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·TÜRKİYE MADENCİLİK TARİHİNE AİT CAMARDI.
CELALLER KÖYÜ YÖRESİNDEKİ BULUNTULAR

Ergun KAPTAN *

ÖZET

Türkiye'de saptanan en önemli bulgulardan biri Niğde-Çamardı Ce
laller köyü yöresindeki kalay cevherleşmesidir.Bu yörede miIattan önce
ki devirlerde başladığı belirlenen yeraltı maden işletmeciliğineait kalın

tılar da vardır. Ayrıca yörede bulunan diğer önemli bir kalıntı da maden
cevherini ergitmeye hazır duruma getirmek için yapilan cevher zenginleş

tirmeye ait «Çok Çukurlu Sabit Cevher ZenginleştirmeAtelyesi»dir. Tür
kiye'de ve dünyada saptanan şimdilik tek örnektir.

GİRİş

Niğde-Çamardı,Celaller yöresi son yıllarda yapılan araştırmalar so
nunda Türlciye madencilik tarihi bakımından büyük bir önem kazanmış

tır. Çünkü bu yörede çok sayıda eski maden lişletmeciliğineait kalırrtılar

iIe kalay cevherleşmesibulunmuştur.

Türkiye'de ilk defa «Türkiye Madencilik Tarihi ve Kalay'ın Kökeni»
başlıklı proje 1973 yılında MTA Enstitüsü tarafından başlatıldı. Daha
sonraki yıllarda Türkiye madencilik tarihi konulu araştırmalar kesinti
siz olarak 1983 yılına değin devam etti. Sözü edilen araştırmalar 1983
yılından itibaren Boğaziçi üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bö
lümü'nün «Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu'da Gümüş üretıimi, Kullanımı

ve Ticari DeğişimininKaynak TanımlamaYöntemi ile İncelenmesı» pro
jesiyle birleşik olarak 1986 yılına kadar sürdü. Araştırmalar, Elazığ-ke

han, Sivas-Koyulhisar ve genellikle Niğde-Ulukışla (Bolkardağ) yöresin
de yapıldı (Yener, 1984). Ancak 1987 yılında arazi çalışmaları önemi bü
yük nedenler yüzünden Niğde-Çamardı,Celaller köyü yöresinde devam
etti. .

Niğde masifi 19. yüzyılın ikinci yarısındangünümüze değin bir çok
yerıbilimci tarafından incelenmiştir (Tchihatcheff, 1869). MTA tarafından

ise değişik tarihlerde yapılmış olan araştırmalarlaNiğde bölgesinde çok

(OL Ergun KAPTAN, Maden Tetkik ve Araana Genel Müdürlüğü, Talbiat Tarihi
Müzesi. Ankara
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çeşitli metalik maden cevherleşmesininbulunduğu belirlenmiştir (Ko
venko, 1944, Aytuğ, 1964, Özgüneyli, 1978). Buna ilaveten yine MTA Ge
nel Müdürlüğünün 1985 yılında başlatmış olduğu (Niğde Polimetal Ara
ma Projesi» son derece ilginç sayılan sonuçlar vermiştir. çünkü 1986 yı

lında önceki yılın arazi çalışmalarında bate yöntemiyle yapılmış olan
ağır mineral aramaları için toplanan örneklerin irdelenmesi ile ülkemiz
de ilk defa Çamardı-Celallerköyü yöresinde kasiterit içerikli kalay cev
herleşmesi saptanmıştır (Pehlivan ve Alpan, 1986).

ülkemizde kalay cevherleşmesimnvarlığı hakkındaki araştirma ve
. tartışmalar, günümüzde hala güncelliğini korumaktadır.Anadolu'da bili

nen ilk resmi araştırma Osmanlı İmparatorluğu hükümeti tarafından

1899 yılında yaptırılmıştır. Daha sonra kalay aramaları 1932-1939 yılla
rından günümüze değin devam etmiştir (Kaptan, 1983). Türkiye'de ilk
defa kalay minerali stannit (CuıFeSnS,) 1979 yılında Soğukpınar-Maden

belenitepe'de (Bursa) saptanmıştır (Çağatay ve diğerleri, 1979, J982).
İkinci örnek ise 1985 yılında Bolkardağ-Sulucadere (Niğde) mevkiinde
belirlenen stannit içeren Pb-Zn cevheridir (Yener ve Özbal, 1986,1987).
Kalay minerali ·stanniein cevherleşme alanları çok geniş bile olsa günü
müzde bu cevherden kalay üretimi için yüksek bir teknolojiye gereksinim
vardır. Stannit'in dışında ülkemizde bulunan ilk kasiterit (SnOı) içerikli
kalay cevherleşmesi Celaller kalay cevherleşmesidir. Ancak Kırklareli

Kofçaz-Burgaz yöresinde, 1975 yılı arazi çalışmalarında rastlanan pegma
tit zuhuru içinde yaklaşık 1 cm' irilikte kasiterit bulunmuştur.Ülkemiz
de bu iriilikte kasiterit'e şimdilik tesadüf edilmemiştir. Bu özelliği nede
niyle MTA Tabiat Tarihi Müzesi Mineraloji bölümünde teşhir edilmekte
dir. Sözü edilen yörede, Celaller kalay sahasırıdakinebenzer bir araştırma

yapılmadığı için, muhtemel cevherleşme alan! saptanaİnamıştır.

Ayrıca Celaller yöresinde, kalay cevherleşmesi dışında saptanan ve
birden fazla olan eski yeraltı maden ,işletmeciliğineait kalıntılarla, antik
cevher zenginleştirme aletlerinin çok sayıda bulunmasının önemi çok
büyüktür.

CELALLER KALAY CEVHERLEŞMESİ

Celaller yöresinde 1985 yılında yapılan çalışmalar sırasında Sarıtuz

la-Ayıpınarı dere sedimanlarınınbate örneklerinden yedi adeti binöküler
ile irdelenerek kasiterit içerdikleri belirlenmiştir.Bu örneklerden kasite
rit (kalay oksit) konsantireleri elde edilmiştir. MTA Tabiat Tarihi Müze
zinde teşhir edilmekte olan bu materyelin spektral analizinde kalayana
element olarak saptanmıştır. 1986 yılı arazi çalışmalarına ait kasiterit
içerikli hematit (FeıO,) cevherinden alınan üç ayrı numunenin optik
spektrografik yarı-kantitatif analiz sonuçlarında kalay % 0.60. % 0.30.
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% O.IS'dir. Aynı numunenin sekiz ayrı mikroprob analizinin kalay orta-o
laması ise % 98.02'dir (Çağatay ve Pehlivan, 1988). Aynca Sarıtuzla

(Kestel) i Antik Maden Galeriler Kompleksine çok yakın ve küçük bir es
ki maden ocağından. 1987 yılı Türkiye madencilik tarihi arazi çalışmaları

sırasında alınan hematit (demir) cevheriniİı mineralojik tetkik sonucu :
Kasiterit (SnO,) içeren hematitli kuvars damarıdır.

. Bundan böyle ülkemize ait günümüzde saptanan en önemli bulgu
Niğde-Çamardı,Celaller yöresindeki kasiterit Içerikli kalay cevherleşme

sidir, Bir kalay oksit minerali olan kasiterinn kimyasal bileşiminde %
78.6 kalay vardır (Dennis, 1971). Bu nedenle kasiterit içerikli cevher, mi
lattan önceki devirlerde ve günümüzde diğer maden cevherlerinin meta
lurjisine benzer yöntemlerle ergitmesi yapılan bir kalay cevheridir.

. Celaller kalay mineralizasyonunun ekonomrk olup olmadığı konu
sunda yeterli sayılacak araştırmalarhenüz tamamlanamamıştır.

CELALLER YÖRBSİ ANTİK MADEN GALERILERİ

Celallerköyü Niğde ilinin 72 km. güneydoğusunda olan Çamardı

ilçesinin yaklaşık 4 km. batısındadır (Şekil: 1). Yörede milattan önceki
devirlerden muhtemelen Bizans dönemi sonlarına değin çeşitli madenci
]ik faaliyetlerinin yapıldığını kanıtlayan eski maden işletmeleri vardır.

Örneğin Celaller köyünün kuş uçumu 3.5 km. kuzeybatısında, Büyükar
dıç sırtının güneyindeki Kuruçay derenon iki kala ayrıldığı yenin doğu

yamacında üç, batı yamacında iki adet göçük ve bir adet de göçük olma
yan .eski maden işletmeciliğine ait yamaç galerileri vardır. Doğu yama
cında göçük olmayan ve Kuruçay dereden yaklaşık 7 m. yükseklikte yerel
ismi Su deliği olan antik maden galerisi, küçük fakat ilginç bir eski işlet

medir. Doğu yönü doğrultusundaaçılmış olan galeri 10.50 m. uzunluğun

dadır (Sekil : 2). Galeri girişinin eni 91 cm. yüksekliği 99 santimdir. Gi
rişten 5.90 m.sonra içeride em yaklaşık 1.70 m. uzunluğu 2.70 m.olan 30
cm. derinliğindebir su birikintisi vardır, Su birikintisinden 1.90 m. son
ra galeri aynasının önünde sığ bir kazı yapıldı. Kazıda bir hayvan kemiği

ile odun kömürleri bulundu. Odun kömürlerinin C-14 analiz sonucunun
verdiği tarih, küçük bir işletme olan Su deliği antik maden galerisöniıı

ilk ve son üretim evresinin tarihini belirleyecektir.

ülkemizin çeşitli bölgelerinde önceki yıllarda incelenen antik ma
den galerilerindesaptanamayan bir özelliğe Su deliği antik maden gale
risinde rastlanmıştır. Bu küçük işletme galerisi içinde eski rnadencile
rin ateş yakmış oldukları gözlenmiştir. Yakılmış oları ateşin bıraktığı iz
lere galeri duvarında ve galeri aynasında tesadüf edilmiştir. Büyük bir
olasılıklaeski devir madencileri ateş yakıp ısıuan galeri duvarına su dö-
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kerek kaya ve maden zonunu çatlatarak-patlatarak, cevheri işletmiş ol
malıdırlar. Galeri duvarlarında bu sistemle açılan çatlaklara çakılan

ağaç kazıklar sayesinde, maden eevherleri nispeten dalıa kolay kopartil
mış olmalıdır. Ayrıca maden cevheri doğrultusunda galeriyi biraz daha
kolayaçarak ilerlemiş, çahşabileceği oranda genişletebilmişlerdir. Bu
işletme yöntemi son derece basit ve pratiktir. Çünkü güç koşullar altın

da çalışan madenciler, uyguladıklarıbu yöntem sayesinde daha az yoru
larak zamanı dalıa çok kısaltmış olmaktadırlar. Eski devirlerdeki ma.
dencilerin bu yöntemle maden işletmesi yaptıkları görüşünde olan bazı

araştınııacılardavardır (Bekişoğlu, 1959).

Su dehği antik maden galerisi bir yamaç galerisi olup altın için iş

letme yapıldığı sanılmaktadır.

Ayrıca Celaller Sarıtuzla mevkiinde de bir çok eski yeraltı maden
işletmeleri ile çeşitli antik cevher zenginleştirme kalıntılarına tesadüf
edilıniştir.

SARITUZLA BULUNTULARI

Sarıtuzla mevkii, Celaller köyünün kuş uçumul.5 km. batısındadır

(Şekil: 1). Sarıtuzla mevkiinden kuzeye doğru yaklaşık 200 m. olan ya
maç aşıldıktan sonra topoğrafyanınnispeten düzeldiği yerde bir antik
maden işletmesi vardır. Yerel adı Kestelolan Sarıtuzla (Kestel) i Antik
Maden Galeriler Kompleksi'ne yakın yörede ve. yarnaçta çok sayıda gö
çük durumda olan eski maden işletme ocakları ile açık işletme çukurları

ve küçük yarınalar vardır. Galeri girişinin önünde ve yanıaca yakın yer
Ierde yapılan yüzey araştırmalarında, eski madencilerin mutfak malzeme
si sayılan değişik dönemlere ait çeşitli çanak-çömlek parçalarıbulunmuş

tur. Bu seramikler muhtemelen Eski Tunç Ça~ı ve Bizans dönemine ait
olmalıdır. Seramik buluntularla birlikte çeşitli boyııtlarda cevher zengin
leştirmede kullanılmış taş aletler de ele geçmiştir. Bir kısmı iki çukurlu
taş havanlar, bazıları ise kırma-öğütrne taşları ile tanısı yapılamayan 7-9
cm boyutlarında sadece bir yüzeyi tek çukurlu taş aletler bulunmuştur.

Ayrıca buradaki madencilik faaliyetleri sırasında atılmış pasaların ço
ğunluğunun, silis damarlı mermerler ile bir demir cevheri olan hematit'
den meydana geldiği gözlenmiştir.Pasalar arasında az miktarda göriilen
diabaz, gabro gibi parçalar ise buraya ait olmayıp antik maden galeriler
kompleksinin 1 km. güneyinde yüzeyde göriilen mostralara aittir. Kırma
-öğütme taşları ile bazı iki çukurlu taş havanlar bunlardan yapılrmştır.

Ayrıca antik maden galeriler kompleksinin kuzeybatı ve kuzeydoğusunda

yaklaşık 1 km.'lik sahada çok sayıda göçük olduğu için kapanmış olan
antik maden ocakları vardır.
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Sarıtuzla (Kestel) i Antik Maden Galeriler Kompleksi

Türkiye madencilik tarihi içinde bu antik nıaden galeriler komplek
sinin ayn bir yeri ve önemi vardır. Çünkü günümüze değin saptanan ga
leriler kompleksine sahip üçüncü örnektir. Milattan önceki devirlerden
muhtemelen Bizans dönemi sonlanna değin sürekli olarak işletilmiş ol
ması bu eski yeraltı madencilik kompleksine ayn bir önem kazandırmış

tır. Galeri girişi kuzeydoğu yönünde açılmış olup toprak düzeyinin yak
laşık 5-6 m. altındadır (Resim: 1). Galeri girişinden sonra devam eden
30 metrelik işletme galerisi ilk üretim döneminden son kullanım tarihine
değin ~ski madenciler tarafındanbu defa da giriş-çıkış için kullanılmıştır

(Şekil: 3). Bu yeraltı maden işletmesi 30 metreden sonra mineralizas
yon zonları izlenerek cevherin işletilebilmesi için güneydoğu ve kuzey
doğu yönünde gelişmiştir. Daha sonraki dönemlerde gelen madenciler
ise anlatımı yapılan ilk imalat yerlerinde, önceki madenciler tarafından

alınamayan cevherlerin işletmesini yapmışlar ve dolayısiyle burada da
ha geniş boşluklarmeydana getirmişlerdir.Yapılan 1 nolu arkeolojik sığ

sondaj kazısında ele geçen ve inuhtemelen Bizans dönemine ait seramik
parçaları da bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Kazı sırasında seramik
materyallerle birlikte bulunan havvan kemiklerinin çoğunluğu Ovis sp.
(koyun), Capra sp, (keçi) gibi küçük baş hayvanlara aittir. Sadece bir
adet CameJus sp. (deve) dişi ile çok az Canis sp. (köpek) kemikleri bu
lunmuştur.

Bu galeriler kompleksine ait ve muhtemelen milartan önceki dönem
leri kapsayan diğer işletme galerileri. kuzey ve kuzeybatı yönündedir.
Cevherce zengin zonları izleyen eski madenciler geneJlikle baş yukarı ga
leriler açmışlardır. Günümüzde bu galerilerin büyük bir kısmına sürüne
rek girilmektedir. Saptanan bazı baş yukarı galeri girişleri 60 cm. çapın

da olup galeri içi de bu genişlikte devam etmektedir. Baş aşağı olan ima
lat yerleri az sayıda olup göçtıktür.Bunun nedeni belki de baş aşağı işlet

me ocaklarındaki cevher üretiminin bitmesinden sonra, yakınlarındaye
ni açılmış işletme galerilerinden çıkartılan pasaların, bunları doldurmuş

kapatmış'olmasıdır. Dolayısıyle günümüzde baş aşağı galerilerin bir kıs-
mı göçük göriinümdedir. .

Bir (1) nolu kazı yerinin 15 m. kuzeybatısında iki (2) nolu arkeolo
jik sığ sondaj kazısı yapılmıştır (Şekil: 3). Baş yukarı bir galerinin
6nünde yapılan bu kazı yerinin 2 m. doğusunda aynı galeriye ait 60 cm.
çapında iki ayrı galeri girişi vardır, Kazı yerinin yaklaşık 1.5 m. batısın

da in situ durumda gabro'dan yapılmış ve 59 kg.ağırlığinda olan cevher
zenginleştirme aletlerinden iki çukurlu taş havan bulunmuştur (Resim :
3). Sözü edilen kazı başlamadanönce, buradan bate için alınan örnekle-
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rin sonradan binöküler ile irdelemesi yapılarak kasiterit içerdikleri ve
fakat altına rastlanmadığı belirlenmiştir. Kazı süresince 93 cm. derin
liğe değin çeşitliseraınikparçaları bulunmuştur.Bu materyeller çömlek'
çi çarkı izleri taşımayan siyah ve kırmızı renkli monokrom çanak-çömlek
parçaları olup muhtemelen Kalkolitik-Eski Tunç çağına ait olmalıdır.Di
ğer ilginç buluntulardan biri de 68 cm. derinlikte dıabaz'dan yapılmış ve
küresel göriinümde olan kırma taşının bulunmasıdır.Kazıda bulunan kıs

men iri taneli odun kömüriinün C-14 analiz sonucu ile ele geçen seramik
parçalarınıntanısı yapıldıktansonra gerekli karşılaştırmalaryapılmış ola
caktır. Böylece bu antik maden galeriler kompleksinin Ilk işletme evresi
ne ait kesin tarihlerne belirlenecektir. Ayrıca kazı sırasında seramik par
'çalarıyla birlikte değişik cinste hayvan kemikleri bulunmuştur. Çoğuulu
ğıı küçük baş hayvan kemikleri olup Capra sp. (keçi) ve az miktarda Ca
nis sp. (köpek), Rodentia (kemirici), Equus caballus Linneaus'a (at) ait
çeşitli diş ve kemik parçaları ele geçmiştir.

Sarıtuzla (Kestel) i Antik Maden Galeriler Kompleksi, mermer için
de açılmıştır. Metamorfizma sırasında kireçtaşı içine giren silis ve hema
titli kısımlarda kalay cevherleşmeside görülmektedir. Eski çalışmalara

ait terrörü düşük hematitli (demir) kısımlar pasa olarak dışarı atılmış

tır. Kasitenit (kalay oksit) bakımındanzengin olan silisifiye zoruar ise iş

letilmiştir. Milattan önceki devirlerden itfbaren, bu antik maden galeri
ler kompleksinin kalay üretimi için çalıştırılmış olduğıı kanısı çok yük-
sektir. '

Benzer Örnekler

Eski Anadolu yeraltı madenciliğine ait galeriler kompleksine sahip
ilkörnek 1979 yılında Kütahya-Gümüşköy Aktepe mevkiinde saptanmış.

tır (Kaptan, 1984). Bu antik maden işletmesinde eski rnadenciler aydın

lanmak amacıyla kullanmış oldukları yanmış çıra kalmtısmınC-14 analiz
sonucunun verdiği tarih M.Ö. ,1950 ± 85'dir. Kalibrasyon eğrisinegöre dü
zeltilmiş takvim yaşı M.Ö. 2425 -+- 85'dir. Böylece ilk bulunan Kütahya
GümüşköyAktepe Galeriler Kompleksi M. Ö. 3. bin yılının ikinci yarısına

ait olup yeraltı madencilik faaliyetlerinin yapıldığı önemli bir merkezdir.

ülkemizde ikinci örnek kalıntı Keban yöresinde saptanmıştır. Eti
bank Keban Simli Kurşun İşletme Müdürlüğü için yine Etibank Maden
Arama Müessesesi Müdürlügünün 1984 yılında yapmış olduğıı galeri ve
sondajlı maden arama faaliyetleri sırasında «Keban Fırat Batı Yakası

Antik Maden Galeriler Kompleksi» bulunmuştur. Sözü edilerı galeriler
kompleksi, Fırat nehrinin batısında ve Nimri tepesinıin doğu yamacında.

dır. Baıtı Fırat I-Batı Fırat II olarak arnlan bu galeriler kompleksi, baş

aşağı-başyukarı ve yatay galerilerden meydana gelmiştir. Anlatımı yapı-
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lan bu es:ki yeraltı işletmelerinin önemli .sayılan bir özelliği ise çok dar
olmalarıdır. Genellikle 60 cm. yüksekliğinde 70 cm. eninde olup bir Insa
mn sürünerek - çömelerek Herleyebileceği büyüklüktedirler. Ancak bazı

yerlerde 5 metreye yaklaşan dmalat boşluklan vardır (Dirim ve diğerleri,

1985). Bu boşluklar,zengin cevherin çok yoğun olduğu yerlerden alındık

tan sonra meydana gelmiştir. Atılaneski imalat pasaları ile antik galeri'
lerden alınan örneklerin yapılan analizlerinin karşılaştırmalı sonucuna
göre, eskidevir madencilerinin gümüş ve altın için burada işletme yap·
tıkları saptanmıştır. Batı Fırat I'deki kuzeydoğuyayönelen galeride, bir
ağaç kütüğiinden oyularak yapılmış 58.4 cm. uzunluğunda bir antik ma
denci küreği ele geçmiştir. Ayrıca aynı yerde pişmiş topraktan yapılmış

bir tarafı taban kaidesine kadar 'kırık 2 cm. derinliği olan ve 1.5 cm. uzun
luğunda metalden üç ayaklı muhtemelen bir yağ kandili bulunmuştur.An
tik madenci küreğinin yapılacak C - 14 analizinin vereceği tarih, Keban
Fırat Batı Yakası Antik Maden Galeriler Kompleksi'nin tarihlenmesine
yardımcı olacaktır.

Çeşitli bölgelerde saptanan diğer yeraltı antik maden ocakları ise
sadece bir galeriden meydana gelmiş, büyük bir kısmı tarihlenememiş

eski işletmelerdir.

Çok Çukurlu Sabit Cevher ZenginleştirmeAtelyesi

Sarıtuzla (Kestel) i Antik Maden Galeriler Kompleksi'ne ait galeri
girişinin üstünde, yaklaşık 570 metre karelik bir açık hava atelyesi sap
tanmıştır (Resim: 2). Burası «Çok Çukurlu Sabit Cevher Zenginleştirme

Melyesi» olarak Isimlendirilmiştir.Mermer zemin üzerinde 213 adet kır

ma çukuru vardır. Galeri girişinin üstüne yakın olan sahada kırma çu
kurlarının daha sık ve çok olduğu gözlenmiştir.Yapılacakyeni araştırma
larla muhtemelen kırma çukurlarının sayısı ile kapsadığı alanın boyut
ları değişecektir.

Çok Çukurltı Sabit Cevher ZenginleştirmeAtelyesi, maden cevheri
nin ergitıneye hazır duruma getirtldiği son aşamada kullanılmıştır. Bu
atelye maden cevherinin tane boylarının 2 - 1 cm. boyutlara getirildiği

«orta kırma» evresinin sonu ile yaklaşık 0.5 cm. oranında küçültüldüğii

«ince kırma» evresinin başlarınaait olmalıdır. 213 adet kırma çukurunun
bulunduğu atelyede yapılan ölçümlerde, kırma çukurlarının değişik çap
ve derinliklerde olduğu saptanmıştır. Kırma çukurları içerisinde sade
ce ikisi diğerlerinden farklı büyüklüktedir. Bu iki kırma çukurunun öl
çümleri de değişiktir. Çapı: 18.5 cm. Derinliği: 4.2 cm.; Çapı: 13 cm. De
rinliği: 3.5 cm.'dir. Eski madenciler atelyedeki bu iki kırma çukurunu
belki de diğer kırma çuıkurlarında kırılmayacak irilikte olan az miktar
daki cevherlerin kırılmaısında kullanmış olmalıdırlar. Çok sayıda olan
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diğer kırma çukurlan ise "maden cevherini ergitmeye hazır duruma getir
rnek için cevherin tane boylarının kınlarak yaklaşık 1-0.5 cm. boyutlara
getirildiği ölçülere son derece uygun göriilmektedir. Kırma çukurlarının

çapları: 9 -5 cm. derinlikleri: 4·1 cm. arasında değişkenlik göstermek
tedir.

Eski dönem madencilerinin sözü edilen atelyeyi hangi maden cev
herini ergitmeye hazırlamak için kullanmış olduğu saptanamamıştır.A
ma kuvvetle muhtemel bu atelye kasiterit (kalayoksit) cevheri içinkul
lanılmış olmalıdır. Çok Çukurlu Sabit Cevher Zenginleştirme Atelyesi,
Türkiye'de ve dünyada açığa çıkartıolan şimdilik tek örnektir.

Bu atelyenin ve galeri girişinin önünde yamaca doğru görülen pa
salar arasında bazı antik 'cevher zenginleştirme aletleri bulunmuştur.

Bu materyeller, kırma-ôğütme taşları ile taşınabilir büyüklükte olan taş

havanlardır.Bunlar arasında kesin tanısı yapılmayan7 - 9 cm. uzunluğun

da ve 4 - 5 cm. kalınlığında sadece bir yüzeyi tek çukurltı olan taş aletler
bulunmuştur. Bu küçük tek çukurlu taş aletler muhtemelen el havanı

olarak kullanılmış olabilir. Çağın çok kıymetli ve az bulunan maden cev
herinin fazla zarara uğramadan ergitmeye hazır hale getirilmesi için kul
lanılmış olması muhtemeldir. Burada ele geçen ve mermerden yapılmış

iki çukurlu taş havanın dışında kalan materyeller, ana kayadan alınarı

parçalani ait değildir. Ana kayaç mermerdir. Halbuki bu materyeller
diabaz ve gabro'dan yapılmıştır. Galeriler kompleksi içinde bulunan iki
çukurlu taş havanın ağırlığı 59 ,kg.'dır. Buraya getirilmesi güç koşullar

altında gerçekleşmiş olmalıdır. Petrografik analizi: Gabro. İri taneli, kal
sik plajiyoklas, ortopiroksen, uralitleşmiş amfibol, olivin ve opak mine
ral içerir. Galeriler kompleksi dışında bulunan diğer iki çukurlu taş ha
van cla aynı göriinümde ve yapısalolarak aynı özelliktedir.

Ele geçen öğütme taşları ile bazı kırma taşlarının diabaz'dan yapıl

mış oldukları saptanmıştır.Diabaz ve gabro, yaklaşık 1 km. güneyde ya
macın aşağısında. yüzeyde mostra olarak göriilmektedir. Eski madenci
ler 200 metrelik sırtı aşarak bu taşları getirmişlerdir.Genellikle kırma

öğütme aletlerinin yapımında kullanmışlardır. Cevher zenginleştirme

aletlerinin mermerdenedeğil,çoğunlukla diabaz'dan yapılmış olmalarının

başlıca nedeni, mermeri oluşturan kalsitin.diabaz'a göre sertlik derece
sinin düşük olmasıdır. Ayrıca mermer köşeli bir kırılma gösterir. Kırma
öğütme taşları ise küresel göriinümde yapılmıştır. Zaten bu yörede genç
çökeller içine taşınmış olan ve bu taşınma sırasındayuvarlandığı için kü
resel göriinüme dönüşen diabaz ve gabro gibi malzemelerin yaklaşık 1·20
cm. 'boyutlarında olduğu gözlenmiştir. Bu durum kırma-öğütrrie taşları.

nın dahakolay şekillendirilmesinisağlamıştır.Aynşan kısımları ise düşük
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sertlikteki minerallerden oluştuğu için dış yüzeyi pürüzlü bir yapıdadır.

Bu da öğütme taşlarının aşındınna işlevini tam olarak yerine getirme
sini sağlamaktadır.Öğütme taşlarıküresel forma yakın olup boyutları

genellikle 6-7 cm. arasında değişkenlik göstermektedir. Dört tarafında

sığ çukurlar olması nedeniyle küresel özelliklerini kısmen kaybetmişler

dir (Şekil: 4). Kırma -öğütme taşlarının mermerden yapılmamış olma
larının bir başka nedeni de mermerden yapılmış materyellerin kullanım

sırasında, kısa süre içinde perdahlanarak öğütme özelliğini kaybedecek
olmasıdır.

Mermerin yerine diabaz ve gabro, bu yörede özelikle kırma-öğüt

me aletleri ve hatta taş havan yapımında tercih edilerek kullanılmıştır.

Fakat ana kayacın mermer olması -kırma ve öğütme aletleri dışında- ele
geçen taşınabilir taş havanlar ile açık hava atelyesinin mermerden yapıl

masını gerektirmiştir.

SONUÇ

Türkiye madencilik tarihi içinde Celaller yöresi, eski madencilik
etkinliklerinin çok yoğun olduğu önemi büyük merkezler arasında yer
alır. Özellikle Sarıtuzla (Kestel) i eski yeraltı maden işletmesi, galeriler
kompleksine sahip olması nedeniyle Türkiye'de saptanan üçüncü örnek
kalmtıdır. Ayrıca eldeki mevcut bütün veriler bu maden işletmesinin

Kalkolitik - Eski Tunç Çağı dönemlerinde başladığı ve büyük bir olası

lıkla kalay için yapılmış olduğunu doğrular niteliktedir. Maden ccvherl
nin ergitilmesinden önce yapılması gerekli cevher zenginleştirmeye ait
ve bu yöreye özgü iki çukurlu taş havanlar ile açık hava atelyesi de kasi
terit (kalay oksit) cevherinin zenginleştirilmesindekullanılmış olmalı

dır. Antik maden galeriler kompleksi girişinin üstünde geniş bir alanı

kapsayan «Çok Çukurlu Sabit Cevher Zenginleştirme Atelyesi» burada
yapılmış olan madencilik faaliyetlerinin sadece belirli bir dönemde durak.
samedan. sürekli. olarak işlevini devam ettirmiş olduğunu göstermekte
dir. Türkiye'de ve dünyada saptanan şimdilik tek örnektir.

Bundan böyle eski Anadolu uygarlıklarınınbu güne değin az bilinen
madenciliğineait gelişimini kısmen aydınlatacakCelaller yöresi kalıntı

ları aynı zamanda Türkiye madencilik tarihinin de önemli bulguları ara
sında yer almaktadır.

KATKı BELİRTME

Çamardı-Celaller yöresinde 1987 yılındayapılan araştırmalar sıra

sında, Su deliği antik maden galerisi ile Sarıtuzla (Kestel) i Antik Ma·
den Galeriler Kompleksi'nin ölçülü krokisini hazırlayarakarazi çalışma.
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NİGDE·CAMARDI'NDA KALAY BULUNTULARI

K.Aslıhan YENER *

Eski_Eserler.ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle yapılan araş

tırmalar, bu yıl Niğde-Çamardıyöresinde Kestel'de-Barıtuzlakalay içe
ren madenierde devam etmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Kimya
Bölümlerinin 1987 yılı Arkeometri Projesinin yüzeyaraştırmasıkısmı

Niğde Çaınanlı'nda24 Temmuz.-z Ağustos tarihleri arasında gerçekleş

miş ve laboratuar çalışmakısmıda, Eylül 1987·Haziran 1988.ayları ara
sında yer almıştır. Araştırma önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Ma
den Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleştirilmiş

tir.

Araştırma ekibi, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden, Doçent
Dr. K. Aslıhan Yener başkanlığı altında, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bö
lümünden Doçent Dr. HadiÖzbal, M. T.A. Tabiat Tarihi Müzesinden
Arkeolog Ergun Kaptan, Boğaziçi Üniversitesi Tarilı Bölümünden Arkeo
log Behin Aksoy ve M. T. A. Balıkesir Bölge Müdürlüğünden Jeolog Ne
cip Pehlivan'dan oluşmuştur. Ekibin diğer üyeleri olarak da Viyana Üni
versitesi Yüksek Lisans öğrencilerimizdenArkeolog Gül Pulhan ve BOğaziçi

Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu Cemil Bezmen katılmıştır. Araştir
maya Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Arkeolog Hilmi Atabey, Niğde

Müzesinden atanmıştır. Kurşun izotop analizler Washington D. C. Na
tional Bureau of Standards'da Dr. 1. Lyııus Barnes, Smithsonian Instituti
on'da Dr. Edward Sayre ve analist Emile Joel tarafından gerçekleştiril

miştir.

Birinci kısım, Niğde Çamardı'ndakalay içeren madende yapılan ça
lışmadır. İkinci kısım ise, buna bağlı olarak Orta Toros Bölgesinde top
lanan örneklerin bu yıl Washington National Bureau of Standards ve
Smithsonian Institution'da yapılan kurşun izotop analizleri ve onların

yorumlarıdır. 1981 yılından bu yana projenin esas amacı Türkiye'nin ö
nemli gümüş yataklarını örnekleyip atomik soğurma spektrometre yön.
temi ile eser element analizini yapmak, ayrıca kütle spektrometre ile
kurşun izotop analizlerinin değerlerini çıkarınaktı. Böylece, maden böl-

(O) Doç. Dr.. K Aslıhan YENER. Boğaziçi üniversitesi. Tarih Bölümü. P.K. 2. Be
bek. ISTANBUL
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gelerinin parmak izlerini tanımlayarak, arkeolojik eserlerin hammadde
kaynaklarını saptamaktı.

Arkeolojik eserlerle bu bağlantıları kurabilmek için, Orta Toros
Dağları bölgesi piIot bölge olarak seçiIdi ve yoğun bir taramaya tabi
tutuldu. Yazılı metinler ve arkeolojik buluntuları inceleyerek.. Mezopo
tamya ve Suriye kent merkezlerinin ilişkiIerini berraklaştıracak en ve
rimli yer olarak Toroslar üzerinde duruldu. 1984 yılında Bolkardağ'da

şimdiye kadar örneklenmeyen yüksekliklerden alınan cevher numunele-
. rinden çıkarı neticelerde, Toroslarda kalayın var olduğu saptandı.

Hadi Özbal ve Ahmet çağatay'ın analizlerinden Bolkardağ- Suluca.
dere'de çıkan bu cevherin oldukça yüksek miktarda eseri ölçülen stan
nitli polimetalik bir maden olduğu anlaşıldı. Stannitin önemi, eğer esas
cevher bulunursa, izabe ediIerek doğal tunç olmasıdır. Sonradan, M.T A.
ekiplerinden Necip Pehlivan, Balkardağ'ın kuzeyinde olan Çamardı'nda

80 ton dere yatağını bate yaparak geliştirdikleri araştırmada, saf kalay
olan kasitirit de buldu. Böylece Orta Toroslarda iki tür kalay var olduğu

anlaşıldığıgibi bu bölgeyi piIot bölge olarak seçmemizin ne kadar isabet
li olduğu, da meydana çıkmış oldu.

Kalay oksit (SnO,) kasitirit cevheri içeren maden ocakları, M.TA:
nin 1 : 25,000 no M33ba Kazan pafta haritasındanNiğde ilinin Kuşuçumu

35 km. güney doğusunda Çamardı iIçesine yakın, CelaIIer Köyü'nden 1.5
km. uzaktadır(Resim: 1). Kestel - Sarıtuzla mevkii olarak adlandırılanbu
madenler, kasitirit içeren Kuruçay Dere boyunca uzanan tepelerdedir.
Bu mevkide güneye bakan yamacırı hemen hemen tüm yüzeyinden daha
çok Erken Bizans ve az miktarda Kalkolitik - İlk Tunç çağ i çanak çömlek
parçaları toplanmıştır.Bunlar iIe birlikte bir maden atölyesi (Resim: 2)
ve orada kuIIanılan diabazdan yapılmış antik kırma-öğütme taşları da
çok miktarda' bulunmuştur (bak. Ergun Kaptan'm, makalesi).

Büyük Ardıç Sırtı ve Kestane Sırtı arasında, Kuruçay deresinin
yaklaşık 200 m. yüksekliğinde, çok miktarda girişi çökmüş galeriIerden
birisinin (Ç2) girişinin açık olduğu saptanmıştır(Resim: 3). 1%0 metre
yükseklikte oları, yerel halkın Kestel Deliği diye adlandırdığı bu ıauirent

görünümü veren galeri kompleksinde çalışma yaptık. Ocağın esas cev
heri tükenmiştir. fakat orijinal niteliğini anlamak amacı ile, galeri zemi
ninde biriken toprakta iki sondaj yapıldı. Galeri ağzına yakın olan bi
rinci sondaj, yaklaşık 2 x 1 m. çapında, 1 m.ye yakın derinliktedir. Son
daj l'den çıkan demir ok ucu (?) ve çok sayıda çanak çömlek, maden
girişinin Erken Bizans olduğunu göstermiştir (Resim: 4). Sondaj 2 ise;
ocağın en derin kısmında, üç tane 60 cm. çapında başyukarı galerinin
buluştuğu yerde gerçekleştirilmiştir, Bu sondajda, Kalkolitik, özellikle
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Son Kalkolitik olması ihtimali olan çanak çömlek parçaları bulunmuş

tur (Resim: S). Bunlar çoğunlukla mal grubu olarak koyu yüzlü aç
kılı veya açkısız geleneğe ait mallardır, yani el yapımı, kum ve az saman
katkılı, dış yüzeylerinde çeşitli derecelerde açkılanmış. Kap biçimleri de
hafif dışa açılan boyunlu çömlekler ve derin çanaklardır. Aynı gelene
ğin kaba mal grubuna girebilecek parçalar .da bulunmuştur: kalın cidar
lı, düz dipli daha kaba kum katkılı kap parçaları gibi. ilk Tunç çağ I'e
girebilen çanak çömlek parçaları da kırmızı ve siyah açkılı geleneğe ait
tir (örneğin Karaz - Pulur, Khirbet - Kerak). Çok ince mikalı, çok ince
kum, bazen ince kireç katkılı hamurdan yapılan bu mal grubunun kapla
rı daha çok hafif omurgalı veya omurgasız kaseler şeklindedir. El yapı

mı olup kırmızı astar boyalı açıkılı yahut da siyah açkılıdırlar. Sondaj 2'
den ayrıca cevher kırma-öğiitmealeti, çok sayıda hayvan kemiği, odun

.kömürü, çekirdekler ve bir ucu kırılmış metal iğne bulunmuştur.-63 cm.
derinlikte elde edilen kömürlerden C14 tarihi saptanmıştır. Buna göre
maden Libby G. Ö. 3980 ± 100 ve kalibrasyon eğrisine göre bu galeri
kompleksinin iç kısmı M. Ö. 2880 - 2200 arasına tarihlenmiştir. Böylece
çanak' çömleklerle uyum sağlayarak, Kestel- Sarıtuzla galeri kompleksi
ilk Tunç Çağına tarihlenebilir.

Sondajlardan elde edilen cevher parçalarını da içeren toprak örnek

lerini, Smithsonian Institution'da flotasyon ve manyetik ayrımla işlen

mesinden sonra, Taramalı (Scanning), Elektron Mikroskop (Resim: 6)
ve Gandalfi kamerası ile X -ışınları difraksiyonuna tabi tutuldu ve cev
her örneklerinin kasitirit olduğu saptandı. Ayrıca M. T. A.'nın da mine
rolojik analizleri bunu desteklemiştir,Böylece bu madenin esas cevheri
nin kasitirit olduğu kesinlik kazanmıştır.

Orta Toroslarda kalayın bulunması ve ayrıca gümüş ve diğer önem
li madenIerin varlığı göze alınarak, gelecek yazki programımız bölgenin
izabe fırırılarıylaberaber arkeokıjik yerleşmelerin saptanması olacaktır.

Geçen yaz kısa bir ön çalışma ile Ecemiş Koridorunda dört önemli hö
yük ziyaret edilmiştir. Bir jeolojik fay olan bu geçit, Kayseri ve Çukur
ova'yı bağlayan en direkt yol olarak görünmektedir. Burada şunu vur
gulamak isterim ki amacımız, kalay veya gümüş madenlerinin galerile
rini saptamak değil, maden teknolojisinin evrimini, boyutunu ve Ana
dolu'da bunları idare eden kurumlar ve yönetim mekanizmalarınıarkeo
metrik yöntemler ile açıklamaktır. Şimdiye kadar bu gibi karmaşık so
rulara geleneksel arkeolojik yöntemlerle çözüm getirilmeye çalışılmış

sa da, kesin cevaplar verilememiştir.Maden kaynak tesbiti, üretim tek
nolojisinin niteliği, ticari ilişkiler ve kalay'ın bir bölgeye getirdiği ekono-.
mik gücünü anlıyabilmemiz için, ancak çok yüksek teknolojinin getir-
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diği analizler gerektiğini anlamış bulunuyoruz. Bu da bizi ikinci konu
muz olan, kurşun izotop analizine getiriyor.

Arkeolojik kazılarda en önenıli bulgular metalik olanlardır. Bulun
dukları ortamın durumuna göre, metalik' buluntuların büyük bir kısmı

orijinal özeliklerini muhafaza etmiştir. Kurşun izotop analizi, altın, gü
müş, bronz ve kurşun paralara, heykelciklere, süs eşyalarına, savaş araç
ve gereçlerine, cam ve sır gibi malzemelere uygulanabilir. Tüm bu mal
zemeler çok az miktarda kurşun içerirler. Kurşunun dört izotopundan
üçünün yörelere göre farklılık göstermesi radyoaktif bozunma ürünleri
elmalarındandır.Kurşun ve kurşun içeren gümüş eserlerin izetop oran
larıyla parmak Izi gib! bir anahtarı elde edilebilmektedir.

Arkeometri projemizde Türkiye'nin önemli simli kurşun madenle
rinden cevher ve curufları örnekleyerek bunları analize tabi tuttuk. Orta
Toros Bölgesinden Bolkardağ, Aladağ ve Çamardı, İstanbul- Şile, Kara
deniz, Sivas, Elazığ-Keban'dan toplam SOO'e yakın örnekleri cevher ve
risi olarak Smithsonian Institution'da bilgisayarda işlendi. Ancak Orta
Toros Bölgesinin izotopları vurgulanacaktır. Brookhaven Laboratuarla
rında geliştirilen programları Smithsonian'daki Vax bilgisayarlarını kul
lanarak, elde edilen bu grafikte görüldüğü gibi, Toroslar dört, belki de
beş gruba ayrılmıştır (Resim: 7). En ilginç yönü kalaylı cevher izolopları

nın başlıbaşınabir Grup (no. 3) oluşturmasıdır ve diğer gruplardan fark
lı olmasıdır. İlerde kalaydan yapılan eserler, örneğin, kalay külçeleri gi
bi eserler, bu grupla denkleştirilebilir.

A. B. D. ve Türkiye'nin çeşitli müzelerinden alman 200'e yakın ör
neğin arasında, beş eserin neticeleri sunulacaktır. İlk örnek, Amuk Ova
sında Cudeyde kazısında bulunan, ve halen Chicago Oriental Institute
Müzesinde sergilenen, kalaylı tunç figürindir, Amuk G Katına, Son Kal
kolitik Çağı'na M. Ö. 3000'e tarihlenen bu figürinin gümüş şapkasından

alınan örnek, Grup 2'ye düşmektedir. Aynı gruba, Acemhöyük sarayında

bulurian polimetalik cevherlerle korelasyon göstermektedir . Bolkardağ

olarak tanımlanan Grup 1 ise, Tarsus kazısında bulunan Kalkolitik kur
şun örneğin kaynağıdır. Grup 3 cevherleri, Asur III. Ur Hanedanına ta
rihlenen bakır eser ve İstanbul Arkeoloji Milzesinden aldığım Tello'dan
kaynaklanan Gudea dönemine ajt gümüş örneği de girmektedir,

Bu bulgulardan şu sonuç çıkmaktadır. OrtaToros kaynakları dör
düncü binyılın sonundan ikinci binyılın başına kadar kullanılmıştır.Son
Kalkolitik ve tık Tunç Çağın merkezleri olan Tarsus ve Cudeyde, Toros
ların simli kurşun ve kalaylı cevherlerinden eser. .üretmiştir. Mezopotam
ya'ya kadar ulaşan bu cevherler, Asur ve Tello'nun üçünoü binyıl taba
kalarında bulunmuştur. Son olarak Orta Tunç Çağın Önemli merkezle
rinden olan Acemhöyük Aladağın potimetalik .cevherlerini işlemiştir.
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Sonuç olarak, projenin ük aşamasında elde edilen neticeler şunlar-

dır:

ı. Türkiye'de kalayın varlığı hakkında fikirlerimizi yeniden düzenle
mek zorundayız. Eski Anadolu'da metallurji f!oresensımsimgeleyenSon
Kalkolitik ve İlk Tunç çağ tarihlerine denk düşen bir kalay kaynağı bu
lunmuştur. Orta Toroslarda iki çeşit kalay olduğu ortaya çıkmıştır. Sa
ntuzla - Kestel'de kasitirit içeren bir maden galerisi kompleksi bulunmuş
ve C14 tarihi artı çanak - çömlek buluntuları bunu M. Ö. üçüncü binyıla

tarihlemiştir.

2. Orıta Toros maden Bölgesinde 1983'den beri yönettiğimiz arkeo
metalurjik araştırmalar ise, hammadde üreten bir yörenin yapısını orta
ya çıkarmıştır. Bulunan madenIer, yerleşmeler ve atölyeler topluluğu

ilerde bize bir bölge dinamiği çıkarmaya bir temeloluşturacaktır.Böy
lece kaynaklar ile kentler arasında aradığımız ilişkilere ışık tutulacaktır.

3. lzotop analizlerinden anlaşıldığına g6re, Orta Toros madenIeri
hem Anadolu kentleri hem de komşu bölgelerdeki merkezler tarafından

sürekli kullanılmıştır. İlerde izotoplarla elde edilecek kent ve hammad
de arasındaki bağlantılar ve Orta Toros arkeolojik çalışmaları, maderı

lerin bu yöredeki ekonomik katkısını ortaya çıkaracaktır. Böylece, bi
zim araştırmamız, uluslararası maden ticaretinin bu kadar yoğun oldu
ğu bir dönemde, Anadolu'nun sosyoekonomik ve politik yapısını berrak
laştırmış olacak.
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Resim , 4 - Geç Roma - Erken Bizans çanak - çömlek parçalan

Resim , 5 - Son KalkGIUik - ilk Tunç çağ i çanak - çömlek parçalan
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Resim : 6 - 250 x büvütüimüş kasiterit tanesi. Kestel sondal 2, Smithsonian
Institution fotoğraf.
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YUKARI FıRAT HAVZASI MADEN OCAKLARI VE
BAZI ARKEOLDJİK BULUNTULARLA İLİşKİLERİ

Şeref KUNÇ*
Alaaddin ÇUKUR

YUK.AiRI FFRıAT MA;DEN YıA11AK:LARI

Yukan Fırat havzası prehistorik çağlardan beri madencilikte önem
ii olmuştur. Elazığ'ın güney ve kuzeyinde bulunan Toroslar'ın uzantısı

jeolojik yapı açısından dünyada ender bulunan oluşumlardandır.Gü
neyde Cu, Co, Ni ve Cr, kuzeyde ise Pb, Zn, Cu, Ag, Au veMo yatakları

bulunmaktadır (Şekil: 1). Hem kuzeyde ve hem de güneydeki bakır ya
taklan arkeolojik açıdan oldukça önemlidir ve Ergani maden yatağı

prehistorik çağlardan 'beri işletilmektedir (Tylecote 1976). Maden bakıı

yataklan üç ayn işletmeden oluşmaktadır. Mihrapdağı % 3,3 Cu içeren
bir yatak olup 1,5 milyon ton üretildikten sonra 1954 yılında kapatılmış.

tır. Kısabekir % 9 Cu içermekteydi ve 100.000 ton cevher işlendiktenson
ra 1968 de kapatılmıştır.Cu cevheri % 15 ZnS içermektedir. Üçüncü ana
yatak ise, şu anda bakır fabrikasının yanında ve 16 milyon ton rezerve
sahiptir. Halen işletilmekte olan bu açık ocağın cevher katmanları Şe.

kil 2'de görülmektedir. Halen "" % 1,5 luk birincil oluşumcevherleri

işletilmektedir ve 320.000 tonluk bakıra eşdeğer cevher bulunmaktadır.

Halen yılda 10.000 ton bilister bakır üretilmektedir. Eskiden kullanılan

galeriler tamamen tahribedildiğinden madenciliğin başlangıcı ile ilgili
arkeolojik eserler bulunamamıştır. Anayatağın üstündeki oksitlenme
bölgesinde, ayrışma sonucu oluşan malahit ve azurit gi'bi oksitli cevher
ler hakkında bilgi olmamasına karşın, yine ayrışma sonucu oluşan nabit
bakırın analizleri yapılmıştır (Çizelge :'1). Anayatak cevheri analizide ay
nı çizelgede verilmektedir.

Ergani'nin 66 km kuzey doğusunda bulunan Geydak'ta eski bakır

işletmesi kalıntılarına rastlanmıştır. İki ayrı kalıntıdan ilki fayalit curufu
diğeri ise wüstite ve kükürt içeren 'bir curııftur. Burada bakır yüzdesi
düşüktür ve kükürtlü bakır minerali (kalkopirit) işlendiğini göstermek
tedir. Bu bölgede 12 adet 1,5 m iç çapı ve 3 m kalınlığında taş ocaklar bu
lunmaktadır. Tarihlendirme mümkün olamamıştır. Geydak'ın hemen ya

(-) Şeref KUNÇ, .Alaaddin ÇUKUR, Fırat Üniversitesi, Fen· Edebiyat Fakültesl
Kimya Bölümü, Elazığ.
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kınında Palu'nun 20 km. güneyinde Kanbertepe'de limonitli bakır cevheri
bulunmakta olup 500 ton da curuf vardır. Bu cevherin 19. yüzyılda işle

tildiği tahmin edilmektedir (Seeliger, 1985).

Maden'in 13 km. kuzey batısında Haçan'da bulunan bakır cevher
lerinde de yine 'üstte Iimonitli malahit ve altta piritIi bakır (Kalkopirit)
cevheri bulunmaktadır. Yine Maden'in LO km. kuzey batısında Ortabara
kada piritli bakır oluşumuna rastlanılmıştır.Aynı tür oluşuma Elazığ'ın

35 km. doğusunda bulunan Elazığ- Palu yolu üzerindeki KaroIi bölgesin
de de rastlanılmıştır.

Bu cevher oluşumu doğudan güney batıya uzanan fay üzerindedir.
Güney batıdaki benzer bakır cevheri. oluşumuna Malatya ve Kahraman
maraş bölgelerinde, doğuda ise Sİİrt bölgesinde rastlanılmaktadır (Sa
ğıroğlu, 1988).

Arkeolojik açıdan, bu bölgelerden sadece anayatağın enaz 3000 yıl.

dan beri işletildiği tahmin edilmektedir (Tylecote, 1976).

Elazığ'ın 50 km. kuzeybatısında bulunan Keban Kazası ikinci ma
den bölgesidir. Bu bölgede polimetaIik yataklar bulurunaktadır.Ana me
tal Pb, Ag ve Cu dır. Keban Osmanlılar döneminde önemli bir gümüş

üretim şehri idi. Şehrin karşısında Fırat kıyısindaki galerilerin bu dö
nemde işletildiği tahmin edilmektedir. Buranın ana mineralleri galen,
limonit ve kalsittir. Yüzeye yakın yerlerde demir-mangan oksitleri ve
gözenekli cevher boşluklarında ise barit bulunmaktadır.Buradaki galeri
de bulunan küreğin M. S. 14- 17. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir.

Keban deresinin güney yamaçlannda pirit, kalkopirit, bornit,
fahlerz (Cu.ıAsS" CIljSbS,), çinkosülfür ve galen cevheııleşmesi vardır.

Bamaşta, fiorit, moIibdenit, galen, çinkosü1für ve kalkopirit damar cev
herleşmesi, Mıstık mağarada az miktarda vanadinit ve desklorit
PbZn(OH)VO, bulunmaktadır.

Zeytindağı ve güney yamaçlannda sekonder çinko, kurşun ve bakır

mineralleri bulunmaktadır.Mala'h't ve limonit cevheri de vardır. Bu böl
gede Hititlere ait testi parçaları ve taştan yapılma madencilikte kulla
ndan aletlere rastlanılmıştır.

