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ARKEOLOJİDE KULLANILAN ARKEOMETRİK
ARAŞTıRMALARAGENEL BİR BAKıŞ

Ufuk ESİN·

Arkeometri, arkeolojide çeşitli fen ve doğa bilim dallarının mate
matiksel ölçüm ve analiz yôntemlertnin uygulanması ve kullanılması ola
rak tanımlanabilir. Günümüzde yapılan arkeolojik araştırmalannkül tür
tarihi açısından. elden geldiğince eksiksiz olarak değerlendirilcbilmelerl

için. fen ve doğa bilimlerinin çeşitli dallanndan birlikte yararlanılan bu
Y~ bilim alanından, diğer ülkelerde olduğu gibi , son yıllarda ülkemizde
de daha yoğun bir şekilde yararlanılmağa başlanmıştıri .

Aslında arkeometrinin başlangıcının 19. y.y.'ın başlarına kadar ge
riye gitt iği söylenebilir. 18DD'de ilk kez M. H. KLAPROTH (1743- 1817)
Berlin Bilim Akademisinde s ikkeler , camlar ve Ortaçağ heykelleri üze
rinde gerçekleştirdiği bazı kimyasal analizlerin sonuçlan hakkında bir
bildiri verir (J. Riederer 1982, s. 14) . 19. y.y/ın sonlarına doğru ve yüz.
yılımiz başlarında, gerek Avrupa'da üst Paleolitik Devir mağara duvar
resimlerinin bulunuşu, Ônasya 'da, Anadolu'da başlayan ve yoğunluk ka
zanan arkeolojik kazılarda ele geçen çeşitli buluntular, metal, keramik,
cam, duvar resimlerinin boyalan gibi organik malzemeden yapılan araç
ve gerecin kimyasal analizleri büyük ölçüde 'artmağa başlar. Troya kazı

ları , Ur Kral Mezarlan'nın keşfi, Mısır'da özellikle Flinders r eine'nin
Ncgade kültürüne ait buluntulan, bu analizlerin daha yoğun bir biçimde
yapılmasını sağlar. Böylece Klaproth 'un analizlerini, F. Rathgen, C.H.
Desdb , J. R. Parrington . H. H. Coghlan ve daha birçoklarının araştırma

lan izler ve bunlar ıgi1Jgide daha büyük bir HgiHc karşılanır (Ot to -Whter
1952,'5.1 - 20; Esin 1969, s. I -3).

1878'd e Barcn De Geer İsvcç'dc göl ve bataklık tortul kültelerindeki
yıllık ömürlü b itki kalıntılarını inceleyerek, bunlann içinde bulunduğu

«balçrk katmanlarrmn» sayunına daya nan, «Var v a n a H z İ e r I» olarak
adlandırılan bir mut lak tarihlendi rrne yöntemi geliştirir (Zeuner 1958;
Hole - Heizcr 1969, s. 235, 257). Böylece günümüzden yaklaşık 9 bin yıl

öncesine kadar giden mutl ak b ir yaş tayini yapma imkanı doğar. 1920'ler-

r -ı Pr of. D r . Ufuk EstN İst. Üniv. Ed. Fak. Prehls tör-ya Anabilimdalı
Beyazıt/İSTANBUL

( 1 ) .Rlu.. ."JTlr.BtTAK , A 'I"keome tri Unitest Biliıwjel Toplantı Btldirtkıri i . V (1981 
198$ ) TO'E1'TAK Yayınlan, Ankara.
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de Yogoslav ma tem atikçi ve astronomlan ndan Milutin Milankovitz tse .
güneş sistemindek i lekelerin dünyada iklim değişmelerine neden olduğu

varsayımından hareket eder ; bu değişimleriri matematiks elolarak hesap
lanması Buzul Çağlarının 600.000 yıl kadar geriye tarihlendirilebileceğini

ortaya koyar (Hole Helzer 1969, s. 256; Zewıcr 1958).

19D1'de bulunan, fakat arkeoloji alanında 1929'da ilk olarak uygu
lanan bir diğer yöntem ise ...d endr o k r o nol oj i»dir (Michael-Ralph
1971. s. 49-56). Uzun ömürlü ağaçların yatay kesitlerindeki halkalann olu
şeraları ve bunların sayılınalan ile, ağacın kesildiği zamandaki yaşının

mutlak olas-sık bulunabtleceğt anlaşılır.

Buzu1 Devirlerinde yaşamış olan hayvanlarm türlerinin tesbiti, hem
Iklfmsel, hem d e paleccoğrafya açısından, yaş tayinleri için lcullanılmağa

başlar (Hole- Heizer 1969, s . '250 -252). Gene 1916'da İsveç'I i botanikçi
Lennar von Post'un ilk olarak geliştirdiği «polinoloj!» (çiçek tozlannın

analizleri) yön temi, gerek Buzul Çağlerının gerekse Postplelstosendeki
bitki örtüsü, iklim değişmeleri ve tarihlendinne için kullanılır (Hele
Helzer 1969. s. 247 · 252).

2. Dünya Savaşına kadar arkeolojik buluntulann değerlend irilmesi

için, gerek çeşitli lkimyasal ve fiziksel yöntemlerle yapılan malzeme ana
IW eri, gerekse mutla:k tarihlendirmeler için daha b irçok yöntemlerin ge.
l lştirt ldtklerl görülür. Ancak arkeoloj iye dönük bu araştırmaların «A R·
K E O iM E T R 1» adı altın da yeni bir boyut kazanması 'Ve bugünkü konu
muna kavuşması 1950-60 yıllan arasına rastlar- (Michael -Ralph 1971).

Libby (1955) ve arkadaşlarının, yaşamlan sona ermiş organik ma d
delerin içinde bulunan radyoaktif karbon 14'ün ölçülmesi ilc (C·ı4) ar
keolojiye yeni bir mutlak ta rihlenditmo yöntemini arınağan etmeleri b ir
anlamda «gerçek ankeornetrisrıln başlangıcı olarak 'kabul cdtleh ilir . .

Bilindiği gibi, eskisinden farklı olarak bugün artık arkeoloj ik 'araş

tırmalar geçmiş uygarlıkları. tarihsel gelişimleri içinde, mümkün oldu
gunca eksiksiz bir şeki lde değerlendlrebilmeyi amaçlamalktadır. 'Bu yüz
den eski bir kültürün hakkıyla anlaşılabilmesi , tammlanebilmest için, o
küİtürü meydana getiren insanlann, o günkü doğal çevrelerinin. içinde
yaşadıklan biyolojik ortamı oluşturan hayvan 've bitki topluluklannın

(yani ekoJojiIerinin) , insan, hayvan , bitki ilişkilerinin, elleri ndeki kay
naklardan yararlanma bi çim ve dere celerine bağlı olarak ckonomilerinin ,
teknolojilerlnin , sosyal, politik , sanats al düzeyler inin aydınlatılması ge
rekmektedl r. Gene aynı bağlam içinde, o kültürleri ol uşturan insan top
lulUklannın Içinde yaşadıklan devrin mutlak t arihlendlrdlmclerlnln ya
pılmasına, gerek çağdaşları olan . diğer kültürleri , ya da uygarlıklan mey
dana get iren topluluklarla, gerekse doğal ve biyolojik çevrel eri ile olan
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iliqki ve kargfiklx etkilegimlerbin tiirniiyle aqikllga kavu~turulmaslna Ca- 
h g b d k ~ t a h .  Bu maclara !ka$u~t olarak afieornetrhh bugfin van&& 
aqamada ~arkeolo ji alanmda kdanzlan yontemler hsaca qoyle ozetlene- 
b i b  : 

A. Arkeolojik toprak a l t~  ve Wstii kaIm~laru2, oren yerlerinin sap 
tanmasinda : 

1. Optik yontemler (Prospection - onceden gijrme - yijntemleri) 
Hava fotograf~ arkeolojisi 
Fotogrametri 
2. Jeofiiiksel/fiziksel yontemler 
Rezistivit-e 
Elektrik sondasx v.l~. yijntemlerden yararlamhaktadir. 
B. Adceolojide qqitli kalint11ann ya9 tayinleri ile mutllaik twihlen- 

dirmelerde (bk. Goksu 1984) : 

1. Radyoaktif yontemler 
a. Radyoalrtif par~alanmadan kaynaklananIar : 
C - 14 (radyokarb on) 
1K - Ar (potasyum - Argon) 
U - 238 (Uranium 238) 
U - 235 (Uranium 235) 
Th - 232 (Thorium 232) 
Fizyon i z l e ~  saylmi v.b. gibi 
b, radyasyon &kisaiy1e enerji birikiminden k a p d d a r  : 
TL (Termoluminesans) 
ESR (Elekijron Spin Rezonans) 
2. Radyuaktif crhayan yijntecmler 
Jeofiziksel/manyetik alan degigimlerine dayananlar : pdeo/arkeo- 

manyetima 
Rasemizasyon (kemiklercde amino-asid ~de&~irmi) 
Uranium/Florin ( U  ve F rniktann~n iil~iimiine dayanmlar) . 
Obsidiyen Hidrasyonu (hidrasyon tabakaslnln oL.$i.mii) 
Cam ylizeyi .talb~aIk.alan. (cam yiizeyinin ~de&himden olu5an tabaika- 

larm ol~iimii) 
Varv analizi (balqk tabakalan saylml/ritmik doga olaylanndan kay- 

naklananlar ) 



Dendrokromloji (aga~ hdIcalarr sayrm/fi.tmik do& olaylama bag- 
fi; C - 14 iqin denetleyici ve diiijzeltjci tarihlendirme yijntemi) 

Hayvan hniB analizlerj. (hayvan kronoIojisi) gibi 
yijntemler ~o@nlukla uygulamnaktadu. 

C. Arkeolojik kabntdada ham maddeIerin sap tmmasl/Kaynak 
d l e r i  (kq. mksu 1984). Hamanaddel.erh t d i t i  de .toholo jj2r. diizey, 
ticaret, lkiiItiirel ili$derin hyhiatdmas1nda yararlamld~a gibi, dolaylr 
olwak da dozal Fevre ve iklim h h d a  da bazan bilgiler edinilebiLir. Bu 
amwIar igin geneIIikle tw, mermer, obsidiyen, kil, ~anak I;ijmIek, toprak, 
metal, d V.S. GrneWerin analizleri yap~lrr. B u m  w@nlukla 1sbk kian- 
yasaI ygntemler yerlerird daha cpk a~a$jzdaki yijntadere blrakmqlardir : 

Neutron aktivasyonu 
Atomik so@rma spektrometresi 
2. Diger fiziksel yiintemler 
Optik mikmskobi 
Optik Emisyon spcktrometresi i(spektra1 analiz) 
X - 19mr - floresansl 
Elektxon prob milrroanaIiz5 
X-19mz sapaunl 

Kinl3tsi v.b. g3bi. 
Kaynak maBzi&nds bu ve benzeri yiintemler, go& kez birarada da 

kuZImlzr. TL analizlerinde optik mikroskobiden yararlandd@ gibi. 

D. DoEd m e  ve biyalojik ortarmn, ekolojinin aydmlatslmas~, be- 
sin ekonomisi, eski t o p d  kulIaxl~m d a n l a m n  belirlenmesinde, niifus 
saptamaIamda : 

hleo  JarZreo-antropoloji 
Paleo J&ea&&ani 
PoLinroIoj i 
PaleoJarkeo-zooloji 
3;eomorEolajik ve Jecrkronalo jik sqitli yonternIcr 



F. Arkeulojik k d ~ n t l l m  tipolojik (tipsel) s]~lfflandlrlma1~da, 
tehalojik diizeyin beklenmesinde : 

Zstatist3k yiintader giderek mtm bir q d d d e  kdadmaga bqlan- 
rmqtxt. Ancak (;e$tli gmplara giren yiintemlerin, a p  d d m  dqmda, 
de&& at-naqla3: i ~ i n  d e  kdladdiklan u n t r t h s a m a b .  Oxnek o l a d  pol- 
len analizi (paholoji) poUmkronoIojisi isin oldurn kadar, dozal Cevre, 
bitki liirtiisii, ikbm ko~ullan iGn de ijnemIi bir giisterge sayllmaktadrr. 

G8r;iIdiifi gihi, kiiltiir tarihinin her ySniiyle ara~tlrrlmasxnda pr- 
dmu olmak iizere uyguIanan bu yeni arkeornetdc ylintemlerin arkeol* 
jiye kazand~sdlg~ biiyiik katkdam ymmda, yeni bazl somIar da ortaya 
g~haktadzr.  Buna bir anlamda yeni ban yiikiimliiIiikler de derlilebgir. 
1950'yi ba~langrq olarak kabul edersek, bugiin daha 35 f l lk bir geqmi~i 
olan bu, fen ve doga biIimlesinin pgitli yeni yiinternler topluluklmdan 
olugim bilh d m m ,  yani zn+kemetrinin, tuk tek, her p6nitcsninin 'ken- 
dine 5zgii bir dili ve dGerlendirilme b f w  v d w .  Bu arkeometrik. y k -  
temlerle xa@~srna yapanlar, bugin, m a n  zamm u a  r k ,e o m B t x i 5 t m  

oh& adl~nh&a&r. Afkeornetrist3erin am$~rmalauuu wlmh bir- 
liMe asd yorzrmIayacak ve ,somu&tra uIaqtrracak olm h s e  i'se nar ke 
o 1 oga dm. 

Bu tarzda e&im yapan kurumlara, bugiin ~ e ~ i t l i  iilkeI.erin Wversi- 
telecinde rastlmakzadzr. UZkemizde de biiyle bir eij;itim programma pr 
v e r b &  ant-& zosunlu ~gr'bi Igiiz'ijhn~ktedir. Bu Ida h&aPd;e hrkeoloji ve 
%tmt Tar¶& BSlMerl. oIan iiniversitelerhnhde, Yuksek L i s a  diizeyinde 
ej$i t ~ r n  yapabilecek, fen \re do~abiliimcilerle birlikte a~keologlam da yer- 
alacaB ~ U W E O M E T I ~  EnstitulerEmnin kurulmasi ile geqekle~ebilectktir. 

1969 HolrnzW' Q u d m  itradar B&r w X#w Xu&mcflt& M. Odv. Ed. Fak. 
Yay. 'No, 142'1 b d b u l ,  am. 
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~04% ve FEN B~L~MLER~NDE  YEN^ Y~~NTIEMLER : 
KAN ve DOKW ANAL~ZLER~ 

ve fen bilimleri yijntmlerinin a&wIoj jik 'bdgelere y@amma 
sl, h belgderde gklenen bilgilerin agga @ku-it~lmas~, de&-Iendidm& 
ve g-5 r;agXam gijzihijzde canlaaddmas~ aysmdan, arkwIaglasjn 
kendi y6rrtwnleriyI.e u l a $ m y a c a h h ,  y a b  zmana kadw hayal dahi 
edernqedderi Lad=, @q ve yeni dzrklar a p b l b .  

Giderek bir butiin h a k e  gelen diinyarmzda, tek tek b U h  adamlarx- 
nm, ya da t0k t& ;bdb daUamm ~agdav Him &wine ayak u y d m a -  
ya-, b i b  adadan, bilirn ddIm ve iiIkeIer arasl, Bilimler am1 iq ve 
awtrrma hirLi@ne gibnelrten baqka p x  o h & D  giwde ddha a~ ik  se- 
sk qekiIdc a a y a  pkm*&- 

Son yrlarda baqlat~lan bu tiir bazr ztxq~rrnalan burada hsaca giiz- 
den gqirece&. 

4 yI kadm Snce, British CoImbia'nm Victoria B. C. kentindeki BTi- 
tish Wlumbia Provincal Museum mdmb Thomas R, b y  ark- 
lojik kazdarda orfaya &an t q  ve kemik aletler iizerinde kaxl ve doku gibi 
protein kd1ntr2ma rastlamgtl. Gqen zamaa, imde bdann varIr&nm 
saptaatnasl, yerlerinden h a s r  ve analizi i& yeni ylintemler geli~tirdi. 
Bu dqrnalarda gimdiden son derece 8nemfi, gayrt~cl ve heyecan verici 
sonu&r elde dlebilmi~, h $ t u m ~ ~ a r  geE@&e de bin o kadar ilginq, 
oumli, ycni smughra vanlabiIe@ 0!asdgl  omya qhnqtu. 

hy'm arz+tmmlmna @re, m'keobjik .- ye ken& alet1.de, W. 
lanmlan s m a d a  odara yapqmq bulvnan bitki, h a m  ve insan, d o h  
ve km ka1mItrhmn iger&s, biyoIojik agdart faal protein ve enzimlar 
binlerce yrI boymca azelliklerini koruyabilmektedir. 

.Diinyanm (Kwey Amerika, &pa, Tsmil, f ran gl%i) pqit1i f lmle 
rindeki, cegitJli tipteki, ge$tli tqrakaIb ortamlama s&p 6renym3erin- 
den gelme yiizlerce alet ijzerinde yapxlarl anablerde, giiniimiir-den ijnce 

1*1 Prof- Dr. Rdet GAMBEL BLrirrcf i%d. 212, havutk6y/?STANBWI, 
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bidera yll boyunca konmabifm kan vc daha ba~ka orgmjk madde h- 
ht~ las r  saptan~bilmiqtir. B u n I w b  bugine kadar en eski kan kahnttsl 
I[ranlda C m o  civannd& Barda Bdka'dan gelen k d k t k .  KdmhIa~ 
amxnda kan ve mlyuvarlar iseren kan damarlan, ghgili ve diiz kas kahh-  
lm, hayvan ve insan sw ve Id parpmkIarr, kuqtiiyii ucu kahntdat?, ke 
eici ve 1 k a z ~ 5 1  d d e s d e  kolojen parqaciklan ~@billeri ml&bilir. $ismdiye 
kadar incdenen omelder G. 8, 500- 110.500 yd ams~ndaki bbir zaman diIi- 
mi i~inde yer aIlr ve Smej$b 350 iirnektea (sadece 9 t-si bari~) hep- 
sindc aletin kuIlamm ile i l d i  bu tiir kd~ntdar 'bulunmu$m. 

fqin en ijlginq yam, geligtirilen f i n d m  ve yapdan malkler s a p  
sinde, %u .tiir knn ve &ger protein kalmtxlannm iinsana mx, hapma m 
ait oldu&, ha'~vma aitse 'hmsi tiire &t oldu@mun sarptan&ilm~i.dir. 

Kukmm szramda k a m  alet yiizeyine baEIanmas1 p i h t i l ~ a  ile 
birwto b~ la r .  P&stllapna ymi k m a  sirasmda alywm1m r b o m ' k -  
la birlikte bir biiltimii ya$mznr siirdW, Her bir alyvvar yaklaglk olarak 
280 milyon hemoglobin molekiilii il;& ve su kaybi yiiziinden alyuvarla- 
nn 5ekE bzuldu& halde, geriye, baqka kan proteinleriyle kanqlk, nisps 
ten biiyiik m i h d a  hemoglobin kdrr. Bu protein, qakmaktag~ ya da do- 
&I cam gibi bijr al& fizeyinddki belIi barn ehi b @ h a  yiklekle t m ~  

lddiler olarak qekiIir. Toprakh, dlf i ,  kilTi bir ortam bazx bakteri ve man- 
tar1mn protein ka lm~Ian  iIe a h  yiizeyi arasmdaki baa h d m m  en- 
gelled@ idn, bu baglanma s h c i  daha da giidenir. 

AIet iIk Gnce diQiik giiqlii bir mik-roskopIa incelenlr. 1K;an ve protein 
y a y g s m ,  deneyimli bir gazden kapayacak &el bir-gSrlinhii vardir. 

Xranrn .ge-kten var olup o l m a d ~ b  saptamah we wama yerinden 
o~matmak igh, bu kan kalmtrn, bu ige yaraylglr bir srmda eritilir ve pIas- 
tik pipet& ucu ile kazrnarak ve Mkalanarak altt piizqhden agrrlrnas~ 
saglams. Elde &1en ijrnek bm&n soma idrar analizleriude lcullanrlan 
hemoglobine ve serum albumine duyarl~ olan bir test @dine uygulanlr, 
b g I d b i n ,  dwar rvc serum a h m i n i n  varlr& kanxtlmr. 

Tiir sap tamnas~ i ~ i n  Thmas H. b y  de&l!k ban y611temleri kullan- 
mi$Qr : I 

Herbir tiir, qi olmayan, s ~ r f  kendine Szga bir k m  molekiilleri pro- 
tej, diizenine sahip o l d u ~  icia, kan hmoglobini kristallerhin belirleyici 
$eMIerine baREllarak diir saptanabilir. U m  01x1, liyi i~leyen yijntem +sin 
yiiksek giiqIii mi kroskopa, ban Icimyasd eriyiklere, uyguImada us tahga, 
bilinen tiirlerin hemoglobin qekillerine ait bir rehbere ( hlavuza) ve m a -  
na ihtiyag vardrr, Elde edaen sonug t t !~  saptamasr. dlizeyhdedir. 



Cagdw bir protein aylrma yBntemim dayanan bu yijntem, protein- 
leri, elektriksel oIarak yiiksiiz ve bir elektr5k damla hareketdz M e  gel- 
dikleri p H  noktasma gore aymr. MolekiilIerin wizoelektrik noktasi (PI) II 
diye mlan  bu hmketsizlik noktas~ he~bir tiire gore &&ti& i~in, bu 
noktadan hareketle tiir ay lmi  yapmak miimkiiadiir. BijylelikIe her bir 

iqin fbir wit protein a p m a k i z i m  eIde d i h i q  olatr. Bu y6ntam li@n 
son derece kiiwk (COO manogr~am protein) Bmek yeterlidir, Aynca, Jcnis 
tal testinin gerek.tirdi& tipte, direkt kar$rIaqhrmada kullmlan (bihen 
tiirlerin hemoglobin ~ekillerine ait ) rehbere gereksbe  olmaknnn, brr 
yBntade, $tir diizeyi dtesinde de taksonomi;k hiiviyet saptmasl yap1Ia- 
bilir. 

Bu yiintm, antikorlam k m m s i ,  ve o d a m  bir konxnma meka- 
nizmasx olarak, yabancx proteinlerle b a ~ l a n m  esasrna dayamr. Loy, ge 
qitli hayvan tiirlerinde belli ban insan pmteini molekiiI1crine k a q ~  anti- 
krorlam i h t i I $ b i l , d i ~  bfr t&dk geliytbmC+tir. Bir g8rsellqti13ne @nts 
rniyle, thegn ,  insan kam oldu@nd.an ku~kuImiTan bir IZirnek, insana 
kmgl geli~tiri1dq olan bu mtikorlarla k a q ~  k q -  getirilir. Eger bu aFa- 
mada molekdler arasmda bir baglanma mqdana gelirse, s6z konusu Gi i~  

n@ia hiivjyeti kaxlltlamlg olur. Bu test iqin de tpk kii~iik (picogram 61; 
qitsunde) 6mek ~eterlidir. Ydunda bu yijntemi geIiqtirerek kan p p l a n  
saptamasma tgqebileceglni Th. Loy lunmak$adlr. 

Gerek izoeIektrik, gerekse bab~lkhk testi ySntemlerbIe, kristal tes- 
tindeci elveriqsizlikler oIm&slzm, bol miktarda Erne@ andizi krsa za- 
manda yaprIabilmektedir. Aynr z m a n  -siireci iqinde 20'g.e kadar limege 
bdc~labilmektedir. Ancak bu iki y6ntm p k  iIeri dihyde Iaboratuvar ola- 
naklan gerektirdikler;inden daha az kiilfetli ve daha ,basit test yijntemteri 
aragtinImaktadlr. 

Tiir saptama anaIizleri daha pek ~ o k  somIara lpk sapcak nitem- 
tedjr  : : . . : '  

- Aletlerjn iglevi ile ilgili ban s o m h  58ziimiine yarayabilir, 

- Hapadam ve zaman ancak sok kuru, donmy ya da su em- 
mi? ortamhda korunabilen bitki kahntrlam rastlanmd~g d m m -  
k d a ,  yiirenin !Mtki ve hapan alemiyle orada yagayanlmm besin Jrayndk- 
l an  hafimda bilgi saglayabilir- 



- Sit a m m  k a r + i ~ t r m I a ~ l a  bu tikIerin zamm ve mekh i&deki 
durumu ayddatIla,bilir. 

- Bu&hy prrateinzerinin IEF yiintemi andiziyle bugday tlirleti sap- 
tanabil&&nden, bn taknikten yararhmk* bugday, msxr  gibi tdullann 
tan- allnma siireci zaman ve m e k h  itjnde incelenebilir. 

Bu arada, ijzellilrle qalrmaktagi ve absidyen &let yapxrmxldan geriye 
'dim ~ M a l a r d a ,  yontma slrastnda yara dam dlerden slcrayan insan 
kanz~lla ;bollu@, ~h ~skeurtdan 8 n d  bir 6mdk rtoplulu@ 'haline getir- 
mc&e&. 

T h  H. Loy, yukanda s M  edilen, tiir saptamasma yiinelik ambler- 
den ddha ba~kalam~n Ida inceleaneye ya da pIadanmaya. d m ?  d d u b .  
nu bildiriyor. Bmlar henth geli~~irilme qmw~ndaidrr, fakat ae dmli 
geniq uEuJrIar ac$bll&eri qhdiden anlagrlryor : 

Biokimyasal etkidiklerini kolwnuq - o h  biomolekiil kdmtdarma en 
yeni biokimyasal yiintemler uyguIanarak : 

- Hiicre kalmtdmmn ve hen* bioetkin hdde olabilecek immii- 
nog2obinlerin varhh imiinolojik yijntemlcrle hayvan tiirlerinin -ve do- 
layrszpla tiirii $iikemdg oladarm- tdksy3acrmilc ili~kilerini genet& dlixyde 
incelmee rolanark saaayabilir. Btt yolla yerli 1661gesel rgsvplar incele- 
nebilir, genetik &rn g~ligimine qik sapIabilir. 

- Kullanrlmakta oIan immiiaokimyasal ve dektroforetik rehik- 
lerle pdsoepidemiolojik incelemeler yapdabilir, belirli saynllklann za- 
man icjndeki yeri saptaaabilir. Oysa bugbe kadar, tarih Zjncesi insanla 
rmn p& szt-an konusmda bilgi, a n d ,  beIirli baw saydiklardan 
meydam gelen. kemik zedelenxnellerinden pkanlmaj$ ~ l~~z l lyordu .  

KiitIe spektrometresi ve y a i  yeni geligtidmekte olan luzlandrrrltlllq 
kiitIe spektrornetresi yontemleri ile yerde~lcr (izotoplar ) iizerinde yaprla- 
cak araqtumalarla, dab da I I d  agamalara d a b i l i r  : 

- Kiitle spektmnetresi delta 180 Se nemeliIerin lkan kahhlarr in- 
c6Ienmt boIgesel dii7"ydde paleokhtolojilk sonuqIara vanlabilccektir. 

- Kiitfe spektmmetresi delta IlaC ve '5N ile hayvan ve insan beside 
rinh spesifik and* yap~labilecektir. 

- Hnh- .kiitle spektmmetresi ile, en minik Zjrnelder &- 
q~xmb, gok ~ ~ q i i l c  iirneklerin, ~temizZendiktem mra, radydkarbon ye= 
iilwenrnesi yaprlabilecektir. Bu, aletlerle kafbm i ~ e m  ocak vb. gibi 
Mmtllas arasxnda stratigrafi k bazlantl h m a &  gerek kalmadan, alet 
y a q m  dogmdan do-ya saptanmaslm sagayabilecek ve arkeolaglara 
biiyiik kolayhk sa~layacaktrr. 



dzet o l d ,  bu yiSntder, aletI& i9levlerini mdyokarbon ta- 
s;hldni sap-, arrkmbotmik ye arh10j.ilc am~tlmnalar yapfnak, in- 
mn kan g m p h ~  mumydara lihm k h d m  i n c e l d ,  ' b i n  ve b e  
kayddan, paleokIirnatoloj i, genetik evrim ve tak~rnomi~ sapnlIklar ve 
salgmlar konusunda bdgi d i e k  gibi p& wk alanda y d  ufukZar a g  
rnaktadlr. 

tllkemizde kan ve organik madde IrakntrIann~a a d k i  i& ilk d e h  
myijnii ijrnekIeri s q i w t i r .  Gelecek yllki toplan-da bwilara sit bilgi 
verebilecej$imizi umut ediyoruz. 
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Radyokarbon yiinterninin temelIeri L2bby $arafmdan yaW& ohxz- 
d o h  yd ijnce atdm~qtlr (Libby 1946). Y iintemin bdunmaslndan bu yana 
gok aaylda laboratuvar binlerce 6meB tarihlemi~, teori ve uygulamalar- 
daki degigikliJdere karq11k t a d  yiintern unzn yiIlzlr apt  kdmlgtw, 

Radyokarbon, veya &eki a&yla karbon-14, I4C, 5730 y111k yarr ijm- 
riiyIe dogadzi var o h  uzun ijmiirlii en yawn radyaizotoptur. Radyokar- 
bon atmosferin 'iist t~b&kalmda mot, I4N, atmnlarinm k m i k  13mZa- 
m yarattl& nijtronlarla ebkilqmesi svnucu lolupndctadir, Bu etkileq- 

~e&de yazabiIiriz. Buradan n nljtrozzu, p protonu behekted ir .  Gijriil- 
diiw gibi atrnosfere girmeye &an kozmik ~ d a r  yaratddan notron- 
Jar aracihB ile radyokarbonun yerkiirede var olrnasma aeden ohaktadlr. 
Bi4yIece oluqarz radyokarbon klsa skede oksijen ile biilegip karIrarbondiak- 
sit, CCh, g m a  dijnGw ye tiim atmosfere da&Ir. Buradan da bi& ve 
hayrraalardan olwjan canhhr evrenEne, okymuslm gqerek ijteki &boa 
imtoplan 'IC ve IT ile birlikte tiim organik rnaddelerjrr mp13mda varol- 
maya bdar ($&I, 1). Ber yrI yakla~lk 75 hg mdyikadbon olwt@u he- 
saphmmktahr. Radyokarbon 5730 yd yan GnaiirIii bir radyoizotoptur 
d a t i k .  Yani qu anda eIirnizde 1 kg radyokarbon olsa 5730 yd soma eL 
mizde 0.5 kg radyokarbon kalr. Ciinkii radyokarbon atom1.m wlrirdikle- 
rinden beta p a r d a n ,  P, fislatarak b c s m a k t a  ve te.krar awt, ' f ,  

a t o m h a  d~nii~mektedir, Bu radyoakif bo-p 



ATMOSFERDE AZOT I L E  ETKt LESWE 



bir radyokarbon aktivitesine sahip ulm. Ba saktivite canlr ~evresi ile kar- 
boa ah~veriginde bnlwdu@ siirece, yani yagad~gr siirece sabittir ve 1 
gram karbon i ~ i n  yyaklqrk 14 bozunsna/dakih kadirdxr. Bu iizgd aktif- 
ligi sabit olmasl her yll yerkiirede 7.5 kg radpkarbon olugmken 7.5 kg 
radyolkar'Ironm & bozunup azota deni@tii@inii, yml bir denlgmin M- 
mu+ oIdu&nu belirtir, Bu denge dtrsumu biitiin can11lar iqin gqerIidir ve 
allnan radyokarbon kadm bozundu&mdan iizgiil aktiflik sabittk Ne za- 
man ki mli 61Sr ve m s i  ile kaflbon alpver$i kmiIhe, saglgmda sa- 
hip oldu& ijzgiil aktiflik 5730 ydda ydanacak qekilde azalmaya baglar. 
Yani bir cad15730 yrl once Slmiiqse Mlntlsmn fizgiil aktiflig 7 bozun- 
ma/dakika, 11460 yd (2x5730 $1 ijnce ijlmii~se kalmnsmm 6zgCl aktif- 
lis 3.5 bozunma/dakika olacdktxr. Gijriildii& gibi tarihleme dm& as- 
h d a  kahnhdaki halen var oIan sadyokarbon ijzgiil aktiElimin bulm- 
mas1 demektir. Yalnlz bunun igin baa varsaymlar yapmarmz gerekir. 
Bunlardan birixlcisine giire yapaym c d z l a m  ge~mi~ ten  giiniimiize 6zgiil 
aktifhkleri daima yakla& 14 bonmma/dakikadrr. I k h c i  varsayzmvalza 
giire ise tiim canlrlar yagadiklan siirece a y i  bzgiil aktiflige- sahiptir. 
U~iiacii varsayrmzmzz can11 oldiikten sonra sevresi ile karbon dqveri$- 
nin olma&adlr. Bu temcI varsayrnTarIa bqlanrlan radyokarbon yijntemi 
&ha s o d m  varsaymlmn d o h  olmadr&mn anladmas1 iiaerine da 
&ikliklere u@arm~, faht elde edilen ' tarihIerin giinik$&n yakla$& 
1 OOOO yrl Zjncesine kadar duzd tilebilrnesi sa~lanmi~tir. Ciinkii geqmiqte 
iSzgul aktifligin 6nemli artmdar ve azalrnaIar gijsterdigi, baxi organik 
maddelerin izatop aynSrnasi deniIen olay sonucu I4C bakrmndan I2C ve 
"C atondam @re zenginlegtigi veya fakirlegtigi, toprak altlnda bazr &- 
nek tiirlexinin qevreleriyle karbon alwtri$ni siirdiirdiikleri bulunmup 
tur. Fakat yukanda da be1irttiBmi.z gibi biiitiin bu sapmalarl bilmek ve 
hesaplanart tarihtc dikeItme yapmak ve GrneDn 6Idiis tarihi saptamak 
miimkiindiir ve yaphak-hdrr. 

TarihIeme i ~ i n  Szga aktifZk til@imleri Id ld~bi lece&i  gibi, bir 6r- 
nekte ihaten var .oIm I t / %  0-1 da kdlanrm~k rn-d*. ~~~ bu 
oran yasayan canldarda yaklwlk 1/1012 degerjndedir. Yani bir Smekte 
her 10" =C atomurn kaqlbk yaln~z 1 m e  14C atomu v a r h  Benzer l4C/ 
13C oram ise yaklqxk 1 JIPo dm. GiSriildiij$$ gibi dogada radyakarbon 
ate& karbon hotoplanna g6re cok wk azdlr. Buna karshk uyguIamada 
eerek radyoaktif saylrn ytintmleri gerekse son ydlarda geligtirilm hz- 
hnhrrah kiitle spektrometreleri (Gove ve ark. 1980, W d l  1980, Hedges 
1981, Gillespie ve ark. 1984, W%lfli 1984, Uzbakan 19855 bir ijrnekteki 
6zgd &ifigi veya I4C/l2C oran~m bulsnak miimkiindriir. UG fmkh t h e k  
iqin Gzgd aktiflik ve 14CIUC oranlamnm lirneklerin ijldilderi zamandan 
@nihiize nas11. de&tiMerinE .Mac8 giirelim (Sew. 2). 



~ G I  Ahtivlh ~botunrnrr/Uaklk~/ t gram kmban) 

wa--~s 

A h e 3  yaklaqlk 70000 yd (yakIa91k 12x5730 jd) ijnce, B iim4-i 
yakbrk 30000 p l  (yakZaqlk 5x5730 yt1) Snce, C Erne& yaklaglk 12000 yd  
(yakl*dc 2x5730 y1) 5nce 6Irniiq ofsunlar. Har i i ~  8rn& -de 6Idukleri mda 
@de .teodk olarak adm&nZan yatay do&unun belirttigi 6zgiil &if- 
lik veya W/UC ormna sahip ~Iacaklardlr. Zaman gec$kqe bu degerler 
d a c a k  ve giiniimiizde, yani MS 1985 yllxnda, bu ijrneklerle yapdan 61- 
t$rn degerleri kstbaca w a d e  gijsterilm saydm dii.secehir. iqte radyo 
aktivite saym sistemlerinde 6mekte hden var o h  6zgiil &tEligin 61- 
gfimii, hzImdmcik kiitle sperktmmetrelerinde ise "C/*% o m n  61wii 
yap~Iarah ijrnek tarihlendirilmektedir. Daha iince belirtildig vc Sekil. 2 
de de giisterildf gibi teorik olarak, yayyan cmblmda sabit kabd edi- 
3en degerler ashda gerqek olarak adlandd~an e&i ile giisteriIdi& gibi 
de&yneIer gostermi+tir. Bunun i ~ i n  hesaplanaa tarihlerde diizeltmeler 
yapmak gereklidir ve bu dtixeltrne gkiniixaiizden yakla?& 10000 pl on- 
sine kadarki taribler i ~ i n  yapdabilmektedir. 



Tarihlmesi istenen bir ijrnekte halen var olan 6zgiil radyokdou 
aktivitesinin ijl@hesi i& mdyoaktivite saylmx yliinteminin kuIIaruIdz- 
~ m d a n  soz etmiqtik. Bu yijntemler rxygulamada fmklfikIar g6stemekle 
birlikte, hepsinde k m  yerinden bulunup getirilea 6rncIcler Gnce fjziksel 
ve kimyasd i$emTerle, iirnek ile birlikte var olabiecek baqka o r g a d  
maddeleden t.mnizlenir. M a  soma ijme'k oksi jen ile gak~lardk ka-- 
bondioksit, COz, g m  elde ediIir. fqte bu i~lem basana~rndan soma uygu- 
lamalar degqmeye baglar, Bazl sisfemlerde elde edilen COz dalm sonra 
asetilen, G &, gazma donii~tiiriiliir ve s a w  gap olarak sayaqIara dol- 
durulur, ibazl sisitemlerde eIde dilen COz Ibcnzene, 'G l&' ddniigtiiriiliip 
s ~ v l  sintilasyon yijntemi ile aktivite say~mr y a p h .  Ban sistemlerde ise 
elde ediZen COP gau iyice safla~hn1d1kta.n soma orant~h gaz sayacrna dol- 
durulup s a ,  gan oI& M r n I ~ r .  ODW Fjziik B51ihE Radyokarbon 
Araqtxrma L;Uboratuvarr'nda kullsmilan bu sonuncu yijntemdir. (ozbakan 
1973, 1982, Engin ve Giilex 1984) 

Kan yerlerinden d i i n e  uygun toplanan i5rn~kler laboratuvarda 6n 
i~lmden gqifl~ldikten lsom oksijen ile q u m z  tiip iginde kontrollu oIa- 
& yakrbr ve COx eIlde dilir. Saflaijhrzlan 602 daha sonm yaMapk i i ~  haf. 
tddx hdklmeye dlmp COz ile bis%e var ol&il.6c& ve ynrx ijrlnrii yakla- 
$I% 4 giin vlan r a d y d t i f  rafdunun ~ I c  olm~tsl ~saglarnr. Daha son= 6r= 
n ~ k  ielrrar sdflqhx?l~p orantzll gaz sayacma lbelirli bir ibm~nr;ta dolduru- 
lur ve sayacrn plate eKsi $ziIip saqrlm ~ ~ Z l t r t j l  hetsapJa~l&tan sonra sa- 
y m  iqlemine milir. Saym belirli ardlklafla tdcmdam~ak y a q k  48 
saat siindiifiltir. AFI 'iglemler giln'iimiiz 6zgiiI ahtifI@nin, yani 6rncMe- 
rin yagadiklan 1-e s&ip oldddan aMi@n# bulunmasl a a c ~ y l a  h E  
Tmlan NBjS Oksrtlfi &it iimegi rve s a p  sisteaninin t z b m 3 ~ m r  f@n 
h U d m  antmit &me3  iqin de uygdanlr. Lalboratuvarda eIde edilw 
61we IdeZmIeri ve sqitIi tarihleme sonu~lan TUB]tTAK Arkeurmetri Uni- 
tesi Bilimsel TopXant~ Bildirileri kitaplannda g6Viildbilir (6abakm 198 I,  
194, 1985)d 

Radyokarbon tarihlerhin yarnada q= ile veriIen bir belirsizlik dduh 
giidilrnsktedir. Bu belirsizlik ijrnc@~ saym verilerinin istatistignden 
kaynaManan ve ~ & d u k l a  7 10 deniIen m d ~ r .  Yani 6l*en de&dere 
g6re .ijmegn gerwk y m n  9.Q 67 olaslhlda belirtiIen smrIar araslnda 
olaca& darmnw gelir. Bu bebizl ih kagndmazdrr ve ancak s a w  s i s  
temi geligtiderek ve saym iglerni siiresi uaahlarak kii@tiiIebilir. Bu b~ 
lirsidik gift y6dii yani i.tatisti.ktidir. Oysa h e &  rtarihlenmesiede var 



olabilecek tek yljnlii yani &stemat& olaa belirsidikleri kolayca bihek 
olanaks~zdir. K a n  yerinde . t e h  kullanmadan iitiirii ddha eski yaq \eree 
bilecek omekler olabilir. V q a  ijrne* karqabilecek bit& kiikii gibi or- 
ganik maddeler Brnegin yagmn oIdu@ndan daha yeni ohasma neden 
oIabilir. Bunlar ve benzerleri gibi tek yisnii. behsizlikler domrabilecek 
etkfleri ancak p k  saylda ve aynr zamana tarihlenebilecek iimcklerle gijm 
biliriz. Yoksa tek bir omek fie elde edilen tek bir tarihi p& kez tek 
yijdii belirsizrikten y o k m  gibi diigiinrntk zordur. Bunun icin laboratu- 
vara gden omelder yeterliyse ve rniimkibe aym erne& par~alasa biSliip 
ayn ayn tarihlemek yararh ohlaktadrs. 

Bmeklerim toplanmasr, konmmas~ ve Eaboratuvara gerekti& sekilde 
ulaghnlmas~ idn gerekli kurallar (Michael ve Ralph 1971, Geyh 1971, 
Tite 1972, Michels 1973, Aitken 1974, Onbakan 1983) s8zettisimiz tek 
y6dii belirsizliklere nedea olmamak isin konuImu~tur. Y a h z  b d a  bir 
noktaya dikkat etmek gerekir. Her ne kadar bu kmllam o l d u ~ c a  uy- 
mak tarlhlemenin saglkh yapdnbilmesi ii$n gaeIcli ise de, gerekd@nden 
aSua titiz davranp yasarImlabilemk birqok Crnegi gadar dveri~siz d e  
yip toplamamak hatdl bir davranx$lr. Cok kereler iimeklerin ellc topla- 
n ~ p  toplammayaca& sorulmaktadrr. Temiz bir el, temiz derken ijrnege 
ba~ka crrganik madde bulagtmnayacak el stiylenmektcdir, 6mek top1 a- 
maya hi~bir m engel degildir. Kal& 'ki IInarslIlar uyulabilsin ldiye konul- 
makta, omek toplayandan yaln~zca b i h ~ l i  hareket ctmesini istemektedir. 
Yoksa ig i  qmya gotmenin tarihlemye san~.ld&nm aksine so& kez pek 
de y m  y~hhls. 

AITKEN, M. S., - Phmles and Mhmolag~r, 2, Baskx, C l m d o a  ms, Qxford. 
IW4 

ERGIN, M,, GG'LER. R., - Radyokarbon Tariblemesi, T&3hAK Ask8ometrl 
Is& Bilhsel Taplmh Rildirlleri I, War4 m t T A K  Yagmlar No. 591, 5. 

