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AN IRON AGE ANIMAL BONE ASSEMBLAGE FROM
MAŞAT HÖYÜK
Evangelia IOANNIDOU–PİŞKİN*
The provenance of the Materials
The site of Maşat Hüyük, in the region of Tokat of the Black Sea district in Turkey,
was a major border city in Hittite times. After the destruction of its palace, the city was
inhabited again in the Iron Age but it was reduced to a village. No occupation has been
attested after the Iron Age. From this important city, a small, handpicked assemblage of
animal bones was collected from the Phrygian layers I and II dated to 450-300 B.C. and
700-450 B.C. respectively (Özgüç, 1982) and a rubbish pit that overlaid the palace. The pit
was dug during Phrygian times but it penetrated to the earlier levels and contained some
residual shards of the Hittite period (Tahşin Özgüç, pers. com.). Because of its debatable
dating, the bones from the pit were excluded from detailed analysis because it was difficult
to establish the degree of residuality.
Methodology
The bones were identified using the reference collection housed at the British
Institute of Archaeology at Ankara. In addition to that, the criteria established for the
separation of sheep/goat, by Boessneck (1969), Kratochvil (1969) and Payne (1969, 1985)
were consulted. Featureless fragments were only assigned into broader categories; ox
sized (34) which potentially includes cattle, equid and red deer fragments; sheep sized
(15) which may include ovicaprids, roe deer and young pigs; and finally, pig sized (2)
fragments which apart from pig may also include very young cattle and fallow deer.
In the recording, the diagnostic zone system published by Dobney and Rielly
(1988) was followed. The rate of burial was inferred by applying the weathering stages
described by Behrensmeyer (1978). The length of each fragment was taken along its
longitudinal axis in mm to provide an estimation of the fragmentation of the assemblage.
Measurements were taken as described by von den Driesch (1976). Age of fusion was
assigned according to Silver (1969). The tooth eruption and wear follows Grant (1982),
Payne (1973, 1987) and Bull, G. and Payne, S. (1982).
The species proportions were calculated by NISP (number of identified specimens),
EO (epiphysis only) and DZ (diagnostic zones).
NISP (number of identified specimens): all fragments were included but for some
elements the following criteria had to be met; rib fragments were counted only when part
of the neck was preserved; skull fragments when part of the lower orbit or more than 50%
of the occipital condyles was present; horns, antlers and premaxillae and maxillae without
teeth were excluded. These exceptions brought the number of bone fragments for the Iron
age layers from 170 in the whole assemblage to 155 countable fragments (Table 1).
EO (epiphysis only): all bone fragments with part of an epiphysis or epiphyseal
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plate and jaws with teeth were calculated, phalanges were included only when their distal
epiphysis was present; carpals and tarsals were included when complete or more than half;
calcanea and ulnae when more than half of their articular surface was present; from the
vertebrae only the atlas and axis were included when at least half of the bone was present.
DZ (diagnostic zones): The most numerous zone in each element was calculated
when more than 50% of this was preserved but if side and age information allowed for
it, more bone fragments were added; Carpals and tarsals where included when complete.
Maxillae with teeth were also included. Skulls, maxillae without teeth, loose teeth and ribs
were excluded.
Adjustments were made for all methods. Pig metacarpals and metatarsals were
divided by two when it could not be established which of the two (III or IV) metacarpals
or metatarsals were present. When known, the most numerous (III or IV) was counted.
Horse phalanges were multiplied by two.
Taphonomic Observations
The assemblage was hand picked. As often noticed in unsieved assemblages (Payne,
1975), it is dominated by large mammal bones and large fragments, reflecting recovery
biases towards small sized species, small sized elements and small bone fragments. As
a result, identifiability was very high; more than 2/3 of the bones could be assigned to
species. Totally, 170 bones were counted form the layers and 287 from the pit.
Elements from the whole skeleton of the main species, cattle, sheep and pig were
recovered with only small and fragile elements missing/being under-represented for the
sheep and pig. For pig in particular, mandibles and maxillae are the most abundant elements.
All the other species are represented by too few fragments to give any information on the
formation of the assemblage. Exception is one complete humerus and one complete radius
of horse, from the right side of the skeleton. There are no particulars from excavation
records as to how these bones were associated but their articular ends fit perfectly so it
seems that they belong to the same animal. Additionally, one first phalange, one distal
sesamoid, one third phalange and one nearly complete left pelvis were found. These
appear to form a group of bones, more likely from the same single carcass of a horse that
was butchered and discarded there. In addition, the goat bones identified are all metapodial
elements, save for one pelvis fragment, and may represent a different depositional event
too, such as the waste of bone working or skinning. In the whole, the assemblage appears
to consist of domestic refuse.
The extent and intensity of fragmentation differs amongst species. Horse bones are
not broken up at all. In contrast, cattle bones are the most fragmented of all. No complete
cattle bone has been found apart from the first phalanges and one astragalus, both being
very compact elements and rarely found broken.
Species
Avg
Species
Avg
Species
Avg
Cattle/ Bos taurus
11,9
os
5
os+cattle
8,6
Ovicaprids
7,1
ss
4
ss+ovicaprids
5,6
Pig/Sus scrofa domestica
7
ps
4
ps+pig
6,7
Table: 1 Fragmentation data. Avg = average size of fragments, os= ox sized fragments, ss=
sheep sized fragments, ps= pig sized fragments.
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One should only compare bones of animals of similar size but all the same, the
average fragment size of each species (Table 1) is so different that the above conclusion
is evident. Taken exactly this difference on complete bone size amongst cattle, ovicaprids
and pig, the sheep appears to have suffered the least fragmentation, pig bones seem slightly
more fragmented whilst cattle bones must have been intensively broken probably to fit the
cooking pot size or to extract the marrow.
The bones are well preserved despite the fact that many have root-etching traces
on their surface. The weathering stages mostly observed were 0 and 1 with few bones
exhibiting the stage 2. This shows that the bones were buried relatively rapidly.
Very few gnawing marks have been found (14) providing support to the idea that
the assemblage was buried rather quickly. Most of the marks were on cattle and cattle sized
bones (8), perhaps a reflection of the greatest number of cattle bones found. 2 ovicaprid
bones, 2 pig bones and 1 equid bone also had signs of gnawing whilst one sheep sized
bone was digested. Only one ovicaprid metacarpal fragment was found burnt. The colour
of the bone (bluish-white) shows that it remained for a long time on a high intensity fire.
On the whole, the assemblage appear to represent domestic refuse, little modified
by major taphonomic factors such as carnivore gnawing and weathering but includes
bone fragments deposited at different times and probably through distinct activities.
The recovery method is the main biasing factor. Taking this into account, and given the
small size of the assemblage, only indications for past animal husbandry practises can be
deducted and the results are considered tentative.
The composition of the Assemblage
The majority of the bones belong to the four domestic animals, cattle, sheep, goat
and pig (Table 2). Cattle bones and ox-sized fragments dominated the assemblage but it
is doubtful that this high frequency reflects the true number of cattle kept in the site. The
recovery method must to be the reason for the over-representation of this species.
The effect of poor recovery may have been exaggerated in small sized assemblages.
A similar trend can be seen in the Early Iron Age levels at Büyükale (Vogel 1952, size of
assemblage not given). The proportion of cattle (Table 4) in these samples had risen to 4145% respectively as compared with the range of 6,4 –23,8% given for the assemblages
from Kaman - Kale Höyük, (Hongo 1996) and Gordion (Zeder and Arter 1994).
Pig appears to be the second in importance animal. Its frequency is much higher
by EO (33.3%) and DZ (28%) than by NISP (16,8%). This is interpreted as a function
of the sample composition. The pig remains comprised mainly of jaws and complete –
almost complete bones, which are countable by all methods whilst the cattle and ovicaprid
assemblages include many fragments that are not included in the DZ and EO methods. For
this reason, it is believed that the NISP is more likely to be closer to the true proportion
of pig to the other animals in this assemblage. The NISP percentage also seems to be in
relative agreement with the findings of the rest of the Iron Age sites, save for Gordion.
Ovicaprid bones account for 12,9-20,8% of the assemblage, the ratio of sheep/goat
bones being roughly 1:1 (NISP and DZ = 1.2/1 and EO = 0.8/1). The very low occurrence
of ovicaprids is rather remarkable and not easy to explain. Sheep and goats are the most
commonly found species in other sites of Iron Age date (Table 4, Onar, 2010 and Patterson,
B. 1937).
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Method
Species
Cattle/Bos taurus
Sheep/Ovis aries
Goat/Capra hircus
Ovicaprids
Pig/Sus scrofa domestica
Horse/Equus cabalus
Doneky/Equus asinus
Equid
Partridge/Perdixperdix
Bear/Ursus arctus
Red deer/Cervus elaphus
Sheep sized
Ox sized
Total

n
18
5
6
23
9
3
1
2
1
0
1
0
69

EO

%
26,1
7,2
8,7
33,3
13,0
4,3
1,4
2,9
1,4
0,0
1,4
0,0
100

n
24
5
4
8
23
8
3
1
1
1
1
2
1
82

DZ

%
29,3
6,1
4,9
9,8
28,0
9,8
3,7
1,2
1,2
1,2
1,2
2,4
1,2
100

n
50
5
4
11
26
10
3
2
1
1
2
11
29
155

NISP

%
32,3
3,2
2,6
7,1
16,8
6,5
1,9
1,3
0,6
0,6
1,3
7,1
18,7
100

Table 2: Species proportions of Iron Age I+II layers. EO = epiphysis only method, DZ =
diagnostic zones method, NISP = number of identified specimens. Ss and Os as in Table 1.
The total number of bones counted by NISP does not add up to 170 fragments that compose
the original assemblage because exclusions are made as to methodology described above.

Species
Cattle/Bos taurus
Pig/Sus scrofa domestica
Sheep/Ovis aries
Goat/Capra hircus
Ovicaprids
Wild goat?
Red deer/Cervus elaphus
Hare/Lepus europeus
Horse/Equus caballus
Cattle sized
Pig sized
Sheep sized
Total

MAŞAT PIT (NISP)
n
%
45
15,9
11
3,9
18
6,4
27
9,5
77
27,2
2
0,7
7
2,5
1
0,4
2
0,7
43
15,2
18
6,4
32
11,3
283
100

Table 3: Species proportions from the pit assemblage
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Species

Maşat

Kaman-Kale

Gordion

Büyükale

Bos taurus %

32.5

10.8-16.3

6.4-17.2

41-45

Ovicaprids %

12.9

52.6-67.9

55.7-78.6

13-23

Sus scrofa
domestica %

16.9

11.3-21.5

4.2-19.4

13-19

Table 4: Cattle, ovicaprid and pig NISP proportions from Maşat, Kaman- Kale höyük
(Hongo 1996) Gordion (Zeder and Arter 1994) and Büyükkale (Vogel 1952).
A quick look on the contents of the pit showed a predominance of ovicaprid
bones (43,1%) with very few cattle (15.9%) and even fewer of pig (3.9%). Even if exact
percentages are different amongst the sites, this picture seems to be in accordance with the
general trend emerging during the Iron Age (Table 4) when ovicaprids are the commonest
animal utilised. Pig bones are very scarce. Similar trends in the animal husbandry are
noticed in the Iron Age sub-phase IIb from the Kaman-Kalehöyük (Hongo 1996), where
a sudden decrease on pig is noted and together with changes in butchery practises and
architectural evidence it is interpreted as a proof for a shift on the ethnic group inhabiting
the site. Low occurrence of pig has been found at other sites too (Zeder and Arter 1994).
Nevertheless, the pig seems to be fairly common in Oluz höyük (Onar, 2010). The
uncertainty of the pit dating does not allow for sound arguments to be based on these
data. The different species proportions might be due to the mixed dating, taste-economic
position/profession of the people who used those areas to dispose off their rubbish or
simply varying depositional practises and/or taphonomy of the different features (pit vs.
layers). If the two latter are the true explanations, they demonstrate the extent to which
such biases can affect the composition of a bone assemblage and the possible pitfalls in
sampling assemblages and interpreting small sized ones like this from Maşat.
A large amount (compared to the size of the assemblage) of equid bones were found
(table 2). Most of them belong to horse but donkey has also been positively detected. One
humerus and one radius with attached part of the ulna shaft are of the right side of the
skeleton and may have come from the same animal. One almost complete pelvis is of
the left side. Two phalanges and a distal sesamoid had also been found. All these horse
remains come from Maşat layer I. One donkey scapula fragment and one 1st phalange
were also found in the same layer. A horse metacarpal (metacarpal III) was found in the
pit. Wild species are very scanty represented. Two bone fragments and one antler fragment
of red deer and one partridge femur were found.
Mortality Profiles
Very few mandibles, teeth and bones with epiphyses were found. All the ovicaprid
long bones had their epiphyses fused (1 pelvis, 1 scapula 1 distal femur, 1 proximal radius,
1 distal metacarpal, 1 complete metacarpal, 1 complete metatarsal) indicating a rather late
age at slaughter. The only bone with unfused epiphyseal plates was a lumbar vertebra
(both, cranial and caudal plates unfused) and probably was from an animal less than five
years old. One mandible with teeth was found. It was from a kid (Grant stage 14 and Payne
stage C, 6-12 months).
Most of the cattle bones were also fused (3 complete first phalanges, 1 distal femur,
9

3 distal humerii). One proximal tibia was found unfused and belongs to an animal of less
than 42-48 months. A cervical vertebra was unfused on both, the cranial and the caudal
epiphysis and a thoracic vertebra was unfused on its caudal plate. These animals should
be less than five years old (Silver 1969). One cattle horn core is of a female animal and
represents the stage 4 of Armitage (1982), which corresponds with a 7-10 years old adult.
The information from the tooth wear is sparse. A cattle mandible belongs to a very young
animal; Grant (1982) stage 4-5, expected age by Silver (1969) 5-9 months. This can be
considered as the only and faint indication for the exploitation of cattle dairy products. It
may also denote the demand for very tender calf meat. Another mandible belongs to the
stage 43, which must have occurred well after the fifth year of the animal. Amongst the
loose teeth, two third mandible molars are at the same almost wear stage, 1 of them at 1517 the other at 15 (Grant, 1982).
Three neonatal pig bones were found, one radius, one humerus and one metacarpal
IV (not included in Table 5). Their occurrence in the assemblage indicates that pigs were
raised in the site, thus showing a domestic scale economy with households growing their
own pigs probably in the backyards. This fits well with the description of the settlement as
a village (Özgüç, 1982). Amongst the rest of the bones (Table 5) only 4 unfused and three
fused bones were found, corresponding well with the usual patterns for pig slaughter;
some animals killed under the age of 12 months for meat whilst others were kept until at
least the end of their second year for reproduction.
Elements Age
p
12
rp
12
2nd p
12

F
1
1
0

UF Elements
0
mc d
0
1st p
1

Age
24
24

F
1
0
0

UF
1
1
0

Elements
up
rd
tp

Age
36-42
42
42

F
0
0
0

UF
1
1
1

Table 5: Pig epiphyseal fusion data. F = fused, UF = unfused, p = pelvis, r p = proximal
radius, 2nd p = proximal 2nd phalange, mc d = metacarpal distal, 1st p = proximal 1st
phalange, u p = proximal ulna, r d = distal radius, t p = proximal tibia. Age given in months.
Turning now to the dental evidence (Table 6), the most interesting finding is a
group of very young animals (<group 1 in Payne and stages 2 -7 in Grant). These must be
about seven weeks old (Silver 1969) since their fourth deciduous premolar appears to have
just recently been erupted. They are at the age when the pigs have not yet acquired the
maximum growth with the minimum output in man labour and expense. If these are not
deaths caused by illness, they may reflect the taste of the inhabitants for very tender meat
even if economically not profitable. The findings of one very young kid mandible and a
very young cattle mandible provide support for this idea. Alternatively, this evidence may
be interpreted as a sign of the inability to raise a large number of animals either because of
fodder shortage or space limitations within the inhabited area. Given the “village” status
of Maşat during Iron Age, and for the pigs particularly given their omnivorous feeding
habits, this does not seem very probable. It may then have been be the case that a large
number of pigs (and perhaps kids and calves also) was not needed, maybe because there
was not a suitable market to sell the surplus.
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Payne groups < group 1
Age
(7 w or less)
mandt
3
maxt
1
Grant stages
2,3-5,7
mandt
3

group 1
7-11 m
0
0
0

group 1-2
group 2
7-11 to 19-23 m
19-23 m
0
2
1
3
9-24+18-28
0
2

group 2-3
< 31-35 m
1
0
19-23
1

Table 6: Pig tooth wear data. mandt = mandible with teeth, maxt = maxilla with teeth, w
= weeks, m = months. The age of the animals on the < group 1 category are estimated
according to the age of tooth eruption given by Silver (1969).
Apart from these very young animal mandibles, all the rest of the teeth data point
out to a killing after the age of 1.5-2 years.
To sum it up, despite the fact that the evidence used to reconstruct the mortality
profiles of the three domestic animals are very sparse and inferences should be treated
with caution, some insights in animal husbandry have been gained. It appears that the
ovicaprids and cattle are in general kept in an advanced age a fact that indicates their use
for secondary products (traction and milk for cattle, milk and maybe wool for sheep). At
the same time, slaughter at very young age for all three animals was also established. An
animal economy, with adult animals providing secondary products and young animals
slaughtered at demand for meat obviously suits well the needs of a small self sufficient
community.
Pathology
Two pathologic cases were noted on horse bones. Bone growths (exostoses) (Fig.1
and 2) were seen on the horse pelvis, at two areas, close to the acetabulum. These are
porous inside but their surface is rather smooth. They may be the result of infraction or
more probably a tumour. The metacarpal found in the pit was also diseased. The metacarpal
II is partly fused to the metacarpal III at about the mid of its shaft and some swelling is
also observed (Fig. 3). This splint bone pathology is rather common in equids and here the
possible reason is though to be a trauma.
A cattle molar had abnormal growths at roots that might have been the related to
an infection. The root sockets of the premolars 2 and 3 in a cattle mandible lacking any
teeth are filled up with bone that indicates the loss of these teeth ante-mortem. Also a slight
swelling and deformity of the jaw at this region was noticed pointing out to infection.
Butchery and the Scythians
Knifes and only very rarely heavy tools, such as a cleaver, have been used for
butchering the carcasses (Table 7). The marks are fine and sharply defined as one would
have expected for metal tools. 19 bones bear evidence of butchery, the majority of which
are cattle bones. A variety of actions has been recognised such as dismembering, removal
of meat, skinning, and, for cattle, cracking the bone open to remove the marrow. The last
supports the observation that cattle bones had being more intensively fragmented.
Few pig and sheep bones were butchered but this may reflect the paucity of the
bones from these species than a trend not to butcher them. Still, ovicaprids, as compared
to pig, appeared to have been butchered more often and more intensively (28 cut marks for
ovicaprids, only 9 cut marks for pig). Only fine cut marks were observed on ovicaprid and
11

pig bones, aiming to remove the meat and dismember the carcass. One case of filleting has
been observed on a sheep scapula.
Amongst the butchered species the horse is included. Its pelvis and radius had knife
marks, clearly demonstrating the attempt to remove the meat (Fig. 4). 4 cut marks were
counted on pelvis and about 24 faint ones on the radius all of them located on its cranial
side vertical to the longitudinal axis of the bone This may be taken as a proof for the
consumption of horse meat. Consumption of horse appeared to be limited to its flesh only,
obviously cooked off the bone, the bones themselves later discarded without any attempt
to break them up for their marrow. Cut marks on horse bones have been found in Oluz
höyük in Amasya too. (Onar, 2010) Hippophagy is attested in some cultures and one of
them is the Scythians. The presence of Scythians in Black Sea is an interesting subject
and has been discussed in many articles (for some recent ones see Dönmez 2011 and
Tsetskhadze 2011). Even if these butchered horse remains do add up to the evidence of
possibly different cultural entities at this time in Black Sea, cut marks on horse bones may
not be a definite prove for horse – eating. Alternatively, it has been proposed (Allbarela et
al. 1997) that, in some cultures, the removal of horse flesh was practised in order to feed it
to the dogs. This then might explain the fact that the horse bones were not broken up as it
is usually the case for animals utilised for human consumption. The possible presence of
nomads in Maşat höyük is not supported by the evidence of pig breeding in the site. The
pig is an animal not easy to move around in flocks and pig husbandry is practised, usually,
by sedentary people. Nevertheless, this does not definitely mean that nomadic cultures
could not have exercised an influence in local sedentary communities nor that they did not
become themselves such a sedentary people.
Marks
Tool
Purpose
Bones
Species cut chop knife cleaver D
R
S
F
M RH
n
Cattle
45
4
9
2
1
5
2
0
1
1
10
os
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
Ovcd.
28
0
3
0
3
0
0
1
0
0
4
ss
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
Pig
9
0
2
0
1
1
0
0
0
2
Horse
18
0
2
0
0
1
0
0
0
2
Table 7: Butchery data. D = dismembering, R = removing meat, S = skinning, F = filleting,
M = bone cracked open to remove marrow, RH = skinning-removing of horn?, Ovcd. =
ovicaprids, os = ox sized, ss = sheep sized.
Osteometry
Too few bones were measurable to permit any analysis, thus the measurements
are only listed to be used for comparisons with other sites. A question mark at the end of
a number means that the bone was slightly eroded and the measurement is not precise.
Measurements in mm.
Equids
(Donkey) 1st phalange: SD: 20.4, BFd: 27.8, BD: 28.2
(Donkey) Scapula: GLP: 53.3, LG: 34.2, BG: SLC: 38.8?
(Horse) 1st phalange: SD: 36.6? BFp: 49.1, Bp: 53.2, BFd: 42.9, BD: 43.6
(Horse) 3rd phalange: Ld: 49.2, GL: 63.8? BF: 42.9? LF: 23.9?
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(Horse) Distal sesamoid: GB: 46.7
(Horse) Radius: GL: 328.4
(Horse) Humerus: GL: 295.4
Cattle
Astragalus: Bd: 38.0, GLl:57.3, GLm: 51.2
Centrotarsale: GB: 58.9
Mandible: 7: 128.7, 8: 83.0, 9: 47.2, 15a: 68.6, 15b: 44.5, 15c: 35.8
Goat
Astragalus: Bd: 17.8, GLl: 27.6, GLm: 26.5
Metacarpal: GL: 102.7, Bp: 23.0, SD: 14.3, Bd: 26.0
Metatarsal: GL: 100.5, Bp: 17.4, Bd: 21.8
Sheep
Femur Bd: 36.3
Radius: Bp: 27.2, BFp: 24.5
Scapula: GLP: 30.0, LG: 23.3, BG: 20.1, SLC: 17.1
Pig
Mandible: 9a: 32.8, 9c: 37.9, 11: 27.9, 12: 43.6, 16c: 38.8
Metacarpal IV: Bp: 13.5, B: 10.1, Bd: 14.1, LeP. 56.6, GL: 57.9
Partridge
Femur: Bd: 11.5, Dd: 10.4, Lm:62.0
Worked Astragalus
A worked sheep right astragalus was found in layer II (Fig 5). It has a hole drilled
through it on its proximal part and 11 cut marks on its sides.
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Fig. 1: Pathologic horse pelvis

Fig. 2: Pathologic horse pelvis
16

Fig. 3: Splint bone disease on horse metacarpal

Fig. 4: Butchery mark on horse pelvis
17

Fig. 5: Worked sheep astragalus
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KARIŞMIŞ VE DAĞILMIŞ İNSAN KEMİKLERİNİN
SOSYAL DAVRANIŞ KALIPLARININ
ANLAŞILMASINDAKİ YERİ: ÇATALHÖYÜK ÖRNEĞİ
Başak BOZ*
Lori D. HAGER
Giriş
Eski toplumların sosyo-kültürel yapılarının inanç sistemlerine bağlı oluşan kısmı
o topluluğun ölü gömme âdetleri çerçevesinde incelenebilir. Mezar tiplerinin dağılımı,
iskeletlerin yaş ve cinsiyet dağılımları ve ölü hediyelerinin incelenmesi toplumsal yapı
hakkında önemli bilgiler sunar. Ancak her zaman her bir mezarda iyi korunmuş bir
iskeletin olduğu ve bir arkeolog ve antropolog için ideal olan bir durumla karşılaşılmaz.
Bir mezara birden fazla gömünün yapıldığı, bireylerin birbirinden ayırt edilmesinin güç
olduğu durumlar ya da yerleşimin çeşitli yerlerinde atıl durumda olan insan kemikleri
özellikle prehistorik yerleşimlerde sıkça karşılaşılan bir durumdur.
Bu durum, hem iskelet serisinin demografik analizini hem de topluluğun gömü
adetleri ve sosyal yapılarının incelenmesini güçleştirir.
Bu çalışmada, bir toplumun kültürel yapısının anlaşılmasında karışmış ve mezar
dışı alanlara dağılmış insan kemiklerinin değerlendirilmesinin önemi Çatalhöyük Neolitik
iskeletleri üzerinden ele alınmıştır. Ek olarak, sayıca fazla olan iskelet serilerinin minumum
birey sayılarının belirlenmesinde kolaylık sağlayacağı düşünülerek geliştirilen bilgisayar
temelli minumum birey sayısı hesaplama yöntemi tartışılmaktadır.
Çatalhöyük’te İnsan Kemiklerinin Dağılımı
Çatalhöyük, Orta Anadolu’da günümüzden 9400-8000 yıl önceye tarihlenen
Neolitik yerleşim yeridir (Hodder 2007). Yerleşim yerinin dikkat çeken özelliklerinden
biri kesintisiz bir şekilde yaklaşık 1400 yıllık bir yerleşime sahne olmuş olması ve oldukça
geniş bir alana yayılmış olmasıdır. Kerpiç tuğladan yapılan ve birbirine çok yakın evlerde
3,500 ila 8,000 kadar kişinin yaşamış olduğu tahmin edilmektedir (Hodder 2007).
Çatalhöyük’te ölülerin gömülmesi için kullanılan özel binalar yoktu. Ölüler
yerleşim yerinde genellikle evlerin içlerine gömülerek yaşayanlara yakın tutuluyorlardı
(Çizim: 1). Gömü için ev içlerinde özellikle platform ve taban altı tercih edilirken, evlerin
temelleri, ev dışındaki bölgeler ve çöplük olarak kullanılan alanlar ölü gömme için daha
nadir kullanılan bölgelerdi. Bu gömülerden çoğu birincil gömü iken daha az sayıda
ikincil gömü ele geçirilmiştir. Bunların yanı sıra pek çok anatomik bağlantıları bozulmuş
ve dağılmış kemikler hem mezar içlerinde hem de mezar dışında farklı bölgelerde atıl
durumda bulunmuştur (Boz ve Hager baskıda).
Kemiklerin anatomik bağlantılarını kaybetmesi ve dağılması birkaç sebebe
bağlanabilir;
a) Aynı mekânın tekrar tekrar kullanılması mezar içersindeki insan kalıntılarının
büyük oranda karışmasına neden olmuştur (Resim: 1).
* Başak BOZ,Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Edirne/TÜRKİYE.
Lori D. HAGER,Pacific Legacy, Inc., Berkeley CA/USA.
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b) Çatalhöyük gömme âdetlerinin bir parçası olan ölülerin gömüldükten sonra
vücudun bazı kısımlarının çürüme aşamaları sırasında ya da tamamen iskelet
haline geldikten sonra alınması geleneği kemiklerin karışmasına neden olan
faktörlerdendir.
c) Neolitik insanlarının yol açtığı bilinçli yada istem dışı oluşan dağılma ve
karışma dışında Neolitik Dönem sonrası yaşayan insanların bölgeyi mezarlık
olarak kullanmaları sırasında meydana gelen karışmalar.
d) Yer sincapları olarak adlandırılan hayvanların küçük kemikleri farklı yerlere
taşımaları sonucu oluşan dağılmalar nedenler arasında sayılabilir.
Amaç
Bu çalışma, iki araştırma sorusu üzerinde odaklanmıştır.
1. Karmaşık gömülme koşulları, Çatalhöyük insanlarının sosyal hayatları
hakkında, özellikle yaşayanların ölüler ile ilişkileri göz önüne alındığında ne
tür bilgiler sunmaktadır?
2. Gömülme şartları göz önüne alındığında minumum birey sayısı nasıl
hesaplanabilir?
Gömülme Kategorileri
Yerleşim yerinde bulunan insan kemikleri, bulunduğu arkeolojik bağlam ve
laboratuar analizlerine dayanarak gömülüş biçimlerine göre 6 kategori altında toplanmıştır.
1-Birincil Gömüler: İlk gömüldükleri yerde ele geçen iskeletler
2-İkincil Gömüler: İlk gömülme yerlerinden farklı bir yere taşınarak tekrar gömülen
kemikler
3-Üçüncül depozit: Mezar bağlamından daha farklı bir yerde bulunan, bilinçli
gömü olmayan vücut parçaları ve izole kemikler.
4-Bilinmeyeni: Gömülme kategorisi tespit edilemeyenler
Ölü gömme âdetlerinin ortaya çıkarılma çalışmalarında bilinen ve sık kullanılan bu
kategorilerin yanı sıra özellikle karışmış kemiklerin yaygın olduğu Çatalhöyük gömülerine
uygun iki yeni kategori oluşturulmuştur (Boz ve Hager, baskıda);
5-Birincil-anatomik pozisyonu kısmen bozulmuş iskeletler, başka bir bireyin
gömülmesi sırasında daha önce gömülmüş olan bireyin kemiklerinin bir kenara itilmesi
sırasında oluşabilir. Ya da mezar, daha önceden gömülmüş olan bir bireye ait iskeletin
bir ya da birkaç parçasını alma amaçlı açıldığında kemikler anatomik pozisyonlarını
kaybetmiş olabilirler. Her iki durumda da o mezarın içersindekiler ilk gömüldükleri
yerdedir ve iskeletin büyük kısmı anatomik bağlantılarını korumaktadır.
6-Birincil-izole kemikler, mezarların herhangi bir sebeple tekrar açılması sırasında
oluşan müdahaleler,iskeleti oluşturan kemiklerin tamamının ya da bazı parçalarının
tamamen anatomik bağlantılarını kaybederek izole hâle gelmesine neden olabilir. Bu
kemiklerin mezar içersindeki bireylere ait olma olasılığı yüksektir fakat hangi bireye ait
olduğu kesin olarak tespit edilememektedir.
Bulunan insan kemiklerinin gömülme kategorilerine ayrılması, kemiklerin
bulundukları yere nasıl ve hangi koşullar altında geldiğinin anlaşılmasında önemli olmuştur.
Özellikle, mezar dışında atıl durumda bulunan kemiklerde (kategori 3) çoğunlukla yaş,
cinsiyet gibi bilgiler elde edilemediği için genellikle demografik çalışmalarda ve kültürel
yapı çalışmalarında göz ardı edilmektedirler. Ancak, üçüncül depozit kateorisine giren
dağınık kemikler ve vücut parçalarının yerleşimde ele geçen toplam birey sayısının
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ne kadarını oluşturduğu ve hangi koşullarda dağıldıklarının anlaşılması, Çatalhöyük
insanlarının ölülerine karşı tutumları ve toplumun davranış kalıpları hakkında önemli
bilgiler verebilir.
Minumum Birey sayısı (MNI)
Veri tabanında gömülme kategorilerine göre yapılan her bir kayıt, gruplamanın
doğası gereği, bir bireyin bütün bir iskeletini içerebildiği gibi mezar içersinde ya da
mezar dışında dağılmış, bir bireyle ilişkisi kurulamayan tek kemikleri de içerebilmektedir.
Bu şekildeki Çatalhöyük iskelet serisi için toplam 1878 kayıt yapılmıştır ve bu sayı
maksimum birey sayısını vermektedir. Ancak, hangi bireye ait olduğu bilinmediği için ayrı
kayıt edilen kemiklerin aynı bireyi oluşturma ihtimali sebebiyle iskelet serisini oluşturan
kemiklerin en az kaç bireyle temsil edildiğinin hesaplanması gerekmektedir. Bu şekilde
verili seri için demografik ve kültürelyapının detaylı profili çıkarılabilir.
Minumum birey sayısının hesaplanması için 2 yol uygulanmıştır:
1-Standart MNI yöntemi: İskeletin arkeolojik bağlamı ve laboratuvar analizlerine
dayalı olan MNI hesaplamaları için, yaş, cinsiyet, tekrar eden elementler ve boyut gibi
standart faktörler kullanılmıştır. Bu yöntemde, birincil- izole kemikler (kategori 6)
sadece birincil gömülerde (kategori 1), birincil–anatomik pozisyonu kısmen bozulmuş
iskeletlerde (kategori 5) ya da ikincil gömülerde (kategori 2) bir eşleşme varsa dikkate
alınmıştır. Bu yöntem daha çok bir bina yapısı gibi belirli bir alanda yapılmış olan bilinçli
gömülerin sayısını anlamak üzere kullanılmıştır.
2-Bilgisayar ortamında hesaplanan:MNI, hayvan kemikleri analizleri için uygulanan
diagnostik bölge (DZ) metodu insan iskeletleri veri tabanına uyarlanmıştır (Watson 1979;
Russell & Martin 2005) ve yerleşim içerisinde bulunan bütün kalıntılarının sayılmasını
amaçlayan bir metottur (Boz ve Hager baskıda). Veri tabanına girilmiş olan iskeletlere ait
bazı kemiklerin (ör; uzun kemikler vb) morfolojik olarak karakteristik bir bölümünün (ör;
alt ve üst uçları gibi) %50 ya da üzeri var olduğu durumlarda dikkate alınmıştır.
Bu yöntemle, mezar içerisinde olup olmadığı dikkate alınmadan yerleşim içersinde
bulunan tüm insan kemikleri minumum birey sayısına dahiledilmiştir. Bu şekilde insan
kalıntılarının çok fazla olduğu durumlarda tüm yerleşime dağılan kemiklerin analizini
kolaylaştırmak ve hızlandırmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda sadece karşılaştırılmak
istenen belirli bölgelerdeki ör; çöplük alanlarında bulunan insan kemiklerinin görülme
sıklığı, bu uygulamanın yaş ve cinsiyet olarak fark gösterip göstermediğine dair bilgiler
elde ederek sosyal yapıyı anlama amacı güdülmüştür.
Bulgular ve Tartışma
MNI
İki yönteme göre hesaplanan birey sayılarındaki tutarlılık ölçülmek üzere belirli
mekânlar kontrol grubu olarak karşılaştırılmıştır (Tablo 1).
Çok fazla bireyin farklı zamanlarda aynı bölgeye gömülmesi ile karmaşık bir gömü
hikâyesine sahip olan Bina 1 için bilgisayar sayımı 34 iken gözleme dayalı birey sayısı
58’dir. Buna karşın örneğin Bina 44 ve 58’de bilgisayar ortamında hesaplanan birey
sayıları, gözleme dayanan yöntemle elde edilen birey sayılarından birer tane fazladır. İki
yöntem arasında beliren farklılıkların iki sebebe bağlı olduğu görülmüştür.
1.

Bilgisayar veritabanında bireylerin sayılma şekli: Veritabanının hesapladığı
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2.

birey sayısındaki düşüklük Çatalhöyük iskelet serisinin çok parçalı olmasından
kaynaklanmıştır. Diagnostik (tanımlanabilir) bölge sisteminde aynı kemiğin
birden fazla sayılmaması için %50 ve daha fazlasının olması gerekmektedir.
Diagnostik bölgenin sayılması kriteri getirilmeden önce dizayn edilen hâli
hazırdaki veri tabanında, kemiklerin ne kadarının varolduğu belirtilmeden
“var” veya “yok”, var ise “tam” veya “parçalı” olarak kayıt edilmiştir. Bu
sebeple, seçilen ve sayılması istenen karakteristik bölgelerin parçalı olduğu
durumlarda, diğer parçasının başka bir kayıt olarak girilmiş olma ihtimaline
karşın bilgisayar bu kemikleri gözardı etmektedir. Sadece belirlenen bölgelerin
tam ve eksiksiz olduğu kayıtlar minimum birey sayısı hesaplamalarına
dahil edilmektedir. Bina 1’de görülen farklılık bu duruma örnektir ve bazı
iskeletlerin tüm kemiklerinin var fakat parçalı olduğu durumlarda sayılmadığı
tespit edilmiştir.
Mezar dolgusu içersinde bulunan dağınık kemikler: Standart gözleme dayalı
minimum birey hesaplama yönteminde mezar içersinde herhangi bir bireyle
bağdaştırılmayan, özellikle küçük kemikler, mezar dolgu toprağının farklı
yerlerden getirilmiş olma ihtimali gözönünde bulundurularak sayıma dâhil
edilmemektedir. Bilgisayar hesaplamasında ise sayımı yapılan alandaki tüm
kemikler dâhil edildiği için Bina 44 ve 58’de karşılaşılan birey sayısındaki
fazlalık bu duruma örnektir (Tablo:1).

Bu sonuçlar, Standart MNI yönteminin tamamen dağılmış iskeletleri dâhil
etmeyerek, temsil edilen birey sayısının düşmesine neden olduğunu göstermektedir. Buna
karşın, bilgisayar veri tabanına dayalı yöntem ise iskeletlerin, korunma durumlarına göre
birey sayısını daha düşük hesaplamaktadır. Veri tabanındaki kırıklı kemiklerin sayılımı
problemi giderildiği takdirde bilgisayar yönteminin büyük kolaylık sağlayacağı ve
yerleşim yerinde bulunan tüm kemikleri dâhil ettiği için daha gerçekçi bir demografik
profil çıkaracağı düşünülmektedir.
Çatalhöyük Ölü Gömme Biçimleri
Çatalhöyük iskelet serisinin genel olarak parçalı olduğu göz önüne alındığında, ölü
gömme adetlerinin belirlenmesinde gerekli olan demografik dağılım standart sisteme göre
yapılan birey hesaplamalarının sonuçlarına göre değerlendirilmiştir.
Çatalhöyük gömüleri ağırlıklı olarak birincil tekil gömülerdir (Andrews ve diğerleri
2005; Boz ve Hager baskıda). Birincil, izole kemikler (kategori 6) %62 ile en büyük grubu
oluşturmaktadır. Mezar dışında, yapı malzemelerinin içinde, çöplükte, dolgu toprağı
içerisinde atıl durumdaki kemikler olan üçüncül kemikler, bir sonraki en yüksek oranı
oluşturmaktadır (Grafik 1a). Sadece birincil, ikincil ve birincil- anatomik bağlantısı kısmen
bozulmuş bireyler ele alındığında birey sayısı 371’e düşmektedir (Grafik 1b). Birincil,
anatomik bağlantılarını kısmen yitirmiş bireyler %52’lik bir oranı oluştururken, birincil
gömüler %42 oranındadır. İkincil gömüler ise %6 ile düşük bir oranı temsil etmektedir.
Tüm gömülme kategorilerini oluşturan insan kemikleri göz önüne alındığında,
yerleşim içerisine gömülme anlamında yaş veya cinsiyete dayalı bir ayrımın yapılmadığı
ortaya çıkmıştır. Buna karşın, yine de belirli bir grubun (her yaş ve cinsiyeti barındıran aile
ya da kin grubu vb.) yerleşim dışına gömülmüş olma ihtimali yadsınamaz.
Tüm kategorilerde spesifik yaş tayini yapılamayan, birincil mezarlardan gelen
dağılmış kemikler ile üçüncül kemikler arasında erişkin bireylere ait olanlar diğer yaş
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gruplarına göre daha fazla temsil edilmektedir (Grafik 2a). Sadece birincil, ikincil ve
anatomik bağlantılarında kısmen bozulma olan grup göz önüne alındığında erişkin
olmayan grup erişkinlere kıyasla daha yüksek bir oran sergilemektedir. Özellikle, yeni
doğan, bebek ve çocuklar bu grubun çoğunluğunu oluşturmaktadır (Grafik 2b).
Tüm gömülme kategorilerine giren bireylerde cinsiyete bakıldığında, cinsiyet tayini
yapılamayacak kadar genç olanların tüm grubun %77’sini oluşturduğu görülmektedir.172
erişkinden cinsiyet tayini yapılabilenler karşılaştırıldığında ise kadınların oranının
erkeklere göre daha yüksek olduğunu görülür (Grafik 3).
Her bir evde bulunan toplam birey sayısı, evler arasında büyük bir çeşitliliğin
olduğunu göstermektedir (Grafik 4). Örneğin Bina 1, 58 bireyle temsil edilirken, yakınında
bulunan ve büyük bir yapı olan Bina 3 sadece 10 bireye ait kalıntılar içermektedir. Buna
karşın, Çatalhöyük standartlarına göre küçük boyutlarda bir yapı olan Bina 49, 15 birey
içermektedir. Binalar arasındaki bu çeşitliliğin sebepleri arasında bazı binaların ait olduğu
grubun üyeleri tarafından ortak gömü alanı olarak kullanılıyor olması sayılabilir. Ancak
dişlerdeki genetik morfolojik özelliklerin incelenmesi sonucu ev içlerinde gömülen
bireyler arasındaki genetik yakınlık ile yerleşimin diğer bölgelerindeki genetik yakınlık
arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (Pilloud and Larsen 2011). Bu durumda, ev
ile içerisinde gömülü olan bireylerin arasındaki ilişkinin ne olduğuna dair kesin bir fikir
yürütmek şu an itibarıyla mümkün değildir.
Vücut Parçalarının Alınması (Ata Kültü?)
İkincil gömüler, birincil gömülere göre çok daha düşük oranda olmasına rağmen,
Çatalhöyük ölü gömme âdetlerinde önemli bir yer tutmaktadır.
Anatomik bağlantılarını koruyan, kollar, bacaklar, el ve ayakların yanı sıra,
başsız iskeletler ya da sadece kafataslarından oluşan geniş bir yelpazede temsil edilen
vücut parçalarının alınması/ayrılması âdeti Çatalhöyük’te yaşamın bir parçasıydı (Resim
:1). Birbiri ile eşleşmeyen bu parçaların yaş ve cinsiyet dağılımına bakıldığında vücut
parçalarının alınacağı bireylerin seçimi konusunda herhangi bir cinsiyet ya da yaş
grubunun tercih edilmediği görülmektedir (Grafik 5).
Bazı durumlarda, kemiklerin, vücudun yarı çürümüş hâldeyken alınmış oldukları
belirlenmiştir.Kesi izlerinin çok az olması Çatalhöyük insanlarının vücut parçalarının
ayrılmasında oldukça ehil olduklarını göstermektedir. Yaşlı bir kadına ait iskelet bu
duruma güzel bir örnek oluşturmaktadır (Resim: 2). Bu bireyde, kürek kemikleri, köprücük
kemikleri, kollar ve bacaklar kalan kemiklerde hiçbir kesik izi bırakmadan alınmıştır.
Tüm kanıtlar, bu işlemin başka bir yerde gerçekleştiğini ve işlem sırasında iskeleti en
azından ligamentlerin bir arada tutmuş olması gerektiğini göstermektedir. Kalan vücut
kemikleri daha sonra bulunduğu mezara getirilmiştir. Kol ve bacakların diğer kemiklere
zarar vermeden alınmış olması, bu işlemlerin bilinçliliğini ve insan anatomisi bilgisini
göstermektedir.
Pişmiş topraktan yapılmış olan ön yüzü hamile, arka yüzü iskeleti canlandıran
figürinin arka kısmındaki kemiklerin anatomik olarak çok doğru bir şekilde yerleştirilmiş
olması da Çatalhöyük insanlarının insan anatomisine ne kadar aşina olduklarının diğer bir
göstergesidir (Resim: 3).
Bulunan tüm insan kemiklerinin gömülme kategorilerine göre sınıflandırılması bazı
bireylerin vücut parçalarının bilinçli olarak alındıktan sonra ne yapıldıkları hakkında bilgi
edinilmesine olanak vermiştir. Bazı durumlarda, Çatalhöyük insanları, terk ettikleri evdeki
ölülerinin bazı parçalarını yanlarına alarak, yeni evlerinin tabanları altına gömüyorlardı
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(Boz ve diğerleri 2008).
Bazen, bir mezardan alınan parçalar başka bir mezardaki bireylerin kalıntılarının
yanına gömülüyordu. Bunların yanı sıra, bazı parçaların özellikle kafataslarının daha özel
amaçlarla obje olarak kullanıldığı görülmüştür. Örneğin, iki kafatasının bir binanın terki
sırasında çöken tavanın yanına alınları birbirine değecek şekilde yerleştirilmesi, binanın
terk edilmesi ile ilişkili olduğunu düşündürmüştür. Başka bir evin yapımı sırasında bir
kafatası, tavanı destek amaçlı kullanılan bir dikmenin altına gömülmüştür. Bu da yine yeni
ev için bazı dileklerin gerçekleşmesi için kullanıldığına işaret etmektedir.
Çatalhöyük’te bulunan sıvalı kafatasının sıva ve aşı boyasının birkaç defa
yenilenmiş olması gömülmeden önce muhtemelen bir süre sergileme amacıyla
kullanıldığını düşündürmüştür. Obje olarak kullanımının ardından yaşlı bir kadınla
birlikte gömülmesi ikisi arasındaki yakın ilişkinin de bir göstergesi olabilir (Resim: 4).
Emek sarf edilerek sıvanıp boyanan ve bir süre sergilenmeye değer bulunan kafatasının
sahibinin ve kolları arasına konulduğu bireyin de grup için önemli olması gerekmektedir.
Bu kafatası Çatalhöyük’te bulunan ilk ve tek sıvalı kafatasıdır. Başka bir bireyin kollarında
bulunması ise, diğer sıvalı kafatasları bulunan Anadolu ve Yakın Doğu’daki merkezler göz
önüne alındığında yine tek örnektir ve obje olarak kullanılmasının yanı sıra diğer insanlar
tarafından nasıl değer verildiğini gösteren ilk örnektir. Bu gömü aynı zamanda bir evin
temelinde bulunduğu için, bir evin bitişini, diğerinin başlangıcını temsil etmek amacıyla
buraya gömülmüş olabilir.
Bu örneklere rağmen pek çok durumda, ölen kişinin vücudundan büyük bir dikkatle
ayırdıkları parçaların hangi amaçla alındığı ve daha sonra ne yapıldıklarına dair kanıt
yoktur.
Örneğin, hiçbir kesik izi bırakmadan itina ile yaşlı bir kadından alınan kollar ve
bacakların ne amaçla kullanıldıklarına dair bir kanıt bulunamamıştır. Bu birey bulunduğu
evde (Bina 49) gömülen son bireydir ve dolayısıyla alınan kemiklerin yeni bir evin
yapımında kullanılmış olma ihtimalinden söz etmek mümkündür.
Sonuç
Uygulanan minumum birey sayısı hesaplama yöntemlerinden bilgisayar temelli
yöntem, parçalı iskeletlerin sayımındaki problem giderildiği takdirde, bir yerleşim
yerinde bulunan tüm kemikleri değerlendirerek demografi çalışmalarına katkı sağlama
potansiyeline sahiptir.
Standart minumum birey sayısı hesaplama yöntemi değerlendirmelerde önemini
göstermiştir. Bu yöntemin en büyük dezavantajı mezar dışındaki tüm alana dağılmış
kemikleri değerlendirme güçlüğüdür. Çatalhöyük iskelet serisinde her iki metodun
uygulanması yöntemlerin güçlü ve zayıf noktalarını göstermiş, dolayısıyla yerleşim
yerindeki karışıklığın daha iyi görülebilmesini sağlamıştır.
Minumum birey sayılarının belirlenmesinden sonra ölü gömme adetleri ile ilgili
daha detaylı çalışmanın yapılabilmesi mümkün olmuştur.
İskeletlerin ve izole kemiklerin gömülme biçimlerinin, yerleşim yerlerinin
özelliklerine göre sınıflandırılması, sosyo-kültürel yapıyı anlamada oldukça önemlidir.
Yapılan analizler, Çatalhöyük insan kemiklerinin dağılımında, Neolitik Dönem sonrası
gruplar ve hayvanlardan daha çok sosyal faktörlerin rol oynadığını göstermektedir.
Çatalhöyük insanları, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeden bazı bireyleri ata olarak
benimsemişler ve bu kişilerin bir parçasını günlük yaşamlarında hatırlayacakları,
görecekleri şekilde sergilemişler ya da evlerini korumak, bereket getirmek gibi amaçlarla
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belirli yerlere gömmüşlerdir. Ancak, üçüncül kemikler olarak sınıflanan, bilinçli ya da
bilinçsiz şekilde mezar dışı alanlara dağılan kemiklerin yüksek oranda olması iki ihtimali
akla getirmektedir.
1. Sadece belirli bir gruba ait kişiler, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan özel
uygulamalara tâbi tutuluyorlardı. Diğer kesimin mezarlarına gereken önem
verilmiyordu.
2. Ya da alınan vücut parçaları üzerinden yaratılan sosyal hafız aile hatırlanan
özel kişiler birkaç nesilden sonra unutulup yerini yenileri alıyordu.
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Çizim 1: İllustrasyon Kathryn Killackey, 2011.Çatalhöyük Araştırma Projesi

Çizim 2: Bina 49 içersinde bulunan bireylerin buluntu yerleri
(Çizim Camilla Mazzucato)
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Resim 1: Vücut parçalarının ayrılması
ve ikincil gömüler
(Fotoğraf Jason Quinlan)

Resim 2: Tüm omuz kemeri, kolları
ve bacakları alınmış yaşlı bir kadına ait
iskelet (Fotoğraf Jason Quinlan)
27

Resim 3: Arka tarafı sırt iskeletini gösteren kadın figürini
(Fotoğraf Jason Quinlan)

Resim 4: Sıvalı kafatası ve mezar içersinde bulunduğu durumu
(Fotoğraf Başak Boz, İllustrasyon Kathryn Killackey)
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Grafik 1: a) Tüm Gömülme Kategorilerine giren insan kemiklerinin dağılımı, b) Birincil,
ikincil ve birincil-anatomik bağlantısı kısmen bozulmuş bireylerin dağılımı

Grafik 2: a) Tüm Gömülme Kategorilerine giren insan kemiklerinin
yaş dağılımı, b) Birincil-izole kemikler ve üçüncül kemikler hariç yaş
dağılımları
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Grafik 3:Tüm gömülme kategorilerine giren
bireylerde cinsiyet dağılımı