Keban deresinin şehre yakın yerinde mermer şist dokuları arasın

da malahit ve azurit ile değişik demir oksit inineralleri bulunmaktadır.

Açık işletmede bulunan kömür artıklarındakiCl' yaş tayini M.S. 1630- 1660
yıllarını vermiştir. Buranın yakınında 1500-2000 ton fayalit cunıfu bu
lunmaktadır. Yine buraya yakın olan Palu mahallesinde 30.000-40.000
ton fayaIit curufu bulunmaktadır. Keban'ın sırt mevkilerinde de 2500-
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3000 ton IimonitIi fayaIit curufu vardır. Keban bölgesi madenIerinde de
en az Hititler döneminden beri işletildiğine dair belirgin izler bulunmak
tadır.

Yukarı Fırat Maden yataklarından alınan cevherlerin analizleri Çi
zelge l 'de verilmektedir. Maden ve Ke'ban bölgesi bakır cevherleri ara
sında en belirgin fark, minor elememlerinden anlaşılmaktadır. Maden
bölgesi cevherlerinin ortak özelliği Co içeriklerinin yüksek olmasıdil

(134-3510 ppm). Keban bölgesi cevherlerinde ise Co mikt~n 2-135 ppm
arasında değişmektedir. Maden bölgesinde Kısabekir'de ZnS bakır filizi
ile birlikte bulunurken, Keban bölgesinin hemen hemen tümünde galen
ve çinko blent bulunmaktadır. Fakat bakır cevherlerindeki Pb ve Zn
analizleri belirgin ayırt edici miktarlarda değildir. Aynı çizelgede Tepe
cik kazılannda bulunan bakır cevheri analizleri de ver'ilmektedirt Bu
cevherler malahittir.

Yukarı Fırat Bölgesindeki Bazı Metal Buluntular

Limonit (Sarı Toz) :

1986 yılında Değirmentepe kazısında, büyük mekanın ortasındaki

ocak çevresinde bol miktarda bulunan san toprağın incelenerek limonit
olduğu anlaşılmıştır. Sarı toz olarak tanımlanan bu maddenin dini tö
renlerde boya maddesi olarak kullanıldığı tahmin edilmişti (Esin, 1986).
Aynı san toz'a 1987 yılında Samsat kazılarında da rastlanmıştır (Kunç,
Ş. 1987). Bu cevherin X-ışını kınmın spektroskopisi ve yaş yöntemle ana
lizleri yapılmıştır (Şekil: 4).

Örnekte % 4 civarında bakır 'bulunması, bakır metalurjisiyle ilişkisi

olacağını düşündürınüş ve bölgedeki bakır cevherleri incelendiğinde se
konder bakır cevheri olan oksitli cevherlerin yanında Iimonit tabakası

nın bulunduğu gözlenmiştir. Limonit cevherinin bulunması malahit cev
herinin işlendiğine iyi bir kanıttır.

Hernatit (Kırınızı Toz) :

Samsat kazısında rastlanılan kırmızı toz, Değirmentepe'de, büyük
mekanda duvar süslemeleri ve güneş kursu yapımında 'kullanılan boya
ile aynıdır. X-ışını kınnım spektroskopisi ve kimyasal analiz sonuçları

Şekil 3'de görülmektedir. Doğalolarakta bulunabilen bu madde % 8,4~

Cu içerınektedir ki muhtemelen limonitin yüksek sıcaklıkta yükseltgen
mesiyle de elde edilebilir. Nitekim bakır içeriğinin limonit cevherindekl
ne yakın olması, limonit cevherinin yükseltgenmesiyle elde edildiğini

göstermektedir. Bu boya Değirmentepede olduğu gibi duvar süslemede
kullanılacağı gibi seramik boyamada da kullanılabilir. Aynı boyaya
Aslantepe duvar süslemelerinde de rastlanmıştır.
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Muskovit Şist :

Muskovit,tabakalı silikatlardan biridir 've kimyasal bileşimı

KAl, [(OH),/AlSi,OIO] olup monoklinik sistemde kristallenir. Muskovit
şist ise esas olarak muskovitten oluşmuş bir metamorfik kayactır. Mus
kovit her ne kadar çok değişik sıcaklıklarda kararlı ise de muskovit şist

yeşil şist fasiyesi şartİan olan yaklaşık350° C ile 500° C arasında meyda
na gelir. Değirmentepe kazısında bir tane bu minerale rastlanmıştır. Ne
amaçlakullanıldığı bilinmemektedir. Curuf oluşturucu olarak kullaml
mış olabilir.

Galen :

Kurşun cevheri olan galen (PbS) Tepecik ve Tülintepe kazılarında

bulunmuştur. Bölgede saC!ece Keban yöresinde 'bu cevher oluşumu bu
lunmaktadır. Toroslar'ın Tarsus kesiminde de bu cevhere rastlanmıştır

(Yener, A. 1983). Cevher genellikle gümüş içerdiğinden simli kurşun ola
rak da bilinmekte ve gümüş üretimi için kullanılmaktadır. Nitekim Keban
cevherleri Osmanlı döneminde bu amaçla kullanılmıştır.Tepecik kaznın

dan ele geçen buluntuda kurşun miktarı %95 ve diğer bir buluntuda % 27
olarak analizlendi. Bu da bölge metalurjistlerinin galen'den kurşun me
tali elde etmeyi bildiğini göstermektedir. Nitekim Hattuşaş'daKral Ka
pısı taşları birbirlerine kurşun metali ıle tutturulmuştur. Kurşunun bu
dönemlerde ,belli amaçlar için kullanıldığı anlaşılınaktadır.

Demir:

Çok hızlı oksitlenmesi nedeniyle demir, şekli ve kimyasal yapısı bo
zulmadan bulunması enderdir. Anadolu'da Hititler döneminden itibaren
demir eserlere rastlanılmakta ise de teknolojisi hakkında pek fazla bilgi
bulunmama·ktadır. Hititler demir üretim teknolojisinin sırlarını uzun yıl.

lar gizli tutmuşlardı. Nitekim, FilistinIiler de demir işleme tekniklerini
bölgelerindeki diğer toplumlardan uzun yıllar gizlemişlerdir (WheeIer
1981).

Günümüzde demir üretimi, yüksek fınnlarda hernatitin kok kömü
rü ile indirgernesiyle elde edilmektedir. Yüksek fınn sıcaklığı 1450-1550
"C civarındadır. Yukan Fırat havzasında hernatit cevheri bulunma
maktadır. Fakat bakır cevheriyle birlikte sülfürü ve hidroksiti şeklinde

hem Maden hem de Keban yöresinde bulunmaktadır.Erken Bronz çağın

dan orta çağa kadar demir eserlere Tepecik 've Tülintepe buluntularında

rastlanılmıştır (Kunç, Ş. 1987) Bu eserler 1.11-11.06 % bakır içermekte
dir. Muhtemelen malahit cevheri ile bi;likte bulunan limonitin odun kö
mürii ile indirgenmesi sonucu elde edilmiş olabilir.
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SONUÇ:

Yukan Fırat Havzasında bulunan bakır ve kurşun filizleri prehisto
rik çağdan beri bilinmekte ve hala da işletilmektedir. Malabitle birlikte
bulunan limonit cevheri ise prehistorik çağlarda yükseltgenerek kırmızı

boya ve indirgenerek metalik demir elde etmede kullanıldığı anlaşılmış

tır. Aynca, limonit ve hematitten boyar madde olarak duvar süsü yapı

mındayararlanılmıştır.
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w Çizelge ı. Yukan Fırat Havzası Maden Yataklan ve Cevherlerinin Analızleri
4>-

CU As pb Sn Sb zn Ni Co Mn Fe Cr Cd
% (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) % (ppm) (ppm)

---- ---- --- -- --- --- ---
ı. T. 73-43 20,37 <91 3,22% <274 152 556 169 144 500 6,11 <23 20

(Son kalkolitikJ
2. T. 73-58 24,69 <64 5,68% <194 <9 307 20 393 48 10,10 13 <1

(Son kalkolitikJ
3. T. 71-493 56,70 0,59% 400 0,70% 300 100 100 200 - 2,00
4. T. 71-478 53,80 50 100 O 100 0.95% 200 100 - 10,00

(Keban Bölgesi
FilizleriJ

5*. Keban ı 40,00 82 8,74 <45 4 950 125 24 - 35,80

Keban 2 29,10 244 - - 4 300 150 45 - 28,10
Keban 3 36,50 <36 - - 2 1180 190 23 - 0,17
Keban 4 29,10 7400 - - 5 <22 <44 135 - 0,29
Keban 5 54,50 205 - - 3 390 <12 2 - 0,34
IMaden Bölgesi
EiHzleri>

6**.Mad.en 1 9,30 23 - - 15 250 <65 284 - 11,50

Maden a 37,40 62; - - 16 300 250 950 - 15,00
Maden 3 12,50 <3 2.0 <51 2 580 600 1790 - 38,20
Maden 4 10,2.0 396 160 <47 103 800 68 160 - 26,50

Maden 5 22,30 5,7 15 <67 3 165 550 3020 - 34,60
Maden 6 18,40 49 63 <71 6 780 895 3510 - 38,00

Maden 7 2,60 54 154 <44 4 2620 63 134 - 16,90
***Maden 8 1,30 <160 380 <240 160 1800 470 1300 1160 13,12 680 50

(Anayatak örneği analizi)

(*ı (Seeliger, ve ark, 1985J
(**) (Wagner, A, G .. ve ark. 1988)

(oo*J (Kunç, S. 1987ı



O •
Bask1!

4

•Tunceli

•
Eıazı.~

LJ. O!!

4

O~
~':d:J 4 Bakır

4 Sivrice

" qemir
A Kurşun-ginko

~ ·Krom
O Hangenez
O Molibden

1 Tungsten

~ Fluorit

~ Vanadinit

w
vı

Şekil, ı - Yukarı Fırat havzası maden yataklan



'"o-

E
o
r-,

'//~.". • D/O 25Cu ./0/-" -, ...... Ikincil Zengin Tabaka (Sülfijr) ../ı/V//r>. .

~
"._ "'. %12 Cu' ,0/./ 1931 dekı sınır

'// . ..... ./ ..)//~'~- .-/ /.y /

~ -.-._.-.-.-.- . ~

~~j/ 1963d'k; ""1

Şekil , 2 - Ana yatağın kesiti



8

3

7 II 14
2

6 115 13
4 LA

~
9

:-J' ..ııı... ..
1

JLL ~ 'l,,,~ı.... ı-, ~ .1 j."",i lif ,
20

DorukIara Ait Olan Kristal Yapı

1- Bakır Filizi

2- Bakır Filizi

3-'Bakır Filizi

7-Fez03

8-Piroksen (CaFeSi206)

10- Piraksen

11- Kuvars

14- CaCl,i)3

Diger Pikler Tanımlanamadı
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Kimyasal Analizi

Cu: %8.48

As: <7.78 ppm

Sb: <39.48 ppm

Pb: <19.68 ppm

Zn: 22.2pPlll.

Ni: 702.2 ppm

Fe: % 80.18

Co: ]79.4 ppm

Cd: 61.2 ppm

Cr. 352.5 ppm

rıo: % 0.15

Sn: 236.13 ppm

6ô

Şeklı, 3 - Hematitln X-Işını KIrmım Spektrumu ve değerlendirilmesi
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DarukIara Ait Olan Kristal Yapı

1- a-C8
2Si04

2- a-CaıSi04

3- Hagnetit

4- Kuvars

5- caCO)

6- a-li"eı03

Kimyasal Analizi

Cu: %31.98

As:< 4.13 ppm

Sb:< 20.66 ppm

Pb:< 10.32 ppm

Zn: 26,2ppm.

Ni: 99.9 ppm

Fe:%S3.19

Co: 176.5 ppm

Cd: 26.4 ppm

Cr: 247.3 ppm

~1n: % 0.15

fio: 123.94 ppm

.Şekill , 4 - Limonltın X Işın. Kınnım Spektrumu ve değerlendirilmesi
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MINERAL ANALYSIS IN THE MALATYA AREA:
SOME HYPOTHESES

CIaudio CANEVA *
Alberlo PALMIERİ

Kemal SERTOK

The project studying the origins of metal working in Eastern Ana
tolia aimed to lacate where the copper ores came from and to determine
the intentionality of the Cu-As alloy. We first sought to locate copper
ore deposits that may have been exploited in ancient times in the area
aroıınd the Arslantepe site (Malatya). This site has provided us with
evidence of the existence of a thriving metal working industry (copper
objects, arsenic alloy.. slags, melting pots, smeltingjnoulds) from the
Calcholithic period onwards.

A large amount of evidence (stores, clay sealings), dating from the
end of the 4th millennium, testifies to the existence of a centralized
organisation that would have been able to support an artisan class,
working in metallurgical workshops. Therefore, the possible sources of
the copper ores represent the catchment area and the technological level
reached by those metal workers.

The analyses so far carried out on samples taken from objects at
Aslantepe, dating from period VII (around the middle of the 4th mil
lennium) and VI (the end of the 4th millennium) reveal-the exlstence
of an. elaborate metallurgy, probably also basedon the transformation
of sulphur ores and the use of alloys (Cu-As) without, however, comp
letely clarifying the origins of the copper ore, Consequently, a first
reconnaissance was carried out in some metalliferous localities around
Malatya in order to establish the types of ores present, the consistency
of the deposits, and possibly traces ofancient working. What follows
is a description of the positions and the characteristics of the metalll
ferous areas sampled. They are indicated on the distribution map (Fig. 1).

1°) Prof. C1audıio CANEVE. Ordıinario di Scienza dei Materiali faoota il
Ingegrerla,

Dr. Alberto PMMlERL, Via Ercole Pasqualı 36 00100 ROMA.

Kemal SERTOK. Yaprak Sk. 12123 Küçiil<e6atlANKARA.



Poluşağı Af ter 10 km from Malatya-Elazığ highway turn lelı

towards the direction of Pötürge. After 20 km on this road turn right
again following the road along Hasenek river arriving mineralisation
area that have the traces of recent mining. Galleries, drilling sites and
production. remnants of recent working are sean at the junction of
Hasenek creek and Kırbıztaşı creek. Following Maden creek that is the
branch of Hasenek river ancient mine production traces are seen on
terraces at left that are covered down slope by slags. Dumps of burned
stone show that there were some smelting furnaces (Fig. 2).

Çanakçı (Sey Deresi) Direction Malatya-Elazığ, turn right 40 km
from Malatya, pass the' village of Salkımlı, on arriving at Çanakçı follow
the Urusme river. The place called Sey deresi is 5 km down the
mountain road. Accumulations of iron and copper ore were noted near
a closed gallery. Towards the summit on the right side of the river,
copper ores mixed an altered gangue. Height 1900 m. Neither scoriae
nar archaeological material has been found. However, geologists who
worked at the same area during 1970's explained that they had found
the wooden supporting fragments blonging to the ancient gallery
(Fig..3).

Ergani Maden Direction Elazığ-Diyarbakır.One of the best known
centers for copper ore (caıChoprite) extraction in Eastern Turkey, still
productive. Several samples of malachite were also collected. Traces of
ancient workings were found in the area.

Gurbet MezrasıDirection Elazığ-Bingöl turn left 12 km from Elazığ.

Traces of recent workings, gallery closed. We found what may be trace
of azurite. No copper ores, scoriae or archaeological materials were
found.

Yeniköy Direction Malatya-Elazığ, 17,5 km from Malatya on the
left impregnation of malachite in the serpentine. No trace of workings,
scoriae or archaeological material was found.

Keban Mine currently in operation, but there is neither copper
nor arsenic ore present. Found in the mining area archaeologica! mate
rials dating from the Calcholithic to Roman periods. An outcrop with
azurite and malachite mineralizations was found, 20 km from Keban in
the direction of Elazığ, near the village Altınyaka köy.

Kırmızıtarla Direction Malatya-Adıyaman, then towards Gerger
and finally through Kırmızıtarla. Fragments of native copper, of con
siderable dimensions, were found in the bottom of the valley, revealed
by the water of the river and the meteoric water erode the metamorphic

40



rocks. No archaeological materials, scoriae or traces of ancient workings
were found.

From the analyses carried out on the mine samples and shown in
tables i and II, we can make the following observations :

- All the ares have a hight copper content (at least 10 % up to a
maximum of 60 % ).

- arsenic is all but absent in all the samples examined.

- same analyses (Sey Deresİ, Yeniköy) reflect a matrix constituted
by a silicon-aluminium rock with impregnations of iron and copper ares
(cspecially oxides and carbonates).

- the Keban sample presents, together with the quartz, three
different copper ares; azurite, malachite, chalcopyrite; for this reason
the analyses over the zone examined are not at all homogenous.

- interesting the analyses of the sample originating in Gurbet
mezrası (7a) containing notable quantities of elements which had hither
to been observed in traces (eg. Zn, Bi, Pb, Ti) and in any case having
a large Cu pre~ence. .

- as far as the chalcopyrites are concerned, the onefrom Ergani
Maden has the highest copper content, although the one from Peluşağı

alsa seems quite suitable fro extraction purposes (18 %).

- the native copper of Kırmızıtarla is 99 % pure, does not contain
arsenic and is not characterized by the presence of other significant
elements.

From this first stage of our investigations it seems to emerge that
the Arslantepe artisans used smaller copper deposits nearer where they
worked, at times achieving an exceptional standard of workmanship,
as in the case of the native copper of Kırmızıtarla.

The impregnations of Cu in the metamorphic rocks that have been
analysed show that more consistent mineralisations, now exhausted and
not found, may have existed.

The absence of arsenic in all the are samples is further evidence
in support of the hypothesis of the intentionality of the addition of this
element in the Arslantepe bronzes.

Several trial smeltings have been carried out using a furnace const
ructed following artisan principles and systems, and using information
originating from exeavation documents. The furnace was charcoal fued :
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for the chemictry of the metallurgic transformations as well as to pro
ıde the heat required. These trials are yet to be combleted (Fig. 4).

The first results show that the temperatures required for the
smelting and the treatment of the chalcopyrite used were reached, The
metallurgic reactions of extracted, on the other hand are not sufficent
to ensure the completion and performance of the product. Therefore the
reconstruction of the smelting procedures is not yet complete and wili
be continued in order to document the various production phases with
the analysis.

As can be seen from the samples of ore, matte and raw copper
from Ergani-Maden (Tab. II), the steps show a progressively higher
concentration of copper that, with the current metallurgic procedures
achieves almost complete purity.

Not all the trace elements that are found in the copper ore are
also found in the metal; theyare largely or completely eIiminated during
the extraction or refinement processes. In fact, these elements tend to
abandon the material either by subIimation orscorification. However,
the correlation of trace elements between archaeological objects and
minerals represents the onlyobjective possibility of facing the problem
of determining the sites of origin of the metals.

Probably by using more refined techniques (eg. the KP) which
allow us to detect concentrations at the level of ppm, together with
experimenting with the smelting processes and related analyses of the
steps would make a positive controbution to this type of investigation.
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N. samp. Cu As S Fe Zn Sb Bi Sn Si Ca Ag Pb Al Ni Ti

Ergani 137 29.67 O 31.27 38.06 0.19 0.14 0.13 0.11 0.17 0.03 0.04 0.20 O O O

calc, 27.67 O 28.64 39.20 0.21 O O 0.15 2.73 0.11 O 0.13 1.15 O O
29.73 0.09 24.70 40.47 0.34 0.05 0.17 0.15 3.20 0.11 0.13 O 0.85 O O

Çanakçı 24.61 O 0.58 13.81 0.50 O O 0.08 25.60 0.50 0.05 O 33.58 0.02 0.08

(Say deresi 5) 11.98 0.16 1.27 6.18 0.37 O O O 36.55 0.74 0.04 O 41.00 O O
11.97 O 1.22 6.18 0.37 O O O 36.44 ·0.74 0.04 0.41 40.92 O O

~J3 84.07 O Q..20 2.37 0.51 O O 0.11 10.25 0.31 0.12 0.11 1.55 0.15 0.04

malac. 15.18 0.16 0.35 2.16 0.14 0.15 O 0.99 77.73 0.34 0.07 O 2.33 0.05 0.03

Keban 13 66.43 0.19 0.60 23.34 0.33 O 0.21 0.28 6.93 0.24 O O 1.41 o 0.04

azurrıte 33.77 0.07 8.39 46.58 0.08 0.08 O 0.20 9.14 0.25 O O 1.36 O 0.08

50.63 O 0.25 30.88 0.24 0.04 0.21 0.33 13.22 0.33 0.08 0.40 3.28 O 0.09

Keban 13 17.70 O 5.36 38.22 0.06 U O 0.44 36.35 0.20 0.06 0.16 1.26 O 0.18

calc, 40.15 O. 5.38 31.71 0.27 0.04 O 0.31 20.91 0.26 0.13 O 0.66 O 0.18

Yeni koy 10 28.28 O 0.33 9.23 0.13 0.14 O 0.08 48.79 4.39 0.07 0.27 8.20 O 0.•09

30.28 O 0.27 9.89 0.14 0.14 O 0.09 46.30 4.40 0.07 0.30 8.02 O 0.09

Gurbet mezrası 7a. 19.64 O O O 8.25 O 12.89 0.26 1.20 O O 22.97 O O 34.80

36.90 O 3.5a O 8.54 O 5.62 O 1.95 0.16 O 15.49 O O 27.77

26.02 O 29.54 O 27.60 0.13 O 0.14 0.90 0.11 0.06 9.40 O O 5.86

Poiusağı tb 13.30 O 41.32 43.02 0.58 O O O 1.08 0.18 O 0.23 0.15 O O
calc. 13.23 O 38.68 41.60 0.42 O O 0.17 2.45 1.63 O O 1.67 O 0.05

18.13 0.14 37.88 40.16 0.18 O O 0.17 2.46 0.46 O O 0.38 O 0.03

Ergani Maden 6f 22. 6L 0.50 0.14 3.21 32.07 O O O 7.86 7.27 0.07 25.29 0.51 0.26 0.04

Malac 18.04 0.52 O 4.31 15.20 O O 0.12 4.76 0.54 0.30 55.93 0.10 0.09 0.06

10.54 0.26 O 22.5215.61 O O O 15.94 0.78 O 34.32 O O 0.03

t Kırmızı tarla B 99.48 O O 0.06 0.17 0.05 O 0.12 O O 0.13 O O O O
n. copper 98.50 0.11 O 0.13 0.58 0.06 0.13 0.12 O o 0.16 O O 0.2ı O



t

Ncaamp , Co A. S re so sb Bi SO Si ce A. eb Al Ni Tl

Ergani Maderı 137 29.67 O 31,27 38.06 0.19 0.14 0.13 0.11 0.17 0.03 0.04 0.20 O O O

CALC. 27.57 O 28.64 39.20 0.21 O O 0.15 2.73 0.11 O 0.13 1.15 . O O
29.73 0.09 24.70 40.47 0,34 O.OS 0.17 0.15 3.20 0.11 0.13 O 0.e5 O O

Ergani Maden 6a 75.21 0.27 16.60 6.44 0.80 O 0.36 O 0.10 O O O O 0.21 O

MATIE 75.04 O.OS 16.96 6.38 0.85 O O 0.11 0.04 0.03 O 0.27 O O O

Ergani Maden 6e 99.80 O O 0.05 0.12 0.03 O O O O O O O O O

SMELT. COPPER ".S< O O 0.07 D.22 O O O O O 0.12 O O O.OS O
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Fig. , 2 - Poluşağı madon sırtı

Fig. , 3 - Çanakçı Sey deresi
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GORDİON'DAKİ «p" TÜMÜ'LÜSÜ'NDE
BULUNMUŞ MOBİLYALAR

Burhan AYTUG*
Ertuğrul GÖRCELİoGLU

Giriş:

Bildirimizde sözü edilen kazı, 1955 yılındaki etüd ve ön çalışmalar

dan sonra 1956, 1957 ve 1959 yıllarında Pensilvanya Üniversitesi Müze
si'nin desteğiyle Rodney S. Young'ın başkanlığındaki bir ekip tarafından

yürütülen Gordion Projesi'ne dahil kazılardan biridir.

Üniversite Müzesi ekibi tarafından yapılan bu çalışmalardan önce
aynı yörede Güstav ve Alfred Körte tarafından 1900 yılında 5 tümülüste
kazı yapılmış, bu kazılara ilişkin raporda kazı sonuçlanna ek olarak
Frigya'nın ve Gordiorı'un tarihine ait bilgiler verilmiştir'. Alfred Körte,
Yassıhöyük'ü Frigya'nm Başkenti Gordiorı'un merkezi olarak tanımla

mıştır. Kazılarda eski kentin adını gösteren yazılı bir belge bulunama
mış olmakla beraber, bu kanıyı destekleyip güçlendiren sonuçlara ula
şılmıştır.

Mezann ve tümülüsün yapım yılı, Gordion'un Kimmerler tarafın

dan istila edilerek yakılıp yıkılmasından (Eusebius'a göre M. Ö. 696)
birkaç yıl öncesine rastladığı, yaklaşık M. Ö. 700 olarak saptanmıştır'.

Tümülüs P, Porsuk çayı'nın Sakarya (Sangarios) ırmağı'na birleş

tiği yerin hemen güneyinde kurulmuş bulunan Gordion'da gözeçarpan
80 den fazla höyükten biridir ve Midas'ın Mezan (Tümülüs MM) adı ve
rilen Kral 'Mezarı'mn güneydoğusunda yeralmaktadır. Yüksekliği yakla
şık 12 m., taban çapı 70 m.dir.'

Tümülüs P, ahşap mezar odasının üzerinin ve çevresinin Önce ça
kılla örtülmesi, sonra temiz ve ıslak kille örtülüp iyice sıkıştırılması,

(O) Prof. Dr. Burhan AYTUG. Ertuğrul GöRCELOGLU, ı. Ü. Orman Fakültesi,
Balıçe!köy 80895 İstanibul.

(il KÖRTE, G. - A. KÖRTE, ıOO4, -Gordton. Ergehnisse der Ausgraburıg im Jah
re 19Q()ı.. Reimer. Berlin.

(2) YOUNG, R. S. ı961: Three Great Early Tumuli. The Gordian Excavationa
Final Raports, Vol. I, University Museum Monograph 43, University of Pen
silvania.
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bunun üzerine de kuru kil yığılarak oluşturulmuştur. Islak ve sıkıştırıl

mış kil, zamanla hem su geçirmeyen bir örtü, hem de ahşap mezar oda
sını üzerindeki aşırı yükten koruyan bir kubbe oluşturmuştur.

Ahşap mezarın dış (üst) tavanı doğudan batıya 7,00 m. uzunlukta,
kuzeyden güneye 5,20 m. genişliktedir. Dış tavan, mezar odasını örten iç
tavanı meydana getiren enlemesine uzatılmış 12 adet kalasın üzerine
uzunlamasına yerleştirilmiş 11 adet, işlenerek kare kesitli hale getiril
miş Karaçam 3 tomruğundan yapılmıştır. Dış tavanı oluşturan işlenmiş

tomrukların kalınlıkları 35 -40 cm., genişlikleri 40- 60 cm. arasında de
ğişmektedir. Boyları farklı olan bu tomrukların en uzunu 7 m. boyun
dadır. Alttaki mezarın içten içe uzunluğu 4,57 m. olduğundan, dış tavan
kenarlarda birer metre, ya da daha fazla genişlikte saçaklar meydana
getirmektedir.

İç tavan, dış tavanı oluşturan tomrukların aksi doğrultusundauza
nan 12 adet kalastan yapılmıştır. Bu kalasların genişlikleri 40- 50 cm.,
kalınlıkları 25 cm. dir ve dış tavanı oluşturanlardan daha hafif bir ağaç

tan yapılmıştır.Bu kalasların uçları da iki baştan dışarıya .saçak şeklinde

taşmaktadır.

Mezar odasının iç ölçüleri şöyledir: Doğu - batı doğrultusunda boy
4,57 m., kuzey-güney doğrultusunda en 3,48 m., tabandan tavan iç yüzüne
kadar yükseklik 1,54 m. Taban, enleri 70 cm. ve daha az genişlikteki

kalaslarla döşenmiştir. Döşeme, zıt doğrultularda uzatılmış iki kat ka.
lasla oluşturulmuştur. Her iki taban döşemesindeki kalaslar 6 şar cm.
kalınlıktadır. Alttaki döşeme kalasları doğrudan doğruya çakıl döşeli

zemine oturmaktadır.

Kuzey-güney doğrultusunda uzanan alttaki döşeme kalasları doğu

ba tı doğrultusunda uzanan üstteki döşeme kalaslarındanuçlarda ve yan
larda dışa taşrnakta, duvar kirişleri bu kalas çıkıntıları üzerine uzatılıp

yerleştirilmiş bulunmaktadır.Mezar odasının iki kısa kenarındaki duvar
iar yatayolarak üst üste konulmuş 4 er kalastan, iki uzun kenarındaki
duvarlar ise 3 er kalastan inşa edilmiştir'. Bu kalasların kalınlıkları 30
cm. dir; en büyük olanın yüksekliği 65 cm. dir. Duvarlara, tavandan 25
cm. aşağıda kalmak üzere 22 şer cm. aralıklarla ve duvar yüzeylerinden
10 cm, dışarıya uzanan sekizgen enkesitli ahşap çubuklar çakılrmştu-.

(3) Dış tavan kirişlerinden alınan örnek, wtsconstn Orman Ürünleri Lacor-atu
varında B. F. KUKACHKA tarafından Karecam (Pinus ntgra pallaslarıat ola.
rak teşhis edilmiştir. .

(4) Duvar kalaslarından bir örnek Paris'te Centre Technique du Bois'da Cı.

JACQUIOT tarafından Ardıç (Junlper-usj olarak teşhis edilrruştfr.
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Bunlar üzerindeki kalıntılardan,duvar önlerine gevşek ve beyaz bir kete-ı

dokuma asılarak duvarların kaplanmış olduğu anlaşılmaktadır.

Bu mezarın bir çocuk mezarı olduğu sonucuna, içinde bulunan diş

lerin çocuk dişleri olması, mobilya ve diğer çeşitli eşyanın özellikleri ve
boyutları ile bol miktarda oyuncak bulunması dikkate alınarak varıl

mıştır.

Nitekim, bulunan beş dişin Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mu
zaffer Şenyürek tarafından incelenmesi, bunların 4 - 5 yaşlarında, cin
siyeti belirlenemeyen bir çocuğa ait olduğunu göstermiştir. Böylesine
bol ve sanat değeri yüksek armağanlarla gömülen bir çocuğun, krali
yetten, bir prens, ya da prenses olduğu kabul edilebilir.

Cesedin ve diğer eşyalarla armağanların mezar odasına üstten ko
nulmuş sonra tavanın örtülmüş olması gerekir.

Kazıda, mezar odasının tavanı çökmüş ve içindekilerin çoğunun bu
nedenle kırılmış yada ezilmiş olarak bulunduğu ifade edilmektedir.

Mezann İçinden Elegeçen Bulunmlar

Mezarın içindeki mobilyalar çift katlı tavanın kırılıp çökmesi ve
bunun sonucu üstteki çakılların içeriye dolması ile parçalanıp ezilmiştir.

Bir çok kırık parçanın tanınması mümkün olmamış, birçoğuda tümüyle
çürüyüp ufalanmış durumda bulunmuştur.Sadece güneybatı köşesindeki

mobilyalar oldukça iyi kôrunmuş olarak günümüze ulaşabilmiştir,

Ağaç malzemeyle yapılmış buluntular arasında minyatür hayvanlar,
kaşıklar, kepçe, çeşitli tabak, çanak ve kaplar, işlemeli bir kutu, ahşap

hayvan figürleri biçiminde ataşmanlar, kakma işlemeli bir pano, üç
ayaklı küçük masalar, üstü kakma işlemeli bir masa, bir ahşap karyola,
mobilya ayakları, iskemle panelleri, şemsiye, tepe süsleri, kakma işlemeli

şerit ve latalar, deri ilmekli sopa, değişik form ve tiplerde süslemeli
oturma elemanları sayılabilir.

Birkaç yıldan buyana, Gordiorı'un ağaç mobilyaları üzerinde araş

tırmalarla görevli Pensilvanya Üniversitesi Müzesi'nden Elizabeth Simp
son, bunların yapımında kullanılan ağaç taksonlarının belirlenmesini
bizlerden istemiş ve bu tümülüse ait ağaç eşyaların incelenmesine başlan

mıştır. Bu amaçla araştırmalar sürdürülmektedir. Bugüne kadar incele
yebildiğimiz objeler, katalog numaralarryla birlikte aşağıda kısaca tanı

tılmıştır. Bu tanıtımlar Young (1981)'a göredir :

1. Üç Ayaklı Küçük Masa (Sehpa) (Tum P 152; W 40 et aL) (4237
W-40 et al.)

9 adet şeridin (Iatanırı) yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş yuvar
lak masa tablasının birçok parçaları; alt yüzünde üç ayaktan ikisinin yu·
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vası kalabilmiş. Tablanın üstü tepsi biçiminde hafifçe oyulup çukurlaştırıl

mış; karşılıklı iki tarafında oymalı tutamaklar var. Tablayı oluşturan

latalar, çapraz yönde latalara alttan ahşap pimlerle tesbit edilerek bir
araya getirilmiş. Tablatım yapımında tutkalında kuIlanıldığı kuşkusuz.

Ayakların sehpa tablasının alt yüzüne tutturulduğuyuvalar iki kademeli;
7,5 x 7,5 cm. boyutundaki kare biçimli ilk kademenin ortasında,yine kare
biçimli 2,8 x 2,8 cm. boyutunda daha derin bir yuva var.

2. Kakma İskemle (Stool) Paneli (Tum P 157; W 59) (4256 W-59)

Pano ile birlikte bulunmuştur. İki oymalı panel, iskemlenin ön ve
arka paneIleridir; ayrıca dört adet lata, boyları ve uçlarının yuvarkaklaş

tırılmış olması nedeniyle iskemlenin oturulan kısmını oluşturduğu anla
şılmaktadır.

Herbir panel, birbiri üzerine oturtulmuş 6 adet yatay çapraz par
çadan oluşmaktadır. Bunlardan yalnız en üsttekilerin, altlarındaki par
çalara pimlerle bağlanmış olmaları, diğer bütün birleştirmelerin i1iut
kaIla sağlandığını göstermektedir.

PaneIlerin biçim, dizayn ve boyutları, bunların aynı iskemlenin ön
ve arka parçalarını oluşturduğunu göstermektedir. İskemlenin genişliği

50,5 cm., yüksekliği 29 cm. dir. Bu alçak iskemlenin bii" çocuk için uy
gun olduğu, ya da üzerine ayak koymak amacıyla kuIlanıldığı düşünül

mektedir. İskemlenin oturulan kısmını oluşturan latalar, çürümüş bir
dokumanın artığı olduğu sanılan pembemsi bir tozla kaplı halde bulun
muştur; buradan, iskemle üzerinde bir minder olduğu anlaşılmaktadır.

3. Kakmalı Pano (Tum P 151; W-60 pano; W-61 üst Kısım ve bacak)
(4257 W-60; 4258 W-6l)

Mezarın güneybatı köşesinde, batı duvarına yaslanmış durumda
bulunmuştur. Şimdi oldukça çarpılmış ve kırılmış haldedir; üst kısmı

kırılıp düşmüştür. Üst çerçeve ve bacak panonun arkasında, üst kısmın

parçaları ise panonun önünde, yerde bulunmuştur.

Panonun tümü üç ana elemandan oluşmaktadır: A. Panonun ken
disi, B. Panoya üst tarafında geriye doğru yatay şekilde tesbit edilmiş

bir çerçeve ve C. çerçeveye arkadan tutturulmuş olan ve ona desteklik
yapan bir bacak. Bu konstrüksiyon, Büyük Tümülüs (Tum MM) de bulu
nan ve kesin restorasyonu yapılmış benzer panolara uymaktadır.

A. Pano: Restore edilmiş haliyle panonun yüksekliği 80,5 cm., eni
';6 crn., kalınlığı 1,7- 2,0 cm. arasında değişmektedir. Pano çeşitli geç-
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melerle birbirine tutturulmuş ve tutkalla da takviye edilmiş, yaklaşık 211
parçadan yapılmıştır.

B. Üst P·anel: Genişliği 56,0 cm., derinliği 26,0 cm., kalınlığı 4,5
cm. olup, tek parça açık renkli bir ağaçtan oyma suretiyle yapılmıştır.

Dikdörtgen çerçevenin ortasında oyma işleme vardır ve daire şeklinde

yanyana iki boşluk bulunmaktadır.

C. Bacak : Açık renk ağaçtan beş ayn parçanın birleştirilmesiyle

yapılmıştır.Yuvarlak enkesitli olan bacak yukarıdanaşağıya,geriye doğru
bükülmüş ve oymalarla süslenmiştir.

Üç Ayaklı Küçük Masa, Kakmalı İskemle ve Kakmalı Pano'dan iba
ret üç mobilyadan 1985 ve 1987 yıllarında alınan 1/2 mm' lük küçük 65
örneğin, tanımı, ksilolojik araştırrnalammız sonucu yapılabilmiştir; so
nuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloda S-l den S-61 ekadar yeralan örnekler 1985 yılında, S'-10
dan S'-16ya 'kadar olanlarda 1987 yılında sağlanmıştır. Örneklerin, mo·
bilyaların hangi ·kısımlarından alındıklarıda çizimler üzerinde gösteril
miştir.

. Bulgular

ı. Gordion Kazıları Final Raporu (Young, 1981) nda Üç Ayaklı Kii
çük Masa tablasının «yumuşak, beyaz ve gevrek bir odundan» yapıldığı.

ayaklarının ise «tanımlanamadığı» belirtilmiştir. Kanımızca, bu ifade,
üzerinde yeterince araştırma yapılmadan biraz çabuk söylenmiştir. Tab
loda Üç Ayaklı Küçük Masa'ya ait S-51 den S-61 e kadar tüm örnekler
Şimşir (Buxus sempervirens L.) olarak tanımlanmıştır.Aslında açık sarı

renkli Şimşir odunu «yumuşak, gevrek» değil, sert ve dayanıklıdır, Bu
yanılgı, mobilyanın giin ışığına çıkarılmasından önce, mezar tavanının

çökmüş olması sonucu, odunun hava ve bir ölçüde de su ile temasından

kaynaklanmış olsa gerektir. Nitekim, ksilolojik incelemeler yapılmadan,

fiziksel ve mekanik özelliklere. dayanarak, üç ayaklı masanın odun ma
teryeline «Şimşir» demek mümkün değildir. Örneğin: Odunun yoğunlu

ğunun çok az olması bu yanılgıyı doğurabilir.

2. Gordion Kazıları Final Raporu'nda «Kakmalı İskemle Paneli'nin
parçalarınınmuhtemelen Şimşir'den yapıldığı», «ön ve arka panellerdeki
kakma süslemelerde kullanılan koyu renkli ağacında muhtemelen Por
suk olduğu» yazılmıştır. Tabloda S-l den S-35 e kadar ve de 1987 örnekle

rinden S-10'dan S-16ya kadar örneklerin tanısı yapılmıştır; ancak 7 örnek
lanı için yeterli ölçüde iyi olmadıılından tanınamamıştır.
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Bu mobilyanın yapımında kullanılan odun materyel, kullanım yer
lerine göre şöyledir: Ön ve arka panellerin yukarıdan aşağıya 5 sıra ha
linde (Şimşir-Porsuk-Şimşir-Porsuk-Şimşir)açık ve koyu yatay diziler
den (şeritlerden) oluştuğu ve bunlardan Şimşirlerin üzerindeki süslerirı

Porsuk kakmalardan yapıldığı saptanmıştır.

7 latadan oluşan iskemle tablasınında ön ve arka panellerdeki gibi,
açık ve 'koyu lataların yan yana getirilerek yapıldığı anlaşılmıştır.Ancak,
tablayı oluşturan 7 latanın karışmış halde bulunmuş olması nedeniyle,
dizi sırasının nasılolduğu 'bilinmemektedir. 3 ü Şimşir, 4 ü Porsuk 7 la
tadan oluşan tabla için dört olasılık düşünülebilirki bu olasılıklar aşa

ğıda sıralanmıştır:

1

3

-

-

2

4

Bunlardan L.olasılık, ön ve arka panellerdeki 5 sıra halinde açık ve
koyu dizilerle uyum sağladığından, kanımızca en uygunu ve en gerçeğe

yakın olanıdır. Ama, kesin açıklama kuşkusuz, yetkililerce yapılacaktır.

3. Final Rapor'da «Kakmalı Pano'nun Şimşirden yapılmış olduğu;

üzerinde Porsuk'tan kakma süslerin işlendiği» belirtilmiştir. Bu uygu
lama açık renkli fon üzerinde koyu renkli kakmalarla güzel bir kontrast
oluşturmaktadır. Ayrıca, Üst Panelin «Şimşir'den oyma suretiyle yapıl

dığı» kaydedilmiştir.

Ayağın, yine açık renkli bir ağaçtan ve 5 ayrı. parçadan meydana
geldiği; bu ağacında Wisconsin Orman Üriinleri LaboratuvarındaB. F
Kukachka tarafından Buxus sempervirens L. olarak tanımlandığı ifade
edilmiştir.
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Analiz sonuçlarını gösteren Tablo'muzda 5-36 dan 5-50ye kadar ör
neklerden Pano (Ekran) konstrüksiyonunda kuUanılan ağacın Şimşir ol
duğu görülmektedir. Kakmalann ise, üstteki üçüncü latada Porsuk (Taxus
baccata L.), yuvarlak küçük ve büyük rozetlerdeki kakmalann Güzel Ko
kulu Ardıç (Juniperus foetidissima Willd.) tan yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu mezarda bulunan mobilyalarla Midas'ın mezarındakimobilyalar
arasında ağaç malzemenin türü ve konstrüksiyonu büyük bir benzerlik
göstermektedir. Ancak, Kral Mezan'nda bulunan mobilyalarındaha zen
gin materyal kullanılarak, daha görkemli olarak yapıldığıda söylenme
lidir.
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TABLO Ksi101ojik Analiz Sonuçları

Arka yüz,Şerit 1 den parça

6n yüz, Şerit 4,ortadan parça

Arka yüz,Şerit 3 ten parça

Arka yüz, Şerit 4,soldan parça

Arka güz,ŞeritS, ortadan parça

ön güz, Şerit 6, şerit parçası IBUXUS sempervirens L.

6n yüz, Şerit 6, kakmar?) toz hal .. Tanımlanamaz durumda

Arka yüz,Şerit 4,ortadan kakmar?)

lskem1e üstü,orta ıatalardan biri iTaxus baecata L.

i
iBU:US sempervirens L.

i
6n yüz, Şerit 4,orta sol şerit kak~Taxus baceata L.

Arka yüz,Şerit 4,sağ taraf parçasıiBuxus sempervirens L.

ön yüz, Şerit 5, ortadan parça : Taxus baccata L.

Arka yüz,Şerit 6,şeritten parça Buxus sempervirens L.

Arka yüz,Şerit 2,şeritten parça

HOstLYALAR Ornekler Analiz Sonuçları

Tum.P Kalemalı tskernle Arka yüz, şerit 4, orta kısım BuXus sempervirens L.
(4256 W-S9) 1985

~n yüz, şerit 1, kakma eşke.dörtg.

~n güz, şerit 1, şeri tten parça
ön yüz, Şerit 1, üst kakmalı şerit Taxus baeeata L.

~n güz, Şerit 1, Rozetten kakma

~n yüz, Şerit 2, şeriecen parça Buxus sempervirens L.
ön güz, Şerit 2, aşağı dönük kak.çen.Taxus baccaee L.

~n yüz, Şerit 2, alttaki kak.şeritj Tanımlanamaz durumda

~n yüz, Şerit 2, Rnzetten kakma L ..
6n yüz, Şerit 2, kenar kıvrım kak.

lin yüz, Şerit 3, sağ bloktan parça Taxus baeeata L.

~n yüz, Şerit 3, orta kısımdan par "
ön yüz, şerit 5, sol bloktan parça!

~n yüz, Şerit 4, sağ bloktan parçal Buxus sempervirens L.
ön yüz, Şerit 4, sağ kakmalı böıüm! Tanımlanamaz halde

6n güz, Şerit 4, şağ rozetten kak.: " "
ön yüz, Şerit 4, U paterninden kak~Taxus cecceca L.

ön güz, Şerit 3, sol bloktan parça!

s- 2

s- 3

s- 4

s- 5

s- 6

s- 7

s- B

s- 9

S-lO

S-ll

5-12

5-13

5-14

5-15

5-16

5-17

5-18

5-19

s- 1

Ornek
....!LE..:..-

5-20

5-21

5-22

5-23

5-24

5-25

5-26

5-27

5-28

5-29

5-30

5-34

5-35
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S-36 Tum P Kalanalı Pano Sağ arka diyagonal bağ.kuşağı

(4257 W-60;4258 w-61)
1985

BuxuS sempervirens L.

5-37

5-38

5-39

5-40

5-41

5-42

5-43

5-44

5-45

5-46

5-47

5-48

Ust taraf, arkaya doğru

Arka bacak sağ kolu,bağlantı kayıtı

Arka bacak sol kolu,bağlantı kayıtı

Kıvxsmlx arka bacak i
Bacağın üstü, sağ kolu bacağın kıv-

cıkkısmına tutturan plm

Kıvrımlı arka bacak tabanı

Pano yüzeyi alt yarısından parça

Pano yuzü ust boıümu,3.tahtadan

lJst böıüm,3.tahtadan kakma /TdXU5 baceata L.

Kakma,rozetin sol üstü küçük kare Juniperus sp. L.

Kakma,rozetinaltındaki kare alt şe-

ridi (kalın kakmalı şerit) IJUniPerus foetidissima WLL

Sol ön bacağın ayak kısmı Buxus sempervirens L.

5-49

S-SO

5-51 Tum P Uç Ayaklı Masa
(4237 W-40 et al)

HiS

soı ön baeak

sağ ön ayak bloku

Masa ustu,5.tahta(bacak yuvalı} Buxus sempervirens L.

5-52

5-53

5-54

5-55

5-56

5-57

5-58

5-59

5-60

S-61

s-ıO Tum? Kalanalı tskem1e
(4256 w-59) 1987

1. tahtadan (kenar tah.) parça

En iyi durumdaki bacağın üst bloku

5-53 başındaki ahşap pim

S-53 başındaki parmaklar

5-53 başındaki halkanın sağı

5-53 başındaki halkanın solu
.J ..En iyi durumdaki kıvrımlı bacak onu. ..

S-58 bacağın arka kısmı

iParmak mot-ifli ayak(4244 W-47)

Tabla al tındaki kıv!ımlı ahşap şerit"

i
Oturma yerinden 1. 1ata Taxus baeeata L.

s-ll Oturma yerindem 2.1ata

5-12 Oturma yerinden 3. lata

5-13 Oturma yerinden 4. lata Buxl.lS sempervirens L.

5-14 Oturma yerinden 5. lata

5-15 Oturma yerinden 6. lata Taxus baceata L.

5-16 Oturma yerinden 7. 1ata Bl.lXUS sempervirens L.
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51 cr

=c==
A (alt yüz)

Lata
Lata

Lata
Lata

Lata

Lata
Lata

Lata
Lata

/~~~
( \ \ \\

i.

;4

B (masa üstü,en kesit)

1985 Tumulus P (W-40•• ) Uç Ayaklı MASA

7

21

1985 Tumulus P (W-59) KAKMALI tSKEMLE (ôn Yüz)

Resim: ı

58

15 cm,...-----,

Şerit 1

10
2

13 3

Şerit 4

5

[ Şerit 6·

10 cm



1. Tahta .. __

2. Tahta .__

3. Tahta_

5. Tahta~_

LO cm

44

45

50
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14 MİLYON YIL ÖNCE ANADOLU'DA YAŞAMıŞ

BİR FİL TÜRÜ (CHOEROLOPHODON PENTELİCİ)

İbrahim TEKKAYA *

ÖZET

Eski bilgilerimize göre, Anadolu'da Choerolophodon pentelici tütüne
ait en eski fosil buluntular Muğla ilinin Milas ilçesine bağlı Sarıçay ve
Yerkesik ilçesine bağlı Çatakbağyaka lokalitelerinde ele geçmiştir. Bun
ların jeokronolojik yaşı yaklaşık 13 milyon yıl öncelerine rastlar. Çok il
kel olan bu fosil fil türü küçük formdadır. Bu çalışmamıza konu olan
Choerolophodon pentelici türüne ait fosil belgelere ise Çandır ornurgalı

fosil fauna topluluğuna ait kemikleri incelediğimiz zaman rastladık.

Böylece, Choerolophodon pentelici türünün, Anadolu'da jeokronolojik
olarak zamanımızdanyaklaşık 14 milyon yıl öncesinde yaşamış olduğu

ortaya çıkmış almaktadır.

Choerolophodon pentelici türü, yaşamı boyunca küçük ve ilkel
fonndan gelişerek orta venadiren de olsa büyük fomılara ulaşmıştır.

Anadolu'nunçeşitli lokalitelerinde yapılan paleontolojik kazılarda ele
geçen omurgalı fosil fauna gurupları içinde bütün bu formları ile yer
alan bu tür, zamanımızdan6 milyon yıl öncesine kadar da yaşamını sür
dürmüştür.

GİRİş

Ankara'nın Kalecik ilçesine bağlı Çandır bucağının Hırsızdere mev
kil (Resim: 1), zamanımızdan yaklaşık 14 milyon yıl önce' yaşamış
omurgalı fosil belgeleri kapsar. Bu omurgalı fosil belgeler, miosen çağa

ait klasik omurgalı türlerinin yanı sıra pliosen çağda ortaya çıkacak cins
ve türlerin de hazırlanmasını sağlamış olması bakımından ilgi çekicidir.
Çok küçük ve ilkel formlarda bile olsa klasik pliosen cins ve türlerine ait
prototip temsilcilerin, bu zamanda, Anadolu'da ortaya çıkmaya başla

ması, en azından; Anadolu memeli faunasının evrimsel gelişmesi açısın

dan da önemlidir. Konuya bir de Avrupa ve Asya fauna migrasyonu açı

sından bakıldığında bunun önemi daha ziyade artar. Çünkü bu; hangi

(*) . Dr. İbrahim TFJKKAYA. M.T.A. Genel Müdürlüğü. Tabıaıt Tarihi Müzesi.
Anlkara.
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türün nerede ve ne zaman doğduğu, ne zaman gelişip hetta yok olduğu

ve onun göç yönünün, hangi yönden ve kıtadan hangi yöne ve kıtaya doğ

ru olduğunun bilinmesinde çok önemlidir.

İşte, bu önemi artıran türlerden biri de Choerolophodon pentelici
olmaktadır (Resim: 2 ve 3). Choerolophodon perrtelici, ilk defa 14 mil
yon yıl önce Anadolu'da Çandır serisinde ortaya çıkar. Küçük ve ilkel bir
formda görülen 'bu fil türü, zamammızdanyaklaşık 12 milyon yıl öncesi
ne kadar biometrik ve evrimsel açıdan bir gelişme göstermez,

Çandır bucağmın Hırsızdere mevkiinde ele geçen Choeroloplhodon
pentelici türüne ait bir kırık sol Mı ve sol Dp' ile sağ M' dişi bulunmuş

tur (Tablo: 1). Hemen belirtmek isterim ki, bu türün yanı sıra Dinot
herium sp.ye ait kırık bir P' dişi (Resim: 4) ile Gomphotherium angus
tidens'e ait bir kırık defans (P) diş parçası (Resim: 3) da beraber bu
lunmuştur (Tablo: 2). Dinotherium sp/nin sadece mandibula'smda ge
riye doğru kıvnlan gelişmiş defans (I,) dişi vardır. Mandibula'daki (Ir)
dişleri yok olmuştur. Ayrıca, üst çenedeki (I' ve 1') dişleri çıkmamakta

dır. Dinotherium sp/nin P' dişi kırık olduğu içiİı ölçü alınamamıştır.