If 5 - 131. 

GTUmPIE, R. w Ark., - Radiocarbon Measurem~~t  by AcceI~rator Mass Speck.. 
1984 b m e k y  : An Early Selection of Dates, hchaeometry 26, 1, S. 15 - 20. 

GOVE, H. E, ve Ark, - Radiocarbon Dating with Tmdem Electrostatic Accelerators. 
1980 Radiocarbon, 22, 3, S. 78.5- 703. 

GEYH. M. A, - Die Anwendung der 14C - Methodel ClamWer Tektonischo H a d l  
1071 Clmsthal- ZalterPeld. 

T I A U ,  E. T., - Adva~ces in CarbDa Dating Us- Hing Energy Mass Spectrometers, 
1980 Contemp. Phys., 21, 4, S. 345- 358. 

HEDGES, R. E. M., - Rm3fw:arbon D a W  with an Acce1eraeOr : m w  and Prevl.$w, 
19a Archaeometrg, 23, 1, s. 3- ls. 



LIBBY, W. F., -Pb~s. Review, 69, gn. [I955 y?h bas~mc h%by tarafindaa paslebn 
18.46 ~REtiocarbon DatLngs, Unlv. Chicago Press, kitabmdarz bahm)  

MICJ3AEL ve RATgH, - mttag Techniquas Tor the Archo&uhgist, MIT Press, 
1971 Cam:kiam. 

MICEC3E, 3. W., - D a W  Methods in Archrnlom, Semtaar REG, New York. 
3 973 

OZBAKAN, M. - Calibration and Prelimin- R d t s  from the R W c a r b o n  Dating 
1673 System of M.E.T.U. Physics Depmtment, Mister Tezi, Auk- 

1W1 TjXnkpe, Tspedk ve uztepe - Ait C- 14 Sonuqlm, -- 
Arkeometd Vnitesi Bilimsel Teplant~ BIIdir i~d U, h&a@ 2lhiv. Y e  
smlm. 

1082 Caxbw - 14 Measumments of Dendrochnmologically Dated Wood S m p  
Ies Fmm The Anabliaa Plateau, Doktura TezL, Ankara 

lsa8 Radyukanbm Tlazihlendidmesinde h e k  Krlenmesf ve S a m  Y6n. 
temIer5nden Kaynaklmtm BelksfzZikler, TUBfTAK Afkeometri O ~ t e s i  
BilbmeI Troplmh Bildirilerl JU, m i T A K  Yaslnlm No. 586, S. 117 - 122. 
( A p t  hitap% Radyokarbon TarWemesiade KuIlanllan Chrnek T(lrlmi ve 
BualaraP Topl~nmasl, S. 123 - 128, b-1 

19S4 O,D.T.nd C - M  I&borrttu,vmmda Papllan T&hIendime Sonuqlan, Tif- 
BIT& Arkmmetri Unitesf Bilimset Toglmh B 3 W r i  IV, TOBfiAK Y* 
j m k s  Nb. SQZ. s. 167 - 176, 

1985 0D.T.u- Pi& B61hU. Radyokarbw Aragtuna Laboratuvm Tariblen- 
d i m e  Sontx$an, m t T A K  ArkeomeM oniesl Bilimsel Toplant1 BIldl- 
rIleri V, TOBf'XAK Y a y d a n  No. 813, 5.103 - 108. (Aym RItapta, Radyc. 
IrwMn TGnteminde Yeni Uygukm8.l~ B3r Bduq ve Y*ek EnW) 
Kiitle Spktmmetrelerl, S. loa - 114, bakmnl 

TITE, M, S., - Methods of Physi~rrZ Badnation 'h Archaeology, Seminar PressI 
1972 h d r a  ve New %rk 

W&SlJ, W., - -1e Atom Counting with Acmlmtor~. Eumphysics, News, 15, 2, 
5. 1-4.  





ELEKTROM SPIN REZQMANS (ESR) TAR~HLEN])~ IWE 
YONTEM~ : ~ K E O L Q J ~ K  UYGULAMASI 

ArkeoIojide Jmllanrlan taTi!hlendirme yijrrtemlerini ~Tadpsikt8 o h n  

we uradyoaktif olmayan~ diye kdbaca iki Gijliime aymnak mtimkiindiir. 
Radyoaktif olan ySntemler yine kendi iqinde iki ayn bijliimde incelenir. 
Bunlardan birincisi radyoaktif maddelerin miktanntn zaman1a malma- 
srna dayanan, Karbon- 14 ye Potasyum/hrgan @i fintderdir, Ikincisi 
ise, sadyoaktiviteden dolap qskan enerjinin rnadde iGmde biriktirilmesj 
olapna day= ki elektron spin rezonans bu tiir tarihlendhne gri intds  
rine bir Grncktir. Unm zarnandrr y q  ~tayinhdc kullantlagelen ba gmpta- 
Id %emoIkEnesans (TL) SPlijntemiyIe aym prensibi payIapam~a kaqm 
&R yiinteminin TL yijnteminc @re b a z ~  iistiinIiikleri vwd~r. Bunlar 
~ 6 y 1  e s~rdsmabik : 

1. Ol$m slrasinda ESR merkwderi bozuIma&& t&in ijlqii istenilen 
sayida aynr ijmakle teharlaa~biIir, 

2. ESR m s e l  elaylara ka-I daha az 'duyar11 ddu@ iqin kullaru- 
lan maddenin tanecihlerinin belirli bir biiyiikliikte o h a  qartr yoktur. 

3. b e k  ham1ama ve oda sicak.h&nda Slqii a h  i+lemleri sok 
aa5a kola*. 

4. T o k d  vis. gibi organik rnadde1erin jnceIem&nde de bu Jriin- 
tern bagan ile kuIIm1maktadrr. 

Radyoaktif elmmtler kararslz dup pqdanaraik kimyasal o l d  
f ark11 6zelZikte e1emmtIere d6niiqiirler. Bu o lu~um sirasmda, farkh ad- 
lards (alfa, 'beta, gama) , enerji taS1ya.n par~ack veya I S I ~  salarIar. Bijy 
le radyoaktif element1er birgok k a y a ~  ve minarellerin histal yaprsmda 
5 e r  miktarda bulunur ve sald~blan enerji tagyan parqacddar yapfdaE 
elektmnlarr bag11 bulmdddan yerlerden kopanrlar- 



Nomalde, elektmdar bz@L olduklan ~ k i r d e k  e t d d a  dolmken 
ken& &enIesi &afmda da IdidnerIer (spin hawk&} pve z ~ t  yiinde spin 
hareketi yapan elektron giftleri geklhde bulunurlar. Bdardan bjrinin 
yerinden Jmpanhas~ halinde gcride tck elektmn kah .  Buna q i f t lq -  
mmi$ elektronm da cKy&iTiriz, B0yI.e bir elektronuu spin h k & i  bu 
elektmna manyetik bir iizellik h n d m r  ve bu elektron bir umknatls- 
C&U o l d  dii@iiI&ilir. Brz ijzelli& s d f ~ p  maddelere aparammyetiks 
rnaddeler denir. Bir maa.yet& alana k o m d &  takdirde madde i~inde3ri 
bu mknatlsmklar geliqi giizel yijderde dafjhnqhrdu ve hepsi aym en=- 
jiye sahiptir1e.r. manyetik dana kondu&da hu rnhatnc~War ya 
manyet& a h  yiSniinde ya da buna at y6nde yiinlenirler. Manye& d m  
H ise, H nm zlt yiiniinde yijnlmenlerin enerjife~i pH Ldar artacak, H nm 
ayn~ yijniknd~ y6nlenenlerin enerjileri ise ayru mikw (fl) azalacaktm 
Bum& fi e l h u n  onanyet& nmenti olup p = k gf!, 9 : spin h v a n  
tum saysr, P : Bohr magneton ve g : elektronun pk;rilek etrahnda do. 
lanmasmmn ve spin haretetinin mhat l s  GzeUi$jine katkl derecesini glis 
texen faktSr. lB6yIece elektrodar manyetik aIanta aym @aide y6lnlma- 
ler veya ztt yiSnde yijnJmenIer olarak iki grub aphrlar, (Seki1 1). lki 
grubun enerjileri fwkh degerdedir ve d a n n d a  gPH hdar  enerji farh 
a r b .  Enerjisi bu merji farkma @it elan bir elektmmanyetik dalga 
mxldeye gijlnderilirse diiqiik enerjiye sAip oIan elektronlar bu enerjiyi 
alrp yiiksek enerjili dektron gmbuna dijni.L$irIer. DiEer Mr deyi~le, H 
manyeti k d m  yijnhdc yiinlemig elek tron m&rmtrsTan elektmmanys 
tik enerj iyi dmcet H manyetik aIarwun z l e  yijniinde yiinlenirler. Bu olaya 
aEl.ektron Spin Rezonansn (ESR) o1ap denir ve spcktrometrede bu olay 
qekd 1 de giiriilen bir s p e k t d a  Jceridini g6sterir. Spektmnun biiyiik- 
liigindcn mad& iindeki t$-tlegrnemi+- dektronlann, bqka bir deyiqle, 
yiinlerjni de&tiren elektmn &at~s~klannrn aayllsl hesaplan~r. 

ESP Yiinteml ile Tarihlendinm 
Her maddenin ESR hassasiyeti farkIxdrr. Bum 0kalKbre etmek igin 

incelenen madde yapay d a d  bilincn dozlarclaki qmlarla ~~mlanxr. Sckil 
2'de giiriildiigii gibi verilen doza kaqxllk bu dozda ESR yapm dektron- 
l a m  says1 isaretIencliginde bu bir dom verir. Bu do&unun geriye uza- 
t d n ~ ~ s l  ile Qulunan doz miktan ise aarkeolojik dozn, R, oIarak bibilinir* 
Bu miktw arlkdojik maddede son ~.s~lh'ld~@ndan bu yana olu~an el&. 
troa m h a I t r ~ ~ 1 a n n r  says~drr. Maddenia smelik dgbileceg doz m$k- 
tar: madde i~ ine  konan uzel dozimetrelerle 61Mii.r ve maddenin yqi,  

Arkeolojik doz 
Yag = 

Sene1.i.k dm 
. I  1 



.Bu fintanin gqerlililr: slnm M d m  iimj$in cinsine bas olarak 
IOP yd vcya bundan azdrx. Yag hesabmdaki toplam hata ise ,% 15 - 20 .&r, 

ESR ylintdni deolo j ik  maddcIere il'k uygdayan Mc Morris 
(1969) fir. Dab soma he yiintemin kalsit (Ikeya 1975, 1978; Tiirethen 
ve Ark. 1979; Yokoyama ve Ark. 3983; Yokqyma ve Ark. 1984 a; Smith 
ve Ark. 1984; Griin 1984; Wieser .ve Ark 19841, tortul ,kamlar (Siegele 
vc Mangini 1984; Yokoyama ve Ark, 1984 'b), deniz Ubuklan (Radke ve 
Ark. ,1984; Hiitt ve Ark, 1984) kemi;kIer (Sdes ve Oduwok 1984.; Regulla 
ve Ark. 1984 a; Henning ve Ark. 1981; Rubins 1984; Beys 1984; Liritzis 
ve Ark. 19W), d i ~  ve die rnieesi (Schwaxa 1984; Gr ih  ve lnuernati 1984; 
Ikeya 19781, tekstil V.S. gibi organik maddeIer (Regulla ve Ark, 1984 b; 
I,kqa ve ,Toshikatsu 19841, mermerler (Cordisahi ve Ark. 1983) ve &- 
rniikta$Ean (Rubins ve Ark. 1978, 1981, 1982; Ganison ve Ark, 1981; 
Oriffiths ve Ark. 1982, 1983; Robins 1984; Ozer 1984) gibi mkeulojik ve 
jeolojik .maddelere trygulmalarr rapor edilmigtir. 

ESR yijntcmi ile tdendirmc' yapdabilmesi i ~ i n  qeqitli ywdmkl 
analizlere &tiyap v d ~ r .  drne&n, maddenin yllIik radyasyon dozunun 
saptanabihesi igin uranyurn (U) , toryum (Th), pohsyum (-K) gibi rad- 
yoaktif elementlerill miktarJanm tzyini ve ESR spektnununm qok kar- 
ma~rk olduh  hallerde dogal q m m m  yaratt~g~ paramanyetxk merkmle 
rh spektmunu maddede b u ~ ~  katk~lann ESR spektnzmundan ayl- 
dbilmek i ~ i n  bu katkr1a-m niitron aktivasyon d i z i ,  atomik so@rma 
ve x - 1y.m flomarrsi gibi tekniklerle sap tanmasz gerebehedir .  

Simdiye kadar Orta Do& T h i k  Universitdnde ESR y6ntemiyle 
Antalya civanndaki Dilara rna&rasmdan aEmn ibis dikitln yag ICY yrl 
va Tiilintepc k m s m h  alrnan -a;ktapxn ya@a 7x  110" yl1 o l d  31e- 
saplandz. Aynl zamanda Desmentepe, Tiihtepe ve Tepecik l c a n l a h  

ESR yiinteminin arkeolojiye uygdanmasr buluntulam tarihEendi- 
rilmesi ve gmplandmlmasi yijniinden ijnem tapndctadrr. TL gSnteminc 
@re iistiinliiklerine ilaveten tekscil v.s. gibi organ& rnaddeleri kceleye 
bi& o h s l  ESR yiintemhh uygdanma d m l m  d a b  da geni~letmigtir. 
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!$EKfL I : Basit bir sisternin enerj i sevfyelerI ye ESR 
roguma spektrumu 

SEKiL 2 : Gama 13rnl dotu Ile ESR yapan elektmnlarln 
saylslnln artlsr. 



TERMoL~~~~M~NEsANs Y ~ I T E M ~ ~  k~ ARK~EOLOJ~ K 
YAS T A Y ~ N ~  

K e r d ,  p i e s  w, yamup gdhaktw ve okidyen, v l ~ h n i ' k :  
dm, meteor, d, sariat we &t @bi kalsit o l u ~ ~  ve beazeri inor- 
gmik obje ve malzemelerin i~ris indc ugifseIi s a t ,  gibi c a l m  fiziksel 
mekanhuIar v a r b .  Bu cr5;ii'reli saat* bir aarktolojik xaman- BIprm 
aygrtz @bi ~ Z l g l r ;  hem sifirlarna ozeUi& yard~r hem da o t m t i k i r .  TQ. 
me1 problem, saalin qfiesini  @zerek g q e k  z m ,  yani arkeolojik yay 
bdmaktlr. 

Saati hccIeyip $ifr&ni c$jzen fizfiksel yantemlerdw biri de temo- 
liirninesans (TL) yGnt&dlr, Burada amacmm TL ytintemini ve bu yijn- 
ternin arkmlojideki uygulamalm Iasaca ads- bir bagka deyigle, 
saatin g&$ma prmsiplerini ve $.fminin .tekn@ni gene1 ~izgile 
niyle sunmakbr. Y a h z  y i i n t d  mlatmqa bqlamadm once TL olayln~n 
ne o~du&nu, Wyle bir a m q  jqin w l l  JculIandabildiEini krsaca gorelim. 

Baa maddeler ~smhhklan 7 m n  qrma yaparlar, Bu fiziksel ohya 
~u~t.ma iIe ~ q r n a n  damma gelen t o l i im inesans  (TL) denir. Hemen 
belirtefim ski, TI, olayl ba~ka bir olayln sonucmda o l q d t  adir. Madde- 
l& i~lerinde ve pvrelerinde eser m i k t d  uranyutn (U) toryum {Th) 
w pomytm (K) @i dyoaktif  elementIer mrdlr. Bunlardan gkm rad- 
yasyonlar [dh (a) ve beta (8) par~acikIm iEe g a a  (r) x!pnlan] mad- 
denin a t d m  ile eikilqerek enerjilerini yitirirler. Bur enerjinin 'bir krsm 
madde i~ iade  birikir .ye maddedn 300' C - SOOO C ye kadar 1~1tdnms1 du- 
rn& l g ~ k  o h a ~ k  d a r .  C h  wrk rniktan maddenin biriktirdig wd. 
yasj'on enerjisi mibarma IbagX~dsr. Ne W a r  quk enerji btrihirse o kadar 
cpk x~xk gkm. H ~ c  enerji biri-i~ ise, veya birikea enerji he~bangi 
bir nedenIe, amegin rsmm.a ile, k a l m q  Sse, dogal dar& hiq qzk (gSriiI- 
msyecdc y a i  hi$ TL olmayacalct~r. Dme'k oluyor ki TL, maddenin eetki- 
levti3 toplam radpalsyon smfktan (dozu) mnucunda birikcn anerjinin ve 
bu enerrjinin Ibirikmesi isin gqen sii.rexljn blayh ;bir liih$.2siidiir. Y6nte- 
min temel problami de rbu siimmh buZmmasadrr. 



Maddede enerji birik,imi gu ~ekilde olmaktadr : maddenin afomlm 
ile etkiIesen r a d y a ~ n l a r  a torn1 am bag11 elektronlmn 'ba;?llarmr koparsr 
ve merji kazandmrlar, Bu elektronlarm lbir krsmx kazand~gl enerjiyi 
an~nda g d  vcrerek eski yerIcrine veya b-er ycrlerc geri doncrlcr. Bir 
k ~ s m ~  ise maddenin kristal yaplsmda ~ g i t l i  nedenlerle olu~an ve atuzakr 
denilen yerfere baglarurlar vc biSylece eski yederine idhen elektronlarm 
tersine radyaspndan akF3Han enerjiyi geri vemeyip bu hrzaklarda bi- 
drtirmi~ olurlar. 

Biriken enerjinin s51rWanabilrne siiresi, yani elcktronhm ix~zaklarda 
kdma siireJeri F r e  gartI-a ve tuzak Bzellikrerine b a a ~ h .  Bika~ da- 
kikadan bir milyon ylla kadar eIektronlar~ tutabiIea tuzaklar vardrr. D* 
gaI olarak bizi ilgilendiren u r n  ijmiirIii hzz~kTar&r. Ciinkii, ancak bu 
tuzaklar bastan itibaren yakala&.klarr tiim elektmnlm l rodar  ve bijy- 
lece radyasgronla saglanan encrji tarn olarak bkikmi~ olur, JIerjki sat~r- 
h d a  da beGrttigiTlriz gibi bu, tarileme &in sa~lmmas~, gemken ko~ul- 
lardan biridir. 

1 - Urneklerin pm-esinde ve icirade eser miktxda bulunan radyo- 
' 

aktif elementlerden gkan mdyasyonun ~iddeti (birinz z;unmdaki mik ta- 
n) ob jenin tarihi boyunca sabi t kalmahdr. 

2 - Tarlhlenesek olaym meydana geldig andan (BmeBn, ~ a n a k  - 
~6rnldderin pi~irildig tarihten) bu yana bitiken enerjiden her:han@ bir 
kayip veya ka& olmarnah; Wii  kommug ohalrdr. 

3 - Yq tayini yapdacak malzemeyi bir dyasyon  enerjisi deposu 
olarak d$iiniirsek, bu deponun qok biiyiik olmas~ ve enerji birikinzi ba- 
kmndan heniir, dolmamg o h s ~  gcrekir. 

4 - Tar?hIeme enerji bidkiminin ba~lang~q tarjhiii ~erir .  Bu ne- 
denle, hnWenecek rnzddenin gesmiginde enerji biriE,mhia bagladzf?g 
a m  bir ar!ke~3oj 4k riinmi olmalrd~r qki yaplan iq ib ir d a m  t q ~ s ~ n .  Ome- 
gin, qanak-qSmIelr. y a p m d a  pi~irilme s~caklxg 400' C den yfks& 01- 
dug- igin pi~irihe anmda hamurun kiIinde ve Irildeki minedlerde 6n- 
ccden birikmiq enerji varsa pi~irme mrasmdaki lsrnmadan dolayr bu ener- 
ji lraybolur ve [bijylect: Tk. saati s s f i r ~ a ~ ~  oIw-. Cornlek yiiksek srcakl~ga 
kadar bir d&a  hi^ ~srnmaz ise TL tarihlemesi @ml& y q u n  tazkini 
verecektir. 

5 - Maddeden &an TL ile maddenin al&gz radyaspn m i k ~ a n  ara 
srndaki ba&mruun, 'bulunabilmesi gerekir. Bir baqka deyigle birim rad- 



yasyan miktan (rad.) bqma  ne kaclar TL elde d d i H  ve radyasyon mik- 
tan degivtik~e TL m i k t a m  ne qekilde deB~tigi rnatematiksel bir ba- 
&ntr de if& edilerbilmekidir. 

Ya? tayini yapdslcak bir maddenin bu 6zeUikIerl tqmasi gexekir, 
Bu ndenle, ijncelikle ijmeklerin bu ko~ullan .s@ayp sa~lamad&?an 
aragtmhr, saayanlarla iIg% qahgxualslra d m  e a r ,  

lsuraya kadar gu nuktayr aalaimaya M A :  Bir maddede bkiken 
radyasyon enerjisi miktan o maddmin radyasyonrrn etlsisinde kaldla 
&ye. yani o rnaddmin yagma basMr. Bkiken toplam enerji bir ydda 
b?riken enerjae biiliiuihe enerjinin kac ylldan beri taplaxvnakta olclu@ 
bir bn$ka d@$e, maddenin yaqlmn ne d d u b  'bulunur. 

Denepel o h k ,  toplaean enarji maddenin ~srdinasz i l ~  vik o I a d  
ortaya d a r .  TL c ihmda slcakl~ga karq~ I $ I ~  ~iddetini gijsteren, q u n a  
egrisi~ (glow m e )  dedigjjmiz mbir grafik $ekIinde elde edilir. Btma dogal 
l$una e&si, verdig zmaya da dogal TL dexlir. 

Laboratuvarda degeri bilhen radysyaa kayna&ndan yararlmarak 
belirli miktmdaki radyasyona k 8 1 .  amelderin verdi& r ~ l r n a  e@isi oh$- 
liir. Buradan bidm mdyasyan doztma karq ne kadar gkacag~ sap- 
tamr. 

Bifim mmanda (bir y~lda) 6meHerin &dl& radyasyon dozmu be 
klemek i ~ i n  ce~itli yijnternler vmdx. Nijtmn akivasyon analizi, gama 
spcktmmetre1er.i ve dozhetrelerle yl1lr.k dozun saptmasx bu yijntem- 
Ierden bawiandw. 

Biitiin bu gaIr$tnalar tamamlandrktan, yani dogal TL, Mrim &zzl 

kaq1 clde cd?lm TL, ve ydrk doa BesapZmd~ktan sanra maddenin y a ~ ~  
qagrdeki ifade .ile verilir. 

Do2d TL 
Wag (yl) = 

(BiI-im doza karq1 TL) x (y11hk dm)' 
$iip!hesiz ki hu basit iadenin ukannda k m a g ~ k  b h  dizi day ve 

yan11q yapmaya yo1 aqa%ilecRk W ~ o k  fa'ktdr vardir. A m a m ,  TL yijn- 
temini s n e l  $zgildyIe tamtmak oldu$ndan bu faktijrlerin neIer oldu- 
&mu ve oIumsuz etkileh nasxl aza1.txlabilecegin.i tartr~mayaca&z. Sadece, 
olumsuz faktiirlerin etkisini azaltarak ya? tayininde hata oranrmn % 10'- 
dan darha aga& dii~iiriilebil di3ni kaydetmekle y etinecew. 

Smug 

TermoliIminesans yiintemi ile arkeolojzk ygaq tayini yapdabif eceg 
illk kez I953 grlrnda Gne s M i h i Q  (Daniels, 1953), ddha sonra olumTu 



sanu~lar ahnmaya bqlanrn~g (Houtermm5, 19#; Kennedy, 1960) ve y6n- 
tem 1965 ylrndan bqllyarak yaygm bir bisimde kdldmaya  b a g l a g  
ve b& sonu* dde BcEiIe'biM$tir. (Fleming, 1965; 1970, Ai- 
1969, MejdzlrhI, 1969; 1972, Zimmerman, 1970, 1971). 

Tesmolhinesans, qmca jsoIejik kaynakh lavatma QAitken, 19681, 
meteoritelere (Christododides, 19701, volkanik tiif ve camlara (Hwang, 
197D), ~ a l m n a k ~  (Gaksu, 19743, dogal kalsitlere (T-en, 19791 
ve &a ibagka rnaddelerle birlikte absidyen kaynak analkine (GiSksu, 
1979) ~ygulanabilmehtdr~ 
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Askeolojisk keramik eserlercin IrSnyasal analizi iI.k defa Boston Mikc+ 
sinden Edward R~binson'un isteg iizerine T. W. Rihards tarhdan  
H m d  unive~iteshde geqeHeytiriEmiqt5r. Yunan kerttmilderi iizerinde 
yapdm analiz sonuqlan. 1985'te &American Chemical JomaIada *The 
Composition of Athenian Potterya b a ~ h a  altlnda ~~ap lan rmq t l r  (Ric- 
hards 18953. Bugiin oIdu& gibi o zaman da a- kermPk p q d m  
yaprmznda bij1geseI ki1 yataklars ,hllmdip ldla1marZz~r konusrmdn fi- 
kir ed'innrelzfi. fihards o zamanki qadarda mfimkiin olabiIm qok az 
sayldaki element mal.izi sonuq3arma bakamk, Atina'dan toplaramr$ olm 
pargalarm rbiilpsel ~Iabilecekleri giirii~iinii if ade etdqtir. 

qok uzun bir aradan sonra 1955'te Bro~~haven'da (Sayre 19571, da- 
ha sonraki ydlarda Oxford (Catling 1963) ve Serkeley'de (hrJman 1969) 
g&$malar yapdmaya 'baglanm~$tw. Bugiin kimyasd a n a m  gtderek ke- 
r a d e r i n  gmpImhnLmasl yawn bir qekilde kuftan~lmak~tad~r. 

B6y1e bir yyiintemi uyghmaya m e d e n  ijncc &la gelebilecek bir 
t&m sorulara agikhk getirmek gerekmek-. Budan  qiiyle srrahy&i- 
Iiriz : 

1. Keramik kilden yap11dxWa gijre bir kil yatah k i m y s d  bile- 
bakmdan hamojen bir yap1 @stefiyor mu? 

2. Bir El ptam W m a k  ii$n hangi elmentler kulldmah- 
&r ? 

3. I3u elaentlerin miktarlarrrrm kwamik y a p f l h b  soma bir 
d-ime u&am'iysl mfimkin mil? 

4: K e m i k  yapimlnda lnrllaxlllan k a h  maddeleri sonuqh nkd 
etkiley~bilir? 

C d l ~ d m z u l  w m d a  de@~ik kil yatalrhmdan a h a n  i5mekIe 
~ analkine a&]& verildi. KiI Zjrneg alrnan blilgder : Nevqehir, Ayq, 
Cijlba~r, Hatay, Cmakrkale, BiTeoik, Khnada'daki ik.i ayrr yatak ve daha 
sonraki ylllada fkbtepe ve Dannentepe. 

(*I Dog. Dr. O l c ~  BmGm, Orta D o h  Teknik ~nfvprsitesi Fen - Edehiyat Fa- 
kfiIW, Rlmya BoIamk 
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,Digeer laboratuvarlda yaptlan deneyler kiI y ata&nr t a n ~ m I d a  
Idin yaptsmda cok dlktarda bulunan d i i ~ y ; u m ,  silis gibi dementlerh 
uygun oIrnadi@ gijstemigtir- Bu nedenle bu amag it$n demir hglnda 
rniktarlm rnilyonda bir mertdbbesinde (ppm) oIan eser elmentler kulla. 
mlmaktad~r, Aynca kil. an~lizi sonuqhnna bakarak ayn bir kil y a e r  
iginde rniktarz biiyiii de@~ikl ik giisteren elernentler di.1ckate a l m a m ~ ?  
trr. Cok dcmik yerlerden ahnan ksiil 6dnreHer'in analizi bir kil: yataijnm 
eser element bilesirnine bakarak tanlmlan@bilecej$ini g8stenni~tir. 

Keramik p~~ gomiildii@i siirece &tarIan bir deg~ime ug- 
ray abilecek elemmtler kalsipun, sodyum, pof~syum gilbi &men tlerdir . 
Bunlar mali d i p  brrakra'k b u r a h  gelecek bir hatanrn 8niine geqil- 
mi7 olur. 

Katk~ rnaddelerjnin etlsjsi konusunda biqey SijyImeIc qok d&a zor- 
dur ve genelde bu konuda f d a  bir qey ppdamamaktadir. 

Bu fip bir qallgaada amas h y a s a l  bilegirnden giderek k e m i k -  
lwh g.ruplandulhas~ oldu@na glire, ante u y p  bir khyasaI anaIiz 
yijnterninin sqilmesi gerekir. Q ~ i t l i  yijntemler aras~nda en uygun d a m  
NGtron Aktivasyon Analizi yijntezrhidir (Sayre 1963, Perlrnan 1969). Bu 
yiintemle p k  az miktarlara (milyonda bir) injlebilrnekte, ~ o k  sayldaki 
element ayni mda tayin edilebilmekte ve 8mekler iizerind~ kimyasd bir 
.i~Im yapmk gerekli olmamiktadu. 

EIementlerin biiyiik bk hsm mktiire okonup niitronIarIa *dm. 
&kZamda radyoak tif hale d6niigiirTer. Bu d l i n i i ~ e  elementin qkirdegi- 
nin lbir niitron yakdmas~yla oIur. Her elemedtin meydana gelen radyodc- 
a %opu belli 'bir enerjide (bmm bir kaq enerjide) gama I S ~ I  y a p  
Eayarak paqdaamaya ugrar- Gama yxm spek-etresi dcdigmiz bir 
i i l~i i  sis- ile her bir gama merjisinin qiddeti dl@ilir. 

Bu fir &mdarda bir de 'bile$hnf tam 0 1 . 6  Elinen bir standart 
ijrnege gerek varh* K e r d  analizinde standart olarak bilqimi bilinen 
kil ijrnekler kullanlhr. AnaTiz yaplhcak Srneklerden ve standarttan has- 
sas olarak tarhlmq d t a r I a r  (100-200 mg) kuvars tiiplere kmamk re 
aktlirde ayru qartlarda ~ginlasr. Daha soma biitiin 8rneklenin gama qmn 
lar~ 62~iiIiir. YapJacak basit bir kaqda$mna sonunda 6rnekteE ele- 
ment miktarlar~ hesaplamr. 



Radyoaktif izotoplar yaymlad~klan ~ ~ i n l a l m  yanislra yam omur de 
diEimiz bir ijzeIlikJe de tanlmlamrlar. Yarl omiir bir radyoaktif isotopun 
rniktannin yanya inmesi iqin geGcn siiredir. Bu siise degigik radyoaktif 
izotoplar @in saniye, gun, ay veya y~l'  mertebesinde olabilmektedir, Reak- 
tiirdeki iq~nlnmamn bitiminden gama eaerjisinin iilgiimiine kadar geGen 
zamana bag11 olarak qok klsa yarl ijmiirlii ban izotoplann tayin edilmesj 
rniimkljn ~Iamamaktad~r. Bizim ~ah~rna ~artlarlm~zda tayin edebildigi- 
miz elernentler, rubidium (Rb), seziurn (Cs), baryum (Ba), uranium (U), 
toryum (Th), lantanyum (La), lutetium [Lu), skandium Sc), hafnium 
(Hf), europium (Eu), seriurn (Ce ) ,  tantal (Ta), krom {Cr) ve d m i r  
(Fel'dir. Bu elemenrlerden her zaman hepsi keramiklerin gruplandrnlrna- 
slnda kuIlanilamamaktadir, Rb, Ba Cr gib~ bazriarlnln miktan aynl bir 
kil yatag~ isinde cok degi~mekte, diger ban elmentlerin mjktarlan da 
ban Gmeklerde iil~ii2erneyeceE; kadar kiiqiik almaktadlr. 

Demir diglnda, tayin sdilen elementler p k  az miktarlarda olduh 
iqin d ~ ~ a r r d a n  bir bulaynanrn olmamaslna iizen gijsterilmesi gcrekir. Bu 
nedenIe keramik paqalann dxq yiizeyleri 6xel bir matkapla ternizlendikten 
sonra analiz iqin ijrnck alinmaktad~r. 

Kimyasal analizden sonra yap~lacak i ~ ,  Grne'klcrin eser dement bi- 
legirni bakzm~ndan benwr olanlannl gruplar halinde aylrmaktlr. B6yle 
b i ~ '  iqlemin elIe yapilmast imkanslz oIdu@ndan gruplandima istatistik 
yiintemler kullanllarak bjlgisayarda yap~lrnaktad~r (Anderson 1958, 
Wishast 1969, Djxon 1973, 1975 ) . 

Bugiine Kadar Yapilan Cal~qnal~r 
Ilk analizIer Orta Do@ Tckni k En ivcrsi tcsi Miizesil~dell al~nan Gr- 

nekler iizerinde yap~ldi ( Birgiil 1 977). Bunlar, ~ogunlu kla YaIlncak'ta 
bulunmu~ olan Roma ve Frjg ,devrinr! nj t parqalarln, Ko~umbeli'dcn Eski 
Tun$ devrine ve Biiyuk Tiimiiliisten Frjg duvrinc ait kcramik parqnlardrr. 
Aynca'bijlgeye en yak~n kil yatap~ ulan Cijlba~~ndan da kil  iinlek!er analiz 
edildi. Bu qah$mada butunan cn  ilginq sonuc; Roma devrjnc ait parqalarIa 
Gikbay killerinin ayni bir grubn dii~mcsidir. Grnelliklc kil yatagr ile ke- 
ramik parqalar araslnda bi le~ im bak~mrndan bir benacrlik bulmak pek ~ 

rnijlrnkiin olqnamak tad~r.  131111~ n ncdcnlc~i araslnda o zarnan kullanrl- 
mi* olan k i ~  yatakmn bi tmis olmasl rlcya keramik'in y aplsrndaki katkr 
maddeleri gijsterilebil i r. Daha sonmki qal~smalanrnlzin hjq birinde ana- 
liz edilen keramik ve kil oi-neklcr ara-asinda bir benzcrlik bulunamamr$tir. 

Daha sonraki ~alismsllar~rniz t kiztepe vs De@rn~en tepe'den alman 
arne'kler iizerinde 01 mu$t ur ( Alkim 1985, Esin 1985). Halen Degirmente- 
pe'den aIxnm* olan Demir CaB kerarnikleri iizerinde qalig~lmaktad~r. 
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F O S ~ ,  KEMIKLERDE TAR~HLEME METODLARI 

Pal'eontoloji ve Paleoantropoloji alanlar~nda fosil kemikler iizeriade 
yapilan tarihlemelerde iki ana m e e d  'Icabul edilmi~tir; bualar, relativ 
{giireli ) ve kronornetri:k tarihlemedir. 

ReIativ tarihIame, bimr mateteryali ijteki rnateryale @re, ya da bir re- 
ferans noktasina gare yerlegtimektir. Bu yijntan, bir wyin litekine gore 
eski ya da yeni olduhnu saptar. ,Kar$lla$tlt~Ean rnaterydler arasrxdaki 
toplam zarnan ve ardlk bilinmemesine ramen, lkronal~jik 'bir s d a -  
map miimikiin kxlar. 

Kronometrik yaqlandirma ise, ,bir iirne@n yaqlnl ya da ijrnegin 'bu- 
lundub  kaynabn yaSln1 ( t dbakanm) nulmeri k ve bkena l~ j  ik olarak ve- 
rir. 

Relativ tarihIeme metodlari bir sira ortaya 'koymlsen,. kronometcik 
tarihleme, yaS1 yll birimi olzrak saptar ve biiylem en iyi e v r h e l  p r -  
~evey i  saglar. Relativ ve kronumetrik tarihleine metodlan, ayIl aysr du. 
rurnlarda ktiIlan11dikIari i ~ i n ,  herikisi de yerine giire gereklidir. 

A) Bir kazl alanmda; osteo1aji8k (,kemik ve diSler) ma!zemenin, 
arkeolojik deliller Ilc hmzman olup olma&ij;i, nateryallerin stratigra. 
Eik olardc d*ey koemlannrn ortaya kvnrnasrna :baglrdrr. KuraI olarak, 
kangmaml~ bir kazl yerinde; en a l ~ a k i  materyal, daha iisttekine .@re 
eski oImalrd~r. 

Katrxl.an1a1.l olmayan bir mkazi yerhde ise, tlpolojf ile relativ carih- 
lernqe gidilhir. 1311 yiintem, zaman iqerisinde, i i l enmi~ avkeolojik mater- 
yalin kiilt* degi~imlerini yansrtlr, yani stiI fapk.lilr& esnaslna dayanrr. 
Bu metoda @re, farrkh zarnanlara ait materyali, 'kronrglojik srraya key- 
ma& mkdciindiir. krkmlojik v e r i l e ~  uygulanaa tipollloji ile birlikte 'bu- 
lunmu~ oIan fosil kaiklerin hemzatnan ili~kilerine bir ~ijziim getiril- 
melrkdir. 

I*) Dq. Dr. Bema ALPAGUT, k 0, Dil ve Tarlh - Ggrafya F h i i l W i ,  Palesantm- 
poloji AnabiUm dah, ANKARA 



Osteoloj ik materyal, tarihlerne yap~labilecek herhangi bir arkeol* 
jik bulgu ile birlikte bulunmadrg~ zaman lomegin, yiizeyde bulundu&~n- 
da), tarimhhleme ancak, ma teryalin rnorhloj isine ve d u m w  ba kllara'k 
yapllzbilir; ama bu rnodo1ojik tarihleme'yi, daha Gnceden p k  iyi bil i- 
nen bir foBS serisi ve bu ijrnegn iyi bdgelenmi~ bir evrim agac~ (filoje- 
nisi) varsa yaptmgk uygundur, aksi takdirde yan11gt pay1 gizardl edile- 
mez. 

H d k i  tarihzerne rnetodlarl ( tipoloji ve morfolo j ik} iy! belgelm 
mi? tarih ister; bu ,dunrmda, osteolojik kakat~lar, ilgiIi oldu& ar'keo-I* 
jik 'buluntulara g6re ili$kdendirilirler. 

E) Bir Taborat-ward a fos jl kcmilklerin relativ tarihlenmesinde deii;i- 
~ i k  yijnternler kullan~Imaktadir; bunlar, fluorin, nitrojen, uranyum ta- 
rihlemesi ve total o&k madde m f k t m  saptanrmuxdr. 

FluorZn, nitrojen ve uranyum tstrihlemesi, i j ~ l l i ~ k l c  tahrip edih iq  
kazi yerlerinde ele gefen fmil , k d l e r d e  uygulanma:lctadu. Bir k&- 
sin rcIativ yav1; ayni kazr. aIanrndan ya da ayni lokalitede bulwzmu~ ~bap 
ka 'bir k m n i ~ ,  karpl~inlabif ir  kogullarda s&Ianmzs olmalan qartryla, 
kimyasal yapdarmn kiyaslanmas~ ile sapranabilir. 

Topmkta g6rniilii olan ckw;iklerin y a p l s m u  kimyasal deB~irn, 
f&Ir hr zIarda ohaktadlr. K a i g i i n  organfk rnaddesinddki yag, hrxl a yok 
olwken, protein (mllogen) gak yavaq bir tmpuda ortadan kdkar. Bu- 
nun miktamm oEgn&, rela tiv bir r y a ~  elde m e k  ~demehtir. 

FIuorfn 'm-ilh~mesinde, y eraltl sularrnm h i 1  nkmikleri ~ k i l e m s  
sinin 61gUmii yapilmaktad~r. Yeralti sularrnda bulunan fluorin, k d -  
teki kalsi- ile birleqerek fluorapatite olu$urur. Bu maddenin, de&- 
$k lkemiklerde 6lpdmesi, hemzaanan olup olmaddclar~m g i j s t em&W;  
iiiinkii, h-rn oIan ~kemiklerin kabaca ayni rniktarda fluoqpatfte 
iwrmesi ikklepir. 

Paleoan~paheji ara~tirmd,am.lnda, b i h a  en iyi fluorin tarihIesne 
si, ingikew'de Swanscornbe texasla&da bnlunm~q olan, Pildown ve Gal- 
ley Hill fasilltwine uygulanaa znetadtur; ve ya$ post - pleistosen olar%k 
verilmi$ir 3. 

Nitro jen .mihlenesi, C l4 tarj:hlanesi yapmak &in fosiI kcmikte ye- 
&Xi dW protein I ( ceUogm)  eMhesinin olup o a a m  sapta- 
nabilmesi a q ~ ~ ~ ~ d a n  bagvurulan ibir ygntemdir. 



Galley Hill ve Fittdown fosilleri, C I' tarihlemesioden k c e ,  nitro 
fen ve fluorin tes tlerinden ,&rilm$tir l .  

Nitmjen .tmi'hlemesi, mnu~lar ap smdan f luorin tetleri ile lbirlkte 
yztp~lrr; siinlcii lkemikte az fluorin birikmipe, p k  nitmjm brthmcakbr 
ya da bunun tersi soz husudur .  

Umnyum tafilemesi ise, &miiITi kmilklede a h r b e  edilmjq oIm 
uranyumun ijlfllmesi esasrna dayabdir. Uranyum radyoaktif oldu* 
f~in 6lqiiIehilir; WIe .ki, 'kemik depmitte ne h d a r  wun m a n  @mGlii 
kaJmr~ ise, 0 h d a r  wk uraqmm abso&e o h k t i r .  Bilindig gibi d. 
pdctivite b i ~  &&he degqir m a ,  artan hndo j*  yaq ile , wan- 
yum ndktanmn da goEaldr& saptamlyh~. 

Ul-amyum tariilhlmesi, fosil kernikletin, iqinde bulunduiju depsit- 
ten (depositin yqmdan) daha yeni, ya da eski olduhnun bilinmesi ap- 
m d a n  bizlere yardilncr olrnaktad~r. Bu test uygulan~t'ken, h i k  paqa- 
lan-rdm kullanildz& i ~ i n ,  Bteki testleden d&a avantajlidlr. 

Her i i ~  tarihlme rnetd11nu.n (fluorin, nitrojen, urmym) en i5nem- 
li &igi, ppmz-taddemeye imkan vcmmesidir. Ute yandm, bbpl 
degiqkenin ortmda mwcut ohasr nedcniY l=, bir , h i 1  ijrne@n jeoloj?k 
yaSmm kabaca saptmmasmnldan baqka bi~r sonuq .allnmarma:ktad~r, 

Bir di@ rplativ twibl-e metdu olan total organ& wdde d- 
tarvlm sap tan mas^; kemikIerdaki organik rnadde armmn sdezi+n III- 
urn ve r n h t a m n  ~l-esidir. Bunun iqin kdlarulan tehik, kl&k 
mikra - kjeldahl. mctadudrrr. UF agmalim oIan bu tekniktc, dolay11 olamk 
hemplanan protein d k t a n n ~ n ,  .kemik%ki de&h  hmna fs&lw&, es- 

kiEi hkklnda bibilgi toplanabilir. iBu ,meted 4; 1964 - 67 se2031uncIa Gadik 
li --Kmahqiik aekmpoliindcn q"kanla?n 8 ad& imskelet Wrinde denenmi9 
ve i.i~ ayn gijrniit tipi uygdayarr toplurnlann k d k l e r i n d e  de@bmi~ olan 
total organik maddc dtar lannin  8I~mesiyIe, top1u;mIar arasmda her- 

bir . b a b  olup olmadr& aaraqtirrlm~~ ve mlatk Wi'hlemeye d m  
edmk bir ipucu stmadmrn~~tir. 

