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ŞAŞAL i iZMiR iSKELET TOPLULUGUNUN
PALEOPATOLOJiK VE DEMOGRAFiK ANAlizi

Ö. Dilek ERDAL'
Serpil EROGLU

Yılmaz S. ERDAL
Ali BÜYÜKKARAKAYA

GiRiş

Eski insan topluluklarının yaşam biçimlerinin ortaya konması ve söz konusu top
lulukların yeniden caniandırılması için arkeolojik kazılar yapılmaktadır. Ele geçirilen
tüm arkeolojik materyal biriikte değerlendirilerek eski kültürier hakkında ipuçları ediniI
meye çalışılmaktadır.Mimari yapının, kullanıian aletlerin, çanak- çömlek ve süs eşya

ları gibi arkeolojik materyaiin incelenmesiyle topluluğun yaşam biçimi oluşturulmaya

çalışılırken, insan iskelet kalıntılarının incelenmesiyle araştırıian kültürü üretenler can
landırılmaya çalışılmaktadır. Farklı kültürleri içinde barındıran Anadolu bu açıdan en
çok çalışılan alanı oluşturmaktadır. Eski yerleşim yerlerinin gün ışığına çıkarılarak bu
bölgelerdeki kültürlerin öğrenilmesine ilişkin araştırmalar baraj yapımları nedeniyle son
yıllarda hız kazanmıştır. Bu çalışmanın materyalini oluşturarı insan iskelet kalıntılan da
kurtarma kazıiarı kapsamındaele geçirilmiştir. ızmir Iii, Menderes Ilçesi'nde, ızmir'in iç
me suyu kaynağı olarak inşa edilen Tahtalı Barajı'nın havzası içerisinde kalan Şaşal

Nekropolü bu bölgeden kum alınması için çukur açılırken bulunmuştur. Kum ocağı çu
kuriarının açılması esnasında saptanan mezarların bir kısmının kurcalanması ve kaçak
kazıların yapılması sonucunda tahrip edilen mezariardan seramik parçaları, gümüş ay
na, sikkeler ve unguentarium gibi buluntutara rastlanması sonucunda, Kültür Bakanlı
ğı'nın izni ile merhum Dr. Turhan Ozkan'ın başkanlığında bir ekiple 2000 yılında kazı

çalışmalarına başlanmıştır.

Nekropol, Menderes ilçesi'nın 5 km. güneyinde, adını aldığı Şaşal Köyü'nün 1.5
km. doğusunda, Cevizcioğlu Çiftliği Nekropolü'nün 6 km. kuzeydoğusunda ve Bakla
Tepe Höyüğü'nün 1.5 km. kuzeybatısında bulunmaktadır. Denizden yüksekiiği 59-60
m. olan mezarlık alanı, kuzeyden güneye doğru eğimii, yaklaşık 1 m.ye varan küçük bir
yükselti yapmaktadır.

Önceiikle kaçak kazılara ait çukur çevresinde yapılan araştırma ile mezarlık ala
nı hakkında bilgi edinilmeye çalışılmış ve buluntutann yoğun olması nedeniyle açılan

Ö. DilekERDAL,Hacettepe Üniversitesi, Antropolo] Bölümü 06532 Beytepe. AnkararTOAKiYE.
(e-posta: oderdal@hacettepe.edu.tr)
13.3.2002 tarihinde görevi başında geçirdiği kalpkrizi sonucunda aramızdan ayrılan, Dr.Turhan Özkan'r saygıyla anı
yoruz.

2 Şaşal Nekropolü kazı çalışmaları sırasında bize her konuda destek olan Pınar Aydemir'e ve izmirArkealaji Müzesi
çalışanlarına teşekkürü birborçbiliriz.
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çukurun kuzeyinde kalacak biçimde yerieştirilen açmalarla kazı çalışmalarına başlan

mış ve kalınlığı zaman zaman 1.5 m.yi bulan tabaka altında mezarlara rastlanmıştır.

Mezarlığın oturduğu tabaka kumlu, çakıllı, küçük dere taşlarındanve gevşek kahveren
gi topraktan oluşmaktadır. Geçirgenliği yoğun olan bu tabaka insan iskelet kalıntılarını

ve mezar buluntularını oldukça kötü etkilemiştir. Bu çalışmada, Şaşal Nekropolü'nden
gün ışığına çıkarılan insan iskelet kalıntılarının demografik ve paleopatolojik analizi ya
pılarak söz konusu bu topluluğun biyolojik yapısı ve bu verilerin mezar gruplarıyla iliş

kisi kurularak topluluğun kültürel yapısı hakkında bilgi edinmek amaçlanmaktadır.

MATERYAL ve METOT
Ele geçirilen sikkeler, unguentariumlar, seramik kaplar ve diğer süs eşyalarından

hareketle Helenistik ve Erken Roma Dönemine tarihlendirilen Şaşal Nekropolü'nde
2000-20001 kazı sezonunda toplam 69 adet mezar açığa çıkarılmıştır. Bu mezarların

10'unda herhangi bir iskelet kalıntısına rastlanmazken, geri kalanından toplam 117 bi
rey antropolojik analiz için değerlendirilebiimiştir. Nekropolün toprak yapısının iskelet
Ierin korunması için kötü olması nedeniyle iskeletler oldukça parçalı olarak ele geçiril
miştir. Bu nedenle, topluluğun morfolojik yapısı hakkında veri elde edilememiştir.

iskelet kalıntıları üzerinde cinsiyetin güvenilir olarak belirlenebilmesi için, bireyin
cinsiyet kriterlerinin iskelet üzerinde belirgin olmaya başladığı erişkinlik aşamasınagel
mesi gerekmektedir. Bu nedenle 15 yaşın altındaki çocuklarda cinsiyet belirlenmemiş

tir. Söz konusu bu yaş grubunun üzerindeki bireylerin cinsiyetinin belirlenmesinde ka
fatası, alt çene, kalça kemiği ve gövde kemiklerinin genel morfolojisi göz önünde bu
lundurulmuştur (Bass 198"(; Brothwell 1981; Steele ve Bramletl 1988; Ubelaker 1989;
Olivier 1969; Krogman ve lşcan 1985; Workshop of European Anthrop. 1980). Biyolo
jik olarak her yaş döneminin belirli özelliklerinin olması, iskelet topluluklarının yaşları
nın saptanmasındaoidukça önemlidir. Buradan hareketle, bebek ve çocukların yaşla

rının belirlenmesinde diş gelişimi (Ubelaker 1989), uzun kemik uzunluğu ve epifizlerin
kaynaşma aşamaları (Sundick .1978; Ubelaker 1981:1; Brothweli 1981; White 1991) eriş

kinler için castal (Krogman ve lşcan 1986; Loth ve lşcan 1989), symphysis pubis (Me
indi ve Lovejoy 1989; Ubeiaker 1989) ve cranila suturun kapanma aşamaları (Meindi
ve Lovejoy 1989) yaş kriterleri olarak kullanılmıştır.

BULGULAR
ÖLÜ gömme geleneği:Şaşal Nekropol alanından beş tip mezar gün ışığına çıka-

- rılmıştır. Bu mezarlardan 8'i basit toprak, 22'si taş sanduka, 38'i kiremit çatılı, 1O'uçöm
lek ve bir adedi pithas mezardır. Mezarlarda tekli ve çoklu gömülerin olduğu tespit edil
miştir (Tablo: 1). Çoklu gömüier yoğun olarak taş sanduka ve en fazla dörtlü gömüyle
temsil edilen kiremit çatılı mezarlara yapılırken, çömlek mezarlar birinde iki birey bulun
masının dışında tekli gömüler için tercih edilmiştir.

Birey Sayısı

Mezar Tipleri O 1 2 3 4 15 17 Toplam
Taş Sanduka 3 12 1 2 2 1 1 22
Kiremit Çatıh 2 19 3 3 1 28
Basit Toprak 5 3 8
Çömlek 5 4 1 10
Pithos 1 1

Toplam 10 41 8 5 3 69

Tablo 1: Şaşal Nekropolü mezar tipleri ve mezara düşen birey sayısı
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Taş sanduka mezarlar: Orta ve iri boyutlu doğal moloz taşların harç kullanılma

dan üst üste yığılmasıyla oluşturulan sarıduka mezarların üzerleri genellikle çatı kire
mitleri, doğal plaka taşlar ya da daha erken bir dönemde kullanılan başka bir mezarlık

tan devşirilip getirilen mezar stelleriyle kapatılmıştır. 8 adet mezardan 10'u doğu-batı

yönünde inşa edilmiş olup yalnızca biri kuzey-güney yönündedir. Bu tip mezarlardan,
13 broz sikke, dört seramik kap, üç ligürin, iki unguanterium, iki gümüş ayna, bir altın,

bir bronz küpe, bir bronz yüzük, bir bronz saç tokası, bir demir halka, bir kemik iğne,

boncuklar ve sandeletle kullanılan demir çiviler ölü hediyesi olarak bulunmuştur. Taş

sanduka mezarlar arasında tek iskeletin gömüldüğü mezarların bulurıtu açısından da
ha zengin oldIJğu ve genellikle buluntuların kadın iskeletleriyle birlikte ele geçirildiği

saptanmıştır. Orneğin, ayna, saç tokası gibi süs eşyaları kadınların yanında bulunur
ken, sikke her bireyde bulunmaktadır. Erkeklerin gömüldÜğü mezarlarda ise ya bulun
tu mevcut değil ya da görece azdır. Çoklu mezarlarda ise buluntu sayısı daha azdır.

Kiremit çetıtı mezarlar: Kiremit çatılı mezarlar, bireyler yatırıldıktan sonra bunla
rın sağına ve soluna üçer adet çatı kiremitinin karşılıklı çatılması, baş ve ayak kısmına

birer çatı kiremidinin konmasıyla oluşturulmaktadır. Yedi mezarın dışındaki mezarların

tamamında birer gömü bulunmuştur. Mezarların tümünde iskeletler sırtüstü yatırılmış,

eller vücuda paralel bırakılmıştır. Bu tip mezarlardan ölü hediyesi olarak, üç bronz sik
ke, iki altın küpe, bir altın yüzük, bir demir, bir metal iğne, bir kase, cam boncuklar, al
tınla kaplanmış seramik boncuklar ve bronz diademe ait yapraklar bulunmuştur. Di
adem ve altınla kaplı seramik boncukların dışında kalan bütün buluntular kadın meza
rında ele geçirilmiştir.

Basit toprak mezarlar: 8 örnekle temsil edilen basit toprak mezarlar sarımsı kah
verengi bir özellik gösteren sert toprak tabakasının içine açılan çukurlara yapılmıştır.

Basit toprak mezarların, mezarlığın kuzeyine doğru yoğunlaştığı gözlenmiştir. Bu me
zariardan üçünden iskelet kalıntılarıyla birlikte buluntular da saptanmıştır. Kadınlara ait
olan bu mezarlarda iki bronz sikke, bir kandil, bir unguentarium, bir gümüş ayna, bir kır

mızı, bir yeşil-mavi renkli taşlı yüzük bulunmuştur.

Çömlek mezar: 10 adet çömlek mezar ele geçirilmiş, ancak bunların yarısında

iskelet kalıntısına rastlanmamıştır. Şaşal Nekropolü'nün toprak yapısının olumsuzluğu

ve çömiek mezarlara çoğunlukla iskeletlerinin kırılgan olduğu bebek ve çocukların gö
müldüğü göz önünde bulunduruıursa, bu gruptaki mezarların yarısının boş olmasının

nedeni anlaşılabilmektedir. Mezarların sadece birinde yakma geleneği uygulanmasın

dan dolayı yaşı belirlenemeyen bir erişkin olduğu tespit edilmiştir. Çömlek mezarların

hiçbirinde ölü hediyesine rastlanmamıştır.

Pithos mezar: Tek bir örnekie temsil ediien pithos mezar içerisinde bir bireyele
geçirilmiştir. Ölü hediyesi olarak bir situla ve bronz çubuk bulunmuştur.

Ölü yakma geleneği:Şaşal nekropol alanı içerisinde beş adet mezar geleneği dı
şında topluluğun bireyleri yakma geleneklerine sahip olduğu belirlenmiştir. Farklı inanç
sistemleri sonucunda yapıldığı düşünülen kremasyonlar hemen hemen her toplumda
bulunmaktadır (Hançerlioğlu 1975). Yanmalar sonucunda kemikler hızla su kaybettik
leri için, yapılarında bozulmalar ve kırılmalar olmaktadır. Kemiklerde meydana gelen bu
değişim ayrıntılı antropolojik çalışmalar Için elverişli oımamakla birlikte, topluluğun ölü
gömme gelenekleri açısından önemli ipuçları vermektedir.

Şaşal topiuluğunda ele geçirilebilen iskelet kalıntıları arasında 7 (%5.98) birey
de yanma belirienmiştir. Kemikler üzerindeki çatlakların transvers olması, kemiklerin
yaş ağaç gibi eğilip bükülmesi bireylerin tamamının etli iken yakıldığını göstermektedir
(Resim: 1) (Ubelaker 1989; BinIort 1963). Uç bireyin kemiklerinin sarımsı-gri ve kirli be-
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yaz renklerde, kafatası ve gövde kemiklerinin homojen renkte olması bu bireylerin yük
sek ateşte, uzun süre yandıklarını işaret etmektedir(Ubelaker 1989; Mays 1998; Ship
man ve ark. 1984). iki bireyde kafatası ve gövde kemiklerinin farkiı renklere sahip ol
ması, bu bireylerin vücutlarının ısıdan farklı oranda etkilendiğini, dolayısı ile ısının şid

detli ve kısa süre geçerli olduğunu ifade etmektedir. Yanan bireyler arasında sadece bi
rinde deformasyonun az olduğu görülmüş ve bu da hafif yanma ile i1işkilendirilmiştir.

Taş sanduka mezarlarda ele geçirilen bireylerde yakma geleneğine rastlanmaz iken,
pithos mezarın bir bireyle temsil edildiği göz ardı edilirse, birey sayısı dikkate alındığın

da, yanan en çok bireyin çömlek mezarlarda (%33.3) olduğu anlaşılmaktadır. Kiremit
çatılı mezarlarda bulunan yanmış bireylerin oranı (%7.9) basit toprak gömülerdeki
bireylerin oranından (%8.3) daha az bulunmuştur.

Yakma işlemi sırasında bireylerin kemikleri küçülmekle ve ısının etkisiyle kırıl

maktadır. Bu tür kemikler üzerinde cinsiyet kriterlerinin korunamaması bireylerin cinsi
yetierinin belirlenememesine neden olmaktadır. Nitekim söz konusu bu olumsuzluk Şa

şal topluluğu için de geçerli olmuş ve ele geçirilen 7 bireylik kremasyon örneğinde cin
siyet belirnememiştir. Yanan bireyler arasında sadece 1 çocuk ve 1 erişkinin olduğu

tespit edilebilmiştir.

Demografik veriler: Şaşal topluluğunu oluşturan 92 erişkin içerisinde cinsiyet kri
terlerinin yapılacağı anatomik bölgelerin korunamamasından dolayı 58 bireyde cinsiyet
belirlenebilmiştir. Erişkin bireyler içerisinde erkekler %34.7'lik oranla kadınlardan

(%28.3) daha fazla temsil edilmektedir. Cinsiyeti belirlenmeyen bireyler erişkinlerin ara
sında en yüksek oranı (%37) oluşturmaktadır. Cinsiyeti belirlenebilen erkek ve kadın

bireylerin birbirine oranı 1.2 bulunmuştur. Normalolarak dağılan bir toplulukta cinsiyet
oranlarının 1 olması beklenmektedir. Şaşal topluluğunda cinsiyeti belirlenemeyen gru
bun cinsiyeti belirlenenlerden daha çok olması dikkate alındığında, oranın 1'e yaklaşa

bileceği düşünülmektedir. Nitekim belirlenemeyen bireylerin yarı yarıya dağılımı yapıl

dığında bile iki cinsiyet arasındaki oran 1.1'e çekilmektedir.
iskelet kalıntılarının kötü korunması nedeniyle bireylerin cinsiyetinin belirlene

memesinin yanında yaş belirlemeleri de yapılamamıştır. 117 bireylik toplulukta 37 bire
yin yaşı belirlenebilmiştir. Yaşı belirlenen bireylerin %64.86'sınl bebek ve çocuklar oluş
tururken, %35.14'ünü erişkin grup oluşturmaktadır. Yaşı belirlenemeyenlerin % 68.38
gibi yüksek bir oranla temsil edilmelerinden dolayı, bunlar yaşı tahmin edilenlerie bir
likte değerlendirilerek Şaşal topluluğunun hangi yaş dönemlerinde yoğunluk kazandığı

ortaya konmaya çalışılmıştır. Tablo 2'den izlendiği gibi topluluğun %21.37'si erişkiniik

aşamasına gelmeden yaşamını yitirmiştir. Prehistorik toplumlarda 10 yetişkine karşılık

5 ya da 8 bebek-çocuk ölümü gerçekleşmektedir (Acsadi ve Nemeskeri 1970; Angel
1969). Şaşal topluluğunda ise 10 erişkine karşılık 2.1 oranında çocuk ölümü olduğu gö
rülmektedir. Çocuk ölümlerinin bu kadar az olması topluluğu "ideal" olarak gösterse de,
arazi şartlarının olumsuzluğu ve iskelet yapılarının daha kırılgan olması nedeniyle ço
cukların daha az oranda temsil edildiği düşünülmektedir.