Gomphotherium angusti.dens türünde ise hem alt ve hem de üst çe
nede defans dişlerinden sadece ikinci incisive'ler (I, ve 1') gelişmiştir.

Her iki çenedeki birinci incisive'ler yok olmuştur. Sağ ve sol alt ineisi
ve'ler kürek şeklini almıştır. Üst incisive'Ierin ise enine kesiti ovalimsi
bir form gösterir. Bunlar sağ ve sololarak bir çifttir ve dişlerin iç kenarı

(ağıza bakan kenarı) keskindir. Bu dişlerin dış kenarı ise yassıdır,

Ohoerolophodon pentelici türünün incisive kesitleri (1') dairesel-
dir.

BULUNDUGU YER

Ohoerolophodon pentelici'ye ait fosil bulguların ele geçtiği lokalite,
hava hattı ile Çandır bucağının 6.5 km. kuzeybatısında, Hırsızdere mev
kiidir. Burası .Kalecik-Çankırı kara yolunun Harempınarı çeşmesinin

yaklaşık 1425 m. kuzeydoğusunda iki tarafında, Ağılmkaş sırtının güney
yamacındadır (Şekil: 1). Bu mevkiLdeniz seviyesinden yaklaşık 800
830 m. yüksekliktedir (Sickenberg ve ark., 1975).

STRATİGRAFİK ETÜD

Tabanda esmer renkli kütlevi rnezozoik kalkerleri yer alır. Bunun
üzerine Jura -Alt Kreta:se kalkerleri gelmektedir. Daha sonra ise orta mi
osen yaşlı bir seri diskordansla, Jura-Alt Kreta:se kalkerleri üzerine otu
rur. Orta miosen yaşlı serinin alt etajı kırmızı renkli, killi, az marnh,

62



kumlu ve fosillidir. Üst etaj ise yeşil renkli, killi, az mamlı, kumlu, çok
az jipsli ve fosillidir. Yeşil renkli bu seviye bir metre kalınlığında bir
konglomera ile son bulur. Konglomera'yıise yeşil renkli mamlı fosilli bir
seri örter. En üstte de san renkli, marnlı az killi, çok 'kumlu ve çakıllı

bir seviye vardır (Şekil: 2,3,4) (Tekkaya, 1974).

Choerolophodon pentelici dişlerinin bulunduğu orta miosen yaşlı

alt ve üst seviyelerden alınan litolojik örnekler kimyasal analizlere tabi
tutulmuştur.Bu analizlere göre, alt ve üS'İ seviyelere ait toprak örnekle
rindeki AL,O" SiOı ve CaO bileşiklerinin oranı % 77.5 dir. Sadece bu üç
minerallbileşiğibile bu topraklarınbitki örtüsü bakımından çok fakir,
alkali topraklar olduğunu göstermektedir (Rapor: 214) (Tekkaya,

. 1987).

FosİL FAUNA TOPLULUGU

Çandır serisinin orta miosen yaşlı alt ve üst seviyelerinden paleon
tolojik kazılar sonucunda toplanan fosil omurgalı faunaya ait kemikler
den detarminasyonu 'bitenler aşağıda sıralanmıştır.

Homo alpani TEKKAYA
Anura indet.
Testudo sp.
Mauremys sp.
Varanus sp.
Scincidae indet.
Natrix sp.
Ratiten (Aepyomis sp.) yumurta kabuğu

Galerix cf. moedlingensis
Sc1ıizogalerix cf. anatolica
Scricidae sp. (küçük form)
Prolagus oeninıgensis

A11optox cf. gobiensis
Cricetodon (Palaeocricetus) cf. caucasicus
Megacricetodon sp.
Turkomys çandırensis

Perldyromys deıhmi

Spalacidae sp. indet.
Amphicyon sp.
Hemicyon Sp.
Ischyrictis anatolicus
.Mustelidae sp. indet.
Protictitherium gaillardi '
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Protictitherium aff. intermedium
Protictitherium intermedium
Protictitherium aff. tungurensis
Percrocuta (Percrocuta) aff. tungurensis
Pseudailurus cf. quadridentatus
Hyaenaelurus sp.
Orycteropus sp.
Dinotherium sp.
Choerolophodon pentelici
Gomphotherium angustidens
Anchitherium aurelianense
Chalicotherium grande
Hispanotherium.grimrni
Aceratherium aff. tetradactylum
Brachypotherium brachypus
Listriodon splendens
Taucanamo sp.
Dorcatherium sp.
Euprox sp.
Dicroceros elegans
Palaeomeryx sp.
Micromeryx fiourensianus
Giraffokeryx sp.
Palaeotragus cf. tungurensis
Palaeotragus cf. primaevus
Samotherium sp. (ilkel form)
Protoryx cf. carolinae
Pachytragus cf. laticeps
Oioceros sp.
Ovibovinae indet,
Hypsodontus sp.
Prostrepsiceros cf. rotundicomis
Gazella sp.

Bu zengin omurgalı fauna topluluğu, bu bölgede, genelolarak step
bir iklimin hüküm sürdüğünü, ancak; yüksek yerlerde ve yağmur alan
alanlarda galeriler veya kümeler halinde ormanlık sahaların varlığını

göstermektedir. Ayrıca, yer yer bol otlu savan sahalarının da rnevcudi
yeti gözden kaçmamaktadır.

Bugün için, orta miosen ciarak adlandırılan ve zamanımızdan yak
laşık 14 milyon yıl öncesinde, orta Anadolu'da Proboscidae (filgiller)
ailesine (Simpson, 1945) ait temsilcilerin yaşadığı bilinmektedir (Tek-
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kaya ve diğerleri, 1975). Bunlardan Gompho1Jherium angustidens ve
Dinotherium sp., 15 milyon yıl öncesinden ve muhtemelen Paşalar epoku
ile temsil edilen seviyeden Çandır serisi ile temsil edilen epoka vertikal
olarak ulaşabilmiştir.(Tablo: 3).

Çandır'ın Hırsızdere mevkiindeki Choerolophodon pentelicidişleri

üzerinde aldığımız ölçüler ile Gaziry (l976) tarafından bildirilen Anado

lu'nun çeşitli lokalitelerinde ele geçen Choerolophoden pentelici temsilci
lerine ait diş ölçüleriarasındayaptığımıi karşılaştırmave incelemeler.
göstermiştirki, bu tür, ilk olarak ortaya çıktığı Çandır epokundan, yani
zamanımızdan 14 milyon yıl öncesinden itibaren, türün yok olduğu Kı

nık seviyesinin tekabül ettiği 6 milyon yıl öncesine kadar, çok ilkel ve kü
çük formdan büyük forma biometrik ve evrimsel yönden büyük bir ge
lişme göstererek ulaşmıştır, Böylece, Choerolophodon ·pentelici türü, ilk
ortaya çıktığı Çandır epokundan (L4 milyon yıl önce) Çatakbağyaka ve

. Sarıçay seviyesine gelinceye kadar (13 milyon yıl önce) evrimsel ve blo
metrik açıdan bir değişim göstermemiştir.Sofça seviyesinde (12 milyon
yıl önce) türün ilkel karakterinde ve formunda pek az bir gelişimolmuş
tur. Küçük formdaki temsilciler Selcik ve Küçükçekmece seviyelerinde
(9 milyon yıl önce) ortaya çıkar ve Hatunsaray ile Kayadibi seviyelerin
de (8 milyon yıl önce) miinkariz olur. Orta formdaki temsilciler ilk defa
Akın seviyesinde (10 milyon yıl önce) görülmeye başlar ve, Kınık seviye
sine kadar (6 milyon yıl önce) devam eder. Kınık seviyesinde orta form
larda beraber büyük formlara da rastlanmıştır. Ancak, büyük formların

sayısı çok azdır (Tablo: 3,4,5,6,7,8,9).

Tür jeokronolojik olarak Kınık seviyesine geldiğinde evrimsel ge
lişiminin dedoruk noktasına ulaşmıştır. Bu seviyede sayısal bakınıdan

azalan tür, nihayet yok olur.

Zittel (l925), Choerolophodon pentelici türüniin Avrupa'nın çeşitli

lokalitelerinde yaşadığını kaydeder. Bu türün migrasyonu açısından ko
nuyu ele aldığımızda görürüz ki; bu tür, Avrupa ile batı Asya ve billhassa
Anadolu'da çok yaygın olduğu için üst miosen'de, Avrupa ve Anadolu ara
sında tür düzeyindeki faunik birliği güçlendirmektedir. Ayrıca, orta
miosen'de Anadolu'da ele geçmesiyle "göç yönünün Anadolu'dan Avru
pa'ya doğru olduğunudakanıtlayabilmlştir,

Choerolophodon cinsi Afrika'da başka bir türle temsil edilmektedir
(Ishida ve ark., 1984). Bu hakımdan Avrupa, Anadolu ve Afrika arasın

daki fauna birliği genus düzeyinde kalmıştır.
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SONUÇ

Bugün için, Çandır serisinde ele geçmiş olan Choerolophodon pen
relici'ye ait dişler, türün en ilkel ve küçük formdaki temsilcilerindendir.
Anadolu'da ilk defa zamanımızdan 14 milyon yıl önce ortaya çıkan bu
tür, daha sonraki zaman birlmleri içinde küçük formlardan orta ve az
nispette de olsa büyük formlara ulaşmıştır. Bu arada -odontolojik ve os
teolojik evrimini de tamamlamıştır. Nilhayet, zamanımızdan 6 milyon
yıl öncesinde tür, yaşamdan ,kopmuş ve yok olmuştur.
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Şekıl , 4 - ç8J1dır fcrmasyenueun gijrüldilğü. Hırsızdere ve civarının stratigrafı
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·

sol Dp3 sağ M\ sol M,
Choerolophodon

En büyük En büyük En büyük En büyük En büyük En büyükpentelici
uzunluk genislik uzunluk nenlsllk uzunluk genişlik

35.4 28.6 45.1 29.7 '! 34.8 22.1

Tablo: i -Çandır'daki Choerolophodon pentelici'ye ait diş ölçüleri

2
sol i

Gomphoterium

uzunluk ( kır. k) dis ucundaangustidens
genişlik

30.0 5.9

Tablo 2 - «andır'daki Gomphotherium angustusidens'e
ait kırık sol 12 diş ölçüsü



;j

Kınık Choerolophodon pentelici (ortoform) 6 milyon yıl

Orta Sinap, Karacahasan,Mahmutgazi Choerolophodon pentelici (ortaform) 7 milyon yıl
Garkın,Çorakyerler)

c Hatunsaroy; Gülpınar, Balçıkhdere Choerolophodon pentelici ortaform B milyon yıl.!!
e Kayadlbi küçükform

ı= Selçık, Küçükçekmece Choerolophodon pentelici (küçükform) 9 milyon yıl
c
4>.,
o
:E c Akın Choerolophodon pentelici lAmiiyon yıl..- "ii; (kücük ilkel form -orta form).,

.E ,.. .
:::ı

~
Eşme- Akçaköy Choerolophodon pentelici II milyon yıl

(küQÜk Ilkel form)

Sofça Chperolophodon pentelici 12 milyon yıl

c (küc<ük ilkel form).. Çatakbağyaka. Sarıçay Choerolophodon pentelici 13milyon yıl.. c
(çok küçük ilkel form)o ..

~ "iii
Çandır Choerolophodon pentelici 14 milyon yıl

i " "...- " (çok küçük ilkel form)... -o ci>
et Paşalar Gomphotherium angustidens 15milyon yıl

Tablo : 3 - Choorolophodon pentellc! türünün stratlgrallk dağıbmı



Sol Dp2 Sağ Dp2

En büyük En büyük En büyük En büyük
Uzunluk Genl~lik Uzunluk Geni~lik

Kayadlbi KBS-7/113 29 22 - -
Kayadlbi KBS-7/30 30 22 - -
Kayadlbi KBS 2B 21 - -
Kayadibi KBS 2/2 - - - 20

Kayadibi KB+ 47 27 20 27 20

Kayadibi KB+49 - - 26 21

Kayadibi KB-7-1/18 - - 25 20

Kayadibi KD-1I9 24 19 - -
Kayadibi kb+ 12 - - 23 19

Kayadibi KBS-7/3 - - 21 17

Çorakyerler CC-I 33 23 32 21

Tablo. 4 - Choerolophodon pantelieı sağ ve 801 Dp' diş ölçüleri (Gazlry, 1976'dan
düzenlenmısttr)

Sol Dp3 Sog Dp3

En büyük En buyuk En büyük En büyük
Uzunluk Genişlik Uzunluk Genişlik

Akın Nr. 1793 31 26 - -

Kayadibl KBS-7-1/37 49 41 - -
Kayadibi kb - 4/10 41 35 - -
Koyadibi KBS-7/113 - 36 - -
Kayadibi KBS-2/2 - 32 - -
Kayadlbi kb-7/136 37 38 36 35

Kayadlbi KBS-7/29/A 41 35 34 33

Kayadibi KB+49 - - 42 34

Garkın 45 40 - -
Çorakyerler 55 46 53 47

Tablo • 5 - Choerolophodon pentellcl sağ ve sol Dp' dış ölçüleri (Gazlry, 1976'dlın

düzenlenmiştir)
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,....--.
Sol Dp4 Sağ Dp4

En büyük En büyük En büyük En büyük
Uzunluk Genişlik Uzunluk Genişlik

Akçaköy EA/2-3 -201 32 25 - -
Akın Nr. 1793 60 41 - -
Kayadibi KBS-7/29 55 40 - -
Kayadibi kb-71136 62 47 61 4B

Kayadibi kb-7/34 60 45 - -
Kayadibi KBS-7/29 A 62 43 - -
Kayadibi KBS-7/184 54 46 - -
Garkın SaG-7 - - 67 49

Çorakyerler CC-I 77 54 76 55

Tablo , 6 - Choerolophodon pentelicl sağ ve sol Dp' diş ölçüleri IGaziry, 19711'dan
düzenlenmlştlel
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....,
til

Sol Mi Sog Mi Sol M2 SaOM
2

Sol M3 SOO 101
3

Gatakboayoko - - - - - - 86(EUl 60(EG) - - - -
setee - - - - - - - - - - 38(KY) 68 (u)

Akçoköy Nr. 1791 49(EGOT) 40(EYl - - - - - - - - - -
Akın Nr.1793 - - - - IQ4(EU) 69 (EG) - - - - 137 (EU) 81 (EG)

Gulpınor K-505 - - 86(EU) 60(EG) - - - - - - - -
Kayodlbl kb-7I136 52(EU) - 52(EU) - - - - - - - - -
Kayadibi kb-4/2A - - - - 112(EU) 70(EG) - - - - - -

.

Koyadlbi kb-7/34 9O(EU) 55(EG) - - - - - - - - - -
Koyadibl KB+:; - - 81(EU) 48 (EG) - . = - - - - - -
Kayadibi KB-2 - - 75(EUl 55 (EG) - - - - - - -
Kayadibi KD-1I9 - - 77(EU) 53 (EG) - - - - - - - -
Kayadibi KD- - - - - - - 117(EU) 68(EG) - - - -
Kayadibi KBS-7/IB4 8IlEU) 55(EG) - - 4O(EU1 62(EG) - - - - - -
Kayadlbi KB+15 - - - - - - - - - - 145 (EUl 72(EGl
Kayadibi KB+15F - - - - - - - - - - - 77 (EG)

Kayadibi KBS-7/29A 84(EU) 49 (EG) - - - - - - - - - -
Garkın SaG~7 - 57 (EG1 - - - - - - - - - -

Tablo, 7 - Choerolophodon pentellel sağ ve sol Ml, Mf, M3 diş ölçüleri IGlIIZlry, 1976'dan düzenlenmiştir!

U, Uzunluk KY, Kron yüksekliği EY, En hüyük yükseklik
EU, En büyük uzunluk EG, En hüyük genişlik EG OT, En büyük genişlfk ön talon



~

Sol DP3 Sağ DP3 Sol DP4 Sağ DP4
..-

En büyük En büyük En büyük En büyük En büyük En büyük En bÜYük En büyük
Uzunluk Genişlik Uzunluk Genişlik Uzunluk Genişlik Uzunluk Genişlik

Kayadlbi KB+47e 50 34 - - - - - -
Kayadibi kb +47b 45 27 44 27 73 40 73 41

Kayadib; KBS-7/8 lA - - 36 25 69 38 68 38

Kayadibi kb+5 - - 35 25 - - - -
Kayadlbi kb +47 - - 45 23 - - - -
Kayadlbi KD-1I9 43 26 - - - - - -
Kayadlbl KB-7z/11 - - - - 41 37 i - -

Kayadib; KD - - - - - - 60 35,
- 48 38Kayadibi KBS-7A - - - - - -

Tablo, S - Choerolophodon penteliel sağ ve sol Dp, ve DP. ıliş ölçüleri [Gazlry, 1975'dan düzenlenmiştir)



:::ı

Sol Mı 5011 Mı Sol M2 SoO M2 Sol M3 saii M3

En büyük En büyük En bUyük En büyUk En büyük En büyük En büyük En büyük En büyük En büyük En büyük En büyük
Uzunluk Gıni,lIk Uzunluk Genişlik Uzunluk Genl,lik Uzunluk Gıni,lik Uzunluk Geni,lik Uzunluk Geni,lik

Sarıçay - - - - - - - - - - 58 -
Akçaköy EME i - - 60 48 97 63 103 65 - 63 153 65

Akçaköy EAiO - - - - - - - - 73 57 - -
Akçoköy EA+E ı - - - - - - - - 72 63 - -
Kayadibi KeS-7/S, A 87 47 85 47 105 47 - - - - - -
Koyodibi KeS-7A 78 40 - - - - - - - - - -
Koyodlbl KBS-7/39 67 38 - - - - - - - - - --

Tablo. 8 - Choerolophodon pentellcl sağ ve sol Ml' M, ve M, dış ödçülerl (Gazlry, 1976'dan d'ilzımlenmlştlrl



Resim , 1 - Çandır Hırsızdere Iokalıtesıntn görllnÜljü

Resim: 2 -

Çandır'daki Clıoeroloplıodon

pentelici dişleri

201 Sol DI" dişi

,2lıl Sağ MI dişi
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Resim , 3 - Çandır'daki Choerolophodon penteliei
ve Gomphotherium angustidens dişleri

aaı Sol Dı>' dişi Choerolophodon pen
telici

3bl Sağ MI dişi Choerolophodon pen
tellel

3el l' dişi Gomphothoıium angustldena

Resim , 4 - Çandır'daki Dinotherium sp.'n.In Pa dişi 79





ANKARA ATLı SPOR KULÜBÜ YAKıNıNDAKİ TÜMüLÜS'TE
BULUNAN BOS (ÖKÜZ) KEMİKLERİ

İbrahim TEKKAYA *

ÖZET

Ankara Atlı Spor Kulübü yakınındaveya başka bir deyişle Gençler
Birliği futbol sahası ile Anadolu Liseleri binaları arasındaki bölgede yer
alan bir Tümillüs'te Sayın Doç. Dr. Sevim Buluç tarafından 1987 yılında

yapılan arkeolojik kazıda bazı hayvan kemikleri ele geçmiştir. II Torba
içindeki bu hayvan kemikleri incelenmiş ve bunların evcilleştirilmiş Bos
(Öküz) kemikleri olduğuanlaşılmıştır.

II tonba içinde birden fazla Bos'a ait kemik parçalarına rastlan
mıştır. Bu kemiklerden 'bazısı hiç yanmamıştır.Bir kısım kemik parçası

Jtömürleşme derecesinde yanık izleri taşımaktadır. Geriye kalan kemik
lerden bazılan gri veya beyazımsı bir yanık izi gösterir. Tamamen yanan
kemiklerin ise geriye sadece kemik külü denilen arıorganik maddesi
kalmaktadır.

Kemikler üzerinde yaptığımız incelemede kurban edilen hayvanın

sağ tarafına yatınlarak yakıldığı anlaşılmaktadır.Aynca, hayvanın etle
ri kemiklerinden ayrılmış ve bu kemikler etsiz olarak yakılmıştır.Bunu
kemikler üzerindeki uzunlamasınaolan çatlaklardan anlamaktayız.Yan
mamış olan kemiklerden bazılannda ağır 'bir şeyle vurularakkemikle
rin kınlması sağlanmıştır. Bazı kemikler ise keskin bir bıçakla veya ona
benzer kesici Ibir aletle kesilmiş veya parçalanmıştır.

Tümülüs'te bulunan bu kemikler ile diğer arkeolojik malzemeler
muhtemelen M.Ö. 1. bin olarak tarihlenmektedir.

GİRİŞ

Ankara Atlı spor kulübü yakınında bulunan bir Tümülüs'te, Sayın

Doç. Dr. Sevim Buluç tarafındanAnadolu Medeniyetleri Müzesi ve ODTÜ
adına arkeolojik bir kazı yapılmıştır. Bu arkeolojik kazıda bulunan hay
van kemikleri II tor'ba içinde incelenmek üzere bize teslim edilmiştir.

l*l Dr.!:brah.im TEKKAYA. M.T.A. GenelMüdürlüğü. Tabiat Tarihi Müzesi. An
kara.
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'Büyük bir kısmı yanmış ve tayin edilerniyecek kadar küçük parçalara
aynlmış Ibu malzemenin incelenmeye değer ve tayin edilebilir olanları

gözden geçirilmiştir. Bu çalışma sonunda kurban edilen ve yakılan ke
miklerin evcilleştirilmiş Bos (Öküz) olduğu anlaşılmıştır.

Kemikler üzerindeki uzunlamasına olan çatlaklar, kemiklerin etsiz
olarak yakıldığını göstermektedir.

BOYNUZLAR

İncelediğimiz kemikler içerisinde yanmamış veya yanık izi taşıyan

boynuz parçalarına rastlanmamıştır.

KAFA

Klafa ile ilgili çok küçük iki parçaya rastlanmıştır.Bunlarınos tem
porale (şakak) kemiği parçaları olduğu kanısındayız. Bu kemikler kö
mürleşme derecesinde yanık izi taşımaktadır.

A1tçeneye ait tek emare !beyaz-"gri renk alınış olan condylaris man
dibulae parçasıdır.Mandibula'nıngeri 'kalan kısmı tamamen yanmış olsa
gerek.

Üst ve altçene dişlerine ait hiç bir ize rastlanmamıştır.

OMURLAR

Bos'un atlas ve eksen kemiklerine rastlanmaınıştır. Bir "kaç sırt

omuru ile kınk ve yanmış bazı omur "parçaları bulunmuştur.

COSTAE

Bir kısım kaburga kemikleri kırık ve yanmamıştır. Diğer kalburga
kemiklerinden bazıları ise hem kırık ve hem de yanmış durumdadır.

SCAPULA

En belirgin olanı kırık bir sol scapula parçasıdır. Bunun fossa arti
cularis, tüber scapula ve corpus scapula'nın 1/3 kısmı sağlamdır. Bu
scapula'nın geri kalan kısmı kınktır. Ayrıca, çok küçük scapula parçala
rı tesbit edilmiş olup bunların sağ veya sol scapula'dan 'hangisine ait ol
duğu anlaşılamamıştır.

HUMERUS

Kırık blr sol humerus distali (troc!lılea kısmı) ile kırık bir sol hu
merus corpus'u vardır. Bu iki parça aynı humerus kemiğine aittir. Ay-
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rıca, bir caput humeri parçasına da rastlanmıştır, fakat; kırık parçaların

çok olması nedeni ile bunun corpus humeri ile ilişkisini kurınak müm
kün olamamıştır. Bütün bunlardan ayrı olarak da yanmamışrbir sağ hu
merııs kemiği parçası daha tesbit ettik. Bulunan bu kemikler üzerinde
bıçak, satır ve testere gibi kesici aletler ile sert cisimleri ezmek ve kırmak.

ta kullanılan aletlerin izleri vardır.

RADİUS VE ULNA

Sol radius kemiğinin proximal kısmı ele geçmiştir. Bu keıniğin di
ğer kısımları kırılmıştır. Sağ ayağa ait bir ulna kemiği proximal parçası

bulunmuştur. Ayrıca, sağ veya sol ayağa ait olduğu tesibit edilemiyen
kırık ulna kemiği parçaları vardır.

OSSA CARPİ

Ön ayak bilek kemiklerine ait parçalara rastlanmamıştır. Bunların

yanmış olması ihtimal dahilindedir.

OSSA METACARPİ

Bir Bes'un sol ayağına ait metacarpale distalinin sol parçası yanmış
olarak mevcuttur. Sol metacarpale'nin geri kalan kısmı ise yanınıştır.

Mevcut olan bu kemik parçası kömürleşmederecesinde yanma izi taşı

maktadır. Aynı ferde ait sağ metacarpa1e aşırı derecede yanmış olup zor
tesbit edilebilmektedir, Diğer fertlere ait sağ ve sol metacarpale'ler ise
yanmıştır.

OSSA DİGİTİ MANUS

Aynı ferdin sol ayağına ait birinci parınak kemiği yer yer kömürleş

me ve yer yer de beyaz, gri renkte yanmış olmasına rağmen tarndır. Bu
digit'teki ikinci parmak kemiğinde ise kısmen kömürleşme derecesinde
yanma belirtileri görülür. Bu parınak kemiğinin bir kısmı yanmamıştır

ve Ibu kemikte tamdır. Üçüncü parmak kemiğindehiç bir yanısa izi ve
kırık yoktur. Aynı ayağın sağ diğifinde ise birinci, ikinci ve üçüncü par
mak kemiklerine ait yanma olayından arta kalan kısımlar çok noksan
olarak mevcuttur. Bunlar, kömürleşmederecesinde veya beyaz, gri renk
te yanma izleri taşımaktadır.

PELVİs

Bir Bos'a ait yanmamış fakat kırık pelvis kemiği parçalarına rast
lanmıştır. Kurban edilen diğer hayvanlara ait pelvis kemiği parçaları bu
lunamadığından bunların yanmış olması ihtimali vardır.
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FEMUR

Bu kemiğe ait yanmamiş durumda fakat kırık beş adet caput femu
ri bulunmuştur, Bu da ıkiden fazla Bos'un burada kurban edildiğini gös- .
termektedir.

PATELLA

Kısmen.yanmış ve kırık bir adet patella kemiği ele geçmiştir. Diğer

leri kayıptır.

TİBİA

Bu kemiğe ait yanmamış ama çok kırılmış kemik kalıntıları vardır.

BASİPODİuM

Calcaneus, talus ve os centro - tarsale kemiklerine ait parçalar bu
lunmuştur. Bunlar yanmamış durumda olup, sağ ve sol ayırımı da yapı

lamayacak kadar kırıktır.

Burada kurban edileri Bos'lara ait metapodium ve acropodium ke
mikleri ele geçmenıiştir.

SONUÇ

Bu Tümülüs'te birden fazla evcilleştirilmiş Bos'a ait yanmış ve yan
mamış kemikler ele geçmiştir. Bunların çoğu sağ veya sol ayırımı yapıla

mayacak kadar kırıktır. Kurban edilen bu hayvanların sağ taraflarına

yatırılarak yakıldığı tesbit edilmiştir. Çünkü, bu hayvanların vücudları

nın sağ taraflarına ait kemiklere rastlanmamıştır.Yanmamış olan bazı

Bos kemikleri üzerinde bıçak veya kesici aletlerin izleri, diğer bazı hay
van kemikleri üzerinde ise ağır ve ezici aletlerin vurma ve kırma izleri
göriilmüştür. Bütün bunlar, bu hayvanların yakılmadan önce kurban
edildiğini ve etlerinin kemiklerinden ayrıldığım göstermektedir.
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Resim, ı - al
bl
cl

Os tamperale kemiği parçası

Uzun kemik parçalan
Metapodium parçası

Resim i 2 - Çeşitıli emurlar
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Resim ı 3 - al
bl

Scapula parçası

Costae parçaları

Resim ı 4 - al
bl
cı

dı

eı

rı
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Caput hümeri parçası

Corpus hümeri parçası

Distal hümerl parçası

Radius proximal parçası

Ulna pı-oxlmal parçası

Caput femuri parçası



ReSim, 6 - "ı caput hUmeri parçası

bı Pelvis parçalan 87





A PRE·STUDY ON THE CRANIAL REMAINS OF
'IASOS PEOPLE (Vr" century A. D.)

Berna ALPAGUT *

i have been asked to exaınine the human skeleton remains of ,
IASOS (Milas) which were excavated by ıtalian Scientific Team since
1960.

On this occasion, i would like to express my thanks both to Prof.
C. Laviosa and Prof. Dr. F. Berti, the previous and current directors ol
.the lasos excavations. '

In this paper, onlya descriptive cranial analysis of 1986-87 seasorı's

human rnaterial dated VI th century A.D. amongst, which those collected
personally by myse!f during the exeavation seasons., is presented. .

The skeletons belonging to 1979-1983-1984-1985 which were stored at
the exeavation site will be examined later in ourlaboratory.

The results of both studies will be combined, thıis a general
anthropological examination of the ancient lasos people will be published
as a whole.' ,

In this attempt; anthropologically the place of lasos people
amongst the ancient Anatelian populations will be determined and this
will be a comparative study between Iasos and ancient Anatolians.

Therefore, final publication will take place on the later stages in
another periodic,

MATERIAL AND METHOD

The list of the cranial remains are shown at the back, From the
collected samples of 1987-86 skulls could be examined are seen in the
tables of indices (I-II-III-IV-V).

19 (adult) individuals of lasos skeletons could be measured. Their
age and sex determinations have been done. Distribution of the indices
are shown in the tables (I-II-III-IV-V).

(O) Prof. Dr. Berna ALPAGUT, A.Ü.. Faculty of Language - History and
Geography Departmant of Palaeoanthropology, AnkaralTURKEY
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Due to the reason that ,the number of variables in this small series
(N) were rather limited, the indices were evaluated without discrimina
tion of sexes. In the final study, the classification of indices wil! be done
seperately by sexes,

Skul! (crania!) measurements were taken according to the Martin,
and Saller's tecniques (1957.59); and 26 indices were calculated and
classified. According to this pre-study results, Iasos people can be
decribed physicaIly as follows :

Cranlaliıııdex shows that, intermediate skuIl form (nearly rounded)
and long-headed individuals are almost equal in number within this series
and; round-headed and very long-headed (hyopdolichocranial) tpyes are
in minorty.

Helght-breadth and Height-Iength indices indicate that high-skull
form are dominant within this smal! series.

Distribution of the faelal indiees show that this smal! group of
people have both long and nearly round face shapes, A general evaluation
of the face shapes wiIl be done at the final study.

it has been reported that by excavators the total number of
collected skeletons are 262. Within these skeletons, the measurable bones
wiIl be selected and examined biometrically and morphologically. it is
expected that statistical methodology will produce more reliable results.

In this cranial examination of Iasos people, gracile, Mediterranian
racial type has been determined.

,According to the both anthropological and statistical information
we can identified the racial types of the ancient Iasos people amongsl
the ancient Anatolians. it rneans that at the final stage of our work we
would be able to show the precise place of this people amongst the
ancient Anatelian populations which came from early stone ages up to
now.
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THE LIST OF 1986-87 REMAINS (CRANIAL BONES)

1986 Exeavations season

1) Tomb. 262/1. eranium and mandib!e.
2) Tomb. 262/2. eranium and broken rnandible.
3) Tomb. 263. eranium (2), mandib!e (4).

4) Tomb. 264. broken eranium and mandib!e.

1987 Exeavation season

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

LL)

12)

13)
14)

15)

16)
17)

18)
19)

20)
21)

22)
23)
24)
25)

26)

27)

Tomb. 267. eranium and mandib!e.
Tomb. 268. intaet eranium.

Tomb. 269. erania! fragınents.

Tomb. 270. eranium and intact mandib!e.
Tomb. 271. erania! fragments,

Tomb. 272. erania! fragments and broken mandib!e.
Tomb. 273. cranial fragments and mandible,

Tornb. 274. erania! fragments.
Tomb. 276. eranium and intaet mandible..

Tomb. 276/A. eranium (intact)

Tomb. 276/1. eranium (intact)
Tomb. 277. broken fragments.

Tomb. 278/A. broken fragments.
Tomb. 278/1. broken fragınents.

Tomb. 279. erania! fragments, broken mandib!e.

Tomb. 2S1. broken fragınents of mandib!e.
Tomb. 281/1. erania! fragments,
Tomb. 281/2. erania! fragınents.

Tomb. 281/3. erania! fragments.

Tomb. 281/4 eranial fragments.
Tomb 281/A. broken fragments,
Tomb 281/1. broken erania! fragments.
Tomb. 282. broken fragınents.

Tomb. 283. broken fragınents.

Tomb. 285. craniurn (intact) broken mandib!e.,
Tomb. 286. broken cranium and mandib!e.

East of Tomb. 267. eranium which !aek of faee and fragments
of mandib!e.
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DISTRIBUTION OF THE CRANIAL INDlCES OF IASOS BVZANTINE
POPULATION (VIA.D.) (1986- 1987-EXCAVATIONS)

IND1CES CLASSIFICATION N

Hyperdolichocrani. 2

Doliohocranial 6

CHANIAL INDEX '"

Mesocranial 7

;

Brachycranial 1

P. 1

Metriocrane

HEIGHT-BREADTH B. 3

INDEX P. 2

Acrocrane
B. 6

P. -
Charnaeerane

, B- ı

HEIGHT-LENGTH P. -
Orthocrane

INDEX B. 4

P. 3
Hypsicrane

B- 6

TRANSVERSE
FRONTAL INDEX

Divergent 14

TRANSVERSE FRONT<>
PARlETAL INDEX

Eurymetopia 14
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DISTRIBUTION OF THE FACIAL INDICES OF IASOS BYZANTINE
POPULATION (VI.A.D.) (1986.1987·EXCAVATIONS)

INDICES CLASSIFICATlON N

Mesastaphyline ,2

PALATAL INDEX
Bracbystaphyltne 5

Leptorhine 4

Mesorhine 1

NASAL lNDEX

Platyr-rhine 3

Hyperplatyrrhine 1

OMITAL INDEX Chamaeconclı 10

TOTAL FACIAL
Mesoprosopic 1

INDEX
"

Leptoprosopic 1

UPPER FACIAL
INDEX Mesen-e 5

Dolichouranıc 1

SUPERIOR ALVEOLAR

ARCH INDEX
Mesouranic 2

Brachyuranlc 5

FWWER-'DENTAL
Microdant , 3

,
INDEX

Megadant ı

Law 6
,

RAMUS INDEX Medium 5

Very Htgh ı
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~.

crMHALem F.'.CIAL morcra CP T'iE IM;CS n:Zf':7Tnm POi'LJL.\'L'IOL! (VI.ll.D.) (1986-1907 ın:ChV.I'.TlO!:S)

~AL 267'nimnrcas No 262/1 262/2 263 263/3 264 267 268 27e' 272' 273 274 276/A 277 278/A 27C-ft 2fJl/A 285 285 N iDoru.

CFWHAL nIDEX 76.7 72.3 76.4 02.3 70.2 70.8 67.0 73.8 - - 69.9 76.0 - 73.7 73.6 73.7 76.1 71.6 7C.2 16 74.5

HEIGh"T-·I1ımJıDTH Pt 83.7 03.7 00.0 83.2 as, " 88.1
rmısx II 99.2 100.0 q6.4 1C4.0 94.7 lC4.1 98.4 100.7 97.1 99.2 103.8 II 99.8

EEIGHT-lEllJTH P• 6~.8 67.7 68.8 65.5 64.4 5 66.0

DrnEX :B 7'>.7 76.4 7°.4 73.0 74.1 69.8 72.7 76.5 76.9 75.5 72.9 II 74.8

'l'RAlmVERSI:
mONTAt INDEX 87.3 86.7 88.1 84.8 83.1 86.4 87.6 9o.0 - - 80.B 90.0 - - 81.3 - 86.3 85.8 95.4 14 86.1

SAGITrAL-mmITAL
INDEX . 118.4 113.2 115.0 116.0 123.6 96.5 111.5 112.7 - - 115.7 112.1 - 117.3 117.4 - 115·9 - 115.9 14 114.4

SAGİTTAL-PAR:IEi:'AL
11305 113.0 112.0 117.3 103.6 116.1 111.5 112·5 105.7 127.2 121.1 117.9 ııa.ı

DlDEX 125.0 - - - - - 14 114·9

SMlİ'P'1'Aı:.-.oc.CIPlTAI
127.7 123.7 120.0 126.0 119.2 127.6 119.5 - - 123.8 - - 125.0 - 130.1 - 13o.B II 124.8INDEX - -

TIWlSVEilST:: :Fna:TO
FAHrerAL DiDE>: 11.8 71.8 74.6 75.7 75.2 71.6 76.6 76.1 - - 14.8 74.4 - - 75·1 - 69.3 75.1 30.7 14 74.5

PAIJi.TAL n:DEX 95.4 - - 93.3 - 83.3 100.0 - - 86.0 - 93.3 - - 81.6 - - - - 7 9°.4

UASAL DW.x 4402 - - 42.8 51.C 54.1 46.8 50.0 - 59.0 - 53.0 - - 46.9 - - - - , 49.7

omıl!!.'AL DIDD: R '" 75' "16.1 "11.1 80.0 82.0 78.0 63.0 77.5 " 7$.(,

L -ts.o 73.0 84.6 78.0 78.0 05.0 [1(1.0 76.7 8 79.9

RA!.:L'S D.'DEY.
R 48.4 52.4 56.1 53.9 ' so.o 55.5 5007 40.0 SO.c 52.3 - 10 50.9

L "0.7 43.5 48.4 ·53.3 52.0 52.6 '54.5 52.4 5405 50.' 49.2 77.3 12 54.3

ROWSTNESS INDEX R 33.3 33.3 37.2 32.0 36.5 3202 39.2 23.5 30.9 35-.5 31.0 37..7 12 33.5
(For.ı:en.) L ".0 '". -ı ". '3.6.2 3".7 36. 29.0 3~ .0 27.2 '3.1.2 36.2 '3.2.0 3'. l' --;:.~

CRAUIO FAOlAL
93.5 lOC.O 96.' - - 95·4 - 93.2 - - 96.8

nınEX - - - - - - - - - 5

TOl'AL FAOlAL
86..4 88.3mrcx - - - - - - - - - - - - - 9C.3 - - - - 2

UPPER FACIAL
52.0 53.6nmEi. - - - - - 51.5 - - - 51.1 - - 50.0 - - - - 5 51.7

SUPER10R ALVEOLtıR
116.9

ARCU nnE:7. 116.3 - - 113.7 - 117.3 123.8 116..3 - 12c..c - 114.3 - - 105.3 - - - - S

FW:1ER-DI:llTAL ıa ".6 4/0.7 42.0 - - 3 43.4-nmEX ıce .8 46.8 40.8 40.0 4 41.8
-----_._~ ----~-
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CLASSIFIOATıoıı OF ma FAOlAL TImıCES OF IM;OO TIZA!ıırDIE paroLAl'IaT (vr.A.D.) (L9U6-L9S7 ı:::CAVATım,"s)

INDIcE:s
llASAL ILIDEX

TO'l'AL FACIAL UPPJJI. FACIAL S~..2R ALV!:OIJıR F'lIJ;iER-!l:E:l~AL
RtJ:lr'S ~~:SKEIEl"AL No

PALATAL nmEX ORDITAL nım:-: rmzx rnrcx n:DEXnenx

262/1 Jlrachyııtaphy1ine Leptorhine Chama.cconch Iolesoprosopic geaene Jlra.chyuranic ı:icrcdont Lo;'·

262/2 -- -- -- -- -- -- --
263 -- -- -- -- -- -- -- --
263/3 Jlrıı.clıystaphy1ine Leptorhine Chama.econch -- -- l;eııouranic 1:e5Mont Lo·..:

264 -- P1at;yrrhine Chamaeconch -- ueeene -- -- ıe-

267 lie~ost aphy1ine Plstyrrhine Chamaecench -- -- Erachyuranic l:icrodont lCc.'.iuı:rı

268 llrll.ch;yB:t ap)ıyline Leptorhine Chama.econch -- -- llraclıyuranic -- --
270 -- Resorhine Chama.econch -- Nesene l!raclıyuranic -- Loı:

272 -- -- -- -- -- -- .-- l:o::'iuır.

273 llrıı.clıyst nphyline Hyperp1ııtyrrhine önemeeecnca -- -- Ilra.chyur=ic -- re;'h,.,

274 -- -- -- -- -- -- -- '"c':i1ır.ı

276/A I!rnchyBt~line P1atyrrhine Chamaeconch -- l:escne lZesouranic --- -

277 -- -- -- -- -- -- -- ı.:c.tilllOl

278/A -- --- -- -- -- -- -- Lot,

278/r ~:esoetaphyıine Leptorhine Chamaeconch Leptoprosopic' ueeene Dolichcuranic l.:ioredont Lo~,:

2Sl/A - -- -- -- -- -- -- --
-285 - -- -- -- -- -- -- --

286 -- -- ühemacconch -- -- -- -- --
267 (East) -- -- -- -- -- --- -- VCl'"Ş" Ei"h



CRA:::/IAL nmrcss CLı\.SSlF'lCATlcir OF THE lASOS POPULATımı (HZAln:ıDIE PDRIOD- Vl.A.Do) (1956-1937)

::s: HEIGHT-rREAD'l'U liEI'lll':['-I!:j;aIlT TRAnSVERSE 'I'nAlJSVEIlZE FilaıTO
CfWTIAL nmıc

ıımı::x IliDEY. FR011'I'AL nmıx PARIF.l'AL nlllEX.
SKElE'l'AL N

P. P.
262/1 J.!esClcrania1 Divere:ent EuryıııetClpia

•• AcrClorane •• Hypııiorane

262/~ Dolichooranial P. Aorocranıı P. Hypeierone
Divcrıent Eurymetopia

E. •• -
263 }!esocrıınia! P. P. Divergent Euı-yr.ıetopia

•• Aeroorane •• Hypaierane

. 263/3 Eraclıycrıınia1
P• P. Divera;ent Euryrr.etopin ). E. ı:etriocrone _P. Hypııiorane

264 P. P.
Divergent E\U"'Jll".cto;ııiaDolichocrania1

n. Aoroorııne n. Orthoerııne

267 !:esocranin1 P. P.
Divorll'ent Euryır.otopia.

P. J!etrieor=o B. Ortheorıme --- -- -
P. -- P. --268 Hyparoolicho Dive~ent Euryn:etopia

'.- Acrecrane P. ChamtICcr.:ıno

270
P. -- P. --

Divc~;ent Eurymetc;pinDol1chocrnnin1
a, Acroerono B• Ortheerone-

272 P. P. -- --- a, - P• ---
273 P. - P. -- -- ---

n. -- B. --
--

274 llypordolicho
P. -- P. -- Diver,Jent Euryır.etopia

P. - B. - -----
276/A KesClcraninl P. P.

DivClr,3'ent Eur,ymetClpia
n. Aorocrall.e r.. Hypsierene 1----

277 ~. P.- --- --
E. -- D. -

278/A 11eııoeranitı1
P. ı:etrioorane P. lIypoicrııne -- --
E. -- B. --

278/B ı.eeecrenıet
P. P.

Divıırgent Euryı:ıetopia

E. ı:otrioeraııe B. Unısicrane

281/A Dolichocranial
P. P. -- --•• -- s, -

28, P. -- P. -- D~vere:ent Euryır.etopia1:lıoocrıınia1

E. Aoroerane P. }{ypsierano

'" Dolichoeranial
P. Aerocrane P. lt."Paicrııne Divere:ent Euryıııotopia.

B. B. --

267 _(Rast)
P. P.

Diver,Ieııt Euryı:ıet opiaDolichocrania.l
B. Acrocrane D. Orthoerane

i:
i
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AEGEAN DENDROCHRONOi..OGY PROJECT: .1987 RESULTS

Peter Ian KUNIHOLM*
eecU L. STİUKER

In 1987 the Aegean Dendrochronology project collected almost 600
samples of wood and charcoal from 39 sites in 4 countries. The complete
list is attached at the end of this report (Table 1.) Ten of the sites for
whioh we have some interesting results are presented below in order
from west to East.

ITALY:

Provincia di Trento, Fiave, Palafitte Carera: Fourteen samples
were collected from this Bronze Age site to add to the ninety collected in
1986. These have been incorporated into t1he 718-year Fiave master
chronology which extends from approximately 2375 Be to 1657 BC. The
tentative placement of this chronology is on the basis of radiocarbon
wiggle-matching by Dr. Bemd Kromer of the University of Heidelberg.

. The .site seems to have had an almost continuous occupation for over a
thousand years down to about 1200 BC. .

YUGOSLAVIA :

Decani, Visoki Monastery, Church of the Pantocrator.: This churclı

with an inscription showing that construction beganin 1327 and was
finished in 1335 was sampled to' test the correctness of the Aegean Master
Oak Chronology. Fourteen pieces of wood from windowand interior
tie-beams can be dated. The wood was cut between October 1329 and
April 1330, about two years af ter the construction began. As manyas
nine of the nineteen stone courses Ibetween stylobate and eave !evel werc
in place by the winter of 1329/1330, and presumably the columns were
ready to be installed, thereby requiring a complete wooden tie-beam
system before further work could continue.

Ohrid, Sv. Sofija: ıAlthougIı analysts of this building is not yet
finished, at least three phases of this important monument have been
identifled, and two have been securelydated by means of dendrochrono-

('J Peter Ian KUNIHOLM, 128 Goldwm Smitih Hall Cornell University New Ycrk
Cecil L. STI\tKER, University of Pennsylvania.
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logy. The most recent, a complete rebuilding of the nave and aisles
obviously Turkish (Fethiye Camii) but otherwise undated, can now be
said to have been in 1673/1674. More than 33 timbers were cut in 1673 or
early in the spring of 1674 for this major restoration project.

An earlier phase at Sv. Sofija, the building of the exonarthex gallery
by the Archbishop Gregory, dated by inscription to 1314 or 1317, has a
dendrochronological date of 1306ff. The primary phase of the building,
the work of the Arehbishop Lev in the middle of the 11th century, has a
long dendrochronological sequence preserved, but the exact placement
of it is stilI tentative.

GR!EECE:

Thessaloniki, Octagonal Tower (Frourio Vardari) : At the Ankara
Symposium last year we reported a winter of 1596/1597 cuttlng date for
the timbers of the first and second story and an early springtime (ApriI
or May) 1597 date for the cutting of the timbers of the thirdstory, Wc
communicated this information to a colleague whose interests concern
Ottoman building activity in the Balkans, and received welcome news

. from him that he had found the building document of this monument.
According to the document (Muhasebe-i masaraf-i bina-i kal'e-i Vardar-i
Cedid der Selanik) as written by the Kadi Mehmet, construction of the
tower began on ApriI B, 1597 and was completed on December 9, 1597.
it is encouraging that two completely independent methods of investi
gation can yield identical results.

Sidherokastro, Fortress : This fortress, largely in ruin, has
construction timbers with a last preserved ring of 1327. Becaııse 27 rings
of sapwood arepreserved, we estimate that the wood was cut very
shortly after 1327, at the latest within ten years after 1327. This coirıcides

well with the mention made by John Cantacuzene that the fortress wa,'

bı.ıiIt by the Emperor Andronicus III who came to power in 1329.

TURlKJEY:

Istanbul, Rumeli Hisar: We had never taken samples at Rumeii
Hisar because the date of the building is well known. However, thinking
that 15th century wood from this building might be useful for dating
other medievel buildings in Northwest Turkey' which were less well
known, we took a group of samples from the ZağanosPaşa Kulesi to the
South and the Saruca Paşa Kulesi to the North. The reader may imagine
our surprise when we discoverde that the wood of Zağanos Paşa Kulesi
was cut in 1953 and the wood of Saruca PaşaKulesi was cut in 1955. Both
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sets of wood rnatch the Istanbul, Belgrade Forest profile almost perfectly,
and it is now clear that they were inserted into the towers as part of
the 500th anniversary restorations and renovations,

Bursa, Murat i. (Hüdavendigar) Camii: One of the many interesting
things about the Hüdavendigar Camii is the long time of construction
(1336-1385) given by the vakfiye, rather excessive for the erection of a
building even of this large size. The dendrochronological results show
that the wood of the porch and of the medrese rooms was cut in 1384, so
ıt would appear that although the bui!ding may have been authorized in
1366 upon the occasion of the circumcision of Murat's: son the actual
construction did not begin unti! almost.IS years later,

Konya, Alaettin Camii: We have three short tree-ring chronologies
for this building, the first af whicıh may be from the time of Sultan
Rukneddin Mesud i. (central part with mihrab and bay), the ~econd
from the time of Kılıçarslan II. (western addition), and the third from
either the time of İzzeddin Kaykavus or Alaettin Keykubad (easterrı
prayer hall). Sirice the wood is all cedar and since the overlaps are .so
short w", wiil need more l2th century conifer wood for comparison before
trying to assign dates to these floating sequences.

Kültepe, Warşama Sarayı: Sharp-eyed observation by two of our
student assistants resulted in our collecting 13 samples of carbonized
beams that the winter rains had exposed, One piece had over 430 annual
rings. Although this tree was cut in the t8th century BC, it was bom ln
the 22nd century Be. The longest ring-sequence collected at Killtepe
before 1987 had been only 135 years. Since the hark is present, the last
year on several of the Killtepe samples represents the year in which the
wood was cut. This was 56 years before the construction of the Sankaya
and Hatipler Tepesi palaces at Acemhüyük, both of which were bui!t in
the same year. Samples from this long Middle Bronze A:ge ring-sequence
from Kültepe and Acemhüyük are now at Heidelberg for radiocarbon
wiggle-matching.

EGYPT:

Cedar Wood Imported From Lebanon: Since the famous cedar
forests of Lebanon are only same 400 km. south of Kültepe and only
some 350 km. south of the Anti-Tanrus where the Kültepe wood rnay
have grown, we have been looking this spring at Egyptian cedar (but no
doubt imported to Egypt from Lebanon) collected from a XII th Dynasty
boat in the Carnegie Museum of Natural History, and from coffins in the
Oriental Institute of the University of Chicago, the Boston Museum or
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Fine Arts, and the Metropolitan Museum of Art. One aim of this exercise
is to arrive at relative dates for the Egyptian objects, but a second one
is to see whenher any synchronism with Anatelian cedar ispossible. This
work is still in progress.
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Cultureand Tourism, the Greek Ministry of Science and Culture, and the
Serbian Institute for the Protection of Cultural Monuments granted us
research permission through their respective departments. At the Iocal
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Susan P. Kuniholm, Miles W. MeCredie, Maryanne W. Newton, and M.
Ivana Pezzo. In the laboratory, directed ably by Carol B. Griggs, over
20 team members prepared samples, measured the thousands of rings,
and analyzed the resulting data.
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TABLE 1: AEGEAN DENDRDCHRDNOLOGY PROJECT
1987 SUMMER COLLECTING

1327v
1334v

1955v
1384v

5
5

1 i

3
9

13

16
15

4(+7 from 1986)
in.progress
14 1329B
2 1301 vv

18 1lth cent.
12 1306vy
27 1673B

7 1237v
7 1290vy
3 1236vy
4

in progress

718(,?}

240
190
120
81

172
10B
140
144
94

141
71
88

132
124

133
98

438

154
274

MAX.NO. NO.SAMPLES END DATE
RINGS CROSSDATED as of May 1988

1
1

42
21

1
14
14

NO.of SAMPLES
COLLECTED

1
1

13
18

7
7

Urfa, Lidar Hüyük
Konya, Karahüyük
Trento ı Fiave, Monte Misone
Calabria, Universit~ di Bari
Thrace, Sidherokastro
Serres, Drestes Tower
Thessaly, Livadia, Anthaehorion,

"Greece's Oldest Dak Tree"
Kilkis, Palaeogynaikastro
Istanbul, Rumeli Hisar (Restoration)
Bursa, I. Murat Hüdavendigar Camii
Thessaloniki, Hg. Georgios <Rotondal
Ankara, Arslanhane Camii
Konya, Alaettin Camii

East Prayer Hall
Kayseri, Kültepe, Warşama Sarayı 20+
Samsun, Bafra, İkiztepe 8
Samsun, Bafra, BOğazkaya İşletme Drmanı12

Çorum, BOğazköy, Upper Ci ty Wal1 B
Edirne, Enez, Hg. Sophia 4
Konya, Can Hasan 32
Kossove, Detani, Viseki Menastery 38
Kossevo, Prizren, Bogerodiea Ljevi~ka 26
Maeedenia, Ohrid, Sv. Safije, primary 114

14th e. addition <exonarthex gallery)
Turkish repair to nave ~ aisles

Maeedonia, Ohrid, Fort. of King Samuel 11
Maeedenia, Ohrid, Sv. Kliment 10
Maeedonia, Prilep, Arehangels 12
Maeedonia, Skopje, Nerezi, Panteleimon 11
Maeedonia, Cuter, Sv. Nikita 17
Cr-oeeı e , Yiganj Shipwreck 5
Cr-oe t i e , Dugi~ 33
Croatia; Vranjie (Roman harbor objeet> 1
Croatia, Splitı Buvina Gate (in Palace) 1
Cr-ce t i e , Dugopol je 9
Croatia, Split, Palaee of Dioeletian 2
Croatia, Sibenik, Dubraviee 8+
Croatia; Sibenik, Gusteransiei Ship 1
Croatiaı Zadar, Vaton, Ship #1 13
eroatiaı Nin, eroatian Boat(sl 16
Cr-oeb i e , vucedo l 24
Trento, Fiaveı Palafitte Carera ~

TOTAL FOR SUMMER 1987 591+

SITE NAME

Peter Ian Kuniholm
CORNELL UNIVERSITY

Ceeil L. Striker
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
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DIE BEJlEUTUNG DER ANAMIE BEl PRAHISTORISCHEN
BEVÖLKERUNGEN, DARGESTELLT AN EINEM

KINDERSCHADEL AUS BEYKÖY

Michael SCHULTZ *
Berna ALPAGUT

Oie Beurteilung krankhafter Schlidelverlinderungen an prlihistori
schen Skeletfunden ist nicht einfach. Dies gilt vor aIlem für Kinder
skelete. Eine Erkrankung, die sich sehr hliufig im Mittehneerraum -und
hier besonders im Gebiet der heutigen Türkei- nachweisen !lilSt, ist die
Blutarınut (Anlimie). In diesem Beitrag wird gezeigt, wie mit Hilfe mo
derner naturwissenschaftlicher Methoden eine Anlimie relativ zuverllissig
an prlihistorischen Skeletfunden diagnostiziert werden kann. Dabei
sollte immer die Untersuchung des Schadels im Vordergrund stehen.