Grafik 4: Kuzey Çatalhöyük’te yer alan binalardaki minimum birey sayıları

Grafik 5: Bilinçli olarak alınan vücut parçalarının yaş ve cinsiyet dağılımları
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MYNDOS TOPLUMU DİŞLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Zehtiye Füsun YAŞAR*
Derya ŞAHİN
Giriş
Kimlik tespiti, yaşayan ya da ölü kişinin tanımlanması, diğer kişilerden ayırt
edilmesi için mevcut özelliklerinin belirlenmesidir (Hancı, 2002). Arkeolojik kazılar
sonucu açığa çıkarılan yumuşak dokularından ayrılarak iskelet haline gelmiş bireylerin
tanımlanmasında da tıpkı adli tıpta olduğu gibi yapılması gereken ilk işlem kimlik
tespitidir (kimliklendirme).Antropolojik çalışmalarda toplumlara ait iskelet kalıntıları
değerlendirilirken kimlik tespiti için yaş, cinsiyet, biyolojik çeşitlilik, fiziksel özellikler
gibi çeşitli parametrelerden yararlanılır (Hancı, 2002; Afşin, 2004). İncelenen antropolojik
toplumlarda demografik verileri ortaya çıkarmak amacıyla öncelikle bireylerin yaş ve
cinsiyetini belirlemek gerekecektir. Antropolojik materyal üzerinde yapılan yaş tahmini
çalışmalarında, vücudun diğer kemiklerine göre fiziksel etkenlere karşı daha dayanıklı olan
dişlerden sıklıkla yararlanılır (Alt and Türp, 1998). Dişler, bu özellikleri nedeniyle, canlı
türleri arasında ayırım yapılmasında, beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesinde,
dolayısıyla topluluklarının sosyo-kültürel özelliklerinin incelenmesinde oldukça önemli
bilgiler sağlarlar.
Antropolojide yaş tahmini çalışmalarında iskeletsel ve dental yaşlandırma
metotlarından yararlanılır. İskeletsel yaş; kemik büyümesi, maturasyon gibi kriterlere göre
değerlendirilir. Dental yaş ise, insandaki geçici ve sürekli dişlerin gelişim aşamalarının
dental gelişim tablolarıyla karşılaştırılması yoluyla belirlenir. İskeletsel ve dental yaş
tahminleri, birlikte kullanılarak bireyin gerçek veya kronolojik yaşının ortaya çıkarılmasına
yardım ederler İskeletlerde yaş tahmini; bebek ve çocuklar, genç erişkinler ve erişkinlerde
farklı yöntemler kullanılarak yapılır.
Bebek ve çocuklarda uzun kemiklerin uzunluğu, kemikleşme merkezleri ve
diş sürme zamanları yaş tahmini için kullanılan yöntemlerdir.Doğum öncesi 3. aydan
doğuma kadar olan sürede clavicula, humerus, radius, ulna, femur, tibia ve fibula gibi
uzun kemiklerden yararlanarak iskeletlerden yaş tahmini yapmak mümkün olabilmektedir
(Fazekas I., Kosa, F., 1978). Çünkü; doğumdan sonra yaklaşık 14 yaşına kadar uzun
kemiklerde epifizler kaynaşmaz ve kemik büyümeleri devam eder ve bu dönemde
uzun kemiklerin maksimum uzunluklarından yararlanarak yaş tahmini yapılabilir (Bass
W.M.,1987). Bebek ve çocuklarda yaş tahmininde kullanılan ikinci yöntem kemikleşme
merkezlerinin değerlendirilmesidir. Hamileliğin 11. haftasında bir insan iskeletinde
yaklaşık 806 kemik büyüme merkezi bulunurken, doğumda bu merkezlerin sayısı 450’ye
kadar inmekte ve bu süreç büyüme gelişiminin sonlanmasına kadar devam etmektedir.
İnsan iskeletindeki her kemik farklı zamanlarda oluşup geliştiği için bebek ve çocuklarda
yaş tahmini yapılırken kemikleşme merkezlerinden de yararlanılır. (Bass W.M.,1987).
Bebek ve çocuk iskeletlerinde yaş tahmininde kullanılan üçüncü ve en güvenilir yöntem
*
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ise süt dişlerinin tomurcuklanmasından başlayarak süt dişlerinin ve daimî dişlerin gelişim,
sürme zamanı ve sırasını takip eden dental yaşlandırmadır.
Bebek ve çocuklarda dental yaşlandırma yoluyla yapılan yaş tahmini, intrauterin
yaşamın 3. ayından karışık dişlenme dönemi sonuna kadar güvenilirliği yüksek bir
yöntemdir. 26 haftalık bir fetüste çene kemiği incelendiğinde; alt çene röntgen filminde
mineralize olmaya başlamış diş embriyonlarıve birinci süt azısının iki çıkıntısı görünür.
Fetüs 30 haftalık olduğunda ise; ön dişlerdeki (kesici dişler) mineralizasyonunun daha
belirgin olduğu, kesici dişin kronunun %60’ının oluşumunun tamamlandığı ve alt ikinci
süt azı dişinin mineralize olmaya başladığı gözlenir.
İnsanlarda süt ve daimî olmak üzere iki tip dişlenme mevcuttur. İki tip dişlenmenin
mevcut olmasının doğal sonucu olarak dişlenme evreleri; süt dişlenme, karışık dişlenme
ve daimi dişlenme olarak üç grupta değerlendirilir. Doğumdan sonra 6. ayda insanın
yaşamının ilk dişleri olan süt incisiveleri (kesici dişler) çıkar ve süt dişlenme dönemi
olarak isimlendirdiğimiz bu dönem, 24. ayda ikinci süt molarlarının erüpsüyonu (sürmesi)
ile sonlanır. Süt dişlerin yerlerini yavaş yavaş daimî dişlere bıraktığı karışık dişlenme
dönemi; 6 yaşında ilk daimî diş olan 1. molarların (büyük azı dişleri) çenede görülmesiyle
başlar,14 yaşına kadar devam eder. Bu yaştan sonra sürmesi gereken tek diş 3. daimi
molardır, bu dişler gerek sürme yaşı gerekse, morfolojik açıdan farklılıklar göstermektedir.
Bu nedenle 14 yaşından sonra ve sadece 3. molarlara göre yapılan yaş tahminleri süt ve
karışık dişlenme dönemlerinde yapılan tahminlere göre daha az güvenilirdir (Ubelaker,
1978; Yaşar ve ark., 2002). İnsan dişlerinin bu özellikleri; bize intrauterun yaşamın 5.
ayından karışık dişlenme dönemi sonuna kadar süt ve daimî dişlerin mineralizasyon,
formasyon ve erüpsiyon (sürme) zamanları konusunda hazırlanan skalalar yardımıyla
fetüs, bebek ve çocukların yaş tahmini yapma olanağı sağlamaktadır (Schour and Massler,
1940; Massler and Schour,1941).
Bu çalışma, Myndos kazısında bulunan mezarlardan çıkarılan bebek ve çocuk
iskeletlerinde dişler yardımıyla yapılan yaş tahmininin güvenilirliğini tartışmak amacıyla
hazırlanmıştır.
Materyal
Bu çalışmanın materyalini, Myndos kazısı sırasında 11 mezardan çıkarılan bebek
ve çocuk iskeletleri oluşturmaktadır.
Myndos kazısı, 2005 sezonunda Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Yaşar
Yıldız’ın başkanlığında ve Prof. Dr. Mustafa Şahin’in bilimsel danışmanlığında başlanmış
olan kazı, 2006 sezonundan itibaren Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü’ne devredilmiştir ve kazı çalışmaları halen Prof. Dr. Mustafa Şahin’in
başkanlığında devam etmektedir.
Kazı çalışması sırasında çıkarılan iskeletler değerlendirilmek üzere Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Laboratuvarına
gönderilmiş ve çalışmanın sonuçları rapor hâlinde kazı başkanına teslim edilmiştir.
Çalışmada değerlendirilen bebek ve çocuk iskelet kalıntıları Myndos kazısında 7’si
Kripta içinde 4’ü kripta dışında olmak üzere 11 mezardan çıkarılmıştır (www.20.uludag.
edu.tr/~arkeoloji/myndos.htm). İskelet kalıntılarının; kazı alanındaki toprağın özellikleri,
bölgedeki deprem ve yangın gibi doğal felâketlerin sıklıkla görülmesi nedeniyle çok parçalı
olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, gerçekleştirilen temizlik işleminden sonra öncelikle
restorasyon işlemi yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda bile, gerek uzun kemiklerin gerekse
kafa iskelet kalıntılarının bir bütün hâline getirilebilmesi 6 envanter numaralı mezarda
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bulunan bir erkek birey hariç mümkün olmamıştır. Mezarlardaki iskelet kalınlıkları,
renkleri, kemik dokunun yapısı değerlendirilerek birey ayrımı yapılmaya çalışılmıştır. Bu
işlemler sırasında birey sayısını belirlemede özellikle çene kalıntılarından yararlanılmıştır.
Yapılan incelemelere göre kafa iskelet kalıntılarının değerlendirilmesiyle toplumda 123,
çene kalıntılarının değerlendirilmesiyle ise 194 bireyin varlığı belirlenmiştir. İncelemeler
sırasında dikkati çeken en önemli özellik her mezarda farklı bireylere ait çene, el-ayak
parmağı ve vertebraların bulunmasıdır.
Metot
Değerlendirmeler sırasında iskelet kalıntılarının çok parçalı olması nedeniyle yaş
tayini konusunda bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Bebek ve çocuklarda yaş tayini çeneler
ve çenelerde bulunan dişler yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Dişler yardımıyla yaş tayini
yapılırken iki farklı yöntem kullanılmıştır. Karışık dişlenme döneminde olduğu belirlenen
bireylere ait çenelerde diş sürme zamanları yardımıyla; bebeklerde ise çenelerden
(portable diş röntgen cihazıyla) film çekilerek henüz sürmemiş süt veya daimi dişlerin
gelişimi incelenerek yaş tahminleri yapılmıştır. Bu çalışmada bebek ve çocukların diş yaşı
tayini için, Ubelaker (1978) kriterlerinden yararlanılmış, dişlerin numaralandırılmasında
FDI (Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu) numaralandırma sistemi (Ubelaker, 1978;
Buikstra, Ubelaker, 1994; Afşin, 2004) kullanılmış ve diş patolojileri değerlendirilirken
ise Brothwell (1981), Hillson (1990), Buikstra ve Ubelaker (1994) tarafından hazırlanan
kriterlerden yararlanılmıştır.
Diş incelemeleri yapılırken dişler; öncelikle izole hâlde olup olmamalarına göre,
daha sonra da izole hâldeki dişler, ait oldukları çene ve çenenin sağ veya solunda yer
almalarına göre ayrılmıştır. Değerlendirme sonunda uygulanan bu kurala göre dişler;
1. İzole olmayan süt dişleri (32 maxilla, 71 mandibulaya ait toplam 103),
2. İzole olan ve sağ-sol ayrımı yapılan süt dişleri (113 maxilla, 97 mandibulaya ait
toplam 210 adet ),
3. İzole olan ve sağ -sol ayrımı yapılamayan süt dişleri (31 adet),
olmak üzere üç gruba ayrılmış ve toplam 344 süt dişi; hypoplazi, aşınma, çürük,
varyasyon açısından incelenmiştir.
Bulgular
Demografik değerlendirmenin yapılabilmesi için bireyler bebek (0-2,49 yaş), çocuk
(2,5-14,9 yaş), adölesan (15-17,9 yaş), genç erişkin (18-29,9 yaş), orta erişkin (30-44,9
yaş) ve ileri erişkin (45 yaş ve üzeri) olarak sınıflandırılmıştır (Acsadi ve Nemeski, 1970).
Bebek grubunun yaş aralığının belirlenmesinde süt dişlenmenin 24-36 ayda tamamlanması
baz alınmıştır.
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Cinsiyet
Fetüs
Bebek
Çocuk
Kadın
Erkek
Erişkin
TOPLAM

Çene
n

%

1
7
40
4
9
133
194

0,5
3,6
20,6
2,1
4,6
68,6
100

Kafa iskeleti
n
%
1
3
6
0
0
113
123

0,8
2,4
4,9
0
0
34,2
100

Tablo 1: Kafa iskelet ve çene kalıntılarının cinsiyete göre dağılımı

Grafik 1: Kafa iskelet ve çene kalıntılarının cinsiyete göre dağılımı
Toplumdaki birey sayısı, iskelet kalıntılarının çok parçalı olması nedeniyle çene ve
kafa iskelet kalıntılarına göre ayrı ayrı yapılmış ve bu durumun doğal sonucu olarak her
iki tip kalıntıya göre toplumda farklı birey sayısına ulaşılmıştır. Bu değerlendirmeye göre
toplumda kafa iskelet kalıntısına göre 123, çene kalıntılarının sayısına göre ise 194 bireyin
varlığı belirlenmiştir (Tablo 1, Grafik:1) Toplumda belirlenen bebek ve çocuk sayısı
48olup, bunlardan 32’sinin (%66,7) yaş tayini, çenelerden diş röntgen filmi çekilerek diş
gelişim aşamaları yardımıyla belirlenmiştir. Diğer bireylerde çene kalıntılarının çok küçük
parçalar halinde olması ve yaş tahmini için gerekli verinin bulunmaması nedeniyle sadece
bebek veya çocuk olduğu belirlenmiş ve bu nedenle güvenilirliği az olacağı düşüncesiyle
yaş tahmini yapılmamıştır.
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Toplumda mevcut fetüs, bebek ve çocukların mezar numaralarına göre dağılımına
baktığımızda; kripta dışında yer alan M1-M2-M11-M12 numaralı mezarlarda 4 bebek ve
17 çocuk çene kalıntısıolduğu görülmüştür. Kripta içinde yer alan M3-M4-M5-M6-M7M8-M9 numaralı mezarlarda ise 1 fetüs,3 bebek ve 23 çocuk bireyin varlığı belirlenmiştir.
Kripta içi mezarlarda bebek ve çocuğun olması yanı sıra fetüse ait bir bireyin de bulunması
bu mezarda hamile bir kadın bireyin de varlığını düşündürmektedir (Tablo 2, Grafik:2).

Mezar No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
TOPLAM

Fetüs
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Bebek
0
2
0
1
1
0
0
0
1
0
2
7

Çocuk
8
3
1
0
7
0
8
3
4
2
4
40

Tablo 2: Bebek, çocuk ve fetüs çenelerinin mezar numaralarına göre dağılımı

Grafik 2: Bebek, çocuk ve fetüs çenelerinin mezar numaralarına göre dağılımı
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Toplumdaki bebek, çocuk ve fetüse ait çeneler, tiplerine göre incelendiğinde 13
maxilla,33 mandibula, 2 tane ise aynı bireye ait olduğu belirlenen maxilla ve mandibula
olmak üzere toplam 48 bireye ait çene bulunmuştur (Tablo 3, Grafik:3).

Maxilla
Çocuk

11

Mandibula Maxilla- Mandibula TOPLAM
27

2

40

Bebek

2

5

0

7

Fetüs

0

1

0

1

13

33

2

48

TOPLAM

Tablo 3: Bebek, çocuk ve fetüs çenelerinin çene tiplerine göre dağılımı

Grafik 3: Bebek, çocuk ve fetüs çenelerinin çene tiplerine göre dağılımı
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Fetüs, bebek ve çocuklardan diş röntgeni çekilerek yaşı belirlenen 32 bireyin yaş
gruplarına göre dağılımı Tablo 4 ve Grafik 4’te verilmiştir.

Grafik 4:Toplumdaki bebek ve çocukların yaşlarının dağılımı
Diş Yaşı
n
%
0-32 ay
2
6,25
3
5
15,63
4
1
3,13
5
2
6,25
6
7
21,88
7
7
21,88
8
2
6,25
9
2
6,25
10
2
6,25
11
2
6,25
Toplam
32
100
Tablo 4: Toplumdaki bebek ve çocukların yaşlarının dağılımı
Çalışma kapsamındaki grup diş patolojileri açısından değerlendirildiğinde izole
haldeki süt dişlerinde hypoplazi oranının %14,8 olduğu ve sadece bir süt molarında
çürüğün varlığı belirlenmiştir. İzole olmayan süt dişleri değerlendirildiğinde ise, bu
dişlerde hypoplazi ve çürük olmadığı gözlenmiştir.
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Sonuç
Dişlerden yaş tahmini, 14 yaşına kadar süt ve daimî dişlerin gelişim ve sürme
durumları; karışık dişlenme döneminin bitiminden 20 yaşa kadar olan dönemde diş
köklerinin gelişim durumları; ileri yaşlarda ise diş dokusunda oluşan değişiklileri
incelenerek yapılır (Ajmal ve ark., 2001 ). Diş gelişimleri için hazırlanmış skalalar
olmasına rağmen mevcut skalaların farklı toplumlara uygulanması bazı sapmaların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır.
Diş yaşı tahmininde ortaya çıkan bu sapmalara, toplumların genetik özellikleri,
beslenme şekilleri ve yaşadıkları coğrafî bölge neden olabilmektedir. Endokrin
reaksiyonlar, çevresel faktörler, beslenme, herediter faktörler dişlerin kemikleşmesi ve
sürmesinde rol oynayabilir.Bu nedenle, her bireyin büyüme ve gelişim grafiğinin aynı
olmadığı ve yaş tahmini çalışmalarında ortalama %10’luk bir hata payı olabileceği
bildirilmektedir (Ege, 1999).
Myndos toplumunda incelenen 48 bebek ve çocuk iskeletinde yaş tahmini amacıyla
kullanılan Ubelaker (1978) skala’sında, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda
bazı sapmaların olabileceği anlaşılmıştır. Bu nedenle Anadolu toplumlarında bebek ve
çocuk iskeletlerinin yaş tahmini sırasında mevcut tüm dişlerin titizlikle incelenmesi,
mümkünse diğer yaşlandırma metotlarıyla birlikte kullanılması önerilmektedir. Ancak
çalıştığımız materyalde gözlenen sapmaların tartışılması için karşılaştırılma materyali
bulunmadığından diğer yaşlandırma metotları uygulanamamış ve dişlerden yapılan yaş
tespitinin doğruluk derecesi, hata payı düzeyi gibi özellikler sorgulanamamıştır. Buna
karşın süt dişlerinin değerlendirilmesi sırasında, toplumdaki süt dişlerinde beslenme
bozukluğunun önemli belirtilerinden olan diş hypoplazisinin düşük değerde olması bebek
ve çocukların gelişiminde bir anomalinin olmayacağı kanatini yaratmıştır.
Gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Myndos toplumunda olduğu gibi
iskelet materyalinin; çevresel etkenler nedeniyle tahribat gördüğüdurumlarda yaş tahmini
için (özellikle bebek ve çocuklarda) çene ve dişlerden başka verinin olmadığı durumlarda
dişler yardımıyla yaş tahminin yapılabileceği sonucuna varılmıştır.
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2011 YILI SALAT TEPE KAZISI’NDA ELE GEÇİRİLEN
HAYVAN KEMİKLERİNİN İNCELENMESİ
Derya BAYKARA*
Zehra SATAR
Giriş
Ilısu Barajı alanı içersinde yer alan Salat Tepe Höyük, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi,
Yukarı Salat Beldesi’ndedir. İlk olarak G. Algaze başkanlığında bir ekip tarafından
yapılan yüzey araştırmalarında tespit edilen Salat Tepe 1998 yılında TAÇDAM tarafından
düzenlenen bir araştırma gezisi kapsamında ziyaret edilmiş, höyüğün son durumu ve
yüzeyde bulunan seramikler ön raporla tanıtılmıştır. Ilısu Baraj gölünün etki alanında
kalacak olan Salat Tepe’de 1999 yılında A. Tuba Ökse tarafından, höyüğün yerleşim
katmanlarını belirlemek amacıyla bir yüzey araştırması yapılmıştır. Bu yüzey çalışması
sonucunda Salat Tepe Höyük’te Kalkolitik Çağdan Ortaçağa kadar yerleşim olduğu tespit
edilmiştir (Ökse, 1999). Höyük’te 2000 yılından itibaren kurtarma kazıları, Diyarbakır
Müzesi Başkanlığı’nda ve Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. A. Tuba Ökse’nin bilimsel başkanlığında sürdürülmektedir1.
Araştırmamıza konu olan hayvan kemikleri Salat Tepe Höyük kazısının 2011
yılında Orta Tunç Çağı açmalarından elde edilmiştir. Bu araştırmada adı geçen dönemde
yararlanılan hayvanlar hakkında bilgi verilmiştir. Höyüğün Orta Tunç Çağı faunası ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Materyal ve Metot
Bu çalışmada Salat Tepe Höyük kazısından 2011 yılında ele geçirilen ve Orta Tunç
Çağı’na tarihlendirilen yedi açmanın hayvan kemikleri incelenmiştir. İncelenen toplam
kemik sayısı 1258 adettir. Değerlendirmeye alınan kemiklerden 1038 adeti cins veya tür
bazında tanımlanamamıştır. Tanımlanabilen kemik sayısı 220 adettir.
Kemiklerin tanımlanmasında Pales ve Lambert (1971), Schmidt (1972) ve Hillson
(1992) gibi bilgi veren kaynakların yanı sıra Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü
laboratuvarındaki karşılaştırma malzemeleri ve M.C. Stiner tarafından oluşturulan
referanslardan yararlanılmıştır. İncelenen kemiklere ait veriler Microsoft Excell 2007
programı kullanılarak kayıt altına alınmıştır.
Bulgular Ve Değerlendirme
Çalışmada tanımlanamayan 1038 kemiğin açmalara göre dağılımına bakıldığında
K-13, L-12 ve L-14 açmalarında yoğun olduğu gözlenmiştir (Grafik: 1). Tanımlanamayan
hayvan kemikleri küçük, orta ve büyük boyutlu olarak sınıflandırılmıştır. Yapılan
sınıflandırma sonucunda orta boy memeli grubunda bulunan hayvan kemiklerinin en
yoğun olduğu tespit edilmiştir. Bunu büyük boy memeli grubu takip etmektedir, küçük
*Araş. Gör. Derya BAYKARA Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yerleşim Arkeolojisi Bölümü, 06531 Ankara/
TÜRKİYE. e-mail: baykara@metu.edu.tr
Araş. Gör. Zehra SATAR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 65080 Zeve
Kampüs/Van/TÜRKİYE. e-mail: zehrasatar@yahoo.com
1
Bize malzemeyi inceleme imkânı sunan Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne, Prof. Dr. A. Tuba Ökse’ye ve ekibine
teşekkür ederiz.
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boy memeli kemikleri ise en az temsil edilen grubu oluşturmaktadır.
Tanımlanabilen 220 kemiğin açmalara göre dağılımına bakıldığında K-13, L-12
ve L-14 açmalarında yoğun olduğu gözlenmiştir (Grafik: 2). Tanımlanabilen kemiklerin
hayvanlara göre dağılımında bakıldığında en çok domuza ait kemiklere rastlanması dikkat
çekicidir (Tablo: 1). İkinci sırada ise koyun ve keçiye ait kemikler gelmektedir. Daha
sonra ise, sığır kemikleri yeralmaktadır. Faunada az sayıda yabani hayvan kemiği tespit
edilmiştir. Bu grup geyik ve yaban keçisini içermektedir. Ayrıca tavşan, kanatlı hayvanlara
(tavuk, hindi gibi) ve kaplumbağlara ait kemikler de mevcuttur. Carnivorlara ait kemikler
de tespit edilmiştir.
Kemiklerin genel dağılımına bakıldığında ön üyelere (humerus, radius gibi) ait
kemiklerin fazla olduğu gözlenmiştir (Tablo: 2). Et yoğunluğu çok olan kemik elementlerin
sıklıkla bulunması hayvan kesiminin ve tüketiminin bilinçli bir şekilde yapıldığının
göstergesidir.
K12-130 ve K13-197 numaralı kontekstlerde ele geçirilen ve arkeolojik verilere
göre ritüel amaçlı kullanıldığı tespit edilen kaplardan ve çevresinden bulunan kemiklerin
yavru domuzlara ait olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, L12-153 numaralı yapı ritüeline ait
olduğu belirtilen kap içersinden de domuz, koyun veya keçiye ait kemikler elde edilmiştir.
L13-260 numaralı alanda ele geçirilen carnivora ait humerus ve birkaç kaburga
kemiğinde et sıyırmaya bağlı olabilecek kesik izlerine rastlanılmıştır. Kesin olmamakla
birlikte, bu izlerin varlığı köpek gibi hayvanların da diyete katıldığını düşündürmektedir.
Carnivora ait kemikler üzerinde incelemeler devam etmektedir.
Sonuç
Orta Tunç Çağ Salat Tepe Höyük’de ele geçirilen hayvan kemikleri çalışması
doğrultusunda dönem insanlarının çoğunlukla çift toynaklı hayvanları diyetlerine kattıkları
tespit edilmiştir. Ritüel amaçlı olarak yavru domuzların kullanıldığı gözlenmiştir. Bu
durum Salat Tepe Orta Tunç Çağı insanlarının domuzu kurban hayvanı olarak gördüğü ve
yavru hayvanların saflığı temsil ettiği için tercih edildiği ihtimalini akla getirmektedir. Yapı
alanlarının temel taşları arasına konularak yakılan bu domuz kemikleri yapıyı ve haneyi
koruma inancı doğrultusunda kurban edildiklerini düşündürmektedir. Tüketim amaçlı
kullanılan hayvanların büyük kısmı 1 yıldan büyük 3 yıldan küçüktür. Bu da özellikle
koyun ve keçi gibi hayvanların yalnızca etinden değil aynı zamanda süt, yün gibi ikincil
ürünlerinden de faydalanıldığının göstergesidir. İşgücünden faydalanılan tek toynaklı (at,
katır, eşek) hayvanlara ait kemikler az miktarda ele geçirilmiştir. Bu durum büyükbaş
hayvanların yerleşimden uzakta bir yerde barındırıldığı fikrini akla getirmektedir. Evcil
hayvanlar yanında yabani hayvan (geyik, yaban keçisi) kemiklerine rastlanmıştır. Bu
yaban hayvanlarının varlığı, Salat Tepe çevresinin o dönemde ormanlık bir çevreye sahip
olduğunun göstergesidir. Ayrıca, Orta Tunç Çağı insanlarının avcılık faaliyetlerine devam
ettiği de bu buluntuların ışığında anlaşılmıştır. Boynuzların veya hayvan kemiklerinin âlet
olarak kullanılması her dönemde karşımıza çıkan bir durumdur. Orta Tunç Çağı Salat Tepe
buluntularının arasında işlenmiş geyik boynuzunun ele geçirilmesi âlet yapımının varlığına
işaret etmektedir. Yavru ve ileri yaşlardaki domuzların olması domuz yetiştiriciliğinin
göstergesidir. Farklı yaş grubuna ait, sıklıkla bulunan domuz iskeletleri domuzun dönem
insanlarının diyetlerinde önemli yer tuttuğunun kanıtıdır. Ayrıca temel taşları içinde
bulunan kaplara bırakılan yavru domuzlara ait iskeletlerden domuzun dinî bir anlam ifade
ettiği de düşünülmektedir. Kemikler üzerinde kasaplık aktiviteleri gözlenmiştir. Et veya
deri sıyırma izlerinin yanı sıra kemik iliğini çıkarmaya yönelik izler de mevcuttur. Ayrıca,
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bazı kemiklerin boyutu seramik kaplara konulacak şekilde kırılmıştır. Kesim izlerinin
varlığı ve et yoğunluğu fazla olan üyelerin çokça tercih edilmesi Orta Tunç Çağı Salat
Tepe sakinlerinin eti en iyi biçimde kullanacak şekilde uzmanlaştıklarını ortaya koymuştur.
L13-260 numaralı açmada ele geçirilen carnivora ait humerus ve kaburga kemikleri
üzerinde kasaplık izleri mevcuttur. Ele geçirilen örnek sayısının azlığı neticesinde kesin
olmamakla birlikte tespit edilen izler akla carnivorun diyete katıldığını düşündürmektedir
(Resim: 1). Günümüzde hala köpeği diyetlerine katan toplumların varlığı göz önünde
bulundurulduğunda bu sav akla yatkın olmaktadır.
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Grafik 1: Tanımlanamayan kemiklerin açmalara göre dağılımı

Grafik 2: Tanımlanabilen kemiklerin açmalara göre dağılımı
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Taxa
Bos taurus
Bos sp.
Capra hircus
Capra aegagrus
Ovis aries
Sus scrofa
Cervus sp.
Cervus elaphus
Carnivor sp.
Lepus capensis
Testudo gracea
Total

NISP
22
17
23
1
32
86
20
2
12
3
2
220

%
10
7,7
10,5
0,5
14,5
39,1
9,1
0,9
5,5
1,4
0,9
100

Tablo 1: Tanımlanabilen kemiklerin hayvanlara göre dağılımı

Kemikler
Boynuz
Vertebra
Scapula
Humerus
Ulna
Radius
Phalanx
Pelvis
Femur
Tibia
MC
MCIII
MCIV
MT
Talus
Metapodium
Calcaneus
		

Sayısı

%

17
4
18
29
13
29
24
2
13
14
8
3
3
8
17
10
8

7,7
1,8
8,2
13,2
6
13,2
10,9
0,9
6
6,4
3,6
1,4
1,4
3,6
7,7
4,5
3,6

Tablo 2: Kemiklerin genel dağılımı
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Resim 1: Carnivora ait humerus üzerindeki kesik izleri
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İNSAN İSKELET KALINTILARINDA VERTEBRAL
ANKYLOSİS; TİOS İSKELETLERİ ÜZERİNDE BİR
ÇALIŞMA
Dr. Asuman ÇIRAK*
Mustafa Tolga ÇIRAK
Yusuf Sümer ATASOY
Giriş
Tios antik kenti, Zonguldak’ın kuzeydoğusunda, Çaycuma İlçesi’ne bağlı bir sahil
beldesi olan Filyos’ta bulunmaktadır. Efsaneye göre kent, M.Ö.7. yüzyılda Tios adlı bir
lider komutasında Miletos’tan gelenler tarafından kurulmuştur.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 beri de Karadeniz Ereğli Müzesi ve Karabük Üniversitesi
işbirliğiyle Prof. Dr. Y. Sümer Atasoy tarafından yapılmaktadır.
Bu çalışma, Filyos’ta yapılan kazılardan gün ışığına çıkarılan 16 mezarda ele
geçirilen ve Bizans Dönemine tarihlendirilen Tios topluluğunun vertebralarındaki
ankylosis (ankiloz) oranını belirlemek, hastalık sıklığının yaş ve cinsiyet grupları
arasında farklılık gösterip göstermediğini ortaya koyabilmek ve toplumun yaşam biçimini
belirlemeye yardımcı olabilmek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot
Popülasyonu meydana getiren 82 bireyin 40’nı bebek ve çocuklar oluşturmaktadır.
Bu grubun popülasyon genelindeki oranı %48.78’dir. 39 erişkin bireyin ise 17’sini
kadınlar, 20’sini erkekler ve 2’sini de ergenler oluşturmaktadır. Kadınların topluluk
genelindeki oranı % 20,73; erkeklerinki ise % 24,39’dur. Geriye kalan 3 bireyin yaş ve
cinsiyeti belirlenememiştir.
Çalışmalar sırasında cinsiyet belirlenirken kemiklerin genel morfolojik yapılarına,
özellikle kafatası ve pelvisteki cinsiyet krıterlerine bakılmış (Olivier, 1969; Ubelaker,
1978; WEA, 1980; Brothwell,1981), yaşlandırmada ise, bebek ve çocuklarda dişlerin
sürme zamanına göre geliştirilen dental yaşlandırma, genç erişkinlerde epifizlerinin
kaynaşma durumuna, daimi dişlerin köklerinin kapanması, erişkin bireylerde sutural
ve symphysial, dental aşınma, claviculanın kesiti, femur ve humerusun proksimal
kesitindeki spongiosadokusunun yapısı dikkate alınmıştır (Olivier, 1969; Acsadi ve
Nemeskeri, 1970;Ubelaker, 1978; WEA, 1980; Brothwell, 1981; Hillson,1990; Kaur ve
Jit, 1990;Szilvassy ve Kritscher, 1990; White, 1991).Vertebralardaki ankylosis (ankiloz)
belirlenirken Aufderheide ve Rodriguez–Martin (1998), Ortner ve Putschar (1985) ve
Ortner (2003)’dan yararlanılmıştır.
*Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇIRAK, Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Çorum/
TÜRKİYE. e-mail: asumanakarsu@yahoo.com
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK, Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Çorum/
TÜRKİYE e-mail: mustafatolga@yahoo.com
Prof. Dr. Y. Sümer ATASOY, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Karabük /TÜRKİYE.
e-mail: sumerata@hotmail.com
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Bulgular Ve Değerlendirme
Omurga 33 ayrı vertebranın üst üste sıralanması ve birbirine bağlanması sonucu
meydana gelen bir sütundur. Vertebralar cervical, throcal, lumbal, sakral ve koksigeal
vertebralar olarak gruplandırılırlar. Tios toplumunda 21 erişkin bireye ait vertebralar ele
geçirilmiştir. Bunların 13’ü erkek, 8’i kadın bireylere aittir. Ele geçirilen 240 vertebranın
65 tanesi cervical, 106 tanesi throcal, 69 tanesi ise lumbal vertebradır.
Ankylosis (ankiloz),bir eklemin kaynaması ya da sertleşmesi sonucu hareket
yeteneğinin ileri derecede kısıtlanması anlamına gelmektedir.Vertebral ankylosis’e sebep
olan başlıca 4 hastalık grubu bulunmaktadır.
1-Ankylosing Spondylitis:Ankilozan spondilit kronik bir romatizmal
hastalıktırveomurga eklemleri ve leğen kemiği eklemlerine zarar vererek özellikle bel
bölgesinde hareket kısıtlılığı yapar. Eklem ve bağlarda hastalığa bağlı gelişen iltihap
eklemlerde hasara neden olarak kemiklerin birbirleri ile kaynaşmalarına ve eklemlerin
hareketlerini kaybetmelerine neden olmaktadır.Tios toplumunda ankylosing spondylitisin
görülme oranı % 9,52’dir (2/21) (Resim: 1).
KADIN
ERKEK
B
G
%
B
G
8
3
38
13
4
Tablo 1: Cinsiyetler Arası Ankylosis Dağılımı

%
30,8

B
21

G. ERİŞKİN
O. ERİŞKİN
B
G
%
B
G
%
5
1
20
11
4
36,4
Tablo 2:Yaş Grupları Arasındaki Ankylosis Dağılımı
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G
%
7
33,3
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G
%
2
50

2-Osteoarthritis/Osteoartrit: Dejeneratif eklem hastalığı, eklem kıkırdağının
bozulması, kaybı, eklem yüzeyi etrafında osteofit adı verilen ek kemik oluşumlar ve kemik
yüzeyinde gerçekleşen reaksiyonlar ile karakterize olan bir eklem hastalığıdır. Osteoartrit
biyolojik yaşlanma ile doğrudan ilişkili bulunan dokunun kendini tamir etme yeteneğini
kaybettiğini ya da kemiğin kendini yenilemesine olanak verecek süreye sahip olamayacak
bir yüklenmeye maruz kaldığını ifade etmektedir. Etkili olduğu alan ve iltihaplanmanın
olup olmaması gibi kendine özgü durumlarda farklı isimler almaktadır (Sokoloff, 1969;
Radin ve ark., 1972). Tios toplumunda osteoarthritisin görülme oranı % 9.52’dir (2/21)
(Resim: 2).
3-Sacralizasyon: Sacralizasyon, sacrum kemiği ile bel omurunun kaynaşması
şeklinde kendini gösterir (Rothschild ve Martin 1992). Tek taraflı ya da çift taraflı
olabilmektedir.Tios toplumunda sacralizasyonun görülme oranı % 21.43’dür (3/14)
(Resim: 3-4). Anadolu’daki sacralizasyon örneklerini Tablo 3’te görmekteyiz.
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Dönem

N

Sacralizasyon

Van Kalesi

Urartu

145

2 (1 Kadın, 1 Erkek)

Datça-Burgaz

Roma

32

3 (1 Erkek, 2 Belirsiz)

Mersin Kız Kalesi

Roma-Bizans

7

1 Erkek

Symyrna Agora

Bizans

83

1 Erkek

Filyos / Tios

Bizans

82

3 (1 Kadın, 2 Erkek)

Datça-Burgaz
(Reşadiye)

19.yy

4

1 Erkek

Tablo 3: Anadolu’daki Sacralizasyon Örnekleri
4-Diffüz İdiyopatik Skeletal Hiperostozis (DISH):Bu hastalık omurga etrafındaki
bağ dokusunu etkiler ve kemikleştirir. Omurganın etrafındaki bağların kalsifikasyonu ile
karakterize bir hastalıktır. Omurganın iki tarafında simetrik olarak başlar ve ilerleyicidir.
DISH en az 3 veya daha fazla omurgayı etkiler. Genellikle boyun ile bel arasındaki omurlar
etkilenir ve sertleşir (Brandenberg G.,1986; Resnick D 1976).
DISH genellikle yaşlı insanlarda ortaya çıkan ve erkeklerde daha fazla rastlanan
bir hastalıktır (Julkunen vd., 1971). Bazı paleopatolojik çalışmalarda hastalığın yüksek
kalorili bir beslenme ve yüksek sosyal statüyle ilişkisinden söz edilmektedir (Jankauskas,
2003). Tios toplumunda DISH’e rastlanmamıştır.
Anadolu toplumları üzerinde yapılan paleopatolojik analizler sonucunda birçok
bireyde vertebral ankylosis örneklerine rastlanmıştır. Bunların toplumlara göre dağılımları
Tablo 4’te görülmektedir.

Aşıklıhöyük
Çayönü
Birecik Barajı

Dönem
Neolitik
Neolitik
Tunç Çağı

Araştırıcı
Özbek, M.
Özbek, M.
Sağır, M., ve ark.

N
11
605
36

Karagündüz

Demir Çağ

Sevim, A., ve ark.

284

Tetikom

Demir Çağ

Sevim, A., ve ark.

9

Van Kalesi

Urartu

Gözlük, P., ve ark.

145

Harekattepe (Kral
iskeleti)

Helenistik

Özbek, M., Erdal,
Y. S.

1

Laodikeia

Roma

Günay I., ve ark.

Bizans

Üstündağ, H.

Bizans

Erdal, Y. S.

14-19.yy

Yiğit. A., ve ark.

KuşadasıKadıkalesi
Eski Cezaevi
Trabzon Kızlar
Manastırı

115
58
44
61

Ankylosis
Vertebral Anklosis
Vertebral Anklosis
Vertebral Anklosis
Ankylosing
Spondylitis
Vertebral Anklosis
Ankylosing
Spondylitis,
Vertebral Anklosis
Vertebral Anklosis
Ankylosing
Spondylitis
DISH
Vertebral Anklosis
Vertebral Anklosis

Tablo 4: Anadolu’daki Vertebral Ankylosis Örnekleri
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Omurlar, mekanik stresin en etkili olduğu bölgedir. Yapılan araştırmalarla kasların
sırt bölgesinde bulunmasından dolayı kol kullanımını (Bridges ,1994, Knüsel et. all. 1997)
ve sırtta yük taşımanın sırt omurlarında belirgin dejenerasyonlara yol açtığı belirlenmiştir
(Kennedy, 1989, Kahl ve Smith, 2000). Eğilerek çalışma, yük kaldırarak yürüme (Waldron,
1992; Bridges, 1994) bel bölgesinde stres oluşturarak bu bölgenin hastalanmasına neden
olmaktadır. Anadolu iskelet topluluklarına genel olarak bakıldığında, topluluklar üzerinde
yapılan araştırmalar toplulukların olası mekanik stresleri hakkında önemli ipuçlarına
ulaşılmaktadır. Bu ipuçları toplulukların canlandırılmasında arkeolojik bulguları
desteklemek için kullanılabilecek veriler sunmaktadır.
Sonuç
Yapılan araştırmalarla kasların sırt bölgesinde bulunmasından dolayı kol kullanımının
(Bridgesi 1994; Knüsel et. Al. 1997) ve sırtta yük taşımanın, eğilerek çalışmanın sırt
omurlarında belirgin dejenerasyonlara yol açtığı belirlenmiştir (Kennedy 1989; Bridges
1994; Kahl ve Smith 2000; Waldron 1992). Vertebral ankylosis Tios toplumunda en çok
% 37,5 oranında kadın bireylerde gözlenmiştir. Erkek bireylerdeki oranı ise % 30,77’dir.
Toplum geneline baktığımızda %33,33’lük bir oranla karşılaşılmıştır. İskeletler üzerinde
gözlemlenen vertebral ankylosis oranlarından Tios sakinlerinin ağır iş yükü gerektiren bir
yaşam biçimine sahip olduklarını ve Tios erkek ve kadınlarının birbirine yakın değerlerden
hareketle benzer iş kollarında çalışmış olabilecekleri anlaşılmaktadır.
Mekanik stresin en etkili olduğu bölge omurlardır. Uzun kemikler yüke belli bir
direnç gösterirken omurga iki ayak üzerinde durmadan dolayı oluşan eğimin de etkisiyle
mekanik stresin olumsuzluğundan direkt etkilenmektedir. Vertebral ankylosis, Tios
toplumu yaş grupları arasında en çok % 50 oranıyla ileri erişkin bireylerde gözlenmiştir.
Bunu % 36,36’lık oranı ile orta erişkin bireyler ve % 20 oranı ile genç erişkin bireyler
izlemiştir. Biyolojik yaşlanma ile doğrudan ilişkili bulunan vertebral ankylosis, Tios
toplumunda da en çok yaşlı bireylerde gözlenmiştir.
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Resim 1: Ankylosing Spondylitis

Resim 2: Osteoarthritis
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Resim 3: Sacralizasyon

Resim 4: Sacralizasyon
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STRATONİKEİA İSKELETLERİNİN
PALEOANTROPOLOJİK ANALİZİ
Mehmet SAĞIR*
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Erksin SAVAŞ GÜLEÇ
Giriş
Karia Bölgesi’nin iç kesimindeki kentlerinden birisi olan ve Eskihisar Köyünde
yeralan Stratonikeia’da ilk bilimsel kazılar 1 Ağustos 1977 tarihinde Prof.Dr. Yusuf
Boysal başkanlığında bir ekip tarafından başlatılmıştır. Bu ekibin çalışmaları 1997 yılına
kadar sürmüş, daha sonra 2003-2006 yıllarında ise Prof.Dr. M. Çetin Şahin başkanlığında
kazılar yapılmıştır. Kazılar günümüzde Doç. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki bir ekip
tarafından yürütülmektedir.
Antik yazarlardan Herodotos, Strabon, Pausanias ve Bizanslı Stephanos’ın verdiği
bilgilere göre bu bölgede Khrysaoris/Idrias adında bir yerleşmenin olduğu bildirilmektedir.
M.Ö. 281 yılından sonra, kısa bir süre içinde Seleukos kralı I. Antiokhos tarafından,
önceden üvey annesi ve sonrasında eşi olan Stratonike adına bu kentin adı değiştirilmiştir.
Stratonikeia ve içinde bulunduğu bölge, Helenistik Dönem boyunca, Seleukos,
Ptolemaios, Makedonya, Rodos ve Roma arasında el değiştirmiştir. Roma İmparatorluk
Dönemi boyunca hep önemini koruyan kent, devamlı bir gelişim ve imar faaliyeti içinde
olmuştur. Erken İmparatorluk Dönemi ve M.S. 2. Yüzyıl’daki yapılaşmadan en iyi şekilde
yararlanmasını bilmiştir. Bizans Dönemi’nde Stratonikeia Piskoposluğu bölgedeki diğer
kentler gibi Aphrodisias’a bağlı kalmıştır (http://pau.edu.tr/stratonikeia).
Bu çalışmada Stratonikeia ilk dönem kazılarında ele geçirilmiş olan insan iskeletleri
üzerinde yapılan paleoantropolojik analizlerin sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.
Materyal ve Metot
Araştırma konumuzu oluşturan iskeletler 1995-1996 yıllarında Stratonikeia kazısı
Akdağ Nekropol alanı çalışmalarında çıkarılmıştır. Akdağ Tepesi, antik kentin kuzeyinde
ve kentten yaklaşık 3 km uzaklıkta, dağlık bir bölgede yer almaktadır. Nekropol alanı
kireç taşından oluşmakta ve güneye doğru hafif eğim göstermektedir. Mezarlar bu eğime
uygun olarak kuzey-güney yönünde yapılmıştır. Alanda iki farklı mezar tipi mevcuttur:
Dromoslu oda mezar ve sanduka mezar. Mezarlar defineciler tarafından bir ya da birden
çok kez karıştırılmış olduğundan kalıntılar in situ özelliklerini tamamen kaybetmiştir.
Mezar buluntuları,gömülerin Helenistik ve Roma Döneminde yapıldığını göstermektedir
(Boysal, 1998).
*Doç.Dr. Mehmet SAĞIR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100
Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE. e-mail:msagir@ankara.edu.tr
Doç.Dr. İsmail ÖZER, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100
Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.
Araş.Gör.Dr. Zehra SATAR, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü.Van/TÜRKİYE
Prof.Dr. Erksin SAVAŞ GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü,
06100 Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.
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İskeletler Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji
Bölümü, Enver Yaşar Bostancı ve Refakat Çiner laboratuvarına getirilerek öncelikle
temizlenip onarıldıktan sonra gerekli antropolojik analizleri yapılmıştır. Sratonikeia
kazılarından 1995-1996 yıllarında çıkarılan ve araştırmamızın materyalini oluşturan
iskeletler toplam 24 mezardan çıkarılan 83 bireyden oluşmaktadır. Laboratuvarda
gerçekleştirilen çalışmalarda iskeletler öncelikle çocuk ve erişkin olarak ayırt edilmiş,
daha sonra da demografik analizleri yapılarak cinsiyetleri ve yaşları tespit edilmiştir
(Tablo 1).
KADIN

ERKEK

ÇOCUK

BELİRSİZ

TOPLAM

1995

9

8

0

2

19

1996

3

9

3

-

15

NUMARASIZ

14

31

4

-

49

TOPLAM

26

48

7

2

83

%

31,33

57,83

8,43

2,41

100,00

Tablo 1: Stratonikeia iskeletlerinin mezarlara göre dağılımı
Bulgular Ve Değerlendirme
Stratonikeia iskeletlerinin analizinin ilk aşamasında cinsiyeti belirlenen erişkinlerin
ve çocukların yaşları tespit edilmiştir. Stratonikeia kazısının 24 mezarından çıkarılan
bireylerin yaş ortalamaları incelendiğinde, kadın ve erkeklerin yaş ortalamalarının
birbirine yakın olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 2). Erişkinlerin genel yaş ortalaması 36
yıl olarak bulunmuştur. Stratonikeia erişkin bireylerinin genel yaş ortalamalarıyla eski
Anadolu toplumlarının yaş ortalamalarını karşılaştırdığımızda Stratonikeia ile aynı
döneme ve bölgeye ait Lagina (Güleç, 2006), Klazomenai (Güleç, 1985) gibi Helenistik
Dönem toplumlarına ve İznik (Erdal, 1992) Ortaçağ toplumuna oldukça yakın değerler
gözlenmektedir (Tablo 3). Stratonikeia kazısının sonraki yıllardaki çalışmalarından
çıkarılan iskeletlerin analizinin sonuçlarıyla verilen bu değerlerin değişebileceği göz
önünde bulundurulmalıdır.
Toplumun genel yaş ortalaması (bebek+çocuk+erişkin)

29

Kadınların yaş ortalaması

35

Erkeklerin yaş ortalaması

37

Genel yaş ortalaması (Kadın + Erkek)

36

Tablo 2: Stratonikeia kazısı iskeletlerinde yaşam uzunluğu ortalamaları (yıl)
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BULUNTU YERİ
Çatalhöyük
Çayönü
F. Alanlar
Karataş
Değirmentepe
Troy’9
Klazomenai (YT)
Börükçü

DÖNEM
Neolitik
Neolitik
Kalkolitik
Tunç
Demir
Helenistik
Helenistik
Geo-Roma

ARAŞTIRICI
Angel’71
Özbek’89
Şenyürek’51
Angel’86
Özbek’85
Angel’86
Güleç’85
Sağır ve ark.’03

N
216
372
90
356
5
36
16
42

ORT.YAŞ
31.5
29.5
32.5
31.3
32.0
44.6
34.0
39.2

Stratonikeia

Helenistik-Roma

Sağır ve ark.