Şaşal topluluğunu oluşturan bireylerin %29,06'sının cinsiyeti, %23,08'inin yaşı

hakkında herhangi bir belirleme yapılamamıştır. Yaşı ve cinsiyeti belirlenen ve belirle
nemeyen bireyler birlikte değerlendirildiğinde, topluluğun %77,8'inin erişkin bireylerden
oluştuğu görülmektedir. Erişkinlik aşamasına gelen bireylerin %13,19'u orta yaş grubu
na gelmeden yaşamını yitirirken, bu aşamaya gelen bireylerin ise %15,38'i yaşlanabil
mektedir. Genç erişkinlik aşamasında kadın ölümleri erkek ölümlerinden daha fazla
iken erkek ölümleri orta yaş grubunda yoğunluk kazanmaktadır. Genç erişkinlik aşama

sını geçen kadınların %34,62'sinin yaşlılık dönemine gelebildiği görülmektedir.
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------ ç:r2s2~~ı. fi.rg~g ~~9~n E1.~!.'~~ !qel~~ __
Yaş Gruplar]"..................... n % n % n % n %
Bebek (0-2.5) 16 13.68
Çocuk (2.5-15) 9 7.69
Genç Erişkin (18-30) 5 15.63 6 23.07 1 2.94 12 10.26
Erişkin (30-50) 17 53.11 9 34.62 13 38.24 39 33.33
Yaşir (50- X) 5 15.63 9 34.62 14 11.97
Erişkin Belirsiz 5 15.63 2 7.69 19 55.88 26 22.22
Belirsiz 1 2.94 1 0.85

Toplam 32 100.00 26 100.00 34 100.00 117 100.00

Tablo 2: Şaşal topluluğunun cinsiyet ve yaş dağrlrmr

Cinsiyet grupları arasındaki ölüm yaşı farklılıklarının mezar grupları için geçerli
olup olmadığına bakıimış ve kadınların %60'ının basit toprak mezarlara gömüldüğü

tespit edilmiştir. Benzer dağılım taş sanduka gömüleri için de söylenebilir. Bu tipteki
mezarlardaki erkekler %30.43 oranında iken, kadıniarın oranı %19.57'dir. Diğer bir de
yişle, taş sanduka mezarlar çoğunlukla erkekler için tercih edilmiştir. Kiremit çatılı me
zarlardaki oran ise çok belirgin farklılıklar göstermemektedir (Tablo: 3). Taş sanduka
mezarda ele geçirilen bireylerin yarısının, basit toprak ve kiremit çatılı mezarlarda ele
geçirilenlerin ise %40'ının clnsiyetinln belirlenememesi, mezar tipleri ile cinsiyet grup
ları arasındaki farklılığın açıklanmasını olanaksız hale dönüştürmektedir.

--'--_.ÇJnsiyet Erkek Kadın Belirsiz Toplam-------------------------------------------------------------------Mezar Tiplerı.................. n % n % n % n %

Taş Sanduka 14 30.43 9 19.57 23 50.00 46 50.00
Kiremit Çalıir 16 47.06 11 32.25 7 20.59 34 36.96
Basit Toprak 2 20.00 6 60.00 2 20.00 10 10.88
~m. 1 1 1.M
Pitos 1 1 1.08
Toplam 32 100.00 26 100.00 34 100.00 92 100.00

Tablo 3: Şaşai topluluğu cinsiyet gruplarının mezar tiplerine göre dağıirmı, cinsiyet grupla'ı

Şaşal topluluğunu oluşturan bireylerin büyük bir kısmının taş sanduka mezarlar
da ele geçirilmesi, bu mezarda her yaş grubunun diğer mezarlarda daha çok bulunma
sına da neden olmuştur. Bebeklerin %62.5'i, çocukların %44.4'ü ve erişkinlerin

%50,55'i taş sanduka mezarlarda bulunmuştur (Tablo: 4).
Yaş gruplarının bulundukları mezar içerisinde temsil edilme oranları arasında

belirgin farklılıklar bulunmaktadır. En belirgin farklılık çömlek mezar için geçerlidir. Tab
lo 4'ten elde edilen veriler çömlek mezarların bebek ve çocuklar için kullanıldığını gös
termektedir. Ayrıca, tek bir örnekle de temsil edilse, bu mezarların yakılan bireylerin ke
miklerinin gömülmesinde de kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bebek iskeletine rastlanma
yan basit toprak gömülerin % 90.9'u erişkin bireyler için kullanılmıştır. Diğer bir deyiş

le bu mezar türü bebekler ve çocuklar için pek tercih edilmemiştir. Taş sanduka ve ki
remit çatılı mezarlar her yaş grubu için tercih edilirken, bu mezarlardan erişkin bireyler
(sırasıyla %76.7; %89.47) yoğun olarak ele geçirilmiştir. '.
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............. Mezar Tipleri Taş Kiremlt Basit Çömlek Plthos Izole Toplam

Yaş G;~~ı~rı-----__ Sanduka Çatılı Toprak
---------------_:::..~._------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bebek (0-2.5) 10 3 3 16

Çocuk (2.6-14.9) 4 1 1 2 9
Genç Erişkin (18-29.9) 6 4 2 12

Erişkin 130-49.9) 16 17 6 39
Yaslı (50- XL 4 9 1 14
Eriskin Belirsiz 20 4 1 1 26
_6f]ra~ 1 1_

Toplam 60 38 11 6 1 1 117

Tablo 4: Şaşal topluluğu yaş gruplarının mezar tiplerine göre dağılımı

Patolojik veriler: Şaşal topluluğunda en çok rastlanan hastalık %58,8 oranıyla

omurlarda görülen osteoarthritistir (Tablo: 5; Resim: 2). Topluluğun önemli bir kısmının

(%77,8) erişkin bireylerden oluştuğu göz önünde bulundurulursa, bu hastalığın neden
bu kadar yüksek oranda temsil edildiği anlaşılmaktadır. Bu hastalığı, yaşla doğrudan

bağlantısı bulunan osteoporozu çıkardığımızda, cribra orbitalia (%44.4; Resim: 3), po
rotic hyperostosis (%39.0; Resim: 4) ve genellikle uzun kemiklerde doku bozukluğu

şeklinde gözlemlelenen spesifik olmayan enfesikyonlar (%33.7) izlemektedir.

--__ Yaş Bebek Çocuk G. Erişkin Erişkin Yaşlı Erişkin

____~:~~yP!~~-j9:~32----i~3:2~L----0~:~9L----~~~-?92-- (59:~l ~~~~~ _
Hastalık -,, n % n % n %' n % n % n %

Kafa. trav. 0/2 00.0 0/2 00.0 1/9 11.1 3/19 15.8 2/10 20.0 2/19 10.5

Gövdede trav. 0/13 00 O 0/13 00.0 3/11 27.3 2/29 6.9 3/12 25.0 0/21 00.0

Spesifik enf. 0/13 00.0 O/S 00.0 0/12 00.0 0/30 00.0 1/14 7.1 0/18 00.0

Nonspes. enf. 3/13 23.1 O/S 00.0 4/12 33.3 6/32 18.8 8/14 57.'1 12/22 54.5

Cribra orbitalia 1/1 100 3/3 100 2/5 40.0 4/10 40.0 1/5 20.0 1/3 33.3

Porotic hyp. 2/3 66.7 2/3 66.7 6/10 60.0 7/18 38.9 4/10 40.0 2/15 13.3

Omurda AA 1/9 11.1 8/13 61.5 9/10 90.0 2/2 100

Ekleme AA 0/10 00.0 6/24 25.0 4/12 33.3 2/13 15.4

Osteoporoz 0/12 00.0 9/29 31.0 12/13 92.3 12/13 92.3

Tablo 5: Şaşal topluluğundaki hastalıkların yaş grupiarına göre dağılımı

Erişkinlere özel bir hastalık olan osteoarhtritis göz ardı edildiğinde, sık rastlanan
diğer hastalıkların her yaş grubunda bulunduğu gözlemlenmiştir.Ancak, özellikle crib
ra orbitalia (%100) ve porofic hyperostos/s bebek ve çocuk yaş grubunda yoğun olarak
bulunmaktadır (Tablo: 5). Hastalığın yaşamın ilk yıllarında daha etkili olduğu (Ortner ve
Putschar 1985), Şaşal topluluğunda da izlenebilmektedir. Nitekim oranın genç erişkin

likten yaşlılığa doğru düştüğü anlaşılmaktadır. Spesifik olmayan enfeksiyonlar (Resim:
5; 6) ise yaşlı bireyleri (%40) daha fazla etkilemektedir. Osteoporozun yoğun olmasıy
la birlikte, bu bireylerde küçük travmalar bile daha etkili olabilmekte, dolasıyla bu da
spesifik olmayan enfeksiyonların şiddetli seyredilmesine yol açabilmektedir (Larsen
1998).

Mezar gruplarındaki blreylerln temsil edilmeleri ile hastalıkların mezarlara göre
dağılımı benzerlik göstermektedir. Orneğin, bebek ve çocuklarda yoğun olan etibre or-
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bitelle. dolayısıyla en çok <;;ömlek mezarlardaki bireylerde bulunmaktadır. Erişkinlerin
en çok sayıda temsil edildigi basit toprak gömülerde de osteoarthritis yüksek oranda
dır (Tablo: 6). Poratie hyperostosis ve eribra orbita/ianrn çömlek mezarlar dışında diğer

mezarlarda farklı oranlarda bulunduğu ancak belirgin farklılıklar göstermediği izlen
mektedir.

<----__ MezarTipleri Taş Sa~duka Kiremit Çatıf Basit Toprak Çömlek Izoie
-----~------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Hastalık.......... n % n % n % n % n %
Kafa. Trav. 1/33 3.0 6/22 27.3 1/5 20.0 0/1 0.0
Gövdede trav. 2/53 3.8 6/28 21.4 0/8 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0
Spesifik enf. 0/53 0.0 1/29 3.4 0/8 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0
Nonspesifik enI. 17156 30.4 13/31 41.9 2/8 2.0 1/2 50.0 0/1 0.0
CribraOrbitalia 3/9 33.3 6/14 42.9 1/2 5.0 1/1 100.0 1/1 100.0
PoroticHype. 10/28 35.7 8/23 34.8 3/5 60.0 1/2 50.0 1/1 100.0
Omurda OA 7/13 53.8 11/18 61.1 2/3 66.6
Ekiemde OA 5/29 17.2 5/26 19.2 2/4 50.0
Osteoporoz 16/39 41.0 15/30 50.0 2/6 33.3 0/1 0.0 0/1 0.0

Tablo 6: şaşal topluluğunda gözlenen patolojik oluşumların mezarlara göre dağılımı

Bir örnekle temsil edilmekle birlikte, yaşlı kategorisinde sınıflandırılan bir kadının

tüm vücut iskeletinde gözenekli ve zaman zaman nekroza uğramış dokularla gözlem
lenebilen ve çürümüş maddelerle beslenen bitkisel bir organizmanın neden olduğu ae
tinomycosis olarak tanımlanan (Ortner ve Putschar 1985) spesifik enfeksiyon tespit
edilmiştir (Resim: 7).

TART/ŞMA ve SONUÇ
Şaşal Nekropolü topluluğu mekan ve zaman açısından, Cevizcioğlu Çiftliği (Er

dal ve ark. 1999) Klazomenai (Güleç 1985; Güleç ve ark. 1997), Antandros (Erdal
2000) ve Datça-Burgaz (Sevim 1996) insan iskelet topluluklarıyla karşılaştırılmış, Şa

şal topluluğunun bunlar arasındaki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.

Hemen hemen aynı döneme tarihlendirilen Cevizcioğlu Çiftliği, Klazomenai ve
Antandros topluluklarında farklı tiplerde ölü gömme geleneğinin olduğu görülmektedir
(Tablo: 7). Karşılaştırılan topluluklarda hemen hemen benzer mezar tipleri bulunmakla
birlikte, bunların temsil edilme oranlarında farklılıklar görülmektedir. Klazomenai'da ba
sit toprak gömüler, Cevizcioğlu'nda basit sarıduka gömüler ve Şaşal'da taş sanduka
mezarlar daha yoğun olarak bulunmuştur. Ancak, Klazomenai ve Şaşal kazıları daha
tamamlanmadığı için, mezar tiplerindeki bu farklılığın neden kaynaklanmış olabileceği

bilinmemektedir. Belki de, Şaşal Nekropolü'nde basit toprak gömülerin mezarlığın ku
zeyine doğru yoğunlaşmasında olduğu gibi bazı mezar türleri de nekropol alanının bir
bölgesinde yoğunluk kazanmaktadır. Farklı oranlarda bulunmakla birlikte, söz konusu
bu topluluklar içerisinde ölü yakma geleneğinin bulunduğu belirtilmektedir. Yukarıda

belirtilen nekropol alanlarında farklı gömü geleneklerinin olması bize, mezarlıkların

farklı kültürel özelliklere sahip insan grupları tarafından kullanıldığını göstermektedir.
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--- .!opluluklar Klazomenai Cevizcioğlu Çiftliği Şaşal

-------------~---------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -MezarTipleri n % n % n %
Taş Sanduka Mezar 50 13.2 60 51.3
Tuğla Sanduka Mezar 75 19.7
Basit Sanduka Mezar 122 32.2
Kiremlt Çatılı Mezar 42 11.1 38 32.5
Basit Toprak Mezar 43 38.8 39 10.3 11 9.4
Çömlek Mezar 11 9.9 19 5.0 6 5.2
Pithos Mezar 6 5.4 23 6.1 1 0.8
Lahit Mezar 35 31.5
Kremasyon 6 5.4
Belirsiz/Izole 10 9.0 9 2.4 0.8

Tablo 7: Klazomenai, Cevizcioğlu Çiftliği ve Şaşal topluluklarının ölügömme gelenekler!

Kendi içerisinde heterojen bir kültürel yapı gösteren topluluklar cinsiyet dağılım

ları açısında da birbirlerinden çok belirgin farklılıklar göstermemektedir (Tablo: 8). Şa
şal topluiuğunda 1.2 olarak bulunan kadın erkek oranının Cevizcioğlu Çiftliği ve An
tandros topluluklarından daha düşük; Klazomenai topluluğundan daha yüksek olduğu
görülmektedir. Genelolarak bakıldığında Klazomenai, Cevizcioğlu Çiftliği, Antandros
ve Şaşal topluluklarının cinsiyet dağılımı açısından birbirlerinden çok farklı görünümler
sergilemediği dikkati çekmektedir.

--- __ Cinsiyet Erkek Kadın Belirsiz
--------~~~------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Topluluklar n % n % n %
Cevizcioğlu Çiftliği 143 49.5 112 38.8 34 11.7
Klazomenai 34 41.5 37 45.1 11 13.4
Antandros 22 53.7 17 41.5 2 4.8
Datça - Burgaz 14 50.0 14 50.0
Şaşal Nekropolü 32 34.8 26 28.3 34 36.9

Tablo 8: Şaşal topluluğu cinsiyet dağılımının diğer toplumlarla karşılaştırılması

Söz konusu bu topluluklar arasında cinsiyet grupları için ifade edilen benzerliğin

yaş grupları açısından izlenemediği dikkati çekmektedir (Tablo: s). Arkeolojik toplum
larda bebek ve çocuk oranlarının her 10 erişkine karşılık 5-8 çocuk ölümü düştüğü dik
kate alındığında, Tablo s'da verilen iskelet grupları arasında Klazomenai'ın diğerlerine

göre daha "normal" olabilecek bir dağılım sergilediği görülmektedir. Oda mezar olması
nedeni ile göz ardı edilen Oatça- Burgaz dışında en az bebek ve çocuk ölümünün Şa

şal'da olduğu dikkati çekmektedir. Ancak, bulgular bölümünde değinildiği üzere, korun
ma koşulları bu noktada etkili olmaktadır. Nitekim benzer nedenler Cevizcioğlu Çiftliği

topluluğu içinde geçerliliğini korumaktadır. Tablo s'da yer alan toplulukların tümünde,
orta erişkin yaş grubu diğer yaş grupiarı içerisinde en yoğun grubu oluşturmaktadır.

Erişkiniik aşamasına gelmiş bireyler arasında 45 ve üzeri yaşlı olarak kabul edildiğin

de, bu aşamaya gelebilen bireylerin en çok temsil ediliği topiuluğu Antandros (%26,8)
ve Şaşal (%16,4) oluşturmaktadır. Ancak, Şaşai topluluğunun hangi yaş kategorisinde
olduğu belirlenemeyen bireylerin oldukça önemli bir oranı (%28.2) oiuşturduğu göz ar
dı edilmemelidir.
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O"~"~ Yaş Grupları Bebek Çocuk G. Erişkin Erişkin Yaşlı Erişkin

""'" (1-2.5) (2.5-15) (15-25) (25-45) (45 +) Belirsiz----------,,--------------------------------------------------------------Topluluklar .........> n % n % n % n % n 1% n %
Cevizcioğlu Çiftiiği 42 11.1 49 12.9 43 11.3 165 43.6 28 7.4 52 13.7

Klazomena; 29 26.4 13 11.8 7 6.4 40 36.4 10 9.0 11 10.0
Antandros 4 6.7 15 25.0 2 3.3 28 46.7 11 18.3

Datça- Burgaz 4 12.5 7 21.9 14 43.7 7 21.9

Şaşal 16 13.7 9 7.7 10 8.6 40 34.2 15 12.8 26 22.2

Tablo 9: Şaşal topluluğu yaş dağılımının diğer toplumlarla karşılaştırılması

Demografik verilerin yanı sıra kemik üzerinde iz bırakan patolojik iezyonların iz
lenmesi ve bunların birlikte değerlendirilmesiyle topluluğun sağlık yapısı ve yaşam bi
çimi hakkındaki bilgilere ulaşılmaktadır. Şaşal topluluğu eribra orbitaHa, porotic hype
rostosis ve omurlarda görülen osteoarthritis açısından Klazomenai ile karşılaştırılabil

miş ve Şaşal'ın her üç hastalık açısından da yüksek eranlara sahip olduğu görülmüş
tür (Tablo: 10). Oranları verilmemekle birlikte, Klazomenai topluluğunda, Şaşal da gö
rülen kafatası, gövde travmaları ve enfeksiyonel hastalıkların bulunduğu belirtilmekte
dir (Güleç ve ark. 1997).