Materlal und Methoden

Es wurde der Sehlidel eines etwa ıD-jlihrigen Kindes aus einem
frühbyzantinischen Grab bei Beyköy (Myon) untersucht. Der Schlidel
wurde in vier Ebenen mit dem Röntgengerlit Faxitron der Firma Hewlett/
Packard geröntgt. Aus den krankhaft verlinderten Schlideldachbereichen
wurden Knochenproben mr die histologische Untersuchung entnommen.
Die Dünnschliffprliparate wurden nach dem von Schultz und Brandt
(im Druck) beschriebenen Verfahren hergestellt.

Ergebnisse

Der Schadel dieses Kindes weist in den occipitalen Abschnitten
beider Scheitelbeine sowie in den frontalen Abschnitten der Squama
occipitalis ein grobporöses Aussehen auf. In diesem Bereich ist das
Schlideldach verdickt, wllhrend in den übrigen Abschnitten eine normale
Schadeldachstarke vorliegt. Im Röntgenbild konnte in den verdickten
Abschnitten das Bild eines typischen «Bürstenschadels» beobachtet
werderı, Die histologische Untersuchung zeigt, daE eine Hypertrophie der
Diploe -also des roten Knochenmarkes des Schlideldaches- vorliegt. Die
Schadeldachoberflache (Lamina externa) ist durch die nach aulierı

(*) Dr. Dr. Michael SCHULTZ, Zentrum Anatomie der Urııversıtat Göttingen
KreuZbergring 36. D - 3400 Göttingen, Bundesrepublık Deutsehland.

CO O
) Prof. Dr. Berna ALPAGUT. Ankara Üniversitesi. D.T.C.F. Paleoantropolo]t Ana

bilim Dalı. Ankara.
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wachsende Knochenmarkstruktur vollstandig verdrangt worden ~Abb. O.
Die innere Begrenzung (Lamina interna) des Schadeldaches haıte sich
gut erhalten. Die Markraume weisen ein Iangliches bis grobblasiges
Aussehen auf. Durch die histologische Untersuchung konnte die röntge
nologisch .gestellte Verdaohtsdiagnose einer Blutarmut '(Anamie) ge
sichert werden,

İkiz Tepe ist ein gutes Beispiel für eine anatolische Bevölkerung
der Frühbronzezeit. Bei den Kindern dieser Population (129 Individuerı

waren für die Untersuehung geeignet) konnte eine erstaunlich hohe
Anamiehaufigkeit von 4,7 % am Schadeldach nachgewiesen werden,
Nun handelt es sich-wie die archaologischen Funde belegen- bei der Po
pulation vom İkiz Tepe um eine aulierordentlich reiche Bevölkerung.
Deshalb kann eigentlich eine Mangelernahrung (z. B. Proteinmangela
namie) als Ursache für die Veranderungen des Schadeldaches ausge
schlossen werden. Differentialdiagnostisch muf allerdings auch an eine
der genetisch bedingten Anamieformen (z. B. Sichelzellanamie) gedacht
werden. Es erscheint aber unwahrscheinlich, daf die hohe Krankheits
haufigkeit von 4,7 % auf eine erbliche Erkrankung zurückzuführen ist,

Wie Angel und Bisel (1986) gezeigt haben, war in vor - und frühge
schichtlicher Zeit die Malaria an verschiedenen Stellen Anatoliens weit
verbreitet. Es ist bekannt, daB eine chronische Malaria am Kinderschadel
zum Krankheitsbild der Blutarmut führt (z, B. Ascenzi und Balistreri
1987).

İkiz Tepe liegt an der südlichen Schwarzmeerküste im Mündungs
delta des Kızıl ırmak, des antiken Halys. Die geographische Lage begün
stigt das Auftreten von Malaria, wie Berichte aus dem letzten und dem
Anfang dieses Jahrhunderts belegen. Es ist durchaus denkbar, daB in
der Bronzezeit in diesem Gebiet auch Malaria auftrat (Schultz 1987).

Dieses Beispiel zeigt, wie eine interdisziplinare Zusammenarbeıt

zwischen Archaologie und palaopathologie in der Lage ist, die Lebens
bedingungen einer prahistorischen Bevölkerung zu rekonstruieren.
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DIE BEDEUTUNG ENTZÜNOLICHER
SCHIDELERKRANKUNGEN FÜR DIE

KINDbRSTERBLlCRKEIT IN DER VOR-UND
FRÜHGESCHICHTE. DARGESTELLT AN EINEM

SCMAuEL AUS DEM FRIEDHOF VON DILKAYAIVAN

Michael SCHULTZ *
Erksiın: GüLEÇ **

Entzündliche Erkrankungen des Schadels -besonders des Schadel
daches- sind bei prahistorischen Bevölkerungen relativ haufig zu finden.
Mit Hilfe mikroskopiseher Untersuchungen ist es möglich, die Ursachen
entzündlicher Erkrankungen des Schadeldaches differentialdiagnostisch
gegeneinander abzugrenzen. Wie neuere Ergebnisse zergen (Schultz 1987),
sind entzündliche Schadelerkrankungen haufig der Grund für die unge
wöhnlich hohe Kindersterblichkeit in vor-und frühgesçhichtlichen Po
pulationen gewesen. Anhand eines Kinderschadels aus einem urartaischen
Kollektivgrab in Dilkaya (Van) werden die für eine Schadeldachosteo
myelitis typischen Veranderungerıbeschrieben und die Bedeutung dieser
Erkrankung für die Kindersterblichkeit herausgestellt.

Materlal und Methoden

Es wurde Schadel eines etwa 1- bis 1 1/2 jahrigen Kindes aus dem
eisenzeitlichen Friedhof von Dilkaya (Kollektivgrab I) untersucht. Aus
den krankhaft veranderten Abschnitten dieses kindlichen Schadeldaches
wurden histologische Dünnschliffpraparate nach dem von Schultz und
Brandt (im Druek) beschriebenen Vertahren hergestellt.

Ergebnisse

Die Untersuchungen zelgen, dag sich die Osteomyelitis an diesem
kindlichen Schadeldach in einem hochakuten Stadium befand. Der Proze.B
war nicht nur gekennzeichnet durch eine heftige periostale Reaktion im
Bereich der Lamina interna, sondem aueh durch eine starke Zerstörung
der Diploe. Im Zentrum dieser Entzündung waren die Knochenmark-

(*) Prof. Dr. Michael SCHULTZ, Zentrum Anatomıe der Unıversıtat Göttingen,
Kreuzbergring 36, D - 3400 Göttingen, Bundesrepuolfk Deutschland

(**) Doç. Dr. Erksin GÜLEç. Ankara üniversitesi. D.T.GF.. Paleoantropoloji Ana
bilim Dalı, Ankara.
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balkchen durch einen osteolytischen Prozef vollstandig herausgelöst
worden. Weiterhin -und dies scheint für eine kindliche üsteomyelitis des
Schadeldaches kennzeichnend zu sein- lag eine Entzündung der Hirnhaute
(Meningoencephalitis) vol' (Abb. 1).

Vergleichende Untersuchungen haben nachgewiesen (Schultz 1987),
daf in dem Gebiet der heutigen Türkei entzündliche Erkrankungen des
Schadeldaches in prahistorischer Zeit relativ selten zu finden sind,
wahrend sie offenbar in spatbyzantinischer Zeitverhaltnismafdg haufig
auftraten. Dies zeigt sich besonders bei den Kindem folgender Popula
tionen: frühbronzezeitliche Bevölkerung vom İkiz Tepe 4,7 %, frühby
zantinische Bevölkerung von Boğazkale 5,1 % und spatbyzantinische Be
völkerung von Pergamon 28,6 % (Schultz 1987). Von den zehn urartai
schen Kinderskeleten ist das hier vorgestellte (Ind.-Nr. 14) der einzige
Fall einer Schadeldachosteomyelitis, Aus den wahrscheinlich in die Acha
menidenzeit zu datierenden sieben Einzelgrabern, in denen Kinder
bestatter worden waren, 'konnte ebenfalls nur ein Skelet mit einer
Schadeldachosteomyelitis nachgewiesen werden. Die Ursache der Osteo.
myelitis ist in diesem Fall in einer entzündlichen Himhaut-Hirnerkrank
ung (Meningoencephalitis) zu sehen.

Hinsichtlich der Krankheitshaufigkeit im Kindesalter konnten bei
der Meningoencephalltis ahnliche Ergebnisse festgestel!t werden wie bei
der Osteomyelitis. Eine grolle Krankheitshaufigkeit deutet in diesen
Fallerı irrımer atıf eine Epidemie hin,
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OSTEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN AN DEN
SPA.TMITTELALTERLICHEN SKELETEN VON

PERGAMON.·EIN VORLAUFIGER BERICHT

Michael SCHULTZ *

Im August 1986 wurden die unter der Grabungsleitung von Herrn
Dr. Wolfgang Radt, Deutsches Archaologisches Institut Istanbul, aus
gegrabenen spatbyzantinischen Skelete auf Einwirkungen ;auEerer Le
bensumstande (z. B. Krankheiten) untersucht. Dabei wurde den Kinder
skeleten besondere Beachtung geschenkt.

Material und·Methoden

Es wurden die Skelete von 38,Erwachsenen, 3 Jugendlichen und
26 Kindem mit makroskopischen, röntgenologischen, rasterelektronen
mfkroskopischen und histologischen Methoden untersucht. Die Rönt
genaufnahmen wurden mit. dem Röntgengerat Faxitron der Firma
Hewlett/Packard hergestellt. Für die Rasterelektronenmlkroskopie wur
den kleine Knochenproben mit Gold-Palladium bedampft und mit dem
Novasean 30 der Firma Zeiss untersucht. Für die histologische Unter
suchung wurden nach dem von Schultz und Brandt.(imDruck) beschrie
benen Verfahren Knochendünnschliffe angefertigt.

Ergebnisse

Die demographische Struktur weicht erheblich von den Befunden
ab, die bei anderen byzantinischen Populatiorıen -zum Beispiel Boğaz

kale (Wittwer-Backofen 1986), Schultz 1986)- erhoben werden konnten.
Von den 67 Personen waren bis zum 6. Lebensjahr bereits 30 % der
Bevölkerung und bis zum 14. Lebensjahr fast 40 % der Bevölkerung
verstorben. Das 40. Lebensjahr erreichten noch etwa 20 % der Bevöl
kerung, wahrend im 60. Lebensjahr nur noch etwa.3% am Leben waren
(Abb. 1).

Bei der Untersuchung der' relativen Zahl der überlebenden Kinder
fiel aııf', daE die Sterblichkeit besanders in den ersten Jahren der frühen
Kindheit besondershoch war. Die Mortalitat der Kinder (Stichprobe

('ı Dr. Michael SCHULTZ, Zenlrum Analonıie der Unıverskat, Göttingen, Kreuz
bergrtng 36, D - 3400 Götttngen, BuııdesrepubiikDeulsehland.
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n=26) verteit sich wie folgt: im Fetalalter und unter der Geburt ver
starben fast 12 % aller Kinder. Wlihrend des erstenHalbjahres verstarben
fast 10 % aIler Kinder, im zweiten Halbjahr etwa S %. Wlihrend des 2.
Lebensjahres verstarben weitere 15 %. Bis zum 6. Lebensjahr waren
schon fast 75 % aller .Kinder verstorben und bis zum 10. Lebensjahr
schon fast 96 % (Abb. 2).

Die Krankheitsverteilung und die Krankheitshaufigkeit im Er
wachsenenalter kennzeichnet die Bevölkerung von Pergamon als eine
Populatiôn, die ganz erheblichen physischen Belastımgen ausgesetzt
gewesen sein dürfte, Zeichen eines harten, entbehrungsreichen Lebens
sind : Mııskel-Sehnenentzündung (Myositis bzw. Tendopathien) mit
22,2 % '(27 Individuen=l00 %), durch Trauma bedingte Blutergüsse
unter der Knochenhaut der Langknochen (subperiostale Hamatome) mit
21,4 % (28 Individuen= 100 %), Arthrose derWil'be!körper(Spondylosis)
mit 70,6 % (17 Individuen = 100 0/0) und Arthrose der vier grofsen Extre
ınitiitengelenkemit 82,6 % (23 Individuen=l00 %). Ein hoherProzentsatz
(38,1 0/0; 29 Individuen= 100 %) litt an chronischen Erkrankungen des
Herz-Kreislaufsystems und' der Lungen (Marie-Barrrberger-Syndrorn)
Aber auch Erkrankungen, die auf eine Mangelernahrung zurückgeführt
werden könnten -wie beispielsweise Blutarmut (Anarnie)- war in der
Erw~chsenenbevölkerungmit 4,3 % vertreten (23 Individuen= 100 %).

Eiir die Erkrankungen des Kindesalters körmen folgende !Anga:ben
gemachtwerden: Blutarmut (Anamie) mit 35,7 % (14 Individuen e Iüü %),
Vitamin"C-Mange1 (Moeller-Barlowsche-Krankheit) mit 35,0 % (20 Indi
viduen=I00%), Vitamin"D·Mange! (Rachitis) trat nicht auf, Als Zeichen
einer chronischen Mangelernahrung sind Veranderungen im Augenhöh
lendach (Cribra orbitalia) mit 60,0 % (15 Individuen= 100 %) und
querverlaufende Linien im Schme1z der Dauerziihne (transversale
Schmelzhypoplasien) mit 90,0 % (10 Individuen= 100 %) zu finderı.

Chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen (Sinusitis) konnten
nicht nachgewiesen werden. Entzüadliche Erkrankungen der Hirnhaute
und des Gehirns lagen bei64,3 % der Kinder (14 Individuen= 100 lJIo) vol'.
Eitrige Entzündungendes Knochenmarkes (Osteomyelitis) konnten am
Schadel mit 14,3 % (14 Individuen=100 %) rıachgewiesenwerden. Zahn
Iaule (Karies) trat bei Kindem nicht auf, Erkrankungen des Zahnhalte
apparates (Parodontopathien) hingegen mit 14,3 % (7 Irıdividuene,

100 %). Entzündliche Erkrankungen der harten Gaumens waren bei
2 von 4 Kindem zn finden.

, Die Betrachtung der Gesamtbevölkerung(n=67 Individuen) wirft
ein bezeichnendes Licht auf den augerst schlechten Gesundheitszustand
der spatbyzantinischen Pergamenerbevölkerung. Folgende Krankheits-
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haufigkeiten konnten berechnet werden: Blutarmut (Anamie) mit
16,2% (37 Individuen=l00%), D-Avitaminose (Rachitis) mit 0,0% (45
Individuen= 100 %), Entzündungen am harten Gaumen (Stomatitis)
mit 66,7 % (12 Individuen= 100 %), Kieferhöhlenentzündung (Sinusitis
maxillaris) mit 14,3 % (7 Individuen=l00%), Stimhöhlenentzündung
(Sinusitis frontalis) mit 6,1% (15 Individuen=l00%), Hirnhaut-Hirn
entzündung (Meningoencephalitis) ımit 27,0%. (37 Individuen= 100%) Ein
Wasserkopf (Hydrocephalus) konnte in keinem Fall (n=37 Individuen)
nachgewiesen werden. Eine Knochenmarkentzündung (Osteomyelitis)
konnte in der Gesamtbevölkerung den Langknochen mit 2,2 % (46 Indivi
duen-e 100 %) und am Schadel mit 4,3 %) (47 Individuen= 100%)
beobachtet werden. Weiterhin fanden sich zu 27,3 % Karies (22 Indivi
duen=lOO%), zu 72,0% Parodontophien (25 Individuen=l00%) und
zu 96,7 % transversale Schmelzhypoplasien (30 Individuen=l00%).

Die Art der Erkrankungen sowie ihre Haufigkeit ist für eine stadt
ische Bevölkerung des Spatmittelalters absolut ungewöhnlich. Der
Gesundheitszustand der Kinder spricht für einen hochgradig schlechten
Ernahrungszustand. Die grolie Haufigkeit von entzündlichen Hirnhauter
krankungen deutet auf eine Epidemie. hin. Es besteht ein deutlicher
Gegegensatz zwischen dem Gesundheitszustand der frühbyzantinischen
Bevölkerung von Boğazkale (Schultz 1986, 1987) und dem der spatbyzan
tinischen Bevölkerung von Pergamon. Bei vorsichtiger Interpretation
könnte der Gesundheitszustand der Pergamenerbevölkerung möglicher
weise als Spiegel der damaligen wirtschaftlich-politischen Verhaltnisse
angesehen werden
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DER GESUNDHEITSZUSTAND DER
FRÜHBRONZEZEITLICHEN BEVÖLKERUNG VOM

IKIZ TEPE. 1. KINDERSKELETE

Michael SCHULTZ *

Es wurden die Kinderskelete aus dem frühbronzezeitlichen Siedl
ursgshügel Ikiz Tepe auf Erkrankunken untersucht, Dabei sollte urıter

anderem überprüft werden, inwieweİt 'sich Hinweise auf den EinfluB
liuf>erer Lebensbedingungen sowie aırf die hohe Kirıdersnerblichkeit

gewinnen lassen. Die Ergebnisse über die Kinderskelete der ersten zwei
Grabungskampagnen wurden bereits in einem kurzeiı Vorbericht vor
gestellt ('SCHULTZ 1987 a). - Der Autor dankt dem Ausgraber vom Ikiz
Tepe, Herrn Doç. Dr. Önder Bilgi von der Universillit Istanbul, für seine
grofszügige Unterstützung.

Material und Methoden

Es wurden bisher die Skelete von 141 Kindem osteologisch unter
sucht, Dabei wurden makroskopische, röntgenologische rasterelektronen
mikroskopische und histologische Methoden angewandt. Für die mikros
kopische Urıtersuchung Knochendünnschliffe nach dem von SCHULTZ
und BRANDT (im Druck) beschriebenen Verfahren hergestellt. Für die
Rasterelektronenmikroskopie wurden kleine Knochenproben mit Gold
Palladium bedampft und mit dem Novasean 30 der Firma Zeiss tınter
sucht. Die Röntgenaufnahmen wurden mit den Röntgengerat Faxitron
der Firma Hewlett/Packard angefertigt.

Ergebnlsse

Die Mortalitat der Kinder (Stichprobe n = 141) ist - besanders in

den beiden ersten Lebensjahren - sehr hoch: 3,1 % der Skelete gehören
Feten und 3,5 % Neugeborenen an. Im ersten Halbjahr verstarben 6,8 0/0

aller Kinder, im zweiten Halbjahr 5,6 % und [m zweiten Lebensjahr
weitere 12,6 0/0. Die Zeit zwischen dem 2. und dem 6. Lebensjahr über

lebten 32,4 % der .Kinder nicht, wahreııd zwischen dem 6. und dem 10.

(°l Dr. Michael SCHULTZ. Zentrum Anatomıe der Unıversıtüt Göttingen.
Kreuzhergrlng 36. D. - 3400 Göttingen, Bundesrepublik Deutschland,
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Lebensjahr 20,5 % und bis zum 13. Lebensjahr weilere 11,9 % der Kinder
verstarhen (Abb. 1).

Die Ursache dieser hohen Kindersterblichkeit erkları sich aus der
hohen Krankheitsbelastung. Für die wichtigsten Krankhelten ergeben
sich folgende Haufigkeiten: Blutarmut (Aniimie) mit 4,7 % (129 Indivi
duen = 100 %), Vitamin-Côdangel (MOELLER· BARLOWsche Krank.
heit) mit 13,8 % (123 Individuen = 100 %), Vitamin- D· Mangel (Ra
chitis) mit 3,9 % ('129 Individuen = 100 %). Als Merkmal einer chroni
schen Mangelernahrung (z. B. Proteinmangel) kann das morphologische
Bild der sogenannten Cribra orbitalia (= poröses Dach derAugenhöhle)
herangezegen werden (52,4 %) (82 Individuen = 100 %). Ouerverlau
fende Linien im Schmelz der Dauerzahne (transversale Schmelzhypop
lasien) müssen ehenfalls als Zeichen einer Mangelernlihrung gedeutet
werden und traten mit 28,7 % (87 Individuen = 100 %) auf. Entspre
chendes gilt für die Linien verzögerten Liingenwachstums in den Lang
krıochen (sog. Harris-Linien), deren Haufigkeit mittels der Röntgenun
tersuchung mit 79,5 % (39 Individuen = 100 %) angegeben werden
kann. Chronische Entzündungen 'der Kieferhöhlen (Sinusitis) wurden
mit 6,7 % Hliufigkeit (60 Indivlduen = 100 %) beobachtet. Entzündliche
Erkrankungen der .Hirnhaute und des Gehirns (MeningoencephaIitis)
traten mit 9,40/; (117 Irıdividuen = 100 %) vergieichsweise selten auf.
Eitrige Entzündungen des Knochenmarkes (Osteornyelitis) waren am
Schadel mit 4,7 1% (129 Individuen = 100 %) und an de;' Langknochen
mit 5,1 % (39 Individuen = 100 %) zu finden. An Zahnfaule (Karies )
litten 2,2 % (91 Individuen = 100 %) aller Kindcr, an Krankheiten des
ZahnhaIteapparates (Parodontopathien) 18,2 % (88 Individuen = 100
%) Entzündungen des harten Gaurnens (Stomatiris) konnten bei 15.6
(64 lndividuen = 100 % ) der Kinder bcobachtet werden.

Die Ergebrıisse zeigen, IdaB die Kinder vom Ikiz Tepe an zahlrei
chen Erkrankungen Iitten, die ein bezeichnendes Licht auf die Lebens
umstlinde in der frühen Bronzezeit AnatoIiens werfen und die für die
hohe KindersterbIichkeit verantwortiich gemacht werden können: un
zureicherıde Ernahrung (z. B. Proteinmangel. Vitamin C· Mangel), er
höhtes infektionsrisiko (z. 'B. Knochenrrıarkentzündung) und unzurei
chende Wohnverhiiltnisse (z. B.' chronische Kieferhöhlenentzündung; vgl.
Schultz 1987 'lı). Ein wesentHcher Faktar für das Aufreten von Man
gelerkrankungen im Kleinkindesalter İst slcherlich die Umstellung der
Ernahrung von der MuttermiIch auf die feste Nahrung der Erwachsenen
gewesen.

Über die Bedeutung der Blutarmut (Anarnie) bei den Kindem vom
Ikiz Tepe wurde bereits ananderer Stelle 'berichtet (Sohultz und A:lpagul
1987).
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Einen interessanten Aspekt zur Atiologie bestimmter Krankhelten
deutet das Auftreten der Rachitis an. Die Siedlung Ikiz Tepe liegt in einer
geographisehen Region, in der wlihrend des ganzen Jahres eine starke
Sonneneinstrah1ung zu beobachten ist. Da Vitamin D aus Vorstufen un
ter dem EiTIJfhı~ VOn UV - Strahlen im Organismus gelbildet wird. dürfte
es bei den Kindem vom Ikiz Tepe gar keinen Fall einer Rachitis geben.
Möglicherweise lli~t sicili das Auftreten von Raohbtis in diesean Fall mit
dem Vorliegen bestimmter primarer Nicrenstörungen erklareri. die eine
genetisehe Ursache haben können. Dies wiirde möglieherweise bedeuten,
da~ die Mlinner und Frauen vom Ikiz Tepe rnehrere Generationen lang
vorwiegend untereinander geheiratet haben und ihre Ehepartner nichı

aus Naehbarsiedlungen stammten, Wenn dieser Vorgang über mehrere
Generationen angedauert hatte, :könnten - danach dieser Zeit eirı grofser
Teilder Einwohner eng miteinander verwandt gewesen waren - gene
tiseh bedingte Krankheiten die Folge gewesen sein.
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NACHWEIS AUSERER LEBENSBEDINGUNGEN AN DEN
SKELETEN DER FRÜHMITTELALTERLICHEN
BEVÖLKERUNG VON BOGAZKALE/HATTUSA

Michael SCHULTZ *

Diese kurze Mitteilung versteht sich als eine Erganzung zum Bericht
des vergangenen Jahres (Sclhultz 1986). Die weitere Bearbeitung an
den in den Jahren 1983 und 1985 ausgegrabenen frühbyzantinischen \
Skeleten konnte zu einigen interessarıten Ergebnissen führen, .die ein ,
bezeichnendes Licht auf den Gesundheitsstatus und die Lebensbeding
ungen dieser frühbyzantinischen Bevölkerung des heutigen Bogazkale
werlen.

Material und Methoden

Wie sclhon iberidhtet (Schultz 1986) wurden bisher insgesamt 76
Kinderskelete und 45 Erwachsenenskelete mit makroskopischen,
röntgenologischen, rasterelektronenmikroskopischen und histologischen
Methoden untersucht, Die histologischen Dünnschliffpraparate wurden
naclh dem von ScihuLtz und Brarıdt (im Ornek) beschrieberıen Ver
fahren angefertigt. Kleine Knochenproben wurden mit Gold-Palladium
bedampft und für die Untersuchung mit dem Rasterelektronenrnikroskop
Novasean 30 der Firma Zeiss vorbereitet. Aıle Röntgenaufnahmen wur
den mit dem Röntgengerat Faxitron der Firma Hewlett/Packard auf
genommen,

Ergebnisse

Die osteologischen Untersuchungen haben hisher ergeben, daf die
Irührnittelalterltohe Bevölkerung von Bogazkale eine verhaltnismafsig
geringe: Krankheitshaufigkeit aufweist, Dies fallt besonders im Vergleich
mit zeitgleichen Populationen Süddeutschlands (z. B. Harting, Barbing)
auf, die ibei den rneisten Krankhelten eine gröBere Haufigkeit erkenneri
lassen, Dies scheint nioht nur für ernahrungsbedingte Krankhelten
zuzutreffen, sondem auclh für Infektionskrankhebten und degerıerative

Gelenkerkrankurıgen,Es kann dernnach arıgenommenwerden, daB eine
bauerliche Bevölkerung Zentralanatoliens im Frühmittelalter besseren

(*) Dr. Dr. Michael SCHULTZ, Zentrum Anatomıe der Umversttat Göttingen,
Kreuzbergring '36. D - 3400 Göttingen, Bundesrepublik Deutschland.
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auBeren Lebensbedingungen ausgesetzt war als zum Beispiel eine bauerli
che Bevölkerung des bayerisehen Donauraumes.

Bestimmte Erkrankungen, die heute gem als sogenannte Zivilisa
tionskrankheiten bezeiehnet werden (z. B. Tumoren, stoffwechselbe
dingte Erkrankungen wie Zuckerkrankheit, Karies), konnten für die
Bevölkerung von Bogazkale nachgewiescn werden und deuten eventueIl
auch auf einen relativ hohen Lebensstandard hin.

Im einzelnen liegen folgende neue Ergebnisse vor. Wie sehon berich
tet (Schultz 1986), lag die Hauflgkeit dcr erıtzündlichen Erkrank
ungen der Hirnhaute und des Gehirns (Meningoeneephalitis) bei den
Kindem von Bogazkale bei 25,0 % (64 Kinder = 100 %). Die beiderı

etwa zeitgleicherı rıiederbayerischen Bevölkerorıgenvon Barlb"ing (5. iMs
6. Jahrh, n. Chr.) weisen eine Haufigkeit von 50,0 %, die Bevölkerung
von Harting (6. bis 8. Jahrh, n. Chr.) eine Haufigkeit von 45,5 % auf,
wahrend die spatbyzantinische Bevölkerurıg von Pergamon sogar eine
Krankheitshauftgkeit von 64,3 % zeigt. Es fallt auf, daf die Bevöl!kerung
von Bogazkale für dieses Krankheitsbild die bei weitem niedrigste Krank
heitshauflgkeit aufweist.

An den Schadeln sieben Erwaohsener (5 Manner, 2 Fra:uen) fiel
jeweils auf der Calotte-nınrnittelbarhinter dem Bregıına-eine langliche,
relativ flache Impression auf. Bei dcr ersten Untersuchung wurden diese
Veranderungen als die gut ausgeheilten Spuren einer alten Hiebmarke
interpretiert. Neuere Untersuehungen - und hier vor aIlem auch ein
Vergleieh mit einem Schadel aus der FrühbyzantinischerıSiedlung von
Topaklı, der dieselbe Veranderung an derselben SteIle tragt, Iegen die
Annalıme rıahe, da,8 es sich um die Spuren einer Kauterisation - einer
Behandlung des Kopfes mit dem Brenneisen - handeln könnte.

SoIlte sieh diese Annahme bestatigen, dann könnte es sich um einen
«arztlichen» Eingriff handeIn. Diese Beobaehtung findet bisher in ana
tolisoht'll Bevölkerungen anderer Kızlturstufen keine ParaIlele. Mö~li

eherweise wird es in der nahen Zukunft gelingen, sehrifliehes QueIlen
material für die weitere Auswertung dieser Befunde heranzuziehen,
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ÇAYÖNü İNSANLARı VE SAGLIK SORUNLARI

Metin ÖZBEK*

I. GENEL BİLGİLER

Zamanımızdan yaklaşık 10.000 yıl öncesine kadar inen ve 'böylece
Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak kalbul edilen
çayönü'nde her yıl sürdüriilen kazı çalışmaları sayesinde (Çarrıbel, BTa
idwood, Özdoğan ve Sohirmer, 1987) Yakın-Doğu'nun 'bugün için en ka
labalık Neolitik insan topluluğuna kavuşmuş . bulunuyoruz. Bir yandan
«KafataslıBina» darı çıkartlan iskeletler, öte yandan çayönü yerleşimala
nının diğer kısımlarından (özelliklehücre planlı yapılardan) gelen iske
letlerle beraber çayönü 'birey sayısı 402'ye yükseldi (Talblo: I) '. çayönü
kazı çalışmalarınabaşkanlık eden İstanbul Üniversitesi Prehistorya Ana
bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ôzdoğan'ın belirttiğine göre,
«Kafataslı Bina» hizmet verdiği sürece en az 5 kez yenilenip kullanılmış

tır. Hatırlanacağı üzere, en son evresinde de 15 'kadar insan kafatası (her
yaştan ve cinsten) bitişİk üç oda içerisinde depolanmış olarak bulunmuş

tu (Öılbek, 1986). Oysa, binanın daha eski seviyelerinde insanlar zaman
zamarıgövdeleri ayrı olarak gömüldükleri gibi, bütün halde de gömül
milşlerdir. Aslında, çok sayıda insanın yoğun biçimde depolandığı !bu
binada birincil ve ikincil gömü örneklerine oldukça sık rastladık. Çayönü
köy halkının değişik dönemlerdeki inanış sistemlerini yansıtması açı

sından bu anıtsal binanın önemi büyüktür. 1988 kazı döneminde binanın

eski evrelerinden elde ettiğimiz buluntular bunu açıkça yansıtmaktadır.

Tablo: i - çayönü Neolitlk Köy Yerleşmesinde

Nüfus Dağılımı

Lokalite Evlerin altı Kafatash Bina,
Kazı dönemleri

r A.~__-,

1985'e kadar .. 1986 1986 ı987 Genel nüfus
------- ---- ---- --- ----

Birey 'Sayısı 155

% 38.5

91 Sı

% 61,5

7S

(*J Doç. Dr. Metin ÖZBEK. Hacettepe Üniversitesi Antropololl Bölümü, Öğretim

Üyesi Anıkara.

III Bizzat katılmış olduğum çayönü 1988 dönemı kazı çalışmalan sırasında yine
çok sayıda insan iskeleti b~lidu!k; bunların temizlilk ve cins/yaş ayırma işlem

leri devam etmektedir.
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1986 ve 1987 kazı çalışmalannda bulunarı ve laboratuvanmıza tes
lim edilen insan iskeletleri ikincil, hatta üçürıcül gömü olmaları nedeniy
le Ibirbirlerine kanşmış ve ayrıca çok küçük parçalardan oluşmaktadır.

Anıtsal Bina'nın çeşitli kısımlarındabu kalıntılar adeta 'bir kemik çöp lu
günü akla getirecek ,biçimde yığılmışlardır. Büyük güçlüklerle karşılaş

marmza rağmen iskelet kalıntıları üzerinde belirli tekniklerden yararla
narak cins ve yaş belirlemeleri yaptık (Ulbelaker, 19118; Olivier ve Demo
ulirı, 1976; Ferembaeh, Sohwidetzky ve Stloukal, 1979). Talblo: II ve Tab
lo: III, son iki yrı içerisinde çayönü'nde gün ışığına çıkarılan bireylerin
genel envanterini yaş ve cins faktörlerini dikkate alarak vermektedir,

Tablo: II - 1986 Kazı Dönemine Ait çayönü İnsanlan

Çocuklar Yetişkinler
li

Kazı Referansı Yaş Kazı Referansı Yaş cins
___O

BM 2-00 Kanşık 3-3,5 yaş BM 2-66 Kanşık Belirsiz ?
BM2-aa15a, S. 13 3 yaş BM 2-66 Karışık Belirsiz Kadın

BM2-66/5b, s. 13 Belirsiz BM 2-66 Kanşık Belirsiz ?
BM2-66/5c, S. 13 3,5 yaş BM2-66/S<!, s. 13 Belirsiz Kadın

BM2-66/6, S. 15 2 yaş BM 2-6615e, s. 13 16-29. Erkek
BM2-66/11a,' S. 22 2 yaş BM2-6617a, S. 24 16-25 Erkek
BM2-66/1ıJb, S. 22 2,5 yaş BM2-66/?b, S. 24 18-28 Kadın

BM2-aa111c, s. 22 1,5-2 yaş BM2-66/9, s. 20 Belirsiz Kadın

BM2-66/13a, s. 25 Belirsiz BMz-66/12a, S. 23 18-29 Erkek
BM2-661131b, s. 25 3 yaş BM2-66/12b, s. 23 Belirsiz Kadın

BM2-66/14a, s. 26 2 yaş BM2-66/14c, s. 26 18-29 ?
BMz-66/14b, S. 26 7-8 ay 30N 2-615Oe 16-25 Kadın

30N 2-6/SOa 18 ay 30N 2-6/sof Belirsiz Erkek
30N 2-6/50b 2 yaş 30N 2-6/50g Belirsiz Kadın

30N 2-6/5Oc 4,5 yaş 30N 2-6/50h Belirsiz ?
30N 2-6/5Od 5 yaş 30N 2-6/5Oi 35-45 Erkek
BM 2-1 Belirsiz BM2-1a 16-29 ?
BM2-56c, s. 6 Belirsiz BMZ-1b 16-29 Kadın

BM2-56d, s. 6 2-3 yaş BM2-3 !Belirsiz Kadın

BM2-56e, s. 6 2-3 yaş BM2-581a, s. 6 16-29 Kadın

BM2-16 4 yaş BM2-581b 16-29 Erkek

BM2-75, s. 11 4 yaş BM 2-16 Behlralz Kadın

BM 2-75/8 Belirsiz BM 2-75a, S. 11 22-23 Kadın

BM2-76/3a, s. 27 Yem doğmuş BM 2-75b, s. 16 16-25 Erkek
BM2-76/3b, s. 27 18 aylık BM2-7613c, s. 27 16-29 Kadın

BMZ-80/6 1,5-2,5 yaş BMZ-76/4, S. 28 44 Erkek
BM2-80, s. La Belirsiz BM2-60/6 40-SO Erkek
OA 6-6/3, s. 2 18 ay BM2-BOa, s. 16 18-29 Erkek
20M 6-11/62 4 yaş BM2-BOb, S. 16 16-29 Erkek

29N 6-6/1 25-29 Kadın

CA 6-6/2, s. 1 30-35 Evkek
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Çocuklar Yetdşktnler, 1\

Kazı Referansı Yaş Kazı Referansı Yaş Cins

BM 2-11/8a 58 Erkek
BM 2-11/8b Belirsiz Kadın

BM 2-11/8e Belirsiz Erkek
BM 2-11/4-5a Belirsiz Kadın

BM 2-11/4-5b 20-21 Kadın

BM 2-11/4-5c 51 Erkek
BM 2-11/4-5d 18-29 Kadın

BM 2-15 17-25 Erkek
BM 2-18/4a, s. 14 2Cl-30 Kadın

BM 2-1B!4b, s. 14 23-25 Kadın

BM 2-46 18-29 Erkek
BM 2-57;]), s. 4 17-25 Kadın

3M 2-57a s. 4 23-25 Erkek
BM 2-S9 Belirsiz Kadın

BM 2-59/2 Belirsiz Erkek
BM 2-68/1 Belirsiz ?
BM 2-70 Belirsiz ?
BM 2-79 18-29 ?
BM 2-70/1, s. 10 <5 Erkek
BM 2-60/6 -1>0-50 Erkek

Tablo: III - 1987 Kazı Dönemine ait çayönü İnsanlan

Çocuklar Yetişkinler, A

Kazı Beferansı Yaş Kazı Referansı Yaş Cins

BM2-921j, S. 4 4 yaş BM2-92/a, s. 4 25-29 Erkek
BM2-92/o, S. 4 4,5 yaş BM2r92/b, S. 4 53 Erkek
BM2-95/:>'b 1,5-2 yaş BM2-92/c, S. 4 2Cl-21 Kadın

BM2-9B!3b 8-9 ay BM2-921d, s. 4 Belirsiz Erkek
BM2-95/3c Yeni doğmuş BM2-92/e, s. 4 18-29 Erkek

BM2-95/3d 2-3 yaş BM2r921f, S. 4 27~0 Kadın

BM2-95/4a IS ay BM2-921s. s. 4 18-29 Kadın

BM2-95/5g Belirsiz BM2-92Ih, s. 4 18-29 ?
BM2r97/1c 2 yaş BM2-92/i, S. 4 Belirsiz Erkek
BM2-97/2a 7,5 yaş BM2-92/'k, S. 4 Beltrsız Kadın

BM2-97/4a 3,&-4 yaş BM2-9211, S. 4 42 Kadın

BM2-97/6a 3 yaş BM2-112/m, s. 4 18-29 Erkek

BM2-97/g 7 yaş BM2-921n, s. 4 Belirsiz Erkek

BM2r100/1d Yeni doğmuş BM2-921p, s. 4 Belirsiz Erkek

BM2-100/1e 9ay BM2-92/q, s. 4 Belirsiz Erkek
BM2-1oo11f 4 yaş BM2r95/a, s. 6 18-29 Erkek

19L 9o-38/4a 5,5 yaş BM2-95/b, S. 6 18-29 Erkek
20N 7-12b, s. 2 2 yaş BM2-95/c, s. 6 18-29 Erkek
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Çocuklar Yetişkinler,
"

Kazı Referansı Yaş Kazı Referansı Yaş Cins

BM2-9S/d. s. 6 16-29 Kadın

BM2-95/e. S. 6 18-29 Erıkek

BM2-9S/f, s. 6 Belirsiz ?

BM2-95/g, S. 6 51 ?

BM2-95/2a. s. 6 17-25 Erkek

DM2-95/2c. S. 6 Belirsiz Erkek

BM2-95/3a. s. 7 18-29 Erkek

BM2-95/3e. S. 7 18-29 Erkek

BM2-95/4b, s. 8 Belirsiz Kadın

BM2-95/4c. S. 8 18-29 Erkek

BM2-9S/4d. S. 8 Belirsiz Kadın

BM2-95/4e. S. 8 18-29 Erkek

BM2-95/sa, s. 9 18-29 Erkek

BM2-llS/Sb. S. 9 18-29 Erkek

BM2-95/5c, S. 9 18-29 ..Erkek

BM2-95/Bd. s. 9 25-30 Kadın

BM2-9S/se. S. 9 Belirsiz ?
BM2-9S/S!. s. 9 ~5-30 Erıkek

BM2-97/1a. S. 5 18-29 Kadın

BM2-97/2b. s. 12 18-29 Kadın

BM 2-97/2c. S. 12 Belirsiz Kadtrı

BM 2-97/2d. S. 12 18-29 ?

BM 2-97/3a. S. 13 17-25 Erkek

BM 2-97/3b. S. 13 ıs-as Erkek

BM 2-97/4b, s. 14 18-29 Kadın

BM 2-97/5. S. 15 1!l--29 Kadın

BM 2-97/6e. S. 16 Belirsiz Kadın

BM 2-97/Bd. S. 16 Belirsiz Erkek

BM 2-97/9. S. 16 18-29 Erkek

BM 2-97/ab Belirsiz Kadın

BM 2-100/1a, s. 3 45 Kadın

BM 2-100/1b, S. 3 18-29 Erkek

BM 2-100/1e, S. 3 40-45 Kadın

BM 2-11/4-5a 16-29 Erkek
20N 7-12a 26-29 K~ın

19L 9-38/4e >30 ?
19L 9-38/4b 16-25 Erkek

2BL 8-22/4 >50 Erkek

BM 2-77 Belirsiz ?
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•II. Demografik Analiz

1986 ve 1987 Kazı dönemlerinde çayönü yerleşim alanında bulu
nan .insan iskeletlerini yaş durumlarınagöre ayırdığımızda,geçmiş yıl'lar

da olduğu gibi yineçok sayıda bebek ve çocuklarla karşılaştık. İncele

diğimiz seride çocuklar % 41,5 oranında temsil edilirler ve O ile 8 yaş

arasında dağılım gösterirler. İskelet kalıntılarına rastladığımız çocukla
rm % I'S'i 0'1 yaş arasında ölmüştür; oysa, I-Syaşları arasında ölenler
genel çocuk grubu içerisinde % 75 gibi yüksek bir oranla temsil edilirler.
(Resim: 1). Özellikle 1 - 5 yaş grubundaki ölümlerin fazla olması, bize
kalırsa, anne sütüne ek olarak verilen besinlerlnzararlıbakteri içerme
riskinden kaynaklanmaktadır.Bilindiği üzere, bebeğin tek gıdası olduğu

aylarda anne sütü, hem steril ve koruyucu, 'hem de dengeli bir besin mad
desidir. Bebeklerdeki yüksek ölümlerden sadece beslenme sorunlanm
(yetersiz ve' kötü beslenme) değil, aynı zamanda enfeksiyonel 'hastalıkla

rı ve yetersiz anne bakımını da sorumlu tutmaktayız( Wing ve Brown,
1979).

Yetişkinler arasında' ise çoğunlukla ölümler 20 - 30 yaş grubunda
göriilür (Resim: 2; Tablo : IV). Aslında bu gözlemlmiz tüm çayönü hal
kı için geçerlidir (Özbek, 1987).

Tablo:.IV - çayönü ErişkinlerininYaşa Göre Dağılımı

(1986 - 1987)

Yaş Grubu 15-20 20-25 2&-30 30-35 3&-'10 40-45 4&-50 50-55 55+ Toplam

--~------~---------
Birey sayısı O 12 49 3 1 5 4 4 1 79

'Bu yıl incelediğimiz (1986 ve 1987 dönemlerine ait) çayönü insan
lannda 50 ya da 50 yaşın üzerinde olanlar S'i geçmemektedir; 'bunlardan
4'ü erkek Olup, S'incinin ise cinsiyetini belirleyemedik. Aynı seri içerisin
deki erişkinlerde ortalama ölüm yaşı 28,4'tür.

III. Antropolojik Analiz

A - Baş (Resim: 3)

Çayönü erişkinlerinin lO'unda kafatası endisi hesaplandı. Buna gö
re, 7 kişi dolikosefal, 2 kişi rnezosefal ve 1 kişi de brakisefa! gruba girer.
Çayönü erişkinleriyle ilgili kafatası ölçü ve endisIeri Tablo: V'de yer al
maktadır. Kafatası endisi ortalaması kadınlarda 75,8 erkeklerde 72;2
dir. Fronto- parietal endis sadece 2 erkekte hesaplandı; bunlardan bıri

stenometop, diğeri de metriyometop'tur. Frontal transversa! endise ge
lince, bir erkekte alın önden arkaya doğru giderek genişler, diğerinde ise
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bu genişleme normal ölçüdedir. Po - Br/Uzunluk endisinde 2 kişi hipsi
kran, 1 kişi ortokran; po-br/genişlikendisinde ise 2 kişi .akrokran, 2 ki
şi metriyokran ve 1 kişi de tapeynokrandır. Erontal - sajital endis dikka
te alınırsa, 1 kişi dışında tüm Çayönü insanlarınınortometop kategoriye
girdiğini görürüz. Transversal beyin yüz en disinde ise 1 kişi söz konusu
dur ve o da cryptozygie kategorisine girer. Ost yüz endisine göre, Çayö
nülü erişkinlerdar-uzunyüz (lepten) kategorisine girer. 2 erkekte burun
leptoriniyen (dar burun), 1 erkekte ise göz çukuru chamaeconque tip
tedir.

Glabella'nın gelişme' derecesi genellikle (% 72) Broca'nın 3 ya da
4 no, lu şemasını hatırlatır '. İnyon, Çayönü insanlannda genellikle hafif
bir gelişme (Broca'nın 1,2 no. lu şemaları) gösterir. İncelediğimiz eriş

kin kafataslarının% 80,9'u üstten ovoid bir forma sahiptir. Oksipita! böl
ge, yandan bakıldığındagenellikle normal bir kavis çizer. Hiçbir kafata
sında prelamdatik çöküntüye rastlanmadı. Çayönü erişkinlerinin % 42,8'
inde ense tutunma kaslan belirgin bir gelişme gösterir. Kafataslannın

% 33,3'ünde Wormians kemiklerine rastladık. Sutura metopica'nın gö
rülme sıklığı ise oldukça düşüktür (% 10).

Alt çene, genellikle dolichognathe, yani genişliğine oranla uzundur
(Tablo : VI). Alt çenede gövde yüksekliği önden arkaya doğrugiderek

azalır. Genyon'un dışa dönük olma (extroversion) durumu alt çeneleriri
% IS,3'ünde gözlemlendi. Foramen mentale bir kişi hariç, diğerlerinde

tektir ve genellikle Pt - P, arasında yer alır. çayıönü alt çeneleri üzerinde
masserer ve pterigoid kaslan hafif bir gelişme gösterir; torus mandibu
laris yoktur.

Kafatasmda. gerek metrik, gerekse betimsel özellikleri gözönünde
bulundurduğumuzdaÇayönü neolitik insanlannın çoğunlukla narin bir
yapıyı simgelediklerini görürüz. Paleolitik ve mezolitik çağlarda tanık

olduğumuz arkaik anatomik özellikler Neolitik çağla 'beraber artık büyük
ölçüde hafiflemiş, hatta kaybolmuştur. çayönü Neolitik insanları bu na
rinleşme sürecinin en güzel örneğini teşkil eder. Kafatasında. alt çene ve
dişlerde görülen narinleşme eğilimi, beslenme başta olmak üzere yaşam

biçimindeki köklü değişme ile yakından ilgilidir.

çayönü insanları Akdeniz ırkının (Protomediteranen) temsilcisidir
ler. Bu ırkın narin ve kaba yapılarını çayönü'nde birlikte görmekteyiz.
Ancak, narin yapılılar, incelediğimiz grupta çoğunluğu oluşturur. 1988
kazı döneminde gün ışığına çıkardığımız iskeletleri de inceledikten sonra,

(2) Kafatasında betimsel özellikleri değerlendirirkenD. Ferembach'ın (1974) Ant
ropololl Telmiği'ndenyararlandık.
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Çayönü insanlarının ırksal yapılarını daha açık biçimde ortaya koyacagı

mıza inanıyoruz. Buluntuların sayıca artması, bize, aynı zamanda, diğer

çağdaş topluluklarla (Anadolu ve Yakın -Doğu) karşılaştımıa yapma ola
nağı verecektir.

B -Gövde

Huınenıs: 5 kişinin humerus'u platybrachie gruba girer. Tubero
silas deltoidea çayönü insanlarında genellikle belirgindir. Foramen olec
rani 18 bireyde mevcut olup, oldukça yaygınbir durum gösterir. Bu özel
lik yetişkinlerde bulunduğıl gibi, .bazı çocuklarda da gözlemlendi. Ayrı

ca, her iki cinste de foramen, olecrani'ye rastlandı. Olivier (1960), bu
anatomik özelliğin eski insan topluluklarındadaha sık görüldüğüne dik
kati çekmekte ve dirseğiİı açılma -bükülme kapasitesiyle olan ilişkisi üze
rinde durmaktadır.

Ulna ı 11 Çayönü1ü erişkinin ulna'sı eurolenie, 2 kişinin de plato
lerıle gruba girer.

Femur: ·8 Çayönülünün femuru platymerie grubuna girer; dolayı

sıyla bu durumda İinea aspera genellikle hafif bir gelişme gösteriyor de
mektir. Bu kemiksel uzantının belirgin gelişmesi sadece 2 kişide göz
lernlendi. Üçüncü trochanter ise 2 erişkinin femurlarında görüldü. Cris
ta hypotrochanterica genellikle zayıftır.

Patella : 15 Çayönülüde patella bipartita'ya rastladrk. Bu özellik
hücre planlı evlerden çıkan erişkinlerde daha yaygın'dır. Nitekim, dizka
pağı kemiklerinde bu anatomik yapıya sahip olanların % 60'ı Çayönü
yerleşim bölgesinin bu kısmından gelmektedir.

Tibia: 2 kişi platycrıemique, 2 kişi eurycnemique ve 4 kişi de me
socnemique kategoriye girer. çayönü erişkinlerinden18'inde tibia'nın ast
ragalus ile eklem yaptığı.kısımdaçömelme faseti saptadık. Bu özellik her
iki cinste de görüldü.