83

36.0

Lagina
Boğazköy
Topaklı
İznik
Tepecik

M.Ö.4.yy-Roma
Roma
Ortaçağ
Ortaçağ
Ortaçağ

Güleç ve ark.’06
Backofen’86
Güleç’87
Erdal’92
Sevim’93

38
127
87
86
443

36.0
33.0
32.8
38.2
41.4

Dilkaya

Ortaçağ

Güleç’94

156

46.6

Tablo 3: Bazı eski Anadolu toplumlarına ait yaş ortalamaları (yıl)
Stratonikeia bireylerinin fiziksel özelliklerini belirlemek amacıyla kadınların ve
erkeklerin uzun kemiklerinden boy uzunlukları matematiksel yöntemle hesaplanmıştır.
Pearson, Trotter-Gleser ve Sağır tarafından geliştirilen boy uzunluğu hesaplama
denklemlerinden yararlanılarak kadın ve erkek bireylerin boyları hesaplanmıştır (Tablo
4). Farklı araştırmacıların metotlarına göre, Stratonikeia kadınlarının boy uzunluğunun
153-159 cm. erkeklerinin ise 165-170 cm. arasında olduğu saptanmıştır.
Pearson
Trotter – Gleser
Sağır
Kadın
153.37
158.63
159.20
Erkek
165.30
168.72
169.99
Tablo 4: Lagina kazısı erişkinlerinde ortalama boy uzunlukları (cm)

Grafik 1: Stratonikeia bireylerinin boy uzunluğu ortalamaları (cm.)
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Analizler yapılırken bazı mezarlardaki iskeletlerin kremasyon gömü olduğu
belirlenmiştir. Mezar kaydı bulunmayan ve numarasız olarak değerlendirilen mezarlardan
bir tanesinin kremasyon buluntusu detaylandırılarak incelenmiştir (Resim: 1-2). Bir erkeğe
ait olduğu düşünülen buluntular incelenerek Mays’ın (1988) yanma sınıflandırmalarına
uygun olarak iskeletin kafatası bölgesinden başlayarak yanma dereceleri belirlenmeye
çalışılmıştır (Çizim: 1-2).
Stratonikeia’da yaşamış olan insanların sağlık durumlarına ilişkin bilgiler
edinebilmek amacıyla iskeletlerde kemiğe yansıyan patolojilerin izleri incelenmiş ve
çeşitli hastalık bulgularına rastlanmıştır. 6 numaralı mezardan çıkarılan erişkin kadın
iskeletinin sol tibiasının alt epifizinde enfeksiyona bağlı kemik yapısında dejenerasyon
izlerine rastlanmıştır (Resim: 3). Yine 6 numaralı mezardan çıkarılan erişkin bir bireyin sağ
tibiasının alt epifizine yakın ön bölgede travmaya bağlı olarak meydana geldiği düşünülen
hematom izi tespit edilmiştir (Resim 4). 27 numaralı mezara ait erişkin kadın kafatasının
endocranialinde conjenital anomali olarak gelişmiş olan çukurluklar izlenmiştir (Resim:
5). Bu mezardan bulunan erişkin bir kadın femurunun alt epifizinde ise oldukça belirgin
izlere sahip osteoartritis ve aynı kemiğin gövdesinin ön tarafında exostosis tespit edilmiştir
(Resim: 6).
18 numaralı mezara ait erişkin erkek sağ tibiasında travma sonucu kemikte oluştuğu
düşünülen hematom izi bulunmuştur. Bireylerin bazılarının vertebralarında osteofit ve
schmorl nodülleri ile özellikle uzun kemiklerinde olmak üzere osteoartritis tespit edilmiştir
(Resim: 7). 9 numaralı mezardan çıkarılan erişkin erkek iskeletinin sol 5. metatarsalinin
travma sonucu kırılıp yeniden kaynaştığı, ancak anatomik olarak yanlış bir kaynaşmanın
olduğu gözlenmiştir (Resim: 8).
Stratonikeia 1997 yılı kazı çalışmalarında bulunan ve laboratuvarımıza getirilen bir
trepenasyonlu kafatası da bu araştırma kapsamında incelenmiştir. Kafatası mezar 34’ten
çıkarılmış olup erişkin bir erkeğe ait olduğu tespit edilmiştir (Resim: 9).
Trepenasyon deliği frontal kemiğin neredeyse tam ortasında ve büyük bir ustalıkla
grooving tekniğiyle açılmıştır. Anadolu’da bulunmuş olan nadir örneklerden birisi olarak
tanımlayabileceğimiz trepenasyonun delik çapı sagittal olarak 27.31 mm, transvers olarak
25.54 mm.dir (Resim: 10). Deliğin çevresindeki kemik doku incelendiğinde herhangi bir
kaynaşma ve iyileşme izi tespit edilememiştir. Bu durum bizlere bireyin operasyondan
sonra uzun süre yaşayamadığını ifade etmektedir.
SONUÇ
Bu çalışmada Stratonikeia kazısı Akdağ nekropol çalışmalarında çıkarılan
iskeletlerin paleoantropolojik analizleri yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda
erişkin bireylerin genel yaş ortalaması 36 yıl olarak hesaplanmıştır. Eski Anadolu
toplumlarıyla yapılan karşılaştırmalarda da Stratonikeia toplumunun çağdaşlarıyla
benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Patolojik incelemelerde ise kemiğe yansıyan başta
osteoartritis, schmorl nodülü, travmalardan kaynaklanan hematomlar ve enfeksiyona bağlı
rahatsızlıklar olmak üzere değişik vücut patolojisi bulguları tespit edilmiştir. Ayrıca bir
bireyin frontalinin orta bölgesinde grooving tekniği ile açılmış trepenasyon deliği tespit
edilmiştir, bu da bize Stratonikea insanlarının tıp alanında ulaştığı seviyeyi göstermesi
açısından önemlidir.
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Resim 1: Kremasyonlu 1 No.lu erkeğe ait kafatası parçaları

Resim 2: Kremasyonlu 1 No.lu erkeğe ait kol kemikleri

Çizim 1: Kremasyonlu 1 No.lu erkeğe ait kafatası bölgesinin yanma dereceleri (oC)
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Çizim 2: Kremasyonlu 1 No.lu erkeğe ait vücut bölgelerinin yanma dereceleri (oC)

Resim 3: 6 numaralı mezar kadın tibiası

Resim 4: 6 numaralı mezar erkek tibiası
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Resim 5: 27 mezar numaralı kadın kafatası

Resim 6: 27 mezar numaralı kadın
femuru
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Resim 8: 9 numaralı mezar erkek
metatarsali

Resim 7: 18 numaralı mezar erkek tibiası
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Resim 9: 34 numaralı mezardan çıkarılan
kafatasındaki trepenasyon deliği

Resim 10: Mezar 34’ten çıkarılan iskeletin kafatasındaki trepenasyon deliğinin
boyutları
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PARİON İSKELETLERİNİN ANTROPOLOJİK
ANALİZİ
Alper Yener YAVUZ*
Serpil ÖZDEMİR
Kaan ÜRKER
Ayla SEVİM EROL
Giriş
Anadolu insanlık tarihinin aydınlatılması için insan ve hayvan iskeletleri ile
insanların yaşadıkları dönemlerde üretmiş oldukları, çanak çömlek, taş alet ve tarımın
evcilleştirilmesi gibi kültürel unsurların birlikte incelenmesi gerekmektedir. İnsan
denildiğinde akla ilk onun yaratmış olduğu kültür gelmektedir. İnsan kültürsüz, kültür
de insansız düşünülemez. Dolayısıyla bir arkeolojik kazı çalışmasında ele geçirilen
kültürün incelenmesi kadar oradan elde edilen insan iskeletlerinin de incelenmesi
önemlidir. Antropoloji biliminin temel konusu olan insan iskeletlerinin incelenmesiyle,
ilgili toplumun yaşam tarzları, demografik dağılımları ve sağlıkları konusunda bilgiler
edinilmektedir. Bu nedenle Parion arkeolojik alanından elde edilen insan iskeletlerinden
oluşan toplu gömü bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur.
Parion Antik Kentinin Tarihçesi
Parion, Anadolu’nun batısında Biga Yarımadası’nı içine alan Propontis bölgesinin
Anadolu kıyısında bulunan ve Biga-Lâpseki karayolunun 15. km.sinden kuzeye doğru
ayrılan 14 km.lik bir mesafede, Çanakkale’nin Biga İlçesinin Balıklı Çeşme Beldesi’ne
bağlı Kemer Köyünde yer almaktadır (Resim: 1).
Denize bir dil şeklinde uzanan Bodrum Burnunun üzerine konumlanmış, doğal
bir limana sahip ve denize dökülen bir akarsuyun etrafında kurulmuş olan bu kent, bu
topografik özellikleri ile M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllarda ortaya çıkan diğer koloni kentlerine
benzemektedir.
Parion’da ilk sistemli kazı çalışmaları 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cevat Başaran başkanlığında başlamış olup halen devam
etmektedir.
Çalışmanın bulgularını, 2011 yılı termik santral kazı çalışmaları sırasında belirlenen
bir mezarda toplu gömülmüş biçimde ele geçirilen iskeletler oluşturmuştur. Seviye inme
çalışmalarında tespit edilen bu mezar , -1.40 metrede, kuzey doğudaki kare şeklinde duvar
hattının içerisinde bulunmuştur (Başaran, 2008) (Resim: 2).
Materyal – Metot
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji Laboratuvarına gönderilen Parion
* Araş.Gör. Alper Yener YAVUZ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü,
İstiklal Yerleşkesi, 15030 Burdur/TÜRKİYE.
Araş.Gör.Dr.Serpil ÖZDEMİR, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü,
İstiklal Yerleşkesi, 15030-Burdur/TÜRKİYE.
Kaan ÜRKER, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Ankara/TÜRKİYE.
Prof.Dr. Ayla SEVİM EROL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,Antropoloji Bölümü,
Ankara/TÜRKİYE.
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iskeletleri, temizlenerek onarımları yapıldıktan sonra bilimsel açıdan değerlendirmeye
hazır hâle getirilmiştir. İskeletler, önce cinsiyet ve yaş gruplarına göre sınıflandırılarak
demografik dağılımları yapıldı.
İskeletlerde cinsiyet belirlenirken genellikle kafatası ve pelvisin genel morfolojik
görünümleri dikkate alınmaktadır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan bireylerin cinsiyetleri
belirlenirken iskeletin korunma durumuna uygun olan cinsiyet belirleme kriterlerinden
yararlanılmıştır.
Yaş grupları ve cinsiyetlerine göre ayrılan bireylerin biyolojik yaşlarının
belirlenmesinde ise; bebeklerde kemik ölçüleri, kemikleşme merkezleri ve dişler; çocuk
ve genç bireylerde epifizlerin kaynaşmaları ile daimâ dişler; erişkinlerde ise kafatasındaki
suturlar, symphysis pubis, clavicula ile femur ve humerusun proksimal kesitleri ve
dişlerden yararlanılarak bireyin biyolojik yaşı belirlenmiştir (Olivier, 1969; Ubelaker,
1978; WEA, 1980; Brothwell, 1981; Acsadi ve Nemeskeri, 1970; Hillson,1990; Kaur ve
Jit, 1990; Szilvassy ve Kritscher, 1990; White, 1991).
Toplulukları oluşturan insanların morfolojik özelliklerinin tanımlanması için:
kemiklerden biyometrik ölçüler alınıp bu ölçülerden endisler hesaplanmaktadır. Parion
insanlarında da her bir bireyin osteolojik yapısındaki makroskobik kriterler tespit edilmiştir
(Ubelaker,1978; Olivier, 1969, Bass, 1987; Martin-Saller (1957-1959). Boy uzunluğunun
hesaplamasında Pearson (1899), Trotter-Gleser (1952) ve Sağır’ın (2000) boy regrasyon
formüllerinden yararlanılmıştır.
Antropolojik Bulgular Ve Değerlendirme
1.Demografik dağılım: Parion’daki bir mezardan karışık olarak elde edilen
bireylerin ayırımı yapıldığında toplam 15 bireyin varlığı anlaşılmaktadır. Bunlardan ikisi
çocuk, ikisi kadın, dokuzu erkek ve iki bireyin de cinsiyeti belirlenemedi. Tanımlanan
çocuk iskeletlerinden birincisi altı, ikincisi ise 9-10 yaşlarındadır. Birey sayısı ve cinsiyet
tespitlerinde en fazla sayıda olan çenelerden yararlanılmıştır. Kafa iskeleti mevcut
olan sadece bir birey bulunmaktadır. Toplu gömüdeki bu demografik dağılım normal
standartlara uymamakla birlikte, hem kadın ve erkeklerin bulunması hem de iki çocuk
iskeletin varlığı bunların birbirleriyle akrabalık ilişkilerini akla getirmektedir. Ancak bu
bilgileri doğrulayacak kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
2.Morfolojik yapı: Morfolojik yapının ortaya konması ve toplumlararası benzerlik
ve farklılıkların belirlenmesinde kafatası ve vücut kemiklerinden ölçüler alınarak endisler
hesaplanmaktadır. Parion topluluğunda sadece erkek bir bireyin kafatasından ölçü
alınabilmiş ve bu ölçüler yardımıyla endis değerleri hesaplanmıştır (Tablo 1).
KAFATASI ÖLÇÜLERİ
Maximum kafa genişliği
Minimum alın genişliği
Maximum alın genişliği
Porion-porion uzunluğu
Porion-bregma yüksekliği
Pariatel yay
Pariatel doğru
Occipital yay
Occipital doğru
Mandibula gövde yüksekliği
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n
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ort.
33
1
6
19
28
31
117
132
94
26

ss
-

KAFATASI ENDİSLERİ
n
ort.
Transverse Frontal Endis – Alın Endisi 1 94,1
Normal
Frontoparietal Endis
1 60,9
Stenometopia – dar
Tablo 1: Kraniyometrik Ölçü ve Endisler
Parion erişkinlerinin morfolojik yapısı belirlenirken, kafatasının yanı sıra vücut
kemiklerinden de çeşitli ölçüler alınarak endis değerleri hesaplanmıştır. Söz konusu
ölçüler mevcut olan ve erişkin bireylere ait dört sağ femur, sekiz sol femur ve bir sağ
tibiadan alınmıştır (Tablo 2).
FEMUR ÖLÇÜLERİ
n
ort
ss
Maximum uzunluk
1
472
Fizyololik uzunluk
1
463
Fizyololik trochanter uzunluğu
Gövde ortası transvers çap
8 23,93
1,14
Gövde ortası saggital çap
8 26,18
2,35
Gövde ortası çevre
9 91,11
3,78
Trochanter altı transvers çap
12 28,95
1,68
Trochanter altı saggital çap
12 24,79
2,27
Alt epifiz genişliği
TİBİA ÖLÇÜLERİ
n
ort.
ss
Maximum uzunluk
1
359
Fizyolojik uzunluk
1
349
Gövde ortası transvers çap
1
19,5
Gövde ortası saggital çap
1
27,5
Gövde ortası çevre
1
84
Minimum çevre
1
79
Foramen nutricium hiz.transvers çap
1
22
Foramen nutricium hiz.saggital çap
1
30,5
FEMUR ENDİSLERİ
n
ort.
ss
Tibio femoral endis
1 76,05
Robustness endis
1 11,33
Plastiric endis
1 118,7
orta
Platymeric endis
1 96,72
eumeria
Uzunluk-Kalınlık endis
1 18,66
TİBİA ENDİSLERİ
n
ort.
Cnemial endis
1 72,13 eurycnemia
Gövdenin orta endisi
1 141,1
Uzunluk-kalınlık endisi
1
22,1
Tablo 2: Osteometrik ölçü ve endisler
3. Boy Uzunlukları: Parion bireylerinde uzun kemiklerin maksimum uzunlukları
kullanılarak, Pearson (1899), Trotter-Gleser (1952) ve Sağır’ın (2000) boy regrasyon
formüllerine göre ortalama boy uzunluğu hesaplanmıştır. Bu üç regresyon formülüne
göre hesaplanan boyların ortalaması 170,10 dur. Bu ortalama Anadolu Antik Dönem
insanlarında çok kısa sayılmayacak bir değerdedir.
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Boy Değerleri
Pearson
Trotter – Gleser
Sağır

		

n
Ortalama
1
168,07
1
171,8
1
170,45
GENEL
170,1
Tablo 3: Parion insanlarının boy uzunlukları

4. Paleopatolojik olgular: Hastalıklardan kaynaklı kemikler üzerindeki izler,
iskeletlerin yaş ve cinsiyet faktörlerini göz önünde bulundurarak değerlendirildiğinde,
o dönemde yaşamış herhangi bir toplumun genel sağlık profilinin çıkarılmasına olanak
sağlayabilmektedir. Parion bireylerinde enfeksiyon, kan hastalıklarına bağlı kemik
değişikliklerinden porotic hyperostosis, vertebralardaki dejeneratif eklem rahatsızlıklarının
belirtileri olan osteofit ve schmorl nodülü, vücut kemiklerinde gözlenen ekstra kemik
çıkıntıları ve temporomandibular artrit karşılaşılan patolojik olgulardandır.
i. Enfeksiyonlar: Enfeksiyon hastalıkları, hastalık yapıcı canlıların vücuda
girmesinden ileri gelen ve aynı enfeksiyon zinciriyle hasta bireylerden sağlıklı bireylere
geçebilen hastalık grubudur (Kumar ve diğ., 2000). Parion iskeletlerinde femurların
%12,5’unda ( n:16/2), humerusların % 40’ında (n:5/2) (Resim: 3), sacrumların facies
articularis superior ile sağ ve sol kanatlarının % 100’ünde (n:4/4) enfeksiyon ve
enfeksiyondan kaynaklı doku bozukluğu gözlenmiştir. Ayrıca değerlendirmeye alınan
üç acetabulumdan; birinin facies lunatasında enfeksiyondan kaynaklı doku bozukluğu
(% 33,3); birinin facies lunatasında da enfeksiyondan kaynaklı porotic yapı (% 33,3)
gözlenmiştir. Bu toplulukta kemiğe kadar yansımış enfeksiyon izlerinin varlığı bu
insanların yaygın bir rahatsızlıktan etkilenmiş izlenimini uyandırmaktadır.
ii. Kan hastalıklarına bağlı kemik değişikliklerinden porotic hyperostosis:
Genellikle anemi olarak tanımlanan kemikteki bu tür lezyonlar, kanda dolaşan hücrelerin
büyük çoğunluğunu oluşturan kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarlar) azalmasına bağlı olarak
gelişen bir rahatsızlık olarak açıklanmaktadır (Aufderheide ve Rodriguez-Martin,1998).
Eski dönemlerde yaşamış insanların geçirmiş oldukları anemi hastalığı, kemiklerin dış
yüzeyine porotic hyperostosis ve cribra orbitalia şeklinde yansımaktadır.
İskeletlerindeki çocukların her ikisinin baldır kemiklerinin (femur) collum
femorislerinde ve üç farklı costae kemiğinde aneminin varlığını destekleyen porotic yapı
tespit edildi. Bu yapılar normalde kafa iskeletinin sutural bölgelerine yakın yerlerinde
bulunurken zaman zaman uzun kemiklerin proksimal ve distal uçlarıyla yüz bölgesinde
de bulunabilmektedir.
iii. Vertabralardaki dejenaratif eklem hastalıkları: Vertebralardaki patolojik
oluşumların genellikle günlük yaşamdaki fiziksel stres ya da enfeksiyonel rahatsızlıklardan
kaynaklandığı bilinmektedir. Bu tür deformiteler Anadolu’nun Antik Dönem insanlarında
sıkça karşımıza çıkmaktadır. İncelenen Parion insanlarının vertebralarında da osteofit
ve schmorl nodülü olarak isimlendirilen oluşumlara rastlandı. Bu oluşumlar Parion
insanlarında farklı bölgelerdeki omur türlerine göre değerlendirildiğinde farklılık
gösterdiği görüldü.
Yapılan değerlendirmelere göre, vertebral osteofitler aşamalı bir gelişim
göstermektedir. Başlangıçta omur gövdesinin kenarlarında küçük kemik çıkıntılar
şeklinde ortaya çıkan bu kemikçikler, daha sonra büyüyerek gelişmekte ve ileri
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aşamalarda komşu omurlar arasında kemik köprüler oluşturacak şekilde birbirleriyle blok
halinde kaynaşmaktadır. Parion topluluğu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda % 20.9
oranında vertebral osteofit belgelenmiştir.
Vertebralardaki diğer bir oluşum olan “Schmorl nodülleri” disk materyalinin komşu
omur cisimlerinin içine doğru taşması veya fıtıklaşması şeklinde tanımlanmaktadır. Başka
bir tanımlanması, omur gövdesinin alt ve üst yüzünde oluşan nohut büyüklüğündeki
yuvarlak çukurcuklar ve doğrusal veya v şeklinde olabilen yarıklar şeklindedir. İncelenen
toplum Schmorl nodülleri açısından değerlendirildiğinde % 6.9 oranında bu oluşumun
varlığı saptanmıştır. Parion insanlarında omurlar genel olarak değerlendirildiğinde, toplam
86 vertebra incelenmiş; bunların 12’sinde (%13.9) dejenaratif eklem hastalıklarının
belirtileri saptanmıştır.
Cervical
n
- / 14

Throcal
%
-

n
2 / 15

Lumbal
%
13

n
7 / 14

Toplam
%
50

n
9 / 43

Osteofit
Schmorl
- / 14
3 / 15
20
- / 14
3 / 43
nodülü
- / 28
5 / 30
17
7 / 28
25
12 / 86
Toplam
Tablo 4: Parion bireylerinin omurlarındaki dejenaratif eklem hastalıkları.

%
21
7
14

iv. Vücut kemiklerinde ekstra kemik çıkıntısı: İncelenen insanların mevcut kemikleri
ek kemik çıkıntıları açısından değerlendirildiğinde, dört metatarsalin birinin proksimalinde
ekstra kemik çıkıntısının mevcut olduğu anlaşıldı.
v.Temporomandibular artirit: Parion insanlarında belirlenen en önemli
rahatsızlıklardan bir çene ekleminde oluşan ve temporamandibular artirit olarak
isimlendirilen oluşumdur. Dejeneratif eklem hastalığı bütün eklem ve kemiklerde
değişen sıklıklarda görülebilen bir rahatsızlıktır. Temporamandibular osteoartirit de bu
rahatsızlıklardan bir tanesidir. Temporamandibular osteoartiritte mekanik kuvvetlerin
önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Eklem içerisindeki aşırı yükler sadece artiküler
diski aşındırmakla kalmaz, diskin bütünlüğünün bozulduğu durumlarda kondil başı ve
temporal kemikte de dejenaratif değişiklikler oluşturur (Odabaş ve diğ.,2008).
Temporamandibular osteoartiritin oluşmasına ve ilerlemesine sebep olan etkenler
arasında travma, okluzal ve kassal fonksiyon bozuklukları, anatomik ve okluzal
değişimler sayılabilir. Bu rahatsızlığın en belirgin bulgusu da hareket kısıtlığıdır. Parion
bireylerinde erkek bir bireye ait, iyi korunmuş sağlam tek kafatasının mandibulasında
temporomandibular osteoartirit tespit edilmiştir (Resim: 4). Bu oluşumla bireyin bir takım
sıkıntılar yaşamış olduğu ve kısıtlı çene hareketi yapabildiği bir gerçektir.
5. Varyasyonlar : Bir diğer adlandırması non-metrik karakterler olan varyasyonlar,
herhangi bir ölçü aletiyle ölçülemeyen, gözlem yaparak incelenen oluşumlardır. Topluluklar
arasındaki biyolojik ilişkiyi ortaya koymada kullanılan özellikler epigenetik, non-metrik,
discontinous (devamsız) veya discreta (ayrı) gibi terimlerle tanımlanmaya çalışılmıştır.
Parion insanlarında bu özelliklerden sadece foramen olecrani ile karşılaşılmıştır. Bu
toplulukta foremen olecraninin görülme oranı % 11,76’ dır (n:17/2). Bu durum ancak
başka bir toplumla karşılaştırıldığında bir anlam ifade edebilir. Ancak bu çalışmada
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incelenen birey sayısı fazla olmadığından şu an için bir karşılaştırma yapmanın doğru
olmayacağı kanısındayız.
6. Çene ve diş yapıları: Canlıların dişleri ile beslenme biçimleri arasındaki ilişki,
antropolojik araştırmalar için oldukça önemli olup, bu konularda yapılan araştırmaların
hemen hepsinde dikkate alınan konular arasında yer almaktadır. Dişler, beslenme rejimi,
çevresel ilişkiler ve kültürel yapı hakkında bilgi veren önemli materyaller olması nedeniyle
sürekli inceleme konusu olmuştur.
Çalışmamızda çenelerin temizlik ve onarım işlemlerinin ardından ağız ve
diş sağlığına ilişkin verilere ulaşılmasında daimi dişler esas alınmış ve diş sayıları
belirlenmeye çalışılmıştır. Parion’da yapılan kazı çalışmalarında elde edilen iskeletler
toplu gömü olduğu için, alt ve üst çenelerin birbirleriyle ilişkilendirilmeleri pek mümkün
olamamıştır. Bu nedenle her bir çene ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Parion’dan ele geçen
toplam 15 çenenin, % 73,3’ü alt çene (n: 11), % 26,6’sı ise üst çenedir (n:4).

Grafik 1: Parion topluluğuna ait incelenen dişlerin cinsiyet gruplarına göre
dağılımı
Bu çenelerin % 13,3’ü kadın (n: 2), % 60’ı erkek (n: 9) ve % 26,6’sı cinsiyeti
saptanamayan bireylere (n: 6) aittir. Ele geçirilen alt çene ve üst çene dişleri birlikte
değerlendirildiğinde; dişlerin % 6,25’ini 1. kesiciler, % 7,29’unu 2. kesiciler, % 14,58’ini
köpek dişleri, % 10,41’ini 1. küçük azı dişleri, % 19,79’unu 2. küçük azı dişleri, %
19,79’unu 1. büyük azı dişleri, % 18,75’ini 2. büyük azı dişleri ve % 3,12’sini 3. büyük
azı dişleri oluşturmaktadır.
ÇENE
Kadın (%) Erkek (%) Cins. Bilinmeyen (%) Toplam (%)
Üst çene
1 (25)
2 (50)
1 (25)
4 (26,6)
Alt çene
1 (9,09)
7 (63,6)
3 (27,2)
11 (73,3)
GENEL
2 (13,3)
9 (60)
4 (26,6)
15
Tablo 5: Parion topluluğuna ait çenelerin cinsiyetlere göre dağılımı
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Bu topluluğa ait toplam 102 diş incelenmiştir. Bunların 96’sı daimî, 6’sı ise süt
dişidir. Süt dişlerin dördü üst çeneye, iki tanesi alt çeneye aittir. İncelenen daimî dişlerin,
yedisi genç erişkin, 38’i orta erişkin ve 25’i ileri erişkindir. Ayrıca, izole grubunda
değerlendirilen 26 daimi diş de araştırmaya dahil edilmiştir. Dişlerin cinsiyet gruplarına
göre dağılımına bakıldığında 16’sının kadınlara, 46’sının erkeklere ait olduğu anlaşılmıştır.
İncelenen daimi dişlerin dağılımına bakıldığında, üst çeneden en çok ikinci küçük
azı dişleri (n:10 - % 25), en az birinci kesici dişleri (n:1 - % 2,5); alt çeneden ise en çok
ikinci büyük azı dişleri (n:11 - % 19,64) ile en az üçüncü büyük azı dişlerinin (n:3 - % 5,3)
olduğu görülmektedir.
Dişler
Sağ
Sol Toplam Sağ
Sol Toplam Sağ Sol Toplam
Üst çene

N
N
(Kadın) (Kadın)

N
N
N
(Kadın) (Erkek) (Erkek)

N
(Erkek)

N
(CB)

N
(CB)

N
(CB)

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

1

1

2

-

-

-

-

-

-

C

1

1

2

2

1

3

2

1

3

1

1

1

2

1

-

1

-

-

-

2

1

1

2

2

2

4

-

4

4

1

1

1

2

2

1

3

2

2

4

2

1

1

2

1

2

3

2

-

2

3

M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOPLAM

6

6

12

8

6

14

6

8

14

Dişler

Sağ

Sol

Toplam

Sağ

Sol

Toplam

Sağ

Sol

Toplam

N
(Erkek)

N
(CB)

N
(CB)

N
(CB)

I
I

P
P

M
M

Alt çene

N
N
(Kadın) (Kadın)

N
N
N
(Kadın) (Erkek) (Erkek)

-

-

-

1

1

2

2

1

3

-

-

-

-

2

2

1

2

3

C

-

-

-

2

-

2

3

1

4

P

-

-

-

4

1

5

-

2

2

P

1

1

2

4

2

6

-

1

1

M

1

-

1

4

3

7

2

-

2

M

1

-

1

5

1

6

3

1

4

M

-

-

-

2

-

2

-

1

1

TOPLAM

3

1

4

22

10

32

11

9

20

I
I

1

2

1

2

1

2

3

GENEL
9
7
16
30
16
46
17
17
Tablo 6: Parion topluluğuna ait daimî dişlerin cinsiyet ve çenelere göre dağılımı
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İncelenen dişler, ağız ve diş sağlığının göstergeleri olarak kabul edilen aşınma,
alveol kaybı, apse, ölüm öncesi diş kaybı gibi lezyonlar açısından da ele alındı.
Lezyon
Apse
Ölüm öncesi diş kaybı

n
8 / 158
8 / 148

%
5,06
5,4

Alveol kaybı(çene bazında)
Aşınma

5 /16
95 / 96

31,25
98,9

Tablo 7: Parion iskeletlerinde çene ve diş hastalıklarının görülme sıklığı.
Apse
İleri derecedeki diş çürükleri ya da aşırı diş aşınmasının ardından diş pulpasının
iltihaplanmasını ifade eden patolojik bir lezyondur (Ortner ve Putschar,1985). Parion
insanlarının % 5,06’sında apse tespit edildi.
APSE
Üst Çene
Alt Çene
Toplam
Dişler
n
%
n
%
n
%
I1
-/8
- / 12
- / 20
I2
-/8
- / 12
- / 20
C
-/8
1 / 12
8,3
1 / 20
5
PM1
-/8
- / 15
- / 23
PM2

-/7

-

1 / 14

7,1

1 / 21

4,7

M1

1/7

14,2

3 / 14

21,4

4 / 21

19,04

M2

-/6

-

1 / 11

9,09

1 / 17

5,88

M3

1/2

50

-/4

-

1/6

16,6

Tablo 8 : Parion topluluğunda apsenin alt ve üst çeneye göre dağılımı.
Antemortem Diş Kaybı
Antik Dönem insanlarında genç yaşlarda sıklıkla rastlanan ölüm öncesi diş kaybı,
ileri derecede aşınma, çürük, diştaşı, periodontal hastalıklar veya travma gibi nedenlerden
bireyin yaşarken dişlerini kaybetmesine sebep olmaktadır. Ölüm öncesi düşen dişin
alveol soketlerinin kemik oluşumu nedeniyle kapanması, premortem veya antemortem
diş kaybı olduğunun bir belirtisidir (Brothwell, 1981; İşler ve diğ., 1985). Parion antik
kent mezarlarından çıkan çenelerde mevcut 148 alveol ölüm öncesi diş kaybı açısından
incelendiğinde, sekiz alveolde (% 5,4) bu olguya rastlandı. Ölüm öncesi diş kaybına
Parion erkeklerinde % 8,86 (79 / 7), cinsiyeti belirlenemeyen bireylerde ise % 2,7 (37
/ 1) oranında rastlanırken, kadınlarda ölüm öncesi diş kaybı tespit edilmedi. Premortem
kayıplar alt çenede % 6,3, üst çenede % 3,7 değerlerindedir. Bu insanlarda genelde arka
dişlerde ön dişlere göre daha fazla ölüm öncesi diş kaybı söz konusudur.
Alveol Kaybı
Alveol kaybı periodontal hastalıklar içinde değerlendirilmektedir. Bu hastalık sadece
dişin içinde yer aldığı alveol kemikle sınırlı değil, aynı zamanda diş etini, dişleri ve dişin
alveol soket içinde sabit durmasını sağlayan periodontal ligamentleri de ilgilendirmektedir.
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Periodontal hastalıklar mikroorganizmaların etkisiyle dişetinin iltihaplanması sonucunda,
dişetinin çekilmesi ve alveol kemiğinin rezorbsiyonunu da ifade etmektedir (Freeth,
2000). Parion topluluğunda alveolar kemik çekilmesi çene bazında değerlendirilmiş olup
mezarlarda ele geçirilen toplam 16 çeneden 5’inde (% 31,25) alveolar kemik çekilmesi
tespit edilmiştir.
Aşınma
Aşınma, diş yüzeylerinde, özellikle dişin çiğneme yüzeyinde oluşan harabiyet
olarak tanımlanır. Bu harabiyet, çiğneme sırasında dişlerin sürtünme hareketleri sonucunda
olabildiği gibi asit içerikli besinlerin dişlere teması yoluyla da olabilmektedir. Aşınmada,
diş dokularının sertliği, genetik yapı, oklüzyon biçimi, çiğnemenin şiddeti, çene kaslarının
gücü, yenilen besinlerin niteliği ve PH derecesi, besin hazırlama tekniği, diş gıcırdatma
olarak bilinen bruksizm, yaş ve cinsiyet gibi birçok etmen aşınmada rol oynamaktadır
(Turner, 1979). Parion toplumuna ait incelenen 96 daimî dişin 95’inde (% 98,9) çeşitli
derecelerde aşınmalar saptanmıştır. İncelenen dişlerde en fazla rastlanan aşınma derecesi
4+ düzeyindedir (Resim: 5).
Parion bireylerinde, kadın dişlerinin % 100 (16 / 16)’ünde, erkek dişlerinin % 83,7
(43 / 36)’sinde ve cinsiyeti belirlenemeyen bireylerin % 46,1 (39/18)’inde aşınma tespit
edilmiştir.
Aşınma derecesi
n
%
1
-/ 2
3 / 47
6,38
2+
3 / 51
5,88
3-/3+
3 / 35
8,57
4

12 / 69

17,3

4+

23 / 69

33,3

5

15 - 47

31,9

5+

12 / 69

17,3

5++

17 / 69

24,6

7

4 / 43

9,3

Tablo 9: Parion topluluğunda diş aşınmalarının derecelere
göre dağılımı.
Sonuç
Parion kazı çalışmaları sırasında toplu gömü şeklinde ele geçirilen iskelet grubu
üzerinde yapılan antropolojik değerlendirme sonucunda toplam 15 bireye ait iskelet
bulguları tanımlanmıştır. Bunların dokuzu erkek, ikisi kadın, ikisi çocuktur ikisinin
de cinsiyeti belirlenememiştir. İskeletlerde belirlenen hastalık belirtileri; enfeksiyon,
kan hastalıklarına bağlı kemik değişikliklerinden porotic hyperostosis, vertebralardaki
dejeneratif eklem rahatsızlıkları ve vücut kemiklerinde ekstra kemik çıkıntıları şeklinde
sıralanabilir.
Non-metrik karakterlerden sadece foramen olecrani (% 11,76) ile karşılaşılmıştır.
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Topluluğun ağız ve diş sağlığının göstergeleri olan lezyonlardan % 5,06 oranında apse, %
5,4 oranında ölüm öncesi diş kaybı, % 31,25 oranında alveol kaybı ve % 98,9 oranında
aşınma gözlenmiştir.
İncelenen Parion insanlarının mevcut olan kemikleri üzerinde yapılan araştırmaya
göre gerek iskelet sisteminden gerekse ağız ve dişlerdeki hastalık belirtilerinden, çok
sağlıklı insanlar olmadığı anlaşılmaktadır. Parion toplu gömü insan iskeletlerinin
dişleri dikkati çekici derecede aşınmalara maruz kalmıştır. Deniz kenarında yaşamış
olan bu topluluğun dişlerinin bu kadar aşınmış olması, beklentilerin tersine bir durumu
yansıtmaktadır. Diş aşınmaları genelde ya sert taneli çiğnenmesi ve sindirilmesi zor olan
besin maddelerinden kaynaklanabilir, ya da bireyin diş gıcırdatma alışkanlığı varsa bu
gibi durumlardan aşınmalar artabilir. Bir diğer neden de bazı hastalıklar olabilmektedir.
Denize yakın bir bölgede yaşamış oldukları için bu topluluğun diş aşınmalarının beslenme
kaynaklı olamayacağı kanısındayız. Dolayısıyla diğer iki neden üzerinde düşünmek daha
doğru olacaktır. Ancak hem birey sayısı az hem de tek bir alandan çıkan iskelet grubu
olması nedeniyle kesin bir değerlendirme yapmak hatalı bilgi vermemize yol açacaktır.
Dolayısıyla ancak o yöreden gelecek bir diğer grup iskeletle karşılaştırma yapıldığında
elde edilecek sonuçlar doğrultusunda yorum yapmak daha doğru olacaktır.
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Resim 1 : Parion antik kenti

Resim 2: 2011 yılı termik santral kazı çalışmaları sırasında belirlenen toplu gömü
80

Resim 3 : Parion insanlarında gözlenen enfeksiyon örnekleri

Resim 4: Parion insanlarında gözlenen temporomandibular artrit örneği
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Resim 5:Parion insanlarında gözlenen diş aşınması örnekleri
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KUŞADASI KADIKALESİ (ANAİA) KAZISINDA
ORTAYA ÇIKARILAN İŞLENMİŞ KEMİK
KALINTILARI
Vedat ONAR*
Zeynep MERCANGÖZ
Levent KUTBAY
Emine TOK
Kuşadası ilçe merkezinin yaklaşık 8 km. güneyinde siteler mevkiinde yer alan
Kadıkalesi (Anaia) antik yerleşimi, Prehistorik Dönemden Osmanlıya kadar çok uzun bir
zaman aralığında iskân görmüş olup Ege Denizi ticaretinde çok önemli bir role sahip olan
Dilek Yarımadası ile Samos Adası arasındaki boğazı denetleyen bir noktaya kurulmuştur.
Anaia kentinin erken yerleşim alanı olan 23 m. yüksekliğinde ve 250 m. çapındaki höyüğün
üzerinde 13. yüzyıla tarihlenen bir Bizans Kalesi bulunmaktadır. Bizans Dönemindeki
kenti koruyan bu kale, bugün denize yaklaşık 200 m. uzaklıkta yer almaktadır. Kazılar
sırasında ele geçirilen çanak-çömlek ve diğer buluntular buradaki ilk yerleşimin Neolitik
Çağ’a, yani yaklaşık günümüzden 8–10 bin yıl önceye kadar gittiğini göstermektedir.
Kazılarda bulunan Prehistorik Dönemde kullanılmış obsidyen, çakmak taşı kesici aletler,
taş baltalar ve çanak çömlekler Kadıkalesi Höyüğü’nün erken dönemlerine ait önemli
buluntularını oluşturmaktadır.
Helenistik Çağ’ı nasıl geçirdiği pek bilinmese de mezar taşları Roma Çağı’nda
Anaia’da bir Hera tapınağının varlığına işaret etmektedir. Hıristiyanlığın resmî din
kabul edilmesinden sonra, (M.S. 4.Yüzyıl) her zaman bir piskoposluk merkezi olan
Anaia, tüm Bizans Çağı boyunca önemli bir seramik ve cam üretim merkezi olma
özelliğini sürdürmüştür. 13. yüzyılda, Başpiskoposluğa yükselen Anaia, aynı zamanda
Batı Anadolu’daki Bizans devletinin önemli bir gümrük kapısı olmuştur. İlk kez 2005
yılındaki kazılarda ortaya çıkmaya başlayan anıtsal bir kilise-manastır kompleksi ise
burasının 12.-13. yüzyıllarda Anaia Piskoposluğu’nun ikametgâhına, yani bir Piskoposluk
Sarayı’na dönüşmüş olduğunu göstermektedir. 1300’lü yılların başlarında Türkler’in eline
geçen Anaia, 14. yüzyılda Aydınoğulları’nın yönetimine, 15. yüzyılın başlarından itibaren
de Osmanlı yönetimi altına girmiştir. Kuşadası’nın yükselmesi ile Anaia artık bölgede
önemini yitirmeye başlamıştır.
2002 yılından itibaren Prof. Dr. Zeynep Mercangöz başkanlığınca yürütülen kazı
çalışmalarında çok sayıda arkeolojik malzeme yanında hayvan iskelet kalıntılarına da
ulaşılmıştır. 2009 yılından başlayarak çıkarılan arkeozoolojik malzemelerin incelemesi
yapılmış ve çıkarılan hayvan iskelet kalıntılarının büyük çoğunluğunun (yaklaşık
* Prof. Dr. Vedat ONAR, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Osteoarkeoloji
Laboratuvarı, 34320, Avcılar, İstanbul/TÜRKİYE. e-mail: onar@istanbul.edu.tr.
Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, 35100, Bornova,
İzmir/TÜRKİYE.
Arkeolog Levent KUTBAY, Kuşadası Kadıkalesi (Anaia) Kuşadası.
Yard. Doç.Dr. Emine TOK, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, 35100, Bornova, İzmir/
TÜRKİYE.

83

%85’inin) tüketim artığı olarak sığır (Bos taurus L.), koyun (Ovis aries L.), keçi (Capra
hircus L.) ve domuz (Sus sp.) türlerine ait oldukları saptanmıştır. Bu kemik kalıntıları
üzerinde yaygın olarak kasaplık izleri (satır, bıçak v.s) gözlenmiş olup zaman zaman
ateşe maruz bırakılma (yanık izleri) de tespit edilmiştir. Tüketim artığı olan bu hayvan
kalıntılarının dışında kazı alanından at (Equus caballus L.), eşek (Equus asinus L.), Kuş
(Aves sp.) Geyik (Cervidae sp.), köpek (Canis familiaris L.), kedi (Felis catus L.), kara
kaplumbağası (Testudinidae sp.), balık (Pisces sp.), yumuşakçalar (Mollusca sp.), sıçan
(Rattus sp.), yaban tavşanı (Lepus sp.), deve (Camelidae sp.), tilki’lere (Vulpes sp.) ait
kemiklere de rastlanmıştır.
İncelenen kemik kalıntıları içerisinde nadir de olsa işlenmiş kemik ya da işlenmiş
kemik artığı kalıntıları da elde edilmiştir. Bu işlenmiş ya da işleme artığı kemik
kalıntılarının sığır (Bos taurus L.), koyun (Ovis aries L.), keçi (Capra hircus L.), at (Equus
caballus L.), leylek (Ciconia sp.) ve geyiklere (Cervidae sp., Dama dama L. ve Cervus
elaphus L.) ait oldukları tespit edilmiştir.
Sığırlara ait işleme artığı kemikler olarak bir adet metatarsus (arka tarak kemiği)
(Resim: 1) ve bir adet tibia (kaval kemiği) (Resim: 2) saptanmış olup bununla birlikte,
kesici âlet sapı (Resim: 3), spatula şekilli (Resim: 4) ve bız şeklinde işlenmiş (Resim: 5)
bazı kemik kalıntılarının da bu hayvanlara ait uzun kemiklerden üretilmiş olabilecekleri
düşünülmüştür. Metatarsus ve tibia kalıntılarında belirgin olarak testere kesim izleri
gözlenmiş olup muhtemelen alana işleme artığı olarak atıldıkları kanısı uyanmaktadır.
Koyun ve keçilere ait işlenmiş ya da işleme artığı kemik kalıntıları ise metapodium
(tarak kemikleri) (Resim: 6), boynuz kalıntıları (Resim: 7) ve astragallerden (Resim:
8) oluşmaktadır. Bu kalıntılar üzerinde belirgin olarak testere ve tıraşlama izleri
görülebilmektedir.
Koyun ve keçi astragalleri (astragalus-talus) fazla sayıda olmakla birlikte bunlara
ait işlenmiş örneklere çok az sayıda rastlanmıştır. Oyun taşları olarak da tanınan bu
astragallerin üzerinde karakteristik işleme izleri bulunmaktadır. Bunların ön, sırt, taban ile
bazen de orta ve yan kısımlarına ait yüzeyler düz çalışılmıştır (Resim: 8).
Koyun ve keçilere ait en belirgin işlenmiş kemik örneklerini metapodiumlardan
üretilen kemik malzemeler oluşturmaktadır. Her iki türe ait metapodium’lar kullanılarak
tartı âleti yapıldıkları tespit edilmiştir (Resim: 9). Özellikle granül veya toz hâline getirilmiş
değerli materyallerin küçük miktarlarının tartımı ya da paraların ağırlığının ölçülmesinde
kullanılan bu âletler (Vıkan, 1991; 479), kemik malzemeden üretilmeleriyle Kadıkalesi’nde
ortaya çıkarılan bu yöndeki en belirgin arkeolojik malzemeyi oluşturmaktadır.
Koyun ve keçi metapodium’larında (tarak kemikleri) rastlanan diğer bir bulgu
ise delme işleminin uygulanmış olmasıdır. Koyun ve keçi metapodium’larında tespit
edilen bu postmortem deliklerin, facies articularis proximalis, diafizin dorsal ve palmar/
plantar ile distal epifizin dorsal ve palmar/plantarında lokalize oldukları tespit edilmiştir.
İnsan eliyle bir matkap benzeri bir âletle delindiği gözlenen bu delikler çok az sayıda
koyun ve keçi metapodiumlarında görülmüştür. Yapılan delme işleminde deliğin cavum
medullareye ulaştığı tespit edilmiştir (Resim: 10). Benzer bulgulara İstanbul Yenikapı
Metro ve Marmaray kazısında da rastlanmış olup kemikler üzerindeki izlerin yeri ve
arkeolojik örneklerdeki benzerleri (Haggis et al. 2007; Wıld, 1970, 34) dikkate alındığında,
bunlardan da tekstil endüstrisinde yararlanıldığı kanısına varılmaktadır.
Kadıkalesi kazı alanından geyik türleri (Cervidae sp.) olarak kızıl geyik (Cervus
elaphus L.) ve alageyik (Dama dama L.) kalıntıları tespit edilmiştir. Bu hayvanlara
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ait malzemenin hepsi boynuz kalıntılarından oluşmaktadır. Bu boynuz kalıntılarında
ise testere kesim ve tıraşlama izleri yaygın olarak gözlenmekte olup muhtemelen bu
malzemelerin işleme artığı olarak alanda yer aldıkları düşünülmektedir (Resim: 11).
Özellikle boynuzların basal kısımları satır ile yontulmuş olup muhtemelen dericilik
yanında hasırcılıkta da kullanılmış olabileceği kanısına varılmaktadır.
Kadıkalesi’nde ortaya çıkarılan at kalıntıları içerisinde bir adet işleme artığı olduğu
düşünülen metatarsus (arka tarak kemiği) saptanmış olup diafizin distalinden testere ile
enine kesilmiş olduğu tespit edilmiştir (Resim: 12). Bu işleme artığı metatarsus, kazı
alanından equid’lere ait testere kesimi yapılan ilk ve tek örneğini oluşturmaktadır.
Kadıkalesi kazı çalışmalarında elde edilen işlenmiş ya da işleme artığı kemik
malzemeler çok fazla olmamakla birlikte, Anaia yerleşimindeki malzeme üretimin
bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir; bunların muhtemelen ileride yapılacak kazı
çalışmalarından elde edilecek örneklerle artacağı düşünülmektedir.
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Resim 1: Sığıra ait sol distal metatarsus’unda (arka tarak kemiği) testere
kesim izi

Resim 2: Sığıra ait sağ distal tibia’da (kaval kemiği) testere kesim izi

Resim 3: Sığır uzun kemiklerinden üretilmiş kesici alet sapı
86

Resim 4: Sığır uzun kemiklerinden üretilmiş spatula şeklinde kemik kalıntısı

Resim 5: Sığır uzun kemiklerinden üretilmiş kemik bız

Resim 6: Keçi metatarsus’unda (arka tarak kemiği) testere kesim izi (diafiz’den kesim)
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Resim 7: Keçi boynuzunda testere kesim izleri

Resim 8: İşlenmiş koyun astragal’i (ön ve arka yüzleri düz çalışılmış)
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Resim 9: Koyun ve keçi metapodium’ların üretilen kemikten tartı aletlerinin (sağ ve sol
baştakiler) üretildikleri kemiklerle karşılaştırılması

Resim 10: Koyun metatarsus’unda uygulanan delme işlemi
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Resim 11: İşleme izlerine sahip geyik boynuzu (Cervus elaphus L.)

Resim 12: Testere ile diafizden kesim yapılmış at metatarsus’u (arka tarak kemiği)
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İSTANBUL-YENİKAPI THEODOSİUS LİMANI BALIK
KALINTILARI
Vedat ONAR*
Hasan ALPAK
Gülsün PAZVANT
Altan ARMUTAK
Zeynep KIZILTAN
Metro raylı sistem ile Marmaray tüp geçitinin Avrupa yakasındaki en önemli aktarma
merkezi olacak olan Yenikapı istasyonunda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü
Başkanlığı’nca 2004 yılında arkeolojik kazı çalışmalarına başlanmış, Metro ve Marmaray
olarak iki farklı proje olmasına rağmen, aynı bölge içerisinde sınır göstermeksizin 58,000
m2’lik bir alanda sürdürülmüştür.
Kazı çalışmalarında, çok sayıda arkeolojik materyal yanında alanının tümüne
dağılmış olarak özellikle at iskeletleri başta olmak üzere çok sayıda hayvan kemikleri elde
edilmiştir.
Bizans Dönemi’nin Marmara Denizi kıyısındaki en önemli limanı olan Theodosius
limanının, yazılı kaynak ve eski haritalarda yerinin bilindiği, bununla birlikte konumu
ve gerçek yeri hakkında bilgilerin yetersiz kaldığı ileri sürülmüştür1. Eskiden denize
dâhil olan bu kıyıda, muhtemelen İmparator I. Theodosius (M.S. 379–395) tarafından
kıyıya hayli girinti yapan bir koy içerisinde limanın kurulduğu belirtilmiştir2. Daha sonra
liman genişletilmiş ve günün koşullarına cevap verebilecek şekilde güney tarafına bir
mendirek inşa edilmiştir3. Lykos (Bayrampaşa) deresinin ağzında bulunan derin doğal koy
içerisindeki bu liman, “Portus Theodosiacus” adıyla 7. yüzyılın ortalarına doğru Mısır’dan
tahıl sevkiyatının sona ermesiyle işlevinin en önemli bölümünü yitirdiği, bununla birlikte
liman olarak kullanılmaya devam edildiği ileri sürülmüştür3. Lykos (Bayrampaşa)
deresinin taşımış olduğu alüvyonlar ile bu limanın zamanla dolduğu ve 12. yüzyıldan
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sonra da karaya katıldığı belirtilmiştir4,5.
2004 yılında başlayan ve 58,000 m2’lik bir alana yayılan kazı çalışmalarında,
çok sayıda arkeolojik materyal yanında alanının tümüne dağılmış olarak arkeozoolojik
malzeme elde edilmiştir. Kazı alanından elde edilen hayvan kemiklerinin radyokarbon
(14C) tarihlendirmesi yapılmış, bu tarihlendirme sonucunda, iskelet kalıntılarının Erken
Bizans’tan (4.-7. Yüzyıl.) Geç Bizansa (15. Yüzyıl.) kadar değişen zaman diliminden
geldiği tespit edilmiştir6.
Yenikapı Metro ve Marmaray kazısında deniz canlısı olarak balıklar (Pisces sp.),
yunuslar (Delphinidae sp.) ve yengeç (Crustacea sp.) kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.
Bunların tür dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.
Balıklar (Pisces)
Orkinos (Thunnus thynnus)
Kılıç Balığı (Xiphias gladius)
Köpek Balıkları (Carcharhinidae)
Avrupa Kedi Balığı (Silirus sp.)
Afrika Kedi Balığı (Clarias sp.)
Hani Balıkları (Serranidae-Epinephelus sp.)
Mercan balıkları (Sparidae)
Palamut (Sarda sarda)
Levrek (Dicentrarchus labrax)
Çipura (Sparus aurata)
Uskumrular (Scomber sp. ve sarda sp.)
Vatozlar (Rajiformes)
Yengeçler (Crustacea)
Yunuslar (Delphinidae)
Afalina (Tursiops truncatus)
Tırtak (Delphinus delphis)
Tablo 1. Deniz canlıları (balık-pisces sp.; yunus-delphinidae sp.; yengeçler
crustacea sp.) tür dağılımı

4

Başaran (2008), p.1-22.
Müller-Wiener (1998)
6
Onar et al. (2008) p.249-256
5
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Balık türleri içerisinde en fazla orkinos kalıntıları (Resim: 1) ortaya çıkarılmış olup
bunu kılıç balığı (Resim: 2) izlemektedir7. Bu balık kemikleri üzerinde yaygın satır ve
bıçak izleri saptanmış olması, Byzantion’un “ton balığı metropolisi” veya “ton balıklarının
anayurdu” adlandırmasını8 destekler bulgular olarak karşımıza çıkmaktadır. Kazı alanında
yoğun olarak büyük balık kalıntılarına rastlanırken, daha küçük türlere (örn. levrek, çipura,
palamut v.s.) az sayıda rastlanmış olması muhtemelen küçük balıkların bütün olarak şehrin
içerisine sevk edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Afrika kedi balığına (Resim: 3) ait
tüm iskeletler, Byzantion ile Nil Vadisi ya da Levant kıyıları arasındaki balık ticaretini
gösteren doğrudan bir delildir9. Yunusgiller familyasına ait afalina (Tursiops truncatus) ve
tırtak (Delphinus delphis) türlerine ait kalıntılar da elde edilmiştir (Resim: 4). Bunların
omurlarında yaygın kasaplık izlere rastlanmıştır. Antik kayıtlarda10 bu hayvanların yağları
için avlandıkları anlatılmaktadır. Yenikapı kazı alanındaki yunus kalıntılarında saptanan
çok sayıdaki satır ve bıçak izleri bu hayvanların antik şehirde de kullanıldıklarını, yine
muhtemelen yağları için parçalandıklarını düşündürmektedir.
Teşekkür
Yenikapı proje çalışmasının tüm aşamasında bilgi ve tecrübeleriyle yardımlarını
esirgemeyen İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Müdürü kazı başkanımız Sayın Zeynep
Kızıltan’a, Müdür yardımcımız Sayın Rahmi Asal’a, Arkeolog sayın Sırrı Çömlekçi’ye,
Arkeolog Sayın Mehmet Ali Polat’a, Arkeolog Emre Öncü’ye teşekkürü bir borç
biliriz. Bu çalışma, TUBİTAK (Proje No: 107O518) tarafından desteklenmiş olan proje
çalışmasından hazırlanmıştır.
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Resim 1:Yenikapı Metro ve Marmaray kazısında ortaya çıkarılan Orkinos (Thunnus
thynnus) omurları

Resim 2: Yenikapı Metro ve Marmaray kazısında ortaya çıkarılan Kılıç balığı (Xiphias
gladius) kalıntıları
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Resim 3: Yenikapı Metro ve Marmaray kazısında ortaya çıkarılan Afrika Kedi balığı
(Clarias sp.) iskeleti

Resim 4: Yenikapı Metro ve Marmaray kazısında ortaya çıkarılan Yunus kafatasları. Üst
sol: Afalina (Tursiops truncatus) kafatası; Alt sol: Tırtak (Delphinus delphis) kafatası.
Sağ üst resim: Afalina (Tursiops truncatus); sağ alt resim: Tırtak (Delphinus delphis)
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2010-2011 VAN KALESİ HÖYÜĞÜ İSKELETLERİNİN
PALEODEMOGRAFİK ANALİZİ
Yarenkür ALKAN*
A. Cem ERKMAN
Giriş
Doğu Anadolu Bölgesi’nde şimdiye kadar yapılan sistematik kazılar içerisinde
önemli bir yere sahip olan Van Kalesi Höyüğü kazıları İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında devam
etmektedir. Van Kalesi’nin kuzeyinde bulunan höyük doğu-batı doğrultusunda ve yaklaşık
750 m. uzunluğundadır. Yerleşimin M.Ö. III. binyılda başladığı höyük Ortaçağdan 20.
yy.ın başlarına kadar mezarlık alan olarak kullanılmıştır. Alanda 1916 yılından itibaren
kazılar başlamasına karşın ilk kapsamlı çalışmalar Prof. Dr. M. Taner Tarhan tarafından
1989 ile1991 yılları arasında üç dönemde yapılmıştır.
Mezarların derinliği 0.50 ile 1.50 arasında değişmekte ve doğu-batı doğrultusunda
uzanmaktadır. Van Kalesi Höyüğü’nde bulunan iskeletlerde genel olarak iki farklı gömü
geleneği görülmektedir. Bunlardan ilki İslami gömü geleneğidir. Batı-doğu doğrultusunda
sırt üstü yatırılmışlar ve baş kıble yönüne (güney) bakmaktadır. İkincisi ise Hıristiyan
gömü geleneğidir. Yine batı-doğu doğrultusunda sırt üstü yatırılarak baş ya yukarı bakacak
şekilde ya da altına destek konularak doğuya bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Bunun yanı
sıra höyükten iki adet hoker tarzda gömü erken Urartu tabası üzerinde ele geçirilmiştir.
İlerleyen yıllarda yapılacak kazı çalışmalarında elde edilecek iskeletlerin ayrıntılı
çalışılmasıyla nüfus hareketliliği, sosyo-ekonomik yapı ve siyasî yaşam konusunda Van
Kalesi Höyüğü tarihine bir bakış açısı getirilecektir.
Materyal-Metot
Çalışma materyalimizi, Van İli sınırları içerisinde yer alan Van Kalesi Höyüğü’nden
2010 ve 2011 yıllarında 287 basit toprak mezarda ele geçirilen ve Ortaçağa tarihlendirilen
315 birey oluşturmaktadır.
Çalışmamızda iskeletlerin cinsiyet tayini yapılırken Bass (1987), Buikstra ve
Ubelaker (1994), Brothwell (1981), Krogman ve İşcan (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.
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Bulgular Ve Değerlendirme
2010-2011 yıllarında yapılmış olan kazılarda ele geçirilen iskelet serisi, 315
bireyden oluşmaktadır. Bunların 8’si fetus, 91’i bebek, 70’i çocuk, 55’i kadın, 46’sı
erkektir. İskeletlerin tahribat görmesinden dolayı 45 bireyin yaş ve cinsiyet tayini, 10
çocuğun tam yaşı tespit edilememiştir (Tablo: 1).
Demografik Dağılım