Klazomenai Şaşal

Erkek Kadın Çocuk Erkek Kadın Çocuk
-Hastaiık----------n---öAı----ii-----oio----n-----%----n-- - - o/~ - - - -n- - - - - % - - -ri - - -%- -

Porotic hyper. O/H 1/11 9.1 1/12 8.3 11/23 47.9 6/17 35.3 4/6 66.7

Cribra orbitaiia 2/8 25.0 3/8 37.5 1/8 12.5 3/10 3. 4/9 44.4 4/4 100.0

OA (omur) 23/33 69.6 3/11 27.2 10/16 62.5 9/15 60.0

Tablo 10: Şaşal ve Klazomenai topluluklarının üç hastalık açısından karşılaştırılması

Demografik yapı açısından birbiriyle benzerlik gösteren Klazomenai ve Şaşal

topluluğunun, hastalıkların rastlanma sıklığındaki farklılıklardan hareketle yaşam bi
çimlerinin farklı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, Klazomenai'nin dönemin en önemli ti
caret merkezlerinden birini oluşturduğu ve bununda topluluğun demografisini ve yaşam
biçimini etkilediği ifade edilmektedir (Güleç ve ark. 1997).

Şaşal topluluğunun anemi açısından Klazomenai'ya göre oldukça yüksek değer

lere sahip olduğu anlaşılmaktadır (Tablo: 10). Şaşal iskeletlerinin korunma durumu kö
tü olmakla birlikte yapılan detaylı incelemeler sonucunda, aneminin, kafatasında ve
göz çukuru tavanıarında porotik yapıyla izlenmesinden hareketle demir eksikliğinden
kaynaklandığı anlaşılmaktadır (Ortner ve Putschar 1985; Roberts ve Manchester 1995;
Steinbock 1976; Mays 1998). Demir eksikliği anemisine, beslenme bozukluğu ve buna
bağlı olarak gastra-intestina! enfeksiyonların neden olduğu (Mayıs 1998) göz önünde
bulundurulduğunda, Şaşal'ın kötü beslenen tarım toplumu olduğu anlaşılmaktadır.

Şaşal topluluğunun tarım toplumu olabileceğine ilişkin bir başka gösterge ise
omurlarda görülen osteoartritistir. Bilindiği gibi osteoarthritis, topluluğun iş gücünü di
ğer bir deyişle, yaşam biçimini en iyi yansıtan patolojik oluşumlardan biridir (Steinbock
1976; Ortner ve Putschar 1985; Zimmerman ve Kelley 1982). Nitekim, Şaşal'ın, oste
oarthritis oranlarından hareketle (Tablo: 10), Klazomenai'dan daha ağır Iş gücü gerek
tiren bir yaşama biçimine sahip olduğu; buna ek olarak Şaşal erkeklerinin ve kadınla
rının, birbirlerine yakın osteoarthritis değerlerinden hareketle (Tablo: 10), benzer iş kol
larında çalışmış olabilecekleri anlaşılmaktadır.
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Şaşal topluluğunda, yüksek oranda bulunan bir diğer hastalık ise spesifik olma
yan enfekslyonel hastalrklardır. Tarıma dayalı bir yaşam biçiminin ve yetersiz beslen
menin oldukça önemli bir etken olduğu (Ortner ve Putschar 1985; Roberls ve Manc
hester 1995; Larsen 1998) bu lür hastalıklarda, yukarıda yapılan açıklamalara ek ola
rak, Şaşal insanlarının tarımla uğraştıklarının bir başka göstergesi sayılabilmektedir.

Genelolarak değerlendirildiğinde,Şaşal topluluğundaerkeklerin oranı kadınla
rınkinden daha fazla olmakla birlikte, belirgin bir farklılık bulunarnarrnştır. Ancak, de
mografik verlilerle gömü biçimleri arasında farklılıklar oldukça belirgindir. Kadınlar Için
basit toprak gömüler tercih edilirken, bebek ve çocuklar için çömlek ve görece korunak
Iı sayılabilen taş sanduka mezarlar kullanılmıştır. Toplulukta gözlemlenen hastalıklar,
her iki cinsiyette hemen hemen benzer oranlarda iken, yaş gruplarında farklılık göster
mektedir. Spesifik olmayan enfeksiyonlar çoğunlukla bebek ve çocukları etkilerken di
ğer hastalıklar erişkinlerde daha yoğundUL Hastalıkların yaş grupları arasındaki bu
farklılık, bebek ve çocuklar için kullanılan, çömlek mezarlarda da yoğun olarak temsil
edilmektedir. Şaşal, çağdaşı olan topluluklarla (Klazomenai, Cevizcioğlu Çiftliği ve An
tandros) demografik ve gömü gelenekleri açısından benzerlikler gösterse de, özellikle
Klazomenai ile yapılan patolojik karşılaştırmalardaoldukça farklı bir yapıyı yansıtmak

tadır.Toplulukta, yaşam biçimi ve geçim örünlülerinin yansıtıcıları olarak dikkate alınan

demir eksikliğindenkaynaklanan anemi, osteoarthritis ve spesifik olmayan enfeksiyon
lara yoğun oranda rastlanmasınayönelik veriler ve karşılaştırma materyali olarak kul
lanılan ve aralarında belirgin farklılıklar gözlemlenen, Klazomenai'nın zengin bir kent
merkezi olduğu (Güleç ve ark. 1997) bilgisinden hareketle Şaşal insanlarının yoğun ta
rımla uğraşmış, sosyoekonomik yapısı yüksek olmayan bir topluluk olduğu anIaşılabi
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BÜYÜK SARAY-ESKi CEZAEVi ÇEVRESi
KAZıLARıNDA GÜN IŞIGINA ÇıKARıLAN iNSAN

iSKELET KAlıNTıLARlNIN ANTROPOLOJiK ANAlizi

Yılmaz Selim ERDAL'

istanbul ili, Eminönü ilçesi sınırları içerisinde yer alan Eski Cezaevi (bugünkü
Four Season Oteli) ve bahçesinde, Büyük Saray (Magnum Pa/at/um) kazıları çerçeve
sinde, Dr. Alpay Pasinli'nin başkanlığında oluşturulan bir ekiple 1997 yılından beri ar
keolojik kazılar sürdürülmektedir. ı. Konstantinos (307-337) tarafından kurulan ve 10.
yüzyılın sonlarına kadar ilavelerle genişletilen sarayın, yaklaşık 100,000 m21ik bir ala
na yayıldığı saptanmıştır (Pasinli 2001, 2002).11. yüzyıldan itibaren sarayın önemini·
yitirmesi ve Kemnenosların Ayvansaray'a çekilmesinden sonra yavaş yavaş yok olan
sarayın bulunduğu alanda, bugünkü Four Season Oteli olan Eski Cezaevi'nin bahçesi
nin mezarlık olarak kullanıldığı saptanmıştır (Pasinli 2002). 2001 ve 2002 kazı sezon
larında Bizans Dönemi yapı kalıntılarının içerisinde bazıları basit toprak, bazıları ise
devşirme malzemelerin kullanılmasıyla basit bir şekilde sınırlanmış mezarlara rast
lanmıştır. Mezarlar için açılan çukurların büyük oranda mevcut döşemeleri tahrip etme
sinden hareketle, bunların mekanların terk edilmesi ve kullanım dışı kalmalarından
sonraki dönemde yapıldıkları sonucuna ulaşılmıştır (Pasinli 2002). Nitekim, bu mezar
lar, iskeletlerle birlikte ele geçirilen M.S. 11-13. yüzyıllara ait keramik ve sikke örnekle
riyle Geç Bizans Dönemine tarihlendirilmiştir (Pasinli 2002). Kazı ekibi tarafından gün
ışığına çıkarılarak, özenli bir biçimde..paketlenen insan iskelet kalıntıları, antropolojik
açıdan incelenmek üzere Hacettepe Universitesi Biyolojik Antropoloji l.aboratuvan'naı

getirilmiştir. 44 bireye ait insan iskelet kalıntılarından oluşan örnekler gerekli temizlik
ve onarım işlemlerinden geçirildikten sonra yaş ve cinsiyetieri belirlenmiş, kafatası ve
gövde kemiklerinden antropometrik ölçümler alınmış, paleodemografik, paleopatolojik
ve odontolojlk açıdan incelenmiştir.

1- Yöntem ve Amaç
Eski insan toplulukları hakkında bilgiler elde etmenin birkaç yolundan biri, onla

rın günümüze kadar ulaşan iskelet kalıntılarının incelenmesi metoduna dayanmaktadır.

Eski insan toplumlarına ait yazılı kaynaklar, toplumların sosyal ve siyasal yaşamlarına
ilişkin birçok bilgi barındırmakla birlikte, dönemin halklarına ilişkin bütün bilgileri yansıt
maktan genellikle uzaktır. Toplumu oluşturan birçok alt grup hakkında ayrıntılı bilgiler,

Doç. Dr. Yılmaz SelimERDAL, Hacettepe Üniversitesi Antrepalaji Bölümü, 06532, Beytepe, AnkarafTÜRKiYE.
(yserda I@hacettepe.edu.tr)
iskeletler üzerinde antropolojik araştırmaların yapılması amacıyla gerekli izni vererek, kalıntıları laboratuvarımıza
qönderen ve gerekli dokümanları sağlayan Anıtıar ve Muzeter GenelMüdürü Sayın Dr.Alpay Pasinli'ye teşekkür eder
im. Iskele! kalıntılarını özerıli bir çalışmayla çıkararak laboratuvarımıza ulaşmasını sağlayan başta Sedat Öztopbaş
olmaküzere bütün kazı ekibi üyelerine de teşekkür ederim.
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ancak onların günümüze ulaşan kalıntılarının incelenmesiyle elde edilmektedir. insan
iskelet kalıntıları, eski insan topluluklarının yaşam biçimleri, çevreye uyum süreçleri,
nüfus yapıları, birbirleriyle olan biyokültürel ilişkileri hakkında yeri doldurulamayacak ni
telikte bilgiler sağlamaktadır. Bu çalışmada Büyük Saray kazıları çerçevesinde, Eski
Cezaevi bahçesinde gün ışığına çıkarılan insan topluluğu, iskelet biyolojisi açısından
ele alınmakta, topluluğun nüfus yapısı, sağlık yapısı, beslenme alışkanlıkları ve morfo
lojik özellikleri hakkında bilgiler elde edilerek topluluğun biyokültürel özelliklerinin belir
lenmesi amaçlanmaktadır.

iskelet kalıntılarının demografik özelliklerinin saptanabilmesi için her bir bireyin
yaş ve cinsiyetieri belirlenmeye çalışılmıştır. Yaşın belirlenmesinde dişin kalsifikasyon
süreci, kemiklerin büyümesi, epifizlerin kaynaşma aşamaları, kafatası dikişlerinin ka
panma süreçleri, kaburgaların uçlan, symphysis pubis, aurieular yQzeyler (Ascadi ve
Nemeskeri 1970; Krogman ve lşcan 1986; Ubelaker 1989; Loth ve lşcan 1989; Meindl
ve Lovejoy 1989) gibi kriterlerin uygun yaş gruplarına uygulanmasıyla saptanmıştır.

Her bir birey için uygulanan yaş kriterlerinin ortalama değeri, bireyin ölüm yaşı olarak
kullanılmıştır. Cinsiyetin belirlenmesinde ise leğen kemiği ve kafatası başta olmak üze
re iskeletin bütününün gösterdiği morfolojik ve metrik farklılıklardan yararlanılmıştır

(Ascadi ve Nemeskeri 1970; Krogman ve lşcan 1986; Ubelaker 1989).
Yaşamı boyunca birçok hastalık yapıcıyla karşı karşıya kalan insanların hücre

leri, bunlara biyolojik tepkiler göstermektedir. Kimi zaman yalnızca yüksek ateşle sey
reden tepkiler, hastalıkların doğası, şiddeti ve süresine bağlı olarak iskelete de yarısı

yabilmektedir. Akut hastalıklardan çok kronik seyreden hastalıkların bıraktığı izler, geç
miş dönemlerde yaşamış insan topluluklarının sağlık yapıları hakkında önemli Ip uçla
rı sağlamaktadır (Steinbock 1976; Ortner ve Putschar 1985; Roberts ve Manchester
1995; Larsen 1997; Mays 1998). Bu nedenle Eski Cezaevi kazılarında gün ışığına Çı
karılan Iskelet kalıntılarının sağlık yapıları, beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimleri
nin belirlenmesi amacıyla paleopatolojik açıdan incelenmiştir. Makroskobik açıdan ele
alınan iskelet kalıntılarında saptanan sıra dışı oluşumlar, teşhis amacıyla radyolojik
açıdan da incelenmiştir. Eski Cezaevi kazılarında gün ışığına çıkarılan iskelet kalıntıla

rında travmalar, enfeksiyonlar ile A ve C vitamini eksikliği, osteoporoz, eribra orbitalia
ve porotie hyperostosis gibi metabolik rahatsızlıklar ile eklem rahatsızlıkları, endokrinal
bozukluklar, displazi, malformasyonlar araştırılmıştır. Topluluğun ağız sağlığı ve bes
lenme alışkanlıkları hakkında ipuçları elde edilmesi amacıyla çürük, aşınma, apse, diş

taşı, dişözü odacığının dışa açılması, dişeti hastalıkları, ölüm öncesi diş kaybı incelen
miş, gelişimsel rahatsızlıkların belirlenmesi için mine kusurları araştırılmıştır. Paleopa
tolojik incelemede birey sayımı, çene ve diş hastalıklarında ise diş sayımı dikkate alın

mıştır.

2- Bulgular
Demografik yapı: 44 bireyden oluşan iskelet kalıntılarından 31 'inde cinsiyet ta

yini yapılabilmiş; bunlardan 16'sının (% 36.4) erkek, 15'inin (34.1) ise kadın olduğu be
lirlenmiştir. Çocukluk aşamasında yer alan 13 birey (% 29.5) ise, iskelet üzerinde göz
lenen cinsiyet karakterleri henüz gelişmemiş olması nedeniyle, cinsiyetieri saptanama
mıştır. Orneklerde erkek ve kadınların birbirine oranı 1.07 olup topluluklardaki normal
cinsiyet oranıyla uyum içerisinde oldukları saptanmıştır.

Toplulukta yer alan 44 bireyin 15'i (% 34.1) çocuklardan oluşmaktadır (Tablo: 1).
Çocuklar 3 ila 15 yaşları arasında dağılım ..göstermektedir, bu yaş grupları arasında

herhangi bir yığılım dikkati çekmemektedir. Orneklernde 3 yaşın altında yer alan ve be
bek kategorisine dahil edilebilecek hiçbir birey mevcut değildir. Gerek mezarlardan ele
geçirilen gömüler arasında, gerekse diğer iskeletlerle birlikte bebeklere ait hiçbir kalın

tıya rastlanmaması oidukça dikkat çekicidir.
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Yaş çocuk Yeni Yetme Genç Erişkin Erişkin Yaşlı Belirsiz Toplam
Kategorisi 3-14.9 15-17.9 18-29.9 30-49.9 50-+

Erkek 1 1 5 6 2 16
Kadın 1 1 6 5 2 15

---Genel---n----j5-------2-----------11--------11-------~------1------44---

% 34.1 4.5 25.0 25.0 9.1 2.3 100.0

Tablo 1: Eski Cezaevi topluluğunda bireylerin yaş gruplarına göre dağılımı

Örneklemin % 65.9'unu 15 yaşının üzerindeki bireyler oluşturmaktadır (28 birey)
bunların % 7.14'ü yenı yetme, % 39.29'u genç erişkin, % 39.29'i erişkin, %14.28'1 ise
yaşlı bireylerden oluşmaktadır (Tablo: 1). Yaş dağılımı açısından bakıldığında örneklemin
genelolarak çocuk, genç ve orta yaşlardaki bireylerden oluştuğu, yalnız % 9.1'Ilk kesi
min 50 yaşını aşma şansına sahip olduğunu söylemek olasıdır (Tablo: 1; Çizim: 1).