Boy: Uzun kemikler, tek tek ya da birlikte dikkate alındıklarında

kişinin boyu hakkındaönemli bilgiler vermektedir. çayıönü erişkinlerinin

boylarını hesaplarken Olivier ve Demoulin'in önerdiği (1976) formüller
den yararlandık. Bilindiği gibi boy ile uzun kemikler arasındaki korelas
yon O.8'dir. Aynı iskelete ait birçok uzun kemiğin değerlerindenhareketle
boyu hesaplayıp, daha sonra bunlarınortalamalarınıalmak pek öneril
mez. Aynışekilde, bir iskelet üzerinde farklı metodlarla elde edilen değer

lerin ortalamalarınıalmak da mantıklı sayılmaz. Tüm bu uyarıların ışı

ğında Çayörıülü erkek ve kadınlarda boy değerlerini hesapladık. Buna
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göre,çayönü erkeklerinde boy ortalaması 1,70 m, kadınlarda ise 1,57 m
dir. Her iki cinse ait boy dağılımı aşağıda gösterildi:

Erkekler Kadınlar

1. 176,7 cm 1. 157,4 cm
2. 172,1 cm 2. 151,1 cm
3. 168,9 cm 3. 159,0 cm
4. 166,3 cm 4. 164,2 cm
5. 168,5 cm 5. 153,5 cm
6. 175,0 cm
7. 164,9 cm
8. 172,7 cm
9. 171,2 cm

10. 166,9 cm
lL. 1714,0 cm
12. ,164,0 cm

Çocuklara gelince, 3 Çayönültı subadult'ün femurlarında ölçtüğü

müz en büyük diyafiz uzunluklarından hareketle boylarını hesapladık

(Olivier ve Dernoulin, 197~). Buna göre, 14 yaşındaki bir çocukta boy
153,7 cm; 9 yaşındaki bir çocukta 138,5 cm; 2,5 yaşındaki bir başka ço
cukta ise 99,2 cm dir. çayönü ile çağdaş sayılan Cafer Höyük'ıe bulunan
ve 9 yaşında olduğunu belirlediğimiz çocuğun boyu (130,2 cm) ile karşı

Iaştırırsak (Özbek, baskıda), Çayönülü çocuğun daha uzun olduğu anla
şılır.

LV. Patolojik Analiz

Eski insan toplınluklarındagerek çocuk, gerekse erişkinlerin yaka
landıkları birçok hastalıkların izleri diş ve kemiklerde günümüze kadar
koruna gelmektedir. Bu sayede. Paleopatoloji alanında uzmanlaşmışaraş

tırıcılar belirli bir bölgede ve belirli bir çağda yaşayan herhangi bir insan
grubunda hangi enfeksiyonel rahatsızlıkların daha yaygın olduğu hak
kında önemli bilgiler edinmekte: bu hastalıklarınortaya çıkış nedenlerini
insan çevre ilişkileri içerisinde değerlendirmektedir.İşte, Neolitik dönem
açısından çok önemli bir örneklem sayılan ve her yaştanıcinsten çok sa
yıda iskeletle temsil edilen çayönü insanJarınıpatolojik yönden analiz et
mekle, bir bakıma. en eski köy yerleşmesini kuran bir topluluğun sağlık

sorunlarını ortaya koymuş oluyoruz. Şunu özellikle hatırlatmak gerekir
ki, bugüne kadar Anadolu Neolitik insanlarınaait patolojik sorunlarıesas
alan bir çalışma yapılmadı.
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çayönü iskelet kalıntıları üzerinde yaptığımız incelerneyi iki ana ~.

başlık aftında verımeyi uygun gördük. Birinci grup başla ilgili,ilkinci grup
ise gövdeyle ilgili travmatik ve patolojik izlerin makroskopik düzeyde
araştırılmasınayöneliktir.

A. Baş:

ı. Kulak İltihabı ve Tümörü : Kulak enfeksiyonu olarak kabul et
tiğimiz kulak exostoses'i sadece kafataslı Bina'da bulunan bireylerde gö
rüldü (Resim: 4). Bunlardan ikisi erkek, b'ir üçüncüsü de kadındır.. Ku
lak kanalının girişinde, kulak deliğine kısmen ya da tümüyle kapayacak
derecede gelişen kemik tümör tedavi edilmediği takdirde giderek tehlike
li bir durum alır. çayiönü erişkinlerindekienfcl<siyonşiddetine bakılırsa,
gelişen tümör yüzünden işitme fonksiyonundada önemli ölçüde azal
ma olmalıydı, Bu tür .kulak enfeksiyonlarına Eıski Anadolu insan top
luluklarında ilk kez rastlanıyor. Oysa, dünyanın çeşitli 'bölgelerinde, eski
devirlere ait insan iskeletlerinde .kula'k enfeksiyonu üzerinde yapılan araş

tırmalar vardır. ÖrneğinA:lHson (1985), zaımanımızdan7000 yıl öncesinde
Şih'de yaşamış avcı - toplayıcı Kızılderililerde kulak exostoses'ine yaygın

ölçüde rastlamışve bu rahatsızhğınortaya çıkmasındanda sık sık suya da
larak avlanıri'a alışkanlığını sorumlu tutmuştur. Ayrıca, Yugoslavya'nın

Vlasac bölgesinde bulunan ve geç Mezolitik çağla yaşlandırılmışiskeletler
de kulak enfeksiyonuna rastlayarı Frayer (1988) de Allisen gibi, aynı gö
rüştedir. Güney Dakota .Kızılderililerindede kulak tümörü yaygın ölçüde
görülmüştür.Araştırmacılar,ayrıca kulak tümörünün erkeklerde ve yaş

lılardadaha sık ortaya çıktığınadikkati çekerler.

Ayrıca, çayönü'nde evlerin tabanıarı altında gömülmüş olan birey
lerin birinde sağ kulak deliğinin alt kenarında iltihap izi saptadık.

2. Crfbra orbitalia : Orbit tavanının ön kısmında oluşan küçük de
likler ya da oluklardır. Cribra, 3 biçimde kendini gösterir: Porotik tip
(topluiğnebaşı iriliğindeya da daha küçük delikler) ; trabeküler tip (kü

çük delikler birleşip,değişik yönlere uzanan yarıklar halini almıştır);krlb
rotik tip (delikler daha iri ve çok sayıda olursa). Cribra orbitalia, ilk .kez
1888'de Alman araştıncı Welcker (in Steinbock, 1976) tarafından tanım

landı. Çıpla:k 'gözle rahatlıkla görülebilen bu yapı daha ziyade çocuklarda
belirgindir. Gerçekten de, kafatasıarını incelediğimiz çayönü yetişkinle

rinde eribra orbitalia yoktur. Oysa, çayönü bebeklerinden S'inde bu lezyon
orbit tavanında açık biçimde kendini gösterir (Resim: 5). Bunlarınhepsi

de 0-5 yaş grubu içine girerler. Belki de bebeklerin ölümünde cribra orbi
talia'ya yol açan rahatsızlığınpayı büyüktü.
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Erişkinlerde cribra orbitalia'nın görülmemesi, bebeklik aşamada

meydana gelen bu patolojik izlerin yaşla beraber giderek silinip kaybol
masından ileri gelir.

Demir eksikliğinin, bebeklerde orbit tavanında bazı lezyonlara )"01

açtığı çoğu araştırıcılartarafıııdan ileri sürülmektedir. (Fornaciori, Mal
legrıi, Bertini ve Nuti, 1982). Eğer bu izler kafatasındatek başına görülür
se, daha doğrusu or·bit tavanında sınırlı kalmışsa bebeğin besinlerle yeter
li demir alamadığı (iron deficiency) ve ciddi ölçüde kansız kaldığı anlaşı

lır. (Wing ve Browrı, 1979) Kronik demir eksikliğindenortaya çıkan cdb
! ra orbitalia, aynı zamanda, başka rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir :
bunlar arasındakronik bir enfeksiyon, trahom ya da başka hastalıklar sa

ıyılabilir.' Cribra orbitalia, eğer kafatasında porotic hyperostosis'Ie 'bera
ber ortaya çıkmışsa, bu dururnda thalassemia ya da rnalaria He bağlan

tısı düşünülebilir. Angel (1967), araştırmalarında.bubağlantıyı kanıtlayan
sonuçlara varmıştır. .

3. Porotic hyperostosls (osreoporosts syınmetrica) :

Bu patolojik oluşum sadece Anıtsal Bina'dan çıkan .iskeletlerin ka
fataslarındagözlemlendi (Resim: 6); 4 erişkinin frorıtal, parietal yada ok
sipital kemiklerinde dış kemik yüzeyi (tabula ekterna) süngerimsi bir gö
rünüme sahiptir. Kafataslarında,dış duvar hemen hemen tümüyle tahrip
olmuştur.Amtsal Bina'dan gelen bir kadına ait kafatasındadiplee'nin de
aşırı ölçüde kalınlaştığıdikkati çeker. Bu kalınlaşmaIlk anda akla kronik
demir eksikliğini getirmektedir. Ancak, söz konusu kafatasında orlbit ta
vanı cribra orbitalia'ya sahip değildir, Daha önce değindiğimizgibi, belki
çocuklukta bu lezyon vardı; yaşla beraber kayboldu. Kafataslarındaporo
tic hyperostosis görülen erişkinlerin Kafataslı Bina'dan çıkması, eıvlerin

tabanları altına 'gömülenlerde ise bu rahatsızlığınhiç bulurımaması olduk
ça ilginç ve .düşürrdürücüdür.

Diplee'deki anormal kalınlık ve porotic hyperostosis, Çayönü dışın

da Karataş ve Kalınkaya Erken Bronz çağı dskeletlerinde de bulundu (M
gel.ve Bisel, 1986). PO-J1OIic hyperostosis'in etiyolojisi 'hakkındaşimdiyeka
dar çeşitli görüşler ileri sürüldü (Steinbock, 1976). Hematoloji ve radyo
Ioji alanındaki son gelişmeler, birçok hematolojik ra'hatsızlıklarınkafata
sırıda .porotik yapınınmeydana gelmesinden sorumlu olduklarınıgösterdi.
Thalassemia rnajor, tıpkı sicklemia gibi, kalırsal koşulların yanısıra, kalıt

salolmayan (özellikle demir eksikliği) koşulların yol açtığı kansızlıktan

sorumlu tutulur (Stuart -Macadaın, 1987; Ascenzi ve Baliştreri, 1977').

(3) Crlbra oroitalla'nın görüldüğü bir Çayönülü bebekte menenjite de rastladık,

O halde her iki patoloibk durum erasında bir bağlantı olmalı.
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Nıalasseınia rninor, kafatasındaherhangi bir iz bırakmaz, Oysa, Thalasse
mia major, tahribatımkemikte de yapar; bu sonuncunun en belirgin izleri
tabula externa'dadır. çayönü Neolitik çağ kafatasıarı ve aynca Byblos
Kalkolitik çağa ait bir çocuk kafatası (Ozbek, 1981) bu tahribatın en gü.
zel örnekleri sayılır.

4Meneı:ıjit (Meningitis) Kafatası iç duvarında (tabula interna) bu
bulaşıcı rahatsızlığınyol açtığı Izler çok ince kıvrımlarve kabartılar şek

Iindedlr.Bu kıvrımlar, değişikyönlere yayılanbir desen oluşturur.Menen
jit, çok bulaşıcı ve ayın zamanda kısa sürede öldüren bir hastalıktır.İnce

lediğimiz çayönü bebeklerinden ikisinde bu hastalığın teşhis edilmiş ol
ması, en azındanAnadolu'da rnenenjiti: Neolitik çağa (zamanırnızdanyak
laşık 10.000 yı:! öncesine) kadar götürmemize olanak vermiştir. Öte yan
dan, bu yıl yapmış olduğumuz bir incelemede (ÖıJbek, baskıda) İznik'te

bir Bizans kilisesinden çıkarılan bebek iskeletlerinde de yaygın ölçüde
rrıenerıjite rastladık, O halde, bu hastalık çağlar boyu Anadolu'da bebek
leri tehdit etmiştir (Resim: 7).

5. Hernatom: Kemik üzerinde muhtemel bir travmadan kaynakla
nan doku zedelenmesirrde, kanamanın oldnğıı yerde, kemikten daha koyu
renkte ince bir ikincil kemik tabaka meydana gelir. Hematom, bir kemik
neoformasyonudur. çayönü insanlarında 14 yaşlanndaki bir çocuğıın alt
çenesinde. sağ çene kolunda hernaroma rastladık. Bu oluşum, eski insan
ların iskelet :kalıntılaondasık sık göri,ilür; örneğin Dastugue (1979), Fran
sa'da Farineourt adlı bölgeden çıkarılan mezolitik çağa ait bir yetişkinin

alt çenesinde hematoma rastlanınıştır.

6. Travmatik İzler : İskeletlerini incelediğimiz 6 Çayönülünün ka
fatasında travmadan kaynaklanan izler vardır. Bir erişkinin sağ parietali
üzerinde, oksipitale yakın bölgede; bir başka Çayönülüde bregrna 'bölge
sinde, sajital ve koronal dikişlerin birleştiği noktada; yine bir başka eriş

kirıde, bu kez sağ parietal tümsek üzerinde; ayrıca iki erişkinin parietal
kemiklerinde travmatik izler bulunur. çayönü erişkinlerinde gözlemledı

ğimiz lezyonlar daha ziyade yuvarlak çöküntü (Resim: 8) biçimindedir.
Tüm örneklerde depresyon parietal bölgede sınırlı kaldığı 'halde, bir altın

cı erişkinin kafatasında sağ orbitin dış kenarında 5 mm genişliğindebir
çöküntü görülür.. Eski insanlara ait kafatasıarında travmatik izler (kı

rıklar, yuvarlak çukurlar vb) genellikle başa yönelik vurma ve çarpmalar
dan ileri gelir. Bunlar doğrudanya .da dolaylı olabilir. Ok, mızrak ucu, taş

gibi sert ve delici cisimler tarihöncesi insanının başında bu tür yaralan
malara yol açabilecek niteliktedir.

7. Temporomandibular osteoarthritis: çayönü yerleşim alanının

Kafataslı Bina'sından çıkarılan bir erişkine ait alt çenede rrıarıdibulakon-
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dili (temporal kemikle eklem yapan yumru) artritik bir deformasyon gös
terir. Bu tür osteoar'tritik değişmenin dişlerdeki aşınmaya, çenenin çeşit

li yönlerdeki hareketini sağlayan ligamerrtlerdeki yırtılmaya ya da tem
porornandibnlar bölgeye yönelik travmatik nedenlere bağlı olduğu dü
şünülmektedir. çayönü bireyine ait mandibulanın sadece bir kolu korun
duğu için artritik değişmenin simetrik olup olmadığı hakkında bir şey

söyleyemiyoruz. Aynı şekilde, kondilin eklem yaptığı fossa mandibularis
de bulunmadığı için, adı geçen bölgedeki eklem yüzeyinin ne gibi bir art
ritik bozulma gösterdiğini bilemiyoruz. Eski Anadolu halklarında, alt
çene kondili ile temporal bölge arasındaki eklemleşmede ortaya çıkan bo
zukluklara ilişkin incelemeler Bostancı (1973) ve Alpagut (1979) tara
fından gerçekleştirilmiştir. Elimizdeki mandibula ise Anadolu toplum
larına ait en eski örnektir. Öte yandan, benzer eklemleşme düzensizlik
lerine çeşitli eski insan gruplarında rastlanmıştır..Fransa mezolitik in
sanları (Dastugue, 1979), Kuzey Afrika epipaleolitik insanları (Dastugue
(1962), M. Ö. 1580-1090 yılları arasıyla .tarihlenen Nubia topluluğu

Alexandersen. 1967) bu hastalığa ait örnekler sunarlar. Dünyada bilinen
eski temporo-mandibular artritik örneği ise Krapina neandertaline ait
tir (Pales, 1930). Pales, günümüzde bazı ilkel topluluklarda bu rahatsız

lığın görülme sıklığına ilişkin bilgiler de vermektedir; örneğin Yeni-Heb
ridlerde % 5,6, Yeni-Kaledonyalılarda % 24,02 ve Loyalti yerlilerinde
% 26,4 oranında osteoartristis'e rastladığından söz etmektedir (Pales,
1930).

B. Gövde:

ı - Eklem Hastalıklan (Arthritis-Spondylitis),

Gövde ve ekstremitelere ait kemiklerin eklem yüzlerinde çeşitli ne
denlere bağlı olarak meydana gelen tahribatı tanımlarken genel anlamda
arthritis terimini kullanmaktayız, Bir. paleopatolojik incelemede, her-.
hangi bir artritik örnek aşağıda sıralayacağımız çeşitlerden birine dahil
edilebilir (Steinbock, 1976) :

a. Osteoarthritis (Dejenerativ eklem rahatsızlığı)

b. Osteophytosis (omur gövdelerindeki uzantılar)

c. Travmatik kökenli arthritis
d. Romatizmal arthritis
e. Ankylosis
f. Enfeksiyonel arthritis
g. Gut

Çayönü insanlarındaartritik değişme çoğunlukla omur gövdelerinin
eklem yüzlerinde ya da gövde kenarlarında görüldü. Eklem yüzeylerin-
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deki tahribat, daha ziyade, çökme ve porotik bir yapıyla karşımızaçıkar
ken, gövde kenarlarındaki değişme osteofit adı verilen kemiksel uzantı

larla kendini gösterir. Bu sonuncu durum genelde yaşlanma süreciyle veya
yapılan işle yakından ilgilidir. Arthritis, çayönünün erişkinlerin 23'ünde
gözlemlendi (Resim: 9). Bunlardan 14'ünde omur gövdeleri, arthrltis'in
yol açtığı tahribata sahiptir ve travmatik kökenlidir, Bu tür lezyonlara
hücre planlı evlerin tabanıarına gömülenlerde daha sık (% 68,7) rastlı
yoruz. Bazen, omur gövdelerinin yanısıra, travmadan ötürü iki omurun
karşılaştığıyan eklem yüzeylerinde tahribat ve hatta kaynaşma görüldü.

çayönü insanlarının omur gövdelerinde spondylitis'e de rastladık.

Nitekim, 6 Çayönü1ü erişkinde, omur gövdelerinin ön ve yan kenarların

da aşağı ya da yukarı doğruuzanan osteofit adı ile bildiğimiz kemiksel
uzantılar bulunmaktadır. Spondylitis, travmatik arthritis gibi Çayönü'n
de pek yaygın değildir. Osteofit uzantılar oluşurken omur gövdesi her
hangi bir çökme ve deformasyon göstermez; dolayısıyla bu açıdan os
teoarthritis'ten ayrılır. Osteophytosis, genellikle 60 yaşın üzerindeki tüm
bireylerde görülür (Steinbock, 1976}. Ancak, dejenerativ değişme 30 yaş

larında başlar (Ubelaker, 197~). Bu oluşum sürecinin kişinin yaptığı fi
ziksel eforla da ilgisi olduğunu hatırlatmak gerekir.

İki Çayönü1ü erişkine ait el ve ayakparmaklarında osteoarthrltis'in
yol açtığı osteofit denilen kemiksel çıkıntılar vardır. Yalnız, bu türden
rahatsızlıklar çayönü insanlarında pek yaygın değildir.'Bir başka Çay
önülü erişkinde ise femur'un distal eklem yüzü artritik tahribata sahip
tir.

2 - Kistik Oluşum: Hücre planlı evlerin tabanıarı altından çıka

rılan erişkinlerdenbirinin tibiasında, distal kısımda fındık iriliğinde bir
kist görülür. Kemiğin bu hizada enine kırılmasıyla tesadüfen farkedebil
diğimiz bu kavitenin bakteriyel kökenli bir iltihaplanmadan kaynaklan
dığını tahmin ediyoruz. Kemiğin bu bölgesindeki osteoklastik tahribat
oldukça belirgindir. Ayrıca, tibia'mn astragalus ile eklem yapan yüzün
de de itihap izleri bulunmaktadır.

3 - Osteomyelitis: Kernikte, çeşitli mikroorganizmaların yol aç
tığı iltihaplanmaya verilen genel bir addır. Daha ziyade ilik kanalındaki

iltihaplanmaya bu ad veriliyorsa da, periostitis (kemik zarı iltihaplan
ması) ve osteitis de osteomyelitis içinde yer alır. Normal koşullarda ke
mik, bir canlıda, dış çevreye açık değildir; dolayısıyla, patojen faktörler
kemiğe kan. dolaşımı yoluyla ulaşır. Çıban, derideki herhangi bir yara
lanma ya da deri altında meydana gelen bir abse osteomyelitis'e yol aça
bilir. Bazı durumlarda ise, kemik, kırılma veya derideki yanma sonucun
da da iltihap kapabilir.
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çayönü'nde Hücre Planlı evlerin tabanıarı altında bulunan bir
erişkine ait iskelette osteomyelitis görüldü. Bireyin sağ baş parmağında

(phalanx proximalis pollicis) distal tarafta S,S mm. uzunluğunda4 mm.
genişliğinde (Resim: 10) bir delik bulunmaktadır. Parmağın uç kısmın

da açılan bu deliğin çevresinde belirgin iltihap izlerine rastlanır.

4 - Kemik Kınlması: Hücre Planlı evlerin tabanından çıkarılan

bir yetişkine ait sol ulna gövdesinde, distale yakın kısımda, kemiğin kı

rıldığını ve daha sonra da kaynaştığını belirledik. Kırılan bölgede za-
. manla oluşan callus'un (Resim: 11) olgunlaşma derecesine bakılırsa,

bireyin bu olaydan sonra uzun süre yaşadığı anlaşılır.Ulna gövdesinde kı

rık kısımlar aynı doğrultuda sağlıklı biçimde kaynaşmış olup herhangi
bir dislokasyon görülmez. o halde, burada ilk akla gelen, hastanın tedavi
görmüş olması ve kırık yerine yapılan bilinçli müdaheledir. Zaten, kemi
ğin düzgün kaynamasıve iltihabın meydana gelmemesi bunu kanıtlamak

tadır (Özbek, baskıda).

Kemik kırılmaları, daha doğrusu genelde travmatik lezyonlar, ata
larımızda oldukça sık rastlanan bir olaydır. Kırılan bölgede, iki kemik
uzantının ucunu birleştiren callus hızla ve bol miktarda oluşur. Bir ke
miğin onarım hızı birçok faktöre bağlıdır; bunlar arasında bireyin yaşı,

kırılma şekli, vaskülarizasyon derecesi, kırık uçlar arasındaki esneme
derecesi ve nihayet enfeksiyonun varlığı (Steinbock, 1976). Kazılarda çı

karılan iskelet kalıntılarındabir kırığın meydana gelmesinden sonra ki
şinin ne kadar yaşamış olduğunu saptamak çok zordur. Kırığın tümüyle
kapanması 1 ay ile 1 yıl arasında gerçekleşir. Tabii, burada, yukarıda

saydığımız faktörlerin payı bulunmaktadır.

5 - Diğer Enfeksiyonel Hastalıklar: Hücre planlı evlerin taban
altlarında bulunan bir erişkine ait sırt omurlarında gövdenin hipervas
külarize olduğu ve aynı zamanda yassılaştığı görülür. Bu patolojik yapı

nın osteoporosis'ten ileri geldiği anlaşılmaktadır.Yine bir başka yetişki

nin bel omurlarındagövde eklem yüzeyleri, omur disklerinde kendini gös
teren bir enfeksiyon sonucu belirgin lezyonlar taşır. Ayrıca, hücre planlı

evlerden çıkan 14 yaşlarında bir çocuğun bel omurunda, gövdenin ön ve
yan yüzlerinde değişik yönlerde uzanan irili ufaklı yarıklara rastlanır. Bu
tahribatın postmortem olmadığı kesindir. Bakteriyel kökenli bir enfek
siyondan ileri geldiği tahmin edilmektedir. Paleopatolojik kaynaklarda
benzer bir örneğini bulamadığımızgibi, Amerikalı araştırıcı J. Buikstra
da 4 kesin teşhisdebulunmanınzor olduğunu ifade etti (Resim: 12). Eski
insanlara ait iskeletlerde hastalık izlerini araştırırken çoğu kez çeşitli

güçlüklerle karşılaşılır; birçok enfeksiyonel rahatsızlıkların kemikte yol

(4) Araştıncı ile yapılan kişisel görüşme
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açtığı tahribat aynı olabilir. Nitekim, çayönü'nde buna benzer bir olaya
tanık olduk; hücre planlı evlerin tabanında bulunan bir erişkin iskeletin
omurlannda (belomurları) gövdenin alt ve üst eklem yüzleri tahrip ol
muş, gövde kenarlannda küçük osteofitler oluşmuştur.Bakteriyel köken-. o'.
li bir enfeksiyonel süreç tahribatını disk düzeyinde yapmış olduğu gibi;
söz konusu omurlardaki lezyonlar parazitik ya da mycotic kökenli de ola
bilir.

çayönü kazılarındabugüne kadar gün ışığına çıkanimış olan insan
iskeletleri üzerinde belirlediğimiz hastalıklan ve travmatik durumlan,
görülme sıklıklanna göre değerlendirmeye çalışırsak, çayönü Neolitik
halkının genel sağlık tablosu bizce daha açık biçimde ortaya konmuş

olur (Resim: 13).

V. özet:

çayönü yerleşim bölgesinde bugüne kadar yapılan kazılarda toplam
402 insanın iskelet kahntısına rastlandı. Buluntulann % 61,5'i Kafataslı

Bina'dan, % 38,5'i ise evlerin tabanlan altından çıkarıldı. Son iki yılın

iskeletleri dikkate alınırsa, çocukların çayönü popülasyonunda % 41,5
oranında temsil edildiği anlaşılır. Yüksek oranda görülen çocuk ölüm
leri aslında çayönü yerleşmesinde genel bir olgudur. Bebekler arasında

en fazla ölüm 1-5 yaş arasında olmuştur. Erişkinler içerisinde 20-30 yaş

grubunda ölenler çoğunluktadır. çayönü insanlarının ortalama ömrü
28,4'tür.

çayönü'nde Akdeniz ırkının temsilcileri yaşamıştır. Bu insanlarda
boy, erkeklerde ortalama 1,70 m., kadınlarda 1,57 m. dir. Birçok enfek
siyonel hastalıklar ve beslenme bozukluklan (özellikle bebeklerde) ke
mik ve dişlerde kalıcı izler bırakmıştır. Demir eksikliği, thalassemia ma
jor, eklem rahatsızlıkları (omur, el ve ayak parmaklan ile uzun kemikle
rin eklem yüzeyleri), kemik iltihapları, kulak enfeksiyonları. menenjit.
bakteriyel kökenli çeşitli kemik lezyonları,kafatası ve uzun kemiklerdeki
kırık ve yaralanma izleri çayönü çocuk ve erişkinlerinde saptadığımız

bellibaşlı patolojik rahatsızlıklardır.O halde, günümüzde yaygın olarak
görülen birçok hastalıklara Neolitik çağda da insanlar yakalanıyordu.
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TABW: V _ ÇAYÖNO iNSANLARıNDA KAFATASı ÖLÇO (mm)
VE ENDİSLERİ

ERKEKLER
Ç1"M Ç1"M Ç1"w Ç1"w Ç1"M Ç1"n Ç1"" Ç1"" Ç1"" Ç1"" Ç1"" Ç1"n

Ç1"n Ç1"" Ç1"" cw cw Ç1"'" CA BM BM HC BR Ç1"'" cc Ç1"" "N CC HD
HO3-1/9 30Lh/I CI,.. 3-3/8 =. 2ll'N9/h e.e/a 2-68/5 M<V' e-c/ıs 1-15/2 UoM,. 19N.ıo ~"'"

WM8/e 3-4/19 ~"'"
,"""

--- ------ --- ------- --- --- ---- --- ----- ---------- ------ ----
En Büyük Uz, 192.5 .'" ". ".
En Bilyiik Gen. ,.,

"" 1327 ". ". <37 '" '" H"
En küçük alın ~n. '00 .,.
En büyük alın Gen. '" uo '" ,'O U.
Blori'kıiler Gen. ıaı

,,,
BlBBtaryanGen. US '" W ıocs ıoe U,
Blmastold Gen. ııa 00.' m
Po-Br Yillı:: (Snğ.J H" "'S 131,5 '" '" 131,5 127.5
Po;Br Yük rson ,'O. ,'O ,,, '" '" ıa

Po-Po Gen. u. 116.5 ,,>B ıas

Po-Br Izdüşiim Yük. no no 117.5 '"Fronta1 dokru '" 114.5 ,,,
ıoa 118.5 ıoı

Frontal yay "S. m '" ,w "o ı ıs

Parietal dokru ıar 119.5 118,5 11IM rıa 111,5 m ıaa 127,5 ,,, 121.5 ıeae

Paıielal yay <37 ı.. ıso ısa '" "S ". <37 ,.. ,'O '" ,..
Okslplta! doğru u•• '" U. W
Okslpi'tal yay ırr '" '" ns
Tü.ın yüz yük. ".Üst yılz yük. as 00
Spino-a1v. yılk. as.s ıs

Bljuga! gerı. HO
Olmaksiler gen. W '"Bıı.igomatlk gen. '"Mak5ilo-a!v. uz. es
Maksııo-alv. gen. ea 'B>
B~yük. 00 ae
Burun gerı. aa
Oııbit gen. se
Orblt yük. 43,5
Blorblter gen. "Damak uz,
Damak gen.
Kflfatııın and ,., raa 66.3 tae
Fmnto·paıietaıollQ M"

•aa
Frontal end. ".'Po-Br/uz, önd, 61,8 eae
Po-Br/"",n. end. ".0 eı.e
Fronlal-sajlta! end. 00.' 00.' W., 67.6

Parleta!-sajlı.aı <ınd. W' es.a 91,1 00.' es.e ". 86,7 89.7 91.0 M.' eıe ." ".,
Okslplta1"sajital and. es.a 79,8 ".' ".üst yüz prognatlz.ınns.

Beyln·yOz transv:.end. 91,7
Ost-yüz end eas
Tüm yüz. and.- Buııın ond. 46.6 43.6

u.> Orblt end ".'.....
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TABLO: YI - ÇAYÖNÜ INSANLARıNDA ALTÇENE ÖLÇÜMÜ
(mm) VE ENDISLERI

ERKEKLER
ÇT'7S erra cr-e CT'M ÇT'8l ÇT'78 <;r84

ÇT'70 AC3-0 SE KE ÇT'85 20M CG ÇT'''' HD BM <;r84 cree ÇT'86 ÇT'86
R.17.3 5,],5 13-0 1!-2I3 BR 1-15/2 'V. 3-23/2 19N 10 3-1/9 2-516 30N 2-6 lzote nM2-7S BM2-66/5
--- --- --- --- ------ ------ ------

Alt çene uz los 104
Alt çene gen. ne.s 116
Bigonyok gen. 8l 106,5 103,5 ıru

Çene kolu yük. 57 ss 57 eo
Çene koLu gen. 34,5 33,5 32,5 31 . 31 34 32 31,5 34
Simfizyen yUk. 31,5 35.5 36.5
Mı,Mı yük, 33 29 25 29 28 32 29.5 31,5 32 31
Simfizyen Kal. 14 16
Mı·Mı Kal. 13 13 14 19,5 17 17 17,5 21 15
Menton açısı ",'

Gonyon açısı 134'
Uz/gen. end. 86,'" 66,1

Çene kolu end. 57,0 56,3 59,6 53,3

Kuvvet end. 39.3 44,8 41,3 60,6 53,1 ",S 65.6 48,3

TABLO: YI - ÇAYÖNÜ INSANLARlNDA ALTÇENE ÖLÇÜMü
(mm) VE ENDISLERI
KADıNLAR

ct-e, ÇT'84
ÇT'72 ÇT'78 GW ÇT'.1 ÇT'78 GW ÇT'78 ÇT'61 ÇT'84 ÇT'1rI

HGG-O/S HB3-14 3-3/1 CM4.() HB 3-12 3-1211 HB 3-13 cl 3-514 BM2-IB ZoN7·12

--- --- --- ---- ------ --- ------
Alt çene uz, 109,5 100 00 104 101 101,7

Alt çene gen. 101,5 112 114 110 . "" 112

Bigonyak gen. 93 se 66,5 95 66 se
Çene Kolu yük. 52 55 48,5 sa 53 ss
Çene Kolu gen. 35,5 34.5 36 33,5 34,5 32

Simeızyen yük. 3G 32 37 3. 32

Mı·Mı yük. 30,5 30,5 31 31 28' 25 29,5 30,5 28

Sımfizyen KaL. 14,5 13,5 14,5 14

Mı-Mı Kal. 16,5 18,5 14,5 11,5 17 16,5 15,5 16 i.
Menton açısı 76' 79' ..' 6.' asO
Gonyon açısı 134' 125' 123° 124° .127°

Uz/gen. endisi 107.86 89,28 78,94 94,54 95.28 00,.

~-
Çene Kolu end 68,26 67.72 74.22 63,20 65.09 56,1

'" Kuvvet erıd, 84,09 60,65 46,77 37,011 60,71 66 53,54 52,4,5 <3,0

'"
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ÇT'78 HD 3-1/9

ÇT'78 HB 3-2/4

ÇT'78 HB 3·13

ÇT'81 Ci 3-5/4

Resim : 3 - çayönü erişkinlerinde ka!::+asmm yandan görünümü
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ÇT'M CW 3-3/5, S,10

ÇT'a4 CW 3-12/1, s.ıs

• CT'a1 CG 3-23/2

ÇT'7a HB 3-12

Resim: 3 - l.;ayonu "n~ıul1J"'nn(1e kafatasınm yandan görünümü
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ÇT'81 CM 4-8/4 ÇT'85 17N 3-4/19

ÇT'78 HD 3-1/9

Resim i 3 _ çayönü erişkinlerinde kafatasmm yandan ve önden görünümü

143



Resim , 3 - ÇT'87 8-22/4 2BL

Resim r 4 - ÇT'81 BM 2-22/24
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Resim • 5A - ÇT'84 20M s.n

Resim , 5B - ÇT'84 20L. 4-50

Resim , 5C - ÇT'SL. BM 2-22/22
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Resim , BA - ÇT'S7. BM 2-92/f. s. S

Resim , BB - ÇT'SB BM 2-79
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Resim , 7 - ÇT'S4 20L 4-50

Resim, S - ÇT'S7 BM 2-92/g 8,4
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Resim , nA - ÇT'07 BM 2-100/1

Resim '. 9B - ÇT'OO BM 2-59 s.s
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Resim , ge - ÇT'76. HC 3-0/15

Resim, 9D - ÇT'81 CM 4-6/4
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Resim, DE - ÇT'81 CM 4-8/4

Resim , LO - ÇT'84 IBM 1-3
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ıı tiLU tl IlUUfffı
Resim, 11 - ÇT'7B HB 3-13

Resim, 12 - ÇT'7B HD. 3-2/4
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VAN/DİLKAYA'DA İKİ BEYİN AMELİYATI VAK'ASI

Erksin GÜLEÇ"

Van-Dilkaya Höyüğü'ndeki arkeolojik kazılarda elde edilen paleo
antropolojik malzeme üzerindeıki incelemelerimiz sırasında, iki trepa
nasyon vakası ile karşılaştık. Muhtemelen M. Ö. 9 -7. yüzyıla ait bu ör
nekler, eskiliği yanında, Anadolu'ya ait bilinen kafa-delgi ameliyatları

içinde 'delme tekniğiyle yapılmış ilk bulgular olması bakımından önem
kazanmaktadır.

Bu trepanasyon işlemlerine ilişkin araştırma sonuçlarımızı sunma
dan önce, trepanasyon'u ve bu tıbbi yöntemin yeryüzündeki nygulama
alanlarını tanıtıcı bilgiler vermenin yararlı. olacağı düşüncesindeyiz.

AL Trepanasyon İşlemine İlişkin Bilgiler: «Trepanasyon», kafatası

delgi ameliyatıdır.'1<:afatasının değişik yerlerinde, çeşitli tekniklerle farklı

biçimlerde delik açılarak gerçekleştirilmiştir. Terapatik ve ritüel amaç
larla yapılan bu işlem hem canlı, hem de ölü insanlar üzerinde uygula
nıyordu,

Neolitik dönemlere kadar uzanan eski bir geçmişi olan bu yönte
min, başlıca üç nedenle gerçekleştirildiği anlaşılıyor: 1

1 - Tıbbi Tedavi Amacıyla: Yaralanmış, kırılmış kafatasıarının te
mizlenmesi, kemikler üzerinde herhangi bir nedenle oluşan iltilıabın ve
yaraların tedavisi (örneğin, otitis media, mastoidis, syphilis) için uygu
lanırdı.

2 - BüyüselTedavi Amacıyla: Başağrısı, vertigo, neuralgia, coma
delirium, meningitis, convulsion, epilepsy, intracranial tümörler ve akıl

hastalıkları gibi rahatsızlıkları gidermek için uygulanırdı. Kafaya giren
'kötü bir ruhun yolaçtığına inanılan bu sorunların, açılacak bir delikten
kötü ruhun çıkmasıyla giderileceği düşünülürdü.

3 - Tılsım Çıkarma Amacıyla: Bazı dinsel törenler sırasında baş

vurulurdu. Genellikle, başarılı trepanasyon geçirmiş ölülerin kafatasın

dan alınan kemikler uzun yaşam getireceğine inanılarak, büyü, tılsım,

muska için kullanılırdı.

1°) Doç. Dr. Erksin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül
tesi. Antropololı Bölümü. Paleoantropoloji Anabilim Dah.

(ı) Lisowsky, 1967. s. 651 - 672.
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Yukarıda saymağa 'çalıştığımız genel amaçlara yönelik olarak uygu
lanan trepanasyonun değişik tekniklerle gerçekleştirildiğibelirlenrnlştir.

Bu yöntemleri de şöyle sıralayabiliriz:'

1 - Kazıma yöntemi: Çeşitli aletlerle önce, lamina exterrıa ve
:!iploe kazınmaktadır. Sonra da daha yavaş ve çok dikkatli olarak lamina
interna kazınarak dura mater ortaya çıkarılmaktadır.

2 - Oluk açarak delme yöntemi: Keskin, 'kesici bir aletle kafa üze
rinde yuvarlak bir alan oluşturacak biçimde, bir dizi oluk açılmaktadır.

Bu teknik, muhtemelen kafadan yuvarlak bir parça çıkarılmak istendi
ğindekullanılıyordu. Bu yöntem çok yaygın olup, Kenya'da günümüzde
de uygulanmaktadır.

3 - Delme-kesme yöntemi: Kafatasının kemik çıkarılacak bölge
sinde genellikle matkapla delikler açılır. Bu işlem sırasında lamina in
terrıa'ya kadar inilir. Daha sonra, deliklerin arasındaki lamina interna
keskin bir aletle ve dura mater zedelenmeyecek biçimde kesilir ve parça
çıkarılır. Bu yöntemin özellikle Ortaçağ'da yaygınlaştığı belirtilmektedir.

4 - Düz keslklerle kafa delme yöntemi: Bu teknikte beyin zarmı

zedelemederı düzgün kenarlı, geometrik şekilli kemik parçaları çıkarıl

maktadır.

B) Prehlstorlk ve Erken Dönemlerde Dünyadaki ve Türkiye'deki
Trepanasyon Örnekleri: Neolitik dönemlerden başlayarak Dünyanın bir
çok bölgesinde trepanasyon işlemi yapılmaktaydı. Kremasyonun yaygın

laştığı dönemde (Özellikle Bronz Çağında) bu konuya ilişkin veriler azal
makta, Demir Devrinden başlayarak yeniden çoğalmaktadır. 'I'repanas
yona bütün eski kıtalarda rastlanmış olması, insanlığın bu tıbbi işleme

gösterdiği yaygın ilginin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.Avrupa'da.
İskandinavya, Britanya, Orta ve Doğu Avrupa ve Balkanlarda, Asya'da.
Doğu-Güneydoğu ve Yakındoğu'da, Afrika'nın Kuzeyinde, Kuzey, Orta ve
Güney Amerika'da Trepanasyon örnekleri bulunmuştur'.

Bu geniş tarihsel süreç ve alan içinde, trepanasyon, gerek uygulanış

ve gerekse kullanılan teknikler açısından farklı biçimlerde karşımıza

çıkmaktadır. Örneğin, Peru örneklerinde, Kafatası delgi işlemlerinin

% 48,2 oranında solda, % 29,5 oranında sağda, % 22,3 oranında orta ke
simde (median'da) uygulandığı belirlenmiştir'.Avrupa örneklerinde ise,

(2) Lisowsky, ı967, s. 662 vd
(3) Lfsowsky, ı967, s. 65ı vd.
(4) Lisowsky, ı967. s. 660.
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trepanasyonun en çok parietale uygulandığı, bunu, frontal, occipital ve
nadiren temporal kemiklerin izlediği belirtilmektedir s.

Peru ve Filistin trepanasyon örneklerinin ilginç bir benzerlik gös
terdiği saptanmıştır. Her iki bölgeye ilişkin bulgulardan, işlemin parieta!
kemikte dörtgen delikler açılarak gerçekleştirildiği ve 'operasyon sıra

sında taş aletlerin kullanıldığı ortaya konulmuştur. Birbirinden kıtalar

arası .uzaklrkta bulunan Filistin ve Peru'da M. Ö. 8 -7. yüzyılda ayın

ameliyat tipinin görülmesi, ya teori göçüne. ya da, daha güçlü bir ola
sılıkla, dürtüsel bir olguya bağlanmaktadır'.

Dünya üzerindeki trepanasyon örneklerine paralelolarak Türkiye'de
de benzeri vakaları gösteren bulgular ortaya konulmuştur. Anadolu'da
bilinen en eski örnek 1\:1. Ö. III. bin ortalarına kadar gitmektedir. Bu tre
panasyon işlemi Samsun ikiztepe'ye aittir ''. İkincisi ise Kayseri Kül
tepe'de bulunmuştur.Asur Ticaret Kolonileri çağına ait bu bulgu M. Ö.
II. bin başlarına konulmaktadır8. Bizim, bu araştırmada değerlendirdi

ğimiz Varı/DilkayaTrepanasyon örnekleri de, Eskiçağ dönemine ait olup
M. Ö. I. bin başlarında gerçekleştirilmiştir.Anadolu için dördüncü trepa
nasyon bulgusu, İznik'te ele geçirilmiş olup, geç Bizans dönemine (M, S,
13. Yüzyıl) konmaktadır ",

C) VanlDilkaya Trepanasyon İşlemleri: Belirlediğimizbeyin ame
liyatının uygulanmış olduğu iki kafatası 1986 yılında yapılan kazı sıra

sında, Dilkaya Höyüğü'nün alt seviyelerinde yer alan Oda Mezar içinde
bulunmuştur.IBu kafataslan, birbirine karışmış yüzlerce parça arasından

seçilerek yeniden oluşturuldu(Resim: 1 -2).

Kafatası ameliyatı geçiren Dilkayalı bireyler, yukarıdada belirtti
ğimiz gibi M. Ö. 9-7. yüzyıllar döneminde yaşarmşlandı. Bu sıralarda

Varı/Dilkaya çevresi kültürel bakımdan parlak ve hareketli bir dönem
geçiriyordu. Kuzey Mezopotamya'daki Asur devletinin zayıflamasıüzerine
Van Gölü çevresinde gelişme fırsatı bulan Urartu Krallığı M. Ö. 7. yüz
yılda daha da genişlemişti10. Aynı sıralarda, Güneydeki Sümer kökenli
Mezopotamyakültürü en olgun dönemini yaşamakta, Hitit kültür teme
line dayalı Anadolu'da ise Batıdaki İon sehirlerinden, Lydia, Phrygia, Geç

(5) Lisowski, 1967, S. 659. Piggot, Çekoslovakya'da rastlanan örneklerin çoğunun

frantalde uygulandığını belirtirse de, Ruffer, partetal bölgenin operatör için
elverişli bulunmasından dolayı daha çok tercih edildiğini Ilert sürmektedir.
Ltsowskt. 1967 s. 659

(6) Starkey. 1936, s. 170.
(7) Backofen, ı985.

(8) Şenyürek. 1958.
(9) Özbek. 1988.

(ıO) Akurgal, ı959. Burrıey, 1957. Mellaart, ı975. Ramsay, ı960.
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Hitit şehir devletleri ve Urartu'ya kadar uzanan bir canlılık göze çarp
maktaydı. Kıyısında Dilkaya'nında bulunduğu Van Gölü çevresi, hem
tarımsal imkanlara sahip olması bakımından, hem de Anadolu, Mezo
potamya, İran've Kafkasya arasındaki demografik ve ticari hareketliliğin

üzerinde bulunduğu için daha da gelişmişti. Öyle ki, yörede yeni şehirler

kurulmuş ve değişik bölgelerden «kadın ve erkekler» getirilerek iskan
edilmiştiLI. Böyle bir ortamda gerçekleştirilmişolan Dilkaya beyin ame
Iiyatlarmı, kapalı bir toplumıin tesadüfi uygulamasından öte, başka bir
gözle değerlendirmek daha isabetli olacaktır.

Van/Di-Ikaya'ya ait birinci trepanasyon işlemi genç bir kadının ka
fası üzerinde gerçekleştirilmişti. İncelediğimiz bu kafatasındaki bütün
suturlar açıktır. Morfolojik yapısı Akdeniz grasil tipinin özelliklerini
yansıtmaktadır. 76,3lik kafa endisi değeri mezosefal grubunun alt sını

rına yakındır. Diğer ölçüleri ise şöyledir:

Max. Uzunluk
Glabella - İnion
Max. Genişlik

Min. Alın Genişliği

Max. Alın Genişliği

Bi -Asterion

177,5 mm.
163 mm.
135,5 mm.

92 mm.
117,5 mm.
113 mm.

Dilkaya'lı bu genç kadının kafatasındaki trepanasyon deliği, sutura
sagittalis ve coronolis'in kesiştiği noktadan başlayarak geriye doğru açı]..
mıştı. Açılan elips biçimindeki bu deliğin boyııtları SOx27,S mm. yi bul
maktadır. Bu deliğin içinden çıkarılan parçanın ölçüleri ise; 37,5 x 21,5
mm. lik elips alan boyutu ile, 5,2 mm. lik ön taraf kalınlığı ve 5. mm.
arka taraf kalınlığı olarak belirlenmiştir (Resim: 3 -4). Bu parçanın çı

karılmasını gerçekleştirmekiçin boşluğun çevresinde 13 küçük delik açıl.

mıştı (Resim: S). Ancak, bu deliklerin çapları birbirini tutmamaktadır.

Bunun nedenini kullanılan aletin zaman zamansert dokuya rastlayarak
kaymiş olmasına bağlamaktayız. Sut'ur bölgesinde açılan küçük delikle
rin çapı 5-5,5 mm. iken, bu değer kenara yakın olanlarda artarak 7 mm.
yi bulmaktadır. Bu durumun, yukarıdaki savımızı kuvvedendirdiğinisöy
leyebiliriz.

Ancak, burada en önemli sorunumuz, ameliyat geçiren bu hastanın

yaşayıp yaşamadığının belirlenebilmesiydi. Bir dizi inceleme sonunda,
operasyonun başarılı geçmiş olduğunu saptamış bulunmaktayız.Bu ger:
çek, üç ayrı bulguyla ,ortaya çıkarılmıştır:

(11) Erzen, 1978.
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Trepanasyon işlemi sırasında hastanın kafasından çıkarılan yuvar
lak parça, tekrar yerinekonmuşve bu bireyin devam eden yaşamı sıra

sında, trepanasyonda açılan kemiklerin çevresinde yeni bir kemik do
kusu oluşmuştur.Bu durumu, makroskobik inceleme ile saptamak miim
kündür. 13 küçük delik açılan kısımların kenar yüzeylerinde, diploe'deki
spongiosa dokusundaki boşluklar yer yer yeni kemik teşekkülüyle ka
panmıştır (Resim: 6). ikinci olarak trepan boşluklarınınkenarındakiyeni

doku oluşumu, elektron mikroskobundaki doku analizinde de açık olarak
gözükmektedir(*) (Resim: 7 - 8). Ayın kesim üzerinde yaptırdığımız

röntgen analizlerinde de, açık renkli yeni dokunun varlığı ortaya çık

mıştır (Resim: 9).

Van/Dilkaya'ya ait, yukarıda değerlendirmeyeçalıştığımız trepanas
yon işleminin yapılmış olduğıı kafatasınınbulunduğumezar içindekima
teryal arasından, ikincibir trepanasyon vak'ası daha belirlemiş bulun
maktayız (Resim: 10). Ancak, )bu yeni örnek sadece tek bır parietalle
temsil edilmektedir. Birinci kafatasında daha büyük ve elips biçiminde
bir delik açılmışken, bu örnekte yuvarlak olduğu izlenimi veren daha
küçük bir delik mevcuttur ve uzunluğıı 19 mm. dir. Çevrede açılan

küçük deliklenin sayısı ise S',dir. Her iki örnekte de trepanasyon işlemi

nin aynı teknikle gerçekleştirilmiş olduğu anlaşılıyor. Açılan deliklerin
çaplarının birbirine yakın olması bu kanımızı desteklemektedir. Büyük
bir olasılıkla her iki işlem de aynı veya benzer bir aletle gerçekleştiril

miş olmalıdır. '

Gerek eski çağlardaki genel trepanasyon uygulamaları için, gerekse
bizim incelediğimiz vak'alarda anestesi meselesi de çözülmesi gereken
bir problem olarak karşımıza çikmaktadır. Trepanasyon başlamadan

önce, hastanın acıyı daha' az hissetmesi veya duymaması için çeşitli iş

lemlerin yapıldığı ve bazı ilaçların (maddelerin) kullanıldığı akla gel
mektedir. Asurlular zamanından kalma bir tablette ilaç üretimi ve kul
lanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler vardır. Sabun çeşitleri Sümerlerden beri
tedavide kullanılıyordu12.

Sonuç:

Dilkaya'daki birinci trepanasyonda başarılı'bir uygulama yapılmış,

ve hastanın başında 13 delik açarak, çıkanparça tekrar yerine konup has
tayı yaşatacak bir operasyon gerçekleştirilmiştir.Bu trepanasyorıa ilişkin

değerlendirmelerimiz aslında, Dilkaya'ya ait materyalin Patolojik ve Pa-

(*) Bu doku analizini Gotdngen Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştiren

Dr. Micheal Schultz'a teşekkür ederim.
<I2l Sayılı, ı962, 424, 436.
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leedemografik yönden incelenmesine yönelik araştırmalarımızın bir par
çasını oluşturmaktadır". Bu yüzden, bütün bulguların genelolarak bir
araya getirilmesi halinde trepanasyon işleminin gerçekleştiği paleoan
tropolojik ortam daha iyi kavranacaktır. Dünyanın birçok yerinde uy
gulanan trepanasyon işleminin, Anadolu için başka örneklerle sergilene
bilme şansı mevcuttur. Bu da ancak, arkeolojik kazılarda çıkan paleoan
tropolojik malzemenin özenle korunup, uzmanlarınca laboratuvarlarda
incelenebilmesine bağlıdır.
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ARKEOLOJİK GIDA KALıNTıLARlNIN ANALİZİ VE
KOLESTEROL TAYİNİ

Şahinde DEMİRCİ *
Lemi TüRKER

Tillay MELİKOGLU
Meysan ABDULLAH
İlhan KAYALIDERE

ÖZET

Bu çalışmada bazı arkealajik kazılardan çıkarılan gıda maddesi
kalıntılanyla, arkeolojik olmayan bazı gıda maddelerinin analizi yapıl

mış, içerdikleri kolesterol miktarları tayin edilerek, 'kahntılaranın bitki
sel yada hayvansal kaynaklı olduğunun belirlenmesinde kolesterol tayi
ninin kullanılabileceğisonucuna varılmıştır.

GİRİş

Arkeolojik kazılardan elde edilen çeşitli buluntular içinde, gıda

maddesi olduğu düşünülen kalıntıların analizi, ait oldukları toplumun
gıda rejimi, yaşantısı ve kültür düzeyi hakkında tamamlayıcı bilgiler ve..
rebilir. Gıda maddesikalıntılarıgenellikle toprak 'Ve kül gibi yabancı

maddelerle 'karışmış, kahverengi veya siyah renkte kömürleşmiş madde
ler olarak görülür ya da çanak çömlek içinde çepere yapışık olarak bulu
nur. Bu nedenle çoğu kez bir 'kalıntının gıda kahntısı olduğunu anla
mak kolay değildir.