Sonu~lara @re; kaiklerin iqerdig organk d d d e r i n ,  qok p a ?  
de@$en .bir hiz iqihde olduklan ve pmteinlerin .tarihl.ene metodun& 
yer da bilecdk1.i @s.terilrnigtir. 

(3) OWey ve Montagu. 1948 

(4) Pln~al, Dinqol her ,  reso 



BunlardanJ radiocarbon we amino asit resmnizspnu f a i l  k d k -  
kre dowdan uygdmmakta; iEteekiler ise, fasilin i~inde bulundwklan 
depositin y a y z  vererek, f a i l  kanw tarihlemnmi yapilmaktdr. 

a) R m d l d n  (C ") tarihhne metodu, 50.000- 70.000 yll skiye 
giderak y q I m d l m  w d t e & r .  Tiian o m  mddder, teurik olarak 
C l4 metoduna kaqr hassastlr, ijzelWe.mangd GmiiriiJ bp Sest &in en 
uygun orgmik m d e d i r  ve arkmloj& 1rkaz1 dadafv lda ibdmabilme 
pnsl yiiksektir. Radiocarbon testleri, ilk uy gdanmaya baqlan&& 1949 
yd& bu@e okadar g q m  zaJnanrda slime hycktmi~tir, 

Bu test, yammmq ya da yanmq fosiI k d l a d e  de uygdammk- 
tach. 20- 100 g. yanrnamq k d  yeterli ohr; yantnaan~q Iradkler ~ k -  

collogen ihtim der we lkarrbmca znginddr. Z$e, bu k h  k&en 
pkilemk tarihldirme yap~lrr 5. 

R&oc~%.oR tari!hlemesinin ana prensibi @yIedirb.: Atmmferdeki 
k d k  mdyaqon az pniktanda mdiocarbon izotopu M r .  K a r W a r k .  
sit olarak d l e n  M o n ,  belirli miktarda C imtopu iqerir. C l4 .tiim 
bibibi ve hayanlarvl Mcm yap~lannda mwcubtur. Bi.O'kiler CI4 ii, atmogfd 
ile oksijen aIqve*inden saglarlar; haym1af ise, ya bit& yiydk ya da 
Ibilki yjyen ijtaki BayanIan yiyemk bu ' d ikq i  dewam drirler. 

5u da, atnwsfer ile hidmsfer arasmda h&et  eden tkarbondigrksiti 
e d ~ ~ d e n ,  topmkta, kadbnatIam .inorgank +keheIeri, bir olt$ide 
C l2 ve Ci4 i m e t k t d i r .  Bu. lda C l4 birikidnin H m  mpigaler, hem de 
inorganikler aracxll@ ile oldumu @tem&td&. 

Organhnalar, siiTekli o l d  C14 kay(bedw1er ama. y ine  di&Idi ola- 
rak .bunu yenilcrler we bu oran yaSam denge.de kah. Canlrnrn Ziilii- 
miiaden wnra €I4 aliqveri$ d u d u r n a n ,  organimada ;bulumn mev- 
cut CM mdyoaktif oh.&' q6dmgre baqlar. Bu q6ziihe %amen bir b 
da ilerledi& isin, C14 d t a r u u n  Gl$ihesiyle, mgmipnaxlln & olu- 
ymhn bu yana ,-n z m n  - rad t ocarbon ylP1- hesaplamakt a&. C 
yan yh, 5.730 ya da 5568 olardk k h l  edildgtir. 
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Radiocarrbm .tariihleme metodu, ijlqiimii yapIan materyalin (kemik, 
v.s.) h w i  zaman dilimine ait oldu@nu g6Gerir; yani ibu y a ~ ,  i'ki nok- 
ta amsmda bir r d h  otarak tan~mlanmakta w bir standart sapmanln 
hata payrnr gijstermelctedir. Bunun slnirIan ( +- ve -) ~eklinde belirlenir. 

Radiocdmn tarihlemesinde bazi hatalarm gij&niin.de tutulmasl ge- 
regi de wrguI~nmaktadlr. Omegin; (+ ve -3 den dogan istatistik -me- 
kmjk (hatalar, materyalin kendl C14 diizendeki ha taIar, labora tuvar $art- 
lamdaki %ahfar, mlkanirk aktiviteler ve klirnatik deEi$ider, amosfer- 
deki C l4 p&nlagmasml e~kkilemektedir '. 

Bu tariHeme metodu, palecantropolijide, horninidlerin son evrirn 
a~amalm isin geqerli olmakrta ve po~unlukla protdhistorik ve historik 
d~nemlerin arndkleri iizerindc denewndk.tedir. D A a  e&i diinernlere ait 
yaqImdimlar iqin giivenil ir bir kaynak deDldir. 

b) -0 d t  resarmizasyom, C 'gibi fosil kemiklere ldomdan 
uygulannn bir tarihIcmc metodudur, ve paleoantmpoji.de, hominj dlerin 
erken ewb w a l a n n d a  hllanilabilmektedirr 

IBu tmilmne metodunun pmsibi; opttk c&nli& olan rnaddelerin, 
optik etkidia ahnayan maddelere deniimesidir ve teknik olarak, resa- 
nxizasylon sihci, optilk - akti f maddenin, inaktif m a a t  haline d.iiniigme 
sine 'ba@mlrdlr? 

TGm yaFaJran canblann proteinlerinde (L) amino asitleri vardir 
ve dIiiAniinden uzun bir siire slonra, t3rn (L) amino asitIer (gIycine harilr;) 
resamizayn denilen de@gime ugrarlar ve proteinsix (I31 amino asimt 
hahe dijn-i$iirl~. (L) ile (D) arasmdaki oran zamanla artar. I ~ t e  fosil 
kami'liIcde, bu artrgin hesaplanmasi bize yrl olarak bir kmn~oIo jik iil* 
w ~ b i h e ~  9. 

Bu metmodla, yakla~rk 100.(100 yll eskiye yaglandima yapmak m m .  
hiin ohakla birlikte; fosi.1 ! k d l e n d e ' k i  amino asitler, asi, iklim d a s .  
h r i ,  .tql-a#m PH orani gfbi faktijrFerden ebHendi@ @in, araqtmc11ar 
tadmdan, htiyatia kullanlImasl gerektigi ijnerihektedirm. 

Q0kmi.k ari j id kayaIaruz tari'hlendiriImairrde tame1 prendp, C I4 
metodunda o l d u h  gibi yan yrhn hesaplarrmasiyk yya~ eIde edEImesidir. 
Potaqwm-qonztn yan yay f 1.330 milyen ylEdrr ve 500.001) ylldan es- 
k i ~  yaq verebihakbdir. 

tn ~utze r ,  1984 
(81 Ba& Schroeder, Carter, 1974 
(01 ma, Schmeder. Cmr. 1974 
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PaleoantropoIejide, Dogu Afrika'nin volkanik orijinal depositleri- 
nin; Tanzania, Olduvai Bed I ' I ,  " tarihlendirilmesinde bu .meted kullanrl- 
r n ~  ve Afrika'nin ilk rhoinonid iirneklcrinin wiimleri hakkinda, krono- 
lojhk 'bir siralmayr miimkun kllmxgtlr. Ote yandan, Asya'i~in homonidleri 
yine bu rnetodIa tarihIcndirilmiv; Srnegin, Java'da Trinil formasyonun- 
d m  qikan Hame erectus fosil iirneklerinin ya~adtk.1~1 donemle~ *hak.krn- 
da, bu yontam sapshde giivcnilir bir ya$ elde edilmivtir. 

d) Fizyon izIeri tarihlemesi, kristal ya da camln biinyesinde - yaga- 
rnl silresince - uranyurn 238'in brrakmrg oldugu izlerin nurnerj k olarak 
say~lmas~ esasina dayahdlr, Verilecek oIan ya?, 'bu izlerin yohnlu@na; 
bu yo&nldk ise, niitron irradyasyonuna ve uranyurn - 235'e baghdir ". 

Paleoantropolo jik apmdan, bu tarihlme yijntemi, AFrika'da Olduvai 
Gorge Bed I'de uygdanmr~tir. V01kani.k birikirnlerden alinan drneklel 
iizerinde; -kar+iIa~trrmaIz ohrak hem fizyon izleri tarihlemesi, hem de 
K ) A ~  tarihlane yiintemi yapllmr~ ve yaqlar, birbirine yshn bulunmup 
tux' 14 I 5  

Fazla Ismin izleri yok ettigi bilinmekte, ve ISI yanllgiya neden ol- 
m & t d r .  Olbsidyen dkrntllannin tarihlenmesinde kullawlan bu metal 
sayaide; arkeoIoglarca 6nmIi olan, dbsidyenh insadar taraf~ndan 
kulIanilrnasi konusurida da iinemli ip u~lari elde edilebifrnektedir. 

e) Faleomagnetlrm yijntaminde ana prensip; yerin mtagnetik alanx. 
nm yijn ve yornl.uk a~lslndan siirekl oIarak degi~mesi ve bu degi~irnle- 
rin, dogal kayl'tlar b ~ d m a s r d r r .  

MyIe ,dei$imler, mi olarak 5.000 ydda bir g8riilmektedir. Yeckii- 
renin rnagnetik ~ e k i m  donemleri i~ in ,  reversal kronolo j i bilinmektedir. 
b e g i n ,  4 rnilyon yrl eskiye dogru, Ibu degiqhIeri saptmak rniiznkiin 
o h y t u r  ve geq Senezoik zarnan diliminde, pkimin dilzcnsiz fbkat sllr 
oldu& ibilimektedir 16. Bu d6nem suresince, paleomagneti k degi~irne 
u@arnamrg 600,000 ylMan daha gmi~ bir zarnan diliminin olmadr@ goijs- 
krilmi$tir. 

Palcoanagnetik tarihleme yiintemi, yine fmiller apsrndan, Do& W- 
riha'da h w  '' vadisixrde, Tszrkana @lii l8 cevrmhde v5 Olduvai Gorge l g  
y&&lamda kuUanll.m~g tu. 

Leakey, R., 1915 
Leakey, R., 1975 
Rice ve Walker, 1883 
FIeisch~ ve neslekta$Ian, 1965, 1970 . 
Brill pc meslekkqlan, 1864 
Cox, Daymple, DoeIl., 1M7 
Shuey, Brown va Crow lQ?4 ' 
Bmck ve Is&, 16T4 
hakey,  M lDl5 : 



Do& Afri ka'da Omo vadisindeki Shongura f o m a q m ~ n d a  h a  
KbAr, hem mde palornagnetilk aydan, ( 9 )  ad& hmonid Eosillerine 2.9 mil- 
yon -1 milyon aras~nda ya9 verebilen bu tarihleme metdu ara$t~nc~lar 
arasindn gii.venilir sayilmaktadir. ate yandan, Turkarra giiliu ve Olduvai 
Gorge ~ e d - ~ v ' d e  yaprlm paleornagnetism tariklemelerinin tekrarlamna- 
sl ve jeofiziik kmolq j in  in yeniden giiaden geqiliImesi, sonu~larm tam- 
gllmasi aysrndan gerekli bulunmu~tur, 

Ozet olarak; fosil "kemfkl erde uygulanan kronrxnetrik tarihIeme 
rnetmllar~ndan, C " ( (sdiocarlbon) ve m i n o  asj t resamizasyonu, insan 
h i n i n  son a~amalar~nda; K!Ar, Eizyon ideri ve paleornagnetism fa- 
rihlme rnetodlarl ise, kronolojik oIarak orra plcistosen diinemdea 
d&a mki evrirn agarnalannda 'baqanh olmaktad~r. 

Relatlv ve kmncmetrik tarihlme Wntemleri, ayrl ayn dumlarda 
kdlan~lmalan gerekli ol!dueundan, fosil 'kemikler asrsmdan her jkisi de 
baqwmlabilecek metodlardrr. 
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lnce -:kesi t qall$malan hammaddesi toprak olan :keramikkrin k m -  
pozisyon ve doku iizemkIerini ibelirler. Kemdclcrin simflandlnhasl, 
kiI yatakiannm a m a n ,  keramik yapm t&noIojisi hekklnda bilg' I 1 mr- 
mcsi 17t: diger sahgma teknfilerini Spijnlcndirici olmasr b&lm ~ndan anke 
olojide gerekli ve yararli bir qali$ma teknigidir. 

Birpk jmlojlk arw tumada, sahadan tmoplanan okayas orneklerin- 
den hamrlanan ince -!kesi tler, petllografj!k mikmskop kuHanarak bu ka- 
y a ~ I a m  mineraloj& ve petmgrafi-k ozellilklerinin belirlemsinde kulIa- 
m111'. BU ~cki lde  el& edilen hilgilcr ise birqdk araqtmmanm teknik ve 
bilimsel y6nlendirihwirmde gereken temel ~ a l x q a  takniklerinden biri- 
dir. 

Arkmlo jik aragtrmalada ele gqen kiiltiir kalmtdar1mn gomlu- 
hnu  olug turan keramiklerin yaprmrnda Lull an11 an %a~lzca malzeme1erden 
birinin de 40prak olmasl, jeoIoji biljminin ve arkeolojinin bjrle$ti@ nak- 
tadrr. Bu ndenle jeolojjlk wa~timalarda ~ o k  qku1lamIan ve yararli olan 
ince - keg t teknigi a&eolojik qali~malarda da aynl geki lde gerekli ve ya. 
rarh olabilmelidir. 

hce - kesi tler uzeE ldbomtuvarlarda ve, g e d l i  Bilgi ve beceride ye- 
tim~ taknisycnler t a d ~ n d a n  hazlrlamr. Jnce - kesit yapml ijzetle qu b6 
liimleri i ~e lmektdr  : 

a. Kayas (kerarnik) arn&leriden, donen ehas  digli kesici diskla 
kullandarak .kiiqiik paqalar (2  crnxl.5 crnxO.5 cm) elldc edilir. K e d k  
i3rnekIerinden ~kesilen pargalarm geni~ yijzqi, kerami k yiiziinden ki- 
s d a r a  doem olabilece k Farklrlaymalan ve baxi daku iizeilikler ini @re- 
bihek sumac~yla, kermik yiiziilie dik almrr. 



b. Kesilen paqalarm bk yiizii dcgigik boylarda ii@itiioii: ( k a h -  
radum)  ve parIaticl (elmas) tozlan kuUmIamk piiriizsiiz 'bir yiizey el- 
de edilir. Bu yiizey kanada balsam veya lakeside 70 kuI1anara.k ince-ke 
sit cm1anna (2.5 -4.5 crnxD.15 cm) yaplgtmhr. 

c. lkin~i lyEzey, slrs~yla, kesici disk, o&tme ve padatma W a n  
kttllanilamk diidgtirilir ve iirnek, 0.03 mm kalmli&na kadar inceltifir. 
Bu pkilde elde edilen ince-kesitlerin iizeri k o m a  amaczyIa 0.17 mm 
kalmlr@nda bir Iam iIe kaplanir. 

Keramik ince -.kesi,tIexinin ~hawrlamasmdaki baqllca gi.i$ii;k, yap. 
mnda rhllanllan malzmenin lkiIce zagin olmasmdan LaynakIamr. Kes. 
me .ve @iitme slrasinda su 'kullanildr~ndan keramikler kolayca d@a- 
bihdctedir. J3u d d  ince- kesit yaplmma bqlmadan iince k m -  
m?k p d a n m n ,  k i n h a  indisi kanada balsamla aynr olan 'bir resin 
veya epoxy malzemesi ile .sertIe~tirilmesi gerekir ve ince-kesitler su 
k u l m  Raz~rlanir. 

Bu gekilde haz~rlanan kemmik Ince - kesideri petmgrafik m f i m  
kop k-k kcelenir ve, yaplmlannda kullantlan ha;mrmadde opti'k 
metadlam dayamlamk tanmlamr. 

K-ik ince - kesitlerinin aynntlll inelemmi sonucu eMe ediIen 
bilgiler b&ca iki grupta %opIanlr : 

K e r d  hammadesinin k o r n p o z i ~ u n u  taneler ve bunlarl bag- 
hyau mento -tammIar. T d e r  de&itk mineral kristalleri, kayaq +. 
qcrkbxr veya hsil, pula  w. @bi wganiik o l u ~ d ' h r .  Cimen to, siyah, 
k~rmlw ve gri gibi:dej$i$k wnkkrde ve, killi, kil'sitli, denniroksitli ve or- 
gmik maddece zen* olmak iizere degqik ttir1ede olahlir. 

*Kr=~.amik W d e s i n i n  doku ilizelll'klerinin 'belirIewn8sizlde aym. 
t d ~  oIaraRr incelertmesi gemken etkenler a~rasiyI'a, 

ii. tane SekJi, 
iii. tme da&lm, 

iv. Iboylma we 

v. glizmdde~dir. 



Tane boymun ayrmtih olardc 6IgiiIedk simf landlnl rnasi, tane qek- 
linin ise W$eIi, yan yuvarlanmi~ veya tam yuvarlanmi~ v.s. g-&i aynn- 
trlr olara'k tanmlanmasm .gerekmektdir. Tane da&lml qall$rnalarr ise 
g6zlenea degi~iik boylardgki taneleri 11 cimen to iqerisinde hornojen veya 
hotemjen o l a d  d@lwn~ni 'be1 irler. Kerami k hammaddesinde'ki tan& 
rin aym buyiikliikte olup olmamasi, iboylamanln iyi voya k6tii olduanu 
giisterir. Doku liizelliklerinin .beIi~*lenmesinde gijzenekIi1i;k qalr~malarrl da 
ijnemli oIup, g6zeneklen'n ibiiyiikliim, gdkli ve iqindnki dolgu rnalzmesi 
zrynntih olarak ~alr~llma11dir. 

krlkeolojide ince-kesit gdqmalanndan dcgi$ik amaqlarla yararlanxl- 
maktad~r. 

Aynr veya farkh kazr ywlerinde ele geqen ve mdegiqik qaElara ait oIan 
kermiikler el ijrnekleride p k  benzer afabilirler. h c a k ,  aynntllr ince- 
kesit qdlgmalarl iIe fadklr mineral0 j i k-pe trografih 6zdIi;klere daymarak 
bu buluntuIarl sin~fIandlrmak miimkijn olmaktadrr. Deginnentepc (Ma- 
latya) ,kaz~lann$a ele gwen bazr IciiItiir hllmt11arr mineralojik farklda9- 
malara, tane boyu andizlerine ve gomfihe slrasxnda diyajerleze bag11 
kmpozisyon fn@kIiia~rnalanna dayanara k i i ~  simfa aynIarbilmig ve Kat  
koIi.tik, D m i r  ve Elk Twnq Caglarvla ait Ireramirk pawlan mineraI0ji.k- 
petrografik olarak tanimIanabilmi~tir. 

Arkeoloj ik kmdkIerin yap~m~nda kullanifan hammaddenin kay- 
n@ oldbilecdk- hi1 yataklarrnin amnmaslnda ve bulun.tulann. yerli vcya 
ihraq ma1 t alup olmadt& nm araqtmlrnasrda, petmgdik mi kmskopla 
yapilan inceikesit p l l ~ a l a m m  ymnnl  biqmk ara~t~rmacl qah$mafmy- 
la gastermi~tir. Bu aIand&i qd~qmalarda agrr mineral analizleri 
ayn ljnem tayrnsuktad~r. Cimentonun, lkil mineralleri, kanbanat minard- 
Ieri ve organ& karbonca zengin lolmas~ Leramik hammdelexinin &n- 
dl& toprak seviyesi hakk~nda da ayrrca Mlgi verir. 

c. .Keramik yapan teknollo jisi 
Ice - kesitlerde giizlenen kompazisyon ue daku 6ze1likIe1-i a h l o -  

j ik kemiklerin finnlama ortam, firinlama 151~1, k~rllanllan kaah maI- 
zemeleri, homo j enize teknikleri konu1amda bilgi verir, Derniroksit mi- 
nerallarinin, siIfka,tlann, ve kiE minerallerinin aynntili malizleri x- i51n- 
Im toz dihktsmetresi, termik analizler ve tlektmn &&p teh5ii;j 
ile desteklenmelidir. 



d. D i s r  analiz te'kniklerinin y6nlendirilmesi 

ArkdojPk hrard2'klein yapmu s~rzirsmda kullanllan k a k  mabeme- 
leri, ezlenen hetemjen .tam dagrImr ve diyajaeze b@h kompozisyon 

''2 acklrla~malan bu keramfklerde yapllan ankmanyert+k 01ii;mleri ve 
'kimyasal analjzleri lo etkilgrerek somslar arasindaki iligkinin de&rIendi. 
rihcsini qelleydbilir. Bu nedenIr, ijmeBn, kimryasal analirhrden liincc 
ince - kesit &~$malan grekli  olup, analiz edilecek k e d  mahaenin 
(tiim Grnek, tane vcya kil fraksiyonu) ve malizi yarpllacak elammbIe- 
rin seqimide yamdl ye yljn!Idifici:dir. 

Hammddesi top* olan ~kermtklerin ince - kesiitlarinin petrograEk 
mhskop ile aynmtdl darak inceIemesi, ~brnpozisyon i e  doku Szel;l& 
lerhk ~be l i~ l ems i ,  mkeolojik aragtmnalarda yaygin kdlamlan bir tek- 
Ilik olrmal~dr. Ba&ms~z olaralk veya diger ~a'lwma taIm3kleri ile birli:he 
yiiriitiiliidiimde, ince~kesit @ i S d a n ,  sorunh~n  @ k i h i i n d ~  a&h@ 
alan 'bir qaligma lmetoduldw. 
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ARKEoLOJIK ESERLERDE $2 ELEMENT ANALIZ 
YONTEMLERI 

1950 yi!mdan sonra aietsel analitik yontemlerde h ~ z h  bir geli~me 
ba~lami$ ve 'bu yiintemlerin qe~itli  sahaIara uygulamaslyle bilim,de ibii- 
yiik geli~meler olrnu~tur. Atomik sogul-ma spektroskopisi, notron akti- 
vasyon, elektron mikroskopisi, indiiklzl~mi~ p1az:na spektroskopisi gibi 
anaIitik yontemlerin arikcolojide kullanilmasxyIa, eserin teknolojisi, kay- 
nag1 ve sahte!igi belirlenmektedir. 

Analitik kimya yoniemlcri, arhcolujidc bir rok bilinmeycn konu- 
larin aydlnlatilmasina yardlincr olmaktacl~i-. Escbl-ir~ ui-ctim teknolojisi 
hailgi bolgede iiretildigi ve bum bapli o l , ~ ~  ril, I IL . , I I .~  ili+kilcr, uretirn &I, 

benzerlikleri veya sahteligi aydmlat ilribilil.. 
Amaca bsgll olarak nitel, yal-1 nice1 I C J ' ~  nice1 analiz yapilarak ese- 

rin ana bile~enleri ve iz element iqerikleri saptanmaktad~r. Uygulanan 
yontemleri ve .ama~larinx qoyle sxniflandirabiliriz. 

1, Mikroskop ve radyografi : Pet:-olojik, inetalografik, polarizas. 
yon, elektron (gesirgen veya taramall), mikroradyografi kullanarak ese- 
rin yiizey ozelligi, yiizeyin min4srolojik iqerigi incelenmektedir. 

2. Spektroskopik yontemler : E1ektramagneti.k dalga ile maddenin 
etikile~imi, dalga bvyuna bag11 olarak incclenen maddenin kirnyasal yapisi 
ve bileSimi belirleninektedir. Tiim daIga boylarini kapsayan tek bir alet 
olmadi~r isin, dalga bloyuna ve maddenin atomik veya [molakiil haIine bag- 
11 olarak degisik teknikler geIigtirilmi.;lir. Molekiiler sogurum ilkesine 
dayanan kirmizi otesi, goriiniir bolge vl: mor 6tes; spektroskopisi, orga- 
nik kokenli mzddelerin kimyasal yaplslnin ve bile~iminin analizinde 'kul- 
lanillr. ktomik soguvma (AAS) ve atoinik yayilma (OES) y o n t ~ l e r i  
metal ve 'kil kakenli eserIerin iz elemen i~eriklerinin saptanmasinda LuI- 
lanil~r. X iSini Eloresans (XRF) ve notron aktivasyon yontemleri qanak 
qijrnlek tiirii esedcrde iz element analizinde ~kullanllmaktadir. X 191111 ki- 
rinlm spektroskopisi ise kristal yapinln aydLrilatilmasmda 'kullanlIir, 

(*I Dop. Dr. Seref KUNC: C. 0. Fen - Edebiyat Fakiiltesi, P.K. 171 Adana 
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3: Diger yonternIer : Gravimetri, titrimetri gibi klasik analitik yBn- 
temlerde, bidka~ gram inaddede analiz yaplla3iIdiii;inden, ancak p k  mik- 
tarda bulunabilen orneklere uygulanir. Arkeoloji!~ orneklerdc ise esere 
zarar vermeden analiz yapilmal~dir ve al~nacak ornek miktari 10- 100 mg 
dan fazla olmarnahdlr. Elektron propmikro analizor, elektron spektros- 
kopisi, proton indiiklemeli X igini yayifma spektroskopisi gibi geligmiq 
aletsel analiz yontemleri kullanarak esere  hi^ zarar vermedcn qok kiiqiik 
bir alanda analiz yapilmaktad~r. 

1979 yllifida kurulan TUB~TAK ARKEOMETRI UN~TESI  iilkerniz 
miisbet bilimcilerini ve al-keologlal-rni bir araya getirmi~ ve daha once- 
leri yurt dqinda yapilan analizler iiniversi:clerirniz olanaklarl ile yapll- 
inaya ba~lanmlqtir. 

Arkeolojik eserlerin analizinde ilk kullanilaq yijntem optik spekt- 
rograflandir, ~daha sonra atolmik sogurma, nijtron akrtivasyon ve X iginl 
floresans yijntemleri giincellik kazanmigt~r. Bu yoiltemlerin bazr ozellik- 
Ieri Cizelgc 1 de verilmektedir. 

1. Atornik yayilma yonterni : Metal analizleri i dn  geli~tirilen optik 
spektrograflar 1900 yilindan beri kalitz lcontrolii yapmak iqin metal en- 
diistrisinlde kul1anilmaIctadir. Cok kisa siirede, tek ornekte, aynl anda 
10 - 15 elmentin (giiniimiiz.de bilgisayarli alctlerle bu say1 40 a fkadar 
sikmaktadir) snalizi yapilrnaktadir. ~ l a s i k  spektrogi-aflarda, uyarrci kay- 
na'k dai-a!k do@ aklm veya alternatif akrm ark1 ve ndedektor olarek ta 
'fotograf plaklan veya fil~ni ~ku l l an i l inah ta~~ .  Modern kuantometrelerde 
dedektor olarak fotokatlandinc~ kullanim~ analiz siii-mini kisalttigi gibi 
yijnternin dofjrulugunu da arttlrrni~tir. Uyarici olarak, adktan ba&a 
spark, Iaser, indiikienmi$ plazrna, glow bo~alim larnbas~ gibi yeni kay- 
naklar~n geIigtirilmwiyle, op tik yay~lma spelkti-oskopisi modern maliz 
laboratuvarlannm en ijncm1i yijntcmi olarak yerini ha1a kommaktarlxr. 

InJiikIefirnig plazmada qozelti, glow boqalim ve sparkta metal, laser 
ve arkta metal veya metalik olmayan yiizeylerin, ve arkta ~ozel t i  ve toz 
halindeki omeklerin analizi yaprlir. Laser kullanarak gok ki i~i ik bir yii- 
zeyden buharla$tirma yap~larak, esere hemen hemen  hi^ zarar vermeden 
analiz yapdir. fletken olmayan cam,. seramik, obsidiyen gibi eserlerin 
analizinde . a ~ k  'kaynazi yayyn ~kullanilir. 10 .mg ornelk grafit t;om ve lit- 
yum karlbonat tuzu .ile homojen olacak ~ekilde Bgiit.uler& kangtlnlrr ve 
grafit anotun oyuii;una doldurulduktan sonra dogru nkim arkinda uyaril. 
mas1 saglanir. Metal analizinde, metal dogrudan anot olarak kul.lani.la- 
bilir. Esin (1969) Anadolu lrazilarlndan elde edilcn 750 civsrinda bakir 



ve tuns eserin analizi ark - spckzro - graFi'k yontemiyle yaptlrmigtir. Kap- 
tan (1982) Tokat yoresi eski rnaden ocaklarl yaklninda bulunan curd-  
larrn ana1:zini yine bu yontemle yaptirmi~tir. 

Alkali metallerin analizinde ise alev yayilma yontemi aIetin ucuz- 
olmasi nerleniyle tercih edilir. 

2. Atomik s o a r m a  yontemi : 1960 yilinda ticari olarak piyasaya 
suriilen atomik sogurma spektrofotometreIeri, yontemin do~ru lu~unun  
iyi olmasl nedeniyle kisa zamanda yayginlagtl. 1970 yilinda elektro-termal 
atomla~tiric~larin geligtirilmesiyle iz element analiz laboratuvarlarinm 
baqlica aleti haline geldi. Aletin diger yijntemlei-inkine gore ucuz .oh.asl 
kisa siirede tek elementin bir gok ornekte analizinin yapilmasl gilbi iistiin 
l i i s n e  kargin tek ornekte birden fazla element anillizinde pratik degildir. 
Bu yijntemle 70 civarlnda elementin analizi yapilabilmektedir. 10 - 20 mg 
iirnek ~ozeltisinde 15 - 20 elementin anatizi yapllabilir. 

Bu yontemIe K U ~ F  (1981) Ikiztepe kazl buluntusu 44. adet bakir 
ve  tun^ analizini, Ozb'al (1981, 1983) 100 civarinda ayni kazi yeri bulun- 
tulan analizini, Giil ve Kung (1983) Urartu ve Frig tuns eserlerin ana- 
lizini, Yegengjl ve Goksu (1983) obsidiyen anaIizini yapmi~lardir. 

3. X- igmi floresans spektroskopisi : Bu yoatemin iistiinliiE eseri 
bozmadan yiizeyin belli bir ~kisminin analizi yapilabilmektedir. Duzgiin 
ve 1 cm2 gibi bir yuzeye gereksinim olr~asina karqllik .taramah elektron 
mikroskobu ile birlegtirildiginde daha kii~iik yiizcylerin analizi yapila- 
bilmektedir. Ana biIe~en ve iz element iceriklerinir~ belirlenmesinde kul- 
lanllan bu yontem, arkeolojide metal, siis egyalan ve kaplama eserlerin 
analizinde uygulama alanl bulrnugtur. 

4. Notron aktivasyon : Bu yontenlde optik yayilma spektroskopisi 
gibi, bir ornekte birden fazla eIement snalizinde kullanrlir. Bilhassa se- 
ramik tiirii eserlerin (Birgiil, 1981) iz element analizinde yaygin kuIla- 
nrlmaktadir. Duyar1iii;inin az olmasi ve analiz siircsinin uzuil olmasi do- 
1ayrsiyIe arkeometride uygularnasi sinirlidir. 

5. . X - igrfi klrinim spektroskopisi : Kristalik yapida biIeqiklerin . 

analizinde kullanllan bu yontem, arkeolojide seramik turii eserlerin pi- 
~ i r i lme s ~ c a k l i ~ ~ n i n  belirlenmesinde (Goksu ve arkadaglan, 1981), cumf 
analizinde ( K u n ~  ve arkada~lalr, 1983) uygulanmr$irr. 

6. Diger yijntemler : Organik kokenli maddelerin analizinde kir- 
m z i  ijtesi speiktmdkopisi yaygin ~kullanilmaktadir. M~sir'da, k i r q  ta.yn- 
dan yap~lrnxg mezarlarin koruyucu tabakesinin bal murnu ve bitki zamkl 
o l d u h  ba yontemle saptanm~gtir. 



Mossbauer spektroskopisi demir cserlerin korozyonunun belirlen. 
mesinde uygulama alani bulurken, spark kaynakli kiitle spektrometresi 
giimiig madeni veya giimiig eserlerde kurqun izotop (Wagner, 1980, Ye- 
ner, 1983) analizinde kullanilrnaktad~r. 

1, Kaynzk 'belirlemesi : hkeolojik eses yapildigi ham madde kay- 
naginus kimyasal kardkterini tagrmas~ dolay~siyle, ansulide hangi yiirede 
iiret9diij;ini saptwak miimkiin ollmakta~dlr. Kurarmsal olarak Qarakte 
ristik elernentlerin miktari sonraki kimyasal iqlemlerle degigrnemelidir, 
Bu varsaylm sonradan tekrar kullan~m isin karr$~mlmamig 'orijinalite 
sin. koruyan eserler iqin ge~erlidir. Ornegin, 1tar2ht.e ilk para olm8k ka- 
bul edilen Lidya sikkesi, iz element ve kur~un  izotop analizleriyle tanim- 
lanabilmesine kargrn Biiyiik fskender donemi sikkeleri farkll bolge gii- 
miig ve altinlarinin tekrar eritilerek ~ekiI  verilmesinden dolayi kayna. 
gin~n belirlenmesi miirnkiin degildir. 

Kaynak belirlenmesinde, absidiyen, qaikmakta$i, baklr, tun$, dank 
mermer, ve sanak - ~ijrnlek tiiru eserIerde iz element analizleri yaprlmak. 
tadlr. 

Obsidiyen, koyu renkte, parlak, saydarn, sert, yontrna ile ~ e k i l  ve- 
rilebilen, kesici ve delici alet yaplminda Neolitik Gag insanlan rarafin- 
dan kullan~lmi~ abir malzemedir. Sadcce sinrrll bdgede [bulunur ve vol- 
kan?k pablama sonucu olu~ur .  Kaynaktan yiizlerce killornetre uzakta ya- 
pllan .kazilarda bu malzemeden yapilmi~ eserIere rastlanmaktadir. Bun- 
larin kaynakIarinln belirlenmesiyle, Neolitik CaE ticari iliskileri ve goq 
yollar~nin belirlenmesi ama~lanmaktadir. 

Ayni bolgede farkli patlama zamanmda olugan obsidiyenin kimya- 
sal bile~imi farkli oImasina karpin aynl btilgede ve aynl patlamada olu- 
ganlarin bile~imi benzerlik gostermektedir. Akdeaiz adalarl ve Anadolu 
da bilinen kaynaklar, obsidiyenin stronsyum ve rubidyum oranlarmdan 
yararlanarak sinlflandirilmaktadxr (Gale, 1981). AnadoIu dbsidiyenleri- 
nin yagi hidrasyon (Dereli, 1980) ve termoliimines~ns (Goksu, Tiiretken, 
1979) yontemleriyle belirlendikten sonra AAS ile Baryum, Zirkonyum, 
Stronsyum ve rubityum analizlerindelz yararlanarak kaynaklarl belirlen- 
mi~t i r  (Yegengil, Goksu, 1983). Yukaridaki elementlere ilaveten, man- 
gan, sodyurn, potasyum, demir, ve dnko iz elementleri ve kirilma indisi 
olg5imii kaynck belirlenmesinde kullanllrnaktadir. 

Metal orijlnli eserin kayna$nin belirIenmesinde, metalin tiiriine 
ve teknolo jisjne bag11 oIarak degigik yon temler uygulanmaktadlr. Wag- 
ner (198Q), He1enisti.k Gag giimiig eserlerinin !kaynaklarini kuttle cspekt- 



roskopisiyle saptadigi k u r ~ u n  izotop miktanndan yararlanarzk belirle- 
migtir. Be~thourd ve arkada~lari (1978), 4. ve 3. bin y ~ h  lranlda uygula- 
nan teknolojiyi ve kaynaklari belirlemek amaciyle 35 adet iz element 
ismiginden yararl.anmigIardir, Hedlges (1979) ise, ldemir lesmlerin iqe- 
risinde bulunan kapantilardaki curuf kallntisinin ana bilegen ve iz ele- 
ment igeriklerini elektron- prop mikro analizorii ile saptayarak kaynak- 
larznl belirlemigtir. 

Canak - ~ornlek tiirii eserlerin kayntiklarxnz belirlemek daha zor ol- 
maktadir. Ana madde olarak kullanllan kil yataklannin ~ o k  yaygln ve 
bol olmas~, eserlerin yer altinda uzun siire kalmalarr sonucu topraktan 
esere veya eserden topraga iyon degigimi ile element ge~mesi, kaynagin 
iz element da&lirnin~n homojen  imama as^, tkiIjn kum ve benzeri katki 
maddesi katild~ktan sonra piyirilmesi kaynak bdirlenmesinde istatistik- 
sel degerlendirmeyi gerdktirir. Hedges ( 1979)) Dlo& Bge buluntulannda 
mangan, titanyum, kalsiyurn, sodyum, aluminyum, krom, magnezyum ve 
demir i~erieinden yararIanarak kaynakIarrni belirlemiqtir. Birgiil (1980), 
notron aktivasyon yonterniyle belirledigl iz element analizi sonudannl 
kullanmigtir. 

2. Teknoloji : Metal ve seramik eserlerin yaplrn teknolojilerini be- 
lirlemek arnaciyle, arkeolaglar yillarca gozlerini kuIlanmi~lardir. Modern 
analiz yonternlerinin uygulanmasiyle daba kesin ve do&-u degedendiril- 
meler yapilmaktadir. 

Insanlarln ilk kulland~gi metaI doin1 bak~rdir. Bundan yapilan eser. 
ler, mikroskopla incelendiginde, gekil vcrrme siirccinde yiizeydeki darbe 
izle~nden tan~mlanmaktadir. Ayrica, br~ eserlerin bakir iserizi oldukca 
biiyiik bulunmaktadir. M. 0. 8000 yil~na kadar dogal bakirdan yapllmig 
eserlere Anadolu kazilarinda rastlan~lmaktadrr. Baklr filizlerinden mala- 
hit rengi dolayisiyIe kolayca taninan vz odun komiirii ile indirgenerek 
bakir metali eIde edilen ikaynak olmugtur. B & i n  lsiiiIrEiirXu filizi kalko- 
piritin IM. 0. 3000 yillarinlda Tdkat bdgesinde i$lendiii;i bilinmektedir 
(Giles, 1974). Arsenikli, algodonit, witneyit veya mohakit filizIerinin kul- 
lanimi ile Turq devrinin ba~Iadij$ varsay~mlanabilir. Filizin tiirii, eserin 
iz element analizinden ve maden yataklarl yakinznda bulunan curuf ana- 
Iizinden anlagilmaktaclir. Curuf anal'iziilden yararlanarak curuf olugumu 
i ~ i n  kuIlaniIan katkl maddesi tanirni vz firm sicaklx~r saptanabilmekte- 
dir. fkiztepe Lazrlarlndan gikan tunq1ar:n analizleri, bu 'bolgede M. 0. 
5000-1900 ylllan araslnda arsenikli tunq kulIan11dlii;inz gostermi~tir 
(Kunq, 198.1, ijzlbal, 1981). 18kinci lbin yzEdan sonra tkalayli ala~rrmn Orta 
Do& ve Anadolu'da yaygm kullaniIdi~i (Esin, 1969) daha soma kur~unlu 
tunG ve Roma devrinde kaleminin bak~r. filizi ile birlikt'e indirgenrnesi 
sonucu altin goriiniimlii tunq yaplm teknigi geliqtirilmigtir. 



. Seramik eserlerin sirlama tekniginde, ilk once kuartz - soda karigim~ 
kullanilmasina kargm, RornaIllar devriride kurqun kuIIanilm~~tir. Sera- 
miklerih X - qini ile inceleyerek piqirme s~ctikl~& saptanmaktadir (Gok- 
su ve arkada~lan, 1981). 

Kallbon 14, termoliiminesans gtbl analiz yontemleri rkullanarak 
eserlerin yaglari belirlenmektedir. 

1950 yllindan sonra hlzla geligmi~ duyarll analitik yontemlerin ar- 
keolojiye uygulanmasiyle, binlerce yil once uygulanan teknoIojiIer ve 
kaynak analizlerinden yararlanarak ticari iligkiler veya go$ yollari sap- 
tanalbhektdir .  ArIkeolojih eswler aqisindan cok zengin olan tilkemizde, 
arkeometri ~ahqmaIariyle arkeologlann bilimsel temele dayall yorumIar 
yapmalari saglanmaktadxr. 
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ClZELGE : Arkeometride kullan~lm baz~ aletlerin kaqilaghnlmas~ 

# z e l a  OES AAS XRF NAA 

C)rnek Miktan (-1 5 - 100 10- 100 100 - 2000 50- 100 

&re zaran az  az VPITILRZ vermez. 

Analiz yeri, cinsi Eserin tarnami Eserin tamazm Eserin ytueyi Eserin tamami 

Dea im a.rdg.1 1m ppm - 10 % $0 ppm - 10 % 50 ppm-100 % 1 ppm - 100 % 

Element sayisi 30 - 40 metal element- 60- 70 metal element- Atom numaras1 12 40 -  50 element 
ler lw den. buyiik tiim de- 

mentIer 

DO@IJ~U@J 10 % ~ 2 %  ~ 2 - + 5 %  3 2 - + 5 %  

haLiz hlzl Aylu orne'kte ~ o k  ele- Bimk omekte telc Tek ornekte b i ~ o k  Tek ornekte biwok 
meat analizi element analizi element analizi element andizi 

malam l@k metal. cam yen metal lek metalik para t q i  ~anak - M d e k  
e m ,  sir boyalar metalik para c a m  





GorUnen bolge i$rk mikroskobunda aylrdetme giicii en lok 0.2 (mik- 
ron) iken elektron rnikroskopta bu deger 100 kilovolt hizIandinc voltaj 
isin 2 A (angstrom) e kadar ulagxr. 

Biitun mikroskoplar temelde birbirine benzer; bir igik kaynagi, bu- 
radan &an igik demetini ijrnek uzerine toplayan bir kondensermercek 
diizenegi, ornek bolgesi, ornielcten gevn i~iktan fIk bbiiyiitiilmiig goriin- 
tiiyG veren objektif mercegi, 'bu ilk gijriintiiyii daha da biiyuten projek- 
tor mercek diizenegi ve gozlm bolgesi. Iglk mikros'kobunda maksimum 
yararli biiyiitme ancak lOOOx iken iyi bir elektron mikroskopta bu miktar 
200 000x5 geGer. Dolayisiyle mikron, milimikron duzeyindeki saliqmalar 
i ~ i n  elektron mikroskop onemli bir yer tutar. Baglxca iki tiir elektron 
mikm&op vmdir; transmisyon (geqiqenlik) elektronmirkr~skolbu (TEM), 
tarama (skanning) elektron rnikroskobu (SEM) . f lkinde dektron demeti 
ornekten gepr  ve saqilmaya ugrar. Gijzlem floresan 'bir Ievha i'ierinde 
yapilir qeya resrni ~ekil ir  (Resim : 1). (Bir qelektron Mikroskop) 

Tararna eleiktron mikros.kobunda elektron demeti yiizeyden yansiya- 
rak elektrik sinyaline doniigtiiriiliir bu da bir 'katot tupiinde ornek yiize- 
yinin goriintusunii olugturur. Mikro yap1 denilince aklimrza mikroskopla 
gozlenebilen tane yaplsi, taneciklerin ~ekl i ,  biiyiikliik dagilim~ ve birbir- 
leriyle iligkileri gibi fiziko kimyasal oueIlikler gelir. Arkeolojik orneklerin 
ve 'bulumtdarm, yani metali'k buluntular, sera& ve toprak Brndklerinin 
mikro yapiIarinln bilinmesi bunlarin karakterize edilrneleri iqin onemli- 
dir. Metal Ikalintilann~n incelenmesi Qunlardaki ana madde ve safslzllkla- 
rin belirlenmesinde rol oynar, Ayrica tanelerin gekil ve diizenlemeleri 
metal i~leme tekniginin anlagilmasinda ollemlidir. Mikroskopiye ek ola. 
r& geliqtirilen bir ~ o k  yontemlerle, Brnegin elektron prob analizi ve se- 
gimli alan difraksiyonu gibi, gozlenen cismin hangi elementlerden veya 
kristal tiirlerinden olu$tu&~ buIunabilir. 