Cinsiyet N X Sd
Çocuk 15 8.6 3.496
Erkek 13 33.4 '11.860
Kadın 14 35.1 13.124

--Er~k~-G-en-eı------27---------------34~3-------------12~318----

Tablo 2: EskiCezaevi topluluğunun ölüm yaşı ortalamaları
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Yaş Grupları

Çizim 1: Eski Cezaevi topluluğunda yaş gruplarına düşen ölüm oranları

Bireylerin ölüm yaşı ortalamaları dikkate alındığında, erkeklerin ortalama 33.4,
kadınların ise 35.1 yıl yaşadıkları belirlenmiştir; cinsiyet grupları arasında 1.7 yıl farklı

lık saptanmıştır (Tablo: 2). Cinsiyet gruplarının ölüm yaşı ortalamalarında olduğu gibi
(F: 0.192, P<0.05), yaş gruplarına düşen birey sayıları açısından da (X2= 1.51, 80:5,
p<0.05) anlamlı bir farklılık mevcut değildir. Bu nedenle, toplulukta yaş gruplarına dü
şen ölüm oranları cinsiyetler birleştirilerek ele alınmıştır. Buradan hareketle oluşturu

lan Çizlm 1'e bakıldığında, ölümlerln önemli bir kısmının 40 yaşının altındaki bireyIer
de ylğıldığı, bunlar arasında çocuk ve genç erişkinlerde meydana geien ölümlerln
önemli bir yer tuttuğu söylenebilir.
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Morfolojik yapı: Eski Cezaevi kazılarında gün ışığına çıkarılan 44 insan kalıntısı,

yer yer 4.25-5.00 metrelik toprak dolgu tabakasının altında yer alması ve bu kütlenin
oluşturduğu basınç nedeniyle, önemli ölçüde deforme olmuş durumdadır. Kafalardaki
gömü sonrası koşullardan kaynaklanan deformasyon nedeniyle örneklemin morfolojik
özelliklerini tanımlayacak ölçüler alınamamıştır. Yapılan makroskoblk gözlemler sonu
cunda kafatasıarının genelde mezosefal ve dolikosefal biçiminde, Akdeniz tipinin kaba
ve narin yapılılarından oluşan bir genetik yapıya sahip oldukları gözlemlenmiştir.

Kafatasıarının tersine Eski Cezaevi kazılarında gün ışığına çıkarılan iskeletlerin
uzun kemiklerinden antropometrik ölçüler alınabilmiştir. Uzun kemiklerin en büyük
uzunluklarından hareketle, Pearson'ın regresyon formülleri kullanılarak (Olivier 1969)
oluşturulan boy uzunlukları dikkate alındığında, erkeklerin 162.2 cm., kadınların ise
152.9 cm. uzunluğuna sahip oldukları belirlenmiştir. Kadınlar ve erkekler arasında yak
laşık 10 cm.lik bir boy farkı gözlenmektedir. Eski Cezaevi topluluğunun hem erkekleri
hem de kadınların Martin'in sınıflamasına göre orta altı boy kategorisinde yer almakla
birlikte (Olivier 1969), Ortaçağa tarihlendirilenler Anadolu toplulukları arasındaki konu
muna bakıldığında (Çizim: 2), özellikle erkeklerin kısa boy uzunluğuna sahip oldukları

görülmektedir.

• Erkekler

170 o Kadınlar
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Çizim 2: Pearson formülüne göre bazı Anadolu fopluluklarında boy uzunluğu dağılımı

Sağlik sorunlan: Eski Cezaevi topluluğunda ele geçirilen insan iskeletleri, sağiık
yapıları ve olası ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi açısından travmalar, eklem rahat
sızlıkları, enfeksiyon hastalıkları, metabolik rahatsızlıklar, endokrinal hastaiıkiar, disp
lazi, malfarmasyon ve diş hastalıkları yönünden ayrıntılı olarak incelenmiştir. Elde edi
len bulgular Tablo 3 ve 4'te cinsiyet ve yaş grupları dikkate alınarak özetlenmiştir.
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Çocuk Erkek Kadın Toplam

--------------------------~-------------------- X2

S/G' % S/G % S/G % S/G %
Travma

Kafa 0/10 0.0 2/9 22.2 4/10 25.0 6/29 20.7 4.894
Gövde 1/13 7.7 7/12 58.3 4/15 26.7 12/40 30.0 7.747

Enfeksiyon
Spesifik 0/13 0.0 1/14 7.1 0/15 0.0 1/42 2.4 2.049
Spesifikolmayan 4/13 30.8 8/14 57.1 5/15 33.3 17/42 40.5 2.283

Metabolik
C-VITamini 1/13 7.7 0/11 0.0 0/15 0.0 1/39 2.6 2.053
D-Vitamini 0/13 0.0 0/12 0.0 0/15 0.0 0/40 0.0
Osteoporoz 0/12 0.0 2/13 22.5 7/15 46.7 9/40 22.5 10.162
Cribraorbitalia 7/9 77.8 317 42.9 2/9 22.2 12/25 48.0 5.667
Porotic hyperostosis 7/10 70.0 4/8 50.0 6/11 54.5 17/29 58.6 0.854

Eklem rahatsızlıkları 0/13 0.0 9/11 81.8 9/13 69.2 18/24 75.0 8.037
Endokrin 0/13 0.0 1/12 8.3 0.14 0.0 1/40 2.5 2.130
Displazi 0/13 0.0 0/11 0.0 1/14 7.1 1/38 2.6 1.761
Malformasyon 0/13 0.0 0/11 0.0 0/14 0.0 0/38 0.0

, G: incelenen iskelet sayısı S: Lezyonun saptandığı birey sayısı

Tablo 3: Eski Cezaevi iskeletlerinde gözlenen hastalıkların cinsiyetiere göre dağılımı

Travma: incelenen 29 bireyden 6'sının (% 20.7) kafatasında, 40 bireyden ise
12'sinin (% 30) gövde kemiklerinde travma mevcuttur. 5 ile 22.5 mm. çaplarında dağı
lım gösteren kala travmalarının (Sk 2a, Sk 7, Sk 14, Sk 23, Sk 35 ve Sk 45 No.lu bi
reyler) tamamı küçük boyutlu yaralanmalardır. Hiçbir birey bu yaralanmalardan dolayı

yaşamını yitirmemiştir. 6 kala travmasından4'ü yalnızca tabula exlernayı etkilerken iki
örnekte Iabula interna ve diploe travmadan etkilenmiştir. Travmalar genellikle çöküntü
şeklinde gelişmiştir ve kala damının sağ parietal kemiği üzerinde yoğunlaşmaktadır.

12 bireyde gözlenen gövde travmalarından 4'ünde (SK sa, SK 11, SK 23, SK 50)
kaburgalar kırılmıştır. Kaburgaların gövde ortası, angulus costalis ve caput costaelerin
de gözlenen travmalarından SK 3a dışındaki örneklerde kırıklarının tamamı iyileşmiş

tir (Resim: 1). Kaburga kırıklarından sonra travmaların en yaygın gözlendiği bölgeyi kol
ve bacaklar oluşturmaktadır. SK 22 No.lu kadında gerçekleşen travma nedeniyle sol
uyluk kemiğinin başı ve acetabulum tahribata uğramıştır (Resim: 2). Femur başı man
tar biçimini alarak dejenerasyona uğrarken, acetabulumun kenarlarında belirgin oste
olitik oluşumlar gelişmiş, eklem biçimi önemli ölçüde bozulmuştur. SK 20 numaralı adö
lesan bireyde yine sol uyluk kemiğinin başı travmaya maruz kalmış, caput femorls me
talize erken kaynaşmış, büyüme esnasında gerçekleşen travmadarı dolayı femur boy
nu gelişimini tamamlayamamış, kısa ve küt kalmıştır. Sağ acetabulumu normalolan bi
reyin caput femorlsi mantar biçimini almış olup leğen kemiğiyle eklemi önemli ölçüde
bozulmuştur. SK 31 No.lu bireyde sağ ayak bilek kemiklerinde meydana gelen travma
nedeniyle talus ve calcaneus kemiklerinin birbirine eklem yaptıkları yüzey bozulmuş

tur. Iskeletlerde karşılaşılan travmalardan diğer ikisi t/blanın alt ucunda (SK 1 ve SK
47), biri sol !ibianın lateral condilinde (SK 34), biri ise 9. sırt omurunun spinal çıkıntı

sında (SK 18) gerçekleşmiştir. SK 3b No.lu iskelette sol ulnanın humerusla olan ekıem
leşmesi kaybolmuştur. Yukarıda sıralanan örnekler bölgeselolarak gelişmiştirve iske
letlerin diğer bölgelerinde travmaya dayalı herhangi bir bozulma saptanmamıştır.
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ÇocukGenç Erişkin Orta Erişkin Yaşlı Toplam
----------------------------------------------- X2

S/G' % S/G % S/G % S/G %
Travma

Kafa 0114 0.0 3/4 75.0 2/8 25.0 1/3 33.3 11.225
Gövde 2/17 11.8 3/10 30.0 4/9 44.4 2/3 66.7 9.418

Enfeksiyon
Spesifik 0/17 0.0 1/11 9.1 0/9 0.0 0/4 0.0 2.887
Spesifik olmayan 6/17 35.3 3/10 30.0 5/10 50.0 2/4 50.0 2.846

Metabolik
C-vitamini 1/17 5.9 0/9 0.0 0/9 0.0 0/3 0.0 1.642
D-Vitamini 0/17 0.0 0/9 0.0 0/9 0.0 0/3 0.0 0.0
Osteoporoz 0/16 0.0 0/10 0.0 5/9 55.6 4/4 100.0 30.466
Cribra orbitalia 8/11 72.7 2/4 50.0 217 28.6 0/3 0.0 7.035
Porotic hyperostosis 10/14 71.4 3/5 60.0 417 57.1 0/3 0.0 5.649

Eklem rahatsızlıkları 0/17 0.0 5/11 45.5 9/9 100.0 4/4 100.0 28.452
Endokrin bozukluğu 0/17 0.0 0/10 0.0 0/8 0.0 1/3 33.3 9.231
Displazi 0/17 0.0 0/10 0.0 117 14.3 0/4 0.0 4.548
Malformasyon 0/17 0.0 0/10 0.0 017 0.0 0/4 0.0
, G: Incelenen iskelet sayısı S: Lezyonun saptandığı birey sayısı

Tablo4: Eski Cezaevi iskeletlerinde gözlenen hastalıkların yaş gruplarına göre dağılımı

Kafa travmaları kadınlarda, gövde travmaları erkeklerde yoğunlaşmakta,cinsler
arasında ortaya çıkan farkiılıklar istatistiksel açıdan anlamlılık göstermektedir (Tablo:
3). 18 yaşının altında hiçbir bireyde kafa travmalarının mevcut olmadığı, yalnızca iki
çocuğun iskelet kalıntılarında gövde travmalarının mevcut olduğu gözlemlenmiştir.
Gövde travmalarınınsıklığının yaşla birlikte düzenli artış göstermesi (Tablo: 4), travma
riskinin belirli yaş grubuna özgü olmayıp insanların yaşamları süresince meydana gel
diği ve bunların birikerek devam ettiğine işaret etmektedir.

Eklem rahatsızlıkları: Eski Cezaevi iskeletlerinde, incelenen 24 erişkin bireyden
% 75'inde eklem rahatsızlığının mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Erkeklerde kadınlar
dan daha sık karşılaşılan eklem rahatsızlıkları (Tablo: 3), topluluktaki bireylerin vücu
dunun bütün eklemlerinde gözlemlenmektedir. Genç bireylerdeki gelişimi hafif düzey
de seyreden eklem rahatsızlıkları, yaşa paralelolarak Sıklığı ve şiddetinde artış görül
mektedir (Tablo: 4). Orta ve yaşlı bireylerin tamamını etkilemiş olan eklem rahatsızlık

Iarına gençlerin yarısında rastlanması, toplulukta fiziksel aktivitenin yoğun olduğunu

düşündürmektedir. Eski Cezaevi örneklerinde iskeletin özellikle ense, bel bölgesi ve
sag dirseklerinde yığılım mevcuttur. Gerek erişkin bireylerin % 75'inde eklem rahatsız

lıklarına rastlanması,gerekse boyun, bel ve dırsek gibi bölgelerde gelişim derecesi ve
rastlanma sıklığının artış göstermesi, bu insanların bedenen ağır işlerde çalıştıklarını,

özellikle kol gücüne dayalı günlük aktivitelere sahip olduklarını düşündürmektedir. Ba
zı eklem rahatsızhklanrun yaralanmalarla birlikte bulunması (Resim: 2), travmaların

eklem rahatsızlıklarındaönemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.
Enfeksiyon hastalıkları: ESki Cezaevi topluluğunda yaygın olarak rastlanan has

talıklardan birıni de enfeksiyon oluşturmaktadır.Enfeksiyonlardan yalnızca biri spesifik
bir nedene dayanmakta olup SK 6 No.lu bu bireyde bel ornurlanrun gövdelerinin late
ral yüzeylerinde yaklaşık nohut büyüklüğündekaviteler gelişmiştir. Iskeletin parçalı ol
ması nedeniyle spesifik nedeni belirlenemeyen enfeksiyonun, bireyin secroiliec ekı em
lerinde ve radlusun caputunda da gözlenmesi tüberküloz (Orthner ve Putschar 1985)
olasılığını akla getirmektedir.
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42 bireyden 17'sinde karşılaşılan ve spesifik bir nedene dayanmayan enfeksi
yonların önemlı bir kısmını tibia kemiklerinin iç yüzeyinde kemik zarının iitihaplanması
biçiminde gelişen periostitis oiuşturmaktadır (Resim: 3). Tibialarda gözlenen enfeksi
yonların önemlı bir kısmı hafif düzeyde seyretmektedir ve enfeksiyonlar genelde çocuk
ve genç erişkinlerde daha yaygındır. Ancak enfeksiyonların tamamı dikkate alındığın

da, bütün yaş grupları ve cinsiyetierde enfeksiyonun mevcut olduğu dikkati çekmekte
dir. Eski Cezaevi iskelet kalıntılarında gözlenen enfeksiyonlar arasında travmaya da
yalı olanlar da önemli miktardadır. Nitekim dirsek ekleminden çıkmış olan erkek iskele
tin uinası, saeroiliae ekleminde travma olan kadın, lateral condilinde travma olan kadın

da travma kökenli enfeksiyonlar gerçekleşmiştir.SK 4a numaralı bireyde 2. azı dişinde

gelişen şiddetli çürük nedeniyle meydana gelen apsenin maxillar sinüse yayılması so
nucunda sinüzit gelişmiş, SK 4b No.lu bireyin ise frontal sinüslerinde sinusitise rast
lanmıştır. SK 2a No.lu kadın kafatasının iç yüzeyinde spesifik nedenlere dayanmayan
sucdural enfeksiyon mevcuttur.

Metabolik hasta/ık/ar: incelenen iskeletlerin hiçbirinde D vitamini eksikliğinin yol
açtığı raşitizrn ve osteornalazyaya rastlanrnarruştır, Yalnızca bir bireyde C vitamini ek
sikliğinden kaynaklanan iskorbüt gözlemlenmiştir. Incelenen 15 kadından 2'sinde hafif,
3'ünde orta ve 2'sinde şiddetli düzeyde gelişme gösteren osteoporoza rastlanmıştır.

Toplulukta osteoporoz erkeklerden ziyade kadınlarda karşılaşılan bir rahatsızlıktır
(Tablo: 3). Ozellikle 45 yaşını aşmış kadıniarın hemen tamamında rastlanan osteopo
roz, erkekler arasında hormonal bozukiuğa sahip bir iskelet (SK 7) ile yaşlı bir birey
de gelişmiştir. Genç bireylerde rastlanmayan osteoporoz orta ve orta üstü yaş katego
rilerinde yer alan bireylerin hastalığı olup incelenen 9 örnekten 4'ü yaşlı, 5'i ise 40-50
yaşları arasında yer almaktadır (Tablo: 4). Elde edilen bulgular osteoporozun yaşlan

maya dayalı, özellikle kadınlarda menopoz sonrası gerçekleşen bir hastalık olduğunu

destekler niteliktedir.
Eski Cezaevi topluluğundaen çok karşılaşılan metabolik rahatsızlığı anemi oluş

turmaktadır. Kafatasının art kafa ve duvar kemiklerinin birleştiği bölgede yoğunlaşan ve
kemiklerin dış yüzeylerinin gözenekli bir yapı alması, kemik yoğunluğunda azalma ve
kalınlığında artış şeklinde kendini gösteren porotie hyperostosis ile aynı yapının göz ta
vanlarındaki yansıması şeklinde değerlendirilen cribra orbitalia (Resim: 4), aneminin is
kelet kalıntılarındaki göstergeleri olarak değerlendirilmektedir (Ortner ve Putschar
1985). 29 bireyden % sa.s'sınoa porotic hyperostosis, 25 bireyden ise % 48'inde erib
ra orbitalia'ya rastlanmıştır. Lezyonlar genellikle hafif düzeyde seyretmektedir, çocuk
lar ve genç erişkinlerdeki gelişim derecesi, orta ve orta üstü yaşlardakinden daha şid

dellidir (Tablo: 4). Çocuklarda sıklıkları yaklaşık % 70 olan her iki lezyonun ilerleyen
yaşlarla birlikte oranında önemli bir azalma dikkati çekmektedir. Dolayısıyla her iki lez
yonun gerek şiddet gerekse sıklık açısından yaşlılardan ziyade çocuk ve genç erişkin

bireyleri etkileyen semptom olduğu söylenebilir. Porotoie hyperostosis açısından cins
ler arasında bir farklılık bulunmamakla birlikte, eribra orbitaliaya erkeklerde daha sık

rastlanmıştır (Tablo: 3).
Endokrin hasta/ık/an: SK 7 olarak numaralandırılan kadınsı özelliklere sahip

olan erkek birey, Eski Cezaevi topluluğu ve çağdaşları olan Ortaçağ ve Bizans toplu
luklarının diş aşınmaları dikkate alındığında, ortanın üzerinde bir yaşa sahip olduğu be
lirlenmesine rağmen, bireyin üst kol, ön kol, köprücük ve kürek kemiklerinin epifizleri
nin diafizlerle kaynaşma bölgelerinin haia aktif olduğu (Resim: 5), diğer bir deyişle bu
bölpelerde maksimum 25-28 yaşlarında bitmesi gereken kaynaşmanın (Krogman ve
lşcan 1986; Ubelaker 1989) tamamlanmadığıdikkati çekmiştir. Kafatasında tuber pari
eta/e bölgelerinde iki taraflı incelme ve çöküntünun gözlendiği bireyde, metopik dikiş

dahil kafa dikişlerinin tamamı açıktır. Kafatasında gözlenen ve osteoporozurı en önem
Li göstergelerinden biri olan parietal kemiklerdeki incelmeye paralelolarak iskelelin
mevcut kemiklerinin tamamının kortikal kemik dokusu ince ve oldukça narindir. Uzun
kemiklerin süngerimsi dokuları erimiş olan bireyin el parmak ve tarak kemikleri (özel
likle de 4. el tarak kemikleri) normalden kısadır. Kemikler, içe doğru eğilmiş ve defor-
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me olmuştur. 144.9 cm. boy uzunluğuyla birey Maritn'in sınıflamasında çok kısa boylu
lar kategorisinde (Olivier 1969) yer almaktadır. Bütün bu özellikleri dikkate alındığın
da, bireyde gözlenen bozukluğun endokrinal bir problem olduğu, yapılan değerlendir

melerde, iskelette rastlanan bu tür semptomların hypogonadizm (Ortner ve Putschar
1985) ile büyük ölçüde örtüştüğü belirlenmiştir.