Bu çalışmanın amacı yurdumuzda yapılan kazılardan çıkarılan gı

da maddesi kalıntılarınıve uygun analiz yöntemlerini belirlemektir.
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DENEYLER
Bu çalışmada, Ankara'da yapılan Frig Büyük Tümülüsü kazısından,

Malatya sınırları içindeki Değirınentepe kurtarma kazısı ve İmamoğlu

kazısından çıkarılan gıda maddesi kalıntıları ile arkeolojik olmayarı baz!
örnekler analiz edilmiştir. Analizlerde önce kalıntının organik olup olma
dığını veya organik madde içerip içerınediğini anlamak üzere C,H,N ta
yinleri ve ısıtma yöntemi ile organik madde ve ÜO:ı (karbondioksit) tayi
ni yapıldı. Örnekler lO<tC de kurutulup sabit tartıma getirildikten sorıra

500'C de bir saat tutulup tartılarak tartım farkından organik madde,
L000'C de bir 'saat' tutulup tartılarak tartım farkından CO, miktarı tayin
edildi. Ayrıca Hawlett Pakard 185 analizörü ile C, H ve N tayinleri ya
pıldı.

Arkeolojik örnekler toprakla karışık olduğundan, toprağın organik
maddesinin bileşenlerine ayrılması yöntemi uygulanarak çeşitli bileşem

ler elde edildi. Çeşitli çözücülerle ekstraksiyona dayanan bu yöntemle
sırasıyla yağlar, reçineler. polisakkaritler, selüloz ve geride kalan kısımda

protein, lignin ve humus elde edildi (Black, 1963). Ayrılan bileşenler

, içinden, önce yağlarla çalışmaya başladık. Arkeolojik gıda maddesi ka
lıntılarında en az değişikliğe uğradığı düşünülen ve tanımda en önemli
rolü oynayan bileşeninyağlar olduğu bilinmektedir (Morgan 1984, Patdek
1985). İlk bileşen olan yağların saf olarak elde edilmesi için ekstraksi
yon işlemi tekrarlandı. Buradan elde edilen yağların yağ asitleri, metil
esterleri haline getirildi ve hekzandaki çözeltileri halinde elde edildi
(Demirci, 1987). Metil esterlerinin analizi gaz kromatografi yöntemi ile
yapıldı. İlk çalışılan örnek Ankara'da yapılan kazılardan biri olan Frig
Büyük Tümülüsünden çıkarılan ve ölü külü olduğu düşünülen kömürleş

miş kalıntılardı. Örnekte en fazla bulunan yağ asitleri palmitik (CI6:0),
stearik (CI8:0) ve miristik (CI4:0) asitler olarak bulundu. Bu yağ asit
leri doymuş yağ asitleridir. Doymuş yağ asitlerinin fazlalığı, kalıntının

hayvansalolduğunugösterdi. Bu çalışmayı diğer örneklerle sürdürürken
yağ asitlerinin analizinden başka tanım yöntemi bulunup bulunamıya

cağını düşünmeye başladık. Yağ asitleriyle çalışırken, kalıntının bitkisel
ya da hayvansal kaynaklı olduğuna karar verınek için doymuş ve doy
mamış yağ asitlerinin miktarına bakmamız gerekmektedir. Ancak, insan,
hayvan ve bitki orijinli yağlı maddeler toprak veya gübrede gömülü ola
rak veya suya batmış olarak uzun süre bırakıldığında kimyasal bir de
ğişime uğramaktadır. Bu değişimde doymamış yağ asitleri daha az kar
bonlu doymuş yağ asitlerine dönüşmektedir. Örneğin oleik asit (C18: 1)
palmitik asite (C16:0) dönüşmektedir.Bu kimyasal değişme süresi birkaç
avdan birkaç yıla kadar uzamakta ise de havasız ortamlarda ve soğukta

dönüşüm çok yavaş olmaktadır. 'Bir çalışmada M. Ö. 1000- 2000 yıllarına

ait balık yağı kalıntıları rahatlıkla analiz edilebilmiştir (Morgan, 1984).
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Her şeye rağmen özellikle karmaşık yapıdaki örnekler için daha
karakteristik olabilecek bir başka yöntem belirlemek istedik. Kolesterol
tayininin uygunolabileceğinidüşündük. Çünkü kolesterol dayanıklı bir
yapıdadır. Hücre zarının temel bileşenlerinden biri olan kolesterol çe
şitli hormonları oluşturan 'bir steroiddir, yapısı şu şekilde gösterilebilir,
(Şekil: 1).

HO

21 24

23 25

Günümüz örneklerindekolesterolün aymcılığı bilinmektedir. An
cak, arkeolojik örneklere aynı şekilde uygulanabilecekmidir? Bu soru
nun yanıtını bulmak için kolesterol tayini ve arkeolojik örneklere uy
gulanması üzerine çalışmaya başladık. Bunun için klinik laboratuvarıa

rında uygulanan serumda toplam kolesterol tayini yöntemlerini ineele
dik. En uygun olan, başka maddelerle en az girişim veren, belki biraz
fazla zaman alan yöntemi esas aldık (Jung, 1975). ;

Yöntemde ferrik asetat-uranil asetat ve ferros sülfat-sülfürik asit
ayıraçları kullanılarak kolesterol kolorimetrik yolla tayin edilmektedir.
Ferrik asetat-urani! asetatın sülfürik asitteki çözeltisi, örnekte bulunan
yabancı maddelerin,örneğin proteinlerin çöktürülüp uzaklaştrrılmasına

yarar.
Ferros sülfatın sülfürik asitteki çözeltisi kolesterolle mor-kırmızı

renkli bir maddenin oluşmasını sağlar. Bu renk oluşumunun mekaniz
ması tam' olarak bilinmemekle beraber Fe+' iyonlarıyla kolesterol ara
sında bir tür (charge-transfer) kompleks oluşumu ile açıklanabilir. Bu
renkli madde 550 -560 ml' dalga boyu arasında bir soğurma doruğıma

sahiptir. Molar soğurum katsayısı yaklaşık 10.000 olarak bulunmuştur.

Soğurum, litrede 16.0 g. kolesterol derişimine kadar doğrusal bir deği

şim göstermekte yani Beer yasasına uymaktadır,

Çalışmada KullanılanStok Çözeltiler:

1 - Ferrik asetat-uranil asetat; çözeltinin hazırlanması için
FeCı,.6H,O kullanılarakFe+3 iyonları amonyak çözeltisi ile çöktürülür, çö

kelek buzlu sirkede çözülür, uranil asetat, UO,( CH,COı),.2H,O, eklenerek
asetik asitle (buzlu sirke) uygun hacme tamamlanır.
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2 - Ferrossulfat-sülfürik asit; susuz FeSO. ve derişik sülfürik asit
(H,SO.) ile hazırlanır.

3 - Standart kolesterol çözeltisi; Çok saf ılıalde bulunan kolestero
lün normal butanolde (n-bütanol) çözülmesi ile hazırlanır.

Deneyin Yapılışı:

İki eşdeğer deney tüpüne (Nı ve Sı) 5 er mL ferrik asetat-uranil ase
tat ayıracından konulur. Nı tüpüne uygun miktar (örneğin 1 mL) örnek
çözeltisi, Sı tüpüne ise 50 J.'L (0.05 mL) standard kolesterol çözeltisi ko
nur. Tüpler kapatılıp karıştırılır,gerekirse 3000 rpm'de 5 dakika santrifüj
lenir,

Ikinci aşamada üç eşdeğer deney tüpüne (N, S ve B) şu eklerneler
yapılır;

N tüpüne 3 mL Nı çözeltisi,
S tüpüne 3 mL Sı çözeltisi konur. Tüplere ikişer mL sülfürik asit

Ierros sülfat ayıracından yavaşça ve tüpün çeperlerinden eklenir ki ka
rışma olmasın ve ayrı bir tabaka oluştursun. B tüpüne ise 3 mL ferrik
asetat-uranil asetat ayıracından konulur.

Tüpler hemen şiddetle kanstırıhr, oda sıcaklığında soğutulur ve
560' mJ.' da soğurumu ölçülür. Kolorimetrenin sıfır ayarı B tüpündeki
çözeltiyle yapılır. Ölçüm sonuçları karşılaştırılarak örnekteki kolesterol
miktarı tayin edilir.

Örneklerden kolesterolü izole etmek için belli miktar örnek (gene i
likle, 1 g) bir Shoxlet özütleme aygıtı içinde izopropil alkolde 30 saat
kaynatıldı. Elde edilen çözelti, çözücünün vakumlu buharlaştırıcıdabu
harlaştırılmasıyla derişik hale getirildi. Bu derişik çözeltilerden genel
likle 1 mL alınarak kolesterol deneyi yapıldı.

Çalışılan örnekleri arkeolojik olan ve olmayan olmak üzere iki
gruba ayırmakta yarar vardır.

Arkeolojik Örnekler:
1 - Frig büyük tümülüs örneği,

2 - Değirmentepe örneği.

3 - İmamoğlu örneği.

Arkeolojik Olmayan örnekler:

1 - Zeytinyağı örneği.

2 - Süttozu örneği,

3 - Mantar örneği,

4 - Kemik örnekleri;
i - Asa kemiği,

ii - EI tarağı.

Deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tartılan Ôzütün Ortalama Ağırlrkça

örnek Adı, özellikleri Miktar (g) Hacmi (mL) Soğurum % Kolesterol

Arkeolojik Örnekler

ı. Frig büyük tümülüs 0.6469 24.00 0.200 0.17
Kahverengi taneler
% C, 37.24
% H, 4.18
% N, 2.51

2. Değirmentepe D6017F 0.4000 26.00 Ölçülemedt
Toprakla karışık

küçük beyaz taneler
% C, 13.05
% H, 1.32
% N, 0.13

3. lmamoğlu' örnekleri 1.0479 20.00 0.029 0.009
i - Buhıntu No, 7

Kömürleşmiş Tahıl

toprakla karışık

Taneler seçilerek
analiz edlldi

ü - Buluntu No: 34.: 1.0000 14.00 0.040 0.009
Karbonlaşmış buğday

Koyu siyah taneler

iii - Buhıntu No, 51 1.0000 16.00 0,070 O.oı8

Yanmış tahıl

Yuvarlak taneler

iv- Buluntu No , 72 1.0000 23.00 Ölçülemedt
Tahıl taneleri
Toprakla kanşık

Taneler seçilerek
analiz edildi

v - Bulunttı No, 75 1.0000 21.00 0.061 0.023
Kömürleşmiş tahıl

Arkeolojik Olmayan Ornekler

1. Zeytinyağı 1 (mLJ Ölçülemedi
1 hacim zeytinyağı 0.5
hacim isopropll alkolle
iyice karıştn-ıhp homojen
bir karısırrı elde edildi.

2. Süttozu 2.0000 0.067 0.015
25 mL isopropll alkelde
arasıra karıştıraraık. iki gün
bırakıldı. Buradan 1.mL
ahnarak analiz edildi.
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Ornek Adı, özellikleri
Tartılan Özütürı

Miktar (g) Hacmi Iml.I
-------

Ortalama Ağırlrkça

Soğurum % Kolesterol

3. Bir mantar örneği

20 yıllık

4. Taze kemik örneği

20 yıllık

i - El tarağı

ii - Asa

1.0000

0.61364
1.0000

22.00

8.00
24.00

0.336

0.137
0.184

0.121

0.070
0.071

SONUÇ

Deney sonuçlarından görüldüğü gibi hayvansalorijinli örnekler ko
lesterolce zengindir.

Frig büyük tümülüsünden elde edilen yüksek soğurum ve Değir

mentepe örneğinin kolesterol sonucu vermemesi daha :önceki bulguları

mızı doğrulamaktadır (Demirel, 1987).

Hepsi çeşitli tahıl örnekleri olan .İmamoğlu örneklerinde kolesterol
az olmakla beraber vardır. Nedeni ne olabilir?

a) Bu tahılları koruma amacıyla y.ağlı bir maddeyle muamele edil- 'ı

miş olabilir. i

b) Bu tahıl taneleri yağda kavrulmuş yada pişirilmiş olabilir.

c) Toprakla çok karışık olduklarına göre toprağın bazı bakteri. ve
hayvancıklannın etkisi altında .kalrmş olabilir.

Çalışılan mantar örneğinden elde edilen yüksek kolesterol değeri

şaşırtıcı olmakla beraber bunun, rnantarm özelliğinden ileri geldiği sa
nılmaktadır.
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KURUÇAY HÖYÜK KAZISI ARKEOBİYOLOJİK
MATERYALİNİNTÜM DEGERLENDİRİLMESİ ı

Eşref DENİz*

Can. ŞENTUNA*

GİRİş

Kuruçay HöyüğüBUR!DUR ili sınırları içinde yer alan, Akdeniz Böl
gemiz çerçevesinde değerlendirilebilen Anadolu'nun eski bir yerleşim

bölgesidir. Tarthlemesi İ. Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Höyük
ilk kez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Ar-

i

keolog Prof. Dr. Refik DURU tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Es-
ki Eserler ve MüzeIer Genel Müdürlüğü destek ve kontrolünde düzenle
nen bir araştırına projesi ile 1978 yılında açılmış ve eski yerleşirnlerin

kalıntıları gün ışığına çıkartılmaya başlanmıştır (Duru, 1980).

Kazı çalışmaları 1987 yılında tamamlanmış bulunmaktadır.

Kuruçay Höyük, Burdur ilinin güney-doğusunda, Burdur'a 15 km.
mesafede, denizden 960 m. yükseklikte, 70"90m. çaplarında bir alanı kap
samaktadır. Burdur ili, Antalya, Afyonkarahisar, Isparta, Muğla, Denizli
illeri ile çevrili, 36.5 - 37.5 coğrafi enlemleri, 28.3'5 - 30.50 boylamları ara
sında yer almaktadır. Burdur'un kendisi, Burdur gölü kenarında kuru
ludur.

Çalışmaları 10 yıl kadar süren kazı yerinde tarafımızdan iki 'kez
in situ inceleme yapılarak, arkeobiyolojik materyal kolleksiyonu değerlen

dirilıniştir. İncelemelerden biri 1982, diğeri de 1987 yılında yapılmıştır.

Kuruçay Iıöyük kazı çalışmaları, sayın Prof. Duru tarafından İs

tanbul'dan her yaz gelinerek bir aylık bir mesai ile gerçekleştirilmiştir.

Her çalışma sezonunda 10 kadar arkeoloji öğrencisini yanında getiren
Prof. Duru çadırlar kurarak öğrencilerine tam bir kamp hayatı yaşat-

(I) Prof. Dr. E. DENız, A.ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Aneoilım Dalı Başkanı

SıhhiyelANKARA.
Can ŞENTUNA, Fizik Antrepolog. ANKARA.

(LJ Bu Araştırmanın yapılmasına verdikleri izinden dolayı, Es!ki Eserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğüne ve Prof. Dr. Refik Duru'ye teşekkürleriınizi su
narız.
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mıştır. Bizim ekibirnizin seyahat giderleri de Prof. Duru tarafından pro
je kapsamındankarşılanmıştır.

Çalışmalanmıza fizik antrepolog Can Şerıtuna ile Hacettepe Tıp

Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Engin Deniz de katılmıştır.

Kazı alanında yaprlan kazılarda 5 m.lik üst tabakalarda ilk-erken
Tunç çağından başlayarak erken Kalkolitik çağın sonlan ve Neolitik'e
kadar 10 kadar yapı katlı-ilkel yerleşim alanı bulunmuştur.

Bu katlar sıra ile (yüzeyden itibaren) :

ı. Erken Tunç çağı (Early Bronz Age) : ı. 2. 3. katlar;
2. Geç Kalkolitik (Late ChaIcolithic) : 4. 5. 6. yapı katları;

3. Erken Kalkolitik (Early ChaIcolithic): 7. yapı katı;

4. Erken Kalkolitik ve Neolitik: 8. 9. 10. yapı katları

olarak değerlendirilmiştir(Duru, 1980).

MATERİAL ve METOD

Kuruçayhöyük kazılarından elde edilen materyal Human, Animal
ve fitolojik olarak gruplanmıştır. Faunal materyali oluşturan kemik
kompleksi, topraklarından temizlenip yıkandıktan sonra, incelenmiş,

intact olanlar numaralanrruş, kırık parçalar da ayrıca sayılmıştır.

ARAŞTIRMAve .sONUÇ

Homo sapiens kemikleri çoğunluklaküp·çömlek mezar denilen.
URNE'lerden elde edilmiştir. Pek az çömlek dışı kemik (sporadik) dağı.

nık biçimde adult insan kemikleri olarak toplanmıştır. 1982 sezonunda
elde edilip incelenebilen kemik sayısı 937, 1987 kampanyasında ise 606
olmak üzere total 1537 kemik incelenmiştir.Bu kemiklerin dökümü, sayı,

isim ve cinsleri ile, human kemiklere ai t bilgiler 1- 5 no.lu cetvellerde
gösterilmiştir. İnsan kemiklerinin incelenmesinde en çok dikkat çeken,
çoğıınun fetus ve infantile çocuk kemiklerinden oluşmasıdır. Bunların

. çoğu odaların tabanına ya da köşelerine yerleştirilmiş çömleklerden çı

kartılmıştır (Şekil: 4). Çömlekler adi topraktan yapılmış, sırlanmış küp
şeklinde kaplardır.

Genellikle faunal kalınplanrı çoğıınluğıınuhayvansal kemik kalıntı

ları oluşturınaktadır. İnsan buluntuları da araya sokularak çokluk sıra

sına göre: Bovidae (Büyük Ruminant), Cervidae (geyikler, karacalar),
Suidae (domuzlar), Camivora (etciller). Hominidae (insanlar), Aves
(kuşlar), Ursidae (ayılar), Felidae (kedigiIIer, aslanlar), Rodentia (tav
şangiIIer) sıra ile gelmektedir. Kazı toprağı 5 mm.lik elekten geçirileme-"
diği için, mikromemeliler toplanamamıştır(Deniz, 1983).
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Cetvel: 1
ERKEN (İLK) TUNÇ ÇAGI (1.,2.,3. KATLAR)

Sayı

13
1

1
5

2
2
2

3

ı

1

2

ı

3
1

1
1

ı

1

2
1

1
1
1

1
1
1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

Keıııill< Adı

Antler
Antler
Antler
Scapula

Lumbar verrtebra
Lumlbar ve:rtebra
Mandıbuta

Mandlbula
II adedi corpustan kopmuş 5
parça)

Mandfbula

Mandıbula

Mandibula
Mandibula

Thoracic vertebre
Humerus
Cranium
Femur
Sacrum
Atlas
Matatarsus
Axis

Maxilla
Ox coxae
Incissive tooth
Os occıpitale

Humerus
Maxma-parça

.Molar diş

Costa

Atlas
Canine diş

Maxma

Talus

Metacarpus
Calcaneous

Iet phalanx

IInd Phalanx

dişli

Cinsi

Capreolus capreolus
Ovis moschatus
Capra hırcus

Ovls/capra (1 adedi cervidae ola
bilir)

B. ruminant
K. rtıminant

B. ruminant
Sus Scrofa

Capra hircus

Capra aegagrus

K. Ruminant
Lepus cuniculus

K. ruminans
B. ruminant
Vulpes vulpes
Aves

Vulpes vulpes
K. rtıminant

'K. ruminant
K. Rumınant

Sus serete
Vulpes vulpes
Sus serota
Wild carmvore
Wild carnivore
Capra hirous

B. Huminant

Carrıivore

Ursus ya da vulpes

Sus scrofa
Lepus euniculus

K. ruminant
K. ruminant
K. rtıminant

K. rumınant

B. rum.1nant

64 TOPLAM KEMIK SAyısı
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Cetvel: 2
GEÇ KALKOLİTİK ÇAG (4.,5.,6. KATLAR)

Sayı

3
4
2

6
5
4

37
1
2
2

1
1
2
1
2
1
5
3
5
2

10
2

12
2
1
1
1
2
2
ı

1
1
2

3
1
3
6
1
2
1
5

172

Kemi!k Adı

Scapula
Scapula
Humes-us
ITrochlea humeri
Çevresi: 36 cm.
Distal diaphysis
Çevresi, 27.1; om.ı

Thoracic vertebra
Atlas
Talus
AnltJer
Maxilla
Mandlbula
Calcaneoııs

Radins
Radius (dlstal)
Atlas
OS coxae
Cervical vertıebra

Mandibula
Tibia
Humerus
Processus cornualls
Processus cornualıs

Femur
Femur
Molar
Radius
OS occipitale
Ante-brachium
Olecranon
Ulna
Coxae
Caput human
Acetabulum
ıst Phalanx
TIbia

Metatarsus
Ulna
Mandlbula
Mandlblrla
OS centrotarsale
Metaoarpus
Femur
Castae

Cinsi

B. primigenius
B. rtıminant
BOS prirrıtgenfus

B. r'umlnant
B. rumfnant
B. rumtnant
Capreolus capreolus
Sus Serota
Bos primigenius
B. rumınant
Bos prfmıgentus

Bos primigenius
Bes' primigenius
Bos primigenius
Bos primigeniııs

Cervldae
B. nıminant
B. rumiriant
Capra htrcus
Bos primlgentus.
K. ruminanıt

B. runıinant

B. ruminant
K. rumınant

Sus scrafa
B. rumınent
B. Tuminant
B. rumınant
K. rumınant
B. ruminant
Sus scrofa
B. ruminant
K. rumtnent
Cer.vidae
Cerntvore
B. ruminant
Sus scrofa
B. rumfrıant

B. rumınant
Sus serota
B. ruminant



Sayı

1
2

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
4
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
2
3

2
1

9
1

17
1
2
1
8
1

3
1
4
2
2
2
1
1
1

Kemik Adı

Maxilla
Scapula
Atlas
Atlas
Metatarsus
Metatarsus
Mandibula
Caput femoris
Cranium
Cr'anium
Pracessus comualis
Talus
ıst phalanx
Scapula
Cranıum

Axis
Humems
Metacarpus
Maxillatmolar
Acetabulum
Maxilla
Humerus
Os il1um
OS ilium
Mandibula
Ulna
Radius
Talus
Metatarsus
Os tarsus tibia1e
Dına

Mandibula
Cervical vertebra
'Thoractc vertebra
Scapula
Axis
Femur
Molar
Scapula
Cervical vertebra
Scapula
Lumbar vertebra
Und phalanx
CaıCaneous

ıst phalanx
Atlas
Sacrum
Sacrum

Cetvel: 3
Cinsi

B. rtıminant

Bos-equus?
Sus-B. rumınant

Carniyare-K. ruminant
B. ruminant
B. ruminant-Sus
Capra
B. rtıminant

Sus serere
Carnivore
Capra aegagrus
Bos prımlgenhıs

Bos prtmlgenlus
Equus (?)

Vu1pes vulpes
Capra aegagrus
K. ruminant
K. ruminant
Camivore
B. Ruminant
K. Ruminant
Carntvore
K. ruminant
B. Ruminant
Lepus cuniculus
Lepus cuniculus
Lepus euniculus
K. ruminant
K. ruminant
K. ruminarıt

Carnivore
K. rumiriant
Carnivore
K. Ruminant
Sus scrafa
K. ruminant
Carrıtvore

K. Ruminant
K. Ruminant
K. Buminant
K. Buminant
K. Huminans
K. Ruminant
K. Ruminant
K. ruminant
K. ruminant
K. Ruminant
Ovts-cervtdae
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Cetvel: 4
ERKEN KALKOLiTiK ÇAG (7., 8., 9., 10. KATLAR)

Sayı

11
11

4

9

11
1

12

2

2

i

i

56
i

9

9

5
5

3
3

4

8
8
3

33
11
1

16
2

6

1
11

1

i

9

3

i

2
1
1

3
3
i

2

Kemik Adı

Mandibula
Proc. cornualfs
Radius
Metatarsus
Talus
Sacrum
1 - 2 - 3 Phalanx

Cervical Vertebra
Acetebulum
Acetabulum
Acetabulum
Mandibula
Sacrum
Humerus

Femur
Metacarpus
Maxilla
Maxilla
Maxilla

Radius
Humerus
Scapula
Talus

Molar diş

Molar diş

Ilium

Antler
Scapula
Tibia
Axis
Metatarsus
Antebrachium
Humerus
Calcaneous
ı. Phalanx
Metatarsus
Mandibuıa

ı. Phalanx
Thoraeic vertebra

Antler
Os coxae
OS coxae
Mandibu'la.

B. ruminant
Ovis/Capra
B. Ruminant
B. Ruminant

B. Ruminant
B. Ruminant
B. Ruminant

B. Ruminant
K. Ruminant
B. Ruminant
Sus scrofa
K. rurninant
K. ruminant
B. Ruminant
13. Ruminant
B. Humiriant
K. rumiriant
B. ruminant
Carntvore
K. ruminant
K. rtıminant

K. Ruminant
K. Ruminant

B. Huminazıt
Equus
K. rum'inant
K. ruminant
B. Ruminant
B. Ruminant
B. Huminant
K. r-umlnant
K. ruminant
Camıvore

B. Buminant

B. Ruminant
Carrıivore

Carnıvore

K. rumin ant
B. ruminant

B. ruminant
K. rumiriant
Carnivore
Sus Scrofa

Cinsi



Sayı

1

1

1

1

2

1

1

1

ı

l

1

1

1

Kemik Adı

os carpale

Costae

Scapula

3. Phalanx

Calcaneous
Calcaneous

Ulna
Atlas

Tibia

OS occipitale
Atlas

Mandlbula

Proe. ComuaUs

Cetvel: 5

B. Ruminant
Equus
EquU5

Equus

B. Buminant
Equus

Camivare.
Carnivore
K. rumtrıant

B. Ruminant

EqUU5

Sus Scrofa

Bou Lufalu

Cinsi

291 roPLAM KEMİK SAYISI

HUMAN BULUNTULAR

Geç Kalkolitik çağ (4., 5., 6. katlar)

Ç, M. 50: üç dört yaşlarında çocuk mezarı, sphenoid ve clavicula bulun-
muştur.

Ç, M. 41: Onsekiz yirmi Y~ yanmış insan kemikleri.
KM. 38: Fetus mezarı. occipltal ve extremite kemikleri bulunmuştur.

Ç, M. 48, tki üç yaşında çocuk mezarı.

ç. M. 40, Infantil çocuk kemikleri.

Ç, M 45, Infantil çocuk kemikleri.

Ç. M. 47, tki üç yaş, yanmış kemi·kler.

Ç. M. 49, tki üç Yaş, çocuk kemikleri.

Ç. M. 42, Infantil çocuk kemikleri.

ç. M. 43, Infantil çocuk kemikleri.

ç. M. 39: Bir iki yaş çocuk kemikleri.
ç. M. 46, Infarıtil çocuk kemikleri.

Erken Kalkolitik çağ (7.. 8.. 9.. 10. katlar)

Buhırıtular": Adult, Homo Sapiens kemikler.
ı Crantum/calvaria sağlam. Sağ linea temporalıs superior'da düzgün açılmış

üç adet delik mevcut.

IS 8, Elli altmış yaşlannda adult insan. Femur boyu 43. Tibia boyu 36.5,
Fibula 35.5 cm.

IS 5: Homo Sapiens kemikleri; kemikler parçalanmış, Cranium yok.
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Tüm animal kemiklerin morfolojik değerlendirilmesinde,kemikler
bugünkü türleriyle kıyaslanırsa,ılıepsinin daha iri, çok daha çıkıntılı, pü
rüzlü, kenarları daha keskin, daha göze çarpıcı oldukları tespit edilmiştic

Bu repertuardan hayvanların henüz gereği gibi evcilleşmedikleri anlaşıl

maktadır. çoğu henüz yabandırlar. Koyun-keçilerle köpeklerin de henüz
evcilleşmedikleri, fakat yaban da olsa bunlardan yararlanıldığı anlaşıl

maktadır.

1977 -1982 çalışmalarında araştırılabilen 7. katta hiçbir Equid (tek
tımaklı at ya da merkep) kemiğine rastlanmamış olmasına karşın

(Deniz), 1982-1987 ikinci S yıllık kazı çalışmalarında, diğer türlerin yanı

sıra birinci beş yıllıkta çıkmayanEquid kemiklerine rastlanmıştır. Fakat
bu tek tımaklı türünün evcil olup olmadığı konusu, çok az sayıda mater
yal bulunduğundan, kesinlik kazanarnamaktadır.Bir adet phalax tertia,
bir adet occipital, ve iki adet scapula parçası ile temsil edilen bu bulun
tular, sezonun en ilginç bulgusudur (Resim :5, 6, 7, 8). Clayson (1986),
Hollanda'da atın geç buzul çağında yaşadığını, ilk at bulgularının yakla
şık 3400 B.C.'de Neolitik Çağ'da elde edildiğinibildirmektedir. Boessneck
(1976) ve Verpmann (1986, 1987) 'ın verileri de bu konuda bir kesinlik
getirememiştir.

Ayrıca, bir adet manda (Bos Bufalo) proc. cornualis'de bu yörede
geç Kalkolitik ve Neolitik'te artık mandanında yaşadığını simgelernekte
dir (Deniz, 1960) (Resim: 11).

Human kemiklenin genellikle urnelerde bulunması, adult insan ke
nıiklerine az sayıda ve sporadik rastlanması oldukça düşündürücüdür.

Özellikle Kuruçay Höyük'te yapılan 10 yıllık kazı çalışmaları sırasınde

paleontolojik, antropolojik, paleoekolojik yönden bir köy mezarlığına

(Nekropol) rastlanmamıştır (Diıru, 1988). İnsanla ilgili taphonomi işle

rinin çömlek mezarlara, başka bir deyimle urnelere konmasınin nedeni,
çocuklara büyük bir sevgi ve saygı gösterilmesine ya da onları bulaşıcı

bir hastalıktan koruma amacına bağlı olabilir veya dinsel bir töre ile il
gili olabileceği de akla gelmektedir.

Köy nekropolünün bulunmayışı,ya insanların yaşam boyutlarının

kısa (en çok 18-25 yıl) olduğu, uzun süre dayanmadıklarıya da ölülerini
çok uzaklara aletardıkları veya bazı yanmış kemiklere bakarak onları ya
karak ortadan kaldırdıklarıtahmin edilmektedir.

1977-1982arasında 37 adet çocuk mezarı diyebileceğimizgömme-urrıe

bulunmuştur. Bunlardan 20'si fetuslara, geri kalanları da 1-2-34 yaşla

rında oldukları tahmin edilebilen infantillere aittir.
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1982- 1987 arasında ise 'biri fetus, s'i infantile 3-4 yaşlarında, biri
de 18-20 yaşlarında geç Kalkolitik, erken Kalkolitik ve Neolitik iskelet
kalıntılarıbulunmuştur.

Kuruçay Höyük'te İ. Ô. 5000 yıllarında henüz hayvanların evcilleşti
rilmediği,<he yandan yaban da olsa koyun ve keçiden yararlanılmayabaş.

Iandığı anlaşılmaktadır.Yaban hayvanlarına katılan tür örnekleri karaca
(Capreolus Capreolus), geyik (Cervus Elaphus), aslan (Felis Leo), yaban
kedisi (Felis Silvestris), köpek (Canis Domesticus) (Resim: 10), kurt
(Canis Lupus), Domuz (Susscrofa) (Resim : 9), Ayı (Kutup ayısı), Ursus
Arctus ya da Ursus Spelaeus'tur (Fortelius).

Kuruçay Höyük ekonomisinde Bos Primigenius yarı-evcil yaban sı

ğırı olarak, koyun- keçi'de aynı doğrultuda değer bulmuşlardır. Geyik
karaca boynuzlarının (Antler) çok sayıda olması, höyüğün paleo -ekoloji
-sinin ormanlık. sulak, yeşil bir alan olduğunu göstermektedir (Horton
1980, Payne 1985). Henüz demir-bronz alet yapamamışlardır.Keskin taş

larla kesim, kırma, parçalama işlerini 'karşıladıkları sanılmaktadır.

Kuruçay Höyüklülerin beslenmelerinde tahıldan, özellikle buğday

dan (Triticium Vulgare) yararlandıkları,yanmış buğday tanelerinin bu
lunmasından anlaşılmaktadır.

Ayrıca, geniş yapraklı (Labiate) bir 'bitkiden de, yağmur sularını

izole etmek amacı ile çatı örtüsüolarak kullandıkları tahmin edilmekte
dir. Çünkü bugün bile aynı bitki aynı yörede çatıların izolasyonunda kul.
lanılmaktadır.

Yabani hayvanlardan Ursus Arctus (kutup ayısı)'na rastlanması.

Kalkolitik Çağ'da Kuruçay Höyüğün bulunduğu ekolojik ortamın her
halde en tepelerde buzullarla kaplı olabileceğini de düşündürmektedir.

Bazı hayvan kemiklerinin kısmen işlenmiş olması, kemik alet yapı

mına başlandığını göstermektedir, Bunlar özellikle, koyun-keçi fibulası,

metapodiumları, sus'un aynı kemikleri ve geyiklerle karacaların antlerin
dendirler. Ayrıca, aynı hayvanların humerus'Iarı da corpus'Iarından kesi
lerek takı-süs eşyasında kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bunların yanı

sıra geyik-karaca antlerinden de çekiç, tokmak yapımında yararlanıl

mıştır.

Sporadik bulunan bir insan kafatasında (Cranium) Tuber parietale
hizasında tespit edilen 5 mm. çapındaki düzgün 3 adet delik, en ilkel bi
çimde de olsa bir beyin ameliyatı işleminegirişilebileceğiizlenimini ver-

(2) Ursus arctus'lan dişlerinden tanımada yardımını gördüğüm Hı sinki üniver
sitesinden Dr. M Fortelius'a buradan özelljkle teşekkür eden.
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mektedir. Bu konudaki çalışmalarımızsürdüıülınektedir(Resim:1.2.3).
Bu Craniurrı'a ait kraniometrik ölçümler şöyledir:

Inion-Glabella arası (çevre: 49.5 cm.)
Inion-Glabelli uzunluk: 34 cm.
Tuber parietale'ler arası genişlik : 18.5 - 19 cm. olarak tespit edil

miştir.

ÖZET

1978 yılı ile 1987 yılları arasında Burdur-Kuruçay Höyüğü kazı ça
Iışmaları Arkeolog Prof. Dr. Refik Duru tarafından yüıütü1en LO yapı ka
tını içermektedir. Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri ola
rak tanıtılan Höyüğün ıArkeobiyolojikmateryali 1982 ve 1987 sezonunda
olmak üzere 2 kez in situ incelenmiştir.Kazı katmanlarıErken Tunç çağı,

Geç Kalkolitik, Erken Kalkolitik ve Neolitik Çağları kapsamaktadır.Elde
edilen materyal Human, Animal ve Fitolojik olarak gruplanmıştır.Total
1537 kemik incelenmiştir. İnsan kemiklerinin çoğu fetus, infantil, çocuk
kemiklerinden oluşmuş ve urne'lerden elde edilmiştir.

Faunal kalıntıların çoğunluğunu hayvansal kemik kalıntıları oluş

turmuştur. İnsan kemikleri de araya sokulursa komperatif bir bakışla

çokluk sırasına göre Bovidae (Büyük ruminant), Cervidae (Geyikler),
Suidae (Domuzlar), Carnivora (Etçiller), Hominidae (İnsanlar), Aves
(Kuşlar), Ursidae (ıAyılar), Felidae (Kedigiller), Rodentia (Tavşangillerı

dizilmişlerdir.

1982 çalışmaları sırasında Kuruçay'da hiç rastlanmayan Equid (Tek
tırnaklı) formu, ancak 1987 kalıntılarında ve Neolithic katda ilk kez tes
bit edilmiştir. Bu atın evcil olup olmadığı tesbit edilememiştir.Bu arada
Neolithic katta Manda'nında (Bus bufalo) varlığı saptanmıştır.

Kuruçay Höyük kazılarında paleontcloji, paleoantropoloji ve paleo
ekoloji yönlerinde köy mezarlığına (Nekropol) rastlanmıştır. Adult in
san kemiklerine çok az sayıda ve sporadik rastlanması köy mezarlığının

bulunamaması, Kuruçay'lıların yaşam boyutlarmın 18-25 yıl olduğu, uzun
süre yere gömdükleri, yada ölülerini çok uzaklara taşıdıkları veya yaka
rak ortadan kaldırdıklan, yada çeşitli biçimlerde tükettikleri düşünül

mektedir.

Fitolojik bulgulardan geniş yapraklı bitki veya izoleden (labiate)
ancak çatı örtüsü olarak yararlanıldığı, daha çok tane bulgulardan buğ

day türlerini (Triticium vulgare sp.) yedikleri anlaşılmıştır.

Bazı hayvan kemiklerinin kısmen işlenmiş olması örneğin koyun-ke
çi fibula'sı carnivor metopodiumlan, geyik-karaca antlerinin kemik alet
yada süs takısı olarak kullanıldığısaptanmıştır.
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SUMMARY

A total archaeobiological evaluation of the findings at Kuruçay Hö
yiik (Burdur) Excavations (B.e. 5(00).

The Kuruçay Höyiik excavations carried out by Prof. Dr. Refik Du
ru between 1978- 1987 showed 10 construction level. The archaeobiological
material of the village (Höyük) were investigated in situ two times first
one in 1982 and thesecond one in 1987. The archaeological work presented
here comprised the following buildings levels: Early bronz, Iate
chalcholithic, early chaloholithic and neolithie ages.

The obtained material were classified and groupped as human,

animal and phytologic. 1537 bones were researched total. Mostly huma..
bones belonged to the fetuses, infants and children were taken out of
urnes. The grate amount of the skeletal finding were of animal species.
Talking on account of ·the human bones also with a oomperative view
Bovidae, cervidae, suidae, canidae, hominidae, aves, ursidae, felidae and
rodentia came in order respectively.

The equid species (?) whieh were not found among the 1982

material has been found during the t987 excavations period at the first
time, within the neolithic Ievel of Kumçay Höyiik, althought it was not

clear whether this species is domestieated or not. The Bos bufalo species
was also determined at the same level.

From the point of paleontology, antropology and paleoecology it is
interesting to note that there was no village cemetry (necropol) at the
area of Kuruçay Höyiik. According to the very few of human sporadie
material remains and the absence of a necropol it was assumed that the

life length of Kuruçay people was about 18-25 years-no longer, and they
might have transporred their dead bodies OUJt of village or they have con
sumed ]t in different ways.

As to the plant fossils the wheat, grass (poacea), pinetrees
(Pinaeae), labiate formed the flora mainly. They have utilised the labiate
as a roof covering at their houses for water-isolation.

They worked also some animal bones (ovine-caprine) and antlers
to make some tools and jewellery.
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Resim. 1 - Kuruçay Höyük'dcn çıkan btr
Homo sapiens Cranium'u INeelf
tık) IPcsterior-!atcal dexter)

Resim, 2 - Kuruçay ;Höyük Neolltlk Insan Crantum'u,
sfntster'den görünüm

\
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Resim , 3 - Kuruçay Höyük Neollttk Insanı. Orantum dexter'den
görünüm. Linea temporalis superior-Tuber parfetale
hızasında yer alan delikler

Ig2

Resim , 4 - - Kuruçay Höyiik Erken
Kalkolitik. Çömlek
mezardan bır Infantll
Iskelet kemikleri



Resim; 5-.

Geç Kalkolitik'den bır Eqnus
Phalanx UI'U

Resim , 6 - Geç Kalkalilik'den bır Equus molar dişleri

Resim, 7 - Geç Ka1ko!1tlk'den bir Equus
Os ilIum'u kırık çizgisi Iyi
leşme. callus oluşumu

1~1



Resim, 8 - Geç Kalkolitik'den bır Equus Scapula'sı kırık,

distal kesimi

Resim , 8 - Geç Kalkolitik'dan bir Sus sercra mandlbulla'sı

Resim, LO - Erken Kalkolilik'den bir köpek (Canıs dcmestıcusr i?)
1B4 mandibuJa'sı



Resim, II - Neolitik çağ Kuruçay Manda !Bosbufaıo} buluntusu. Boynuz
kemiği Iproc. comua1isl
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ARYKANDA VE PERGE MOZAİKLERİNİN BOZULMA
NEDENLERİ VE YERİNDE KORUMA SORUNLARI

HiiseyIın AKıLLı *

GıR.İş

Antik Perge Şehri Arıtalya'rm 18 km. doğusunda Düden ve Aksu
çay ları arasında, Aksu çayının 4 km. batısında Antalya-Alanya karayolu
üzerinde Aksu .bucağırıdan 2 km. içeridedir, (Pekrnan, 1973, s. 1). 1946
yılında Prof. Dr. Arif Müfit Mansel tarafından başlatılmış bulunan kazı

lara (Mansel-Akarca, 1949, s. ) 1953-1957 seneleri arasında uzun bir ara
dan sonra her sene yapılarak 1987 senesine kadar devam ettirilmiştir.

Elmalı-Finike karayolunun tam yarısında, Arif köyünün kuzey-doğusun.
.da, köye yürüyerek 15-45 dakika mesafede Şahin kayanın. dibinde kurul
muş olan Arykanda'da kazılar (Bayburtluoğlu, 1982, s. 266) 1971 yılında

başlatılmış olup (Bayburtluoğlu, 1982, s. 270) halen sistemli olarak de
vam ettirilmektedir.

Antalya il sınırları içinde bulunan ve Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlıı
başkanlığında yürütülen. Arykanda kazılarında, Prof. Dr. Jale İnan baş

kanlığında olan ve Doç. Dr. Haluk Abbasoğlu, yönetiminde yürütülen
Perge kazılarında ortaya çıkarılanbazı yapılarda taban mozaiklerine
rastlanmaktadır. Bunlar çoğunlukla sağlam olmamaktadırlar. Çünkü
yapıldıkları günden ortaya çıkarıldıkları ana kadar geçen zaman süreci
içinde bulundukları yapının çökmesi nedeniyle çatlama ve çökmeler
oluşmuş, yer suları, bitki kökleri, yağmur, don ve depremlerden dolayı

aşınma ve yıpranmayla birlikte bir kısmı yok olma aşamasına gelmiş

lerdir.

Olumsuz etkenlerden dolayı toprak altında hızlı bir bozulma süre.
cinden sonra, nisbi bir dengeye ulaşarak bozulmaları yavaşlamış olan ve
hertürlü değişime karşı hassaslaşmış bulunan mozaikler. Arykanda ve
Perge kazılarında açığa çıkarıldıkları anda hemen müdahale edilerek de
ğişimden dolayı hızlanmış bulunan 'bozulmaları için geçici veya kalıcı

tedbirler alınmıştır. Ancak bu şekilde yüzyıllardır toprak altında kalma
larından dolayı bozulmuş olan mozaiklerin, açığa çıkarılmaları sonucun
da kısa bir süre içersinde yok olmaları önlenmiştir.

(-i Hüseyin AKıııı. İstanbul üniversitesi. Edebiyat Fakültest, Arkeolo]! Anatilim
Dalı. FENIPIT İSTANBUL.
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BOZULMA

Perge düz ovada Arykanda yamaeta kurulmuş olması nedeniyle her
iki antik şehirde açığa çıkartılanmozaiklerin bozulmalarında doğa koşul

ları ve arazinin eğiminden kaynaklanan çok az farklılıklar olmasına rağ

men ortak noktaları çoktur ve mozaikleri yok olınaya götüren de bu et
kenlerdir,

1. Yaprsal özellikleriniden kaynaklanan bozulmalar

Mozaikin yapılmasında kullanılmış olan harcın ve tesseraların za
man süreci içinde yıpranmalarıyla birlikte üstte oluşmuş toprağın kazı sı

rasında alınarak açığa çıkarılmaları sonucunda meydana gelen değişim

den dolayı bozulmalarınınaz veya çok olmasında en ibüyük etken kulla·
nılan malzemenin .kalitesine, karışırn oranlarının güçlü olmasına ve tat
bik edilmeşekline bağlıdır.

1.1. Harç tabakalarınınyeterli derecede güçlü yapılmamış olması:

Perge ve Arykanda'da kazı anında üstündeki toprak alınarak açığa

çıkarılan mozaiklerin tahribata uğrarnalarının nedeni zeminlerinin sağ

lam olmamasına ve tesfiye harcı ile mozaik harcının gerekli ölçülerde
karıştırılmamış olmasına bağlıdır. Her ne kadar mozaikin bulunduğu

yerde var olan olumsuz dış etkenlerle bağlantılı olmasına rağmen, aynı

mekanda bulunan ve ayrı yerlerde alan mozaiklerden bir tanesinin bozul
ma aşamasının son safhasında olduğu, diğerinin ise sağlam bir durumda
görüldüğü yerlerde vardır. Mozaik harcının bozulmuş olduğunu avuç
içinde sıkarak yapacağımız basit uygulamayla tespit etmek mümkündür.
Bozulmuş olan harç hemen dağıldığı halde, sağlam olanını ufalamak çok
zordur. Arykanda'da bazilikada ortaya çıkarılan mozaiklerde (Bayburt
luoğlu, 1983, s. 179) 1987 senesinde yapılan yerinde koruma ve onarını

çalışmalarında tespit edilmiştir. Doğu-batı doğrultusundakibazilikanın

güney yan nefinde açığa çıkarılmış mozaiklerde kum, kaymak kireç Ve

1,5 cm. çok az olmak üzere 0.6-0.2 'cm. arasında değişen çok miktarda de
remıcırı karışımından oluşan yaklaşık 4-5 cm. kalınlığındaki harç taba
kası çok sert olmasına rağmen, kuzey yan nefte kullanılan ise yumuşak

ve bozulına aşamasında olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra mozaikin
toprak zemin üzerine yapılmış olınası tesseraların oynamasına (Re
sim: 1) çıkmasına neden olmuştur.

Mozaik yapılırken malzemenin ideal şekilde karıştırılmış olması.

yapıldığı mekanın tabanının yeterli derecede sağlam olmamasından kay
naklanan olumsuzluklar, zaman faktörü hakkında kesin birşey söyleme
mesine rağmen doğa koşullarındandaha çok etkilenir ve tahribata uğrar

Fakat bozulmanın yavaş veya hızlı olınası Arykanda'da olduğu gibi Per-
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ge'ye nazaran doğa koşulları ve araziden kaynaklanan olumsuzluklar ne
deniyle daha hızlı bir bozulma sürecinde olmalarınaneden olmaktadır.

1.2. Tesseraların farklı malzemeden yapılmış olmalarındankaynak
lanan olumsuzluklar

Arykanda ve Perge kazılarında ortaya çıkartılmışmozaiklerdebü
yük çoğunlukla taş, mermer ve pişmiş toprak tesseraların kullanılmış ol
ması ve Perge'de cam tesseraların kullanılınış olduğunun tespit edilmesi
sonucunda bunların karışımından oluşturulmuş mozaiklerin farklı mal
zemeden kaynaklanan olumsuz etkenler nedeniyle üst yüzeylerinin daha
çok çatlarnasına, aşınmasınaneden olmuştur.

Çünkü malzemenin ortayaçıkarttığı çeşitlilik bunu kaçınılmaz kıl

maktadır. Siyah ve beyaz tesseralardan yapılmış Arykanda-bazilika mo
zaiklerinde de aynı durum özellikle kuzey yan nefin doğu tarafında bu
lunanlarda çok belirgin bir dururndadır.Burada kireç taşından yapılmış

olan beyaz tesseralar sağlam göriinmelerine rağmen, tortul malzemeden
yapılmış olan siyah tesseralar üzerinde sayısız büyük ve küçük çatlakla
rın oluşmasıyla birlikte 0,1- 0,7 cm.'e varacak kadar aşınmış ordukları da
görülmüştür (Resim: 2). Siyah tessaralar beyaz tesseralara nazaran çok
kötü ve harap bir durumda olduklarından, düşünülen; kaldırılıp arkası

nın sağlamlaştırılıp tekrar yerine oturtma çalışmaları gerçekleştirtlerne

miştir. Bu ise beyaz tesseraların,siyah tesseralara nazaran daha dayanık

lı olduklarını göstermiştir.

Tessaraların fazla gözenekli olmaları ve yapımları sırasında yanlış

vurma sonucunda gözle görülmeyen ve bir süre sonra ortaya çıkan çat
laklar nedeniyle, bu tür tesseralardan yapılmış mozaiklerin zamanla tah.
ripkar ortamın değişkenliğineve toprağın cinsine bağlı olarak parçalan
maları hızlanır. Çatlakları genişler ve yok olmasalar dahi mozaik onarımı

için kaldırılmaları sırasında, Arykanda -1987 onarım çalışmalarında ol·
duğu gibi dağılacaklarındanve hiçbir özellikleri, kalmadığından yerine
sağlam olanlarıyla değiştirilmelerine neden olunur.

1.3. Çok eski onarımıarınolumsuz etkileri:,

-, Perge'de Sütunlu Caddenin Doğu Portiğinde 56-58 postamentleı

arasında kalan mozaikler üzerinde antik devirde birkaç kez onarım ge
çirmesine (İnan, 1981, s. 18) ve Arkeolog-mozaik ve fotoğraf uzmanı

Semra Sarıbekiroğlu'nun (İnan, 1983, s.199) Büyük Hamam Palestrası

nın Batı Portiğinde tespit etmiş olduğu gibi tesseraların boyutlarına sa
dık kalınarak ve izleri takip ederek onarıldıkları göriilmüştür.Bu yerler
de tesseraların iyi yerleşmemiş olması ve diğer etkenler nedeniyle mo
zaikin en zayıf (Veloccia, 1977, s. 37) noktalarını teşkil etmektedir ve za-
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man süreci içersinde tahripkar ortamdan en çok etkilenen yerler duru
mundadır.

Çok eski olmasa dahi daha önceleri olumsuz sonuç veren mozaik
çatlaklarına acil durumlarda ve ucuz olsun diye çimento şırınga etme ça
lışmaları eserleri ağır şekilde tahrip etmesiyle birlikte kaldırılmaları sı

rasında arka taraflarının temizlenmesini imkansız kılar. Çünkü çimento
tesseraları zaptetmekte ve onların temizlenmesini imkansız kılmaktadır.

2. Doğa koşullarının yapmış'olduğu bozulmalar :

Üstündeki toprağın alınması, yüzyıllardır toprak altında uyum için
de olan mozaikin dengesini bozacağından. mozaik üzerinde çatlama
(Resim: 3) ve kabarınalar oluşur. Sebebi ise tabiatın ve çevrenin değiş

kenliği ile ilgilidir. Çünkü açığa çıkarılan mozaik ısı, nem ve iklim şart.

larına göre 'değişime uğramaktadır. Burada karşılaştığı en önemli etken
nem değişimi ve tuz problemidir. Mozaik açığa çıkarıldığında, yapıldığı

malzemede bulunan suyun buharlaşması sırasında suda çözülen tuzlar
kristal haline geçer. Gözenek ve kılcal çatlaklarda tuzlar kristallenirken
meydana gelen basınçla mozaik malzemesi üzerinde çatlama ve kırılma

lar oluşur. Mozaik harcının çürümesiyle birlikte kabarma, çatlama ve
çökmeler (Res. 4) meydana gelir. Parçalanma çevre ve hava durumuna
göre bazı durumlarda çok kısa bir zamanda meydana gelir ve bu olayen
belirgin ve ciddi olanıdır. Arykanda bazilika kuzey portik mozaiklerinde
basılarak anlaşılmayan kabarma, sert bir cisimle vurulmak suretiyle an
laşılabilmektedir ve bunun onarımı ancak mozaikin kaldırılıp tekrar ye
rine oturtulmasıylamümkündür. Fakat tesseraların 'bu kısımda çok yıp

ranımş olması buna imkan vermemektedir.

2.1. Atmosferin yapmış olduğu etkenler:

Arykanda, teraslar (Resim: 5) şeklinde bir kuruluş göstermesi
(Bayburtluoğlu, 1982, s. 269) nedeniyle düz ovada kurulmuş Perge'ye na
zaran ortaya çıkarılmış mozaiklerin daha çok etkilenmelerine neden ol
maktadır. Rüzgarların hızlı esmeleri sonucunda kalkan tozların, yamaç
tan düşen taşların ve yağınur damlalarının hızlı çarpması sonucunda
açıkta olmaları halinde mozaik yüzeyinde aşınmalara ve kopmalara ne
den olur. Rüzgarların getirmiş olduğu toz ve polenlerin çatlaklar arasına

girerek, polenleriri gelişmesi sonucunda çatlakların genişlemesine, tesse
raların yerinden oynamasına ve mozaik harcının parçalanmasına sebep
olurlar.