Toprazin yiizey b~ell~klerinde, bozulma ve degi~mesinde onemli bir 
rol oynayan kolloidal boyuttaki -taneciklerin ve ozellikle kiI tane~ikleri~in 
gozlenmesi ve ,kil tiirlerinin ayd~nlatr~masinda da mikroskopi onemlidir, 

Seramik buIunrularinin gruplandlrllmasi, goriiniimlerinin yan~nda, 
ince kesitIerinin pemgrafik mikroskopla inclelemesi ve X-i~inlari difrak- 
siyon spektrumlarlnin a1lnmaslyIa yapilabilir. Ancak bu sonuslarin kol- 
loidal boyuttaki taneciklerin qekil ve da~llimlarinin belirlenmesiyle des. 
teklenmesinde yarar vardir, Bu yoaden mikro analiz gruplandlrmada kar- 
~ l l a ~ i l a n  bazi soxunlari da ~ozmekte yardimci olabilir. 





Kaolin. dilrit, 
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Resim : 5,0.7 - 2 - 1 tiirii kil mineralleri 



Resim: 8 - Kolloidd kuartz taneleri (100 00x1 

Resim: 0 - Bir toprak ornegfnde tanecik dag~liml t10000x1 
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CAM BULUNTULARIN DEGERLENDIRILMES~NDE 
ARKEOMETRIK ARGSTIRMALARIM ONEMI 

0miir BAKIRER* 

Anadolu'nun ~ e ~ i t l i  dtinemlerdeki kiiltiir tarihini, sosyal'diizenini, 
politik ve ticari ili~kilerini incelemege olanak veren arkeolojik bulumtu- 
larin, geleneksel degerlendirmeler yanisira, fen ve doga bilirnlerinin yar- 
dim~yla da deii;erlendirilmeleri, aragt~rmalara qok yonlii b a k i ~  a ~ i l a r ~  
getirmektedir. Farkli aIanlarda ara~tirma yapanlarin ,ka!bkdari ile siirdu- 
riilen adkeounetrilk ara~tlrmalar, iiltkernizde ozeIliikIe matal, maden, lobsi- 
diycn, seramik ve ahgap buluntular iizerinde ~o&nlag tinlmigtir. Simdiye 
kadar, farkli yijntemler kullan~larak yapllan ~ a l i ~ m a l a r  bu malzemelerde 
yas tayini, yapisal ozellikberin tanmx gibi temel. sorunlar yamsxra, daha 
farkll sorulara da yanidar ve qe~ikli b61geler i ~ i n  ipuglar~ geti~miqtir. An- 
cak iilkemizde, arkeometrik ~ahgmalar kapsamxna camdan iiretilen bu- 
luntular heniiz aI~nrnaml$lr. 

Bu bildirinin arnaci, 'arkeometrik ara~t~rmalar  'kapsamina, gimdiye 
kadar iizerinde durulrnayan cam malaemenin de alinmasi', ~eklinde ozet- 
lenzbilecek bir oneri sunmaktir. Giderek, burada, so nu Jan mi^ ya da sur- 
diiriilmekte olan bir ara~tirmada izlenen yontem, bulgular ya da deger- 
Iendirmeler yerine, cam malzemeden buluntularin sorunlari ve temel arag- 
tlrmnlarin bu sorunlara ne gibi katkilarl olabilecegi iizerinde durulacak- 
tir. Ancak, gerek sorunlar gerekse dandsiar isin gok gene1 bazl gozlemler 
ve gtirii~lerden soz edilecegini belirtmek yararli olacakt~r. 

SORUNLAR 

Anadolu'da qe~itli  donemlerdeki cam iiretirninin varli$i, niteligi ve 
niceligi iizerine bilgi kislt11 ve kopuktur. Kanirnlzca bu durum buluntu- 
larrn azligi ile baElmIrdir. Ancak buradaki azllk, fierhalde iiretimdeki az- 
liktan ctegil cam rnalzemenin seramik, metal, kemik ve benzeri malze. 
meye oranla ~ o k  daha ~kolay k~rilabilir nitelikte olmaslndan kaynakIan- 
rnaktadir. Bunlarin degerlendirilmesinde de, ijzellikle tarih ve menge uze- 
rinde getirilen gorii~ler kisltli olabilmektedir, 

(*I Doq. Dr. 0rnii.r BAKIRER o.D.T.U. Fen - Edebiyat Fakultesi, Kimya Boliimu. 
ANKARA 



Ce~itli sorunlarin tarumlanmasz amac~yla ilk apmada giirrliik kulla- 
nlm iGn iiretilen camlar ele ahnirsa, yukmda deginilen sayisal dururn 
kolaylikla izlenebilir. Cepitli Anadolu ,miizeJerinde sergilenmehk oIan 
buluntulara baklldl@nda, cam evyanln farkli malzemeden diger kazi bu- 
luntulari yamnda sayica az oldu& ve bu az saylnin da daha qok ~kiiqiik 
Glqekte Roma donmi bulu~~tularina s~mrlandlii;~ goriilmktedir. 

Sorunlar apsindan, bir an iqin bu Roma dijnemi cam buluntularma 
egilirsek, qijyle bir goriiniim ortaya ~ikmaktadir. Buluntular, genellikle 
iifleme teknigi ile iiretilmig, agk yegil rengin qofjunlukta oldurn, ince du- 
varli, ,kulplu testi, kavanoz, giqe gibi kapali formIar olardk tanmlanabi- 
len kiiqiik ikaplarQr. Buluntular~n, yukarlda siralanan, iqleve ve bisime 
yonelik bu ozellikleri ,de igijrsel algilama ile Bolayhkla saptanabilmekte- - 

dir. Meqe, tarih, iiretim merkezi ve malzemenin yaplslna ili~kin sorun- 
larm ise gorsel alg~lama ile sagl~kh yan~tlara ula~masl pek olasi gijriinme- 
mektedir. Bunun ~eqitli nedenlerinin bagmda iiratimdeki stil birligi ve 
stil devamlih@ gelmektedir. Soyle kri, Rorna hnparatorlu& doneminde, 
M. 0. I. yiizyllda, Akdeniz'in dowsunda ve ozell$kle Suriye yoresinde iire- 
tilmeye ba~llyan ve M. S. I. yiizyllda Bati'ya d o h  yayllarak lmparator- 
lu@n slnirlarl isinde qeqitli merkezlerde iiretilen carnlar gorsel apdan 
degerlendirilinken, qok somut ve k s i n  yoresel farMiliklarin saptanama- 
d$jtaa slk slk i~aret  edilmigtir '. Yani, Anadolu'daki Roma dijnemi cam 
buluntulan ile, ornegin f talya, Fransa, Suriye ve Klbns'taki Roma donemi 
cafnlar~ qrasmda kesin bi* ve renk farlklan ara& fazla olurmlu so- 
nu~lar  vesmeyeaektirz. Buna ek olarak, herhangi bir b~lun~ttunun yerel 
iirerjm mi oldugu, b a ~ k a  bir yorsden mi getirild@i, yoksa ba~ka  yoreler- 
den gelen sanatplar tarafindan mi iiretildigi gibi sorunlar yalnlz gorsel 
niteliklerin degerlendirilmesi ile kesin qoziirn bulamamaktadlr >. Bu bag- 
lamda bk Bme!k olardk, Trakya yijresindeki kazilacda bulunan goma 
donemi camlar~nin Bat1 Avrupa ve ijzellikle Koln yoresinde bulunan Roma 
donzmi camlarina benzerlikler gostermeleri verilebilir 4. 

1. W. B. HONEY, Glass. London: Published under the authorities of the Ministry 
d Education, 1946, 20- 21, Lev. 1 - 11. 

2. y. e. a. y. 

3. B. VELSE, Chemical Composition of Some Gallo - Roman Glass Fragments 
from Western France. hrchaeometry, 22/2, 19SO., 183- 187. 

4 S. EYfCE, La Vemrie en Turquie de L'bpoque Byzantine a l'epoque Turquie 
Annales du 4s CongrBs des JournBes Internationales du Verre., Re- 
vanna - Venise 13 - 20 hbi 1967, Gdge., 162 - 163. 



Roma donemi cam buIuntulari isin tarihlendirme, yine kaplann 
bendi ozelliklerine gore ~degil, buluntu yerinin tarihlendirilrnesine uygun 
olarak yap~lmaktadlr. B~uluntunun ~ i k a r ~ l d i ~ i  yap1 ya da mezann tarihi, 
veya mimarinin de b a ~ k a  verilere, ornegin paralara dayanarak tarihlen- 
mesi, cam malzemenin tarihine de igik tutmaktadxr. Camlarin kendi bag- 
lanna tarihlenememesi yukarida dieginilen stil birligi ve devamlili& ile 
ba@mlidzr. Roma doneminde, ba~langiqta tiim lozellikleri ku~kusuz ihti- 
yaca uygun olarak bi~imlenen cam kaplar, yaklagik iigyiiz yll boyunca 
bigim, renk ve yiizey siislemesi a~isrndan belirgin degipimlere ugrama- 
mq2ardlr5. Stilistik degigimler soz konusu olunca da bu tek bir yoreye 
bagh kalmamig ve gerek fikirlerin, gerek objelerin taglnmasi, ,gerekse 
sanatplarin bir merkezden digerine gidip gelmeleri ile yenilik her yoreye 
kisa siirede dagilm~gt~r 6. 

Yukanda Bzstlenen ?gene1 SerGeve, Anadolu'da Roma donemine ait 
ve giinliik kullan~rna smirli cam buluntularin de~erIendirilrnesinde, gor- 
sel bzellikler ve stil kritigiyle baii;imli karglla$t~rmall gali~maIarin tar& ve 
menSe sorunlarina sagllkll ve kesin yanltlar getiremedigini gostermekte- 
dir. Giderek bu1untuIarin teknik ve rnalzeme ozelliklerinin saptanrnasina 
yonelik ara~tirmalarin gerekliligi ortaya qkmaktsdir. 

Yine giinliik ;kullanim igin iiretilmiq camlarda sorunlarin irdelenme- 
sine devam edilirse, Sard kazilarindan pkan buluntularin daha farkl~ bir 
go1.riintu verd3kleri goriiliir. SardJda, cam iiretirninin Erken Roma Idiine- 
minden ba~liyarak ~Orta Bizans gasina kadar kesintisiz devam ettigi bu- 
Iuncularla kanitlanabilmigtir7. Bu kazidan pkarilan nkase, gige, matara 
ve k i i d  'goz yaqr 9iqesi' ~iirlerinin sayisi ve bi~imse1 qe~itliligi yamsira, 
farkli nitelikte iglikler araslnda cam iiretilen i~liklere ait kitabelerin de 
bulunmasi, aragtirmacilara burada yogun bir yerel cam iiretimi bulun- 
d u m a  igaret etme ve cam buIuntuIar1 kitabeler iglgmda tarihleme ola- 
nab  vermiqtir Goriildiiw gibi iiretim rnerkezi ~kesinlikle biIinen bir 
yerde dahi, tarihleme yine de malzemenin ken& belirgin ozellikleri ile 
bagimli degil, bulunan yazrll beIgeler 19iEinda yapdabilmektedir, 

Roma 'donemi cam buluntularl i ~ i n  ilk bahvta dikkat geken sorun- 
lar cbir kenara biraklllp, kronolojik bir ilerleme ile AnadoIu'da Ortasag- 
lars ait, siraslyla Bizans, Selpklu ye Osmanli k3tiirlerinin i i~n le r ine  

5. W. B. HONEY, a. g. e. a. y. 
6. y. 6. y. 

7. C. FWS, Byzantine and Turkish Sardis, Cambrigde, Mass. : Harvard Un. Pws., 
1876., 43, 75, 97. 



bak~labilir. Ozellikle Bizans ve Selpiklu donemleri isin say1 ve bilgi arp- 
Iar~ndan Eazla bir geli~rme olrnamakla birlikte, giinIiik kullanlm ilin iire- 
tilen camlar yamslra mimaride kullanilanlara ait ibuluntulariJ yine belirli 
sinlrlar i ~ r i s i n d e  incelemek olasidlr. 

Anadolu miizelerinde, giidiik akdlanim ya da vdinsel ama~larda kul- 
lanilmak iizere iiretilmig, sozii edilkbilecek nitelikte, Bizans cam] sergilen- 
meniektedir 9, Pencerelerde cam kullanildl~ina tanikl~k eden ornekler ise 
birkag yaplya ve kii~iik par~alar  halinde hrilmlg orneklerle sm~rlanrnsvk- 
tadir. istanbulJda Zeyrek ve Kariye Camilerindeki kaz~ ~aligrnalari slra- 
smda, bu yapilardaki vitray pencerelere ait olduklarl saptanan cam bu- 
luntular incelenmi~ ve degerlendirilmigtir lo. Yapilara ait kazl raporuncta 
agik~a belirtil(di& gibi, parqalar iizerinde malzeme ve teknik iqin analitik 
~ d i g m a  yapllmamq, buluntular yaln~zca gorse1 niteliklzri ve bunlara da- 
yarian kargllagtimalr qaligmalar lpglnda degerlendirilmi~tir. Kar$ila~tir- 
mall qaligmalar, birincisi 'kullanilan renklcr ve boyama yontemleri, ikin- 
cisi de resimlendirilen dinsel konularln ikonografisi olmak iizere iki 
yijnlu, tarihlendirme de bu iki kritere bag11 olarak yapilmi$t~r ". 

Kargdagtirmah qahyrnalar igi&nda, Zeyrek ve Kariye camiIerindeki 
vitray pencerelere ait buluntularin Batl'da 1204 tarihnden once yapllan 
vitray pencerelere benzerlikler gosterdikleri, ancak genelde cam yaplrn 
teknolojisindeki ozelliklere ve ozelde kullanlIan renkler ve renk tonlannln 
yo&nluSuna dayanarak ise qok daha erk~en bir ltarihe ve y a k l a ~ ~ k  1124 
civarlna tarihlenebilecekleri gorii~ii geli~tirilrnigtir 12. 'Bu degerlendirmeyi 
izlwen g~riiq ise, Bat1 mimarisinde kulanilan vitray pencerelerin rnenge 
olarak Bizans'tan ~kaynaklandiklari ve fstanbul'da geli~tirilen vitray ya- 
plm teknolojisinin giderek Bat1 mimarisine de geqtigi yoniindedir. Yal- 
nizca gijrsel degerlendirmelere .dayanan bu fikirler, yine fa fk l~  merkez- 
Ierde iiretilen camlar araslnda ili~kiler kurmalkta, sanat, sanat iiriinii ve 
sanatp all? veri~i  ile teknik ve stil oaelli~klerinin tagindig~na i ~ a r e t  et- 
mektedir. Kanlmlzca bu goriivler, ancak cam buluntularin yapirn malze- 
meisri, yani cam hamuru ve renklendirme rnaddeleri incelendikten soma, 
daha temel verilere dayanan benzerlikler ve ayricaliklar saptanabilirse 
kamtlanabilecektir. - - 
a. S. EYICE, & g. e., 166. 

10. H. S, MEGAW, Notes on Recent Work of the Byzantine Institute in fskmbul, 
Dumbartw Oaks Papers, 17, 1963., 333 -371 

11. y. e., 363-364. 
12. y.e. a. y. 
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Ortasag'lara ait $kazilarm 1wlig1 diger malzemede o1duB gibi c m  
malzemede ide bulmtu azhzmn baghca mdeni gibi goriilmektedir. Sey- 
rsk olarak sikarllan cam bduntularm bir b~liimii, erken f slam caanlanna 
benzerlikler gostemelerine dayanar~k 'ithal mall' olarak tanlmlam- 
ken j3, Kubadabad hazilar~ndan ~ l k m  az saylda cam buluntu ise Sel~uklu 
doneminde gerek giinlfik kullanm, gerekse mimaride ~hllanllmak iizere 
cam iiretildigine zanikllk etmi~tir  14. Ancak, Bizans diinemi orneklerinde 
o ldug  gibi, bunlar da iiretimin varl~gim kamtlamakla kalmakta, kap- 
sarr:l i ~ i n  aymtllr bilgi verememektedir. Buna kar~m, Osmanl~ donemi 
gerek buluntu saylslnm artmasx, ge~ekse camcilmn ~zligma $erleri ve 
orgutlenmeleri konuIannda az da olsa biIgi bulunmasi ile iizerinde tar- 
tigllabilecek bir ortam olu~turrndktad~r~~. 

Simdiye kadar, Osrnanll camlarl iizerine yapilan arqtmmalar, gor- 
sel citeliklerin incelenmesine ve degerlendirilmesine dayandlnlrmg ve 
tar txgmalar 'buradan rkaynaklanmigtlr. Gorse1 niteIiklerine dayanarak 
Osmanli donemi cadarr. kur olarak :diiz, rertkli ue billur cam', iiretilen 
mamul olarak 'liiks egya, (giinltik kullan~m cgyasr, nakis11 camlar ve pen- 
cereler igin ,firlii yassl camlar' olara'k slmClanrn&'tadlr 14. Yine g6rsel s. 
teliklerine dayanarak, giinluk ~ldlanim 5sin uretilenlerie, liiks eSya ola- 
rak iiretilenlerin biqim, renk ve susleme ozeIltkleri ikr inde durdmu~,  
i$ev ve iiretime iligkin bilgiler yazh ve resimli belgeler yardmyla der- 
lenebilmigtirI5. Biidiin bu yoderiyle segitlerneler sunan Osmanll camlari 
de$rIendiriIirken, ba~langrgta cam buluntular i ~ i n  iiki temel sorun ola- 
rak ele aldi&miz m e w  ve tar& sorunlarx, belki de henamankinden ~ o k  
dnern kazanmaktadir. 

Menqe konusundaki tartqmalar, Osmanll cam1 olarak ' t a d a n a n  
ririirriii ne lkadarmln yerel iiretim, ne kadarlnm ~dlgarldzn getirihig veya 
ozel siparigle ,dlgarida iiretilmig o lduh  ~konusunda ~o&dagmaktadir. 
@gltli belgeler ve bahk gemi buluntular~, 15. ve 16. yiizylllarda istanbul- 

13. D. S .  RICE, Medieval Harran, Anatolian Studies, 2, 1952, 71 -73. 

14. M. CINDER, Selguklu Devrine ait bir Cam Tabalc, Tibk San;atz Tiasihi Am@*- 
ma ve incdemeIeri, IT, fstanbul, 1969., 1 - 2. 

K. OTTO -DORN - M. O N D m ,  Kubadabad Km~lan on Raporu, Tiirk Arkeoloji 
Dergisi, 14, 1967. 

K. OTTO-DORN, Bericht ijbed die Grabung in Kcrbadabad, 1966, ArchloXogischer 
Anzeiger, 4, 1969., 480. 

15. S. EYCE, a. g. e., 162- 182. 

F, BAYIUMOGLU, Tiirk Cam Sanatl ve Beykoz i$~e.si, Ishlbul, 1574. 
N. BAYXAKTAR, istapbul Cam ve Porselenleri, kbbul, 1982. 



Venedi'k araslnda cam a119 verigi bulunduknu kanitlamaktadlr. 17. ve 
18, yiizy~llarda ise Venedik'in yerini Bohemya ve diger merkezler a lm~g  
tr14 

Tarih konusunda ise ozellikle mimaride, haki~11 pencerelerin iiretil- 
mesinde kullanllan camlar~n ltarihlenmeleri b a ~ t a  gelen bir sorundur. Ca- 
rmn ~ a b u k  .lunlan bir malzeme olma ozellig yanislra hadolu'nun ve 
ba~ ta  fstanbul'un tarih isinde ge~irdigi sayslz z~elzeleler ldiiviiniiliince, 
Klasilr O m d  doneminden zamanrauza kadm Sdtan kiilliyelerinde ve 
~eg i t l i  digex yapxlardaki pencerelerin acaba k a ~  'kez yenilendikleri sorusu 
&a gehektedir. (Xinkii onanlan pencereleri stilistik verilere ve kar~ i -  
la? tlrmaIara dayanarak ltarihlemek ve donemlerini saptamak zordur. 
Pencereler baaen o m l d ~ k l a r i  Idonemin stiline uygun olzrak ele almmi~, 
bazen de ilk diinem ozelliklerine uygun olarak yenilenmigtir. 

Giderek, Osmanli donemi cam buluntularl lda yukarlda Roma done- 
minden ba~liyarak ~hsaca ozetlemege ve vurgulamaBa sahgtlii;~rmz sorun- 
larr yinelemekte ve caan buluntularl yalnlz gorse1 niteliklerine dayanarak 
de&rlendirmenin ;kimli,klerini t d a m a g a  yekrli olarmyaca&n~ goster- 
rnektedir. 

Metal, ,maden, +ap, olbsidiyen, sermik bdmtular giibi, cam bdm- 
tularln da temel bilimlerin yardimiyla incelemleri olasidlr. Boylece, 
yukar~da ~ o k  genelde tanxmlarnaga tpligtrglmrz we biraz da carmn kendine 
ozgii niteliklerinden kaynaklanan sorunlara daha sa~likli ~oziimler gai- 
rilebilmekkdir. 

C a m  temel bilimlerin katkrsiyla incelenmesine yonelen aragtrrma- 
lards?, cam Hamuru kompozisyonlar~, dolay~slyla malzemenin hazlrlam- 
grnda lrullanilan barn maddelerin tarumx, renklendirmede kullanilan mad- 
deldr, cam h a m m u n  tiimiiniin mii renklendiri1diii;i yoksa rengin yal- 
nlzca yiizey lboyamasl olarak ml 'tatbik edildigi, biqimlendirme teknikleri, 

16. S. EYfCE, a. g, e., 174 - 176. 
F. BAYRAMOGLU, a, e. g., 12 - 16. 
N. BAYRAKTAR, a. g. e., 20. 
R. 3. CHARLESTOSTON, The Import of Venetian Glass into Turkey : sixteenth and 

eighteenth centuries, The Conoisseur. May 1966., 16 - 18. 
R. J. CHARBESTON, The Import of Glass into the Near East., AnnaIes du 3e Cong- 

r8s des dournkes Internationales du Verl-e*, Damas, 1064., 1x3 - 168. 
I). BAKTRER, Ottoman Glass Manufacture and Venetian Impacts, Europa und die 

Kunst des Islam, xxv. Inten~ationaIei- Kongress Fuer KumtgeschicImtP 
CIHA, Wien, 1983., 147 - 157, 211 - 214. 



h ~ d a m a  yontemleri ve firm atmosferi, cam mamullerin ylpranmasma, 
bomlma ve onardarma ili~kin sorunlar saptanabilmektedirt7. 

Cam harnurunun kimyasal analiziyle kiitlede yapxsal biitiinliik ve uy- 
gunluk (homojenlik), aragtlrdabilmekte ve boylece belli bir zaman dilimi 
ve belli bir kiiltiir gevresinde cam hamuru kompozisyonunun ne kadar 
deii;:gti@, veya maaulun endiistri riiretimi ya da sanat ih5ini.i o l d u a  sap- 
tanabilmektedir la. Vine kimyasal analizlerle cam hamuru hompozisyo- 
nundaki bile~ederin tayini ile yoresel ozelliklere igaret edilebilmektedir. 
onegin, 'bilegimde hKur~un Oksit kullamhp Irulldmadi&, ya da re&- 
lendrime maddesi olarak Btiklr Oiksit ve KobaIt Oksit oranlan da *re- 
sel Earkllliklara igaret redebilecek bilgi verebilmektedir. 

Arkeometrik araqtirmalar1n sok kuqii3c ijrnekler iizerinde bile uygu- 
lanip so nu^ verebilmesi, tizellikle ~ o k  lkii&k pargalar haIinde rhrdm~ 
olarak zamanimiza uIa~an cam bulmtuIm de~erlendirilmesine olanak 
verecektir. 

Anab~lu~da qqiltli ldijnecmlere ait c m  Ibuluntdam a&eom& 
ara~tlrmalarla .de~erlendirihnesi ve ozellikk cam harnuru bile~enlerinin 
tayini, farkli donemlerde bileqenlerde bir 1degi~ik1Lk olup olmad~$jnn sap- 
tlyatag~ gibi, yerel iiretim ile dqandan .geldikleri san~lan ya da &$andan 
geldikleri kesinlikle bilinenleri de ay~rt  etme olanaa verecektir. Bu tiir 
aragtlrmalar, mirmaride k.ullam1a.n cmlarda da uzgiin timelklerle, &a 
g e ~  dijnem onar~mlarina aitt olanlarl aylrt erne olana$ji verecektir. Gide- 
rek, Siileymaniye ve Sultan Ahmet Camileri ve Topkap~ Saraylhdalci na- 
k~qli penoerelerden hangilerinin yapinin ilk donemi ile ~agdag olduklan 
sorusu belki de yamtlanabilecektir. 

S o n q  olaralk ar'kemetrik qabpnalar kapslmma cam bulunrtuIam 
da katllmas~mn bu konuda ~al i~anlara  qok lijnemli ipu~lan  verecegi ka- 
msryla b a ~ l a n ~ ~ t a  belirttigimiz Gneriyi yineliyoruz. 

17. Cam konusunda, Arkeumetrik aragt~rms1a.n i~eren yaylnlardan baum %a&- 
da s rdanm~~t l r  : 

E. R. CAL;EY. Analysis of Ancient Galsses, 1970 - 1957, Coming : Corning Museum 
of Glass Monographs, I, 1957. 

G. MOREY - N. L. BOWEN, The Melting Relations of the Soda - Lime - Silica Glas- 
ses. Transactions of f i e  Society of Glass Tedmology, ix, p. 226 -284. 

E. V. S A W  - R. W. SMITH, Compositional Categories of  Ancient Glass, Science, 
133, 1961. 

W. E, S. TURNER, Studies in Ancient Glasses and Glass Making Processes, Raw 
Materials and Melting Processes, Journal of t h e  Society of Glass Tech- 
no lo,^, XI, 1956, 227 - 300. 

R. H. BRILL, The Scientific Investigation of Ancient Glass, Proceedings of tlze %ght 
International Congress on Glass, 1968, 1969, 47-68. 

G. A. COX - A. P O W ,  x-Ray Fluorescence Analysis of Ancient Glasses: The 
Importance of Sample Preparation, Arckaeometry, 19/1, 1977, 45 - 54, 

B. VELDE, a, g. e. a. y. 
18. y. e. a. y. 
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BAZI FRIG MALZEMESINE UYGULANAN K~~MYASAL ve 
~f ZIKSEL ANAL$ ZLERIN f L G ~  NC SONUCLARINDAN 

ORNEKLER 

Arkeolojik yorurnlan gorsd incelameye ve analojiye dayanan s o  
nu~la;rul, bazen yeterh olmadi@, fen ve doga bilimIerinin ;yarr=2lmz ile da- 
ha saghkll degerlendirmeler yapllabileceij gw~eii;inden, giderek baa Frig 
bduntular~ iizerinde apkeometrik qahgmdar yapdd. 

Fiziiksel w 'kimyasal analizlerin ortaya koyduii;u srnu~1am.n b d m  
b u m  igin IbiIgilerimizi etkileydbkek veya kesin sonuqlara ggiitiirdbile- 
cek ek bi18gileri verem&ken, 5azilan arkeolojik yorusnlarIa seliykiler gijs- 
terdi. Boylece ldaha lijnce yapllrni~ olan yorumlann yeniden gozden ge- 
~irilmesinin zorun1uluij;u rortaya ~ i h a k t d r r .  

Yapilan arkeometrik gall~malardan sonra gerek daha Gnce yaym- 
lan!ml~ olan gerehse b izh  iizerinde rpllqti&mlz Mara'ddki 3. Tiimii. 
liis'iin malzemesini, arkeolojik yanilgilara d&a fazla neden olmamasi 
isin, tartiqrnaya ar~mak yararIi lolacaktlr. 

Bilindig gibi 1948 - 1968 yil ida Orta Do& T61cni'k universitesi Ord. 
Prof. Dr. Ekrern AkurgaI'in ba$kanli&nda, Ankara Frig nekropoliinde 
kazllm yaplrmTtir. Daba once 1893 ylllnda Ohantre', 1925'de Makridy 
beyZ, 1932:de Dr. Hamit Ko?ay3, 1945'te Prof. Dr. Talhsin ve MA- 
mut &0k4 t a rahdan  bu n~ehpo lde  yapllan Ikazilarda &an m d m e  
iizerinde arkeolojik incelemder yaplIm17 ve yaynlanm~gt~r. 

0. D. T. U. tiimuliisleri !diye adlandlrdlj$~mlz Frig tmezarlanndan 51- 
kan .maIzerne iizerinde {qk-ndiye kadar arkeometrik qallgma olarak, tarih- 
I a M q e  yilij,neI& Ci4 ve ~dendxolkronoluji yaniswa maden kapdam ya- 

(*I Doc. Dr. Sevim BULVC Orta b o b  Teb2-s Oniversitesi 
I*) Aaaliz sonuqlan qizelgesi ve Resimler Anatolian Studies 1982'de yaymlanrmg- 

tlr. 
1 - Chantre, E., (18931, Mission en Cappadoce 1893-94 1983-94 s. 68 

2 - Makridi, T., (1926), <Ankara Hiiyiiklerindeki Rafriyata dair Rapor, M a d  
Vekgleti Mecmuasx n. 6, s. 3&45 

3 - Ko~ay,  H. Z., (19831, dmkara Gazi Orman Fiddgmda bulunaa EserIer. 
Tiirk Tarih, Arkeologya ve Ehografya Dergisi n. 1. s. 20 vd. 

4 - ozgiiq T., Akok M., (1947) -Anit Kabir A l m d a  yapllan TWniilus Kaz i lm  
Belleten X, 41 s. 27 vd. 



plsinx ve madenlerin ikaynagini bulrnayi amaslayan optik misyon spekt- 
rografilk analiz ;ile toptik mikroskobi incelemeleri pap~lmi~t r .  hkeletin 
altmdan allnan topna;~ magnetik ve pctrografik analizleri maalesef ha- 
1en sonu~and i~ l lmam~gt~ r ,  Mezara ibirakllan Gomlekler'in i$indek& kid 
giiriintiilii 'kalxntilann analizlerinin bir ikrsrni sonuqlanmi~tir. 

Bwada sizlere rbu sonucJardan yalnlzaa, dfkeolojik y o m l a m r z ~  
tekrar ele a h a  zonmlu& v e n  qabgnalan gostemeye ~ahqaca~im. 
Anrmsamak 'amacl ile Ankara Frig nekropoliiniin coij-afik rkonumuna rve 
uzerinde q l ~ g t i @ m  halzemeye qdk kisa olarak bir .goz atalirn. 

Ankara 18. d. 8 ve 7. ytbylda 6nemli bir Frig merikezidir. Giinki iz-  
de modern kentin yapllan arasinda k a h q  20 lkadar tiimiiliisu 61e bir 
FJ-ig ndkropolu bufunmdktdir. Bu nekropoliin kullanmi 8. iyiizyxldan 
6. yiizyda kadar bir zaman lsiirecini i$erm;ktedir. 

Bizim aqmg ddu@.muz mezardan I tqlan 90 madeni. eser, 501nin 
iizerinde piqmi$ ltoprak kap kacak ile k m a g  ve mobilya parsalan ele 
gapmigtir 5. Bu eserlerin 3'ii hari~ benzerleri brii'iin Frig merkezlerbden 
ozellikle Gordion'dan bilimektedb. Elmade bulunan 90 adet inadeni 
eserden ornekleme yijntmni ile 8 eser 6e~iIerek iizerinde ~qdlgnalar ya- 
pddr Analiz sonu~lam, 1982 yillnda herilka'da yapilan 21. uluslararasr 
arkeornetri sempozyumunda sunuldu. Daha soma da AnatoIian Studies 
1982 ve Arkeornetri 111 1983'de6 yayinlandl. 

Burada ~aymt~lara  girmeden dde edilen sonu~lar~n afikeo1uji.k: yo- 
rrd-an veriheye qali~~lacaktir. 

Azlalizlere baglarken amacrrmz, 3imdiye degin Frig tmerkezlerhde 
gijrmecti~imiz 3 eser lile tipilk Frig eseri dedigmiz ~eserler arasmdaki 
kimy&sal yonden varsa farkllliii;~ sap tilfna'ktl. Bunun iiqin optik misyon 
ve 'yaq yontemle gapllan kirnyasal anal52 sonu~lari maalesaf eserlerin 
yapiIdi& a l a ~ m l m n  kokeni hakklndaki ku~kulanmiza quziim getirernedi. 

PalmiyeIi tas, iboyall tas ve Frig tipi gobekli taslarin maden alagim- 
lar~ 'bakmndan birbirlerinden pek 'farkI~ bir yapiya sahip ohadiklan 
anla~lldi. Hepsinde ma dement balur olup kalay imiktan % 10 civarm- 
dadir. Diger elementlerden, kurvun, qinlco, giimiip, bizrnut, nilkel, arsenik, 
demir miktarlan bibirlmine ~ o k  yakxndir. 

I 

5 - BUIUG, S., (19791, Ankara Frig Nehopoltinden iig TiimiiIiis Buluntulm, Do- 
~entlik tezi, Ankara 

a - Atasoy E., Bulug S., (1982) -Metallurgical and Archaeological Examination of 
Phrygian objects= Anatolian Studies Val. 32, 

Atasoy E., Buluq S., e(19631 Ankara Frig Buluntulm ozerinde Metdografik ve Ar- 
keolojik hcdemeler~ T ~ B ~ T A K  Arkeornetri onitesi BilimseI Toplanh BiI- 
dirileri 



Ancak kobalt, palmiyeli kase gerek boyall tas ve gitbekli keselerde 
optik emisyon spektroskopi yijnrerninin kaydedebilecezi alt limite q i t  
vejs altmdahr. Fibulalarda ise onemli miktarda ikobalt bulunmugtur. * 
Atasoy'un belirttigine gore, ~a l a~~rnm yapm yeri farkh olabileceg gibi 
madenlerin ma Baynag1 da farkl~ olabilir. Boylece bronz eserlerde kim- 
yasal yaplnin incelemesi kaynak belirlenmesinde yararh olamadr. 

Anak fiziksel inceleme, eserlerin ~ekillendime teknig, mo&loj?si 
hakkmnda kesin sonuglar venmigt'ir. 8 eserden allnan ornekler metallografi 
ylontemle~i tile parlatlldiktan soma FeCl, HCl ve sudan alum Mzeltide 
gene Prof. Atasoy tarafrndan daglanarak d m  yapllm 0pti.k 3nikrosk~ 
pide incelendi. 

Atasoy'a gore, ndkro yaplda goriilen tavlama *kleri, ara is~tmalan 
da kapsayan dovme i~leminin yap~ldl@mr gosterrnektedir. Ayrlca fibulala- 
rm mlikro yaprlamda ,gGriiIen uzamq kathlmn (enclusionlam) fibulat- 
larln di jme ile c$ekilIendirildibin bqka  bir kanitldlr. 

BiiyIece anikro yap1 incelemeleri eserle~in ydcillendirme teknigi iqin 
yeterli sonuslar vermigtir. 

Diivme son gekil veme ( re tu~)  P~lmlerinden qo;k yapim teknig 
olarak kullan.dmlstlr. Gene Atasoy'a gijre dome  ~e bunv t&p aden tav- 
lama iqleminin pek p k  kereler tekrar sidilmiq ddu&, tane Ibiiflii~- 
niin oldukga kii~iik' olmasmdan da anlagdmaktadlr. Frig maden eserle- 
rini, ozellikle fibulalar~ gijrsel olarak inceledigimizde ancak dtikiimle 
yapilabilecegi izlenimini vermesi yanlig yorumlara, sonuqlara varmamm 
neden ohu~tur. 

Bilindig gibi Gordion kazilamda 1000'den fazla fabula bulundu* 
halde E?cbir ikallp ele ge~memi~tir. 'Bayrakll'da bulunan veya antjJcacl1a.r- 
dan allnan bir ilki [ t a ~  kallp Frig fibula yaplrn teknigi i ~ i n  gqerli sayla- 
rak tahrninler yiiriitiiLmesine neden ~ h u g t u r .  Fordion'da beys bayka 
bir rnerlrezde Frig 5ilbula kalibmm bulunmamasl ise, MuscarelIa7 ve ben- 
deniz .tarafindan ka11pIann ve modelin kil, h keya bdmumu g?bi La- 
Ilcl olmayan rnalzemeden yapllrnlg 01abileceii;i de aylslanrmg idi. Aynca 
Cordion:da yalnlzca fibula kallbi degil, (diger brom kaplann kd~planna 
da rastlanmamr$tlr. 

Gerek fbula'lann ayni tipte olanlarinr gere'kse biiyi.k d u m e  kazan- 
laxln kulplm, aras~ndaki ufak tefek aynhklan, Ann Knudsen9 son ~ekil  
verme i~leminden olabilece~i ile izah emekedir. 

7 - MuscmeIla, 0. W., (1967) Phrygian Fibdae from Gordion, s. 50 

8 - B u l u ~  S., (19791, s. 33-35. 
9 - ICnudsen, A., (19611, A Study of the Relation between Phry- Metalware and 

Pottery in the 8th and 7th cenfmy B. C., doktora tezi U..SA., s. 81-84 



Ancak Metropolitan Mikzesinde rbulunan fran Wkenli bir kazanin 
Frig veya Urartu kazan kulpIarina benziyen kanatll rboga ba~11 kulp ay- 
nasina yapilan optik analiz Ankara'dakiler gibi d o m e  rile yapilmi~ oldu- 
&nu gijstermektedir lo. 

Kisaca bu lusrtli analizler bile *mkeolojik malzeme iizei-inde gorse1 
olasak yapti&niz yorumlam bizi ne dedi ~a~irtdbilecegini gostermekte- 
dir. Gorse1 incelemeye dayanan yonunlarrn yanilglsm gustendig isin bir 
diger andizden soz etmek istiyoruz. Agrn17 oldu&.rnuz tiimiiliislerde, 
maalesef odmm tavani g6kmi.i~ 01du& i ~ i n  odaya b~rakilan malzeme, 
yukaxldan iqeri ldolan lta~lar altinda lezihig olarak ele geqmiqti; mcak 
diiqen tavan kiriglleri iIe yan duvarlar arasinda kdan malzeme k ~ n k  da ol- 
sa oldukqa ~ ~ o ~ u ~ t u .  l0zelIilkIe {dinos  tan^, yuvarIak 1karm1.x ~6rnlekle.r 
ieersinde ve kmk kismlarmdan etrafa yayllmig olarak bol miktarda kiil 
bulmdu. Ilk anda i~kelete de rastlayamad~~m~zdan mezarda gomii Idegil, 
oliiniin yakillp fillerinin Mmleklere konuldu&nu diiqiinmiistiik. Anit 
Kabir tiirniiliislerinde ayni tiir kaplann igersinde $iiI benzeri malzeme 
bulunmugtu, bu kiiller yakma olay~ ile izah edilmisti "; ancak bizim aGtl- 
m i z  tiimiiliiste mezar odasinln temelsiz duvarlann~n i ~ e r i  dam meyil 
vermesi iIe, tabana yatinlmq olan dliiniin gernikleri duvar altina kayrni~ 
olarak ortaya gkti. Hedkadar  iskelet-ten yalmzca bir;kaq ~diq, kol kemigi 
ve bir 4kAurga parqasi gibi gok az lremik kalrni~ ise de oliiniin ya t idq  
istikameti bile ibelirli iidi. Boylece ~GmlekIer isindek kiiliin ijlii kiiIii degil 
yiyecek kalmtilan oldbilece~ni diigiindiik. 

Ancak h i t  Kabir tiimiiliisIerin~de de aym tiir kaplarda bulunan kii- 
liin yakrna gelen'egi ile izahi bize bu maddenin de anaIiz edilmesi geregini 
duyurdu. 

CulIeri, 0. D. T. U. Kimya Boliimiinden Doq. Dr. Sahinde De~nirci 
analiz etti, maddenin, 4Ik liince 9/10 organik 1/10 inorganilk oldu&nu 
saptadx. Bu yamadan arta kalmz~ kiil olmadr~inm agkca kaniti lidi. 

Elementel analizde Na+, lK+, Ca+>, MgL2, AI+3, 'Cl-, $ 0 4 ~  ve Po34 ke- 
sin olarak saptayan Demircj, bunIardan A1 di~indakilerin protein~de bu- 
lunmasi gereken iyonlar oIdu&nu, Al'da iqornlekteki ki1de.n gelmi? da-  
bilecegini, ayrica yag miktannm ~ o k  ldii~iik oIdu& ve etlerde bulunan 
k a h n  Ihidratmmuscle glycogen-da son lderece az kniktarda bulmdu&- 
nu bildirdi. 

10 - C)zgiiq, T., Akok M., (1947) 6. 30-33 
11 - Young R. S., ve katkida bulunan, DeVries, K., McClellan J. F., KohIer E., Mel- 

link M. J., Sams It, (19811, Three Great Early Tumuli The Gordion 
Excavations Rnal Reports. Vol. 1, s. 14. 
~ N e ~ r i y a t s  katkida bulunan K. S m s  Ankara Tiimiiliislerinde yakma 
nln (cremation) var olduhnu kesin gibi soylemekte ve kronolojik 
y d q l a r  yaprnctktadw. 



Gene Kimya BoIiimiinden Dog. Dr. Lemi Tiirker de Demirci'nin ana- 
lizlerinden, kirnegin tuzlanrmg , kavrulm~q $ku$ba~~ - yani hawma oldu- 
&nu belirledi. Boylece; 

Ankara Amt Tepe tiimuliislerinde bulunan ayni tiir lraplar igindeki 
kiil ibenzeri maddenin yaplsi haklunda ku9kumuz gii~lenmektedir. 10 za- 
man, 1945'lerde Tahsin ihocamz isabetli bir goriide yakmadan a-ta kaIan 
kiillerin xzi~in bu kadar ~ o k  kaba boliinerek konduguna dikkati ~ekmek- 
tedir. Ancak liskeletten birkag kiigiik parGanxn bulunmasl gomuden GO% 
yakma olabilecesini inandlrrmgt~r hocamlza. 0 donemde de arkeometrik 
analizler yapllma imkam lolsa idi fxMi deii;erlendirme ku~kusuz yapla- 
bilecekti. 

so nu^ olar&k 9unu si5yliy~biliriz; herhalde biz arkeologlann gozlem- 
lere dayanan incelemderi bazen yandtici olalbilmektedir. Awca yandt~cr 
bir sonuG pdk ~ d k  vmlgiyl ~da Iberaberinde getirmektedir 12. 