N

%

Fetus

8

2,53

Bebek (0-2,5 yaş)

91

28,88

Çocuk (2,5-18 yaş)

70

22,22

Kadın (18 yaş üzeri)

55

17,46

Erkek (18 yaş üzeri)

46

14,60

Belirsiz

45

14,28

Toplam

315

100,00

Tablo 1: Demografik dağılım

Grafik 1: Demografik dağılım grafiği
Bir toplumdaki en iyi sağlık göstergelerinden biri olan bebek ve çocuk ölümleri, Van
Kalesi Höyüğü’nde yaygın olarak görülmektedir. Toplumun yarısından fazlası 18 yaşına
gelmeden yaşamını yitirmiştir. 315 bireyin 169’unu bebek ve çocuklar oluşturmaktadır.
169 bireyle toplum içerisinde bebek ve çocukların ölüm oranı %53,65’tir. Bu oran
Dilkaya’da %51,1, Tasmasor’da %54,42 ve Anadolu toplumları arasında en fazla bebek
ve çocuk ölüm oranına sahip olan Karagündüz’de % 63,92’dir.
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Yaş Grupları

N

%

Toplam N

Toplam %

0-1,9

86

54,08

86

54,08

2-3,9

14

8,80

100

62,89

4-5,9

19

11,94

119

74,84

6-7,9

8

5,03

127

79,87

8-9,9

7

4,40

134

84,27

10-11,9

11

6,91

145

91,19

12-13,9

7

4,40

152

95,59

14-15,9

1

0,62

153

96,22

16-17,9

6

3,77

159

100.00

159

100.00

Tablo 2: Bebek ve çocuklarda yaş dağılımı

Grafik 2: Bebek ve çocuklarda yaş dağılım grafiği
Toplum içerisinde çocuklar arasında bebek (0-2,5 yaş) ölüm oranları % 59,74
gibi büyük bir oranla temsil edilmektedir. Çocuklar arasında 1 yaş altı ölüm oranı ise
%38,36’dır. Doğumdan sonra ilk altı ay içerisinde anne sütü steril, koruyucu bir besindir.
Daha sonraki aylarda ihtiyaç duyulan ek besinlerin mikrop içerme olasılığı son derece
yüksektir ve ölüm riskini artırmaktadır. Yaş dağılım grafiğinde de görüldüğü üzere 2
yaşından sonra ölüm oranı birden düşmekte ve 4-5 yaşlarında hafif bir artış göstermektedir.
Genel olarak bebek ve çocuklarda ölüm oranının fazla olmasının nedenleri arasında sütten
kesmenin ardından anneden gelen bağışıklık sisteminin azalması, yetersiz ve düzensiz
beslenme, kötü hijyen koşulları, olumsuz çevre koşulları, enfeksiyonel hastalıklar ve
Ortaçağ toplumlarında sıkça görülen salgın hastalıklar sayılabilir.
Van Kalesi Höyüğü iskeletlerinin % 46,34’ünü oluşturan erişkin bireylerin kendi
içerisinde beşerli yaş gruplarına göre dağılımları yapılmıştır. Bu dağılımlara göre en
yoğun ölümler kadınlarda 45-49,9, erkeklerde ise 40-44,9 yaş grubunda gözlense de yaş
grupları arasında birbirine paralel bir dağılım mevcuttur. Kadınların ölüm oranında bebek
ölüm oranlarına paralel olarak doğurganlık dönemlerinde artma gözlenmiştir. (Tablo: 3).
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Yaş Grupları
18-19,9
20-24,9
25-29,9
30-34,9
35-39,9
40-44,9
45-49,9
50-54,9
55-59,9
60-64,9
65+
Toplam

N
2
5
3
2
6
9
13
7
6
1
1
55

Kadın
%

Erkek
N
2
4
7
5
4
8
6
4
3
3
0
46

3,63
9,09
5,45
3,63
10,90
16,36
23,63
12,72
10,90
1,81
1,81
100,00

Genel
%
4,34
8,69
15,21
10,86
8,69
17,39
13,04
8,69
6,52
6,52
0
100,00

N
4
9
10
7
10
17
19
11
9
4
1
101

%
3,96
8,91
9,90
6,93
9,90
16,83
18,81
10,89
8,91
3,96
0,99
100,00

Tablo 3: Erişkinlerde yaş dağılımı

Grafik 3: Erişkinlerde yaş dağılım grafiği
Toplumda yaşları belirlenebilen tüm bireylerin yaş ortalamasında 18,81 yıllık bir
değer bulunmuştur. 18 yaş üstü erişkin bireylerdeki ortalama yaşam uzunluğu, kadınlarda
42,98 yıl, erkeklerde 41,87 yıldır. Tüm erişkinlerin ortalama yaşam süreleri ise 41,71
yıl olarak tespit edilmiştir (Tablo:4). Bu oran, eski Anadolu toplumlarına oranla yüksek
olmakla birlikte, hem aynı coğrafyada varlık gösteren hem de aynı döneme tarihlendirilen
Dilkaya (46,61) ve Karagündüz (45) toplumlarıyla yakınlık göstermektedir.
Toplumun genel yaş ortalaması

(Bebek+Çocuk+Erişkin)

18,81 yıl

Kadınların Yaş Ortalaması

42,98 yıl

Erkeklerin Yaş Ortalaması

41,87 yıl

Erişkinlerin Yaş Ortalaması (Kadın+Erkek)

41,71 yıl

Tablo 4: Ortalama yaşam uzunluğu
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Sonuç
Bu çalışmada incelenen materyal, Van Kalesi Höyüğü kazısından 2010-2011
yıllarında basit toprak mezarlardan çıkarılan 315 bireyle temsil edilmektedir. Popülasyonu
meydana getiren bireylerin 8’i fetus, 91’i bebek, 70’i çocuk, 55’i kadın ve 46’sı
erkektir. Geriye kalan 45 bireyin yaş ve cinsiyeti belirlenememiştir. Toplumdaki bebek
ve çocukların ölüm oranı tüm topluma oranla %53,65 ile temsil edilmektedir. Bu oran
günümüze göre oldukça yüksek olmakla birlikte, eski Anadolu toplumları içerisinde de
yüksek bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak bebek ve çocuklarda ölüm
oranının fazla olmasının nedenleri arasında sütten kesmenin ardından anneden gelen
bağışıklık sisteminin azalması, yetersiz ve düzensiz beslenme, kötü hijyen koşulları,
olumsuz çevre koşulları, enfeksiyonel hastalıklar ve Ortaçağ toplumlarında sıkça görülen
salgın hastalıklar sayılabilir.
Van Kalesi Höyüğü iskeletlerinin %46,34’ünü oluşturan erişkin bireyler dikkate
alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ortalama yaşam uzunluğu 41,71’dir. Bu oran
eski Anadolu toplumlarına göre yüksek olmakla beraber, aynı coğrafyada yer alan ve
dönem olarak da aynı olan Dilkaya ve Karagündüz toplumlarıyla yakınlık göstermektedir.
İlerleyen yıllarda yapılacak kazı çalışmalarında elde edilecek iskeletlerin ayrıntılı
incelenmesiyle birlikte Van Kalesi Höyüğü toplumu hakkında daha ayrıntılı bilgiler elde
edilecektir.
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Resim 1: Van Kalesi Höyüğü mezarlık alanı

Resim 2: İslâmî ve Hıristiyan gömü geleneğine ait örnekler
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Resim 3: Erken Urartu tabakası üzerinde
bulunmuş olan hoker gömü

Resim 4: M30 açmasında ele geçirilen çoklu gömü
104

NEOLİTİK BATI ANADOLU VE MARMARA
YERLEŞİMLERİ ÇANAK ÇÖMLEKLERİNDE
ORGANİK KALINTI ANALİZLERİ
Hadi ÖZBAL*
Laurens THISSEN
Turhan DOĞAN
Fokke GERRITSEN
Rana ÖZBAL
Ayla TÜRKEKUL-BIYIK
Giriş
2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Araştırma Merkezi’nde TÜBİTAKMAM, Koç Üniversitesi ve Hollanda Araştırma Enstitüsü işbirliğinde yürütülmekte olan
arkeolojik çanak çömleklerde organik kalıntı analizlerine devam edilmiştir. 2012 yılında
Barcın Höyük örneklerinin yanı sıra henüz elimizde hiç bir sonuç olmayan Ege Bölgesi
Neolitik yerleşimlerinden Ulucak Höyük, Ege Gübre Höyük ve Yeşilova Höyük’ten de
belirli sayıda örneğin analizleri gerçekleştirilmiştir (Tablo: 1). Bu örneklere ilâve olarak
Güvercinkayası, Pendik ve Bademağacı yerleşimlerinden de kısıtlı sayıda örnekler ile
toplam 421 adet çanak çömlek incelenmiştir. Bilindiği gibi arkeolojik çanak çömleklerde
organik kalıntı analizinin ilk aşamasında örneklerin lipit niteliğinde kalıntı içerip
içermediği saptanmaktadır. Genel olarak bu nitelikteki çalışmalarda incelenen örneklerin
sadece %15-20’sinde mikrogram mertebelerinde kalıntı bulunur.Saptanan kalıntılar da
özellikle hayvansal kökenli trigliseritler veya onların bozulma ürünü yağ asitleri oluşturur.
Çanak çömleklerde bulunan en yaygın organik buluntu trigliseritlerin bozulma ürünü olan
yağ asitleridir. Bunlar arasında en baskın yağ asitleri ise 16 karbon zinciri olan palmitik
asit ile 18 karbonlu stearik asittir. Hiç bozulmamış veya bir-iki yağ asidi hidroliz olmuş
lipit kalıntıları ile üç yağ asidi bulunan lipit kalıntılarına çok ender rastlanır (Colombini
v.d. 2005).
Tablo 1’de görüldüğü gibi 7 değişik kazıdan incelenen toplam 421 çanak çömleğin
sadece 88 adedinde (%20.9) organik kalıntı izine rastlanmıştır. Bu örneklerin 30 adedinde
eser miktarlarda yağ asitleri gözlemlendiğinden bunların kökenlerini belirlemek için gerekli
karbon izotop analizi yapmak mümkün olmamıştır. Bu nedenle sonuç elde edilebilecek
örnek sayısı daha da azalmaktadır. Tablo 1 incelendiğinde değişik yerleşimlerden oldukça
farklı kalıntı sonuçları izlenmektedir. Örneğin Yeşilova Höyük’ten incelenen 50 adet
* Prof. Dr. Hadi ÖZBAL, Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Bölümü, Bebek 34342, İstanbul/TÜRKİYE.
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örnekten sadece bir adedinde çok az miktarda yağ asitlerine rastlanmıştır. Öte yandan
98 adet Ege Gübre Höyük örneklerinin 19’unda yağ asidi bulunup bunların 11 tanesinde
karbon izotopu sonucu elde edilmiştir. Diğer çarpıcı bir sonuç ise gözlenen trigliserit
miktarlarıdır. Toplam 35 adet trigiliserit içeren çanak çömleğin 28 adedi Barcın Höyük
örneklerinde gözlenmiştir. Barcın çanak çömleklerinde çok sayıda ve yüksek miktarlarda
trigliseritlerin bulunma nedeni ayrı bir araştırma konusudur. Aynı şekilde Bademağacı
Höyük örneklerinde de (5 adet) trigliseritler bulunmuştur. Badem Ağacı örneklerin karbon
izotop analizleri henüz tamamlanmamıştır.
Genel olarak organik kalıntı analizi için örnek seçiminde kesin bir kriter
bulunmamaktadır. Ancak çömleğin ağız kısımlarından alınmış örneklerde lipit kalıntısı
bulma ihtimali daha yüksektir. Bunun başlıca nedeni, lipitlerin sudan daha hafif olmaları
ve pişirme sırasında çömleğin üst ve ağız kısımlarında daha fazla bulunmalarıdır. Ayrıca
çömleğin üretim niteliği, hamuru ve içerdiği katkı maddeleri, herhangi bir yüzey
uygulaması (perdah v.s.) ve gömülü bulunduğu ortamın fiziksel kimyasal ve biyolojik
özellikleri de etkilemektedir.
Barcın Höyük Analiz Sonuçları
Barcın Höyük 2009 yılı örneklerinden elde edilen lipit türlerinin nitelikleri ve
bulundukları çömlek türleri ile ilişkileri konusu 2011 yılı Kazı, Araştırma ve Arkeometri
Sempozyumu’nda sunulmuştu (Özbal v.d 2012). Bu bildiride 2011 senesine kadar toplam
47 adet çanak çömlek örneğinin içerdiği lipitlerin niteliği belirlenmiş ve lipit türlerinin
pişirme kapları, kâseler ve kupalar olarak üç grupta toplanan çömlek grupları arasındaki
dağılımı incelenmişti. Elde edilen sonuçlarda lipit türleri ile çömlek grupları arasında
belirgin bir tercihin yapılmadığı anlaşılmıştır. Her üç çömlek türünde de süt, geviş getiren
ve geviş getirmeyen hayvanların doku yağı tespit edilmişti (Özbal v.d. 2012).
2012 yılında ise yukarıda belirtilen sayılara ilâve olarak 2011 yılı Barcın Höyük’ün
kazılarından 163 yeni örnek incelenmiş ve bunlara ait 26 karbon izotopu sonucu elde
edilmiştir. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Araştırma Laboratuvarı’nda
günümüze kadar Barcın Höyük’ün Kalkolitik ve Neolitik tabakalarından toplanan 365
çanak çömlek örneğinin organik kalıntı analizleri yapılmıştır. İncelenen örneklerin 73
adedinde (%20) karbon izotopu analizi yapabilecek nitelik ve miktarlarda lipit kalıntısı
bulunmuştur. Karbon izotopu analizi sonucuna göre örneklerin 38 adedinde (%52) süt,
25 adedinde (%35) geviş getiren hayvanların doku yağı ve 10 adedinde de (%13.6) geviş
getirmeyen hayvanların doku yağı olduğu belirlenmiştir (Şekil: 1). Bu sonuçlar Evershed’in
(2008) Marmara Bölgesindeki Aşağıpınar, Fikirtepe, Pendik, Yarımburgaz, Hoca Çeşme,
Toptepe yerleşimlerinin Kalkolitik ve Neolitik çanak çömleklerinden elde ettiği sonuçlarla
uyum içerisindedir (Şekil: 2). Laboratuvarımızda bulunan Pendik çanak çömleklerinden 5
adedinin analizi tamamlanmıştır. Bunların üçünde yağ asitleri saptanmış ve iki adedinin
karbon izotopu analizi sonucunda süt kökenli olduğunu belirlenmiştir. Bu da Marmara
Bölgesi Neolitiğinin süt tüketimi konusundaki özelliğini ayrıca yansıtmaktadır.
Barcın Höyük 2011 kazı döneminde yerleşimin Neolitik Döneminin altı tabakadan
(VIa-VIe) oluştuğu belirlenmiş ve M.Ö. 6000 ile 6600 yıllarını kapsadığı karbon yaş tayini
ile saptanmıştır. (Gerritsen, özel görüşme, R. Özbal ve diğerleri 2012) Bu süreç içerisinde
Barcın Höyük çanak çömleklerinin niteliğinde,tüketim alışkanlıklarında ve buna bağlı
olarak özellikle yemek pişirme yöntemlerinde önemli bir evrimin yaşandığı belirlenmiştir.
Barcın Höyüğün en erken dönemini temsil eden VIe tabakasında kalın cidarlı, şist
katkılı çanak çömlekler elde edilmiştir. Bu tabakanın tabanlarında ayrıca çok miktarda
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yüksek sıcaklığa maruz kaldığı için çatlamış taşlar bulunmuştur (Resim:1). Açık aleve
dayanıklı çanak çömleğin üretilmediği dönemlerde yemek pişirme işlemlerinde ateşte
ısıtılan taşlar veya kil yumruların ısıtılıp çömleğe atılarak yemek pişirildiği bilinmektedir
(Thissen ve diğerleri 2010, Atalay ve Hastorf 2006). Barcın Höyük VIe tabakasındaki
taşlar ve çömlek teknolojisi bu tür bir yemek pişirme yönteminin uygulandığı görüşünü
akla getirmektedir. Bu tabakada bulunan bir taş örneğinde (Resim: 2) yüksek miktarda
geviş getiren hayvan doku yağına rastlanmıştır. Pişirme taşları ile ilgili olarak ayrıntılı
bir çalışma planlanmaktadır. L13 açmasının VIe tabakasında bulunan ve süt yağı içeren
bir kulp parçasında yağ asitlerinin yanı sıra yüksek sıcaklıkta palmitik ve stearik asitlerin
veya lipitlerin pirolizi sonucunda oluşan 31, 33 ve 35 karbonlu zincir ortası ketonlar
gözlenmiştir (Şekil: 3). Yapılan laboratuvar deneylerinde lipit içeren çömleklerin 300 –
350oC sıcaklığa ısıtıldığında bu tür oluşumlar gözlenmiştir (Raven v.d. 1997). Bu tabakadan
kalın cidarlı diğer bir çömlek örneğinin yüzeyinde karbonlaşmış kalıntılar bulunmuştur.
Yüzeydeki kalıntının geviş getirmeyen bir hayvanın doku yağı, çömlek hamurundan elde
edilen organik kalıntının da geviş getiren bir hayvanın doku yağı olduğu belirlenmiştir.
Bu nitelikte bir örnek, belli bir kabın farklı nitelikte yiyecek maddesinin pişirilmesinde
kullanıldığını göstermektedir.
M.Ö. 6500 yıllarına tarihlenen Barcın Höyük VId tabakasında yüksek sıcaklıktan
dolayı parçalanmış taşlar bulunmazken, kalsit katkılı çanak çömlekler ortaya çıkmaktadır
(R. Özbal ve diğerleri 2012). İnce cidarlı pembe ve açık kırmızı renkli ve perdahlı çanak
çömlek örneklerinden elde edilen organik kalıntıların büyük bir kısmının süt kökenli
olduğu belirlenmiştir. Barcın VIc tabakasında ise Barcın’ın bilinen ince cidarlı koyu siyah
renkli çömlekleri belirmeye başlamıştır. Kalsit katkılı bu çömleklerin yanı sıra kuvars
katkılı çömleklerde görülür. VIb ve VIa tabakalarında ise ince cidarlı, kuvars katkılı ip
delikli tutamakları olan siyah mallar hâkimdir. En fazla bu gruba ait örneklerin organik
kalıntı analizi sonuçlarına göre bu grup malların yarısından çoğunun süt kökenli lipit
içerdiği belirlenmiştir.Neolitik Dönem Barcın tabakalarında birtakım örtüşmeler olsa da
bu tabakalar elde edilen çanak çömleklerde üç değişik yağ türünün hemen hemen aynı
oranlarda bulunduğu gözlenmiştir (Şekil: 4). Kalkolitik ve VIa tabakalarında farklı dağılım
bu dönemlere ait örnek sayısı çok az olmasından kaynaklanabilir. Buna göre Barcın
topluluğunda tüketilen besin çeşitliliğinin Neolitik Dönemde önemli bir değişikliğin
olmadığı düşünülebilir.
Diğer Neolitik Yerleşimlerin Analiz Sonuçları
Tarımın başlaması ve hayvanların evcilleştirilmesi (koyun keçi, sığır, domuz) ile
Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Mezopotamya’da başlayan Neolitik Devrimin Anadolu
üzerinden batıya yayıldığı bilinmektedir. Batıya doğru yayılma aşamasında Anadolu’nun
sadece bir köprü olmadığı ve süt gibi son derecede önemli bir besin maddesinin özellikle
Marmara Bölgesi’nin Geç Neolitik yerleşimlerinde etkin olarak tüketildiği anlaşılmıştır.
(Evershed 2008; Özbal ve Türkekul-Bıyık 2006; Özbal v.d. 2012; Türkekul-Bıyık 2008).
Neolitik Devrim’in yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni oluşumlar süt ve süt
ürünlerinin tüketiminin yaygın olarak nerede, nasıl ve ne zaman başladığının kesin olarak
belirlenmesi önem kazanmıştır.
Bu soruların yanıtlanması için en etkin yöntemlerden biri bilindiği gibi çanak
çömleklerde organik kalıntı analizleridir. Evershed’in 2008 yılında Nature dergisinde
yayınlamış olduğu çalışma kısıtlıda olsa Marmara, İç Anadolu’dan ve Güneydoğu
Anadolu’nun bazı Neolitik ve Kalkolitik yerleşimlerinden temin edilen örnekleri
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kapsamaktadır; ancak çalışmanın ayrıntıları henüz yayınlanmamıştır. Öte yandan Ege,
Güneybatı Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nden herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
Neolitik Devrim’in batıya yayılma yolu üzerindeki aşamalarında Marmara Neolitik
yerleşimlerinin önemi son bulgular ile daha da önem kazanmıştır. Neolitikleşmenin
batıya doğru yayılmasının diğer bir geçiş yolu ise Ege Bölgesi ve Yunan adalarıdır. Bu
nedenle Ege ve Batı Akdeniz Bölgeleri’nin Neolitik yerleşimlerinden çömlek örneklerinin
incelenmesi çalışmalarımızda öncelik kazanmıştır. Tablo 1’de görüldüğü gibi Ege Bölgesi
Neolitik yerleşimlerinden Ulucak Höyük, Ege Gübre Höyük ve Yeşilova Höyük’ten toplam
201 adet çanak çömlek örneği organik kalıntı içeriklerinin belirlenmesine çalışılmıştır.
Bunlara ilâve olarak Güvercinkayası, ve Bademağacı’ndan da1belirli sayıda (52 adet)
çömlek incelenmiştir. Bu gruptaki toplam 253 adet çömlek örneğinden tespit edilen
organik kalıntılardan sadece 19 adedinde karbon izotopu analizi yapabilecek miktarlarda
bulunmuş (%7,5) izotop sonuçlarına göre lipit türlerinin yerleşimlere göre dağılımı Şekil
5’te gösterilmiştir.
Barcın örneklerinin %20’sinde izotop analizi sonucu verecek nicelikte lipit kalıntısı
bulunurken diğer yerleşim çömleklerinde %7,5’e düşmüş olması önemlidir. Bu oran
bozulmamış trigliserit niteliğindeki organik kalıntı içeren çömlek sayısı bakımından daha
da düşmektedir (28/7). 50 adet Yeşilova Höyük çömleklerinden sadece bir tanesinde çok
az miktarda kalıntı bulunmuştur. Öte yandan henüz karbon izotopu sonuçları olmamakla
beraber Bademağacı Höyük örneklerinden beş tanesi trigliserit olmak üzere 31 örneğin 10
adedinde organik kalıntı bulunmuştur (Tablo: 1).
Barcın Höyük dışındaki yerleşimlerden elde edilen karbon izotopu sonuçları Şekil
5’te gösterilmiştir. Buna göre 16 karbon izotopu sonucunda 4 adedinin süt, 5 adedinin
geviş getiren hayvanların doku yağı ve 7 adedinin de geviş getirmeyen hayvanların doku
yağı oldukları belirlenmiştir. Örnek sayısı oldukça kısıtlı olmasına rağmen Ege Gübre
ve Ulucak yerleşimlerinden elde edilen lipit türlerinin dağılımı Marmara Bölgesi’nden
oldukça farklı olduğu görülmektedir. En önemli fark geviş getirmeyen hayvanların
doku yağının en yüksek olması (%43,7). Bu oran Barcın için sadece %13,7 iken diğer
Marmara Neolitik ve Kalkolitik yerleşimleri için Evershed ve meslektaşlarının yapmış
olduğu analizler sonucu (2008) %10,5 mertebelerinde olduğu tesit edilmiştir. Öte yandan
4 adet süt kökenli lipit bulunması, sütçülüğün bu bölgede yaygın olmamakla beraber
varlığını gösterebilir. Ege Neolitik yerleşimleri ile ilgili önemli sorun çömleklerde çok
daha az oranda organik kalıntıya rastlanmasıdır. Daha kesin sonuçlar elde edebilmek
için örnek sayısını artırmak ve örnek toplarken daha seçici olmak gerekmektedir. Ayrıca
elde edilen lipitlerin türlerine göre dağılımının hayvan kemikleri dağılımı ile örtüşüp
örtüşmediği incelenmelidir. Şekil 5’te göze batan diğer bir husus ise incelenen 5 adet
Pendik çömleğinin Diğer Marmara Bölgesi yerleşimlerinde olduğu gibi süt kökenli lipit
olmasıdır. Güvercinkayası örneklerinden karbon izotopu analizi yapılabilen üç çömlekte
de geviş getiren hayvanların doku yağı bulunmuştur. Evershed’in (2008) çalışmasında
da Çatalhöyük, Domuz Tepe ve Tepecik Çiftlik örneklerinin % 70,3’ü geviş getiren
hayvanların doku yağı kökenlidir. Belirtildiği gibi daha kesin yorumlar yapabilmek için
örnek sayısının önemli oranda artırılması gerekmektedir.
Sonuç
Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Araştırma Laboratuvarı’nda sürdürülmekte olan
1

Bademağacı örneklerinin karbon izotopları henüz tamamlanmamıştır.
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organik kalıntı analizi çalışmaları 2012 yılında gerçekleştirilmiş olan bilimsel çalışmalar
sonucunda ülkemizin Neolitik yerleşimlerindeki toplulukların beslenme alışkanlıkları
konusunda yeni bulgulara ulaşılmıştır. Barcın Höyük lipit türlerinin dağılımı bölgenin
diğer çağdaş yerleşimleri ile iyi bir uyum içerisinde olduğunu pekiştirmiştir. Ayrıca VIe
tabakası ile VId tabakaları arasında yemek pişirme geleneklerinde önemli bir gelişmenin
olduğunu gösteren izler bulunmaktadır. Şöyle ki VIe tabakasındaki pişirme taşı ve/veya
kil yumruların yerini ateşe dayanıklı ve katkılı çanak çömleklerin aldığı görülmektedir.
Neolitik dönemlerde yağ türleri bakımından önemli bir değişikliğin olmaması bu dönemde
topluluğun beslenme alışkanlıklarında önemli bir değişikliğin olmadığını gösterebilir.
Ege Bölgesi Neolitik yerleşimleri çanak çömleklerinden çok daha az organik kalıntı izine
rastlanmıştır. Kısıtlı da olsa elde sonuçlarda Marmara Bölgesinin aksine geviş getirmeyen
hayvanların doku yağlarının baskın olmasıdır. Ancak az sayıda süt yağı burada da süt
tüketiminin varlığını kanıtlayabilir.
Güvercinkayası’ndan elde edilen kısıtlı sonuçlarda İç Anadolu Bölgesi
yerleşimlerinde yoğun olarak görülen geviş getiren hayvan yağı olduğu belirlenmiştir.
Analiz sonuçlarının artması ile önümüzdeki yıllarda Anadolu Neolitik yerleşimlerinin
besin tüketimi konusunda daha ayrıntılı ve kesin sonuçlara ulaşmayı hedeflemekteyiz.
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Tablo 1: 2012 yılında incelenen çanak çömlekler

Şekil 1: Barcın Höyük çanak çömleklerinde bulunan lipitlerin türlerine göre dağılımı
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Şekil 2: Barcın Höyük ile diğer Marmara Bölgesi Neolitik yerleşimlerde lipit türlerinin
dağılımı
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Şekil 3: BH 10174 No.lu örnekte 31, 33 ve 35 uzun karbonlu zincir ortası ketonlar

Şekil 4: Barcın Neolitik tabakalarında lipit türlerinin dağılımı

Şekil 5: Diğer Neolitik yerleşimlerdeki lipit türlerinin dağılımı
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OLYMPOS (ANTALYA) KAZISI KUZEY BÖLGESİ
BİZANS YAPILARINDA ARKEOMETRİK
ÇALIŞMALAR
Ali Akın AKYOL*
Yalçın MERGEN
Yusuf Kağan KADIOĞLU

Özet
Olympos arkeolojik alanı kuzey bölgesinde bulunan Bizans Dönemi sekiz yapıya
ait malzemeler üzerinde arkeometrik incelemeler gerçekleştirilmiştir. Yapılara ait yapı
taşı, derz ve moloz dolgu harçları, sıva/sıva katları ve tuğla örnekler görsel olarak
değerlendirilip gruplandırıldıktan sonra kodlanmış ve fotoğraflanarak belgelenmiştir.
Yapı malzemelerinin fiziksel, kimyasal ve petrografik analizlerini içeren arkeometrik
incelemeleri kapsamında; taş ve tuğlaların fiziksel özelliklerini belirlemek için temel
fiziksel testler (birim hacim ağırlığı, su tutma kapasitesi ve gözeneklilikleri) ile tuzlanma
sonucu içerdikleri suda çözünen anyon/katyon (toplam tuz) miktarının belirlenmesi için
iletkenlik ölçümü (kondaktometrik analiz), harç ve sıvalarda agrega/bağlayıcı ve agregada
tanecik dağılımı analizi (granülometrik analiz), tüm örnekler üzerinde optik mikroskop ince
kesit analizi uygulanarak örnek grupları petrografik özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.
Bazı harç ve sıva örnekler üzerinde de element analizleri (PED-XRF) gerçekleştirilerek
kimyasal gruplamalar yapılmıştır. Harç ve sıvaların kireç türü ve dayanım özellikleri ise
Cementation Indeks verileri yardımıyla değerlendirilmiştir.
Giriş
Olympos antik kenti Antalya’nın 80 km. güneyinde ve Toros Dağları’nın kıyıya
dik indikleri bir yörede bulunmaktadır (Şekil: 1). Bu bölgede akarsular, derin ve yerleşim
olanağı sağlayan vadiler oluşturmaktadır (Saraçoğlu, 1968). Olympos antik kenti de,
başından sonuna kadar tüm kenti kat ederek denizle doğrudan bağlantı kuran Olympos Çayı
(günümüzdeki adıyla Akçay) nedeniyle oluşmuş derin bir vadi içinde yer almaktadır. Bu
nedenle Olympos Çayı, Antik Çağda da kenti ikiye bölmekteydi. Kentin kuzeyinde Ulupınar
Çayı yer almaktadır. Olympos kentine batıdan gelen yol Akçay Vadisi’nin yamaçlarını
izleyerek denize ulaşmadan en dar yeri olan Kavuşuk Boğazı’ndan geçmektedir. Kentin
güneyinde Sepet Sırtı’yla başlayan dik eğim, Musa Dağı’nda 568 metrelik bir yükseltiye
ulaşmaktadır. Kentin kuzeyinde yer alan dik yamaç ise Omurga Dağı’nın güney cephesini
oluşturmaktadır. Batıda Gölbükü Tepesi yer alır. Doğusu Akdeniz’e açılır. Olympos bu
* Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL, Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu, Malzeme Araştırma ve
Koruma Laboratuvarı (MAKLAB), TR-06110, Dışkapı, Ankara / TÜRKİYE. e-mail: aliakinakyol@gmail.com
Dr. Yalçın MERGEN, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sanat
Kuramları Anabilim Dalı, İzmir/TÜRKİYE. e-mail: ymergen68@yahoo.co.uk
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 /
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konumuyla dağlar arasında gözden ırak, neredeyse kaybolmuş ve denizle bağlantısı
bulunan bir vadinin iki yanında yer almaktadır (Mergen, 2011).
Kentin kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Tarih sahnesinde Olympos, Likya
Birliği içinde bastığı sikkeler ile İ. Ö. 168-78 yıllarında ilk kez görülmektedir (Troxell,
1982). Olympos bu birlik içerisinde 3 oy hakkına sahip 6 ayrıcalıklı kentten biridir
(Strabon, 2005). Hatta bazen birlik başkanı bu kenten çıkmıştır (Atila, 1992). İ. Ö. 80
yılında kent Phaselis ve ayrıca Kilikya’dan (örneğin Korykos) gelen ve Pontus Kralı
VI. Mitridates ile Ermeni Kralı Tigranes tarafından tanınan korsanların eline geçmiştir
(Akşit, 1971; Bosch, 1957). Hıristiyanlık kente erken ulaşmıştır. Olympos’un ve Likya
Bölgesi’nin bilinen ilk piskoposu, Diocletianus Devrinde öldürülen Methodios’tur, İ.S.
6. yüzyıl sonrası için Olympos hakkında çok az veri bulunmaktadır. Özellikle 7. yüzyılda
Akdenizde etkin olmaya başlayan Araplar’ın düzenlediği akınlar hakkında bilgiler
sınırlıdır. Arap donanmasının M.S. 646’dan 8. yüzyılın ortasına kadar doğu Akdeniz’deki
etkinlikleri özellikle kara yolu ile Anadolu’nun iç bölgelerine bağlantısı sınırlı olan Lykia
kentlerini olumsuz yönde etkilemiş olmalıdır. Haçlı seferleri sırasında Venedik, Cenova ve
Rodos şovalyelerinin istilâsına uğrayan kentte bu devirde akropol ve güneydeki yamaçta
iki kale yapılmış ve kent içerisindeki bazı yapılarda yerleşmeler olmuştur. 15. Yüzyılda,
Fatih Devri’nde tüm Tekeli (Teke) Yarımadası gibi Olympos da Osmanlı topraklarına
katılmıştır. 18 ile 19. yüzyıllarda ve 20. yüzyıl başlarında Yörükler tarafından kışlak
olarak kullanılan Olympos’ta Türk Döneminde sürekli yerleşme görülmemektedir. Ancak
yaklaşık 1850’li yıllarda Kıbrıslı Hacı Hasan isimli bir kişi tarafından Güney Liman
Caddesi üzerine bir su değirmeni inşa edildiği de bilinmektedir.
Eşsiz doğası ve kültürel birikimiyle dikkati çeken Olympos antik kenti yüzyıllar
boyunca doğanın ve son yıllarda da turizmin denetimsiz ve düzensiz gelişimiyle birlikte
insan faaliyetlerinden kaynaklı, sunî tahribat olarak adlandırılan tahribat türüne maruz
kalmıştır. Bu nedenle 1991-1992 yıllarında yapılan kazı çalışmaları ve 1999 sonrası
gerçekleştirilen yüzey araştırmaları ile öncelikli olarak kentin doğal yapısıyla birlikte
korunması sağlanmaya çalışılmıştır (Mergen, 2011).
Olympos antik kentinde 2000 yılında başlayan temizlik, tespit ve mimarî envanter
çalışmalarına, 2004 yılı sezonunu da kapsayacak şekilde devam edilmiş ve kent planı yapı
stoklarıyla birlikte sayısal ortama aktarılarak topografik haritalar üzerine yerleştirilmiştir.
Topografik haritanın uydu fotoğrafı üzerine aktarımı ile kent planı güncellenmiştir. Dört
yıl boyunca sürdürülen bu çalışmalar, projenin asıl hedefi olan düzenleme ve onarım
programına temel oluşturacak şekilde gerçekleştirilmiştir (Mergen, 2011).
Projenin ilk hedefini oluşturan kent planının işler hâle getirilebilmesi için sağlanan
uydu fotoğrafı gerek kent planı ile ilgili çalışmalarda gerekse Olympos antik kentine ait idarî
bölge içinde yer alan ve kente bağlı olan ya da olmayan antik yerleşimlerin saptanmasında
son derece yararlı olmuştur. Genelde yüksek tepelerde yer alan bu yerleşimlerin özellikle
Ortaçağda savunma amaçlı kullanılmış olabilecekleri ve bir liman kenti olan Olympos’un
güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadıkları düşünülmektedir (Mergen, 2011).
Olympos antik kenti tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle
de dikkati çeken bir beldedir. Yüzyıllar önce terk edilmiş antik kentin içinde oluşan bitki
örtüsü neredeyse tamamıyla yapıları kaplamıştır. Bitki örtüsünün sık dokusu yapıların
özellikle insan eliyle zarar görmesini büyük ölçüde engellemiştir. Bu yönüyle olumlu bir
özellik göstermesinin yanı sıra ağaç köklerinin yapıya verdiği doğrudan zarar ise olumsuz
olarak değerlendirilebilir (Mergen, 2011).
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2009 yılında Olympos kazı başkanlığının talebi üzerine Olympos antik şehrinin
kuzey kısmında yer alan Bizans Dönemine ait yapı malzemelerinin benzerliği ya da
çeşitliliği hakkında bilgiler elde edilmesini ve belgelenmesini amaçlayan çalışmalar
başlatılmıştır. Bu amaçla, 2009 yılında Olympos antik şehrinin kuzeyindeki sekiz bölgeyi/
yapıyı kapsayan örnekleme çalışmaları ile elde edilen malzeme grubu “Antalya Kemer/
Kumluca Olympos Antik Kenti Bizans Dönemi Yapıları Malzeme Analizleri” adı altında
Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu (Eser Koruma Programı) Malzeme
Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB) ile Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri
Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) Laboratuvarları’nda incelenmeye başlanmıştır.
Yöntem Ve Deneyler
2009 yılında, Olympos arkeolojik alanı kuzey bölgesine ait sekiz farklı bölgede
(Mozaikli Yapı, Tapınak, A Kilisesi, B Kilisesi, Yedi Nişli Yapı, Tapınak/Mezar, Köprü,
Çay İstinat Duvarı) yapılara ait taş, tuğla, harç ve sıva gibi ana yapı malzemelerini içeren
örneklemelerde bulunulmuştur (Tablo: 1 ve Şekil: 1).
Örnekler analizler öncesinde gruplandırılmış, kodlanmış ve fotoğraflanarak
belgelenmiştir (Tablo: 1). Arkeometrik incelemeler kapsamında; taş ve tuğla örneklerin
dayanım özellikleri temel fiziksel testlerle (Tablo: 2-3), bünyelerinde bulunan suda çözünen
tuzlar (toplam tuz miktarı) ve malzemelerin pH değerleri kondaktometrik analizle (Tablo:
2-3), taş/tuğla derz ve moloz dolgu harçları ile sıvalarda agrega/bağlayıcı bileşimleri ve
dağılımları agrega/bağlayıcı ve agregada tane boyutu dağılımı (agrega granülometrisi)
analizleri ile (Şekil 2), tüm örneklerin petrografik özellikleri ince kesit optik mikroskop
analizi ile (Tablo: 4-7 ve Şekil: 3), kimyasal bileşimleri (element analizleri) de PED-XRF
(Polarised Energy Dispersive X-ray Fluorescence) analizi ile belirlenmiştir (Tablo: 8 ve
Şekil: 4). Harç ve sıva örneklerin kireç türleri ve dayanım özellikleri Cementation Index
verileri ile değerlendirilmiştir (Tablo: 9).
Temel fiziksel özellikler yapı malzemelerinin, belirlenmiş standart sınırlar içinde
fiziksel özelliklerini (dayanımlı/dayanımsız) gösterir (RILEM, 1980; Ulusay vd., 2005).
Taş ve seramik (tuğla ve künk) örneklerin temel fiziksel özellikleri (birim hacim ağırlığı
ve gözeneklilik) belirlenmiştir (Tablo: 2-3)
Yapı malzemelerinin içeriğinde doğal olarak bulunan veya suda çözünerek sonradan
malzemelerin yüzeyine veya gözeneklerine kapiler etki sonucu su ile taşınan tuzlar,
malzemenin hem kendi bünyesinde, hem de ilişkide bulundukları diğer malzemelerin
yapılarında gerçekleşebilecek kimyasal değişimler hakkında bilgi vermektedir (Black vd.,
1965; Means ve Parcher, 1963). Örneklenen taş ve tuğla örneklerin bünyesinde bulunan
suda çözünen toplam tuz miktarı ve ortam pH değerleri iletkenlik ölçer (Neukum Serie
3001 marka) ile belirlenmiştir (Tablo: 2-3).
Yapılara ait derz ve moloz dolgu harçları ile sıva/sıva katı (üzeri boyalı sıvalar)
örneklerinin agrega ve bağlayıcı bölümlerinin belirlenmesi için tartıma alınan örnekler
daha sonra bağlayıcı karbonat (CO32-) içeriklerinden arındırılmak üzere seyreltik asitle
(%5’lik HCl) muamele edilmiştir. Süzme, yıkama ve kurutma işlemleri ile kireç ve tüm
karbonat içeriklerinden arındırılan ve agrega kısmı elde edilen harç ve sıvalar, tekrar
tartıma alınarak ağırlıkça toplam bağlayıcı ve agrega (karbonat içermeyen) oranlarına
ulaşılmıştır (Şekil: 2). Asidik işlemle elde edilen agregalara sistematik eleme uygulanarak
tane boyutu dağılımı (granülometrik analiz) oranlarına da TS 3530 EN 933-1/Nisan 1999;
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler, Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı
Tayini - Eleme Metodu kullanılarak ulaşılmıştır (Şekil: 2).
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Tüm örneklerin ince kesitleri hazırlanarak optik mikroskopta incelenmiştir (Tablo:
4-7 ve Şekil: 3). İnce kesitler; örneklerde dıştan içe doğru tüm tabakaları gösterecek şekilde
hazırlanmıştır. İncelemelerde LEICA Research Polarizan DMLP Model optik mikroskop
kullanılmıştır. Fotoğraflamalar mikroskoba bağlı Leica DFC280 dijital kamerayla,
değerlendirmeler ise Leica Qwin Digital Imaging Programı kullanılarak yapılmıştır
(Rapp, 2002; Kerr, 1977).
Harç ve sıvaların ana/az/iz element içerikleri PED-XRF analiziyle belirlenmiştir
(Pollard ve Heron, 1996). Bu çalışmada, SPECTRO X-LAB 2000 model PED-XRF
spektrometresi kullanılmıştır. Analiz için örnekler agat havanda toz hâline getirildikten
sonra 32 mm. lik diskler (pellet) oluşturulmuş her bir disk XRF analizinde kullanılan
özel bir bağlayıcıyla (wax) karıştırılarak âletin örnek bölgesine yerleştirilmiş ve analizi
yapılmıştır. Analizde USGS (Birleşik Devletler Jeolojik Araştırma) standartları ve referans
olarak GEOL, GBW-7109 ve GBW-7309 kullanılmıştır (Tablo: 8 ve Şekil: 4).
Bulgular Ve Değerlendirmeler
Olympos arkeolojik alanında farklı bölgelere ait örnekler çeşitli arkeometrik
yöntemler kullanılarak incelenmiştir.
Taş örnekler; doğal kayaç yapılarına ve ortam özelliklerine, tuğla örnekler de
üretim/pişirim ve hammadde özelliklerine göre değişen fiziksel özelliklere sahiptirler.
Yapısal özellikleri ile düşük yoğunluklu ve yüksek gözenekli örnekler daha dayanımsız
durumda olan örneklerdir. Taş örneklerin (kayaç türünden bağımsız olarak) birim hacim
ağırlıkları 1,46-2,73 g/cm3 arasında ve toplam gözeneklilikleri de %0,46-31,93 arasında
değişim göstermektedir (Tablo: 2). Taş örnekler kayaç türü açısından ele alındığında,
örneklerin çoğunluğu kireçtaşlarıdır (Tablo: 4). Taş örnekler içinde en yüksek ve en düşük
birim hacim ağırlığına sahip örnekler kireçtaşı (sırasıyla OLP-T3 ve OLP-T5) örnekleridir.
Gözenekliliği en yüksek örnek kireçtaşı (OLP-T5) örneğiyken, en düşük örnek mermer
(OLP-T11) örneğidir. Kireçtaşı örneklerin oldukça değişken özellikte oluşu farklı alt türde
kireçtaşları (biyomikritik, dolomitik, meta ve pelmikritik kireçtaşları) olmalarındandır. En
düşük dayanıma sahip kireçtaşı örneği; birim hacim ağırlığı oldukça düşük ve yüksek
gözeneklilik gösteren Mozaikli Yapı’dan örneklenen pelmikritik kireçtaşı OLP-T5
örneğidir (Tablo: 2). Diğer kayaç türlerinden kumtaşı (OLP-T2 ve OLP-T8), traverten
(OLP-T4), mermer (OLP-T11 ve OLP-T12) ve granit porfir (OLP-T13) örnekleri
kireçtaşlarından daha yüksek dayanıma sahiptirler.
Olympos yapılarından örneklenen tuğla örnekler ise hem fonksiyon hem de
lokasyon farklılıklarını yansıtır şekilde birbirlerinden farklı fiziksel özelliklere sahiptirler
(Tablo: 3). Tuğla örneklerin birim hacim ağırlıkları 1,69-2,02 g/cm3 arasında (ortalama
1,86 g/cm3) ve toplam gözeneklilikleri de %14,89-30,20 arasında (ortalama %24,73)
değişim göstermektedir. Tuğla örnekler içinde en düşük ve en yüksek dayanıma sahip
örnekler sırasıyla Mozaikli Yapı’dan örneklenen OLP-B1 ile B Kilisesi’nden örneklenen
OLP-B8 örneğidir.
Yapı malzemelerinden örneklenen taş/kayaç örneklerin toplam tuz içeriği %1,982,82 (ortalama %2,49) arasında, tuğla örneklerin ise %0,91-2,83 (ortalama %2,24) arasında
değişim göstermektedir (Tablo: 2-3). Taş ve tuğla örneklerin tümünde oldukça yüksek
miktarda (>%0,15) tuzlanma belirlenmiştir (Dursun, 2008). Örneklerde tuzlanmanın
kaynağını çevresel etkiler (denize yakınlık nedeniyle tuzlu toprak rezervuardan özgün
yapı malzemelerine nem ile taşınan tuzlar) oluşturmaktadır. Zayıf bazik ortamda
bulunan (Tablo: 2-3) taş ve tuğla örneklerin çoğunluğunun yüzeylerinde yeni bir patina
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(kalker tabakası) oluşmuş durumdadır. Zamanla taşların gözeneklerine taşınan tuzlar,
rekristalizasyon ile yüzeyden iç yapıya doğru artan şekilde yapraklaşma/kırıklanma/
çatlaklanma yaratarak ayrışmaya kadar varan tahripkâr etkiler yaratmaktadırlar. Taş
örnekler içinde, oldukça gözenekli yapıdaki OLP-T5 örneğindeki tuzlanmanın etkisi ile
oldukça düşük gözenekliliğe sahip OLP-T11 ve OLP-T12 gibi mermer örneklerindeki
tuzlanma aynı derecede etkiye sahip değildir. Yapısal veya bozulma sürecindeki gözenekli
yapıya sahip örneklerde tuzlanmanın etkisinden tuza oldukça doygun yapıdaki taş
örneklerin (mermer örneklerde olduğu gibi) tuz yükünün etkisi daha yüksek derecede ve
daha tahripkar olacaktır. Aynı durum oldukça tuğla örnekler için de geçerlidir (Tablo:2-3).
Asidik işlemden (%5 HCl) geçirilen 26 harç, 14 sıva ve 4 sıva katı örneğinin
agregaları (karbonat içermeyen) tartıma alınarak örneklerin toplam agrega/bağlayıcı
oranlarına ulaşılmıştır (Şekil: 2). Harç ve sıvalarda agrega ve bağlayıcı oranlarına sadece
asidik agrega/bağlayıcı analizi ile ulaşılması mümkün olmamaktadır. Çünkü asidik işlemle
yapıda kirecin yanında karbonat içerikli diğer malzemeler de (mermer, kireçtaşı, traverten
agrega parçaları) arındırılmakta, buna karşın çözünmeden yapıda kalan bağlayıcılar (alçı
gibi) ise agrega gibi değerlendirilebilmektedir. Bu duruma dikkat edilmelidir. Agrega ve
bağlayıcı analizi ile harçlarda asitle arındırılan karbonat içerikli tüm malzeme, bağlayıcı
olarak ifade edilmiştir. Harç örneklerin toplam agrega içeriği %4,33-44,88 (ortalama
%33,85) arasında, sıva/sıva katı örneklerinki de %2,88-36,53 (ortalama %21,08) arasında
değişim göstermektedir. İncelenen harçlarda beklenenin aksine toplam agrega oranının
(karbonat içerikli olmayan) sıva/sıva katı örneklerine göre daha homojen bir dağılım
gösterdiği görülmektedir. Farklı yapılardan örneklenen harçlar için bu durum yerel bir
uygulama pratiğine işaret edebilir. Buna karşın sıva/sıva katı örneklerdeki değişken
agrega dağılımının hem uygulamadan kaynaklanan hem de yapısal farklılığı ifade ettiğini
düşünmek yanlış olmaz.
Olympos arkeolojik alanı kuzey bölgesine ait yapılardan örneklenen harç, sıva ve
sıva katı örneklerinin agrega içeriğine detaylı olarak bakıldığında; analiz edilen 26 harcın
10’unun, 14 sıvanın da 4’ünün agrega yapısını genellikle oldukça iri kum boyutundaki
agregaların (>1000 µm; iri kum ve küçük taş parçaları içeren) oluşturduğu belirlenmiştir.
10 harç, 9 sıva ve 4 sıva katı örneğinin agrega yapısını iri kum boyutunda (500-1000 µm)
agregaların oluşturduğu görülmektedir. Geriye kalan harçlardan 2’si ve sıvalardan birinin
ağırlıklı agrega yapısını ise iri ve çok iri kum boyutunda agregaların (500-1000 ve >1000
µm) beraberce oluşturduğu, 1 harç örneğinin de ana agrega yapısını ortalama ve iri kum
boyutunda agregaların (250-500 ve 500-100 µm) oluşturduğu belirlenmiştir (Wentworth,
1922).
Gerçekleştirilen ince kesit optik mikroskop analizleri sonucunda Olympos arkeolojik
alanı kuzey bölgesine ait yapıların kesme ve moloz dolgu duvar örgü taşlarının yoğunlukla
farklı doku ve alt türde (biyosparitik, dolomitik, meta ve pelmikritik) kireçtaşlarından
oluştuğu belirlenmiştir. Bununla beraber azalan oranda traverten, kumtaşı, mermer türü
kayaçlar da yapılarda farklı amaçlarla kullanılmıştır. Ayrıca granit porfir türü kayaç da
yapıların moloz dolgularından örneklenebilmiştir (Tablo: 4 ve Şekil: 3). Nemden oldukça
etkilenmiş kireçtaşlarının yüzeylerinde ve bünyelerinde yapısal ayrışmadan (rekristalize
kalsitler) kaynaklanan farklı türde bozulmalar mevcuttur (Şekil: 3).
Yapılardan örneklenerek petrografik olarak incelenen tuğla örnekler 6 grup halinde
sınıflandırılmıştır. Ser Gr2, Ser Gr5 ve Ser Gr6 tuğla örneklerinin agrega içeriğinde
bilinçli ya da üretim sürecinden kaynaklanarak yapıya dolaylı olarak eklenen tuğla
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kırığı parçalarına da (toplam agreganın %1, %2 ve %5’i oranlarında) rastlanmıştır. Tuğla
örneklerde pişirim sıcaklığının 900°C’yi aşmadığı, çoğunlukla 800-900°C aralığında
pişirime uğradıkları kil yapısı ve matriks karbonat içeriklerinden anlaşılmıştır (Tablo: 5
ve Şekil: 3).
Yapıların duvar örgülerinde derz ve moloz dolgu harcı olarak işlev gören harç
örnekler 5 farklı gruba ayrılabilmiştir. Harçlarda bağlayıcı yapısını kireç/kireçtaşı tozu
karışımı oluşturmaktadır. Harç örnek gruplarının tümünde toplam agrega içeriğinin %1,5%12’sini tuğla kırığı parçalarının oluşturduğu anlaşılmıştır (Tablo: 6 ve Şekil: 3).
Yapılarının duvar yüzeylerini kaplayan sıva/sıva katı örnekler 6 grup halinde
sınıflandırılmıştır (Tablo: 7). Sıva örneklerinde bağlayıcı içeriğini kireç ve kireç/kireçtaşı
tozu karışımı içeren bağlayıcılar oluşturmaktadır. Sıva örneklerde Sıva Gr6 dışındaki
grupların tümünün agrega yapısında %2-55 oranında tuğla kırığı parçaları bulunduğu
belirlenmiştir (Tablo: 7 ve Şekil: 3).
Olympos kuzey bölgesi yapılarında farklı fonksiyonlara (taş/tuğla derzi ve moloz
dolgulama) sahip harç ve sıvaların agrega bileşimi yerel kayaç formasyonunun özelliklerini
taşıyan ve çoğunlukla tuğla kırığı parçaları da eklenmiş, yuvarlanmış denize ait iri kum
boyutunda kayaç ve mineraller oluşturmaktadır (Şekil: 3). Harç içeriğine eklenen tuğla
kırığı parçaları, ortam şartlarından (nemden) kaynaklanan etkileri bertaraf etmek amacıyla
bilinçli yapılmış bir uygulama olarak görülmektedir.
Yapılardan örneklenen harç ve sıvaların element bileşimlerine PED-XRF analizi
ile ulaşılmıştır (Tablo: 8). İnce kesit gruplamalarından seçilmiş harç ve sıva örneklerin
kimyasal yapısı genel olarak değerlendirildiğinde sıvaların beklenildiği gibi kireç ve
karbonat (LOI) içeriğinin harçlardan daha yüksek oranda olduğu görülmektedir. Harç
örneklerden tapınaktan örneklenen OLP-H16 örneğinin farklı element içeriği sıva
örneklerle kısmen benzeşmektedir. Köprüden örneklenen OLP-H13 örneğinin diğer
örneklerden 10 kata varan oranda daha fazla Cl içeriği deniz suyunun doğrudan etkisini
yansıtmaktadır. A Kilisesi’nden örneklenen OLP-S7 örneğinde de diğer örneklerden
oldukça yüksek miktarda Pb (kurşun) ve daha yüksek miktarda P2O5 (fosfat) içerik
bulunmaktadır. Örneğin Pb içeriği yoruma açık ve dikkat çekicidir. Pb’nin kaynağı ya
çevresel kirlilik ya da üzerinde boya olmamasına rağmen sıva harcına karışmış kurşun
içerikli pigment olmalıdır. Fosfatın kaynağı ise çevreseldir, toprak rezervuardan nem
ile yapıya taşınmış olmalıdır (Tablo: 8). Harç ve sıva örnekler ana element içerikleri
açısından karşılaştırıldığında (Triangle Plotting), harçların OLP-H16 dışında benzer ve
daha homojen, sıva örneklerin ise birbirlerinden oldukça farklı kimyasal yapıda olduğu
belirlenmiştir (Şekil: 4).
Harç ve sıva örneklerin dayanım özellikleri Cementation Index (CI) verileri ile
değerlendirilmiştir (Boynton, 1980; Holmes ve Wingate, 1997) (Tablo: 9). Cementation
Index (CI) asitte çözünen kısmın bazlarda çözünen kısma oranıdır. Kireç içerikli harçlar
agrega içeriği ve türüne bağlı olarak yağlı harç (YK) ve hidrolik harç olarak (ZHK, OHK
ve HK) ayrımlandırılmaktadır. Harçlarda toplam agrega içeriği %5’in altında olan yağlı
harçlar kireç oranı, yani CaO oranı yüksek harçlardır. Harçlarda toplam agrega oranı %5’in
üzerinde olan harçlar, CaO oranı düşük hidroliklik özelliği olan harçlardır. Bu tür harçların
bileşiminde silisyum (SiO2), aluminyum (Al2O3) ve demir (Fe2O3) oranı yüksektir.
CI =
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[2,8 (%SiO2) + 1,1 (%Al2O3) + 0,7 (%Fe2O3)]
[(%CaO) + 1,4 (%MgO)]

