenler tarafından kurulmuş 
olabileceği efsanelerde geçmektedir. Tarihi boyunca değişik isimlerle (Tios, Tieion, 
Tianon, Tium) anılmıştır. Tios kentinin bilimsel olarak araştırma ve kazıları 2006 yılında 
Karadeniz Ereğli Müzesi tarafından başlatılmıştır. 2008 yılından itibaren ise Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Prof. Dr. Y. Sümer Atasoy başkanlığında kazılar devam etmiştir. 2010 
yılından beride Karadeniz Ereğli Müzesi ve Karabük Üniversitesi işbirliğiyle Prof. Dr. Y. 
Sümer Atasoy tarafından yapılmaktadır.

Kurşun vücuda girdikten sonra çoğu kemiklerde depolanmaktadır. O yüzden 
Antik Dönem toplulukları üzerinde yapılan element analizleri sonucu bulunan kurşun, 
diagenesise uğramamışsa bireyin öldüğü andaki vücudunda yer alan kurşun düzeyini 
göstermektedir. Kurşunun vücuttaki dağılımı farklı yollarla olur ve yetişkinlerde vücuttaki 
toplam kurşunun %94’ü, çocuklarda ise yaklaşık %73’ü kemiklerde depolanır (Barry, 
1975). Kurşun düzeyleri yüksek seyreden bebek ve çocuklarda demir eksikliğinin olması 
muhtemeldir (Ziegler ve ark., 1978). Çocuklarda suda çözülebilir kurşunun %40-50’sini 
emilirken (Alexander ve ark., 1974) yetişkin bireylerde bu oran %10’dur. Kurşunun 
kemikteki yarı ömrü 20-30 yıldır (Phillip ve Gerson, 1994). Kadınlarda kandaki kurşun 
düzeyi kemiklere göre ileri yaşlarda daha düşük seyredebilir. Kadınlarda bu düşüşün daha 
fazla olması osteoporoz ve kemikten kana kurşun salınımı nedenlerinden kaynaklanabilir 
(Gulson ve ark., 2002).

Materyal ve Metot
Tios antik kazılarından yaklaşık 82 bireye ait iskelet parçası çıkmasına rağmen 

kurşun analizi yapmak için uygun şartlara sahip yalnızca 50 bireyin analizi yapılabilmiştir. 
Tios antik toplumunun demografik dağılımı tabloda gösterilmiştir. Buna göre kurşun 
analizi yapılan bireylerden 17 tanesi bebek ve çocuk, 9 tanesi genç erişkin,  12 birey orta 
erişkin ve 12 birey ileri erişkindir (Resim: 2). Analizi yapılan kadın birey sayısı 16 iken 
erkek birey sayısı 17’dir (Tablo: 1).

*Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Çorum/
TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇIRAK, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Çorum/
TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve 
Onarım Bölümü, 06490, Emek – Ankara/TÜRKİYE.
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Yaş Dağılımı N %
Bebek ve Çocuk 17 34
Erkek 17 34
Kadın 16 32
Toplam 50 100
Genç Erişkin (20-34 yaş) 9 18
Orta Erişkin( 35-49 yaş) 12 24
İleri Erişkin (50+ yaş) 12 24
Toplam 50 100

Tablo 1: Antik Tios toplumu demografik dağılımı

Antropoloji alanında element analizleri yapılırken iskeletlerin kortikal kemik ya-
pısı, trabekular kemik yapısına oranla dışarıdan gelebilecek elementsel etkileşime daha 
fazla direnç göstererek, kısaca toprağın kemikle elementsel alışverişi diye adlandırılabi-
len diagenese daha az maruz kalmaktadır. Femurun coput kısmı, iskelette toprakla en az 
bağlantıda olan bölümlerden biridir. Bu da diagenez etkisini azaltan önemli bir konudur. 
Aynı şekilde trabekular kemiklerden birisi olan kaburga kemiği ise elementsel alışveriş 
konusunda en fazla dönüşüm gösteren kısımlardandır. Kortikal kemik yapısında element-
sel kompozisyon bireyler arasında daha az farklılıklar ortaya koymaktadır. Bu da sonuç-
ların daha güvenilir olduğunu göstermesi açısından önemlidir (Grupe, 1988). Element 
analizleri için gerekli olan ön hazırlık kısmında Katzenberg - Saunders, (2000)’in belirt-
tiği örnek hazırlama teknikleri kullanılmıştır. Analizleri yapan SPECTRO X-Lab 2000 
marka spektrometre, Polarize Energy Dispersive (PED-XRF) sisteminde çalışmaktadır. 
X-ışınları floresans (XRF) spektroskopisi elemental kompozisyonu belirlemede kullanı-
lan önemli yöntemlerden biridir (Stephens, W.E., Calder, A.,2004 ). 

Bulgular ve Değerlendirme
Antik Tios toplumu erkek bireylerindeki kurşun düzeyi 32, 7 ppm. ile kadın ve 

bebek-çocuk bireylerdekinden daha yüksek bulunmuştur. Kadın bireylerde ise 23,2 ppm.
lik kurşun düzeyi saptanmıştır. Bebek ve çocuk bireylerde 23,7 ppm. ile kadınlara yakın 
değerler bulunmuştur (Grafik 1). Tios toplumu erkek bireyleri yaş gruplarında genç 
erişkin bireylerde 33,6 ppm. kurşun düzeyi bulunmuştur. Orta erişkin bireyler, erkek 
bireyler arasındaki en düşük kurşun ortalamasına sahip yaş grubudur ve kurşun düzeyi 
28,8 ppm.dir. İleri erişkin bireylerde yaşla birlikte kurşun düzeylerinde de belirgin bir 
artış gözlenir. Ve 35,7 ppm. ile hem toplumun hem de erkek bireylerin en yüksek kurşun 
değerlerine sahip yaş grubu olduğu görülür (Grafik: 2).

Tios toplumu kadın bireylere ait yaş gruplarında erkek birey yaş gruplarında 
olduğu gibi en yüksek kurşun düzeyi 25,6 ppm. ile ileri erişkin kadın bireylerde 
görülmektedir. Genç erişkin kadınlarda 22,9 ppm. olan kurşun düzeyi orta erişkinlerde 
bir miktar düşerek 21 ppm seviyesinde gözlemlenir (Grafik: 3). Tios toplumu genel yaş 
gruplarında en yüksek kurşun düzeyi 30,65 ppm. ile ileri erişkin bireylerde iken en düşük 
kurşun düzeyi 24,9 ppm ile orta erişkin bireylerde bulunur. Genç erişkin bireylerde ise 
bir miktar kurşun yükselmesi söz konusudur. ve 28,25 ppm. kurşun düzeyi hesaplanmıştır 
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(Grafik: 4).

Tür Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Ortalama Toprak

Element Dimension FK-S1 FK-S2 FK-S3 FK-S4 FK-S5 FK-S6 FK-S7 Ortalama FK-T1

CaO % 8,64 0,63 8,05 4,74 5,65 6,97 10,32 6,43 9,94

P2O5 % 0,451 0,168 0,415 0,379 0,281 0,563 0,643 0,41 1,513

Co ppm 36 31 31 27 34 31 33 31,86 25

Ni ppm 82,2 39,5 61,6 40,5 51,3 52,5 51,4 54,14 20,9

Zn ppm 57,8 60,4 83 85,2 98,3 80,8 76,9 77,49 135,9

Se ppm 4,3 1,9 2,7 2,6 4,4 2,5 3,2 3,09 0,5

Cd ppm 1,1 0,9 2,6 0,9 1,1 1,1 1,2 1,27 0,8

Pb ppm 23.140 6.801 12.320 11.110 23.770 10.140 14.480 14.537 26,7

Tablo 2: Tios seramik - toprak ve su örnekleri

Tios toplumu iskeletlerinde yer alan yüksek düzeyde kurşun (Pb) düzeylerinin 
nedenini anlamak için toplumun günlük hayatlarında kullandıkları kap kacak, bölgenin 
toprak yapısı ve yeraltı sularının içeriğini anlamak gerekmektedir. İskeletlerin çıktığı 
mezar alanından elde edilen toprak, 7 adet rastgele seçilmiş seramik parçası ve yeraltı 
sularının analizi sonucu yukarıdaki tabloda yer alan değerler elde edilmiştir. Bu veriler 
ışığında bir değerlendirme yapıldığında tablodan da görülebileceği gibi Tios toplumu 
tarafından kullanılan günlük kap kacakların iç ve dış yüzeylerinin yoğun şekilde kurşun 
ile sırlandığı görülmektedir.  Seramik kaplardan FK-S5 (Resim: 3) kodlu kabın 23.770 
ppm gibi yüksek oranda kurşun düzeyiyle en yüksek kurşun içeriğine sahip seramik 
örneği olduğu görülmektedir. Bununla birlikte diğer örneklerin de yine yüksek oranda 
kurşun içermesi ve diğer elementlerin kurşuna göre çok daha düşük seviyelerde kalması 
kaplar için en belirleyici elementin kurşun olduğunu göstermektedir. Kurşun elementi bu 
kaplarda 14.537 ppm düzeyindedir. Nikel miktarı ortalama 54 ppm düzeyinde bulunmuş 
iken, kurşundan sonra en yüksek element düzeyi çinko elementidir. Bu seramikler üzerinde 
yer alan çinko miktarı ortalama 77 ppm düzeyindedir. Yüksek çinkonun kaynaklarından 
birisinin toprak olduğu düşünülmektedir. Tios antik kenti civarından alınarak analizi 
yapılan topraklarda 135 ppm düzeyinde çinko elde edilmesi bu bölgenin toprağının çinko 
bakımından zengin olduğunu göstermekte, dolayısıyla kap kacak yapımında kullanılan 
bu toprağın çinko bakımından zengin içerik vermesini sağlamaktadır. Tios seramik 
kaplarının ortalama kalsiyum değeri %6,43 iken fosfor (P) ortalaması %0,41 civarında 
bulunmuştur. Kobalt (Co) elementi 31 ppm, selenyum (Se) 3 ppm, kadmiyum (Cd) 1 ppm 
düzeyinde tespit edilmiştir. Bölgeden elde edilen toprak örneklerine bakılırsa kalsiyum 
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(Ca) % 9, fosforun (P) %1,5, kobaltın (Co) 25 ppm, nikelin (Ni) 20 ppm, selenyumun 
(Se) 0,5 ppm, kadmiyumun 0,8 ppm ve kurşunun ortalama 26 ppm civarında yer aldığı 
saptanmıştır (Tablo: 2).

Sonuç
Kurşun vücuda girdikten sonra çoğu kemiklerde depolanmaktadır. O yüzden Antik 

Dönem toplulukları üzerinde yapılan element analizleri sonucu bulunan kurşun, toprakla 
kemik arasındaki element geçişi anlamına gelen diagenesise uğramamışsa bireyin öldüğü 
andaki vücudunda yer alan kurşun düzeyini göstermektedir. Kurşun miktarının yaşla 
birlikte artması ve ileri erişkinlerde maksimum seviyeye ulaşması beklenen bir durumdur. 
Zira Tios toplumunda hem erkek bireylerde hem de kadın bireylerde, ileri erişkin bireyler 
kendi yaş grupları içerisinde en yüksek kurşun değerlerindedir. Erkeklerin kadınlara 
göre yüksek kurşun seviyelerine sahip olmalarının nedenlerinden birinin kurşun içeren 
gündelik eşyaları daha yoğun biçimde kullanmaları gösterilebilir. Bebek ve çocuklarda 
görülen yüksek kurşun düzeyleri ise anne sütü kaynaklıdır. Zira anne sütü alan bebek 
ve çocuklar kurşunu bağırsaklarında emerek kemiklerinde depo ederler. Anneden 
geçen yüksek oranda kurşunun, Tios toplumu bebek ve çocuklarında ölümlere ve ciddî 
hastalıklara yol açmış olma ihtimali çok yüksektir.

Tios toplumunda görülen yüksek düzeyde kurşunun nedenini araştırmak için 
bakılan,  bireylerce kullanılan günlük kap ve kacakların ve toprak – su örneklerinin 
yapılan XRF analizleri sonucunda gündelik eşyalarının sırlarının çok yoğun şekilde 
kurşunla sırlandığı görülmüştür. Günlük olarak besin saklama, pişirme ve yeme amaçlı 
kullanılan bu kaplar gıdalara karışan yüksek oranda kurşunla bireylerin kemiklerinde 
yoğun olarak toplanmıştır.

Bu birikme, toplumda ciddî sağlık sorunları meydana getirmiş ve benzer birçok 
antik toplumda görülen sorunlar Tios toplumunda da görülmüştür. Diğer Anadolu 
toplumlarıyla karşılaştırıldığında Tios’a coğrafî açıdan yakın mesafede bulunan İkiztepe 
toplumunda da benzer kurşun değerlerinin bulunması, bu bölgenin benzer özelliklere 
sahip olduğunu düşündürür. Erken Tunç Çağı tarihli İkiztepe iskeletlerindeki kurşun 
düzeyi 21,1 ppm iken (Özdemir, 2010),  yine Erken Tunç Çağı dönemine ait Resuloğlu 
iskeletlerindeki kurşun düzeyi ise 3,81 ppm (Güner ve ark., 2011), Bizans Dönemi 
Minnetpınarı iskeletleri yetişkin kadın bireylerinde 5,67 ppm ve erkek bireylerde 5,78 
ppm olarak ölçülmüştür (Çırak,2010). Toprakta yüksek kurşun düzeyinin saptanmasına 
rağmen, çoğu bireyin kurşun düzeyinden daha  düşük seyretmesi diagenesisin olmadığını 
ya da daha düşük miktarda olduğunu ve toplumun yüksek kurşunu sadece günlük kap 
kacaktan aldığını gösterir. Benzer durumla dünyanın birçok antik yerleşmelerden elde 
edilen iskeletler üzerinde saptanan kurşun düzeylerinde de karşılaşılmıştır. Tios toplumu 
erkek bireylerinin genel ortalamasına bakıldığında 32,7 ppm.lik kurşun miktarı olduğu 
görülmektedir. İleri erişkin erkek bireylerde yaşla birlikte artan kurşun düzeyleri 
saptanmıştır.  35,7 ppm.lik ileri erişkin erkek birey kurşun düzeyi aynı zamanda toplumun 
da en yüksek oranıdır.
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Grafik 1:  Tios toplumu cinsiyetlerinde kurşun (Pb) düzeyleri

Grafik 2: Erkek bireylerin yaş gruplarında kurşun 
(Pb) dağılımı 

 
 Grafik 3: Kadın bireylerin yaş gruplarında kurşun (Pb) dağılımı

Grafik 4: Tios toplumu genel yaş grubu kurşun (Pb) dağılımı
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     Resim 1 : Filyos uydu görüntüsü

       Resim 2: 2010 yılı kilise kazısında I No.lu Mezar 
       (Atasoy ve Yıldırım 2011:462)

           Resim 3: FK-S5 seramiği
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LAODİKEİA ASOPOS TEPESİ ORTA TUNÇ ÇAĞI 
SERAMİĞİ

Erim KONAKÇI*

Asopos Tepesi, Denizli İli’nin 6 km. kuzeydoğusunda, kent merkezine bağlı 
Eskihisar, Bozburun, Goncalı mahallelerindeki (eski köyleri) Laodikeia antik kentinin 
sınırları içerisinde yer alır1 (Harita: 1, Resim: 1). Yerleşim, Lykos Vadisi üzerinde yer 
alan yaklaşık 270 m. yüksekliğindeki doğal bir tepe üzerine konumlanmıştır. Asopos 
Tepesi’nin hemen batısında Gümüşçay Nehri (Asopos), kuzeyinde ise Büyük Menderes 
Nehri’nin ana kollarından biri olan Çürüksu Nehri akmaktadır. Yine yerleşimin 
kuzeybatısında Roma Dönemi’ndeki varlığı bilinen ve içerisinde balıkçılık yapıldığı 
yazıtlara yansımış ancak günümüzde kurumuş bir göl bulunmaktadır2. Başta Asopos 
Nehri olmak üzere söz konusu su kaynakları bu alanda Prehistorik Dönemde iskânın 
oluşmasına yol açan en önemli belirleyiciler olmuştur. Asopos Tepesi’nin konumlandığı 
Lykos Vadisi’nin aynı zamanda İç Anadolu’yu, Akdeniz’i ve Batı Anadolu’yu birbirine 
bağlayan yolların üzerinde olması yerleşimin iskân edilmesinde ve gelişiminde bir diğer 
etken olmuş olmalıdır. 

Laodikeia kenti hakkında antik yazarların metinleri dikkate alındığında Plinius’un 
burada Seleukoslar Dönemi’nden önce Rhoas ve Diospolis adlarında iki yerleşimin 
olduğundan söz ettiği görülmektedir3. Bu bilgi göz önüne alınarak yerleşimde Helenistik 
Dönem öncesine tarihlenen bir iskânın olup olmadığını tespit etmek amacıyla yaklaşık 
250 hektarlık bir alanda yüzey araştırması yapılmıştır. Üç kazı sezonu boyunca (2005-
2007) devam eden yüzey araştırmalarında tespit edilen arkeolojik materyallerin hemen 
tamamı Helenistik, Roma ve Geç Roma Dönemlerine tarihlendirilmekle birlikte özellikle 
kentin kuzeybatısındaki ‘Asopos Tepesi’ olarak tanımlanan iki konide bulunan az sayıdaki 
prehistorik seramik ve çakmaktaşı âlet, bu alanda kazıların başlatılması düşüncesini 
beraberinde getirmiştir. 2007 yılında kazı çalışmalarına başlanan Asopos Tepelerinin 
toplamda 2.1 hektarlık bir alana yayıldığı belirlenmiştir (Harita: 2 ). 

2012 yılı kazı çalışmaları itibarıyla incelenen toplam 750 metrekarelik alanda 
tespit edilen tabakalanma yerleşim iskânının Kalkolitik Dönemde başladığı ardından 
yaşanan hiatuslarla birlikte Orta Tunç Çağı, Geç Tunç Çağı, Demir Çağı, Helenistik, 
Erken Roma ve Geç Roma Dönemlerinde de sürdüğü tespit edilmiştir (Resim: 2).

Bu çalışmanın konusunu oluşturan seramikler ise Asopos Tepesi I ve II’de kendi 
içerisinde a ve b olmak üzere iki evreye ayrılan VI. tabaka içersinde tespit edilmiştir. 

Son derece sınırlı mimarî unsurlara sahip olan VIb evresine ilişkin arkeolojik 
kalıntılar, Asopos Tepesi I’de seramik fırını, bir ocak ve sıkıştırılmış toprak tabanlar ile 

*Yard Doç. Dr. Erim KONAKÇI, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Ön Asya 
Arkeolojisi Ana bilim dalı, Kınıklı-Denizli/ TÜRKİYE.
 1 Laodikeia kazı çalışmaları ve Asopos Tepesi hakkında bilgi için bkz Konakçı 2012: 1 vd, Şimşek 2005: 305 
vd; Şimşek 2006: 419 vd; Şimşek 2007a: 1 vd, Şimşek 2007b: 455 vd; Şimşek 2008: 99 vd; Şimşek 2009: 409 
vd; Şimşek 2010: 101 vd; Şimşek 2011: 447 vd, Şimşek 2013a: 569 vd; Şimşek 2013b: 103 vd; Şimşek 2013c: 
1 vd.
2 2003 yılı Hierapolis kazılarında bulunan Hadrianus’a ait bir yazıtta bu gölden söz edilmektedir. Söz konusu 
gölün konumu ve sınırları uydu fotoğraflarıylada belirlenmiştir ( Scardozzi 2007: 86, Fig. 18, 19).
3 Plinius N.HV 105-108.
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temsil edilirken, Asopos Tepesi II’de bir mekȃn duvarı, bir ocak ve çöp çukurları ile 
temsil edilmektedir. 

Asopos Tepesi I ve II’de tespit edilmiş olan VIa evresine ilişkin arkeolojik 
kalıntıları; bir mekân, iki ocak, silo tabanları, çöp çukurları ve dağınık hâlde taş kümeleri 
oluşturmaktadır. 

Burada adları kısaca anılan mimarî unsurlar içerisinde çok sayıda Orta Tunç Çağı 
seramiği bulunmuş bunlardan 5400 tanesi değerlendirme kapsamına alınmıştır. Çalışma 
kapsamında seramiklerin yüzey renklerine, yüzey özeliklerine, yüzey işlemlerine, yüzey 
niteliklerine, hamur içeriklerine, katkı boyutlarına, katkı oranına, pişme durumuna, hamur 
renklerine ve öz dağılımına bakılmıştır.

Asopos Tepesi Orta Tunç Çağı seramiklerinde toplam 10 mal grubu saptanmış 
olup bunlar A harfinden J harfine kadar sıralanmıştır Bulunan mal grupları Kırmızı Mallar 
(A), Kahverengi Mallar (B), Açık Kahverengi Mallar (C), Kendinden Astarlı Mallar (D), 
Siyah Mallar (E), Gri Mallar (F), Devetüyü Mallar (G), Kaba Mallar (H), Altın Boya 
Astarlı Mallar (I), Krem-Bej Astarlı Mallar (J) biçiminde gruplandırılmıştır (Resim: 3). 
VIb ve VIa evreleri içerisinde tespit edilen seramiklerin mal grupları karşılaştırıldığında 
her iki evre arasında bazı farklılıklarında mevcut olduğu da anlaşılmaktadır. Açık 
Kahverengi Mal Grubu her iki evrede de en yoğun oranda bulunan mal grubunu temsil 
eder. Kırmız Mal Grubu özelikle VIb evresinde, Açık Kahverengi Mal Grubu’ndan sonra 
en yoğun oranda bulunan mal grubudur. VIa evresinde Kırmızı Mal Grubu içerisinde 
değerlendirilen örneklerin sayısının azaldığı görülmektedir. Kırmızı, Kahverengi, Açık 
Kahverengi, Kendinden Astarlı, Siyah, Devetüyü ve Kaba mal grupları VIb ve VIa 
evresinde görülürken, Gri, Krem-Bej Astarlı ve Altın Boya Astarlı mallar sadece VIa 
evresinde görülmektedir. 

Asopos Tepesi Orta Tunç Çağı tabakalarında bulunan seramiklerin yüzey 
renklerini incelediğimizde VIa evresinde toplam 11, VIb evresinde 7 renk tespit edilmiştir 
(Resim: 4). VIb evresinde en yoğun oranda açık kırmızı, kahverengi ve açık kahverengi 
renkleri görülmektedir. VIa evresinde ise en yoğun oranda açık kahverengi, açık kırmızı, 
kahverengi ve devetüyü renkleri görülürken %8 ve altındaki oranlarda kırmızı, koyu 
kahverengi, kızıl kahverengi, kiremit, krem, siyah ve gri renkte örnekler bulunur.

Asopos Tepesi Orta Tunç Çağı çanak çömleğindeki yüzey özellikleri tüm mal 
grupları bir arada değerlendirildiğinde seramiklerin büyük bölümünde astar uygulandığı 
görülmektedir. Kalın ve ince astar uygulamasının en yaygın görülen yüzey işlemi 
olduğu belirlenmiştir (Resim: 5). Astar uygulanmayan yalın yüzeyler ise çok düşük bir 
orandadır. En yaygın yüzey işlemi olan kalın astar, VIb evresinde Siyah Mal Grubu ve 
Açık Kahverengi Mal Grubu’nda (%67), VIa evresinde Kahverengi (%63), Siyah (%100) 
ve Krem-Bej Astarlı Mal Grupları’nda (%100) yoğun olarak görülür.

VIb evresinde daha yoğun oranda görülen açkı işlemi, VIa evresinde nispeten 
azalmıştır. VIa ve VIb evrelerinde Kahverengi, Siyah, Gri ve Krem-Bej Astarlı mal 
grupları içerisinde değerlendirilen çanak çömleklerin büyük bölümünün açkılı olduğu 
görülmektedir. Kaba Mal Grubu dışında her iki evrede bulunan seramiklerde düzgün 
yüzey bulunması yerleşimde görülen temel niteliklerden bir diğeridir (Resim: 6). Parlak 
açkılı örneklerde oldukça düşük bir yüzde ile temsil edilmektedir. Açkı oranı VIa 
evresinde Kahverengi (%56), Siyah (%100), Gri (%59) ve Krem-bej (%100) astarlı mal 
gruplarında, VIb evresinde ise Kırmızı (%52), Kahverengi (%59), Siyah (%100), Krem-
bej astarlı (%100) mal grupları içerisinde yoğundur.
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Asopos Tepesi Orta Tunç Çağı seramiklerinde Kaba Mal Grubu dışında tüm mal 
gruplarında ağırlıklı olarak düzgün yüzey görülmesi ortak niteliklerden bir diğeridir. VIa 
evresinde bulunan Altın Boya Astarlı seramiklerin büyük bölümünde ise (%53) düzgün-
mikalı yüzey görülür (Resim: 7).

Asopos Tepesi VIa ve VIb evrelerinde bulunan çanak çömleklerin hamurları 
genellikle ince nitelikte olup iyi bir biçimde arıtılmıştır. Yoğun katkı kullanımı özellikle 
Kaba Mal Grubu’nda ele alınan pişirme kaplarında görülür. Seramiklerin hamurlarında 
taşçık, kum, mika ve kireç içeriği yoğun oranda görülür. Yine seramiklerin hamurlarında 
bölgede yoğun olarak bulunan kayrak taşı görülmektedir. Katkı boyutlarını ele 
aldığımızda hamurun içerisinde yer alan maddelerin büyük bölümü ince niteliktedir. İri 
katkı maddesinin büyük bir bölümü Kaba Mal Grubu içerisinde görülmektedir (Resim: 
8). 

Asopos Tepesi Orta Tunç Çağı çanak çömleklerinde katkı maddelerinin oranlarının 
az olması belirleyici niteliklerinden bir diğeridir. Pişme durumuna bakıldığında çanak 
çömleklerin büyük bölümünün iyi derecede piştiği, pişme durumu kötü olan çanak 
çömlek yüzdesinin VIb evresinde %3, VIa evresinde %2 gibi oldukça düşük bir oranda 
olduğu görülmektedir (Resim: 9).

Asopos Tepesi VIa ve VIb evrelerinde bulunan çanak çömleklerin büyük 
bölümünde öz yoktur. Az görülen mal gruplarını ele aldığımızda ise en yoğun grubu 
açık gri renkli özler oluştururken, siyah renkte özlerin çok seyrek olarak bulunduğu 
görülmektedir. Hamuru içerisinde en yoğun oranda öz tespit edilen mal grupları ise 
Kırmızı, Kahverengi ve Kaba Mal gruplarıdır (Resim 10).

Asopos Tepesi’nde tespit edilen her mal grubu içindeki seramiklerin ince kesit 
analizleri Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölümü laboratuvarlarında yapılmıştır. VIa 
ve VIb evrelerinde bulunan farklı mal grupları içerisinde değerlendirilen seramiklere 
yapılan ince kesit analizleri mineral içeriklerinin genellikle tanecikli olduğunu ve tanecik 
içeriklerinin yönlenmeli olduğunu ortaya koymuştur. Aynı mal grubu içerisinde bulunan 
seramiklerin mineral içeriklerinin ve görünümlerinin genellikle birbirine yakın bir tablo 
ortaya koyduğu belirlenmiştir (Resim: 11). Bu duruma rağmen aynı mal grubundaki 
seramiklerde zaman zaman farklılıkların belirlenmesi üretim aşamasında benzer nitelikte 
hamur içeriklerinin farklı mal grupları içerisinde değerlendirilen seramiklerin üretiminde 
kullanılmış olduğunu göstermiştir. 

Benzer biçimde XRF analizi ile değerlendirilen seramikler genel anlamda ele 
alındığında, aynı mal grubundaki seramiklerde elde edilen sonuçların birbirine yakın 
olduğu görülmektedir. Bu tabloya rağmen zaman zaman aynı mal grubunda ele alınan 
bazı parçaların mineral değerlerinin büyük farklılık taşıması ve hatta bazen farklı mal 
grupları ile benzerlikler göstermesi, ince kesit analizlerinden ele edilen sonuçlarda 
olduğu gibi benzer kaynaklardan alınan killerin, farklı mal gruplarındaki seramiklerin 
üretiminde kullanılmış olabileceğini göstermektedir (Resim: 12). Farklı mal gruplarına 
ait çanak çömleklerin büyük çoğunluğunun hamurunda görülen benzer özellikler ve ilgili 
mal grupları içerisinde sunulan ince kesit analizleri ve XRF analizlerinin ortaya koyduğu 
sonuçlar yerleşimde üretilen çanak çömleğin yerel kil kaynaklarının kullanılması ile 
olduğunu göstermektedir. Asopos Nehri’nin çevresinde yer alan kil yatakları olasılıkla 
çanak çömleğin üretiminde kullanılan kil kaynağını oluşturmaktadır. 

Asopos Tepesi VIb ve VIa evrelerinde bulunan seramiklerin formlarını 
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değerlendirdiğimizde, en yoğun oranda bulunan formların çanak ve çömlekler olduğu 
görülmektedir (Çizim: 1 - 3). Yapılan tipolojik değerlendirmelerde her iki evrede toplam 
18 çanak, 22 çömlek tipi belirlenmiştir. VIa evresinde bulunan çanakların ve çömleklerin 
sayısı ve bunların tipleri, VIb evresine nazaran daha çok sayıda ve çeşitliliktedir. 
Yerleşimde yapılan kazılarda çanak ve çömleklerin yanı sıra minyatür kaplar, akıtacaklı 
kaplar, yonca ağızlı ve gaga ağızlı testiler, küpler ve çeşitli formlara ait dip, kaide, gövde 
ve kulp parçaları bulunmuştur. 

Yerleşimde en yoğun oranda bulunan (Çizim: 1 - 3). çanak formları; basit ağız 
kenarlı, dik ağızlı, konik gövdeli çanaklar (ÇT 3); basit ağız kenarlı, içe eğik ağızlı, küresel 
gövdeli çanaklar (ÇT 5b); basit ağız kenarlı, içe eğik ağızlı, keskin omuzlu çanaklar (ÇT 
10c); dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı, içe eğik ağızlı, keskin omuzlu çanaklar (ÇT 11c), 
yuvarlatılmış ağız kenarlı, içe eğik ağızlı, keskin omuzlu çanaklar (ÇT 13b); basit ağız 
kenarlı, iç bükey ağızlı, keskin omuzlu çanaklardır (ÇT 14b). Dışa kalınlaştırılmış ağız 
kenarlı, içe eğik ağızlı, küresel gövdeli, düz dipli çömlekler (ÇM1); dışa çekik ağız 
kenarlı, içe eğik ağızlı, çömlekler (ÇM4); dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı ve dışa 
keskin bir biçimde eğilen kısa boyunlu çömlekler (ÇM 9); dışa çekik ağız kenarlı ve 
boyunlu çömlekler (ÇM 16) en yaygın görülen çömlek formlarıdır. 

Asopos Tepesi’nde bulunan formaların benzerleri İç Batı Anadolu’da; Beycesultan 
eski tabakalanmaya göre V. ve IVa-c. tabakalarında4, Aphrodisias Tunç 4-Orta Tunç 
Çağı ve Orta Tunç Çağı tabakalarında5, Kusura C evresinde6, Kıyı Ege’de; Kocabaştepe 
Orta Tunç Çağı 1, 2 ve 3 No.lu tabakalarda7, Bademgediği Tepe VI. tabakada8, Kadı 
Kalesi IV. tabakada9, Panaztepe Orta Tunç Çağı tabakalarında10, Troia V ve VI Erken 

4  Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Beycesultan’da bulunan benzerleri için bkz; Lloyd-Mellaart 1965: 
84, 86, 88, 90, 92, 96, 97, 98, 102, 104, 106-108, 113, 114, 120, 122, 132, Fig 1: 2, 3, 6, 7, 11-13, Fig 2: 1-16, 25, 
Fig 3: 3, 9-13, 21, 22, Fig 4: 1, 2, 4, 9, 11, 15, 20, 21, Fig 5: 1, 6-8, 10-12, 15, 16, Fig 7: 3, 4, 6, 14, Fig 8: 15, 98, 
Fig 9: 6-8, Fig 10: 10, Fig 12: 11, 12, Fig 13: 2-5, 8, 11-16, 28, 29, 32, Fig 14: 3, Fig 15: 20 a-b, Fig 16: 1, 5, 6, 
14-18, Fig 20: 9-11, Fig 21: 3, 6, Fig 22: 7, Fig 24: 23, 24, Fig 25: 2, 7-8,  Beycesultan’da 2007 yılında E. Abay 
tarafından başlatılan 2. dönem kazılarında elde edilen ilk sonuçlar yerleşimin kronolojisi ve tabakalanmasında 
birtakım değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Yeni dönem kazılarında Geç Tunç Çağı tabakaları IV. ve V. taba-
kalar olarak tanımlanmıştır. Abay-Dedeoğlu 2013: 217 vd.
5 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Aphrodisias’ta bulunan benzerleri için bkz; Joukowsky 1986: 615, 
618, 629, 635, 665, 677, 679: 1, Pl 442: 3, 5, 9, 17, 19, 20, 27,Pl 444: 12, 13, 16, Pl 454: 2,-4, 10, 11, 13, 16, 18, 
Pl 457: 2, 6, 16, 28,33, Pl 477: 3, 6, 9, 10, 16, 18, 24, 28, 34, 36, Pl 484: 13, Pl 485: 1, 3, 7, 11, 13, 16, 21, 23
6 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Kusura’da bulunan benzerleri için bkz; Lamb 1937: 24, 25, 27, Fig 
9: 1, 2, 4, 7, Fig 10: 4-6; Lamb 1938: 247, 250, Fig 15: 3, 6. 
7 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Kocabaştepe’de bulunan benzerleri için bkz; Aykurt 2004: 35, 42, 
46, 50, 53, 54, 59, 66, 67, 72, 74, 78, 79, 95, 99, 111, 114, 115, 118, 119, 121, 125, 126, 133, 134, Lev 2: b, e, 
Lev 5: a-c, Lev 6: a-c, Lev 8: e, Lev 9: a-c, Lev 10: a-d, Lev 11: b, Lev 13: a-d, Lev 16: b, d, e, Lev 17: a, b; Lev 
18c, Lev 20: a-f, Lev 21: a-d, f-g, Lev 22-23, Lev 25: b-d, Lev 26: b, c, e, Lev 27: d, Lev 34: a-d, Lev 35: a-c, 
Lev 36: a-c, Lev 37: a; Lev 41: b, c, Lev 42: a-e, Lev 44a; Lev 45: a-c, Lev 46: a-d, Lev 48: a-e, Lev 52: a-bLev 
53: a-c, Lev 54: a-b, Lev 56: a-e, Lev 57: b, d
8 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Bademgediği Tepe’de bulunan benzerleri için bkz; Meriç 2003: 95, 
Fig 17: 41, 42, 44-50.
9  Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Kadıkalesi’nde bulunan benzerleri için bkz; Kan 2005: Fig 11: b, 
c:, Fig 12:d, Fig 19: c.
10 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Panaztepe’de bulunan benzerleri için bkz; Günel 1999a: 41-52, Lev 
1: 8, Lev 2: 6, 7, Lev 3: 1, Lev 4: 4, 8, Lev 5: 2, 3, Lev 6: 1-8, Lev 7: 4-6, Lev 9: 4, Lev 10: 1, Lev 14: 5-7, Lev 
15: 4; Lev 16: 1-5; Lev 17: 2-5, Lev 18: 1, 3-5; Lev 20: 1, 2; Lev 24: 3-6, Lev 25: 1, Lev 28: 1-8, Lev 29: 1-7, 
Lev 30: 2-7, Lev 31: 1-7, Lev 32: 3, 4, Lev 33: 2-4; Lev 36: 1-6, Lev 37: 3, 6, Lev 39: 1-3, 5, Lev 40: 1-3, 6, 7, 
Lev 41: 3, 4, 6, Lev 42: 1, 4, 6, Lev 43: 3-5, Lev 57-69, Lev 71: 5, Lev 74: 3-6, Lev 75: 1-3, Lev 77: 1, 2, Lev 
79: 1-5, Lev 89: 1, 2, 4, 6, Lev 90: 1-4, Lev 91: 1, 2; Lev 92: 1, 2, Lev 93: 1-6, Lev 94: 1, Lev 96: 1-4, Lev 97: 
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ve Orta, (a-c)11, Limantepe III. tabakada12, Milet III. tabakada13, Smyrna/Bayraklı’da 
4-11. tabakalarda14, Ayasuluk Orta Tunç Çağı, XIa ve XIb evresinde15, adalarda; Thermi 
Orta Tunç Çağı tabakalarında16, Antissa Orta Tunç Çağı tabakalarında17, Poliochni’de 
Kahverengi Evre’de18; Göller Yöresi’nde; Bademağacı’nda Orta Tunç Çağı depozitinde19; 
Güney Anadolu’da Yumuktepe IX-XI. tabakalarda20, Orta Anadolu’da; Çavlum OTÇ 
mezarlığında21, Demircihöyük Orta Tunç Çağı tabakalarında22, Yanarlar Orta Tunç Çağı 
mezarlığında, Boğazköy’de23 ve Gordion24 Orta Tunç Çağı tabakalarında bulunmuştur. 

4, Lev 103: 2, Lev 104: 1; Lev 105: 3a, 3b, Lev 106: 1-2, Lev 109: 3.
11 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Troia’da bulunan benzerleri için bkz; Blegen-Caskey-Rawson 
1951: 238, tab 21, Pl 238, Pl 257: 11, 13, Blegen-Caskey-Rawson 1953: Pl 423: 33, 33.114, 35.457, Pl 424: 1, 
Pl 425: 2, 3, 7, 15, 21, 24, 26, Pl 426: 1, 8, Pl 427: 19-20, Pl 428: 6, 10, 12, Pl 430: 1, 3, Pl 431: 10, 14, Pl 432: 
6, 8, 10, 13.
12 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Limantepe’da bulunan benzerleri için bkz; Günel 1999b: 66, 68; 
Abb 10: 2, Abb 12: 9; Abb 13: 13, Abb 16: 29. 
13 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Milet’te bulunan benzerleri için bkz; Raymond 2005: 233, 235-239, 
241, 243, 250-252, 262, Fig 3.2: AT.98.444.4, AT.98.223.12, AT.98.196.33, AT.98.421.34; Fig 3.4: AT.98.164.5,-
Fig 3.5: AT.98.179.11, AT.98.223.14, AT.98.223.13,  Fig 3.7: AT.98.279.6, AT.98.196.10, AT.98.366.12, 
Fig 3.8: AT.98.179.21, AT.98.234.53, AT.98.215.5, AT.98.366.20, AT 98.319.1, AT.98.215.4, AT.98.196.16, 
AT.98.434.13, AT.98.189.19, Fig 3.10: AT.98.410.406.3, AT.98.421.19, AT.98.421.18, AT.98.421.17, 
AT.98..164.2, AT.98.279.8, AT.98.319.3, Fig 3.12: AT.98.210.10, AT.98.210.12, AT.98.279, AT.98.188.2, Fig 
3.19: AT.98.279.18, Fig 3.20: AT.98.234.6, Fig 3.21: AT.98.196.22, AT.98.234.55, Fig 3.6: AT.98.210.13, 
AT.98.319.10, AT.99.33.3, AT.98.421..35, Fig 3.31: AT.99.266.13, AT.99.266.8,Fig 3.19.
14 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Smyrna/Bayraklı’da da bulunan benzerleri için bkz; Bayne 2000: 
63-67, 73-77, 270-272, Fig 7: 4-7, Fig 8:5, 7, Fig 9: 1, 3-8, Fig 10:1, 2, 5-8, Fig 11: 1, 3-5, 7; Fig 14: 1, 4b, 4c, 
Fig 15: 7; Fig 16: 2; Fig 17: 2, 4, 6, Fig 18: 3.
15 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Ayasuluk’ta bulunan benzerleri için bkz; Konakçı 2012: 110, Lev 
1, (ÇT1a), 111, Lev 1: 2-4 (ÇT2), 112, Lev 1: 5-6 (ÇT3), 113 Lev 2: 1-5 (ÇT4a), 117, Lev 4: 1-8 (ÇT5c), 120 
Lev 5: 2-4 (ÇT6b), 122 Lev 6: 1-7 (ÇT 9a), 123 , Lev 7: 1-9 (ÇT9b), 124 Lev 8: 1 (ÇT10a), 125 Lev 8: 2-6 
(ÇT10b), 127, Lev 9:1, (ÇT12), 128 Lev 9: 2 (ÇT12b), 129 Lev 10: 2 (ÇT13b), 129 Lev 10: 3-5 (ÇT13c), 132 
Lev 11: 1-5 (ÇT16a), 134 Lev 13: 1-11 (ÇT17b), 137 Lev 14: 7-10 (ÇT18c), 139 Lev 17: 1-3 (ÇM 1), 142 Lev 
18: 1-7, (ÇM 3), 143 Lev 19: 1-3 (ÇM4), 144 Lev 19: 4-8 (ÇM5) 147 Lev 21:5 (ÇM 12), 148 Lev 23: 1-6 (YT1). 
16 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Thermi’de bulunan benzerleri için bkz; Lamb 1936: Pl XLVI: 4a; 
Bayne 2000: 97, 98, 99, Fig 25: 1,7 8; Fig 26: 3, Fig 27: 2, 3, 6, Fig 41: 7-8.
17  Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Antissa’da bulunan benzerleri için bkz; Bayne 2000: 105, Fig 28: 
1.
18 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Poliochni’de bulunan benzerleri için bkz; Bernabo’-Brea 1976: Tav 
CCLXXXIV: m, CCLXXV: a.
19 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Bademağacı’nda bulunan benzerleri için bkz; Umurtak 2003: 54-
58, 63-68, 70-72, Fig 1: 3-9, 11, Fig 2: 2, 4, 5, Fig 3: 2, 3, 5-11, Fig 5: 5, 11, Fig 6:1, 2,6-8, Fig 7: 1, 4, 7, 9.
20 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Yumuktepe’de bulunan benzerleri için bkz; Garstang 1953: 224, 
225, 227-229, Fig 145: 16, Fig 146:1-3, Fig. 147: 3, 17. 
21 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Çavlum mezarlığında bulunan benzerleri için bkz; Bilgen 2005: 
LXX: 1, 7, LXXI: 3, 4, 5, 8, 11, 17, 21, LXXII: 1-4, LXXIII: 1-2, LXXIV: 1, LXXVI: 4-9.
22 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Demircihöyük’te bulunan benzerleri için bkz; Kull 1988: 228, 230, 
232, 234, 236, 238, 240-242, 244, 246, Taf 1: 1, 3, 4, Taf 2: 5, 6, 8,11, Taf 4: 9, 14, 15, 18, Taf 6: 2,7, 9, 10, Taf 
7: 3, 5, 11, Taf 8: 2, 6, 9,Taf 9: 2, 4, 13, Taf 10: 8, 9, Taf 11: 7, 11,Taf 13: 17, Taf 14: 1, Taf 15: 2, 4, 8, Taf 16: 
1, 3, 7, 12-14, 15,18; Taf 17: 4, Taf 18: 5, 20, Taf 22: 2, Taf 24: 3, Taf 25: 17, Taf 26: 16, Taf 27: 1, 4, Taf 28: 5, 
Taf 29: 1, Taf 30: 4, 13, Taf 32: 4, 12, 14, 15, 24, Pl 1: 2; 27: 2, 3, 9.
23 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Boğazköy’de bulunan benzerleri için bkz; Orthman 1963: 31, 32, 
33, 35, 38, 39, 40, 44, Taf 20: 170, 172, 181, 184, Taf 21: 197, Taf 22: 201, 202, Taf 24: 222, Taf 25: 237, Taf 
30: 270, 273, 274, 275, Taf 31: 286, 287, 295, Taf 32: 297, Taf 36: 340, 357, Fischer 1963: 138, 139, 140, 143, 
Taf 84: 706, Taf 85: 718, 723, Taf 90: 784, 789, Taf 91: 798, Taf 103: 928, 929.
24 Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin Gordion’da bulunan benzerleri için bkz; Gunter 1991: 53, 55, 57-
62, 64-67, 70, 71, 73, 74,78, Fig 7: 132, 134, 135, Fig 8: 138, 158, 159, 161, Fig 9: 54, 56, 73, 162, 167, 168, 
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Asopos Tepesi’nde bulunan seramiklerin benzerleri diğer yerleşimlerde MÖ 2. bin yılın 
ilk yarısına tarihlenen tabakalarında bulunmuş olmakla birlikte bulunan paralel örnekler 
ağırlıklı olarak MÖ 2. bin yılın ilk çeyreğine tarihlenmektedir. Ancak burada altını 
yeniden çizmek gerekir ki Asopos Tepesi’nde tespit edilen seramiklerin formlarının yanı 
sıra mal grupları da dikkate alındığında yerleşimin özellikle Beycesultan, Aphrodisias 
ve Kusura kazılarında bulunan Orta Tunç Çağı’na tarihlenen çanak çömleklerle büyük 
benzerlik gösterdiği görülür.

Asopos Tepesi VIb ve VIa evrelerinden alınan örneklere BETA laboratuvarlarında 
yapılan C14 analizlerinin sonuçlarının her iki evre için yaklaşık M.Ö. 1950-1700 
tarih aralığını ortaya koyması, tipolojik değerlendirmeler sonucunda ortaya konan 
tabloyu desteklemektedir25. VIb tabakasında bulunan materyallerin çevre yerleşimlerle 
karşılaştırılması ve alınan radyokarbon sonuçları bu tabakada iskânın yaklaşık MÖ 
1950-1850 yıllarında olabileceğini, VIa evresinden alınan örneklere yapılan analizler ve 
karşılaştırmalar bu tabakadaki iskânın yaklaşık M.Ö. 1850-1700 yıllarında olabileceğini 
göstermiştir.
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ÇİÇEKDAĞI İSKELETLERİNİN 
PALEOANTROPOLOJİK ANALİZİ

                                                   
 

Yarenkür ALKAN*1

A.Cem ERKMAN
İsa KAPLAN

 GİRİŞ
 Kırşehir İli, Çiçekdağı ilçesi, Büyükteflek Köyü, Kale mevkiinde kaçak kazılar 
sonucu oluşan tahribatı önlemek amacıyla 2012 yılında Kırşehir Müze Müdürü Adnan 
Güçlü başkanlığında başlatılan kurtarma kazısı sonucunda yaklaşık 400 metrekarelik bir 
alanı kapsayan kazı alanında Roma Hamamı kalıntılarına rastlanmıştır. 
Hamam bloğu ile hamam yapısını çevreleyen palaestra duvarı arasında kalan yaklaşık  
 30 metrekarelik bir alanda ise Erken Bizans Dönemi ile tarihlendirilen mezarlar 
açığa çıkarılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda olan mezarlar taş sanduka mezar tipindedir. 
İskeletlerin başı doğuya bakacak şekilde uzatılmış, eller çapraz olarak karın üstünde 
bağlanmış durumdadır.

 MATERYAL- METOT
 Çalışma materyalimizi, Kırşehir İli sınırları içinde yer alan Çiçekdağı’ndan 
2012 yılında taş sanduka mezarlardan çıkarılan 17 birey oluşturmaktadır. Çalışmamızda 
iskeletlerin cinsiyet tayini yapılırken Bass (1987), Buikstra ve Ubelaker (1994), Brothwell 
(1981), Krogman ve İscan (1986), Olivier (1969), Camps (1976) ve Steele ve Bramblett 
(1988)’in kriterleri göz önüne alınmıştır. İskeletlerin yaş tahminlerinde ise, bebek ve 
çocuklarda diş sürmesi (Ubelaker, 1978), epifizyal yaşlandırma (Brothwell, 1981), 
erişkinlerde symphysis pubis (McKern ve Stewart, 1957), auricular yüzey (Lovejoy ve 
diğ., 1985), sutural yaşlandırma (Olivier, 1969), clavicula (Kaur ve Jit, 1990), humerus 
ve femurun proksimal kesitleri (Szilassy ve Kritscher, 1990), simfizyal yaşlandırma 
(White, 1991) ve dental aşınma (Brothwell, 1981) metotları kullanılmıştır. Paleopatolojik 
bulguların saptanmasında ise Olivier (1969), Ubelaker (1978), Brothwell (1981), Bouville 
ve ark. (1983), Ortner ve Putschar (1985) ve Hillson’ın (1990,1998)  çalışmalarından 
yararlanılmıştır. Bireylerde boy uzunlukları hesaplanırken Trotter-Gleser (1952), 
Pearson (1899) ve Sağır’ın (2000) boy regresyon formülleri kullanılmıştır. İskeletler Ahi 
Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Laboratuvarı’nda temizlenip 
onarıldıktan sonra paleoantropolojik açıdan incelenmiştir.

 BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
 2012 yılında Erken Bizans Dönemine ait olduğu tespit edilmiş olan mekândan 
çıkarılan iskeletler üzerinde laboratuvarda yapılan incelemeler sonucunda 17 bireye ait 

*1Uzm. Yarenkür ALKAN, Ahi Evran Üniversitesi,  Antropoloji Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE
  Yrd. Doç.Dr. A.Cem ERKMAN, Ahi Evran Üniversitesi,  Antropoloji Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE
  İsa KAPLAN, Ahi Evran Üniversitesi, Antropoloji Bölümü, Kırşehir/ TÜRKİYE
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iskelet buluntusu tespit edilmiştir. Korunma durumu çok kötü olan iskelet buluntularının 
12’sinin erkek, 4’ünün çocuk ve 1’inin de bebek olduğu tespit edilmiştir. Kadın birey 
olmaması dikkat çekicidir, fakat devam eden kazılar neticesinde bu durum açıklığa 
kavuşacaktır.

Tablo 1: Çiçekdağı İskeletlerinin Paleodemografik Analizi

Mezar Numarası Cinsiyet Yaş Boy*
H4-1 Erkek Belirlenemedi P:175,44 / T-G:180,32 / S:178,48
H4-2 Erkek Erişkin
H4-3 Erkek Erişkin
H4-4 Erkek Erişkin
H5-1 Çocuk 6-7
H5-2 Erkek 45+ P:166,17 / T-G: 170,88 / S: 

169,36
H5-3 Çocuk 12
H5-4 Erkek 25-30 P:161,90 / T-G: 165,62 / S:164,92
H5-5 Erkek 40-45 P:162,13 / T-G: 165,87 / S:164,76
H5-6 Çocuk 8-9
H5-7 Bebek 0-2 aylık
H8-1 Erkek 45+ P:167,30 / T-G:174,62 / S:170,97
H8-2 Erkek Erişkin
H8-3 Erkek 30-35
H8-4 Çocuk 4-5
H8-5 Erkek Erişkin
H8-6 Erkek 35-40 P:165,93 / T-G:170,64 / S:169,13

 
*P: Pearson; T-G: Trotter-Gleser; S:Sağır

 Bir toplumun en iyi sağlık göstergelerinden biri olan yaşam uzunluğu, yaşı 
belirlenebilen Çiçekdağı erkeklerinde ortalama 39,1 olarak hesaplanmıştır. Bu oran, 
Roma ve Bizans Dönemi ortalama yaşam uzunluğu değerine yakın olmakla birlikte 
diğer Bizans Dönemi Anadolu topluluklarında gözlenen ortalama değerlere de benzerlik 
göstermektedir (Tablo: 2).

Tablo 2: Bazı Eski Anadolu Toplulukları Erkeklerinde Ortalama Yaşam Uzunlukları

Toplum Dönem Araştırıcı Yaşam Uzunluğu
Börükçü Roma Sağır (2004) 37,43

Tepecik Çiftlik Geç Roma-
Bizans

Büyükkarakaya 
(2009)

42,33

Çiçekdağı Erken Bizans 39,1
Symrna Agorası Bizans Gözlük (2006) 38,71
Alanya Kalesi Bizans Üstündağ (2008) 35,9
Eski Cezaevi Geç Bizans Erdal (2003) 33,4

İznik Geç Bizans Erdal (1993) 38,1

 Boy uzunluğu açısından ele alındığında ise Çiçekdağı toplumu Pearson’a göre 
166,47, Trotter ve Gleser’e göre 171,32 ve Sağır’a göre 169,60 cm.lik bir boy ortalamasına 
sahiptir. Yalnızca 6 bireyden hesaplanabilen bu oranlar aynı döneme tarihlendirilen bazı 
eski Anadolu topluluklarıyla yakınlık göstermektedir (Tablo: 3).
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Tablo 3: Bazı Eski Anadolu Toplulukları Erkeklerinde Ortalama Boy Uzunlukları

Toplum Dönem Araştırıcı Erkek Boy Ort.
Datça-Burgaz Roma Sevim (1995) P:167,53 / T-G:170,60
Börükçü Roma Sağır (2004) P:165,66 / T-G:170,01 / S:169,63
Çiçekdağı Erken Bizans P:166,47 / T-G:171,32 / S:169,60
Symrna Agorası Bizans Gözlük (2006) P:162,57 / T-G:167,17 / S:167,46
İznik Geç Bizans Özbek (1984) P:167,40
Eski Cezaevi Geç Bizans Erdal (2003) P:162,20
Hagios Aberkios Kilisesi Geç Bizans Erdal (2000) P:166,70 / T-G:172,23

 PALEOPATOLOJİK ANALİZ 
 Materyalimizi oluşturan iskelet serisinin kötü korunma durumu patolojik 
verilerin elde edilmesini önemli ölçüde engellemiştir. Aşağıda Çiçekdağı iskeletlerinde 
patolojik lezyonlara rastlanan bireyler verilmiştir.

 DİŞ VE ÇENE PATOLOJİLERİ
 Çalışmamızda toplam 53 dişe bakılmıştır. Bunların içinde %5,66 oranında 
diş çürüğüne, %1,88 oranında diş taşına rastlanmıştır. Ayrıca 132 alveol tespit edilmiş 
olup %9,09 oranında AMTL görülmüş,  apseye ise hiç rastlanmamıştır. Ayrıca tarım 
toplumlarında sıkça görülen 4.derece aşınma derecesi Çiçekdağı toplumunda da karşımıza 
çıkmaktadır (Tablo: 4).

Tablo 4: Çiçekdağı bireylerinde gözlenen diş ve çene patolojileri

Patolojiler Bulgular %
Çürük 3/53 5,66
Apse 0/132 0
Hypoplasia 12/53 22,64
AMTL 12/132 9,09
Diş Taşı 1/53 1,88
Alveol Kaybı 3/10 33
Aşınma 4.derece

 VÜCUT PATOLOJİLERİ

 Osteofit ve Schmorl Nodülü: Osteofit intervertebral disklerde meydana gelen 
gaga benzeri ekstra kemikçik oluşumlardır. Schmorl nödülü ise, omurların gövdesinde 
meydana gelen çökme ve aşınmalardır. Her ikisi de günlük yaşamdaki fiziksel stres ya da 
enfeksiyonel rahatsızlıklar sonucunda meydana gelebilmektedir. Çiçekdağı bireylerinin 
6’sında osteofit (H4-1, H4-3, H5-2, H5-5, H8-1, H8-3), 5’inde de schmorl nodüllerine 
(H4-3, H5-4, H5-5, H8-1, H8-6) rastlanmıştır.
 Calcaneal Spur: Romaroid artritis, Reiter sendromu, gut gibi hastalıkların topuk 
dikenine sebep olmasının yanı sıra şişmanlık, diyabet, yanlış ayakkabı kullanımı, fazla 
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ayakta kalma ya da ağır iş yükünün de calcaneal spur (topuk dikeni) oluşumunda etkili 
olduğu bilinmektedir. Çiçekdağı iskeletlerinde 9 bireyin calcaneus’larına bakılmış 3’ünde 
calcaneal spur’a (H4-1, H4-3, H5-4) rastlanmıştır.
Periostitis: Bakteriyel enfeksiyondan kaynaklanan ve yumuşak dokudaki enfeksiyonun 
kemiğe geçmesiyle oluşan periostitis, Çiçekdağı bireylerinde yalnızca mezar numarası 
H5-3 olan 12 yaşındaki bir çocuğun costalarında görülmüştür.
Osteochondrom: H5-2 numaralı bireyin sağ femurunda trochanter majorün hemen altında 
iltihaptan kaynaklı bir şişkinlik mevcuttur. Bu şişkinliğin osteokondrom (kemik tümörü) 
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca H4-4 numaralı bireyin el parmak kemiğinin proksimal 
kısmında da osteokondrom olduğu düşünülen bir şişkinlik mevcuttur.

 SONUÇ
 Çiçekdağı iskeletlerinin kötü korunmuş olması nedeniyle restorasyonu güçlükle 
yapılmıştır. Vücut kemiklerinin bazılarının kayıp bazılarının ise tamir edilemeyecek 
kadar kötü durumda olması nedeniyle paleopatolojik ve paleodemografik çalışmaları 
önemli ölçüde engellemiştir. Erken Bizans Dönemi Çiçekdağı toplumunun paleopatolojik 
çalışması sırasında 12 erişkin bireyin %50’sinde osteofit ve schmorl nodülleri, %33’ünde 
ise calcaneal spur gibi rahatsızlıkların görülmesi akla bedenen ağır iş yükü neticesinde 
oluşan olguları getirmektedir. Ancak bunun yanında ağız ve diş sağlığı göstergelerinin 
düşük olması ise oldukça dikkat çekicidir. Oranlara baktığımızda çürük sayısının düşük 
olması, hypoplasia oranlarının az olması, apse durumunun hiç gözükmemesi ve diş taşı 
olgusuna rastlanmaması bu toplumun diyetinin oldukça iyi olduğunu göstermektedir. 
Aşınma oranlarının Bouville’in derecelendirme sistemine göre 4 olması bu popülasyonun 
tarıma dayalı bir beslenme diyetinin olduğunu gösterir ancak diğer hayvansal gıdaların da 
tüketildiğini hypoplasia, AMTL ve apse oranlarından anlamaktayız.
Sonuç olarak Bizans Dönemi erkeklerinin ağır iş yüküne maruz kalmasına rağmen iyi 
bir beslenme diyetine sahip olduklarını görmekteyiz. Sadece erkek, bebek ve çocukların 
bulunması oldukça dikkat çekici gözükse de, Kırşehir Müzesi tarafından sürdürülen 
kazıdan gelen iskelet sayısının artması bize bu toplum hakkında daha detaylı bilgiler 
sunacaktır. 
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                Resim 1: Çiçekdağı kazısında mezarların olduğu alandan bir görünüm 

 
        Resim 2: H5-4 mezar numaralı erkek bireyde calcaneal spur

  

    Resim 3: H5-2 mezar numaralı erkek bireyde osteokondrom
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YENİKAPI, AŞAĞIPINAR, BADEMAĞACI VE BARCIN 
ÇÖMLEKLERİNDEORGANİK KALINTI ANALİZİ
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 Giriş
 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Araştırma Merkezi’nde 
TÜBİTAK-MAM, Koç Üniversitesi ve Hollanda Araştırma Enstitüsü işbirliğinde 
yürütülmekte olan arkeolojik çanak çömleklerde organik kalıntı analizlerine Yenikapı, 
Aşağıpınar, Bademağacı ve Barcın Höyük örnekleri ile devam edilmiştir. Bu kapsamda 
belirtilen yerleşimlerden toplam 218 çömlek örneği analiz edilmiş ve bunlardan 43 
adedinde (%20) izlenebilir miktarda organik kalıntı bulunmuştur. Organik kalıntı 
izlenen örneklerden 32 adedinde kararlı karbon izotop sonuçları elde edilmiştir (Tablo: 
1). Organik kalıntı tespit edilen örneklerden 18 adedinde bozulmamış trigliseritler 
gözlenmiştir. Dört değişik yerleşimden elde edilen sonuçlara göre en fazla organik 
kalıntı yüzde %22 ile Yenikapı örneklerinde bulunmuştur. Ancak  bunlardan sadece 
iki adedinde hiç bozulmamış trigliserit gözlenmiştir. Laboratuvarlarımızda devamlı 
olarak sürdürdüğümüz organik kalıntı analizlerinde Barcın Höyük örneklerinde yüksek 
oranda (%50 dolaylarında) trigliserid gözlenirken bu kez hem Bademağacı, hem de 
Aşağıpınar örneklerinde de yüksek oranda trigliserid bulunmuştur. Organik kalıntılarda 
az gözlenen trigiseritlerin bulunması kararlı karbon analizi için yeterli organik kalıntının 
sağlanmasına katkıda bulunmasının yanı sıra lipidin kökeninin de belirlenmesine katkıda 
bulunmaktadır. 

 Barcın Höyük Sonuçları
 Organik kalıntı analizi çalışmalarının nüvesini teşkil eden Barcın Höyük 
çalışmalarında 2012 kazı döneminde 96 örneğin sonuçları da (8 adet) katıldığında toplam 
461 örnekten 84 adet kararlı karbon analizi sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlardan 
39 adedi (%46.5) süt, 32 adedi (% 38) geviş getiren hayvanların (sığır, koyun) doku 
yağı, 13 adedi de (%15.5) geviş getirmeyen (domuz) doku yağı olarak belirlenmiştir 
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(Şekil: 1). Çanak çömleklerdeki bu dağılım daha önce belirtildiği gibi (Özbal, H. vd. 
2012) Marmara Neolitik yerleşimlerinde hâlen bilinen en erken ve en yoğun süt ve süt 
ürünlerinin kullanıldığını göstermektedir.
 2012 kazı döneminde Barcın Höyük’te özellikle daha erken dönemlere tarihlenen 
(VId ve VIe) tabakalarından elde edilen örneklere ağırlık verilmiştir. Bunun nedeni 
Barcın Höyük kazılarında gün ışığına çıkarılan çanak çömlek örneklerinde bu iki evre 
arasında önemli bir değişikliğin izlenmiş olması (Thissen vd. 2010; Gerritsen vd 2010; 
Atalay ve Hastort, 2006) ve buna bağlı olarak yemek pişirme yöntemlerinde de önemli 
bir gelişmenin gerçekleştiği belirlenmiştir (Özbal R, özel görüşme, Özbal, R. vd. 2012). 
Barcın Höyük’te M.Ö.6600’e tarihlenen VIE tabakasında az sayıda bulunan çömlekler 
kalın cidarlı ve şhist katkılıdır ve ateş üzerinde yemek pişirmek için uygun nitelikte 
değildir. Bu tabakalarda ayrıca yerleşim mekanlarında yüksek sıcaklıkta çatlamış çok 
miktarda taş bulunmuştur (Gerritsen ve Özbal, R 2012). Bu taşlar ateşte ısıtıldıktan sonra 
çömlekteki sulu yemeğe atılarak pişirme işlemi görmektedir. VId tabakasında ise çömlek 
üretim teknolojisinde önemli bir değişiklik görülür. Bu çömlekler ince cidarlı, kireç taşı 
katkılı, pembe ve açık kırmızı renkli, perdahlı olup yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Bu 
tabakada yüksek sıcaklıkta çatlamış taşlar görülmez. Yemekler artık doğrudan ateşin 
üzerine konan çömleklerde pişirilmektedir. Bu yöntem  daha ekonomik, daha çabuk ve 
daha kontrollü bir sıcaklığın sağlanmasına imkân tanımaktadır (Özbal R., vd. 2012). 
 Barcın Höyük kazılarında VId ve VIe dönemlerine yeni ulaşıldığından analizi 
yapılan örnek sayısı daha önceki tabakalara oranla daha kısıtlıdır ve toplam 18 karbon 
izotopu sonucu vardır. Bu tabakalardaki örneklerden elde edilen yağların süt, geviş 
getiren hayvan yağı ve geviş getirmeyen hayvan yağı olarak dağılımları Şekil 2’de 
gösterilmektedir. Örnek sayısı kısıtlı olmakla beraber VId tabakalarında süt yağları 
çoğunlukta iken VIe tabakasında da süt yağları gözlenirken geviş getiren hayvanların 
doku yağları fazlalaşmıştır. Örnek sayısı az olduğundan gözlenen bu farkın nedenleri 
konusunda kesin bir yorum yapmak mümkün değildir ancak çömlek üretim teknolojisinde 
gözlenen değişiklik bir etken olabilir. 2013 kazı döneminde özellikle VId ve VIe 
tabakalarından örnekleme yapılarak bu değişiklik irdelenecektir.
Organik kalıntı analizleri çalışmalarımızın önemli bir parçası da lipit türleri ile kapların 
tipolojileri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir (Özbal, H. vd. 2011; Thissen vd. 2010). 
Süt ürünlerinin üretilmesinde ve tüketilmesinde belirli bir çömlek tipolojinin varlığı ile 
ilgili bazı olasılıklar belirlenmekle beraber, kesin yorum için kapsamın genişletilmesi 
yolunda çalışmalar sürmektedir.

 Aşağıpınar Örnekleri
 Yürütmekte olduğumuz organik kalıntı analizleri kapsamında Kırklareli, 
Aşağıpınar kazılarından elde edilen çömleklerinde analizine başlanmıştır. Analizleri 
tamamlanan 35 adet örnekten 6 karbon izotop sonucu elde edilmiş ve bunlardan üç 
adedinin süt kökenli lipit olduğu belirlenmiştir (Şekil: 3). Örnek sayısı burada da az 
olmakla beraber, Aşağıpınar örnekleri de Marmara Bölgesi Neolitik yerleşimlerinden 
elde edilen süt ağırlıklı dağılıma uymaktadır. Daha önce Evershed tarafından Fikirtepe 
ve Pendik örneklerinde (Evershed vd. 2008) ve laboratuvarımızda tamamlanan Pendik 
sonuçlarında (Özbal vd. 2012) olduğu gibi süt kökenli yağların Marmara Denizi’nin 
etrafındaki tüm Neolitik yerleşimlerinde gözlenmektedir. 
Bilindiği gibi süzgeç niteliğinde delikli çömleklerin arkeologlar arasında özellikle peynir 
suyunu süzmek için kullanıldığı görüşü yaygındır. Bu görüşle ilgili ilk bilimsel bulgu 
Polanya’nın Kuyavia bölgesindeki LBK kültürleri ile ilgili yerleşimlerden temin edilen 
delikli çömleklerde saptanmıştır (Salque vd. 2012). M.Ö. 6. binyılın ortalarına tarihlenen 
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yerleşimlerden elde edilen delikli çömleklerde saptanan lipitlerin çoğunun süt kökenli 
olduğu belirlenmiştir. Sütün ilk elde edildiği dönemlerde özellikle laktoz şekerinden dolayı 
taze sütün tüketilip tüketilemediği tartışma konusudur. Ancak yoğurt ve peynir gibi süt 
ürünlerinde laktoz şekeri hidroliz olduğundan bu problem ortadan kalkar. Süt ürünlerinin 
süte oranla diğer bir avantajı ise bozulmadan daha uzun bir süre saklanabilmesi ve bir 
yerden bir yere taşınmasındaki kolaylıktır. Bu nedenlerden dolayı delikli çömlekler gibi 
süt ürünlerinin yapımında kullanılan malzemelerin gözlenmesi doğaldır.
 Arkeometri laboratuvarımızda sürdürmekte olduğumuz organik kalıntı analizleri 
kapsamında beş adedi Aşağıpınar olmak üzere toplam 7 adet delikli çömlek incelenmiştir. 
Bunlarda Aşağıpınar’dan gelen bir örnekte (Resim: 1) yeterli miktarda organik kalıntı 
bulunmuş ve izotop analizi sonucunda bunun lipidin süt kökenli olduğu belirlenmiştir. 
Sonuç Polonya çalışmasını doğrular niteliktedir. 

 Bademağacı Örnekleri
 Bademağacı Neolitik yerleşimlerinden laboratuvarımıza gelen 31 örnekten 
8 adedinde organik kalıntı saptanmış (Tablo: 1) olup % 26 gibi bu nitelikte analizler 
için oldukça yüksek bir değerdir. Organik kalıntı saptanan örneklerden beş adedinde 
ayrıca Barcın Höyük örneklerinde olduğu gibi hiç bozulmamış trigliseritler gözlenmiştir. 
GC ön analiz sonuçlarına göre bunlardan bir tanesinin balmumu kalıntısı olduğu 
belirlenmiştir. GC/MS ile ayrıntılı incelenmesine devam edilmektedir (Resim: 2). Altı 
örnekten elde edilen lipit kalıntısının türleri karbon izotopu analizi ile belirlenirken 
bir örnekteki kalıntı izotop analizi için yeterli olmamıştır. Bademağacı örneklerinin 
lipit türleri şekil  4’te gösterilmiştir. Burada görüldüğü gibi altı örnekten dört adedi süt 
iki adedi de geviş getiren hayvanların doku yağıdır. Örnek sayısı az olmakla beraber 
Bademğacında etkin bir süt tüketim izlerinin varlığı görülmektedir. Bu bulgular Barcın 
Höyük ve Marmara Bölgesi’nin diğer Neolitik yerleşimlerinde gözlenen sonuçlara 
benzemektedir. Buna karşın Ege Bölgesi Neolitik yerleşimlerinden Ege Gübre Höyük, 
Ulucak Höyük ve Yeşilova Höyük’ten toplam 201 örnekten 30 adedinde organik kalıntı 
bulunmuş ve bunlarda sadece 16 adedinin kökeni belirlenebilmiştir (Özbal vd. 2013). 
Organik kalıntı veren örneklerden de sadece bir tanesinde trigliserite rastlanmıştır. Aynı 
şekilde karbon izotopu sonuçlarına göre 16 örnekten 4 adedi süt 5 adedi geviş getiren 
hayvanların doku yağı 7 adedinin de geviş getirmeyen hayvanların doku yağı olduğu 
belirlenmiştir. Görüldüğü gibi Ege Bölgesi’nden elde edilen örneklerde Marmara bölgesi 
ve Bademağacı sonuçlarından oldukça farklı dağılım görülmektedir. Bölgeler arasındaki 
bu fark beslenme alışkanlıklarından kaynaklanacağı gibi örneklerin niteliği, dönemi ve 
örnek seçme protokolünde olabilecek farklı tercihlerde neden olabilir. Bölgeler arasında 
yapılacak karşılaştırmalarda ve değerlendirmelerde özellikle bu hususlara dikkat 
edilmelidir.

 Yenikapı Örnekleri
 Bu çalışma kapsamında incelenen diğer bir analiz grubu ise Yanikapı Neolitik 
yerleşiminden temin edilen 55 çömlek örneği ile ilgilidir (Tablo: 1). Yeni kapı örneklerinin 
14 adedinde (%25) organik kalıntı bulunmuş ve bunlardan 12 adedinin lipit kökeni 
belirlenebilmiştir. Ege Bölgesi örneklerinde olduğu gibi Yenikapı örneklerinde de sadece 
iki adedinde trigliserit bulunmuştur.  Şekil 5’te Yenikapı örneklerinin lipit türlerinin 
dağılımı gösterilmektedir. Şöyle ki, 12 örneğin dokuz adedi geviş getirmeyen yani domuz 
doku yağı, iki adedi geviş getiren hayvanların doku yağı bir adedinin de süt kökenli 
olduğu saptanmıştır. Sonuçlar diğer Marmara yerleşimlerinde gözlenenlerden ve Barcın 
Höyük sonuçlarından oldukça farklıdır. Bu farkın belki de en büyük nedeni Yenikapı 
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örneklerinin M.Ö. 6. binyılın ortalarına yani Barcın Höyük’ten bin sene kadar daha geç 
olmasıdır. Yapılan özel görüşmelerde Yenikapı’da evcil hayvan profilinin çok farklı 
olduğu anlaşılmaktadır. Yenikapı hayvan kemiklerinin ağırlıklı olarak evcilleştirilmiş 
domuz kökenli olduğu belirlenmiş ve yağ analizleri ile iyi bir uyum içerisinde oldukları 
görülmektedir. Yenikapı örneklerinde de gözlendiği gibi sağlıklı değerlendirmeler 
yapabilmek için organik kalıntı analizi yapılan örneklerin konumlarının, dönemlerinin, 
kullanım ve üretim tekniklerinin bilinmesi son derecede önemlidir. 

 Sonuç
 Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Araştırma Laboratuvarı’nda sürdürülmekte 
olan organik kalıntı analizi çalışmaları 2012 yılında gerçekleştirmiş olduğu bilimsel 
sonuçlar bu tür araştırmaların önemini pekiştirecek niteliktedir. Öncelikle Barcın Höyük 
çalışmaları ülkemizde organik kalıntı analizleri yapılan en yoğun yerleşimdir. Tüm 
örnekler bilinen kontekstlerden bilinçli olarak seçilmiştir. Hâlen Neolitik Dönemin en alt 
tabakalarından (VId ve VIe) ağırlık verilmektedir. 2013 kazı döneminde bu tabakalardan 
toplanacak örneklerde yerleşimde süt ve hayvansal gıda tüketim profili ortaya çıkacaktır. 
Halen VIe ile VId tabakaları arasında önemli bir değişimin izleri belirmektedir. Marmara 
Bölgesinin diğer bir yerleşim merkezi olan Aşağıpınar analiz sonuçları da bölgesel 
değerlerle uyumludur. Süt en fazla gözlenen lipit türüdür. Bunlar arasında peynir suyunu 
süzmede kullanıldığı varsayılan delikli bir çömlekte süt kökenli lipit bulunması bu tür 
çömleklerin işlevi kesin olarak belirlenmiştir. Az sayıda da olsa Bademağacı Neolitik 
yerleşiminden elde edilen çömleklerin analizleri bölgenin bu nitelikteki ilk sonuçlardır. 
Yüksek oranda organik kalıntıya rastlanmış ve bunların çoğu Marmara Bölgesi’nde 
olduğu gibi süt lipitleridir. Öte yandan Batı Ege Neolitik yerleşimlerinden sağlanan 
örneklerde hem organik kalıntı sayısı hem de süt kökenli lipit sayısı çok düşüktür (Özbal, 
H. vd, 2013). Süt tüketiminde bölgeler arasında önemli farkların görülmesi sütçülüğün 
tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi bir merkezden başlayıp yayılması yerine bölgesel bir 
gelişme olabilir. Ancak, böyle bir sonuca varabilmek için organik kalıntı analizlerinin  çok 
daha yaygınlaştırılması gereklidir. Öte yandan Yenikapı kazılarından sağlanan çömlek 
örneklerinde gözlenen yüksek oranda domuz doku yağı yerleşimde ağırlıklı olarak 
evcilleştirilmiş domuz kemiğinin bulunması organik kalıntı analizlerinin güvenirliği 
bakımından önemlidir. 
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         Resim 1: Aşağıpınar’dan süt yağı içeren           Resim 2: Bademağacı’ndan 
                    süzgeç örneği                            balmumu kalıntısı içeren örnek

    Şekil 1: 2012 yılı sonuna kadar Barcın Höyük 
                  çömleklerinde bulunan lipit türlerinin dağılımı (n=84).

                     Şekil 2: Barcın Höyük VId ve VIe tabakalarında lipit 
               türlerinin dağılımı
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      Şekil 3: Aşağıpınar çömleklerinde bulunan lipit 
         türlerinin dağılımı

            Şekil 4: Bademağacı çömleklerinde bulunan lipit türlerinin dağılımı
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Şekil 5: Yenikapı çömleklerinde bulunan lipit türlerinin dağılımı

      Tablo 1: Arleometri Araştırma Merkezi Laboratuvarında 2012 yılında yapılanorganik
      kalıntı analizleri
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AŞIKLI HÖYÜK TOPRAK KİMYASI ANALİZİ

Aysel ARSLAN*1

Rana ÖZBAL
Fatma KALKAN

Mihriban ÖZBAŞARAN

Bu makalede M.Ö. 9. binyılın ikinci yarısından 8. binyılın sonuna kadar iskan 
gören ve Aksaray İli’nde Melendiz Su’yunun kıyısında yer alan Akeramik Neolitik Aşıklı 
Höyük’ten alınan toprak örneklerinin kimyasal analizlerinin sonuçları sunulmaktadır. 
Örnekler 2010 ve 2011 yılında kazılan yapı ve dış mekânların tabanlarından toplanmış, 
daha sonra Koç Üniversitesi Arkeoloji Laboratuvarında hazırlanmış ve Koç Üniversitesi 
Polimer ve Nano-Materyal Laboratuvarında incelenmiştir. 

Toprak kimyası analizi 1920’lerde  tarihöncesi yerleşmelerinde insan aktivitelerinin 
izlerini bulabilmek amacıyla fosfat tespiti çalışmalarıyla başlamıştır (Middleton 2004). 
Geçen zaman içinde fosfatın yanına kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi pek çok 
element eklendiyse de, yakın zamana kadar kimyasal toprak analizi genellikle sadece 
arkeolojik sit alanlarının tespitinde ve sınırlarının belirlenmesinde kullanılmıştır. 

Son yıllarda belirli aktivitelerin fiziksel ve kimyasal analizlerle ne dereceye kadar 
anlaşılabileceğini anlamak amacıyla çeşitli etnoarkeolojik araştırmalar yapılmış, bunun 
sonucunda da mikromorfoloji, mikroarkeolojik buluntu analizi, organik madde analizi 
gibi analiz teknikleri ve çeşitli cihazlar kullanarak toprak analiz metotları gelişmiştir. 
Burada William Middleton ve Douglas Price’ın İndüktif Olarak Eşleşmiş Plazma - 
Atomik Emisyon Spektroskopisi (kısaca ICP-AES) karakterizasyonu kullanarak mekân 
analizi için ön gördükleri uygulamaya örnek toplama, hazırlama ve analiz aşamalarında 
sadık kalınmıştır (Middleton ve Price 1996).    

Topraktaki elementlerin gerçekten insan kaynaklı olup olmadığını belirlemek 
yani toprağın silikatlı yapısında mevcut olan elementlerden ayırt edebilmek sonuçların 
yorumlanması açısından büyük önem taşır. Bu soruyu cevaplandırmak üzere sit alanı 
dışından insanlar tarafından müdahale görmemiş toprak dolgularından da örnekler 
alınmaktadır. Daha sonra bu örnekler iç ve dış mekânlardaki toprak tabanlardan alınan 
örneklerle karşılaştırılmaktadır. Alınan örnekler zayıf asitte özütlendiğinden toprağın 
kendisinde bulunan elementlerin çözeltiye karışması ihtimali nispeten düşüktür. 

Yurt dışında genellikle etnoarkeolojik araştırmalarda ve özellikle Orta Amerika 
arkeolojisinde kullanılan toprak kimyası analizi (Middleton ve Price 1996; Middleton 
1998; Fernandez vd. 2002; Parnell ve Terry 2002; Parnell, Terry ve Sheets 2002; Price 
*1Aysel ARSLAN ve Yard. Doç. Dr. Rana ÖZBAL Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, İnsani 
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Rumeli Feneri Yolu, Sarıyer, 34450 İstanbul/TÜRKİYE aarslan@ku.edu.tr, 
rozbal@ku.edu.tr
Fatma KALKAN, İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı, Edebiyat Fakültesi 
34134 Laleli-İSTANBUL/TÜRKİYE, fatma_kalkan@msn.com
Mihriban ÖZBAŞARAN, Prof. Dr. Istanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı, Aşıklı Höyük Kazı Başka-
nı, 34134 Laleli-İSTANBUL/TÜRKİYE, ozbasaranmihriban@gmail.com
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vd. 2008; Wells 2000; Terry vd. 2004), Anadolu’da da Çatalhöyük ve Tell Kurdu’da 
uygulanmıştır (Middleton, Price ve Meiggs 2005; Özbal 2006). Her iki höyükte de 
mikromorfoloji ve başka çeşitli tekniklerle sonuçları desteklenen araştırmalar ev içi 
aktiviteleri göstermede başarılı sonuçlar vermiştir. Bu makalede yapılan benzer bir 
uygulamanın sonuçları sunulmaktadır. 

Analiz edilen toplam 192 adet toprak örneğinden 190 adedi Aşıklı yapılarının 
iç mekânlarından ve aktivite alanlarından 50 cm. aralıklarla (Resim: 1), 2 adedi ise 
karşılaştırma amaçlı höyük toprağı dışından toplanmıştır. Söz konusu örnekler 48 saat 
boyunca 105o C’de kurutulduktan sonra porselen havanda toz hâline getirilmiştir. Her 
örneğin 0,2 gramı 20 ml zayıf hidroklorik asitte 2 hafta boyunca özütlendikten sonra 
örnekler ICP/AES cihazıyla analize tâbi tutulmuştur. ICP cihazı örnekleri Al, Ba, Ca, 
Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Sr, Ti ve Zn içerikleri açısından analiz etmiştir. Daha sonra her 
oda Coğrafî Bilgi Sistemi programında çizilmiş ve tüm elementlerin “Kernel” yoğunluk 
haritası yapılmıştır; ancak bu makalede sadece Ti, Ca, P, Sr ve Ba yoğunlukları ele 
alınacaktır. Aşıklı yapıları oldukça küçük olduğundan, bunun toprak kimyası analizinde 
hem olumlu hem olumsuz etkileri olmuştur. Küçük odalarda farklı kontekstleri 
belirleyebilmek nispeten daha mümkünken, genellikle odalardan yeterli sayıda örnek 
elde edilemediğinden sonuçları yorumlamak oldukça zordur.  

Şekil 1’de görüldüğü gibi yerleşimde titanyum açısından çeşitli mekânlar arasında 
bulunan fark kısıtlıdır. Titanyum kum ve taban yapımı için getirilmiş olan malzemelerde 
bulunduğundan ve hiçbir şekilde insan faaliyetlerini temsil etmediğinden taban hazırlama 
şekillerindeki farkları değerlendirmemiz açısından önemlidir. Gerek iç mekân gerekse 
dış mekân gibi çeşitli kullanım alanları arasında belirgin fark bulunmaması tabanların 
genelde standart bir şekilde inşa edildiğini göstermektedir. 

Söz konusu iç ve dış mekânlar insan kaynaklı Ca ve P açısından değerlendirildiği 
zaman, Şekil 2 ve 3’te görüldüğü gibi değerlerin dış mekânlarda iç mekânlara kıyasla 
oldukça yüksek olması önemli bir sonuçtur. Bunun sebebi dış mekânların işlevsel açıdan 
önemli ortak kullanım alanları olması ve faaliyetlerin buralarda yapılması olabilir; çünkü 
Ca ve P kültürel aktiviteleri temsil eden en önemli iki elementtir.   

Özellikle M.Ö. 9. binyıl yerleşmesine ait Alan 1, Ünite 91 (Resim: 2) olarak 
adlandırılan ve dış aktivite mekânı olarak işlev görmüş olduğu düşünülen alanda Ca 
ve P değerleri (ve jeokimyasal açıdan benzerlik gösteren Sr ve Ba değerleri) özellikle 
mekânın güney kısmında yoğunlaşmıştır (Resim: 3 - 6). Söz konusu mekânın işlik olarak 
ya da çeşitli günlük faaliyetler için kullanılmış olması insan kaynaklı elementlerin bu 
alanın belirli bir tarafında yoğunlaşmasını sağlayabilir. Nitekim bu alanda Resim 2’de 
görüldüğü gibi gerek tabanda gözle görülür bir renk farkı, gerekse arkeolojik malzeme 
dağılım analizlerinin sonuçları, tabanın farklı kullanım alanlarını doğrulamaktadır. 

  Son olarak aynı elementleri yani Ca, P, Sr ve Ba değerlerinin 8. Binyıla tarihlenen 
Bina 4’teki (Resim: 7) yoğunluk haritalarında (Resim: 8 - 11) mekânın güneybatı köşesinde 
diğer alanlardan nispeten düşük olduğunu görmekteyiz. Yapılan faaliyetler konusunda 
ayrıntılı bilgi veremesek de, bu sonuçlar yapının farklı işlev alanlarına bölünmüş 
olabileceğini ya da bu bölgede hasır türü bir yer sermesi bulunduğunu düşündürmektedir. 
Ne var ki, kazılar sırasında bu alanda hasır fitolitlerine rastlanmadığı da belirtilmelidir. 
Bununla birlikte her iki olasılık yapının kullanımı açısından belli bölgelerde belirgin 
işlevsel farklılıklar olduğuna işaret etmektedir.    
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 Sonuç olarak toprak kimyası analizleri sayesinde genel olarak mekân kullanımı 
hakkında mevcut bilgi kaynaklarımız zenginleşmiş, ayrıca iç ve dış alan kullanımı 
hakkındaki mevcut diğer veriler desteklenmiştir. Söz konusu analizlerin Türkiye’de daha 
geniş çerçevede uygulanmasıyla özellikle tarih öncesi dönemlerde faaliyet analizleri 
açısından yeni bir bilgi kaynağı oluşabilir. 
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           Şekil 1: Titanyum değerlerinin çeşitli mekânlarda dağılımı

               Şekil 2: Kalsiyum değerlerinin çeşitli mekânlarda dağılımı

             Şekil 3: Fosfat değerlerinin çeşitli mekânlarda dağılımı
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                 Resim 1: Bina 7’nin güneyden çekilmiş fotoğrafında 
                              50 cm aralıklarla örnek toplama protokolü  (fotoğraf: Özgür  
      Toprak)

   Resim 2: Açık alan 1, Ünite 91’in güneydoğudan 
      çekilmiş fotoğrafı (fotoğraf: Özgür Toprak)

                  Resim 3: Alan 1, Ünite 91 kalsiyum 
         yoğunluk haritası
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             Resim 4: Alan 1, Ünite 91 fosfat 
            yoğunluk haritası 

  Resim 5: Alan 1, Ünite 91 stronsiyum 
           yoğunluk haritası

                         Resim 6: Alan 1, Ünite 91 baryum yoğunluk haritası
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                 Resim 7: Bina 4’ün kuzeyden çekilmiş fotoğrafı 
          (fotoğraf: Özgür Toprak)

    Resim 8: Bina 4 kalsiyum yoğunluk haritası

Resim 9: Bina 4 fosfat yoğunluk haritası
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Resim 10: Bina 4 stronsiyum yoğunluk haritası

   Resim 11: Bina 4 baryum yoğunluk haritası
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TATARLI HÖYÜK (CEYHAN/ADANA) KAZISI 
HELLENİSTİK DÖNEM TABAKALARINA AİT 

ARKEOBOTANİKSEL BULGULAR

Feryal ASLAN*1

Halil ÇAKAN
K. Serdar GİRGİNER

ÖZET
Bu çalışmada, Tatarlı Höyük (Ceyhan/Adana) açmalarından ortaya çıkarılan, 

Helenistik Döneme tarihlenen kömürleşmiş bitki kalıntıları arkeobotanik yönden 
incelenmiş ve bu bitkilerin dönem halkının günlük yaşantısındaki yeri anlaşılmaya 
çalışılmıştır.

Araştırma kapsamında 7 farklı açmadan alınan 33 toprak örneğine yüzdürme işlemi 
uygulanmış, yapılan analizler sonucu 42 farklı taksonomik gruba ait bitki saptanmıştır. 
Bu taksonların, güncel flora elemanları ile paralellik gösterdiği saptanmıştır. Çalışma 
alanından çok miktarda tahıl ortaya çıkması, dönem halkının temel besin kaynağının 
tahıllar olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca değişik türlerde üzüm (Vitis sp.) tohumlarının 
bulunması, bağcılık ve şarap yapımının bölge ekonomisinde önemli yeri olduğunu akla 
getirmektedir. Arkeobotanik analizler sonucu ayrıca keten (Linum sp.) ve zeytin (Olea 
sp.) tohumları da elde edilmiştir.

Bu sonuçlar, alanda yapılan ilk arkeobotanik çalışmaya ait olup ilerleyen yıllarda 
yapılacak olan çalışmalara ışık tutacaktır. Yeni sonuçlar elde edildikçe, mevcut veriler 
gelişerek daha çok anlam kazanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tatarlı Höyük, Arkeobotanik, Hellenistik, Tohum.

ABSTRACT
In this study, carbonised plant remains recovered from Tatarlı Höyük trenches 

dated to Hellenistic Period were investigated with an archaeobotanical perspective and 
the significance of these plants for the people of the period is tried to be understood.

Within the context of this research, 33 samples from 7 different trenches were 
floated and as a result of analysis, plants belonging to 42 different taxonomic groups were 
identified. These taxa were determined to be similar to the elements of current flora. The 
excess amount of cereal grains recovered from the research area may indicate that cereals 
were the main source of food. Furthermore, various kinds of grape (Vitis sp.) seeds found 
in the samples suggest that viticulture and wine production may have had an important 

*1 Arş. Gör. Feryal ASLAN, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Sarıçam-Ada-
na/TÜRKİYE
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Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
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............................................................................................................................ 99



part in the regions’ economy. Besides, flax (Linum sp.) and olive (Olea sp.) were also 
recorded as a result of archaeobotanical analysis.

These are the results of the first archaeobotanical study conducted in Tatarlı 
Höyük. This study will show a way for the future studies. Present data will be improved 
and be more meaningful as new results are obtained. 

Keywords: Tatarlı Höyük, Archaeobotany, Hellenistic, seed

GİRİŞ
Son buzul çağını takiben, yaklaşık 12 000 yıl önce, ekolojik koşulların canlı 

yaşamı için daha uygun hâle gelmesiyle birlikte,  insan toplulukları besin elde etmek için 
avcı-toplayıcılıktan tarıma yönelmeye başlamışlardır. Tarımın ortaya çıkışı, insanlığın 
kültürel evriminde çok büyük gelişmelere yol açan bu değişim ilk kez Childe (1953) 
tarafından ‘Neolitik Devrim’ olarak adlandırmıştır. 

Tarımın ilk kez nerede, nasıl ortaya çıktığı ve yayıldığı arkeoloji, tarım ve biyolojik 
bilimler açısından önemli bir soru hâline gelmiş ve bu nedenle interdisipliner yaklaşımla 
çalışılarak bu sorunun cevapları aranmaya başlanmıştır (Brown, 1999). Yapılan çalışmalar 
sonucu, tarımın Yakın Doğu’dan köken alarak Avrupa, Asya ve Afrika’ya yayıldığına dair 
bazı kanıtlar bulunsa da, tarımın neden, nerede ve nasıl başladığı konusunda tartışmalar 
hâlâ sürmektedir (Salamini ve ark., 2002)

Botanik, genetik ve arkeolojik kanıtlar, Ürdün, İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye, 
Kuzeybatı Irak ve Türkiye’nin güneyini içine alan Bereketli Hilâl bölgesi üzerinde küçük 
bir alanı tarımın beşiği olarak işaret etmektedir (Lev-Yadun ve ark., 2000; Willcox, 
2005). Tarımın başlangıç noktasının Bereketli Hilâl olduğuna işaret eden en önemli 
delillerden birisi modern tahıl türlerinin yabanî atalarının hâlen bu bölgede yayılış 
göstermesidir. Bu türler yabanî buğdayları (Triticum urartu, T. Boeticum, T. dicoccoides), 
yabani arpa (Hordeum spontaneum) ve yabanî çavdardır (Secale vavilovii). Diğeri ise bu 
yabanî türlerin tohumlarının, bu bölgedeki erken arkeolojik yerleşimlerde ortaya çıkmış 
olmasıdır (Salamini ve ark., 2002). 

Türkiye’nin Bereketli Hilâl’e dâhil olan doğu Akdeniz-Güneydoğu bölgesinde, 
hem arkeolojik hem de arkeobotanik açıdan önemli bilgiler sağlayacak birçok antik 
yerleşim yeri bulunmaktadır ve tarımın geçmişine ve yayılışına ışık tutmak açısından 
Bereketli Hilâl’in her bölgesi, özellikle bu bölgeye yakın olan alanlar ayrıntılı olarak 
incelenmelidir (Nesbitt, 2002).

Bu amaçla, özellikle, tarımın Verimli Hilâl’den Anadolu’nun iç kesimlerine 
nasıl yayıldığının aydınlatılması amacıyla Tatarlı Höyük’te arkeobotaniksel çalışmalar 
başlatılmıştır.  Tatarlı Höyük, Adana il merkezinin 50 km. doğusunda, Mustafabeyli 
Beldesi’nin Tatarlı Köyü (Yedigöz) sınırları içerisinde yer alan 35 m. yüksekliğinde, 
100x75 m. boyutlarında, bölgedeki en büyük höyüklerden birisidir. Tatarlı Höyük’ün, 
Hititler’in Kizzuwatna’daki önemli bir kutsal merkezi olan Lawazantiya olabileceği ve 
M.Ö. II. binyılda olduğu kadar Demir Çağı ve Hellenistik Dönemde de kutsal niteliğini 
sürdürdüğü belirtilmektedir (Girginer, 2011). 

Tatarlı Höyük, Bereketli Hilâl bölgesinin kuzeybatı ucunda yer almaktadır. Bu 
yüzden, bitkisel ürünler ve tarım faaliyetleri yönünden önemli bir konumdadır. Bölgenin 
iklimsel özellikleri, bitki örtüsü, toprak özellikleri ve zengin su kaynakları, tarıma oldukça 
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elverişli bir zemin oluşturmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında, bu bölgedeki 
kazılar sonucu elde edilecek yeni arkeobotaniksel verilerin, ilk tarımsal faaliyetler ve 
tarımın yayılması ile ilgili önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

MATERYAL
Araştırma materyalini, Tatarlı Höyük açmalarından; 2008, 2009 ve 2010 kazı 

sezonlarında elde edilen toprak örnekleri ve bu örneklerden ayrıştırılan çoğu karbonlaşmış 
durumda olan makro bitki kalıntıları oluşturmaktadır. Araştırma alanından alınan toprak 
örnekleri, Tatarlı Höyük açmalarında derinliği 55,62 cm. ile 61,56 cm. arasında değişen 
farklı açmalardaki, Hellenistik Döneme ait tabakalardan tespit edilen çöp çukurları, 
muhtemel ocak yerleri, tandır ve pithos içi gibi buluntu yerlerinden ve karbonlaşmış 
tohumların gözle görünür şekilde yoğun olduğu bölgelerden alınmıştır. Ocak, çöp yığını 
ve çöp çukurlarından ıslak eleme (yüzdürme) yöntemi ile elde edilen karbonlaşmış 
bitkisel kalıntılar, ait olduğu dönemde, tarım ürünlerin kullanımı ve doğal bitki örtüsü 
hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Çünkü bu buluntulardaki ocak yerleri, pithoslar 
ve çöp çukurlarından elde edilen karbonlaşmış bitkisel kalıntılar birçok etkinliğin sonucu 
olarak buralarda birikir (Nesbitt, 1995b).

 Tatarlı Höyük’te, araştırmamız kapsamında, 2008, 2009 ve 2010 kazı sezonlarında 
alınmış olan toplam 56 adet toprak örneği yüzdürme işlemine tâbi tutulmuştur. Bu 
çalışmada, alınan örnekler içerisinde Hellenistik Döneme ait olduğu belirlenen toprak 
örnekleri toplam 7 açmaya ait  33 toprak örneği analiz edilmiştir. 

YÖNTEM
Toprak örnekleri, açmalardan sorumlu olan arkeologlar gözetiminde, fazla 

miktarda olanlar ortalama 30 litrelik çuvallara, daha az miktarda olanlar ise şeffaf naylon 
torbalara koyularak koruma altına alınmıştır. Her bir toprak örneğinin içerisine açma 
adı, plan kare kodu, örneğin alındığı tarih ve derinliğin yazılı olduğu etiketler konmak 
suretiyle, el arabaları yardımıyla, höyüğün kuzeyinde kurulmuş olan yüzdürme sisteminin 
bulunduğu alana taşınmıştır. Karbonlaşmış bitki kalıntılarının miktarı ve kompozisyonu, 
insanların bitkileri kullanımı, evcilleştirmesi, taksonların dağılımı, insanların yerleşiminin 
mevsimselliği ve doğal çevre hakkındaki açıklamalara bütünleyici rol oynar (Wright, 
2005). Bu yüzden, bu bitki kalıntılarını elde ederken kullanılacak olan yöntem, bitki 
kalıntılarının alınan örnekteki miktarını değiştirmeyecek, yani kaybı en aza indirgeyecek 
şekilde olmalıdır. Tatarlı Höyük’te bu amaçla üç farklı yöntem kullanılmıştır.

 Yoğun miktarda bitkisel materyal içeren örnekler, kuru eleme işlemine tâbi 
tutularak topraktan ayrılmıştır. Bu işlem, toprak örneği direk elekler üzerine boşaltılarak 
uygulanmıştır. Toprak elenerek ayrılmış, elde edilmek istenen bitkisel materyaller 
elek üzerinde kalmıştır. Sonrasında ise etiketleriyle beraber naylon torbalar içerisinde 
muhafaza edilmiştir.

 Miktarı 5 litreden az olan ve içerisinde küçük partiküller hâlinde karbonlaşmış 
parçalar görülen örnekler, manuel (kovada) yüzdürme işlemine tâbi tutulmuştur. Bu 
örnekler, ortalama 10 litre hacme sahip kovalar içerisine konularak yüzdürülmüştür.