Sozlerimi Frig malzemelerinin ozellikle Ankara Frig IGmiiliisIerinin, 
arkeomstrik ~a1igrnalam ~$i& altmda tekrar ele almasrmn gerewi 
vurgulayarak bitirmek !istiyorum. h c a k  di&r merkezlerde bulunan Frig 
malzemesi iizerinde m e s l e k d a g l ~ m  yapacagi analizler Frigler hak- 
kmda ibdgileridzi ibirle$tirme biitiinleme yonihden gok yararli blacak 
pek p k  soruna da cevap ketirecektir. 

12 - Young R. S'., ve dii:erleri, (19811 i. 288 P1. 99. 





ACEMHOYUK SARAY KAZILARINDA CIKAN KEM~K 
KALINTIEARI ~ZERINDE ARKEOBIYOLOJIK 

ARASTIRMALAR . . 

Acemhoyiik, Ankara'mn 225 Km. lg;iineydo@sunda Hasan Da& etek- 
lerinde Gassaura, Archalais a& verilen bugiinkii Aksaray hudutlan i~inde 
Ululrmak vadisinde, 700x600 metrelik alaan ile Anadolu'nm en biiyiik hii- 
ydderinrden lbiri olarak tan~tilm~gt~r. Akad ve Hitit kaynaklarma gore 
Acemhiiyiik, M. 0. 2000 yllimn ilk geyreginde kurulan Burq?zundal&r. 
Sehir 'M. 0. 3000'den i.tibaren yerlqme alan~ olabilmi$ir. Assur Ticaret 
Kolonileri devri svnunda ~eh i r  terkedilmi~, sonradan Hellenistik ve Ro- 
rnalllar ~agmda yeniden iskan edilmigtir. Sehrin Kalkolitik Cagda (M. 0. 
5 100 - 3000) da iskan edifdigine dab bilgiler vzirQr. 

Acemhoyiik kazi caligmalan ilk kez A. U. Dil ve Tarih CoBafya Fa- 
kiiltesi Prehistorya Anabilirn Dah Ba~kam Prof. Dr. Nimet 6zgi i~  tar&- 
dan Eski EserIer ve Miizeler Gene1 Miidiirliiwyle birlikte 1977 y h d a  ba+ 
latdmiq olup halen bagan ile siirdiiriilmektedir. Daha 6nce ayru alanda 
Kiiltepe - K a n i ~  (Assur - Hitit) kaz~lan yaprlrmgtir. Elde edilen K a n i ~  bul- 
lelerinden sjmge olara'k boga, maymun, Gok Tanrlsmm tasvir edildigi ve 
bunlann iizerinde bal~k, aslan, geyik, Ired, boss ve kartd figiirlerinin 
iqlendigi, bu hayvanlarrn boyunlarvlzn da balrk ki lga (Costa) ile: siislen- 
digi goriilmiigtiir. Bu hayvan figS1ex5 ve tiirlerinin ~degerJendirilmesiyle 
yorenin o zamanki ekoloji, ekonomi, fauna ve ~ehirlegmesi hakklnda bilgi 
edinildbilmektedir. Mimarlrk yiiniinden h6yiik XI1 yap1 katl berine ku- 
ruhqtur. 

Acehoyiik'iin en parlak devri 111. yap1 'katmda rkendini gostermig- 
tir. Bu katin en iinedi alani NA - OA/45 - 51 pldaredeki  Sitadel'in bu- 
lunduh Sartkaya'da saptanmigtir. 

111. yap1 katsmn en i lgin~ arkeoiojik eserleri NA-OA/46 pIankare- 
deki Acemhiiyiik saraytnda ele ge~miqtir. Burada fildiginden iplenrni~ eser- 
lerle, dag akristali, absidien vazolarla bir1,ikte i~lenmemi~ birde fildi~i ele 

- 
("1 Prof. Dr. Q r e f  DENfZ: A.O. ?Ip Fakiiltesi nbbi Biyoloi jAnabilim Dah E~Q- 

kam. 



ge~migtir. Stiriye - Fenike - Anadolu - Hitit Mezopotamia ticaret yolu iize- 
rinde yer a l a ~  bu saray ve ~evresi, M. 0. ikinci binin sonu ya da birinci 
binin bag1 olarak tarihlenmektedir. 

Bu azaqtmnanln materyalini olu~turan fildi~i, human ve animal ka- 
ht i larln bulundujju yanmiv binanm, Acemhoyiik beyinin saray oldu& 
kamsma vmlrmytr. 

MATERYAL VE METOD 

Aragt~mamn materyalini olu~turan fildigi, ihuman ve animal iskeIet 
ve kemik kallntllan kazi bagkanl Prof. Dr. Nimet 0zgii~'iin yonetiminde 
luymetli gahqma arkada~lan Yrd. Dog. Dr. Aliye ozten ve DOC. Dr. Aykut 
Gmaroglu tarafmdan temizlenmig olarak ilgili kayltlar~yla birIikte pake- 
lenmig halde laboratuvmm~za etiid i ~ i n  teslim edilmiglerdir. fncelenen 
materyal k is~m k ~ s m  1977 - 1982 y~ l lan  b o p c a  her yll u l a ~ t ~ d m ~ g t i r .  
Materyal, kaz~dan elde edilig ylllanna gore gruplanarak incelenmiq ve de- 
gerlendirilmigtir. Kmk parsalar haris toplarn 2047 k m i k  osteoarkeolojik 
yonden incelenmigtir. 

Tiim kemikler I, 11, 111, VII, VIII, X, XI yap1 katlarindan elde 
edilmigtir. En ~ o k  materyal X. yap1 katlndan kazamlm~gtlr. Bulunan ve 
incelenen rnateryalle, Assur - Meaopotamya - Fenike ticaret yolu uzerinde 
bulunan Acemhoyiik'iin, M. 0. 20010 yillanna ait ekoloji, ekonomisinin de- 
gerlendirilmesine, arkeobiyolujik yonden bir kathda bulunmak arna~lan- 
mlqtir. Human ve ani(ma1 :kernilk 'kompleksi rbir1,ikte repertuara almnmlgt~r. 

Acemhoyiik 1977 Y ~ I  BuIgulan 

Buradaki kaImt11ar human iskelet kalmtllm oIup 3 degigik ~ukur -  
dan iki yap1 katl dahilinde, elde edilmigtir. 

Bulunan kemikler yeni dogmu9 (neonatal) bebeklere aittir. Cranium 
kemikIeri heniiz suturasyonlanyla kaynagmadiklamdan, banIan klnkh, 
bazllan intact olarak ele ge~migtir. fki birey tesbit edilmi~tir (M. I. N. : 2). 



ACEMHOYUK KAZILARINDA 1977 - 1982 YILLARINDA CIKAN 
fNSAN VE HAYVANSAL BULGULARIN AUXOLOJfK KEMfK 

SAYILARI CIZELGES~ 

1 9 7 7  
r Y  

Human Animal 

Neonatal 68 Matur 22 
Infantil 19 

1979 
A , 

Kumm Animal. 

fnfantil 66 Matur 538 
Matur 2 

1 9 8 1  
A . 

Human Animal 

Infmtil 17 Matur 152 
Matur 968 

1 9 8 2  
\:- 

Human Animal - 

Matur 133 Matur 61 



1977 - 1982 YILLARINDA 
ACEMHOYUK KAZILARI (3. C. 3000 - 2000) ARKEOB~YOLOJIK 

BULGULARI Species (Tur) ve SAYXLARI (MIN) 
( hdividual Numbers) 

AVES Nr. RODENT~A Nr. - , - 

Homo 
sapiens Nr. - 

Fetus 2 
InEantil 7 
Adult 6 

2 Lepus 
cunicuIus 

NOT: 1 adet Fi.ldi&den [Tusk) dolay1 1 adet Elraphantus primigenius'a cetveIde 
yer verilme-tir. 

3UVfNAE Nr. 

Bos taurus 2 
Caprahircus 11 
Capraeolus 
capraolus 2 

EQUfDAE Nr. -- - 
Equus cebalIus 4 
Equusmulus I 

Equus hemionus 1 

SUfDAE Nr. CARNIVORA Nr. CERVXDAE Nr. 
. - 

Cervus 1 
daphus 

Sus scropha 3 
r -  - 

Canis domesticus 1 
Vulpes vdpes 1 



Elde edilen rnateryalin dokiimii aga@da vei-iImi~tir. 
Homo Sapiens : 

3 temporal (intact) 4 humerus 
3 parietal (intact) 2 radius 
2 mandibula 3 ulna 

37 costae 2 femur 
4 scapula 2 tibia 
4 cIavicula 2 fibula 

Frontal ve occipitaller pargalamug, kinklar halinde. 
Tiirn uzun kemiklerin epifizleri dckiik, aynlmi~ dururndad~r. Cok 

sayida kink vertebrae ve Phalanx parsalan'bulumnakta&r. 

An3mdia 

20 reptilia kink par~alar 
2 sns scrofa radius'u 

Yeni dogmug (neonatal) h n k  insan kemikleri. 

C - Kuzey - Bata ~ u b  IT. Yap1 Katx, Miihiir A@-?& Hediyeli 
Burada da infantil 2 adet homo kemiklerine rastlanmlgt~r. 

Saptanabilen ve tmmlanabilenler qijyledir : 
2 coxae 1 ulna 
2 scapula 2 radius 
1 temporal 2 femur 
1 parietal (sag) 1 fibula 
2 humerus 2 tibia 
1 occipital ve h n k  cranium parqalarr. 

A - BbIiikbq~ Culnrru 
En az iki bireye ait socuk iskeletleri ile bir adult insan kemikferi bu 

~ukurda yer almaktahr. 3 - 4 yaglannda olan gocuk kemiklerinin dokiimii 
su bi~imdedir 

1 adet femur distal kesim. Fossa rectus femoris intact. Condyluslar, 
troahlea patelIaris k~rik. Gene1 goriiniimde sag femur osteoporotik. 

1 adet humerus distal sag yanm. Corpustan krrik. 
1 talus, orta biiyiikliikte ve en saglam kemik. 



1 metacarpus proximal yanm 
2 metatarsus proximal yanm 
1 os occipitale condyluslarr 
2 rudimenter metatarsus 
1 humerus sulcus spiralis'ten paqa 
3 molar digli maxilla parsas1 
1 molar dig 
1 calcaneous (sag) 

2 phalanx prima 
2 os tarsale 111 
1 os tarsale I 
1 os accesoriurn 

1 metatarsus 
1 costa 

1 metatarsus proximal yanm 1 vertebra lumbalis 
1 birinci phalanx 1 antler 
1 vertebra cervicalis processus spinosus'u. 

1 proc. mrnualis 
1 vert. cervicaIis 
1 6 vert. cervicalis 

Suidae (sus scrofa) 

M. f .  N. : 3 (En az birey s a y s 1  2'dir) 
1 maxilla 
I mandibula so1 ramus h n k  
1 mandibula sag rarnus ve corpus 
1 mandibula sol ramus 
2 vert. thoracicae (juvenil sus) 

1 ulna 
2 costae 

Aves 

1 cranium (gallinacea) 
1 sternum 

2 vert. lurnbalis 
1 calcaneous 

2 scapula 
3 humerus 

1 radius 

Homo 

1 dm (sag) 
1 parietal 

(Bunlann dlynda 15 adet kink tan~rnlanamayan kemik) 
4 femur 13 vertebrae 
4 humerus 6 hnk costae 
2 tibia 5 phalanges 
3 fibula 1 taIus 



2 radius 
3 ulna 
4 coxae 
1 scapula 
1 atlas 
1 axis 

2 mandibula (intact) 
4 temporal (intact) 
2 maxilla 
4 parietal (sol, sag) 
2 frontal 
2 occipital 

1 scapula (sus scrofa) 1 tibia (sus scrofa) 
1 vertebra lumbalis (kii~iik ruminant) 

Animal rnateryal olarak yalnlz antler ele ge~rniqtir. Bu antlerin iki 
ucu diizgiin olarak kesilmiqtir. Bu nedenle, soz konusu antlerin alet ola- 
rak kullmlQgl samlmakta&r (species : ?) . 

C -AB-50Kat: VI I  

Bulunan materyalin fammm animal .kemiMer olugtumaktadrr. 

1 adet mandibula (sag ramus) 
1 adet femur (distal sag yanm) 
2 adet antler 

Kiigiik ruminant 

1 adet proc. cornualis (capra hircus, juvenil) 

Equus hemionus/asinus/mulus (ilkel at/merkep/kahr). 

Equid, kii~iik boy bir at biiyiikliiwds oldugu smlan  iskelet kemik- 
lerinin durumu agagldaki gibidir. Kar9ila~t1rma materyali yeterli olma- 
dl& igin kesin tur tams1 yap~larnarru~t~r. 
1 ramus mandibula (sag yan) 

1 atlas 
1 adet ala ossis ilim'u sag corpusuadan kink bir paqa 
1 antebrachiurn (radius + ulna) proximal yanm 
1 Tuber olecrani (kvlk) 



E - BB - 51 Kat : Equus cabalIus M.$.N. : 3 
2 mandibula - corpus, angulus kesimi 
2 os occipitale - For. hypglossus bugiinkiilere oranla en az iki misli 

geni~. Basi occipitale daha dar. 
1 os nasale, incisivum maxillar parGas1, os nasale daha konkav. 

21 vert. cervicalis 
1 sol humerus prm. yanm (caput humeri) 

Kiigiik ruminant (capra hircus) 
6 humems 

G - K/L-19-20 Kat:: 111. 
32 dentes (maxillar, mandibular) 
1 os parietde 
2 axis 

MaxillaTda 2 i n d s i m  ve 1 molar d i~ in  collum denti's'inde mineral, 
tortu biciminde bir ylglnt~ var (arke~~atolojik) (Diq taglan). 

2 femur (sinister) : max. geniglik 76 mm., Distal yanrn. Fossa 
popItea 9 mm. 

3 tibia (birinde crista tibia oIduk~a keskin). 
4 costae 1 coxa 
2 pyramid 2 scapula 
1 talus (sol yanm) 5 dentes (incisivum) 
2 vert. thoracicae 22 dentes (molar) 
2 sacrum 2 phalanx I 

20 costae 1 phalanx I1 
1 proc. spinosums (vert. Iumbalis). 

Kii* ruminant (capra hircus) 
1 radius (prox. yanm collum radii ; 26 m. 

dexter corpus genigligi : 29 mm. 
1 proc. sipinosus (vert. thoracicae) 
1 os ilium (sinister) 1 proc. cornualis 
1 phalanx prima 1 phalanx tertia 
1 dens molaris 

Biiyiik ruminant (Bos taurus) 
1 os frontale (proc. comualis'li), proc. cornualis Fapi : basis'te 

49 mm. 
1 tibia proximal. ColIum geniqligi : 44 mm. 
1 vert. lumbalis 2 costae 
1 talus 



1 vert. thoracicae (proc. spinosus 82 mm). Species : (vulpes 
vulpes ?) 

1 antler iglenmig, radix delikli. 

Mezar her ne kadar arkeologIar tarafindan tek insan olarak t m m -  
lanmgsa da, yapxlan incelemede aynl mezarda iki adult bireyin bulunduh 
saptanrm~tir. Bu bireylerin biri primer d i ~  dentisyonu evresinde ijlmiig 
(yakla~xk 10 - 12 yaginda) . 

Homo Sapiens, cinsiyeti kadm 

Ergin bireye ait buluntular : 
1 femur 
2 humerus 
1 calvaria 
2 temporal 
1 acetabulum 
2 talus 
2 ulna 
1 fibula 
2 calcaneous , 

1 mandibula 
Cocuk (Mezan Buluntdan : 
1 mandibula 
8 costae 

1 ischium 
1 patella 
2 radius 
I clavicula 
1 maxilla 

14 metatersal ve metacarpal 
4 vert. cervicalis 
4 vert. lumbalis 
5 vert. thoracicae . . 

1 humerus 
1 coxa 

B - BB - 51 Kat: X 

Buyiik mmhant (Bos tams) 
1 os occipitale (Synchondrosis sphenooccipitalis'den kmk; proc. 

capsularis'ler gok kuwetli) 
2 antebrachiurn, Radius distal (dexter) 
2 humerus corpusundan k ~ n k  par~alar 
I humerus distal trochlea'si 
1 scapula distal 1 vert. cervicalis 



2 maxilla corpus 4 mandibula (ovis/capra) 
1 os ischii sag yanm 
3 os ilium acetabulum sag yanm 
1 femur 1 humerus (capra) 
1 os frontale - porc. cornualis (capra) 
1 antebrachiurn pxox. yanm (capra) 
4 scapula (ovis/capra) 3 humerus (ovis/capra) 
1 vert. sacralis (ovis/capra) 1 atlas (ovis/capra) 
1 radius (ovis/capra) 2 humerus distal (ovis/capra) 
3 vert. lumbalis (ovis/capra) 3 vert. cervicalis 

(ovis/capra) 
I metacarpus (ovis/capra) 1 radius distal (ovis/capra) 
1 tibia distal (ovis/capra) 

Cervidae (Capreolus capreolm) 

1 tibia 1 metatarsus 

Cornivor (Cads) Rodentia (Lepus cmiculus) 

1 tibia 1 cranium - mandibula yok 

Homo 

1 sol parietal 
120 par~ali  kink kemilder ( t m y a c a k  kadar kii~iik parp)  

lnfantil Mezan 
Cok sayida klnk costae, vertebrae, tarsal ve carpal kemikler ele g q -  

miqtir. T a n ~ m ~  koIay11kla yapilan kemikler ise goyledir : 

1 mandibula 
1 temporal 
2 scapula 
2 coxae 
2 humerus 

2 ulna 
2 radius 
2 fibula 
2 femur 
2 tibia 

D - CB-51 Kat: 1X 

Equidae : Equus mulus (?) ya da yaban at1 (Equus hemionus) 
1 metatarsus : max, boy 23.1. cm. 

Diafiz geniglik : 2.9 cm. 



Distal trochlea geniglik : 3.6 cm. 
Proximal geni~lik : 4.2 cm. 
Diafiz ant. - post. kallnl~k 2.3 cm. 

1 humerus 

1 sacrum : sol ala ossis sacri saglam. Ala'nm on kenar~ndan son Iumbal 
vertebra ile eklemlegen (sacralisation) facies articularis var. 1. ver- 
tebra sacralis'in proc. articufarisleri saEIam, eklem yiizleri biraz dorso - 
lateraIe doniik. Corpus sacri 2. vertebrae sacrales'ten itibaren kxnk, 
ventraf'e doniik. 

1 vertebra thoracicae : proc. spinosus'un en iist ucu fazlaca tine Bivnk, 
proc. articularis cranialis'ler oldukqa uzun ve dik. Crista ventralis kes- 
kince, incisura vertebralis caudalis caudalden 2 - 3 mm. kadar apk. Agk- 
lr& s~n~rland~ran iist u~ diken geklinde, genelIikle ornurun qkmtilan 
sivri piiriklii, dolaylsiyla yaban oldu@ sanrliyor. 

4 Vert. lumbalis : Genellikle proc. transversus, proc. spinosus ve ' proc. 
articularis caudalis ve cranialis'ler sivri, keskin, smr11 

E - BB - 50 A l m  Eski Tun9 XI. Kat : X 

1 Nolu Mezar, M. 1. N, : 2 
Cocuk mezan, kemikler parqalanmg durumda. Ossification'un ta- 

rnarnlanmasl nedeniyle uzun kemiklerin epifizleri kopuk. Kemiklerin do- 
kiimii : 
1 femur 1 tibia (intact) 

Cok saylda par~alanmrq cranium kernikleri, maxilla ve mandibula 
pa r~a lm.  Aynca ergin bir bireye ait oldu& kolayl~kla belirlenen 1 m e  
tacarpus, 2 p a r p  costae ve 1 talus bu mezarda ikinci bir bireyin varIi&nx 
gijsteriyor. Ancak qok az saylda ergin kemiklerinde aynl pakette bulun- 
mas1 bu kargimrn teknik bir nedenden (kutulama siras~ndaki aksakl~k) 
dolayz. da olugabilecegini gostermektedir. 

Biiyiik ruminant (Bos taurus) 

I maxilla-t-palatinum (1 adet) 
1 temporal + sphenoidale parsa (dexter) 
1 metetarsus distal y a m  
1 sol humerus preo yarm (caput humeri) 
1 humerus distal yanm (saz trochlae kopuk) 
1 vert. lumbalis (proc. transversus'lar h n k )  -tipik- 



I caput femoris 2 phalanx prima (arka ayak) 
1 costa (sternal p a r ~ a )  1 phalanx secunda (arka ayak) 
1 phalanx prima (on ayak) 8 molar di$ 
2 phalanx secunda (ijn ayak) 1 vert. cervicalis sol yanm 

M . ~ . M , :  2 
1 maxilla sol yanm 1 femur distal yanm 
1 mandibula sag yanm 1 os occipitale sag yanm 
2 scapula sag 1 vert. lumb'a1is 
1 epistropheus 2 costae, kink p a r ~ a  
1 processus cornualis, 4 - 5 y a ~ h  ddu& tahmin edilmiqtir. 

1 humerus sag distal yanm, trochlea yok 

Homo 

1 calcaneous, sol 
IS kink parsa kemik 

1 costa 

BB - 51 Kat : XI M.I.N. : 3 

Kemikler qok parqalanrm~. 500'e yakln tan~mlanmasr qok giiq kemik 
parqalan yer almakta. 

Homo sapiens 
1 sternum : Manubrium ve xiphoid rpkint~ yok, yalmz govde (corpus 

sterni) bsmi var. 
40 kadar karpal ve tarsal kemikler. phalanx, metatarsus, metacarpus 
4 calcaneous 4 ulna 
3 talus 3 radius 
4 patella 6 Humerus 
1 atlas 1 Scapula 
1 axis 5 femur 
5 vert. cervicalis 4 tibia 
7 vert. lumbalis 2 parietale (sol, sag) 
3 vert. thoracicae 1 temporal 

23 costae (intact) 14 d i ~  
4 fibula 

Intact duntmdaki hurnerus'un 01~iileri (cm.) : 
max. boy = 30.2 



Distal geniglik (lateral - medial) = 5.6 
Distal genigIik (ant. - post.) = 2.1 
Prox. geni~lik (lateral - medial) = 5.7 
Prox. geniglik (ant. - post.) = 4.2 
Intact dururndaki femurun ol~iileri (Crn.) : 
Mex. boy = 38.8 
Distal geniglik (lateral - medid) = 8.2 
Distal geni~lik (ant. - post.) = 3.2 

Acemhiiyiik 1982 Yrlr B d u n t u h  

A - YA/ZA-51 Kat : X 
1 Nolu Mezar (Cornlekli) Fetus Mezan, M. 1. N. : 1 

Cranium pardan 
2 tibia 2 femur 
2 radius 2 clavicula 
f ink  costae ve vertebrae parqalan 

E - YA/ZA- 50 Kat: X 
3 Nolu Mezar, Human Iskelet Kemikleri : 
31 parsa costea 1 k ~ n k  maxilla 
1 k ~ n k  casrum 1 temporal 
1 manubrium sterni 1 parietal (sag) 
1 kink scapula 1 occipital 
2 patella 1 clavicuIa 
2 talus 2 ulna 
2 calcaneous 2 radius 
1 rnandibula 2 humerus 

AIlnan olquler (rnax. uzunluk) 
Tibia = 33.5 Cm. 
Humerus = 29.0 Cm. 
Femur = 40.5 Cm. 
Femur'un rnedio - Iateral ka lml i~~  = 2.5 Cm. 
Femur'un ant. - post. k&nh& = 2.6 Cm. 

C - YA/ZA-50 Kat : X 
5 Nolu Mezar Buluntulan : 
1 occipitale 1 frontaIe 
2 parietale (so1 saii;) 1 maxilla (par~a)  
1 temporale 
Suturlan kapanmaml~; 111. molar heniiz eriipsiyon durumunda; 

g e q  bir homo iskeletidir. 



D - YA/ZA - 51 Kset : X, 2 Nolu Mezar, M.f .N. : 2. 

5 - 6 yaglannda bir qocuk mezan. Aynca bu mezarda bir ergine ait 
cranium parsalan ile talus ve calcaneous bulunmugtur. 

KemiHerin Dokiimii : 
1 radius 2 ulna 
2 tibia 1 vert, cervicalis 
2 femur cranium parsalart 
1 patella 

E - YA/ZA - 50 Kat : X, 4 Nolu Mezar, Cimiyet = Erkek (Adult). 

31 metatarsal - metacarpal phalanx 
2 patella 1 cdcaneous 
1 talus 1 clavicula 
1 temporal 1 parietal (sol) 
1 mandibula 2 ulna 
2 tibia 2 radius (krnk) 

Tibia maximal uzunluk = 35.0 Cm. (sol) 
Tibia diafiz qevresi = 2.3 Cm. 

1 fibula 2 femur epifizleri h n k  
Maximal uzunluk = 34.8 Crn. 

2 humerus 
Maximal uzunluk 

P - K/L-21 Kat : I. 

Homo sapiens, bulmtu1an 

2 coxae 2 tibia 
2 scapula 2 ulna 
2 humerus 2 fibula 
2 femur 2 radius 
1 mandibula 
1 cranium (occipitale+parietak + front ale) 
Mezar kiisiik bir cocuga ait olup, uzun kemiklerin epifizleri dokiik,. 

mandibula'da heniiz siit di~leri yer almzlktadxr (dentes decidui) Ossifikas- 
yon tamamlanmarmgt~r. 

G - K/L - 19 - 20 Kat : 111. 

Biiyiik ruminant: (Bos taurus) , ~ . f  .N. : 2. 

Cranium kemikleri (0s frontale, os temporalden olugan parsa) 
Condylus occipitalis 1 adet sag yanm 



1 atlas, maximal geniglik = 15 Cm. 
2 vert. cervicalis 
2 humerus distal, trocfdea humeri 

Maximal geni~lik = 6.5 Cm. (sag) 
Maximal geni~lik = 6.5 Cm. (sol) 

2 radius prox. yanm 
Maximal geniglik = 7.4 Crn. (sag) 

Maximal geniqlik = 7.0 Cm. (sol) 
1 radius distal kesim 

Maximal geniglik = 7.1 Cm. 

Sol os ilium ala'sxnm on kesimi, diizgiin transversal olarak keskin 
bir arada kesilmigtir. 

1 spina scapula ve acromion 
3 tibia distal kesimi (choclea tibia) 

Maximal geni5Iik = 6.7 Crn. 
Maximal geniglik = 6.0 Cm. 

1 ulna 1 os centrotarsale 
I talus 1 tibia prox. 
4 costae 2 phalanx prima 
4 phalanx secunda 

Caput femoris (at ya da ruminant) 
4 dentes molares (1 mandibula, 2 maxilla) 

Kiiciik ruminant (capra hircus) : M.1 .N. : 2. 

4 rnandibula yarxml 1 scapula prox. (1/3 hnk) 
4 humerus distal ymim 1 tibia prox. (1/3 kmk) 
2 axis 2 acetabulum ve ~evresi (0s co 
1 atlas 1 phalanx prima 
1. proc. cornualis 

Maximal boy = 15.7 Cm. 
1 metatarsus 

Maximal boy = 12.4 Cm. 
Distal geniglik = 2.3 Cm. 
Prox. geni~lik = 2.1 Cm. 
Diafizin lateral geniqligi = 1.0 Cm. 

2 molar diq (maxillar) 1. molar d i ~  (mandibular) 
Suitbe sus scrofa 
2 mandibula 1 radius prox. 



1 cranium (0s frontale ve os occipitale'nin planurn nuchale'si) 

1 molar di$ (mandibular) Carnivora (Canis) 
1 radius prox. 1 metacarpus 

Cer vidae 

1 tibia, distal 

Carnivora (Canis) 
1 metacarpus 

Homo 

1 mandibda 
Elephantus : Elephantus'un Incisiv D i ~ i  (Fildigi) : Acemhoyiik oca- 

smda bulunan en degerli fosil par~adlr. Yakla~~k 20 kgr. aarli&nda cam 
distre sap1 cm. dir. Kabtyiizii oldukga diizgiin, eestere ile kesilmigtir. 

1977 - 1982 ylllanna ait Aksaray'da Acemhijyiik'de yapllan kaz~lar- 
dan elde edilen ve aragtirmasi yap~lan M. 0. 2000 ylllanna ve Asur kolo- 
nilerine ait o ldua  anlagllan Acemhoyiik sarayl ve ~evresinde bulunan 
hemjk Non-living Kompleksi Ikallntllam~n ankeobiyoloj3k degerlendiril- 
mesinde, infantil ve adult homo sapiens kernikleri yan~nda Bos taurus 
(evcil slar), Ovis/capra (koyun, ked) , Equidae'lerden Equus caballus 
(at), Equus asinus/mulus (e~ek/kat~r),  Eauus henmiavus yaban hayvan- 
lanndan Cervidae'den Cervus elaphus (geyik), Capreolus capreolus (ka- 
raca), Suidae'den Sus scrofa (yaban domuzu), Carnivora (yaban kopeg) 
ya da Vulpes vulpes (kurt), Rodentia'dan kemirgen Lepus cuniculus'da 
olu~an kemik repertuarl, (yaban tav~am) saptmmlgt~r. fnsan kemikleri 
gx@unlukla mezarlarda, bir adedi ~omlekfe  bulunmu~, Urneli gomrneye 
rmtlanmamzy tzr. 

Asur'lular doneminde AcemhoyWiin ticaret yoIlan iizerinde bulun- 
du& at, eqek ve katir'm t a ~ ~ t  hayvm, evcillegtirilrni~ slar, ke~ i ,  koyun'un 
et - siit hayvan]; geyik, karaca, tavgan'dan yaban et hayvam olarak yarar- 
lanr!d~@ anlagllmaktadlr. Bir antler de alet yapmak amaclyla iglenmi~tir. 

Acemhoyiik kaulama ait NA-OA (46) plan karedeki yanmq saray- 
da fildi~inden iglenmi~ eserlerin bulundub bildirilmigtir. Ayn~ yerde el? 
geGen ve kesit yiiziinden j~lendigi anlaplan bir incisiv fildi~i, o zaman 
Acernhijy~ik sarayda fildiqinin iqlenerek ~ e ~ i t l i  fildi~i eSya yaplrnlnda kul- 
lanil&& olas~l~&na biiyiik iil~iide ger~eklik kazandlrmaktadir. 



0te yandan 1933 ylhndan bed New York Metropolitan Museum 
of Art'da bulunan M. 0.2000 y11i sonuna ait fildiginden i ~ l e n m i ~  eserlerin, 
Acemhoyiilr'tea Amerika'ya gitmig o h a s i  da rniimkiin g~riilmektedir. Bu 
eserler George Pratt ve eqi taraflndan New York'taki sanat miizesine he- 
diye edilmigtir. Pratt'm fildi~i eserler kolleksiyonunun Acernh6yii.k kc- 
kenli oldu&na en &lii deli1 fildiginden yapllan bullelerin (miihiir) ay- 
n x s m  ya da benzerferinin hem ad1 gecen miizede hem de Acemhoyuk 
kazllannda bulunmu~ olmas1cZlr. Pratt'm bu eserleri Aksaray'dan haIk- 
tan satln almq oldua, bu eserlerin tiimiiniin ,NA-OA/46 plan karedeki 
yanmq saray alan~ndan ~tkanldi& ve M. 0. 1900- 1800 olarak tarihlen- 
digi Prof. Dr. N. 0zgii~ tarafindan bildirilmigtir. 

Bu bilgi ve belgelere dayanarak denebilirki, bizim arkeobiyoloji mii- 
zemizde bulunan yansl kesilmi~, hen& i~lenmemig fildiginin, Acemhoyiik 
saraymda i~lenmeden kalrmg ya da i~lenmeyi bekleyen h m r  bir fildigi 
materyal ohas1 gerekmektedir. Ne varki, bu rnaddenin o zaman, (fpek 
yolu) Hindistan'dan getirilebileceg gibi, Anadolu'da Mezopotamia'da 
rnevcut fildi~lerindea de sa~lanabildi~i de iddia edilebilir. Acemhoyiik sa- 
raymda bulunan fildigi ile Ak.saray ve New York Metropolitan Museum 
of Art'daki iglemig fiIdi7i eserler araslnda gersek bir iligki vardrr. Bu 01- 
gu, o zaman Anadolu'da fildigi iglemecili& sanat~mn var11ii;lm ortaya p- 
kardlBndan, olduk~a onemli bir olgudur. 

Prof. Dr. Nimet 0zgi. i~ tarafindm 1977 - 1982 ydlar~nda yapxlan 
Acernhoyiik kaalan s~raslnda ortaya qkartllan insan ve hayvan (fauna) 
kahnhIan arkeobiyolojik yonden degerlendirilmi~tir. Cegitli yap1 katla- 
m d a  elde edilen ergin ve socuk mezarlamndaki human rnateryal i b  ev- 
cil ve yaban hayvanlam bir arada incelenmig ve yorenin M. 0.2000 yllla- 
nndaki ekolojik durumu gene1 sizgileri ile belirtilmeye qall~rlrnrgt~r. Yan- 
m g  Acemhoyiik saraylnda bulunan iglenmeye hanr bir fildi~ine dayarula- 
rak o zaman Acemhoylik'te fildigi igletmecili~inin varlla one siiriiIm&- 
tiir . 





BOLKARDA~, ALADAG ve KEBAN IV~ADENLERINDE 
1984 YILI SNCELEMELERI 

AsIihan YENER * 

Anad~lu~da m i i g  ve kur~un kaynaklanyla ilgili a,nkeornetri ~119-  
malan 25 Tenlmuz - 15 AEfustos 1984 tarihleri araslnda Bolkardag, Ala- 
dag ve Keban madenlerinde ger~eklegtidldi. Projenin niteliginden dolay 
bir ~ o k  disiplinlerin i~bir l ig  lgerekti ve qalx~malac jeoloji, arkeoloji, tek- 
noloji tarihi, kimya ve metalurjiden olugan disipllnler arasl bir ekip ka- 
tild~. Brz araStlma, Anadolu giimiiq madenlerinin iiretimi, kullanimi ve 
ticari deEigirnini, yeni analitik yontern?erle ayd~nlatacaktlr. Bir bagka 
deggle, bu da 'giimii~iin arkeometrisi' olaca!ktlr. Bijylece huna Triirkiye'- 
nin giimii9 kavnaklar~ ve onlarln arkeolc~jisi denikbilir. 

1981 den bu yana yiiriitulen bu projede her tiirlii yard~rnl ve destegi 
esirgemeyen Kiiltiir ve Turizrn ~akzkilgl Eski Eszrler ve Miizeler Gene1 
Miidiirliia, Bogazisi Universitesi Fen ue Edebiyat Faikultesi, Maden Tet- 
kik ve Arama Enstitiisii (bilhassa Tabiat Tarilhi Miizesinden. Ergun Kap- 
tan, geolog Atilla Bzgiineyfi, Dr. Orhan 6zko~ak ve Sn Nejat Hatay), Eti- 
bank'tan Sn Tank Tugal, Tiibitak Arkeometri hi-iesi ve National Geog- 
raphic Societv'e te~elckurii b o r ~  biliriz. Aynca kazllar~nda bulunan gii- 
m i i ~  ve ,kur~ua omeklerini bize veren tiim kazr ba~kanlarina ve Istanbul 
Arkeoloji Muzeled, Ankara Anadolu Medeniyetleri Muzesi, Nigde ve Ada- 
na Miizesi asistan ve Miidiirlerine yardx~nlarrndan doIayl ~ o k  te~ekkiir et- 
mek istiyorum. Ekibimiz Bogazici Universitesinden konservator mimar 
Fatma Icaraoren, ogrencilerden Cernil Pezmen, ~Giin Soysal ve Ayda Eren 
katlld~lar. Ylldiz Universitesinden mimzr Mehmer Karaoren, ve rehbe- 
rimiz Duran Aydm ve Bakanllk temsiIcimiz Sn Fazil Agkgoz'iinde ~ o k  
degerli katkllan oldu. 

Projenin esas amacr, Anadolu ve Mezopotamya arkeolojisi iizerinde 
durdan i i ~  onernli sorunu qozmektir: Bu iiq sorunun birincisi, M. 0. 
ikinci bin y~lda, Asur ticaret kolonilerinin bolgeler arasl giimii~, altin ve 
ltalay ticareti, bir b a ~ k a  degi~le Anadoiu'nun klslrien ekonomik alt ya- 

[*I Dr. R. Aslihan YENER: Tarih Boliimii Bogaziqi aniversitesi 
P. K. 2 Bebek - ISTANBUL 



pls~dir. fkinci sorun, giimii~ madeninin esas kaynalclarl ve ii~iinciisii, 
metallurji ve ona bas11 teknolojiler konularm iqermektedir. Birinci so- 
m u  tekrar ele ahrsak, MO 20- 18 inci aslrlarinda tarihlenen, Kiiltepe- 
Kane? ve Asur araslndaki rnaden ticaretinin olaganiistii k a m a ~ i k  nite- 
ligidir. Kiiltepe kazllarrndan grkanlan 18,000 e yalun tabletlerin GO& bize 
Irak ve Anadolu'da cpk genig lalaxu kapsayan merkeziyetsi bir sistemle 
yonetilen bolgelerarasl rnaden ticaretinin varl~gml anlatmakradlr. Bu ya- 
z l l~  lbelgeler, bfze Anadolu'nun altm - giimii~ - kday ticaretinin karrnag$k 
diizeyi hakklnda qe~itli ip u~larr  vermektedir. Bu kadar geli~mig bir ti- 
caretin esas amaclnm hadolu'dan g i in i ig  ve altrn elde lederek, kalay 
ve tekstil degi~iminde k5r etmek oldu&mu bildigimiz halde, ne yaz~k ki, 
bugiine kadar Tiirkiye'de, bu madenlerin nereden geldigi vve nas~l  i~letil- 
digi hakklnda halen ~ o k  slnirll arkeolojik araprma yapllmlgtlr. 

Bu sorunlar cevapslz kal&& siirece, degil ya lm  Asur ticaret koloni 
davrin giimii~ kaynaklari ve giimii~ eserieri anlamzk ayrsca, Anadolu'nun 
tiim donemlerinin, prehistorik, Hitit, Klasik, Bizans ve fslami donemleri- 
nin giirniig eserlerinin kaynag~ da belirlenrniyecektir. Hatta, ham nad-  
desi olmayan Bomgu bolgelerde yapllan ~kazilarda bulunan giimii~ eser. 
ler hakkmda da bir bilgimiz olmasi da rniimkiin degildiir. Mezopotamya 
gibi yerlerin maden, taq ve onnanlarl olmad~g~ ifin burdan genellikle 
Anadolu ve Iran gibi da&k bolgelerinden ;bu gibi ham madde gereksin- 
mesini ithal etmi~tir. Bu durum bizi ikinci sorunumuzs yijneItecektir : 

Mezopotamya ~giimii$lerinin kaynaklari : 

Giimii?, Mezopotamya uygar1iZmda ~ o k  biiyiik 9bir rol oynamqtlr. 
Bu uygarllgrn ekonomisi iki bin ylll yaklayk, giimii~ standartr uzerine 
kuruImu~tur. Aynca, Ibor~Iar, hediyeler, tanr~lara sunulan armaganlar, 
uluslar arasl haraslar hepsi giimii~ aglrllgryla odenmigtir. Bu bolgede 
bir gram dahi giirnuyiin bulunmamasz halde, gene de bolgenin ticari ve 
ekonomilc sistemleri ~giirnii~ iizerine oturtuIrnuqtur. Son yiiz y ~ l d ~ r  araq- 
tinnalar Mezopotamya efsanderi ve yazlh belgelere dayanarak bu gii- 
mii~lerin heb Anadolu ve lran'dan geldigini vurgulam~qlardlr. Buna rag- 
men, Turkiye'deki temel giimiia kaynaklar~ maden 'bolgeleri ve sanayi 
iiretim rnerkezleri ~ o k  s ~ n ~ r l i  arkeolojik aramaya tab i  tutulmuptur. 

Bu da bizi projenin iiqiincu sorunLma getiriyclr. uqiincii sonmumuz 
bizi madenin pkanh71, iiretim teknolojisi, yani giimii~ metalIurjisinin 
evrirnine getiriyor. Genellide bugiine kadarki ara~t~rmalar Lap, tab&, 
riton gibi nesnelerinin ikendi ijzellikleriyle ilgilenrni~, 'onlarm yaplm tarihi, 
estetigi ve teknolojisini aragtlrmlqtlr. Siiphesiz, b~z tiir ara~t~rmalar bize 
her zaman ~ o k  aydmIaticx bilgiler vermi~ ve vermeye devam edecektir. 



Fakat gunu vurgulamak gerekiyor ki ham madde iiretimi, polimetallik 
nesne yaplml ve onlar~n ticareti, asllnda kompIeks teknoloji sistemleri- 
nin bir parsasid.rr; ve bu kornpleks teknoloji sistemler Anadolu'da bin- 
lerce ylllik bir geli~im surecinin sonucunda olu~mugtur. Bu teknoloji ta- 
rihinin eskiligni kanitlaylcl bir k a ~  ornek vermek gerekirse : Ma 0. 8 inci 
bin yllda Cayijniiniin rbak~r aletleri, Catal Hoyiik'iin Neolitik donemden 
kalma izabe edilmiq kurqun boncukIar1 ve baklrlari, ayrica, gimdi MaIat- 
ya bolgesinde Degirmentepe ,kazllarinda buIunan lnaden atijlyelerini sa- 
yabiliriz. 

Oy1eyse, maden iiretim teknolojisi, ergitme yontemlerini ve maden 
ocaklann yakininda kuruhug olan yerfeqim merkezlerini aragtirmak ve 
bu konulan anlarnak zorunda o ldu~umzu  gordiik. Maden hangi gek- 
liyle sevk edildi? K u l ~ e  mi? Ham mi? veya i g l e m ~ ~ i ~  oIarak mi t a ~ i n d ~ ?  
Hatta madenciligin olu~um donemlerinde madencilik merkezlerinde ya- 
pilan ilk ergitmeden sonra, Anadolu kenr merkezlere 'baglantllar nasd 
ger~e1.sle~tirildi. Ayrlca Anadolu'nun Meeopotamya r~ygarllklari ile maden 
ticaxeti nas11 geligti? 

Boylece Anadolu metallurji kiiltiirii ve ticaretine ula~abilmek iqin, 
ilk yapacag~m~z i ~ i n  bugiinkii giirnuy maden iiretim holgelerini bulup, 
cevherleri analitik olarak tanrmlamak oldu&iiu anladik. Arkeometn' 
sijzcii* de bundan kaynaiklanlyor. Otuz yl ~ n c e ,  bu projeyi yap- 
mak oIai~aks~zd~, fakat aragtlrma teknolojisi oyle geli~ti ki, bugiin ma- 
denIerin iqindski milyonda bir mertebesinde eser miktada elementle- 
rini 6lqebiIecek aletler yapildl, ijyleyse, metodolojik olarak, Anadolu 
giimiig kaynaklan ve ticarethi anlamak i ~ i n  ablacak i1.k adimin kur~un  
izotop oranIan ve eser element ana1izl~rinle giimii~ madenlerini tanlrn- 
larnak olduwnu saptadik. 