Ağız sağliğı: Eski Cezaevi topluluğunun ağız sağlığının durumunu yansıtan Tab
lo 5 dikkate alındığında, yüksek çürük sıklığına [düzeltilmemiş% 9.6, oransal düzelt
me yöntemine (Erdal ve Duyar 1999) göre % 18.7] karşın, diş aşınmasının hafif dere
cede seyrettiği görülmektedir. Çürük, daha kompleks yapıya sahip olan büyük ve kü
çük azı dişlerinde yaygınlık gösterirken, aşınma, kesme işlevini üstlenen ön dişlerde

fazladır (Tablo: 5). Apse ve ölüm öncesi diş kaybı, diş çürüklerinin yoğunlaştığı yanak
dişlerinde çoğunluktadır.Apse ve ölüm öncesi diş kayıplarının (Resim: 6) en önemli ne
denleri arasında yer alan dişözünun dışa açılmasından büyük oranda yine çürük so
rumludur. Gözlemlenen 22 dişözü dışa açılmış dişten % 86'sl çürük kökenlidir ve bun
ların önemli bir kısmı yanak dişlerinde gelişmiştir. Dişlerin yalnızca % 3'ünde ikincil
dentin oluşumuna rastlanması aşınmanın ivmesinin yavaş seyrettiğini göstermektedir.
Yainızca % 0.6 oranında dişte şiddetli aşınma nedeniyle dişözü dışa açılmıştır. Yüksek
çürük oranı, ölüm öncesi diş kaybı, diştaşı ve apseler dikkate alındığında, her üç birey
den birinde periyodontai rahatsızlıklarla karşılaşılması doğal bir gelişim gibi görülebilir.

Bireylerin büyüme esnasında karşılaştıkları beslenme bozuklukları, ateşli ve sal
gın hastalıklar, vitamin ve mineral eksiklikleri gibi fizyolojik stresiere dayalı olarak geli
şen ve büyüme sorunlarının en iyi göstergesi sayılan mine hipoplazileri (Goodman ve
Rose 1990), toplulukta dikkati çeken en önemli diş hastalığını oluşturmaktadır. DişIe

rin tamamının % 75A'ünde, köpek dişlerinin yaklaşık % 94'ünde (Tablo: 5) mine hipop
lazisine rastlanmıştır. Genellikle hafif düzeyde seyreden mine hipoplazileri, çoğunlukla
birden fazla bantla temsil edilmesi ve ağızda yer alan dişlerin önemli bir kısmında göz
lenmesi, topluluğun büyüme esnasındaönemli ölçüde fizyolojik streslerle karşı karşıya

kaldıklarını düşündürmektedir.

Çürük

Aşınma

Diştaşı

Abse
Periodantitis
DÖDA' çürük

DÖDA"aşınma

ÖÖDK'

iDO'
Hlpcplaz!

1/122 0.8 4/63 6.3 12/112 10.71 28/172 16.3 45/469 9.6/18.7

122 3.3 63 2.8 108 2.6 173 2.6 466 2.8

69/116 59.5 32/57 56.1 102 53.9 153 58.2 245/428 57.2
6/140 4.3 0/65 0.0 4/123 3.3 16/187 8.6 26/515 5.1

36/123 29.3 21/58 36.2 35/107 32.7 53/150 35.3 145/438 33.1

0/123 0.0 3/63 4.8 5/116 4.3 11/171 6.4 19/473 4.0

0/123 0.0 1163 1.6 2/116 1.72 0/171 0.0 3/473 0.6

16/162 9.9 4f77 5.2 18/140 12.9 32/204 15.7 70/583 12.0
9/123 7.3 1/63 1.6 0/116 0.0 4/171 2.3 14/473 3.0

108/118 91.5 62/66 93.9 80/103 77.7 81/152 53.3 3311439 75.4

ÖDA: Dişözünun dışa açılması, ÖÖDK: Ölüm öncesi diş kaybı iDO: ikincil dentin oluşumu

Tablo 5: Eski Cezaevitopluluğunda çene ve diş hastalıkları

3- Tartışma ve Sonuç
Büyük Saray kazılarında gün ışığına çıkanlan Eski Cezaevi iskeletleri sırıırlı sa

yıda bireyle temsil edilmekle birlikte, toplulugun demografik ve morfolojik yapıları hak
kında bazı ipuçları taşımaktadır. Çoğunlukla Akdeniz tipinin kaba ve narin yapılılarının

oluşturduğu topluluğun çağdaşları olan diğer Anadolu topluluklarından daha homojen
bir morfolojiye sahip olduğu söylenebilir. Eski Anadolu topluluklarında heterojen yapı-
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run yaygınlaşması Ortaçağ topluluklarının bir özelliğidir. 8ardis, (Bostancı 1964, 1967),
lasos (Aipagut 1989) gibi topluluklarda Akdeniz tipinde insanlar yaygın olmakia birlik
te, ıznik (Erdal 1992), Hagios Aberkios (Erdal 2000a), Panaztepe (Güleç 1989), Topak
II (Güleç 1988), Van-Dilkaya (Güleç 1989) ve Yortanlı (Nalbantoğlu ve ark. 2000) gibi
topluluklar heterojen yapılarıyla tarunrnaktadırtar. Bizans ımparatorluğu'nun başkenti

olan, kültürel açıdan oldukça çeşitlilik gösteren ıstanbul'da, Eski Cezaevi t.opluluguyla
yaklaşık aynı yüzyıllarda yaşamış olan Hagios Aberkios (Erdal 2000a), ıznik (Erdal
1992) ve Yortanlı (Nalbantoğlu ve ark. 2000) topluluklarından daha homojen bir grupla
karşılaşılması dikkat çekicidir.

Dilkaya, izni k, Topaklı. Hagios Aberkios, Panaztepe gibi çağdaşları olan diğer
Ortaçağ topluluklarından, özellikle erkekler açısından daha kısa boylu olan Eski Ceza
evi topluluğu bu özelliğiyle de dikkati çekmektedir. Topluluğun boy uzunluğu Akdeniz tl
pindeki insanların boy uzunluğuna benzemekle birlikte, Eski Anadolu toplulukları ara
sında en kısa boy uzunluğuna sahip olmasıyla, bu topluluklardan farklılık göstermekte
dir. Bilindiği üzere boydaki kısalık büyüme esnasında karşılaşılan yetersiz beslenme ve
kötü sağlık durumunun önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Roberts ve
Manchester 1995).

Eski Cezaevi topluluğunun demografik açıdan da çağdaşları olan diğer iskelet
topluluklarından ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. 40 yaşının altındaki bireylerin
ölümlerinin yoğunluğuyladikkati çeken topluluk, bu açıdan diğer eski Anadolu topluluk
larından belirgin bir farklılık göstermemektedir. Birçok eski insan topluluğunda genç ve
orta erişkin yaşlardaki bireylerin ölüm oranlarındaki yoğunluk birbirleriyle benzerlik gös
termektedir. Nitekim Ortaçağa tarihlendirilen toplulukların ölüm yaşı ortalamalarını yan
sıtan Tablo 6'ya bakıldığında, Karagündüz, Dilkaya, Tepecik, Panaztepe ve Yortanlı gi
bi topluluklarda ölüm yaşı ortalamasnun yaklaşık 40-45 yıl ile yüksek, buna karşın De
ğirmentepe, Topaklı, Boğazköy ve ıznik gibi Eski Cezaevi topluluğunun ise yaklaşık 30
35 yıllık görece düşük değerler sergiledikleri dikkati çekmektedir. Bu veriler Eski Ceza
evi topluluğunda erişkiniik aşamasındaki bireylerin ölüm yaşı ortalamalarının düşük ol
duğunu yansıtmaktadır.

Topluluk Dönemi n X Araştırıcı

--ı<arağöndOz------Ortaçag--------jj---------4Ko---------Oier-veark.-1999----

Dilkaya Ortaçağ 21 43.5-45.6 Güleç,1989a
Tepecik Ortaçağ 443 41.4 Sevim, 1993
Panaztepe islam 47 38.6 Güleç, 1989b
Yortanlı Geç Bizans 37.3-38.4 Nalbantoğlu ve ark. 2000
Değirmentepe Ortaçağ 27 34.4 Özbek, 1985
Topaklı Ortaçağ. 87 32.8 Güleç, 1988
Boğazköy Bizans 127 33.0 Wittwer-Backoten 1987
iznik G. Bizans 413 30.6 Erdal,1996
Eski Cezaevi G. Bizans 27 34.3

Tablo 6: Bazı EskiAnadolu topluluklarında ölüm yaşı ortalamalarının dağılımı

Eski Cezaevi topluluğunda dikkati çeken en önemli durum çocuk ölümlerinde
kendini göstermektedir. % 34.1 'lik çocuk ölüm oranıyla Ortaçağ toplulukları arasında

Tepecik ve Yortanlı'dan sonra düşük çocuk ölümlülüğü gösteren bir grup olmasına kar
şın, Eski Cezaevi topluluğunda 0-3 yaş arasında yer alan hiçbir iskelet kalrntısma rast
lanmamıştır. Prehistorik ve historik topluluklarda, ölümlerin önemli bir kısmı bebeklik
aşamasındagerçekleşmekte (ErdaI2000b), bunlar arasında ise 1 yaşın altındaki ölüm
ler önemli bir yer tutmaktadır. Eski Cezaevi örnekleminin çocuk ölüm oranı, çağdaşla-
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rı olan iznik (Erdal 1992), Topaklı (Güleç 1988) ve Karagündüz (Özer ve ark 1995) top
luluklarından daha düşük olmakla birlikte (Çizim: 3), bu değere olası bebek ölümleri de
dahil edildiğinde, diğer toplulukların çocuk ölüm oranlarına yaklaşacağı, belki de onla
rı bir miktar aşacağı söylenebilir. Nitekim Karagündüz Ortaçağ topluluğunda 18 yaşın

altındaki bireylerin % 56'sı j.lk üç yıl içerisinde yaşamını yitirmişken bir yaşın altında

ölenlerin oranı % 25.4'tür (Ozer ve ark. 1999). Tepecik Ortaçağ topiuluğunda ise ço
cukların % 28'i (Sevim 1993) bir yaşının altında yaşamlarını yitirmişlerdir. Yüksek be
bek öiümlülüğ\) yalnız eski insan toplulukları için değil, genelde az gelişmiş ülkeler için
de geçerlidir (Ozbek 1986, 1991; Hancıoğlu 1993; Erdal 2000b).

Demografik özellikleri genelolarak değerlendirildiğinde,Eski Cezaevi topluluğu
nun çocukluk, genç erişkinlik ve orta yaşlarda yaşamlarını yitiren, düşük ölüm yaşı or
talamasına sahip bir grup olduğunu söylenebilir. Acaba, hangi koşullar Eski Cezaevi
Geç Bizans topluluğunun erken yaşlarda ölümüne neden olmuştur? Topluluğa özgü
ölüm nedenleri, saptamak mümkün müdür? Bu soruları yanıtlamak amacıyla toplulu
ğun sağlık yapısına bakılması gerekmektedir.
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Çizim 3: Bazı Ortaçağ topluluklarında çocuk ölüm oranları

Kafataslarının % 20,Tsinde, gövdeierin ise % 30'unda yaralanma izlerine rast
lanması, bireylerin erken ölümünden travmaların sorumlu olabileceğini düşündürmek

tedir. Ancak, gerek kafatası ve gövde kemikleri üzerindeki yaralanma izlerinin tamamı

nın iyileşmesi, gerekse bunların çoğunlukla lokal travmaların ürünü olması, Eski Ceza
evi topluluğundaki bireylerin ölümlerinin yaralanmalardan kaynaklanmadığını göster
mektedir. Kafatasındaki küçük boyutlu iyileşmiş yaralar ile vücudun belirli bölgelerinde
ki kırıklar, çoğunlukla düşme ve çarpma gibi kazalar ile bireysel kavgalardan kaynak
landığı birçok araştırmacı tarafından belirtilmektedir (Ortner ve Putschar 1985; Roberts
ve Manchester 1995; Larsen 1997; Mays 1998). Ancak, ön kol ve alt bacak gibi düşme
ve çarpmalardan kaynaklanan kırıkiara (Ortner ve Putschar 1985) Eski cezaevi toplu
luğunda rastlanmaması, kafa yaralanmalarının sıklığı, bireysel kavgaların da yaralan
malarda etkili olduğunu kuvvetlendirmektedir. Bazı bireylerin dirsek, diz ve omurların

da gözlenen iyileşmiş yaralanma izleri, toplulukta yoğun iş gücüne, özellikle de kol gü
cüne dayalı ağır çalışma koşullarının sağladığı dolaylı travmaların da mevcut olduğu
nu göstermektedir. Gövde kemiklerinde gözlenen yaralanma izlerinin çocuklardan yaş-
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Iılara doğru düzenli bir artış göstermesi (Tablo: 4), bireylerin yaralanma riskinin yaşam

boyunca devam ettiğine, sıklıktakl artışın travmaların birikimli bir yansıması oldukları
na işaret etmektedir (Roberts ve Manchester 1995; Mays 1998). Olüm yaşı ortalama
larının kadın ve erkekler için benzer olmasına karşın (Tablo: 2), gövde travmalarının
özellikle erkeklerde yoğunlaşması (Tablo: 3), travmaların bireylerin ölümlerinden so
rumlu tutulamayacağına işaret etmektedir.

Toplulukta yoğun bir şekilde eklem rahatsızlıkları mevcuttur. Özellikle orta eriş
kin ve yaşlı bireylerin tamamında, genç erişkinlerin ise yaklaşık yarısında eklem has
talıklarına rastlanması, Eski Cezaevi topluluğunu oluşturan insanların yoğun fiziksel
aktiviteye sahip olduklarının, çalışma koşullarının ağır olduğunun bir göstergesidir. Sağ
dirsek ekleminde sol tarafa oranla daha fazla eklem rahatsızlığına rastlanması, boyun
bölqeslnin alt kısmı ile bel omurlarında rahatsızlığın yoğunlaşması topluluğun ağır ko
şullarda, özellikle kol gücüne dayalı işlerde çalıştıklarının önemli bir göstergesidir
(Mays 1998). Ayrıca, bazı bireylerde eklem hastalıklarının travmatik kökenli olması,

travmaların yalnızca kavga, düşme ve çarpmalardan dolayı gelişmediğine işaret eder
ken, fiziksel aktivitelerin neden olduğu dolaylı travmaların hem yaralanmalara hem de
eklem rahatsızlıklarına yol açtığını doğrulamaktadır. Travmalar eklemlerin bozulması

na neden olduğu gibi, travmaya maruz kalınan bölgelerde kemik, sinir, kas ve damar
gibi dokularda yol açtığı tahribat sonucunda enfeksiyonlara da zemin hazırlamaktadır

(Ortner ve Putschar 1985; Mays 1998). Gövde iskeletlerinde gözlenen yaralanmaların

bir kısmında enfeksiyonlar gelişmiştir. Toplu'ukta % 4ü'lara ulaşan enfeksiyonların ta
mamından travmalar sorumlu değildir. Ozellikle genç yaştaki bireyler ile çocukların tl
bialarının metlial yüzeylerinde yaygınlaşan periostitis, enfeksiyonlar arasında önemli
bir yer tutmaktadır. Tibialarda gözlenen kemik zarı iltihapiarı bademcik, orta kulak ka
nalı ve bronşlar gibi diğer bölgelerindeki birincil enfeksiyon bölgelerinden, kan yoluyla,
alt bacak bölgesine taşınmasının bir ürünü gibi görünmektedir (Ortner ve Putschar
1985; Mays 1998). Enfeksiyonların sıklığının artmasında, nüfus yoğunluğu, yaşam bi
çimi, bağışıklık sisteminin yetersiZliği gibi birçok faktör etkili olmakla birlikte, düşük sos
yoekonomik yapıya dahil edilen, özellikle beslenme bozukluklarına sahip topluluklarda
yaygınlık göstermektedir (Mays 1998; Roberts ve Manchester 1995).