 Miktarı 5 litreden fazla olan toprak örneklerinden bitkisel materyalleri ayırmak 
için, otomatik yüzdürme (flotation) tekniği kullanılmıştır. Su ile ayırma veya yüzdürme 
makinası, toprağı; yüzen materyaller, taşlar ve diğer yüzmeyen ağır materyaller ve 
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suda çözünen veya süspanse olan, suyla birlikte akıp giden partiküller olmak üzere üç 
kısma ayıran bir düzenektir (Peterson, 2009). Yüzdürme işlemi sonrasında elde edilen 
bitkisel materyaller, daha önceden geniş kareler şeklinde kesilmiş olan kaput bezlerine 
aktarılmıştır. Kaput bezlerinin uçları birleştirilerek, pamuklu iple sıkıca bağlanmış, 
üzerine etiketleri yazılmış ve fazla güneş görmeyecek şekilde, mandallar yardımıyla 
iplere asılarak kurutulmuştur. Kurutulan örnekler, Çukurova Üniversitesi Biyoloji 
Bölümü Arkeobotanik laboratuvarında stereozoom mikroskoplar altında ayrılarak,  flora 
ve arkeobotanik teşhis anahtarlarından faydalanılarak, cins ve tür seviyesinde ayrımları 
yapılmıştır.  

BULGULAR
Araştırma kapsamında 7 farklı açmadan alınmış olan 33 toprak örneği yüzdürülmüş 

ve toplam 4526 adet tohum elde edilerek tanımlanmıştır. Bu tohumlardan 146 tanesi tarım 
bitkilerine, 4380’i ise yabanî bitkilere aittir. Teşhis edilen arkeobotaniksel malzemenin 
taksonomik olarak familya, cins veya tür seviyelerinde tanımlanması sonucu toplam 
42 farklı taksonomik gruba ait bitki saptanmıştır. Bu taksonlardan 13’ü tarımı yapılan, 
29’u ise yabanî floraya ait bitkileri içermektedir.  Çalışma alanında en yoğun rastlanan 
taksonlardan, doğal floraya ait olanı Echium ve tarımsal kökenli bitkilere ait olanı 
ise Triticum (buğday) cinslerine ait olduğu saptanmıştır. Doğal ve tarım bitkilerinin 
tamamı göz önüne alındığında, familya düzeyinde, en fazla bitkisel kalıntıların Poaceae 
(buğdaygiller) familyasına ait olduğu belirlenmiştir. 

 Araştırma alanından farklı buğday (Triticum) türlerine ait çok miktarda tahıl 
örneği ortaya çıkmıştır (Resim: 1). Ayrıca, yağ üretiminde kullanılan keten (Linum) 
bitkisine ait karbonlaşmış kalıntılar da elde edilmiştir (Resim: 4). Bunların yanında, bol 
miktarda arpa (Hordeum) örneklerine de rastlanmıştır. Ayrıca, bağ ve bahçecilik tarımına 
ait kültür bitkilerinden üzüm (Vitis vinifera) (Resim: 2), zeytin (Olea europea) (Resim: 
3) gibi bitkilere ait kalıntılar bulunmuştur. İncelenen açmaların bazılarında, elde edilen 
örneklerin tamamına yakınının yabanî floraya ait olduğu saptanmıştır. 

 Çalışma alanından elde edilen tarım bitkilerinin ve yabanî bitkilerin açmalara 
göre sayısal dağılımları Çizelge 1 ve Çizelge 2’de gösterilmiştir.

SONUÇ
Tarım, endüstri öncesi toplumların en önemli ekonomik faaliyetidir. Bu yüzden 

geçmişteki bitkilerin araştırılması, halkın gündelik yaşamlarını aydınlatması açısından 
önemlidir (Nesbitt, 1995a). Bu amaçla; Tatarlı Höyük’te 2007 yılında başlamış olan 
kazı çalışmalarıyla birlikte, 2010 yılında ilk defa arkeobotanik çalışmaları yürütülmeye 
başlanmıştır. Yapılan ilk arkeobotanik analizler sonucu, Hellenistik ve Demir Çağı’na 
tarihlenmiş bitkisel buluntular elde edilerek değerlendirilmiştir. 

Tatarlı Höyük’te ortaya çıkarılan bitkilerin çoğunu yabanî bitkiler, bir kısmını da 
kültür bitkileri oluşturmaktadır. Çalışma alanının genelinde yabanî bitkilerin daha yoğun 
bulunduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni, alanın terk edilmesi sonucu, yerleşim 
yerinin ruderal kökenli bitkiler tarafından istilâ edilmiş olması veya doğal bitkilerin 
genel olarak hayvan yemi ve yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere yerleşim yerine 
getirilmiş veya yetiştirilmiş olabilir. Tatarlı Höyük açmalarında rastlanan bol miktarda 
buğday (Triticum) ve arpa (Hordeum) tohumları, dönem halkının beslenme sisteminin 
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tahıllara dayalı olduğuna işaret eder. Buğday tohumlarının kavuzsuz, yani çıplak olması, 
bu bitkinin tarımının yapıldığını ve besin olarak kullanıldığını göstermektedir (Longford 
ve ark., 2009).

Bununla birlikte bulunan meyve bitkilerine ait kalıntılar meyve tüketiminin de 
yaygın olduğunu gösterir. Özellikle vitis tohumlarının bulunması, bölgede bağcılık 
ve şarap yapımının yaygın olduğu ve höyüğün kutsal bir merkez niteliğinde olduğu 
görüşlerini desteklemektedir. Günümüzde bu bölgede bağcılığın yapılmıyor olması, 
geçmişte bu bitkinin yetişmesi için uygun iklim koşullarının hüküm sürdüğünü veya 
bitkinin başka bir yerden getirildiğini gösteriyor olabilir.

Doğal flora açısından, elde edilen karbonlaşmış bitki örnekleri incelendiğinde,  
Tatarlı Höyük ve çevresinin Helenistik Dönem florasının günümüz florasıyla oldukça 
benzer olduğunu söyleyebiliriz. Bu araştırma, Tatarlı Höyük’te yapılan ilk arkeobotanik 
çalışma niteliğindedir. Alanda çalışmalar devam etmektedir. İlerleyen çalışmalarla, 
bu bölgede tarımın kronolojisinin çıkarılması hedeflenmektedir. Bu araştırma, ileride 
yapılacak olan çalışmalara ışık tutacaktır. Yeni verilerin ortaya çıkmasıyla bu sonuçlar 
daha çok gelişme göstererek, anlam kazanacaktır.   

KAYNAKLAR
BROWN, T.A., 1999. “How Ancient DNA May Help in Understanding the 

Origin and Spread of Agriculture.” The Royal Society. s: 89-98.
CHILDE, V.G., 1953. New Light on the Most Ancient Near East. Prager, New 

York.
FAIRBAIRN, S. O’CONNOR ve B. MARWICK. New Directions in 

Archaeological Science, Australian National University E Press, Canberra, s.121-136.
GİRGİNER, K.S., GİRGİNER, Ö.O., AKIL, H., 2011. “Tatarlı Höyük Kazısı 

2009-2010.” ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri. 2011-9, 128-135.
LEV-YADUN, S., GOPHER,  A., ABBO, S., 2000. “The Cradle of Agriculture.” 

Science, New Series, 288 (5471):1602-1603.
LONGFORD, C., DRINNAN, A., SAGONA, A., 2009. “Archaeobotany of Sos 

Höyük.” New Directions in Archaeological Science, Australian National University E 
Press, Canberra, s.121-136.

NESBITT, M.,, 1995a. “Plants and People in Ancient Anatolia.” The Biblical 
Archaeologist, 58(2): 68-81.

NESBITT, M.,, 1995b. “Recovery of archaeological plant remains at Kaman-
Kalehöyük.” Essays on Anatolian Archaeology, Bulletin of the Middle East Culture 
Center in Japan, Wiesbaden: Harrassowitz. 8:115-130. 

NESBITT, M.,, 2002. “When and Where did Domesticated Cereals First Occur 
in Southwest Asia?. The Dawn of Farming in the Near East.” Ex Oriente, Berlin, s:113-
132.

PETERSON, S.E., 2009. Retrieval of Materials with Water Seperation Machines, 
INSTAP Archaeological Excavation Manual 1. INSTAP Academic Press, Philadelphia, 
Pennsylvania. 20s. Publication Council, Tokyo.

SALAMINI, F., ÖZKAN, H., BRANDOLINI, A., SCHAFER-PREGL, R., 
MARTIN, W., 2002. “Genetics and Geography of Wild Cereal Domestication in the 
Near East.” Nature Reviews. 3: 429-441.

................................................................................... ....................................... 103



WILLCOX, G., 2005. The Distribution, Natural Habitats and Availability of 
Wild Cereals in Relation to Their Domestication in the Near East: Multiple Events.

WRIGHT, P.J., 2005. “Flotation Samples and Some Palaeoethnobotanical 
Implications.” Journal of  Archaeological Science. 32: 19-26.

104  ..........................................................................................................................



  Resim 1: Farklı buğday (Triticum) türleri

  Resim 2: Üzüm (Vitis vinifera) çekirdekleri

                  
 Resim 3: Zeytin (Olea europea)         Resim 4: Keten (Linum) tohumları
                              çekirdeği

AY 173 AZ 187 AZ 189 AP 186 BA 
188 BA 189 TOPLAM

KÜLTÜR BİTKİLERİ

Hordeum (Poaceae) 25 - 1 1 - - 27
Lens culinaris (Fabaceae)                                                                                                                                       
                                                                                                                 3 - - 3 - - 6

Linum (Linaceae) 2 - - - - - 2

Nigella (Ranunculaceae) 2 - - - - - 2

Olea europea(Oleaceae) 1 - - - - - 1

Pisum (Fabaceae) 1 - - - - - 1

Triticum (Poaceae) 42 - 57 - - - 99

Vitis vinifera(Vitaceae) 8 - - - - - 8
Çizelge 1: Kültür bitkilerine ait tohumların açmalara göre sayısal dağılımları
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AY 173 AZ 187 AZ 189 AP 186 BA 188 BA 189 TOPLAM

Aegilops(Poaceae) 4 - - - - - 4

Avena (Poaceae) - - - - 13 7 20

Bromus (Poaceae) - - - - - 1 1

Capparis(Capparaceae) 3680* - - - 26 117 3823*

Carex (Cyperaceae) 1 - 1 - - - 2
Chenopodium 

(Chenopodiaceae) 2 - - - - - 2

Cucumis (Cucurbitaceae) - - - - - 1 1

Echium (Boraginaceae) 387* 7 7 - - 3 404*

Galium (Rubiaceae) - - - - - 10 10

Genista (Fabaceae) 3 - - - - - 3

Glycyrrhiza (Fabaceae) 1 - - - - - 1

Lathyrus (Fabaceae) 3 - - 1 - - 4

Lolium (Poaceae) - - - - - 1 1

Malva (Malvaceae) 9 - - 1 - - 10

Onopordum (Asteraceae) - - - - - 9 9

Onosma (Boraginaceae) - - 1 - - 1 2

Panicum (Poaceae) - - 4 - - - 4

Pinus brutia(Pinaceae) - - - - 1 53 54
Pistacia terebinthus 

(Anacardiaceae) 1 - - - - - 1

Polygonum (Polygonaceae) 9 - - - - - 9

Rosa (Rosaceae) 1 - - - - - 1

Rumex (Polygonaceae) 2 - - - - 2 4

Schoenoplectus (Cyperaceae) 1 - - - - - 1

Sherardia (Rubiaceae) 1 - - - 2 - 3

Silybum (Asteraceae) - - 1 - - - 1

Thymelaea ( Thymelaeaceae) - - - - 1 - 1

Torilis (Apiaceae) - - - - - 1 1

Vicia (Fabaceae) 4 - - - - - 4

 (‘*’ ile belirtilen alanlarda yoğun olarak tohum gözlendiği için örnek alınmış, bu nedenle istatistiksel 
değerlendirmeye alınmamıştır.)

Çizelge 2: Doğal bitkilere ait tohumların  açmalara göre sayısal dağılımları
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KURİKİ HÖYÜK (BATMAN) KAZISINDA ORTAYA 
ÇIKARILAN SİLONUN ARKEOBOTANİKSEL 

YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Halil ÇAKAN*1

 Elif GENÇ
 Salih KAVAK

 Feryal ASLAN

ÖZET
Bu çalışmada, Batman İli, Oymataş Köyü sınırları içerisinde yer alan Kuriki 

Höyük’te, ilk kez 2009 kazı sezonunda ortaya çıkarılan bir silo ve bu silo içerisinde 
bulunan arkeobotaniksel malzeme ele alınmıştır. 2012 kazı sezonlarında tamamı ortaya 
çıkarılan silo içerisindeki bitkisel materyalin tamamının belirli bir süre su altında kaldığı 
ve bu esnada ortaya çıkan havasız şartlarda karbonlaşmanın gerçekleştiği anlaşılmıştır. 

Silo içerisinde depo edilen tarımsal ürünlerin yaklaşık % 80’i mercimek (Lens 
culinaris), % 10’u buğday (Triticum), % 10’u ise arpa (Hordeum)’dan oluşmaktadır. Silo 
içinde, % 5 yabanî fiğ (Vicia), % 2 civarında da tarla yabancı otu olan yoğurt otu (Galium)  
tespit edilmiştir. 

C14 yaş tayini sonucu, silonun G.Ö. 4600-4700 dönemine ait (Eski Tunç Çağı) 
olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kuriki Höyük, arkeobotanik, silo

ARCHAEOBOTANICAL EVALUATION OF THE SILO 
UNCOVERED FROM KURİKİ HÖYÜK EXCAVATION (BATMAN)

ABSTRACT
In this study,  a part of silo and its archaeobotanical contents which was uncovered  

at first time from Kuriki Höyük, in the borderlines of Batman provience,  at the seasons 
of  2009,  were investigated.  All macro remains of plants and sturcture of silo were totatly 
uncovered at 2012 excavation season,   also, it is understood that  plant materials in silo 
were carbonized  under the waterlooged conditions . 

The rates of agricultural crops deposited in silo are  as follows; Lens 80 % (Lens 
*1 Prof.Dr. Halil ÇAKAN, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Sarıçam-Adana
  /TÜRKİYE
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culinaris), wheat  10 % (Triticum) and barley 10 % (Hordeum). Also, wild vetch (Vicia) 
5 % and bedstraw 5 % (Galium)   were find in silo as field weeds. 

According to the C14 dating analysis, the silo was found belong to the period of 
BP 4600-4700 (Old Bronze Age). 

Key Words: Kuriki Höyük, archaeobotany, silo

GİRİŞ
Arkeolojik alanlarda ortaya çıkarılan en önemli yapılardan biri de silolardır. 

İnsanoğlu toplayıcılık veya tarım aktiviteleri sonucu elde ettiği tüketim fazlası ürünleri 
farklı boyut ve şekillerde inşa ettikleri silolarda saklayarak depolamıştır. Bu nedenle, 
siloların, şekilleri ve boyutları, içermiş oldukları karbonlaşmış bitkisel kalıntılar 
kültürel yaşamın anlaşılmasında önemli veriler sağlamaktadır. Bu yapılardan elde edilen 
arkeobotaniksel veriler, farklı dönemlerde yaşayan insanların bitkisel ürünler ve doğal 
çevre ile olan evrimsel ilişkilerini ortaya koymada önemli ipuçları vermektedir (Kuijt, 
2008).  

Özellikle, insanoğlunun, 11000 - 12000 yıl önce ‘Neolitik Devrim’ olarak 
adlandırılan, toplayıcı ve avcı toplumsal yapıdan tarım toplumuna dönüşmeye başlaması, 
beraberinde yerleşik düzene geçişi de hızlandırmıştır  (Zeist ve Bakker-Heeres, 1982; 
Kuijt ve Finlayson 2009).  Yerleşik düzen ve tarımsal yapıdaki gelişmeler; tarımı yapılan 
bitkilerin tüketim fazlası olan tohumları veya diğer ürünlerinin saklanması ve tarıma 
uygun olmayan mevsimlerde tüketilmesi veya tohumluk olarak saklanması ihtiyacını 
ortaya çıkarmıştır. Yapılan araştırmalar, besin maddelerinin depolanmaya başlanmasının, 
Neolitik Dönemi de içine alan süreçte, ekonomik, sosyal, kültürel ve doğal yapılar üzerinde 
önemli etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu ürünlerin uygun koşullarda 
saklanması, özellikle nemden korumak için hava sirkülasyonunun olduğu, kemirgenler, 
böcekler ve diğer tahıl zararlılarından korunması için, tahıl işleme alanlarının yerleşim 
alanlarının merkezine inşa edildiği görülmektedir (Kuijt ve Finlayson, 2009). Ancak, Van-
Zeistin (1982) ilk çalışmalarını da içeren farklı dönemlere ait tabakalardan elde edilen 
arkeobotaniksel verilerden de anlaşıldığı gibi, insanoğlunun tarımsal toplum yapısına 
birdenbire geçmediğini, bu sürecin çok uzun bir zaman aldığını göstermekte,  bu nedenle, 
bu döneme bir devrim demenin mümkün olmadığını belirtmektedirler (Willcox, Nesbitt 
and Bittmann, 2012) . Bu evrimsel sürecin açıklanmasında siloların;  her arkeolojik alanda 
farklı boyutlar, şekillerde bulunması, içerisinde ait olduğu döneme ait tarım ürünleri veya 
toplayıcılık faaliyeti sonucu elde edilmiş bitkisel kalıntıları içermesi nedeniyle önemli bir 
yeri bulunmaktadır.   

Tek başına, tahıl ambarlarının inşa edilmeye başlaması, insanoğlunun yerleşik 
düzene geçmesinde yeni ve aktif bir toplumsal katılımı gerektirdiğinin en önemli 
kanıtıdır.  İyi korumuş ve içerisinde bol miktarda tahıl ve baklagillere ait karbonlaşmış 
bitkisel kalıntıları barındıran silolar geçmişten günümüze ulaşan zaman kapsüllerini 
andırmaktadır. Bu açıdan, Kuriki Höyük kurtarma kazısının 2009 kazı sezonunda 
ortaya çıkarılan silo, Verimli Hilâl bölgesinin en iyi korunmuş yapılarından birisini 
oluşturmaktadır. 

Kuriki Höyük Arkeoloji Projesi, ILISU ve HES projesi kapsamında, 2009, 2010 
yıllarında Mardin Müze Müdürlüğü, 2011 yılından itibaren ise Batman Müze Müdürlüğü 
başkanlığında   Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, DSİ’nin maddî destekleri ile 
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yürütülmektedir (Genç ve ark., 2011; Genç, 2012). Yard. Doç.Dr. Elif Genç’in bilimsel 
danışmanlığında 2009 yılında Ilısu Barajı ve HES Projesi etki alanında kalan kültür 
varlıklarının belgelenmesi ve kurtarılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 
kazılara başlanmıştır (Genç, 2012). 

Coğrafî olarak, Kuriki Höyük, Batman İli merkezinin 14 km. güneyinde, Oymataş 
Köyü’nün 1.10 km. güneybatısında ve Batman Çayı ile Dicle Nehri’nin birleştiği 
noktada, günümüzde de su kaynaklarının bol olduğu, tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak 
yapıldığı geniş ve bereketli ovanın ortasında yer almaktadır.. Höyük, uzun yıllar köylüler 
tarafından tarım alanı olarak kullanılmış,  yaklaşık birbirine 70 metre uzaklıkta, 250 ile 
100 m2 lik alanı kaplayan iki tepeden oluşmaktadır. (Genç ve ark., 2011).     

MATERYAL VE METOT
Araştırma konusu olan silo ve içerdiği arkeobotaniksel malzemenin alınması, iki 

farklı (2009 ve 2012) kazı sezonunda gerçekleştirilmiştir. Silodaki bitkisel kalıntıların,  
muhtemelen bir sel baskını sonucu, belirli bir süre su altında havasız koşullarda kalmış 
ve karbonlaşmış olması nedeniyle ıslak eleme yöntemi kullanılamamıştır. Yapılan 
ıslak eleme denemelerinde, karbonlaşmış bitkisel örneklerin su içinde çözüldüğü veya 
yüzmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle örneklerinin tamamının kuru eleme veya el ile 
diğer bitkisel olmayan materyallerden ayırma çalışmaları yapılmış ve hâlen bu çalışmalar 
devam etmektedir.   

2009 Kazı Sezonu Arkeobotanik Çalışmaları
Araştırma konusu olan silo, kazının başladığı ilk sezon olan 2009 yılında ortaya 

çıkarılmıştır. Höyükteki I. No.lu sondajın IVB evresinde saptanmış olan silo tabanda 
geniş, yukarıya doğru daralan, ters huni formunda bir yapıya sahiptir (Resim: 1).  Bu 
kazı sezonunda, silonun 3/2’lik kısmının açılan sondajın kuzey kenarında yer alması 
nedeniyle, silo yapısının tamamı ortaya çıkarılamamış ve sonuç olarak içermiş olduğu 
arkeobotaniksel malzemenin sadece belirli bir kısmı alınabilmiştir. 

Silodan elde edilen karbonlaşmış bitkisel malzeme kuru eleme ve ayırma işlemine 
tâbi tutulmuştur. Ayrılan örneklerin, ön analizleri yapılarak, uygun koşullarda saklanmak 
üzere Batman Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.  2009 kazı sezonun sonunda silonun 
yer aldığı I. No.lu sondajın üzeri tahta kalaslar ve atermit ile kapatılarak, bir sonraki kazı 
sezonunda tekrar açılmak üzere koruma altına alınmıştır (Resim: 3).  

2012 Kazı Sezonu Arkeobotanik Çalışmaları
Kazı çalışmalarının, höyüğün diğer kısımlarında yoğunlaşması nedeniyle, 2010 

ve 2011 kazı sezonlarında silonun yer aldığı I. No.lu sondajda herhangi bir çalışma 
yürütülmemiştir. 2012 kazı sezonun Kasım ayında, arkeobotaniksel malzemenin tamamının 
çıkarılması ve silo yapısının anlaşılması için I. No.lu sondaj tekrar açılarak çalışmalara 
devam edilmiştir. Silonun, sondaj dışında kalan kısmının ortaya çıkarılmasında, yatay 
olarak, kuzey yönünde, tünel şeklinde kazılarak, mevcut arkeobotaniksel malzemenin 
tamamı alınmıştır (Resim: 2). Alınan, bitkisel malzemenin bir kısmı, saf hâlde, 
içinde herhangi bir yabancı madde olmadan alınmış ve kuru eleme yöntemine gerek 
duyulmamıştır. Geri kalan malzeme ise toprakla karışık halde olduğu için kuru eleme ve 
el ile ayırma işlemine tâbi tutulmuştur. 
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Elde edilen arkeobotaniksel malzeme, Batman Müze Müdürlüğü’nün izinleri ile 
Çukurova Üniversitesi Arkeobotanik laboratuvarlarında incelenmek ve C14 yaş tayinini 
yaptırmak üzere teslim alınmıştır. 

  
 ARAŞTIRMA BULGULARI
2009 kazı sezonunda ortaya çıkarılan silonun 2012 yılında da devam eden 

ortaya çıkarma çalışmaları sonucu yaklaşık 30 kg. saf, geri kalanı ise toprakla karışık 
hâlde toplam 100 kg. civarında kömürleşmiş, çoğunluğu tohum şeklinde olan, bitkisel 
kalıntılar elde edilmiştir. Silo içerisinde bol miktarda kömürleşmiş tohum kalıntısının 
bulunması, ayrıca, bitkisel materyalin su altında kalarak, havasız şartlarda karbonlaşmış 
olması, silonun terk edilmemiş olduğunu göstermektedir (Resim: 2). Bu veriler, silonun 
da içinde yer aldığı yerleşim alanının, muhtemelen bir sel baskını sonucu yıkıldığını 
kanıtlamaktadır.

 Silonun yapısal olarak, ters huni şeklinde olduğu, tabanın ise,  dairesel,  
genişliğinin ise yaklaşık 140 cm. civarında olduğu tespit edilmiştir. Silonun duvarlarının 
sert kerpiçten yapıldığı, duvarın iç kesimlerinin ise, kemirgenler ve böceklerden korumak 
için,  kum-kireç ve saman karışımı beyaz bir sıva ile kaplandığı tespit edilmiştir. Silonun 
taban kısmına ise, tohumların nem kapmaması için saman serilerek, toprak yüzeyinden 
izole edildiği görülmüştür.  

Sondaj alanından elde edilen kömürleşmiş bitkisel kalıntılar incelendiğinde, 
silonun birden fazla ürünün depolanması amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Tespit 
edilen ürünlerin % 70-80 civarındaki kısmı mercimek (Lens culinaris Medik)’ten 
oluşmaktadır (Resim: 2). Mercimeğin yanı sıra, silo içinde buğday (Triticum) cinsine 
ait farklı türlerden oluşan, toplam % 10 civarında, tohum ve kavuz tipleri de tespit 
edilmiştir. Buğday örneklerinin, hangi türe ait olduğunun saptanması için moleküler ve 
morfolojik çalışmalar devam etmektedir. Silonun ait olduğu dönemde diğer önemli bir 
tarım bitkisi olan arpanın (Hordeum vulgare) yabanî formları (H. spontaneum) ile karışık 
olarak depolandığı, miktarının ise toplam malzeme içerisinde % 10 civarında olduğu 
saptanmıştır. Silo içerisinde, genellikle hayvan yemi olarak kullanılan fiğ (Vicia sativa) 
bitkisinin yabanî formlarına ait karbonlaşmış tohum kalıntılarına da rastlanmıştır. Bu 
bitkinin kültür bitkileri içerisinde, özellikle buğday, yabancı ot olarak geliştiği ve hasat 
esnasında karıştığı fikrini uyandırmaktadır. Dönemin tarım alanlarında en önemli tarla 
yabancı otunun yoğurt otu olarak bilinen,  toplam silo içerisinde % 5 oranında temsil 
edilen,  Galium cinsi türlerine ait çok miktarda tohum tespit edilmiştir.  

C14 Yaş Tayini
Araştırma konusu olan silo içerindeki karbonlaşmış bitkisel kalıntıların ait 

oldukları dönemi belirlemek amacıyla, Polonya ve İtalya’daki iki farklı laboratuvarda,  
C14 yaş tayinleri yaptırılmıştır. C14 yaş tayini için aynı noktadan alınan mercimek (Lens) 
bitkisine ait 25 gr.lık karbonlaşmış tohum örnekleri kullanılmıştır. Her iki laboratuvardan 
gelen C14 sonuçlarının birbirine uyum göstermiş olması nedeniyle, sonuçlar güvenilir 
olarak kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre silonun günümüzden 4600-4700 (M.Ö. 2600-
2700)  yılları arasındaki bir döneme (Eski Tunç Çağı) ait olduğu belirlenmiştir (Grafik: 
1 ve 2).  
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SONUÇ
Tarım toplumları için, silolar, tahılların ve diğer tarımsal ürünlerin sağlıklı 

koşullar altında saklanması açısından önemlidir ve bunlar, geçmişten günümüze kadar 
hiçbir zaman önemini yitirmemiştir. Hasat edilmiş tarım ürünlerinin, tüketim fazlası 
olanların veya tohumluk olarak kullanılacakların, en azından bir sonraki hasat dönemine 
kadar saklanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Garfinkel ve ark., 2009; Kuijt ve Finlayson 
2009).  Arkeolojik alanlardaki kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkarılan, içerisinde iyi 
korunmuş karbonlaşmış bitki kalıntılarını içeren silo veya tahıl ambarları, bulunduğu 
dönemin fotoğrafını çeken birer fotoğraf makinası gibi,  ait olduğu dönemin yaşam 
kültürü, beslenme alışkanlıkları, tarımsal faaliyetleri ve insanın doğal çevre ile olan 
ilişkileri hakkında çok değerli bilgiler verebilmektedir. 

Kuriki Höyük’te ortaya çıkarılan silo, ait olduğu dönemin tarımsal yapısını ve 
yaşam kültürünü temsil eden en önemli yapılardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Siloyu önemli kılan etkenlerin başında, içerisinde bol miktarda farklı tarım ürünlerine ait, 
çok iyi korunmuş, karbonlaşmış bitkisel kalıntıların bulunması gelmektedir. Ayrıca, silo 
bir sel baskını esnasında aniden su altında kalarak, içindeki tarımsal ürünlerin havasız 
şartlarda karbonlaşmış olması sayesinde günümüze kadar ulaşmasıdır. Bu çalışmada elde 
edilen diğer önemli bir sonuç ise arkeobotaniksel çalışmalarda yaygın olarak kullanılan 
ıslak eleme yönteminin güvenilirliği konusunda soru işaretlerinin ortaya çıkmış olmasıdır.  

Arkeolojik alanlardan elde edilen çoğu bitkisel materyallerin hangi şartlarda 
karbonlaştığı bilinmeden ıslak eleme yöntemi ile ayrıştırılması çok sayıda veri kaybına 
neden olmaktadır. Özellikle, yanarak karbonlaşmış bitkisel materyali, ayrılmasını 
sağlayan bu yöntem havasız şartlarda karbonlaşmış bitkisel materyalin ayrıştırılmasında 
uygun bir yöntem değildir.  Bu nedenle, Kuriki Höyük’ten elde edilen bitkisel materyal; 
havasız şartlarda karbonlaşmış olmasından dolayı ayırma işlemi, sadece kuru eleme ve el 
ile yürütülmektedir.   

Silodan elde edilen tarım bitkilerinin özellikle buğday ve arpa türlerinin günümüz 
formları ile akrabalık ilişkilerini belirlemek amacıyla, morfometrik ve moleküler genetik 
seviyesinde çalışmalar devam etmektedir. 
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   Resim 1: I. No.lu sondaj ve silo                       Resim 2: Silonun sıvanmış iç duvarı 
                                                                             ve karbonlaşmış mercimek tohumları                                                                     

           Resim 3: 2009 kazı sezonu sonu koruma çalışması.                            

           Resim 4: 2012 kazı sezonu silonun  
  tamamının ortaya çıkarılması 
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        Grafik 1 ve 2: İki farklı laboratuvardan alınan C14 tarihleme sonuçları. 
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TATARLI HÖYÜK M.Ö. II. BİNYIL TABAKALARINA 
AİT ARKEOBOTANİKSEL BULGULAR: ÖN RAPOR

Salih KAVAK*1

Halil ÇAKAN
 K.Serdar GİRGİNER

ÖZET
Bu çalışma, Tatarlı Höyük (Ceyhan/Adana) 2011-2012 kazı dönemlerinde M.Ö. II. 

binyıl tabakalarından elde edilen bitkisel kalıntıların arkeobotaniksel değerlendirmelerinin 
bir ön raporudur. Yüzdürme ve kuru eleme işlemleri kullanılarak 18 açmaya ait toplam 
196 toprak örneğinden bitki kalıntıları ayrıştırılmıştır. Elde edilen karbonlaşmış bitki 
kalıntılarının laboratuvar ortamında incelenmesi sonucunda en fazla görülen kültür 
bitkisinin buğday (Triticum), arpa (Hordeum), asma (Vitis vinifera) ve zeytin (Olea 
europea) olduğu görülmüştür. Doğal floraya ait karbonlaşmış buluntular günümüz 
bölge florasıyla benzerlikler taşımaktadır. En yaygın görülen doğal bitkiler engerekotu 
(Echium), semerotu (Schoenoplectus), sığırkuyruğu (Verbascum) ve ebegümeci (Malva) 
cinslerine ait türlerdir.

Anahtar Kelimeler: Tatarlı Höyük, arkeobotanik, yüzdürme

ARCHAEOBOTANICAL FINDINGS RELATED TO THE 
II. MILLENIUM B.C. LAYERS FROM TATARLI HÖYÜK: 

PRELIMINARY REPORT

ABSTRACT
This study is a preliminary report on the archaeobotanical assessments of plant 

remains extracted from BC II. millenium layers during Tatarlı Höyük (Ceyhan/Adana) 
2011-2012 excavation periods. Using flotation and dry sieving processes, plant remains 
were separated from 196 soil samples belong to 18 areas. As a result of laboratory 
examination of carbonized plant remains most common cultivated plants were found to be 
wheat (Triticum), barley (Hordeum), grapevine (Vitis vinifera) and olive (Olea europea). 
Carbonized findings of the natural flora have similarities with today’s regional flora. The 
most common native genus are viper’s bugloss (Echium), bulrush (Schoenoplectus), 
mullein (Verbascum) and mallow (Malva). 

 Key Words: Tatarlı Höyük, archaeobotany, flotation
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GİRİŞ
Arkeolojik alanlardan elde edilen karbonlaşmış bitkisel ve hayvansal kalıntılar, 

ait olduğu dönemde yaşayan insanların çevre ile olan ilişkileri, beslenme ve kültürel 
yaşamalarına ilişkin önemli bilgiler sağlayan buluntuların başında gelmektedir. 
Arkeobotaniksel açıdan ele alındığında bitkisel kalıntılar yanarak veya su altındaki 
havasız koşullarda kömürleşme veya mineralleşme şeklinde korunarak günümüze kadar 
ulaşabilmiştir. Bitki kalıntılarının geçmişteki gerçek miktarları saptanamasa da, sistemli 
şekilde toplanan ve istatiksel analizleri yapılan örnekler bir yerleşkedeki bitki kullanımı, 
bitkilerin kökeni, doğal bitki örtüsü ve tarım yöntemleri hakkında önemli bilgiler 
sağlamaktadır (Ergun, 2008).

Bitkisel ürünler, Ortadoğu’da her zaman yaşamsal rol oynamıştır. Çoğunlukla 
yiyecek, yakıt, ilâç ve inşaat malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, tarih öncesi 
toplulukların en önemli faaliyeti olan tarım ve tarımın gelişmesi, eski uygarlıkların 
araştırılmasında odak noktası olmaktadır (Nesbitt, 1995).

Mevcut bilgilere göre, insanların toplayıcı ve avcılık şeklindeki yaşamlarını terk 
ederek, ilk yerleşik ve tarımsal toplum yapısına, 10.000 yıl önce, son buzul çağının 
bitmesinden sonra,  günümüzde Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’i içine alan ve ‘Bereketli 
Hilâl’ olarak adlandırılan bölgede geçmişlerdir (van Zeist ve Bakker-Herees, 1985).

Günümüzde, tarımda kullanılan çok sayıda kültür bitkisinin yabanî ataları veya 
akrabaları olan yabanî bitki türlerine ait doğal popülasyonların bu bölgede tespit edilmesi 
nedeniyle, Vavilov’un ‘Türlerin Kökenleri’ adlı eserinde bu bölge dünyadaki en önemli 
bitkisel gen merkezlerinden biri olarak kabul edilmiştir (Damania, 1990; Celka ve 
Drapikowska, 2008).

Arkeobotaniksel çalışmaların büyük bir kısmının Verimli Hilâl’in merkezinde 
yer alması nedeniyle, özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer alan arkeolojik kazılarda 
hâlen arkeobotaniksel açıdan veri eksikliği bulunmaktadır. Araştırma alanı olan Tatarlı 
Höyük’ün (Ceyhan/Adana) Verimli Hilâl’in batı ucu olan Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer 
alması nedeniyle arkeobotaniksel açıdan önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. 
Özellikle, Tatarlı Höyük, içerisinde yer aldığı verimli ovaları ve su kaynakları 
bakımından kendine özgü coğrafî konumu ve verimli ovaları ile sadece eski çağlarda 
değil, günümüzde de önemli bir konuma sahip bölgelerden biri olan Yukarı Ova (Ceyhan 
Ovası) ve Çukurova’da boyutlarıyla, en dikkat çeken höyükleri arasında yer almaktadır. 
Tatarlı Höyük gibi büyük yerleşmeler içinde Tarsus-Gözlükule, Mersin-Yümüktepe, 
Yüreğir-Misis Höyük ve Seyhan-Tepebağ yer almaktadır. Tatarlı Höyük Hitit, Asur, 
Babil, Alalakh, Ugarit ve diğer çevre kültür bölgelerinden elde edilen yazılı metinlerinde 
de adı geçen, sayısı elliden fazla Kizzuwatna kentinden birisi olma olasılığı olan, özellikle 
Lawazantia’ya aday kentler arasında düşünülmektedir (Ünal ve Girginer, 2007; Girginer 
ve ark., 2009).

Tatarlı Höyük’teki ilk arkeobotaniksel çalışmalar Aslan (2012) tarafından 2009-
2010 kazı dönemlerinde Hellenistik Dönem tabakalarından elde edilen karbonlaşmış 
bitkisel kalıntıların değerlendirilmesiyle başlamıştır. Bu çalışmada ise M.Ö. II. binyıl 
tabakalarından elde edilen arkeobotaniksel kalıntılar incelenerek, bu dönemde yaşayan 
insanların doğa ile ilişkileri ve kültürel yaşamları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.   
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MATERYAL
Bu çalışmada değerlendirilen örnekler Adana İli Ceyhan İlçesi sınırları içerisinde 

yer alan Tatarlı Höyük kazısından elde edilmiştir. Kömürleşmiş bitkisel kalıntıların 
tamamı, 2011-2012 kazı sezonunda, M.Ö. II. binyıl tabakalarına ait toplam 18 açma 
içerisinden elde edilen 196 adet toprak örneğinin yüzdürme (flotation) ve kuru eleme 
yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Bu örnekler içerisinde, kazı alanındaki açmalarda 
yer alan çöp çukurları, pithoslar, ocak ve mutfak gibi bölgelerden elde edilen kalıntılarda 
yer almaktadır. 

YÖNTEM
Herhangi bir kazı alanında, geçmişe ait kültürel yaşam, doğa-insan ilişkileri 

ve beslenme şekilleri hakkında doğru bilgiler elde edilmesi, arkeobotaniksel verilerin 
sistemli bir şekilde alınması, ayrıştırılması ve analizi ile mümkün olmaktadır. Bu amaçla, 
Tatarlı Höyük kazısına ait farklı açmalarda ortaya çıkarılan M.Ö. II. binyıl tabakaları 
üzerinde yoğunlaşılmış ve kazı çalışmaları esnasında, belirli sistematik kurallar dâhilinde, 
bu tabakalardan toprak örnekleri toplanmıştır. Bu doğrultuda her bir açmadan çaprazlama 
örnek alma yöntemi kullanılmıştır. Çaprazlama örnek alma yönteminde, 10x10 m.lik her 
bir açmanın köşelerinde ve merkezinde olmak üzere 1x1 m.lik kareler şeklinde 5 daimî 
örneklik alan oluşturulmuştur. Açmalardaki kazı çalışmalarında, her bir 10-15 cm.lik 
derinlikteki toprak örnekleri alınarak etiketlenmiştir. Bu sabit örneklik alanların dışında, 
kazı esnasında ortaya çıkan silo, pithos, ocak, fırın, çöp çukuru, bazı mekân içlerinden, 
ayrıca mekân tabanlarından ve arkeologların önemsediği bazı mimarî buluntuların 
çevresinden de toprak örnekleri alınarak etiketlenmiştir.   

Elde edilen toprak örnekleri içerisindeki muhtemel bitkisel kalıntıları ayırt etmek 
için ıslak eleme (yüzdürme) yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, kazı alanına yakın bir 
yerde özel olarak dizayn edilmiş yüzdürme sistemi düzeneği oluşturulmuştur. Pithos 
veya küçük kaplar içerinden elde edilen az miktardaki toprak örnekleri içerisindeki 
karbonlaşmış bitkisel kalıntılar ise plastik kovalar içerisinde el ile yüzdürme işlemine 
tabi tutulup çapı 2 veya 1 mm.lik eleklerden geçirilerek ayrıştırılmıştır. . 

Yüzdürme işlemi için alınan toprak örneklerinin öncelikle volumetrik olarak 
miktarı belirlenmiştir. Ayrıca, yüzdürme işlemine tâbi tutulacak toprak örneği tartılarak 
ağırlık olarak da miktarı belirlenmiştir. Yüzdürme işlemi esnasında ise yeni bir kayıt formu 
tutulmuştur. Bu form üzerine toprakla birlikte gelen etiket üzerindeki bütün bilgilere ek 
olarak yüzdürme tarihi, yüzdürme işlemini gerçekleştiren kişinin adı ve soyadı, toprak 
örneği ile ilgili kaba gözlemler (rengi, kaba tekstür, granül yapısı, vs) ve yüzdürme sonrası 
elde edilen ön gözlemler kaydedilmiştir. Elde edilen kömürleşmiş bitkisel kalıntılar kaput 
bezleri içine alınarak açık havada kurumaları sağlanmıştır.    

Yüzdürme işlemi dışında kazı alanında ortaya çıkabilecek büyük boyuttaki, gövde 
ve kök parçaları gibi kömürleşmiş bitki kalıntıları kuru eleme yöntemiyle topraktan 
ayrılmıştır. Bu işlemde farklı çaplardaki deliklere sahip elekler yardımıyla, alınan toprak 
örneği kuru olarak elenmiş ve elek üzerinde kalan bitki kalıntıları topraktan ayrıştırılmıştır. 
Islak veya kuru eleme yöntemiyle elde edilen tüm bitki kalıntıları laboratuvar ortamında 
mikroskop altında boyutlarına veya morfolojik özelliklerine göre ayrıştırılmıştır. 
Ayrıştırılan örneklerin ait oldukları bitkinin cins ve tür seviyesinde tanımlamaları devam 
etmektedir. 
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BULGULAR
Araştırma kapsamında elde edilen bitkisel kalıntıların morfolojik ve anatomik 

özellikleri göz önüne alınarak tasnifleri yapılmıştır. Elde edilen bu örneklerin, sistematik 
açıdan ait oldukları tür ve cins tanımlamaları devam etmektedir. Çalışmanın ön sonuçları 
göz önüne alındığında, kültür bitkileri içinde en fazla buğday (Triticum)  ve arpa 
(Hordeum) elde edilmiş olması, M.Ö. II. binyılda da bu tarımsal ürünlerin en temel besin 
bileşenleri arasında olduğunu göstermektedir (Resim: 1 ve Resim: 2.).  Karbonlaşmış 
bitki kalıntıları arasında asma (Vitis vinifera) (Resim: 3) ve zeytin (Olea europea) (Resim: 
4) kalıntılarının bolca bulunması bölgede M.Ö. II. binyılda, önemli bir bağ ve bahçe 
tarımının olduğunu göstermektedir. Günümüzde, bu bölgede bu ürünlerin geniş ölçekte 
tarımı yapılmamaktadır.    

Araştırma alanından elde edilen karbonlaşmış bitkisel kalıntılar içerisinde bol 
miktarda, doğal bitki cinslerine ait bitkisel kalıntılarda bulunmuştur.  Bunlar içerisinde 
en fazla rastlananı engerekotu (Echium), semerotu (Schoenoplectus), sığırkuyruğu 
(Verbascum) ve ebegümeci (Malva) cinsine ait bitki türleridir. MÖ. II. binyıl tabakalarından 
elde edilen doğal bitki türlerinin günümüzde üst florada bulunan bitki türleri ile benzer bir 
kompozisyona sahip olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ
Tatarlı Höyük kazılarından elde edilen tarım ürünlerinin büyük bir kısmının 

günümüzde yaygın tarımı yapılmamaktadır. Özellikle, Çukurova bölgesinde, son 100 
yılda mevcut tarım dokusunun daha çok pamuk, yer fıstığı ve mısır gibi endüstriyel 
kaynaklı tarıma yönelmesi nedeniyle, günümüzde özellikle buğday ve arpa tarımının terk 
edilmesine neden olmuştur. Aynı şekilde, M.Ö. II. binyıl tabakalarında bol miktarda üzüm 
çekirdeğinin bulunması, bölgenin bu dönemde önemli bir bağcılık ve şarapçılık merkezi 
olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde,  Aslan (2012) tarafından yürütülen Hellenistik 
tabakaların yer aldığı açmalarda da bol miktarda karbonlaşmış üzüm çekirdeklerinin 
bulunması, bölgenin üzüm ve şarapçılık açısından önemini Hellenistik Dönemde de 
devam ettirdiğini göstermektedir. Tatarlı Höyük’te, daha eski yerleşim alanlarının yer 
aldığı tabakalarda arkeobotaniksel çalışmalar hâlen devam etmektedir. İleride, bu 
çalışmaların bir araya getirilmesi ile Tatarlı Höyük ve çevresinde yerleşmiş insanların 
yaşam biçimleri ve doğal çevreleri ve bitkilerle olan ilişkilerinin kronolojik olarak ortaya 
konulması beklenmektedir.

 Tatarlı Höyük’ün Bereketli Hilâl sınırlarının kuzeybatı ucunda yer alması, bu 
bölgelerde yapılacak arkeobotaniksel çalışmaların, özellikle tarımın diğer bölgelere 
yayılmasının anlaşılmasında ve daha iyi aydınlatılmasında önemli köşe taşlarından birisi 
olacağı düşünülmektedir. 

Kültür bitkilerinin yanında, elde edilen karbonlaşmış doğal bitki türlerine ait 
kalıntıların incelenmesiyle, bölgenin geçmişteki muhtemel doğal bitki örtüsü, ekolojisi 
ve iklimi hakkında bilgiler de elde edilmiş olacaktır.  
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            Resim 1: Buğday (Triticum) tohumu.

                 

                   Resim 2: Arpa (Hordeum) tohumu      Resim 3: Zeytin (Olea europea) çekirdeği           

                    Resim 4: Üzüm (Vitis vinifera) çekirdeği.
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METROPOLİS ALAN YÖNETİMİ PLANI I. AŞAMA: 
ÖRENYERİ ZİYARETÇİ MERKEZİ VE ÇEVRE 

DÜZENLEME PROJESİ

Ali Kazım ÖZ* 

Giriş
Metropolis Örenyeri İzmir ve Efes arasında, Torbalı’ya bağlı Yeniköy’de 

bulunmaktadır. Bölgedeki antik yerleşim izleri Geç Neolitik Dönemden Bizans Dönemine 
kadar devam eder. 1989 yılında Prof. Dr. Recep Meriç başkanlığında başlatılan arkeolojik 
kazılar, 2007 yılından itibaren Doç. Dr. Serdar Aybek tarafından yürütülmektedir. Kazı 
çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Celal Bayar Üniversitesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Torbalı Belediyesi ve Sabancı Vakfı tarafından geniş olanaklarla 
desteklenmektedir. Bu sayede, antik kentin en önemli yapıları sayılan Akropol, Stoa, 
Tiyatro, Bouleuterion, Kilise, Hamam, atölyeler ve konutlar açığa çıkarılmıştır1. 

1992 yılında antik kent ve çevresindeki alanlar ‘1. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı’ olarak tescil edilmiş ve sonraki yıllarda kamulaştırma işlemleri büyük oranda 
tamamlanmıştır. Kazı başkanlığı tarafından belirlenen çalışma programına göre, Alan 
Yönetimi Planı iki aşama hâlinde işleme konulacaktır. İlk aşamada, 2012 yılında İzmir 2. 
No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kabul edilen, Metropolis 
Örenyeri ve Çevre Düzenleme Projesi ile antik kent örenyeri statüsüne kavuşmuştur. 
Projede onaylanan ve Bakanlık tarafından ihalesi yapılan, Çevre Düzenleme ve Ziyaretçi 
Merkezi inşaatlarının 2013 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. İkinci aşamada ise, Alan 
Yönetimi’nin toplumsal ve ekonomik kısımları devreye girecektir.

Alan Yönetimi Planları genellikle, Mevcut Durum ve Eylem Planı olarak iki ana 
başlık altında incelenebilir2. 1989 yılından beri süregelen kazı çalışmalarına paralel olarak 
Mevcut Durum başlığı altındaki işlemlerin çoğu gerçekleştirilmiş veya devam etmektedir. 
Fakat eldeki verilerin amacına uygun bir şekilde sistematik hâle getirilmesi uzun zaman 
alacaktır. Bu yazının konusu olan Örenyeri Ziyaretçi Merkezi ve Çevre Düzenleme 
Projesi, aslında ikinci etapta yapılması planlanan Eylem Planı içinde yer almaktadır.

Tanımlar ve Mevcut Durum başlığı altında; alan ve plan kapsamının tanımlanması, 
hedeflerin tanımlanması, yasal düzenlemeler ve ilkeler, paydaşlar ve karar vericilerin 
tespiti, örenyerinin potansiyel faydaları, riskler ve tehditler sayılabilir. Eylem Planı ise; 
ilke ve hedefler, görevler, projeler ve zamanlama (kazı, restorasyon ve çevre düzenleme), 
fon ve destekler ile plan revizyonundan oluşmaktadır.