Bilindigi gibi, son yrllardaki ara~tlrmaIarda, antik saglarda giimii- 
~ i i n  en onemli 1caynai;;rnin simli gaIen, yani kurqun sulfudi o lduh  sap- 
tanmxstxr. Giimiigiin kur~undan kupeIasyon yontemi ile elde edilmesinde 
.05 - 2 O/o 'kadar kurqun izleri kalmasl, giirnii~lii galen yataklar~nin belir- 
lenrnesi ve @mu? kaynaklannin tanxmlanmas~ agsmdan iinemlidir. Ge- 
nellikle arkeolojik eserler, bulunduklan ortaman durumuna g6re ijzgiin 
hammaddelerinin Ibile~im ijzelliklerini korurlar, kur ~ u n  ve giimii~iin kim- 
yasal bilegimi ise &artild~kIari orijina! maden yatasinin ozellikleri ile 
iiretimde kullanxlan teknolojik siireslerin birlegmesiyle ibelirlenir. Bu 
balumdaa, iiretim siireqleriyle dekigmeyen kurpn  izotop oranlarinln 
saptannlasi, maden kaynaan~n belirlenmesi agismdan onemlidir. Boylece 



lcurgun izotop analizi, atom somrma yontemi iIe ger@kle~tiriIen eser 
element analizlerini destekleyici nitelikte olrnaktadlr. Bu analizlerin so- 
nuqlari, ~ e ~ i t l i  bolgelerdeki maden yataklar~ndan elde edilen cevher ve 
curuf iistiindeki jeolojik ve rninerolojik aragtlrma sonu~Ianyla karqilap 
tlnlmaktadlr. Caki~an Ozellikler, kaynak tanimlanmas~ asxslndan giive- 
niIir bilgiler saglamaktad~r. Bu ~aIrqma:ar~n sonucu ise ticaret ili~kileri- 
nin saptanmasma yardnn edecek.tir. 

Dolaylsiyla, Tiinkiye'de eser element analizi ve tkurgun izotop oran- 
larl 'yontemleriyle ve M. T. A. nm elde edebilecegi GO% saylda verinin yar- 
dimiyla analitik olarak giirnii? kaynaklarini ve Tiirkiye'deki cevherlerin 
kesin parmak izi,, gibi tespit edilebilme sorununu cozrnek miirnkiindiir. 
Cevher analizlerini de, daha sonra kazilarda bulunmu~ giimiig eserlerin 
analizleriyle kar$~la$tirlp, hangi giimii~ kaynaandan geldiklerini anla- 
mak miirnkiindiir. HaIen elimizde ~egitli kazilarda bulunrnuq giimii~ eser- 
lerden alinm~q 8rnckler olup bunlar Bogazigi Universitesi :Ernya bolii- 
miinde bu projemizde beraber ~al i~t igl rn~z Doc. Dr. Hadi O~bal  taraf~n- 
dan anaIiz edilmektedir. 

Bu eserler Alaca HGyiik, Troya, Beycesultan, Aligar, Hoyiik, Defjir- 
mentepe, flkiztepe, Horoztepe ve ICultepe, Acemhoyiik Porsuk, Kurban 
Hoyiik, Hassek ve Tarsus Ikazilanndandir. Toplam 13 yerleqmenin tarihi 
siiresi dordiincii bin yll ila birinci bin ylllar arasindad~r. Aynca, Istanbul 
ArkeoIoji Miizesi bize Babil, Assur, Nippur, Sippar ve Bismaya gibi 
onemli Mezopotamya uygarliklar~nin giirniiq kolleksiyonlanndan ornek 
almamxzl sagladi. 

$U anda, tiim analizin cevher tarurnlama sonu~larlnin bir lcisml bit- 
migtir. Ancak, Anadolunun belli b a ~ h  sltl giimii~ maden b61,gesi vardir. 
Biz ise ancak ii~iine degindik. Bunlar Bolkardag, Aladaii; ve Raban ma- 
deni b6lgeleriydi. Kesin sonu~larimm diger bolgelerin cevher analizleri de 
gerqekleqince, elde edebilecegiz. Simdi anlataca&rn.rz Hriiglerin gelecek. 
telci analizlerin 1$@1 altinda des;i~e'bilece&ni belirtmek istiyorum. 

Maden bolgelerinden sqimimizi yapal'ken, pilot projemiz iqin once 
Onasyanm en zengin giimQ rnaden Ikaynag olan Toros daglarlru Bol- 
kardag maden merkezinde ba~lamayl diigiindiik. 1983- 1984 de iki yii- 
zey ara~trrmasmda bolgeyi gen i~  gapta tarad~k, hem eslki giimi.Q maden- 
lerinin yerlerini saptaylp cevherlerden crnek aldrk, hem de bu bolgede 
yiizylll a ~ k i n  bir zamandan 'beri jeologlar tarafmdan bilinen rnaden i* 
Ieine atelyelerini ve arkeolojik alanlal-1 belgelemekti. Aynca, Tiirkiye 
deki qe~itfi giirni.5 kaynakIannin tan~mlamas~n~ larnamlarnak i ~ i n  Ala- 
dag madenlerinden Gmekler aldrk, ve Elazig ICeban madenine giderek 
aravt~rma yaptik. 



Cevherde yeni gerseklegtirdigimiz eser element analizlerin sonup 
lanna sok kisaca deginrnek zorundayz. Simli ku~un  cevherin i~inden 
beklenmedik bir gekilde olduk~a yiiksek kalay rniktarlar~ goziikmekte. 
En yiiksek degerler bir tonda 3 .4  'kilo kalaydir. Gdecekte Istanbul Tek- 
nik Universitesi, Maden Fakiiltesi ve MTA uzrnanlarca yapilacak mine- 
rolojik saptamalar kalayin hangi minerali oldugu (kasiterit, veya stanit) 
anla!+llacaktir. 

Hipotez olarak, Bolkardag lbakir cevheri i~eren bir rnadenden all. 
nan ornekle kalayli alaq~m yap~lirsa ger~ek (% 7.5) kalaylr tuns gk- 
makta. Bu nedenle sinamak gereken varsaylmlardan biri de o zaman, gii- 
mu$ metallurjisi ile kalayI1 tunG uretimi arasinda qok yakin bir iligkisi- 
dir. flerde Bogazici Oniver~i~tesinin bilgisayar~nla yap~lacak iglemle, bu 
teknoloji ba$$Iantilari daha ayrxnt~li olarak qkarmak miimkiin olacaktir. 

BoIkardzg maden ubolgesi, (Resim : 1) Mersinin 100 km kuzeyinde, 
Ciftehan Jlqesinin 14 km gi ineydohs~dan 8,950 hektarllk bir alani kap- 
sap BoIkar Maden Kiiyiiniin 1700 rn Fevresinde bulunan en ijnernli ma- 
den ig1etme alanlan 1950-3000 metre yiikseklise pkmaktadxr. Bu bijlge 
bol dere~er ve y o m  qam lormanlariyla kaphdir. Bu coifrdi ozellikler ma- 
den qrkarma ve arindirma i~lernleri isin gereklidi~ ve iglemlerde kulla- 
nrlan agas kaynagimn saglanabildigi anlagilmaktadlr. Maden cevherinden 
ayirma, anndlrma, safla$tirma ve diger madenled? karigtirarak alagim- 
lar elde etme g?bi iglemler yo&n agas kaynaklan gerektimektedir. Av- 
rupzli gezginlerden Hamilton, ,Karadeniz1de 1936'da 1.8 ton simli kur- 
qunu arindirarak bu izabe igleminden 2.2 kg. altin ve 15 kg. giimii~ elde 
etmek isin yakIqik 260 tun a g a ~  ve 65 ton nkomiir kdlanxl&&nx belirt- 
mektedir. Bize bu tiir i~lemlerde yakacaga olan gereksinmenin biiyiik- 
IiiB konusunda fikir vemektedir. 

Bolkardagi bolge 'halkindan insan - dosa ekosistem dengeleri konu- 
sunda ipu~larl veEn bazi bilgiler 8grenBdi. Eski yerel madencilere gore, 
20, yiizyllin b a ~ l a m d a  izabe firinlarinin yerIeri genellikle yama~lardaki 
ormanlarin i~indeymig. Bir kugak madenci bu ormanIan lkesip kullan- 
dihtan soma iburadalki finnlan terkedip, hemen da&n oteki yamaclndaki 
ormana ,tagrmr, b6yIelikle sanayi iiretim a1ani agaqlarin yogun 01dug-u bir 
yerde yeniden kurulurmug. Bu yeni yerde agat;Iarm tiikenmesiyle, bir 
bolgedeki agadar 40-50 yilda yeniden yeti~tiginden eski aIana yeniden 
t a ~ i n ~ l i m ~ v .  Boyleli.kle dogal demgeler saglanxr, diriamik bir modelle, or- 
manlan tiimiiyle yok etmeden firinlar ormanin peginden gidermig. 



1983 - 1984'de Bolgede gerqekle~tirdigimiz yiizey ara~tirmamizda in- 
celedigimiz maden iglerne alanlari sirayla kuzey yamaqlarda ~(Resim : 2) 
Yedi Harmantepe ( B  5), Gumu&oy (B 16), Tav~anxn Yeri (B 25) ,  Katlr. 
gedigi (B 19), ve giiney yama~ta Egercinin Dolegindedir (B 17). Toplanan 
qanak ~omlekten bu igletmelerin tarihleri saptanacak ve doga-iiretim 
dengeleri konusunda bilgi edinilecektir. 

Bolkardag I ve II olarak tanimlanan iki buyiik bolgeye aynlmlgtlr. 
Bolkardaii, I alanindaki ocakIar qogunlukla bbuyiik boyutlu 20 metre gs 
nigliginde 10- 15 metre yiiksekliginde ve 3.5 kilometre derinlignde d a  
gaI magaralarda bulunur (Buyiik Toyislam, Ye~elIi, Kii~iik Toyislam, 
Daval, Timyos ve Oiizel Mazara) (Reshn : 3, 4,5).  1984 yannda yiizey 
ara~tirmasmda, ~Bolkardaga I1 aIaninda yo&nla~ti. En yiiksek tepedeki 
Klz:!tepe madenlerinde 6rnek toplandl ve ocaklar~n i ~ i n d e  xsimlerden 
Eotoii;raflar sekildi, Bu arada, madenlerin tarihlenmesine yardirnci olabi- 
Iecek bir buluntunun gegen yil MTA'nm jleologlarl ~tarafindan bulunup, 
MTA Miizesine armazan edildigini de belirtmeliyiz. 1604 metre yiiksek- 
lfkte olan Sulucadere madenin i~ inde  ele gegen bu  buluntu tahta bir kii- 
rektir. Hacettepe Dniversitesinde Arkeorn~tri unitesine bag11 Dr. Mehmet 
KIS bu bkiiregin uzerinde radiokarbon tesderi yapti ve kiiregin kdibras- 
yen egrisine gore MS. 700- 85O'e ait oldu&nu saptadi. 

Bu tarihin Bol.kardag yiiresinde ger~ekle~tirdigirnix yiizey arap- 
t~rmasinda gegitli Bizans yerle~melerine uydugu g~riildii. Bu netice, 
Bizans giirn* eserlerinin sanildlii;~ iizere sadece gec Roma ,gi&iip 
eserlerinden eritip yap~lan 'kilise e$yalarindan m~tege~ki i l .  olmaylp, ham 
anaizlerimizin bunu kamtlayabilecegini duqiinebiliriz. Esasmda. Ortap- 
ii;ln her de&i Bo1kardaii;da mevcut. owegin Sel~uk,  Beylikler ve Bi- 
zans. Rananus I11 (M. S. 1028-1034 donemlerinden para bulduk ve se- 
qitli Ortasaz slrli ~anzdk qordek buluntularina rastlandi. 

Haritada goriildii@ gibi arikeolojik 'alanlann be1Zi ba~ll  mevkileri 
bazi topografik nedenlerle slnirIanmigtir. Bulunan 26 alanin (Tablo : 1) 

dag yarna~larinda olup, iistelik hijyiik bi~iminden 01madiii;r i ~ i n ,  
qimdiye kadar gozden kagmiqtir. Ayrica, bazi maden atolyeleri, orman, 
su ve riizgarin bol oldu& yamaqlara kurulmu~tur. Fakat dort alanda 
en yiiksek a~ummlar in  iistiinde, neredeyse bir daij; .kalesi gibi i ~ l e v  .go- 
ren, dogal kayaliklarln iizerindedir (bunlarln yuzey numaralari B 20, 
B 21, B 23, B 3). Ucurumlar 300 lmetre derin ve yerle~menin etrafr sul 
duvari gibi kayalarla gevrilidir. Bu dag yerle~melerin (nekropol da ola- 
biIir bu nedenle kazmak gerekiyor) her biri 500 metre arahklarla, vadinin 
i ~ i n e  dogru serpigtirilmi~tir. Vadinin obiir yanmdz, yumupak yama~lar 



ve dii~lu~klerin qevresinde rbazi hijyiikler vardlr. Ornegn, Garyanin Tap 
(B 26))  Orta~ag Giimii~koy (B 16)' ve Dr. 0. Pelon'un kazdigl Porsuk gibi 
ufak ~ a p t a  hoyiiklere benzemektedir. Yeni ke~fedilen Garyanin Taqi Hij- 
yiimn ~ a n a k  somlek par~alann yaqini geG Kalkolitik, flk Tung Caii, bap 
lam olarak tahminen Ibelirlendi. 

Vadide arkeolojik aridan en onemli buiuntu, daha once bilinrneyen 
bazl yerlegme alanlarindan elde lettigirniz ~ai lak  somlekler ve obsidiyen 
aletlerdir. Bu alanlarin en onemIile*den birisi vadinin a&zinda bulu- 
nan Mahmut sekisi ismindeki (B 2) (Resim : 6) noIu Neolitik yerlegme- 
dir. Obsidiyen aletlerin HolIanda Tagih ve Arkeoloji Enstitusii mudiirii 
Dr. Roodenberg taraf~ndan yaprlan ilk incelemeleri bunlarin Neolitik Ca- 
tal Hijyiik ve bellki Mgrsindeki baskr diizelti 'tekniginde yapilmr~ obsi- 
diyen aletlere benzer bir buluntu toplulu~u oldugunu tahmini ortaya si- 
karmi~tir  (Resim : 7). Biz aletlerin yaplminda kullaniImi~ olan obsidi- 
yen (dogal volkanik cam) Bolkardag yoresine yabanc~ ,bir ham madde 
olup, Konya veya Nigde ovaslndan gelmi? olmasi olasib~i  fazladir. Bijy- 
lece Catal Hoyiikte bulunmuq olan kur~unlarin Bolkardafj'dan geImi5 
olmalari ihtimali (James Mellaart) artmakta olup bu kadar erken bir 
donemde dahi bolgeler arasl degigim sistemlerin oldurn varsayimz vur- 
gulanmaktad~r. Aynca, bu bijlgede ~ e o l h k  dbnemde de madenlerin i9- 
letiImi~ oldu&mu diigiinebiliriz. 

Sirndi bizim ger~ekle~tirdigimiz ycni analizlerden aldi~irnxz sonug 
lara ve bu Neo-Hitit dijnemine gelelim, flk defa olarak Bolkardajj gii- 
miis madenleriyle Ankara ~evresinde Begiepeler Frig tiimiiliisiinde aldi- 
& ~ L Z  bir kurgunun araslnda baglantilar saptlyabildik. 0 halde bu kur- 
gunun kaynagl gerqekten Bolkardag ise, o zarnan madenlerin Dernirsag 
da da kullanildi$ anlaqiimaktadlr. 

Ger~ekte bu qagirtici degildir siinkii Tuwana'nin (Nigde) M. 0. 8. 
yuzy~ldaki krallarindai Warpalawas'ln Bulgarmaden yaxrti Bolkardag 
I1 rnaden ocak ibolgesindeki galerilerin tam karyslna isabet etmektedir. 
Bu Neo - Hitit krahndan, Tabal krali Urbulla olarak TigIat Pilesar I11 
sijz etmektedir Warpalawas ve vasallar~nin yazitlarl, bu kralin Asurlu- 
larJin egemenligini kabul eder gibi gozii.ktiigiinii, buna karqlllk cukurova 
bolgeleri (Que) ve Orta Anadolu ovasjna (Tabal) g e ~ i t  veren stratejik 
Gulek Bogaz~nln Anadolu ucunu denetledigini gzstermektedir. Son yll- 
larda Tuwana Krali ile Frigya Krah Midas arasindaki ili~kiyi destekle- 
yen veriler giderek artmaktadir. Asur SeIgeleri, Mushki'li Mita (Midas) 
ve UrbaIla'n~n (Warpalawas) ortak elqilerinden soz etmektedir. Ayrica, 
b iqok araqtlrmac~ Ivriz kabartmasindali giysiler ve Warpalawas'm fibu- 
lasl ile Frig rnotifleri araslndaki stiI benzerlikleriile deginmiq. 



Frigyalllar'in Tuwana bolgesiyle temas halinde olduklanna ili~kin, 
b a ~ t a  Ankara'ciaki ortostatlar~yla Golliidag'daki aslan kaidelerindeki ben- 
zemesi olmak iizere baqka belirtiler de vardlr. lBunlara bag11 olarak IBol- 
kardag vadisinin hemen dr~lnda Porsulk kazilarmda orta Demir Ca$na 
tarihlenen 111. tabakaslnda Frig ~ a n a k  qornlek ornekleri ortaya pkaril- 
mqtir (Resim : 8). 

1984 sezonu yiizey qali$rnalarimizda Neo Hitit Demir sanak 
$omleginin Bolkardag maden boIgesindeki giimiig galerilerinin hemen 
karpsinda bulundugu ortaya ~ ~ k a r i l r n ~ ~ t l r .  Bulgarrnaden yazltlanna yak- 
lapk bir kilometre uzakllktaki sarp kayaliklarda- bulunan Pancarci Ka- 
lesinden (B 20), Demir Caii;ilna ait bir geometrik bezemeli Gornlek bul- 
duklarin~ Frigya ve Tuwana Demir Ca21 kralllklari arasinda heykel, ar- 
keolojik buluntu ve metinlerde gozlenen iliqkilcrin ~glginda, Midas ve 
Bolkardag hamrnadde baglantxlarinin ckonomi alaninda da anlam11 so- 
n u ~ l a r  vermesi oIasidir. 

Sonus olarak Asurlularin da bu biilgeye neden ~bu kadar onem ver- 
dikleri anlag~lmaktadir. Biitun bu ~ a h ~ a a l a r d a n ,  Bolkardaa'nm oldukqa 
yogun bir ~ekilde lo'k eski donemlerdzn beri i~letildi@ anlaylmaktadir. 
Tarih boyunca Orta Anadolu, ve ham maddesiz Mesopotamya gibi kom- 
qu bolgeler her turlii devamli ekonomik ve kultiirel iletigim idndeydi, 
bolgeler arasi ham rnadde gereksiniminin bu ilerigjm baglari iqinde sag- 
landlg~m line siirebiliriz. Gelecek ylllarda, giimiig eserlerle cevherler ara- 
sindaki korelasyonlan saptamaya devam ederek bcnzer ozelliklerden ar- 
keolojik anlam getirmeye gaIiqaca$jiz. Bu konunun sonuqlari daha ke 
sinlegmemig hipotezlerini sinamak rnaden iiretim bolgelerininin ayrm- 
till ~ I a r a k  tanlmlanmasi ile miimkiin olacaktrr. Boylece, maden iiretimi,- 
teknolojik evrimi ve yerleqim merkezlerine ma1 sevkini duzenleyen me- 
kanimalar ile bunlax1 birbirine bagIayan ticaret turIeri ortaya ~ikara-  
caktir. 
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B ı. Yayvantepe
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B 6. Sulucadere madenler
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B 8. Yeşelli, Küçük Teyislam. K - H Tüneli Madenler
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B12. Kalkankaya
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B12. Kalkankaya
B13. Gümüş Mevkii
B14. Gümüş Yayla
B15. İlhan Yayla
B16. Gümüşköy

B17. Eğercinin Döleğ·i

B18. Çatal Ağz~.Haram Boğazı - Mezarın Tepe
B19. Katırgediği

B2O. Panoarcı Kale
B21. Geyik Pınar KMe
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~. Tabaklı Kale
B24. Karagümüş

B25. Tavşanın Yeri
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B27. Solağın Yeri
Ba8. Tekne Çukur
B29. Göğeeli

000. C - D Galerisi, D - S Mağarası, Orta Mağara

001. Öküz Gönü
B32. Kızıltepe, Gavurlar Yurdu
B33. Katırgediği Kuzeyi

102



•

~- - Ol.

•
,
•

,
•..•..

..---...--" -.~. -- "_ -"'--
....•..

••

•

••
"•

•••

THE ~OL.KAROAG
MINING DISTRICT-------_ ..-
~- -

-s
maden boıgesi haritasıResim : 1 - Bolkardağ go'müş



104

Resim i 1 - BolkardlıA' ııfunOş maden bölgesı luıritesı
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DEGIRMENTEPE ESKI INSAN TOPLULUKLARıNıN

DEMOGRAFIK VE ANTROPOLOJIK AÇıDAN ANALIZI

Metin ÖZBEK '"

i . MATERYAL VE METOD

Malatya ili sınırları içeri sind e yer alan ve aynı zam anda, tyapımı

devam etmekte olan Karakaya baraj gölü alanında kalacak: olan Değir

men tepe Hôyüğünde İstanbul ü niversitesinden Prof. Dr. Ufuk Esin baş

kanlığında yürütülenkurtarma kazısı . sırasıyla Orta çağ. Demir çağı ve
Kalkolitik devrin çeşitli evrelerine ait kültürlerin gün .ışığına çıkarılma

sına olanak vermiştir (Es in, ·1983) . Değirmentepe'de bulunmuş olan in
san iskeletle ri ise an alizleri yapılmak üzere laboratuvarmuza teslim edil
miştir. Arkeoloj ik gözlemlerden anlaşılacağı üzere , bu yöre insanları,

ölüleri ni genellikle pişmemiş topraktan yapılrmş petek adı verilen silin
dir kapl ara , çömleklerc ve çukurlira ayakları karna çekik vaziyette gôm
müşlerdlr. Hocker diye b ilinen 'bu p ozisyonu Anadolu ve Orta-Doğu'da

Kalkolitik ve 'Madenler Çağırıda yaygın ölçüde görmekteyiz.

Temizlik ve onarunlarını yaptığımız iskelerl erin cins ve yaşlanm

belirledik . Toplam 87 kişiyle temsil edilen Değinnentepe Höyüğündeki

buluntulann çeşitli kül tür evrelerine göre da ğtl ımnu ı. no.lu tabloda
gös terdik. Bebek ve çoeuk iskeletlerinde cinsiyet i belirlemeye yaraya n bir
tekni k henüz geliştirilemedi. Erişkinlere gelince, kafatasındaki bazı mor
folojik ayrmnla ı-, 'kalça kem ikleri ve uzun kemikler 'bu amaçla kullanıldı .

Değirmentepe insantannın yaşlannı saptarken çeşitli ö lçütlerden
yararlandık: çocuklarda dişlerin kalkerleşrne derecelerini ve köklerin ge
lişme durumlarını (diş kronolojisi) biyolojik yaşı belirlerken kullandık

(Kronfcld, 1935) . Lcwis ve Gern'ın (in Sundlck, 1980) ıda işaret ettiği

gibi, diş in gelişme .kro noloj fsi, iskeletin gelişme -krono lojlsinden 'çok daha
güvenilir biç imde çocuğun yaşı konusunda bilgi vermektedi r. Erişkin

iskeletlerinde yaş saptarken kalça kemiklerinin os publs'lerl üzerindeki
facies symphysialis 'lerin morfolojik değişmeleri göz 'önüne alındı; ayrıca,

(*) Metin ÖZBEK, Hacettepe ü niversitesi Antropolali Böhimü ögretım üseeı

(ıL Değirmentepe insan Iskeletlertnl incelenmek üzere laboratuvanmıza. teslım

eden saö-ın Prof. Dr. Ufuk Esin ve verdımcııenne teşekkür etmeyi bır borç
bili rim
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TABLO : I. De ğ trmentepe Höyü~ü insanlarının Çeşitli Küıtür

Devirlerlne Göre Dağılımı

Kültür Devirleri

Kalkolitik ÇaA
Demir Ça~l

OrtaÇail

TOPLAM

insan Sayısı

24
14
49

87

3.

4.

5.

6.

7.
B.

9.
10.

108

kafatası 'kemikleri arasındaki dikişlerin kapanına derecelerine bakıldı

{Ollvler, 1976) . Çok parça lı halde bulu nan iskeletlerde. bu anatomik
ayrıntı lan içeren 'kıs ımlar olmadığı için yaş saptaması olanaksızdı : bu
durumda, örneğin genç yetişkin, orta yaşlı ya da yaşlı gib i terimler ku l
landık. Değirmentepe H öyil ğ ünden çıkarılmış olan buluntulart cins ve
yaşl anyle birlikte dikka te alıp , her kültür çağı için ayrı bir envanter oluş

[urduk.

A. KalkoUıık Ça~ Iskelet Llstesl

ı. D.1982. 16J19 : 9 aylık bebek. Kafata sı oldukça tah rip olmuş

dunımdaAskeletin diğer kısımlan kafatasıyle b irlikle bulunmak
tadır.

2. D.1982. 16J22 : 7 aylık bir bebek. Kafa tası nispeten iyi korun
muştur. Aynı şekilde tskeletın diğer kısımlarırıa ait kemikler de
bulunmaktadır.

0 .1978-83, l1F225 : 2 aylık bebek. Kafatası parçaları , ay n du
rumda bulunan alt çene yarılan ve sü t dişleri.

0 .1978-83. 17F226: 4-5 aylık bebek. Nispeten iyi 'korunmuş ka
fatası, alt ve üst çeneler ve uzun kemikler.

0.1978-83. 17F227: ı ya da 2 haft alık bebek. Kafatası ve uzun
kemiklerle temsil ed ilir .

D.I978·83. 17F229a: Cenin aşamada düşmüş.

D.I978-S3. 17P229b : Cenin aşamada düşmüş .

0 .1977-83. 17F234.AD mekanı : 34 aylık bebek. Kafatası ve uzun
kemiklerle tems il ed ilir .

D.I978-83. 17F291.AD mekanı: Cenin aşamada düşmüş.

D.1981. 17G21 : 1.5 yaşlannda bebek. Kısmen tahri p olmuş ka
fatası, alt ve üst çeneler. uzun k em ikler .



ı l. D.t98 t. t7G22.AU mekanı : 12 aylık bebek. Kafatası pel iyi ko
.runmarmş. Kafatası dışında uzun kemikler de bulunmaktadır.

12. D.t98! . 17G23.BB mekanı : 13·14 yaşlarmda bir çocuk. Kafatası

ve uzun kemikler le temsil edilir . '

13. D.198ı.ı7G41.AZ mekam : v\şağı yukarı 3 yaşlarında bir çocuk
Ksfarasma ait kemikler. Alt çene oldukça iyi durumda. Aynca
uzun kemikler.

14. D.19SI.17G5a.AY mekanı : Doğum sırasında ya da doğumdan

hemen sonra ölmüş bir bebek. Kafatası, çeneler 've uzun kemik
lerd en ibarettir.

15. D.1981.17G45b.AY mekam : Doğum anında ya da doğumdanhe
men sonra ölmüş bebek. Son iki bebek aynı çömlekten çıkmış
olmaları nedeniyle ikiz olduklannı tahmin ediyoruz. .

]6. D.19Sı.17G47.AY mekanı : 9· 10 yaşlarında 'bir bebek. Kafatası

ve .iskeletin di ğer krsımlarına ait kemik parçalarıyla temsil edi
lir.

17. D.1981.17G49.AY mekanı : 5·6 yaşlannda bir çocuk . Kafatasın

dan sadece alın ve üst çene kemikleri kalmış .

18. 17GI/d·e BM : Orta yaşlı 'b ir kişi . Sadece alt çene ile tems il
ed ilir.

19. D.1982.17H18 : 9·10 yaşlarında bir çocuk. Kısmen tahrip' olmuş
kafatası ve uzun kemiklerinden ibare ttir.

20. D.1982.17H19 : 2-2,5 aylık bebek. 'Kafatası kemiklerine ait per
çalar ve uzun kemiklcrle temsil edilir.

ıl. D.1982.17H20. : .11 ~ 12 yaşlannda bir çocuk. Kafatası , dişler ve
uzun kemik lerden ibarettir.

22. D.1982.17ı.ı. Doğum anında ya da doğumdan hemen sonra düş-,
müş bir bebek.

23. D.1978-83.18F76.BK : 1,5 yaşında ölmüş bir bebek . Kafatası ,

kısmen tahrip olmuş alt çene ve uzun kemfklerle temsil edilir.

24. D.1978-83.18F85 : 1 haftalıkken ölmüş bir bebek. Kafatası ve
uzun kemiklerle temsil edilir.

B. Demlr Çağ İskeler Listesi

1. D.1979-80. ISj.3.6 : 30 yaşından biraz 'küçük bir "kadın.

ı . D.I979.1SJ.IX/b.5.1S ": Aşağı yukarı 12 aylrk bebek. Kısmen tah
rip olmuş kafatası ve uzun kemiklerden ibarettir.



3. D.l.979-80.15!19 : 30 yaşlarında ölmüş bir erkek. Kafatası ve
uzun 'kemik ler çok tahrip olmuş.

4. D.1979.1SK.l: 30 yaşına yakın ölmüş b ir erkek. Kafatası ve uzun
kemik parçalarından oluşur:

S. D.1979.1SK.3.V/e : 30 yaşlarında ö lmü ş b lr erkek. Sağ tarafı

oldukça iyi korunmuş bi r kafatası . Ayn ca, uzun kemlklere ait
parçalar.

6. D.79.15K.7.Y : Aşağı yukarı 40 yaşlarında ölmüş bi r erkek. Par
çalanmış durumda bir kafatası ve 'Uzun kcmlklerle temsil edi
lir.

7. D.79.1SK.B.Y.IV/K: Yetişkin bir erkek. Kafatası ve Iskel et ln d j.
ğer kısımları bulunmuştur.

8. D.79.15K.94A : Yetişk in bir kadın. Kafatası ciddi ölçü de t ahrip
'Olmuştur.

9. D.79.15.K94B : Kafatasma ait kemik parçalarıyla tems il edilen
yetişkin bir erkek.

10. D.79.15K.X/c-e.118 : Orta yaşlarda b ir erkek. Kafatası ve diğer

kısımlarla temsil ed ilir.

11. D.B2.16J14 : 3 yaşlannda 'b ir çocuğa ait kafatası ve uzun kem ik
parçaları .

12. D.78.83.18PIV[e : Fron tal, cksipital ve alt çene yanısıra uzun
kemik kalı nıılanyla temsil edili r .

13. D.78-83.18P.VU/a.b : 8 - 9 aylık Ib ir bebeğe ait kafatası ve uzun
kemikler .

14 . D.78-83.18;F86 : Yeni yetme (adolcsan) , Büyü k fbir olasılık la er
·ke k. Kafa'tasına ait pa rça lar, dişler ve uzun kcmiklerle temsil
edilir.

C. Orta Çağ İskelet Listesi

ı . D.82.13F l : 8 -9 yaşlarında bir çocuk. Oksipita l kemik, iyi du
rumda bir alt çene ve uzun .kemiklerderı ibarettir.

2. D.82.16P6: Yeni doğmuş bir 'bebek. Kafatası ve uzu n kemikler
le temsil ed ilir.

3. D.82.16F15 : 5 yaşlarında bir çocuk. Kafatası çok parçalanmış

durumda.
4 . D.78·83.17F.VI.Xja·b.A : 25 yaşlarında bir erkek. Kafatası ciddi

ölçüde tahrip olmuş.
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S. D.78-83.17FVIfK .55: 35- 40 yaşlarında bir kadın. Kafatası uzun
kemikler ve 'birkaç ayrı dişle temsil edilir.

6. D.78-83.17F7 : 45 yaşlannda ölen bir ka dın . Alt çenesi bulunm a
yan iyi korunmuş -bi r kafatası .

7. D.78-83.17F8 : Bir yetişkin kişiye ai t uzu n kemikler. Kafatası

bulunamadığı için cinsiyeti sap tayamadı k .

8. D.78-83.17F9 : 30 yaş larında bir erkek . Kafatası 'Ve iskelet in di
ğer kısımlarına ait parçalar'la temsil edili r.

9. D.78-83.17F16: 47 yaşlannda bir erkek. Kafatası , iyi korun.
muş alt çene ve iskeletin diğer kısrmlarryla t emsil ed-ilir.

10. D.78-83.17F17 : 45 yaşında b ir erkek. ~1t çenesi yertur . Sadece
kafatası ilc temsil edilir.

1ı. D.78·83.17F18 : Yeni doğmuş b ir- beb ek . Kafatası ve uzu n ke
nilkleı-le temsil edilir.

12. D.78·83.17P19: 45 yaşlannda bir erkek. Sağ tarafı oldu kça iyi
korunmuş b ir 'kafatası , tam bir alt çene ve u zun kerniklere ait
parçalar.

13. D.78-83.17F21 : Yeni do ğmuş bir bebek. İyi durumda bir kafa
'tas ı ve Iskelctin diğer kıs ımlanna ait pa rçalar.

14. D.78-83.17F22 : Doğumuna yakın düşmüş b ir eenin.

15. D.78-83.17F23 : 5 - 6 yaşlarında bir çocuk Kafata sı ve uzun ke
miklerle temsil edilir .

16. D.78-83.ı7F24: 28 yaşlannda bir kadın . Kafatası ve uzun ke
mi klerden ibarett ir.

17. D.78·83.l7F25 : 30 yaşlannda ıb i r kadın . Kafatası çok tahrip ol
muş durumda.

18. D.78-83.17F34 : Yaşı tam ola rak 'belirlenemcycn yetişkin bi r. cr
k ek. İ skclcrc a it küçük !kemik parçaları .

19. D.78-83.17F.35: 30 yaşında bir kadın . Kafatası çok iyi korun
muş durumda

20. D.78-83. 17P38 : Yeni doğmuş bebek. Kafatası ve uzun kemik
lerIe temsil edilir.

ı ı . D.78-83. 17F39 : 25-30 yaşlannda bi r kadın. Kafatası ve uzun
ke miklerle temsil edilir.

22. D.78-83. 17F40 : 10·1ı yaşlarında hir çocu k. Kafa tasımı ait par
çalar ve 'birkaç diş .
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23. D.78-83. 17F42A : Yeni doğmuş 'bir 'bebek.

24. D.78-83. 17F42B : 30 .yaşlarında bir kadın. İyi korunmuş bil'
kafatası ve uzun kemik kalıntıları.

25. D.78-83. 17F46 : 5 ile 5,5 aylık Ibir bebek . Alt çenesiyle beraber
kafatası. Uzun kemikler çok parçalanmış .

26. D.78-83. 17F48 : Yetişkin 'bir kadın. Kesin yaşını b elirleyemedik.

27. D.78-83. 17FS1 : 8-9 yaşlannda bir 'Çocuğa ait kafatası ve uzun
kemikler.

28. D.78-83. 17F52: Yetişkin bir kişi. Cins ve yaşını belirleyem edik.
Sadece uzun kemiklerle temsil edilir.

29. D.78-83. 17FS4 : Yeni doğmuş bir 'bebek. Kafatası çok parçalan
mış.

30. D.78-83. 17F56 : 45 ya şlarında bir erkek. Kısmen iyi korunmuş

bir.kafatası .

31. D.7s.83. 17F57 : 15·16 yaşlarında bir çocuk. İ skelerin çeşitli kı

sımlarına ait kemiklerle temsil edilir.

32. D.7S-83. i 8F2 : Yen i doğmuş bebek. İyi korunmuş bir kafatası

ve uzun kemikler.

33. D.78-S3. ISF3: 1·2 aylıkbebek. Yüz ve alt çenesi b ulunmayan
kafatası.

34. D.78-83. ISFI0 : Aşa ğı yukan 3 yaşlarında bir bebek. Kafatası

ve uzun kemlklerlc temsil edlllr . :

35. D.78--83. ISF17 : Aşağı yukarı 3 yaşlannda bi r bebek. Alt ve üst
çeneye ait kemik parçaları ve uzun kemikler.

36. D.78·83. 18FtS : Yeni doğmuş bebek. Kafatası ve uzun kemik
lerden ibarett ir. .

37. D.78--83. ISF20 : Yetişkin bir kişi . Cins iyeti saptanarnadı. Uzun
kemik 'kalınt ı ları ve birkaç ayn dişle temsil edilir.

38. D.78-S3. 18F33 : 3-4 aylık bebek. Kafatası ve uzun kemiklerle
temsil edilir .

39. D.78·83. 18F34 : Yetişkin bir erkek. Kesin yaşı saptanamadı.

Kafatası ciddi ölçüde ta hrip olmuş.

40. D.78-83. t SFı?: Yetişkin bir kişi . Cinsiyeti saptanamadı . Sade
ce uzun kemikler .

41. D.78-83. 18F3S : 30 yaşlannda bir erkek. Hemen hemen tam blr
kafatası ve uzun kemiklere ait kalmtılar.



42. D.78-83. 18F40 : 35 yaşlarında- bi r erkek. İyi korunmuş bir ka
fatası. Az çok tahrip olmuş d urumda UZUJ} _l emikler . Alt çene
bulunmamaktadır.

43. D.78-83. 18F42: Orta yaşlı bir erkek. Alt çenenin sağ yar-ıs ı, bir
-kaç ayrı diş ve uzun kemiklere ai t parçalardan oluşur.

44. D.78-83. 18F43 : 50 yaşın üzerinde bi r erkek. Kafatasımı ait
tem poral ve pari~tal kemikler. Birk aç ayn diş ve uzun kemikl er .

45. D.~8-83. 18F47: Yet işkin bir erkck . . Sağ tcmporalin rnastoi d
bölgesi ve uzun kerniklerl c temsil edilir .

46. 0.78-83. 18FSI: 30-35 yaşlarında bir erkek. Oksip ital .b ölges i
tahri p olmuş 'bir kafatası. Uzun kem ikler iyi korunmuş .

47. 0.78-83 . 18FllO: 25-30 yaşlarında bi r erkek. Kafatası ve iskc
letin diğer kısımlarıyla temsil edili r .

48. D.78-83. 18Fl 16 : 30 yaşlarında bir kadın . ü st çene ve kafa da 
mıyla (calva) tem sil edilir.

49. D.78-83.18FllS: Yeni yetme (a dolcsa n }. İ skclctl rı çeşi t li kısım

Iarına ait çok ufak parçalarla temsil edili r .

Değirmentepe yerleşim bölgesin de bulunmuş olan ıskclctlcrrn .

cinslerini d ikkate a lmak sure tiyle, her üç kül tür devrind eki dağıhmlarmı

II no. lu tabloda gösenneyet çalıştık .

TABLO : II. Dcğlrmentepe'dcÇeşitli Kültür Devlrlcrlne Göre
Cins Dağılımı

Kültür Devri

Kalkolitik
DemJr çağ

Orta. çağ

Erkek

7
14

Kadm

2

•

Cins Belirsiz

1

4

Toplam

ı

•
27

II. PALEODEMOGRAFİKDECERLENDİRJltE

Değirmentepe insanlarının ölüm yaşlarını saptamak suretiyle her üç
kültü r devrine göre dağılımlarını da bir başka ta b lo halinde verdik {Tab
10 : III ) . Tabloya d ikkatle bakılırsa, özell ikle Kalkolitik çağa ait buluntu
lar arasında doğumdan hemen sonra ya da birkaç ay yaşadıktan sonra
ölen bebeklerin önemli sayıda oldukları anlaşılır (Res im : lA, B ) . Bu se
rldc, ilk 6 ay içerisinde yaşamını yit iren bebekler 0 · 2,5 yaş grubu içerisin
de % 64, Orta Çağda ise G,{ı 100 oranında görülmektedi r . Genelde, eski
yerleşim b ölgeler indeki nüfus içerisinde bebeklerin ağırlığına ilişkin bil 
gileri , elde etmek çok zordur ; çünkü arkcolojlk kazılarda oldukça küçü k
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ve nazik olan kemikler ve süt dişlerine ait kalıntılar çoğu kez gözden kaç
maktadır. Şeyh Gab i (İ ran) gcç neolitik yerleşim merkezi ve Değirmen

tepe 'de ise, dikkatli ve titiz bir çalışmanın sonucunda çok sayıda bebek
iskeleti gün ı ş ığına çıkanImıştır. Bu sayede, tarlhönccsl dönemlerdeki
bebek ölüm oranı konusunda kıymetli bilgiler elde ediyoruz. Ömeğln

Şeyh Gabi 'de bulun an 33 kişiden 29'u 18 aylıktan küçük bebeklerdir
(Skinner, 1980) . Bu seride , bebeklerin ölüm yaşı ortalaması 6 aydır. Araş

tın eı , çok yük sek orandaki ölüm olayını kötü beslenmeye bağlamakta

dır; bebeklerin yansında hypoplasia adı verdiğimiz diş mines i ano rmalli
ği ne ve kemik ilti haplanna rastladığım belirtmekted ir. Değirmentepe'de

bulunan bebek lere gelince, hypoplasia ya da kemik iltihabına ait en ufak
bi r iz söz konusu değildir. Bu durumda, özellikle Değirmentepe Kal koli 
tik döneme ait bebeklerde kronik düzeyde bir yetersiz beslenmcyi serum
lu tutamıyoruz . 1 yetişkin ve 3 cenirı dışında toplam 20 bebek ve çocukla
temsil edilen Kalko litik serisinde 1 yaşına basmadan ölenlerin oranı

% Sô'tlr. Oysa, aynı yaş grubundaki ö lüm oranı Tafora1t (Fas) cp lpaleo-

Tablo: III . Değtrmentcpe ınsanlarının Ölüm Yaşlanna Göre Dağılımı

0· 6 G- 12 1 · 2,5 2,5-7 7 - 14 Yen!
Kül tür çatı Düşük Ay Ay Yd Y, ı ·Yıl Yetm e Erişkin Top lam

---- - - -
Kal koli tik 3 e 2 a 2 4 ı 24

D&mirCatı ı ı 2 ı a 14

Orta Çağ ı 10 5 3 2 27 48

litik serisinde % 4S'ti r. ( Fererrıbach . 1962) . Bazı enfeks iyon hastalıklan

ve yetersiz anne bakımı Değirmentepe Kalkolitik çağda çok sayıda bebe
ğin ölümüne yol açmış olabilir. Aslında, kızıl, kızamık , su çiçeği , grip , bağ
maca, ishal gibi birçok salgın hastalıklar bugün bile geri kalmış yöreler
de çocuklar için ölümcül tehlike sayılmaktadır- örneğin bir ishalin, ye
tersiz baknnIa beraber, ne ölçüde tehlike yarattığını Uma'nın (Ohio) bir
banliyös ünde sadece be:bekler için öngöıiilmüş olan bir mezarlık daha so
mut biçimde ortaya koymaktadır. Bu tür hastalıklar , genelde, bağı şıklık

sistemi henüz gelişmemiş olan yeni doğmuş ya da birkaç haftalık bebek
leri daha çok etkiler; üs telik elverişsiz sağlık koşullan ve yetersiz anne
bakımı hastalığın seyrin i daha da ağtrlaştırır. Nitekim Değirmentepe Kal
kalitik çağa ait serimizde, ölen bebeklerin büyük bir kısmı yeni doğmuş

ya da birkaç aylıktır (Resim : 2) . Bebek iskeletlerinin yetişkinlerinkiyle

aynı yerde bulunmaması, belk i de Değirmentepe Kalkolitik devirde, bebek
öliller inin ayı-ı bir yere gömüldü klerini akla getirmektedir.
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İlk çocukluk evresinde görülen yükse k ölüm oranı, örneklerim izden
de anlaşılacağı üzere NeoHtik ve Kalkolitik döneml erde genel bir olgu idi.
Ne var ki , aradan bi nlerce yı l geçmiş olmasına rağmen, yeryüzünün h ala
b irçok fakir yöreler inde aynı açıklı tablo ile karşı laşıyoruz. Gerçek ten
UNICEF'in 1979 yılı için vermiş olduğu bilgilere bakılırsa , o yıl içerisin
de doğan 122 milyon çocuktan I/tü'unun öldüğü anlaşılmaktadır. Bunla
nn büyük bir kesimini ise fakir bölgelerde dünyaya gelen ler ol uşturmak

tadır. Aynı kuruluşun 1981 yılı için geçerli olan verilerine göre de, özel
likle ger-i kalmış bölgelerde doğan 125 milyon çocuktan 15 milyonu 5 ya
şına ulaşmadan ölmüştür.