Yapılardan örneklenen harçlar, sıvalara oranla daha yüksek CI değerine sahiptir.
Harçlarda OLP-H16 örneği diğerlerinden daha düşük CI değeri vermektedir. Sıva
örnekleri içinde de OLP-S3 ve OLP-S16 örnekleri diğer örneklerden daha yüksek CI
değerine sahiptir. Harç örneklerden OLP-H16 örneği ZHK, diğerleri ise DÇ ve DÇ/Ç türü
kireç özelliğindedir. Sıvalar ise daha çok çeşitli CI özellikleriyle YK, ZHK ve DÇ türü
kireç özelliğine sahiptir (Tablo: 9).
Tartışma Ve Sonuçlar
Olympos’ta bulunan Bizans Dönemi yapılarına ait malzemeler fiziksel, petrografik
ve kimyasal analizlerden oluşan arkeometrik incelemelerin konusunu oluşturmuştur.
İncelemeler sonucunda örneklenen taş, harç, sıva ve tuğla örnekler sahip oldukları
özelliklere göre karakterize edilmiştir.
Arkeometrik analizler, yapılarda yoğunlukla kireçtaşları ve yanında kumtaşı ile
traverten ve mermer türü kayaçların da kullanıldığını göstermiştir. Taşlar petrografik,
lokasyon farkı ve fiziksel özelliklerine göre değişen fiziksel ve kimyasal özelliklere
sahiptir. Kireçtaşlarında bulunan yüksek orandaki tuzlanmanın kaynağını çevresel (denize
yakınlık) etkilerle toprak rezervuardan nem ile taşların bünyesine ve yüzeylerine taşınan
tuzlar oluşturmaktadır. Agrega/bağlayıcı kompozisyonu açısından değerlendirilen harçlar
benzer, sıvalar ise farklı içeriğe sahiptir. Kuzey bölgesinde örnekleme yapılan yapılar
içinde farklı döneme ait olabilecek tapınak yapısının farklılaşan yapısal özellikleri de bu
durumu desteklemektedir. Harç ve sıvalar denize ait oldukça iri ve yuvarlanmış yapıdaki
agregalar içermektedir. Yapılara ait taşlar yerel kayaç formasyonunu yansıtmaktadır.
Olympos arkeolojik alanında gerçekleşecek bütüncül ve uzun dönemli arkeometrik
çalışmalar, yapıları oluşturan malzemeler hakkında bilgilerin artmasına ve daha detaylı
tanımlanmalarına hizmet edecektir.
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Grup Kodu
OLP-T
OLP-B

Malzeme Grubu Açıklamaları
Ana Örnek Sayısı
Taş/Kayaç Örnekler
13
Seramik (Tuğla) Örnekler
10
Harç Örnekler (Taş/Tuğla Derz ve
OLP-H
33
Moloz Dolgularından)
OLP-S
Sıva/Sıva Katı (Duvar Resmi) Örnekleri
18
Tablo 1: Olympos arkeolojik alanı Bizans Dönemi yapılarına ait çalışma örnekleri.
Örnekler
OLP-T1
OLP-T2
OLP-T3
OLP-T4
OLP-T5

BHA (g/cm3)
2,71
2,70
2,73
2,72
1,46

P (%)
1,44
1,49
1,14
1,40
31,93

S (%)
2,58
1,98
2,38
2,60
2,52

pH
7,65
7,73
7,74
7,73
7,77

OLP-T6

2,23

11,76

1,99

7,73

OLP-T7
OLP-T8
OLP-T9

2,67
2,60
2,66

0,50
2,29
0,88

2,47
2,35
2,73

7,80
7,79
7,80

OLP-T10

2,67

0,92

2,61

7,80

OLP-T11
OLP-T12
OLP-T13
Ortalama

2,70
2,69
2,63

0,46
1,39
1,30

2,82
2,64
2,68
2,49

7,83
7,84
7,56
7,75

Kayaç Türü
D. Kireçtaşı
Kumtaşı
D. Kireçtaşı
Traverten
Pm. Kireçtaşı
Bm.
Kireçtaşı
M. Kireçtaşı
Kumtaşı
D. Kireçtaşı
Bm.
Kireçtaşı
Mermer
Mermer
Granit Porfir

Lokasyon
Mozaikli Yapı
Mozaikli Yapı
Mozaikli Yapı
Mozaikli Yapı
Mozaikli Yapı
Köprü
Tapınak
A Kilisesi
A Kilisesi
B Kilisesi
A Alanı
A Alanı
A Alanı

(*) Bm: Biyomikritik, D: Dolomitik, M: Meta, Pm: Pelmikritik Kireçtaşı

Tablo 2. Taş/kayaç örneklerin fiziksel test (birim hacim ağırlığı ve gözeneklilik), toplam
tuz (suda çözünen) ve pH değerleri.
Örnekler
OLP-B1
OLP-B2
OLP-B3
OLP-B4
OLP-B5
OLP-B6
OLP-B7
OLP-B8
OLP-B9

BHA (g/cm3)
1,69
1,85
1,81
1,76
1,92
1,89
1,91
2,02
1,95

P (%)
29,65
27,18
23,79
26,47
23,20
22,67
26,07
14,89
23,17

S (%)
0,91
2,21
2,20
2,78
1,78
2,11
2,61
2,83
2,42

pH
7,36
7,80
7,77
7,80
7,80
7,81
7,80
7,79
7,80

OLP-B10

1,75

29,20

2,59

7,76

Ortalama

1,86

24,73

2,24

7,75

Lokasyon
Mozaikli Yapı
Mozaikli Yapı
Mozaikli Yapı
Mozaikli Yapı
Mozaikli Yapı
Tapınak
A Kilisesi
B Kilisesi
Yedi Nişli Yapı
Batı Nekropol 2 Nolu
Mezar

Tablo 3. Tuğla örneklerin fiziksel test (birim hacim ağırlığı ve gözeneklilik), toplam tuz
(suda çözünen) ve pH değerleri.
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Taş Örnek
Grupları

Kayaç Türü

Taş Gr1a

Dolomitik
Kireçtaşı

Taş Gr1b

Pelmikritik
Kireçtaşı

Taş Gr1c
Taş Gr1d

Meta
Kireçtaşı
Biyomikritik
Kireçtaşı

Sertlik
(Mohs)
3
3

Açıklamalar
Dolomit, kalsit ve demir hidroksit
mineralleri içeriyor.
Kalsit ve opak minerallerin yanında yer yer
demir hidroksit mineralleri (limonit gibi)
içeriyor.

3
3

Fosil ve fosil kavkıları içeriyor.

Taş Gr2

Traverten

3-4

Taş Gr3

Mermer

3

Taş Gr4a

Kumtaşı

5,5 – 6

Taş Gr4b

Kumtaşı

5-6

Taş Gr5

Granit Porfir

7

Soğuk su çökelimi ile oluşan kayaç
yapısında aragonit, kalsit ve çört mineralleri
görülüyor.
Granoblastik dokulu yapı; 0,5 mm’den
büyük tane yapısında polisentetik basınç
ikizi içeren kalsitlerden oluşuyor.
Kil ve karbonat içeren matrikste (%15
bağlayıcı ve %85 mineral ve kayaç içeren
yapı) kuvars, kireçtaşı, plajiyoklas, kalsit,
piroksen, biyotit, çört, granit, fillit ve opak
mineraller yeralıyor.
Kil ve karbonat içeren matrikste kuvars, çört
ve opak mineraller yeralıyor. Tane oranı ve
kuvars içeriği diğer gruptan daha fazladır.
Kuvars, plajiyoklas, sanidin ve biyotit
içeriyor.

Tablo 4. Taş örneklerin petrografik özellikleri.
Seramik
P
Kayaç ve
T (°C)
Grupları
(%) Mineraller*
Ser Gr1

800

6

Qs,Ç

Ser Gr2

<800

5

C,Ç,Op,TK

Ser Gr3

900<

3

Q,Ç

Ser Gr4

850

6

Q,Ç,K,R,Qs

Ser Gr5

850

3

Q,Ç,Pl,TK

Ser Gr6

900

6

Q,Ç,Pl,TK

Tablo 5. Tuğla örneklerin petrografik özellikleri.
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Açıklamalar
Kaba agregalı ve heterojen agrega
dağılımına sahiptir.
Daha ince ve heterojen agrega
dağılımına sahip yapıda oranında
tuğla kırığı parçaları (%2) yer alıyor.
İnce taneli ve homojen dağılımlı
agrega içeriyor.
Kaba agregalı yapıya sahiptir.
Yapısında tuğla kırığı parçaları (%5)
yer alıyor.
İnce ve orta boylu agrega içeren
yapıda tuğla kırığı parçaları (%1) yer
alıyor.

Bağlayıcı İçeriği (%)
Kireç
KT
Alçı Kil
100
-

Harç Örnek
Grupları
Harç Gr1
Harç Gr2/
Üst
Alt Katman
Harç Gr3

Agrega İçeriği (%)*
Kayaç ve Mineral
TK
95,5 (K)
1,5

Org
3

70
100

30
-

-

-

95 (Qs,Ç,C,A,B,Op)
100 (K)

5
-

-

80

20

-

-

4

-

Harç Gr4

85

15

-

-

12

-

Harç Gr5

100

-

-

-

96 (Qs,Ç,Pl,Op,C)
88
(K,Qs,B,Kt,Ç,R,Op)
88 (Q,Qs,Qt,C,
B,Pl,F,Ç,Op)

11

-

(*) A: Andezit, B: Bazalt, By: Biyotit, C: Kalsit, Ç: Çört, K: Kireçtaşı, Kt: Kumtaşı, KT: Kireçtaşı Tozu, M:
Muskovit, Ol: Olivin, Op: Opak Mineraller, Org: Organik İçerik (Kıtık), Pl: Plajiyoklas, P: Piroksen, Q: Kuvars,
Qs: Kuvarsit, Qt: Kuvars Şist, R: Radyolarit, Sr: Serizit, TK: Tuğla Kırığı Parçaları

Tablo 6. Harç örneklerin petrografik özellikleri (agrega/bağlayıcı tür ve içerikleri).
Sıva
Örnek
Grupları
Sıva Gr1
Sıva Gr2
Sıva Gr3
Sıva Gr4

Bağlayıcı İçeriği (%)

Agrega İçeriği (%)*

Kireç

KT

Alçı

Kil

Kayaç ve Mineral

TK

Org

100
100
100
100

-

-

-

55
2
45
1,5

-

Sıva Gr5

75

25

-

-

18

-

Sıva Gr6

100

-

-

-

45 (Qs,Ç,Op,Py,Op)
98 (K,Op)
55 (Q,Qs,Ç,C,Op)
100 (Q,K,Op)
82 (Q,K,A,B,By,
Py,Ç,Op,Pl,R)
100 (K,Op)

-

-

Element

Oran

OLP-H3
(Harç Gr4)

OLP-H13
(Harç Gr1)

OLP-H16
(Harç Gr2)

OLP-H30
(Harç. Gr5)

OLP-S3
(Sıva Gr3)

OLP-S4
(Sıva Gr5)

OLP-S5
(Sıva Gr4)

OLP-S7
(Sıva Gr2)

OLP-S16
(Sıva Gr1)

Tablo 7. Sıva örneklerin petrografik özellikleri (agrega/bağlayıcı tür ve içerikleri).

Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
Cl
K2O
CaO
MnO
Fe2O3

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0,075
1,12
1,49
28,74
0,053
0,085
0,010
0,237
38,74
0,051
1,07

0,082
2,18
2,57
22,02
0,099
0,198
0,180
0,448
40,65
0,060
1,56

0,078
0,154
0,921
5,25
0,063
0,105
0,014
0,181
54,03
0,038
0,707

0,078
1,68
2,31
25,98
0,135
0,271
0,016
0,446
41,22
0,069
1,73

0,071
4,13
5,32
14,99
0,098
0,150
0,029
0,512
35,75
0,050
2,59

0,078
0,913
1,11
6,88
0,039
0,065
0,030
0,230
50,63
0,045
1,11

0,074
0,671
0,251
2,26
0,021
0,085
0,040
0,008
59,59
0,028
0,244

0,081
0,333
0,426
2,44
0,146
0,094
0,031
0,081
57,85
0,035
0,350

0,078
1,08
4,03
16,13
0,076
0,219
0,036
0,628
41,08
0,050
2,44

125

Element

Oran

OLP-H3
(Harç Gr4)

OLP-H13
(Harç Gr1)

OLP-H16
(Harç Gr2)

OLP-H30
(Harç. Gr5)

OLP-S3
(Sıva Gr3)

OLP-S4
(Sıva Gr5)

OLP-S5
(Sıva Gr4)

OLP-S7
(Sıva Gr2)

OLP-S16
(Sıva Gr1)

LOI
Co
Ni
Cu
Zn
As
Br
Rb
Sr
Zr
Nb
Mo
Cd
Cs
Ba
La
Ce
Hg
Pb
Th
U

%
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g

27,83
12
13,5
6,9
15,1
1,9
3,5
6,7
106,9
31,4
9,1
3,4
0,9
3,9
60,2
19,4
11
1,2
5,5
3
20,4

29,63
15
14,1
13,4
23,3
1,8
13,9
9,8
178,1
51
7,7
3,8
0,9
3,7
64,2
7,6
26,9
1,3
30,5
4,6
17,3

38,59
11
3,2
4,1
10,2
0,9
4,5
6
177,1
34,3
4,7
8,6
2,7
3,8
34,3
17,6
16,5
1,3
3,8
2,2
14,2

25,98
22,6
24,3
17,3
21,9
2,8
17
11,6
244,1
57,6
9
4
1,2
3,9
101,7
18,9
25,7
1,3
22,5
3,2
18,1

34,89
33,9
41,4
9,7
42,6
19,4
10,8
33
128,7
102,1
11
6,1
0,9
14,9
141,4
22,3
50,7
1,3
11,9
7,9
9,5

38,72
13
7,2
9,7
13,6
3,2
9,4
10,3
285,9
33,5
10,9
4,8
1,7
3,6
63,7
19,4
26,6
1,4
7,5
3,4
19,4

36,82
7
4
7,7
5,5
1,2
7
1
248,8
10,9
3,9
3,8
1
3,6
35,1
15,8
20,6
1,3
22,1
2,3
29,2

38,84
8,7
5,8
11
10,4
2,8
9,5
2,9
161,8
16,7
4,1
5,6
1,1
3,7
34,6
7,5
13,2
1,3
182,1
2,7
12

34,63
18
31,1
14,7
33,1
1,9
15,5
28,5
191
64,8
14,3
3,4
1,4
6,2
104,7
7,5
28,6
1,3
11,3
6,1
14

Tablo 8. Harç ve sıva örneklerin PED-XRF analizi sonuçları.
Örnekler
OLP-H3
OLP-H13
OLP-H16
OLP-H30
OLP-S3
OLP-S4
OLP-S5
OLP-S7
OLP-S16

Cementation
Index Değeri
2,06
1,51
0,30
1,77
1,21
0,42
0,11
0,13
1,22

Kireç Türü
DÇ/Ç
DÇ
ZHK
DÇ/Ç
DÇ
ZHK
YK
YK
DÇ

(*) Cementation Index;
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.

Tablo 9. Harç ve sıva örneklerin Cementation Index değerleri ışığında kireç türleri.
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Şekil 1 (a): Olympos arkeolojik alanı
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Şekil 1 (b): Olympos arkeolojik alanı
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Şekil 1 (c): Örnekleme yapılan Bizans Dönemi yapıları
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Şekil 2 (a): Harç ve sıva/sıva katı örneklerin agrega/bağlayıcı ve
agregada tane boyutu dağılımı
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Şekil 2 (b): Harç ve sıva/sıva katı örneklerin agrega/bağlayıcı ve
agregada tane boyutu dağılımı
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Şekil 3: Taş (OLP-T10: biyomikritik kireçtaşı, OLP-T4: traverten, OLP-T12: mermer,

OLP-T2: kumtaşı ve OLP-T13: granit porfir), tuğla (OLP-B1), harç (OLP-H22) ve sıva
(OLP-S16) örneklerin ince kesit optik mikroskop mikrofotoğrafları.

Şekil 4: Harç (solda) ve sıva örneklerin PED-XRF analizi gruplamaları
(Triangle Plotting).
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BOĞAZKÖY MÜZESİ’NDE ESKİ MADENCİLİĞE AİT
TAŞ HAVAN
Ergun KAPTAN*

Giriş
Anadolu’da eski yeraltı madenciliği için yapılan araştırmalarda saptanan en önemli
buluntular, kesinlikle tarihlenen maden galerileri ile ona ait madenci araç ve gereçleridir.
Sözü edilen yeraltı maden işletmeciliğinden sağlanan cevherlerin ergitilmeye hazır duruma
getirilmesi için gerekli olan cevher zenginleştirmede (cevher hazırlamada) kullanılan taş
materyaller ise değişken ve çeşitlidir. Bu taş materyaller iki ana bölümden oluşur: a.Taş
havanlar, b. El taşları (el âletleri). Genellikle bunlar kendi aralarında benzeştir. Ancak
kullanıldığı maden çeşidine göre değişiklik gösterirler. Cevher hazırlamada kullanılan
taş havanların çeşitli örnekleri vardır. Örneğin bunlar cevher kırma-ezme ve öğütmede
kullanılan materyaller olarak, iki çukurlu taş havan iki işlevli taş havan, kırma çukuru olan
silindir biçimli taş havanlar, çok çukurlu taş havanlar ile bazı cevherlerin öğütülmesinde
kullanılan konkav yüzeyli taş havanlar şeklinde sıralanır. Ayrıca taş havanlara eşlik eden
çeşitli el taşları (el âletleri) vardır. Bu örnekler cevher kırma-ezme ve öğütmede işlevi
olan el taşlarıdır. Anadolu’da taş havanlar ile el taşlarının sayısı sadece Kestel-Göltepe’de
(Niğde-Çamardı, Celaller Köyü) 50.000’den fazladır. (Yener, 1992, 276; Kaptan,
1995, 200) Eski altın madenciliğinin yapıldığı Sivas Bakır Tepe’deki sahada ise cevher
zenginleştirmede kullanılan taş materyallerin –yüzey buluntusu– 1000’den fazla olduğu
bilinmektedir (Kaptan 2006, 469).
Anlatımı yapılan taş havan çeşidi içinde yer alan ve çok çukurlu taş havan olarak
bilinen bir başka benzer örneğe ise Boğazköy Müzesi bahçesinde rastlanmıştır.
Buluntu yeri ve tanımı
Dambasan Köyü, Yozgat’ın 45 km. kuzeybatısındadır. Yozgat’ın merkez
köylerindendir. Musabeyli Beldesi’nden Büyüknefes ve Bacılı köylerinden geçilerek
Dambasan Köyü’ne ulaşılır. Ayrıca Dambasan Köyü’ne Boğazkale İlçesi’nin (Çorum)
güneybatısındaki Karakeçili, Yukarıfındıklı ve Delihasanlı köylerinden de gidilmektedir
(Harita: 1). Bu yol Boğazkale’ye daha yakındır.
Çok çukurlu taş materyaller, Boğazkale’deki Boğazköy kazı heyetinin yakın ve
uzak yörede yüzey araştırması yaptığı sırada Dambasan Köyü’nde bulunmuştur. Köyde
bir evin bahçe duvarının yapımı için köy dışından getirilen taşların arasında tesadüfen fark
edilmiştir. Taşların nereden toplandığı konusunda gerekli bilgi verilmemiştir. İki adet olan
çok çukurlu taş buluntular sonradan Boğazköy Müzesi’ne verilmiştir (Resim: 1).

*Ergun KAPTAN (Arkeolog) Meneviş Sok. No:87/14, 06690, Aşağı Ayrancı-Ankara / TÜRKİYE

133

Çok çukurlu taş havan
Boğazköy müze bahçesinde 1996 yılında tesadüfen görülen ve yerinde incelenen
bu iki çok çukurlu taş materyallerden biri küçük olup eski madencilikte kullanılmamış
bir kalıntıdır. Diğeri ise güç taşınabilen ağırlıkta ve büyüklükte olan eski dönemlerdeki
madenciliğe ait bir materyaldir. Sözü edilen çok çukurlu taş havanın 34 adet cevher kırmaezme çukuru vardır.
İsmi:Çok çukurlu taş havan. Cevher zenginleştirmede (cevher hazırlamada)
kullanılan taş havandır (Resim: 2, Çizim: 1). Bu materyal andezitten yapılmıştır.
Boyutları:
Uzun kenarı			
: 93 cm.
Kısa Kenarları			
: 43 ve 22,50 cm.
Eni				
: 55 cm.
Yükseklik				
: 24 ve 22,10 cm.
Alanı				
: Yaklaşık 3900 cm2
Kırma-Ezme Çukurları		
: 34 adet
Kırma-Ezme Çukurlarının Çapları
: 6-5 cm.,4-3,5 cm. ve 3-2,5 cm.
Kırma-Ezme Çukurlarının Derinlikleri: 3,5-2,5 cm. ve 2 cm.
İşlevi: Kırma-Ezme çukurlarında cevherin tane boyları 2-1 cm. ile 0,5 cm. e
getirilmektedir. Bu işlem sırasında kullanılan kırma taşları, çok çukurlu el taşlarıdır. Ancak
sözü edilen el taşları bulunamamıştır.
Çok çukurlu taş havan, cevher zenginleştirmede maden cevherlerinin (bakır)
ufalanması için kullanılmıştır.
Anadolu’da Eski Tunç Çağından Roma İmparatorluk Dönemi sonlarına değin çok
çukurlu taş havanlar madenciler tarafından kullanılmıştır. Bu nedenle azımsanmayacak
sayıda benzeş örnekleri vardır.
Benzer buluntular
Benzer buluntular Anadolu’da çeşitli bölgelerdeki eski maden sahaları ile eski
metalurjiye ait cüruf kalıntılarının olduğu yerlerde ve eski dönemlerin yerleşim yerlerinde
yapılan kazılarda rastlanmıştır. Bakır cevherinin kırma-ezme işlemi ile ufalanmasında
kullanılan bu çok çukurlu taş havanın benzer olan ilk örneği, 1977 yılında Tokat-Erbaa,
Ezebağı Köyü’ndeki bakır cürufu birikiminin taban kenarındaki bir evin temel kazılarında
ele geçirilmiştir (Kaptan, 1986, 27). Tarihlemede katkısı olan seramik buluntular ise 19851986 yıllarında yine burada yapılan sığ kazılarda bulunmuştur. Dolayısıyla sözü edilen
çok çukurlu taş havanın E.T.Ç. nin son evresi ile M.Ö.2. binyılın başlarındaki madenciler
tarafından kullanıldığı belirlenmiştir (Kaptan 1990,95-96; 2006,468).
Bakır cevheri için kullanılan bir başka buluntu ise 1984 yılında Amasya-Merzifon
Bakırçay Sakapınarı mevkiinde ele geçirilen büyük ve güç taşınabilen çok çukurlu taş
havandır. Roma Dönemine aittir (Kaptan 1990, 80). Amasya-Gümüşhacıköy Gümüş
Beldesi’ndeki yaklaşık 1,5 milyon tonluk kurşun cevheri ergitmesine ait cüruf yığınlarının
eteklerinde yapılan evin bahçe kazısında bulunan küçük taşınabilir birçok çukurlu taş
havandır. Ancak kurşun için değil bakır cevheri için kullanılmıştır. Olasılıkla Geç Roma
Dönemine ait olmalıdır (Kaptan 1997, 46,48).
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Eski Maden sahaları ile eski metalurjik merkezlerin dışında kalan ilginç bir kalıntı
ise Nevşehir-Kaymaklı yeraltı kenti 3. kattaki mutfak ünitesinde yer alan bir materyaldir.
1994yılına değin baharat taşı olarak bilinen taşınamayacak ağırlıkta ve büyüklükte olan
bir kalıntıdır. Seçilmiş bakır cevherlerinin kırma-ezme işleminin yapıldığı çok çukurlu taş
havanlardan biridir (Kaptan 1996, 12,14). Roma Dönemine aittir.
Yurt dışından seçilmiş benzeş örneklerse şunlardır: Riotinto’da (Güney İspanya)
eski dönemlere ait 16-20 milyon tonluk gümüş ve bakır cüruflarının var olduğu yere
yakın sayılan eski madencilerin yerleşim yerinde ele geçirilen çok çukurlu taş havan ile
kırma-ezme taşlarının (havaneli) M.Ö. 8-7.yüzyıla ait olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu
materyallerin İsrail’deki kazılarda M.Ö. 10. yüzyıla ait ele geçirilen buluntularla -aynı
makalede- benzeş oldukları belirtilmektedir (Blanco-Luzon 1969, 124,126). Yurt dışından
bir başka örnek ise Matihati’deki (Güney Kıbrıs) eski bakır madeni sahasında bulunan
fakat günümüzde nerede olduğu bilinmeyen çok çukurlu taş havan ile örs denilen tek
çukurlu taş materyallerinden söz edilmektedir. (Weisberber 1982, 27). Kıbrıs’tan bir başka
örnek ise Politko-Tmassos buluntularıdır. Tmassos kazılarında ele geçirilen ve olasılıkla
Geç Tunç Çağı’na ait olduğu belirtilen çok çukurlu kireç taşından yapılmış kalıntılardır
(Buchholz 1982, 63-65). Ancak bu materyallerin taş havan olarak kullanılmış olması
mümkün değildir.
Çok Çukurlu Taş
Dambasan Köyü’nde ele geçirilen ve ikinci buluntu olan çok çukurlu taş, Boğazköy
Müzesi bahçesindeki diğer bir materyaldir. Cevher hazırlamada kullanılmadığı belirgin
olup olasılıkla ritüel amaçlı kullanılmış küçük bir kalıntıdır. Yüzey biçimi bozuk,
üçgenimsi görünüme yakındır (Resim: 3, Çizim: 2). Genel olarak boyutları şu şekilde
belirlenmiştir.
İsmi: Çok çukurlu taş. Ritüel durumlarda kullanılmış olmalıdır.
Boyutları:
Uzun kenarı		
: 31 cm.
Kısa Kenarı		
: Ölçüm yapılamamıştır.
Eni			
: 22 cm.
Yükseklik			
: 23 cm.
Yüzeyde Çukur Sayısı
: 14 adet muntazam açılmış, tam dairesel olup
				
aşınmamıştır.
Çukur Çapları		
: 2,8-2,5 cm. ve derinlikleri 2-1,5 cm. ile 2,5-1,8 cm.
Zıvana Çukuru		
:3-2,4 cm. Bozuk dikdörtgen görünümünde. Zıvana
				
çukuru, materyalin arkasında, olasılıkla düzgün ve
				
sabit durmasını sağlamak için yapılmıştır.
İşlevi : Çok çukurlu taştaki çukurlar olasılıkla yağ kandili gibi aydınlatma işlevi
görmüştür. Büyük bir olasılıkla özel günlerde ritüel amaçlı kullanılmıştır
Benzer Örnekler
Dambasan Köyü buluntusu olan çok çukurlu taşın benzeş örnekleri var mıdır? Bire
bir benzeş materyaller olmasa bile Hattuşa kayalıkları üstünde doğal olmayan çukurlara
rastlanmıştır. Bu çukurlar kayaların üstündeki uygun düzlüklerde açılmıştır. Dairesel olup
düzgün ve aşınmamıştır.
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Hattuşa’da büyük şölenlerde, akşamları bu çukurlar olasılıkla kandil gibi
ışıklandırma yapmak için neden kullanılmış olmasın?
Konuya ilişkin ilk örnek, Kral Kapısı’nın yaklaşık 70-80 m. güneyinde ve sur dışında
kalan küçük bir kayalıktır (Resim: 4). 4,20 m. uzunluğunda, eni 2 m. olup yüksekliği
1,30 m. dir. Üstünde 7 adet dairesel ve muntazam açılmış çukur vardır. Çukurların çapları
10-9 cm. derinlikleri 5-3,5 cm. arasında olup değişkendir (Resim: 5). Ayrıca elips şeklinde
doğal 4 çukur saptanmıştır.
Yenicekale’nin güneydoğu sırtında, masif kaya üstünde 6 adet dairesel çukur vardır.
Çukurlar ikişer sıra hâlinde ve 5,5 cm. aralıklar şeklinde yer almıştır. Çapları 9-7 cm. ve
derinlikleri 5,5-4 cm. arasında değişkendir.
Kızlarkayası, Büyük Mabed’in yaklaşık 100 m. güneyindedir. Kızlarkayası’nın
güney tarafında 8 adet dairesel çukur vardır. Çapları 12,5-9,5 cm., derinlikleri 10-5 cm. ile
2,5 cm. arasında olup değişkendir.
Kral Kapısı’nın güneyinde olan sur dışı, küçük kayalığın dışındaki çok çukurlu
kayalıklara, ancak tırmanarak çıkılabilmektedir.
Özellikle belirtilmesi gereken bir hususta Hattuşa ve Boğazkale’de ofiyolitik
kayaçların sergilenmekte olduğudur. Ofiyolitik kayaçların üstünde ise kretase yaşlı
volkanik kayaçlar bulunur. Bu volkanikler andezit ve bazalt olarak belirlenmiştir1.
Sonuç
Eski Anadolu madenciliği buluntuları arasında yer alan ve cevher zenginleştirmede
(cevher hazırlamada) kullanılan taş âletlerin içinde çok çukurlu taş havanların ayrı bir
yerinin olduğuna değinmiştim. Dambasan Köyü buluntusu olan çok çukurlu taş havan
da bu kalıntılardan biridir. Sözü edilen çok çukurlu taş havanlar genellikle -çok az bazı
örnekler dışında- bakır cevherinin tane boylarının ergitilmeye hazır duruma getirilmesi
için kullanılmıştır. Çok çukurlu taş havanlar Anadolu’da 35 yıl öncesine değin ismi
ve işlevi bilinmeyen buluntulardır. Bundan böyle günümüzde tanınan ve işlevi bilinen
materyallerdir. Aldatıcı ve işlevi farklı örneklerde vardır. Ancak iyi bir karşılaştırma
yapıldığı taktirde aradaki değişiklik hemen fark edilecektir.
Dambasan Köyü’nde (Yozgat) tesadüfen ele geçirilen fakat köye nereden getirildiği
bilinmeyen bu çok çukurlu taş havan, Anadolu’da eski madenciliğe ait örnek sayılan
onlarca buluntu arasında yer alır.
Katkı Belirtme
Boğazkale’de 1996 yılında, Boğazköy kazı heyeti başkanı Dr. Jürgen Seeher’in
kazı evindeki konukseverliği ve sahadaki çalışmalarım için görevlendirdiği Hacı
Özel’e içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca çok çukurlu taş havanın petrografik
determinasyonunu yapan MTA Genel Müdürlüğü’nden Jeoloji Yük. Müh. Zühre Bektur’a
ve illüstrasyonun(resmin) hazırlanması için Anadolu Üniversitesi G.S.F. Çizgi Film
Bölümünden Öğr. Gör. Tahir Aksoy ile Arş Gör. Emin Bakan’a, teknik çizimler ve diğer
katkıları için Anadolu Üniversitesi G.S.F. den İçmimar Doç. B.Burak Kaptan’a teşekkür
ederim.

1

Bu öz bilgilerden başka, daha fazla ayrıntılı bilgi için sözü edilen bölgenin jeoloji haritasını yapan
MTA Genel Müdürlüğü’nden Jeoloji Yük. Müh. Mustafa Sevin’den alınabilir.
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HAKEMİ USE YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ
Metin KARTAL*
Giriş
Hakemi Use1 Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Tepe Beldesi’nde Dicle Nehri’ne çok
yakın bir konumda yer alır (Tekin, 2007: 47). Yerleşimde yapılan stratigrafi çalışmaları,
tepede 3 farklı dönemin varlığını ortaya koymuş bulunmaktadır (Tekin, 2011: 152). Bunlar
en üst katmanlardan aşağıya doğru; Erken Demir Çağı ve Geç Asur Dönemi, Geç Tunç Çağı
ve son olarak Hassuna/Samarra Dönemi şeklinde nitelendirilebilecek olan Geç Neolitik
Dönem olarak adlandırılabilir (Tekin, 2011: 152). Bizim çalışmamızın temelini, bu en erken
seviyeler olan Geç Neolitik Dönemin yontmataş endüstrisi oluşturmaktadır. Söz konusu
bu endüstri bulguları M.Ö. 6100 ile 5.900 tarihleri arasına yerleştirilmektedir (Tekin,
2011: 159). Hakemi Use yontmataş endüstrisine ait ilk sonuçlarımız L’Anthropologie
Dergisi’nin 111. sayısında yayınlanmıştı (Kartal, 2007). Bunun ardından devam eden
çalışmalarımız son 5 yıl içinde kayda değer verilerin elde edilmesine neden olmuştur.
Üstelik Hakemi Use’ye çağdaş sayılabilecek ve hemen çok yakınında bulunan Salat
Camii Yanı yerleşiminin yontmataş endüstri buluntularına ait bulgular da yayınlanmış
bulunmaktadır (Maeda, 2011). Bu durum, yakın mesafeli karşılaştırma yapılabilecek
olanaklar sunması açısından oldukça olumlu bir gelişmedir.
Çalışma Metodu Ve Yontmataş Endüstri
Hakemi Use yontmataş endüstri çalışmalarımız kapsamında bugüne değin
6.000’den fazla ürün üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sadece geç
Neolitik tabakalar ile temsil edilen yontmataş endüstri ürünleri dikkate alındığında,
stratigrafik açıdan istatistikî veriler doğrultusunda değişimler gözlemlenmemiştir.
Dolayısıyla yerleşimin Neolitik Çağ katlaşımı yontmataş endüstri açısından yekniesak bir
görünüm sergiler. Bu durumun aynısını hemen yakınındaki Salat Camii Yanı yerleşiminde
de görmek mümkündür. Bu yerleşim her ne kadar tarihsel açıdan hemen Hakemi Use
öncesine tarihlenmiş olsa da aynı yapının bölgede devam ettiğinin kesin bir kanıtıdır
diyebiliriz. Tıpkı Salat Camii Yanı’nda olduğu gibi (Maeda, 2011: 318) biz de bu yayında
tüm endüstriyi stratigrafik bir ayırım yapmaksızın beraber değerlendiriyoruz2. Buna karşın
tüm stratigrafik bulgularımız veri tabanına detaylı bir biçimde ayrı ayrı kaydedilmektedir.
Yontmataş endüstride önceki tip listemize (Kartal, 2007: 104) oranla sayısal değerler ve
âlet tipleri açısından artış olmuştur. Bu konudaki bilgiler makalemizin “tipoloji” bahsinde
detaylandırılmıştır.
Doç.Dr.Metin KARTAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih
Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE.
1
Hakemi Use arkeoloji çalışmaları inter-disipliner bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Yerleşimin genel konsepti
ve arkeolojisi ile stratigrafi ve tarihlendirilmesi Doç.Dr.Halil Tekin ve ekibi (Hacettepe Üniversitesi), antropoloji
çalışmaları Prof.Dr.Y.S.Erdal (Hacettepe Üniversitesi), zooarkeolojisi Dr.Hitomi Hongo (Kyoto Üniversitesi),
arkeobotanisi Yrd.Doç.Dr. Cahit Doğan (Hacettepe Üniversitesi) ve yontmataş endüstrisi Doç.Dr.M.Kartal
(Ankara Üniversitesi) tarafından gerçekleştirilmektedir. Çalışmamızı gerçekleştirirken kendilerinden edinmiş
olduğumuz çok değerli bilgiler için adı geçen tüm araştırmacı bilim insanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bu çalışmanın başlatılması aşamasında bizlere göstermiş olduğu güven, ilgi ve tüm imkânlar için Doç.Dr.Halil
Tekin’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2
Hakemi Use hakkında yapacağımız monograf çalışmalarında istatistikî verilerimiz stratigrafik ayırımlar
dikkate alınarak sunulacaktır.
*
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Yontmataş Hammadde; Temin, Taşıma Ve Tercih
Yerleşimde yontmataş teknolojisi açısından iki temel hammadde mevcuttur: Bunlar
çakmaktaşı ve obsidiyendir. Hakemi Use’de radyolarit ve kalkerin de bulunduğu iki
tali hammadde de vardır, ancak bunların sayısal değerleri çakmaktaşı ve obsidiyen ile
karşılaştırıldığında yok denecek kadar azdır. Çakmaktaşı, hem lokal (Resim: 1) hem de
kaynağını henüz bilemediğimiz ithal (Resim: 2) özellikler göstermektedir. Yörenin lokal
çakmaktaşı yatakları hem Hakemi Use civarında hem de hemen yakınındaki Raman Dağı
masifinde yer almaktadır (Taşkıran ve Kartal, 2003: 198). Öte yandan söz konusu bu lokal
çakmaktaşının özellikle yonga üretiminde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte
çok az sayıda da olsa yerel hammadde ile dilgi taşımalıkların üretildiği de görülmüştür.
Buna karşın kaliteli ve standart dilgilerden olan üçgen ve/veya trapez kesitli olup paralel
kenarlı çakmaktaşı dilgiler (Resim: 2) ithal özellikler göstermektedir. Bu kaynağın neresi
olduğunu şimdilik bilemiyoruz3. Bununla birlikte böylesi dilgilerin yerleşime son ürün
şeklinde taşınmış olduğunu, dolayısıyla da yerleşim dışında yontulmuş olduklarını
belirtebiliriz.
Obsidiyenin köken analizleri laboratuvar düzeyinde yapılmamıştır. Ancak
bilindiği üzere Hakemi Use ile aynı bölgede yer alan Körtik Tepe yontmataş endüstri
buluntuları da tarafımızdan analiz edilmektedir. Bunların ilk sonuçlarını yayınlamış
bulunmaktayız (Kartal, 2012). Söz konusu Körtik Tepe obsidiyen buluntularının kaynak
analizleri Dr.Tristan Carter tarafından yapılmış ve araştırıcı tarafından Bingöl, Nemrut
ve Muş temel kaynak alanlar olarak gösterilmiştir (Kartal, 2012: 478). Hem Dr. Tristan
Carter’ın analizleri ve hem de bizim obsidiyen üzerinde yapmış olduğumuz gözlemler
neticesinde Hakemi Use obsidiyenlerinin de büyük olasılıkla 150 km. den biraz daha fazla
bir mesafede bulunan Doğu Anadolu Bölgesi obsidiyenlerinden olması gerekmektedir
diye düşünmekteyiz. Bununla birlikte yakın çevredeki Salat Camii Yanı yerleşiminde ele
geçirilen obsidiyen bulguların kökenlerinin Nemrut ve Bingöl kaynaklı olduğu da bilinen
bir gerçektir (Miyake, 2011: 133). İleride obsidiyen kaynakları hakkında yapılacak olan
detaylı çalışmalar eğer yeni bir noktayı işaret ederse, bu durum Erken Neolitik ile Geç
Neolitik arasında farklı temin stratejilerinin kurulmasını gerektirecektir. Bugün için
obsidiyenin temin açısından Doğu Anadolu kökenli olduğunu varsaymaktayız. Obsidiyen
açısından diğer önemli bir konu ise taşıma stratejilerinde karşımıza çıkmaktadır.
Obsidiyenin kaynakta yontulduğu ve genel olarak son ürün şeklinde taşındığını ileri
sürüyoruz. Bunun gerekçeleri içinde; obsidiyen çekirdek bulgularının neredeyse yok
denecek kadar az olması, çekirdek yenileme ve hazırlama yonga/dilgilerinin bulunmaması
ve tabiî ki kaynağın ham taşınırsa israfa neden olabileceği bir uzaklıkta bulunması gibi
hususları öne çıkarıyoruz. Tüm bunlar dikkate alındığında kaynağında yontulmuş olan
obsidiyen son ürünler uzun ve iri dilgiler (Resim: 3) şeklinde taşınmıştır diyebiliriz.
Hakemi Use’de karşımıza çıkan kalker hammadde sayısı birkaç adetten öteye
gitmemiştir. Bununla birlikte radyolarit olarak tanımladığımız tali yontmataş hammadde
miktarı kalkere oranla biraz daha fazladır, ancak asla obsidiyen ve çakmaktaşı gibi
yüksek oranlar göstermez. Mevcut parçalar arasında yonga/dilgi/dilgicik çekirdekleri ve
3

Bu konuda özellikle hammadde kaynağı hakkında bir çalışma henüz tarafımızdan yapılmamıştır. Bunun
nedenleri arasında birçok durum vardır. Yapılması gereken hammaddeye dayalı bir yüzey araştırmasıdır,
ancak bu yüzey taraması, yörede Prof.Dr.Harun Taşkıran ile birlikte yapmış olduğumuz Paleolitik Çağ yüzey
araştırmaları sırasında bizlere böylesi bir konuda bilgi sunmamıştır. Belki de iznimizin bulunduğu Ilısu Barajı
Projesi sınırlarının dışında bir yerlerde araştırma yapılması gerekmektedir, kanısındayız. Bu durumda olası
kaliteli çakmaktaşı kaynaklarının yerleri belli olabilir.
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kısmen yonga ve dilgiler sayılabilir. Körtik Tepe çalışmalarımız sırasında öğrendiğimiz
kadarıyla bölgeye en yakın olan radyolarit kaynağı Diyarbakır Çermik’te ve Batman
Gercüş formasyonunda tespit edilmiştir (Meşeli, 2005: 57, 59). Bölgedeki diğer radyolarit
kaynakları ise; Hakkâri Zap Suyu, Malatya’nın kuzeyinde Hekimhan, Elazığ’da Ergani;
Tunceli ve Bingöl’den bilinmektedir (Kartal, 2012: 478).
Çakmaktaşı ve obsidiyen hammaddeye ilişkin yontma boyutları dikkate alındığında;
çakmaktaşı genellikle iri ve kaba yonga üretiminde kullanıldığından ötürü obsidiyene
oranla daha iri parçalar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan obsidiyen eğer hiç
işlenmemiş son ürün ise iri dilgiler şeklinde (Resim: 3), buna karşın işlenmiş ise genellikle
âlet hâline dönüştürülmüş örnekler şeklinde (Resim: 4) karşımıza çıkmıştır. İri obsidiyen
dilgilerin fonksiyonel açıdan yerleşim içinde parçalanmalarından ötürü, bunların sayısal
değerleri her biri ayrı parçalar olarak düşünüldüğünde yüksek çıkmaktadır (Resim: 5).
Ancak bunların budanma boyutlarına göre değişebilen sayılarda sadece bir iri dilgiye
tekabül edeceğini de aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekecektir. Durum tüm bu
unsurlar düşünüldüğünde; eğer obsidiyen fonksiyonel açıdan parçalanarak âletler hâline
getirilmişse sayısal açıdan çakmaktaşı âletlerden daha fazla olmaktadır. Buna karşın
mevcut parçaların masif ağırlıkları dikkate alınırsa çakmaktaşı obsidiyenden çok daha fazla
olacaktır. Çakmaktaşı mı yoksa obsidiyen mi fazladır? Sorusu karşısında araştırıcıların
hangi koşula göre düşünmesi gerektiği yukarıdaki iki açılımla özetlenebilir. Bu durumda
ise tercih nedir? Sorusunun cevabı, yontmataş âlet sayısı açısından obsidiyendir. Buna
karşın fonksiyon açısından hem istatistik ve hem de sezinlediğimiz kadarıyla belirli işler
için farklı hammaddeler tercih edilmiştir de diyebiliriz. Örneğin iri kazıyıcıların (Resim:
1), iri çekirdek âletlerin, kıyıcıların4 (Resim: 6) ve kazmaların (Resim: 7) tümü sadece
çakmaktaşındandır. Dolayısıyla İngiliz yontmataş litetatüründe Heavy Duty Tool olarak
nitelenebilecek tüm ürünler çakmaktaşındandır demek hiç de yanıltıcı olmayacaktır.
Yontmataş Teknoloji
Hakemi Use’de teknik ve genel açıdan yukarıda bahsi geçen ve kaynağı henüz
bilinmeyen ancak çok kaliteli olan çakmaktaşı dilgi (Resim: 2) örnekleri hariç; çakmaktaşı
yonga üretimi için, obsidiyen ise dilgi üretimi için kullanılmıştır. Yerel hammaddeye
dayalı çakmaktaşı yonga üretimine ait; çekirdekler, çekirdek yenileme parçaları,
çekirdeğin kabuk kısmının bulunduğu yongalar ve çekirdek parçaları gibi yan ürünlerin
ve son ürünlerin bir arada bulunması yerel hammaddenin yerleşimde yontulduğunu
göstermektedir. Ancak bu teknik oldukça israfa açıktır. Bir başka deyişle, yörede bolca
bulunan yerel çakmaktaşının yontulma işlemleri; standart dilgi üretimi ve spesifik âletler
için değil, kaba işlerde ya da çok basit işlerde kullanılabilecek âletlerin yapımı ile sınırlı
kalmıştır. Son ürün olup da makroskobik olarak hiç kullanım izi taşımayan yüzlerce yonga
bunun delili niteliğindedir. Öte yandan böylesi ürünlerin alındığı çekirdekler de tüketilene
dek yongalanmamış, birçoğu iri boyutlarıyla terk edilmiştir. Yerel kaynağa ait dilgi ya da
dilgicik üretilmiş örneklerin sayısı çok az olup bunların büyük bir kısmının da sert çekiçle
direkt darbe ya da geyik boynuzu vurgaç ile direkt darbe şeklinde yontulduğunu tespit
etmiş bulunuyoruz. Böylesi dilgi ya da dilgicik çekirdekleri söz konusu yontma ürünleri
ile birlikte tabakalarda ele geçirilmektedir. Bunların yongalanma işlemlerinin klâsik dilgi
üretim metoduyla yapıldığını gösteren; kaba tepeli dilgi örnekleri, tepeli ikincil dilgi
örnekleri ve çekirdek yenilemeye ait çekirdek tablaları ele geçirilmektedir.
4

Kıyıcılardan sadece bir tanesi kalkerden üretilmiştir.
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Hakemi Use’de iri obsidiyen çekirdek ele geçmez. Aslında ele geçirilmiş olan
obsidiyen çekirdeklerin sayısı da çok azdır. Bu çekirdekler mermi biçimli çekirdek
tarzında olup boyut olarak çok küçüktürler (Resim: 8). Hatta bunların tıpkı birer
âlet gibi kullanıldığını gösteren çeşitli kullanım izleri makroskobik olarak dahi
gözlemlenebilmektedir. Bahsi geçen bu çekirdeklerin boyutları 3 ya da 5 cm. civarındadır.
Kısacası tükenmiş çekirdek boyutlarındadırlar. Öte yandan Hakemi Use’de ölçülmüş en
uzun dilgi boyutu 24.2 cm. dir (Resim: 3). Bu dilginin eni 3.3 kalınlığı ise 0.6 cm. dir.
Böylesi çok iri bir dilginin üretildiği bir çekirdek şimdiye değin ele geçirilememiştir. Buna
karşın mevcut olabileceği ancak yongalamanın devam etmesiyle boyunun küçüldüğü ve
sonuçta tükenmiş olabileceği varsayımına karşın verebileceğimiz yanıt ise çok net ve
açıktır5: Bu tip çekirdekleri kanıtlayacak iri yan ürünler “asla” ele geçirilememektedir.
Yukarıdaki boyutlarda dilgi sayısı çok fazla olmamakla birlikte aslında son ürün
niteliğinde olmasını gerektiren ve fonksiyona yönelik olarak kırıldığından dolayı boyları
kısalmış örnekler mevcuttur. Bununla birlikte Hakemi Use’de 10 cm. den iri dilgiye
rastlamak rutin ve olağandır. Böylesi iri dilgilerin yongalanma biçimlerinin nasıl olduğu
şimdilik şüphelidir. Klâsik anlamda standart üçgen ve/veya trapez kesitli ve paralel kenarlı
dilgi üretimleri dikkate alındığında bunların; göğüs ya da karın baskı ile kısa ya da uzun
baskılama değneklerinin kullanıldığı veya dolaylı vurma teknikleriyle yumuşak vurgaç
kullanılarak yapılmış olabileceklerini rahatlıkla belirtebiliriz. Ancak boyları 25 cm. ye
varan böyle iri dilgilerin göğüs ya da karın baskı tekniği ile rahatlıkla koparılabilecekleri
taraftarı değiliz. Üstelik bunu seri olarak üretebilecek stratejilerin geliştirilmesi de bilinen
yöntemler ile çok zor görünmektedir. Kesin bir kanıtımız olmamakla birlikte, bunların
manivela tarzına benzer yöntemlerle ya da başka bir deyişle mekanizmalar kullanılarak
yontulmuş olabileceklerini düşünmekteyiz. Bu durumda bu parçaların yongalanmış olduğu
işliklerin ele geçirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla da kaynak-atölye çalışmalarına ve
hatta deneysel uygulamalara bile ihtiyacımız olacaktır inancındayız.
Teknolojik açıdan bir özeleştiri yaparak devam etmemiz gerekmektedir.
L’Anthropologie Dergisi’nin 111. sayısında yapmış olduğumuz yayında taşımalıklar
açısından dilgilerin yongalardan daha fazla olduğu gibi yanlış bir veri tarafımızdan
geçilmiştir (Kartal, 2007: 98, Resim: 1.3). Böylesi bir durum, az sayıda ve seçilmiş
örnekler üzerinde çalışılmış olunduğundan kaynaklanmıştır. Oysa bugünkü sayıyla
6.000’i geçkin örnek arasında yongaların dilgilerden daha fazla olduğu mutlak bir doğru
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu hatalı verinin dışında, az sayıda çalışılmış olunsa
dahi, mevcut verilerimiz L’Anthropologie Dergisi’nin 111. sayısında yayınlanmış diğer
tüm verileri hem nitel hem de nicel açılardan desteklemektedir. Değişimler çok kısmî
görünmekte olup sadece sayısaldır ancak nisbî açıdan yanıltıcı değildir. Bu durum dahi
yukarıda çalışma metodunda bahsetmiş olduğumuz yeknesak bir yontmataş endüstri
görünümünü desteklemektedir. Özetle; tek kutuplu dilgi yongalama tekniğinin baskın
olduğu; dilgi bölümleri açısından medial (orta bölüm) (Resim: 9) kısımların çok bol
miktarda olduğu; dilgi topuklarının genellikle kırık ya da budanmış ancak eğer mevcut
ise düz, çizgi ya da nokta biçimli, öte yandan yonga topuklarının genellikle düz olduğu;
dilgi kesit bölümlerinin genellikle trapez ya da daha az sayılarda üçgen olduğu; dilgidilgicik ya da yongalardaki düzelti tiplerinin genellikle yarı dik olduğu ancak yoğunlukla
da bunların birçoğunun hiç düzeltilenmediği gibi teknik özellikler önceki yayınımızdan
5