Eylem Planı’nın en önemli kısmı ve ilk aşaması olarak belirlenen ilke ve hedefler;

- Örenyeri yönetimi (dinamik örenyeri yönetimi, paydaşlar arası iletişim, ziyaretçi 
* Yard. Doç. Dr. Ali Kazım ÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Restorasyon 
Anabilim Dalı, Tınaztepe Kampüsü, Buca-İzmir/TÜRKİYE ali.oz@deu.eud.tr. 
1 Aybek, Meric, Oz 2009.
2 Bu konuda daha önce yapılmış ilgili araştırmalarla (Dry Falls Visitor Center Area Design (2009), Ilısu Barajı 
Arkeolojik Miras Yönetimi Projesi (Tuna 2011) ve Sagalassos Alan Yönetimi (Torun 2010)) tematik ilişki ku-
rulmuştur. 

................................................................................... ....................................... 121



merkezi yönetimi, yerel işbirliği, diğer örenyerleri ile bağlantı)
- Örenyeri koruma değerleri (koruma imar planının oluşturulması, araştırma 

projelerinin desteklenmesi, doğal peyzaj özelliklerinin korunması, yakın çevrenin 
korunması, somut olmayan kültürel mirasın korunması)

- Sosyo-ekonomik durum (yerel turizm ve iş olanaklarının arttırılması, sosyal 
faaliyetlerin geliştirilmesi)

- Ziyaretçi yönetimi (turistik ulaşım olanaklarının arttırılması, ulaşım bağlantıları 
ve bilgi tabelaları, ziyaretçiler için deneyim/uygulama alanları, örenyerine kolay ulaşım 
araçları, ziyaretçi ulaşım master planının hazırlanması, ziyaretçi güvenliğinin sağlanması, 
bakım ve geliştirme imkânlarının arttırılması, eğitim programları)

- Örenyeri yerleşimi ve kapsamı (örenyerinin genel güvenliğinin sağlanması, 
kamulaştırma yoluyla sit alanının genişletilmesi ve tampon bölgeler oluşturulması) 
olarak sıralanmaktadır.

Ziyaretçi Merkezi Projesi
Yrd. Doç. Dr. Mimar Ali Kazım Öz, Mimar Pınar Karataş ve Peyzaj Mimarı Yeliz 

Köse tarafından yasal çerçevelere3 uygun olarak hazırlanan proje (Çizim: 1), aşağıda 
sıralanan ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak son hâline kavuşmuştur.

 
- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Uygulamalar Dairesi Başkanlığı
- Metropolis Kazı Başkanlığı
- Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi
- MESEDER (Metropolis Sevenler Derneği)
- M+D Mimarlık

Projenin amacı, kazı yeri ve ziyaretçi merkezi kapsamını genişleterek, alanın 
arkeolojik ve doğal birlikteliği içinde, tarih ve çevre bilincini geliştirecek şekilde 
tasarlamaktır. Bu bağlamda; alanı mevcut imar kural ve planlarına bağlı kalmak 
koşuluyla çok amaçlı bir merkeze ve özellikle genç kuşakların kullanımına yönelik bir 
alana dönüştürmek ilke olarak benimsenmiştir.

Metropolis’in arkeolojik zenginliğinin yaşatılması ve yaşanması amacıyla; tarih - 
doğa beraberliğinin bir tasarım ilkesi olarak ele alınması, arkeolojik buluntuların ve tarihî 
eserlerin yanı sıra, kazıdaki tarihî verilerin gün ışığına çıkış sürecinin izlenebilmesi ve 
yaşanması,  alanın kısıtlı tarımsal faaliyetin yapılabildiği (zeytin toplanması gibi) bir yeşil 
alan olarak devamının sağlanması, özellikle gençlerin ve çocukların bu alana çekilmesi 
amacıyla mekânsal ve sosyo-kültürel organizasyonların yapılması, çevre ile açık ve yarı 
açık mekânlar arasında süreklilik sağlanması öngörülmüştür.

3 Projenin hazırlanmasında yararlanılan yasal çerçeveyi başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan-
lığı,1983 tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu olmak üzere,  2005 tarihli Koruma 
Planları ve Çevre Düzenleme Projeleri Hazırlama, Sunma, Uygulama, Kontrol ve Yükümlülük Koşulları ve Ku-
ralları Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır. Uluslararası kanun ve yönetmelikler kapsamında UNESCO’nun 
1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi, Avrupa Komisyonu’nun 1992 tarihli 
Avrupa Arkeolojik Mirasın Korunması Sözleşmesi ve ICOMOS’un 1999 tarihli Burra Uluslararası Kültürel 
Turizm Tüzüğü’nden faydalanılmıştır (Oz, Güner 2007).
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Mimarî tasarım açısından üç temel ilke öne çıkmaktadır: geçicilik, saydamlık ve 
yalınlık. Bu ilkelere uygun olarak yapıların tümü doğal zeminden koparılmış, temelsiz, 
sökülebilir ve zemine fizikî müdahale gerektirmeyen kütleler hâlinde inşa edilmiştir. 
Böylece bir yandan doğal zeminin sürekliliği sağlanırken diğer yandan yarı açık yapı 
düzeni kullanılarak “geçicilik” imajı yaratılmak hedeflenmiştir. 

Hem antik kent hem de bölge açısından bir prestij yapısı olabilecek projede 
“saydamlık” ön plana taşınmıştır. Bu amaçla, çelik iskelet üzerine panel duvarlar, 
alüminyum kasalı ve geniş açıklıklara sahip pencereler, yer yer lamine ahşap kaplamalar, 
ahşap travers yol ve basamaklar kullanılmıştır. Yapılar, “yalın” geometriye sahip kütleler 
ve onları bağlayan teraslar, sokaklar ve rampalardan oluşmaktadır. Modern mimarînin 
rasyonel, akılcı görüşü ile Antik Dönemin belirli oranlara sahip kesin geometrileri, 
yapı formlarının oluşumunda temel etkendir. Ziyaretçi Merkezi’ni oluşturan binaların 
konumlanması, yönlenmesi ve boyutlanması, Metropolis antik kentine ait mevcut 
yapı izlerinin yorumlanması sonucu gerçekleşmiştir. Özellikle Helenistik ve Roma 
Dönemindeki insula (yapı adası) grid sistemlerinin farklı akslara sahip olması tasarımda 
en belirleyici etken olmuştur. 

Yönetmeliğe uygun olarak Ziyaretçi Karşılama Merkezi’nin içinde, giriş ve 
yönetim birimleri, satış mekânları, güvenlik ve deponun yanı sıra kafeterya, WC, 
toplantı ve sergi salonu gibi ortak kullanıma ait mekânlar yer almaktadır (Çizim: 2). 
Kamulaştırılmış parseller üzerindeki arazinin mevcut eğimine göre düzenlenen yapılar iki 
farklı grup ve seviye kotunda yerleştirilmiştir. Karayoluna sınır olan alt kottaki parselin 
büyük bir kısmı otopark olarak kullanılmakta, giriş, satış ve yönetim mekânlarının 
bulunduğu idarî birimler parselin doğu kısmında toplanmaktadır (Çizim 3). Üst kottaki 
diğer parselde ise ortak kullanım birimleri olarak tasarlanan kafeterya, WC ve çok amaçlı 
salon, aynı doğrultuda fakat birbirinden koparılmış mekânlar hâlinde tasarlanmıştır. Alt 
ve üst kottaki iki farklı birimi birleştiren ve antik kentin değişik noktalarına ulaşımı 
sağlayan bir meydan tasarlanmıştır. Böylece birbirinden bağımsız, fakat aynı kurguyla 
tasarlanmış binalar grubu, antik kent yapıları ile rekabete girmeden, doğal sit peyzajı 
içine yerleştirilmiştir.

Yapıların tümünde kullanılan malzemeler, geçicilik ilkesine bağlı olarak tamamen 
sökülebilir ve değiştirilebilir hafif malzemelerden oluşmaktadır. Zemine müdahalesi 
olmayan betonarme temel üzerine çelik iskelet üzeri yalıtımlı kaplama uygulanarak 
duvarlar oluşturulmuştur (Çizim: 4). Çelik karkas yapının dışı su ve ısıya dayanıklı 
çimento esaslı levha ile iç kısmı ise alçı levha ile kaplanmıştır. Aradaki boşluklar en 
uygun ısı yalıtımını sağlayan taşyünü ile doldurulmuştur. Alçak parapetli düz çatıya 
uygulanan malzemelerde ise özellikle su yalıtımını sağlayan hafif malzemeler tercih 
edilmiştir. Yapıların ön kısımları alüminyum çerçeveye sahip tamamen şeffaf geniş 
camlar sayesinde iç ve dış mekân ilişkisini güçlendirmektedir. Böylece, levha boyuna 
bağlı modüler sisteme sahip tek katlı mekânlar, hem konum, hem boyut hem de malzeme 
açısından, en başta belirlenen tasarım ilkelerine uygun olarak inşa edilecektir.

Çevre Düzenleme Projesi
 Projenin temelinde var olan doğaya ve tarihe saygı bağlamında, arsanın içindeki 

zeytin ağaçları mümkünse aynen korunarak, değilse sit alanı dışına taşıma işlemi yapılarak 
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çevre düzenlemesi uygulanacaktır. Zeytin ağaçlarının arasına, otomobiller ve otobüsler için 
otopark yerleştirilecektir. Arazinin en alt kotunda sağlanan otoparktan sonra ziyaretçiler, 
doğal eğime sahip ahşap travers yoldan ziyaretçi merkezine ulaşabileceklerdir. Tüm 
yaya yolu sistemindeki gezi güzergâhları kazı alanını farklı açılardan ve yüksekliklerden 
izleme olanağına sahip olacak biçimde düzenlenmiştir.

Yatay ve düşey sirkülasyon araçları olarak teraslar ve rampalar kullanılarak 
engelliler için ulaşım kolaylığı ve rahatlığı sağlanmıştır. Yatay sirkülasyon elemanı 
olarak tasarlanan seyir terasları tamamen kazı alanlarına yönlendirilmiş ve yapıların 
tümüyle algılanması sağlanmıştır. Tüm yerleşimin hem estetik hem de güvenlik 
açısından aydınlatılması için belirli aralıklarla, fazla yüksek olmayan ve çevreyle uyumlu 
aydınlatma düzenlemeleri planlanmıştır. Mevcut elektrik şebekesinin bazı elemanları 
kapalı devre kamera sistemi için kullanılacaktır. Ziyaretçi merkezi olarak belirlenen 
alanlar tam anlamıyla kamusal alan olarak belirlenmiş ve buraya kontrollü bir şekilde 
girilmesi sağlanmıştır.

Sonuç
Metropolis Alan Yönetimi Planı’nın ilk aşamasını oluşturan Örenyeri Ziyaretçi 

Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi’nin 2013 yılında tamamlanması ve antik kentin bir 
örenyeri statüsüne kavuşması hedeflenmektedir. Bu aşamadan sonraki adım ise mevcut 
durum verilerinin kapsamlı bir şekilde analiz edilerek eylem planının oluşturulmasıdır. 
Sadece örenyeri sınırları içinde değil çevredeki yerleşim bölgelerini de kapsayacak şekilde 
geniş katılımlı bir organizasyon gereklidir. Tüm çalışmaların gerçekleşebilmesi için 
Metropolis Kazı Başkanlığı’nın yanı sıra yerel idareler, sivil toplum kuruluşları, sponsor 
firmalar, akademisyenler, uzmanlar ve yerel halktan oluşan paydaş grubunun fikirleri ve 
destekleri de önemlidir. Alan Yönetimi’nin son aşamalarını ise bölgenin koruma amaçlı 
imar planının hazırlanması ve sürdürülebilir kültürel turizme açılması oluşturacaktır.
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1.  Introduction  
Marc WAELKENS

As in previous seasons a multidisciplinary approach was applied to the site, 
its buildings and some of the excavated artefacts. This research included geophysical 
prospection carried out mainly in the Eastern Suburbium, but also in parts of the city cen-
tre along the Colonnaded Street, the ‘Imperial Baths’, the Macellum and the Neon Library 
area.  Geological research continued its study of the ancient pollution of soils in relation 
with craft activities. Macrobotanical and faunal remains were studied to complete our 
knowledge of ancient subsistence in the city and that about the environment. Finally, the 
human remains exposed in the East Necropolis became the object of an anthropological 
study. For the archaeological context of this research we refer to the publication of our 
excavation results presented during this symposium.

2. Geophysical survey at Sagalassos   
Branko MUŠIČ

Introduction
During the campaign of 2012, the geophysical prospections, carried out by a team 

from Ljubljana (Slovenia) directed by Branko Mušič, were mostly focusing on the East-
ern Suburbium composed of a craft area (the so-called ‘Potters’ Quarter’), the East Ne-
cropolis and a range of other functions, but it also investigated areas adjoining of the 
Colonnaded Street in the lower city, the slopes to the south of the ‘Imperial Baths’ and 
the zone to the south of the excavated part of the Late Roman Urban Mansion.  Almost 
all investigated areas were selected in function of  on-going excavations or excavation 
planned in a near future. 

In the Eastern Suburbium, a first sector that was investigated was the ‘central 
depression’, considered to have been a waste disposal area. Another area where geophys-
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ical prospection was undertaken was that to the west of Site F, which during previous 
intensive geophysical surveys had not been included in the magnetic survey of regular 
grids, because of the steep slope, the dense vegetation and stone debris (screes). The area 
to the west of the ‘Coroplast Workshop’ was also investigated. Previous excavations had 
already revealed a fairly large building, for which a communal function was proposed, 
possibly related to an association. Besides the abovementioned locations related to on-go-
ing excavations, the area between the Coroplast Workshop in the south and trench F in 
the north was surveyed quite extensively using Ground Penetrating Radar (GPR). This 
offered an important complementary contribution to the geomagnetic approach applied to 
the Eastern Suburbium since 2007. Finally, geophysical research also focused on the re-
cently discovered iron production zone localized two years ago in the woods to the east of 
the Potters’ Quarter at a location called Gökpınar, an area where this activity had already 
been documented by both the study of soil pollution and archaeological survey. Previous 
ground penetrating surveys along the eastern and western edges of Colonnaded Street as 
well as on the slopes south of the’Imperial Baths in the lower city had revealed several 
walls without a comprehensible structure. During the 2012 campaign these areas were 
resurveyed with GPR in regular grids separated by 0.5 m wide profiles for obtaining bet-
ter information on the archaeological architectural potential of this and a stone platform 
associated with it, together area with the aim of producing detailed and reliable plans of 
buried structures for further archaeological research. In the same way, the sector between 
the Urban Mansion and the old caravan road to the south of it was resurveyed. In this 
case, both 200 and 400 MHz GPR antennas were used in parallel profiles 0.5 m distant 
from each order, in order to better assess the potential of this method when comparing it 
with excavated remains.

Preliminary Results of the Geophysical Exploration
The ‘central depression’ of the Eastern Suburbium. In the central depression, the 

only realistic and probably effective option for distinguishing (sub-)horizontal strata 
down to an approximate depth of eight meters was geoelectrical sounding (i.e. geoelec-
trical pseudosections) with a close separation  between probes (0.5 to 1 m). As during 
this campaign such equipment was not available on the site,  only parallel, 1 m distant 
ground penetrating radar profiles were studied for this purpose. The expected penetra-
tion depth (ca. 8 m) and the expected weak contrast in dielectric permitivity within the 
stratigraphic sequence were quite a difficult task for applying this geophysical technique. 
At the south-easternmost edge of the depression a magnetic susceptibility of only 5 cm 
thick (top soil) sequence had been  measured prior to the excavation planned for this 
campaign. The latter’s aims were twofold. In the first place, it was of crucial importance 
to allow a more reliable interpretation of magnetic anomalies at that location that, besides 
the evidence already obtained from test soundings, was visible in 2D magnetic models. 
Secondly, the magnetic susceptibility of the topsoil measured in the regular grids showed 
a distribution of strongly magnetic iron minerals resulting from natural settings (ophio-
lite) and/or specific archaeological contexts such as areas associated with ceramic or iron 
production. The magnetic susceptibility of topsoil most probably can therefore contribute 
also to a  better understanding of the geochemical prospection conducted a year before 
in the same area, when ophiolitic clay quarrying activities were attested instead of iron 
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metallurgy craft activities.
The area to the west and south of the Site F. In the area to the west of Site F, more 

advanced techniques are required. Kilns and other structural details were expected to be 
found here by using geomagnetic methods, while ground penetrating radar using a 200 
MHz antenna was applied for deep range (up to 4 m) soundings revealing stone-made 
structures, tombs, etc. in the area to the west of the already excavated zone. On this 
steep slope full of rubble, isolated larger stone blocks, heaps of debris and a relatively 
dense vegetation, were not ideal for an efficient georadar survey. Excavated architectural 
remains in trench F contributed significantly to the productive geophysical strategy. Ex-
cavations in 1990-91 and  2011-12 had revealed a vaulted tomb with associated with a 
stone platfom and several walls in a different state of preservation at a maximum depth 
of approximately 3 m. For the geophysical profiling a 200 MHz GPR antena was selected 
with a time window of 100 ns, which could guarantee more than the required 3 m penetra-
tion below the present day surface. For a good lateral resolution, the parallel GPR profiles 
were set only 0.5 apart from each other. This GPR survey using a 200 MHz antenna in 
the area to the west of site F revealed an »isolated« rectangular structure which is most 
probably a tomb similar to the one excavated at the same altitude further to the east. To 
the south of this supposed tomb there  is a wall which has also been partiallly exposed in 
site F.

Area to the west of the Coroplast Workshop. This area had already been surveyed 
by GPR and magnetic method during the extensive geophysical prospection at the Pot-
ters’ Quarter in 2005 and 2006. Both methods revealed a well preserved, large building 
of clear rectangular plan with some small internal division walls in an E-W direction 
attached to a thick eastern outer wall. Previous results of geophysical prospection in the 
areas around the present excavations were this campaign complemented with additional 
information obtained by means of a high resolution 400 MHz GPR antenna. The ter-
race to the north, immediately above this excavation was also surveyed with the closely 
spaced (0.5 m) GPR profiles for a better recognition of both streets as well as wokshops. 
The southern and western profile magnetic susceptibility of  the floor was measured for 
producing 2D and 3D synthetic magnetic models of excavated architectural remains. The 
area to the west of the Coroplast workshop was partly resurveyed by a 400 MHz GPR 
antenna prior to an expansion of the excavations towards this location. With the 400 MHz 
antenna previous results obtained by a 200 MHz antenna were comfirmed and completed 
with some new evidence. It seems that the building was closed at the western side by 
the wall which is badly preserved and therefore could not be detected by the 200 MHz 
antenna of previous survey. 

The iron production zone to the east of the Eastern Suburbium. At the recently dis-
covered iron production site of Gökpinar geomagnetic and GPR methods were used. The 
geomagnetic method is the best choice for identifying kilns, furnaces, forges, slag dumps 
in almost any environmental setting. Strong thermoremanent magnetization of furnaces 
and stronly magnetic materials related to iron production like slag dumps are normally 
quite easy targets for the magnetic method. Therefore, the magnetometer was used as the 
primary instrument and GPR as a complementary technique for locating possible drywall 
remains of workshops. The magnetic method revealed very strong magnetic anomalies of 
thermoremanent type. At the easternmost as well as in the central part of the magnetically 
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surveyed area some anomalies typical for kilns/furnaces associated with some quantities 
of refuse material were discovered. On the basis of the magnetic anomalies magnitude 
(up to 150 nT/m) it is possible that relatively well preserved furnaces are burried at this 
locations.

Areas along the eastern and western side of the Colonnaded Street. In several ar-
eas along the Colonnaded Street the results obtained by surveys using 200 and 400 MHz 
GPR antennas were quite clear. At the western side are clearly visible: a courtyard with 
a monumantal buiding, which could be identified as a peristylie courtyard with a Late 
Hellenistic temple in its northern axis, of which only a half-column-pier is still in situ. 
Further south a large building with clear internal subdivisions into smaller rooms (middle 
left), a two room building with the street along the northern wall (bottom left), most likely 
a Roman Imperial temple,  and several »randomly« oriented small buildings or one larger 
building with several collapsed rooms could be identified (Fig. 1).

The Library East Area: Immediately to the east of the Neon Library the presence 
of a partly excavated building with additional non-excavated parts towards the east was 
already known. Along the southern wall of this building ca AD 350-375 a colonnaded 
street connected the northern part of the eastern residential area, including the Neon  li-
brary, and the Theatre in the east with the Upper Agora in the west.

The area south  of the excavated part of the Urban M ansion. GPR survey us-
ing 200 and 400 MHz antenas in the area between the recently excavated southernmost 
part of the Urban Mansion, composed of a huge peristyle courtyard surrounded by private 
quarters,  and the old caravan road 30 m further to the south, revealed the continuation 
of this urban villa towards the south. On the radargram are clearly depicted several thick 
and well preserved walls to a height of 3 m and probably even more than that. They were 
located at the lowest, ninth level of the enormous palatial complex.

The area east of the Macellum. The GPR survey using 200 MHz antena in the area 
close to the east side of the Macellum despite extremelly difficult conditions due to an 
steeply inclined surface full of stone blocks nevertheless produced quite readable results. 
These werre clear enough for a reliable recognition of several walls, despite the fact that 
large amounts of debris and the abovementioned surface conditions blurred the plan of 
building at all deptsh. 

3.  Geological Research 
Patrick DEGRYSE

Katrijn DIRIX
Kim EEKELERS

Annelore BLOMME

Introduction
In 2012, combined with the archaeological survey, a geological survey was per-

formed, to help assess archaeological materials and to search for additional evidence of 
metal and stone procurement in the territory of Sagalassos. In addition, soil samples were 
gathered within the framework of the project aiming at evaluating the applicability of 
multi-element soil geochemistry as a prospection tool to outline and characterise archae-
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ological sites that are not (yet) excavated. 

Geochemical Research on Soils in Ancient Activity Areas
Sixty topsoil samples were taken in a large grid ranging from the Colonnaded 

Street to the western edges of the inhabited area of the city. During the campaign of 2011, 
soil samples were taken in closer proximity to the Colonnaded Street (5 – 20m). Ele-
mental concentrations in this area showed remarkably high concentrations of P, Cu, Zn 
and Pb. However, also the samples that were collected 100m away from the Colonnaded 
Street, to serve as background samples, contained high concentrations of these elements. 
This indicates that the effect of the activities around the Colonnaded Street and in the 
city itself is larger than initially expected. The 2012 grid, with cell dimensions of 100 x 
100m hence aimed to study the extent of influence of the city on the surrounding soils, 
and to establish true background values for this area. During the sampling campaign it 
was observed that closer to the ancient city, soils contained significantly more ceramic 
and limestone material and sometimes also some tuff fragments. During the sampling 
campaign, three new ophiolite outcrops were detected, that were not yet present on the 
geological maps. In these outcrops, red and green clayey material was outcropping, as 
well as purple chert material, linked to the limestone-ophiolite contact. Because of their 
distinct chemical properties, the presence of this material might have a profound effect 
on the geochemistry of the soil samples taken in this area. Some of this material was 
sampled. A remarkable result was the large extent of the area in which waste material and 
ceramics were present. It is thus expected that only the most western soil samples will 
represent true background samples.

4.  Archaeobotany  
Elena MARINOVA

Introduction
The archaeobotanical studies at Sagalassos in 2012 have targeted the reconstruc-

tion of the ancient subsistence based on plant foods and products. In the previous cam-
paigns numerous samples from different excavation areas were collected and studied. 
The application of systematical archae-obotanical sampling and study of many flotation 
samples from different archaeological contexts is quite rare in Anatolia, for the study pe-
riod concerned. The macrobotanical samples consist in most cases of remains of the final 
stages of cleaning of the main cultivated plants like bread wheat and barley and remains 
of fruits like fig, almond and grapes. Some evidence of the use of vegetables like melon 
and celery is also present.

For the period 18.08.-31.08 2012 the total of 62 flotation and 38 wood samples 
were studied under binocular (low magnification microscope).

Results of the Archaeobotanical Research
The most interesting archaeobotanical findings come from two areas: the “Library 

East” and the burials in the Eastern Suburbium. In the following the results of this re-
search are briefly presented.

2.1. Library East. The most interesting results for the 2012 excavation campaign 
come from the site of Library East. In locus 58 and 62 the content of the samples is almost 
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identical and is dominated by free threshing wheat (Triticum aestivum/durum) grains and 
remains of plums (Prunus sp.) and walnut (Juglans regia). Together with them also few 
weed seeds/fruits and needles of fir (Abies cilicica) were present. Such combination of 
archaeobotanical finds correspond s to the generally deposited in the settlement layers 
plant remains coming from food consumption and other activities, most probably remains 
of plants material discarded in domestic fires on a daily basis. 

Further archaeobotanical finds which deserve attention are those from loci 86, 
87 and 96. The samples from them are dominated by plants which could be considered 
mainly as typical weeds on the cereal crops like Agrostemma githago, Bromus sterilis/tec-
torum, Galium aparine, Lolium sp., Polygonum convolvulus. Further plants which could 
have weedy character, but also grow on open or ruderal places are Aegilops sp. and Secale 
sp. In the same sample also few grains of free threshing wheat and one grape pip was 
found. The sample contains also charred neeles of fir and ceder (Cedrus libani).

The richest archaeobotanical finds come from the burned layer recorded and sam-
pled archaeobotanically. In almost all of those samples whole fruits or fragments of al-
monds (Prunus dulcis) were found (Fig. 2). Beside almonds in this area, also fragments 
of apple/pear (Malus/Pyrus) fruits and Vitis vinifera fruits and also seeds of pomegranate 
(Punica granatum) were present. Further a storage of hulled barley (Hordeum vulgare 
var. vulgare) together with remains of chaff and a diversity of weeds was found. Here also 
a high amount of needles of fir (over 60 fragments) were present and in other samples 
the high amount of fir needles were accompanied also with those of ceder. Together with 
them also tops of ceder twigs and fragments of conifer twigs with different diameters 
were found. This composition of the finds speaks for this that most probably branches of 
fir and ceder with the leafs still attached to them were consumed during the fire which 
destroyed the building (room 1). The flotation samples studied from the room are dom-
inated by lentil (Lens culinaris) and this could be from the content of the dolium from 
which the samples were taken. An interesting find was the preserved worked wood (Fig. 
3). The closer examination of the fragments showed that it is most probably wooden plate 
with close to each other drilled holes with diameter ca. 0,5-0,6 cm. While studding it was 
visible that the holes were filled with long and thin (ca 1-1,3 mm in diameter) parallel to 
each other “fibers” of plant origin. The fibers had traces of branching, what could mean 
that they represent tiny plant stems. Therefore this must be the remains of a broom.

4.2. Burials from the Eastern Suburbia (Site F and Potters Quarter 4)
From the burials in Eastern Suburbia both flotation samples and wood preserved 

due to mineralisation from metal corrosion were studied. The richest in finds flotation 
sample from site F contained remains of almonds, walnut and grape. Together with them 
unidentifiable crusts with cereal grains included in them were found. In the same locus 
charred remains with imprints of textile and possible basketry (Fig. 4 A and B) were ob-
served. In site F, fragments of cone scales of Pinus pinea, a plant typical for the Roman 
burial rituals, were present. From the flotation samples taken from Potters Quarter 4, cere-
al grains were extracted, as well as fragments of probably cherry (Prunus avium/cerasus). 
All this food remains could be interpreted as remains of the funerary ritual.

The wood preserved in the burials at the both sites was only from coniferous trees 
(pine or ceder/fir). This is also the most common type of wood found at the site and most 

................................................................................... ....................................... 133



probably was the most abundant and easy accessible wood resource for the ancient in-
habitants of Sagalassos. In the most of the cases this wood was identified as cf. Pinus. In 
few cases it belongs probably to ceder/fir, but further analysis with a higher magnification 
microscope is needed to achieve more precise identification. 

Conclusions
The archaeobotancal research form 2012 provided variety of interesting informa-

tion on the daily life and ritual practices of the site. The finds from Library East are of 
special interest because of the exceptional good preservation and the possibility of getting 
information on the agricultural practices of the site through the find of storage of barley 
with the weeds accompanying the crop. Further numerous archaeobotanical finds from 
the cremations allowed to gain a better understanding of the burial ritual in the study 
period for the SW Anatolia.

5.  Zoology  
Beatrice DE CUPERE

The archaeozoological study focused on the faunal remains that were recovered 
in the excavation trenches of the Macellum (site MAC) and in the Eastern Suburbium 
(more precisely site PQ2). In addition, some material excavated at the ‘Imperial Baths’ 
(site RB1) and the Urban Mansion (site DA1) was also studied. Similar to the former 
years, the majority of the finds consists of consumption refuse among which the domestic 
species preponderate. Sheep, goat, cattle, pig and chicken were the main source of animal 
proteins, whereas hunting was of minor importance. Evidence for artisanal activities was 
also attested. The composition of the material can, however, be very distinct depending 
on the context considered.

Communal Dining in the Eastern Suburbium
Ongoing excavations in the Eastern Suburbium (Site PQ2) of Sagalassos have 

resulted in the discovery of a large rectangular building. Waste dumps, dated to the sec-
ond half of the 2nd century AD were found outside the building against its wall. They 
contained a considerable amount of animal remains and ceramics.

The archaeozoological analysis shows that the largest part of the faunal material 
consisted of the remains of cattle. When considering the skeletal element distribution, 
meat bearing body parts are the best represented. The surface of the bones exhibit many 
shaving marks, i.e. shallow marks that originate when the bone is defleshed and flakes of 
bone are cut off together with the meat. Other butchery traces show that the bones were 
subsequently chopped into pieces. Among the long bones mainly shaft fragments are 
represented. The available data suggest that only older animals were consumed. Contem-
poraneous dumps in the centre of the city are very distinct in composition: sheep/goat 
remains are predominant while cattle is much less prominent (Fig. 5). The meat-bearing 
parts are also less abundant in these central dumps.

The pottery assemblage consisted of a specific selection of tableware, including 
bowls, dishes and cups, while very little cooking or other ware was collected. The frag-
mentation of the pottery assemblage was limited. Many pieces were still next to complete, 
indicating that the material was thrown away upon usage. The pottery of this dump was 
mostly of secondary quality. The presence of a range of completely preserved vessels in 
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the dump should be considered to result from activities involving the artefacts and eco-
facts in the immediate vicinity.

The deposit most probably represents waste from communal or public dining prac-
tices and illustrates community celebrations and sociability. The faunal remains and the 
material culture point towards meals of lesser quality, and might involve a kind of ‘soup 
kitchen’, consumed or distributed in this building which may have belonged to one or 
other professional or religious association.

Consumption Refuse at the Macellum
Continued excavations at the Macellum (site MAC) already yielded large quan-

tities of faunal remains representing the refuse of local consumption of mainly sheep, 
goat, pig and cattle. During the last campaign different kinds of faunal assemblages were 
found.

A first assemblage was found to the north of the Macellum and consisted of the 
remains of sheep/goat (75%), pig (14%) and cattle (11%). A few remains of chicken 
and hare were also identified. Among the sheep/goat remains all skeletal elements were 
represented. It appeared that the metapodials (feet bones) within this assemblage were 
all chopped in two. This indicates that the feet were consumed or at least used for their 
marrow. This assemblage was dated to end of the 6th - 7th century AD.

The faunal remains in rooms 13 and 14 again consist of the bones of sheep/goat 
and to a lesser extent of pig and cattle. Striking is the overall presence of chicken bones 
here. However, the material on the floor and of the man-made feature in room 13 was 
very different in nature. The faunal remains of this area were very fragmented and a large 
part of it remained therefore unidentified. Among the identified remains there mainly are 
cranial fragments, teeth and metapodials of pig, some cattle teeth (of old animals) and few 
sheep/goat remains. This material seems to have been trampled.

In addition to the consumption refuse, the presence of antler working refuse has 
been attested at the Macellum. Fragments of antler were found during previous years 
within the western rooms of the Macellum, especially in room 3 and 4. All these pieces 
show traces of cutting and sawing, and represent therefore the waste of craft activities. 
Antler is - next to bone and horn - one of the raw materials used in antique periods for the 
production of objects.

Several more or less complete antler beams were found within the northern rooms 
during the campaign of 2012 (Fig. 6). Contrary to the antler finds in the western rooms, all 
these specimens did not show any evidence of working. They did, however, show traces 
of rodent gnawing. In addition, a helmet shell, a triton shell (Charonia variegata) and the 
tusk of a wild boar were found within this area. It is possible that raw materials, such as 
antler, were stored in this area of the Macellum, awaiting to be sold or to be worked by a 
local craftsman.

6.  Physical Anthropology 
Katrien VAN DE VIJVER

The bioanthropological study focused on the assessment of the human remains 
recovered during the 2012 campaign in the Eastern Suburbium (PQ1, PQ4 and Site F). 
Additionally, the remains lifted in block from the Early Hellenistic Bakery at Düzen Tepe 
during the 2011 campaign were further excavated and analysed in detail. The skeletal 
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remains were assessed to determine age and sex and degree of preservation. 

Potters Quarter 1
The tomb at this location was further excavated during the 2012 campaign and a 

minimum number of six individuals was recovered from one of the chambers. Three very 
badly preserved individuals were collected as separate articulated depositions, besides 
the better preserved, but comingled remains of minimum three individuals. Some bones 
from the single depositions showed cobwebs, indicating open air. All bones belong to 
adults individuals. Sex could not be estimated for the single depositions due to their low 
preservation, with less than 25% of the skeleton preserved. Three mandibles found among 
the comingled remains show male characteristics, indicating a minimum of three male, 
adult individuals.

Potters Quarter 4
Nineteen burials were excavated at the site Potters Quarter 4 during the 2012 

campaign. They consisted of single inhumations in 17 coffin burials and 2 built graves. 
Assessment of age and sex indicated both adults and non-adults were buried in this loca-
tion. Thirteen individuals were estimated as adults with age at death ranging to over 40 
years old, three were children under the age of six and three were adolescents with age 
at death between 12 and 20 years old. Sex estimation in adults revealed five female and 
five male individuals, for three sex is as yet indeterminate. Sex was not estimated for the 
non-adults, since this is considered inaccurate for immature individuals. Preservation of 
the bones varies, from very well preserved to badly preserved individuals (Fig. 7). Some 
show obvious pathological lesions, such as degenerative joint disease, trauma and lesions 
related to physical stress. Congenital anomalies and nutritional deficiencies were found 
in one individual to date. Teeth show evidence of caries, calculus and abscess formation.

Site F
At site F eleven burials were recorded during the 2012 campaign. They consisted 

of eight inhumations with varied burial characteristics and three cremations or concen-
trations of burnt human bone. One was a primary cremation site. The inhumations con-
sisted of both single and multiple depositions. The primary cremation consists of bone 
fragments from all anatomical regions, but seems to have suffered from post-depositional 
disturbance based on the mixing of some regions. The degree of burning varies across the 
body. The smaller concentrations of burnt bone seem to relate to secondary depositions.

Assessment of age and sex showed that all the remains which could be aged were 
estimated as adult, with both male and female individuals. Two smaller concentrations 
of burnt human bone could not be assessed and estimation of sex was as yet not possible 
for the primary cremation. Preservation of the bones varies between the different burials, 
with some showing severe surface erosion and fragmentation. All inhumations were pre-
served for more than 50%. Some individuals showed obvious pathological lesions, such 
as degenerative joint disease. 

The composition of age and sex shows differences between Site F, Potters Quarter 
1 and Potters Quarter 4, indicating a different use of these burial grounds.
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Düzen Tepe (Bakery)
The remains of a single deposition were in 2011removed in block from an inhuma-

tion placed against an inner wall of a communal EarlyHellenistic Bakery at Düzen Tepe 
(1.8 km SW of Sagalassos) deposited there during a short interval between two baking pe-
riods. Despite severe fragmentation, part of the skeleton could be uncovered and position 
of the body and the different bones could be recorded (Fig. 8). The body was probably 
deposited against an obstruction to the right, partially on its left side, with the legs flexed 
and the arms folded. Based on the preservation of articulations the body had been cov-
ered soon after its deposition. This corresponds with data from the excavation, where the 
skeleton had been found  next to a wall in a layer dividing two occupation surfaces. The 
body was preserved for more than 75%, with relatively severe surface wear and fragmen-
tation.  Age at death was estimated between 30 and 40 years old and sex was estimated as 
probably male. No pathological lesions were observed, although fragmentation and wear 
could have influenced potential observations. 

The remains were found in a chamber of a building that was still in use, 
suggesting exceptional circumstances for this deposition. 
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       Fig. 1: GPR results of the                       Fig. 2: Almond fruit remains
       colonnaded street.               from Library East .

     Fig 3: Worked wood from Library East 

   
     Fig. 4: Imprints of textile and basketry Eastern Suburbia, site F 
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    Fig. 5: Relative abundance of the domestic mammals in the dump of PQ2,  
    compared to contemporaneous dumps from the centre of the city of 
    Sagalassos.

  Fig. 6: Unworked antler beams found in the northern rooms of the 
  Macellum.
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            Fig. 7: A well preserved male adult individual 
          recovered from tomb 15 in Potters Quarter 4.

   Fig. 8: Drawing of the excavated remains of the individual found in Tepe Düzen 2.
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BATI ANADOLU’DA ÇANAK ÇÖMLEK YAPIM 
TEKNİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MELEZ 
YAPIM YÖNTEMLERİNİN X-IŞINI RADYOGRAFİSİ

                              İLE TANIMLANMASI 
Murat TÜRKTEKİ*

GİRİŞ
Önasya’da çanak çömlek yapım teknikleri konusunda gerçekleştirilen pek çok yeni 

çalışma genellikle arkeolojik literatürde el yapımı ve çark yapımı olarak sınıflandırılan 
örneklerin yapım süreçlerinin sanıldığından daha karmaşık olduğunu göstermektedir. 
Özellikle Levant’ta, İran’da ve Yunanistan’da gerçekleştirilen çalışmalarda çömlekçi 
çarkının üretimde kullanılmaya başlandığı ilk aşamalarda bir kabın yapımında birden 
fazla yapım tekniğinin bir arada uygulandığı saptanmıştır1. Bu bağlamda İlk Tunç 
Çağı’nın sonunda Yukarı Mezopotamya ve Kilikya üzerinden Yunanistan ve Balkanlar’a 
kadar uzanan bölgede gerçekleşen yoğun ticaretin2 ana güzergâhı olan batı Anadolu’da 
da benzer bir sürecin gerçekleşmiş olabileceği düşünülebilir. İşte bu düşünceden yola 
çıkılarak Eskişehir Seyitgazi yakınlarında yer alan Küllüoba Höyüğü’nde Prof. Dr. Turan 
Efe başkanlığında 1996 yılından bu yana sürdürülen kazılarda ele geçirilen Erken İTÇ 
III çanak çömleği üzerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Birimi 
Radyografi Laboratuvarı’nda X-ışını radyografisi yöntemi kullanılarak incelemeler 
gerçekleştirilmiştir3.

Küllüoba’da çark teknolojisinin kullanıldığı örnekler, ilk defa erken İTÇ III’e 
tarihlenen tabakalarda ortaya çıkmıştır. İTÇ II’de boş alana denk gelmesi sonucu, moloz 
birikiminin olmaması sebebiyle, burada bir çukurluk oluşmuştur. Bu durum, İTÇ III 
tabakalarının bu kesimde erozyona uğramadan korunmasını sağlamıştır. Dolayısıyla, İTÇ 
III ve Orta Tunç Çağına Geçiş Dönemi daha çok höyüğün orta kesimindeki bu çukurluk 
alanda saptanabilmiştir.

Söz konusu bu alana denk gelen AA 18, AA 19 ve Z 19 açmalarında sağlam bir 
İTÇ III stratigrafisi saptanabilmiştir. Burada İTÇ II ve Orta Tunç Çağına Geçiş Dönemi 
katları arasında gayet belirgin olarak üç evreli bir erken İTÇ III dolgusu söz konusudur. 
Bunlar eskiden yeniye doğru IIIC, IIIB ve III A olarak isimlendirilmiştir4. Mimarî ile 
bağlantılı olmayan bu tabakalar, birbirlerinden renk ve doku olarak farklı olduğu gibi yer 
yer küçük çakıl taşlı tabakalarla da ayrılmaktadır. Malzeme bu tabakalara göre itinalı bir 
şekilde toplanabilmiştir. 

Höyükte İTÇ III’e ait mimarî kalıntılar ise hemen hemen sadece AD 18, AD 19, AE 
18 ve AE 19 açmalarında ele geçirilmiştir. Ancak bu kesimdeki yoğun tahribat sebebiyle, 

*Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-
mü, Gülümbe Kampüsü Bilecik-TÜRKİYE, e-posta: murat.turkteki@bilecik.edu.tr
1 Roux-Courty 1998; Roux 2003; Roux 2008; Berg 2009; Berg 2011a; Berg 2011b.
2 Efe 2007; Şahoğlu 2005; Rahmstorf 2006; Özdoğan 2007.
3 Çalışma ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma Uygulama Merkezi Radyografik Mu-
ayene Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlayan Sayın İlker Yelbay’a 
teşekkürü bir borç bilirim. 
4 Türkteki, M., 2012.
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yeterince anlaşılabilir mimari planlar ve stratigrafik malzeme ele geçirilememiştir. Burada 
saptanan üst üste üç mimarî evre, Z 19 açmalarında ortaya çıkarılan üç evreli erken İTÇ 
III stratigrafisini doğrular niteliktedir. 

Çanak çömlek üzerinde yapılan detaylı çalışmalar ve diğer bulgular Küllüoba IIIC 
evresinin Troya IIc katı ile, Küllüoba IIIB ve IIIA evrelerinin Troya IId-g ve Troya III 
ile çağdaş olduğunu göstermektedir5. III A evresine ait kalibre edilmiş C14 sonuçlarının 
M.Ö. 2314-2197 tarihlerini vermesi de bu karşılaştırmaları doğrulamaktadır6.

Arkeolojide çanak çömlek yapım tekniklerinden bahsederken el yapımı, çark 
yapımı, çarkta tamamlanmış, çarkta şekillendirilmiş, çarkta çekilmiş, sucuk-çark yöntemi, 
kalıp yöntemi, yavaş çark yapımı ve hızlı çark yapımı gibi terimler kullanılmaktadır. Bu 
durum çoğu zaman karışıklık ve yanlış anlamalara yol açmaktadır.

Burada el yapımı terimi el ile açma, çimdik metodu, levha tekniği, örs-çekiç 
yöntemi, sucuk yöntemi gibi tekniklerin tümünü ifade eder. Çarkta çekilmiş terimi bir 
kabın baştan aşağıya tek seferde çarkta üretilmesi anlamına gelir. Çarkta şekillendirilmiş 
ise kabın herhangi bir parçasının çarkta çekilerek farklı bir yöntemle yapılmış kısma 
eklenmesi anlamındadır. Ancak burada kombine edilen yöntemin belirlenmesi durumunda 
farklı bir isimlendirme yapılır. Sucuk-çark yöntemi bu duruma iyi bir örnektir. Çarkta 
tamamlanmış terimi ise bir kabın herhangi bir yöntemle yapımından sonra çarkta 
düzeltilmesi, inceltilmesini ifade eder. Bir kabın yapımında çömlekçi çarkının kullanıldığı, 
ancak ne şekilde kullanıldığının tam olarak ortaya konulamadığı durumlarda ise çark 
yapımı terimi kullanılmaktadır.

YÖNTEM
X-ışını radyografisi yöntemi kabaca elektromanyetik radyasyonun bir nesnenin 

kalınlığına ve atomsal yoğunluğuna bağlı olarak içerisine nüfuz etmesidir. Nesnenin 
üzerine uygulanan radyasyonun iletilmesi sonucu fotoğraf filmi ya da ekran üzerinde 
gri tonlamalı bir resim elde edilir. Bugün basit röntgen filmlerinden detaylı görüntüleme 
yöntemlerine ve endüstri alanında ürünün kalite kontrolü amacıyla da kullanılmaktadır. 
Aynı zamanda bu yöntem metal eserler, resimler ve 70’li yılların sonlarından itibaren 
de çanak çömlek yapım yöntemlerinin ve hamur yapısının incelenmesi amacıyla 
kullanılmaktadır7.

Çanak çömleğin şekillendirilmesi esnasında hamurun içerisinde bazı boşluklar 
oluşmaktadır. Bu boşluklar şekillendirme yöntemine göre belli bir açıyla belli bir yönde 
dizilir. Söz konusu boşlukların yanı sıra hamur içerisindeki mineraller ve katkılar da 
şekillendirme yöntemine göre belli bir doğrultuda dizilir8. Bu dizilim bezeme veya astar 
gibi yüzey işlemleri ya da ikincil şekillendirme yöntemleri ile değiştirilemez.

Daha önce yapılan etnoarkeolojik ve deneysel çalışmalarda elde edilen verilere 
göre saptanan bu küçük boşlukların çapraz yönlü dizilişi kabın çarkta yapılmış olduğunu 
(Çizim: 1), söz konusu boşlukların yatay dizilişi ise kabın sucuk yöntemi ile yapıldığını 
ortaya koymuştur9. Böylece bu yöntem sayesinde yüzeyi astarlı çanak çömleğin de yapım 
yöntemini anlamak mümkün olabilmektedir. Yöntem aynı zamanda çanak çömleğin 

5 Efe 2007: fig.18 ; Türkteki 2010: fig.10, Türkteki 2012.
6 Efe et al. 2008:fig.8.
7 Lang & Middleton 2005; Berg 2009; Carr 1993; Henrickson 1991.
8 Rye 1977, 1981; Berg 2009.
9 Carr 1990, Rye 1981, Middleton 1995, Berg 2008, Berg 2009.
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üzerinde varsa ek yerlerinin de görülebilmesini sağlamaktadır.  Bu açıdan incelenen 
parçaların tüm ya da tüme yakın olması yöntemle elde edilen analiz sonuçlarının daha 
sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca yine bu yöntem çerçevesinde kilin sık dokulu 
olması, katkının homojen olarak dağılması ya da günümüz çömlekçiliğinde kullanılan 
katkısız çok iyi arıtılmış killer ile yapılan çanak çömleklerde yapım tekniğinin belirlenmesi 
daha zordur. Buna karşılık örneğin saman katkılı bir çömlek X-ışını radyografisi’nde 
çok daha net sonuçlar vermektedir. Burada önemli bir diğer nokta da parçanın cidar 
kalınlığıdır. İnce cidarlı parçalarda katkılar daha iyi tespit edilebilmektedir. Bununla 
birlikte yapılan çalışmalar X-ışını radyografi sonuçlarında % 60- %80 oranında bir başarı 
sağlanabildiğini göstermektedir.

Bu çalışmada gerçekleştirilen analizler Küllüoba’da Erken İTÇ III dönemine ait 
parçalar üzerinde gerçekleştirilmiştir10. 

ANALİZİ YAPILAN ÖRNEKLER
Analizi yapılan örneklerin tümü Küllüoba’da Erken İTÇ III dönemine tarihlenen 

tabakalar ve adak çukurlarından gelmektedir. 
Yaptığımız incelemelerde ele alınan en erken örnek Küllüoba IIIB evresine ait bir 

çark yapımı depas parçasına aittir (Resim: 1a, 1b). Bu örnekte görülen küçük boşluklar 
çarkın dönüşü esnasında kilin aşağıdan yukarıya doğru çekilmesi sonucunda çapraz 
olarak dizilmiştir. Çıplak gözle bakıldığında ek yeri olarak düşünülebilecek kısımların 
ise çarkın dönüşü esnasında kenarın akması sonucu oluştuğu ve bu durumun kil ıslakken 
hızla yukarıya doğru çekildiğinde zaman zaman meydana geldiği anlaşılmaktadır.

 IIIA evresinde ele geçirilen bir diğer depas örneğinde de bir önceki örnekte 
olduğu gibi küçük boşluklar çapraz olarak belli bir açıyla dizilmiştir (Resim: 2a, 2b). 
Buradaki önemli husus söz konusu boşlukların çömlekçi çarkının hızına göre açısının 
değişmesidir. Daha önce yapılan çalışmalar yavaş çarkta yapılan örneklerde saptanan 
boşlukların 20-30 derece açı ile hızlı çarkta yapılan örneklerin ise 45 derece açı ile 
dizildiği yönündedir11. Ancak zaman zaman aynı kabın üzerinde bile farklı açılarda diziliş 
gerçekleştiği saptanmıştır12. Dolayısıyla bu durum yapım esnasında çarkın yavaşlanıp 
hızlanmasına bağlı olarak değiştiğinden kesin sonuçlar vermemektedir.