Değ irmentepe'de gün ışığına çıkanlmış olan bebek iskeletlerinin in
celenmesİnden çıkanlan son uca göre, diş ve kemiklerde iz bırakmayan

enfeksiyon hastalıklan vc bunun yanısıra emzirme çağında annenin yeter
siz bakımı ölümlerde sorumlu fak tö rler olarak görü lebilir. Ölen bebekle
ri n büyük bir bölü mü de yeni doğmuş ya da birkaç aylık olanlardır.

Değirmentepe yerleşim bölgesinde erişkinlerin önemli sayıda ol
duğu seri Orta çağ evresine aittir ve bu grupta ölüm yaşı . ortalaması

34,4'tür. O halde, Değirmentepe Orta çağ insanlan genelde genç ya da
orta yaşlarda ôlüyorlardı . 50 yaşına kadar yaşayabilmiş tek bir kişiye

rastladık.

III. DECIRMENTEPE KALKOLITiK DÖNEMDE GöRÜLEN BAŞ

DEFORl\lASYONU GELENECI

Kalkolitik döneme ai t bebek ve çocuk kafataslaı-ım onarırken, De
ğlrmcntepe topluluğunda benimsen ip uygulanmış olan bi r geleneğe de ta 
nık olduk; buna göre, an ne, bebeğ in başını çeşitli yönlerde sargılarla sar
mak sure tiyle amaçladığı deformasyon tipini elde ed iyordu. 3 -4 aylık be
bekten 13·14 yaşındaki çocuğa kad ar geniş bii- yaş grubu içerisinde bu
baş deforrn asyonuna rastladık (Resim : 3) . Kafatas larındaki çöküntü ve
yassılaşma izlerine bakılırsa bebeğin başının çeşitl i yönlerde sıkıca sa
rıldığı ya da bazılannda da r bir başlıktan yararlanıldığı anlaşılmaktadır

(Rosim : 4 ). Kafatası kemikler in in henüz çok ince ve kemikleşme sürecin in
bitmedi ği bir aşamada, başa uygulanan baskı sonucu, amaçlanan biçim
bozukluğu elde edilir. Yaklaşık S yaşına kadar bu uygulamanın sünncsi
halinde, meydana gelen de formasyon kalıcı olmak ta ve bir daha baş eski
biçimine dôncrrıcmektedir. (Chi ppaux, 1961). Elimizde Kal kolitik. çağ
erişkinlerine ait kafataslan olsaydı defonnasyonun ortaya çıkardığı gö
rünümü daha net biçimde görmemiz mümkün olacaktı. Değirmentepe be
beklerindc, birkaç aylık olanlarda bile deformasyon izin in belirginli ği, an 
nenin bu adete çocuk doğduktan kısa bir süre baş vurduğunu akla getir-
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rnektedir. Deformasyon çocukların hepsinde görülmez: Incelediğimiz 12
.çocuktan 3'ünde basın nonnal olduğunu saptadık (Resim: S) . Hangi ge
rekçe ile bu çocuklar uygulama dışında tu tu lmuşlardır? Değinnentepeli

anne sadece belirli bir cinsten olan ların başını mı deforme ediyordu? De
ğirmentepe'de sınırlı kalarak bu soruyu yanı tlamak olanaksızdır: zira,
Kal kolitik serisine a it elimizde yetişki n kafatası bulunmamaktadı r. Oysa ,
aynı dönemle yaşıt Byblos'da (Lübnan ) kadınların yanısıra bir kısım

çocu kla rda da dcformasyona rastlamarmz, nonnal olan diğer kafataşla

n mn erkek çocuklara ait olabileceğini düşündürmektedir (Resim : 6).
(Özbek, 1974) . O halde, Byblos' lu arıneler. kız çocuklarının başlannda bu
geleneği uyguluyc rlard r. Dcğh-m cntepel l annenin de aynı tutumu beni m
semiş olabileceği, bu yaklaşım içerisinde akl a get irilebil ir . Belh-l l b ir
amaç uğruna gerçekleştirilen defo rmasyon. bir etnik alışka nlı k olarak
Anadolu ve Or ta - Doğu'da geniş bir alana yayılmışt ı ve özellikle Kal ko
litik ça ğda sadece kadınlan ilgilendiriyord u; Kurban Höyü k (Vrfa) (Al
pagut, 1985) ve Şeyh H öyük (Ha tay) ( Şenyürek ve Tımakan. 1951) sargr
ya da başlı k son ucu başm deforme edilmesi adetinin varlı ğını gösteren
iki ça ğdaş yerleşim bölgesidir. Kişisel araşnrmalarımızı dl ğer araştmor

larınkiyle birl ikte de ğerlendirerek. bu adetin Or ta . Doğu 'daki da ğıh rnını

belirten bir ha rit a hazırladı k (R esim ; 7) . Görüldüğü gibi , büyük bir ola
sıhkta bir merkezde yaratılan b ir tür est etik duygu toplumlararası iliş 

kile re ba ğlı olarak kı sa sü rede geniş bi r a lana yayılmışt ı r.

Bu estetik anlayış Kalkolitik devirle sınırlı kalmayı p, Neolitik hatta
Trlnkau s'u n ( 982) araştırması da göz önünde tutulu r-sa. o rta paleol l ti ğe

kadar gider; gerçek ten aşağı yu kart 45.000 yıl öncesi nde yaşamış olduk
lan saptanan Şanidar Nean dertallcrindc (Irak) sargının yol açtığı de
formasyon izlerine rastlanmıştır. Bunun dışında. Khirokltta ( Kıb rıs)

(Angel, 1936) ve Gan] Dareli Tepe (Lambert , 1979) Neolitik vcrleşirrı rner
kezlerinde de anne, aynı ya da belki bizim btlm ediğlmiz bir başka amaçla
bebeğin başını defo rme ediyordu. Bu adet in Or ta . Doğu'daki kadar eski
örneklerine dünyanın hiçbir yerinde ras tlanmadı. Sosyo . ekonomik dü
zeyde birçok ycnlllklerirı öncülüğünü yapmış olan Orta - Doğu bu açı

dan da ayrıcalığı elinde tutma ktadır. Afrika'mn Kongo yöresinde yaşayan

Mangbetu Zencileri ise de formasyon adetin in günümüze kadar uzanan
son halkasını oluşturu rlar (Chippaux, 1961) . Bitki Ilflerindcn ördükle ri
da r başlıklan sadece kız çocuklaona giydirip , başlannın arkaya doğru

aşırı biçimde uzamasım sağlayan Mangbctu anneleri. kabllcce benimse
nen ve aynı zamanda güzellik ve asillik simgesi ola rak kab ul cdllen biçimi
elde etmenin de gururunu duya rlar (Rcsim: 8). Man gbctu kabilesinde bu
adet ancak yönetici s ınıfa özgüdür.
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Başm deforme olması beyin hacmını etkilemez; zira , beyin, bir yön
de kaybettiğini bir başka yönde aşın gelişme göstennek suretiyle kazan
maktadır. Ancak, deformasyon biçimine bağ lı olarak, kafatasındaki bazı

açı ve endlslcrde değişmeler görü lür. Çeşitli yönlerde gelişmesi frenlerı

miş olan, özellikle de beyin korteksinin frontal (ön) lobunu içeren alın

bölgesindeki yassılaşma hatta çöküntü ile simgelenen Değirmentepe be
bek kafataslan büyüme ve gelişme sü recinde ru hsal bozukluklara yol aç
mış mıdır ? Afrika'da, bu adeti ha la sürdürenler üzerinde incelemeler yap
mış olan Chippaux (1961) , defonnasyonun beceriksiz ellerde gerçekleş

ti r-ilmesi halinde sara hastalığı, beyinde kan oturması ya da yan felç gibi
durumların sık sık ort aya çıkt ığına işaret etmektedir. Ancak , çocukta her
hangi bir zcka. geriliğine yol açıp açmadı ğı konusunda araştıncı bir gö
rüş ileri sünnemektedir. Değirmentepe bebeklerinde, başa sanlan sar
gının en derin iz bıraktığı bölge alı rıdı r. Bilindiği üzere , beyin korteksin
de frontal lob, zekanın yanısıra psişik yapının beli rlenmesinden de so
rumludur. Dolayısıyla , De ğlrmcntepe'de, etkin bir geleneğin uygulanması

uğruna bebeklerin ruh sağlığı nın bozulmuş olması olasıdır.

Ganj Dareh Tepe, Khirokitia, Değirmentepe. Şeyh Höyük, Kurban
Höyük ya da Byblos gibi' Neolitik ve Kalkolitik devir topluluklannda an
ne , bebeğin başını deforme ederken hangi amacı gütmüş olabilir? Defor
masyonun kız çocuklarını ilgllendirdi ğt Byblos ve Şeyh H öyük gibi yöre

lerde bir esettik duygunun varlığından söz edileb ilirse de, aynı durtım

örneğin Ganj Dareh Tepe (İran, Neolitik Devir) için geçerli olamaz. Ger
çekten, bu yerleşimbölgesinde, başlan deform e olanlar daha özenle yapıl

mış kerpiç mezarlardan çıkarılırken, normal yapıda olanların iskeletle
rine rastgele hazırlanmış basit çukurlar içerisinde rastlanmıştır. Bulun
tulan inceleyen Lambert (1979), Ganj Dareh Tepe'de deformasyon ade
tiniiı belirli bi r sosyal sınıfa özgü olabileceğine dikkati çckrrıekredtr.

Değirmentepe Demir Çağı ve Orta çağ insanlannın antropometrik
analizleri devam etmekte olup, sonuçlar alındığında bu yöre halklannın

ırksal yapılan da belirlenmiş olacaktır. Ayrıca, diş ve kemiklerde iz bırak

mış olan hastalıklar açısından da Değirmentepe erişkinlerini incelerneyi
düşünüyoruz. tık gözlemlerimizden anlaşılaca ğı üzere, Orta Çağ erişkin

lerine ait bazı bel omurlannda spondylosis adı verilen patolojik duruma
rastladık. Söz konusu döneme ait topluluk ta yaygın ölçüde görülen bu
rahatsızlığın romatizma hastalığıyla yakından ilişkisi vardır. Dolayısıyla,

yörede o dönemler rutubetli bir iklimin hüküm sürdüğü akla gelmektedir.

117



LV. ÖZET VE SONUÇ

Malatya yakınlarında ve Fırat kıyısında kurulmuş olan Değirmentepe

eski yerleşim b ölgesinde sırasıyla Orta Çağ, Demir çağı ve Kalkolitik ev
relerine rastlanmıştır. Kazılarda buluna n insan iskeletleri üzerinde ge
rekli onanın ve incelemeler yapı ldı . Kalkolitik ve Orta çağ tabakaların

dan çıkanlan buluntularm önemli bit bölümünü bebekler oluşturur. Özel
likle Kalkolitik döneme ait bebekler toplu halde yetişkinlerden ayn bir
yerde toprağa verilmişlerdir. Yeni Doğmuş ya da birkaç aylık iken ölen
bu bebeklerin enfeksiyon hastalıklarının ve yetersiz anne bakımının kur
bam olduklan tahmin edilmektedir. Kem ik ve dişlerde yeters iz ya da kötü
beslenmeyi akla getirecek herhangi bir ize rastlamadık. Orta - Dcğu'da,

özellikle Neolitik ve Kalkolitik devirlerde geniş bir dağılım gösteren baş

de fonnasyonu adetinin Değirmentepe Kalkolitik toplumunca da benim
sendi ğl rıl or taya koyduk. Bir estetik duygunun ifadesi olarak gördüğümüz

bu kültürel davramşın sadece kız çocuklanna yönelik olduğu anlaşılmak

tadır.
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Resim : 1.A - . IS.F.a5 no. Lu bebek.

Resim i 1.B - U.G.4S.2.AY mekAnı böb ek.
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Resim , 3.A - 17.G.41 no. Lu çocuk

Re>ilm t 3.B - 17.G.21 no. lu çocuk
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l\cshtı> ı.C _ 11.G.z3 DO. ıc çOCUk

Rosim . 3.D _ 11.HZO DO. lu. çocuk
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Resim . 3.1::. - Mf no. lu bebek

J\eslın . 3.1 - lS.J.22 DO. lu bebek 123 i
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Resim , t .A - 16.J.22 no . lu beb ek 0 .82 VILI/1 2 + 3 CF Batı duya n

Rnlm i 4.8 - AD mekAnı • .0.81. nF. 23t no. hı bebek



Resim: 4.C - O.Sl AU mclu\nı 17.0.21 no.lu çocuk

Resim , 4.0 - D.Sl AZ mekanı 17.G .41.1 n o. lu çocuk
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Re!>lm. 4.E - O.SI BB 12) 17.G.iU no .lu çocuk

Resim . 4.F - 0 .82 lXIg 17.H .20 no. lu ccc u 'k



Re!'im: 5.A - 0 .82 IX/k 11.H.JS n o. lu çocuk

Resim i 5.B - 11.G 47 no. lu çocuk 127
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Resim i 6.A - Byblosı Lübnan (Kalkolit1k çağ)

RMlm , 8.B - ByblCt9: Lübnan IKalkoli tl k çatı
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Resim : 7 - Baş deformasyonu coçaf'ı datılımı
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Resim , 8 - Mnnııbeıuıu anne ya çocu~ IKonı;o l
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KLAZOMENAt tSKELETLERiNiN ANTROPOLOJtK VE
DEMOGRAFiK iNCELENMESi

Erksin GtlLEÇ •

Klazomcnai, İ zmir .in Urla İlçesi sınırları içinde yeralan antiık bir
yerleşim merkesidir. Bu bölgenin Eski Bronz Çağı'ndan beri İskan edll
di ğ! bilinmektedir.

Klazomcna1 arkeolojik kazılan 1979'dan beri Ege üniversitesi Ede
biyat Fakültesi öğretim üyeler inden Doçent Dokto r Güven Bakır ve Do
çen t Doktor Tomı-is Bakır tarafından yürütülmektedir.

Bildiri konusu olan iskeletler nekropol alanında 1979·1982 yıllan

arasında yapılan kazılardan çıkarılmıştır. Bize iskeletleri inceleme fırsatı

veren sayın kazı heyetine teşekkür ederiz.

Iskeletterin çıktığı nekropol alanı M. Ö. 6~5. y. y.'a tarihlenmekte-
dir.

Klazomerıai sözkonusu dönemde, Batı Anadolu'nun önemli yerleşim
yerlerinden birisiydi. Bu konumundan dolayı değişik kökenlere sahip in
san gruplarını barındırmaktaydı. Aynca bu dönemde Pers istilasının bu
yöreyi etkiledi ği de bilinmektedir. Bu nedenlerden dolayı ki bunu elimiz
deki iskelet veril ert de bir ölçüde kanıtlamaktadır. Klazomenai halkı, in
san tipleri açısından heterojen bit yapı gösterir.

Nckropol alanından pek çok sayıda lahit ve nmfora mezar açığa çı

karılrmşur. Amfora mezarlar ölen bebekler için kullanılmıştır. 5 ve 6 nu
maralı iskeletler bulunan tek phhostan birlikte çıkarılmıştır. Lahit ve
amfora mezarlar birçok seviyede üst üste bir konumda ele geçirilmiştir.

Lahitlerin çoğu basit bezeklidir. üst kenarJannda yılan ve meander mo
tifleri vardır. Daha az sayıda olmakla birlikte, özenle işlenmiş, çeşitli fi
gürlerle bezenmiş lahitler de ele geçmiştir. Bu lahttlerin 30 -40 yıl önce
sine tarihlencn daha eski bir dönemi temsil ettttği baft rlerince belirtil
mektedir.

Klazomcnai'de nekropol dışında, Urla İskelesi'ne hakim tepelerde
tümülüsler bulunmaktadır. Bazı araştırıcılara göre bir tepede birden fazla

c·) Doç. Dr. Erksln GOLEÇ. A. O. Dil ve Tarih Coğrafya. Fıı.k.Qltesi Pa1.eoantropoloil
Anabilim Dalı-Ankara.
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tümülüsün varlığ ı . bi rbirleriyle akrabalik il i şk ileri olan kiş ilerin aynı te
peye gömülmüş olab ilecekle rini düşündürmektedir . Elimizde bu tümü
lüslere ait iskele tle r de bulunsaydı nekropolden çı karılan iske letlerle
karşılaştırı lmalarından belki de çok ilginç sonuçlar elde edi lebilecck ti.
Ne yazık ki bu olanağa sahip değiliz .

Tebli ğimize konu olan iskc let lertn sayıs ı 19'dur. Ancak ıı tanesinin
, kafatas ı mevcut olup bu nlardan da 3 tanesi iyi korunamamış tır. 35 No. lu
lahitten çıkarılan iskelet hamile bir 'kadına ai ttir. Bu bireyin , hamileliği

nin 5 ya da 6. ayında öldü ğü anlaşılmaktadır.

Şimdiye ka dar çıkanlan iskelet sayıs ı ne yazık ki Klazorrıenal halkı

nın demografik yapıs ı için kesin yargıya elvermeyecek ölçüdedir. Ancak
önümüzdeki yı llarda hckropol kazıjannın devam edeceği hafirlerince be
lir tilmek tedir . İ leride yapılacak kazılard a daha detaylı bir araştırınayı

mümkün 'kı l abilecek sayı da iskelet çıkaca ğını ummaktayız.

Elimizdeki materya l daha sonraki çalışmaların başlangı cı olması ve
Eski Anadolu - ôzcllikle Ege Bölgesi' nin eski halklannın - antropolojik
yapısının ortaya çıkarılması açı sından oldukça önemlidir.

Elimizdeki 19 iskeletten 16 sında cins iyet saptanması mümkün ol
muştur. Cinsiyeti sap tanab ilen 16 Iskele tten 8 tanesi kadınl ara, 8 tanesi
de erkeklere aittir. Tüm grup için yaş ertalaması 34 - 35 ola rak bulun
muştur. Serinin büyük bi r çoğuuluğunu 40 yaşın altındaki genç bireyler
oluşturmaktadır . Yaş tayini yapı labilen 16 bi rey de n II tanesi 40 yaşın al
tındadır. Günümüz toplumları için bu ynşam silres i kısa olmakla birlik
te , o dönem için ola ğan b ir durumdur. Iskeletlerde Ilt ihaplanma sonucu
oluşan hastal ıkların önem li oranda bulunması hi jyenilc koşulların yeter
siz' olduğunu ak la getirmek tedir . Bu da yaş ortalamasının düşük olması

nın önemli nedenlerindendir.
Kadınlarda yaş ortalaması erkeklerde n daha düşüktür. Şöyle ki :
Kadınlarda 33.9, erkeklerde ise 36.7'dir . İ skele tlerdcn bir tanesi

13- 15 yaşlar ında bir 'kız çocuğurta ai tti r ,

İskclctlerln uzun kemiklerinden sap tanan boy uzunluğu 145 ve
167 cm. arasında değişmektedir . Kadınlarda boy uzunlu ğu 145-160 cm .
iken, erkek lerde b u sayı 153·167 cm. acısında değişmektedir. Kadın larda

boyartalaması 151 cm. , erkeklerde 161 cm . olara k hesaplanmıştır.

Dişleri n incelenmesi sonucu , sözkonusu dönemde yaşamış halkın ol
dukça sağlıkl ı bir diş yapısına sahip olduğu anlaş ı lmaktadır. Dişlerde çü
riik oranı tionderece azdır : 173 dişten 9 tane sinde diş çürüğü mevcuttur.
Bu sayı tüm seri için % 5.2 olarak hesaplanmış tır. ölüm öncesi diş kaybı

8 adettir ki % 3.7 oranmdadır. Alveol kaybı ve çürük dışında periodontal
bir hastalık saptanmamıştır.
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Dişlerin sağlıklı yapısı ku şkusuz beslenme rejiminden kaynaklan
makıad ı r . Beslenme rej imIeri nin da ha çok den iz ürünlerine ve sert gı da

m addelerine bağlı ol du ğunu d ü ş ü nmckteyiz . Çürük oranının az olması

bu insan la rın diyetlert nde karbonhl dratl ı ve şekcı- ll bcslnlere fazla yer
vermed iklerini dü şündürmekted ir. Diş lerde aşınma mevcutt ur. Bu aşırı

ma bazı bireylerde ileri dereceye ulaşmaktadır .

PATOLOJI :

Klazomenai iskeletlerinde görülen kemik pa toloj ileri n i başlıca 3
grupta toplayab lltr iz :

1 - Daha çok ya şl ı lrkta görülen ve daha sıklıkla da omurlarda cks
tra kemi k büyümeleri o larak adlandmlabilecek ostcofitler .

2 - Kem ik i liği ilü habr (osteomlyellt ) ve kemik zar r Il tlhabı ( pe
ri ost it) son ucu olu şan kemik deformi tclcri.

3 - Kırıkların lyi leşmesi ve kaynaması ile oluşan yeni kemik do
kusu .

Patolo ji bulgul arın saptandı ğı iskeletler şunl a rdır :

(Resim : l ) İskclet No. 16: ( Erkek - erişkin ) Fibula . Orta ve iç kı

sımda çaprazlamasına değiş ik renkte bit kem ik dokusu gözlenmek ted ir.
Bı' görün üm eski bi r kınğın tamir edilm iş olmasını düşündü rmektedir.

(Resim : 2) Ayın bireye ait tib ia : Kemiğin ön yüzeyinde belirgin
bir eleform ite göze ça rpmak tadır. Ost comlycll t sonucu normal kemik do
kusu bozulmuş, iltihabi du ru mun iylleşrrıes t sonucu kemi kte değ işik

renk ve görünümde bir tamir dokusu ortaya çıkmış, ancak kemlğt rı bü
r ünlüğü bozul rrıarnıştır.

(Resim : 3 ) İskeler No.4 : (Er kek - erişkin) Fibula . Kem ik tc, deği .

şlk mi krob lk en fckstyonlar sonucu olusa rı ostccmlycll tin neden ol duğu

iler i derecede dcformite ve yer yer kemik erimes i gözlenm ekt ed ir.

(Resim : 4) Isk elet No. t2 : ( Yaş ve cinsiyet saptanamadı) 'Ti b ia .
Kcml ğl n al t uç 'kısmında bel irgin bir si şllk göze çarpmuk tudır. Bu d eği

şikliğin patoloj ik b ir duru m olmadığım . ren k değişikli ğin in olmaması ve
kemi k lameller in in büt ünl ü ğün ü n korunmuş olmasından anlayabil lycruz,
Kasla rı n kcmiklc rc yaprşn ğr yerlerde bu şe kilde bir şişkin liğin gelişe bile

ceğ i düşünü lü rse, bu du rumun bir doku varyasyo nu olduğu söylenebilir.

i 'l Bulautarm septa n mus mda görü şler i nden yar-ar-landıgrrrnz Hacett epe Üntver
s n es t OM,Teli ın Üyelerinelun Pro f'. Dı" T urun KUT KAM'u teşekkür ederiz,
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(Resim: 5) İskelet No. 15 ; 'Ifb ia. (Erişkin erkek ) Kcmiğin orta
kısmında ön yüzeyde yaklaşık bir nohtıt büyüklüğünde bir kabartı göze
çarpmaktadır. Bunun dışında kemik yapısı ve dokusund a bir bozukluk
yok tur. Du durumun kemlğin bir travma sonucu zedc lenmes indcn or taya
çıktı ğı . başka bir deyişle periostun herhangi bir darbe son ucu zedclcnrrıe

sinir. yol açtığı stimü lasyonla oluşan yeni 'kemik doku su oldu ğu beli rlen
miştir.

(Resim: 6) Aynı bireye ait sırt omurları : Kemiklerde iler i derecede
osteofh lk değişikl ikler mevcuttur. Bu oluşum bir ost eoartir iti s sonucu
meydana gelmiştir,

(Resim: 7) İ skeler No. 10 : ( Eriş-k in erkek) Sırt omurlaı-ı : Bu bi
reyde ostcoa rttrl tls daha ileri bir aşamadır. Terakal omuı-larm ventral
yüzeyinde gaga şeklinde bir ost eofit ik değişim sözkonusudur.

Aynı bireyin kafatas ında metopik sutur ta mamen cçı k t n- .

Klazom ena l halkınd a ç ôrrıelmc fasetler ine de ras t la rımak tadı r , Bu
arıatomik özellik, Klazomenai Antik yerleşim yerinde M. Ö. 5 ve 6. yuz
yıld a yaşamış bi reyler in çömel rne ahşkanlı ğırıda olduklannı göste rmektc
dir. Pase tler kadınlarda erkeklere oran la biraz dah a s ı k tır . Tüm grup
için bu değer % 2S'e ulaşmaktadır. An adolu'da bu alışkanlığa Sardie-Roma
ve Gordion-Rorna halklarında da önemli ölçüde rast lanrrıaktadır.

Urla-Klaxomenai iskele tlerin in çoğunlu ğuını Alp in ırkın temsilciler i
olu şturmaktadır . 12 karataşından 7 tanesi bu ır-ka ait morfolojik özell ik.
lerc sahi ptir. Örneğin 6 no. lu iskelet bu u-kın tipik temsilcilerinden blri 
dir (Resim 8 ve 9). Akdeniz ı rkımı ait bireyler genellik le bu ırkm nar-in
yapıl ı grubuna girmektedirler. Ancak 8 No. lu Iskeletre Eurafrlkan özel
ırkler i de bulunmaktad ı r (Resim : lA).
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MARMARA BÖLGESİNDE KÜLTÜR TARİHİ İLE İLGİLİ

BAZI SORUNLAR VE BUNLARIN ÇÖZÜMÜNE
JEOMORFOLOJİARAŞTıRMALARıNıNKATKıSı

Mehmet ÖZDOGAı'J *

Bir bil im dalı olarak aı-kcclcj inln konu ve içeriğinde so n yıllarda

öne mli b ir ta k ım de ğişiklikler olmuş tur. Artık arkeolojl yal nızca geçmiş

dö nemlere ait yapı kalıntıl arını, buluntula n tanıml amak, sın ıflandırmak

ve ıar lh lemck le yctinmerrıek te, giderek kültür. sorunlarına e ğileri ve bu
kültürleri yaşadıkları doğal çevre ile birlikte ele alan bir b ilim dalı ha
line gelmekted ir . Bunun sonucu olarak arkeo lo]l ilc çeş itl i doğa ve fen
bilim dall arı arasındaki karşılıklı bilgi alış veri şi e rtmış ve arkeoloj i gi
derek bu bilim dallanna daha bağımlı bir duruma gelmiştir. Arkcolojl ile
doğa ve fen bilimler i arasındaki i lişki . tek yönlü, yalnızca arkeologla rın

kullan acaklan 'bilgiyi elde etmeye yönelik bir ilişki değ ildir: fen ve doğa

bilimler i de, ken di uzmanlık dalları açısından elde etl ikleri s onuçları zn
ma n boyu tu içinde sınamak, somut örneklerle kanıtlamak için arkeolojik
ver ilere gereksinme duymaktadırlar. Ne var ki, ayrı ayn bilim dullarına

ni t uzmanlar. aynı sorunun çözümüne yönel seler bil e, çoğu kez. birblrl crl
nin çal ışma ve yayınlarını izleme olana ğı bulamamakta, bir araya gelse.
ler bile, diğer bilim dalla rmm sağhyacağı olanaklar ve yöntem ler bilin
medlğtnden , doğru sorular formüle edil em emektedir . Arkcologlarla, doğa
ve fen bilim dallarına ait uzmanları bir araya get iren böylesine gen i ş

çaplı bir toplant ı . aradak i ileti şimin sağlanması ıçin kuşkusuz yeni ve
büyük bir olanaktır.

Arkeoloji ile bitkfbtlim, zoolojl, jeo loji ve fiz ik antro pc loj l arasm
da'ki i lişkinin tarihi , kazı la rda ortaya çıkan somut örneklerin tanımlan

masına duyulan gereksinme nedeni ile oldukça eskidir . Bunu kimya , fizik
ve jeofizik gibi da llar Izlemiş. ve bu bi lim dal larmdan gelen uzmanlar ar
tık kazı ek iplerinin ayrılmaz birer pa rçası olmuşla rd ı r. Buna karşı lık, do
ğal çevrenin fiziki özellikl erini. su ve top rak koşullarını , çevre ortamında

meydana gelen dcğ iştklik ler -i inceleyen uzmanlık delları ile arkeoloji ara
sındak i or tak çalışmanın bek lenen düzeyde olduğunu söylemek güçtür .
KuşkUSUL bunda, kültür tarihi ilc doğal çevre arasındaki ba ğlantımn do-

( ~ i Doç. Dr. Mehmet ÖZDOCAN, Kutlugün Sok. N o. 61
34400 Sultanahmet/tsTANBUL
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Iayh ve soyut olmasının da etkisi vardır. Gene de, Troya örneğinde ol.
duğu gib i (Kraft , Kayan ve Erol 1980, Rapp ve Gifford 1982) ülkemizde
de son yıllarda arkeoloji ile bağlantılı jeomorf oloj i ve fiziki coğrafya, çev
rcbil irrı araştırmalart yapılmakta i , sayıca az da olsa, bu bilim dallarına

ait uzmanlar kazı ek ip lerinde yer almaktadır . Ancak , ülkemizde yapılan

jeomorfoloji araştırmalarının yoğunluğunu ve özellikle ileri düzeyini göz
önüne alırsak, biz arkeologların bu bilim dalından yeterince yararlandı

ğmı söylememiz de çok güç tür. .

Arkeoloj in in konusu olan insan ve 'kü ltür ile doğal çevresi arasında

çok yönlü ve karmaşık bir ilişki vardır ve doğal çevre de, kültür gibi , sü
rekli bir değiş im süreci içindedir . Çoğumuzun düştü ğü b ir yanılgı da,
günümüzdeki doğal çevre koşullarının geçmişte de aynı olduğunu varsay
maktır. Marmara bö lgesi gibi , yakın sayılabilecekbir geçmişte doğal çev
re koşulları çok değişmiş olan bi r bölgede çalışan , ve bu değişiklikleri ilk
başta doğru olarak algtlayamadığı için önemli yanılgrlara düşen bir ar
keolog olarak, yukarıda sözü ed ilen olayın en iyi örrıeğmt oluşturdu ğu

muz kanısındayım . Marmara bölgesini n, [eomorfologlar ve fiziki co ğraf

yacılar. tarafından öteden beri bilinen özel likler inden habersiz olarak araş 

tırma projesine başlamamız. c hem arazide bize gereksiz yere zamarı kay
bcttlrmiş, hem de, elde ettiğimiz sonuçlarla bek ledikler imiz bi rbir ini tut
madı ğırıdan, bölged eki kül tür sürecini yorumlamanuz güçleşmiştir.

Bu bildirin in Marmara bölgesinin jeomorfolcj tst ile ilgili yeni b ir
görüş getirmek gib i bir i ddasının olamıyacağı açıktır. Buradaki esas
amaç, bi r yanda [comorfologlar tarafından bilinen ancak arkeologlar için
yabancı olan verileri toplamak. öte yarıda doğal çevre koşulları ilc kültür
süreci arasındaki organiık bağı sergilemek tir . Bir aı keolog olarak jeorrıor

folojik verileri yorumlamada bazı yamlgrlara düşmemiz doğal karşıIan

malı dır, yukarıda da belirt i ldt ğ ! gibi bu blldlrl, ik i bilim dalı arasındakar
ş ılıklı bilgi alış verişine dayalı ortak çalışmanın sağhyaca ğı olanakları

sergilerneye yönelik bir ön çalışmadır.

Mamıara Bölgesinin Arkeolojik Önemi ve Araştırma Projesi

Öteden beri arkeologlar Marmara bölgesini Ba lka n yarımadası ile
Anadolu arasındaki kü ltür ilişkisini sağ lıyan doğal bir köprü olarak 'gör
müşlerdir. Ancak b u görüş arkeelejik verilerden çok, bölgenin harita üze
ri ndeki konumund an kaynaklanmaktadır; bu rada, Asya ile Avrupa kıta

larının diğer ttoma s noktalarında olduğu gibi aşılmaz dağ sıralan. geçi l-

LL ) Türkiye ve 'yakın çevresindeki çevre bilim araştırmaları ve toplu kaynakça
için bk . Brıce . 1979, BintllU ve Van zeıst 1982.; Cmdalı 1979; Atalay 1982,
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mcz nehir ve denizler. kültür ilişkilerini gtiçleşti ı erı batak ya da kurak
alanlar yoktur. Ne İstanbul, ne de Çanak ka le boğazını aşılmaz doğal en
gelolarak sayamayız . Her ne kadar bu boğazlar alıntıları ile ün yapmış"

Iarsa da, bunları geçm ek Dicle ya da Fı rat 'ı geçmekten çok daha kolay
ve tclılikcsizdir. Kapalı bir deniz olan Marm ara ise , kötü hava koşulları

dışında, en ilkel kayık ilc b ile rahatlıkla geçilebilir. Bölgen in bu özelli
ğine bağlı olara k Yakın Doğu ilc Avrupa arasındaki göç, i stila, ticaret, kül
tür alış verişi gibi her türlü ili şkinin Marmara üzerinden gerçekleş tiği ko
nusunda arkeologlar fiki r birliğine vermışlardır. Arkeologlar arasındaki

görüş varkı dah a çok etkin in batı dan do ğuya mı, yoksa doğudan batıya

mı yönelik olduğu ve bunların tarihlenmesi ile ilgilidi r.

Böl genin ikinci önemi Akd eniz ve Ege'den gelerek Karadeniz'e geçen
ve buradan da Turıa, Dlnyepr, Don gibi büyük nehirlc rlc Or ta ve Doğu

Avrupa'ya açılan ana deniz yolunun dü ğüm noktası üzerinde yer alması

dır. Deniz ve kara yolları üzerindeki stratejik konumu nedeni ile , uzak
coğrafi 'bölgeler arasındaki kü ltür ilişkilerin i aydınlatacak ip uçlarının

Ma rm ara bölgesinde bulunduğu öteden ber i kabul ed ilmiştir. Bunun yanı

s ıra , ı lımh fkli ml. tarım ve çiftçili ğ e elverişli toprakları . bi tki ör tüsil ile
su ve kara av hayvanlarının zenginliği de göz ön üne alın ırsa , Marmara
bölgesi nin her dönemde insanların oturmasına çok uygun bir ortam oluş.

turduğunu düşünebil i ri z.

Araştırmalara başladığımız 1979 yıl ında, Marmara bôlgesl ve özel.
likl e Trakya kesimi, tar ihön cesi erkcolojtsi açıs ından Ön Asya'nı n en az
araştırılmış bölgele rinden bir i dururrıund aydı . Bu nedenle, Anadolu ile
Bal kan ta rih öncesi kültürleri arasındaki ilişkileri ele alan, b irbiriyle çe
lişen , pek ço k varsayım ileri sürülmüş, ancak bunların hiç bi ri genel ka
bul gönnemişti 1. İstanbul Ünivers itesi Prch istory.ı Anabilim Dalı tarafın

dan yapılmakta olan Marmara ve Trakya 'araştırma ları 3, esas olarak, bu
karişıklığt giderecek somut veriler bulma umudu ile ba şlatılmıştı . Arazi
tarama çalışmalarında bu gün e 'kadar, 300'ü tari höncesi döneme ait ol
mak üzere 1500'ün üze ri nde buluntu yeri saptanarak belgelenmiştir. Top
lanan malzemenin değerlendirilmesi ilc, PaleoIitik dönemden başlamak

üzere , gerek Trakya'nın ve gerekse Doğu Marmara'ın kü ltür sıradüzeni

belirlenmiş ve bir çok sorun da ç ö zümlenmişt ir . Ancak , araş t ırmalann

es as amacı o lan kültür il işkileri konu sunda ortaya çıkan sonuç, çalışma

ya başlamazdan önceki kend i görüşlerimiz de da hil olmak üzere, ileri sü
ıiilmüş tüm varsayımlar ile çelişmektcd lr. Özellikle Anadolu -Trak ya iliş-

. 12) Bu konuda. çeli şen görüşler ve kaynakça Için bk Özdoğan ı982 c,
(3) Araştırma1lU'a. paras al destek sağlıyan National Geographlc Society ile' ARlT'e

teşekkür borçluyuz.
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kiler i açı sından Marmara bö lgesi köp rü olmaktan çok, engel leyici b ir etki
yapmış gibi görülmektedi r. Yüzeyaraştırmasının sonuçlarının bazıları,

a rkcclcjide yerleşmiş bir takım kabullere o denli aykındır ki, bunların
kabu l edilmes i de. arkeo loj ik açıdan yorumlanması da oldukça güçtür.

çözüm Aranan Sorunlar

Yüzeyaraştırması Trakya ve Doğu Marmara gibi çok gcniş bir coğ

rafi bölgeyi içine aldığından ve elde ed ilen sonuçlar da Paleoll ttk ça ğdan

Orta çağa kadar uzun bir zaman sürecini ilgilendirdiğinden, proje kap
samına glrcn sorunları burada ayrı ayn özetl emeye o lanak yoktur. Za
ten kü ltür sıradüzeni ile ilgili olara k elde edilen sonuçl ar çeş i tli yayın

larda ö zet lcnmişur ' , Burada yalnızca doğal çevre açısından önemli gör
dü ğümüz bazı konulara dcğirı rrıcklc yetineceğiz; yukan da da belirtildiği

gibi, burada sözü edilen kültürler ile ilgili ar keolojik veriler yüzey araş

tırmasının ön raporlarında bu lunaoflir.

1 - Anadolu ile Trakya Kül türler inin Farklılığı. Yüzey araştırma

sın ın en şaşırtıc ı sonucu Marmara Denizinin iki kıyısı arasındaki kültür
farklılığı olmuştur. Marmara Dcnlzl ilc İstanbul Boğezı'nın sırıırladığr

farklı kültür bölgeleri esas olarak çana k çöm lekli Neolitik dönem ile, yani
M. Ö. 5500- 6000 yılların dan itibaren belir lenmek tedir. Bundan önceki dö
nemlerde, yani Pal eoli tik Çağ ile buzul sonrası dönem koşullannda geli.
şen Epi - Paleolitik Çağda gerek Trakya gerekse Anadolu'da aynı kültür
lerin var oldukrunu görmekteyiz. Özelli kle üst Paleoli tik ve Bpi - Palcolltik
dönemlerde gerek Karadeni z, gerekse Marmara çevresinde, aynı kültür
ögelerin i paylaşan yo ğ un bi r iskanın olduğu belli olmaktadır. Neolitik dö
nem ile bir lik te bu kültürün tümü ile Anadolu tarafına çekildiği ve gide
rek İç ve İçbatı Anadolu'dan gelen etkiler ile geliştiği anlaşılmaktadır.

Buna karşılık bölgen in Trakya -kesimi, bir süre boş kaldıktan sonra Orta
ve Kuzey Balkan lardan gelen ve Anadolu'dan çok farklı özellikler gös
teren kü ltürlere sah ip toplulukla r tarafından yerleş llm lşt t r. tık Tunç Çağı

başlarına, yani yaklaşık olarak M. Ö. 3 bi n yıllarına kadar Trakya ile Ana
dolu arasında herhangi bir ilişki olduğunu gösterecek tek bir bulwıtuya

bile rastlanmemıştrr. Bu ta rih lerde Troya r kültürünün Trakya'nın Mar
mara kıyılan boyunca yayı ldığını arıcak bir süre sonra bu yerleşmelerin

de ortadan kalkıp gene Orta ve Kuzey Balkan kökenli kültürlerin Marma
;8 kıyılanna kadar indiğini görmekteyiz. İ lk Tunç çağı nı, Orta ve Son

(4) Araştırmalann toplu sonuçları ve bu yazıda sözü edilen arkeolojik kültürler
Iç- rı bk. Ozdoğan 1982 ll.; Ô zdoğan 1982 b ; Ôzdoğan 1983 ai O:zdo!6D 1985; oz..
doğan 1986 c
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Tunç çağı boyunca, ya ni M. Ö. 1000 yıllanna ka dar ne Marmara'nın Ana
dolu tarafında Trakya kö ken li. ne de Trakya'da Anadolu k ökenli tek bir
çömlek parçasına bile rastlanmıştı r " . Sonuç olarak, M. Ö. 5500 yı l ları ile
1. bin yı l baş ı arasınd a, 3. b in yıl başındaki kısa bir süre dışında, Trakya
ile Anad olu arasında hiç bir ilişki olmamı ş gibidir.