Bu konuda soru-cevap şeklinde açıklamamızın nedeni, sempozyum sırasında ısrarla böylesi soruların
sorulmasıyla ilintilidir.
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çok farklı sonuçlar olmamıştır.
Yerleşimde tüm bu bilgilere ek olarak net bir biçimde dillendirebileceğimiz yeni
bir teknik daha mevcuttur. Aslında bir önceki yayında az sayıda çalışılmış olduğundan
ötürü sadece direk budama olarak nitelediğimiz (Kartal, 2007: 99-100, 101 Resim: 3.27, 104) bu teknik, İngiliz yontmataş endüstri literatüründe Side-Blow Technique6 olarak
adlandırılmakta, kimi prehistoryenler açısından da kuvvetle budama tekniğine karşılık
gelmektedir (Resim: 9). Bu tekniğe ait yongaların ise kimi prehistoryenler tarafından atık
parça olarak nitelendiğini birçoğumuz bilmekteyiz. Tüm bu kargaşaya ve Anadolu’yla
hiçbir bağlantısının olmamasına karşın, farklı bir yöntem uygulanmakla birlikte, teknik
uygulama sonucu benzer yongaların (side-blow blade flake)7 üstelik daha Paleolitik Çağ
(yaklaşık 25.000 yıl önce) içinde “Kou uç” olarak nitelendiği ve bu tekniğe Setouchi
Technique8 dendiği, üstelik bunun birçok çeşidinin olduğu da bir diğer “Uzak Doğu”
örneği ayrıntıdır (Morisaki, 2010: 6). Hakemi Use’de bizim de “budama” eylemine
karşılık geldiğini düşündüğümüz “SBT” uygulaması rutindir ve geneldir diyebiliriz
(Resim: 9). Bu tekniğin uygulanması tüm yontmataş endüstri içinde yaklaşık %9 iken,
sadece dilgi endüstrisi içinde yani istenen standart son parçalar içinde bu oran %42’ye
ulaşmaktadır ki bu çok yüksek bir değerdir kanısındayız. Buna ek olarak sadece bu
tekniğin yongalarını yani İngilizce yontmataş literatüründe SBBF diye nitelenen parçaları
(Resim: 10) dikkate aldığımızda bu oran %37’ye tekabül etmektedir (Resim: 5 üst sıra).
Bu tekniğe ait tüm veriler sadece birkaç adet örnek (çakmaktaşı) dışında obsidiyen üzerine
kaydedilmiştir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi bu ürünlere atık parça ya da yan
ürün diyen araştırıcılar yanında farklı bir dönem ve daha farklı bir teknik olmakla birlikte,
Japonya örneğindeki gibi belirli bir fonksiyon yükleyen araştırıcılar da yok değildir.
Edinmiş olduğumuz izlenimler ve tipolojik yaklaşımlarımız, böylesi parçaların (SBBF)
bütününün ok ucu olamayacağı yönündedir. Ok ucu ya da uç olabilecek tipolojilere sahip
parçaların ise hiçbir modifikasyona uğramamış olması ve hiçbir makroskobik kullanım
izi içermemiş olması düşündürücüdür. Buna karşın tüm dilgi endüstrisi içinde %37 gibi
yüksek bir nisbî temsil içeren bu parçaların ne olabileceği hakkında da yapabileceğimiz
bir açıklama maalesef henüz yoktur. Buna karşın dilgi boyları daha iri olan ve her iki ucu
da bu teknik ile budanmış olan medial (orta bölüm) (Resim: 9) parçalarının potansiyel âlet
olduklarını düşünmekteyiz. Bunların bir kısmının keskin kenar kısımlarındaki kullanım
izlerinin mevcudiyeti, kompozit kullanıldıklarına dair bir işaret niteliğindedir. Şöyle ki, bu
parçalar kaynaktan iri dilgiler şeklinde yerleşime taşınmış ve burada fonksiyona yönelik
olarak darbe ile yongalanmış yani budanmış ve bir sap içerisinde birçoğunun birlikte
değerlendirilerek bir arada kullanıldığı bir kompozit alet olarak tasarlanmış olabilir.
Bu durum çok tartışmalıdır ancak, herhangi bir prehistoryen meslektaşımın sadece
dilgi endüstrisi içinde bu denli (%42) yoğun bir biçimde bu tekniğin neden uygulanmış
olduğunu nasıl açıklayabileceğini de çok merak ediyorum.
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Bu terimin kısaltması olarak yayında bundan böyle SBT kullanılacaktır.
Bu terimin kısaltması olarak yayında bundan böyle SBBF kullanılacaktır.
8
Çalışmamızda bu teknik ile Hakemi Use’de tespit etmiş olduğumuz teknik arasında bir bağlantı kurmadığımızı
altını çizerek belirtmek isteriz. Ancak günümüzden daha 25.000 yıl öncesinde benzer tekniklerin kullanılmış
olması da ilginç olan bir diğer ayrıntıdır.
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Yontmataş Tipoloji
İlk sonuçlarımız ışığında hazırlamış olduğumuz tip listesi çok kısıtlı iken (Kartal,
2007), bugünkü hâli hazırda tamamlanmış çalışmalarımızın sonuçları en az 30 farklı
yontmataş âlet tipinin endüstri içinde yer aldığı yönündedir. Kabul edilebilir durum,
bu tip listesinde ayrıntıların sıklaşması, öte yandan kimi bulguların da kesinliklerini
sağlamış olmasıdır. Örneğin, Hakemi Use yontmataş endüstrisi içinde tanımlanmış ve
sayıca belli bir düzeye ulaşmış herhangi bir uç (silah) (Resim: 11) birkaç adet dışında
standartlaşmamıştır. Sadece bu veriden yola çıktığımızda Hakemi Use yerleşimcilerinin
hem klâsik avcı olmadıklarını hem de savaşçı olmadıklarını dillendirmek olasıdır. Bununla
birlikte Dr.Hitomi Hongo’nun yapmış olduğu çalışmalar dikkate alındığında yerleşimdeki
tüm memeli hayvanların evcil türler ile temsil edilmiş olduğu da bilinen bir gerçektir
(Tekin, 2011: 158). Prof.Dr.Y.Selim Erdal’ın yapmış olduğu antropolojik çalışmalara
göre de şiddet izleri ile karşılaşılmamış olduğu gerçeği bilinmektedir (Y.S.Erdal ile
kişisel görüşme). Dolayısıyla bu insanları mutedil ve barışçıl bir topluluk olarak da
niteleyebiliriz. Bu duruma karşı bir tez, farklı bir “savaş” aracının olup olmadığı ya da
farklı bir “av” aracının olup olmadığı şeklinde sorulabilir. Ancak, bu projede üstlendiğimiz
misyon açısından yontmataş endüstri dışında incelememiş olduğumuz arkeolojik verilerin
tartışmasını yapacak konumda olmadığımızı da belirtmek isteriz. Bu konudaki en doğru
ve güvenilir bilgileri zaten Sayın Tekin’den edinmekteyiz.
Hakemi Use yontmataş tipolojisi açısından en genel tiplerin; genellikle ön
kazıyıcılar (Resim: 4) ancak çok az sayılarda kenar kazıyıcılar, iri ve kaba işlerde
kullanılan kazıyıcılar (Resim: 1), özellikle çakmaktaşı dilgiler üzerine gözlemlenen orak
dilgiler (Resim: 12) ve kompozit orak dilgi elemanları, düzeltili dilgiler, düzeltisiz ancak
kısmen yoğun kısmen de hafif kullanım izleri taşıyan dilgiler, farklı fonksiyonlara hitap
etmiş olduğunu düşündüğümüz (hatta bir kısmının sap olarak kullanıldığını gösteren
izlere sahip) ve çontuklar içeren boğumlu dilgiler (Resim: 13), taş kalemler (Resim: 14),
kazmalar (Resim: 7), kıyıcılar (Resim: 6) ve çekirdek âletler ile özellikle her iki yüzeyden
baskılama tekniğiyle işlenmiş uçlar (Resim: 11) (çok az sayılarda) ve bıçaklardır (Resim:
3). Bu âletlerin sayısal verileri yapılacak olan monograf çalışmalarında en açık detaylarıyla
belirtilecektir.
Sonuç
Hakemi Use yontmataş endüstrisine yönelik çalışmalarımızın genel hatları
hemen hemen belirginleşmiş görünmektedir. Dolayısıyla çok küçük detaylar dışında
çalışmalarımız tamamlanma aşamasındadır diyebiliriz. Mevcut çalışmamıza ilişkin
sonuçlar ise şöyle özetlenebilir: Hakemi Use yontmataş endüstrisi temelde çakmaktaşı
ve obsidiyen hammaddelerden ibarettir. Genelleme yapacak olursak -istisnaları yok kabul
ederek- yonga endüstrisi çakmaktaşından, dilgi endüstrisi obsidiyenden üretilmiştir.
Yerleşime obsidiyen dilgiler son ürünler (hazır dilgi) şeklinde getirilmiş ancak bu
dilgilerden de âlet üretimi yerleşimde gerçekleştirilmiştir. Özellikle çok iri dilgilerin
SBT ile budanmaları hemen ayırt edilebilir ve rutin bir uygulamadır. Dolayısıyla SBT,
hammadde taşıma stratejilerinden öte, ürünün ulaştığı noktada fonksiyona uygun olarak
değerlendirilme biçimidir. Dolayısıyla yerel bir davranıştır. SBT işlemlerinin kaynakta
olup olmadığı hakkında bir bilgimiz yoktur. Eğer kaynakta da var ise bu durumda dilginin
istenen yani tercih edilen boyutu açısından taşıma stratejisi içinde de değerlendirilebilir.
Ancak bunu henüz bilemiyoruz. Buna karşın özellikle yerleşimde bol miktarlarda ele
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geçirilen SBT kanıtlarından ötürü yerel davranış kanısı daha ağır basmaktadır diyebiliriz.
Farklı bir bakış açısı olarak SBT kanıtlarının farklı yerleşimlerde farklı âlet grupları ile bir
arada ele geçirilmiş olması dönemsel bir ayırımdan öte ekonomik bir davranış ürünüdür
gibi görünmektedir. Örneğin Fırat üzerinde Balikh Havzası’nda9 SBT M.Ö. 7. ve 6.
binyılda byblos ok uçları ile birlikte ele geçirilirken, M.Ö. 5. ve 4. binyılda yine Balikh
Havzası’nda10 (hiç ok ucu ele geçirilmez) bol miktarda orak dilgiler ile birlikte tespit
edilmişlerdir (Copeland, 1979).
Durumu Hakemi Use açısından değerlendirirsek, M.Ö. 7. binyılın sonu ve M.Ö. 6.
binyılın başlangıcında değeri %1’i bile bulamayacak olan birkaç adet yontmataş uç dışında
SBT kanıtlarının tümünü orak dilgili endüstriler ile birlikte tespit etmiş bulunmaktayız.
Benzer bir durum Salat Camii Yanı yerleşiminde de mevcuttur. Silah olarak kullanılabilecek
uçlar yoktur. Buna karşın SBT kanıtları ise çok azdır. Salat Camii Yanı yerleşimi Hakemi
Use’den hemen önceye M.Ö. 6400-6200 arasına yerleştirilmektedir (Miyake, 2007: 42).
Örnek sayısı az olmakla birlikte acaba Dicle Havzası’nda SBT kullanımı M.Ö. 7. binyılın
ortalarında mı başlamıştır, bunu bilemiyoruz. Eğer böyleyse bunun ilk örneklerini Salat
Camii Yanı ya da çağdaş yerleşimlerinden tespit edebileceğiz. Öte yandan M.Ö. 7. binyılın
sonlarında Hakemi Use için bu teknik çok gelişkin ve rutin bir teknik uygulama hâline
gelmiş görünmektedir. Yine bölgeye yakın bir konumda bulunan ve kısmen de Dicle
Havzası içinde kabul edebileceğimiz Sumaki Höyük yontmataş endüstrisini dikkate alırsak
yayınlarından anlaşıldığı kadarıyla SBT’nin hiç kullanılmamış olduğunu görmekteyiz. En
erken tarihleri M.Ö. 7. binyılın erken aşamalarına denk gelen bu yerleşimde SBT izinin
hiç ele geçirilmemiş olması bu tekniğin adı geçen havzada M.Ö. 7. binyılın ortalarında
başlamış olabileceğini işaret eder niteliktedir. Sadece 3 örneği dikkate alarak çıkarsama
yaptığımız bu durumu “kesin bir yargı” olarak değil, erken bir görüş olarak dikkatlerinize
sunuyoruz. Kısacası bu durumun değişmeyecek bir sabit olduğunu belirtmiyoruz. Bununla
birlikte her üç yerleşimde de mermi biçimli çekirdekler mevcuttur, ancak Hakemi Use’de
diğer yerleşimlere nispeten çok azdırlar. Bu durumun nedenlerinden birisi Hakemi
Use’de bulunan standart dilgilerin özellikle obsidiyenden üretilmiş olmasıdır. Yazımızın
önceki kısımlarında obsidiyenin yerleşim dışında yani kaynakta yontulduğunu ve son
ürünlerin yerleşime taşındığını, öte yandan çekirdeklerin kaynakta kalmış olabileceğini
belirtmiştik. Dolayısıyla bu durum, M.Ö. 6. binyılın başlarında yöredeki obsidiyen taşıma
stratejilerindeki bir değişimin göstergesi de olabilir. Bölgede karşımıza çıkacak olan diğer
çağdaş yerleşimlerdeki bu durum nasıl olur, şimdiden merak ediyoruz. Çalışmamızın
ilerideki aşamaları, yukarıda adı geçen tekniklerin uygulamaları, silahların neredeyse
yokluğu ve orak dilgilerin mevcudiyeti ile insan davranışları üzerine odaklanacaktır.
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Özellikle Tell Mafraq Slouq ve Wadi Hemar’da.
Özellikle Tell Helu, Tell es-Sawwan, Tell Subhi Abiad ve Tell Chahine’de.

10

149

Kaynakça
COPELAND, L., (1979),
“Observations on the Prehistory of the Balikh Valley, Syria, during the 7th to 4th
Milennia B.C.”, Paléorient, Vol. 5: 251-275.
KARTAL, M., (2007),
“Analyse Préliminaire des ensembles lithiques de Hakemi Use, site du
Néolithique final dans le sud-est de la Turquie – Preliminary analysis of the
knapped stone assemblages from Hakemi Use: A Late Neolithic settlement in S-E
Turkey”, L’anthropologie, Vol. 111, N.1: 96-105.
KARTAL, M., (2012),
“Körtik Tepe Yontmataş Endüstrisi”, 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt,
23-28 Mayıs 2011 Malatya: 475-490.
MAEDA, O., (2011),
“The social roles of the use of flint and obsidian artefacts at Salat Cami Yanı in
the upper Tigris Valley”, The State of the Stone Terminologies, Continuities and
Contexts in the Near Eastern Lithics, Studies in Early Near Eastern Production,
Subsistance, and Environment 13. Berlin: Ex Oriente (eds. E.Healey, S.Campbell,
O.Maeda): 317-326.
MEŞELİ, A., (2005),
“Çermik ve Yakın Çevresinin Morfografik Özellikleri – Morphographic Features of
Çermik and Nearby Areas”, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 5: 54-66.
MIYAKE, Y., (2007),
“Salat Cami Yanı, Dicle Havzası’nda Çanak Çömlekli Neolitik Döneme Ait Yeni
Bir Yerleşme”, Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı, Türkiye’de
Neolitik Dönem,Yeni Kazılar, Yeni Bulgular, (eds. M.Özdoğan ve N.Başgelen):
37-46; Lev.29-39.
MIYAKE, Y., (2011),
“Salat Cami Yanı, A Pottery Neolithic Site in the Tigris Valley”, The Neolithic
in Turkey Vol.1, New Excavations and New Research, The Tigris Basin, (eds.
M.Özdoğan, N.Başgelen and P.Kuniholm): 129-149.
MORISAKI, K., (2010),
“The evolution of lithic technology and human behavior from MIS-3 to MIS-2 in
the Japanese Upper Paleolithic”, Quaternary International, Vol. 30: 1-14.
TAŞKIRAN, H., M.KARTAL, (2003),
“2001 Yılı Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması”, 20.
Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. cilt, 27-31 Mayıs 2002 Ankara: 191-202.
TEKİN, H., (2007),
“Hakemi Use, Güneydoğu Anadolu’da Son Neolitik Döneme Ait Yeni Bir
Merkez”, Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı, Türkiye’de
Neolitik Dönem,Yeni Kazılar, Yeni Bulgular, (eds. M.Özdoğan ve N.Başgelen):
47-56; Lev.41-52.
TEKİN, H., (2011),
“Hakemi Use. A Newly Discovered Late Neolithic Site in Southeastern Anatolia”,
The Neolithic in Turkey Vol.1, New Excavations and New Research, The Tigris
Basin, (eds. M.Özdoğan, N.Başgelen and P.Kuniholm): 151-172.
150

Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3
151

Resim: 4

Resim: 5
152

Resim: 6

Resim: 7

Resim: 8
153

Resim: 9

Resim: 12
154

Resim: 10

Resim: 13

Resim: 11

Resim: 14

GEÇ TUNÇ ÇAĞINA (M.Ö. 14. YÜZYIL) AİT BİR İŞLİK
ALANININ İNCELENMESİ:
ALALAKH’TA ATEŞLİ TEKNOLOJİLER
Gonca DARDENİZ*
Giriş
Aççana Höyük-Antik Alalakh yerleşkesi, Orta ve Geç Tunç Çağı (yaklaşık M.Ö.
2000–1300) dönemlerinde, günümüz Hatay’ının sınırları içinde bulunan Amik Ovası’nı
kontrolü altında bulunduran yerel Mukiş Krallığı’nın başkentidir (Yener2005, 2010a, Akar
2012, Klengel 1992). İşlek ticaret yollarının ortasında bulunan stratejik konumu, politik
ortamdaki sürekli değişimler dolayısıyla, Alalakh’ta karmaşık ve melez bir kültürün
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu sosyal karmaşıklığın izleri üretim teknolojilerinde
de izlenebilmektedir. Sekiz belirgin piro-teknik enstalasyonu bünyesinde bulunduran
üretim birimleri, bize ateşin teknolojik bağlamda farklı kullanımlarını inceleme imkanı
sunmaktadır.
Bu çalışma Aççana Höyük, antik Alalakh’ta ortaya çıkarılan bir işlik alanın
arkeometrik olarak incelenmesini ele almaktadır. Teknolojik çeşitliliklerin ve gelişmelerin,
Geç Tunç Çağının ekonomik ve politik sistemine etkisi, arkeometrik yöntemlerin
ışığında incelenmiştir. Alalakh işlik alanından alınan bilimsel örnekler Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM), X-Işını Difraksiyonu (XRD) ve X-Işını Floresansı (XRF) kullanılarak
incelenmiş, seramik ve vitrifiye mal gruplarına ait olduğu belirlenen cüruf örnekleri
Anadolu, Suriye ve Mısır ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Arkeolojik Veriler
Geç Tunç Çağı imparatorluklar ve uluslararası yakın ilişkilerin yaşandığı bir
dönemdir. Bu yakın temaslar ve bilhassa ticari ilişkiler, yerleşkelerin malzeme kültürleri
üzerinde de izlerini bırakmıştır. Alalakh’ta 1936-39 ve 1946-49 yıllarında ilk arkeolojik
kazıları yapmış olan Sir Leonard Woolley ve 2000’li yıllarda höyükte çalışmaları tekrar
başlatan K. Aslıhan Yener’in ortaya çıkardıkları arkeolojik malzemeler, yerleşkenin Geç
Tunç Çağındaki kültürel çeşitliliğini ve çevre kültürlerle etkileşimini son derece özel bir
şekilde gözler önüne sermektedir (Woolley 1955; Yener 2010a).
Aççana Höyük’te 2003-2004 kazı sezonlarında ortaya çıkarılan işlik alanda
sekiz belirgin piro-teknik enstalasyon bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında incelenen
bu işlik alan, Geç Tunç II tabakalarına tarihlenmiş olup Alalakh kazılarının kronolojik
sistematiğinde Evre 1, alt evre 1a ve 1b’ ye ve yeni sistemdeki genel kronolojiye göre
ise Tabaka 1 (Level 1)’e tekabül etmektedir. Yerel 1a Evresi 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralarla
kayıtlara geçirilmiş enstalasyonları barındırırken, daha erken bir dönemi temsil eden Evre
1b de ise 1, 2 ve 3 numaralı enstalasyonlar ortaya çıkarılmıştır (Yener ve Yazıcıoğlu 2010).
Bu bağlamda, bu evrelerde yer alan işlik alan, Alalakh’ın hem malzeme kültürü hem de
üretim teknolojileri açısından önemli bilgiler barındırmaktadır.
Seramikler, arkeolojik kazılarda en sık ve bol miktarda ele geçirilen malzeme
olmalarının yanı sıra, bir toplumun sosyal, politik ve ekonomik statüsünü gösterebilecek
Gonca DARDENİZ Doktora Öğrencisi, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Rumeli feneri
Yolu, Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE; e-mail: gdardeniz@ku.edu.tr
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bilgiyi de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Cam veya fayans, frit gibi vitrifiye malzemeler
ise nispeten daha az miktarda buluntu sayıları ile sosyo-ekonomik düzeni ve ilişkileri
aydınlatmak açısından mühim bir yere sahiptir.
Üretim bir yerleşkenin hayatta kalabilmesi için ana faktörlerden biridir. Bununla
beraber, üretimin esasını teşkil eden teknoloji ise çevresel, ekonomik, sosyal, politik
ve hatta ideolojik faktörlerle ilintilenebilir. Seramik ve cam gibi malzemelerin dağıtım
mekanizmaları, malzemelerin bağlamsal kullanım alanları, tekrar kullanım şekilleri veya
fonksiyonları temelde üretim teknolojileri ile de ilişkilidir (Sillar ve Tite 2000). Zira
malzemelerin özellikleri üretim süreçleri esnasında şekillenir ki, üretim de ateşli teknoloji
veya diğer adıyla piro-teknik enstalasyonlarda gerçekleşmektedir.
Alalakh Evre 1 enstalasyonları, tipolojik açıdan değerlendirildiğinde 6 ve 8 numaralı
yapılar gibi basit birimlerden, 1 ve 2 numara ile isimlendirilmiş iki katlı üstten çekerli
tabir edilen (Hasaki 2002) ileri düzey yapılara kadar çeşitlilik göstermektedir (Yener ve
Yazıcıoğlu 2010: 16-20) (Resim: 1). Bu çeşitlilik farklı amaçlar için kullanılmış olmalarının
bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada, Enstalasyon 1 ve 2 arkeometrik olarak
incelenmiştir zira bu yapılar arkeolojik olarak en iyi durumda koruna gelmiş birimlerdir.
Bununla beraber, Enstalasyon 5’te (Resim: 2) bilimsel olarak incelenmiştir çünkü bu
yapının içerisinden toplanan bilimsel örnekler diğerlerine kıyasla daha farklı bir görüntü
sergilemesi sebebiyle ilgi çekicidir.
Arkeometrik İncelemeler
SEM
Duvar sıvaları ve alçıları ile cüruf parçalarının kimyasal olarak incelenmesi Koç
Üniversitesi Yüzey Teknolojileri Merkezi’nde (KUYTAM) yapılmıştır. Örnekler sırasıyla
SEM, XRD ve XRF yöntemleri ile incelenmiştir. SEM analizleri Zeiss Evo LS 15, XRD
analizleri Brucker Advance D8 veya Brucke Phaser D2, XRF analizleri ise Bruker S8
Tiger ile yapılmıştır.
SEM analizleri, malzemelerin pişirme esnasında oluşan iç morfolojilerini
incelememizi sağlamakta ve vitrifiye olma dereceleri ile ilgili bilgi sahibi olmamıza olanak
vermektedir. Vitrifiye olma derecesi ise pişirme sıcaklığını anlayabilmemizi sağlayan
başlıca parametrelerden biridir (Kingery 1974, Tite ve Maniatis 1975, Maniatis ve Tite
1978; 1981). Bu çalışmada, pişirme sıcaklıkları elde edilen mikro yapı görüntülerinin
Maniatis ve Tite (1981), Tite ve diğerleri (1982), Day ve Kilikoglou (2001), ve Hein
ve Kilikoglou (2007) gibi çeşitli araştırmacıların çalışmalarında elde ettiği standart
görüntülerle karşılaştırması ile saptanmıştır.
Enstalasyon 1’den alınmış AT 11474- Bulk #2 örneğinin SEM ile 2000 kez
büyütülmüş mikro yapısı, Enstalasyon 1’de yaklaşık olarak 1000 – 1100 °C derece
pişirme sıcaklıklarına ulaşıldığını göstermektedir (Resim: 3). Bu pişirme sıcaklığı, orta
veya iyi pişmiş kırmızı astar bezemeli veya çeşitli bezemeli seramiklerin pişirilmesi için
yeterlidir (Sinopoli 1991: 29, Tablo: 2.2). Bütün bu tip seramikler ve özellikle Aççana
çanak çömleği ve Nuzi çanak çömleği olarak da bilinen özel mal gurubu, Enstalasyon 1 ile
aynı tarihli tabakalarda ortaya çıkarılmıştır (Yener ve Yazıcıoğlu 2010). Kuşkusuz ki, bu
durum bu özel seramik tipinin bu enstalasyonda üretildiğini kanıtlayamamaktadır ancak bu
enstalasyon ile eş zamanlı olan seramik buluntuların özellikleri ile de ters düşmemektedir.
5000 kez büyütülmüş, Enstalasyon 2’ ye ait SEM görüntüleri (Resim: 4) yaklaşık
156

1150 °C derecelik bir pişirme sıcaklığına işaret etmektedir. Bu açıdan Enstalasyon 1
ile karşılaştırıldığında yaklaşık 200 °C derecelik bir sıcaklık farkı belirgindir. Üretim
teknolojileri düşünüldüğünde, Nuzi seramikleri yüksek pişirme sıcaklıkları gerektirmektir
ve bu yüksek sıcaklık dereceleri Enstalasyon 2 gibi bir yapıda rahatlıkla elde edilebilir
görünmektedir.
Burada önemle üzerinde durulması gereken nokta, Nuzi seramikleri veya benzer
imitasyon malların bu enstalasyonda üretildiklerini söylemek için kesin bilimsel kanıtların
şu aşamada yetersiz olduğudur. Ancak, Alalakh işlik alanından elde edilen veriler, bu
işlik alanda, Alalakh IV-II tabakaları arasında bulunan iyi pişmiş seramikleri örneklerini
üretebilecek teknolojik kapasiteye sahip olunduğunu kanıtlayabilmektedir. Erb-Satullo ve
diğerleri tarafından 2011’de yayınlanmış bir çalışmada, Nuzi çanak çömleği ile Alalakh’ta
bulunan ve Nuzi çanak çömleği ile benzer görünümü sebebiyle Aççana seramiği olarak
adlandırılan mal grubu incelenmiş ve Aççana seramiğinin kimyasal ve minerolojik olarak
şahsına münhasır bir kompozisyona sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. Aççana seramiğinin
kimyasal kompozisyonundaki demir yüzdesi, özellikle Nuzi ve civarındaki yerleşkelerde
üretilen Nuzi çanak çömleğine oranla çok daha yüksektir. Bu da göstermektedir ki, Alalakh
Nuzi çanak çömleği veya Aççana seramikleri, Nuzi’de değil Alalakh’ta üretilmiştir yani
Nuzi kaynaklı değil yerel üretimdir (Erb-Satullo ve diğerleri 2011).
Enstalasyon 5’e ait SEM görüntüleri daha da yüksek pişirme sıcaklıklarına işaret
etmektedir. Örnek R04-328’de sıklıkla gözlemlenen yuvarlağımsı yapılar (bloating pores)
ileri derecede vitrifikasyon olduğunun göstergesidir ve yaklaşık 1200 °C derece pişirme
sıcaklıklarına işaret etmektedir (Resim: 5).
Yine Enstalasyon 5’ten alınan R04-428 örneğinde de bol miktarda benzer
yuvarlağımsı yapı gözlemlenmekte ve kuartz olduğu tespit edilen beyaz kristaller
bulunmaktadır. Enstalasyon 5’te ele geçirilen bu iki örnek seramik cüruflarından çok daha
farklı bir iç yapı sergilemiştir. Bu sebeple XRD ve XRF ile daha detaylı incelemelere tabi
tutulmuştur.
XRD
X-Işını Difraksiyonu mineroloji ve mikro yapı incelemeleri için son derece uygun
bir metot olup bu sebeple pişirme sıcaklığı saptamaları ile ilgili araştırmalarda sıklıkla
kullanılmaktadır (Maniatis veTite 1981: 60, Tite ve diğerleri 1982: 109, Tite 1995: 40).
XRD, pişirme sürecinde oluşan çeşitli kristal fazların belirlenmesini sağlamaktadır.
Enstalasyonların içerinde ulaşılmış olması muhtemel sıcaklıklar ve pişirme şartları,
malzemenin iç yapısında farklı minerolojik fazların oluşmasına sebep olur. Bu fazların
XRD ile tek tek tespit edilmesi, piro- teknolojik aktivitelerin detaylı olarak anlaşılması
açısından bilimsel kanıt teşkil etmektedir.
Alalakh Enstalasyon 5’ten alınan örnek R04-378, R04-472 ve R04-421’e ait
XRD diyagramlarının hepsinde diopsit’e rastlanmıştır. Bu kristal, cam üretimi esnasında
oluşan kalsiyumca zengin bir ara fazdır (Smirniou ve Rehren 2011: 65). R04-421’e ait
diyagramdaki mavi tepe noktaları ojit olarak bilinen ve kimyasal olarak yapısı diopsit ile
direkt olarak ilişkili bir faz da aittir ki bu fazda analizlerde sıkça gözlemlenmiştir (Resim:
6). Yine R04-378 örneği de diopsit ve ojit içermektedir. Bu örnekte diopsitferrik formdadır
ki, bu da kalsiyumca zengin fazın demir içerdiğine işaret etmektedir. R04-472 örneği de
yine ferrik diopsit, ojit ve magnetit içermektedir.
Diopsit, Alalakh Enstalasyon 5’e ait incelenen örneklerin XRD diyagramlarında
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sıkça tespit edilen bir mineral faz olmuştur. Bu faz, Smirniou ve Rehren tarafından
Mısır’daki Kantir, Malkata and Pi-Ramesse’de bulunan yarı-mamul camların üretiminin
en önemli kanıtı olarak gösterilmiştir (Smirniou ve Rehren 2011).
XRF
XRF, bu çalışmada elemental kompozisyonun tespit edilmesi ile daha kapsamlı
sonuçlara ulaşabilmek için destekleyici bir bilimsel metot olarak kullanılmıştır.
XRF sonuçlarında bol miktarda SiO2 (51.10–44.66%) ve CaO (22.02–15.00%)
bulunmuştur. Bu iki oksitin yanı sıra Al2O3 (12.96–10.86%), Fe2O3 (3.136–6.536%), MgO
(4.63–3.75%), K2O (2.54–1.72%) ve Na2O (1.590–0.619%) de tespit edilmiştir (Tablo:
1).1
R04-349, R04-378 ve R04-421 örneklerinden elde edilen XRF sonuçlarına göre,
ana bileşen, oksit kompozisyonunun neredeyse yarısını oluşturmak suretiyle silisyumdur.
Diğer oksitlerdeki çeşitlilik ise seramik cürufu ile çok az benzerlik göstermektedir. Bakır,
kalay gibi metallerin yüzde oranlarının düşüklüğü de bu örneklerin metal cürufu olabilme
ihtimali de elimine etmektedir.
Bu kimyasal içerik daha ziyade vitrifiye mal gruplarının ve hatta camın
bileşenlerine benzerlik göstermektedir. Alalakh’ta bulunan örneklerin XRF sonuçları yarımamul cam veya cam cürufu ile yakınlık gösteren miktarlarda silika, kalsiyum ve soda
içermektedir. XRF sonuçları ile XRD sonuçları beraber değerlendirildiğinde, Alalakh
işlik alanı Enstalasyon 5’te vitrifiye bir malzemenin muhtemel camın üretildiği kanısı
kuvvetlenmektedir.
Elde edilen kimyasal kompozisyonlar, Mısır’daki Kantir, Malkata ve Suriye’deki
Tell Brak ve Nuzi gibi yerleşkelerin bilimsel olarak analiz edilmiş camları ile benzerlikler
taşımaktadır (Shortland ve Eremin 2006, Vandiver 1982; 1983, Brill 1999 a-c). Element
bileşimindeki benzerliğin yanı sıra, mikro kristal yapılar ve özellikle diopsitin varlığı
Alalakh Enstalasyon 5’te vitrifiye malzeme olası cam üretimine dair kanıt oluşturmaktadır.
XRF ve XRD sonuçlarının yanı sıra SEM görüntüleri de 1100 °C derecenin
üzerinde sıcaklık değerlerini göstermiştir ki, Mısır cam işlemeciliği (glass working) içinde
yapılan çalışmalar yaklaşık olarak 900-1000 °C derece önermektedir (Vandiver 1991,
Stern ve Schlick-Nolte 1994). Bu da, enstalasyon 5’in bu tip bir üretim için yeterli sıcaklık
derecelerine ulaştığını göstermektedir.
Bu bilimsel verilerin yanı sıra, Aççana Höyük’te 2011 kazı sezonunda ele
geçirilmiş ve yayınlanma aşamasında olan beyaz opak cam cürufu, Kantir de bulunan
ve cam işçiliğinin en önemli kanıtlarından biri olarak yayınlanan örnekle hemen hemen
aynıdır (Smirniou ve Rehren 2011). Her ne kadar Alalakh’ta bulunan örnek daha erken bir
döneme tarihlense de, bu buluntu Alalakh’ta vitrifiye malzeme/cam üretiminin olduğunu
yadsınamaz olarak ortaya koymaktadır.
Bunların yanı sıra üzerinde durulması gereken bir diğer konu yüksek demir
miktarlarıdır. Yüksek demir oranları, Orta Doğu ve Mısır’da çok rastlanır bir durum
değildir. Ancak Alalakh’taki üretim açısından çokta süpriz sayılmaz, zira Orta ve Tunç
Çağları boyunca yatağı höyüğün etrafından geçen Asi Nehri ortalama %25 oranında
magnetit formunda demir içermektedir (Yener 2010b).

1

Parantez içerisinde verilen rakamlar, en yüksek ve en düşük element yüzdelerini göstermektedir.
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Geç Tunç Çağında Seramik Ve Cam Üretimi
Seramik ve cam üretimi, M.Ö. 2. binyılda ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Bu ilerleme
de genellikle o dönemde Kuzey Suriye’de hüküm sürmekte olan Mitanni İmparatorluğu
etkisi ile ilişkilendirilmektedir. Nuzi çanak çömleği örneğinde de görüldüğü gibi Mitanni
etkisi Kuzey Suriye ve civarı Geç Tunç Çağı yerleşkelerinin malzeme kültürlerinde
gözlemlenebilmektedir.
Alalakh ile eş zamanlı katmanlar bulunduran Tell Afisin VII, VI ve Vb evreleri Geç
Tunç II dönemine tarihlenmektedir. Tell Afis VI. Evre 9040 numaralı yapı net fonksiyonu
yayınlarda net olarak belirlenmemekle birlikte, Alalakh Evre 1a, 6 ve 8 numaralı
enstalasyonları ile benzerdir (Venturi, baskıda).
Tell Sabi Abyad’ın Alalakh’ın Evre 1’i ile eş zamanlı tabakalarına tarihlenen
Tabaka 6’da ortaya çıkarılan Q ve L seramik fırınları da Enstalasyon 1,2 ve 6 ile benzerlik
taşımaktadır (Duistermaat 2008). Yine Tell Sabi Abyad Tabaka 5’te bulunan H ve H/AE
fırınları da Alalakh evre 1aEnstalasyon 6 ile benzerdir.
İç Anadolu’ya baktığımızda ise Boğazköy-Hattuşa’da bulunan ve 13.yüzyıl’a
tarihlenen üstten çekerli fırın karşılaştırma açısından oldukça ilgi çekicidir (Müller-Karpe
1988, tafel 63). Ateş odası yaklaşık 4,5 metre boyunda, 1-1,5 metre eninde ve 0.8 metre
derinliğini bulan bu fırınlarda ulaşılan boyutlar ne Alalakh’ta ne de Levant civarındaki başka
yerleşkelerde rastlanan ölçülerdir. Bu da, bu ölçülerin belirli bir amaçla bu kadar arttırıldığını
düşündürmektedir. Bu boyuttaki fırınlarla, üretim miktarı veya üretilen seramiğin boyutları
çok daha kolaylıkla artırılabilir olmalıdır ancak bu daha detaylandırılması gereken bir
öngörüştür.
Bunun yanı sıra, Hattuşa’da ortaya çıkarılan bu stildeki fırınlar, Minos dünyası ile
benzerlik taşımaktadır M.Ö. 16. yüzyıl’a tarihlenen Geç Minos I Dönemi Kommos-Girit’te
bulunan bir fırın (Shaw 2001) Suriye-Levant’tan çok Hitit fırınlarına hem boyut hem de yapı
malzemesi olarak benzemektedir.
Sonuçlar
Bu bilimsel ve arkeolojik kanıtlar ışığında Alalakh, Tell Sabi Abyad ve Tell Afis gibi
yerleşkelerin Mitanni geleneklerine göre üretimlerini sürdürürken, Anadolu’da Hititler’in
batı dünyası ile daha çok benzeşen karakteristik özellikler gösterdikleri söylenebilir. Alalakh
işlik alanında, her ne kadar Alalakh son yerleşim seviyelerinde Hititler’in kontrolü altında
olmasına rağmen, üretim birimleri ve fırınlar açısından çok az benzerlik bulunmaktadır.
Başka bir deyişle, Alalakh’ta Mitanni üretim kültürü etkinliğini sürdürmüştür.
Sonuç olarak, Alalakh işlik alanında ortaya çıkarılan piro-teknik enstalasyonların
arkeometrik olarak incelenmesi bize Geç Tunç Çağı seramik ve vitrifiye mal üretimi
konusunda önemli bulgular sunmuştur. Bu analitik sonuçlar ve karşılaştırmalı yerleşkeler,
Geç Tunç Çağı üretim teknolojileri ve üretimin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yapıya
etkisi ile ilgili görüşümüzü genişletecektir.
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Resim 1: Alalakh piro-teknik enstalasyonları (Yener ve Yazıcıoğlu 2010).

Resim 2: Enstalasyon 5 (Alalakh kazı arşivi).
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Resim 3: AT 11474- Bulk #2 örneğinin SEM 2000 kez büyütülmüş mikro yapısı,
Enstalasyon 1’de yaklaşık olarak 1000 – 1100 °C derece pişirme sıcaklıklarına
ulaşıldığını göstermektedir.

Resim 4: 5000 kez büyütülmüş, Enstalasyon 2’ ye ait AT 11475- Bulk#3 örneğinin
görüntüsü
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Resim 5: Örnek R04-328’de sıklıkla gözlemlenen yuvarlağımsı yapılar (bloating pores)
ileri derecede vitrifikasyon olduğunun göstergesidir

Resim 6: R04-421’e ait XRD diyagramı.
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Tablo 1: XRF sonuçları.
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DEMİRKÖY DÖKÜMHANESİ’NDE YUVALAK
(HUMBARA) ÜRETİMİ
Hadi ÖZBAL*
Giriş
Demirköy Endüstri Arkeolojisi Projesi 2002 yılından beri Türk Bilim Tarihi
Kurumu şemsiyesi altında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün izni ve birçok üniversite ve bilimsel kuruluşun katkıları ile
sürdürülmektedir (Danışman vd. 2007). Osmanlı belgelerinde Samakocuk olarak geçen
(bugünkü Demirköy) işletmede 17. yüzyılın sonlarında itibaren demir üretildiği ve Osmanlı
Ordusu’nun ve Donanması’nın özellikle yuvalak (humbara) ve dane olarak belirtilen top
gülleleri ihtiyacını sağlamak amacı ile kurulduğu belirtilmektedir. 20. yüzyılın sonlarına
kadar faaliyet gösteren işletme koruma amaçlı bir sur duvarı ile çevrili idarî birimi, üretim
işletmeleri ve depo mekânları ile 10 dönümlük bir alanı kapsamaktadır. Tesisin mimarî
yapısı çevre koşulları ve yerel halk tarafından önemli oranda tahrip edilmiş, üretim ile ilgili
tüm demir aksam ise 1950’li yıllarda hurda olarak satılmıştır. Arşiv çalışmalarının yanı sıra
sürdürülen arkeolojik kazılar ülkemizin tek endüstri arkeolojisi projesi olması bakımından
önemlidir. Bu kazılarda ortaya çıkarılan üretime yönelik fırınlar, su çarkları, çekiçleme
düzenekleri, kanallar gibi mimarî yapıların yanı sıra, üretim için kullanılan hammaddeler,
yarı mamul ve son ürünlerin arkeometalurjik incelemeleri Boğaziçi Üniversitesi’nde
sürdürülmekte ve işletmede uygulanan çeşitli üretim teknolojilerinin belirlenmesine
çalışılmaktadır. Proje sonuçlandığında buradaki demir üretim faaliyetlerinin ziyaretçilere
fikir verebilecek nitelikte restorasyonu yapılarak bir açık hava teknoloji müzesine
dönüştürülmelidir (Danışman vd. 2007).
Demirköy’de Üretilen Demir Türleri
Demirköy yüzey araştırmalarında ve işletmede sürdürülen arkeolojik çalışmalarda
demir üretimi ile ilgili birçok malzeme ele geçirilmiştir ve bunların ayrıntılı analizleri
yapılarak işletmede uygulanan üretim teknolojileri, üretilen demirin nitelikleri ve hedeflenen
ürünler belirlenmiştir(Özbal vd.,2008, Danışman vd.,2007). Bilimsel arkeometalurjik
çalışmaların yanı sıra deneysel simülasyon araştırmaları da çalışmalarımızın önemli bir
kısmını teşkil etmektedir. Bu kapsamda günümüzün koşullarında o dönemin malzemeleri
ve yöntemleri kullanılarak simülasyon deneyleri yapılmaktadır.Arkeometalurjik
incelemeler sonucunda Demirköy’de iki değişik nitelikte demir üretildiği belirlenmiştir.
Bunlardan birincisi M.Ö. 1. binyılın başından beri demirin ilk üretim yöntemi olan basit
Ren fırınlarında katı hâlde bir Luppe hâlinde elde edilen yumuşak, örs veya ham demirdir.
Cüruf ile karışık süngerimsi bir yapıda olan Luppe yüksek sıcaklıkta ısıtılıp ağır çekiçlerle
dövülerek konsolide edildikten sonra kullanılabilir hâle gelir. ‘Kabakçının Tarlası’ olarak
tanımlanan küçük işletmede yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında bu işlevi görecek ve
su gücü ile çalışan bir çekiçleme düzeneği belirlenmiştir (Danışman vd. 2007). Demirci
ustaları örs demiri sıcak hâlde çekiçleyerek özellikle tarım âletleri ve sosyal amaçlı her
türlü demir aksamı üretirler. Demirköy’de sürdürülmekte olan bilimsel çalışmalarla,
bu nitelikte fırınların hem büyük işlikte hem de ‘Kabakçının Tarlası’ olarak tanımlanan
*Prof. Dr. Hadi ÖZBAL, Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Bölümü, Bebek 34342, İstanbul/TÜRKİYE.
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küçük işlikteki varlığı belirlenmiştir. Ormanlık alanda bulunan onlarca küçük işletmelerin
temel ürünü de bu nitelikte demirdir. Arkeolojik kazı ve temizleme çalışmalarında Ren
fırınlarında üretilen ve 50-60 kilogram ağırlığında olan Luppe niteliğindeki külçelerden
küçük işletmede altı adet, büyük işletmenin güneybatı köşesindeki mekânda da 43 adet
bulunmuştur. Demirköy kazılarında bulunan ve örs demirden yapılan en yaygın malzeme
çividir. 2007 senesinde büyük işlikteki demirci işliğinde hurda hâlde birçok testere, maşa,
kanca, makas, kilit, nal parçası, kanca, bız gibi malzemeler bulunmuştur.
Demirköy kazılarında ele geçirilen en yaygın malzeme örs demirden üretilmiş olan
çividir. Demirköy’de çivilerin benzerini üretmek için Demirköy’deki luppe niteliğindeki
süngerimsi külçeden alınan bir luppe parçası bir demir işliğinde önce çekiçleyerek
konsolide edilmiş ve elde edilen demirden de Demirköy’de üretilen çivilere benzer çivi
üretilmiştir (Özbal vd. 2008).
Demirköy’de üretilen ikinci demir türü ise pik veya dökme demirdir. Bu nitelikteki
demirin özellikle büyük dökümhane işliğinde birçok arşiv belgesinde sözü edilen yüksek
fırınlarda üretildiği bilinmektedir. Yüksek karbon içeren pik demir işletmenin kuruluş
amacı olan humbara güllesi üretimi için kullanılmaktadır. Yapılan arkeolojik kazılarda
yekpare humbaraların yanı sıra birçok humbara parçası bulunmuş ve bunların mikro
yapıları incelenerek gri pik demir oldukları belirlenmiştir (Özbal vd., 2007).
Humbaracı Ocağı
Humbara veya yuvalak içinde patlayıcı ve demir parçaları bulunan top güllesidir
(Resim: 1). Bugünkü karşılığı havan topudur. Humbara toplarında diğer toplar gibi atılan
güllenin hedefe ulaştığında oluşturduğu darbe gibi tahribat yapması beklenmez. Humbara
özellikle kale muhasaralarında kullanılmaktaydı. Kısa namlulu özel bir toptan atılan
humbara yüksek bir kavis çizerek hedefe ulaştığında içerisindeki patlayıcının patlaması
sonucunda hem içerisine doldurulmuş olan demir parçalarının hem de humbara parçalarının
etrafa saçılması ile tahribat yapması beklenir. Diğer topçu uygulamalarına oranla humbara
toplarında dikkate alınması gereken birçok parametrenin göz önünde bulundurulması ve
hassas bir şekilde hesaplanması gerekir.
Osmanlı Ordusu’nda humbaracı ocağı 1731 yılında Humbaracı Ahmet Paşa (Comte
de Bonneval) tarafından düzenli bir birliğe dönüştürülmüştür. Topçulara matematik dersi
de veren Ahmet Paşa zaman zaman devletin dış ilişkilerinde de görev alır. Humbaranın
etkili olabilmesi için tam hedefine vardığında içerisine doldurulan barutun patlaması
gerekir. Patlatma humbaranın deliğine yerleştirilmiş bir fitil ile sağlanır. Fitil topun
ateşlenmesi sırasında yanmaya başlar ve hedefe vardığında humbara içerisindeki baruta
ulaşmalıdır. Görüldüğü gibi humbaranın etkili olabilmesi için birçok parametrenin
kesin olarak hesaplanması gerekir. Bunlar: Humbaranın kalitesi, topun ateşlenmesinde
kullanılan barutun kalite ve miktarı, humbaranın kalibresinin topa uygunluğu, güllenin
gideceği kavisli mesafe ve zaman, humbaranın içerisinde bulunan barutun ateşlenmesi
için kullanılan fitilin yanma hızı ve yeterli uzunluğun saptanmasıdır. Bu parametrelerden
herhangi birisinin yanlış olması durumda humbaranın hedefe varmadan veya hedefe
vardıktan sonra patlamasına neden olabilir ve beklenen tahribat sağlanamaz (Akdüz, 2006,
Aguston, 2005).
Humbara topçuluğunda humbaranın yapısal niteliğinin en önemli unsur olduğu
belgesel çalışmalardan anlaşılmaktadır (Şakul 2011, Şakul özel görüşme). Osmanlı ordusu
hem humbarada kullanıla malzemenin kalitesi hem de çapı (kalibresi) konusunda devamlı
bir arayış içerisinde olmuştur. Şakul (2011), 1767’de top güllelerinin standardizasyonunu
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belirleyen Gribeauval sisteminin Osmanlı topçuluğuna uyumunu incelemiş ve top
güllelerinin standardizasyonu için 1805 ve 1839 yıllarında iki yönetmenliğin yayınlandığını
belirtmektedir. Bir belgede Samakocuk’ta üretilen humbaraların topun ağzından çıkar
çıkmaz dağıldığı ve buradaki üretim kalitesinin yükseltilmesi için bir İngiliz mühendisin
Samakocuk’ta danışmanlık yaptığı belirtilmektedir. Zaman zaman Osmanlı Ordusu’nun
top güllesi ve humbara ihtiyacının İngiliz ve İsveçli tüccarlar tarafından sağlandığı da
açıklanmıştır.
Humbara Dökümü
Bu çalışmada 50-70 kg. arasında içi boş küresel bir humbaranın pik (dökme)
demirden döküm işlemlerinin İstanbul Özdöküm Şirketi’nin tesislerinde gerçekleştirilen
üretim aşamaları açıklanacaktır. Bu nitelikte bir obje bugünde Osmanlı Döneminde olduğu
gibi iki parçalı kalıplarda kum dökümü ile mümkün olmaktadır. Döküm için önce ahşaptan
humbara çapına uygun kalıp hazırlanır (Resim: 2). Bu kalıp humbaranın dış boyutunu
belirleyecektir. İki kısımdan oluşan kalıp parçaları ayrı ayrı iki döküm kasnağına (Resim:
3) yerleştirilir.Kasnaklardan bir tanesine eriyik demirin akıtılacağı kanalı oluşturacak
takozu yerleştirilir ve kasnak üst kenarına kadar özel döküm kumu doldurularak sıkıştırılır
(Resim: 4). Humbarayı oluşturacak olan küresel kısmın altındaki çıkıntı humbaranın
iç boşluğu oluşturacak maçanın tutturulması için tasarlanmıştır.Kalıbın iç boşluğunu
oluşturacak olan maçanın kalıbı da iki parçalı olarak ahşaptan hazırlanır (Resim: 5).
Birleştirilen kalıp parçalarının boşluğu aynı nitelikte kum ile doldurularak hazırlanır
ve kumdan maça ahşap humbara kalıbının çıkarılması ile oluşan boşluğuna yerleştirilir
(Resim: 6). Maça ile tutamak arasındaki kısım humbaranın ağız deliğini oluşturacaktır.
İki kasnakta hazırlanan humbara kalıpları birleştirilir (Resim: 7) ve eriyik demirin akacağı
ahşap kanal takozu çıkarılır. Kum kalıp artık döküm için hazırdır. Humbara pik (dökme)
demirin üretildiği yüksek fırının bulunduğu mekânında yapılıyorsa, ki Demirköy’de büyük
bir ihtimal bu sistem uygulanmaktaydı, fırında üretilen demir doğrudan hazırlanan kanallar
vasıtasıyla kalıba akıtılarak döküm gerçekleştirilir. Yüksek fırından başka bir yerde döküm
gerçekleştirilecek ise külçe hâlindeki pik demir özel bir fırında eritildikten sonra döküm
gerçekleştirilir. Özdöküm atölyelerinde külçe olarak gelen pik demir endüksiyon fırınında
(Resim: 8) eritildikten sonra küçük potalara transfer edilen sıvı demir kalıba dökülerek
döküm gerçekleştirilmiştir (Resim: 9). Resim 10’da demirin katılaşıp ve soğumasından
sonra açılan kalıpta humbaranın görüntüsü verilmektedir.Kalıptan çıkarılan humbaranın
temizleme işlemleri başlar ve öncelikle humbara içerisindeki maça kumları temizlenir.
Daha sonra sıvı demirin kalıbı doldurması için hazırlanan kanalın oluşturduğu parça
kesilmelidir. Humbaranın yüzeyi pürüzsüz ve düzgün olmalıdır. Bu nedenle humbaranın
yüzeyde oluşan çapak ve olası fazlalıklar taşlama makineleri ile düzeltilir (Resim: 11).
Humbara yüzeyinin taşlama makinesi ile oluşan çapaklar temizlenerek istenilen nitelikteki
pürüzsüz yüzey elde edilir (Resim: 12).
Bu simülasyon deneyinde nitelikli bir humbaranın üretiminin çeşitli aşamalarında
günümüzün en son teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Döneminde pik
demirin üretilmesi, temizlenerek döküme hazır hale getirilmesi, milimetrik hassasiyette
kalıpların hazırlanıp dökümün gerçekleştirilmesi ve elde edilen humbaranın temizlenmesi
aşamaları mutlaka çok daha basit ve ilkel koşullarda yapılmaktaydı. Bu nedenle
Demirköy Dökümhanesi’nde üretilen humbaraların nitelikleri konusunda bazı sorunlarla
karşılaşıldığı ve bu sorunların aşılması için girişimlerde bulunulduğu arşiv belgelerinden
de anlaşılmaktadır.
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Teşekkür
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde her türlü teknik imkanı sağlayan Özdöküm
Sanayi ve Ticaret Şirketi sahibi Sayın Zeki Öztürk’e ve dökümü gerçekleştiren fabrika
çalışanlarına şükranlarımı sunarım.
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Resim 1: Demirköy kazılarında ele geçirilen humbara örnekleri