Atmosferin kimyasal saldırısı, daha çok suyun çözücü etkisinden
oluşan asit kirliliğinden kaynaklanmaktadır.Fakat her iki kazıda da bu
durum tehlike yaratınamaktadır.
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2.2. Don ve yağmurların olumsuz etkileri :

Arykanda'da don çok olmasına rağmen kar çok az yağmaktadır.

Fakat bunların olumsuz etkileri Perge'de böyle bir olayolmadığından

söz konusu değildir. Tesseralar arasına, mozaik harcına giren suyun don
ması nedeniyle oluşturduğıı % 9 hacim genişliğinden (Erguvanlı, 1978,
s. 240) meydana gelen basınç sonucunda tesseralar kalkmakta ve mozaik
harcı parçalanmaktadır.

Uzun süreli' yağmurların oluşumundan meydana gelen akar sular
özellikle yamaçta kurulmuş Arykanda-bazilika mozaiklerinin kuzey yan
nefinde etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra mozaikin kuzeyinde bulunan

. iki su kanalı çıkışındangelen yamaç sularının etkili olması sonucunda,
ilk ağızın önündeki mozaiklerin tamamen tahrip olmasına neden olmuş

tur. Yamaçtan gelen sellerin birlikte getirmiş oldukları taş ve toprağın

etkili olduğıı da görülmüştür.Yağmurlarnedeniyle yumuşamış olan top
rağın kayması (Resim: 7) sonucu açıkta olan mozaike zarar vererek
tahrip olmasına neden olmuştur.

. 2.3. Doğal yangın ve depremler:

Her iki kazıda ortaya çıkarılmış mozaiklerin bazılarında yanık izle
.rine rastlamak mümkündür. Bu nedenle beyaz tesseraların renk değişimi

ne uğrarnaları sonucunda açık gri bir görünüm kazanmışlardır.Bu du
rum Arykanda'da bazı tesseralar üzerinde görülmemesi nedeniyle mozaik
yüzeyi açık koyu lekeler halinde görülmektedir.

Yangından dolayı meydana gelen kireçlenme ve siyahlaşma, tesse
ralann doğa koşullarına karşı dirençlerini azaltmakta ve çürüyüp dağıl

rnasını, parçalanmasınıhızlandırmaktadır.

Meydana gelen yer sarsıntısı ve Arykanda'da oluşan ve oluşabilecek

erozyondan dolayı'mozaik harcının çatlamasına ve tesseraların yerlerin
den çıkmasına neden olmaktadır. Büyük yer sarsıntılarındaise bulundu
ğu yapının yıkılarak mozaikler üzerine düşmesi nedeniyle Perge ve
ArykaD!da'da mozaikler üzerinde büyük 'boyutlara varan çökme ve parça
İanmalar .meydana gelmiş, bazı kısımlarda ise zayıflamış olmaları sonu
cunda geçen zaman süreci içerisinde yok olmuşlardır.Bu ise kazı sırasın

da taıban seviyesinden alınarı toprak içinde çok miktarda taneler halinde
tessera ve harç parçalarının bulunmasındananlaşılmaktadır.

2.4. Bitkilerin yapmış olduğıı etkiler:

Mozaiklerin özünde olmayıp çevre ile ilgili olan bitkilerin mozaikle
re yapmış olduğu zararlar özellikle Perge'de Arykanc\a'ya nazaran çok
büyüktür. Buğdaygiller,soğanlı bitkiler ve kazık köklü bitkilerin Perge'de
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bulunan mozaikler üzerine rüzgarların getirmiş olduğu tohumların geli
şerek köklenmeleri (Resim: 8) veya açılmış olan mozaiklerin üstleri ka
lın bir toprak tabakasıyla örtülmesi (İnan, 1984, s. 327) ve içinde bulu
nan polenlerin gelişmesi (Resim: 9) sonucunda oluşturdukları kökler
sayesinde çok büyuk zararlar vermektedirier. Arykanka'da mozaikler
üzerinde bitkilerin görülmemesine rağmen buğdaygillerin vermiş olduk
ları zararlar, onanm amacıyla kaldırılan küçük mozaik parçasından tes
pit edilmiştir. Kaldınlarak çevrilen mozaikin harcının içinde her tarafı

nı saçaklar halinde köklerin sarmış olduğu (Resim: 10) göriilmüş ve
mozaikin dağılmasının son aşamasına geldiği tespit edilmiştir.

Bitkiler tesseraların altındaki çatlaklar aracılığı ile köklenir ve ha
vadan elde ettikleri maddelerle üremeleri kolaylasır. Büyümeleri sırasın

da çıkardıkları asıtler yardımı ile çatlaklar genişler. Enine ve boyuna
oluşan çatlaklar tesseralarınkalkmasınaneden olur. Bunun nedeni tesse
ralar 'arasına köklerin girmesidir. lBu olaylar büyük tesseralardan oluş

muş veya çok kuru harçtan yapılmış mozaiklerde daha çok görülür. Bit
ki köklerinin yaptığı kimyasal ve mekanik hareketle (Villa, 1977; s. 45)
mozaikler üzerinde onarilması imkansız tahribatlara neden olurlar.

Karmaşık organizmaların oluşmasında bitkiler zemin hazırlarlar.

Bir mozaikin yüzeyi bitki örtüsüyle kaplandıktan sonra tamamen yok ol
ması için yaklaşıkotuz yıl (Veloccia, 1977, s. 39) geçmesi gerekmektedir,

Daha çok kapalı ve esinti olmayan yerlerde oluşan yosunlarla ayın

özelliği gösteren Arykanda bazilikasının kuzey yan nefinde bulunan mo
zaikin doğu bitim noktasında oluşturulmuşbölümün içinde oluştuğu gö
rülmüştür. Tüm mozaik yüzeyini kaplamamış olmalarına rağınen tessera
lar arasında yoğunlaşmışlarve burada iyi ışık almaları nedeniyle yeşil gö
rünümdedirler. Mozaikin bütün yüzeyini kaplamaları halinde rengini sol
durur ve motifi görünmez bir hale getirdikleri bilinmektedir.

3. İnsanların olumsuz etkileri :

Antik şehirlerde mevcut mozaikleri insanlar bilmeyerek veya gerek.
li önemi vermemelerinden dolayı bilerek yıpratmakta, parçalamakta ve
yok etmektedirler. Bu durum eski çağlardan zamanımıza kadar sürmüş

ve sürmektedir. Görüş ve düşüncelerine uygun olduğunu sanarak bilinçli
olarak mozaiklere çok büyük zararlar vermektedirier.

3.1. Kazı sırasında yapılan olumsuz uygulamalar :

Toprak altında kalmış mozaikler en küçük kazma ihareketinden et
kilenirler. çünkü geçen yüzyılların tahripkar. etkileri onları hassaslaştır

mıştır. Bu nedenl~ Arykanda ve Perge kazılanndave diğer kazılarda da
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olduğu gibi çok hassaslaşmış mozaiklerin üstü açılırken yanımızda çalı

şan ve bu konuda deneyimsiz olan işçiler tarafından istenmeyen ve bazı

durumlanda önlenmesi mümkün olmayan tahribatlar yapmak her zaman
mümkündür. Üstü açılmış mozaiklerin acil korunmaları amacıyla yapıl

mış olan kenarların çimentoyla sınırlandırma çalışmaları (Resim: ll),
olumsuzluklarının sonradan ortaya çıkacağının bilinmesine rağmen zo
runlu olarak her iki kazıda daha önceleri tatbik edilmiştir.

3.2. Ziyaretçilerin olumsuz davranışlarından dolayı meydana gelen
bozulmalar :

Arykanda ve Perge antik şehirleri gezenlerin bazıları açıkta bulunan
mozaiklerden yerinden oynamış olanlardan birkaç tessera sökerek aldık

ları 'bilinmektedir. Bazıları ise Perge'de. olduğu gibi üst yüzeyine 20-25

cm. kalınlığındaince kum tabakası (İnan, 1981, s. 47) örtülerek koruma
altına alınan mozaikleri görmek amacı ile bazı yerlerinden bu koruyucu
malzemeyi iterek üstünü açtıkları (Resim: 12) ve bu nedenle mozaikleri
tahripkar ortama karşı korumasız bıraktıkları görülmüştür. Kazı ekiple
rinin çalışmaları sırasında bile mozaikler üzerinde yazılı ikaz levhaları 01

.masına rağmen bazı ziyaretcilerin buna aldırış etmeden hatta sözlü ikaza
bile ilgisiz kalarak korunması tamamlanmış mozaikler üzerinde dolaşa.

rak tesseraların oynamasına ve mozaik kenarlarına basarak. kopmalar
şeklinde zararlar verıneye neden olmaktadırlar.

3.3. Çobanların otlattığı hayvanların vermiş olduğu zararlar :

Arykanda'da keçilerini,Peııge'deise inek ve koyunlarını özellikle kış

aylarında otlatan çobanlar, yeterli eski eser bilinçlenmesine sahip olma

maları nedeniyle hayvanların açık veya koruma altına alınmış mozaikle
rin üzerinde dolaşınalarınaengel olmamakta ve böylece mozaiklere bü
yük zararlar verınektedirler. Geniş bir alana yayılmış antik şehirlerde

bekçi tedbiri alarakkoruma ise etkisiz olmasıyla birlikte bazı olumsuz
lukları da beraberinde getirınektedir. Örneğin Perge'de 1983 senesinde
kaldırılıp, onarıldıktan sonra tekrar yerine oturtularak korunması V~

bakımı yapılan mozaikin (Akıllı, 1988, s. 12) çobanlar veya başka kişiler

tarafından tahmin edildiğine göre bekçilere olan kızgınlıklarınıonarılmış

mozaikin bir kenarını 25 paııçaya ayırmakla göstermişlerdir. Ancak mo

zaikler ve diğer açıkta bulunan eski eserlerimiz, çevre halkına sevdirilme
si ve bu konuda bilinçlendiriirneleri sonucunda gerçek anlamda korun
maları mümkün olabilecektir.
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KOR,vMA VE ONARıM UYGU~ALARI

Arykanda ve Perge antik şehirlerindeçok uzun bir süredir kazılarır

devam ettirilmiş olması sonucunda Arykanda'da az olmasına rağmen,

Perge'de çok miktarda taban mozaikleri ortaya çıkanlmıştır. Bunların
değişimdendolayı kısa zamanda daha çok tahrip olmalarınıönlemek için
kazı imkanlarının en üst seviyesinde imkanlar yaratılarakve o anki bilgi
ve tecriibeye dayanarak, kısa ve uzun vadeli olumlu, olumsuz kopıma ve
onanm çalışmaları yapılarak çok kısa bir sürede yok olmaları önlen
miştir.

Perge'de koruma ve onanm çalışmaları kendi konusunda deneyimli
olan ve bu konuda 1979-J984 dönemlerinde mozaikler üzerinde doktora
çalışmalarınıyüriiten Arkeolog Semra Sarıbekiroğlutarafından oluşturu

lan ekiple yüriitülmüştür. Perge için verilen uygulamalardan sadece
1982-1983 senelerinde agora mozaikleri üzerinde yapılan kaldırma, onar
ma ve tekrar yerine yerleştirme uygulamalarıylabirlikte, 1987 senesinde,
Arykanda'da bazilika mozaikleri üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, ka-
zı başkanlarının izniyle tarafımdan yürütülmüş ve tatbik edilmiştir.

Yukarıda belirtilen talıribatların tespit edilmesi sonucunda Arykan
da ve Perge mozaiklerine etkili ve uzun vadeli yerinde koruma ve onanın

çalışmalarıyapılmasına çalışılmış ve bazı deneysel uygulamalar gerçek
leştirilmiştir.

ı. Mozaikin açılması sırasında alınan önlemler :

Bir yapımn mekanı kazılırken tabanındamozaikin 'olduğunun tespit
edilmesinden sonra üst yüzeyindeki toprak, taş, mimari eleman karışımlı

tabaka mozaik üst yüzeyinde 20 cm. kalınlığında bırakılıp kalan kısım

kazma, kürek ve diğer gerekli malzeme kullanılarak alınmıştır. Kalan
kısım özellikle çalışılan kazı mevsiminin çok sıcak olması nedeniyle mo
zaikin üstünün açılması sa'bah veya öğleden sonraki saatlerde tercih edi
lerek, eserin çok yüksek sıcaklık farkı değişimi nedeniyle zarar <gönnesi
önlenmeye çalışılmıştır. Hatta fazla toprağın alınmasından sonra kalan
20 cm. lik tabakamn temizlenmesinin 3 ila 7 gün arasında sürmesinin ne
deni mozaik açığa çıkarılmasındandolayı meydana gelen değişime yavaş

yavaş uyıım sağlaması amacıyla tatbik' edilmiştir. 20 cm. toprak tabaka
sımn alınması küçük çapa veya kazma fakat daha çok mala ve spatula
kullanılarak,'gerçekleştirilmiştir.

2. Mozaik açığa çıkarıldıktan sonra alınan önlemler :

Arykanda 1987 çalışmalarında mozaiklerin üst yüzey toprak artık
larından temizlenmesi, fırçalarla (Resim: 13) topra'k artıkları mozaike
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zarar vermeyecek yerlere toplanmış ve mala, kürek kullanılarak atılmış

tır. Bazı kısımlarda mevcut kalker tortusu, çelik tel fırçaların mozaike
zarar 'Vermeyecek şekilde kullanılmasıyla (Resim: 14) temizleme gerçek
leştiriImiş ve geniş kıl fırçalar kullanılarak tozlardan arındırılmıştır.

Tahta parçalarının sivriitilmesi sonucunda çatlaklar arasındaki toprak
çıkartılmış ve mozaikirı şu anki durumu tespit edilmeye çalışılmıştır.

Bazilika güney yan nciinde bulunan ve çoğu sağlam kalmış mozai
kin harç kalınlığı yaklaşık 5 cm. olduğu ve bazı çatlakların bir noktada
birleşmeleri sonucunda !bunların mimari elemanların düşmesi sonucun
da oluştukları, büyüklükleri yaklaşık 1.8 x 1.9 cm. ve 1.6 cm. derinlikte
olan tesseralar kullanılmış ve kuzey yan nefte 1 m2ye 4500'5000 tane tes
seranın kullanıldığı belirlenmiştir.

Çökmüş kısımların ölçülerinin alınmasında metre iç ve dışa bükül
mesiyle L şekline getirilmekte ve yatayolan metre kısmının ucu antik
yüksekliğitespit edilmiş mozaik kenarınınüst yüksekliğineyerleştirilmiş
tir. Üst yüzeyinin doğrultusu su terazisiyle saptandıktan sonra dik bu-,
lunan metre parçası 90· açı yapacak şekilde düzeltilip aşağı veya yukarı

çekilerek (Resim: 15) çökme derinliği saptanmıştır.

:ı.1. Mozaik yapısının yerinde güçlendirilmesi :

Ortaya çıkarılan mozaiklerin daha çok bozularak yok olmalarmı

önlemek için tatbik edilmiştir. Denenmekte olan yeni uygulamalar, belki
mozaikleriri uzun bir süre yerinde korunmalarınısağlayacaktır.

2.1.1. Çatlak ve kenarların sınırlandınlması .:

Eskiden Arykanda ve (Perge kazılarında kenarların sınırlandırılma

sında çimentonun kullanılmasıyla hazırlanan harçlar kullanılmış (Re
sim: 16 f) ve bozulmuş olan tabanlar çimento şerbetiyle (Bayhurtluoğlu,

1985, s. 360) güçlendirilmişlerdir. 'Bu tür uygulamalarda, rnozaikin parça
parça kaldınlması gerektiğinde kenar ve arka taraflarının temizlenmesi.
nin çok zor olduğu ve çimentonun tesseralan zaptedip sert bir blok oluş

turması sonucunda mozaikin diğer kısımlarındaçatlaklarınmeydana gel.
diği, çimentonun bazı tesseraların rengini değiştirdiği ve çok zor terniz
lendiklerinin bilinmesi nedeniyle harç karışımıtçinde çimento oranı çok
düşük tutulmuş olduğundan 1987 senesinde yapmış olduğumuzuzun va
deli koruma ve onarım çalışmalarında mozaiklerin çimentodan temizlen
melerinde hiçbir zorlukla ·karşılaşılmamıştır.Ancak 'harcın kenar sınır

landınlmasında İstenmeyen nedenlerden dolayı 'Ve zorunlu olarak tesse
ra üst seviyesine çıkartılmış harcın temizlenmesinde zorluklarla karşıla

şılmıştır.
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Arykanda 1987 çalışmalarında kenar sımrlandınna, çatlakların onarı

mı ve 'bazı boşlukların deldurulmasında kaymak kireç, kum, dere mıeın

ve suyun kullanılmasıylayapılmış harçla, kenarlar mozaik hareımnbitimi
ne kadar oyulup topraktan temizlendikten sonra tatbik edilmiştir. 1981
senesinde Perge'de sütunlu eadde doğu portikte 56-58 rıo'lu postamentler
arasında kalan taban mozaiklerinin kenarlarında yeni bir yöntem kulla
mlmıştır (İnan, 1982, s. 18). Kemik tutkah ile 'Yaklaşık 5 cm. genişliğinde

kesilmiş eamelyafı şeritler kenarlara yapıştınlmış fakat 1982 de yapılan

kontrolde olumsuz sonuç alındığı görülmüştürvBunabenzer uygulama
1987 senesinde Arykanda mozaiklerinin küçük 'bir 'kenarında nem ve ni
tubete dayamklı beyaz tutkal, kaput bezi ve carnelyafı şeritlerle tatbik
edilmiştir (Resim: 16 g). IBez şeritlerin çürüyerek olumsuz etkenler oluş

tunnamaları için tamamen beyaz tutkala batırıhpıemdirildikterısonra
kullanılmışlardır.

, Arykanda 1987"de boşluklarındüşük oranlı çimentolu harçla doldu
rulması yapılmadan önce beyaz tutkal fırçayla kenarlara sürülerek bir
nevi harç ile mozaik 'kenarları arasında izole tabakası oluşturulduktan

sonra mozaik üst yüzey seviyesine kadar doldurulmuştur (Resim: 17).
Bazı boşluklar boş bırakılmış (Resim: 16 d), birkısmının içi ise kazı sı

rasında derin kısımlardan çıkan kazı toprağının 'içine su karıştırılıp 1-2
saat bekletildikten sonra oluşturulmuş çamurla doldurulmuştur (Re.
sim: 16 c). Küçük olması durumunda boşluk, temizleme çalışması sıra

sında toplanan aynı mozaike ait tesseralarla bezemeye bakılarak yerleşti

rilip tamamlama'yapılmıştır(Resim: 16 e). Bunun için dere mıcırı, kum,
kaymak kireç ve suyun karıştınlmasıylamozaik harcına uygun harç ya
pılmış ve boşluk spatula yardımıyla yerıya kadar doldurulmuştur (Re
sim: 18). Tespit edilmiş aynı renkteki tesseralar bezemeye 'bakılarak

tüm boşluğu kapatacak şekilde yerleştirilmiş ve üzerine yerleştirilen

yassı tahta parçasına vurulmak suretiyle oturmaları sağlanmıştır. Yapıl

mış ucu sivri tahta parçalarıyla, tesseralar arasındaki fazla 'harçlar alın

dıktan sonra üzerine kuru toprak dökülmüş ve 1-2 'dakika sonra kıl fır

çayla üst yüzey temizlerıerek çok dikkatli bakilmadığı taktirde tespit edi
lemiyecek şekilde tamamlamagerçekleştirilmiştir(Resim: 16 e).

2.1.2. Tesseralara uygulanan çalışmalar:

Perge .kazrlarırıda ortaya çıkarılmış rnozaikler, acil bir durum gös
termediğinden tesseralada ilgili hiçbir çalışma gerçekleştirilmemlştir.

Arykanda'da ortaya çıkarılmış mozaiklerde ise özellikle tortul malzeme
den yapılmış siyalı tesseraların çok kötü bir durumda oldukları tespit
edilmiştir. Beyaz tesseralarda ise bu dumm henüz sözkonusu değildir.

Özellikle bazilika kuzey yan nefin doğu kenarındabulunan bölümde oluş-
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turulmuş yaklaşık 14 m'mozaikin siyah tesseralarınO,I-0,9cm.varan aşın

ma ve sayrsız çatlakların mevcut olması nedeniyle kaldınlamıyacağı için
doğal çam reçinesi ve selülozik tinerin kanştınlmasıyla hazırlanmış

eriyikin sürülmesiyle sağlamlaştınlmıştır.Bu tür tahribatlarda en iyi çö

züm bozırk olan tesseraların yenileriyle değiştirtlmesidir. Fakat burada
böyle bir uygulama 14 m'. mozaikte bulunan siyah tesseraıaTIn yarısın

danfazlasınındeğiştirilmesidemektir ki buneda imkarı yoktur. Ayrıca bu
kadar geniş bir yenileme yapmak, şu anki eski durumunu korumaktan
çok daha kötüdür, .

Arykanda'da bulunan çam ağaçlarından topladığımız kuru doğal

çam reçinesi, dövülüp toz haline getirildiktensonra 100 gr. ı erimesi için
250 gr. selüIozik tiner içinedökülmüştür.1 saat sonra kapalı kutu içinde
erimiş' reçine' 750 gr. selülozik tiner bulunan açık kaba dökülerek karıştı.

nlmış ve daha sonra mozaik yüzeyine geniş fırçalarla tatbik edilmiştir.

Aynı oranlar ikinci kez uygulanmıştır. Sonuçları ise' 1988 senesinde yapı

lacak incelemeyle tespit edilecektir.

Oynamış tesseraların yerine sabitleştirilmelerive zayıflamış bulu
nan harç tabakalarınıngüçlendirilmesi amacıyla aşağıda oranları verilen
harç karışımı tatbik edilmiştir.

Harç karışımı :

Kaymak kireç
Kum

Dere mıcırı

Su

2 ölçek
2 ölçek 0.01-0.06 cm. kalınlığında

tanelerden oluşan

1.5 ölçek 0.1-0.3 'cm. kalınlığında

tanelerden oluşan.

5 ölçek

+

10.5 ölçek

Sulu harç mozaik yüzeyine plastik tasla döküldükten sonra fırçalar

la dağıtılarak tessera aralarına girmesi sağlanmış ve fazlalık mozaik bi
tim kenarından dışarı atılmıştır. ıo-ıs dakika sonra nemli sünger ile
tesseralar üzeri silinerek temizlenmesineçalışılmış,birkaç gün sonra su
ve sert kıl fırçalar kullanılarak tamamen temizlenmesi gerçekleştirtlmiş

tir (Resim: 19)

2.1.3. Oluşmuş bitki ve yosunlara karşı 'önlemler:

Perge mozaiklerinin tahribatında en büyük etken bitkilerin oluş

masıdır. Burada mozaiklerin korunmasındaen büyük problem otlardır.

197



En etkili alanlar kazık ıkiöklü ve soğan köklü bitkilerin iher yeride oluşma

smdan kaynaklanmaktadır.Yosunlarınetkili olduğu söylenemez.varykan
da'da mozaiklerin bazı kısımlarında yosunların etkili olduğu görülmüş

tür.

Perge'de bitkisel saldırıyı yok etmek için ıbir kere kimyasal yöntem
kazık köklü bitkilere tatbik edilmiş, fakat köklerin çok derine inmesi ne
deniyle olumlu sonuç alınamamıştır.Mekanik yöntem Perge'de mozaik
yüzeyinde 20 cm'lik bir ta'baka bırakılıp üst toprağı alındıktan sonra
o sene inceleme, bakım ve onarımı yapılamadığından üstü açılmamışmo
zaik üzerinde birkaç sene sonra oluşmuş otların, mozaik ekibinde sürekli
yer alan deneyimli işçiler tarafından 1984 senesinde sökülmesi şeklinde

gerçekleştirilmiştir.Mozaikin bazı 'bölümlerinde gerçekleştirilençalışma.

dan sonra Arkeolog ıSemra Sarıbekiroğlu'nunyaptığı incelemede tespit
etmiş olduğu çok az olumsuzlukları nedeniyle bir daha hiçbir yerde tat
bik edilmemiştir.

Arykanda'da mozaik yüzeyinde oluşmuş yosunlar uçları sivriltilmiş
tahta parçaları, tel ve sert kıl fırçalarıkullanılarakmekanik yöntemle te
miZıenmeğe çalışılmıştır. atların temizlenmesinde ise mekanik yöntemle
rin teseraları yerinden oynattığı ve temizlernede tüm kökler söküleme
diği için olumlu sonuç alınamadığı bilindiğinden. kimyasal yöntemlerin
kullamlması.amacıyla Antalya iii içinde bulunan Tarım Orman ve Köy
İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü,Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ile temasa
geçilmiş ve Yüksek Ziraat Mühendisi. İbrahim Sercan'dan yapılabilecek

uygulamalar ve uygulanabilecek ilaçlar için bilgi edinilmiştir. Bunun
yanısıra bilimsel kitaplardan araştırması yapılmıştır.

Müherrdis İbrahim Sercan ile temasımız kazı sonuna rastlaması ne
deniyle, Arykanda'da mevcut olan bitkileri görmediğindenbize deneysel
amaçla tatbik edebileceğimizsoğan köklü bltkiler için Metilbromid, ka
zık köklü bitkilerde Raundup, 'buğdaygillerde ise genelolarak ot ilacı

olarak bilinen Herbicid'Ierde Gramxon, Hedanal ve yosunlar için 7 kg.
su, 2 kg. göz taşı ve 1 kg. sönmüşkireç karışımından oluşan ilaçlar hak
kında genelbilgi ve kullanım şekilleri önermiştir.

2.1.4. Açığa çıkarılan mozaikin üst yüzeyinin 'kapatılması :

Perge'de açığa çıkarılmış mozaiklerin üst yüzeylerinin kapatılma.

sında değişik uygulamalar gerçekİeştiriImiştir.Bunlardan birisi mozaikin
üzeri 20-25 cm. 'kum tabakasıyla (İnan, 1981, 's. 47) örtrnek olmuştur. Fa
kat deniz kumunun tuzlanm mozaike aktarabileceği, antik şehri ziyaret
eden kişilerin kumu bir kenara iterek mozaiki açıkta bırakmalanve bazı

hayvanların zarar vermesi nedeniyle bu uygulamadan vazgeçilmiştir.Bu-
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nun yerine 10 cm. kalınlığında nehir kumu ve üzerine 20-25 cm. kalınlı

ğında moloz (İnan, 1982, s. 18) dökülınesi şeklinde örtme 1984senesine
kadar tatbik edilmiştir.Bu tür bir örtü tabakası, deniz kumu ile kapat
mada saydığımız olumsuz etkenleri göstermekte ve mozaikin doğa ko
şullarından korunmasında daha etkili olmaktadır. Fakat şunu da belirt
mek gerekir ki kesinlikle bu avantajlarına rağmen böyle bir uygulama
yapılmamalıdır. Çünkü toprak İçinde bulunan polenlerin ve rüzgarın ge
tirmiş olduğu 'bitki tohumlarının gelişmesi ve büyümelerine çok iyi bir
ortam hazırlamaktadırlar,

Arykanda mozaiklerinin iist yüzeylerinin örtülmesinde tozdan arın

dırılmış dere çağılı ile 5-10 cm kalınlığında kapatılarak (Resim: 16 a)
koruma altına alınmıştır.

2.2. Mozaik yapısının kaldmldıktan sonra güçlendirilmesi :

Uzun vadeli önlem olarak kabul ettiğimiz, mozaiki kaldırıp onarıp

tekrar yerine oturtma çalışmalarını niçin ve ne zaman yapmamız gerek
mektedir? Kazı çalışmaları sırasında üstü açılmış mozaikin tahrip olma
hızı, daha önce uygulanmış bulunan kısa vadeli yerinde koııuma ve ona
rım çalışmalarıyla önlenemiyorsa, o zaman tahribatın hızını azaltarak za
rar vermesini önlemek amacıyla, mozaiki kaldırıp daha önce hazırlanmış

bulunan güçlü bir harç tabakasına oturtmak veya arkasına harç dökerek
sağlamlaştırmakgerekir. Uygulamalardan bir tanesine karar vermeden
önce, mozaikin ortaya çıkarıldığı yerin durumu, bölgenin doğa koşulları

nın mozaik üzerindeki etkinliğinin tespiti yapılmalıdır (Akıllı, 1988, s.
118).

Perge'de kaldırılıp onarıldıktan sonra tekrar yerine oturtulan mo
zaik çalışması 1983 senesinde yapılmıştır. Arykanda'da 1987 senesinde
yapılan uygulamalarda çökme ve kabarmadan (Resim: 20 a, 21 a) dolayı

parçalanmış mozaikler, yerleri tespit edilip kaldırma ön çalışmaları ya
pıldıktan sonra arkaları sentetik harç ve güçlendirici olarak cam elyafı,

paslanmaz hasır tel şeritlerkullanılıp sağlamlaştırılmalarında (Resim.
22) ve çıkarıldıkları yer zemininin hazırlanmasından (Resim: 23) sonra
daha önce yer tespitlerine göre oturtulup su terazisiyle (Resim: 24) üst
yüzeyeğiminin doğruluğıı saptanması sonucunda sabitleştirilmişlerdir

(Resim: 20 b, 21 b). .

Arykanda 1987 çalışmalarında tamamen kaldırılıp tekrar yerine
oturtulmuş olan mozaik parçalerı yaklaşık 16 m'. ıdir. Ayrıca 'bazilika gü
ney yan nefinde bulunan ve batı kenarı 'çökmüş olan mozaikin yaklaşık

4 m'. si kaldırılmış, arkası harç artıklarındantemizlendikten sonra yapıl

mış sulu harç üzerine oturtularak sabitleştirilmiştir.
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SONUÇ:

Pergekazılanndaortaya çıkarılan ve onanınları yapıldıktan 'sonra
koruma altına alınan mozaiklerde uygulanan çalışmalar, 1979 - 1984 sene
leri arasında ekip çalışması halinde yiiriitülmüştür.Fakat 1984'den sonra
ekibin dağılarak değişik uğraş alanlarına yönelmesi sonucunda 1987 se
nesi sonuna kadar hiçbir koruyucu tcdbir ve onarım çalışması gerçekleş

tirilmemiştir. Arykanda'da ise her sene kazı imkanları ölçüsünde koruma
ve onanm çalışmaları tatbık'edilmiştir. Kazı yerinde korunması güç olan
mozaikler. kaldırılıp sağlarnlaştırıldıktansonra Arifler Köyü ilkokulun
da emniyete alınmışlardır.

Onarımı ve korunması yapılan ve kazı yerinde bırakılmışmozaikle
re her sene bakım yapılması gerekmektedir. Her türlü tahripkar ortam
karşısında bulunan mozaik bir önceki. seneye nazaran daha çabuk bozul-
ma sürecine girmektedir. .

1987 senesinde yapılan çalışmaların sonuçları, bu sene gözlenecek
ve değerlendirilecek. olumlu uygulamalar hedef seçilerek, 1988'de de ko
ruma ve onarımları. olumlu sonuç alınan doğrultuda çalışmalar yapıla

rak, mozaikler kurtarılmayave yerinde teşhire hazır duruma getirilıneye

çaba sarfedilecektir.

KAYNAKLAR

Akıllı. H., ..E&ki Mo±aikin Yerinde Koruma ve Onanmı: Yeni Bir Uygulama, .. Sa
1I988) naıt Tarihi Yılhğr, sayı XIII. İstanbul, İstanbul Üıü'Versitesl Edebiyat Fa-

kültesi Sanat Tarihi Araştırmalan Merkezi, s. 8 - 11.

Aik.ıllı, H., ..Mozaıkın Yerinde Korunması ve Onarımı», Sanat Tarihi Araştırmaları

1I9OO) Dergisi, sayı 1. İstanbul, s. 113-119.

Akıllı, H.. -Mczaık Kaldırma Metodları 'Ve Onarımı-o Arkeoloji 'Ve Sanat, sayı, İs-

1I9B8) tanbul, s.

Baylburtluoğlu. C...Arykanda (Anf, Aykırrçay)», Arkeoloji, Ankara, T.C. Kültür 'Ve
(ı982) Turizm Bakanlığı, s. 266 - 270.

Baybuı-tluoğlu, C., .ı982 Arykanda Kazı Raporu», Kazı Sonuçları Toplantısı V, İs

1I983) tanbul 23 - 27 Mayıs 1983. Ankar-a, T.C. Kültür 'Ve Turizm Bakanlığı Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, s. 175- 1a1, Iev. 439.

Bayburüuoğlu, C.. .1984 Yılı Arykanda Kazı Raporu». Kazı Sonuçları Toplantısı

(1985) VII, Anikara 20 - 24 Mayıs 1985, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, s. 357 - 371.

Bayburtluoğlu, C., .1995 Ary'kanda Kezısı-. Kazı Sonuçları Toplantısı VLII. Ankara.
1I966) 26-30 Mayıs 1986, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler

ve Müzeler Genel Müdürlüğüs. 93 -100.

200 -



İnan, J.,
11981)

Ergtıvanh, K.. Mühendisler İçin Jeoloji, İstanbul, İstanbul Teknik üniversitesi Yayını.
1978.

..Perge Kazısı 1980 Çalışmaları». Kazı Sonuçlan Toplantısı III, Ankara 9 - 12
Şubat 1981, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eslki Eserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü, s. 43 - 48.

İnan, J ...Perge Kazısı 1981 Çalışmaları», Kazı Sonuçlan Toplantısı IV, Ankara 8 - 12
(19&) Şuoat 19.>2, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Belkanlığı Eski Eserler ve Mu-

zeler Genel Müdürlüğü s. 1 - 63.

İnan, J., «Perge Kazısı 1982 Çalışmaları», Kazı Sonuçlan Toplantısı V, İstanbul

(ı_) . 23 - 27 Mayıs 1983, Ankara. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğü s. 199 - 206

İnan, J., «Perge Kazısı 1983 Çalışmaları', Kazı Sonuçlan Toplantısı VI, İzmir 16 - 20
(ı984) Nisan 1984, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eslki Eserl';r ve Mü-

zeler Genel Müdürlüğü, s. 323 - 334.

Mansel, A. M. - Akarca, A.. Perge'de Kazılar ve Araştırmalar, Ankara, T.T.K. V,
11949) no. 8.

Pekman. A., Perge Tarihi, Ankara, T.T.K. VII.
11973)

Veloccıa, M. L....Problems de Conservation Provenant.., Mosaıqııe I, Deterioratıon

(1918) et Canservartian Rome Novembre 1977, L'ICCROM, Home, s. 36 - 41.

Yılla, A., ..Desherbement des Surfaces Recouvertes de Mosaiques a CieI Quvert,..
(197$) Mosaique 1, Deterıoratfon et Conservatıon Rome Novembre 1977. L'ICC-

ROM, Rome, s. 45 - 48. L
Tabiat ve İnsan, -Şehtrlerin Meydana Getirdiği Toprak Kirliliği m.p.T. Tabii Çev-
(ı979) renin Korunması Alt Komisyon Raporu), sayı 3, Ankara, s. 34 - 39.

20İ



Resim 1 - Oynamış tesseralar - Arykaııda

Resim 2 - Siyah1aşmış v.e aşınmış tesseralar - Arykanda
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Resim, 3 - üzerinde oluşmuş çatlaklar - Arykanda

Resim , 4 - Oluşmuş bulunan kabarma, çatlama ve çökmeler - Arykanda
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Resim ı 5 - Terasta bulunan mozaik - Arykanda

Resim , 6 - Su kanallan çıkışlan ve yaptığı tahribat Arykanda

Resim ı 7 - Kayan toprağın açılmış mozaike zarar- ver
mesi - Perge



Resim : 8 ..;...... Bitkilerin yapmış oldukları olumsuzluklar
Perge

Resim : 9 - Koruyucu toprak tabakası üzerinde ofuşmuş

otlar" Perge

Resim: 10 - T~rs çevrilen mozaik tesseralan arasında

bulunan kökler - Arykanda
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Resim, 11-

Acil koruma amacıyla ke
narlann çimentoyıla sınır

Iandrrrbnaar - Perge
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Resim : 12 - Üst yüzey koruyucu kum tabakasının ziyaretçHer
tarafından mozaiki görmek amacıyla kenara itil
meel - Perge



Resim : 13 - Üst yüzeyin temlzlenmesl - Arykanda

Resim : 14 - Kalker tortusunun çıkartılmasında tel fırça

mn kullanımı -)\rykanda

Resim : 15 - Metre kuldamlarak çökme derfnlfğinfn

belirlenmesi - Arykanda
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Resim 16 - Tatb1k edilen kısa vadeli uygulamalar r- Arykanda
al Üst yüzey koruması için örtü tabakası

bl Çimentolu harçla doltlurulmuş boşluk

cl Çamur-la doldurulmuş boş kısım

dl Boş bırakılan kısım

el Tesseralar yerleştirilerek tamamlama yapılmış kısım

rı Çimentolu harçla kenar sımrılandıı-ma

I1:l Beyaz tutkal, cam eıyarı, kaput bezli kenar sınırtarıdırrlması

Resim: 17 - Boşlukların mozaik üst yüzey sevıvesıne kadar doldurulmuş dııru

mu - Arykanda



Resim : 18 - Küçük boşluldara tessera yerleştirilerek tamamlama yapılması

Arykanda

Resim : 19 - Tesseraılar üzerinde bulunan harç artıklarınan temizlenmesi 
Arykanda
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Resim 20A - Moza'ikin onarım öncesi görünümü - Arykanda

Resim: 20B - Mozaikin onarım sonrası görünümü - Arykanda
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Resim : 21A - Mozaikin onarım öncesi görünümü - Arykanda

Resim : 21B - Mozaikin onarım sonrası görünümü - Arykanda
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Resim : 22 - Ka2.dınlıp arkası sağlamlaştırılmış mo
zaik parçası - Arykan.dıa



Resim 23 -~ Mozaik yer zeminin hazırlanması - Arykanda

Resim 24 - Onarılan mozaikin yerine oturtulmasında üst yüzey eğimirıin P3U
terazisiyle belirlenmesi - Arykanda
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZıLARıNDA UYGULANAN
SERTLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Hüseyi;n AKıLLı *

GİRİŞ

İznik Çini Fırınları Kazılarında 1985 senesinde hafif oval bir fırın

ateşhanesi (Aslanapa, 1986, s. 317), 1986 senesinde ise bulunanın doğu ta
ratında dikdörtgen planlı ikinci bir ateşhane ortaya çıkarılmıştır (As
lanapa, 1987, s. ). Fırın ateşhanelerinin yapım malzemeleriitin kerpiç
olması, onların toprak altından çıkarılmaları sonucu birkaç sene sonra
zayıflamış olan bünyelerinin doğa koşulları, bmki kökleri ve insanların

olumsuz etkileri nedeniyle tahrip olarak yok olmalarını önlemek ama
cıyla, 1986 ve 1987 senelerinde daha önce tatbik edilmiş geçici koruma
çalışmaları kaldırılarak, kalıcı ve uzun vadeli koruma ve onarım çalış

maları gerçekleştirilmiştir. Bunlar ateşhanelerin tespit, teşhis, temizleme,
sağlamlaştırma, tamamlama ve onarılan eserin korunması çalışmalarını

kapsamaktadır. Hepsi birbiriyle bağlantılı olması nedeniyle, bir eserin
onarımında mutlaka sırayla veya duruma göre öncelik sırası değiştiri

lerek tatbik edilmelidirler. Örneğin, temizleme yapılmadan sertleşt.rme

uygulaması kesinlikle sonuç vermez veya imkanlar ölçüsünde teşhis ger
çekleştirilmeden uygulanacak yöntemler ve sertleştirici eserin korurıma

sında etkili olmaz. Bazı yerlerde tamamlama veya nemi önleyici tedbir
ler alınmadan yapılacak sertleştirme olumlu etki yapması yerine esere
zarar verir.

TEŞHİs, TESBİT, ONARıM

Bursa iline bağlı İznik ilçesinde Prof. Dr. Oktay Aslanapa başkan

lığında ve Doç. Dr. Ara Altun yönetiminde yürütülen kazılardan 1985,
1986 dönemlerinde açığa çıkarılan fırın ateşhanelerininmevcut olan du
rumları üzerinde tespit çalışmaları yapılmış ve ne tür bir uygulama ya
pılabileceği konusunda bazı fikirler ileri süriilmüştür.

Tespit ve teşhisin tam yapılabilmesi için toprak artıklarından te
mizlenmiş ve 1985 senesinde ortaya çıkarılmış hafif oval fırın ateşhanesi

içine geçici koruma amacıyla doldurulmuş olan elenmiş kum (Aslanapa,

(OL Hüseyin AKlUJ. İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolali Anabilim
Dalı FenIP'IT ISTANBUL.
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1986, s. 317) çıkartılmıştır. Temizleme uygulamalarınıngerçekleştirilme

sinde küçük çapa, mala, çepin, kürek, ucu sivriıtilmiş ve yassılaştı

mımış tarıra parçaları, supurge, degışıaooyuuacua.kIl ve nayıon rırçaıar

kullanılmıştır.

1985 senesinde ortaya çıkarılmış fırın ateşhanesininüst ve ağıza ya
kın kısımda, harcın bırıeştırrne özelliğini kaybetmesi nedeniyle oluşmuş

bulunan ve ancak dikkatli bakıldığında farkedilebilen çökme, 1986 se
nesıne kadar geçen zaman süreci içerisinde insan ve doğa tahribi sonu
cunda 37 x 57 cm. genışliğe Ulaştığı (Resim: 1) tespit edilmiştir. Bura
daki tahribat, doğa koşuılarınm etkisi olmasıyla birlikte canlı tahriba
tından ·kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Çünkü 1986 senesinde tama
men ortaya çıkarılmış dikdörtgen planlı (Aslanapa, 1987, s. ) fırın ateş

hanesinin doğu-batı doğrultusunda 'bulunan duvarına oturan kemerin
mevcut olan kısmının tespit edilmiş izler nedeniyle çubuklar çakılarak

tahrip olmuş olduğu 1987 senesinde yapılan incelemede teşhis edilmiştir.

1986 senesinde onarım çalışmalarına başlamadan önce fırın ateş

hanesinde-I, oluşmuş veya oluşturulmuş tahribatlar da gözönüne alına

rak, alçıyla paketlenip alttan kesilmek suretiyle müzeye götürüımesine

ve burada onarım ve korunmasına karar verilmiştir. Ancak Osmanlı dö
nemi çini 'keramik 'üretiminin önemli bir atölye bölgesi (Aslanapa, 1986,
s.317) içinde yer alması nedeniyle fırın ateşhanesini bulunduğu meka~.
dan soyutlayarak müzede koruma altına alınmasının doğru olamayacağı

düşünülmüştür, Ateşhane. içinde olduğu mekarıla bir bütünlük teşkil

ettiği ve onun ayrılmaz bir parçası olduğundan, bulunduğu mekandan
soyutlarımamasıgerektiği kararımızı etkilemiştir.Bütün bunlar gözönüne
alınarak 1985 ateşhane-I in ve 1986 senesinde açığa çıkarılmış olan ateş

hane-Z nin yerinde onarım ve korunmasıyla birlikte çevrelerinde bulunan
ve bir bütünlük teşkil eden diğer eserlerinde bakımı yapılarak kazı ye
rinin açık hava müzesi durumuna getirilmesine çalışılmış ve uygula
malar buna göre yönlendirilmiştir.

Yapılan tespitlerde ateşhanelerinhangi malzemeler kullanılarak ya
pıldığı ve bunların nerelerde tatbik edildiği ölçü, çizim ve fotoğraf çe
kimleriyle tek tek belirlenmiştir. Onarım uygulamaları, tespit ve teş

hislerden çıkarılan sonuçlara bağlı kalarak, mümkün olduğu kadar
farklı malzeme kullanmadan ve uygulama yapmadan, ateşhanelerln dış

göriinümlerine de önem vererek tatbik edilmiştir.

ı. Fırın Ateşhanesi-I :

1986 senesinde1onarımının yapılmış olması, 1987 senesinde bir ma
kale durumuna getirilmiş ve yayınlanması için bir dergiye verilmiş ol
duğundan, detaylı tespit çalışmasına değinilmeyecektir.

216



2 ölçek
4 ölçek
2 ölçek 0,1-1 cm. kalınlığında tanelerden oluşan

2 ölçek 0,1-0,5 cm. kalınlığında tanelerden oluşan.

1.2 ölçek

2. Fınn Ateşhanesi-Z :

1986 senesinde açığa çıkarılmış olan ateşhanenin 1987 senesinde,
alınmasında zararlı olabileceği nedeniyle arka tarafın kuzey-doğu köşe.
sinde bırakılan toprak birikintisinin alınmasıyla tamamen ortaya çıka

rılmış (Resim: 2) ve tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir.Ateşhanenin

iç tabandan en üst yüksekliği 146-156 cm., genişliği seki üst hizasından

146 cm., seki alt hizasından ise 96 cm. olarak belirlenmiştir.

2.1. Taban:

Fırın ateşhanesi, Osmanlı öncesi geniş bir alana yayılmışbir mimari
kalıntı üzerine yerleşmiş olması (Aslanapa, 1986, s. 317) nedeniyle, altta
bulunan yapının doğu-batı doğrultusundauzanan duvarına ait, en uç nok
taları 55x66 cm. olan blok taş ateşhane tabanı olarak kullanılmıştır.

86 x 119 cm. ölçülerinde olan tabanın güney tarafındaki boşluk, taş üst
yüzey hizasının 25,5 'cm. alt derinliğindenbaşlayaraküç sıra halinde ve
aralarında harç kullanarak tuğlalarla doldurulmuştur. 3,5 -4 cm. kalın

lığında yassı tuğlalarla doldurulmamış olan güney-doğu tarafta gerçek
leştirilen dolgu toprak temizlernesi sırasında, alt kısım son yassı tuğla

hizasında yanık izlerine ve yanmış odun parçalarına rastlanmıştır.

Tespit 'edilmiş tuğla diziliş sıralarına ve kullanılan harç özelliğine

bağlı kalarak onarılmaya çalışılmıştır.

Harç karışımı:

Kaymak kireç
Kum
Çakıl

Antik tuğla kırığı

Su
+

11.2 ölçek

Ateşhanenin genelonarımplanına göre teori olarak düşünülen kesit
şeklinde onarım çalışması (Resim: 3) burada da gerçekleştirilmiştir.

2.2. Seki:

Batısında ağzı bulunan ve doğu-batı doğrultusunda olan fırın ateş

hanesinin arka ve güney tarafının büyük bir bölümünün tonoz kısmının

çökmesi sonucunda, doğu sekisi tamamen (Resim: 17a) güney tarafının

ise doğu tarafına uzanan yarısı yok olmuştur. Sekilerin (Resim: 4) top
rağın sıkıştırılmasıyla yapıldıktan sonra kil ile 0.5 - 1.5 cm. sıvandığı te3
pit edilmiştir.
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1 ölçek
0.03 ölçek
0-03 ölçek
0.5 ölçek
+

5 ölçek çarkta çekilebilecek kıvamda

1 ölçek
2 ölçek 0.5 -4 cm. uzunluğundatanelerden oluşan

Sekilerin mevcut olan kısımlarından tespit edilen ölçüleri :

Güney seki: yük. 76 cm., gen. 24 -25 cm., uz. 43 cm.
Kuzey seki: yük. 66 - 69 cm., gen. 22- 27 cm., uz. 117 cm.
Doğu seki: yük. 66. cm., gen. 28 cm., uz. 21-51 cm.

Ateşhanenin belli olmayan arka kısmını belirtmek, gezenlere bir fi·
kir verebilmek ve estetik açıdan iyi bir görünüm kazandırabilmekama
cıyla, kuzey-güney doğrultusunda uzanan doğu sekisi, güney tarafa ve
rilen eğim (Resim: 5) ve orijinalinden daha alttan bırakılacak şekilde

tamamlanmıştır.

Seki yapım malzemesine benzer kazı toprağı, plastikkap içine alı

narak su ilave edilmiş ve koyu çamur kıvamına getirilmiştir. Sınırlandı

rılmış tamamlama yapılacak kısma 8- 10 cm. kaIınIıkta tabaka yapacak
şekilde dökülmüştür.Üzerine kuru toprak serpiştirilmişve tam oturması

için tahta takozlarla bastırılmıştır. Üzerine su serpiştirildikten sorıra

tekrar koyu çamur tabakası dökülmüş ve tamamlama istenilen yüksek
liğe eriştiğinde çalışmalara son verilmiştir. Yalnız ıslatma üç gün devam
ettirilmiştir.

Sekiler üst yüzeyinde bulunan zinterleşmiş tabakanın bazı kısım

larda dökülmesi sonucunda, açığa çıkmış iç kısmının tahribata uğrama

sını engellemek ve tamamlaması yapılan doğu sekisinin iç kısmına orjinal
görünümünü kazandırmakamacıyla aşağıda oranları verilen karışım tat
bik edilmiştir.

Sıva karışımı:

No. 1
Kil hamuru
Su
Saman
No. 2
Polyester
Sert!eştirici

Hızlandırıcı

Selülozik tiner

9.56 ölçek

Su ile karıştırılmış saman, kll hamurunun bulunduğu kap içine dö
külerek el yardımıyla birbirlerine tamamen karıştırılmalarısağlanmıştır.

Diğer kapta bulunan polyester, 'hızlandırıcı, sertleştirici ve seIülozik d
nerIi karışım daha önce hazırlanmış olan i no. lu karışım içine dökül-
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müş ve elle yoğrularak tamamen birbirine karışması sağlanmıştır.Macun
kıvamına gelen bu sıva karışımı spatula yardımıyla 0.3· 1 cm. kalınlı
ğında eksik kısırrnlara (Resim: 6), tamamlanımasıyapılmış sekinin iç
kısmına ve kemer kısmına tatbik edilmiştir.

Burada verilen karışımın rnukavemeti, kerpice alçı, kireç katıldık

tan 've prese edildikten sonra mukavemetinin laboratuvar deneyleriyle
saptanması (Eriç, 1987, s. 37) gibi çalışmalar gerçekleştirilmemiştir.Za
ten bunu yapabilmek için bir laboratuvar olanağımızda yoktur. Fakat
en büyük etken böylebir gereksinme duymamamızdır.Çünkü amaç açığa

çıkmış kısımların doğa koşullarındanetkilenmesini önlemek içindir. On
yıldır yaptığımız arazi pratik uygulama çalışması tecrübelerimize göre,
polyester karışımlı harcın etkili olacağı inancımızdır. Daha önce yapılan

buna benzer deneysel uygulamalardan bilinmektedir. Kaldı ki burada en
olumsuz etken, yaptığımız tümlemelerin dökülmesi olacaktır. Bunun yanı

sıra açıkta olan eserlere kesinlikle zarar vermeyeceği, aksine bir süre
dahi olsa olumlu etki yapabileceğinin kesin olarak bilinmesidir.

Tatbik edilen sıva tabakasının 1.30 saat sonra kısmen 26 saat sonra
tamamen sertleştiği görülmüştür. Üst yüzeyin, sürekli ateşin yanması

nedeniyle zinterleşmiş ve siyahlaşmış orijinal sıva tabakasıylauyumlultı

ğunu sağlamak için, ilk aşamada ağaç çırası temin edilemediğinden.me
tal çubuğıın ucuna sarılmış selülozik tinerli üstübünün yakılarak oluş

turulan ateşle islendirilmiştir (Resim: 7). Daha sonra ayın uygulama
ağaç çırasıyla, tamamlama yapılmış tüm üst yüzeylere tatbik edilmiştir.