Erken İTÇ III dönemine ait bir adak çukurunda ele geçirilen çift kulplu bir tankard 
parçasından elde edilen X-ışını görüntüsü üzerinde açıkça görülen derin oluk kabın en 
azından iki parça olarak yapıldığını göstermektedir (Resim: 3a, 3b). Yine bu görüntüde 
kabın sadece ağız kısmına yakın kesiminde görülen çapraz yönlü küçük boşluklar kabın 
sadece ağız kısmının çarkta yapılıp eklendiğini göstermektedir. 

Oldukça önemli bir diğer örnek ise yine Erken İTÇ III dönemine ait bir adak 
çukurunda ele geçirilen boyunlu bir çömleğin dip ile boyun arasındaki kısmına ait 
parçadır (Resim: 4a, 4b). Burada gövdenin alt kısmında çapraz dizilimli boşluklar ve 
tur olukları X-ışını görüntüsünde görülebilmektedir. Bu tur oluklarının üst kısmında 
ise küçük boşluklar yatay yönde dizilmiştir. Yine bu kesimde sucukların ek yerleri 
görülebilmektedir. Alt kısımda çömlekçinin parmakları ile oluşturduğu yatay izler 

10 Söz konusu çalışmada kullanılan çekim parametreleri:  Kullanılan X- Işını Cihazı: ERESCO, X Işını 
Enerjisi= 55 kv, Tüp Odağı- Film Mesafesi: 680 mm, Tüp Akımı:3MA, Süre:100- 120 sn, Film: Agfa, D4, 
Banyo: Manuel.
11 Rye 1977.
12 Berg 2008:1180.
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görülebilmesine rağmen, bu kısımda söz konusu izler bulunmamaktadır. Sucukların ek 
noktalarının ardından çapraz boşluklar yüzeyde yeniden görülmektedir. Bu durum kabın 
sucuk-çark yöntemi ile yapıldığını açıkça göstermektedir. Örnek itibarıyla bu yöntemin 
daha çok büyük boyutlu formlarda uygulandığı da söylenebilir. Ancak bunun için daha 
çok örneğin saptanmasına ihtiyaç vardır.

Çalışma kapsamında incelenen son örnek ise sucuk yöntemiyle şekillendirilmiş 
bir kabın dip kısmına aittir (Resim: 5a, 5b). Boşlukların yatay bir şekilde dağıldığı 
örnekte ek noktaları görülebilmektedir. Çapraz ya da dairesel dizilişte herhangi bir boşluk 
saptanmamıştır. Yüzeyde çıplak gözle görülen düzensiz yatay izler ise çoğu zaman çark 
izleri ile karıştırılan sıvazlama izlerine aittir (Resim: 5c).

SONUÇ
Burada bir kısmını ele aldığım X-ışını radyografi analizlerinin sonuçlarına göre 

özellikle kapalı formların çarkta tamamlandığı, bu dönemde kullanılan çarkın dönüş 
hızının yetersiz olması nedeniyle kabın daha kolay üretilebilmesi için sucuk yönteminin 
çarkla birlikte uygulandığı anlaşılmaktadır. Tankard gibi daha keskin omurgalı formların 
da ayrı parçalar hâlinde hazırlanıp eklenerek üretildiği saptanmıştır.

Erken İTÇ III döneminin çarkta yapılan karakteristik formları olan tabak ve içe 
dönük dudaklı kâselerin boyutları nedeniyle baştan sona çarkta yapıldığı, geleneksel 
el yapımı yöntemlerin çoğunlukla büyük boyutlu kaplarda devam ettiği söylenebilir. 
Bununla birlikte zaman zaman büyük boyutlu kapların boyun ve ağız kısımlarının çarkta 
hazırlanıp eklendiği de görülebilmektedir.

Böylece batı Anadolu’da kazılarda ele geçirilen ve çark yapımı olarak 
isimlendirilen örneklerin aslında sadece tek seferde çarkta yapılmadığı çoğu zaman melez 
yöntemlerin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yerleşmede stratigrafik olarak sağlam olan İTÇ 
III evrelerinde çarkla kombine edilmiş yöntemlerin aynı anda bir arada uygulandığı 
anlaşılmaktadır.

Bu aşamada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise çoğu zaman seri üretim ve 
standartlaşma ile birlikte anılan çömlekçi çarkı kullanımının aslında bu erken dönemde 
üretimi öncekine göre nispeten hızlandırmakla birlikte tam anlamıyla seri bir üretim 
süreci olmadığıdır. Belli formların belli ölçülerde sürekli üretimi olarak tanımlanabilecek 
standartlaşma terimi için çömlekçi çarkı tek üretim yöntemi de değildir. Bu aşamada 
standart üretimin gerçekleştiği formlar baştan sona çarkta üretilen tabak ve kâselerdir.

Her ne kadar batı Anadolu’da yapılmış diğer çalışmaların sonuçlarına ihtiyaç varsa 
da şu ana kadar elde edilen veriler ışığında Mezopotamya ve Filistin’de olduğu gibi13 hızlı 
dönen çarkın M.Ö. 2. binyıldan önce kullanılmadığı da anlaşılmaktadır. 

13 Roux 2008, Roux – Miroshedji 2009, Laneri 2011.
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   Çizim 1: Çark yapımı çanak çömleğin X-ışını 
   Radyografisinde görünüm şeması.

              Çizim 2: Sucuk metodu ile yapılan çanak çömleğin
               X-ışını radyografisinde  görünüm şeması.

Resim 1a: Küllüoba IIIB evresinde ele 
             geçirilen depas parçasına ait radyografi görüntüsü.
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           Resim 1b: Küllüoba IIIB evresinde        Resim 2a: Küllüoba IIIA evresinde
           ele geçirilen depas parçası.                     ele geçirilen depas parçasına ait 
                                                                           radyografi görüntüsü.

                                           Resim 2b: Küllüoba III A evresinde ele 
   geçirilen depas parçası.

    Resim 3a: Küllüoba’ da Erken İTÇ III dönemine 
       ait adak çukurunda ele geçirilen tankard parçasının 

       radyografi görüntüsü.
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        Resim 3b: Küllüoba’ da Erken İTÇ III dönemine 
       ait adak çukurunda ele geçirilen tankard parçası.

            Resim 4a: Küllüoba’ da Erken İTÇ III dönemine 
            ait adak çukurunda ele geçirilen boyunlu çömlek parçasının  
            radyografi görüntüsü.

              Resim 4b: Küllüoba’ da Erken İTÇ III 
             dönemine ait adak çukurunda ele geçirilen 
             boyunlu çömlek parçası.

................................................................................... ....................................... 149



                                       
           Resim 5a: Küllüoba Erken İTÇ III döneminde 
           ele geçirilen bir kaba ait dip parçasının radyografi 
           görüntüsü.

              Resim 5b: Küllüoba Erken İTÇ III döneminde 
              ele geçirilen bir kaba ait dip parçası.

              Resim 5c: Kabın düzeltilmesi esnasında 
              yüzeyinde oluşan sıvazlama izleri.
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KÜLTÜR MİRASININ TANISINDA İLERİ ANALİZ 
YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ

Meriç BAKİLER* 

Ülkemiz, kültür varlıklarının zenginliği açısından dünyanın sayılı ülkelerinden 
birisidir. Kültürel mirasın korunması açısından son yıllarda koruma-onarım çalışmaları 
gittikçe artan bir şekilde gündeme gelmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda 
eserlerimizden bir kısmı onarılmış ya da onarılmakta, bir kısmı ise harap durumdadır. 
Bununla birlikte onarımı yapılan bazı eserlerde kısa bir süre sonra çeşitli malzeme 
sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar, eserlerin yapı malzemelerinin detaylı bir şekilde 
incelenmediğini ve onarımlarında eski malzemelerle uyumsuz çağdaş malzemelerin 
kullanıldığını göstermektedir. Bu bakımdan koruma-onarım çalışmalarında eski 
malzemelerle her bakımdan uyumlu onarım malzemelerinin üretilmesi ve uygulanması 
gerekir. Böylece kültür varlıklarının gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması 
sağlanmış olur.

Kültür mirası başta olmak üzere bilim ve sanat arasındaki işbirliğinin ileri 
analiz yöntemleri ile desteklenmesi son yıllarda önemli yer tutmaktadır. Tarihî ve 
kültür mirasımız ile ilgili koruma-onarım çalışmalarının ve araştırmaların kapsamlı 
yapılabilmesi için kullanılan malzemelerin tanısının oldukça hassas bir şekilde yapılması 
gerekir. Doğa ve fen bilimlerinde yapılan bilimsel araştırmaların deneysel kısmında 
çok sıklıkla kullanılan analitik yöntemlerin kültürel mirasın tanısında kullanılması; 
bu eserlerde gizlenen bilgilerin açığa çıkarılması, değerlendirilmesi ve eski çağların 
günümüzde canlandırılması açısından araştırmacıların önünde geniş ve yeni ufuklar 
açmaktadır. Sanat tarihi, arkeoloji, koruma-onarım ile ilgili araştırmaların bilimsel alt 
yapıya dayanarak gelişmesinde malzeme analizi önemli bir rol oynar. Bu konuda yapılan 
araştırmalar ileri analiz tekniklerinin ve kullanılan cihazların gelişmesini sağlayarak, 
laboratuvar ortamında çok küçük boyutta (mikron mertebesinde) tahribatlı ve yerinde (in 
situ) tahribatsız analizlerin yapılabilmesini olanaklı hale getirmiştir. Teknik gelişmeler 
ışığında özel uzmanlık gerektiren laboratuvarların sayıları gün geçtikçe artacaktır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Merkezî 
Araştırma Laboratuvarı, kültür varlıkları ve sanat eserlerinin koruma-onarım uygulamaları 
için ileri analiz yöntemlerini kullanarak malzeme analizini amaçlayan ve bu doğrultuda 
ileri teknoloji gerektiren cihazlarla donatılmış bir laboratuvardır. Devlet Planlama 
Teşkilâtı’nın (şimdiki adıyla Kalkınma Bakanlığı) çok değerli desteğiyle kurulan bu 
laboratuvar, Rektörlüğe bağlı Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi çatısı altında hizmet vermektedir. 

Merkezin amacı; kültür varlıkları ve sanat eserlerindeki tarihî ve çağdaş malzemelerin 
niteliklerini ve üretim teknolojilerini belirlemek, koruma-onarım çalışmalarının asıllarına 
uygun bir şekilde sağlıklı olarak yürütülmesi için ileri teknolojiler kullanarak araştırmalar 
ve analizler yapmaktır. Analizler laboratuvar ortamında kapsamlı bir şekilde mikroskobik 
ölçekte yapılabildiği gibi, merkezimizde bulunan taşınabilir ileri teknoloji gerektiren 
cihazlarla hasarsız/tahribatsız olarak yerinde de yapılmaktadır. Disiplinler arası çalışmayı 
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gerektiren bir konu olması nedeniyle merkezimizin hedeflerinden biri üniversitemizdeki 
sanat tarihi, arkeoloji, restorasyon, resim, heykel, seramik, geleneksel el sanatları, tekstil 
gibi hemen hemen tüm bölümlerde yapılan bilimsel ve sanat içerikli çalışmalara destek 
vermektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, özel sektörden gelen malzeme analizi 
talepleri de merkezimizde değerlendirilmektedir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı, ıslak kimya, petrografi, mekanik, ahşap ve ileri 
analiz laboratuvarlarından oluşmaktadır. Koruma-onarım için laboratuvarda yapılacak 
olan malzeme analiz işlemi, merkezimizde çalışan uzmanlar tarafından örnek alım işlemi 
ile başlar. Mevcut laboratuvarlarda devam eden analizler alt başlıklar hâlinde aşağıda 
kısaca anlatılmıştır. Hasarsız/tahribatsız analiz gerektiren durumlarda ise analiz için 
gerekli olan taşınabilir cihazlarla birlikte yerinde analiz işlemi gerçekleştirilir.

Islak Kimya Laboratuvarı: Analizi yapılacak örneklerin görsel tanımlamaları 
yapılarak örnekler işlem gruplarına ayrılır. Fiziksel analizlerde porozite, birim hacim 
ağırlık, yoğunluk ve su emme yapılırken kimyasal analizlerde kızdırma kaybı, asitle 
muamele ve spot testler (protein, yağ ve tuz gibi) yapılmaktadır.

Petrografi Laboratuvarı: 
*Kalın ve ince kesit hazırlama 
*Stereo mikroskop ile inceleme
*Polarizan mikroskop ile inceleme aşamalarının gerçekleştirildiği yerdir.

Kalın kesitleri hazırlanmış harç, sıva gibi malzemelerin bağlayıcı-agrega oranları, 
agregaların biçim ve formları tespit edilir. İçerdikleri agrega cinsi belirlenerek kaynak 
alanı yorumuna gidilir. Kayaçların ise mineral içeriği, dokusu ve kayacın türü tayin 
edilir. Bu örneklerin ince kesiti hazırlandıktan sonra stereo mikroskopla belirlenemeyen 
agregalar polarizan mikroskop ile tanımlanır. Kayaçların içyapısındaki mineral içeriği, 
minerallerin oluşturduğu doku belirlenerek kayaçların orijini, oluşumu ve jeolojisi 
belirlenir. İki mikroskopta yapılan işlemler birbirini tamamlar niteliktedir. Ayrıca stereo 
mikroskop ile örneklerin asitle reaksiyona girerek kalan karbonatlı agregaları dışındaki 
kısımların oransal dağılımları da belirlenir. 

Mekanik Laboratuvarı: Malzemelerin temel mekanik özellikleri burada belirlenir.
33 ton kapasiteli üniversal test cihazı: Kaya, beton, tuğla, ahşap ve pişmiş toprak 

esaslı malzemelerin yarmada çekme, basınç ve eğilme dayanım değerleri tespit edilir.
200 ton kapasiteli beton presi: Kaya, beton, tuğla gibi yapı malzemelerinin basınç 

dayanım değerlerini tespit etmek amacıyla kullanılır.
Portatif dijital nokta yükleme cihazı: Silindirik karot örneklerin yanı sıra blok ve 

düzensiz şekilli örnekler üzerinde nokta-yükü dayanım indeksinin tayini amacıyla yapılır. 
Kayaların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında kullanılan bir yöntemdir.

Schmidt çekici deneyi: Bu deney Schmidt çekici kullanılarak kayaların Schmidt 
geri sıçrama değerinin tayini ve dolaylı olarak tek eksenli sıkışma dayanımının 
belirlenmesi amacıyla yapılır.

Pull of test Cihazı: Çok hassas ölçüm yapabilen adezyon test aletidir. İki farklı 
malzeme arasındaki adezyon hakkında bilgi verir. 

Ultrasonik test cihazı: Düzgün yüzeyli numunelerde uygulanan 
tahribatsız deney yöntemidir. Elde edilen S ve P dalga geçiş hızlarından 
hareketle malzemenin Elastisite Modülü ve Poisson Oranı değerleri tespit 
edilir.                                                                                                                                                                                                                                                       
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VE-BE cihazı: Bu cihaz ile taze betonun kıvamını tespit etmek amacıyla slump 
deneyi yapılır.

Karot makinası: Değişik kaya mekaniği deneylerinden sağlıklı sonuçların elde 
edilmesi için standartlara uygun boyutta ve nitelikte örnek hazırlanmasını sağlar. 

Kesme makinası: Araziden alınan şekilsiz numuneleri belirli boy ve ölçülerde 
kesmeye yarayan alettir.

Numune düzeltme cihazı: Kaya, beton, tuğla gibi kesilen yüzeylerin düzlenmesini 
sağlayan alettir.

Komparatör (paralellik test aparatı): Kesilip düzeltilen örneklerin yüzey 
düzgünlüğünün kontrolü amacıyla kullanılır.

Ahşap laboratuvarı: Ahşap örneklerin anatomik yapısı, mikrotom cihazı 
ile hazırlanan ince kesitler üzerinden stereo, polarizan ve elektron mikroskobu ile 
incelenerek cins, tür ve bozulma durumları belirlenir. Yıllık halka ölçüm yöntemleri ile 
ahşap malzemenin yaş tayini yapılır. Ayrıca üç boyutlu tomografi, ultrasonik ses dalgası 
ve benzer yöntemlerle hasarsız/tahribatsız durum tespiti yapılır.

İleri analiz laboratuvarı: Temel ve uygulamalı bilimlerin birçok alanında kullanılan 
ileri analiz teknikleri, kültür varlıkları ve sanat eserlerinin malzeme karakterizasyonu 
için detaylı sonuçlar elde edilir. Bu tekniklerden XRD, SEM-EDS, XRF, HPLC, GC-MS 
cihazlarıyla, FTIR ve Raman spektrometreleri laboratuvarımızda mevcuttur. Miligram 
mertebesinde alınan örneklerden mikroskobik incelemeler yapılabildiği gibi taşınabilir 
olan cihazlarla hasarsız/tahribatsız analizler de yapılabilmektedir.

XRD: XRD (X-ışınları Toz Difraktometresi) cihazıyla, harç, sıva, tuğla gibi yapı 
malzemelerinin kristal yapılarına göre mineral içerikleri belirlenmektedir. Bu analizler, 
hem miligram mertebesindeki numunelerin toz hâline getirilmesiyle yapılabilmekte, 
hem de doğrudan numune üzerinden seçimli olarak belirlenen noktalardan ve alanlardan 
tahribatsız olarak yapılabilmektedir.

SEM-ED: Laboratuvarımızdaki SEM-EDS (Taramalı Elektron Mikroskobu-Enerji 
Dağılım Spektrometresi) cihazıyla ışık mikroskoplarından farklı olarak, numunelerin 
yüksek büyütme ve çözünürlükte mikro yapılarının ve dokularının görüntülenmesi, 
ayrıca EDS bağlantısı ile element kompozisyonlarının tayini yapılmaktadır. Bu cihazın 
diğer bilinen SEM cihazlarından farkı, incelenmek istenen katı, toz, iletken, yalıtkan, 
ıslak, nemli, kirli, gaz çıkaran vb. örneğin kaplama gibi herhangi bir ön hazırlama 
işlemi yapmadan tahribatsız olarak yüksek çözünürlükte görüntüleyebilmesi ve istenilen 
noktadan elementel analiz yapabilmesidir. 

µ-XRF: µ-XRF (X-ışınları Floresans Spektroskopisi) tekniğiyle farklı formlardaki 
numunelerin sodyum-uranyum aralığındaki element kompozisyonu belirlenmektedir. Bu 
cihazın en önemli özelliği taşınabilir olması ve tahribatsız analiz yapmasıdır.

FTIR ve raman spektrometreleri: FT-IR cihazıyla organik ve inorganik malzeme 
moleküllerinin fonksiyonel gruplarının tayini yapılmakta ve bu grupların bulunma 
durumuna göre malzemenin moleküler yapısı ile ilgili ön bilgi edinilmektedir. Ancak, 
doğrudan bir moleküler karakterizasyon FT-IR analiziyle mümkün olmamaktadır. Raman 
spektrometre tekniğinde ise organik ve inorganik malzemelerin doğrudan moleküler 
karakterizasyonu yapılabilmektedir. Birbirinin tamamlayıcısı olan bu tekniklerden 
elde edilen sonuçlar yorumlanarak malzemenin moleküler yapısı belirlenir. Her iki 

................................................................................... ....................................... 153



spektrometrenin laboratuvar tipinin yanında taşınabilir olanı da mevcuttur. Bu cihazlarla 
tahribatsız analiz yapmak mümkündür.

HPLC ve GC-MS: Özellikle birçok inorganik ve organik madde karışımlarından 
oluşan boya analizlerinde bazı spesifik organik molekül gruplarının karakterizasyonu 
için HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) ve GC-MS (Gaz Kromatografi-
Kütle Spektrometre Tekniği) kullanılmaktadır. Bu cihazlarla tek başına molekül türlerinin 
kompleks karışımlardan ayrıştırılarak hassas bir şekilde tespiti ve kantitatif tayini 
yapılabilmektedir.

Birbirinin tamamlayıcısı olan tüm ileri analiz yöntemlerinden ve diğer uygulanan 
yöntemlerden elde edilen bilgiler incelenerek malzeme hakkında bir yoruma gidilir. 
Elde edilen sonuçlar ve yorumlar rapor hâline getirilir. Burada tarafsızlık ve bilimsel 
güvenilirlik öne çıkan noktalardır. Merkezimizde yapılan tüm analizler/testler Tablo 1’de, 
merkezimize gelen talepler doğrultusunda yapmış olduğumuz bazı malzeme analizlerinin 
listesi ise Tablo 2’de verilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, Kültür Varlıkları ve Sanat Eserlerinin koruma-onarımı için 
malzeme analizini amaçlayan nitelikli, hassas ve hasarsız analizlerin yapılabildiği ileri 
teknoloji gerektiren cihazlarla donatılmış Merkezi Araştırma Laboratuvarı ülkemizde 
bir ilk olma yolundadır. Böyle donanımlı laboratuvarların sayılarının artmasının ülke 
gereksinimleri açısından büyük önemi vardır.

Tablo 1. Merkezimizde yapılan analizler ve standartlar

Analiz Adı Standart
Islak Kimya
Birim Hacim Ağırlık TS 699
Özgül Ağırlık TS 699
Porozite Tayini TS EN 1936
Su Emme Tayini TS 699
Su İçeriği Tayini ISRM 2007
Tuzda Eskitme TS EN 14147
Donma Çözülme Testi TS EN 12371 
Tuz Analizi
Asitle Muamele
Kalsinasyon 
Organik Analizi (Protein+Yağ)
Mekanik Analizler
Yarmada Çekme Deneyi TS EN 7654 
Eğilme Dayanımı Deneyi TS EN 12372
Basınç Dayanımı Deneyi TS EN 1926
Pull off Cihazı Ölçümü ASTM D4541-09e1
Schmidt Çekici Deneyi ISRM 2007
Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi ISRM 2007
Ultra Ses Hız Ölçümü TS EN 14579
Slump Deneyi ASTM C1170
Petrografik Analizler  
 
İnc e K esit H azırlama                                                                              TS 12670, TS-EN-12407
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Stereo ve Polarizan Mikroskop ile 
İnceleme
Ahşap Analizleri
İnc e K esit H azırlama                                                                              
Stereo ve Polarizan Mikroskop ile 
İnceleme
Tahribatsız Analizler
Kalite-Sınıf Belirleme 
Ahşap Sertlik Çekici
İleri Analizler
XRD 
µ-XRF 
SEM-EDS 
HPLC 
GC-MS
FT-IR Spektrometresi
Raman Spektrometresi 

Tablo 2. Merkezimizde yapılan malzeme analiz raporlarından örnekler 

Analizin Amacı Analizin İçeriği

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
kontrolünde İstanbul-Fatih (Eminönü) 
Nuruosmaniye Camisi’nin restorasyonu için 
gerekli analizler 

Nuruosmaniye Camii yapısına ait 
harç ve sıva örneklerinin nitelik ve 
problem analizlerinin yapılması, ilgili 
raporun hazırlanması.

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
kontrolünde İstanbul-Beşiktaş Sinan Paşa 
Medresesi ve Camisi’nin restorasyonu için 
gerekli analizler

Sinan Paşa Medresesi ve Camisi’nin 
yapısına ait harç, sıva, ahşap, derz ve 
tuğla örneklerinin nitelik ve problem 
analizlerinin yapılması, ilgili raporun 
hazırlanması.

Çandarlı Belediyesi kontrolünde tarihi çeşme 
restorasyonu yapım işi için gerekli analizler

Tarihî çeşme restorasyonu yapım işi 
ile ilgili olarak çeşme yapısına ait 
harç ve sıva örneklerinin nitelik ve 
problem analizlerinin yapılması, ilgili 
raporun hazırlanması.

Ortahisar Belediyesi kontrolünde Ortahisar 
Kalesi’nin restorasyonu için gerekli analizler

Ortahisar Kalesi’nin yapısına ait taş, 
harç ve sıva örneklerinin nitelik ve 
problem analizlerinin yapılması, ilgili 
raporun hazırlanması.

Şile Belediyesi kontrolünde Şile Ocaklı Ada 
Kalesi restorasyonu için gerekli analizler

Şile Ocaklı Ada Kalesi yapısına ait 
taş, harç ve tuğla örneklerinin nitelik 
ve problem analizlerinin yapılması, 
ilgili raporun hazırlanması.

Kosova Fatih ve Sinan Paşa Camileri Malzeme analizlerinin yapılması, 
ilgili raporun hazırlanması.
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Büyükada Ahşap Yapının restorasyonu için 
gerekli analizler

Harç ve tuğla analizlerinin yapılması, 
ilgili raporun hazırlanması. 

Heybeliada Eski Değirmen’in restorasyonu 
için gerekli analizler

Harç, tuğla ve taş analizlerinin 
yapılması, ilgili raporun hazırlanması.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
kontrolünde ve taahhüdü altında Niğde 
Sungur Bey Camii restorasyonu için gerekli 
analizler

Niğde Sungur Bey Camisi’nin 
yapısına ait taş örneklerinin nitelik ve 
problem analizlerinin yapılması, ilgili 
raporun hazırlanması.

İller Bankası ve Kars Belediye Başkanlığı 
kontrolünde Kars Belediyesi Eski Hizmet 
Binası yapısına ait gerekli analizler 

Kars Belediyesi Eski Hizmet Binası 
yapısına ait cam elyaf takviyeli prekast 
cephe kaplama malzeme örneklerinin 
analizlerinin yapılması, ilgili raporun 
hazırlanması.

Beyoğlu Belediyesi kontrolünde devam 
etmekte olan Tarlabaşı 1. Etap Yenileme 
Projesinde yer alan belirtilen yapılara ait 
gerekli analizler

Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi 
kapsamında korunmasına karar 
verilen taşınmazların tuğla analizleri, 
ilgili raporun hazırlanması.

Tarihî Çevre Koruma Müdürlüğü kontrolünde 
Fatih, Nurettin Cerrahi Türbesine ait gerekli 
analizler

Fatih, Nurettin Cerrahi Türbelerine ait 
harç, tuğla ve ahşap analizleri, ilgili 
raporun hazırlanması.

Tarihî Çevre Koruma Müdürlüğü kontrolünde 
Fatih, Mehmed Ağa Türbesine ait gerekli 
analizler

Fatih, Mehmed Ağa Türbesi‘ne ait 
harç,tuğla ve taş analizleri, ilgili 
raporun hazırlanması.

Aşiyan Ahşap Yapı’nın restorasyonu için 
gerekli analizler

Yapıya ait ahşap örneklerin cins ve 
kalite tayini analizleri, ilgili raporun 
hazırlanması.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müd.nün izinleri 
ile Prof.Dr. Gülgün Köroğlu Başk.da devam 
etmekte olan Sinop Balatlar Kilise kazısında 
yapılacak restorasyon için gerekli analizler

Sinop Balatlar Kilise kazısına ait harç, 
sıva, tuğla, boya, ahşap analizleri, 
ilgili raporun hazırlanması.
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SAGALASSOS’TA ARKEOLOJİK MİRAS YÖNETİMİ 
ÇALIŞMALARI

Ebru TORUN*
Salih CEYLAN
Daniel SHOUP

Jeroen POBLOME

1. Giriş
Ağlasun İlçesi’nin 7 km. kuzeyinde, dağ yamaçlarına kurulu Sagalassos antik ken-

ti ve onun hâkimiyet alanında 1990 yılından beri Prof. Marc Waelkens başkanlığında 
farklı disiplinlerin katılımıyla arkeolojik araştırmalar yürütülmektedir. Sagalassos kazı 
ve araştırmaları, geniş kapsamı ve disiplinlerarası işbirliği anlayışı kadar, antik kentte 
yürütülen koruma ve anastilosis çalışmaları ile de Türkiye’de öne çıkan bir arkeoloji pro-
jesidir. En başından itibaren, Sagalassos’ta koruma, arkeolojinin bir sorumluluğu olarak 
görülmüş ve proje işleyişinin giderek daha önemli bir parçası hâline gelmiştir1. Alan ça-
pında sezon boyunca yapılan belgeleme ve korumanın yanı sıra2, 1997’den günümüze 
dört anastilosis projesi ve bir koruma yapısı tamamlanmıştır.3 

Bununla birlikte Sagalassos hiçbir zaman sorunsuz bir arkeolojik alan olmamıştır. 
Her ören yerinde olduğu gibi bakım, uzun vadede koruma ve yönetim sorunlarını yıllar 
boyunca taşıyagelmiştir. Görünürlüğü arttıkça, ülkemizdeki pek çok kültürel ve doğal 
miras alanı gibi, farklı paydaşlar ve karar verici makamların beklenti ve müdahalelerine 
daha çok maruz kalmaya başlamıştır. Son yirmi üç yıl içinde, kazı projesinin işlediği eko-
nomik, sosyal ve bilimsel bağlamda da önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. 

Bugün yalnızca Sagalassos kazı projesi değil, genelde arkeoloji ve koruma disip-
linleri bir dönüşümün eşiğindedir. Kamu fonları ile işleyen koruma ve arkeoloji bilim 
dallarının, sosyal ve ekonomik olarak kime ne anlam ifade ettiği, topluma ve kalınmaya 
faydası her zamankinden daha çok sorgulanmaktadır.4 Yalnızca ‘kültürel mirası gelecek 
kuşaklara aktarma’ misyonunun ötesine zorlanan bilim dallarımızın kapsadıkları alan ve 
kavramlar genişlemektedir. Arkeoloji projelerinin bu değişimi yönetmeyi başarması ge-
rekir.

Sagalassos’ta bu değişime ve biriken sorunlara ‘Arkeolojik Miras Yönetimi’ an-
layışı ile yaklaşılması hedeflenmiştir. Antik kentin uzun vadede bilimsel olarak çalışı-

* Ebru TORUN, Leuven Üniversitesi, Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi, Blijde Inkomststraat 21, 3000 
Leuven, Belçika. Salih Ceylan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İstiklal Yerleşkesi, 15030 
Burdur. Daniel Shoup, Bologna Üniversitesi, 612 Mariposa Avenue #303, Oakland, CA 94610 ABD. Jeroen 
Poblome, Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven, Belçika.
1 Waelkens, M., Ercan, S., Torun, E. 2006. “Principles of Archaeological Management at Sagalassos”, Man-
agement and Preservation of Archaeological Sites, Proceedings of the 4th Bilateral Meeting of Icomos Turkey 
– Icomos Greece, 29 April – 02 May 2002, Side (Antalya-Turkey) (eds. Ahunbay, Z. ve İzmirligil, Ü.). Istanbul: 
67-77.
2 Torun, E. 2011. “Mimari Konservasyon”, in: Waelkens Marc et al., “Sagalassos 2010 Kazı ve Restorasyon Ça-
lışmaları”, 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2011, Malatya: 249-252.
3 Geç Hellenistik Çeşme, Antoninler Çeşmesi, Kuzeybatı Heroon ve Claudius Kapısı anastilosis projeleri ve 
Neon Kütüphanesi koruma binası
4 Rockman, M., Flatman, J. 2012. “Editor’s Introduction”, Archaeology in Society, Its Relevance in the Modern 
World (eds. Rockman, M., Flatman, J.). London: vii-xiii.
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labilmesi, belgelenmesi, bakımı ve korunması, günümüz koşullarına ve taleplerine uy-
gun çözümler üreten sürdürülebilir kullanımlarından ayrı düşünülemez. Tüm paydaşları 
buluşturan ortak bir vizyonun kurulması ve sorumlulukların paylaşılması, kültürel ve 
doğal değerlerin dengeli ve sürdürülebilir kullanımının gereğidir. 

Bu amaçla, son yıllarda Sagalassos projesinin bilimsel işleyiş ve yapısında önemli 
değişikliklere gidilmekte ve arkeolojik miras yönetimine yönelik uygulamalar yapılmak-
tadır. Çalışmalar, 1980’lerden beri tanımı yapılmaya çalışılan alan yönetimi metodolojisi 
ve bunun gelişmekte olan kuramını referans alır. Arkeolojik sitler için alan yönetimi, 
1989’da Henry Cleere tarafından “arkeoloji ve toplum arasında tanımı net olmayan bir 
arayüz” olarak tariflenmiştir.5 90’ların sonunda ve 2000’lerin başında özellikle Getty En-
sititüsü çalıştayları ve yayınları ile alan yönetimi metodolojisi netleşmiştir.6 Bununla bir-
likte alan yönetimini, arkeologların dışında, konunun uzmanları tarafından sırayla takip 
edilecek adımlardan oluşan metodolojik bir reçete olarak düşünmek de doğru değildir. 

Günümüzde alan yönetimi pratiği yerini arkeolojik miras yönetimi anlayışına 
bırakmaktadır. Arkeolojik miras yönetimi de arkeoloji içinde çalışan bir uygulama olma-
nın ötesinde, kendi kuramını oluşturma yolundadır. Alan yönetimi arkeolojinin ‘kullanıcı 
arayüzü’ veya arkeoloji projelerinin gerekirse başvurabileceği bir ‘araç’ olarak görmenin 
mahsurları olduğu tartışılmaktadır. ‘Arayüz’ veya ‘araç’ gibi dar tanımlar, alan yönetimini 
arkeoloji pratiğinden ayrı tutmak veya interdisipliner arkeolojiye eklemlenmesi gereken 
yeni bir uygulamaya indirgemek bakımından sakıncalıdır. 7 Doğrusu, arkeoloji projeleri-
nin tam da kendilerinin çok paydaşlı, katılımcı, çok disiplinli, yerel, hatta bölgesel kalkın-
mayı gözeten ‘Arkeolojik miras yönetimi’ projelerine dönüşmesi olacaktır.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin altını çizdiği gibi, ören yerlerini çağlar boyunca 
insanın doğayı, doğanın insanı şekillendirdiği geniş kültürel peyzajlar olarak algılamak 
gerekir.8 Ören yerleri sadece sınırları belirlenmiş sit alanları değildir; geçmişte ve günü-
müzde etkileştiği insan ve doğal kaynaklarıyla; sahip olduğu ve atfedilen değerleriyle bir-
likte ele alınmalıdır. Günümüz ekonomik ve politik koşullarında, kültürel bir olgu olarak 
peyzajın korunması ancak sürdürülebilir yönetim yaklaşımının benimsenmesiyle müm-
kündür. Bu durum arkeolojik araştırma projelerini, hem interdisipliner yapı ve işleyişte, 
hem de paydaş ve katılımcılarının çeşitliliğinde değişimlere yönlendirmelidir. 

Bu anlayışla, Sagalassos projesi, bilimsel işleyişe paralel yürütülecek resmi bir 
alan yönetimi planlama süreci başlatmak yerine, projenin kendi bünyesinde arkeolojik 
miras yönetimi anlayışının benimsenmesi ve interdisipliner yapı ve araştırma temalarında 
değişim yolunu seçmiştir. 2008 yılından beri Sagalassos Projesi çerçevesinde bu yönde 
atılan adımlar ve uygulamalar bu raporda özetlenmiştir.

 2. İlk adımlar: Toplum Arkeolojisi Projesi ve Dünya Bankası Saga-lasun Projesi
 Sagalassos’ta kültürel miras yönetimi çalışmalarına 2008 yılında Sagalassos ka-

zıları şemsiyesi altında, Toplum Arkeolojisi Projesi ile başlanmıştır. İlk yılda araştırma-
5 Cleere, H. 2000. “Preface”, Archaeological Heritage Management in the Modern World (ed. Cleere, H.). 
London and New York: xxiii.
6 de la Torre, M. (ed.). 1997. The Conservation of Archaeological Sites in the Mediterranean Region. Los An-
geles. Teutonico, J. M., Palumbo, G. (eds.). 2002. Management Planning for Archaeological Sites. Los Angeles.
7 Smith, L. 2008. “Towards a Theoretical Framework for Archaeological Heritage Management”, The Heritage 
Reader (eds. Fairclough, G., Harrison, R., Jameson, Jnr. J. H., Schofield, J.). Londra ve New York: 62-74.
8 Avrupa Konseyi Peyzaj Sözleşmesi. 2000. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/176.
htm.
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lar mevcut durum tespitine yönelik olmuştur. Sagalassos ve Ağlasun’u birlikte ele alan 
projede, dahli olan veya olması gereken tüm paydaş ve karar vericilerin belirlenmesine 
öncelik verilmiştir. Paydaşlarla kurulan diyaloglarla Sagalassos bilimsel ekibinin yakla-
şık 20 yıllık yerleşik kanaatlerinin ve bakış açısının dışındaki yaklaşım, görüş, beklenti 
ve değerlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Yörenin doğal ve kültürel kaynakları, 
potansiyeli, sorunları ve karşı karşıya olduğu riskler; ören yerine ve içinde bulunduğu 
coğrafyaya farklı paydaşlarca yüklenen çeşitli değer ve anlamlar yapılan görüşmeler ve 
bilimsel araştırmalar sonucunda belirlenmiştir.9 

 Sagalassos arkeolojik araştırma projesi çerçevesinde, bilimsel ekibin ele alabile-
ceği acil ihtiyaç ve sorunlar bu ilk senede açığa çıkmıştır. Bu sorunlar, 

 - Mevcut kültürel ve doğal değerler ve bunların sürdürülebilir kullanımları hak-
kında halkın yeterli farkındalığa sahip olmaması 

 - Bu farkındalığı artırabilecek, Sagalassos araştırma projesinin tarih boyunca ve 
günümüzde yörenin kültürel ve doğal değerleri ve yerel kalkınma potansiyeli hakkında 
elde etmiş olduğu sonuçların halka ulaşmaması

 - Ağlasun İlçesi’nin ekonomik koşullar nedeniyle genç nüfusunu göçle kaybet-
mesi 

 - İlçenin turizm potansiyelinin değerlendirilememesi; Sagalassos ziyaretçileri-
nin ilçede vakit geçirmemesi; bunun için gerekli turizm seçenek ve alyapısının bulunma-
ması

 - Ören yerinin arkeolojik çalışma sezonu dışında rehbersiz kolay gezilip yorum-
lanamaması 

 - Eserlerin sergilendiği Burdur Müzesi ile ilçe ve ören yeri arasındaki fizikî 
uzaklık ve kopukluk

 - 2002 yılında ilçeye kurulmuş olan Ağlasun Meslek Yüksek Okulu’nun ilçe ile 
bağındaki sorunlar ve öğrenci konaklaması ihtiyacı için yapılan çok katlı yapıların ilçenin 
kendine has dokusu ve fizyonomisine zarar vermesi olarak belirlenmiştir.

Bu veriler ışığında hazırlanan ve Dünya Bankası Türkiye’nin ‘Yaratıcı Kalkınma 
Fikirleri Yarışması’nda (Development Marketplace) 2009 yılında ödül alan Saga-lasun 
projesi, belirlenmiş bazı temel sorunlara çözümler üretmekte ilk somut adımları atacak 
fonu ve çerçeveyi yaratmıştır. 

Özellikle 15-24 yaş aralığındaki gençleri hedef alan Saga-lasun projesinde sergi-
ler, sohbetler, geziler ve yayınlarla, Sagalassos araştırmaları günümüz koşullarıyla ilşki-
lendirilerek halka aktarılmıştır. Basılı malzemeden daha çok, kahvaltı ile birleştirilmiş 
Sagalassos gezi ve sohbetlerinin etkili olduğu gözlenmiştir (Şekil: 1). 

Projenin en önemli çıktılarından birisi, ilçede ev pansiyonculuğunun ilk adımları-
nın atılması olmuştur. Hâlihazırda Buğday Derneği öncülüğünde işleyen bir agro-turizm 
projesi10 dâhilinde evde konuk ağırlayan ailelere yenileri eklenmiş; bu evlerde az sayıda 
konuk ağırlanmaya başlanmıştır.

Mevcut ancak atıl kalmış bir yerel kültür-turizm derneğinin yeni bir tüzük ile Ağ-
lasunlu gençlerin idaresine geçmesi sağlanmıştır. İlçe içine ilk defa bir ziyaretçi merkezi 
kurulması da projenin önemli sonuçları arasındadır. 

9 Sagalassos Toplum Arkeolojisi Projesi Ebru Torun ve Dr. Daniel Shoup tarafından yürütülmüştür. Proje eki-
binde Aslı Zeren, Ayşe Ercan (2008), Sıla Küçükçoban ve Nebil Aşkın (2009-2010) görev almıştır.
10 Karabatı, S. et al. 2009. Socio-Economic Effects of Agri-Tourism on Local Communities in Turkey: The 
Case of Ağlasun, International Journal of Hospitality & Tourism Administration,10:2,129-142.
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 Ağlasun Meslek Yüksek Okulu ile ilçe arasında daha etkin ve organik bir 
bağ kurulması, çabaların uzun vadede ivmesini yitirmemesi ve dış dünya ile bağlantı-
nın sürekliliği için gerçekleşen en önemli sonuç ise Yüksek Okulu’a ‘Kültürel Miras 
ve Turizm’ bölümünün kurulması olmuştur.11 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlı 
yüksekokulun bu yeni bölümü, akademik kadronun tamamlanması neticesinde ilk defa 
2013-2104 akademik yılında 80 öğrenci almış ve okulun en çok öğrencili bölümü hâline 
gelmiştir. Akademik kadro ve öğrencilerin ilçenin turizm potansiyelinde önemli bir ayağı 
oluşturması beklenmektedir.

Bu süreçte, Sagalassos ören yeri için tespit edilmiş sorunlara çözüm olabilecek 
projeler de üretilmiştir. Ören yeri gezi güzergâhları ve bilgi ve yönlendirme sistemi tasar-
lanmış ve proje Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onay-
lanmıştır.

3. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Projesi
2011-2012 akademik yılında, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na, Leuven Üniver-

sitesi’nin eşfinansmanıyla yapılan, “Ağlasun İlçesi’nde kültürel ve doğal kaynakların 
sürdürülebilir alternatif turizm türlerine hazırlanması ve tanıtılması” başlıklı proje başvu-
rusu kabul edilmiştir. Sagalassos Projesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin bu yeni 
projesi, önceki araştırmalarda ortaya konmuş sorunları tümüyle ele almayı, ilk ivmesi 
verilmiş ancak destek bekleyen çabaları güçlendirmeyi hedeflemiştir. Deniz ve güneş tu-
rizmine alternatif olarak kültür turizmi, kırsal turizm ve doğa turizmi alanlarını daha etkin 
şekilde desteklemeyi amaçlayan araştırma ve uygulamalara öncelik vermiştir. 

Projenin bir odağı Ağlasun ve içinde bulunduğu coğrafya; diğeri ise Sagalassos 
ören yeri olmuştur. Ağlasun’da konaklama çeşitlerine kamp-karavan alanı eklenmiş; ev 
pansiyonculuğunu uygulamaya başlamış ve başarıyla sürdüren ailelerin evlerine arzuları-
na uygun banyo, tuvalet yenilemesi yapılmıştır. İlçeye daha iyi bir konumda bir ziyaretçi 
merkezi ve bir ürün satış/turizm bilgi noktası kazandırılmıştır. Ayrıca Ağlasun mahalleleri 
ve kırlarında yürüyüş rotaları belirlenip takip edilecek şekilde yerinde işaretlenmiştir. 
Profesyonel dağcılar tarafından ilçe civarında yüksek irtifa yürüyüş ve bisiklet rotaları çı-
karılmış ve yerinde işaretlemesi tamamlanmıştır.12 2012 yazında, ilçenin yemek kültürü, 
gastronomi uzmanlarınca çalışılmıştır.13 Bu atölye çalışması sonucunda seçilmiş bir yerel 
menü ve bunun konuk gruplara sunumu tasarlanmış; konuk ağırlanan iki özel günde be-
lediye ve yerel dernekle işbirliği içinde uygulamaya geçirilmiştir. Bu menü ve sunuş ilçe 
belediyesi tarafından benimsenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca ilçeye açılmak 
üzere olan ilk butik otelin restoran menüsüne dâhil edilmiştir.

 Sagalassos’ta ise, sadece kentin anıtlarını değil, taş ocaklarını, seramik üretim 
mahallesini, nekropollerini ve önemli peyzaj unsurlarını bütün bir öykü olarak gezdiren 
ve tanıtan bir gezi güzergâhı ve bilgilendirme pano sistemi uygulanmıştır. Üç dildeki pa-
nolarda metinler olabildiğince basit tutulmuştur. Panolara yerleştirilmiş QR kodlar, akıllı 
cihazlarla ulaşılan ağ ortamında dördüncü dil, daha detaylı bilgi, daha fazla görsel ve 
hatta videolara erişimi sağlar.
11 Ceylan, S., Torun, E. 2013. “Kırsalda Gençlik için Gelecek (Ağlasun, Burdur)”, Arab-Turc Congress of 
Social Scientists, 2-4 Mayıs 2013, İstanbul, Turkey, teslim edilmiş yayın.
12 Yüksek irtifa yürüyüş ve bisiklet rotaları Haldun Aydıngün ve ekibi tarafından çıkarılıp dört dilde rehber 
yayın hâline getirilmiştir. www.tursaga.com adresinden indirilebilir.
13 Yerel yemek kültürü araştırmaları ve atölye çalışması Y. Mimar, gastronomi araştırmacısı Aylin Öney Tan 
tarafından yürütülmüştür.
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Proje dâhilinde bir Ağlasun-Sagalassos tanıtım kitapçığının yanı sıra, bahsi ge-
çen Ağlasun gezi rotaları, doğa rotaları ve Sagalassos ziyaretçi kılavuzu dört dilde yayın 
hâline getirilmiştir (Şekil: 2). Ayrıca ilk defa hem Sagalassos’u hem Ağlasun’u birlikte 
ele alan bir internet sitesi tasarlanmıştır. Ziyaretini planlamak isteyen kişi ve gruplar için 
tüm gerekli bilgiler yer aldığı gibi, proje dâhilinde yapılmış bütün yayınlar da bu siteden 
indirilebilir. Sitede ayrıca bilim adamlarıyla röportaj videoları da yer alır.14 Kullanılan 
her yayın ve medyada, ören yeri ve ilçenin Burdur Müzesi ile ilşkisi Burdur Müzesi’ne 
ziyaretin gereği vurgulanmıştır.

Ağlasun İlçesi’ndeki satış noktası, ziyaretçi merkezi ve başka yerlerde satışa su-
nulmak üzere seçilmiş yerel ürünler için ürün kimliği oluşturulmuş ve örnek miktarlar 
satışa hazır hâle getirilmiştir (kekik, adaçayı, vişne ve fasulye kurusu, ceviz ve çömlek). 
Ayrıca aynı tasarım çizgisinde kartpostal, kitap ayracı, kupa ve t-shirtler turistik ürün 
olarak örnek miktarda üretilmiştir (Şekil: 3). Bu ürünler yerel derneğin ve belediyenin 
yeniden üretimi için gerekli tüm verilerle hazır hâlde bu kurumlara teslim edilmiştir.

2013 yaz başında tamamlanan proje bugüne dek Ağlasun ve Sagalassos için miras 
yönetimi adına yapılmış en kapsamlı çalışma olmuştur. 2013 Temmuz ayı itibarıyla, ören 
yeri panoları, rehber yayınlar ve internet sitesine ve satışa hazırlanmış ürünlere rağbette 
olumlu sonuçlar alınmıştır. Projenin çıktıları ve sonuçları uzun vadede izlenecek, güncel-
lenecek ve yeniden gözden geçirilecektir.

Projenin sürdürülebilirliği için ortak bir vizyonda buluşma sürecinde olan başlıca 
paydaş ve karar vericilerden bir ‘miras yönetim platformu’ oluşturulması esas hedeftir. 
Valilik, Kaymakamlık, Belediye, Yerel Dernek, Ağlasun Meslek Yükseokulu’nun Kültü-
rel Miras ve Turizm Bölümü ve Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi bu platformda 
yer alacaktır. 

 
4. Ören yeri giriş düzenlemesi ve karşılama merkezi
Hâlihazırda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağladığı kaynakla, Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış ören yeri girişi düzenleme ve 
peyzajı uygulaması devam etmektedir. Ören yeri girişi için Sagalassos ekibi mimarları-
nın tasarladığı çok amaçlı bir salon, kafe ve ıslak mekânları içeren ören yeri karşılama 
binası inşaatı devam etmektedir. 15 Yapı, sarp yamaçlara kurulmuş ören yerinin girişindeki 
suni terasın eteklerine, bu kıymetli alanı genişletecek şekilde tasarlanmıştır. Sagalassos 
Ziyaretçi Merkezi, bünyesinde seyir terasları, bilgi merkezi/seminer salonu, kafe/satış ve 
ıslak hacim gereksinimlerini çözer. Temel ilke, kentin coğrafyayla uyumunun ve ziyaret-
çiye tattırdığı ‘keşif hissi’nin ve ‘yer duygusu’nun korunmasıdır. Yapı, arkeolojik olarak 
hassas olmayan, ören yeri girişinin güney yamacına dayalı, üst ve alt terasları manzaraya 
hâkim biçimde konumlandırılmıştır. Kütledeki kırılmalar, topografya koşulları ve güneş 
kadar, antik kentin yerleşim düzeni referans alınarak tasarlanmıştır. Derin bir konsol şek-
lindeki üst teras, alt terası örter ve yapıya bütünlük veren, yarı açık ve gölgelik bir ortak 
mekân olarak işlemesini sağlar. Yeni otopark ve bilet gişeleri düzenlemesiyle 2014 turizm 
sezonuna tamamlanması beklenmektedir. 