Kafatasının dış kortikal dokusunda incelme ve altındaki süngerimsi dokuda ka
Iınlaşmayla karakterize olan cribra orbitalia ve porotic hyperostosis gibi lezyonlar ane
miyle ilişkilendirilmektedir (Ortner ve Putschar 1985; Mays 1998; Roberts ve Manches
ter 1995). Sıklıkları sırasıyla % 48 ve 58.6 oranına ulaşan cribra orbitalia ve porotic
hyperostosis Eski Cezaevi topluluğunda aneminin önemli bir sağıık sorunu olduğunu

göstermektedir. Temelde Akdeniz anemisi ve orak hücreli anemi gibi kalıtsal nedenler
ile demir eksikliği gibi sonradan kazanılan türleri bulunan anemilerden (Ortner ve
Putschar 1985; Roberts ve Manchester 1995; Mays 1998) hangisi Eski Cezaevi iske
letlerinde yaygındır? Eski Cezaevi topluluğunda lezyonların gerek gelişim derecesinin
hafif seyretmesi, gerekse çocukların yanı sıra erişkin bireylerde de yoğunlaşması, has
talığın kalıtsal nedenlerden çok sonradan kazanılan nedenlere dayandığı ağırlık ka
zanmaktadır (Ortner ve Putschar 1985; Mays 1998). Kalıtsal nedenlerden kaynaklanan
anemide kafatası dışındaki kemiklerde de hastalığın bıraktığı izler saptanmakta, yüz
kemiklerinin genişlemesi ve uzun kemiklerin metafizlerinde şişkinlik gözlenmektedir
(Ortner ve Putschar 1985). Eski Cezaevi topluluğunda aneminin kalıtsal hastalıklar so
nucunda gelişliğini yansıtacak herhangi bir kanıta rastlanmaması, kafatasındaki bu tür
oluşumlardan demir eksikliği anemisinin sorumlu tutulabileceğini göstermektedir. De
mir eksikliği anemisi tüketilen besinlerin içeriğindeki demir miktarının yetersiZliği ya da
yeterli miktarda demir emiliminin gerçekleşememesinden kaynaklanmaktadır (Mays
1998).

Ağız ve diş sağlığından elde edilen veriler, yüksek diş çürüğü ve buna dayalı diş
hastahklarırun toplulukta yoğun olduğuna işaret etmektedir. % 1O'a yaklaşan diş çürü
ğü sıklığının yoğun biçimde karbonhidrata dayanan bir beslenme alışkanlığının göster
gesi olduğu, şiddetli diştaşı birikimi ve düşük aşınmayla birlikte değerlendirildiğinde be-
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sinierin iyi işlenmiş, içeriklerindeki aşındırıcılardan arındırılmış şekerli ve yapışıcı nite
likte oldukları söylenebilir. Bu veriler Eski Cezaevi topluluğunda tahılın önemli bır besin
kaynağı olduğu düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Tahıl ağırlıklı beslenme bir taraftan
diş çürüğü ve buna dayalı hastalıkların sıklıklarıyla sorumlu tutulurken, diğer taraftan
anemi ve osteoporoz gibi metabolik rahatsızlıklarla ilişkilendirilmektedir (Roberts ve
Machester 1995; Mays 1998). Kırmızı etin tersine tahıllann içeriklerinde, hemoglobin
üretiminde kullanılabilir demir miktarı oldukça düşüktür. Yoğun biçimde tahıl tüketen
topluluklarda demir eksikliği anemisiyle sıkça karşılaşılması, tüketilen besinlerin nitelik
leriyle i1işkilendirilmektedir (Ortner ve Putschar 1985; Mays 1998). Gastro-intestinal en
feksiyonlar, parazitik enfeksiyonlar, ishal gibi hastalıklar da demir gibi minerallerin vü
cuttan atılması ve kronik kan kayıpları da anemiye yol açabilmektedir (Mays 1998).
Yüksek oranda çürük ve çürüğe dayalı hastalıklar ile enfeksiyonel hastalıklar birlikte
değerlendirildiğinde, Eski Cezaevi topluluğunda gözlenen anemilerden tahıla dayalı

beslenmenin yanı sıra besin emiliminde meydana gelen aksama sorumlu tutulabilir.
iskeletler üzerinde saptanan hastalıklar gelişim dereceleri, yaş ve cinsiyet grup

larındaki sıklıklarıbir araya getirildiğinde, bireylerin yüksek ölümlülük ve hastalığa ya
kalanma risklerinin tek bir nedene dayanmadığı söylenebilir. Eski Cezaevi topluluğun

da belirlenen hastalıkların nedenleri ve birebirleriyle ilişkisi hazırlanan diyagramda
(Resim: 7) özetlenmeye çalışılmıştır. Genelolarak değerlendirildiğinde,Eski Cezaevi
topluluğundaki hastalıkların sıklığının yüksek olmasında, tahıla dayalı beslenme mode
li sorumlu tutulabilir. Tek yönlü beslenme metabolik ve enfeksiyonel hastalıklara yol aç
makta, bu hastalıkların birbirlerini tetikleyici etkisiyle iskelete yansıyan lezyonların sık

lıkları artmakta, toplulukta yüksek çocuk ölüm oranı, düşük ölüm yaşı ortalaması, yük
sek oranda gelişimsel rahatsızlıkların ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilmektedir. Eski
Cezaevi topluluğunda gözlenen boydaki kısalık ve yüksek mine hipoplazi sıklığı diğer

hastalıklarla bir arada değerlendirildiğinde, sağlık sorunlarının bireylerin yaşamları bo
yunca devam ettiğini göstermektedir.

Elde edilen veriler birlikte değerlendirildiğinde, Eski Cezaevi Geç Bizans Dönemi
topluluğunun genelde Akdeniz tipindeki insanların oluşturduğu görece homojen gene
tik yapıyı yansıtan, yüksek çocuk ölümlülüğü ve düşük ölüm yaşı ortalamasıyla karak
terize olan bir demografiyi sergilediği söylenebilir. Topluluğun beslenmesi tahıla dayan
makta, beslenme ve besin emiliminin yetersizliğinden kaynaklanan demir eksikliği ane
misiyle yoğun bir şekilde karşılaşılmaktadır. Toplulukta özellikle erkekler kol gücüne da
yalı, yoğun fiziksel aktivite gerektiren işlerde çalışmışlardır. Bunlarda düşme, çarpma,
kavga ve fiziksel aktiviteye dayalı yaralanmalar mevcuttur. Kısa boy uzunluğu ve geli
şimsel rahatsızlıklarla karakterize olan topluluk, bu özellikleriyle sosyoekonomik açı

dan düşük kategoride yer alan prehistorik, historik ve günümüz topluluklarıyla benzer
demografik ve sağıık yapısını yansıtmaktadır.
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HAKKARi ERKEN DEMiR ÇAGI iSKELETLERiNiN
PALEOANTROPOLOJiK AÇıDAN iNCELENMESi

Pmar GÖZLÜK"
Hakan YILMAZ

Ayhan YiGiT
AyşenAÇiKKOL

Ayla SEviM

GiRiş

Hakkari iskeletleri. Van Müze Müdürü Ersın Kavaklı başkanlığında, Prof.Dr. Veli
Sevin veekibinin katılımıyla 1997-1999 yıllarında Hakkari Ili, Merkez Gazi Mahallesi ve
Hakkari Ili, Merkez Dağgöl Mahallesi Kaledibi mevkilerinde gerçekleştirilen arkeolojik
kazılar sonucunda ele qeçirflrniştir. Erken Demir çağına (M.O. 1000) tarihlendirilen bu
iskeletler incelenmek üzere A.U. D.T.C.F., Fizik ve Paleoantropoloji laboratuvarına gön
deriimiştir.

Hakkari yöresinin, ne Erken Demir çağına ne de diğer arkeolojik dönemlerine
ilişkin fazla bilgi yoktur. 1997-1999 yıllarında Hakkari merkezinde gerçekleştirilen kur
tarma kazıları bu nedenle ayrı bir öneme sahiptir.Burada gerçekleştirilenkazı çalışma

ları sonucunda 2 oda mezar açığa çıkarılmıştır. Iskeletler mezar odasına yakılmadan

zemin üzerine bırakılarak gömülmüştür. Arkeolojik raporlara göre iskeletlere daha çok
mezar odasının batı yarısında rastlanmıştır. Bu durum, girişin doğudan olduğuna ve
zamanla eski iskeletlerin batıya doğru toplandığına işaret etmektedir. Bu tür gömü şek

line, gerek Erken Demir çağı gerekse Urartu Dönemi nekropollerinde sıklıkla rastları

maktadır. Bu kapsamda, aynı bölgede yer alan ve aynı döneme tarihlendırilen Van Ka
ragündüz Nekropolü'nde de aynı durum söz konusudur. Hakkari mezar odası, Van Böl
gesi Erken Demir çağına tarihlendirilen mezar odaları Ile plan, nişlerin varlığı ve gömü
türü yönünden benzerlik göstermektedir. Sahte kemerli oda mezar geleneğinin Hakkari
yöresinde ortaya çıkarılmış olması bu bölgenin Demir çağının başlangıcından itibaren
Van Gölü Havzası ile ilişkiler içinde olduğunu ortaya koymuştur. Yine aynı şekilde, is
keletlerle birlikte mezar hediyesi olarak çıkarılan birçok arkeolojik materyal yapım tek-

Pınar GÖZLÜK, SivasCumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropolc]! Bölümü, SivasfrÜRKiYE.
Hakan YILMAZ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarth-Cçğratya Fakültesi, Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, Paleoantro-
poloji Ana Bilim Dair, 06100, Sıhhiye, AnkaraITURKIYE. .
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laboratuvar çalışması sırasında özveriyle çalışan lisans öjırencuenmlze çokteşekkür ederiz.
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nikieri açısından Van bölgesi Erken Demir çağı örnekleri ile paralellik göstermektedir
(Kavaklı ve Sevin, 1997; 1998; 1999).

MATERYAL VE METOT
Oda mezarlardan karışık ve küçük parçalar halinde toplanan iskeletler, Pale

oantropoloji Laboratuvarı'nda temizlenerek onarılmıştır. Daha sonra iskeletler üzerinde
bireyayrımı, cinsiyet ve yaş tayinleri yapılmıştır. Erişkinlerde yaş tayini femurve hum e
rusların proxima/ epifiz kesitlerinin durumuna, dental aşınmaya, suturların kaynaşma
durumlarına, genç erişkinlerde epifiz kaynaşmasına, çocuklarda ve bebeklerde diş sür
mesine göre yapılmıştır.

Hakkari bireylerinin morfolojilerini belirleyebilmek amacıyla kafatası ve uzun ke
miklerden ölçüler alınmış ve çeşitli endisler hesaplanmıştır. Daha sonra, uzun kemik
leri tam olan bireylerin Sağır, Pearson ve Trotter-Gleser'in boy formülleri kullanılarak

tahmini boyları belirlenmiştir. Ayrıca, toplumun sağlık durumunu ortaya koyabilmek için
dişler ve kemikler paleopatolojik açıdan incelenmiştir.

BULGULAR
DEMOGRAFiK YAPI
Yapılan birey tayini sonucunda, Hakkari oda mezarlarından toplam 86 birey sap

tanmıştır. Bu bireylerden 75'i 1. oda mezardan, 11'i ise 2. oda mezardan çıkarılmıştır

(Tablo: 1). Hakkari populasyonun % 62,79'u orta erişkinlerden oluşmaktadır. Oda me
zarlarda sadece 2 bebek iskeleti tespit edilebilmiştir. Buna neden olarak, kazı çalışma

ları sırasında çok narin ve küçük olan bebek kemiklerinin kolayca tahribata uğraması

ya da kaybolması gösterilebilir. Bu nedenle, Hakkari populasyonunda bebek ye çocuk
ölümlerinin, toplumun gerçek demografık yapısını yansıtmadıgı kanısındayız. Iskeletler
üzerinde yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bu populasyonda 0-15 yaş aralığın

da ölüm oranı % 17.44 olarak belirlenmiştir.

Yaş Grupları 1. Oda Mezar 2. Oda Mezar Toplam %
Bebek 2 - 2 2,33
Çocuk 13 - 13 15,12
Genç Erişkin 5 - 5 5,81
Orta Erişkin 43 11 54 62,79
Ileri Erişkin 12 - 12 13,95
Toplam 75 11 86 100

Tablo 1: Hakkari bireylerinin yaş gruplarına göre dağılımı

Hakkari populasyonu, cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde, toplumu oluştu
ran 71 erişkinin 22'sinin kadın (%30,98), 32'sinin (%45,08) erkek olduğu saptanmıştır

(Tablo: 2). Cinsiyet belirleme kriterlerinin bulunmadığı 17 erişkin bireyin cinsiyet tayini
yapılamamıştır (%23,94).

Cinsiyet Daiiılımı 1. Oda 2. Oda Toplam %
Kadın 17 5 22 30,98
Erkek 27 5 32 45,08
Cinsiyeti Bilinmeyen 16 1 17 23,94
Toplam 60 11 71 100

Tablo 2: Erişkinlerde cinsiyet dağılımı
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HAKKARi BiREYLERiNiN MORFOLOJiK YAPıSı

Hakkari populasyonunu oluşturan bireyiere ait kafatasıarı paleoantropolojik açı

dan değerlendirilerekçeşitli ölçüler alınmış ve daha sonra bu ölçüler yardımıyla endis
değerleri hesaplanmıştır (Tablo: 4). .

Kafatası Ölçüleri Kadın Erkek Genel
N Ortalama SS N Ortalama SS N Ortalama SS

Mak. Kafa. Uzun. 6 187,50 10,19 3 186,67 1,53 9 187,22 8,11
Mak. Kafa. Geniş. 4 139,75 5,74 4 139,25 7,37 8 139,50 6,12
Kafa Kaldesi Uz. - - - 1 111,50 - 1 111,50 -
Yüz Derinliği - - - 1 96 - 1 96,00 -
Min. Alın Genişliği 8 97,63 4,66 4 99,25 2,75 12 98,17 -
Mak. Alın Geniş 7 119,29 8,28 3 111,33 6,43 8 139,50 6,12
Basion-Bregma 2 146,00 15,56 2 138,00 2,83 4 142,00 10,23
Porion-Porion - - - 1 128,00 - 1 128,00 -
Biauricular Geniş. - - - 1 120,00 - 1 120,00 -
Porion-Bregma 1 125,00 - 1 132,00 - 2 128,50 4,95
Frontal Yay 12 119,67 4,42 6 118,00 12,46 18 119,11 7,68
Frontal Doğru 12 108,50 5,62 5 111,80 2,28 17 109,47 5,04
Parietal Yav 5 129,60 7,44 4 , 126,00 11,34 9 128,00 8,92
Parietal Doöru 5 122,20 2,38 5 119,70 6,74 10 120,95 9,49
Occipital Yay 2 113,00 4,24 1 124,00 - 3 116,67 7,02
Occipital Doğru 3 99,00 9,54 2 97,75 12,37 5 98,50 9,18
Horizontal Çevre 1 537,00 - 1 526,00 - 2 531,50 7,78
Mart. Yüz Yüksek. - - - 1 132,00 - 1 132,00 -
Ust Yüz Yüksekliği - - - 1 78,00 - 1 78,00 -
Orbital Yükseklik - - - 1 38,00 - 1 38,00 -
Orbital Genişlik - - - 1 39,00 - 1 39,00 -
BizygomaticGen. - - - 1 111,00 - 1 111,00 -
Nasal Yükseklik - - - 1 50,30 - 1 50,30 -
Nasal Genişlik - - - 1 25,00 - 1,25,00 -
Kafatası Endişleri Kadın Erkek Genel

N Ortalama SS N Ortalama SS N Ortalama SS
Kafa Endişi 4 76,11 3,38 3 74,85 5,42 7 75,57 3,99
Uzun.-Yük Endisi 2 77,80 6,83 2 73,6 1,79 4 75,70 4,74
Gerıis-Yük. Endisi 1 114,60 2 102,6 1,56 3 106,6 7,02
Fronto-Parietal Endis 2 75,78 3,40 1 71,64 - 3 72,40 2,49
Tüm Yüz Endişi - - - 1 118,92 - 1 118,92 -
Ust Yüz Endisi - - - 1 70,27 - 1 70,27 -
Nasal Endiş - - - 1 49,70 - 1 49,70 -
Orbital En - - - 1 97,44 - 1 97,44 -

Tablo4: Hakkari kafatasıarından alınan ölçüler ve hesaplanan endisler

. Bireyler kafatası morfolojiierine göre ırksal açıdan değerlendirilmişve populas-
yonun ağırlıklı olarak Akdeniz ırkı özelliği gösterdiği anlaşılmıştır. Daha sonra, Doğu
Anadolu Bölgesi'nde yaşamış eski insanların gösterdiği biyolojik çeşitliliğin anlaşılabil

mesi amacıyla, daha önce farklı araştırmacılar tarafından gerçekleştiriien çaiışmalar

33



değerlendirilmiştir (Tablo: 5).Tabloda görülebileceği gibi, Doğu Anadolu'da Kalkolitik
(M.Ö. 5000-3000) ve Erken Tunç Çağlarında (M.O. 3000-2000) Kaba Akdeniz ırkına
mensup bireyler yaşamıştır. Erken Demir Çağında Narin Akdeniz ve Alpin unsurlar ilk
kez ortaya çıkmıştır. Bu bölgede Dinarik etkisi taşıyan ilk insanlar Hakkari'de Erken De
mir Çağında görülmüştür. Urartular Döneminde ise hem yuvarlak hem de uzun kafa
morfolojisine sahıp bireyler karışık olarak bir arada bulunmuşlardır. Bu bilgiler ışığında

Doğu Anadolu Bölgesı'nin ilk sakinlerinin uzun kafalı Akdeniz ırkına mensup insanlar
olduğu söylenebilir. Yuvarlak kafalı Alpin ırkının Erken Demir Çağında ilk kez ortaya
çıkması bize bu döneme kadar yaşamış olan insanların genetık olarak karışmadıkları

nı duşündurmektedir.Ancak, bu konuda henüz kesin bir yargıya varılabilmesi mümkün
değildir. Onümüzdeki yıllarda yapılacak arkeolojik kazılarda çıkarılacak insan iskeletle
ri üzerinde yapılacak analizler bu konuyu aydınlatmada bize ışık tutacaktır.