2.3. Tonoz:

37 cm. uzunlukta, 19 cm. genişlikte ve yerleştirme durumuna göre
alt kısımları 7·8 cm. arasında değişen, üst kısımları ise 9 cm. kalınlıkta

kerpiçlerin (Resim: 8b) aralarına yerleştirilmiş 34 -37 cm. uzunlukta,
19 cm. genişlikte ve 3 cm.kalınlıkta 'pişmiş yassı tuğlaların (Resim: 8c)
kullanılmasıyla yapılmış bulunan kemerler arasına, moloz taş (Resim:
8d) ve tuğla parçalarının (Resim: 8e) bağlayıcı malzeme olarak toprak
çamurun (Resim: 8ıf) tatbik edilmesiyle tonoz oluşturulmuştur.

Ateşhanenin üst kısım düzleştirilmesinde,kemerin (Resim: 9a) en
üst noktasından başlayan yatay bir hat şeklinde 2 tabaka halinde kil
(Resim: 9b) ile tutturulmuş yassı tuğlalar (Resim: 9c) kullanılmıştır.

Bunun üzerinde ise 25 cm. kalxılığında alt kısımlarda toprak ve bunların

içinde tuğla parçaları, moloz taşcıklar bulunan dolgu kullanılmış ve ta
mamen düzleştirilmiştir (Resim: 9d). İç kısmı 1-5 cm. kalınlığında kil
(Resim: ge) ile sıvanmıştır.
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2.3. ı. Dolgu:

tki kemer arasında oluşturulmuş dolgunun resim 8'de de görüldüğü

gibi bazı kısımlarda döküldüğü ve bu nedenle diğer kısımlarında zayıf.

lamış olduğu tespit edilmiştir. Açık teşhirde olması nedeniyle ateşhane

tonozunun, daha fazla zarar görmemesi için toprak çamur tuğla ve moloz
taş kullanılarak eksik bölümün bazı kısımları içten doldurularak (Re
sim, 10), mevcut olan orijinal dolgunun daha fazla zarar görmemesi için
sağlamlaştırılmasına çalışılmıştır.

2.3.2. Kemer:

Kazı sırasında tespit edilen kerpiç parçalarının dikkatli .bir şekilde

incelenmesi yapılıp, birleşenlerin kırık tcırığa oturtulması sonucunda,'
2 orijinal kerpiç elde edilmiştir (Resim: 11). Bunların ölçülerinde yap·
tırılmış bir tuğla ile birlikte orijinal kerpiçler de kullanılarak, tamamı

insan etkisiyle parçalanmış arka kemer başlangıcı (Resim: 12) onarıla

rak 1986 senesinde bulunmuş durumuna getirilmiştir.

Parçaları yapıştırılmışkerpiç ve tuğlanın eğimli olan kemer başlan

gıcına güvenilir bir şekilde yerleştirilebilmesi için,matkap kullanarak
(Resim: 13) açılmış bulunan ve uzantıları ateşhane kuzey duvarına uza
nan iki deliğe (Resim: Bb), daha önce cam elyafı ve araldit karışımın

dan dökümünü yapmış olduğumuz çubukların (Resim: 13a) kullanılma

sıyla giiçlii bir şekilde tutturulmuşlardır.Eski ömıe tekniğinebağlı kala
rak diğer gerekli uygulamalarda tatbik edilerek, kemer başlangıcı ve
bacaların belirgin bir duruma getirilmesi tamamlanmıştır (Resim: 16c).

2.4. Arka duvar ve üst kısım:

Ateşhane toprak altından açığa çıkarılırken kazı ekibinin dikkatli
ve titiz çalışmaları sonucunda, elde edilmiş orijinal arka duvar parçala
rının ve aynı ölçülerde yaptırılan tuğlaların kullanılmasıylaonarımı ger
çekleştirilmiştir.

Orijinal tuğla ölçülerinde yaptırılmış ağaç kalıba, kilin tam olarak
.yayılmasını sağlamak ve oluşabilecek boşlukları önlemek amacıyla, de.
mil' silindir kullanılarak kilin kalıp içine sıkıştırılması (Resim: 14) sağ.

Ianmıştır. Kalıp, bir kenarının sökülmesiyle çıkartılmış(Resim: 15) piş

memiş tuğlaalttan teııe kesilerek kuruması için güneş almayan bir yere- .
bırakılmıştır. Pişirme anında, fırın içinde patlamalarısonucunda ihtiyaç
duyıılan 6 tuğladan ancak 1 tanesi sağlam, diğer ikisi ise kırılmış fakat
kullanılabilir bir durumda elde edilebilmiştir. Bütün bu olumsuzluklar
ve mevcut olan malzeme eksikliği nedeniyle onarımında kÜÇÜk bir deği.

şiklik yapmamızı gerektirmiştir.
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Yapılan tuğlalardan elde edilenlerin ortadan kırılması ve kazıda

çıkanların kullanılması sonucunda, 10-17.5 cm. genişlikte ve 75 cm. yük
seklikte arka duvarda tamamlamayapılmış (Resim: Be) ve ateşhane

nin arka sınırları belirlenmiştir (Resim: lôb).

Harç karışımı:

Kiremit tozu
Beyazçimento
Su

5 ölçek
1 ölçek
3 ölçek

+
9 ölçek

Bazı yerlerde ince tuğla yerine yukarıda oranları verilen karışırndan

oluşturulan harcın kullanılmasıyla tuğla görünümü verilmiştir. Bunun
yanısıra onarım sirasında bağlama malzemesi olarak da kullanılmıştır.

Fırın ateşhanesinin mevcut olan' arka duvarında yapılan incele
mede, 1.5 cm. kalınlığında kil ile sıvandığı görülmüştür. Onarılan sekinin
iç yüzeyinde kullanılmış olan ve daha önce oranları verilen karışırndan

oluşturulmuş macun kıvamındaki malzemeyle iç kısım' O. 3· 1 cm. kalın

lığa kadar tamamlanmış, kurumasından sonra ateş yakılarak islendiril
miştir.

Ateşhanenin arkasında üst kısmında mevcut ve in-situ olarak bulu
nan kısımların korunabilmesi amacıyla, kazıda ortaya çıkarılmış yassı

tuğlalarla birlikte bağlayıcı olarak toprak çamur kullanılarak (Resim:
ı7c) onarımı gerçekleştirilmiştir (Resim: Bd, ıed),

2.5. Ateşhane ağzı:

Yassı tuğla parçalarının ,bazı yerlerde düzenli ve bir sıra takip ede
cek şekilde, bazı kısımlarda düzensiz olarak yerleştjrilmeleri ve kil ile
tutturulmalarışeklinde yapılmıştır" (Resim: 18). 67 cm. derinlikte tespit
edilebilen ateşhaneninortadan alınan ölçüleri genişliği 50 cm., yüksekliği

ise 67 cm. olarak belirlenmiştir.

Daha fazla bozulm~sını engellemek için bazı kısımlar hazırlanan
eriyikle sert1eştirilmiş,ön kısımda ise harç ve yassı tuğla parçaları kul
lanılarak şu anki özelliğinibozmadan sadece destek oluşturmakamacıyla

onarılmıştır.
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SERTLEŞTİRME:

Kazıda ortaya çıkarılmış kerpiç malzemeden yapılmış eserierin sert
leştirilmesinden normalolarak kaçınmak gerekir. Fakat açığa çıkmış

eserin durumu, sentetik reçinelerIe hazırIanan eriyikle sertleştirilmesi

nin İznik Çini Frrırıları Kazılarında olduğu gibi tek çözüm olması duru
munda, bazı tedbirIer alındıktan sonra tatbik edilmesi gerekir. Eskiden
kerpiçten yapılmış eserierin açıkta korunmasındainceltiimiş asfalt m~d.
desinin şişlemeyolu ile enjekte edilmesi (Tarhan, 1975, s. 48) çalışmaları

düşünülmüştür. Kerpiç üzerine vernik püskürtme veya polyesteri sünne
(Yöriikoğlu, 1979, s. 554) gibi uygulamalar deneyselolarak gerçekleşti

rilmiştir. Mowilith, Paraloid, Araldit gibi sentetik malzemenin kullanıl

mış olduğu da bilinmektedir.

İznikÇini Fırınları kazılarında ortaya çıkarılmış olan ateşhanenin iç
ve dış kısımlarının hazırlanan eriyikle sertleştirilmelerininnedeni, yumu
şamış ve toz halinde dökülmektc olan kısımlarının güçlendirilmesi, eski
görünümlerini vermek için sonradan kapatılacakdış tarafta dolgu olarak
kullanılacak toprağın içinde bulunan polenlerin bütün tedbirIere rağ

men oluşacak gelişmeleri sonucunda meydana gelen köklerin ateşhanele

rin dış cidarIarına zarar vermesini engellemek amacıyla koruyucu bir
tabaka oluşturmakve içlerinde ateş yakılmasındandolayı meydana gelen
kabuğun zaman süreci içinde 0.01- 1.5 cm. derinlikte çatlamalarIa oluşan

parçaların dökülmesini engellemek amacını taşımaktadır.

Sentetik reçinelerden hazırIanan eriyikle sertleştirme uvgulaması

fikriyle birlikte, ateşhanelerin iç kısmına 0.5 -1 cm. kalınlığında kil ile
bir sıva tabakası yapıldıktan sonra içinde ateş yakarak veya yiiksek ısı

vererek kurutmak (pişinnek) olmuş ve küçük bir yerde yapılan uygula
madan sonra vazgeçilmiştir. Çünkü herşevden önce yapıldıkları malze
menin kullanılmasına rağmen, iç kısmın üst yiizeyini kaplayarak özeIli
ğini yok etmek, onarım düşüncemize uygun ve olumlu bir çalışma de
ğildir. Bunun yanı sıra ateşhanelerinyüksek ısı karşısında aniden kuru
masıyla (ısıyı yavaş yavaş yiikseltebilecek aletlerimiz olmadığından) çök
mesine neden olunabilir. İçten sıvama sırasındabazı parçalar düşme nok
tasında olduklarından yapılan deneysel uygulamadan döküldükleri gö
riilmüştür. Fakat errbüyük etken böyle bir uygulamanın iç kısımların

özeIliğini kaybettireceği ve bunun onarım olamayacağı kararımızı etkile
miş ve uygulamanın hazırIanan eriyiklerle yapılması uygun görülmüştür.

1. Deneysel teşhis:

1985 senesinde ortaya çıkarılmış fırın ateşhanesinin, 1986 kazı dö
nemine kadar tahripkar ortam etkisiyle çok kötü bir duruma gelmiş

olması ve koruma amacıyla birlikte deneysel uygulamaya dönüşmüş olan
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kumun çıkartılması sonucunda yapılan teşhisin olumsuz sonuç vermesi
ateşhanenin kerpiç yapım malzemesinin acil olarak sertleştirilmesi ge
rektiğini göstermiştir.

Sonuçlarını 1986 kazı döneminde alabileceğimiz, basit fakat belir
leyici deneysel uygulamalar yapılmıştır. Ateşhane-1 içinin 1985 kazı dö
neminde doldurulmasında,özellikle dolgu olarak yıkanmamış ve polen
lerden anndınlmaınış kumun kullanılmasının nedeni, fırın ateşhanesi

nin-I toprak altında kaldığı zaman süreci içinde kerpiç yapım malzeme
.sinin hangi kısmının daha çok bozulduğunu ve rutubetten etkilendiğini

tespit etmek nedeniyledir.

1986 kazı sırasında yapılan teşhiste, kum içinde bulunan polenlerin
güney ve güney-batı yönlerinde doğa koşullarının etkisiyle, diğer yönlere
nazaran çok ince saçaklar halinde köklendikleri belirlenmiştir.Uygulama
ateşhanenin-I toprak altında kaldığı zaman süreci içerisinde, güney kıs

mının diğer taraflara nazaran daha çok etkilenerek hassadaştığını ve
bozulmaya başladığınıve rutubetten etkilendiğiniortaya çıkarmıştır.Bu
nun yanı sıra sondajın kapatılmasında kullanılan malzemenin de (kil,
moloz taş, etkili olmadığı belirlenmiştir. Kök saçakları batı ve kuzeyde
az, doğu tarafta ise yok denecek kadardır.

2. Rutubete karşı önlem:

Ateşhane-lin kuzeyde bulunan bahçe dolgu toprağının kotundan
daha altta olması, bumdan gelebilecek rutubete karşı önlem alabilmek
ve verebileceği olumsuzluklar sonucunda sertleştirmeninetkisiz olmasını

engellemek amacıyla, ateşlıanenin batıda bulunan tütek ağızından baş

layarak kuzey tarafını da kapsayan 150 cm. 'derinlikte ve 10-15 cm. ge
nişlikte etrafı çepin kullanılarak açılmış (Resim: 19) ve batı, kuzey
dolgu toprağından aynıması sağlanmıştır.

Kazıda ortaya çıkanlmış yassı tuğlaların genişyüzleri arada 1- 2
cm. boşluk kalacak şekilde posyester, kum karışımı harç ile sabitleşti

rilmişlerdir. Sertleştirilmenin tatbik edilmesinden sonra ateşhane çev
resinde açılmış bulunan açıklığa, üst üste dikey yerleştirilmişler (Re
sim: 20) ve her iki yanda kalan boşluk nemlendirilmiş toprakla doldu
rulmuş ve tahta takozlar kullanılaraksıkıştırılmıştır.Böylece Ateşhane-L

kuzey ve batı yönleri dışından gelecek neme karşı önlem alınmıştır.

3. Temizleme:

Ateşhaneninyüzeylerinde var olan bitki kökleri dikkatli bir şekilde

yavaş yavaş çekmek suretiyle yüzeye zarar vermeden çıkartılmıştır. çat
laklarda bulunan toprak artıklan uçları sivriltilmiş ve yassılaştınlmış
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- tahta parçalarıyla çıkartılmaya çalışılmıştır (Resim: 2l). Kalan toprak
ve tozlar, yerine göre sert ve yumuşak fırçaların kullanılmasıyla atılmış

lardır. Temizlerneye çok önem verilmiştir. Çünkü ateşhanenin yüzeyleri
nekadar temizse sertleştirme o kadar etkili olur. Aksi takdirde sert
leştirme maddesi dışta kalır, yüzeye işlemez (Dowman, 1970, s. 9S).

4. Yüzeylerin ısıtılması:

Sertleşmenin olumlu sonuç vermesi püskürtülen eriyikin, ateşha

nelerin dış ve iç yüzeylerin içine mümkün oldugu kadar nüfuz ettiril
mesine bağlıdır. Bunu sağlayabilmek için 4Ox60 cm. boyutlarmda va
rak Ievhalar, karton levhalara plastik bantla tutturulmasındansonra gü
neş ışınları fırın ateşhanesine yansıtılacak şekilde etrafına yerleştiril

mişlerdir (Resim: 22).

Sabah yerleştirilmiş levhalar, güneşin durumuna göre yerleri ve ko
numları değiştirilerek, yansıtılmış güneş ışınlarının saat 16'ya kadar
ateşhane yüzeylerine yönlendirilmesinde süreklilik kazandırılmıştır.Böy
lece doğalolarak ısıtılmış olan fırın ateşhanelerinin iç ve dış yüzeyle
rinin, eriyiki daha çok içlerine girmesi sağlanmış ve uygulamalardan
olumlu sonuç alınmıştır.

S. Eriyikin oluşturulması:

1986 senesinde acil olarak sertleştirmeyi yapabilmek için kullanıl

ması düşünüıen araldit yapışkanı. tüm çevre araştırmalarına rağmen te
min edilememiştir.Ateşhanenın-Ibulunduğuortamın elverişsiz olması ve
acil onarım ve koruma çalışmaları gerektirdiğinden, temin edilebilen
malzemelerle karışım yapmamızı gerektirmiştir. Sertleştirme malzemesi
olarak araldit ile benzer özellikler göstermesine rağmen çok farklı ısı

değişimi karşısında daha çok etkilenerek genleşen ve bunun zaman sü
reci içersinde eser üzerinde meydana gelebilecek olumsuz etkenlerin bi
!inciyle bazı tedbirler alarak polyester yapışkanı kullanılmıştır. tık karı

şımın oluşturulması aşağıda verildiği gibi gerçekleştirilmiştir.

Eriyik:

Polyester 1.000 gr.
Sertleştirici 40 gr.
Hızlandırıcı 30 gr.
Selülozik tiner 10.000 gr.

Polyester bulunan kap içine sertleştirici ilave edilir ve karıştırılır.

Sonra hızlandırıcı ilave edilerek karıştırılır. Selülozik tiner çok az ilave
edilerek karıştırılır. Daha sonra istenilen miktar ilave edilir. Kesinlikle
polyester karışımı, selülozik tiner içinde bulunan kap içine dökülme.
melidir, Çünkü tam bir karışım sağlamak güç olur.
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1987 senesinde temin edilen aralditle ateşhane-Z iç ve dış yüzeyine
sertleştirme gerçekleştirilmiştir. İlk karışım aşağıda verildiği gibi yapılıp
: atbik edilmiştir.

Briyik :

Araldit
Sertleştirici

Aseton

250 gr.
75 gr.

2.500 gr.

Uygulamanın temmuz ayının sonlarında tatbik edilmiş olması eri
yikin çok hızlı kullanılmasını gerektirmiştir. Çünkü aseton açık kap
içinde çok çabuk buharlaşmaktadır. Diğer karışımların oluşturulma

sında selülozik tiner kullanılmıştır.

6. Eriyikin kullanımı:

6.1. Tatbik etme öncesi uygulayıcının aldığı önlemler:

Eriyikin püskürtülmesi anında özellikle ateşhanenin iç kısımlarında

yapılan çalışmalarda kaynakçı gözlüğü kullanılmıştır. Maske temin edi
lemediğinden nemli tülbent, ağız ve burnu kapatacak şekilde bağlanarak

olabilecek zehirlerneye karşı tedbir alınmıştır. Çünkü püskürtme anında,

özellikle iç kısımlarda yapılan uygulama sırasında, etrafa dağılan ve ha
vaya karışan eriyik zerreleri gözlerimizde, ayrıca solunum yolu ile içe çe
kildiğinden bünyemizde rahatsızlık meydana getirmesi sonucu, yukarıda
belirtilen basit fakat etkili uygulamalar yapmamızı gerektirmiştir.

6.2. Tatbik etme:

Ateşhanelerin iç kısımlarında yanmadan dolayı sertleşmiş olması

nedeniyle, hazırlanan eriyik yan kenarlara fırçalar kullanılarak tatbik
edilmiştir. Fakat çatlakların çok olması (Resim: 23) bazı kısımlarda ve
özellikle üst kısımlarda olumsuz sonuç almamıza neden olmuştur. Bu
nedenle eriyik püskürtülerek tatbik edilmiştir (Resim: 24). Çatlakların

çok derin ve dar olması nedeniyle eriyik sıvı olarak, büyük olmaları

durumunda ise kerpiç tozuyla yoğunluğu arttmldıktan sonra enjekte
edilerek (Resim: 25) sertleştirme ve doldurma işlemi gerçekleştiril

miştir.

Dış kısmın yıımuşa:k ve dağılabilir olması, yapılan deneysel uygu
lamada (Resim: 26) fırça kirlenmekte buna bağlı olarak eriyik de kirle
nerek özelliğini kaybetmektcdir. Bu nedenIe ilk uygulamada püskürtme
metodu ikinci uygulamada ise fırça metodu kullanılmıştır.
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6.3. Tatbik edilen miktar:

Sertleştirmeninilk uygulamalarındaaraldit ve polyesterin daha çok
seyreltilmiş olmasının nedeni, eriyikin mümkün olduğukadaryüzeylerin
iç kısımlarına girmesini sağlamak içindir. İkinci eriyikin hazırlanmasında
araldit veya polyester bir miktar artırılmış, üçüncü hazırlanışında tek
rar çoğaltılmıştır. Uygulamadan sonra hiçbir renk değişimi görülme
miştir.

1986 senesinde fırın ateşhanesine-l üç uygulama sonucu 4.000 gr.
polyester, 160 gr. sertleştirici, 120 gr. hızlandırıcı ve 21.500 gr. selülozik
tinerin tatbik edilmesiyle iç ve dış yüzeylerin sertleştirilmesi gerçek
leştirilmiştir. 1987 senesinde ise diğer fırın ateşhanesine-2 iki uygula.
mada değişik metodların uygulanmasıyla410 gr. araldit, 135 gr. sertleş

tirici ve 4.500 gr. aseton kullanılmıştır.

KORUMA:

Kışın yağacak yağmurlardan ateşhanelerin zarar görmemeleri ıçın

üzerlerine sundurma yapılmıştır. Kazı bitimi sonunda ateşhanelerin et
rafı düzenlemniştir. Açık teşhirde olan bu eserlere uyguladığımız çalış

maların değerlendirilmesini, önümüzdeki senelerde sürekli kontrolünü
yaparak ve gelişmelere göre ateşhanelerirı bakımıarını gerçekleştirerek

olumlu yönlerinin sürekliliği kazandırılmaya çalışılacak ve uzun vadeli
koruma tatbik edilecektir.

SONUÇ:

Doğa koşulları ve insan tahribatı nedeniyle, 1986 senesinde (Re.
sim: 27-A) ve diğerinin 1987 senesinde yok olma durumunda olan fırın

ateşhanelerinegerçek değerini vererek onarılmalarının(Resim: 27-B, 28)
nedeni, bulundukları mekandan soyutlamadan uzun bir süre ayakta tu
tarak, bizden sonra gelecek olan onarımcıların gözetimine aktararak
mümkün olduğu kadar çok yaşamalarını sağlamaktır,

Her eserin yapıldığı malzemeye göre bir süre sorıra yok olması kaçı

nılmazdır. Bu sürenin 'kısa veya uzun olması ise bizlerin yaptığı uygu
lamalara ve 'kişinin değer vermesine bağlıdır. Bu düşüncem tüm var olan
ve yok olma durumunda bulunan eserler için geçerlidir.

lznik Çini Fırınları Ateşhaneleri onarımı, yurdumuzdakısıtlı ola-.
naklarla yapılan çalışmalariçinde ilk örneklerini vermektedir. Bu neden
le daha önce yapılmış böyle bir onarım çalışmasının sonuçlarındanya
rarlanarak, burada uygulama yapma imkanımız olmamıştır.Onarım ve
koruma çalışmaları Sanat Tarihçi Yahya Aktar'ınbüyük gayreti ve kazı

ekibinin her türlü pratik ve teorik yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
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Resim 1 - Fınn .ateşhanestntn 1986 senesin
de durumu (ll

Resim 2 - Topraktan temizlendikten sonra onarım aneesi
görünümü (2)

Be-sm e 3 - Taban onarıldıktan sonra görünümü raı
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Resim 4 - Sekilerin onarım öncesi durumu (2)

Resim 5 - Tamamlanan doğu sekisi (2)
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Resim : 6 - Sentetik harçla eksik kısmın tamamlanması (2)

Resim : 7 - Tamamlanan eksik sıva tabakasının Islerıdtrtlmesı (2)

Resim : 8 - Tonozun içten görünümü ve örme tekniği (2) a, KU
sıva tabakası b. Kerpiç c. Yassı tuğı!a d. İki ke
mer .arasında dolgu moloz taş e. Tuğla parçası

t, Dolgu toprak



Resim : 9 - Tonoz kesiti (2) a, Kemer b. Kil
c. Yassı tuğla d. Dolgu e. Kil sıva

Resim : 10 - İki kemer arasındaki dolgunun güçlen.dirflmesi (2)

Resim : 11 - Tespit edilen parçaların "kırık kırağa

oturtulmasındanmuşturulan kerpiç (2)
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R..lm , 12 - Tahrip edilmiş ke
mer başlangıcının

görünümü (2) Ona
rım öncesi duru
mu (2), a, Ori
jinale uygun ya
pılmıştuğlab. Ori
jinal kerplç c.
Ta:hrip edilmede
kullanıtmış sert
çubuğun bıraktığı

iz d. Bacalar

Resim : 13 - Kemer onarım çalışmalarıve onanından son
ra arka kısmın görünümü (2) a, Araldit,
cam elyafı karışımından yapılmış çubuk
b. Açılmış delik c. Onanlan arka duvar
d. Onarılarak belirgin duruma getirilen
arka kısım
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Resim 14 - Demir silindir
le kilin kalıp

içine yayılma

sı (2)



Resim 15 - Kalıp içinde görünüm ve kalıptan çıkarma (2)

Resim : 16 - Onarım sonrası .arka kıs

mm görünümü (2) a, Seki
b. Arka duvar c. Kemer
haşlangıcı d. Üst kısım

233



Resim 17 - Onarım öncesi arka
kısmın gorunumü (2)

a, Doğu sekı b. Arka
duvar c. Üst kısım

Resim 18 - Ateşhane ağzının ona
rım öncesi durumu
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Resim: 19 -

Dıştan gelecek rutubete karşı

ateşhane etrafının açılması (ıL

Resim l 20 - Rutubeti önlemek için btrqeşttrllmlş çift tuğlanın

ateşhane çevresine yeı-leşttrtlmesl (i)

Resim : 21 - Sivri ve
yassı tahta
parçalarıyla

çat1aklarm
temizlenme
si (2)
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Resim e 22 - Barak levlıaları!a güneş ışınları

mn yansıtılması (I)

Resim : 23 - Ateşhane 'iç yüzeyinin görünümü (2)

Resim 24 - Eriyikin püskürtülerek yüzeye tatbik edil-
236 mesj (2)



Resim : 25 - Enjekte ederek çatlakların doldurulması (2)

Resim : 26 - Eriyikin fırçayla sürülmesi (2)
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Resim: 27A - Ateşhanenin onarun iin~ı:ı.o:ıi durumu (LL

Resim : 27B - Onanm sonrası görünümü (l)

Resim : 28 - Ateşhanenin onanm sonrası görü'nümü (2)
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BAZI TÜRK-İSLAM KİLİTLERİNİN X·IŞINI
RADYOGRAFİ TEKNı(;İ İLE DEGERLENDİRİLMESİ

Beril TUGRUL'
CihatSOYHAN

özet

Çalışmarmzda bazı Türk - İslam kilitlerinin X - ışını radyografi
tekniği ile ayrı ayrı radyografları alınarak incelemesi yapılmıştır. Bu
kilitlerde. kimi korozif etki ve aşınma izleri bulunması nedeniyle, kilitle
rin sökülmesi halinde eserlerin zarar görmesi söz konusu olabilirdi. Bu
sebeple, araştırma yapabilmek için, eserlerin X -ışırıı radyografi tekniği

ile incelenmesi bir' gereklilikti, Çekilen radyograflardan, kilit rnekaniz
maları görülebilıniş ve farklılıklar saptarsahilmiştir. Çalışmamız sonu
cunda, incelenen Türk - İslam kilitleri değerlendirilerek,farklılıkları sap
tanabilmiş ve bir sınıflandırmayagidilebilmiştir.

Abstraet

In this study, some Turkish - Islamic latchs are investigated by
X - ray radiography technique, The latchs could be searched only by the
radiography techniques for the investigation of their inner parts due to
corrosion and wear out effects on them. As 'Vhe results of the study, de
tenmining af the differences between the Iatchs can be seen easily using
by the radiographs and the Iatchs can be classified according to their
working mechanism.

Giriş

Elektromanyetik radyasyon ailesine dahil olan X -ışırıları madde

ye nüfuz edebilme özelliğine sahiptir. X - ışınlarının bu özelliklerinden

yararlanılarak çeşitli malzemelerden yapılmış' parçaların bünye içi yapı

ve fiziksel özelliklerine ilişkin bilgi edinmek mümkün olabilmektedir.

.Bbyleliklevincelenen parça hakkında ileri «bir takım» hususların tayini
ve tesbiti yapılabilmektedir i -4.

(OJ Y. DOÇ. Dr. Beril TUGRUL, Istanbul TElknik· Üniversitesi Nükleer Enerji Ens
titüsü. AyazağaKampüsü -1lO626 MaslakısTANBUL,

Cihat SOYHAN, Türk Islam Eserleri Müzesi, ısTANBUL
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Bu çalışmada, hepsi Türk -İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan çeşit

li kilitler üzerinde çalışılmış ve kilitlerm incelenmesi gerçeklenmiştir.

Burada, her kilite ilişkin X - ışını radyografları ayn ayrı alınmış ve de
ğerlendirmeye gidilmiştir.

Uzerlnde çalışılan kilitlerde, geçen zamanınetkisiilde oluşmuş kimi
korozif etki ve aşınma izleri bulunmaktaydı. Bu nedenle, inceleme ama
cıyla ,mekanik yöntem kullanılarak, kiliılerin sökülmesi halinde, eserle
rin zarar görmesi söz konusu olabilirdi. Hatta belki de parçaları, tekrar
biraraya getirmek bile mümkün olmayabilirdi. Bu sebeple, araştırma

yapabilmek için, eserlerin; X - ışını radyografi tekniği ile incelenmesi bir
gereklilik arzetmekteydi.

Yapılan Çalışmalar

çalışmamızda, önemli grubu «asma kilitler» oluşturmaktadır. İlk

olarak, 19. y.y. sonu döneme ait, Çinili Köşk'ten Müze'ye gelmiş bır as
ma kilitincelenmiştir (Env. No: 1424). Resim: I'de fotoğrafı görülen
bu kilidin yanında anahtarı da mevcuttur.

Söz konusu bu kilidin, bir asma sapkısmı ve kapalı bir kilit kısmı

bulunmaktadır. Resim: 2'deki radyograf incelendiğinde görüldüğü üze
re, sap kısmından bir parça, kilidin açılmasıyla,kilitdentamamen ayrı

labilmektedir.

Kilide ait radyografın incelenmesiyle, 'kilit mekanizması ve çalış

ma prensibi arılaşılabilmiştir. Ayrılabilerı parçanın bir ucu, bu uç nok
tada birbirine bağlanan ve aksi yöne doğru açılan bir grup metal saçak
elemanlara sa!ıiptir. Ayrılabilen parçanın ucundaki bu saçak elemanlar;
kilide sokulurken, bağlantı noktalarından itibaren ileri hareket verili
yor olmasından ötürü, .kilidin kapalı kısmının içine girebilmekte, ancak
girdikten sonra geri çekilmek istendiğinde, saçak elemanların içeride
serbest olarak açılması nedeniyle geni çekilememektedir, Böylelikle, kilit
kapanmış olmaktadır.

Ayrılabilen sap parçası, sabit asma sap kısmı içinde «hayli uzun»
bir yuvaya girmektedir. Söz konusu yuvanın böylesine uzun tutulması

nin nedeni, zorlamayla oluşacak esneme sonucu, bu parçanın üst kıs

mından çıkmasının ônlenrnesidir,

Bu kilide ait anahtarın ucunda bir U diş ve hemen altında da bir
i profil diş bulunmaktadır.Anahtar, kapalı kilit kısmının altındaki boş

luktan sokulmakta ve üzerindeki diş profilleri, saçak elemanları sıkış

tırarak, ayrılabilen sap parçasının, kapalı kilit kısmından 'kurtulmasını

sağlamaktadır.
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İlk olarak ele aldığımız bu kilit mekannzması. nispeten basit bir
mekanizmadır.Burada, anahtar doğrudan doğruya saçak elemanlara mü
dahale ederek açılmayı sağlamaktadır.

Bir 'benzer kilit mekanizmasıResim: 3'de fotoğrafıgörülen asma ki
Iitde mevcuttur (Env. No : 1420). Ancak, burada, bir önce incelediğimiz

kilitden farklı olarak, saçak elemanların altında bir mastar eleman bu
lunmaktadır. Söz konusu kilit, 19. y.y. sonlarına ait bir kilit olup,Müzeye
Çinili Köşkten intikal etmiştir.

'Resim: 4'de radyografı görülen söz konusu asma .kilidin anahtarı

mevcuttur. Anahtar, bir i profil diş ile hemen altında tek taraflı bir diş

ihtiva etmektedir. Anahtarın diğer bölgesi ise tutma bölgesini oluştur

maktadır.

Kilit açılmak istendiğinde, anahtarkapalı kilit kısmının altındaki

boşluktan sokulmakta ve mastar elemanla uyuma getirilmektedir. Anah
tarın tutma bölgesi ile dişlerinin bulunduğukısrmnın orta eksenleri ay
nı .düzlem üzerinde bulunmakla beraber, farklı doğrulardır. Anahtarda
ki bu eksen farklılığı; geometriye uygunluğun sağlanması amacıyla, özel
Iikte yapılmıştır. Bu şekilde, anahtar dışında, dışarıdan yapılacak müda
halelerle kilidin açılması zorlaştırılmışolmaktadır.Yine bu amaçla, analh
tar girecek boşluk, kilidin alt .kısmından, görülebilen bir parçayla göl
gelenmiştir.

Bunlardan ayrı olarak; yine asma kilit olup, benzer mekanizmayla
çalışan, ancak biraz farklılık gösteren kilitler üzerinde de çalışılmıştır.

Resim: 5'de fotoğrafıve Resim: 6'da radyografı görülen kilit; 19. y.y.
sonlarına ait olup, Çinili Köşk'ten TüI1k-İslam Eserleri Müzesi'ne gel.
miştir (Env. No : 1425).

Söz konusu radyograf incelendiğinde,bu asma kilitdede yine ayrı

labilen bir sap kısmı ve kapalı bir kilit kısmı bulunmaktadır.Keza yine,
ayrılabilerı sap kısmının ucunda benzer saçak elemanlar bulunmakta
dır. Ayrıca, kapalı kilit kısmı içinde bir mastar eleman He bir ara eleman
bulunmaktadır.Buradaki esas farklılık; kilidi açmak için, anahtarla doğ

rudan doğruya saçak elemanlara müdahale edilmemesidir.: Bunun yeri
ne, anahtar ile mastar eleman arasında çalışan bir ara eleman kullanıl

mıştır.

Ara eleman yardımı ile, anahtardan alınan mekanik etki, mastar
elemana iletilmekte ve mastar eleman.n saçak elemanlara etkisiyle açıl.

ma sağlanmaktadır. Bu nedenle, kapalı kilit 'kısmı, daha önce incelenen
kilitlere oranla büyümüştür. Burada, anahtar deliği, öncekilerdeki gibi
yarık değil, nispeten 'küçük bir delik biçimini almıştır.
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Anahtarda, karşılıklı iki i profil ve genişleyen bir 'kısım ile tutma
bölgesi bulunmaktadır. i profiller arasındaki boşluk, anahtar deliği or
tasındaki eksenel pirne geçirilerek, döndüriilmekte ve bu şekilde ara ele
mana mekanik etki yapılmaktadır.Ara elemanın mekanik etkiyi, mastar
eleman aracılığıyla iletmesiyle de kilit açılmaktadır.

X - ışını radyografi tekniği ile incelediğimiz kilitler içinde, bir fark
lı mekanizmaya sahipkilit; Resim: Tde fotoğrafı ve Resim: B'de rad
yografı göriilen kilitdir (Env. No : 316). Şehzadebaşı Bukaoğlu Dede
Türbesinden gelen bu kilit 19. y.y. başına aittir.

Bu kilitde de bir sap 'kısmı ve bir kapalı kilit kısmı bulunmaktadır.

Sap kısmında, öncekilerde olduğu gibi tamamen ayrılabilerı parça gibi
hareketli bir parça bulunmaktadır. Bu kilitdeki esas farklılık, rnekaniz
masındadır. Burada, kilit çalışma mekanizması, yay-germe ve pim çalış

ması ile gerçeklenınektedir.

Asma sapa geçme bağlantılı ve hareketli sap parçası, kilit düzlemine
dik bir dile sahiptirvDil üzeninde ise delik bulunmaktadır,Hareketli sap
parçasının dili, kapalı kilit kısmının içine girmekte ve dilin deliğine,

kapalı .kilit kısmındaki bir pimin girmesiyle .kilit kapanmaktadır. Pimin
bu şekilde kalması,bir yay - germe sistemi ile sağlanmaktadır. Açılma iş.

lemi sırasında, yay - germe sisteminin pime etkisi kaldmlmakta ve pim
yukarı doğru hareket ederek, hareketli sap parçası serbest kalmaktadır.

Böylelikle de kilit açılmış olmaktadır.

Üzerinde çalıştığımız bir başka asma kilit, döküm bir eserdir (Env.
No: 1308). Bu kilide ait fotoğrafResim: 9'da ve radyograf ise Resim: ıo'da

göriilmekte~ir. 18. y.y. a ait 'bu kilit, Konya Halı tüccarı Osman Hakka
lı'dan Müzeye hediye edilmiştir.

Resim : lü'daki radyograf incelendiğinde; kilit mekanizmasında.

halka diskler ile bu disklerin sap üzerinde oturacağı dişlerin bulunduğu

görülmektedir. Disklerde. bir konum için boşluklar bulunmaktadır. Ay

nca, ortada haç biçimi bir parça bağlantısı bulunmaktadır.Buraya anah
tar sokulmakta ve anahtarla disklerin intibakı sağlanmaktadır.Resim :
ll'de analıtarın radyografı görülmektedir.

Kilit açılmak istendiğinde; anahtar haç parçaya intibak ettirilecek
şekilde sokulmakta ve döndürülmektedir, Anahtarm döndürüfrnesiyle,

halkalı diskler de dönmektc ve boşluk uygun yere gelince, asma sap kıs

mı ile kilit kısmı birbirinden ayrılmaktadır. Bu şekilde, asma kilit açıl

mış olmaktadır.
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Bunlardan ayrı olarak, X - ışını radyografi tekniği 'ile iki şifreli kilit
üzerinde de çalışılmıştır. Bunlardan birincisi, daha önce incelediğimiz

kilitlerdeki gibi tamamen ayrılabilenbir sap kısmı bulunan bir asma ki
Iitdir (Env, No: 1419). Bu kilide ait fotoğraf Resim: 12'de ve radyograf
ise Resim: 13'de görülmektedir. Bu kilit de yine Çinili Köşk'ten Müzeye
intikal etmiş olup, 19. y.y.'ın sonuna ait bir eserdir.

Bu kilitde, kapalı kilit kısmı yedi sifrelı halka biriminden oluşmak

tadır. Bu halka birimlerinden son baştaki sabit, ortadaki beş tanesi ha
reketlidir. Ayrılabilerı sap parçası ile temasta olan baştaki birim ise di
ğer birimlerin şifre konumuna getirilmesiyle hareket ettirilebilmektedir.

Ayrılabilerı sap parçasının şifre birimi ile temasta bulunacağı kıs

mı, eksantrikliği olan yuvarlak bir disk biçimindedir. Bu disk, baştaki

şifre birimi içindeki yuvaya oturmaktadır. Baştaki birim döndürüldü
ğünde, eksantrik diski sıkmakta ve bırakmamaktadır.

Öte yandan, hareketli şifre birimleri içinde, pim bulunmaktadır,Ki
lit açılmak istendiğinde; .ortadaki hereketli şifre birimleri, şifre konu
muna getirilmekte ve baştaki birim döndürülmektedir. Bu takdirde, sa.
pın ayrılabileri parçasına ait eksantrikdisıkserbest kalarak, 'kilidln açıl

ması 'sağlanmış olmaktadır.

Üzerinde çalıştığımız, ikinci şifreli kilit, özel bir kolleksiyona ait bir
eserdir (Ferit BDGÜ Koleksiyonu). Bu kilidirı fotoğrafı Resim: 14\le
ve radyografı Resim: 1S'de görülmektedir.

Söz konusu bu şifreli kilitde, sap tek parçadır ve ayrılabilerı bir
parçası yoktur. Kilidin asma sapı, kilit kısmına bir taraftan bir bağlama

elemanı yardımı ile bağlarımıştır. Bir başka deyişle, sapın bir tarafı sa
bitlenmiştir. Sapın diğer ucu ise dil biçiminde bir uzantı ile son bulmak
tadır. Söz konusu dil, ıkilidin kenar parçası içindeki yuvaya girınektedir.

Kilidin gövde kısmı, dört hareketli şifre biriminden oluşmaktadır.

Bu hareketli birimler, sapın da bağlandığı sabit kenar parçalara irtibat
lıdır, Hareketli şifre birimlerinin içinde, uygun şifre konumuna getiril
diğinde birbirini tamamlayan pimler bulunmaktadır.

Sapın dilli ucu, kenar parça içindeki yuvasına oturtulduktan sonra,
bu yuva döndürüldüğünde,dilli parça sıkışmakta ve çıkarnamaktadır.

Bu durumda, kilit kapalı olarak kalmaktadır. Ancak, kilit gövdesindeki
şifreli hareketli birimler, şifre konumuna getirildiğinde,içlerindeki pim
ler birbirini tamamlamakta ve kenar parça içindeki parçayı hareket etti
rerek, sapın dilli ucunun girdiği yuvayı döndürmekte ve dilli sapın çıka

bileceği pozisyona getirmektedir. Böylelikle, kilit açılmaktadır;
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Sonuç:

Üzerinde çalıştığımız ve hepsi Osmanlı dönemine ait asma kilitle
rin X - ışını radyografi tekniği ile incelenmesi sonucunda bu kilitlerin
işlevlerinin aynı olmasına karşın mekanizma tekniği açısından farklı

lıklar arzetlikleri görülmüştür.

İncelediğimiz asma kilitleri bir sınıflandırmaya tabi tutmak ister
sek, söz konusu !kilitleri esas itibariyle iki ana gruba ayırabiliriz, Bun
lar sırasıyla; şifreli ve anahtarlı kilitlerdir. Burada incelenen şifreli ki
litleri, halkalı tipte kilitlerdir. Anahtarlı asma kilitleri ise, saçak eleman
lı, yay - germe mekanİzmalıve diskli olmak üzere üç gruba ayırmakmüm
kündür. Üzerinde çalıştığımız kilitler içinde çoğunluğu, arıaatarlı kilit
ler oluşturmakta olup, bunlar içinde de önemli yeri saçak elemanlı ki
litler almaktadır.

Çalışmamızla, mekanik yöntemle ineelenmeleri halinde hasar gör
meleri mümkün olabilecek Osmanlı dönemi kilitleri, tamamen tahribatsız

olarak incelenmiş ve çalışma mekanizmaları, mekanizma tekniği açısın

dan çözümlenebllmiştir,Fazla olarak, söz konusu bu kilitler, mekanizma
tekniği açısından genel bir sınıflandırmaya tabi tutulabilmiştir,
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Resim 1 - Kiilit fotoğrafı (Env. No: 1424)

Resim: 2 - Kilit radyografı (Env, No: 1424)
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Resim : 3 - Kilit fotoğrafı (Env. No: 1420)

Resim, 4 - Kilit radyografı [Env. No, 1420)
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Resim , 5 - H;llit fotoğrafı IEnv. No, 1425)

Resim , 6 - Kilit radyografı IEnv. No, 1425)
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Resim , 9 - Kilit fotoğrafı lEn.v. No, 1308)

Beslm , 10 - Kilit radyografı IEnv. No,
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Resim , 12 - Şifreli kilit fotoğrafı lEnv. No, 1419)

Resim, 13 - Şifreli kilit radyografı IEnv. No, 1419)
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Resim : 14 - Şifreli kilit fotoğrafı (Ferit Edgü
koleksiyonundan)

Resim : 15 - Şifreli kilit radvograrı (Ferit
Edgü kcleksfyonundan)



GÜMüŞİ RENKTEKİ BRONZ BULUNTULARIN
MİKRO YAPıSı

A. Emel GEÇKİNLİ*
Nazım BOZKURT

Önder BİLGİ

Özet

Bu çalişma, İkiztepe i kazısından çıkmış, eşsiz buluntulardan biri
olan, bir yüzünde erkek, diğeryüzünde kadın figürü bulunan kama (I/80·
494) ile dörtlü spiralin (1/81-196), metalografik etüdünü kapsamaktadır.

Arsenikli bronz olduğu saptanan, her iki buluntunun görünümü ay·
nı kazıda bulunan diğer arsenikli bronz buluntulardan farklı olarak gü

müşi renktedir. Bu çalışmada, gümüşi rengin orijini saptanmış ve aynı

kazıdan çıkmış, arsenikçe zengin diğer bazı buluntularda metalografik
olarak raslanan Cu-As tabakasının oluşum mekanizması tartışılmıştır.

Giriş

İkiztepe metal buluntularının bir kısmının metalografik etüdü da
ha önce yapılmıştıri. M. Ö. 3000 yılına tarihlenen bu buluntularda, arse
nik miktarı % 2,7 - 10,5 arasında değişmektedir. Bu eserlerden, yüksek
arsenik içerikli' olanlarda, patinanın altında, 100 um'kalınlığa varan y
(Cu,As) tabakasının yer aldığı tesbit edilmiştir. Diğer taraftan, yine aynı

kazıdan çıkmış eşi olmayan bir yüzünde kadın, diğer yüzünde erkek figü
rü bulunan kama (1/80494) ile Dörtlü SpiraI'in (1/81-196), (Resim: 1)
patinalarının temizlenmesinden sonra görünümlerinin gümüşi renkte ol
duğu görülmüştür. Buluntuların, daha önce yapılan kimyasal analizi'
her iki buluntunun da arsenikli bronz olduğunu göstermiş, ancak gümüşi

rengin orijini hakkında herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Bu çalış

manın amacı, her iki buluntudaki gümüşi rengin sırrını çözmektir.

İnceleme Yöntemi

İncelenen numuneler, patinaları temizlenmiş eserlerin gümüşi renk
teki yüzeylerirııden kıl testere ile çıkarılmıştır. Çıkarılan mikro-numune-

l'l A. Emel GEÇKİNLl, I.T.O. Kimya - Metalurji Fak. Ayazağa - İSTANBUL
Nazım BOZKURT, I.T.O. Kimya - Metalur-lt Fak. Ayazağa _ İSTANBUL
Prof. Dr. Önder BİLGİ, 1.0. Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı,

Beyazıt, İSTANBUL
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ler kalıba alınarak mekanik parlatmaya tabi tutulmuştur. Numuneler;
dağlamadan önce normal ve polarize ışık altında incelenmiş ve daha son
ra % lO'luk amonyum per sülfat çözeltisi ile dağlanarak mikroyapı ka
rekteristikleri saptanmıştır.Buluntularıngenel analizi ile mevcut fazların

ve kalıntrlarm analizi Jeol-JSM 8410 Tarama Elektron Mikroskolbuna 'bag
lı Tracor Northern TN -2000 Enerji Ayınmlı X-ışınları çözümleyicisiIle
gerçekleştirilmiştir.

İncelenenMetalBuluutular ve inceleme Sonuçları

Dörtlü Spiral, 1/81 - 196: Bu numunenin % 5,08 As içerdiği saptan
mıştır. Numunenin mikro yapısı Şekil 2'de görülmektedir. Buna göre,
yapıda Cu-As katı çözeltisinin yanısıra, karekteristik ötektik yapısı yer
almaktadır. Diğer taraftan, Resim: 2',de görüldüğü gibi ötektik adacık

ları 'Y fazı (CuıAs) il", birbirine bağlanmıştrr, Yapıda, yuvarlak morfo
lojide gaz boşlukları da mevcutdur. Numunenin yüzeyine yakın bölge.
sinde ise Resim: 3'de görüldüğü gibi 'Y fazının yüzeye doğru iç kısmın

dan bağlantılı olarak ulaştığı görülmektedir. Gümiişi renkteki kaplamaıya
yaklaşıldığında kaplama ile göbek oarayüzeyinde Resim: 4'de görüldüğü

gibi yuvarlak biçimde gaz boşlukları yer almaktadır. Gümüşi renkteki
kaplamanın yapısı ise Resim: S'de açıkça görülmektedir. Bu yapı ötek
tik yapısı olup, numunenin göbek bölgesinde yer alan ötektik adacıkla

rının aynısıdır. Bütün bunlar, eserin tamamen dökülerek şekillendirtldi

ğini, ayrıca, gümüşi renkteki tabakanın arsenikçe zengin olduğunu gös
terınektedir.

Figürlü Kaına, I/BO- 494: Bu buluntunun sap kısmından alınan nu
omunede % 9,52 As içerdiği saptanmıştır. Kamanın sap kısmının mikro
yapısı ise farklı iki büyütmede Resim: 6'da verilmiştir. Buna göre yapı,

dörtlü spiralde (1/81-196) yer alan yapıya benzerdir. Ancak, yine döküm
le şekillerıdirilen bu eserde nihai şekil dövülerek verilmiştir. Buluntunun
üzerinde bulunan gümüşi tabaka, numunenin parlatılması esnasında dö
küldüğiinden bu buluntuda yer alan tabakanın mikroyapısını görrnek
mümkün olamamıştır.Ancak, iç yapı karekteristiklerinin her iki bulun
tuda da aynı olması, gümüşi tabakanın da Dörtlü Spira!'de raslanan
mikro yapıya benzer olduğunu kuvvetlendirınektedir.

Sonuçların Tartışılması

Her iki numunedeki metalografik karekteristikJIergümüşirenkteki
tabakanın, dökümle şekillendirilmiş buluntuların katılaşması esnasında

«inverse segregasyon» (EK'e bakınız) sonucu oluştuğunu kanıtlamak

tadır. Arsence zengin, 'Y fazınıın numune yapısındaki dağılım biçimi ve
gaz boşluklarınınbulunuşu bu görüşü kuvvetlendirmektedir,
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Diğer taraftan, aynı kazıda-bulunan Mızrak Ucu (1/84-241), Pen
dant (1/85-12), Spiral Bilezik (1/~182), Kama parçası (1/81-352) gibi
arsenik bronz buluntular iizerine daha önce yapılan metalografik etüdde
de! patinanın altında (Cu,AS) tabakasının yer aldığı ve bunların bir kıs
mında, bu tabakanın içersinde dövülme yönünde uzamış boşluklarınbu
lunduğu gözlenıniştir. Bu buluntularda hernekadar, bu çalışmada görül
düğü gibi arsenikçe zengin tabakada ötektik yapıya raslanılmamışsada,
ötektrk yapısının tipik görünümü 'dövülme sonucu Ibozularak kontinu bir
görünüm kazanması şüphesiz mümkündür.

Gümüşi renkteki tabakanın çok özel eşyalarda görülmesi bu rengin
bilinçli olarak eşyalara kazandırıldığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Ancak, bu sonucun özel bir işlem sonunda elde edilmediği, tecrübeye da
yanarak arsenikçe zengin cevherlerin ergitilmesi ve dökümle şekillendi

rilmesi sonucu ortaya çıkan «inverse segregasyon» olayı olduğu saptan
mıştır. Ancak, bu konuda kesin yorum simülasyon deneylerinin yapıl

ması halinde mümkündür.

Teşekkür

Bu çalışma, İ. T. O. Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Bölümü ve
İ. O. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü tarafından desteklenmiştir.
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Ek

«Inverse Segregation»: "Dökümde ilk katılaşan katı, alaşımı mey
dana getiren elementlerden ergime noktası yüksek olan metalee zengin
olup, döküm kalıbının en dış kısmında yer alır. Katılaşma, dalıadüşük

ergime noktasına sahip metalee zenginleşerekmerkeze doğru ilerler. En
son katılaşanbölge ise ergime noktası düşük oları metalee zengindir. Bu
durum norınal katılaşmadaortaya çıkan bir durumdur. Bu durumun ter
si olan, yani öncelikle ergime noktası düşük olan metalee zengin alaşımın

katılaşması «Inverse segregasyon» olarak tanımlanır.
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Resim 1 - Incelenen BuıIuntular. Ftgürlü Kamil. (1/60-4941 ve Dörtlü
Splral lI/al-1961

Resim : 2 - (a) Dörtlü Splral'In (1/81-196) göbck kısmııun mikro yapısı. Siyah
bölgeler boşlukları, koyu gri şeritler 'Y fazını ve aynı renkteld alan
lar ötekHk yapısını göstermektedir. Ib l Ayııı numunenin, daha yük
sek büyütmedeki yapısı
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Resim , 3 - Dörtlü Splral'ln 11181-196) yapısında ko
yu gri .rcnktcki 'Y fazmın yüzeye göbek
bölgesı Ile bağlantılı olarak yayılması

Resim , 4 - Dörtııü Splral'de 1I/81-196J, gümüşl renk
teki tabaka Ile göbek arayüzeyinin ya.
pısı, Arayüzeyde gaz boşlukları yer al
maktadır

Resim, 5 - Gümüşi renktokl kaplama bölgesının

yüksek büyütmedekl görünüşü
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Bestın , 6 - Flgilrlü Kama (J/60-4941 nın sap kısmının düşük ve yüksek büvütme
deki yapısı
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