5.Sonuç: Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi Yapısı ve İşleyişinde Değişim
Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi’nin 2013-2017 yılları için kaynak sağlan-

14 www.tursaga.com
15 Sagalassos ören yeri karşılama binası tasarımı Y. Mimar Ebru Torun ve Y. Mimar Göze Üner’e aittir.
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mış yeni araştırma ekip ve programı, arkeolojik miras yönetimi anlayışı ve bölgesel kal-
kınma teması üzerine şekillenmiştir. Yeni projede interdisipliner çalışma, bugüne kadarki 
anlayıştan öteye taşınmıştır. Mevcut çok disiplinli yapıda, arkeolojinin ortaya koyduğu 
sorulara başka bazı temel bilimlerin sonuçları destek verirken, yeni Sagalassos projesinde 
arkeoloji, çevre bilimleri, sosyal coğrafya ve bölge planlama disiplinleri çakışan kuram-
sal platformlarda ‘geçmişte, günümüzde ve gelecekte bölgesel kalkınma’ teması üzerine 
birlikte çalışacaktır. Önümüzdeki yıllarda Sagalassos’ta bilimsel çalışmaların arkeolojik 
miras yönetimi bilinciyle, günümüz koşullarında kendine yeni roller biçmesi ve çözümler 
üretmesi hedeflenmiştir.16

TEŞEKKÜR
Bu raporda bahsi geçen araştırma ve proje uygulama fonları şunlardır: Leuven 

Üniversitesi Araştırma Konseyi Fonu (GOA 13/04); Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 
TR61/11/Turizm/Kamu/01-35 numaralı Proje Fonu ve Dünya Bankası Türkiye 2009 Ya-
ratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması hibesi.

16 Proje adı: “Bölgesel Kalkınmada Doğa-Toplum Etkileşim Düzenlerine Yaklaşım”. Leuven Üniversitesi 
(GOA 13/04) Araştırma Konseyi Fonu. 
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  Şekil 1: Saga-lasun projesi broşürlerinden arkeo-zooloji konusunda 
  örnek. Hedefi 15-24 yaş Ağlasun gençliği olan proje 2009-2010 yıllarında 
  uygulanmıştır.

 Şekil 2: Ağlasun ve Sagalassos’u birlikte tanıtan dört dilde 
 hazırlanmış broşür
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	 Şekil 3: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı destekli projenin çıktılarından 
 örnekler; kitap ayraçları ve kartpostallar

  Şekil 4: Sagalassos ören yeri karşılama binası modelinden görünüm 
  (E. Torun ve G. Üner)
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ALALAKH  (TELL ATCHANA HÖYÜK): GEÇ TUNÇ 
ÇAĞINDA CAM ÜRETİMİNE  AİT YENİ BULGULAR

Gonca DARDENİZ*

Giriş
Bu çalışmanın konusu arkeolojik olarak eşsiz sayılabilecek bir Geç Tunç Çağı 

cam üretim mekânı buluntu ve kalıntılarının arkeometrik yöntemlerle incelenmesini 
içermektedir. 2011 arkeolojik kazı sezonunda Tell Atchana Höyük antik Alalakh’ta ortaya 
çıkarılan bu alanda çeşitli cam ve fayans objelerle birlikte, in situ bulunmuş bir piroteknik 
enstalasyon da ortaya çıkarılmıştır. Bu kalıntılar bugüne kadar Geç Tunç Çağı Anadolu ve 
Suriye bölgesi için olağandışıdır.

Tell Atchana Höyük antik Alalakh’ta ortaya çıkarılan arkeolojik alanın arkeoloji 
ve arkeometri için değerli olmasının sebebi; cam, fayans ve frit gibi vitrifiye malların 
üretiminin M.Ö. II. binyıl Yakın Doğu arkeolojisinde çok tartışmalı ve tam çözülememiş 
bir konu olmasından kaynaklanmaktadır. Bölgedeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 
malzeme grubunun miktarına ve çeşitliliğine rağmen, cam üretim merkezleri Mısır’da 
bulunan Amarna, Qantir-Pi-Ramesse ve Malkata ile kısıtlı gözükmektedir. Anadolu ve 
Suriye’deki cam veya fayans miktar ve çeşitliliğine bakıldığında ise, bu bölgede henüz 
bir üretim birimi bulunmaması arkeolojik tartışmaları alevlendirmekte ve gözleri bu 
bölgede bulunan eserlerin nerede üretildiklerine ve/veya bu mal gruplarının üretim 
merkezi açısından Anadolu ve Suriye’de neresi ile ilişkilendirilebileceğine çevirmektedir.

Bu çalışmada ortaya konulmaya çalışılan arkeometrik veriler, Anadolu ve 
Suriye’de cam üretim merkezi nerededir- nerede olabilir sorusuna Alalakh’tan özel bir 
örnek sunmaktadır. Diğer yandan, bu çalışma arkeometrik verinin yanı sıra elde edilen 
bilgilerin arkeolojik teoriler ışığında yorumlanmasını da amaçlamaktadır. Zira vitrifiye 
mal üretimini anlamak bizlere zanaatkârlar ve zanaatkârların özelleşmesinin yanı sıra 
M.Ö. II. binyılın sosyoekonomik ve sosyopolitik yapılanması ile ilgili de fikirler ve 
ipuçları sunacaktır.

Bugüne kadar bilinen en eski sofistike cam objelerin bulunduğu yerleşke olarak 
literatürde yerini almış olan Alalakh, bu çalışmanın ana arkeolojik materyalini temin 
etmiştir. Türkiye-Suriye sınırına çok yakın bir alanda konumlanmış olan Alalakh, Orta 
ve Geç Tunç Çağlarında varlığını sürdürmüş bir başkenttir. Stratejik olarak son derece 
önemli olan konumu, M.Ö. II. binyılda da bu başkentte yerel üretim yanında Hitit, Mitanni 
ve Amorit eserlerin baskıladığı melez bir malzeme kültürünün oluşmasını sağlamıştır. 
Tüm bu sosyopolitik ve sosyoekonomik yapılanmada da hiç kuşkusuz cam, fayans ve 
frit mallar da yerini almıştır. Höyükte hem 1930-1940’lı yıllarda çalışmaları sürdüren Sir 
Leonard Woolley, hem de 2000’den sonra çalışmaları tekrar başlatan Prof. K. Aslıhan 
Yener’in arkeolojik kazılarda elde edildikleri cam, fayans ve firit objelerin, yoğun buluntu 
sayıları ve çeşitliliği bu durumun ispatı olarak değerlendirilmelidir (Woolley 1955, Yener 
2010; 2012a). 

Bugüne kadar bilinen en eski iç kalıp yöntemi ile üretilmiş vazo Alalakh’ta 
bulunmuştur. Woolley’nin 1955 yılı yayınında ve Dan Barag’ın meşhur 1985 tarihli 
kataloğunda bu eser geç 16. yüzyıl erken 15. yüzyıla tarihlendirilmesine rağmen, 
bölgenin kronolojik sıkıntılarından dolayı bu tarihlendirme şüphelidir. Bunun yanı sıra, 
* Gonca KARADENİZ, Koç Üniversitesi Doktora Öğrencisi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Rumelifeneri 
Yolu, Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE; e-mail: gdardeniz@ku.edu.tr
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yine Alalakh’ta bulunan çıplak bir muhtemel tanrıçayı temsil eden cam plâka da, antik 
cam veya cam ile ilgili hemen hemen her katalogda eşsizliği sebebi ile yer almaktadır ki, 
bu da Alalakh’ın dünya cam literatüründe önemini gösterir niteliktedir.

Her ne kadar Alalakh ve Nuzi, Tell Brak, Tell al-Rimah, Büklükale ve Hattuşa 
gibi antik yerleşim merkezleri M.Ö. II. binyıl cam ve fayans repertuarına çeşitli eşsiz 
buluntular kazandırmış olsalar da, bugüne kadar yayınlanmış literatürde cam üretiminin 
tarihi Mısır malzemesini bazı alarak tariflendirilmiştir. Bu durumun muhtemel sebebi, 
Mısır’ın hem malzeme açısından zengin, çalışması kolay ve nispeten daha stabil bir 
kronolojiye sahip olmasıdır (Shortland 2012). Bu çalışmada hedef, Alalakh’ı temel 
alarak Anadolu ve Suriye’yi M.Ö. II. binyıl cam ve fayans üretim endüstrisindeki doğru 
yerlerine koymaktır.

Arkeolojik Malzeme ve Arkeometrik İncelemeler
Alalakh’ta 2011 yılında yapılan arkeolojik kazı sezonunda Alan 4’te yer alan, 

64.72 açması bol miktarda cam ve fayans buluntu vermekle kalmamış, aynı zamanda bir 
işlik alanı işaret eden en önemli mimarî kalıntılardan olan bir piroteknik enstalasyon ele 
geçirilmiştir (Resim: 4 – sağ plan). 

Her ne kadar Mısır M.Ö. II. binyıl cam üretiminde birazda Anadolu ve Suriye’ye 
göre göreceli sabit kronolojisinden dolayı ön plana çıkmış olsa da (Shortland 2012), Prof. 
K. Aslıhan Yener tarafından son on yıldır Alalakh’ta yapılan arkeolojik kazılar şu an M.Ö. 
II. binyıl Anadolu ve Suriye kronolojisini yeniden bir sistematiğe oturtmakta ve güvenilir 
bir kronoloji oluşturmaktadır (Yener 2010a, 2012b). 

Bu çalışmada söz konusu olan işlik alan, Alalakh kronolojisinde Seviye 3, yerel 
evre 4’e tarihlenmiştir ki bu da, MÖ. II. binyıl kronolojisinde geç 15. erken 14. yüzyıla 
tekabül etmektedir. 

Geç Tunç I dönemine tarihlenen 64.72 açmasının mimarî planı incelendiğinde, 
apsidal olduğu belirlenen yapının hemen yanında bir fırın mevcuttur ve bununla beraber 
muhtemel bir oda ve oda girişi de 2011 kazı sezonunun sonuna kadar ortaya çıkarılmıştır. 
Buluntu grupları incelendiğinde, bulunan eserlerin locuslara göre dağılımında, locus 55, 
61,63 ve 70 ön plana çıktığı anlaşılmaktadır ki bu alanlar aslında fırının hemen etrafındaki 
alanları tanımlamaktadır. 

İşlik alanda eser gruplarına göre dağılım incelendiğinde, metal parçacıkların yanı 
sıra boncuk, cam, fayans ve frit eserlerin de bolca ele geçirildiği anlaşılmaktadır. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus, boncuk adı altında toplanmış olan eserlerin çoğunluğunun 
cam, fayans, frit ve mısır mavisi boncuklardan oluştuğudur (Tablo: 1).1 

‘Locus 61’ olarak tanımlanan ve açmanın kuzeybatısında yer alan kesitte bilimsel 
olarak en önemli örneklerden biri bulunmuştur. Bu eser (AT 13916) üzerine cam yapışmış 
bir seramik parçacığı veya bir pota parçası olarak bu nadir üretim alanında bulunarak, 
camın Anadolu’nun güneyinde ve/veya kuzey Suriye’de M.Ö. 15. yüzyılda yerel olarak 
üretildiğine dair ilk defa bir olasılık ortaya koymuştur. Bu örneğin son derece önemli 
olmasının diğer bir sebebi ise, bu eserle eş zamanlı en önemli benzerinin Kantir’de 
bulunmuş olup Rehren ve Pusch tarafından analiz edilmiş olmasıdır. Rehren bu parçanın 
cam üretimi esnasındaki cam hamurunun bir parçası olduğunu ortaya koymuş ve 
böylelikle cam üretimini ispatlayan çok önemli bir kanıt olarak yayınlamıştır (Rehren ve 
Pusch 2005).

Bu çalışmada bilimsel incelemeye tâbi tutulan tüm örnekler kısa adı KUYTAM 
olan Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojilerini Araştırmaları Merkezi’nde tarafımdan analiz 

1 Tablo: 1’deki pay grafik, açma sorumlusunun eser envanter formlarına göre oluşturulmuş olup bazı envanter 
fişlerindeki tanımlamalar daha sonra hem tarafımdan yapılan konservasyon çalışmaları hem de bilimsel analiz-
lerine göre yeniden değerlendirilmiştir. 
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edilmiştir. 
AT 13916 kodlu eserin miskroskopik görüntüsü incelendiğinde pürüzsüz ve 

homojen yüzey kolaylıkla görülebilmektedir (Resim: 1). Parçacığın daha detaylı SEM-
EDX analizlerinde, mikroyapının cama son derece benzer olduğu görülebilmektedir 
(Resim: 2). Eserin XRF sonuçları ise Tablo 2’de bulunabilir. Bu eserin oksit yüzdeleri 
incelendiğinde bölgenin analiz edilmiş dönem camlarına oranla göreceli olarak daha 
yüksek silisyum ve demir oksit oranları ile karşılaşılmaktadır. Buna rağmen sodyum XRF 
analizinde gözlemlenememiştir ki, bu da camın oksitlenmesinin bir sonucu olabilir. 2 
Bununla beraber renklendirici malzemesi henüz katılmamış heterojen ilk cam hamurunun 
bir parçası olması da muhtemeldir.

Aynı alanda bulunan AT 16928 parçası son derece hoş bir turkuaz tonuna sahip 
olup iç yüzeyi de camsı ve mavimsi beyaz renktedir. Bu eser son derece ilginçtir zira 
sırlanmış bir seramik olması çok muhtemeldir.3 100 kere büyütülmüş SEM imajı camı ve 
üzerine yapıştığı seramiği göstermektedir (Resim: 3). Silika, kalsiyum ve düşük sodyum 
oksit ile beraber alüminyum, potasyum ve demir oksit de bulunmuştur. Bulunan bakır 
oksit miktarı da muhtemel hoş turkuaz tonun sebebidir. 

Fırının tam içerisinden bulunmuş kerpice gömülü bir cam buluntu ise bize örnekleri 
detaylandırma ve karşılaştırma fırsatı sunmuştur. Dıştan beyaz görünümlü olan AT16968 
örneğinin XRF analizi için bir parça alındığında mavi renkli cam ile karşılaşılmıştır ki 
dıştaki beyaz katman camın oksitlenmesi sonucu oluşmuştur. 

Fayans olduğu belirlenen iki örnekte (AT13157, AT 15653) % 90’ın üzerinde silika 
mevcuttur. Hem elemental kompozisyonları hem de çıplak gözle kesitlerine bakılması bu 
örneklerin fayans olduğunu konfirme etmeye yeter niteliktedir. 

Bu yüzdeleri doğru olarak değerlendirebilmek ve arkeolojik olarak anlam 
ifade etmelerini sağlamak için öncelikle Alalakh’ın üretim tekniklerini aydınlatmamız 
gerekmektedir. Daha sonra bu üretimin M.Ö. II. binyılın diğer önemli merkezleri ile 
benzerlik ve farklılıklarını tartışabilme imkânını ileriki çalışmalarla birlikte ortaya 
koyacaktır.

Alalakh’ın analiz edilmiş örneklerindeki yüzdeler incelendiğinde, soda-silika-kireç 
camı ile karşılaşılmaktadır. Kalsiyum oksit ve sodyum oksit diğer tabiriyle soda ve kireç 
değişken miktarla kompozisyonda bulunmaktadır. Bazı örneklerde potas kullanıldığı da 
görülebilmektedir. Bununla beraber, alüminyum oksitin ve benzeri şekilde demir oksitin 
hemen hemen her örnekte değişen miktarda mevcudiyeti görülebilmektedir. 

Yüksek demir oranları aslında Alalakh üretimi olan malzemelerde sıkça gözlem-
lenen bir durumdur (Erb. Satullo ve diğ. 2011, Yener 2010b, Dardeniz 2013). Bu yük-
sek oranlara kaynak olarak Orta ve Tunç Çağlarında höyüğün etrafında yatağı olan Asi 
Nehri’ni gösterebiliriz ki Asi Nehri %25 civarında manyetit formunda demir içermek-
tedir. Merak uyandıran alüminyum kaynağı konusunda da MTA’nın Antakya’da yaptı-
ğı jeolojik araştırmalar Tell Atchana Höyük’e son derece yakın bir mesafede bulunan 
Kırıkhan bölgesinde, yüksek demir oranına sahip alüminyum yataklarının yaygınlığını 
ortaya koymuştur.4 Elbette böyle yatakların varlığı, Alalakh üretiminde yerel kaynakların 
2 Prof. Julian Henderson ile yapılan kişisel görüşmede, kendisi de bu malzemenin çok muhtemel bir cam hamu-
ru kalıntısı olduğunu belirtmiş, fakat parçanın önemi dolayısıyla son derece dikkatli alınmış olan örneklemenin 
yarattığı analitik sıkıntılar nedeniyle, tahribatsız olarak parçanın tekrar incelenmesine karar verilmiştir.
3 Nitekim Prof. Julian Henderson ile yapılan görüşmede, kendisi de bu parçanın Tell Brak sırlı seramiği ile 
uyum gösterdiğini belirtmiştir.
4 “Dörtyol yöresindeki alüminyum sahalarında %15-25 Al2O3 ve %30-40 Fe2O3 tenörlü 70.000.000 ton gö-
rünür+muhtemel rezerv bulunmaktadır. Yöredeki demirli boksit yatakları rezervleri yüksek olmakla birlikte, 
teknolojik sorunlar nedeniyle işletilememektedir. “
“... Kırıkhan-Kostal demir yatağında, tenörü % 33.76 Fe, % 19.30 SiO2 ve % 11.76 Al2O3 olan 1.742.437 ton 
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kullanımını destekler niteliktedir fakat net bir bilimsel veri ortaya koyabilmek için, hem 
maden yataklarının hem de eserlerin izotop analizlerine ihtiyaç vardır ki, bu çalışma pro-
jenin ilerleyen dönemlerinde hayata geçirilecektir. 

M.Ö. II. Binyıl Camları 
Nuzi ve Tell Brak cam üretimi ile ilgili öne çıkmış iki önemli yerleşkedir ve 

Alalakh ile çağdaştır. Brill’in 1999 analizlerini kullanarak oluşturulan üçlü diyagramlarda 
görüldüğü gibi (Resim: 5). Nuzi ve Tell Brak soda-silika-kireç oranlarında benzerlik 
gösterirken Alalakh bu camlarla hem benzerlik ve hem de farklılıklar göstermektedir. Bu 
da Alalakh’ın Mezopotamya’da üretilmiş camlardan farklılıkları olabileceğine işaret eder 
niteliktedir.

M.Ö. II. binyılın önemli ve ispatlanmış üretim merkezi olan Mısır, özellikle 18. 
Hanedanlık Döneminde yüksek teknolojili cam ve fayans üretimi ile öne çıkmış bir 
bölgedir.

Amarna camları üzerinde yapılmış analiz sonuçları (Brill 1999) ile oluşturulan 
üçlü diyagramda (Resim: 5) Mısır’ın Nuzi ve Tell Brak ile yakın ama tam olarak da 
aynı olmayan bir üretimi olduğu gözlemlenmektedir. Bununla beraber Alalakh’tan bir 
örnek Mısır camların eser element özelliklerini taşıyarak benzer değerler sunmaktadır. 
Bu veriyi ileride daha da detaylandırmak gerekmekle birlikte, Alalakh-Mısır arasında bir 
cam ticaretine de yormak mümkündür zira bu iki bölge arasında Geç Tunç Çağı boyunca 
yoğun bir ilişki yaşandığı diğer buluntu topluluklarından da bilinen bir gerçektir (Akar 
2012). 

Amarna ile Alalakh işlik alanları karşılaştırıldığında ilginç ve mühim paralellikler 
göze çarpmaktadır. İki yerleşkede de fırınlar apsidal bir yapının içerisine yerleştirilmiştir. 
Bunun yanı sıra Amarna fırınının hemen yanında bulunan çöp çukuru tabir edilen alandan 
bol miktarda üretim artığı cam bulunmuştur aynı şekilde Alalakh’ta da benzer bir alan 
hemen fırının yanında ortaya çıkarılmıştır. Son olarak bu planı yayınlayan Nicholson, 
açmanın güneybatı köşesinde muhtemel bir seramik fırını olabileceğini öngörmüştür. 
İlginçtir ki, benzer bir görüntü Alalakh’ta da mevcuttur (Nicholson 1993). Nitekim açma 
başkanın notları ve buluntular burada muhtemel bir seramik fırını olabileceğini belirtmiş, 
bol miktar kül, seramik kırığı alandan toplanmış fakat sezon sonuna kadar tabana 
ulaşılamadığı için bu ihtimaller netliğe kavuşturulamamıştır.

Alalakh’ta bulunmuş Geç Tunç I’e tarihlendirilen bu nadide arkeolojik mekânın 
hem bağlamsal hem analitik incelenmesi burada cam ve fayans üretimine işaret 
etmektedir. Arkeolojik teorilerde bugüne kadar hep fayans ve cam üretiminin ilişkisinden 
bahsedilmiş, Pamela Vandiver (1983, 1991) fayansın cam üretimi için bir eşik olduğunu 
savunmuştur. Buna rağmen Peltenburg (1987) fayans üretiminin sadece bir altyapı 
olduğunu, fakat M.Ö.1500’lerde camın hızlı yükselişini tetiklemediğini savunmuştur. 
Nicholson ve Henderson (2000) ise Mısır’daki bu teknolojik üretimi Mısır’a getirilen 
yabancı zanaatkârla ilişkilendirmiştir ki dâhili bir zanaatın bu aşamada başlamasının 
mümkün olmayacağını savunmuşlardır ve Mezopotamya’yı ilk cam üretim bölgesi olarak 
işaret etmişleridir. Bu evredeki buluntulara göre, bu noktada Alalakh birbirini tetikleyen 
endüstriler gibi doğrusal bir teorinin tersine, kanaatimce aynı anda hem cam hem fayans 
üretiminin deneysel olarak hayata geçirildiği bir işlik alan sunmaktadır. Yani fayans 
camın öncülü veya ardılı değildir ve eş zamanlı bir teknolojik ilerleme çok mümkün 
olabilir. İleriki senelerde bir alt devredeki işlik alanlarda farklı teorilerden bahsetmek 

görünür+muhtemel, tenörü % 15-20 Fe, % 25-40 SiO2 ve % 9-12 Al2O3 olan 1.293.650 ton görünür+muhtemel 
ve tenörü % 25-35 Fe olan 2.970.800 ton mümkün rezervler tespit edilmiştir. “(www.mta.gov.tr).
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mümkün olabilir.

Sonuç
M.Ö. II. binyıl cam üretimin rekonstrüksiyonunu tam anlamı ile yapmak ciddi bir 

süreç ve çalışma gerektirmektedir. Bu yolda ilk etap, Alalakh malzemesinin analizlerinin 
tamamen bitirilerek ve yerleşkenin üretim geleneklerinin ortaya tam anlamıyla 
konulmasıdır. 

Bugüne kadar bir işlik alana ait cam üretim kalıntıları M.Ö. II. binyıl Mısır 
yerleşkelerinde bulunmuştur. Alalakh Geç Tunç I’e tarihlenen bu alan ise potansiyel bir 
cam üretim merkezine dair ilk bilimsel verileri ortaya koymakla, bundan sonra Anadolu 
ve Kuzey Suriye’deki muhtemel üretim alanlarına gözleri çevirecek ve tartışmaları tekrar 
alevlendirecektir.

Arkeolojik çalışmaların alanda sürdürülmesi ve arkeometrik verinin arttırılması; 
II. binyıl cam zanaatkarları ve üretim esnasında uyguladıkları ustaca yöntemlerini 
anlamamızda ve bu bilgiyi kültürler içi ve kültürlerarası bir çerçeveye oturtmamızda bu 
bize yardımcı olacaktır.
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            Tablo 1: Alalakh 64.72 açmasında bulunan eser sayılarının 
            eser tiplerine göre dağılımı

Resim 1: AT 13916 kodlu eserin SEM görüntüsü. Magnifikasyon değerleri 
resimler üzerindeki lejantta görülebilir.
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Resim 2: AT 13916 kodlu eserin SEM-EDX görüntüsü. Magnifikasyon değerleri 
resimler üzerindeki lejantta görülebilir. Yeşil nokta EDX’in alındığı noktadır

 
        Resim 3: AT 16928 parçasının 100 kez büyütülmüş SEM görüntüsü.

 
   Resim 4: Alalakh 64.72 açmasının mimarî planı (sağda) ve Amarna cam 
 işlik alanı (Nicholson 1993).
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       Resim 5: Alalakh, Tell Brak, Nuzi ve Amarna camlarının 
       soda-silika-kireç üçlü diyagramı
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DASKYLEION KAZISI KARBONİZE AHŞAP 
BULUNTULARIN ANATOMİK TEŞHİSİ

Barbaros YAMAN*
Ali Akın AKYOL

Çiçek ATAY

ÖZET
Daskyleion kazısında ele geçirilen buluntular arasında yer alan karbonize odun 

örnekleri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi 
Odun Anatomisi ve Yıllık Halka Analizleri Laboratuvarı’nda antrakolojik ve ksilolojik 
incelemeleri yapılan karbonize odunların anatomik özellikleri bunların Angiospermae 
sınıfı Fagaceae familyasından Quercus (meşe) ve Fagus (Kayın) cinsleri ile Ulmaceae 
familyasından Ulmus (Karaağaç) cinsine ait olduğunu göstermiştir.

GİRİŞ
Daskyleion antik kenti, Bandırma’nın 30 km. güneyinde, Manyas Kuş Gölü’nün 

güneydoğu köşesinde yer almaktadır. Trakya, Boğazlar, Marmara Denizi, Karadeniz ve 
Küçük Phrygia Bölgeleri’nin kesiştiği coğrafyaya hâkimdir (Şekil: 1).

Kurt Bittel 1952 yılında arkeolojik kanıtlara dayanarak Manyas Kuş Gölü’nün 
(Daskylitis Gölü) güneydoğusunda, Ergili Köyü’nün 2 km. batısında yer alan Hisartepe’de, 
Herodotos’un bahsettiği Pers satraplık merkezinin yer aldığını bildirmiştir. 1954 yılında 
Ekrem Akurgal bu merkezde kazılara başlamış ve kazılardan elde edilen arkeolojik veriler, 
Pers Satraplık Sarayı Kompleksinin Hisartepe’de yer aldığını kesin olarak kanıtlamıştır 
(Bakır 2003). Ancak, daha sonra Hisartepe’nin Daskyleion yerleşiminin tümünü 
kapsayamayacak boyutlarda olduğu, Daskyleion’un Hisartepe’ nin doğusunda, geniş 
bir alana yayıldığı yapılan sondajlarla tespit edilmiştir. Akurgal 1960’dan sonra burada 
kazılara devam etmemiş, 1988 yılında Tomris Bakır başkanlığında T.C. Kültür Bakanlığı 
ve Ege Üniversitesi adına Daskyleion’da kazılara yeniden başlanmıştır (Daskyleion URL 
15.07.2013). Günümüzde kazılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Kaan İren başkanlığındaki kazı ekibi tarafından yürütülmektedir.

Bir Pers satraplık merkezi olan Daskyleion’da Anadolu Pers kültürüne ait arkeolojik 
buluntuların arkeometrik yönden araştırılması oldukça bakir bir konudur. Daskyleion gibi 
Anadolu’nun büyük bir kısmını 200 seneden fazla idare etmiş bir merkezin idarî ve dinsel 
yapılarının neye benzediği ve Anadolu tarih ve kültüründeki yerleri ile ilgili bilgiler hâlâ 
eksiktir.

Bu çalışmada, Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL tarafından yürütülen “Daskyleion 
(Balıkesir, Bandırma) Arkeolojik Alanı’ndaki Koru Tümülüs’ünden Ele Geçen 
Arkeolojik Malzemelerin Arkeometrik Yöntemlerle Belgelenmesi ve Araştırılması 

* Doç. Dr. Barbaros YAMAN, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman 
Botaniği Anabilim Dalı, Bartin/TÜRKİYE (yamanbar@gmail.com).
Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma 
ve Onarım Bölümü, Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB), Emek, Ankara/TÜRKİYE  
(aliakinakyol@gmail.com).
Araş. Gör. Çiçek ATAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Muğla/
TÜRKİYE (cicekatay@mu.edu.tr).
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Projesi” (Ankara Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi - 
Projesi - BAP 11B 6055003) kapsamında karbonize ahşap örneklerinin cins/tür teşhisi 
gerçekleştirilmiştir. 21 farklı karbonize ahşap malzemelerin (Tablo: 1 ve Şekil: 2) cins/
tür teşhisleri Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Odun Anatomisi ve Yıllık Halka 
Analizleri Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Karbonize ahşap örnekleri üzerinde yapılan 
işlemler, antrakolojik (anthracology) ve ksilolojik analiz sonucu elde edilen veriler 
burada açıklanmıştır.

MALZEME VE YÖNTEM
Proje kapsamında incelenen (Yaman 2013) 22 farklı torba içerisindeki karbonize 

malzemenin kodları ve açıklamaları Tablo 1’de, işlem öncesi fotoğrafları ise Şekil 1’de 
verilmiştir.

Karbonize materyallerin laboratuvara girişteki güncel durumları aynı zamanda 
örneklerin makroskobik durumlarını da göstermektedir. Karbonize odun örnekleri 
arasında bulunan kadeh ve palamut parçaları makroskobik olarak incelenmiştir. 
Odunlar yanmaya bağlı olarak kömürleşip karbonize oldukları için makroskobik 
olarak teşhis edilememiştir. Ayrıca odun teşhisinde kullanılan mikrotomla ince kesit 
alma yöntemi de söz konusu karbonize materyaller üzerinde uygulanamamıştır. Bu 
nedenle cins teşhislerinin mikroskobik olarak yapılabilmesi amacıyla karbonize odunlar 
elle kırılarak sekonder ksilemin enine, radyal ve teğet yüzeyleri mümkün olduğunca 
düzgün olacak biçimde elde edilmiştir. Kırma işlemi sırasında oluşan kırıntı ve tozlar 
üflenip bu yüzeylerden uzaklaştırıldıktan sonra, incelenecek karbonize odunlar “tack-
it” yardımıyla bir lamel üzerine yerleştirilmiş ve enine-radyal-teğet yüzeylerde üstten 
aydınlatmalı mikroskop ile gerekli incelemeler yapılmıştır (Schweingruber 2007). 
İnceleme ve ölçüm işlemleri üstten aydınlatmalı mikroskoba dönüştürülen Olympus 
CX-21 ışık mikroskobu ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Carl-Zeiss marka fotomikroskop 
(Axiostar plus) da basit bir yöntemle üstten aydınlatmalı mikroskoba dönüştürülerek 
materyallerin enine yüzeylerinden mikrofotoğraflar alınmıştır. Teşhis işlemleri sırasında 
hem Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Odun Anatomisi ve Yıllık Halka Analizleri 
Laboratuvarı’nda bulunan karşılaştırma materyallerinden hem de odun anatomisi 
atlaslarından (Merev, 2003; Schoch et al., 2004; Benkova ve Schweingruber, 2004; 
Akkemik ve Yaman 2012) yararlanılmıştır.

BULGULAR 
Karbonize Ahşap Örneklerinin Mikroskobik Teşhisi
Karbonize odunlar, zorunluluk nedeniyle mikrotomla ince kesit alınmaksızın, 

kırma yöntemi kullanılarak elde edilen enine-radyal-teğet yüzeylerin üstten aydınlatmalı 
mikroskopla incelenmesi ile teşhis edilmiştir. İncelenen karbonize odunların teşhis 
sonuçları Tablo 2’de, mikrofotoğraflar Şekil 3a-3c’de verilmiştir.

TARTIŞMA 
Tablo 2’de verilen karbonize materyallerden BDK-A4 ve BDK-A9 kodlu 

torbalarda bulunan materyaller (kadeh ve palamut parçaları) hariç diğerlerinin tamamı 
karbonize odundur. BDK-A13, BDK-A14 ve BDK-A15 kodlu torbalardaki toplam 3 
adet karbonize odunun cins teşhisi yapılamamıştır. Diğer torbalarda bulunan karbonize 
odunların durumu ise aşağıda tartışılmıştır.

BDK-A3a, BDK-3b, BDK-A7a, BDK-A18a ve 18b kodlu torbalarda bulunan 
toplam 9 adet karbonize odun Fagus cinsine aittir. Fagus cinsinin Türkiye’de doğal 
olarak yetişen Fagus orientalis Lipsky (Doğu Kayını) ve Fagus sylvatica L. (Avrupa 
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Kayını) olmak üzere iki türü vardır. Avrupa Kayını Türkiye’de çok sınırlı alanlarda 
(Kazdağları, Simav ve Trakya Istranca Dağları) bulunur (Aydınözü 2008). Türkiye’nin 
geniş yayılış gösteren ve orman kuran asli kayın türü Doğu Kayını’dır. Bu nedenle söz 
konusu torbalardaki 9 örnek Fagus cf orientalis olarak teşhis edilmiştir (Şekil: 3b). 
Doğu Kayını dağınık traheli bir odun yapısına sahiptir. Odununda hem uniseri (tek sıralı) 
hem de geniş multiseri (çok sıralı) özışınları bulunur. Yıllık halka sınırlarında özışını 
genişlemesi mevcuttur. Odunda hem basit hem de skalariform perforasyon tablalı trahe 
hücreleri bulunmaktadır.

BDK-A17 kodlu torbada bulunan 5 adet karbonize odun ise Ulmus (Karaağaç) 
cinsine aittir. Karaağaç odunu halkalı traheli bir yapıya sahiptir. Odunda hem uniseri 
hem de multiseri özışınları vardır. Karağaçlarda yıllık halka içerisinde yaz odunundaki 
ulmiform trahe düzeni diagnostik bir özelliktir. Yaz odunu trahe hücrelerinde helikal 
kalınlaşma mevcuttur. Trahe hücreleri basit perforasyona sahiptir. Karaağacın Türkiye’de 
Ulmus minor, Ulmus glabra ve Ulmus leavis olmak üzere 3 farklı türü doğal olarak 
bulunur (Yaltırık 1998). Karbonize odun anatomik özelliklerine dayanarak tür teşhisi 
yapmak çoğunlukla mümkün olmadığı için (Tennessen et al. 2002), BDK-A17 kodlu 
polietilen torbada bulunan karbonize odunların bu 3 Karaağaç türünden hangisi olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Sadece cins düzeyinde Ulmus (Karaağaç) olduğu söylenebilir 
(Şekil: 3c).

BDK-A1, BDK-A2, BDK-A5, BDK-A6, BDK-A7b, BDK-A8, BDK-A10, 
BDK-A11, BDK-A12, BDK-A16 kodlu torbalarda bulunan karbonize odunlar ise 
Quercus (Meşe) cinsine (toplam 31 adet) aittir. Türkiye’de Akmeşe grubundan (section 
Quercus) 10, kırmızı meşe grubundan (section Cerris) 5 ve herdem yeşil meşe grubundan 
(section Ilex) 3 olmak üzere toplam 18 farklı tür meşe doğal olarak yetişmektedir (Yaltırık 
1984). Akmeşeler ile kırmızı meşeler halkalı traheli, herdem yeşil meşeler ise dağınık 
traheli oduna sahiptir. Quercus olarak teşhisi yapılan karbonize odunlar halkalı traheli 
bir yapıya sahiptir. Odunda uniseri ve çok geniş multiseri özışınları vardır. Yaz odununda 
radyal ve diyagonal düzendeki trahe alanları oldukça karakteristiktir. Trahe hücrelerinde 
basit perforasyon bulunmaktadır. Bu durumda örneklerin Akmeşe veya Kırmızı Meşe 
grubundan bir veya birden fazla türe ait olmaları söz konusudur. Karbonize odun anatomik 
özelliklerine dayanarak tür adı vermek genellikle mümkün olmadığından (Tennessen 
et al. 2002), bu örneklerin sadece cins düzeyinde Quercus (meşe) olduğu söylenebilir 
(Şekil: 3a).

SONUÇ
Teşhisi yapılan karbonize odunların anatomik özellikleri bunların Angiospermae 

sınıfı Fagaceae familyasından Quercus (meşe) ve Fagus (Kayın) cinsleri ile Ulmaceae 
familyasından Ulmus (Karaağaç) cinsine ait olduğunu göstermiştir.
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  Şekil 1 a: Daskyleion’un bakışım haritası

  Şekil 1 b: Daskyleion antik kenti (Hisartepe).
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Tablo 1: Karbonize ahşap örneklerle ilgili açıklamalar.

KOD* YIL BULUNTU YERİ DÖNEM AÇIKLAMALAR

BDK-A1
(ANZ)

1989 1. Açma
(Hellenistik evlere doğru) M.Ö. 4.yy Silo içi

1989 1. Açma
(Hellenistik evlere doğru) -

Batı yarı, kesit 
kenarındaki taşlı 

kısım

1989 1. Açma
(Hellenistik evlere doğru) -

Batı yarı, kesit 
kenarındaki gevşek 

taş dolgusu
BDK-A3a-b

(CTZ) 1993 F6 Doğu Açması
(Hellenistik Evler) - Blok taşların güneyi

BDK-A4
(BDF) 1990 J-7 Açması (Tepenin tam ortası) -

Doğu yönündeki 
yumuşak ve kumlu 

alan
BDK-A5
(BLM) 1990 F6 Doğu Açması

(Hellenistik Evler) - Güney kesim

BDK-A6
(CAJ) 1991 F6 Doğu-Kuzey Açması

(Hellenistik Evler) - Çukurdan

BDK-A7a-b
(BSZ) 1991 F5 Açması

(Hellenistik Evler) - Kuzey-güney 
duvarının doğusu

BDK-A8
(CHY) 1991 F6 Doğu-Kuzey Açması

(Hellenistik Evler) - Tüm alan

BDK-A9
(BRC) 1991 F5 Açması

(Hellenistik Evler) - Saray duvarı güneyi 
(çukur)

BDK-A10
(BNL) 1991 F5 Açması

(Hellenistik Evler) - C,D,E / 1,2,3 çukuru

BDK-A11
(BVA) 1991 F6 Doğu Açması

(Hellenistik Evler) - Döşemenin 
kaldırılması

BDK-A12
(BTS) 1991 F5 Açması

(Hellenistik Evler) - Sur duvarı batısı

BDK-A13
(BTA) 1991 F6 Doğu Açması

(Hellenistik Evler) - Saray duvarı koruma 
setinin güneyi

BDK-A14
(BOO) 1991 F5 Açması

(Hellenistik Evler) - Saray duvarının 
kuzeyi

BDK-A15
(BUL) 1991 F5 Açması

(Hellenistik Evler) - Batı yarı

BDK-A16
(BNN) 1991 F5 Açması

(Hellenistik Evler) - Tüm alan

BDK-A17 ? Yeri Bilinmeyen ? ?

BDK-A18a-b ? Yeri Bilinmeyen ? ?
* Örneklerin kodları proje kodlamalarını, parantez içindeki kodlar da kazı envanter kodlarını 

yansıtmaktadır.
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         Şekil 2: Karbonize ahşap örnekler
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Tablo 2: Karbonize ahşapların teşhis sonuçları

Örnekler Teşhis
Teşhis

BDK-A1 Karbonize 
Odun

●Quercus       ●Quercus
●Quercus       ● ?
●Quercus       ● ?
●Quercus       ● ?
●Quercus       ● ?
●Quercus       ● ?
●Quercus       ● ?

BDK-A9
3 adet 
kadeh, 
1 adet 
palamut

●Quercus
●Quercus
●Quercus
●Quercus

BDK-A2 Karbonize 
Odun

●Quercus       ●Quercus
●Quercus       ●Quercus
●Quercus       ●Quercus
●Quercus       ●Quercus
●Quercus       ●Quercus
●Quercus

BDK-A10 Karbonize 
Odun

●Quercus
● ?

BDK-A3a Karbonize 
Odun

●Fagus
(Fagus cf orientalis) BDK-A11 Karbonize 

Odun
●Quercus
●Quercus

BDK-A3b Karbonize 
Odun

●Fagus
(Fagus cf orientalis) BDK-A12 Karbonize 

Odun
●Quercus

BDK-A4 Karbonize 
kadeh

●Quercus      ●Quercus
●Quercus BDK-A13

Karbonize 
Odun

● ?

BDK-A5 Karbonize 
Odun

●Quercus BDK-A14 Karbonize 
Odun

● ?

BDK-A6 Karbonize 
Odun

●Quercus BDK-A15 Karbonize 
Odun

● ?

BDK-A7a Karbonize 
Odun

●Fagus
(Fagus cf orientalis) BDK-A16 Karbonize 

Odun
●Quercus
●Quercus

BDK-A7b Karbonize 
Odun

●Quercus

BDK-A17 Karbonize 
Odun

●Ulmus     
●Ulmus
●Ulmus     
●Ulmus
●Ulmus

BDK-A8 Karbonize 
Odun

●Quercus     ●Quercus
●Quercus BDK-A18a Karbonize 

Odun

●Fagus
(Fagus cf 
orientalis)

Tanımlanamayan örnekler “ ? ” ile belirtildi. BDK-A18b Karbonize 
Odun

●Fagus 
●Fagus 
●Fagus 
●Fagus 
●Fagus 
(Fagus cf 
orientalis)
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(b)

Şekil 3: Ahşap örneklerin türleri: (a) Quercus (meşe) 
(b) Fagus (kayın) 

(c) Ulmus (karaağaç)

(a)

(c)
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ORTAKÖY-ŞAPİNUVA AĞILÖNÜ BÖLGESİ 
ARKEOMETRİK ÇALIŞMALARI

Ali Akın AKYOL*1

Yusuf Kağan KADIOĞLU
Selma KADIOĞLU

Aygül SÜEL

ÖZET
Şapinuva arkeolojik alanı Ağılönü bölgesine ait arkeolojik malzemeler (taş, 

toprak/sediman, harç, sıva ve tahıl örnekleri) öncelikle gruplandırılarak kodlanmış, 
sonrasında da fotoğraflanarak belgelenmiştir. Arkeometrik incelemeler kapsamında 
örneklere fiziksel, kimyasal ve petrografik analizler uygulanmış, alanda yer radarı 
ile (GPR) jeofizik incelemeler ve 3D belgelemeler gerçekleştirilmiştir. Arkeometrik 
analizler ile kazı alanına ait yapılarda yoğunlukla kumtaşları ve yanında kireçtaşı, 
traverten, konglomera ve gabro türü kayaçların da kullanıldığını göstermiştir. Taşlar 
petrografik, lokasyon farkı ve fiziksel özelliklerine göre değişen özelliklere sahiptirler. 
Taş örneklerde bulunan yüksek orandaki tuzlanmanın kaynağını çevresel etkilerle toprak 
rezervuardan nem ile taşların bünyesine ve yüzeylerine taşınan karbonat ve oldukça az 
miktarda farklı türde tuzlar oluşturmaktadır. Agrega/bağlayıcı kompozisyonu petrografik 
açıdan değerlendirilen harç ve sıvalar benzer içeriğe sahiptir. Harç ve sıvaların içeriğini 
oluşturan dere yatağına ait oldukça iri ve yuvarlanmış yapıdaki agregalar, taşlarla benzer 
şekilde yerel kayaç formasyonunu yansıtmaktadır.

GİRİŞ
Çorum İli’nin 53 km. güneydoğusunda yer alan Ortaköy İlçesi, Amasya ve Yozgat 

illerinin sınırlarının kesiştiği bölgede yer almaktadır. İlçe, Orta Anadolu’nun kuzeyinde, 
Karadeniz Dağları’nın güneyinde ve Anadolu’nun Kafkasya yönünden bir giriş yolu 
olan Kelkit Vadisi’nin sonunda yer almaktadır (Şekil: 1a,1b). Ortaköy kuzey, güney ve 
batı yönlerinden dağlarla çevrilidir. Yörenin bulunduğu plato alanı son derece sık bir 
vadi ağını barındırmaktadır. Oldukça engebeli olan bu plato akarsular ve tali kolları ile 
oldukça parçalanmış durumdadır (Akarsu, 1959; Doğan, 2009).

Ortaköy İlçesi sınırları içerinde yer alan Şapinuva, M.Ö. 2. binyılın başlarından 
itibaren bölgeye yerleşmiş olan Hititler’in başkenti Hattuşa’dan sonra ikinci önemli 
şehridir. Bu özelliği ile başkentten sonra en geniş tablet arşivine de sahiptir.

Bölgede yüzey araştırmaları 1987 yılında Prof. Dr. Aygül Süel ve Dr. Mustafa Süel 

*1 Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma 
ve Onarım Bölümü, Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB), TR-06490, Emek, ANKARA 
(aliakyol@gazi.edu.tr).
Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU, Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
/ Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM), TR-06100, Beşevler, ANKARA 
(Yusuf.Kagan.Kadioglu@ankara.edu.tr).
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tarafından başlatılmış, 1990 yılında da Şapinuva keşfedilerek günümüze kadar devam 
eden kazılara başlanmıştır (Süel 2008). Şapinuva arkeolojik alanının farklı bölgelerinde 
gerçekleştirilen kazılarla A, B, C, D Binaları ile Ağılönü Bölgesi yapı grubu ve Taş Döşem 
diye anılan bir yapı ortaya çıkarılmıştır.

“Ağılönü Bölgesi” olarak adlandırılan arkeolojik alan, Şapinuva arkeolojik 
alanında önemli bir yer tutmaktadır (Şekil: 2a - 2b). Ağılönü Bölgesi, çoğu işlik ve 
dükkân olan yapı grubunun bulunduğu, şehrin üst terasından 600 m. kadar kuzeyde, üç 
yönden derin sel yatakları ile çevrili, uzun kenarı kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan 
yarımada görünüşünde 30 dönüm büyüklüğünde bir alandır. Bu bölgedeki kazılar 2000 
yılında başlatılmış, yoğun bir mimarî ile karşılaşılmıştır. Ağılönü Bölgesi’nin kuzeyini 
boydan boya kaplayan alanda yapılan çalışmalarda tarla yüzeyinin hemen altında ortaya 
çıkan Hitit uygarlığı açısından oldukça önemli olduğu düşünülen anıtsal ölçülerdeki taş 
döşemli alana ulaşılmıştır. Bu yapının ne amaçla inşa edildiği bugün anlaşılmasa da, 
etrafındaki buluntulara bakarak kutsal bir alanın parçasını oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu 
durumu destekler nitelikte taş döşemin ön kısmında bulunan törensel kaplar ve yakınında 
yer alan dinsel tören çukurlarının varlığı bu bölgenin dinî kimliğe sahip olduğuna işaret 
etmektedir. Bu özelliği ile Şapinuva şehri Hitit uygarlığı için önemli bir dinî merkez 
olmalıdır (Süel 2008).

Ortaköy-Şapinuva kazılarında mimarî kalıntıların yanı sıra metal, seramik, taş 
vb. önemli ve birçoğu nadide küçük buluntular ele geçirilmektedir. Şapinuva arkeolojik 
alanında ele geçirilen arkeolojik malzemelerin arkeometrik yöntemlerle incelenip 
değerlendirilmesi Hitit şehri Şapinuva’nın kültür düzeyinin, yaşam tarzının mimarî, 
sanatsal ve sosyal düzeylerinin ele geçen arkeolojik malzemeler açısından belirlenmesini 
sağlayacağı kanaati ile gerçekleştirilen araştırma projesi kapsamında Şapinuva Ağılönü 
Bölgesi’nin jeofizik yöntemlerle araştırılması, ele geçirilen malzemelerin (sediman/
toprak, taş/kayaç, harç, sıva, tahıl vd.) arkeometrik yöntemlerle incelenmesi, alanın 3 
boyutlu olarak (3D) belgelenmesi amaçlanmıştır.