Resim 2: Ahşaptan yapılmış humbara kalıpları
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Resim 3: Ahşap kalıbın döküm kasnağına yerleştirilmesi

Resim 4: Döküm kanalı takozunun yerleştirilmesi ve
kasnağın kum ile doldurulması
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Resim 5: Ahşap maça kalıbı

Resim 6: Döküm kumundan yapılan maçanın kabına yerleştirilmesi
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Resim 7: İlk kalıbın yerleştirilmesi

Resim 8: Endüksiyon fırınında eritilen pik demir
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Resim 9: Pik demirin kalıba dökülmesi

Resim 10: Soğuyan döküm kalıbının açılması
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Resim 11: Temizleme işlemi başlamadan önce kalıptan çıkan humbara

Resim 12: Son çapakların taşlama ile temizlenmesi
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1. Geophysical Research
B. MUSIC
The geophysical research mainly focused on the Classical/Hellenistic settlement (5th
to later 1th century B.C.) at the Düzen Tepe promontory, a proto-urban site located ca. 1.8
km. to the southwest of Sagalassos6. The central and southern part of the limestone plateau,
as well as several modern cultivated terraces to the NW of the site have been studied by
magnetic and GPR survey during earlier campaigns.7 The 2011 activities therefore focused
on two areas to the SW, which, during earlier archaeological surveys, yielded numbers
of ceramic fragments that are comparable to those of the presumed central part of the
settlement. As was the case during previous survey campaigns, both magnetic survey and
GPR survey were executed, except for the areas where limestone outcrops made the use of
a GPR survey impossible. Previous surveys on the Düzen Tepe plateau have indicated that
both techniques delivered reliable and highly complementary results.
In the SW areas, first of all magnetic survey was executed, using a high resolution
total field magnetometer Geometrics G-858 (Fig. 1). As was the case during previous survey
campaigns, the dry stone walls made of non-magnetic limestone contrasted significantly
with the much stronger magnetic signal of the top soil (in average 7.10-3SI; up to 10.10-3SI)
and allowed to clearly recognize the floor plan of the ancient buildings. The most southern
part of the 2011 survey area, however, was an area with a large amount of limestone
bedrock outcrops and did not contain any anomalies that could be identified as the typical
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dry stone walls of the settlement. Therefore it is likely that the SW edge of the settlement
was reached. Despite the apparent absence of building remains, some very strong magnetic
anomalies could be discerned, which are very characteristic for a well preserved kiln.
In order to check the magnetic susceptibility of the topsoil in the surveyed area, a
Kappameter KT-5 was used, which indicated a strong magnetization (in average 7x10-3SI)
on all terraces. This magnetization could be the result of a large proportion of feri-magnetic
iron minerals in the bedrock, which is formed by an ophiolitic mélange and/or intrusions
of a hydrothermal iron vein-type mineralizations, as is the case for the central part of the
Düzen Tepe plateau.
A GPR survey, using a high resolution 400MHz GPR antenna, was applied on all
accessible modern cultivated terraces in Sectors 1 and 2 at SW part of Düzen Tepe (Fig. 2).
The “time slices” produced on the basis of the GPR echoes obtained from closely spaced
profiles (0.5 m.) yielded views of subsurface dry stone wall structures showing more
or less detail, depending on their level of preservation and/or their original height. The
terraces in Sector 1 are located in a ravine with a southern inclination, and in almost all
of these terraces distinct GPR echoes characteristic for dry stone walls were encountered.
However, even if the presence of buildings is proven, it is currently unclear whether or not
they are contemporary to the Classical/Hellenistic settlement. Most of the terraces in Sector
2 were proven to contain building remains as well. The GPR time slices of the eastern
part of the sector yielded clearly discernible floor plans. The orientation of the building
remains in this area is variable and probably corresponds to slope direction and inclination.
Furthermore, there are distinct differences in preservation height of the structures, which is
probably the result of different construction techniques, possibly reflecting buildings with a
different function. Only a couple of terraces to the west of the sector are void of subsurface
architectural remains, which confirms the already previously presumed location of the SW
edge of the settlement that was already identified by means of magnetic survey.
A second study area of the 2011 geophysical survey was the SE part of the Potters’
Quarter at Sagalassos, where a magnetic survey in 2005 indicated the presence of strong
magnetic anomalies with an irregular shape and of an unknown origin. Geochemical
analyses of the sediment from the same area in 2010 indicated high concentrations of
iron. Most likely, these magnetic anomalies are the result of geological features and/or
interventions in Roman times. The purpose of a new GPR survey in this area was to evaluate
the archaeological potential prior to excavations. The archaeological features that could be
recognized during this GPR survey are structures associated with iron production. Solid
walls made of stone blocks were already recognized in the magnetic survey results and are
clearly visible in the GPR time slices as well. A rectangular building identified within the
SW part of the survey area is probably a monumental building associated with the presence
of a necropolis in that area. Along the slope in SE-NW direction, some faintly visible linear
GPR echoes were present, which partially overlap with the magnetic anomalies. Currently
no reliable interpretation of these features is available.
Finally, two areas in the ‘Imperial Baths’ at Sagalassos were surveyed. A first area
subject to a GPR survey was the current excavation area, in which the geophysical survey
aimed at identifying the remains of cellars and the presence of mechanically unstable
empty spaces. The analysis of the GPR signals revealed the presence of well-preserved
walls down to a depth of 2 m., associated with collapsed material and/or a fill from the
e period–during which the ‘Imperial Baths’ were in use . Some areas without any GPR
178

signals, in between the areas with a clear presence of building remains, could be interpreted
as small, irregular empty spaces. A second area subject to a GPR survey is the area east of
the currently excavated part of the ‘Imperial Baths’. GPR results revealed the presence of
a large building made of large stone blocks, with the same orientation as the Roman Baths.
These remains, at a depth of 1.5 to 2m., probably form the eastern ‘arm’ or the cross-shaped
frigidarium 1 of the ‘Imperial Baths’.8
2. Geochemical Research On Soils at Ancient Activity Areas

K. DIRIX,
Ph. MUCHEZ
P. DEGRYSE
Introduction and aim: Previous geochemical prospections within the territory of
Sagalassos revealed the presence of ancient human signatures in soils at certain locations.
The overall aim of this project is to achieve an in-depth understanding of these ancient
anthropogenic signals, and to assess the potential of focussed geochemical soil research
on unexcavated areas in order to outline potential archaeological sites and to serve as an
interpretational tool for ancient activities that took place at these locations. Therefore,
an extensive geochemical soil sampling campaign was set up, mainly focussing on areas
located in the suburbia of Sagalassos. The results of this programme provide information
on the impact of possible ancient human activities on soils at archaeological sites, and will
yield insights into the relationship between the ancient city of Sagalassos and its suburbs.
Methodology:As a continuation of the campaign in 2010, 150 surface- and drill
core soil samples were taken in regular grids at and around the Potters’ Quarter of
Sagalassos (Map 1). Additionally, 100 soil samples were collected in two zones around
the Colonnaded Street, where archaeological studies indicated the presence of ancient iron
working. The cells of the grids have dimensions ranging from 2.5 to 50 m., depending on
the size of the area under study. During the campaign of 2011, the vast majority of the
soil samples were superficial, sampled at depths of ~15 cm. Next to the superficial soil
samples, 3 drill cores were made in the Potters’ Quarter, with a maximum depth of 2.5
m. A total of 150 samples were crushed, sieved and analysed geochemically at Leuven,
to determine the trace- and main element geochemistry by inductively coupled plasma
atomic emission spectroscopy (ICP-AES). Multivariate statistics and statistical hypothesis
tests were applied to unravel the resulting multi-component datasets.
Geochemical research in the Potters’ Quarter (PQ): Soil sampling occurred in two
grids with different cell sizes: a large grid with cell sizes of 50 m. stretching beyond the
borders of the PQ and a detailed grid with cell sizes of 10 m. localised in the central
depression of the PQ. Statistical analysis of the data from the large grid reveals a cluster
of data that corresponds geographically with the major activity area of the PQ, and its
southern slopes. Within this cluster, concentrations of P, K, Cu and Zn are significantly
elevated. This element association is frequently detected in archaeological soils and is
typically interpreted as an indicator of wood ashes or organic manure. In the detailed grid,
statistical analysis groups the data into 4 clusters, which have a clear spatial correlation
(Fig. 3). Cluster 1 is situated in the central depression and can be distinguished from the
rest of the data by anomalies of P, K, Cu and Zn, in accordance with the results for the
large grid in this area. Cluster 2 corresponds with soil developed on a limestone hill in the
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south-western part of the grid and contains elevated levels of Ba, As, Al and Pb, reflecting
weathered bedrock geology, possibly mixed with a signal coming from tufa deposits.
Clusters 3 and 4 are located in the eastern area of the grid, geographically overlapping
with a distinct geophysical anomaly. From a geochemical point of view, both clusters
are enriched in Co, Cr, Fe, Mg, Ni, Mn and V, but cluster 3 contains significantly higher
concentrations of Cr, Co, Mg and Mn when compared to cluster 4, whereas -cluster 4
is richer in V and contains equal concentrations of Ti and Fe with respect to cluster 3.
The interpretation of these areas is not straightforward. While the association of Fe, V
and Ti has been found in metallurgical waste materials in other parts of the territory9
and could thus reflect metalworking in the Potters’ Quarter, its association with elevated
concentrations of mafic elements such as Cr and Ni suggests a link with ophiolitic mélange
deposits that are present in the subsurface. Research on this topic is on-going.
Geochemical research around the Colonnaded Street: A limited amount of 35
samples collected around the colonnaded street has been analysed. The preliminary results
display remarkably high concentrations of P and Pb in all samples of this area, with average
concentrations twice as high as local background values. These enrichments are clearly
testimonies of ancient activities that took place in this area. Also other elements, such as
Cu, Zn and Sr are, to a lesser extent, enriched in this zone. While the continuation of the
analysis will shed more light on the processes responsible for these patterns, the results
readily show that ancient activities in this area caused profound, but diffuse, changes in the
chemical characteristics of the soils. However, it appears that the presumed ironworking
activities in this area did not create iron anomalies in the soil that are still detectable today.
3. Macrobotanical Studies

E. MARINOVA
During the excavation season of 2011 the archaeobotanical works at Sagalassos
were concentrated on the extensive collecting of archaeobotanical samples in order to get
more representative information for the studied archaeological structures and for research
concerning ancient agriculture and plant subsistence of the site.
The most interesting results form this year excavation campaign come from the
dolia found in the Çatal Oluk 2 area (KK).10 In three samples from room 6 (locus 20, locus
54 and locus 56) remains of hemp (Cannabis sativus) were discovered. The remains are
preserved in a charred state (Fig. 4), what is a very rare occurrence, as the seeds contain
oil and get very easily destroyed by heating. In sites with dry preservation conditions like
Sagalassos usually such seeds are fragmented and not recognised. The fact that they were
preserved indicates that the sediments in the above-mentioned loci were deposited rather
fast, most probably at once, and that they were not disturbed anymore afterwards. There is
vast evidence of the use of hemp from Roman Britain and Switzerland, where water logged
conditions occur more regularly, which allows preservation of the seeds in sub-fossil
form. Together with the hemp seeds, the studied samples also contained remains of walnut
(Juglans regia), stone pine (Pinus pinea), olive (Olea europaea), grape (Vitis vinifera), fig
(Ficus carica), melon (Cucumis melon) and prune (Prunus sp.). In addition, spices like
dill (Anethum graveolens) and coriander (Coriandrum sativum) were also present. This
9

Degryse et al. 2003.
For a report on these excavations, see Claeys in Waelkens et al. in press 2013
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mixture contained also a few grains of wheat and barley as well as diverse plants which
could be weeds. Yet, for example, the numerous seeds of mallow (Malva sp.) could also
be medicinal plants. These finds of fruits, vegetables, spices etc. point to remains of food
consumption. The combination of such plant remains is also associated with remains of
offerings from the Hellenistic and Roman age containing burnt plants11. Further analysis of
the evidence and its combination with the archaeological data o should allow an adequate
interpretation of these interesting and rare finds.
Most of the samples from the Macellum were rich in plant remains. The find of the
oil plant camelina (Camelina sativa) deserves a special interest, as it is rather rare on the
site, mostly due to the bad preservation conditions for such fragile seeds when charred.
Another interesting find from these samples were fruit remains of pear (Pyrus sp.), fig
and grape. Otherwise the samples are s dominated by hulled barley and a wide diversity
of weeds and wild growing plants. Here also fenugreek (Trigonella foenum-grecum),
a common spice, medicinal or even fodder plant in the Eastern Mediterranean and the
Roman period, was found.
The numerous archaeobotanical samples from Düzen Tepe consist of the typical Late
Iron Age cereal crops of the Mediterranean, namely bread wheat and hulled barley. The
frequent occurrence of grape and to a lesser extent also of fig and prune was confirmed this
year. Of interest are the finds of 38 seeds of henbane (Hyoscyamus niger/albus), a potential
medicinal plant with narcotic and hallucinogenic effects on humans. But it should also be
mentioned that henbane commonly occurs in wet places. Until now finds of concentrations
of such plant seeds were registered in the structures dating from 6th to 7th/8th century A.D.
at Sagalassos. The current finds therefore indicated also an earlier use already of this plant
in the territory of Sagalassos during Classical-Hellenistic times.
4. Archaeozoology
B. DE CUPERE
W. VAN NEER
Q. GOFFETTE
The archaeozoological study focused on the faunal remains that were recovered in
the excavation trenches of the ‘Imperial Baths’ (RB1) and those of the Macellum (MAC);
in addition some material from the Potters’ Quarter (site F) and from the site of Düzen
Tepe (TD) was also studied.12
The faunal remains of the ‘Imperial Baths: in this complex a large amount of
animal remains was collected during the campaign of 2010 and part of this material could
only be analysed during this campaign. Most of this material was related to a dump that
was found just outside the Baths and consisted largely of sheep and goat, while pig and
cattle remains were less numerous. The skeletal element distribution of the goats and
the sheep was very peculiar within this dump: the majority of the identified bones could
be attributed to the meat-bearing parts of the hind limb. Similar, though smaller, bone
assemblages were also found this season during the excavations at the frigidarium 1.
The excavations of the 2011 campaign within the frigidarium 1 also yielded new
remains of owl pellets. Similar material was already found in the ’Imperial Baths’ during
11
12

Megaloudi 2005.
Shorts reports on these excavations can be found in Waelkens et al. in press 2013.
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previous excavations (2007 and 2009) and a detailed study showed that these pellets consist
mainly of the remains from small mammals and birds, such as hare, chukar, hedgehog and
pigeon13. The remains of the owl pellets that have been collected this year aren’t examined
in detail yet, but from a first assessment it shows that more or less the same animal species
are represented.
The faunal remains of the Macellum: at the Macellum, the fill in Room 11, an
‘active’ dump dated to the second half of the 5th century A.D., was already partially
excavated and studied in 2010. The material that was excavated during the 2011 campaign
largely confirms our preliminary conclusions from the previous year. The faunal remains
of this dump represent mainly consumption refuse and can be attributed to – in order
of relative abundance – pig, sheep/goat and cattle. Bird bones are present but not in
high quantities; fish remains are present but rare. It is striking that pig is much better
represented than it is usually the case at Sagalassos. The pig remains mainly constitute of
cranial fragments, mandibles, ribs and vertebrae, while long bones are underrepresented.
The mandibles show that the pig remains are from young animals: about two third is from
individuals that were slaughtered at an age of around 6 months, the other mandibles are
from animals that were around 22 months of age when slaughtered. The cattle remains, on
the other hand, are characterized by a high number of phalanges, ribs and vertebrae. Long
bones are relatively rare and, the cranial and mandible fragments mainly represent the
snout. The large number of cattle phalanges indicates that cattle feet were also consumed.
In addition to this consumption refuse, some bones of horse, donkey and dogs have been
identified and these represent carcasses of animals that were not consumed. The skeleton
of a dog, in specific, has drawn our attention by its completeness and good preservation
(Fig. 5). Fragmentation is minimal and most small bones could be collected. Some skeletal
elements were still in articulation at the time of excavation. This shows the undisturbed
character of the dump that was formed on the spot and not removed from another dump.
The skeleton was from a male dog with a shoulder height of approximately 66 cm. The
faunal remains from inside Room 11 have been dated to the second half of the 5th century
A.D.
The faunal remains from the dump in the western portico of the Macellum have also
been analysed. This dump has been dated to the late 6th – early 7th century A.D. and is thus
of a later date than the one from Room 11. When the relative abundance of the domestic
mammals is considered (namely cattle, sheep/goat and pig), identical numbers are observed
within the two dumps. However, the skeletal element distribution of these species indicates
that fragments of the skull are far less numerous in the dump of the western portico and also
cattle phalanges are relatively less represented.
The faunal remains of the Potters’ Quarter: The excavations at the Potters’ Quarter
(site F) was less interesting from the palaeo-economical point of view, as most of the
faunal remains were collected from erosion layers. It is striking, however, that in this
excavation area remains of horse and donkey appear in many different loci. These animals
were generally not eaten in Roman times and their carcasses were therefore, when the
animal died, thrown away or buried. One can assume that the carcasses were preferably
thrown away at a certain distance from habitation. Therefore, they are present but rather
rare within the sediments in the centre of the town. At the Potters’ Quarter though their
remains are relatively well presented.
13
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The faunal remains of Düzen Tepe: Excavations at Düzen Tepe yielded again a
certain amount of faunal remains and were all studied. Similar to previous years, most
of the animal remains are from the domestic species and include in decreasing order of
numerical importance sheep/goat, cattle and pig. Some equid remains originating from
both horse and small donkeys were also encountered. The contribution of wild mammals
is relatively low. The faunal remains collected at Düzen Tepe are, in general, very
fragmented. As a consequence, a high proportion of these small bone fragments remained
unidentified.
5. Topographical Survey

J. THEELEN
The topographical survey and mapping of the 2011 campaign comprised 4 different
tasks: topographical survey of areas in the vicinity of the ‘Alexander Hill’; 3D scanning
of the Theatre and of the Urban Mansion a); a detailed survey of the parking lot area; a
general mapping of the Ağlasun town centre.
The topographical survey (Map 2) firstly covered the zone to the east of the
‘Alexander Hill’, bordering the area completed in 2010 and also including the surroundings
of the Çatal Oluk 2 excavation. As for the south slope of the ‘Alexander’s Hill’, this area
was already measured in 2009, but due to problems with the precision of the data collected
then, it was decided to measure it again (using better equipment). The quarry to the south
of the’ Alexander Hill’ was only partially measured as this should not be the focus of our
study. Finally there also was the south slope of the ‘Martyrium Hill’ (to the west of the
‘Alexander Hill’), located near the approach to the city from the Southwest and surrounded
by dozens of sarcophagi, which had never been surveyed before.
With the survey data collected in 2011, the area connecting Sagalassos and Düzen
Tepe has been largely covered. Therefore, the unified topographical map covering both
settlements can now be finalized.
3D scanning: Using the Trimble VX Spatial Station, the Theatre (Fig. 6) and the
Urban Mansion were scanned with an average resolution of 10 by 10 cm. Due to the low
resolution of these point clouds, they alone cannot be used to make a 3D model of the
theatre. In order to be able to create such a model, two other techniques were used to gather
additional data: firstly, very detailed ‘measured drawings’ of the stone collapses where
made by architects supervised by Göze Üner. Secondly, about 800 targets were put on the
theatre and measured using a total station (Fig. 4). These targets were then photographed:
over 2000 images were taken. We also tried to use the ARC 3D photogrammetric service
developed by ESAT (www.arc3d.be) to create small scale 3D models of large parts of the
site. However, the results were only useful when modeling flat areas such as the large
analemma walls and/or the outer walls of the Theatre’s stage building. Hence, it was
decided not to use these results and focus our efforts on continuing the other types of data
collecting. The challenge will be to combine all these measurements to create one detailed
3D model of the Theatre.
For the Urban Mansion only 3D scanning was carried out. The resulting point cloud
should help improve the measured drawings that already exist for this area (for instance by
adding a third dimension). Due to the specific nature of this building, having straight walls,
the low resolution scanning may also be sufficient to produce a 3D model.
A detailed survey of the parking lot area was necessary in order to aid the planning
of its new lay out, including the construction of a visitor’s centre that will partially cover
183

its southern talus.
Finally, a map of Ağlasun, the modern town in the valley south of Sagalassos, did not
exist. Such a map would be useful to help the advancement of the Community Archaeology
project, for instance to indicate the walking routes in the town centre and visiting valuable
old buildings. Starting from the cadastral plans in 2009 received from the town council,
a first draft was made locating the streets, buildings and waterways in a 2 by 2 km. area
covering the town centre. This work was mainly carried out in the months before the 2011
campaign. Using a 2008 Quick Bird satellite, georeferenced with over 20 ground control
points scattered around the Ağlasun area, new features were mapped and small corrections
were made. Finally, a short survey of the area was carried out to register street names and
bring the map up to date. Figure 7 shows the current map of the Ağlasun town centre. While
the different layers of data for this map have been completed, the final cartography of this
map still needs to be done.
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Map 1: Map of the spatial cluster distribution (Ward’s hierarchical clustering) within the
de-tailed grid of the PQ. The background map consists of geomagnetic data
(B. Mušič)
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Map 2: Map indicating the areas that were surveyed in 2011
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Fig. 1: Düzen Tepe. Interpretation of some of the most evident
magnetic anomalies

Fig. 2: Düzen Tepe. Interpretation of distinct GPR echoes typical for
dry rubble walls in Sector 1
187

Fig. 3: Geographical locations of the sampling grids

Fig. 4: A charred seed of hemp (Cannabis sativa)
from Çatal Oluk 2
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Fig. 5: The complete skeleton of a dog, found in the dump of the Macellum’s Room 11

Fig. 6: Point cloud for theatre scan
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Fig. 7: City map of the Ağlasun town centre
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BATI ANADOLU’DAN YENİ ARKEO-METALÜRJİK
VERİLER NİF (OLYMPOS) DAĞI KAZILARI
Daniş BAYKAN*
İzmir kent merkezinin hemen doğusunda yer alan ve İstanbul Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Elif Tül Tulunay1 başkanlığında yürütülen Nif (Olympos) Dağı araştırma ve kazıları,
Buca, Bornova, Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinin sınırlarında kalmaktadır (Resim: 1). Doğusu
Karabel Kaya Anıtı’yla sınırlanan Nif (Olympos) Dağı’nda ilk altı yılını tamamlayan kazılar2
güneydoğu yamaçtadır (Resim: 1); çalışma alanları, Karamattepe, Ballıcaoluk, Başpınar ve
Dağkızılca olarak adlandırılmaktadır. 2006-2011 yılları Nif (Olympos) Dağı kazılarında,
ele geçirilen, kazı envanterlik3 metal eserin haricindeki 11684 kazı etütlük metal 2011’de
tasniflenerek numaralandırılmıştır. Bu çalışma sırasında, özellikle iki alandan gelen çok
sayıda üretim atığına rastlanması nedeniyle beş yıldır devam eden metal eser tipoloji ve
analoji çalışmasına ara verilerek araştırmanın yönü değiştirilmiş ve burada ele alınan
arkeo-metalürjik değerlendirmeye başlanmıştır.
Buluntuların, yoğunluk ve cins dağılımında, çoğunluk Karamattepe’den demirlerdir
(Resim: 1). Karamattepe yerleşimi M.Ö. 8.-6. yüzyıllara tarihlenmektedir. M.Ö. 4. yüzyılda
da aynı alan mezarlık olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla konu edilen tüm malzeme yerleşim
dönemine, yani Arkaik Döneme aittir. Üç yüzü aşkın demir üretim atığı saptanmıştır.
Üretim atıkları içerisinde, cevherler, fırın atıkları, dövülmüş ve dövülmemiş fırın çıktıları,
dövme ve şekillendirme aşamasında kalmış parçalar, külçeler ve tamamlanmamış objeler
bulunmaktadır (Resim: 2-3). Karamattepe’de arkeo-metalürji açısından bunlardan daha da
önemli olan ise 2011 yılında bulunan bir demir fırınıdır (Resim: 4). Bire bir karşılaştırmalar
sınırlı olduğundan, demir teknolojisini, zaman ve coğrafya açısından geniş bir yelpazede,
arkeometri, etno-arkeoloji ve deneysel arkeoloji yardımıyla değerlendirmek, M.Ö. 1.
binyıl Batı Anadolu demir üretimini aydınlatabilecektir.
Demir, Akkadca da parzillum5 Hititçe ve Hurricede halpak,i6 Sümercede ise
AN.BAR olarak geçmektedir. AN.BAR kelimesinin hem AN.BAR.GE hem de AN.BAR.
SIG olarak kullanılması nedeniyle birinin meteorit demiri (AN.BAR.GE), diğerinin ise
normal demir (AN.BAR.SIG) olduğu düşünülmüştür. M.Ö. 2. binyıl ortalarında özellikle
Dr. Daniş BAYKAN, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne/TÜRKİYE. e-mail:
danisbaykan@gmail.com.
1
Kazıda daha verimli çalışabilmemiz için olağanüstü bir çabayla yeni kazı evimizi var eden, metal çalışmalarının
genel yoruma katkısına inanan ve kazının metal eserlerinin yanı sıra arkeo-metalürjik verilerini de yayınlamama
izin veren değerli Hocam Prof. Dr. Elif Tül Tulunay’a sonsuz teşekkürlerimi bildirmek isterim. Metal eserlerin
koruma ve onarımını yapan eşim Öğr. Gör. Ceren Baykan (MA) ve koruma onarım grubuna ayrıca teşekkür
ediyorum.
2
Tulunay, 2006: 189-200; Tulunay, 2007: 35-362; Tulunay, 2008: 79-98; Tulunay, 2009: 411-426; Tulunay,
2010: 387-408; Tulunay, 2011: 405-423.
3
2006 yılında 79; 2007 yılında 44; 2008 yılında 86; 2009 yılında 142; 2010 yılında 77 ve 2011 yılında 46 adet
olmak üzere toplam 474 adet.
4
690 adedi demir; 352 adedi demir üretim atıkları; 93 adedi bronz; 32 adedi kurşun.
5
Dercksen, 2005: 27.
6
Alparslan, 2011: 82.
*
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Hitit arşivlerinde de çeşitli demir türleri ayırt edilmiştir.7 Yeryüzünün % 5 oranında
demir olmasına ve Anadolu’nun çeşitli yerleşimlerinde M.Ö. 3.ve 2. binyıllara tarihlenen
demir örnekleri bulunmasına karşın, demirin tam anlamıyla kullanılması M.Ö. 1. binyılın
başındadır. Demirin bakıra oranla üç binyıl sonra yaygınlaşması en çok 1250oC sıcaklığa
erişebilen ergitme fırınlarının teknolojisiyle ilişkilidir. Kullanımın yaygınlaşmasında,
analizler sonucu Anadolu’nun büyük etkisi vardır.8
Erken demir buluntuların, bir kısmı meteor kökenli olmasına karşın, bilimsel
incelenmesi yapılmış az sayıda demir eserin meteor kökenli olmadığı belirlenmiştir.
Meteor kökenli olmayan erken demir buluntuların, bilinen demir ergitme teknolojisiyle
dövülerek yapıldığının düşünülmesi, konuyu tarihsel, kronolojik ve teknolojik olarak
açıklanamaz bir çıkmaza sokmaktadır. Bu nedenle Karadeniz ve bazı diğer yerlerde de
olduğunu bildiğimiz ve günümüzde örnekleri hâlen gözüken demir ve demir oksit tozunun
erken dönemlerde kalıplarda ısıtılarak dövüldüğünü düşünmek ve bu savın analizlerle
desteklenmesi konunun anlaşılmasında anahtar görevi görecektir. Demir dövme işleminin
700oC’de yapıldığını ve aynı dönemde bakır ve bronz üretim teknolojileri için en azından
800-1083oC arası bir ısıya çıkıldığını bilmemiz, en erken demir malzemelerin kama, kılıç
gibi bronz dökümden kalıpta üretim formlarını andırması bu savın temel dayanaklarıdır.
Yayınlarda M.Ö. 1. binyıl demir üretimi konusundaki maddî veriler sınırlıdır.
Arkeolojik maddî kültür kalıntıları içinde demir ergitme fırınlarının mimarî kalıntıları
ise diğer verilere nazaran daha da nadirdir.9 Urartu bölgesi demircilik verilerindeki
temel sorun madenlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar kullanılmış olması
ve yüzey araştırması verilerinin tarihlemede “eski” diyebilmekten öteye gidememesidir.
Değirmentepe’de (Malatya-Battalgazi) M.Ö. 1 bine ait demir cürufları;10 Sirzi’de (Malatya)
M.Ö. 7. yüzyıla ait cüruflar;11 Urartu bölgesinden M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen Pürneşe
demir işliği;12 M.Ö. 6. yüzyıla ait Miletos demir cürufları, Arkaik Dönem Klazomenai
demirci işliği;13 kazı raporuyla sehven M.Ö. 11. yüzyıla tarihlenen14 Phokaia demir işliği;15
Kerkenes metal çalışmaları16, M.Ö. 1. binyıl için bilinen sınırlı demir üretim bilgilerimize
örneklerdir. Metal üretimini, arkeometriden de yararlanarak,17 konteksti ve mimarîsiyle
yorumlama geleneği arkeolojik kazılarda henüz oluşmadığından burada, arkeolojik bir
kazının verilerine arkeo-metalürji açısından bütüncül bir yaklaşım denenecektir. Bu nedenle
7

Mulhly vd., 1985.
Yalçın, 1999.
9
Tylocote, 1992: 49.
10
Kenar, 1998: 87.
11
Tylocote, 1992: 49.
12
Belli, 1986: 371.
13
Yalçın-Cevizoğlu, 2011: 85-89; Cevizoğlu-Yalçın, 2011: 73-97.
14
Özyiğit, 2005: 43-50.
15
Phokaia’da demirci işliğinin kullanım tabanından elde edilen kap parçalarının yeni araştırmalarda M.Ö. 7.6. yüzyıla ait olduğu ortaya konulduğu için bence bu işlik, tıpkı Klazomenai’daki gibi M.Ö. 6. yüzyıl içinde
değerlendirilmelidir.
16
Joseph Lehner’in Kaliforniya Üniversitesi, Cotsen Arkeoloji Enstitüsü’nde yürüttüğü Kerkenes metal
eserlerinin örneklendirilmesi çalışmalarında, madenin yatağı ve demir işleme teknolojileri araştırılmaktadır.
8
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Sayın Hadi Özbal, Sayın Aslıhan Yener, Sayın Ergün Kaptan ve Sayın Ünsal Yalçın’ın nezdinde, arkeometalürji fikrinin Türkiye’deki öncülerine, disiplinler arası çalışmalarda yeni veri ve örnekleri sunanlara, bir
arkeolog olarak içtenlikle teşekkür ediyorum.
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madenin kaynağından çıkıp bir obje hâline geldiği süreç aşamalarıyla değerlendirilirken,
her aşama Nif (Olympos) Dağı kazısı verileriyle örneklendirilecektir.
Antik Çağda demir cevheri, madenden ya da yüzeyden elde ediliyordu. Hammaddeye
ve ormana yakın olması tercih edilen demir işletmelerinde, 200 kilo işlenmiş demir için
yaklaşık olarak 1 ton cevhere ve 8 ton odun kömürüne gerek duyuluyordu. Bu miktardaki
odun kömürüyse ancak 300 yetişkin çam ağacından elde edilebilmekteydi. Odun kömürü,
kesilen odunların kümbet hâline getirildikten sonra kuru otlarla örtülmesi ve 2 hafta kadar
ateşle beslenerek yakılmasıyla elde edilir. Demir cevheri ve orman yönünden zengin kazı
alanımızın yakınlarında, Taşkesik ve Dağkızılca Köyü eski demir madenleri ile Yazıbaşı
Köyü’nün kuzeyinde bir süre işletilen belli oranda bakır ve altın da içeren demir yatağı
bilinmektedir. Çalışma alanımız cevher ve yakıta yakınlık açısından oldukça uygundur.
2011 yılında Ballıcaoluk’da saptanan demir cevher damarının, Karamattepe’dekilerin
kaynaklarından olup olmadığı analizler sonrasında kesinleşecektir. Günümüzde de
demir cevherinin ufak parçalara ayrılması ve bazen de yıkanması gibi uygulamaların
Antik Çağda da olduğunu düşünebiliriz. Bu uygulamalardaki esas ayrıştırma, ufalama
ve saflaştırma sonucunda daha az ısıyla daha kaliteli demir elde edilmesidir. Yıkama,
parça boyutu ve suya yakınlıkla da ilişkilidir. Urartu bölgesinde tespit edilmiş 92 demir
üretim merkezinin % 86’sının dere yatağına yakın oluşu,18 dere yataklarının kullanımının
en pratik çözüm olduğunu göstermektedir. Kavurma işlemiyse az miktarda hammadde
üzerine yığılan odunların ateşe verilmesi şeklindedir. Karamattepe’de, yanmış, bazıları
kireçleşerek beyazlamış taşların bulunduğu ve mimarînin görülmediği bir alanın cevher
kavurma işleminde veya odun kömürü yapımında kullanılmış olması muhtemeldir.
Karamattepe’nin güney doğusundaki ana kayaya oyulmuş bazı çukurlar ve su kanallarıysa
cevher yıkamayla ilişkilendirilebilir.
Metal ergitme öncesinde, hammadde, içerisindeki iri gözenek hâlinde bulunan
yabancı maddelerin ufalanarak uzaklaştırılması ve biraz daha saflaştırılması için cevher
zenginleştirme taşlarında, genellikle küresel sert dere taşlarıyla, dövülür. Bu işlem sırasında
Karamattepe’de kullanılmış olabilecek, biri 4 ila 11 cm. çaplarında on çukurlu (Resim:
5a), diğeri ana kayaya çakılı, in-situ ve tek gözlü cevher zenginleştirme taşı (Resim: 5b)
ile sadece bir yüzünde aşınma, kırılma ve çukurluklar bulunan (Resim: 5d) sert ve çoğu
küresel formlu çay taşları ele geçirilmiştir (Resim: 5c). Bunların bir metalürjik faaliyet
sırasında kullanılmış olması kuvvetle muhtemeldir; ancak demir cevherinin hazırlığında
bu tip bir uygulamanın bilinmemesi ve taşların yapısı nedeniyle demirle ilişkilendirilmesi
henüz kesinleşmemiştir. Karamattepe’de bronz19 ve kurşun döküm verileri de ele
geçirildiğinden,20 cevher zenginleştirme taşlarının hangi metalürjik faaliyete ait olduğunun
kesinleşmesi için araştırma devam etmektedir.
Bahsedilen aşamalardan sonra artık asıl ergitme aşaması yani fırının yakılması
gelmektedir. Antik Çağ ergitme fırınları, bazen çukur, bazen düz zemin üzerindeki
kerpiç yapıdan oluşmuştur. Anadolu’da tespit edilen nadir ergitme fırınlarından Subaşı
(Merzifon-Bakırçay Vadisi) ve Hisarcıkkayı (Çankırı-Eldivan) Geç Roma Dönemi
(bakır?) izabe fırınlarının21 kalıntısı günümüze ulaşmamıştır. Demir fırınları, tamamen
18

Belli 1986: 368.
Baykan 2012: 236, Resim 10.
20
Eski kurşun metalürjisine ait Amasya-Gümüşhacıköy 1,5 milyon tonluk cüruf deposunun M.Ö. 1. Binyılın
ikinci yarısında başladığı ve izabe ocaklarının 1886 yılında terk edildiği rapor edilmiştir (Kaptan, 1975).
21
Jesus, 1976: 55-69.
19
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ya da kısmen toprağa gömülü inşa edilen bakır fırınlarından esinlenilmiştir. Ağzı zemin
seviyesinde, tabanı çukursuz demir fırınların kalıntıları genellikle Roma Dönemi öncesine
gitmemektedir. Adana Mansurlu Köyü22 ve Urartu bölgesinde bazı tarihlenmemiş fırın
izlerine dair sözlü aktarımlar23 haricinde korunmuş ve tarihlenmiş Anadolu demir fırını
örneğimiz Arsemeia’daki (Adıyaman) 40 cm. çapında, 3-4 cm. cidarlı ve 100 cm.
yükseklikte ve İslâmî tabakada ele geçirilendir.24
Karamattepe fırınının tabanı çukursuzdur. İç çapı 37cm, korunmuş yüksekliği
20cm, cidar kalınlığı 3,5-5 cm. arasında olan Karamattepe fırını, biri ağız için 11. cm
diğeri muhtemelen körük için 5,5 cm. olmak üzere iki açıklıklıdır (Resim: 4-6). Aslında
elimizdeki bir fırına ait alt seviyedir. İç cidarda gözlemlenen eğimle yaklaşık 80 cm.
yükseklikte önde ağız, arkada körük açıklığı olan bir demir fırını hayal edebiliriz (Resim:
6). İlk bakışta biraz iddialı gibi görünse de (bilindiği kadarıyla) arkeolojik kazıda
bulunan ve rapor edilenler arasında Karamattepe demir fırını, Batı Anadolu’nun ilk, tüm
antik coğrafyanın en erken demir fırını örneğidir. Genellikle kabul gören ergitme fırını
sınıflandırması Cleer’e aittir. Karamattepe izabe fırını bunlardan B grubunun 2.1 tipine
girmektedir.
Demirin ayrışması için gerekli ısı körüklemeyle sağlanmıştır. M.Ö. 2. bin yılın
yaygın pişmiş toprak körük tipi değişmeden 4000 yıl kullanılmıştır. Her dönem kullanılan
deriden torba körükler, Afrika’da hâlen yaygındır. Gelenekselcilik körüğün fırına giren
ucundaki üfleçler için de geçerlidir. Kültepe buluntuları ile Demirköy Osmanlı dökümhanesi
üfleçleri benzeştir. Karamattepe pişmiş toprak buluntuları arasında iki adet üfleç parçası
tespit edilmiştir (Resim: 7). Körük gibi diğer pişmiş toprak malzeme için günlük kullanım
kap parçaları da araştırılmaya devam edilmektedir. Günümüzde Hindistan’da, ısı kaybını,
erken küllenmeyi ve oksijen girişini engellemek amacıyla fırınların üstünde kullanılan su
dolu pişmiş toprak kaplar siyah figürlü bazı eserlerde de görülmektedir. Karamattepe’de
bulunan fırının hemen yakınında (Resim: 8a) fırının (Resim: 4-6-8e) üstünü değil ama
belki üzerindeki muhtemel kabı örten disk formlu bir taş (Resim: 8b), muhtemelen körüğün
konulması için düz bir taş (Resim: 8c), ana kaya üzerinde küçükleri ahşap dikmelere ait,
büyükleri ise muhtemelen cevher ve kömür depolama amaçlı oyuklar (Resim: 8d), tek
gözlü in situ bir cevher kırma taşı (Resim 8f) da tespit edilmiştir. Kömürün oksijensiz
bırakılarak ısıtılması olarak tanımlanabilecek karbonizasyon veya karbon verilmesi
olayıyla sıvı demir için gereken 1540oC, 1150oC’ye düşmektedir. Ancak antik teknolojide
ve dönem fırınlarıyla bunun tam anlamıyla başarılması olası değildir. Karamattepe’de ele
geçirilen bazı demir kütlelerin fırın içerisinde neredeyse sıvılaştığını göstermesi (Resim:
2), akla erken Antik Çağda da fırının oksijensiz bırakılmaya çalışılarak ergimeyi arttırmayı
amaçladıklarını getirmektedir. Belki fırının üzerine yerleştirdikleri (içi su dolu) bir kabın
ağzını bahsettiğimiz disk formlu taşla kapatarak oksijensiz ortam yaratılmaya çalışılmış
olabilir.
Cüruf ve kömür karışımlı süngerimsi demir kütlesi, fırın ağzından ya da üstünden
çıkarılır. Sıcakken dövülür, bu sırada yabancı parçalarından arınır, yapısı bütünleşir ve
gözeneksiz demir elde edilir. Karamattepe’de fırından çıktığı hâliyle dövülmeden kalmış
demir kütleler ile dövme aşamasındaki atık parçalara da rastlanmıştır. Bu işlemlerden
22

Belli, 1986: 369.
Oktay Belli bazı yerlerde yanık toprak görmüş olsa da belirli bir fırın ve tip bildirmemiştir (Belli, 1986).
24
Tylocote, 1992: 49.
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sonra yapılmak istenen malzeme dövülerek şekillendirilir veya sonra işlenmek üzere
uygun külçelere dönüştürülür. M.Ö. 7. yüzyıl Sargon II dönemine ait külçelerle25 M.S. 4.
yüzyıl Bergama Allianoi demir külçesi arasındaki benzerlik yine uzun süreli bir geleneğin
göstergesidir. Karamattepe kazılarında muhtemelen büyük bir çay taşı üzerinde dövüldüğü
için içbükey görünüm alan dairesel külçeler (Resim: 3a); bunlardan katlanarak oluşturulan
daha kalın dörtgen külçeler (Resim: 3c); dörtgen kesitli geleneksel demir külçelerinin
tüm ve kesilmiş örnekleri (Resim: 3b); kesme aşamasında kalan demir çubuklar (Resim:
3e); genellikle kesici yapımında tercih edilen standart külçeler (Resim: 3f) ve bunlardan
dövülerek daha ince hâle getirilen levha parçalarından çok sayıda ele geçirilmiştir (Resim:
3d).
Karamattepe’de tüm bu verilerin ne tür demir malzeme üretimine ilişkin
olduğu konusunda, üretimleri sırasında yarım kalan ok ucu (Resim: 9a-9b), kalın iğne
(Resim: 9c) ve kesici (Resim: 9d) gibi buluntular fikir vericidir. Tipoloji ve analoji
çalışması tamamlanan26 300’e yakın Karamattepe demir ok ucu arasında 4 tipin ikisine
ait üretim verilerinin aynı alandan kesin olarak ele geçirilmesi son derece önemlidir.
Bir diğer tipinse muhtemelen tamamlanmamış örneği konusunda da çalışma devam
etmektedir. Bu ok uçlarının Pers ordusu tarafından özellikle batıya ilerleyişleri sırasında
kullanıldığı arkeolojik verilere dayanarak daha önce tarafımdan teklif edilmişti.27 Bence,
Karamattepe’de varlığını bildiğimiz M.Ö. 8.-6. yüzyıl yerleşimi, Sardeis’in alınışından
sonra Pers himayesine geçtiğinde demir üretim alanı olarak kullanılmış olmalıdır. Amaç
Karamattepe ve Ballıcaoluk’tan sağlanan hammaddeyle Pers ordusuna gerekli demir ok
ucu, kesici ve diğer teçhizatın imalâtıdır. Bu alanda demir fırınları ve demir dövme işlemi
M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısıyla M.Ö. 5. yüzyılın başı arasında devam etmiş olmalıdır.
Karamattepe ve henüz saptanmamış bazı benzerlerinde elde edilen demir, gerek orada
işlenerek gerekse külçe hâlinde gittikleri Phokaia’daki gibi işliklerde tamamlanarak
Persler’in batı ilerleyişi sırasında kullanılmış olmalıdır.
Arkeolojik kazılarda şekilsel bir anlam içermeyen, form vermeyen metallerin
dahi, genel yoruma katkısının göz ardı edilmemesini; metal çalışmaları destekleyen kazı
başkanlarının giderek çoğalacağını ve bilimsel buluntuların içinde metalin de önemli bir
yer kaplayacağını umuyorum. Karamattepe’de yapılan demircilik faaliyetlerinin daha
görselleşmesi için Sayın Ergün Kaptan’ın gelenekselleştirdiği metal işlik alanlarının
canlandırması fikrine bir katkı olarak çoğu verilere dayanan Karamattepe fırınının
yakın çevresinin bir canlandırması (Resim: 10-11), M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısında
Karamattepe’nin genelindeki, açık ve yarı kapalı demir ergitme ve işlik alanlarının
kullanım ve görünümlerine açıklık getirebilir.

25

Stölner 2008: 164.
Baykan 2012: 231-246.
27
Baykan 2012: 231-246.
26

195

Kaynakça
ALPARSLAN, 2011, Alparslan, M. - Doğan-Alparslan, M., “Symbol der ewigen
Herrschaft: Metal als Grundlage des hethittischen Reiches”, Anatolian Metal V,
Ed. Ü. Yalçın, Bochum, 79-84.
BAYKAN, 2012, Baykan, D. “Nif (Olympos) Dağı Kazısı Metal Buluntularının
Tipolojik ve Analojik Değerlendirmesi” 27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı,
Ankara, 231-246.
BELLİ, 1986, Belli, O., “Doğu Anadolu Bölgesinde Antik Demir Metalurjisinin
Araştırılması” AST III, 365-378.
CEVİZOĞLU-YALÇIN, 2011, Cevizoğlu H. -Yalçın, Ü., “A Blacksmith Workshop in
Klazomenai”, Ancient Near Eastern Studies 39, 73-97.
DERCKSEN, 2005, Dercksen J.G., “Metals According to Documents from KültepeKanish Dating to the Old Assyrian Colony Period”, Anatolian Metal III, Ed. Ü.
Yalçın, Bochum, 2005, 17-34.
JESUS, 1976, Prentiss S. (de) Jesus, “Eski Çağlarda Anadolu’da yapılmış olan
metalurjik faaliyetler” MTA Dergisi 87, 1976, 55-69.
KAPTAN, 1975, Kaptan, E., 1975, “Gümüş bucağı cüruf deposu ve tarihteki yeri” MTA
Haberleri 14-.6, 9-11.
KENAR, 1998, Kenar, O., M.Ö. I.binyılda Doğu Anadolu’da Madencilik ve Maden
Sanatı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi.
MUHLY, vd., 1985, Muhly, J.D., Maddin, R., Stech, T., “Iron in Anatolia and the Nature
of the Hittite Iron Industry”, Anatolian Studies 35, 67-84.
STÖLNER, 2008, Stölner, T., “Montan-Archaeology and Research on Old Minning:
Just a Contribution to Economic History?”, Anatolian Metal IV, Ed. Ü. Yalçın,
Bochum, 2008, 149-178.
TULUNAY, 2006, Tulunay, E. T., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi: 2004 yılı
Yüzey Araştırması”, AST 23-2, 189-200.
TULUNAY, 2007 , Tulunay, E. T., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi: 2005 Yılı
Yüzey Araştırması” AST 24, 35-362.
TULUNAY, 2008, Tulunay, E. T., “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi: 2006
Yılı Kazıları”, 29. Uluslararası Kazı, Araştırma, ve Arkeometri Sempozyumu 3,
79-98.
TULUNAY, 2009, Tulunay, E. T., “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi: 2007
Yılı Kazıları”, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma, ve Arkeometri Sempozyumu 3,
411-426.
TULUNAY, 2010, Tulunay, E. T., “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi: 2008
Yılı Kazıları”, 31. Uluslararası Kazı, Araştırma, ve Arkeometri Sempozyumu 3,
387-408.
196

TULUNAY, 2011, Tulunay, E. T., “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi: 2009
Yılı Kazıları”, 32. Uluslararası Kazı, Araştırma, ve Arkeometri Sempozyumu 3,
405-423.
TYLECOTE, 1992, Tylecote, R.F., A History of Metallurgy, (2. edisyon), Londra.
YALÇIN, 1999, Yalçın, Ü., “Early iron metallurgy in Anatolia”, Anatolian Studies 49,
177-187.
YALÇIN-CEVİZOĞLU, 2011, Yalçın, Ü. – Cevizoğlu H., “Eine Archaische
Scmiedewerkstatt in Klazomenai”, Anatolian Metal V, Ed. Ü. Yalçın, Bochum,
85-89.