Bildiğimiz kadan ile Ön Asya ve Doğu Avrupa'nın hiç bir yerinde,
birbi r ine komşu iki bölgen in kü ltü rleri bu kadar kesin ve uzu n süreli fark.
lılık gös tcrmez. Aşı lması güç doğal engelleı-le ayrila n bölgeler arasında

bil e, sınırlı da olsa bir et kilenme hemen her dönemde izlenebi lmekte , i liş.

k iler in kesintiye uğ radı ğ ı kısa sürelerde b ile or tak bazı ögelere rastlan
maktadır . Özell ikle Neaolitik ve Kalk olitik Çağlarda Marmara 'nın iki kı

yısı arasında bu denli bir ilişki eks i k l i ği n i açıklamak çok güçtür; bu dö.
nem Anadolu, Egc ve Balkanlarda oldukca ca n lı ve ha reketli bir dönem
d ir. Anadolu ve Ön Asya 'da gelişen çlftçllik, tarım , köy yaşan tıs ı. yani
bes in ü rct iminc dayalı yaşam biçimi Tesclya ve Makedonya üzerinden Av
ru pa içlerine kadar yayı lm ı ş , Kalko litik çağ başlarında , Anadolu'da Ha
cı lar, Ku zey Yunanist an'da Seskle çanak çömieğ i n i n de belirled i ği gib i or
tak kültür ögeleri uzak coğra fi bölgelere gecebilm iş t i r . Bu dönemler de,
başta madcn olma k üzere çeşi t li ham maddelerin ticare tinin de yoğunlaş

t ığı bilinmektedir . Marmara Dcnlzinln kuzey kı smının , Trakya'nın bu ge
lişmelerin tüm ü ilc dışında kalması mn nedenlerini açıklamak , öze llikle
Neolitik ve Kalkolitik çag- içi n çok güçtür. t ki bölge a rasında M. Ö. 2. bin

yılda görülen kü ltür fm-kh lı ğr, kısmen, dön emin politik olayları ile açı k

lanabilir; b u dö nemde; bu dönemde Anadolu'da kururnlaş nuş de vletl er in
bulunmasına karşılık, Trakya'da «pro te-Tra k» ola rak tha nımlanan ve top'
lumsal örgütlenme bakımından çok daha geri düzeyde topluluklarm bu
lunduğu bilinm ekt edir. Trakya 'nın iç kes imlerin in bu gelenekse l yapısı

geniş ölçüde Roma dö nemine kadar s ürmü ş tür.

2 - Bazı Bölgelerin Uzun Süre Boş Kalması . Yüzey araştırmaları

sırasında, bütün çabalarımıza rağmen bazı coğrafi bi rimlerde hiç bir yer
leşme izine rastlanmarmş, bazıları ise yalnızca tek bir döneme ait buluntu
vermiştir. Bu bölgeler i şu şekilde guru playabiliriz :

( sı Yoğun bir kü ltür Ilişkisi olmnmasına ı-a ğmen bazı ham maddeleli n deniz yolu
ile Ma r mara üzennden ticaretinin Son Tunç Cağı ıçinde arUığı bell i olmak
tadır. Romanya kıyılarında ele geçen bu lunt ulan n yanı sıra 1983 yılında Şar,

köy yakınında. Steme Deres i Mevki inde bulunan. Kıbrıs, Miken , Anadolu "Ve
DoJ:ru Av r-upa kökenli a let türlerini içe ren toplu buluntu da bunu kanına

nıa.ktadır.
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a ) Karadeniz kıyı şeridi : Karadeniz kıyı şeridi üzerinde araşurdı

ğımız en doğu nokta Kefken yakınları nda Cebeci kumluğu olmuştur. Trak
ya kısmı da dahil olmak üzere, araştrrdığunız yerlerde Pal eoli tik Çağın çe
şitli dönemlerine ve özellikle Epi-Paleolitik döneme ait bir çok konak yerl
ve işlik saptanmıştır. Buluntu yerlerinin sayısındaki artıştan . buzul son
rası dönemde, yani , yaklaşı k M. Ö. 12 bin ile 6. bin arasında Karadeniz
kıyı şeridi üze rinde önemli bi r nüfus yoğunluğunun oldu ğu açıkca belli
olmaktadır. Ancak, bü tün bu alan içinde M. Ö. 6. bin yıl ile ı. bin yıl baş

ları arasına , yani cn azından 5 bin yıllık bir döneme ait olabilecek bir te k
yer bulunmuştu r ki o da, AğaçIı kumluğunun cn yüksek yerinde, 2 - 3 ku
lübcden oluşan, tek evreli küçük bir yerleşmedir. Burada bulunan çanak
çömlek, büyük bi r olasılıkla Neolit ik çağ başlarına ait t ir . Ne bizim araş

nrmalarımızda, ne başka araştırıcılar tarafından çanak çömlekli Neol i
t tk ve Tunç Çağlarına ait başkaca buluntya rastlanmamış, E dirne, İstan

bu l ve İzmit rrı üzclerlne de bu kes im lerden parça gelmemiş tir. Demir çağı

başları ilc, yan i M. Ö. ı. bin yıldan itibaren kıyı şeridinde zayıf bir iska
nın olduğunu ve daha sonra Yunan koloniler i ilc bir likte kıyı yerleşmele

r inin çoğal dığını görmekteyiz.

Karadeniz bölgesi gibi yoğun 'o rman ve çalı ile kaplı bir arazide ta 
rihönccsi yerleşme yerlerini bulmanın ne denli güç ve rastlantılara ba ğ h

olduğunu bilmekteyiz. Yapı malzemesi olarak ahşabın kullanıldığı yerl er
de höyüklcşmenin elmayacağı da açıktır. Ancak yüzey araştırmalannda bu
lunması genellikle çok daha güç olan pal eolitlk çağ konak yererinin çok
luğu göz önüne alınırsa, hiç değilse burada ki nüfus yoğunluğunun önem li
ölçüde azaldığı rahatlıkla söylenebilir. Benze r bi r gelişme kuzey Karad e

niz kıyılan ile Kırım yarımadası dışında, tüm kıyı şeridi için söz konusu
du r ", Karadeniz çevresinden bilinen Neoli tik -Tu nç çağı yerleşmeleri da
ha çok Yeşilırmak, Kızılırmak ve Tuna gib i büyük akarsu delralarında top
Ianmaktadır.

b) Kocaeli yarımadası , İzmit - Sapanca yöresi : Burası da Ka ra de
niz kıyı şeri di ile hemen hemen ayoı durumu göstermiştir. Bu bölgede de ,
çok yoğun olmamakla birl ikte Paleolitlk çağ buluritularm a rast la nmış ,

Karaden iz kıyı şeridinden farklı olarak, Marmara kıyı şeridi üzerinde Fi
k irtepe kült ürü ne. yani M. Ö. 5500 yıllarına ta rihlenen yerleşmeler bulun-

(6) Özellikle bk. Balomey 1976. Yüzey araştırmalarının yoğun oldugu Bulgaristan
ve Romanya'da da kıyı yarleşmelert, Tu na deltası dışında, yoktur. Ilginç bır

başka olay da. Neo uuk dönemden Demi r Cakı başına kadar Gel ibo lu yarıma

dasın ın sürekli olarak An adolu kökenli kültürlerin etkt alanı içinde kalma
sıdır; bunun yoru mu jç;n bk Ô zdo ğan 1966 a,
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muştur. İlginç olan , bu kesimdeki Fikir t epe yerleşme lerin in tümünün tek
evreli olması ve 'he ps inin aynı dön emde terk edi lmes idi r" . 'Bu bölgede
Fikirtepe kültürü ile M. Ö. 1. b in yı l aras ın daki döneme tarlhlcncbllecek
hiç bir bulurnuya ra s tlarımarmsu r. Buna karşılık İzmi t körfezinin 30 km.
gü neyinde, İznik gölü çevresi nde çok sayı da yerleşme yeri vardır ve özel.
likle 'M. Ö. 3. ve 2. b in yı llarda burada önemli b ir nüfus yoğunluğu bu
lunduğu da a nlaşılmaktadır. Gene bura larda kent yerleşmesi sayılabile

ce k kadar büyük höyüklere de rastlaumaktadır. İznik havzası yerleşme

lerinin en kuzey sınırı , İzn ik - Ma rmara su böl ümü çizgisine yakın ye rde,
plato üzerinde Vali deköprü yakınındadır. Trakya'nın Marmara kıyılan da
dahilolmak üze re bütü n Kuzeyba tı Anadolu'da çok yoğun olan Traya .I
yerleşmelerin in İzmit körfezi çevresinde görülmcmesi de ilginçt ir .

c) Marmara Kıyı Şeridi : Yüzey arasurmalan sırasında, Gelfbclu
yarımadası ile İ starıbul . Tekirdağ a rası ço k yoğun olmak üzere, Trakya
kıyı ların ı n büyük bir kısmı ve İzmir körfezi çevresi taranrmşu r. Bu böl
gelerde Paleo Iitik ve Ep t-Palcolitlk dönem bulun tu yerler i Büyük Çek
mccc'nln doğusu n da ka lan kısımlarda yoğunlaşmakta batıya doğru burı

lar-ın sayısı giderek azalmak ta dır. Trakya k ıyılarmda. Gelibolu yanmadası

hariç, Ncolltfk. tık ve Orta Kalkolitik döneme a it bu luntu yeri ne ra stlan
marmş tu-. Son Kalkolil ik döneme ai t olabilecek 4 ufak yerleşme bulun
muş, buna karşılık İ l k Tunç Çağ ı başında, yani M. Ö. 3. b in yıllannda kıyı

şeridini n yoğun olara k iskarı edildiği görülmüştür. İs tanbul ile Teki rdağ

arasında, kıyının büyü k bir kı smının çağdaş yapılar ile kaplı olmasına ra ğ

men Toroya i çan ak çömleği veren 10 h öyük saptanmıştır. Bu höyük let,
ya Şerefli Çiftlik ve Kınalı Köprü höyü kleri gib i şimdi dolmuş olan eski
koyların kenarında, ya da Toptepe. Mcnekşc Çarağı gib i, akarsu ağızlarm

da den ize doğr-u çıkın tı ya pan doğal yük seltilerded ir. Kıyıdaki höyükle rin
önemli b ir kısmı, kıyınnı gerilemes i ile deniz tarafından yenmlştlr.

3 - Yerleşme Yerlerlnin Bulunmasındaki Güçlük. Trakya'nın iç kı

s ımlarında a raştırmaya başladı ğmuzda , Anadolu'nun çeşi t li yerl eri nde da.
ha önce edind i ğim iz dcncyimc dayanarak tarihöncesi yerleşme yerlerini
bulmaya ça l ışmış ve 1 ay kada r öne msenecek bu lunt ya rast lamadan ara.
zlde dolaşrmşnk. Bizden önceki araş tı rmacılarm da elde ettikler i olumsuz
sonu ç ları gözönün e alarak araştırmadan umudu kesrrıek üzere iken, b ir ke
sit tc kalın bir aluviyon dolgu altında ilk buluntu yeri ni bir rastlantı SQ.

nucu bulrrıarmz , bize nere lerde yerleşmelcrc rastlama şarısımızm da ha çok
olduğunu gö stermişti r . Genellik le Tü rkiye'de oval arın tık Tunç Çağı ba
ş ına kadar alüvyonla dolup yüzeyler inin yükseld iği ve höyüklerin eski '13,-

(71 Fik irtepe kül turu ile ilgili sorunlar için bk. Özdo ğan 1983 b
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bakalarının ov a seviyesi al tı n da alilvyonla öntüldüğü bt linrrıektedir. Ancak
Trakya'nın orta 'kesiminde, Ergene ça nağında çok yeni alevyon dolgu Ro
ma devr i yerleşmeleri de dahilolmak üzere tüm eski yerleşmeleri kapla
maktadır . Ö rneğin Alpu Ilu yak ınlarmda . b ir kurn ocağı kesit inde Roma
yerleşmesinin üzerinde 3 rrı., Et-gene/ye 20 km. mesafede, 'bir sel yan ğ ı

kesitind e Tunç çağının üzeri nde J ,5 m. kalınhkta dolgu gördük Bun a ıkar.

şı l ık Ergene'den uzaklaşt ıkça, ve özelllkle Vize, Kı rk l areli , İrıcece, Süloğ 

lu, Havsa, Edirne yöresinde yeni dolgu larm kahnl r ğ ı azalmakta ve bu böl
gelerde günde 10 kadar tarih öncesi yerleşmeye rastlandı ğ ı bile o lmak
taydı . Kuşkusuz bu, 'bölgede yani al üvyonlann olmadığı anlamına gelmez:
yerel koşullara bağlı alüvya l boğulmalara bu bölgelerde de rast lanmi ş

arıcak b u do lgularm kalınlığ ı . Ergene çanağında olduğu gib i, araştırrnayı

engelleyecek nitelikte olmamışt ı r. Edirne çevresinde Meı-iç ne hrinin alt
sekilerinde de kalın alüvyon örtüye rast lanmarruşur .

Enez ~ Koşan Uzun köprü arasındak i bölgede, Evreşe ova sında, ve
Marmara kıyı şeridinde, şimdi dolmuş olan koyların sınırları be llrlenmc
den araştırmanın önemli zamarı kaybına yol açtığı ve yerleşme yerlerine
rastlamanın daha çok rastl annlara bağlı ol duğu anlaşılm ış tı r. Benzer bit
durum da İzni k ." Yen işehir ova la n için söz konusudur . Bu ralarda ki es ki
göllerin sı nırlan ta m olarak belirlenmeden araş tırma olanaksız denecek
kadar güç tü r.

Bü tün bu sorunlar bizi Marma ra bölgesin in doğal çev resi ve özel.
Ilkle jcom orfolcj isi ile ilgilenmeye yönelmiş t ir.

Doğal Çevre Koşulları Açısından Marmara Denizi ve Boğazlar

Marmara denizi ' dünyadaki diğer iç deniz lerden çok farklı bir takım

özelliklere sahip tir. Genel olarak dünya deniz lerinden dar boğazlarla ey
rtları iç den izlerde iklim dc ğ işi kl l k lerinlrı. den iz düzlem leri ndeki oyna
rrıa laı-m , diğer denizlere oranla ço k da ha abartı lmış sonuçlar verdiği bi
l l rımeketdi r. Bunun en kla sik leşmiş ö rneği so n on bi n yı l içinde 4 kere
göl ve deniz olarak değiş im geçiren Baltık Denizidir . Benzer bir değişim

süreci de Kızılden iz için söz konusudur. Anca k Marmara Den izi'nin du
romunu çok da ha karmaşık ve or tam değişikliklerine hassas yapan bir
takım özellikleri vardır; bunları şu şekilde sıralayabili riz :

1 - Marmara Denizi iki tarafı ndak i dar, uzun ve göreli olarak sığ

boğazlar ile d iğe r denizlere bağlaıu r . Bun lardan, en sığ yeri 45 m . civa
rında olan Çanakkale Boğazı Marmara'yı ana de n iz slsremlerirıe , yani
Ege · Akdeni? üzer inden okyan us lara. en s ığ yeri 35 m. kadar olan İ starı-

{Si Marmara Denizi ve kaynakça içi n bk . Ardet 1000; Arde1 ve l'Cu nter 1973
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bul Boğazı ise, başka bir iç deniz olan Karaderıla 'e ba ğlar . Deniz seviye
s inin yüksek olduğu dönemlerdeki, en son "'unu buzul devri bitiminde
olmuştur. Kar adeniz de, Kcrç boğazı ile , başka bir iç deniz olan Hazer
dcn izinc bağlanmaktadır (Erinç 1954). Bunlardan Karadeniz ve Hazar,
Tun a, Dinyepr, Dlnycstr, Don ve Volga gibi soğuk böl gelerden gelen ve
büyük miktarlarda su getiren neh irl erl e beslenm ektedir. Bu ne den le her
ik i denizin su lan da diğer den izlere oran la da ha serin ve az tuzlu olan
kudelerdir; bugün Karadeniz (Ard el 1953) tuzluluğu % 035 olan Ege De
n izine oranla çok tatlıdı r ; Karadeniz tuz oranı ortalaması % 018 kadardır

ve bu-daha kuzeyde, Azak Denizinde % c ı re kadar inmekt edir (Gorshkov
ve Yakushova 1977, s. 374). Bu nedenle Marmara Denizi ba tı dan sıcak,

tuzlu ve dolayısı ile yoğunluğu fazla , ağır bir su kütlesi , Kuzey doğusun

dan Ise soğuk, tuzluluğu az, dolayısı ile ha fif ola n sular almaktadı r.

2 - Marmara deniz alt ı topcğrafyası, iç de nizIerde olmayaca k ka
dar karmaşık bir yapıya sahiptir. Marmara'nın kapladığı 11.350 km' lik
alanın heme n hemen'yarısmdan fazlası , derinliği 100 m .'den da ha sığ olan
geniş bir sahanlıkla kaplıdır; bu na karşılık derinlikler i 1200 m. yi bu lan
üç acİet de ri n çukur da kuzey kesiminde yer almıktır ve bunlar doğu 

batı doğultusunda uzanır.

3 - Marmara Denizini besleyen büyük akarsular yoktu r; bu nederı

le Marmara'mn su rejimi doğrudan doğruya Ege ve Karaden iz'den ge
len su miktar ve niteliğine bağ l ı dır.

4 - Marmara Denizi tektonik bakımdan dünyanın e n hareketli yer
ler inden bir i durumundadır (Sipahioğlu 1984; Atalay 1982, s. 23 vd ). Bu
yanlızca bölgenin deprem etk inliğin i değil, yakın zamanlarda tektonik kö
kenli alçalma ve yükselm elere de yol açmışt ır'. Nitekim araştırmalarımız

sırasında Avşa adası kıyısında Marmara Denizinin 10 m. kadar al tında,

M. ö. ı . bin yıl başlarına kadar buluntu veren bi r höyük saptanmıştır".

Marrrıere-Karadcntz Sistemi İJe İ lgt ll Araştırmalar

Marmara Deniz i'nin yuka n da sıralanan özellfkler t 've Karadeniz - Ha
zar ile Ege Denizinin etkileri ilk olarak Prof. S. Er lnç tarafından (Erinç
1954, Erinç 1979, s. 95-96) ele alınmış ve Sovyet araştırmacıların Kara
deniz'de yaptıkları çalışmalar "ile, Boğazlarm topoğrafik özeIIikler ine da
yanarak Marmara'nın çevre ortamında buzul ve buzul sonrası dönemlerde
meydana gelen değişiklikler açıklanmıştır. Daha sonra aynı konu, başta

19) Bu h öyük ve jeomojrfo lojisi "ayrı bir yayında. ele alınacaktır, ancak tektonik
olay larla su altına g ö çmuş yerleşmetera Ege çevresinde sık olarak restlan
maktadır.
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Prof. O. Erololmak üzere (Erol 1976) çeşitli araştıncılar tarafından kıyı

taraçalan ve deniz altı topoğrafyasr açısından ele alınmıştır. Bu araştır.

malar Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının ta ban derinliklerini esas ala
rak, dünya deniz düzlemlerin in değişimine göre Marmara ve Karadeniz'in
tatlı su gölü - acısu gölü - tuzlu deniz koşullannda bulunma evrelerin i 'ele
almaktadır . Deniz düz leml erinin yüksek olduğu buzularası dönemlere, ya
ni Akdeniz sularının Marmara . Karadeniz sis tem ine yo ğun olarak geçtiği

dönemlere ait kıyı teraçalarmda bulunan Akdeniz kökenli fosil ve kav
kılar ile, zaman zaman görülen Karadeniz - Hazar kökenli kavkılar sözü
edilen araştırmalan dest ekleyen kanıtlar arasındadır. Bu çalışmalar Mar
mara ve Karadeniz'in dünyamn di ğer den izler inden çok farklı bir gelişim

süreci geçirdiğini ve bugünkü duruma gelişlerinin oldukça yakın bir dö
neme ait olduğunu or taya koymuştur.

Bu değişim süre cin in yaşam ortamına olan etkisi, de n izin fiziki or
tamında olduğu kadar kimyasal bileşiminde meydana gelen değişiklikler

Karadeniz - Marmara . Ege Ve Akdeniz'de yapılan bir takım derin sona]
larla anlaşılmıştır ", Karadeniz'de 1969 yılında Adant is II araştırma ge
misi ile bir Amerikan ekibi 60 değişik yerde dip te burgu sondajı yapmış

tır ; bunlardan Karedenle'in doğu • batı ekseni boyunca uza nan 6 burgu
kesitleri incelenerek yayınlanmıştır (Degens 1975). Kesitler katmanlaşma.
minerol oj i, fosH ve ba k teri, kim yasal doku vb. açısından SO değişik uz
man tarafından incelenmiş ve bir dizi de C 14 tarihlernesi yapılmıştır.

,.Bunun yanı sıra gravite, manyetik ölçüm ve sismik kesitl erle de dip
çökek ileri incelenmiştir. Sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz :

1 - Bütün kesitlerde aynı katmanlara rastlanmıştır ki, bu Karade
niz çevres ind eki iklim koşullannın tekdüze olduğunu göste rmektedir.

2 - Dolgu kalınlı ğı diğer denizlere oran la çok fazladır, 12 m. lik
burgu ilc ancak 25 bi n yı l öncesinin katrnalarına varılmıştır.

3 - M. Ö. 23 bin ilc 19 bin yıllan arasına tarihlenen en alt dolgu
tuzlu deniz koşullanndan tatlı su' gölü durumuna geçiş sürecini yan sit
maktadır, Bu süre içinde ok sijen dağılımının derin lere kadar inmediği ve
hemen hemen bugünküne benzer bi r or tama sahip olduğu anlaşılmak

tadır.

4 - M. Ö. 19 bin yılında tatlı su gölü durumuna geçiş tamamlanmış

ve oksijen , dikey akm nlar ile derrizin en deri n yer leri ne 'kadar dağılmış

t ı r . Bu durum M. Ö. 5 bin yılına kadar sürmüştü r. Bu süre içinde ka lst-
. .

ncı Bu konuda Sovyet araştırmalan Ile üauı ancak ikincil kaynaklardan yarar·
I anılmıştn- (Erinı; 1954; Gor sbov ve Yakushcsa 1977)
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yum karb ona t oranlarında gene l bir artma eğilimi görülü r ve do lgu bir
birini düzenli ola ra k izleyen açık ve koyu renkli katmanlardan oluşmak

tadır.

Bunun son 5 bin yılında, yani buzu l sonrası dönemi koşullarında

dolgu bi ri kim hızının yarı yarı azaldı ğ ı görülmektedir.

5 - M. Ö. 5 bin yıllarında tuzlu su karıkmasının başladığı, kükü rtlü
hidrojen (H:S) katmanının OIUŞlub'U anlaşı lmaktadır . Tatlı su ortamında

yaşayan kavkı , bakteri, balık ve bitkilerin yerlerini giderek deniz ortarrıı

nın canlıları bıraktıkları bu dönem, genel olara k «Karadenia'ln Akdeniş

leşme süreci » olarak b ilinir . M. Ö. ı. bin yıl başlarına kadar süren bu dö
nem, kuru a ğ n- lı ğ ırı % 4Q'ını bulan organik çökeltiler bakımından çok zen,
gindir ve katmanl ardan tat lı su canlı lannın tuzlu su canlı lan ile değişi

m ini yıll ık olara k izlemek olasıdır (Degens 1971 s. 428) , Koyu kah verengi
pelte görünümündeki bu katmanda organik mad de dış ındaki çökelü lerin
miktarı daha da azalmıştır .

6 - Son 3 bi n yıllık dönemi kapsayan, siyah ve beyaz renk li çok
ince ka tm an lardan oluşan en üst dolgu Karadeniz'in günümüz koşullarına

sah ip ol duğu dönemi temsil et mektedi r . Akarsuların geti rdikleri çöke ltl
ler bu dönemde da ha da azalmış, bun a karşılık organik çürüyükler ve
çökeltflcr artmıştır, Ölmüş org anik maddelerle beslenen ve ok sijen siz or
ta mda üreyen ba kteril erin de arttığı izlenir. Suyu n tuz oranı ve ı sı değl

şikIiklerine bağlı küçük ik lim salınımlan da iz lenebiImiştir .

Benzer b ir çalışma Smithsonian üniversites i Akden iz Havzasi Araş

tırma Projesi çerçevesinde, Marm ara deniz dibinde yapılan 44 burg u kc
sl tldl r (Stanley ve Blanpied 1980 ). Bu kesitler de x işınlan radyogr afls t,
petrogra fik. m ikroorganizma . k imyasal bileşim bakımlanndan incelerı

m iş, ayrıca bir dizi C 14 ölçümü de tarihlerneye yararlı olmuştur . Elde
ed ilen sonuçlan ş öylece özetleyebiliriz :

1 - Burguların alt sının arıcak M. Ö. 12. 'bin yılına 'kada r inebil
rrıisnr. En alt ik i bin yıllık dolgu yeşilimsi kill i millerden oluşmakta ve
% 15 'kadar organik madde içermekted ir , Dolgu, derinlere oks ijen dağı

lım ını ö rıleyerı göl koşullarının varlığını gös termekted ir. Gölün tuzlu luk
dram hakkında kesin bir kamya varılamamışsa da olasılıkla az miktarda
tuz karışımı olan acı su koşulları olabileceği belirt ilmiştir.

2 ......,.. M. Ö. Lo bin yıl ile birlik te dolgu niteli ğ i nde belirg in bir de ğiş

me izlenir ve bu M. Ö. 7500 yıllarına kadar sürer, Dolgu gene göl özellik
lerı gösteren, oksijen dağılımı ye ter siz bir ortarnıgö stermektedir : an cak
Çanakkale Boğazından Akdeniz sularının giderek artan ölçüde geçtiğ ini

kanıtlayan plan toni·k Formainifera ve di ğer organizrna lara da rastlanır.

Genelola rak o rgan ik m adde mik tan düşüktür.
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3 - M. Ö. 75()(),,5000 yıllan arasın daki dolgu organik madde Içeri ği

bakımından çok zengindir . Dönemin başlarında Karadeniz'den gelen so
ğuk ve tatlı su akıntısının büyük miktarlarda olduğu, Karadeniz ortamı

nın yü.z.ey sularım 'tüm ü ile kapladığı anlaşılmaktadır. Nitekim, kısa bir
süre için Foraminifera tü rleri ortadan 'kalkmışt ı r. Ancak bu dönem Mar
mara'nın Ege kö ken li derin dip ekıntısıru da aldı ğı, yani iki yönlü bes
lenmeye ~aşıadığı dönemi temsil et mektedir.

4 - M. Ö. 5-4000 yıl1an arasında dolgu ni tel i ğinde gene bi r değişim

izlenir. Karaden iz'den gelen su göçünün azalması ile Akden iz sularının

daha b üyük mik tarlarda Marmara'ya ulaşn ğr , gide rek deniz koşullarının

yer teştf ği ve ancak en der in kısımlarda oksi jen dağrlımuun ye ters iz kal
dı~J anlaş ı lmaktadır.

5 - Günümüz koşullan M. Ö. 4 bin yılından sonra hemen hemen
oluşmuş durumdadır. Plenkto n ve Foramirıifcra türlerinde belirgin b ir ar
tış görülür. Özel lik le M.Ö. 3500-2500 yılları arasında akarsu lann getirdiği

çôk elttlerde önemli bir art ış izlen ir . Marmara'nın güneyindeki havzalarda
ya ğtşm artmasına, aşınmanın kuvv etlenmesine ya da tektonlk olaylara
bağu olabilecek bu aluviyal dolgu bin yılda 70 cm . gibi , atışılagelen in

çok üstünde bir yığıhna yapmıştır.

1975 yılında Cha llengcr gemisi Karadeniz'de üç d ip burgusu yapmış

tır (Atalay 1982 s. 186-7) . Kuaterncr öncesine kadar inen bu burguların

üst kesitleri, yapılan çökelti, b itki spor ve polen değerlendirmeleri ile, 3

buzul ve 3 de buzularası dönemin Karaden iz'deki izlerini belirlemişt ir.

Buna göre buzul dönemlerinde Karadeniz'dek i çökelti h::,.ı b in yılda 1 m .
gibi ço k yüksek boyuttadır .

Konumuzla doğrudan ilgili olmamakla b ir lik te Ege ve Akdeniz'de
yapı lan çeşitli deniz <Hbi sondajları da Marmara-Karadeniz s istem i ile itgi~

li ek bil gi vermişt ir (Luz 1982) . Doğu Akdeniz ve güney Ege'den yapılmış

olan bütÜn dip burguları M. Ö. 7·5 bin yılları arasında kalın bir organ ik
çürüyük katmanı (Sapropel) · vermektedi r . Böyle bir 'katmanın oluşması

iklim ya da çevre koşullarında meyda na gelen ani değişiklikler sonucu,
değişik yoğunluklardaki su kü tleler in in karışmadan ka tmanlar halinde
sab itkalması ile oluşmaktadır. Bunun sonucunda sudaki eriyik durum
daki oksijen ayrıl ıp kükürtlü Hid rojen ( HıS) ortaya çıkmakta ve ok sijen
azhğma bağlı olarak da yaşam için uygun -olmeyan bir ortam gelişmek

ted ir . Den iz koşullarında çok güç oluşan bu durum, önceleri yalnızca Ka
radeniz ile belirli ölçüde Meks ika körfezinden bilinmekte iken 1961 yılın-
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da Akden iz'de de saptanmış ve bunun k ö kenleı -l tartışma konusu olmuş

tur. Ancak genel 'kanı bu nun M. Ö. 7 bin yı llarından itibaren Karadeniz '.
den gelen çok büyük m iktarlardak i soğuk ve tatlı suyun etkisi ile oluş

tuğu şekli ndedir (Stanley ve Blanpied 1980 ). Nit ek im bu tür dolgu M.Ö ·
S bm yıllarından sonra Akdeniz çevre sinde ortaden kalkmıştu-.

Jcomorfolojik v ertlere Göre Arkeolojik Yorumlar

Yukarıda sıralanan veril erden de anlaşı lacağı gibi Marmar a-Karade
niz sistemi, gerek topoğrafik özelli kleri gerekse can lı ortam ı hakımından

çok hassas bir dengeye ba ğ lıdır ve bu denge, dünyanın başka bölgelerin
de hissedilmeyecek kadar küçük ik lim değ iş iklikleı-i ile bozulab ilmekte
d ir. Ancak esa s değiş im büyük ik lim salınımları ilc ortaya çıkmakta ve
bir-bir-in i izleyen bir dizi olaya neden olmaktadır . Bu değişim zinciri ni şu

şekilde özetleyebiliriz :

1 - Buzul dönemlerinin başlangıcında, dünya deniz düzelmelerirıln

3S m . kadar düsmes i ile Karadeniz ile Marm ara Denizinin bağlantısı or
tadan kalkacaktır: Karadeniz'in beslenmesini sağlıyan büyük akarsu lar
buzullaşmanın kuvvetli olduğu bölgelerden gelmektedir; iklimi ri soğu

mas ı ilc birli kte, sürekli dona bağlı olarak bu rıehlrlcrirı ve dolayıs ı ile
de Karadeniz'in beslenmesi bir den azalacaktır. Marmara'dan da su see
mest söz 'konusu olmadığı için Karadeniz 'in kapladığı alan hızla da rala
cak ve suyu tathlaşacaknr. Bu tuzlu su ortamında yaşıyan canlı l arm k it le
halinde ölümüne ve akarsu ağızları ile akarsularda yaşıyan türlertn ya
yılmasına yol açacaktır. Marmara Denizi ise bu süre içinde yal nızca Ege'
den bcsleneceğtndcn, 'kısa bi r süre için Ege ile aynı tuz lu luk düzeyine

gelecek, fakat Karad eniz 'den göç eden canlı türlerind en mah rum olacak.

t ı r.

2 - Buzullaşmanın tam ol duğu dönemde , dünya deniz düzleminin
Çanakka le Boğazı nın dibinden da ha aşağıya düşmesi ile Marmara'nın

di ğer denizlerl e ilişkis i tümü ile or tadan 'kalkacak ve göl koşulları hakim
olacaktır. Dünyanın çeşitli yer ler lude -yapilan araş tırmalar dünya deniz
d üzlemelerin in Wüıım b uzul dö nem i 'içinde b ugünkü ne oranla 100-120 m.

kadar da ha alçaldığıru ortaya koymuştur. Bu dönemde' Karadeniz ile Mar
mara Denizinin ne kad ar elçaldı ğı tam olarak bill nmemektc, ancak Ege '.
den daha yüksek olamıyacağı tahm in edilmektedi r. Ancak, özellikle Mar
mara Denizin i besleyen büyük akarsu lar olmadığından Marrrıara'mn çok
daha alçalmış olabileceği ve b irbir inden sırtlarla ayrı lmış göllere bölün
d ü ğ ü be lirtilmektedir (Ardc l ve Kur ter 1973. s. 60) .
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Göl koşu llarının başlaması ile Marm ara Denizinin suyu giderek tuz
luluğunu kaybedecek. acı ya da tatlı su kütlesine dönüşecektir. Bu, Ka
redeniz'de olduğu gib i, suyun tuz oranı dışındaki kimyasal yapısını da
c tkiieyecc ğ t ndcn, canlı ortamın ı tümü ile de ğtştlrccck . Vf ' canlıların kitle
hal inde ölüm üne , gide rek akarsu ağızlarına srğmmış t ilrl er-in yayılmasına

yol açacak tı r. -

Buzıı l dönemleı-lnde özellikle Marmara'nın güneyinde ve batı sında

gcn!~ ala nlar kara haline dönüşecekt i r . Yer yer bata klık ve goller-in de
bulundu ğ unu düşüncbtlccc ğlmi z bu dü zlükle ri. bugünkü Manyas havza
sının ' devamı gibi düşünebllh-lz. Bugün Marmara'ya dökülen a karsu ları n

yatakları bu gen iş alanla rı keserek uzayacak, ve düşen ağız düzle mi nedeni
ilc iç kısımlarda da erozyon c laca ğ tnda n. büyük miktarla rda.jı luvyon

dol gu Mm-mara çanağına yığılacakru-. Nitcki rn eski akarsulan n yataklan
çeşitli a raştırcıla r ta rnfmdan Marmara'nın dibinde izlenmiş ve boğulmuş

vad i sebckest o rtaya çıkart ılm ışt ır ( Yalçrnlaı- 1946, s. 73-77; Ardel ve
Ku rter 1973 s. 59-63; Ata lay 1982, s. 196-7)_

Buzul döneminde İ sta nbul ve Çanakka le Bo ğazta r t nın bir aka rsu
vad isine d ö n üştü ğü he men bütün bilim adamlarınca ka bul edilmiştir .

Ancak bu dönem de bü tün denizleriri be slenmesi nega t if olacağın dan. bo
ğaz vadilerinden önemsenecek bil' su göçü nün ol duğu düş ü n ülemez . Her
ha lde , i klimin daha ı lımlı o l duğu dönemlerd e Ka radcnia'e ku tup bölge.
lerind en gelen faz la su, zaman zam an boğazdan Marm ara 'ya geçmi ş ola
btllr.

3 - Buzul sonrası dönem koşullannda. Ege de nizinin Çanak kale
Boğazını asacak kadar yükselmesi çok uzun bir zamarı almaktad ı r . Ni ıe

kim Würm sonrasında de niz düzlemenin Çanakıkale Boğazını asacak ka
dar yükselmesi ancak M. Ö. 7 bin yıllarında mümkün olmuştu r ve M. Ö. 6
bin yıllarmda . vzô m . civarında da bir 'süre yükselme durmuş ve bir d u
raklama dönemi geçm i ş t i r . Bu olayın önce boğazdan tuzlu su s ızması ve
daha sonra giderek güç lenen tuzlu su göçü şeklinde olduğunu varsayab i
lirlz.

Bu olayın sonun da, Marmara'n ın düzleminin hızla yükselmesi geniş
alanl a rı n su altında 'kalm asın a yol açmış, tatlı-acı su ortamında yaşıyan

can lıların da kitle hal inde ölümline ya da akarsu ağızlarına çekilmesine
neden olmuş tu r. Aym zaman di lim i içinde, kutup bö lgelerindeki buzla
rın hızla erimesi Karad cnlz'e gelen su miktarını da önemli ölçüde arttır

m ıştır . Yuka rıda özetlenon de r in dip araş t ırma ları M. Ö. 7 bin yılların

da n itibaren büyük mikta rlarda tat lı ve soğuk su yun Ege ve Doğu Akde
niz çevresine kadar yayıld ığını kam rlamaktadır .

152



Karadeniz'den gelen su akıntısmın gücüne ba ğlı olarak Marmara 'ya
gelen tuzlu su akınnsırıın da, zaman zaman engellendiği, burgu sondaj
lannda ele geçen kavkı türlerinin değişiminden belli olmaktadır. Marm a
ra'da yoğunluğu farklı iki su kütlesinin bulunması dikeyakıntıyı orta
dan kaldırmış, tatlı ve hafif olan Karadeniz .su lerz yüzeyde, tuzlu ve ağır

olan Ege sulan dlpte 'kalmıştır. Bu genelolarak derinlerde oksijen ye ter
sizliğine, 'kü kür tlü hidrojen oluşumuna yol açmış ve Marmara, b ugün
Karadeniz'de olduğu gibi , derinlere indlkçe yaşamın ortadan kalktığı b ir
deniz durumuna gelmiştir.

4 - Dünya deniz d üzleminin bugünkü durumuna-gelmesi ile bir
Iik te. Karaderılz 'e yüksek enlemlerden gelen tatlı su da azaldığından. gl
derek günümüz koşullan oluşmaya başlamıştır. Deniz suyu bileşimi ha
kumndan Marmara'ıurı M. Ö. 3. b in başlarında bugünkü duruma geldiği,

Ka ra deniz'de ise 'bu olayın 2 bin yıl ka dar daha geciktiği anlaşılmaktadır.

Günümüz iklim koşullannda bile Karadeniz'den Marmara'ya doğru olan
tatlı su sıkıntısının dızı 4 km. kadardır ve bu dipten gelen tuzlu 'Su ekm
tısının geçmesini geniş ölçüde erıgellcrrıektedrr. Yapılan ölçümler tuzlu
suyun Karadcniz'e ancak güçlü lodos rüzgarı estiğinde geçebildiğirıi

( Degcrıs 1971 is . 407) ve su dengesinin dünya ı sıs ı kadar, hava kü tlelerinin
ve rüzgar yönlerinin de değişmesi ne bağlı olduğunu göstermiştir. Her
ha lde Karadeniz dip sondajlarınde, en üs t dolgu içinde görü len çökcltl
ler, başka yerlerde izlenemeyen küçük iklim salınunlarının sonucudur.

Deniz düzleminin b ugünkü duru ma gelmesinin bir başka sonucu da
kıyıdan Içlere kadar sokulan koy Ve lagünlerin oluşmasıdır. Buzu l döne
minde akarsuların yataklarını derine kazmasıile vad i tabanlan derinleş

miş durumdaydı. Denizin yükselme süreci ile bu vadi tabanlan deniz ta
rafından işgal edilmiş ve ancak M. Ö. 3 bin yıllarında, iç kısımlardaki

erozyonun artması ilc akars u ağız larında dclta ilerlemes i ve koyların

aluvyon ile dolması başlamıştır (Ero l 1976, Erol 1983; Vita-Finzi 1969;
Vita-finzi 1978) . Bu dönemde koyların 40-50 km. kadar bugünkünden
daha içler e kadar sokulduğu Ege ve Akdeniz çevresinde çok sayıda ör
nekle bilinmektedir (Davidson 1980, Andel ve Shaeklc ton 1982). Troya
yakınında Kara Menderes vadisinde yapılan burgu sondajları da (Kra ft,
Kayan ve Erol 198'2) gerek koyların dolması gerekse on larca metreyi bu
lan dolgunun kalınlığı hakkında ayrıntılı b ilgi vermiştir. Benzer bir ça
lışma da Meriç deltasının gelişmesi ile ilgilid ir (Göçmen 1974; Göçmen
1976) .

Çeşitli araştırmalar M. Ö. 3. bin yıllannda .sonra deniz düzlemi nin
bugünküne ora nla 2 · 5 m . kadar d ah a yüksek olduğunu 'göstermektedir
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(Bı-irıç 1964 s, H 9·120; Vlta-Finzi 1969 s. 612; Erol 1976); bu yükselmenin
ve ne kadar sü rdüğü çok tartışrnahdır''. Ancak bunu n, ta rihi ve sü res i
ne olursa olsun, Marmara'nın Trakya kıyıları gibi alçak bir kıyı şeridirıi

diğer yerlere oranla çok daha fazla e t k i lcyeceği açıktır. Her ha lde kısmen

deniz tarafından yenmiş o larak bulduğumuz höyüklcrin durumu da buna
bağlıdır ,

Burad aözetlenen geliş im sürecine bakarak, M. Ö. 7 bin yıllarına ka
dar, göl koşullari na sahip olan Karaden iz ile Marmara'nın avcılık ve ba
lıkçılık l a geç inen insan topluluklarının yaşaması .için çok uyg un koşullara

sahip olduğunu söyleyebiliriz, Nitekim bulduğumuz çok sayıda ki Epi
Pal eolltik dönem konak yeri ele bunu kaıutlamaktadir. Marmara bö lge

s inde b u döneİn yerleşmelerinin ya ln ızca Gelib ol u yarımadası , Avşa adası

ile Çekmecc 'gölünün doğusunda bulunması , hcl' "halde bi r rastlan tı 'değil ,

alçak olan diğer kıyı yerleşmeleri n i n şimdi su alt ında ka l masının sonu
cudur. Neolitik dönemde, Fikir tepe yerleşmesi ilc Marm ara-Karadeniz
kıyı lannın -tcrk e dilmesi de, havzan ın ortam aç ısından çekici l i ğini kaybcıt.

mesl ile açı k lanabilir . Tu zru s uların kanşmasr, deniz canlı larının kit le
halinde ölümü, In sanlaı-ın bcslcmncslnde önemli b ir ye r olu ştu rduğu

kuşkusuz olan geniş d üzlüklerin su altında kalması, ekolojik denge ku
rulunceya kadar Marmara ve Karaden iz kıyılann ın terk edilmesine, ya
da en azından scyrek olarak .iskün ed ilmesine neden olmuştu r. Fik ir tepe

kalıntıları içinde tatlı ve acı su koşullarında yaşayan balık türlerinin az
manla rina rastlanması , ve bunlarla birlikte az miktard a tuz lu su balık

larının da bulunması (Bocssneck ve Drlcsch 1979 ) bu kültürün Marmara
Deniz inin değişim sürec i içinde iken var olduğunu göstermektedir", Ge
lbbolu yakınında Kaynarca Mevkii nde bulduğumuz Fiki rtepe türü yerleş

me yer ine bakarak, bu kültürün tüm Marmara çevresinde yaygın o labile

ceğini ve diğer yerleşme1c rin su altında <kal dığını düşünebillriz .

( ı lı Değişik araştıncılar çeşi tl i bölgelerde n elde ettikleri verilere dayanarak KU·
matık Optlmum. ı. b in ya da Orta çağa tarthtemektedir. 1984 yılında Beşlk

tepe koyun da Tunç çağı son la nna. ait + 1,5 m, lik bır kıyı izi btı lunmuştur

{M. Korfmann sözlü bılg il , Bulgaristan'da da Duran Kulak Me vkiinde 3. bin
yıla ai t bir mezarlık. Karadeniz'in sevtresının 2 m. kadar altında saptanmış

Ur (H. 'ro dorove sözlü b ilgi L. Verilerin çeşitliliğine bak arak. de niz dü alcmj -.
n in bir kaç metrelik salınımlar yaptığı düşünülebllir.

i ı2 1 Ftjdrtepc ve Erenköy genellikle kıyıya yakın sırt yerleşmeleri olarak düşünü.

lü r , ancak kıyı şeridinin o dönemdeki aırım göz önüne alınırsa, bu yerleşme

leri ve Perıdik't iç kısımlardaki taraça yerleşmeleri olarak ele almak daha
doğrudur.
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