Irklar Kalkolilik Erken Erken Demir çağı Urartu
Tunc

Tilkitepe Tilkitepe Karagündüz Dilkaya Hakkari Dilkaya Altıntepe

Narin Akdeniz 18 3 7 2 1
KabaAkdeniz 5 3 11 3 1 1
Alpin 2 10
Dinarik 3
Alpln-Dlnarik 1 1
Alpln-Akdeniz 3 3 2
NarinAkd-KabaAke 1
Toplam 5 3 32 8 11 20 2

Tablo5: Hakkari toplumunun biyolojik çeşitiillğlnin diğer Doğu Anadolu toplumlarıyia karşı

taştmlması

Hakkari populasyonunu oluşturan bireylere alt vücut kemikleri de değerlendirile

rek, kemiklerden çeşitli ölçüler alınmış ve daha sonra bu ölçüler kullanılarak endis de
ğerleri hesaplanmıştır. Vücut kemiklerinin önemli bir kısmı çok küçük parçalar halinde
bulunduğundan bireyayrımı yapılamamıştır. Olçü alınabilecek kemikler sağ ve sol ola
rak ayrı ayrı değerlendirilmiştir (Tablo: 6).

SOL 8AG
Kadın i Erkek Kadın i Erkek

N i Ort i SS iN 10rt i SS N i Ort i SS i N i Ort i SS

HUMERUS

Maximum Uzunluk 2 326,5 23,33 1 316 2 315,5 9,19

Fizyolojik Uzunluk 2 322 24,04 1 310 2 312 8,49

Maximum Çap 10 21,4 1.17 5 23,4 1,14 6 22,17 1.33 15 24,6 1,72

Minimum Çap 10 16 1,05 5 20 2 6 17 2.1 15 19 1,2

Çevre 10 63,2 2,7 5 71,4 3,65 10 53,6 4,09 12 61,33 4,29

All EpifizGenişliği 4 54,25 3,3 13 61,38 2,9 6 65 3,16 15 73,2 3,84

Diafizyal Endis 10 74,96 6,22 5 85,38 5,87 6 76,8 9,44 15 77,47 5,92

RADIUS

MaximumUzunluk 1 226 1 243 1 233 2 247,5 3,54

Fizyolojik Uzunluk 1 217 1 233 1 222 2 229,5 3,54

GÖv. Ort. Trans. CaD. 4 14,75 1,5 5 17,2 1.64 2 13,5 0,75 2 18 1,41

GÖv. Ort. 8ag. çap. 4 11 0.82 5 13,4 0,55 2 11,5 0,71 2 12,5 2,12

Min. Çevre 3 42,33 4.04 1 50 2 42 2,83 2 49,5 3.54
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ULNA

Maximum Uzunluk 1 247 1 253 1 265
Fizyolojik Uzunluk 1 216 2 229 7,07 2 235 1,41

Ost Uc. Trans. çap. 20 18,9 1,52 10 21,4 1,65 21 19,1 1,41 18 21,61 1,61

Ust Uc. Sag. çap. 20 22,3 2,16 10 24,2 1,75 21 22,48 1,21 18 24,28 1,57

Min. Çevre 6 36,83 2,4 5 42,6 3,21 3 38 1 6 43;83 2,04

Pıatoleneal Encıe 20 85,12 6,5B 10 B8,73 7,83 21 85,27 8,61 18 89,28 7,73

FEMUR

Maximum Uzunluk 1 419 1 440 1 440 2 452,5 23,33

Fizyolojik Uzunluk 1 413 1 435 1 435 2 447,5 20,51

Fiz. Troch. Uzun. 1 394 1 419 1 419 2 435 19,8

Troch.AI. Trans. Çap 14 33,5 2,1 11 37,09 1,76 11 37,09 1,76 16 35,87 1,87

Troch.Ai. Saq. Çap 14 23,91 1,51 11 26,7 1,39 11 26,7 1,39 16 26,33 1,61

GÖv. Ort. Trans. Çap. 5 25,4 1,52 8 28,94 1,43 8 28,94 1,43 8 28,06 0,42

GÖv. Ort. Sa9. çap. 5 27,64 3,54 8 31,86 3,37 8 31,86 3,37 8 30,19 2,24

GÖv. Ort. Çevre 5 85,4 4,56 8 96,63 5,55 8 96,63 5,55 8 93,25 4,62

All Epifiz Genişliği 1 74 1 78,75 2 78,75 1,77 2 77,5 0,99

Küllevilik Endisi 1 12,4 1 13,4 1 13,4 2 12,97 0,44

Platyrneric Endis 14 71,54 4,82 11 72,08 4,11 11 72,08 4,11 16 73,48 4,41

Plastric Endis 5 109,42 17,35 8 110,1 10,66 8 110,14 10,66 8 107,5 6,73

TIBIA

Maximum Uzunluk 1 353 1 334 2 354 1,41

Fizyolojik Uzunluk 1 346 1 321 2 345,5 3,54

Ost Epifiz Gen. 1 67 2 79,5 4,95 1 70
For. Nu!. Hiz. Trans. Ç. 8 20,38 1,41 8 24,11 2,12 5 21,5 1 8 24,06 2,27

For. Nut. Hiz. Sag. Ç. 8 32,78 2,31 8 35,39 3,83 5 31,4 0,55 8 36,14 2,34

GÖv. Ort. Trans. Çap. 9 20 1,58 9 22,78 1,39 5 20,9 1,75 9 22,78 1,86

GÖv. Ort. Sag. Çap. 9 30,44 2,13 9 33,12 2,48 5 28 1 9 32,61 1,54

GÖv. Ort. Çevre 9 81,22 4,09 9 89 4,92 5 78,6 2,19 9 90,11 3,79

Min. Çevre 7 75,14 3,44 10 81,5 5,48 5 72,4 5,41 8 79,38 3,96
Aıt Epifiz Genişliği 2 46 1,41 8 49,38 2,2 3 44,33 0,58 2 48 2,83
Cnemial Endis 8 62,27 3,7 8 68,7 8,22 5 68,5 3,65 8 66,75 6,6
F1BULA

Maximum Uzunluk 1 353
Max. Çap 1 13 3 14,67 2,08 1 14 6 17,5 1,87

Min. Çap 1 11 3 11,33 1,53 1 11 6 12,17 0,98
Çevre 1 45 3 46 7,21 1 41 6 49,67 3,56
CLAVICULA

Maximum Uzunluk 1 145 1 153 1 142
Maximum Çap 1 12 1 16 3 13 o 2 14,5 3,54

Minimum Çevre 1 40 1 46 3 40 1 2 44 4,24

,
Tablo 6: Hakkari populasyonunun vücutkemiklerine ait ölçüler ve hesaplanan endlsler

Daha sonra sol ve sağ tarafa ait uzun kemiklerin maximum uzunlukları kullanı
larak, Sağır, Pearson ve Trotter-Glesser'in boy regresyon formülleri kullanılarak birey
lerin boyları hesaplanmıştır (Tablo: 7). Buna göre genelolarak kadınlarda boy uzunlu
ğu Martin'e göre uzun, Vandervael'e göre orta, erkeklerde ise boy uzunluğu Martin'e
göre orta üstü, Vandervael'e göre orta altı boy kategorisine girmektedir,
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SOL . SAG
Kadın Erkek Kadın Erkek

N Ort SS N Ort SS N Ort SS N Ort SS
Sağır 5 162,73 3,95 5 167,84 2,84 5 160,07 3,42 8 169,59 3,19
Pearson 5 159,49 5,11 4 163,01 2,33 5 155,97 2,25 7 164,68 2,39
T-G 5 163,65 5,77 6 168,91 2,02 5 160,76 3,12 8 170,65 3,2

Tablo 7: Hakkari bireylerinin boy uzunlukları

HAKKARi POPULASYONUNDA TESPiT EDiLEN ÇENE VE Diş PATOLOJiLERi
Hakkari oda mezarlarından çıkarılan bireylere ait, 875'i daimi 35'i süt dişi olmak

üzere toplam 910 diş tespit edilmiştir. Erişkin bireylere ait inceleyebildiğimiz 809 diş

üzerinde yapılan paleopatolojik analiz sonucunda dental aşınma, diş çürüğü, hypopla
sia, diştaşı, ante mortem diş kaybı, apse ve alveol kaybı gibi lezyonlar tespit edilmiştir.

Dental Lezyonlar Gözlenen Bakılan %
Çürük 11 305 diş 16.1
Hypopiasia 163 809 diş 20.15
Distası 163 809 dis 20.15
Ante mortem Diş Kaybı 150 758 alveol 19.79
Apse 27 758 alveol 3.56
Alveol Kaybı 186 305 diş 60.98

Tablo 8: Hakkari toplumunda belirlenen çene ve diş patolojileri

Stres, malnutrition, enfeksiyonel hastalıklar ve genetik nedenlerle amelogenesis
sürecinde mine tabakasının kalınlığında ortaya çıkan kusur olarak ifade edilen hypop
lasia için toplam 809 dişe bakılrmş 163 dişte bu oluşuma rastlanmıştır. Buna göre top
lum genelinde hypoplasia oranı % 20.15 olarak tespit edilmiştir. Hypoplasia 146 dişte
az derecede (%18,05), 17 dişte orta derecede (%2,10) gelişim göstermiştir.

Genetik yapı, diş dokusunun yapısal özellikleri, ağız florası, beslenme biçimi gi
bi faktörlere bağlı olarak meydana gelen diş çürüğü için toplam 809 dişe baknmış 45
dişte bu oluşuma rasttannuştır. Buna göre toplum genelinde diş çürüğü oranı % 5.56
olarak tespit edilmiştir. Izole dişler.hariç tutularak maxiıla ve mandibulada mevcut olan
dışlerden yola çıkılarak diş çürüğü yüzdesi hesaplanmıştır. Antemortem diş kayıpları

hariç tutulduğunda, toplum genelinde diş çürüğü % 3.61 oranında belirlenmiştir. Ancak
diş çürüğü oranının % 5'in altında olması nedeniyle Hardwick düzeltmesine göre, an
te mortem diş kayıplarının % 25'inin diş çürüğü nedeniyle meydana geldiği kabul edil
diğinden, Hakkari toplumunda gerçek çürük oranı % 16.1 olarak hesaplanmıştır.

Besin artıkları, bakteriler ve yetersiz ağız hijyeni gibi faktörler sonucu mine taba
kasında biriken inorganik maddeler sonucunda meydana gelen diştaşı için toplam 809
dişe bakılmış 163 dişte bu oluşuma rastlanmıştır. Diştaşı % 16,69 oranında az derece
de, % 3,34 oranında orta derecede, % 0,12 oranında ileri derecede gelişim göstermiş

tir. Toplum genelinde diştaşı oranı % 20.15 olarak belirlenmiştir.
'".:>1.·.--

Ölüm öncesi diş kaytilZ;;ılarak bilinen ante mortem diş kaybı için toplam 758 al
veol incelenmiş, 150 dişte ölüm öncesi kayıplara rastlanmıştır. Buna göre toplum ge
nelinde ante mortem diş kaybıoranı % 19.79 olarak tespit edilmiştir.

Apse oluşumu için mandibula ve maxillada mevcut 758 alveole bakıimış, 27 diş
te bu lezyona rastlanmıştır. Buna göre toplum genelinde apsenin görülme oranı %
3.56'dır.
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Paleopatolojik açıdan inceleme kapsamına alınan alveol kaybı için mandibula ve
maxiflada mevcut 305 dişe bakıimış, 186 dişte çeşitli derecelerde alveol kayıpları be
lirlenmiştir. Çeşitli sebeplerle diş eti çekilmesi meydana gelebilmekte ve bu durum son
aşamada diş kaybına neden olabilmektedir. Buna göre toplum genelinde alveol kaybı
oranı % 60.98 olarak tespit edilmiştir. Bu oluşum bireylerin % 37.05'inde hafif derece
de, % 22.29'unda orta derecede, % 1.64'ünde ileri derecede gelişme göstermiştir.

Dişlerin ısırma ve çiğneme yüzeylerinin çenenin aşağı yukarı ve sağa sola hare
ket etmesiyle ve besinin sertllk derecesinin de büyük etkisiyle aşınması kaçınılmaz bir
sonuçtur. Hakkari bireylerinin dişleri Bouville ve arkadaşlarının geliştirmiş olduğu aşın

ma ölçeğine göre incelenmiştir. Toplam 809 daimi dişin 696'sl (% 86.03) ve 35 süt di
şinin 1Tsi (% 48.57) çeşitli derecelerde aşınma göstermektedir (Tablo: 13). Tablodan
da görüleceği gibi populasyon genelinde aşınma daimi dişlerde en çok 4 (% 20.03) de
recesinde yoğunlaşmaktadır. Bunu sırasıyla diğer dereceler izlemektedir. Süt dişlerin
de ise en fazla aşınma 3+ (% 20) düzeyinde olup bunu sırasıyla 2+ ve 3- (her ikisi de
% 8.57),4 (% 11.43) dereceleri takip etmektedir.

Derece Diş Sayısı %
4 162 20.03
2+ 116 14.34
5 73 9.02
2 65 8.03
3 64 7.91
5++ 41 5.07
5+ 40 4.94
3- 38 4.70
4+ 36 4.45
3+ 31 3.83
1 18 2.22
6 10 1.24
7 2 0.25

Toplam 696 86.03

Tabio 13: Hakkari toplumunda dişlerin aşınma durumları

HAKKARi TOPLUMUNUN PALEOPATOLOJiK ANALizi
Trepanasyon: Hakkari Erken Demir Çağı insanlarının incelenmesi sırasında,

Narin Akdeniz ırkına mensup, orta yaşlarda bir kadının frontalinde drifling tekniğiyle
gerçekleştirilmiş bir trepanasyon olgusu belirlenmiştir. Glabellanın hemen üzerinde yer
alan ve çok sayıda küçük delik açılmak suretiyle uygulanan trepanasyon dellğinin ge
nişliği 38 mm., yüksekliği 32 mm. olarak ölçülmüştür. Delik çevresinde kemik neofor
masyonuna rastlanmamıştır.Birey ya ameliyat sırasında, ya da amel[Y.atın hemen son
rasında yaşamını yitirmiştir. Kafatası paieopatolojik açıdan incelendiginde, beyin ame
liyatının muhtemelen enfeksiyondan etkilenmiş lokal bir bölgeye uygulandığı anlaşıl
mıştır. Bu nedenle, trepanasyonun bireyin yaşamını kurtarmaya yönelık yapıldığı düşü

nülmektedir.
ikinci trepanasyon olgusu, 2 numaralı izole kafatasında gözlenmiştir. Cinsiyeti

belirlenemeyen bu erışkin bıreyin sol par/etal p'arçası korunmuştur. Coronal ve sagittal
suturiar arasında uzanan travma oldukça büyLiktür. Medial kenarı kırık olduğu için trav
ma merkezindeki dellğin öiçüleri aiınamamıştır. Ancak delik çevresinde belırgin bir ke
mik neoformasyonu soz konusudur. Ayrıca kafatası parçasında herhangi bir enfeksiyon
izi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu bireyin, kafasına aldığı darbe sonrasında yaşamı
nı kurtarabilmek amacıyla başarılı bir operasyon geçirmiş olabileceği düşünülmektedir.
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Kafatası Travmalan
izole kafatası 1: Cinsiyeti belirlenemeyen bu erişkin bireyin sagittal sutur üzerin

de, coronal suturdan 11 mm. uzaklıkta 22x15 mm. ölçülerinde bir travma gözlenmiştir.

izole kafatası 3: Cinsiyeti belirlenemeyen bir bireyin sağ parietalinde, sagittal su
turdan 17 mm. uzaklıkta, 11 x12 mm. ölçülerinde bir travma mevcuttur.

izole kafatası 4: Cinsiyeti belirlenemeyen bir erişkinin sağ parietalinde travma
mevcuttur. Travma çevresi kırık olduğu için travmalı bölgenin sınırları kesin olarak be
lirlenememiştir.

Kafatası 9: Sağ parietalde, coronal suturdan 14 mm., sagittal suturdan 21 mm.
uzaklıkta, 12x15 mm. çaplarında bir darbe izi göze çarpmaktadır. Travma sonrasında

enfeksiyon meydana gelmiştir.