197

198

Resim 1: Nif (Olympos) Dağı ve arkeo-metalürjik veri alanları

Resim 2: Bazı cevher ve cüruf parçaları
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Resim 3: Demir külçe ve dövme plaka parçaları

Resim 4: Karamattepe demir fırını
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Resim 5: Cevher zenginleştirme (?), taşları

Resim 6: Karamattepe demir fırını, plan, restitüsyon ve canlandırma
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Resim 7: Karamattepe üfleç parçaları

Resim 8: Karamattepe fırını ve yakın çevresi
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Resim 9: Üretim (dövme) aşamasında kalmış objeler
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Resim 10: Karamattepe demir fırını ve yakın çevresi canlandırması

Resim 11: Karamattepe metal işlikleri canlandırması
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BÜYÜK İSKENDER’İN HÜKÜMDARLIK YILLARINA
TARİHLENEN BİR GRUP GREK SİKKESİNİN
ARKEOMETRİK AÇIDAN İNCELENMESİ
İçten TANSEL*
Zeynep KALAYLIOĞLU
Şahinde DEMİRCİ
Özet
Bu çalışmada, Büyük İskender’in hükümdarlık yıllarına (M.Ö. 336-323) tarihlenen
Helenistik dönem Grek sikkelerinden oluşan toplam 26 örnek (16 gerçek ve 10 sahte
sikke) incelenmiştir. Örnekler Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin sikke bölümünden
sağlanmıştır.
Sikkelerin öncelikle ön ve arka yüzlerinin fotoğrafları çekilerek belgelenmiştir.
Tartılarak ağırlıkları bulunmuş, çapları ölçülmüş ve element içerikleri taşınabilir X ışını floresansı spektrometrisi (PXRF) yöntemiyle belirlenmiştir. Son aşamada XRF
analizleri ile elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Gruplandırma
Analizi (Cluster Analysis) ve t sınama tekniğinin bir yöntemi olan Bağımsız Örnekler t
Testi (Independent Samples t Test) yapılmıştır. İstatistiksel verilerin görsel sunumunda
dendogramlar kullanılmıştır. Dendogram çiziminde aralarında yüksek ve negatif
korelasyon olan Ag ve Cu değerleri temel alınmıştır. Dendogramların çiziminde kullanılan
çiftlerden Ag ve Cu oranları ve bu değişkenlerin bireysel değerleri temel alındığında,
sahte sikkelerin gerçeklerinden ayrılmasını sağladıklarından Ag / Cu oranı temel alınarak
Bağımsız Örnekler Testi uygulanmıştır. t testi sonucu elde edilen değerler anlamlılık
düzeyinden küçük olduklarından t testi gerçek ve sahte sikkeler arasında fark olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Gerçek Sikkeler, Sahte Sikkeler, Taşınabilir X – Işını Floresansı
Spektrometrisi (PXRF), Gruplandırma Analizi (Cluster Analysis), Bağımsız Örnekler t
Testi (Independent Samples t Test)
Giriş
Sikke, metalden yapılan ve genellikle yuvarlak (disk şeklinde) olan bir ödeme
aracıdır1. Sikkenin icadı ile ilgili ilk tarihsel bilgi M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Yunanlı tarihçi
Herodotos tarafından verilmiştir2. İlk sikkelerin M.Ö 7. yüzyılda Batı Anadolu’da (Gediz
ve Menderes Irmakları arasında kalan bölgede) kurulan Lidya uygarlığı tarafından basılıp
kullanıldıkları anlaşılmıştır3 (Harita: 1).
* İçten TANSEL, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı, 06531
Ankara/TÜRKİYE. e-mail: ictentansel@mynet.com
Yrd. Doç.Dr. Zeynep KALAYLIOĞLU, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstatistik Bölümü, 06531 Ankara/
TÜRKİYE. e-mail: kzeynep@metu.edu.tr
Prof. Dr. Şahinde DEMİRCİ, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü / FBE Arkeometri Anabilim Dalı,
06531 Ankara/TÜRKİYE. e-mail: sahinde@metu.edu.tr
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Anadolu’da ilk sikkeler elektrondan (Latince “electrum”) basılmışlardır4. Elektron
(Latince “electrum”) doğal olarak bulunan altın gümüş karışımı bir madendir. 1904 ve
1905 yılları arasında Efes’teki Artemis Tapınağı’nda yürütülen kazılarda çok miktarda
sikke bulunmuştur. Bu kazılarda bulunan sikkeler eletrondan (electrumdan) basılmış
ve M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendikleri saptanmıştır. Bu sikkelerin bazıları
Lidya Krallığı tarafından devletin başkenti Sardes’te basılmıştır. Sardes’te yer alan altın
işleme atölyelerinden örnek bir görüntü Resim 1’de görülmektedir. Lidyalılar tarafından
basılan ilk sikkelerin basımında elektron (electrum) kullanılmasında Tmolos Dağı’ndan
(Bozdağ) doğan ve Lidya’nın topraklarından geçen Paktolos Nehri’nin (Sart Çayı’nın)
alüvyonlarında elekronun (electrumun) doğal olarak bulunması etkili olmuştur.
Yazılı kaynaklardan, sikkenin icadından birkaç yüzyıl öncesinden beri Ege
dünyasında madenlerin, büyük baş hayvanların, üç ayaklı kazanların, baltaların ve benzeri
araç gereçlerin para olarak kullanıldıkları bilinmektedir. Bahsedilen objeler yanında çeşitli
deniz kabukları, deniz kabuğundan yapılmış kemer, metal yüzük, demir kürek, bakır balta,
demir kılıç ucu, bronz ağırlık ve bir parça ham bakır ve benzeri nesnelerde sikke ortaya
çıkmadan önce sikke yerine kullanılmıştır (Resim: 2).
Sikkenin icadı paranın çeşitliliğine son verip standart bir ödeme aracıyla işlem
görmeyi sağlamıştır5. Yazılı antik kaynaklar ve arkeolojik buluntular Antik Çağ’da sikke
basımı için kullanılan metaller esas olarak altın, gümüş, bakır ve bronzdan oluştuğunu
göstermektedir 6.
Gümüş Grek Sikkelerinin Kısa Tarihi
Sikke Lidyalılar tarafından icat edilmiş olsa da ona kimlik ve kullanım alışkanlığı
kazandıran Batı Anadolu’da yer alan İyon şehirleri olmuştur (Harita: 2).
Sikke basımı Batı Anadolu’dan başlayıp oldukça kısa bir zamanda Yunanistan’dan
Ege’ye ve Akdeniz’in geniş bir kesimine yayılmıştır. Arkaik (M.Ö. 800-490), Klasik
(M.Ö. 490-323) ve Hellenistik (M.Ö. 323-146) dönemlerde Akdeniz Bölgesi’nin değişik
kesimlerinde (Cebelitarık Boğazı ile Kuzey ve Batı Hindistan arasında) basılan sikkeler
Grek sikkeleri olarak adlandırılmakta ve bilinmektedir7.
Grek sikkeleri kendi içlerinde dört gruba ayrılabilir. Bunlar Arkaik Döneme
tarihlenen (M.Ö.640/630-M.Ö. 480), Klâsik Döneme tarihlenen (M.Ö.480 –M.Ö. 330),
Geç Klâsik Döneme tarihlenen ve Hellenistik Döneme (M.Ö. 330-M.Ö. 30) tarihlenen
sikkelerdir8.
Yukarıda bahsedilen bölge çok büyük bir bölge olduğundan bu geniş bölgede
basılan tüm sikkeleri Grek sikkeleri olarak değerlendirmek doğru değildir. Bu sikkelerin
birçoğu eski Yunan dilinde (Grekçe) yazılmış yazılar içerse de bu sikkelerin kimileri de ait
oldukları kültüre özgü yazılar içermiştir 9.
Sikke Lidyalılar tarafından icat edildikten sonra sikke basımı öncelikle İonia’ya,
oradan aşamalı olarak tüm Batı Anadolu’ya ve sonra da Yunanistan’a yayılmıştır. Sikke
basımı son olarak İtalya’nın güney kesimlerinde ve de Sicilya‘da Yunan kolonileri
4

Tekin; 2000
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6
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5
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tarafından kurulan şehirlere ulaşmıştır.
İlk gümüş Grek sikkeleri M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısında İtalya’nın güney
kesimlerinde basılmıştır. Elektrondan (electrumdan) sikke basımından M.Ö. 6.yüzyılın
ortalarında vazgeçilerek sikkelerin basımında gümüş kullanılmıştır.
Sikke çeşitleri ve sikke basan şehirler Hellenistik Dönemde çok çeşitlenmiştir.
Helenistik Dönemde basılan sikkelere ait özgün bir örnek Resim 3’te görülmektedir10.
Hellenistik Dönemde basılan bu özgün sikkenin ön yüzüne Herakles’in başı, arka
yüzüne ise tahtında oturan Zeus işlenmiştir. Bu sikkeler drahmi ve tetradrahmi olarak
basılmıştır.
Sahte Sikke Sorunu
Sikkelerin geniş çapta kullanılması ve değerlerinin artmasıyla birlikte sahtelerinin
üretilmesi ve ortaya çıkması gündeme gelmiştir. Bunda sikkelerin değerli metallerden
üretilmiş olması etkili olmuş olabilir.
Geçmişte olduğu gibi bugün de sahte sikke basımı tüm dünya ülkeleri yanında
ülkemizde de karşılaşılan ciddî sorunlardan biridir. Gerçek ve sahte sikkelerin birbirlerinden
ayrılmalarında hızlı ve doğru sonuç veren yöntemlere gereksinim vardır11.
Çalışılan Örnekler ve Çalışma Yöntemleri
Çalışmada 16 gerçek ve 10 sahte sikke ile incelemelere başlanmıştır. İncelenen
sikkeler oluşturulan bir kod ile kodlandırılmıştır. Oluşturulan kodun ilk basamağında
sikkenin türünü ifade eden bir harf kullanılmıştır (Gerçek sikkeler için G sahte sikkeler
için ise S’dir.). İkinci basamakta sikkenin ait olduğu uygarlığı simgeleyen bir harf
kullanılmıştır (Araştırmada Grek sikkeleri incelendiğinden bu harf G’dir.). Üçüncü olarak
sikkenin ait olduğu imparator ifade edilmiştir (Büyük İskender Dönemine tarihlenen
sikkeler incelendiğinden imparatorun isminin baş harfleri olan Bİ harfleri kullanılmıştır.).
Bu basamaklardan sonra bir tire konularak incelenen sikkeleri sıralamak amacıyla bir sayı
kullanılmıştır.
Çalışmada incelenen örnekler Anadolu Medeniyetleri Müzesi sikke bölümünden
sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında incelenen yirmi altı sikkenin her biri Büyük
İskender’in hükümdarlık yıllarına (M.Ö. 336-323) tarihlenen sikkelerden oluşmaktadır.
On altı gerçek Grek sikkesi Büyük İskender’in hükümdarlık yıllarına (M.Ö.
336-323) tarihlenen örneklerdir ve Gordion kazılarında bulunmuş gümüş sikkelerden
oluşmaktadır. On sahte sikke ise müzeye müsadere (polis tarafından) usulüyle getirilen
sikkelerden oluşmaktadır.
Gerçek ve sahte sikkelerin arkeolojik tanımlamaları, örnek fotoğraf ve sayısal
dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. Sikkelerin fiziksel özellikleri (ağırlıkları – çapları)
Tablo 2’de görülmektedir. Tablo 3, Tablo 4ve Tablo 5’te ise sikkelerin element içerikleri
görülmektedir.
Çalışmanın başında, incelemeye başlanan sikkenin önden ve arkadan olmak üzere
detaylı resmi çekilmiş,örnekler görsel olarak değerlendirilmiş ve patina olup olmadığı
saptanmıştır. Element analizi temiz olduğu düşünülen yüzden yapılmıştır.
İkinci aşamada örneklerin fiziksel özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için
sikkelerin ağırlıkları ve çapları belirlenmiştir. Ağırlık ölçümünde PRECİSSA 310c marka
hassas terazi kullanılmıştır. Ölçüm duyarlılığı miligram düzeyindedir. Çap ölçümünde
10
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metal kumpas kullanılmıştır. En düşük ölçülen boyut 1 mm. dir.
Patinası olmayan ve üzerinde ikon (şekil) olan örneklerin element içerikleri
belirlenmiştir. X Işını Floresans Spektrometresi ile element analizi yapılmıştır. Analizde
INNOV-X SYSTEM OMEGA dalga boyu dağılımlı taşınabilir X - Işını Floresans
Spektrometresi (PXRF) kullanılmıştır. Her sikke için 30 saniye analiz süresi modu seçilerek
analiz gerçekleştirilmiştir. Spektrometrede 40kV/4 Watt X-Işını tüpü kullanılmıştır.
XRF yönteminde atom numarası 16 (Kükürt) ve 92 (Uranyum) arasındaki
elementlerin analizi yapabilmektedir. Analizde ana elementler (ağırlıkça > % 2), az
elementler (ağırlıkça % 2 – 0,1) ve iz elementler (ağırlıkça < 0,1) tayin edilmiştir. Tayin
edilen element sayısı toplam 26’dır(Titan (Ti),Vanadyum (V),Krom (Cr),Manganez
(Mn),Demir (Fe),Kobalt (Co),Nikel (Ni),Bakır (Cu),Çinko (Zn),Niyobyum (Nb),Molibden
(Mo), Rodyum (Rh),Palladyum (Pd),Gümüş (Ag),Kalay (Sn),Antimon (Sb),Hafniyum
(Hf),Tantal (Ta),Tungsten (W), Renyum (Re),İridyum (Ir),Platin(Pt),Altın (Au),Kurşın
(Pb),Bizmut (Bi)).Örnekler üzerinde analizden önce herhangi bir hazırlık yapılmamıştır.
Analiz sırasında örnek âletin üzerinde yer alan örnek tutucuya (sample holder)
yerleştirilmiştir. XRF çıktısı elementlerin element olarak yüzdesini vermektedir.
Gruplandırma Analizi, nesneleri benzerliklerine göre gruplandırma da kullanılan çok
değişkenli bir istatistik yöntemidir. Gruplandırma Analizi bu çalışmada, sahte sikkelerin
gerçeklerinden ayrılmasını sağlayan ana değişkenlerin belirlenmesinde kullanılmıştır.
Gruplandırma analizi iki ana aşamadan oluşmaktadır.
1. Nesnelerin belirli matematiksel/istatistiksel algoritmalara dayanılarak
gruplandırılması.
2. Nesnelerin yer aldıkları grupları görsel olarak temsil eden dendogramlar
oluşturulması.
Gruplandırma, yöntemin temel amacıdır. Gruplandırma, örneklerin ana
özelliklerine dayanır. Gruplandırma Analizi, bir gruplandırma algoritması seçilerek
yapılır. Bu çalışmada, hiyerarşik gruplandırma algoritması tercih edilmiştir. Bu
algoritmanın seçilmesinde algoritmanın bazı olumlu yönleri etkili olmuştur. Örneğin
grup sayısının önceden belirtilmesi gerekmemiştir. Hiyerarşik gruplandırma, verilerin
gruplanmasını sağlar. Hiyerarşik gruplamada, verinin gruplanması birbirininin içine
yerleştirilerek sıralanmış kısımların gruplandırılması ile yapılır. Hiyerarşik gruplandırma
bu gruplandırmayı, tek bir gruptan başlayarak tüm verileri bir grupta toplayan ya da bunun
tersi bir gruplandırmaya göre yapar12.
İki çeşit hiyerarşik gruplandırma algoritması vardır.
1. Hiyerarşik Yığmacı Gruplandırma Algoritması
2. Hiyerarşik Bölmeci Gruplandırma Algoritması
Bu çalışmada hiyerarşik yığmacı yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem ilk olarak
tüm veriyi tek bir grupta toplar ve sonra nesneleri gruplar. Böylece benzer nesneler
aynı farklı nesnelerin ise farklı gruplarda toplanması sağlanmaktadır. Bu çalışmada
yığmacı metodun kullanılması diğer gruplandırma metotlarına göre sahte sikkelerin
gerçeklerinden daha iyi ayrılmasını sağlamıştır. Benzer grupları bulmak amacıyla tam
bağlantı metodu kullanılmıştır. Nesneler arasındaki mesafelere dayanılarak benzerlikler /
farklılıklar belirlenmiştir. Bu çalışmada uzaklığın hesaplanmasında Öklid uzaklık formülü
kullanılmıştır.
Korelasyon, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü
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belirleyen istatistiksel bir yöntemdir. Değişkenler arasındaki ilişkinin etkin olarak
gösterilmesi amacıyla korelasyon katsayısı (r) kullanılmaktadır. Korelasyon katsayısı (r)
-1 ile +1 arasındadır13.
Korelasyon katsayının (r) +1’e yakın olması iki değişken arasında pozitif korelasyon
olduğuna işarettir. Pozitif korelasyon iki değişkenden birinin artarken ( ya da azalırken)
diğerinin de artması (ya da azalması) demektir. İki değişken arasında pozitif ve yüksek
korelasyon varsa dendogram çiziminde iki değişkenden birini kullanmak yeterlidir14.
Korelasyon katsayının (r) -1’e yakın olması iki değişken arasında negatif
korelasyon olduğuna işarettir. Negatif korelasyon iki değişkenden biri artarken (ya da
azalırken) diğerinin azalması (ya da artması) demektir. İki değişken arasında negatif ve
yüksek korelasyon varsa dendogram çiziminde iki değişkenin her biri kullanılmalıdır15.
Bu çalışmada sikkelerin element içeriklerindeki farklı elementlerin birbirleriyle
olan ilişkilerine bakılmıştır (Ag / Cu, Ag / Fe, Ag / Pb, Cu / Fe, Cu / Pb ve Pb / Fe)
(Tablo 6). Örnek bir ilişki olarak Ag (gümüş) ve Cu (bakır) elementleri arasındaki ilişki
sunulmuştur. Bunun için Pearson’un korelasyon katsayısı (r) kullanılmıştır. Pearson
korelasyon katsayısı ile iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının cevabı
aranmaktadır16.
Dendogram, çoğunlukla hiyerarşik gruplandırma ile oluşturulan grupların görsel
olarak temsil edilmesinde kullanılan bir şemadır. Dendogram Yunanca dendron “ağaç” ve
-gramma “çizim” sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
Bu araştırmada incelenen sikkelerin ilişkilerinin görsel olarak gösterilmesi için bir
çift dendogram kullanılmıştır. Bu bir çift dendogramın çiziminde sikkelerin ana elementi
(Ag) ve ikinci elementleri (Cu) kullanılmıştır. Bu elementlerin dendogram çizimi için
seçilmelerinde bu iki element arasındaki anlamlı korelasyon (negatif ve yüksek) (-0,931)
etkili olmuştur (Tablo 6). Bu bir çift dendogramdan birincisinin çiziminde sikkelerin
element içeriklerindeki gümüş (Ag) / bakır (Cu) oranı temel alınmıştır. Bu oranlarında
logaritması alınarak elde edilen değerler kullanılmıştır. İkinci dendogramın çiziminde ise
sikkelerin Ag (gümüş) ve Cu (bakır) değerleri temel alınmıştır.
Sonuçlar ve Değerlendirme
Yirmi altı sikkenin ağırlıkları 14,14 gr. ile 17,04 gr. arasında değişmektedir
(ortalama: 16,34). Yirmi altı sikke ağırlıklarına göre iki grupta toplanmıştır. Yirmi beş
sikke birinci grupta toplanmıştır. Yirmi beş sikkenin ağırlıkları 15,39 gr. ile 17.04 gr. Yirmi
altı sikkenin çapları 2,5 cm. ile 3,2 cm. (ortalama: 2,69). Yirmi altı sikke çaplarına göre
tek grupta toplanmıştır.
Gerçek sikkelerin ağırlıkları 14,14 gr. ile 16,86 gr. arasında (ortalama: 16,0225),
çapları 2,5 cm. ile 3,2 cm. arasında (ortalama: 2,875). Gerçek sikkeler ağırlıklarına göre
iki çaplarına göre tek grupta toplanmıştır.Sahte sikkelerin ağırlıkları 16,65 gr. ile 17,04 gr.
(ortalama: 16.85), çapları 2,6 cm. ile 2,8 cm. (ortalama: 2,7). Sahte sikkeler ağırlık ve çap
miktarlarına göre tek grupta toplanmıştır.
Gerçek sikkelerin gümüş miktarları 98,33 % ile 99,34 % arasında değişmektedir
(ortalama: 98,97), bakır miktarları % 0,0010 % ile % 1,12 (ortalama: 0,38), kurşun
miktarları % 0,11 ile % 0,93 (ortalama: 0.47) ve demir miktarları da 0.0010 % ile 0.14 %
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arasında değişmektedir (ortalama: 0.04).
Sahte sikkelerin gümüş miktarları 95,44 % ile 97,74 % (ortalama: 96,93), bakır
miktarları 1,75 % ile 3,29 % (ortalama: 2,31), kurşun miktarları 0,053 % ile 0,017 %
(ortalama: 0,03) ve demir miktarları da 0,078 % ile 0,71 % (ortalama: 0,30).
XRF sonuçlarına göre gümüş sikkelerin element içeriklerindeki birinci, bakır
ikinci, kurşun üçüncü ve demir de dördüncü elementtir. Sikkelerin gümüş değerleri %
95,44 ile %99,34 (ortalama: 98,19), bakır değerleri % 0,0010 ile % 3,29 (ortalama: 1,12),
kurşun değerleri % 0,017 ile % 0,93 (ortalama: 0,30) ve demir değerleri de % 0,0010 ile
% 0,71 (ortalama: 0,14) arasında değişmektedir.
On altı gerçek sikkenin gümüş değerleri % 98,33 ile % 99,34 (ortalama: 98,97)
arasında bakır değerleri ise % 0,001 ile % 1,12 (ortalama: 0,38) arasında değişmektedir.
On sahte sikkenin gümüş değerleri % 95,44 ile % 97,74 (ortalama: 96,93) arasında
bakır değerleri ise % 1,75 ile % 3,29 (ortalama: 2,31) arasında değişmektedir.
Yirmi altı sikke (on altı gerçek ve on sahte) gümüş değerlerine göre tek grupta
toplanmıştır. Buna göre tek grupta toplanan yirmi altı sikkenin gümüş değerleri 95,44 ile
99,34 % arasında değişmektedir (ortalama: 98.19).
Yirmi altı sikke bakır değerlerine göre beş grupta toplanmıştır. Birinci grupta on
bir sikke yer almıştır. On bir sikkenin bakır değerleri % 1,12 ile % 3,29 (ortalama: 2,21)
arasında değişmektedir. İkinci grupta beş sikke yer almıştır. Beş sikkenin bakır değerleri
% 0,50 ile % 0,79 (ortalama: 0,68) arasında değişmektedir. Üçüncü grupta sekiz sikke
yer almıştır. Sekiz sikkenin bakır değerleri % 0,12 ile % 0,32 (ortalama: 0,1875)arasında
değişmektedir. Dördüncü grupta bir sikke yer almıştır. Bu sikkenin Cu değeri % 0.090’dır.
Kalan bir diğer sikke beşinci grupta toplanmıştır ve bu sikkenin Cu değeri % % 0.0010.
Sikkelerin bakır değerlerine göre farklı gruplarda yer almalarında gümüş miktarlarındaki
farklılık etkili olmuş olabilir.
Uzaklık 0,2 birim alındığında sikkeler üç farklı grupta toplanmıştır (Resim: 4).
Ag / Cu oranı sahte sikkelerin gerçeklerinden tam olarak ayrılmasını sağlamıştır. On altı
gerçek sikke iki farklı grupta ve on sahte sikke de bir grupta toplanmıştır. Bir gerçek sikke
(6) hariç tutulmuştur. Hariç tutulan bu gerçek sikkenin gümüş miktarı 0,9934’tür. Sikkenin
bakır miktarı belirlenemeyerek tamamlanmış (0,00001). Sekiz gerçek sikke (2, 4, 7, 8, 12,
14 - 16) bir grupta toplanmıştır. Sekiz gerçek sikkenin gümüş miktarları 0,985 ile 0,9933
arasında değişmektedir (ortalama: 0,990125). Bu sekiz sikkenin bakır miktarları 0,0009
ile 0,0032 arasında değişmektedir (ortalama: 0,0015). On sahte sikke (17 - 26) ikinci
grupta yer almıştır. Bu on sahte sikkenin gümüş miktarları 0,9544 ile 0,9774 arasında
değişmektedir (ortalama: 0,9693). Bu on sahtenin bakır miktarları 0,02 ile 0,0329 arasında
değişmektedir (ortalama: 0,02319). Kalan yedi gerçek sikke (1, 3, 5, 9 - 11 ve 13) üçüncü
grupta toplanmıştır. Bu yedi gerçek sikkenin gümüş miktarları 0,9833 ile 0,992 arasında
değişmektedir (ortalama: 0,9888). Bu sikkelerin bakır miktarları 0,005 ile 0,0112 arasında
değişmektedir (ortalama: 0,0069).
Buradan çıkan sonuçlar kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir.
• Ag/Cu oranı sahte sikkelerin gerçeklerinden tam olarak ayrıştırılmasını
gerçekleştirmiştir.
• On beş gerçek sikke (1 – 5 ve 7 - 16) iki farklı grupta toplanmıştır. Bu iki
gruptan birincisinde yer alan sekiz gerçek sikkenin (2, 4, 7, 8, 12, 14 ve 16)
gümüş / bakır oranının ortalaması 683,4498 ikincisinde yer alan yedi gerçek
sikkenin (1, 3, 5, 9 – 11 ve 13) gümüş / bakır oranının ortalaması 163,4298’dir.
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Bu iki oran gerçek sikkelerin üretiminde bir kalite farkı olduğunu göstermiştir.
Buna göre; birinci grupta yer alan sikkeler ikinci grupta yer alan sikkelerden
daha kalitelidir.
• On sahte sikke (17 - 26) tek grupta toplanmıştır. Bu grupta yer alan on sahte
sikkenin gümüş / bakıroranının ortalaması 43,1410.
Uzaklık 0,01 birim alındığında sikkeler beş farklı grupta toplanmıştır (Resim:
5). Gümüş ve bakır değerleri sahte sikkelerin gerçeklerinden tam olarak ayrılmasını
sağlamıştır. On altı gerçek sikke (1 – 16) iki farklı on sahte sikke ise üç farklı grupta
toplanmıştır. Bir grupta iki gerçek sikke (9 ve 10) yer almıştır. Birinci grupta yer alan
bu iki gerçek sikkenin gümüş değerleri 0,9833 ile 0,9862 arasında (ortalama 0.98475)
bakır değerleri ise 0,0075 ile 0,0112 (ortalama 0.0093) arasında değişmektedir. İkinci
grupta yer alan on dört gerçek sikkenin (1 – 8 ve 11 - 16) gümüş miktarları 0,985 ile
0,9934 arasında (ortalama 0.9904) bakır değerleri ise 0,00001 ile 0,0079 (ortalama 0.003)
arasında değişmektedir. Üçüncü grupta yer alan yedi sahte sikkenin (18 – 22, 24 ve 25)
gümüş değerleri 0,97 ile 0,9774 arasında (ortalama 0,9736) bakır değerleri ise 0,0175
ile 0,0245 (ortalama 0.021) arasında değişmektedir. Dördüncü grupta bir sahte sikke yer
almıştır. Bu sikkenin gümüş değeri 0,9544 ve sikkenin bakır değeri de 0,0239. Beşinci
grupta iki sahte sikke (17 ve 23) yer almıştır. Beşinci grupta yer alan bu iki sahte sikkenin
gümüş değerleri 0,9609 ile 0,9632 arasında (ortalama 0,962) bakır değerleri ise 0,0278 ile
0,0329 arasında (ortalama 0,0303) değişmektedir.
Buradan çıkan sonuçlar kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir.
• Gümüş ve bakır değerleri aynı anda kullanıldıklarında gerçek sikkeler
sahtelerinden tam olarak ayrılmaktadır.
Ulaşılan sonuçlar genel olarak aşağıdaki gibidir. Buna göre;
• Büyük İskender’in hükümdarlık yıllarına (M.Ö. 336-323) tarihlenen gerçek
ve sahte Grek sikkeleri birbirlerine hem ağırlık hem de çap yönünden
benzemektedir.
• Gerçek sikkelerin gümüş ortalaması 0,9897’dir. Bu oran sahte sikkeler de
0,9693’tür. Sahte sikkeler gümüş miktarına göre gerçek sikkelerden daha
düşüktür.
• Gerçek sikkelerin bakır ortalaması 0,0038’dir. Bu ortalama sahte sikkeler
de 0,0231’dir. Sahteciler gümüş miktarlarını azaltırken bakır miktarlarını
artırmışlardır.
Ag / Cu oranına dayanan gruplar için varyansların eşitliği üzerine kurulan hipotez
reddedilmiştir. Bunda Levene’nin t testi’ndeki p-değerinin anlamlılık derecesi olan 0,05’ten
küçük olması etkili olmuştur. Bu yüzden t testin eşit olmayan varyanslar durumuna ait
değerlerin kullanılması tavsiye edilir. Ortalamaların eşitliğinin t testi kısmındaki p değeri
anlamlık düzeyi olan 0,05’ten çok küçüktür. Bu da Ag / Cu, Ag / Pb ve Cu / Pb oranlarına
göre gerçek ve sahte sikkeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu
göstermektedir (Tablo: 7-8).
Büyük İskender’in hükümdarlık yıllarına (M.Ö. 336-323) tarihlenen sikkelerin
istatistiksel analizlerinin sonuçlarına dayanılarak bu döneme ait sahte sikkelerin
gerçeklerinden ayrılmasında kullanılabilecek bir tablo oluşturulmuştur (Tablo: 9).Bu tablo
bu döneme tarihlenen bir sikke müzeye geldiğinde, referans tablosu olarak kullanılabilir.
İlgili kişi uygun element çiftine ve bu elementlerin oranlarına dayanarak müzeye gelen
sikkenin gerçekliğini ya da sahteliğini teşhis edebilir.
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ERZURUM-TEPEKÖY KAZI BULUNTULARININ
ARKEOMETRİK İNCELEMELERİ
								

Uğur GENÇ*

Özet
Erzurum Müze Müdürlüğü başkanlığında, Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni
İlişkileri Araştırma Merkez Müdürlüğü ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nün
işbirliği ile Erzurum İline bağlı Tepeköy’de 15 Haziran 2010 günü bilimsel kazı
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 17 Şubat 1918 tarihinde bölgede meydana geldiği
aktarılan katliam olaylarını aydınlatmayı amaçlayan kazılar, Ermeni çeteciler tarafından
öldürülen Müslüman-Türkler’in bulunduğu düşünülen alanda yapılmıştır. Yazılı ve görsel
basında geniş yer alan Tepeköy kazı çalışmalarının antropolojik tetkiklerinde çene ve diş
yapılarına göre iskeletlerin çocuk, yaşlı ve erişkinlerden oluştuğu, ayrıca darp ve yanık
izleri taşıdıkları saptanmıştır. Bu iskeletler incelendikten sonra çıkarıldıkları toprağa geri
gömülmüş, kazıdan elde edilen buluntular ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
tarafından gerekli restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yapılarak bilimsel verilere
ulaşılabilmesi amacıyla İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı
Müdürlüğü’ne ulaştırılmıştır. Tekstil, metal ve pişmiş toprak malzemelerden oluşan
buluntuların konservasyon çalışmaları ile birlikte her biri tarihî belge olan bu kalıntıların
bilimsel incelemelerinin yapılarak söz konusu tarihî olaya ışık tutması da amaçlanmıştır.
Bu nedenle eserlerin konservasyon uygulamaları öncesinde detaylı belgeleme çalışmaları
ile birlikte disiplinlerarası laboratuvar incelemeleri de yerine getirilmiştir.
Bu çalışmada; Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı protokolünde ileri
analizlerin yapılabildiği Türkiye Atom Enerjisi (TAEK) Çekmece Nükleer Araştırma
ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) ve Medikal Adli Antropoloji Derneği (MEDADER) ile
Turkish CulturalFoundation (TCF) Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı
(DATU) kuruluşları altyapı ve uzmanlıklarından yararlanılarak uygulanan yöntemler ve
ulaşılan sonuçlar anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tepeköy Kazısı, X-ray Radyografi, XRF, Tomografi, Genetik,
Tekstil, Konservasyon,
Archaeometric Studies of Excavation Finds from Erzurum-Tepeköy
Abstract
Scientific excavation studies were conducted in June 15, 2010 with the cooperation
of Atatürk University Turkish - Armenian Relations Research Center, Faculty of Letters
Archeology Department and Erzurum Museum in Tepeköy district of Erzurum. These
excavations were conducted in an area believed to Turks murdered by Armenian marauders,
with the purpose to lighten the massacre which was reported to occur in February of
1918. The anthropological assays of the excavation studies in Tepeköy, which found place
in written and visual media, showed that the skeletons belonged to children, adults and
elderly people based on jaw and dental structures, and that presented with beat and burn
* Uğur GENÇ, Restoratör/Konservatör (MA), İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı
Müdürlüğü, Topkapı Sarayı 1. Avlu 34400 Sultanahmet - İstanbul/TÜRKİYE. (212) 527 02 19, e-mail: ugur.
genc@kultur.gov.tr
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marks. These skeletons were buried again after the investigations. The excavated historical
artifacts were sent from Erzurum Museum to our institute, Istanbul Central Laboratory for
Restoration and Conservation for adequate restoration and conservation studies and were
taken under protection.
Studies for the conservation of the excavated remains including soft goods, metallic
and ceramic materials, together with the scientific investigations on these documentary
remains were conducted for the purpose to lighten the historic event. Therefore, detailed
documentation studies and interdisciplinary laboratory investigations were also performed
for these artifacts. This article includes the laboratory investigations performed by modern
techniques on the remains obtained during the excavation of the mass graves in Tepeköy
district of Erzurum.
Keywords: Tepeköy Excavation, X-ray Radiography, XRF, Tomography, Genetics,
Textile, Conversation
Giriş
Kültür varlıklarının koruma/onarım çalışmalarında görev alan restoratör ve
konservatörler, kazı sezonu süresince uzmanlık alanları içine giren malzemelerde
üretilmiş tarihî eserlerin restorasyon-konservasyon işlemlerini yerine getirdiği gibi bu
buluntuları uzun süre elinde tutma ve tanıma fırsatı da bulmaktadır. Neolitik Dönem
kazılarında görevli bir restoratör onardığı çanak-çömlekler ile kendini primitif yaşamın
içinde bulabilirken, Klasik Dönem kazısı sırasında laboratuvarına ulaşan bir strigilis
sayesinde ise bir an için, arenaya çıkmaya hazırlanan bir gladyatörün yaşamından bir
zamana dokunabilmektedir. Mesleği daha da özel ve sevilir kılan bu yaşanmışlık izlerine
dokunabilme şansı bir restoratör-konservatör için çoğu zaman çalışmalar sırasında ayrıcalık
teşkil etse de, söz konusu eserler trajik bir olaya tanıklık etmiş buluntular olduğu zaman
ise yaşanan etkileşim de ister istemez trajedinin üzücülüğünü aktaran duygusal bir his
uyandırmaktadır. Erzurum-Tepeköy’de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda ortaya
çıkarılan buluntuların 04 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul Restorasyon ve Konservasyon
Merkez Laboratuvarı’na taşınmasıyla başlayan empatik yaklaşımlı çalışmalarda, bilimsel
ve tarihî sorumluluk duygusu ile objektif hareket edilerek gerekli görülen tüm işlemlerin
yerine getirilmesine özen gösterilmiştir.
Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun (ASİMKK)
20 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen 25. toplantısında, asılsız soykırım iddialarıyla
mücadele edilmesi amacıyla 1915 olaylarının aydınlatılmasına yönelik gerçekleştirilmesi
planlanan toplu mezar kazılarından birinin de Erzurum İli, Merkez İlçeye bağlı Tepeköy’de
yapılmasına karar verilmiştir.1 Tepeköy’de yer alan söz konusu alan, Erzurum’un 6 km.
güneydoğusundaki köyün merkezinde bulunmaktadır (Harita: 1).
Günümüzde konut olarak kullanılan Metin Şekeroğlu’na ait iki katlı çatılı ev ile
Mehmet Sefaoğlu’na ait tek katlı samanlık arasında kalan alandaki çalışmalar 15 Haziran
2010 tarihinde saat 07.00’de başlamış ve aynı gün 17.00’de sona ermiştir2 (Resim: 1).
Alandaki iskeletlerle beraber bulunan 1 adet barutluk, 5 adet mermi kovanı, 12
1
Bölgede yaşanan olaylarla ilgili detaylı bilgi için bkz: Tverdohlebov (Yarbay), Gördüklerim Yaşadıklarım,
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007.
2
Erzurum-Tepeköy kazı çalışmaları hakkında detaylı bilgi için bkz. U. Genç, M. Erkmen, “Erzurum-Tepeköy
Toplu Mezar Kazısı ve Buluntularının Laboratuvar İncelemeleri”, 1. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve
Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum 2012.
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adet düğme, bir kısım yanmış giysi parçası, 1 adet kerata, 1 adet çay tabağı,1 adet metal
kapak, 1 adet eldiven, 1 adet sikke, 1 adet testere, 1 kemer parçası ile 2 ayakkabı ve 2
çarık,Erzurum Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nce envanterlenerek kayıt altına alınmıştır3
(Resim: 2).
Kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan buluntular, insan sağlığını tehdit edici
mikroorganizmalar içermesi ve gerekli konservasyon çalışmalarının yerine getirilmesi
amacıyla İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü’ne
nakledilmiştir. Erzurum Arkeoloji Müzesi’nde hazırlanan ilgili bölümde teşhir edilecek
olan bu buluntuların tanımlamalarının doğru yapılmasının önemi ve anılan tarihî olaya
ışık tutulabilmesinin sağlanması için kalıntıların konservasyon çalışmaları ile eş zamanlı
olarak laboratuvar incelemelerinin de yerine getirilmesi amaçlanmıştır.
Çalışma Yöntemi
Buluntular önce görsel olarak değerlendirilip gruplandırılmış, konservasyon öncesi
ve sonrası durumları fotoğraf çekimleri ve çizim çalışmaları ile belgelenmiştir. Tüm
buluntuları kaplayan toprak kalıntıları kuru kıl fırçalar ve etil alkol-saf su karışımı pamuklar
kullanılarak uzaklaştırılmıştır. Bu aşamada eserlerin üzerinde olabilecek tarihî kalıntıların
korunmasına dikkat edilmiş ve buluntular ileri analiz yöntemleri ile incelenmeye hazır
hâle getirilmiştir. Eser için en uygun analiz yöntemi belirlenerek incelemelere geçilmiştir.
Analiz Çalışmaları
Araştırmaya ilk olarak barutluk olarak tanımlanmış metal objenin incelenmesi ile
başlanmıştır. Geleneksel barutluk formunda olmadığı görülen buluntu, kazı çalışması
sırasında bu tanımla envanterlenmiş, ancak yapılan görsel incelemede tepe noktasından
basıldığında hareket edebilen bir sisteme sahip olduğu anlaşılmıştır. Yağ kalıntısı bulunan
siyah bir katmanla kaplı olduğu görülen metal objenin iç yapısını görüntüleyebilmek
için TAEK Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin NDT Labortuvarı’nda
Doç. Dr. Şinasi Ekinci ve ekibi tarafından yapılan çekimde 240 Kv ve 16 mA şiddetinde
X-ışını kullanılmıştır. Poz süresi 20 sn., mesafe 70 cm. ayarlanan ışınlama sonucu elde
edilen radyograf görüntü, buluntunun iç yapısında yaylı bir mekanizmanın olduğunu
göstermiştir (Resim: 3). Mekanizmanın paslanmasını engellemek amacıyla kullanılan
kaydırma yağından bir damla ölçüsünde örnek alınarak laboratuvara ulaştırılmıştır ancak
söz konusu örneğin incelemeler için yeterli miktarı sağlayamadığı öğrenilmiştir. Bu
incelemenin gelecekte gerekli görülmesi hâlinde, buluntu içinde mevcut olan diğer yağ
kalıntıları analiz edilebilir yeterliliktedir.
Ele geçirilen buluntulardan bir diğeri olan madenî para da radyografi tekniği ile
incelenmiş ve Doğu Roma İmparatorluğunca kullanılmış olan “M” sembolü taşıyan
bir sikke olduğu anlaşılmıştır (Resim: 4). Eserin konservasyon işlemlerinden sonra Dr.
Asiye Başsarı tarafından yapılan WDXRF analizi sonucu element yapısı Tablo 1’de
gösterilmektedir (Resim: 5).

3

Kazı buluntularının detaylı fotoğrafları ve çizimleri için bkz: U.Genç, M. Erkmen, a.g.b., Erzurum 2012.

223

Tablo 1: Bronz sikkenin element yapısı.
Erzurum-Tepeköy kazısından çıkarılan diğer metal buluntular Metalurji Mühendisi
Oğuz Çavdarlı tarafından taşınabilir XRF cihazı ile analiz edilmiştir.4 Ölçümlere göre;
Barutluk %98.99 Fe - Sikke %95.93 Cu, % 1.92 Pb - Mermi % 74.58 Cu, % 24.8 Zn
- Testere % 98.86 Fe - Kerata % 53.11 Cu, % 27.08 Zn - Kapak %75.59 Cu % 11.59 Sn,
% 12.33 Pb oranlarında element yoğunluğu içermektedir.
Mısır mumyasına ait bir benzeri İsviçre‘nin La Gruyere tarihi kasabasında “La
Main Coupee” (Kesik El) adı ile sergilenen ve Anadolu’da Eskişehir Seyitgazi Müzesi
teşhirinde benzeri bulunan eldiven buluntunun incelemeleri adli antropoloji uzmanı
Dr. Mehmet Görgülü tarafından gerçekleştirilmiştir. SPEKTROMER görüntüleme
merkezinde bulunan Tüm Vücut Bilgisayarlı CT cihazı5 ile 65 sn. ışınlama süresi sonucu 3
boyutlu röntgen ve etlendirme görüntüler elde edilmiştir (Resim: 6-7). Eldiven parçasının
içinde kemiklerin korunmuş olduğu, bunların 2., 3. ve 4. parmaklara ait proksimal phalanx
kemikler oldukları görülmüştür. Bu durumelin vücuttan kesici bir alet kullanılarak ya da
bir patlama sonucunda ayrılmış olabildiğini düşündürmektedir. Bilgisayarda incelenen
görüntü üzerinde yapılan dijital proksimal phalanx kemik uzunluk ölçümlerine göre de
kesik elin; 25-30 yaşlarında orta boylu yetişkin bir erkeğin sağ eline ait olduğu bilgisine
ulaşılmıştır (Resim: 8).
Tepeköy kazısından elde edilen örnek kemikler makroskopik incelemelere tâbi
tutulmuştur. Eldiven buluntu tomografide incelendikten sonra, kemik dokusundan
alınan mikro parça MEDADER laboratuvarına gönderilmiştir. Burada yapılan genetik
incelemelerde bireyin K haplogrubuna ait olduğu ortaya çıkmıştır. Beraberinde
ayakkabılarda karşılaşılan örnekler de MEDADER bünyesinde yapılan makroskopik
incelemenin ardından genetik incelemelere tabi tutulmuştur (Resim: 9-10). Farklı tipteki
her iki ayakkabı örneğin mitokondriyal haplogrupları T2 çıkarken, ek olarak bakılan Y
4

Çalışmada Innov- X Delta SDD Portatif XRF Analiz Cihazı kullanılmıştır. Katkılarından dolayı Epsilon
firmasına ve Oğuz Çavdarlı’ya teşekkür ederim.
5
Philips CT Brilance 16 Dedector CT Philips 64 Kesit- Multislice-Multidedektör kullanılmıştır.
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haplogrupları iki örneğinde E2 haplogrubuna ait olduğuna işaret etmektedir. Y haplogrup
belirteçlerini içermesi, her iki kemik örneğinin de bir erkeğe ait olduğuna dair makroskopik
incelemeleri doğrulamaktadır. İki örneğinde çift körlü randomize çalışması, herhangi bir
kontaminasyon olmadığını gösterdiği gibi, bireylerin muhtemel aynı kökenden geldiğine
dair bulguları ortaya koymuştur.
Eldiven üzerinde yapılan mikroskopik incelemeler sırasında ayrıca bilek bölgesinde
tekstil dokuma izlerine rastlanmıştır.
Prof. Dr. Recep Karadağ, Emine Torgan ve Koray Dağcı tarafından HPLC (Yüksek
Performanslı Sıvı Kromatografisi) ile incelenen tekstillerde herhangi bir boyar maddeye
rastlanmamıştır (Tablo: 2-3). Eldivene ait ipliğin mikroskop incelemesi atkı ve çözgü
dizilimi tekstilin bezayağı dokuma tekniği (1/1) kullanılarak üretildiğini göstermiştir.
Yanmış olarak bulunan tekstil parçalarının da bez ayağı tekniği ile dokunduğu ve pamuklu
bir yapıda olduğu görülmüştür. Çözgü ipliği sıklığı 32 tel/cm, atkı ipliği sıklığı 32 tel/cm.
olan dokumanın çözgü ipliği büküm yönü (s), atkı ipliği büküm yönü (z) biçimindedir
(Resim: 11).

Tablo 2:Eldiven örneğinin spektrometre grafiği.

Tablo 3: Yanmış tekstil parçasının spektrometre grafiği.
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Konservasyon Çalışmaları
Tarihsel kanıt niteliğindeki buluntuların toprak altından çıkan eski görünümlerinin
korunmasına dikkat edilmiştir. Toprak kalıntıları temizlenen tekstil eserler kapalı bir
sistem içinde Formaldehit uygulamasına tâbi tutulmuştur (Resim: 12).
Metal buluntular üzerindeki oksit ve yabancı kalıntılar mikromotora takılan çelik
kıl lifli uçlar kullanılarak uzaklaştırılmıştır. Konservasyon işlemi, demir buluntular için
tannik asit, bronz ve prinç eserler içinse BTA uygulaması sonrası eser için uygun görülen
oranlarda hazırlanan Paraloid B-72 sürülmesi ile sonlandırılmıştır (Resim: 13). Dört mermi
ve bir çekirdekten oluşan buluntu grubundan üç mermi,askerî bilgiye ulaşılması amacıyla
restorasyon işlemine tâbi tutularak hassas mekanik çalışmalar ile temizlenmiş ve özgün
görünümü geri kazandırılmıştır. Bir mermi kovanı ise bulunduğu hâli ile konservasyonu
yapılarak korunmuştur (Resim: 14). Çalışmalar sonrası buluntular, 27 Nisan 2012
tarihinde Erzurum Müze Müdürlüğü’nde görevli Arkeolog Gülşah Altunkaynak’a teslim
edilmiştir.
Sonuç
Konu ile ilgilenen araştırmacıların hizmetine sunduğumuz bu çalışmada yapılan
kemik incelemelerine göre iskeletlerine ulaşılan insanların erkek ve birbirleriyle akraba
oldukları anlaşılmıştır. Mermi kovanlarından birinde dönemin Osmanlı üretimi mermilerde
917 rakamının yazıyor olması, bu merminin 1917 yılında üretildiğini göstermektedir.
Yazılı sembol ise Ermeni alfabesinde “mem” sesini vermektedir ve Latin alfabesinde
“M” harfine (200 metre) karşılık gelmektedir. Mermi kovanında yazan bu harf nedeniyle
kullanıldığı silâhın makineli olduğuna işaret edildiği düşünülmektedir. X-ray incelemesi
yapılan metal buluntunun üst bölümünde görülen üç adımlı vidalama yeri, mekanizmanın
yayı basılı iken şu an mevcut olmayan başka bir parça ile kapatıldığını göstermektedir. Bu
buluntu, kaynaklarca köyde kullanıldığı aktarılan el bombalarından biri olabileceğini akla
getirmektedir. Buluntular arasında yer alan testerenin benzer katliamlarda kullanılan bağcı
testeresi tipinde oluşu, kesik el ve Türk dokuma tekniği bez ayağı örgü ile dokunan yanmış
tekstil parçalarına ulaşılması da, görgü tanıklarınca aktarılan 1918 yılında Tepeköy’de
yaşanan olayları kanıtlar niteliktedir. Tarihî buluntular Erzurum Arkeoloji Müzesi’nde
sergilenmektedir.
Teşekkür
Çalışmaların gerçekleşmesinde göstermiş oldukları işbirliği ve katkılardan
dolayı başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve Erzurum Arkeoloji
Müzesi Müdürlüğü’ne, Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi
ve Arkeoloji Bölümü Başkanlıkları’na, TAEK-ÇNAEM, TCF-DATU ve MEDADER
laboratuvar müdürlüklerine ve emeği geçen uzmanlarına içtenlikle teşekkür ederim.
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Harita 1: Erzurum-Tepeköy. (Google Earth)

Resim1: Erzurum-Tepeköy kazı alanı
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Resim 2: Kazı çalışmaları sonucu ele geçirilen buluntular

Resim 3: Barutluk olmadığı anlaşılan metal buluntunun radyograf görüntüsü
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Resim 4: Bronz sikke ve X-ray görüntüsü

Resim 5: Konservasyon işlemi tamamlanan sikke WDXRF cihazında analiz edilmiştir
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Resim 6: Eldivene ait parçanın içyapısı dijital tomografi ile 3D görüntülenmiştir
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Resim 7: Kesik ele ait parça ve bilgisayarda dijital etlendirilmiş görüntüsü

Resim 8: Eldivende korunmuş durumda olan kemiklerin röntgen görüntüsü
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Resim 9: ABI 3100 genetik analizatör. (science.smith.edu)

Resim 10: K Haplogrubuve diğer Haplotiplere ait göç dağılımı. (FamilyTreeDNA)
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Resim 11: Eldiven ve yanmış tekstile ait mikroskop görüntüleri

Resim 12: Ayakkabı, çarık, deri kemer ve eldiven parçasından oluşan buluntular için
hazırlanan basit Formaldehit kapalı ilâçlama sistemi.
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Resim 13:Konservasyonu tamamlanan bağcı testeresi ve detay çizimi”

Resim 14: Ele geçirilen mermi kovanları ve mermi çekirdeği. Titiz temizlik çalışması
sonucu okunabilen üretim tarihi ve sembol
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DEĞERLİ BİLİM ADAMI
Genel Müdürlüğümüzce her yıl düzenlenen “Uluslararası Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Sempozyumu”nda sunduğunuz raporlar, bu yıl da kitap olarak basılacaktır.
Göndereceğiniz rapor metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olması, kitapların
zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımaktadır.
Yayın Kuralları
1. Yazıların A4 kağıda, 13x19 cm. lik bir alan içinde 10 punto ile, başlığın 14 punto
ile tirelemeye dikkat edilerek, Arial ya da Times fontu ile 10 sayfa yazılması,
2. Dipnot numaralarının metin içinde belirtilerek sayfaların alt kısmına 8 punto ile
yazılması,
3. Dipnot ve kaynakçada kitap ve dergi isimlerinin italik yazılması,
4. Çizim ve fotoğrafların toplam adedinin 15 olması, CD’ye JPG veya TIFF olarak
300 pixel/inch, renk modlarının CMYK veya Grayscale olarak kaydedilmesi, kesinlikle
word sayfası olarak düzenlenmemesi,
5. Haritalar (Harita: .....), Çizimler (Çizim: .....), Resimler (Resim: .....) olarak
belirtildikten
sonra altlarına yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması,
6. Yazılara mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazılması,
7. CD’ye kaydedilmiş metnin çıktısının da gönderilmesi ve çıktı ile CD kaydının
uyumlu olması (aksi hâlde CD kaydı esas alınacaktır),
8. Raporların sempozyum esnasında teslim edilmesi veya en geç 1 Ağustos gününe
kadar “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yayınlar Şubesi Müdürlüğü II.
Meclis Binası Ulus/ANKARA” adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Yayın kurallarına uymayan veya geç gelen yazılar kesinlikle yayınlanmayacak ve
iade edilmeyecektir.
Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Not: Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı ciltlerine e-kitap olarak
Bakanlığımızın www.kultur.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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DEAR COLLEAGUES
The reports which you will submit during the International Symposium of
Excavations, Surveys and Archaeometry will be published as usual.
In order to receive a qualitative print and to complete the publication on time, we
kindly request you to send the texts of your reports with in the context of form mentioned
below:
1- The writings to be on A4 paper, not exceeding the writing space of 13.5x19 cm,
with Arial or Times font in 10 pts. Kindly pay attention to using dashes (-) when necessary
in the text, and the text to be maximum 10 pages
* The title to be written in 14 pts, bold,
* Footnotes to be written below the text, with their numbers indicated within the
text, in 8 pts at the page where it is mentioned,
* At the footnotes and the bibliography, the names of the books and the periodicals
to be written in Italic character.
2- The total number of the drawings and the pictures to be at most 15. If it is possible,
you are requested to scan the photographs and to save on CD as JPG on a separate file out
of the text with 300 pixel/inch; colour of mods of these photographs must be CMYK or
Grayscale; photographs to be taken by digital camera,
3- Please write (Drawing) for the drawings (Fig.) for the figures, pictures, and
(Map) for the maps as subtitle and please do not usetable system.
4- Kindly write your name, title and communication address on the papers.
5- Please send the print out of the text that to get her with loading the text on a (new)
diskette or CD.
6- The print out of the text you will send and the text in the diskette or CD, should
be compatible, (or else the text in the diskette/CD will be accepted) with each other.
Kindly give your texts during the symposium or send until August 1, to the below
address:
“Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yayınlar Şubesi Müdürlüğü, II.
Meclis Binası Ulus/Ankara/TURKEY”
The reports which do not follow the rules or are sent late, will not be published and
will not be given back.
Note: The books of the Symposium are available on www.kultur.gov.tr
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