Ortaköy-Şapinuva arkeolojik alanı Ağılönü Bölgesi’ne ait yapı malzemelerinin 
belgelenmesini ve araştırılmasını amaçlayan arkeometrik çalışmalar; “Ortaköy 
Şapinuva (Çorum) Arkeolojik Alanı Ağılönü Bölgesi’ne Ait Malzemelerin Arkeometrik 
Yönden Araştırılması: I. Aşama” adı altında, Ankara Üniversitesi desteğiyle (Bilimsel 
Araştırma Projesi-BAP 10B 5751001 kapsamında 2010-2011 yıllarında 24 ay süre ile) 
gerçekleştirilmiştir. Proje örneklemi; Ankara Üniversitesi Başkent M.Y.O. Malzeme 
Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB) ile Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) Laboratuvarları âlet parkı kullanılarak 
analiz edilmiştir. Bu uygulamalar, 1999 yılından itibaren antik kentte sürdürülen çeşitli 
arkeometrik araştırmaların devamı niteliğindedir (Demirci vd., 1999, Akyol vd., 2005; 
2010).

YÖNTEM VE ANALİZLER
Örnekleme ve Belgelemeler
Şapinuva Ağılönü Bölgesi; 94 m. boyunda 14 m. eninde (1750 m2’lik bir alana 

yayılmış olan) 12 ana katmandan oluşan bir taş döşem, taş döşemin doğusu boyunca yer 
alan bina grubu (Bina 1-7) , taş döşemin güneyinde de onlarca kurban çukurları bulunan 
kurban alanı (D,F, M alanları), döneminde benzeri olmayan bir alanı ifade etmektedir 
(Şekil: 2a-2c). Özel olarak hazırlanmış 10-20 cm. büyüklüğündeki kırma taş malzemenin 
birbiri üzerine katlar hâlinde yığılması ve aralarının 2-3 cm. kalınlığında yine özel olarak 
hazırlanmış bir kil harçla dolgulanarak oluşturulduğu anlaşılmıştır. Gerçekleştirilen 
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arkeolojik sondajlarla, 174 cm. yüksekliğe sahip 12 katmandan oluşan taş döşemin 
altında da 60-70 cm. kalınlığında üzerindeki blokajı taşıdığı düşünülen kil yoğun bir 
temel ve onun da altında 160 cm. kadar devam eden kabaca 1235 tona tekabül eden, 
içinde kireç parçaları bulunan bir başka dolgu tabakası bulunan taş döşem, Hitit Dönemi 
yapım tekniğinin ulaştığı sınırları belirten abidevî bir yapıdır. Kabaca yapılan bir hesaba 
göre taş döşemin inşası için 1,5 milyon adet dere yatağına ait yumruk büyüklüğünde 
kırma taş ile inşa edilmiş yaklaşık 5000 tonluk bir kütle söz konusudur (Süel, 2012).

Proje kapsamındaki örnekleme çalışmalarında taş döşem ve katmanlarına yoğunluk 
verilmiştir. Örneklenen 28 taşın tümü taş döşem yapısına aittir. 32 toprak/sediman örnek 
ise taş döşem katmanlarının yanı sıra taş döşemin doğusundaki binalardaki (Bina 3, 5) 
sondaj ve kurban çukurlarından, taş döşemin güneyindeki D, F, M ve K1 alanlarındaki 
kurban çukurları ve seramik kap içlerinden alınmıştır. Taş döşeme ait 10 harç örneği 
ise blokaj katları arasındaki kil yoğun katmanları ifade etmektedir. Örneklenen tek sıva 
örneği taş döşemin doğusundaki yapılara aittir (Tablo: 1).

Şapinuva Ağılönü Bölgesi’nde 3D lazer tarama teknolojisi ile belgeleme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir (Şekil: 3a - 3c). Ölçümler, Total Station ile RIEGL LMS 390i marka 3D 
yersel lazer tarayıcı ile yapılmıştır. Total Station sistemi ile arazide oluşturulan 4 poligon 
sonrasında, 3D lazer tarayıcıya her poligon için 7 ile 10 arasında koordinat verilmiştir. Bu 
ölçümler kendi içinde Riscan programı tarafından proje koordinat sistemine bağlanmıştır. 

Alanda bir diğer belgeleme çalışması olan jeofizik yer radarı (GPR; Ground 
Penetrating Radar) taramalarında bulunulmuştur. Proje alanında gömülü arkeolojik 
kalıntıların varlığının araştırılmasını amaçlayan GPR yöntemi arazi çalışmaları, laboratuvar 
çalışmaları ve verilerin değerlendirilmesi/modellenmesi hâlinde gerçekleştirilmiştir. 
GPR verilerini toplamak için Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (YEBİM) ne ait RAMAC CII sistem ve 250 MHz kapalı anten (Mala Geoscience) 
kullanılmıştır. Çalışma alanında kuzey-güney doğrultulu olmak üzere birbirine paralel 0,5 
m. aralıklarla toplam 186 profil verisi toplanmıştır (Şekil: 4 - 5). Her bir profil üzerinde 5 
cm. aralıklarla ölçüm (sinyal/iz) alınmıştır. Toplanan her bir izin kayıt zamanı 150 ns ve 
yığma sayısı da 16’dır (Kadioglu vd., 2008; Kadioglu, 2010; Kadioglu vd., 2011).

Şapinuva, Ağılönü Bölgesi yapısal malzemeleri (taş, harç, sıva) ile sediman/toprak 
ve arkeobotanik örnekleri görsel olarak değerlendirilip, belgelenip gruplandırılmıştır 
(Tablo: 1).

Şapinuva arkeolojik alanında ele geçirilen tahıl örnekleri arkeobotanik veri olarak 
proje kapsamında incelenmiştir. Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Botanik Anabilim Dalı, Arkeobotani Laboratuvarı’nda Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez 
tarafından analiz edilen tahılların türleri belirlenmiştir.

Testler ve Analizler
Ağılönü Bölgesi’ndeki yapılardan örneklenen taş/kayaç örneklerine; birim hacim 

ağırlıkları (BHA), su emme kapasiteleri (SEK) ve gözenekliliklerini (P) belirlemeyi 
amaçlayan temel fiziksel testler ile sertlik (Schmidt çekici sertliği) ve ultrasonik hız 
ölçümü (SV) testleri uygulanmıştır (RILEM, 1980; Başarır vd., 2004; Ulusay vd., 2005; 
ASTM, 2005). Taş/kayaçların sertlikleri Proseq marka dijital Schmidt çekici kullanılarak, 
kayaçların ultrasonik hız ölçümleri de Matest C372N Model yüksek performanslı 
ultrasonik test cihazı kullanılarak alınmıştır (Tablo: 2).
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Şapinuva arkeolojik alanı Ağılönü Bölgesi’nden örneklenen taş/kayaç ve toprak/
sediman örneklerinin bünyesinde bulunan suda çözünen toplam tuz miktarı, ortam pH 
değerleri ve bazı anyonların (nitrit, nitrat, fosfat, sülfat ve klorür) miktarları (Tablo: 3) 
gerçekleştirilen analizlerle belirlenmiştir (Black vd., 1965; Feigl, 1966).

Toprak/sediman örneklerin toplam organik karbon ve bağlı su (105°C) ile 
karbonat içeriklerinin belirlenmesinde ısıtma ile ağırlık kaybı (Loss on Ignition/Fırında 
Isıtma ile Ağırlık Kaybı) esasına dayanan gravimetrik analiz uygulanmıştır (Tablo 4). 
Agat havanda toz hâline getirilen örneklerin 450°C’de ısıtılmasıyla oluşan ağırlık kaybı 
ile toplam organik (karbon) madde miktarına; 950°C’de ısıtılmasıyla oluşan ağırlık kaybı 
ile de toplam karbonat (CO3

2-) içeriklerine ulaşılmıştır (Dean, 1974).
Ağılönü Bölgesi taş/kayaç, harç, sıva ve toprak/sediman örneklerinin ince kesitleri 

hazırlanarak optik mikroskopta incelenmiştir (Tablo: 5 – 6; Şekil: 5). İnce kesitler; 
örneklerde dıştan içe doğru tüm tabakaları gösterecek şekilde doğrudan hazırlanmıştır. 
İncelemelerde LEICA Research Polarizan DMLP Model alt ve üstten aydınlatmalı 
optik mikroskop kullanılmıştır. Fotoğraflamalar mikroskoba bağlı Leica DFC280 dijital 
kamerayla, değerlendirmeler de Leica Qwin Digital Imaging Programı kullanılarak 
yapılmıştır (Kerr 1977; Rapp, 2002).

X-Işınları Difraksiyon Analizi (XRD) için agat havanda toz hâline getirilen 
toprak/sediman örnekler doğrudan (yönlenmemiş/unoriented hâlde) analiz edilmiştir. 
Analizde INEL 1000 Model X-ray difraktometresi kullanılmıştır (Şekil: 6). Analiz 40 KV 
/ 40mA Co Kα X-Işını filtre kullanılarak alınmıştır. Tarama 1 ile 100 (2θ) derece arasında 
yapılmıştır (Brindley ve Brown, 1980; Hurlbut, 1971).

Taş/kayaç, toprak/sediman, harç ve sıva örneklerin element içeriklerinin 
belirlenmesi X-Işını Fluoresans yöntemi (Polarized Energy Dispersive-PED-XRF) ile 
yapılmıştır (Şekil: 7). İncelemelerde SPECTRO X-Lab PEDX 2000 model spektrometre 
kullanılmıştır (Pollard ve Heron, 1996). PED-XRF analizi ile incelenen harç ve sıva 
örneklerin bileşim özellikleri çimentolaşma indeksi (CI: Cementation Index) (Tablo: 7) 
verileri ile değerlendirilmiştir (Boynton, 1980).

BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Proje kapsamında Ağılönü Bölgesi’nde gerçekleştirilen, belgeleme çalışmaları 

(3D Modelleme ve GPR) ve arkeometrik analizler sonucu elde edilen bulgular aşağıda 
belirtilmektedir.

Yer Radarı (GPR) Çalışmaları
GPR ile veri toplama çalışmaları Şapinuva, Ağılönü taş döşem olarak adlandırılan 

sarı çizgiler ile çevrili alan (Şekil: 3) üzerinde ve çevresinde (kuzey ve güneyinde) 
yapılmıştır. GPR yöntemi ile bu alanın kazılmadan görüntülenerek yapıların konumları 
ve derinlik bilgileri belirlenmesi hedeflenmiştir. Taş döşem katmanlı yapıda olup her 
katman taş paçalarının sıkıştırılması ile oluşturulmuştur (Şekil: 2). Taş döşem ve hemen 
kuzeyinde gerçekleştirilen GPR çalışmaları müstakil bir başka makalenin konusunu 
oluşturacak şekilde hazırlanmaktadır. Bu kısımda sadece taş döşemin kuzey-güney 
doğrultulu radargramlara ait 5 cm., 35 cm. ve 56 cm. derinlik düzlemi görüntüleri 
belirtilmekte (Şekil: 4b), taş döşemin güneyinde kalan alanda ulaşılan veriler ise 
aşağıda değerlendirilmektedir. Şekil 5a’da görüldüğü üzere, daire içine alınan bölgede 
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çok yoğun ve derinlikle şekli değişen duvar yapıları gözlenmektedir. Bu alandaki GPR 
çalışmasındaki hedef, doğu-batı doğrultulu olası iki duvar yapısının varlığını araştırmak 
olarak belirlenmiştir. 3B GPR derinlik dilimlerine göre (50-100 cm.) bu duvarlar 
çalışmanın sınırlarına (başlangıç ve bitiş sınırlarına) denk gelmektedir (Şekil: 5b). Güney 
sınırındaki duvar çok daha net olarak görülmekte, kuzey sınırındaki duvar varlığını 
çok kısıtlı göstermektedir. Büyük ihtimal ile bu kuzey yönündeki doğu-batı doğrultulu 
duvarın bitiş sınırı profil başlangıcına denk gelmektedir. Duvarın varlığı en fazla kazılar 
için duvar yapılarının varlığının araştırılmasında önerilen dairesel alan içindeki doğu-batı 
yönünde 10-24 m. arasında kendini göstermektedir (Şekil: 5a - 5b). Çalışma alanı içinde 
en kalın gözlenen duvar kuzey-güney doğrultulu, profil başından itibaren 20-22 m.ler 
arasında, yaklaşık 2 m. kalınlığındaki duvar çok baskın duvar yapısıdır (Şekil: 5a - 5c).

Arkeobotanik Çalışmalar
Tahıl örneklerinin hepsi karbonize durumdadır. Yaklaşık 107 adet tane, ekmeklik/

sert buğdaya (Latincesi Triticum aestivum/Triticum durum) aittir. “Ekmeklik/sert buğday” 
terimi tanelerin ekmeklik ya da sert buğdaya ait olduğunu belirtmektedir. Ekmeklik 
ve sert buğdayların taneleri birbirine benzemektedir. Kesin ayrımları başak ana eksen 
parçalarının özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Ancak, Şapinuva tahıl 
örneklerinin arasında başak parçaları olmadığı için tanı (teşhis) “ekmeklik/sert buğday” 
şeklinde verilmektedir. Ekmeklik/sert buğday taneleri arasında ayrıca 1 adet arpa 
(Hordeum vulgare) tanesi ile yine bir adet yoğurt otu (Galium) (yabanî bir bitki) meyvesi 
de bulunmuştur.

Fiziksel Testler
Taş örnekler; doğal kayaç yapılarına ve ortam özelliklerine göre değişen fiziksel 

özelliklere sahiptirler. Yapısal özellikleri ile düşük yoğunluklu ve yüksek gözenekli 
örnekler daha dayanımsız durumda olan örneklerdir. Ağıönü Bölgesi taş döşem ve 
yapılara ait, fiziksel testlere imkân veren seçilmiş taş örneklerin (kayaç türünden bağımsız 
olarak) doygun/kuru birim hacim ağırlıkları 2,57-2,76 g/cm3 / 2,33-2,71 g/cm3 arasında, 
toplam su emme kapasiteleri %0,35-3,99 arasında ve toplam gözeneklilikleri de %0,94-
9,32 arasında değişim göstermektedir (Tablo 2).

Taş örnekler kayaç türü açısından ele alındığında, gabro örnek (ORS-T2) diğer 
taş örneklerden (kireçtaşı, traverten ve kumtaşı) daha duraylı bir yapı göstermektedir 
(Tablo: 2). Fiziksel test verileri ışığında gabro örneğini, kireçtaşı (ORS-T3) ve traverten 
(ORS-T5) örnek izlemektedir. Ağılönü Bölgesi’ndeki yapılarda ve taş döşem dolgularında 
yoğunluğu oluşturan kumtaşı örnekler (ORS-T6) ise düşük birim hacim ağırlıkları 
ve oldukça gözenekli, ayrışmaya müsait yapıları ile düşük dayanım verilerine sahip 
kayaçlardır (Tablo: 2).

Ağılönü Bölgesi’nden örneklenen (seçilmiş) taş örneklerin Schmidt çekici taş 
sertliği ve ultrasonik hız ölçümleri (SV) gerçekleştirilmiştir (Tablo: 2). Sertlik ölçümü 
sonuçları temel fiziksel testleri destekler niteliktedir (Tablo: 2). Kayaç kökeni farklı 
taş örneklerin sertlikleri 20,1-25,7 arasında değişim vermektedir (Tablo: 2). Taşların 
sertlikleri artan sıralamayla ORS-T6<ORS-T5<ORS-T3<ORS-T2 şeklindedir. Taş 
sertliği düşük örnekler kumtaşı, en yüksek örnek de gabro kayaç türündedir (Tablo : 2). 
Yapısal taş örneklerin düşük taş sertliğine sahip oluşu dayanım özelliklerinin de düşük 
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olması anlamına gelmektedir. Ağılönü Bölgesi’nden örneklenen taş örnekler üzerinde 
SV ölçümleri gerçekleştirilmiştir (Tablo : 2). Taş örneklerin SV değerleri 1,35-2,17 
km/s arasında değişim göstermektedir (Tablo : 2). SV değeri en düşük örnek ORS-T6 
(kumtaşları) en yüksek örnek de ORS-T2 (gabro)’dir. Beklenildiği gibi dayanımı yüksek 
örneklerin SV değeri daha yüksektir. Taşların sahip olduğu SV değerleri aynı örneklerin 
temel fiziksel özelliklerini yansıtan veriler ile de uyumludur (Tablo : 2). Daha yüksek 
SV değeri, örneğin hem daha dayanımlı olduğuna, hem de daha homojen bir petrografik 
yapıya sahip olduğuna işaret etmektedir.

pH, Spot Anyon Testleri ve Kondaktometrik Analizler
Şapinuva Ağılönü Bölgesi’nden örneklenen taş/kayaç ve toprak/sediman 

örneklerinin suda çözünen toplam tuz içerikleri, anyon türleri ve ortam pH değerleri 
belirlenmiştir (Tablo: 3). Taşların pH değerleri 8,02-8,28 arasında (ortalama 8,18), 
toprakların da 7,37-8,17 arasında (ortalama 7,90) değişmektedir (Tablo: 3). Örnekler 
zayıf bazik (pH>7) ortam özelliği taşımaktadır. Bu durum kireç içeriği yüksek Ortaköy-
Şapinuva arkeolojik alanı toprak örnekleri için beklenen bir durumdur. Taşların toplam 
tuz içeriği %1,79-2,90 arasında (ortalama %2,37), toprakların da %0,59-2,26 arasında 
(ortalama %1,31) değişim gösterdiği uygulanan kondaktometrik analiz ile anlaşılmıştır 
(Tablo: 3). İncelenen toprakların tümü oldukça yüksek oranda tuzlanma göstermektedir. 
Toprağın tuz içeriğinin düşük olması için çözünen toplam tuz oranının % 0,15’den az 
olması gerekmektedir (Dursun ve diğ., 2008).

Taş ve toprak örneklerin bünyesindeki (suda çözünen) tuz türlerini belirlemek üzere 
uygulanan spot anyon/katyon analizleriyle nitrit, nitrat, fosfat, sülfat ve klorür iyonları 
belirlenmiştir (Tablo: 3). Elde edilen sonuçlara göre taşlarda nitrit (<0,025 mg/L), nitrat 
(<10 mg/L), sülfat (<20 mg/L), fosfat (<0,20 mg/L) ve klorür (<6 mg/L) türü tuzlanmanın 
hassasiyet sınırında ya da altında olduğu anlaşılmıştır. Taşlara göre daha asidik olan 
topraklarda ise aynı tür tuzların daha yüksek miktarda bulunduğu belirlenmiştir (Tablo: 
3).

Gravimetrik Analiz
Isıtma ile ağırlık kaybı analizi toplam organik karbon ve karbonat ile bağlı su 

miktarını vermiştir (Tablo: 4). Ağılönü Bölgesi dinî niteliği ile adak törenlerinin ve 
yerleşimin yoğun olduğu bir bölge olarak toprakta organik karbonun ve karbonatın fazla 
olması beklenen bir sonuçtur. Bu durumu destekler nitelikte; topraklarda bağıl su oranı 
%0,61-9,20 arasında (ortalama %3,61), toplam organik karbon %1,91-5,13 arasında 
(ortalama %3,43) ve toplam karbonat içerik de %23,68-47,11 arasında (ortalama %35,28) 
değişmektedir (Tablo: 4). Genel olarak toprak yüzeyinden aşağıya doğru inildikçe organik 
karbon miktarının azalması beklenmelidir. ORS-D8 (120 cm, %3,04), ORS-D2 (140 cm, 
%2,60) ve ORS-D5 (150 cm, %2,20) örnekleri bu durumu destekler niteliktedir. Genel 
olarak tüm toprak örneklerinde yüksek oranda karbonat içerik bulunduğu görülmektedir. 
Taş döşem örneklerinde %27,25-47,11 arasında (ortalama %37,20) ve Ağılönü 
örneklerinde ise %28,28-45,16 arasında (ortalama %34,48) değişen oranlarda karbonat 
(CaCO3) içerik bulunmaktadır. Taş döşem örnekleri Ağılönü Bölgesi örneklerine göre 
daha değişken bir karbonat içerik vermektedir.
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İnce Kesit Optik Mikroskop Analizi
Yöreye ait taş örneklerin ince kesit incelemelerinin ışığında kayaç yapısının 

yoğunlukla metamorfik kayaç parçaları içeren kumtaşı ve yanında kireçtaşı, traverten, 
konglomera ve gabro şeklinde 6 ana gruba ayrılabileceği anlaşılmıştır (Tablo: 5). Taşların 
mineral yapısını başta kalsit olmak üzere, kuvars, demiroksit ve kayaç parçalarının 
oluşturduğu gözlemlenmiştir.

Arazide gerçekleşen jeolojik gözlemler ve toprak örneklerin ince kesit incelemeleri 
sonucunda killi (illit türü) ve kireçli yapıya sahip örneklerin Pliosen jeolojik döneme 
ait olduğu anlaşılmaktadır (Akarsu, 1959). Toprakta kireçtaşlarının yanında kuvars, 
kalsedon ve kalsitle ile beraber ORS-D4 örneğinde denizel fosil kavkıları (numulites) 
da gözlemlenmiştir (Şekil: 5). Toprak örneklerin tümünün benzer ve yakın çevre 
formasyonuna uygun sedimanlara ait olduğu anlaşılmıştır.

Harç ve sıva örneklerin petrografik özellikleri incelendiğinde harç örneklerin 2 
grup hâlinde sınıflandırılabileceği anlaşılmıştır (Tablo: 6). Harçların ana yapısını kil içerik 
(%40-45) oluşturmaktadır. Örneklenen tek sıva örneği de yoğun kil içeriğe (%70) sahiptir. 
Ayrıca sıvada toplam agreganın %1,5’i oranında bitkisel kıtık da belirlenmiştir (Tablo: 6). 
Harç ve sıvaların içeriğini oluşturan dere yatağına ait oldukça iri ve yuvarlanmış yapıdaki 
agregalar, taşlarla benzer şekilde yerel kayaç formasyonunu yansıtmaktadır.

X-Işını Toz Difraksiyon Analizi (XRD)
XRD analizleri sonucunda toprak örneklerde belirgin olarak kalsit, kuvars ve 

feldispat minerallerinin yanında kil mineralleri de belirlenmiştir. Kil minerali olarak çoğu 
örnekte kaolin, illit ve klorit dorukları belirlenmiştir. Örnekler içinde ORS-D1 taş döşem 
toprak örneğinin XRD spetrografiği Şekil 6’da verilmiştir.

X-Işını Fluoresans Analizi (PED-XRF)
Taş, toprak, harç ve sıva örneklerin kimyasal içeriği uygulanan PED-XRF analizi 

ile belirlenerek benzer ya da farklı kimyasal içerikte oluşlarına göre köken benzerlikleri 
veya farklılıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. Örneklerin PED-XRF analizi sonuçları, ince 
kesit optik mikroskop ve XRD analizi sonuçlarını destekler niteliktedir. Toprak ve harç/
sıva örnekler ana element içerikleri (>%1) açısından (SiO2, CaO/LOI, Al2O3, Fe2O3 
ve MgO) değerlendirilmiştir (Şekil: 7a - 7c). Taş döşeme ait toprakların farklı içeriği 
Ağılönü toprak örnekleri dağılımları ile de örtüşmektedir. Toprakların farklı içeriği 
homojen bir dağılım göstermemektedir (Şekil: 7a - 7b). Harç ve sıva örneklerin ana 
element içeriklerindeki dağılım topraklarda olduğu gibi homojen bir yapı sergilemektedir 
(Şekil: 7c).

Topraklarda temel kil minerallerinden illitin varlığı XRF analizinde oldukça 
yüksek değerde görülen K2O varlığı ile örtüşmektedir. Taş döşem örneklerinin SiO2 içeriği 
%32,60-%64,80 arasında (ortalama %41,94) ve oldukça değişkendir. Ağılönü toprak 
örneklerinin SiO2 içeriği ise %24,79-%45,29 arasında (ortalama %35,34) değişmekte ve 
diğer gruptan farklı ve daha homojen bir dağılım göstermektedir. SiO2; kilde silikatlarda 
ve ayrıca kuvars olarak toprakta bulunmaktadır. SiO2 kaynağını kil ve/veya silikat yapıdan 
alıyor olmalıdır. Tüm örneklerde kuvarsın varlığı XRD analizi ile de belirlenmiştir 
(Şekil: 6). Kil ve silikat yapı ile ilgili olan Al2O3 sözkonusu iki örnek grubunda sırasıyla 
ortalama %10,21 ve %8,89 değerlerindedir. MgO tüm örneklerde bulunmakta ve değeri 
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%0,46-4,71 arasında (ortalama %2,89) değişim göstermektedir. MgO toprakta iki mineral 
fazı hâlinde; dolomit ve/veya silikatlar hâlinde bulunmaktadır. Fe2O3 tüm örneklerde 
belirgin olarak görülmekte olup değeri %3,64-8,70 arasında (ortalama %6,21) değişim 
göstermektedir. Toprağın karakteristik sarı renkli oluşu Fe2O3 varlığı ile açıklanabilir. 
Toprağın rengine etki edebilecek diğer bir element de mangandır. MnO miktarı taş döşem 
örneklerinde %0,07-%0,14 arasında (ortalama %0,10), Ağılönü örneklerinde ise %0,08-
%0,11 arasında (ortalama %0,09) değişim vermektedir.

Taş döşem örneklerinde P2O5 miktarı %0,06-%0,18 arasında (ortalama %0,11) 
değişim verirken, Ağılönü örnekleri %0,07-%1,10 arasında (ortalama %0,34) değişim 
göstermektedir. Örneklerde gerçekleşen gravimetrik analizleri de destekler nitelikte, 
her iki alanda da örneklerde fosforun oldukça belirgin miktarda bulunuşu organik 
bir aktivitenin varlığına işaret etmektedir. Bununla beraber Ağılönü Bölgesi toprak 
örneklerinin taş döşem örneklerinden üç kata varan oranda daha yüksek fosfor içermesi 
kutsal bir alan olarak taşıdığı dinî özellikten (kurban ritüelleri vb. gibi) kaynaklanıyor 
olmalıdır (Akyol ve Demirci, 2000;2005).

Cementation Index (CI); asitte çözünen kısmın bazlarda çözünen kısma oranıdır. 
Kireç içerikli harçlar; agrega içeriği ve türüne bağlı olarak yağlı harç (YK) veya hidrolik 
harçlar olarak (ZHK, OHK ve HK) ayrımlandırılmaktadır. Toplam agrega içeriği %5’in 
altında olan yağlı harçlar ise kireç (CaO) oranı oldukça yüksek harçlardır. Toplam 
agrega oranı %5’in üzerinde olan harçlarda CaO oranı düşük, hidroliklik özelliği olan 
harçlardır. Bu tür harçların bileşiminde silisyum (SiO2), aluminyum (Al2O3) ve demir 
(Fe2O3) oranı yüksektir. Ağılönü Bölgesi’nden örneklenen harç ve sıva (ORS-S1) 
örneklerinin CI değerleri 1,80-9,50 arasında (ortalama 4,87) değişmektedir (Tablo: 7). 
DÇ/Ç kategorisinde ve oldukça yüksek mukavemet gösteren harçlar ve sıvada yüksek 
silisyum içerik rol oynamaktadır.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Ortaköy-Şapinuva arkeolojik alanında çeşitli arkeometrik yöntemler kullanılarak 

araştırmalarda bulunulmuştur. Bu çalışmaların bazılarını alanda belgeleme çalışmaları 
oluştururken, örneklenen taş/kayaç, toprak/sediman, harç ve sıva ile tahıl türü 
malzemelerin tanımlanması amacıyla da çeşitli malzeme analizleri uygulanmıştır.

Şapinuva Ağılönü yapısal malzemeleri ile sediman ve arkeobotanik örnekleri önce 
görsel olarak değerlendirilip gruplandırılmış, fotoğraflanarak belgelenmiş ve kodlanmıştır. 
Arkeometrik çalışmalar kapsamında taş örnekler üzerinde temel fiziksel testler, taş ve 
toprak (sediman) örneklerinde suda çözünen toplam tuz, pH dağılımı ve anyon türü 
testleri, harç ve sıvalarda agrega/bağlayıcı analizi, taş, sediman, harç ve sıva örneklerin 
ince kesitleri optik mikroskop analizi ile seçilmiş harç ve sıva örnekler üzerinde element 
analizleri (X-Işını Fluoresans ve PED-XRF analizleri) gerçekleştirilmiştir. Toprak 
örneklerin mineral yapısı XRD analizi ile belirlenmiştir. Toprak örneklerin toplam organik 
ve karbonat içeriği gravimetrik analiz ile belirlenmiştir. Harç ve sıva örneklerin kireç türü 
ve dayanım özellikleri de Cementation Index (CI) verileri ile değerlendirilmiştir.

Şapinuva arkeolojik alanında ele geçirilen tahıl örnekleri de arkeobotanik veri 
olarak proje kapsamında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmelerle tahılların iki farklı 
türü belirlenmiştir.

Şapinuva Ağılönü arkeolojik alanının jeofizik yöntemleri (GPR; Yer Radarı) 
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kullanılarak kazılmamış/gömülü bölgelerinin modellenerek tanımlanması çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

Alanın tamamının oldukça hassas şekilde üç boyutlu (3D) dijital ortamda 
belgelenmesi için de 3D Lazer Tarama teknolojisi kullanılmıştır.

Ağılönü Bölgesi’nde taş döşem toprak katlarının bilinçli bir yaklaşımla inşa 
edildiği anlaşılmış olan taş döşem toprak örneklerinin diğer örneklerden farklı olduğu 
çeşitli ve birbirini destekleyen analitik yöntemlerle anlaşılmıştır.

Ağılönü örneklerine göre taş döşem örneklerinde düşük organik karbon, yüksek 
karbonat içerik bulunmaktadır. pH yönünden taş döşem örnekleri daha baziktir. Ayrıca 
Ağılönü Bölgesi’ndeki toprakların fosfor miktarı da taş döşem örneklerinden üç katına 
varan oranda daha yüksek değerdedir. Elde edilen sonuçlara göre toprak örneklerin 
oldukça tuzlu, hafif bazik ve oldukça kireçli olduğu anlaşılmaktadır. Örneklerde tuzlanma 
karbonat içeriklidir.

Ağılönü Bölgesi örneklerinin petrografik yönden yakın çevre jeolojik formasyonu 
ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Proje kapsamında değerli bilgiler elde edilmiştir. İlerleyen dönemlerde destekleyici 
yeni projelerle gerçekleşecek daha kapsamlı ve detaylı arkeometrik analizler ile de yörenin 
arkeolojik boyutu hakkında daha geniş bir bilgi birikime ulaşılması hedeflenmektedir.
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                    (a)                 (b)

Şekil 1: (a) Çorum’un 53 km. güneydoğusunda yeralan Ortaköy İlçesi (b) yakınında yer 
alan Şapinuva arkeolojik alanı.

                Şekil 2: (a) Ortaköy-Şapinuva Ağılönü Bölgesi planı, (b) Ağılönü   
 Bölgesi’ndeki taş döşemin batıdan görünüşü ve (c) taş döşemin blokaj 
 katmanları.
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     (a)

 (b)

 (c)
Şekil 3: (a) Şapinuva Ağılönü Bölgesi Taş Döşem’de gerçekleştirilen 3D 
belgeleme veri toplama çalışmalarıyla (Haziran 2011) elde edilen 3D 
modellemeleri: (b) Taş Döşem’in doğusundan görünüşü ve (c) Ağılönü Bölgesi  
geneli.
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Şekil 4: GPR analizi çalışma alanı (Çalışma Alanı 1); (a) Ağılönü Bölgesi kuzey-
güney doğrultulu GPR profillerinin konumları, (b) Kuzey-güney doğrultulu 
radargramlara ait 5 cm, 35 cm ve 56 cm derinlik düzlemi görüntüleri.
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  (a)

Derinlik: 0-50cmDerinlik: 0-50cm   (b)

Derinlik: 100 -150 cm
Derinlik: 150 -200 cm

N
N

Derinlik: 100 -150 cm
Derinlik: 150 -200 cm

Derinlik: 100 -150 cm
Derinlik: 150 -200 cm

N
N

  (c)

     Şekil 5: Şapinuva Ağılönü Bölgesi’nde, taş döşemin güney bölümünde yapılan
          çalışmanın (Çalışma Alanı 2) 3B GPR derinlik dilimlerine göre belirlenen duvar
          yapıları
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Tablo 1: Şapinuva arkeolojik alanına ait proje örnek seti.

Grup Kodu Malzeme Grubu Açıklamaları Ana Örnek Sayısı
ORS-T* Taş/Kayaç Örnekler 28
ORS-H Harç Örnekler (Taş derzi ve moloz dolgulardan) 10
ORS-S Sıva Örnek 1
ORS-D Toprak / Sediman Örnekler 32
ORS-C Tahıl Örnekleri 107

(*) Kodlama: ORS (Ortaköy Samples), ORS-T1; 1 nolu taş/kayaç örneğini ifade etmektedir.

Tablo 2: Taş örneklerin temel fiziksel test (BHA: Birim Hacim Ağırlığı, SEK: Su Emme 
Kapasitesi, P: Gözeneklilik, SV: Ultrasonik Hız ve SH: Schmidt Çekici Sertliği) verileri.

Taş
Örnekler

BHA-Doygun
(g/cm3)

BHA-Kuru
(g/cm3)

SEK
(%) P (%) SH SV

(km/s)
Kayaç 
Türü

ORS-T2 2,76 2,71 0,69 1,85 25,7 2,17 Gabro
ORS-T3 2,70 2,68 0,35 0,94 24,8 2,06 Kireçtaşı
ORS-T5 2,60 2,48 1,94 4,80 23,1 1,95 Traverten
ORS-T6 2,57 2,33 3,99 9,32 20,1 1,35 Kumtaşı

Tablo 3: Taş ve toprak örneklerde toplam tuz (SS), tuz türü ve pH testleri.

Örnekler NO2
- NO3

- PO4
3- SO4

2- Cl- SS (%) pH-

Taşlar 0,025 <10 <0,20 <20 3-6

1,79-
2,90
2,37 
(av.)

8,02-
8,28
8,18 
(av.)

Topraklar 0,025-
0,075 <10 0,20-

0,40 20-40 3-60

0,59-
2,26
1,31 
(av.)

7,37-
8,17
7,90 
(av.)

Spot Testlerin Hassasiyeti; (Merck-110019-SO4
2-): 20 mg/L, (Merck-114753-Cl-): 3 mg/L, (Merck-

114846-PO4
3-): 0,20 mg/L, (Merck-110025-CO3

2-): 4 mg/L, (Merck-111170-NO3
-): 10 mg/L, (Merck-108025-

NO2
-): 0,025 mg/

Tablo 4: Toprak örneklerde gravimetrik analiz;  toplam bağlı su (BS), organik karbon (C) 
ve karbonat (K) içerikleri

Toprak

Örnekler

Bağlı Su (%) Organik Karbon %) Karbonat (%)
0,61-9,20

3,61 (av.)

1,91-5,13

3,43 (av.)

23,68-47,11

35,28 (av.)
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Tablo 5: Şapinuva Ağılönü Bölgesi taş döşem taş örneklerinin petrografik özellikleri.
Örnek

Grupları
Kayaç Türü Açıklamalar

Taş Gr1a
Kumtaşı Demir-karbonat matriks içinde ince kristalli kuvars, çört, klorit 

mineralleri yeralıyor. Ara dolgularda demir oksit ve demir 
hidroksit (limonit) mineralleri bulunuyor.

Taş Gr1b
Kumtaşı Demir-silika matriks içinde ince taneli kuvars, kireçtaşı parçaları, 

muskovit, biyotit, ve radyolarit mineralleri ile kırmızı renk veren 
limonit ve hematitler yeralıyor.

Taş Gr1c Kumtaşı Başlıca demir ve daha az oranda karbonat içeren matrikste iri tane 
boylu (<5 mm) kuvars, kuvarsit ve çört mineralleri yeralıyor.

Taş Gr1d Kumtaşı

Karbonat-kil içeren matrikste kum/silt tane boylu uzak çevreye 
ait kuvars parçaları, yakın çevreye ait kırıklı yapıda kalsitler 
yeralıyor. Yapıyı ayrıca epidot, biyotit ve klorirt mineralleri 
tamamlıyor.

Taş Gr1e Kumtaşı

Başlıca demir ve daha az oranda karbonat içeren matrikste 
başlıca kırıklı/köşeli mikritik jura kireçtaşı, paleosen, karasal istif 
miyosen ve mezozoik? yaşlı kumtaşı parçaları ile kuvars, kuvarsit 
ve çört mineralleri yeralıyor.

Taş Gr2 Gabro
Subofitik dokulu yapıda labrador, bitovnit, piroksen ve kaya 
içinde ilmenit ve magnetit mineralleri yeralıyor. Piroksenler 
uralitleşmiş durumdadır.

Taş Gr3a
Biyosparitik

Kireçtaşı

Bol fosil içeren (jura) yapısındaki mikro kırık/çatlaklarda 
rekristalize kalsit birikimi görülüyor. Kalsit mineralleri basınç 
ikizi içererek metamorfizma geçirmiştir.

Taş Gr3b
Gölsel

Kireçtaşı

Kriptokristalin karbonat matriks yapısındaki mikro kırık/
çatlaklarda rekristalize kalsit ve kuvars mineralleri birikimi 
bulunuyor.

Taş Gr4a Traverten Sıcak su etkili çökelim gösteren boşluklu (%7-10) yapıda başlıca 
kalsit, yer yer aragonit ve limonit mineralleri yeralıyor.

Taş Gr4b Traverten Sıcak su etkili çökelim gösteren boşluklu (%7-10) yapıda başlıca 
kalsit, yer yer aragonit ve limonit mineralleri yeralıyor.

Taş Gr4c Traverten Sıcak su etkili çökelim gösteren boşluklu (%7-10) yapıda başlıca 
kalsit, yer yer aragonit ve limonit mineralleri yeralıyor.

Taş Gr5 Radyolarit Amorf silika matrikste radyolariya fosilleri yeralıyor.

Taş Gr6a Konglomera
Matriks içinde tane boyu 1-1,5 mm agrega içeren yapıyı 
radyolarit, kumtaşı, jura kireçtaşı parçaları ile kuvarsit, çört, 
plajiyoklas ve kuvars şist mineralleri oluşturuyor.

Taş Gr6b Konglomera Demir ve silis içeren matriks içinde uzaktan taşınmış 5 mm’ye 
varan oldukça iri kuvarsitler yeralıyor.

Tablo 6: Şapinuva Ağılönü Bölgesi taş döşem harç ve sıva örneklerin petrografik 
özellikleri.

Örnek
Grupları

Matriks Bağlayıcı İçeriği (%100) Matriks Agrega İçeriği (%100)
Kireç K&M Kil Çm Alçı Kayaç & Mineral* TK Org

Harç Gr1 60 - 40 - - 100 (Q,Pl,Ç,Op) - -
Harç Gr2 55 - 45 - - 100 (Q,Pl,C) - -
Sıva Gr1 30 - 70 - - 98,5 (Q,C) - 1,5

(*) C: Kalsit, Ç: Çört, Çm: Çimento, K&M: Kireçtaşı/Mermer Tozu, Op: Opak Mineraller, 

Org: Organik İçerik (Kıtık), Pl: Plajiyoklas, Q: Kuvars, TK: Tuğla Kırığı Parçası
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           Şekil 6: Ortaköy-Şapinuva Ağılönü bölgesi taş döşem toprak örneği
           (ORS-D4) ince kesit mikrofotoğrafı (işaretli bölgede numulites fosil
           parçası).

 Şekil 7: Şapinuva Ağılönü Bölgesi taş döşemden örneklenen toprak 
 örneğinin (ORS-D1) XRD spektrografiği (Q: Kuvars, C: Kalsit, 
 F: Feldispat, Cl: Klorit,  I: İllit).
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Şapinuva Ağılönü Bölgesi Harç ve 
Sıvaları PED-XRF Analizi

CaO+LOI MgO+Al2
O3+K2O+

Fe2O3

SiO2

Ş a pinuva  Ağılönü B ölge si S e dima nla rı 
P E D-X R F  Ana liz i

C a O+L OI Al2O3+F e
2O3+MgO

S iO2

Ş a pinuva  Ağılönü B ölge si T a ş Döşe m 
S e dima nla rı  P E D-X R F  Ana liz i

C a O+L OI Al2O3+F e
2O3+MgO

S iO2

Şekil 8: Şapinuva Ağılönü Bölgesi’ne ait toprak/sediman ve harç/sıva örneklerinin PED-
XRF analizi ana element içeriklerine göre gruplandırmaları (Triangle Plotting): (a) Taş 
döşem toprakları (b) Ağılönünden örneklenen tüm toprak ve (c) harç/sıva örnekleri.

Tablo 7: Şapinuva Ağılönü Bölgesi harç ve sıvalarında Cementation Index (CI) verileri

Örnekler CI* Kireç Türü Örnekler CI Kireç Türü
ORS-H1 1,80 DÇ/Ç ORS-H8 6,84 DÇ/Ç
ORS-H2 4,00 DÇ/Ç ORS-H9 2,32 DÇ/Ç
ORS-H4 7,00 DÇ/Ç ORS-H10 9,50 DÇ/Ç
ORS-H5 4,42 DÇ/Ç ORS-S1 5,79 DÇ/Ç
ORS-H6 7,69 DÇ/Ç Ortalama 4,87 DÇ/Ç
ORS-H7 7,87 DÇ/Ç

(*) Yağlı Kireç (YK): <0,30, Zayıf Hidrolik Kireç (ZHK): 0,30 - 0,50, Ortalama Hidrolik Kireç 
(OHK): 0,51 - 0,70, Hidrolik Kireç (HK): 0,71 - 1,10, Doğal Çimento (DÇ): 1,11-1,70, Doğal Çimento & 
Çimento (DÇ/Ç): >1,70.

a b

c
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KURİKİ HÖYÜK İSKELETLERİ

Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM*1

 Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
Elif GENÇ

 Giriş
 Batman il merkezinin 14 km. güneyinde, Oymataş Köyü’nün 1.10 km 

güneybatısında yer alan Kuriki Höyüğü’ndeki kazılar Çukurova Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Genç tarafından yürütülmektedir. Ilısu Barajı 
suları altında kalacak olan höyükteki kazı çalışmaları 2009 yılında başlatılmıştır. Batman 
Çayı ve Dicle Nehri’nin birleştiği noktada bulunan höyük iki tepeden oluşur (Resim: 1). 
Zengin tatlı su kaynaklarına sahip höyük, aynı zamanda tarıma elverişli, verimli ve geniş 
bir ovada konumlanmıştır. 

 
Kronoloji ve Mezarlar
4 tabakalı höyükteki en eski yerleşim M.Ö. IV. bin sonu III. bin yıl başında görülür 

(Geç Kalkolitik-ETÇ Geçişi, IV. tabaka). MÖ I. binyılda höyük ikinci kez yerleşime 
sahne olur (III. tabaka). Höyükteki insan varlığı M.S. 1. binyıl başlarına kadar devam 
eder. Kazılarda Geç Kalkolitik/ETÇ ve M.Ö. 1. binyıl olmak üzere iki farklı döneme ait 
taş sanduka mezarlar ve basit toprak gömüler keşfedilmiştir. Geç Kalkolitik/ETÇ gömü 
geleneğinde, ölülerin hoker biçiminde yatırıldığı basit toprak mezarlar yaygındır. MÖ 1. 
bin gömülerinde ise bir kereden fazla kullanılan taş sanduka mezarlar ağırlıktadır (Resim: 
2).

 
Paleodemografik Yapı
Bu çalışmada 0-3 yaş arası bebek, 3-12 yaş arası çocuk, 12-20 yaş arası adölesan, 

20-35 yaş arası genç erişkin, 35-50 yaş arası orta erişkin ve 50 yaş üstü bireyler yaşlı olarak 
değerlendirilmiştir (Buikstra ve Ubelaker, 1994). Cinsiyet ve yaşlandırma için WEA 
(1980) ile Buikstra ve Ubelaker (1994) kullanılmıştır. Kuriki Höyük populasyonu 9’u Geç 
Kalkolitik-ETÇ, 35’i M.Ö. 1.binyıla ait olmak üzere toplam 44 bireyden oluşmaktadır 
(Tablo: 1). Her iki dönemde de en büyük grubu genç erişkinler oluşturmaktadır. 20 yaş 
altı bireyler (subadult) Geç Kalkolitik-Erken Tunç Döneminde populasyonun %56’sını, 
M.Ö. 1. binyılda %31’ini oluşturmaktadır. Orta yaşlı erişkinlerin frekansı düşüktür ve 
her iki dönemde de 50 yaş üstü bireye rastlanmamıştır. Yaş gruplarının cinsiyete göre 
dağılımı incelendiğinde beklenenden çok farklı bir örüntü ile karşılaşılmıştır.  Normal 
koşullar altında 1:1 ya da buna yakın olması gereken kadın:erkek oranı M.Ö. 1. binyıl için 
2,5:1’dir. Erişkin birey sayısı sadece 4 olan Geç Kalkolitik-ETÇ’de ise bu oran 1:3’tür. 
Sebebi her ne olursa olsun, Kuriki populasyonu normal/normale yakın bir demografik 
yapı göstermemektedir. Populasyonun yaş ortalaması da diğer eski Anadolu toplumlarına 
1 Doç. Dr. Ayşen Açıkkol YILDIRIM, Cumhuriyet Üniv., Edebiyat Fak., Antropoloji Bölümü, aacikkol@
gmail.com
Doç. Dr. Pınar Gözlük KIRMIZIOĞLU, Cumhuriyet Üniv., Edebiyat Fak., Antropoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Elif GENÇ, Çukurova Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Arkeoloji Bölümü

................................................................................... ....................................... 203



göre oldukça düşüktür. Sadece erişkin bireyler ele alındığında 33 (Geç Kal/ETÇ) ve 32 
(M.Ö. 1. bin yıl) olan ortalama yaş, subadult bireyler de ortalamaya katıldığında sırasıyla 
21 ve 23 yıla düşmektedir.  

 Eski populasyonların nüfus dinamiğini anlamak açısından önemli bir veri 
sağlayan bebek/çocuk ölümlerini karşılaştırmak amacıyla Grafik 1 oluşturulmuştur. 
Grafikte Kuriki’nin her iki döneminde de ölüm oranları düşük gibi görünüyor olsa da, 
(her iki dönemde de %30’dan fazla), aslında asıl sorun eski Anadolu populasyonlarının 
zaten çok yüksek bebek/çocuk ölümlerine sahip olmasıdır. Kuriki, 0-15 yaş arası çocuk 
ölümlerinin %60’ı geçtiği Çayönü Çanak Çömleksiz Neolitik (%67,30), Oylum Orta 
Tunç (%61,70), Karagündüz Orta Çağ (%68,18) ve %20’nin altındaki tek toplum olan 
Karagündüz Erken Demir (%16,20) Çağı arasında dağılım gösteren diğer populasyonlarla 
benzerlik gösterir.     

 
Morfolojik Yapı ve Boy Uzunluğu
İncelemeler sırasında, Kuriki bireylerine ait kafataslarının oldukça uzun ve 

bregma bölgesinin düzleşmiş olması dikkat çekti. Genel yapıyı anlamak için kafatasından 
genişlik ve uzunluk ölçüleri alınarak kafa endisleri hesaplandı (Buikstra ve Ubelaker, 
1994). Tablo 4’te görülebileceği gibi erkekler dolikosefal kafa yapısına ve kadınlar 
erkeklerden çok daha uzun kafa damına sahiptirler. Ancak bu durumun sebebi genetik 
olmaktan çok, bebeklik döneminde kafanın deforme edilmesi gibi görünmektedir (Resim: 
3). Kuriki kafa deformasyonları başka bir çalışmada daha ayrıntılı olarak yayınlanacaktır. 

Kuriki bireylerinin uzun kemiklerden hesaplanan boy uzunluğu değerleri Tablo 
5’te verilmiştir. Ne yazık ki çok az bireyin boyu hesaplanabilmiştir. Geç Kalkolitik/Erken 
Tunç’a tarihlenen bir kadının boyu sadece Trotter-Gleser formülleri ile belirlenebilmiştir. 
M.Ö. 1. binyıla tarihlenen bir erkeğin diğer bireylerden çok daha iri yapılı olması 
nedeniyle, bu döneme ait erkeklerin boy uzunluğu değerlerinin standart sapması çok 
yüksektir. Bu birey ortalamaya katılmadığında, M.Ö. 1. binyıl erkeklerinin boy uzunluğu 
Pearson’a göre 166,1 cm., Trotter-Gleser’e göre 164,0 cm. ve Sağır’a göre 171,4 cm.ye 
düşmektedir. Kuriki bireyleri boy uzunluğu açısından diğer eski Anadolu toplumlarından 
farklılık göstermez.  

 Genel Sağlık Durumuna İlişkin İlk Gözlemler
 Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı: Kuriki Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağına 

ait 4 erişkin (1 kadın, 3 erkek), 15 yaşında bir adölesan ve 6 aylık bir bebek (sadece 
porotic hyperostosis ve cribra orbitalia araştırılabilmiştir) paleoapatolojik açıdan 
incelenebilmiştir (Tablo: 6). En önemli bulgulardan biri erişkin kafataslarında gözlenen 
yapay kafa deformasyonlarıdır. Bandajlama tekniği her iki cinsiyette de uygulanmıştır. 
Ancak korunma durumu çok kötü olduğu için bebeğin kafatası incelenememiştir.  Bu 
dönemde kafa ve gövde travmaları yaygındır ve spesifik bir dağılım gösterirler. Kafatasında 
parietallerde, gövde iskeletinde fibulanın ve ulnanın distali (Resim: 4) ile clavicula 
gövdesinde rastlanan iyileşmiş travmalar doğrudan yaşam biçimi ile ilgili olmalıdır. 
Spesifik bir enfeksiyona bağlı olmayan periostitis tüm erişkin bireylerde, özellikle alt 
bacak kemiklerinde gözlenmiştir (Resim: 5). Cribra orbitalia ve porotic hyperostosis’in 
yaygınlığı, bireylerin tümünün büyüme döneminde demir eksikliği anemisine yol açan 
ciddî bir çevresel strese maruz kaldıklarını işaret eder. Lezyonların aktif olmaması, 
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bireylerin hastalığa neden olan faktöre uyum sağladıklarını ve iyileştiklerini düşündürür. 
C ve D vitamini eksikliğine rastlanmamıştır. Beklendiği gibi, çok genç bir nüfusa sahip 
olan ve sadece bir kadının yer aldığı populasyonda osteoporozla karşılaşılmamıştır. 
Boyun, sırt ve bel omurları, dirsek ve diz eklemlerinde gözlenen osteoartrit dudaklaşma 
(lipping) başlangıcındadır ve hafif gelişim gösterir (Resim: 6). 2 erkek ve bir kadında 
(%75) belirlenen omurga osteoartriti sırasıyla bel, boyun ve sırt omurlarını etkilemiştir 
(Tablo: 7). Osteofit gelişimi son derece nadirdir, eburnasyon ve ankiloza rastlanmamıştır. 
Bunların yanı sıra genç kadının her iki pubik bölgesinde, muhtemelen doğum travması 
nedeniyle meydana gelen myositis ossificans (bağdoku kemikleşmesi) tespit edilmiştir 
(Resim: 7).

 MÖ 1. binyıl: Daha erken dönem populasyonuna benzer şekilde, bu dönem 
iskeletlerinde de gövde travmaları kafa travmalarından daha yaygındır. Kafa travmaları 
içerisinde ilginç örneklerden biri genç bir erkeğin iki burun kemiği arasında yer alan 
iyileşmiş kırıktır (Resim: 8). Kafa damındaki yaralanmalar ile ulna (2/6 erkeklerde, 
kadınlarda yok), radius (1/4 erkeklerde, kadınlarda yok), fibula (1/3 erkeklerde, 1/8 
kadınlarda) ve claviculadaki (2/7 erkeklerde, 2/5 kadınlarda) iyileşmiş kırıkların örüntüsü 
şiddeti değil, düşmeye bağlı kaza yaralanmalarını işaret eder. Orta yaşlarda bir erkeğin kafa 
damında, sol parietalde delme tekniği ile uygulanmış başarılı bir beyin delgi operasyonu 
(trepanasyon) gerçekleştirilmiştir. Spesifik bir enfeksiyonel hastalığa rastlanmamıştır 
ama periostitis bireylerin yarısından daha fazlasını etkilemiştir. Populasyonda büyüme 
dönemindeki bireyleri etkileyen, demir emilimi metabolizmasında bir sorun olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak bu stres faktörü besin yetersizliğinden değil, patojen faktörlerden 
oluşmuş gibidir, çünkü ne raşitizm ne de iskorbüte ilişkin bir kanıt bulunamamıştır. 
Sadece bir erkeğin femur kemiklerinde kendini gösteren osteomalazi teşhis edilmiştir. 
Bireylerin hiçbiri osteoporozun oluşmasına yetecek kadar uzun yaşamamıştır ve genç 
yaşlarda osteoporoza neden olabilecek herhangi bir hastalık da belirlenmemiştir. Periferal 
osteoartrit erkeklerde daha yaygındır ama oluşumu hafif derecededir. Omurga osteoartriti 
öncelikle bel, daha sonra boyun ve son olarak sırt omurlarını etkilemiştir ve muhtemelen 
bireylerin genç yaşta ölmesine bağlı olarak gelişim derecesi hafiftir. Schmorl nodülünün 
de yüksek frekanslara sahip olması, bireylerin, özellikle erkeklerin, günlük yaşamlarında 
omurgaya ciddi bir ağırlık yükleyen fiziksel bir aktiviteye sahip olduklarını düşündürür. 
İlk gözlemlerde Kuriki toplumunda konjenital anomalilere, kansere ve genetik kökenli 
herhangi bir hastalığın izine rastlanmamıştır.

 
Değerlendirme ve Sonuç
Kalkolitik Dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi büyük ölçüde Mezopotamya 

kültürünün etkisinde kalmıştır. Geç Kalkolitikteki ilk Kuriki kalıntıları görece küçük 
bir yerleşimin varlığını gösterir. Bu dönemde insanlar yaşamlarını tarım, hayvancılık ve 
balıkçılık ile sürdürmektedir. Bir tahıl silosunda bulunan 45 kg. mercimek, buğday ve arpa 
kalıntıları tarım ürünlerinin çeşitliliği konusunda bilgi verir. Anadolu Erken Demir Çağı, 
Arami ve Asur etkisinde kalan M.Ö. 1. binyıl yerleşiminde tarımın önemini koruduğu, silo 
ve öğütme taşlarının varlığından anlaşılır. Açıkkol Yıldırım tarafından yapılan ilk faunal 
gözlemde evcil sığır, koyun, keçi, evcil domuz, eşek/at, köpek, ceylan ve kaplumbağa 
kemikleri tanımlanmıştır. Zooarkeolojik analiz henüz başlamamış olmakla birlikte, 
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faunal kalıntılar hayvancılığın da tarım kadar önemli olabileceği konusunda ip uçları 
vermektedir. Dönem farkı olmaksızın tarım ve hayvancılık köyün ana geçim kaynağı gibi 
görünmektedir. 

Kuriki iskelet populasyonu normal bir demografik dağılım göstermez. Bebek, 
çocuk ve adölesanlar erişkinlere göre çok az sayıdadır. Normal bir populasyonda kadın 
erkek oranının 1:1’e yakın olması beklenir. Her iki dönemde de cinsiyet oranı normalden 
sapma göstermektedir. Geç Kalkolitikte 1/3 oranında erkekler lehine iken, M.Ö. 1. binyılda 
2,5/1 kadınlar lehinedir. Kuriki populasyonunda erişkinlerin ölüm yaşı ortalaması çok 
düşüktür (33 ve 32 yıl). Her iki dönemde de 45-50 yaşını geçen birey bulunmamaktadır. 
Paleodemografideki bu anormal durumun sebebi, muhtemelen kazının kurtarma kazısı 
niteliğinde olması ve kazı süresi boyunca tüm mezarların açılamamasıdır. Başka bir 
olasılık ise kemik üzerinde izlerini saptayamadığımız, hızlı yayılan ve ölümcül olan 
endemik bir hastalıktır. Kuriki erkekleri kadınlardan 2-3 sene kadar daha uzun yaşamıştır. 
Doğum kadınlar açısından ciddî bir risk faktörüdür. Tespit ettiğimiz ve oluşumunu doğuma 
bağladığımız pubik simfizisindeki bağdoku kemikleşmesi bu sürecin göstergelerinden biri 
olmalıdır. Paleopatolojik ilk analiz, populasyonda genç yaşlarda ölüme neden olabilecek 
spesifik bir enfeksiyonel hastalık olmadığını göstermiştir. Ancak bakteri ve virüs kökenli 
periostitis gelişimi her iki dönemde de çok yaygındır. Bu enfeksiyon yerleşik, çiftçi ve 
kalabalık populasyonlarda genellikle daha yüksek frekansa sahiptir. Periostitisin yanı sıra, 
cribra orbitalia ve porotic hyperostosis, büyüme döneminde demir emilimini engelleyen 
ciddi bir stres faktörü olduğunu işaret eder. Ancak söz konusu stres faktörü beslenme 
stresi değildir. Kuriki populasyonun kötü ya da yetersiz beslendiğine ilişkin arkeolojik 
ya da antropolojik hiç bir kanıt yoktur. Diğer yandan aneminin en önemli sebeplerinden 
birinin, bağırsak parazitleri ve parazitlerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonları olduğu 
bilinir. İki büyük ırmağın birleştiği noktada yer alan ve bir nehir kıyısı yerleşimi olan 
Kuriki’de parazitler insanlar için ciddi bir sağlık sorunu yaratmış olabilirler.   

Travmaların ve periostitisin sıklığı, bireylerin yaşam tarzı ve koşulları konusunda 
ipuçları vermektedir. M.Ö. 1. binyıl topluluğunda erkeklerdeki travma sıklığı, 
kadınlardan 3 kat fazladır. Travmalar kafatası, clavicula, fibula ve ulna kemiklerinde 
yaygınlık göstermektedir. Kafatası travmaları fiziksel şiddet sonucunda değil, düşme 
ve/veya çarpma gibi kazalar sonucunda oluşan yaralanmalardır. Travmalarda kesici ya 
da delici silâh kullanılmamış olması, populasyonda ölüme neden olabilecek grup içi/
gruplar arası şiddetin yaşanmadığına dair bir göstergedir. Radiuslarda düşme sonucunda 
oluşan “colles” kırığına rastlanmamıştır. Ancak ulna kırıkları gövdenin alt ve orta-alt 
kısmında yer almaktadır. Bu tip kırıklar düşme sırasında kafanın korunması için kolların 
kaldırılması refleksi ile ilişkili olmalıdır. Fibulaların alt kısmındaki yaralanmalar daha 
çok ligament yırtılmaları sonucunda oluşmuş gibi görünmektedir. Clavicula kırıkları 
sternal uca yakın gövde kırıklarıdır ve paleopatoloji litaratüründe bu kırıklardan genellikle 
düşme sorumlu tutulur. Kırıkların neredeyse tümü sağlıklı bir şekilde kaynaşmıştır. 
Bunda başarılı tedavinin yanı sıra bireylerin genç olmasının da etkisi olmalıdır. Yaş 
ortalamasının 30 civarında olmasına rağmen, her iki dönem insanlarında da osteoartrit 
ve fıtık lezyonlarının varlığı, bireylerin küçük yaşlardan itibaren omurgayı zorlayacak 
bir aktiviteye sahip olduklarını işaret eder. Boyun omurlarındaki yüksek sıklık akla ilk 
olarak kafanın üzerinde yük taşıma alışkanlığını getirmektedir. Bel ve sırt omurlarındaki, 
diz ve dirsek eklemlerindeki osteoartrit bulguları çok büyük bir ihtimalle yoğun bir tarım 
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aktivitesine bağlı olarak oluşmuştur. İki nehrin suladığı geniş ve verimli bir ovada yer alan 
Kuriki’de tarımın en önemli geçim kaynağı olması sürpriz olmaz. Geleneksel tarımda 
her ne kadar hayvanlardan yararlanılıyor olsa da, tarla işlerinde muazzam insan gücü 
de gerekmektedir. Travmaların yaygınlığı ile osteoartrit başlangıcı insanların bu işlerde 
küçük yaşlardan itibaren aktif olarak çalıştığını göstermektedir. Erkeklerde bu lezyonların 
daha yüksek frekansta seyretmesi, erkeğin tarla işleri ile (çapalama, tarla sürme, tohum 
ekme, sulama, ekin biçme gibi kompleks bir iş) daha çok ilgilendiğini düşündürür. 
Paleopatolojik veriler, Geç Kalkolitik / Erken Tunç ve M.Ö. 1. binyıl nüfusunun benzer 
yaşam şartlarına ve tarzına sahip olduklarına işaret etmektedir. 

Yapay kafa deformasyonlarının varlığı hem Geç Kalkolitik hem de M.Ö. 1. binyıl 
yerleşiminin Kuzey Mezopotamya ve Güneydoğu Anadolu kültürleriyle yakından ilişkili 
olduğunu kanıtlar. Bu dönemde bu geleneğin uygulandığı yerleşimler ağırlıklı olarak İran, 
Irak ve Türkiye’de yer alır. Bu kadar küçük bir yerleşimde “başarılı” bir beyin ameliyatı 
örneğine rastlamak şaşırtıcıdır. Ancak travmaların da sağlıklı bir şekilde iyileştirilmiş 
olması bölgede “başarılı bir sağaltma geleneği” olduğunun işaretlerini verir.

 Teşekkür
 C.Ü. Antropoloji Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerimiz İbrahim Sarı, 

Gülender Eligüzel, Gonca Topkaya, Sümeyye Boz, Hüseyin Güleç,  Tolga Köroğlu, 
Doğuhan Dağ ve Nevzat Aydın’a çok teşekkür ederiz. Sivas Devlet Hastanesi Radyoloji 
Bölümü’nden Uzm. Dr. Mehmet Arı’ya trepanasyon CT’si için minettarız.
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Tablo 1: Bireylerin yaş gruplarına göre dağılımı

Yaş Dağılımı Geç Kal/ETÇ MÖ 1. binyıl Genel
n % n % n %

Fetüs 2 22,22 0 0,00 2 4,55
Bebek 1 11,11 2 5,71 3 6,82
Çocuk 1 11,11 8 22,86 9 20,45

Adölesan 1 11,11 1 2,86 2 4,55
Subadult Toplam 5 55,56 11 31,43 16 36,36

Genç Erişkin 3 33,33 16 45,71 19 43,18
Orta Erişkin 1 11,11 6 17,14 7 15,91

Yaşlı 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Yaşı Belirlenemeyen 0 0,00 2 5,71 2 4,55

Erişkin Toplam 4 44,44 24 68,57 28 63,64
Genel 9 100,00 35 100,00 44 100,00

Tablo 2: Yaş gruplarının cinsiyete göre dağılımı

Dönem Yaş Grupları ve 
Cinsiyet

Genç Erişkin Orta Erişkin Yaş Indet Toplam
n % n % n % n %

Geç Kal/
ETÇ

Kadın 1 25,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00
Erkek 1 25,00 2 50,00 0 0,00 3 75,00

Toplam 2 50,00 2 50,00 0 0,00 4 100,00

MÖ 1. 
binyıl

Kadın 11 45,83 4 16,67 0 0,00 55 62,50
Erkek 4 16,67 2 8,33 0 0,00 6 25,00

Cinsiyet Indet 1 4,17 0 0,00 2 8,33 3 12,50
Toplam 16 66,67 6 25,00 2 8,33 24 100,00

Tablo 3: Populasyonun yaş ortalaması

Geç Kal/ETÇ MÖ 1. binyış

n Ort Yaş n Ort Yaş

Bebek 1 6 ay 2 9 ay

Çocuk 1 4,00 8 6,40

Adölesan 1 12,00 1 15,00

Kadın 1 30,00 15 31,19

Erkek 3 33,57 6 33,53

Kadın+Erkek 4 32,68 21 31,86

Genel 7 21,03 33 22,97
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Tablo 4: Kuriki bireylerinin kafatası endisleri

Dönem
Kadın Erkek

n Kafa Endisi Morfoloji n Kafa Endisi Morfoloji

Geç Kal/ETÇ 1 69,4 Hiperdolikosefal 2 72,18 Dolikosefal

MÖ 1. binyıl 4 64,94 Ultradolikosefal 3 72,03 Dolikosefal

Tablo 5: Kuriki bireylerinin boy uzunluğu

BOY
Sağır (1995) Trotter-Gleser (1952) Pearson (1899)

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Geç Kal/ETÇ
n - 2 1 2 - 1

X - 167,82 160,11 160,32 - 159,78

SS - 4,64 - 1,11 - -

MÖ 1. binyıl
n 4 4 4 4 4 4

X 158,77 174,70 160,18 168,52 154,84 173,31

SS 7,71 10,25 4,7 13,62 3,04 15,18
Tablo 6: Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı iskeletlerinde gözlenen patolojiler
 Hastalık ve Lezyonlar Gözlenen İncelenen %

Travmalar
 
 
 
 

Kafa 3 5 60,00

Gövde 4 5 80,00

Çıkık 1 5 20,00

Kafa Deformasyonu 4 4 100,00

Trepanasyon 0 5 0,00

Enfeksiyonlar
 
 

Osteomiyelit 0 5 0,00

Periostit 5 5 100,00

Tüberküloz 0 5 0,00

Metabolik Hastalıklar 
 

Cribra orbitalia 3 6 50,00

Porotic hyperostosis 5 6 83,33

Osteoporoz 0 4 0,00

C Vitamini Eksikliği 0 5 0,00

Osteomalazi 0 4 0,00

Raşitizm 0 2 0,00

Eklem Lezyonları 
 

Osteoartrit 3 5 60,00

Romatoid Artrit 0 5 0,00

Sakralizasyon 0 3 0,00

Dolaşım Bozuklukları Perthes 0 3 0,00

Malformasyonlar Spina Bifida 0 3 0,00

Tümörler Osteoma 0 5 0,00
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Tablo 7: Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı iskeletlerinde omurga lezyonları

Omur Lezyonları
 

Boyun Sırt Bel

Göz. İnc. % Göz. İnc. % Göz. İnc. %

Schmorl Nodülü 0 19 0,00 8 21 38,01 3 14 21,43

Osteoartrit 9 23 39,13 6 26 23,08 10 17 58,82

Ankilozan 0 23 0,00 0 26 0,00 0 17 0,00

Bambu Spina 0 23 0,00 0 26 0,00 0 17 0,00
Tablo 8: M.Ö. 1. binyıl iskeletlerinde gözlenen patolojiler

Hastalık ve Lezyonlar
Kadın Erkek Subadult

Göz İnc % Göz İnc % Göz İnc %

Travmalar 

Kafa 2 13 15,38 2 5 40,00 1 6 66,67

Gövde 3 15 20,00 4 6 66,67 - - -

Çıkık 0 9 0,00 0 6 0,00 - - -

Deformasyon 0? 8 0,00 1? 3 66,67 0 2 100,00

Trepanasyon 0 15 0,00 1 6 16,67 0 5 0,00

Enfeksiyonlar 

Osteomiyelit 0 15 0,00 0 6 0,00 - - -

Periostit 8 15 53,33 3 6 50,00 - - -

Tüberküloz 0 10 0,00 0 4 0,00 0 4 0,00

 
 
Metabolik Hastalıklar
 
 
 

Cribra orbitalia 1 9 11,11 0 3 0,00 1 4 25,00
Porotic 
hyperostosis 5 13 38,46 2 4 50,00 2 7 28,57

Osteoporoz 0 13 0,00 0 4 0,00 - - -
C Vitamini 
Eksikliği 0 10 0,00 0 4 0,00 0 4 0,00

Osteomalazi 0 10 0,00 1 5 20,00 - - -

Raşitizm - - - - - - 0 4 0,00

Eklem Lezyonları 
 

Osteoartrit 4 15 26,67 5 6 83,33 - - -

Romatoid artrit 0 15 0,00 0 6 0,00 - - -

Sakralizasyon 0 2 0,00 0 2 0,00 - - -

Dolaşım Bozuklukları Perthes 0 4 0,00 0 2 0,00 - - -

Malformasyonlar Spina bifida 0 2 0,00 0 1 0,00 - - -

Tümörler Osteoma 0 14 0,00 0 5 0,00 0 5 0,00
Tablo 9: M.Ö. 1. binyıl iskeletlerinde omurga lezyonları

MÖ 1. bin 
Boyun Sırt Bel

Göz İnc % Göz İnc % Göz İnc %
Schmorl Nodülü 0 51 0,00 18 64 28,13 12 33 36,36
Osteoartirit 32 58 55,17 42 89 47,19 25 36 69,44
Ankilozan 0 58 0,00 0 71 0,00 0 35 0,00
Bambu Spina 0 58 0,00 0 71 0,00 0 30 0,00
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Grafik 1: 0-15 yaş arasında ölüm oranı yüzdeleri 

           Resim 1: Kuriki Höyük, Batman

 
Resim 2: Kuriki Höyük gömü geleneği
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            Resim 3: Deforme edilmiş dolikosefal kadın kafatası

              Resim 4: İyileşmiş distal ulna kırığı

            Resim 5: Tibiada aktif periostitis lezyonu
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            Resim 6: Bel omurunda hafif derecede osteoartrit

          Resim 7: Myositis ossificans

           Resim 8: İyileşmiş burun kırığı
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         Resim 9: Beyin delgi operasyonu (trepanasyon)
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KARADENİZ GELENEKSEL TEKNE TİPLERİNİN 
ÖNEMLİ BİR KEŞFİ: ÇAPAR TEKNESİ

     Korhan BİRCAN*
                                                                                     Murat BİRCAN
                                                                                           Uğur GENÇ

                                                                     Nili LIPHSCHITZ

Özet
Ortaçağdan itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yapılmış olan gemi ve teknelerin 

tarihsel gelişimi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1461 yılında bölgeye hâkim olmasından 
sonra da aynı yöntemlerle devam etmiş, bu durum geleneksel Karadeniz tekne tipolojisinin 
oluşumunda önemli rol oynamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren de yapımı süren 
geleneksel gemi ve tekne tiplerinin zamanla ihtiyaçlar karşısında değişerek gelişmesi, 
ulaşım ve ticari imkânların çoğalması gibi faktörlerin sonucunda bölgede ahşap tekne 
yapımı yavaş yavaş azalma göstermiştir. Bununla birlikte, tekne ustalarının birer birer 
yitirilmesi ve kullanılan ahşap malzemenin eskisi gibi her zaman temin edilememesi de, 
bu geleneksel tipolojinin yok olmasında önemli etkenler olarak sıralanabilir. 

Karadeniz’in yok olan geleneksel tekne tiplerinden önemli bir örneğini oluşturan 
Çapar teknesi günümüze kadar sağlam kalmayı başarmış ve 2012 yılında Sinop İl Kültür 
Müdürlüğü’nce muhafaza altına alınmıştır. İstanbul Restorasyon ve Konservasyon 
Merkez Laboratuvarı tarafından koruma-onarım çalışmalarına başlanan teknenin yapım 
tekniğini aydınlatmaya yönelik bilimsel incelemeleri de Deniz, Gemi, Tekne Arkeolojisi 
ve Deneysel Araştırmalar Grubu (DEGATAR) uzmanları tarafından Tel-Aviv Üniversitesi 
Botanik Analiz Laboratuvarı’nın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çapar Teknesi, Paraskalmia, Balaşkerma, Konservasyon.
 
Giriş
Karadeniz ve Ege halkları arasındaki kültürel ilişki yüzyıllar öncesine 

dayanmaktadır. Karadeniz’de Rum kolonilerinin kurulmasından itibaren deniz ticareti, 
bu iki deniz arasında yerel ekonominin önemli bir yönü olmuştur ve bu nedenle 
Karadeniz’deki kolonilere Ege’den yoğun Rum hareketinin olduğu bilinmektedir. Ege, 
Marmara ve Karadeniz, Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Bizans) hâkimiyeti altındaki 
başlıca deniz alanlarıydı. Bu nedenle Bizans İmparatorluğu için gemi ve tekne yapımı en 

* Korhan BİRCAN, Murat BİRCAN, Tarihi Gemi-Tekne Araştırmacısı, Deniz, Gemi, Tekne Arkeolojisi ve 
Deneysel Araştırmalar Grubu (DEGETAR), İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi (İST-
YAM), Yıldız Teknik Üniversitesi Yedikule Kampüsü, Hacı Evhaddin Caddesi No:80 Fatih-İstanbul/TÜRKİYE 
(+90212) 588 21 14, e-posta: gemiarkeolojisi@gmail.com.
Uğur GENÇ, Restoratör-Konservatör, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, Topkapı Sarayı 1. Avlu 34400 Sultanahmet - İstanbul/ TÜRKİYE. (+90212) 527 02 19, e-posta: 
ugur.genc@kulturturizm.gov.tr.
Nili LIPHSCHITZ, Botanik Uzmanı, Institute of Archaeology – The Botanical Laboratories, Tel Aviv Univer-
sity, (972 - 03) 6409427 e-mail: nilili@post.tau.ac.il.

216  ..........................................................................................................................



önemli denizcilik faaliyetlerinden birini oluşturmaktaydı. Askerî tersanelerinde donanma 
gemileri inşa edilirken, özel tersanelerde ise çok sayıda balıkçılık ve ticarî faaliyete 
hizmet eden gemiler üretilmekteydi.

Gemi ve tekne üretiminin yaygınlaşarak hız kazandığı Bizans Döneminde temel 
oluşturmaya başlayan geleneksel Karadeniz tekne tipolojisinin gelişmesinde, Karadeniz 
kıyısı boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun 15 ila 18. yüzyıllar arasında bölgede sahip 
olduğu, büyük ölçekli 44 tersanenin de çok önemli katkıları olmuştur. Rum tekne 
ustalarından aktarılarak zamanla Türk el işçiliği ile zenginleştirilen yapım tekniklerinin 
kullanıldığı başlıca gemi ve tekne inşa yerleri arasında, Amasra, Bartın, Sinop, Samsun, 
Giresun, Trabzon bulunmaktaydı (Resim: 1a). Bu tersanelerde Osmanlı donanması için 
olduğu kadar, ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere çok farklı tiplerde gemi ve tekneler de 
inşa edilmiş, yakın zamanlara kadar bu gelenekselleşen ahşap tekne üretimi bölge ustaları 
tarafından devam ettirilmeye çalışılmıştır (Resim: 1b-c-d-e-f).

Çapar Teknesi, Paraskalmia ve Balaşkerma
Usta çırak ilişkisi ile aktarılan, plan ve bir şema kullanılmadan ustalık ve malzeme 

bilgisine dayalı olarak üretimi yapılabilen, Geleneksel Karadeniz teknelerinin kaybolmuş 
ya da kaybolmakta olan tipolojilerinin incelenmesi üzerine, 2010 yılında başladığımız 
araştırmalarımız sonucunda, tamamen yok olmuş tekne tiplerinin bir envanteri 
oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu envanter içinde yer alan ve geçtiğimiz yıllarda kendi 
tipolojisi sağlam durumda bulunan ve gemi arkeolojisi uzmanlarınca önemli bir keşif 
olarak değerlendirilen Karadeniz çektirmesi tipindeki tekne, hem Bizans, hem de Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında kullanılmış, muhtemelen öncülü Paraskalmia-Balaşkerma 
tipi tekne olan günümüz Çapar Teknesi’dir. Geleneksel Karadeniz gemi ve teknelerinin 
araştırmasındaki ilk çalışma konusu olarak belirlediğimiz Çapar teknesi hakkında çeşitli 
yazılı ve görsel belgeye ulaşmak mümkündür. Geç Bizans - Erken Osmanlı tarihçisi 
olan Anthony Bryer, 1966 yılında yayımladığı “Trabzon İmparatorluğu’nda Gemicilik” 
isimli makalesinde, Trabzon’daki Ayasofya Müzesi’nin duvarlarında bulunan yüzden 
fazla ikonografik gemi, tekne çiziminden söz etmekte olup Pontus’ta balıkçılık ve yük 
taşımacılığında kullanılan Paraskalmia isimli bir tekneye değinmektedir (Resim: 2a). 
Yine aynı yazısında 1932 yılında fotoğrafı çekilen bir Çapar teknesinin ikonografik 
çizimlerdeki Paraskalmia ile karşılaştırıldığında, tekne tiplerinde görülebilen benzerliğe 
dikkat çekilmektedir (Resim: 2b). Bununla beraber Trabzon İmparatorluğu’nun resmî 
tarihçisi olarak kabul edilen Panaretos da, Paraskalmia’nın hem Osmanlılar, hem de 
Trabzon halkı tarafından çok uzun yıllar kullanıldığını aktarmaktadır. 

Bizanslı Rum ustalardan Osmanlı tekne, gemi ustaları ve denizcilerine 
kazandırıldığını gördüğümüz söz konusu tekne, Bizans’da Paraskalmia, Osmanlı 
zamanında Balaşkerma adıyla anılırken, Cumhuriyetin ilânından sonraki zamanlarda 
‘Çapar’ olarak bilinmektedir. Etimolojik anlamına göre Çapar ismi; eski Türkçede “çap-
mak” yani “yüzmek”ten türeyerek ismin fiil ekinin kalıplaşmasıyla oluşarak Çapar şeklini 
almıştır. 

Geleneksel ahşap gemi ve tekne yapımı teknolojinin gelişimiyle yerini fiber ve 
metal malzemelerden modern üretime bırakmak zorunda kalmasıyla ahşap tekneler eski 
önemini yitirmişlerdir. Bununla beraber ahşap tekne yapım ustalarının her geçen gün 
daha da azalması ve mesleğe olan ilginin yitirilmesi ya da istenilen ahşap malzemenin 
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yeterli ölçüde elde edilemeyişi de, bu yok olma sürecinde sıralanabilecek diğer etkenleri 
oluşturmaktadır.

Yaptığımız araştırmalara göre; Geleneksel Karadeniz tekne tipolojilerinin 
incelenmesine yönelik daha önceki yıllarda yapılan birkaç çalışmaya rastlanmıştır. Ancak 
bu araştırmaların içinde, bildiri konumuzu oluşturan Çapar teknesi, şimdiye kadar bilimsel 
olarak araştırılıp incelenmediği gibi, teknik açıdan da belgelenmesi yapılmamıştır. 
Osmanlı arşivlerinde karşılaşılan bilgilerin Çapar teşkilâtını ve tekne ile yapılan sevkiyat 
kayıtlarını içermesi nedeniyle az sayıda da olsa günümüze ulaşmış olan bazı fotoğraflardan 
yararlanılarak tekne tipolojisi hakkında bilgi edinilebilmektedir. Tekne; çift başlı, baş ve 
kıç tarafı yukarı doğru keskin kavislidir. Teknenin iki tarafı baş ve kıç kısımları simetrik, 
kısa, dar güvertesi her iki tarafında mevcuttur. Boyu 11-13 metre arasında, eni 3-4 metre, 
derinliği 1.50 – 1.70 metreye yakındır (Resim: 3a). Fotoğraflardan anlaşıldığına göre 
tekne tek direkli, serenli ve aşırtma yelken tipinde oluşuyla muhtemelen latin veya kare 
yelken bağlanabildiği görülmektedir (Resim: 3b). Arşiv fotoğraflarında daha çok kürekli 
olarak görülmekte olup (Resim: 3c), teknenin baş ve kıç tarafından yukarıya doğru 
uzanmış iki geniş tahta ayrıntısı ile karşılaşılmaktadır. Teknenin, Karadeniz bölgesindeki 
limanların açığında bekleyen yük gemilerinden kargoyu kıyıya ulaştırmak için (Resim: 
4a-b) bir mavna gibi çekilerek kullanılmasının yanı sıra “aşırtma yelkeni” sayesinde uzak 
mesafelere gidebildiği de bilinmektedir. 

Karadeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan Çapar teknesi, tarihî Ayancık 
Kereste Fabrikası’nda da çok uzun yıllar nakliye işlerinde kullanılmıştır. 2004 yılında 
üretimin durdurulduğu ve artık tasfiye edilmiş olan fabrika arazisinde âtıl vaziyetteki üç 
adet Çapar teknesi, çürümeye terkedilmişken (Resim: 5a-b) geçtiğimiz iki yıl içinde satın 
alma yoluyla çeşitli yerlere taşınmıştır. Teknelerden bir tanesi 2012 yılında Sinop İl Kültür 
Müdürlüğü’nün girişimleriyle eski Sinop Cezaevi Müzesi’nin bahçesine nakledilmiş, 
burada hazırlanan sundurma yapı altında muhafaza edilmeye başlanmıştır (Resim: 5c-d). 
Diğer tekneler ise gemi tipolojisi ve restorasyon konularında bilgisiz kişiler tarafından 
satın alınarak tekne turizmi yapmak amacıyla, ne yazık ki özgün formları deforme edilip 
iç ve dış konstrüksiyonu tamamen değiştirilmiştir (Resim: 5 e-f).

Çalışma Yöntemi 
Çapar teknesinin tam olarak ne tip bir tekne olduğunu iyi anlayabilmek amacıyla, 

bu tekne hakkında görsel bilgilerin toplanmasına başlanarak özellikle, Karadeniz 
bölgesindeki koleksiyon, arşiv sahibi kişilerle iletişim kurulmuş ve tekneye ait birçok 
fotoğraf temin edilmiştir. Karadeniz’de özellikle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon 
ve Rize’de yaygın olarak kullanılmış olan Çapar tekneleri “Çaparcılık” adıyla ayrıca 
anılmıştır. Bu illerde kurulmuş olan “Çaparcılar Odası Loncaları” sayesinde teknelerin 
faaliyetleri organize edilmiştir. Söz konusu loncaların Osmanlı arşiv incelemeleri hâlen 
devam etmektedir. Diğer bir yandan da sözlü tarih çalışması yapılarak bu tekneleri 
yakın zamanımıza kadar yapmış olan gemi, tekne ustaları hakkında bilgi toplanmasına 
çalışılmıştır. Ulaştığımız kaynaklardan bu teknelerin en son 1940’lı ve 1950’li yıllarda 
yapıldığı görülmektedir. Elde edilen dokümanlar sonrasında günümüze sağlam bir 
şekilde ulaşmış olan Çapar teknesi üzerinde ilk keşif incelemelerine, Sinop İl Kültür 
Müdürlüğü’nün davetiyle, 18 Şubat 2013 tarihinde başlanmıştır. 

Tekne üzerinde yapılan üç günlük ön çalışmada, bilimsel amaçlı ilk bilgiler 
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toplanabilmiştir. Bu incelemede yapılan aşamalar; tekneye ait genel teknik detayı içeren 
yapım konstrüksiyonunun tespiti, tekne ortasına ait kesit çizimi, ahşap türünün tespiti 
için örnek alımı ile restorasyon ve konservasyon çalışmaları için gerekli bilgilerin tespit 
edilmesi olarak amaçlanmıştır. 

Çapar Teknesi Genel Konstrüksiyon Planı
Çapar teknesinin yapım konstrüksiyon planı şu ana kadarki arşiv incelemelerimizde 

de gördüğümüz kadarıyla bilinmemektedir. Dolayısıyla Çapar Teknesi’nin yapım ve 
konstrüksiyon planlarının çıkarılması için, tekne üzerinde teknik çizim çalışmasına 
ihtiyaç duyulmuştur. Tekne omurgası; beş ayrı parçadan meydana gelerek, baş ve kıç 
bodoslamaları ikişer parçadan olmak üzere, orta kısmı boydan boya tek parçadır. Omurgaya 
burma tahtası için aşoz açılmış olup posta (eğri) sayısı 50 adettir. Teknenin enlemesine 
olan kesitini anlamak için, tekne ortasına denk gelen 25. döşek hizasından, orta kesit 
ölçüleri alınmıştır (Resim: 6 a-b-c-d). Posta-döşek dizilimi; iskele-sancak her iki tarafına 
da tek parça olacak biçimde yerleştirilen döşek üzerine, her iki tarafta (iskele-sancak) 
eklenen 2 adet eğri parçadan oluşmasıyla toplamda 5 parçadan meydana gelmektedir. 3 
parçadan oluşan iç omurga, tekne ortasına uzunlamasına bütün olarak yerleştirilmiş, baş ve 
kıç altına gelen yerlerde ise ek geçme yapılarak, buralara yerleştirilen dirsekler sayesinde 
baş ve kıç bodoslamaların güçlendirmesi yapılmıştır. İç omurga, “metal saplama” 
kullanılarak omurgaya sabitlenmiştir. İskele-sancak doğrultusunda enlemesine uzanan 
tek parça döşekte, kavisli şekilde açılmış tek bir sintine deliği olup omurga üzerinde de 
bu sintine deliğine uygun kanal yapılmıştır. İskele-sancak olmak üzere her iki tarafta da 
üçer iç kuşak vardır. Tekne armuz kaplama yöntemine göre yapılmış olup ahşap yapı 
parçalarının bir kısmı tel çivi, dövme çivi ve vidalı rondelayla sabitlenmiştir. Teknenin 
postalarında ve kaplama tahtalarında yer yer görünen onarım amacıyla değiştirilmiş veya 
ek ile sağlamlaştırılmış farklı ahşap yapı elemanları tespit edilmiştir. 

Bozulma ve Öneriler
Çapar teknesi atıl vaziyette durduğu Ayancık Kereste Fabrikası alanında doğal 

şartlar altında zarar görmüş, iskele alt tarafındaki kaplama tahtalarında ve döşek-
postalarında çürümeler, kurtlanma ve yoğun mantarlaşma gözlemlenmiştir. Bu biyolojik 
zararlar özellikle teknenin baş üstü ve kıç üstü güverte tahtalarında var olmakla birlikte, 
genel konstrüksiyonda yaygın olarak mevcuttur. Ayrıca teknenin taşınması sırasında 
kırılma ve ezilmelerin meydana geldiği fiziksel hasarlar görülmüştür. Bu hasarların ve 
zararlı biyolojik aktivitelerin giderilmesi için gerekli olan restorasyon ve konservasyon 
çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanı Konservatör Uğur Genç tarafından 
çalışılmaktadır.1 Ahşaplara uygulanacak fümigasyon ve emprenye işlemlerinin ardından 
teknenin mevcut formunun korunarak en az müdahale ile bir taşıyıcı sistem üzerinde 

1 Bir teknenin yapım konstrüksiyon planını oluşturan teknik endaze çizimi, bir anlamda yazılı çizili restorasyon 
niteliğinde olan bir belgeleme işlemidir. Bu çalışmanın tamamlanmasını takiben fiziksel uygulamalarla gerçek-
leştirilecek olan koruma ve onarım çalışmalarının İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuva-
rı’nca yürütülecek olmasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dâhil olduğu ilk gemi restorasyonu ve konservas-
yonu çalışması olmasıyla da önemli bir girişimdir. Bu bağlamda, Bakanlık tarafından bu tip tarihi tekne, gemi 
belgeleme, kayıt, restorasyon-konservasyon uygulamalarının yapılabilmesi amacıyla maddi ve manevi olduğu 
kadar uzman personel desteği sağlamasının da ülkemiz tarihi gemi koruma ve onarımları için ne kadar önemli 
olduğunu ifade etmek isteriz.
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sergilenmesi amaçlanmaktadır2 .

Ahşap Analiz Sonuçları
Teknede kullanılan ağaç türünün belirlenmesi için, örnek seçiminde özellikle 

tekne ana yapısını oluşturan, omurga, iç omurga, iç kuşaklar, posta, döşekler, kaplama 
tahtalarından numune alınmasına dikkat edilmiştir (Resim: 7a-b-c). Alınan örnekler 
Tel-Aviv Üniversitesi’nde görevli Botanik Uzmanı Prof. Dr. Nili Liphschitz’e analiz 
ettirilmiştir. 

İncelemede ahşap örnekler çeşitli yönlerde;  çapraz,  uzunlamasına, enine ve radyal 
olmak üzere 4 farklı yönde kesilmiştir. Ahşabın üç boyutlu yapısına göre ağaç türlerinin 
tanımlanması, kesit alınan bu bölümlerde güçlü mikroskop kullanılarak yapılmış ve 
ahşabın mikro yapısı görüntülenmiştir. Elde edilen görüntülerin karşılaştırması sistematik 
olarak son tespit edilen ağaç ve ağaç türlerinin anatomik atlası ile hazırlanan referans 
kısımlarına göre yapılmıştır. Tekne üzerinde yaptığımız bu ilk incelemede örnekler yapı 
elemanları üzerinde belirli yerlerden alınmıştır. Projenin ileriki safhalarında teknenin 
tamamını oluşturan yapıdan örneklerin analiz edilmesine devam edilecektir. 

Bazı ağaçların sert veya eski olmasından dolayı, örnekler yanlış ya da 
yetersiz kesilebilmekte ve bu durum istenilen tespitin uygun şekilde yapılmasını 
engelleyebilmektedir. Ayrıca çürümüş, kurtlanmış ya da mantarlaşmış yerlerden alınan 
örneklerde de tespit yapılamamaktadır. Örnek alınan parçanın yaklaşık 0,5 cm. veya 1 
cm. ölçülerinde olması ve kıymık şeklinde değil, kütle verecek uygunlukta kesilmesi 
gerekmektedir. Ancak bu şekilde temin edilebilen örneklerin üzerinde doğru bir tespit 
yapmak mümkünd ür.                                                                                                                                           

Çapar teknesinin analize uygun olan ahşap örnekleri üzerinde yapılan incelemelere 
göre elde edilen ilk sonuçlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

AHŞAP ÖRNEKLER Latince Türkçe
Tekne Döşekleri Quercus cerris Saçlı Meşe

Castenea sativa Anadolu Kestanesi

Eğri ve Postalar Quercus petraea Sapsız Meşe

Quercus cerris Saçlı Meşe

Onarım Parçaları Fagus Orientalis Doğu Kayını

Omurga Quercus cerris Saçlı Meşe

Baş Bodoslama Quercus cerris Saçlı Meşe

2 Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ile İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Bölü-
mü arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü kapsamında Çapar teknesine ait çok sayıda örnek analiz edilerek 
konservasyon yöntemleri belirlenebilecektir.
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Kıç Bodoslama Quercus cerris Saçlı Meşe

Kaplamalar Quercus petraea Sapsız Meşe

Quercus cerris Saçlı Meşe

İç Kuşaklar Quercus petrea Sapsız Meşe

 Tablo.1: Analiz sonuçlarına göre Çapar teknesinde kullanılan ahşap türleri

Sonuç
Başlanmış olan bu çalışma sayesinde; hem yok olmaktan kurtarılmış bir 

Karadeniz geleneksel teknesinin sürdürülebilir bir proje dâhilinde yaşatılması, hem de 
belgelemesi yapılıp restore edilerek korumaya alınmasıyla birlikte deniz kültürümüze 
kazandırılmış eşsiz bir değerin tanıtılması amaçlanmıştır. Tekne üzerindeki araştırma, 
inceleme, koruma ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra, elde edilen bilgiler ışığında 
bir deneysel gemi arkeolojisi uygulamasıyla bu teknenin orijinaline uygun şekilde bire 
bir kopyasının yapılarak interaktif eğitim ile denenmesi ön görülmektedir. Sinop İl Kültür 
Müdürlüğü desteği ile inşa edilecek olan tekne replikanın, Karadeniz geleneksel tekne 
yapım yöntemlerine uygun olarak yapılacağından, yüzyıllardır süregelen ancak son 
yıllarda ihmal edilmiş olan geleneksel tekne yapımcılığının bir nebze de olsa yaşatılması 
sağlanabilecektir. Dünyadaki örnekleri gibi interaktif eğitim amaçlı kullanılabilecek 
olmasının yanı sıra, turistik olarak hizmet vermesi ve denizcilik kültürümüzün bir 
parçası olarak kalması da bu çalışmanın katma değerleri olarak sıralayabileceğimiz diğer 
kazanımlarını oluşturmaktadır.

Başta Karadeniz olmak üzere tüm denizlerimizde kullanılmış olan tarihî teknelerin 
bir envanterinin oluşturularak yok olmak üzere olan gemi ve teknelerin açığa çıkarılıp 
aslına uygun ve bilimsel yöntemlerle yapılması gereken koruma-onarım çalışmalarının 
ardından sergilenmelerini sağlamak, bu sahada çalışan biz bilim insanlarının olduğu 
kadar idarî yöneticilerin de sorumluluğundadır. Sinop İl Kültür Müdürlüğü’nün Çapar 
teknesinin korunmasına yönelik göstermiş oldukları duyarlılık medyada da geniş yer 
alarak çeşitli gazete ve haber kanallarında kamuoyuna duyurulmuştur.3 Sinop İl Kültür 
Müdürlüğü’nün örnek alınması gereken bu hassasiyetinin ülkemizde yaygınlaşarak tarihi 
eserlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak ortak çalışmaların daha da 
artması ümidini taşımaktayız (Resim: 8). 

Katkı Belirtme
Âtıl hâldeyken Çapar teknesini kendi imkânlarıyla korumaya alarak denizcilik 

kültürümüze bu nadide tekneyi kazandırdığı ve tekne üzerinde bilimsel inceleme, 
belgeleme yapabilme imkânı sağlayan Sinop il Kültür Müdürü Hikmet Tosun’a, teknenin 
koruma ve onarım ihtiyacını kısa sürede yoğun iş programlarına aldıkları için İstanbul 
Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürü Ali Osman 

3 http://www.dha.com.tr/hurdaliktan-cikan-tekne-koruma-altina-alindi-son-dakika-haberi_433649.html, 
Erişim Tarihi 17.03.2013.
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Avşar’a, Müze kütüphanesinden yaralanma fırsatı veren ve yakın ilgilerini eksik etmeyen 
Sinop Arkeoloji Müze Müdürlüğüne ve Fuat Dereli’ye teşekkür ederiz. Ayrıca arşiv ve 
görsel belge oluşturmada ilk bilgilere ulaşmamızı sağlayan M. Ufuk Mistepe’ye, fotoğraf 
arşivinden yaralandığımız, Bartın Deniz Tarihi Müzesi oluşturma grubu’na, özel fotoğraf 
koleksiyonlarından yararlandığımız ve araştırmaya yakın alâka göstererek bilgilerini 
bizimle paylaşan Karadeniz insanına, dört seneden beri geleneksel Karadeniz tekne 
tipleri hakkında yaptığımız araştırma devam etmekteyken, Atlas Dergisi’ndeki aktüel 
haberini sunarak Çapar teknesinin bilimsel incelenmesine hız kazandıran Sezer Atmaca’ 
ya teşekkür ederiz. 
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       Resim 1a: Karadeniz Bölgesi’nde Osmanlı İmparatorluğu zamanında faal
       olan tersane yerleri. 1b- 1910 yılında Bartın’ da tekne yapımcılığı. 1c- Kapısuyu
       Kurucaşile’de tekne yapımı (1972).

        Resim 1d-e-f: Bartın’da tekne yapımı (1957 -1960).
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Resim 2a: Trabzon Ayasofya Müzesi duvarlarındaki ikonografik gemi, tekne 
çizimlerinden Paraskalmia’ya benzeyen çizim. 2b- O.G.S. Crawford tarafından 1932’de 
çekilen resimde Trabzon sahilinde karaya çekilmiş Çapar tekneleri görülmektedir.

  
Resim 3a: Mavna olarak kullanılan Çapar teknesi (Trabzon-Sürmene, 1939, 
Lucien Basch koleksiyonu). 3b- Direkli ve muhtemel aşırtma yelkenli Çapar 
teknesi (Samsun, 1907). 3c- Kürekle idare ettirilen Çapar tekneleri (Trabzon 
1957).
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Resim 4a: Açıkta bekleyen yük gemilerine yanaşmış mavna olarak kullanılan 
Çapar teknesi. 4b- Ford marka otomobilin gemiye yanaşan Çapar’a yüklenmesi 
(Trabzon 1919). 

Resim 5a: Ayancık Kereste Fabrikası deposunda atıl halde duran Çapar 
tekneleri (2012). 5b- Teknenin Sinop Cezaevi Müzesi’ne taşınması. 5c-d: 
Teknenin üstü kapatılan alana yerleştirilmesi (2012). 5e-f: Bilgisiz kişilerin satın 
aldığı diğer teknelerin aslına sadık kalınmayarak turizm amaçlı gezi teknesi 
haline dönüştürülmesi (2013).
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 Resim 6a: Çapar teknesinin orta kesit görünüşü. 6b- Elde edilen orta kesitten, teknenin
 orta kesit konstrüksiyonunun Rhino Ceros programında üç boyutlu çizimi, 6c-d:
 konstrüksiyondan detay.
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Resim 7a: Ağaç türünün belirlenmesi amacıyla yapılan örnekleme. 
7b- Yaklaşık 1 cm boyunda alınan ağaç örneği, 7c- Numaralanmış 
eğrilerden örnek alınması.

          Resim 8: Korhan Bircan, Hikmet Tosun, Uğur Genç. 
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