Kafatası 1: Sağ tuber parietale üzerinde ve kenarında olmak üzere 2 tane trav
ma bölgesi mevcuttur. Linea temporalise yakın olan daha büyük travmanın ölçüleri
12x15mm., diğeri 8x7 mm.dir. Bu bireyin lambdoid suturu endocrania/de tamamen kay
naşmıştır ve suturdan hiç iz kalmamıştır. Diğer yandan ectocrania/de, lambdoid sutur
bölgesi ve occipiteı oldukça çıkıntılıdır. Sutur çevresinde oldukça yoğun bir porotic ya
pi mevcuttur.

izole kafatası 7: Fronta/de ectocranialde median sagillal hat üzerinde 22x27
mm. ölçülerinde büyük bir travma bulunmaktadır. Kafatasında hafif bir enfeksiyon mey
dana gelmiştir. Travmanın şekli, kesici bir aletle darbe alındığı izlenimini vermektedir.

izole kafatası 8: Lamda bölgesinde ve sagittal sutur boyunca çok yoğun bir en
feksiyon mevcuttur. Kafatası kemıkleri çok kalınlaşmıştır. Endocramalde tüm sutunar
kapanmıştır. Birey kafasının arka kısmına muhtemelen birden fazla darbe almıştır. An
cak bu darbeler ölüme neden olmamış, birey yaşamını sürdürmüştür. Bununla birlikte,
travma etkisiyle meydana gelen enfeksiyon kafatasını oldukça etkilemiştir. Endocrani
a/de, sagillal sutur üzerinde travmalı bölgede yeni kemik oluşumu meydana gelmiştir.

izole kafatası 6: Sağ parietalde coronal suturdan 59 mm., saf/iııal suturdan 41
mm. uzaklıkta, 21x15mm. çaplarındabir travma yer almaktadır. Panetal/erde ve occi
pita/de yoğun bir enfeksiyon söz konusudur.

Kafatası 3: sağ parietalde, squama occipita/iste ve sol parietal-Iambdoid sutur
occipital bölgesinde 3 ayrı travma mevcuttur. Travmalar nedeniyle meydana gelen en
feksiyondan petieteıeı ve occipital etkilenmiştir.

Vücut Travmalan
HKD'98 radius 2: Bir erkeğe ait sağ radius kemi,ğinin distalinde, eklem yüzeyini

de etkileyen bir travma meydana gelmiştir. Bireyin bilegini etkileyen bu travma, önem
li ölçüde kemik kaybına neden olmuştur.

Lumbar vertebra: Erişkin bir bireye ait lumbar vertebra gövdesinde çökme mey
dana gelmiştir. Ancak bu travmanın nedeni saptanamamıştır.

izole bir erkek fibulasının diştal ucunda bir travma sonrasında enfeksiyon mey
dana gelmiştir.

Porotik yapı ve cribra orbita/ia: Porotic hyperostosis, paratik yapının yanı sıra
diploe kalınlaşması ile birlikte kendini gösterir. Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlik
te yetersiz beslenme, demir eksikliği ve Akdeniz anemisine bağlı olarak kansızlık so
nucu oluştuğu belirtilmektedir. Demir eksikliği anemisinde genellikle orbitlerin tavan
kısmında delikli bir yapı ile kendini gösteren cribra orbita/ia oluşumu ile paratik yapı bir
arada görülmektedir. Küçük yaşlarda anemi hastası olan bireyler, erişkinliğe ulaştıkla

rında kafatası kemiklerindeki diploe kalınlaşması korunmakta ve bazı durumlarda pa
ratik yapının izlerikalmaktadır. Hakkari toplumunda 44 erişkine ait kafatası kemikleri
paratik yapı açısından araştırılmıştır. 13 erişkin bireyde paratik yapı tespit edilmiştir. In
celenen 8 bebek ve çocukta porotic hyperostosise rastlanmamıştır. Cribra orbitalia açı
sından erişkinlere ait 22 sağ ve 26 sol orbita tavanı incelenmiştır. Sağ orbitalar arasın

da 5, salarbitalar arasında 6 cribra yapısına rastlanmıştır. Bebek ve çocuklarda 4 sol,
3 sağ orbita ele alınmış ve her iki tarafta 2 cribra orbitalia belirlenmiştir.
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Osteomyelit: Mikroorganizmaların kan yoluyla kemiğe yerleşmesi nedeniyle olu
şan iltihaplar osteomyelifolarak tanımlanır. Kırıklar nedeniyle doğrudan kana bulaşabi
leceğl gibi, enfeksiyonlar nedeniyle de kolayca tüm kemiklere yayılabilir. Ileri aşamalar
da, iltihap kemik üzerinde bir kanal açarak dışarı akar. Hakkari populasyonunda eriş

kin bir erkeğe ait HKD'98 Tlbia 3 numaralı sağ tibia kemiğinde osteomye/it meydana
gelmiştir.

Osteoa!thritis: Eklem romatlzması olarak da tanımlanan osteoarthritis hastalığı
na Hakkari toplumunda, erişkin bir erkeğe ait sağ radiusun proxima/ve distal eklem yü
zeylerinde, muhtemelen erişkin bir kadına alt 39 numaralı sağ ulna kemiğinin distal ek
lem yüzeyinde, cinsiyeti bilinmeyen bir erişkine ait proximal tarsal phalanxın proximal
eklem yüzeyinde, cinsiyeti bilinmeyen bir erişklne alt 2. metatarsalin distal eklem yüze
yinde, muhtemelen bir kadına ait sağ claviculanın alt yüzeyınde rastlanmıştır.

Romatoid Arthritis: Hakkarı insanlarının vücut kemiklerinde tespıt edilen romato
id arthritis bulguları şunlardır: Muhtemelen bir erkeğe alt sol talus, muhtemelen bir er
keğe ait sağ clavicu/a, erişkin bir bireye ait radius proximali, 3 erlşklne ait 1. metacar
pajer, bir erişkine ait 2. carpal pha/anxlar, 3 erişkine alt 3. tarsal pha/anxlar.

Periostitis: Perlostun enfeksiyon sonucu iltihaplanrnastyla kendini gösteren peri
ostitis hastalığı 33 No.lu tibia gövdesinde, 13 No.lu tıbia gövdesinde, 11 No.lu tibia göv
desinde, 8 No.lu tibia gövdesınde, 7 No.lu humerusta proxima/de, izole bir erkeğe ait
distal temume, Izole bir erkeğe ait sağ tibia gövdesinde, izole bır bireye ait sol tibia göv
de parçasında gözlenmiştir.

Enfeksiyonel hasta/ıklar: Bır erkeğe alt sağ claviculada gövde ve eplflzler enfek
siyondan etkilenmiştir. Muhtemelen bir kadına aıt sağ claviculanın sternal ucunda en
feksiyon mevcuttur. 5 No.lu humerusta troch/ea üzerınde enfeksiyon oluşmuştur. Izole
bir erkeğe ait sol humerusta trochlea üzerinde belirlenmiştir. Izole bır erlşkine ait sol
ha/luxun distal eklem yüzeyınde kemik kaybı söz konusudur.

Tüberküloz: Birinci oda mezardan ele geçirilen 2 erkeğe ait acetabulumlarda tü
berküloz izlerine rastlanmıştır. Tam olan örnek muhtemelen bir erkeğe aittir. Bu bulgu
da acetabulum çok derinleşmiştir ve iç bölgede yoğun bir enfeksiyon izi vardır. Sade
ce küçük bir parçası korunan ikinci acetabulum tüberkülozun daha ileri bır evresini tem
sil etmektedir. Bu örnekte sadece acetabu/umun iç yüzeyı değil, dış yüzeyleri de enfek
siyondan etkilenmlştir.

Vertebra/arda görülen petolojller: Hakkari populasyonunda, 114 cervical, 176
thoracal ve 155 lumbar vertebra olmak üzere 445 vertebra patolojik açıdan incelenmiş

tir. Bu çalışma sonucunda günlük yaşamdaki fiziksel stres ya da enfeksiyonel rahatsız
lıklar sonucu oluşan schmorl nodülü, osteotit ayrıca rhomatoid arthritis ve degenerati
ve arthritis lezyonları saptanmıştır. Populasyon genelinde schmor/ nodülü % 11,2, os
teofit % 21,3, rhomatoid arthritıs % 0,67 ve degenerative arthris % 4,72 olarak tespit
edilmiştir (Tablo: 14).

Patolojiler Cervlcal Thoracal Lumbar Genel
G B % G B % G B % G B %

Schmorl Nodülü 2 114 1,75 9 176 5,11 39 155 25,2 50 445 11,2
Osteoflt 15 114 13,2 47 176 26,7 33 155 21,3 95 445 21,3
Romatoid Arthrltis 3 114 2,63 ° 176 0,00 ° 155 0,00 3 445 0,67
Degenerative Arthrltis 2 114 1,75 10 176 5,68 9 155 5,81 21 445 4,72

Tablo 14: Vel1ebralarda görülen patolojiler (G: Gözlenen, B: Bakılan)

GENEL DEGERLENDiRME
Elde edilen bulgulara göre, Hakkarı Erken Demir çağı toplumu aynı bölgede yer

alan ve aynı döneme tarihlendırilen Van Karagündüz Nekropolü ile gerek arkeolojlk bu-
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luntular, gerekse gömü türleri açısından büyük bır benzerlik göstermektedir. Ayrıca pa
leopatolojik açıdan değerlendirmelerinHakkari Erken Demır çağı toplumu ile Van Ka
ragündüz Nekropolü arasında benzer sonuçlar vermesi dikkat çekicidir. Her iki toplum
da da tespit edilen trepanasyon örneklerinin aynı teknik ve benzer amaçlarla yapıldığı

düşünülmektedir.Yukarıda belirtilen bulgular ışığında, Hakkarı Erken Demir çağı top
lumu Ile Van Karagündüz Nekropolü bireyleri arasındagerek kültürel gerekse morfolo
jik açıdan benzerliklerin olması, bu iki toplumun birbirleriyle yakın bir ıl~kide olduğunu

düşündürmektedir.
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ŞAMLI DEMiR MADENiNDE BULUNAN
AHŞAP ESKi MADENCi KAZMALARı

Ergun KAPTAN'

GiRiş

Son yıl,ların en ilginç buluntusu eski yeraltı maden işletmelerinde, -Şamiı (Balı

kesir) Demir lşletmesi'nde- ele geçirilmiştir. Burada Demir Export A.Ş., 1973 yılından

beri demir işletmesine devam etmektedir. Şamiı Demir Madeni'nin eski bir geçmişi ol
duğu burada yapılan maden rezervine ilişkin aramaiar sırasındaki göziem ve yorumlar
dan anlaşıimıştır. Aramalar sırasında bu demir madeninin geçmişini kısmen tanıtan ve
göçük durumda olan eski maden (işietme) kuyuları ile yerli halkın ihtiyar bireylerine ait
anlatımiar örtüşmektedir.

Şamiı maden sahasında, Cumhuriyet Dönemindeki iik demir cevheri üretiminin
1946-1948 yıllarında yaplidığı belirtilmektedir (Şenocak-Avgan, 1999). Bakırlık Te
pe'deki eski açık işletme 1955 yılında yeniden işletmeye açıimış ve elde ediien cevhe
rin dışsatımı Almanya'ya yapılmıştır. Krupp şirketinin araştırmaları ise 1956-1957 yılla

rında yapılmıştır. MTA Enstitüsü'nün 1966-1968 yıllarındaki sondajiı maden aramaları

tüm Şamiı maden sahasını kapsamış ve yakın geçmişe ait en çok cevher .iiretiminin
Bakırlık Tepe'nin güneybatı yamacında yapıldığı saptanmıştır (MTA, 1971). Onceki yıl

ların açık işletmesinin ve daha eski dönemlerin bazı kaiıntılarına da burada rastlanmış
tır. Ayrıca Bakırlık Tepe'deki demir cevherleşmesinin (manyetit-hematit) dışında doğal

saf bakırın düzensiz şekilde dağıldığı saptanmıştır (Günalay,1970). Tüm araştırma ra
poriarında, Şamiı demir madeninin çok yakın tarihini içeren bazı kaiıntıların gözlemlen
diğine kısaca değiniimektedir.

Şamiı demir madeninin zaman içindeki geçmişini kapsayan ve sadece bir bölü
münü tanıtan bulgu ise günümüzden 27 yıl önce ele geçirilmiştir. Bu materyaller, Ba
kırlık Tepe'de demir cevheri üretimi için yapılan açık işietmede eski dönemlere ait bir
galeri boşiuğunda bulunmuştur. Ele geçirilen ahşap madenci kazmaları, biçemi ve tek
nik özellikieri bakımından son derece ilginç ve şaşırtıcıdır.

Bu/untu Yeri ve Tanımı

Şamiı Beldesi, Balıkesir ili'nin 18-20 km. kuzeybatısındadır. Şamiı demir made
ni yatakları doğu-batı yönü doğrultusunda yaklaşık 7x1 km.lik bir alanı kapsamaktadır

Ergun KAPTAN, MTAGenelMüdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi, 06520AnkararrORKivE.
Şamil demir madeni h,,!~kındaki araştırmalanma katkı sağlayan DemirExport A.Ş.'den Jeo.Yük.Müh. H. Şenocak'a
ve 1975 yılında eJe geçirilen ahşap madencı kazmalanm koruyan ve 2PQ1 yılında MTA TaolatTarihi Müzesi'ne kazan
dıran Şaratattin unsara. ahşap buluntularm tür incelenmesini yapan LU. Orman Fakültesi'nden Prof. Or. N. Erdln'e,
MTAGenelMüdürlüğü'nden Jeo.yük. Müh. Dr. Y. Çubuk, Jeo. YÜk. Müh. Z. Bomba, Maden. Yük. Müh. N. Şahin ve
Arkeolog Buket Metin'e, Osmanlı Imparatorluğu Dönemi yeraltı madenciliğini tanıtan .ve kompozisyonu tarafımızdan

hazırlanan ülüstrasvonun çizimlerini yapan A.U.GüzelSanatlar Fakültesi'nden Burak-Özgür Kaptari'a içtenlikle teşek
kürederim.
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(Günalay, 1970). Şamiı demir madeni sahası içindeki Bakırlık Tepe Ise Şamiı Beldesi
nin 2 km. kuzeybatısındadır (Harita: 1). Bakırlık Tepe 1:25000 ölçekli Balıkesir i 19-b4
paftasında yer almaktadır. Deniz seviyesinden 380-390 m. yüksekliktedir. Bakırlık Te
pe'de açık işletmede eski dönemlere ait maden galerilerine rastlanmıştır (Şekil: 1). Es
ki (imalatrn) işletmelerin bulunduğu koordinatlar Y: 1024300, x: 1890500'dür (Şenocak
Avgan, 1999). Günümüzde Bakırlık Tepe'de rezerv bittiği için üretim durmuş olmasına

karşın, diğer sahalarda demir işletmesine devam edilmektedir.

Eski Dönem/erde Şam/I'da Madencilik
Şamiı maden sahasındaki demir cevheri işletmesinin bilinen çok yakın tarihi Ba

kırlık Tepe'de günümüzden 57 yıl önce başlamıştır. Sonraki yıllarda burada daha fazla
cevher üretimini sağlamak için yapılan maden jeolojisine yönelik araştırmalar sırasın

da bazı eski madenciliğe ait kalıntılara rastlanmıştır. Açık işletme şeklinde demir cev
heri elde edilirken, zaman zaman, gözlemlenen eski pasalar (atıklar) ile eski dönemle
re ait saptanan işletme kuyuları ve galeriler sözü edilen kalıntılar için en iyi örneklerdir.
Kanımca yüzeyde gözlemlenen kapalı eski işletme kuyuları, 30-40 m. derinlikteki gale
rilerden daha eski olmalıdır. Büyük olasılıkla günümüzde gözlemlenen ve derin olma
yan göçük durumdaki cevher işletme kuyuları, Osmanlı Imparatorluk Döneminin baş- .
langıcını ya da daha önceki dönemleri kapsarnalıdır. Çünkü Anadolu'daki eski maden
ciliğe ait kalıntıların bulunduğu yerler, genellikle önceki dönem madencilerin çalıştıkla

rı yerlerdir. Bazı araştırma raporlarında Şamiı maden sahasındaki ilk madencilik etkin
liklerinin -kanıt gösterilmeden- Bizans Dönemlerine ait olduğu varsayılmaktadır (Güna
lay, 1970).

Günümüzde Şamiı Beldesi'ndeki yerel halkın büyük bir kısmının kökeni Şam
kentinden gelen göçmenlerden oluşmaktadır.Acaba Şamiı maden sahasında Osman
lı Imparatorluk Dönemlerinde kuşaktan kuşağa ve asırlarca madencilik etkinliklerinde
bulunanlar, Şam'dan gelen ve günümüzde bu yerleşim yerine ismini verenler midir?

Osmanlı imparatorluk Dönemlerinde Bakırlık Tepe'de başlayan madenciliğin de
mir cevheri işletmesi için değil, bakır elde etmek içinde yapıldığı saptanmıştır (Şekil: 1).
Zaten maden jeolojisine yönelik yapılmış araştırma raporlarında Şamiı maden sahasın

da demir oksidin manyetit olduğu ve sülfit mineralleri ile doğal saf (nabit) bakır kütlele
rinin manyetiti kestiği belirtilmektedir (Günalay, 1970). Sülfit kütlelerinin düzensiz dağı
lım gösterdiği, doğal saf bakırın lokal olarak çatlakları doldurmuş olduğuna da değinil

mektedir (Leo, 1986). Bakırlık Tepe'de yüzeyde gözlemlenen çok yakın dönemlere ait
eski pasaların arasında, doğal saf bakır örnekler, arandığı zaman bulunabilmektedir.
Doğal saf bakıra tahkimatlı eski galeri boşluklarında da rastlanmaktadır. Çünkü sözü
edilen eski yeraltı maden işletmelerinde doğal saf bakır elde etmek için çalışılmıştır

(Şekil: 1).

Bakır/ık Tepe'de Doğa/ Saf Bakır
Eski dönemlere ait galeri boşluklarından birinde ele geçirilen doğal saf (nabit)

bakırın boyutları 12,5x4-3x4,5-3 cm.dir (Resim: 1). Ağırlığı 575 gr. Makroskopik tanım

laması: Ornekte bol miktarda agregalar halinde doğal saf bakır gözlemlenmektedir. Bu
bakır agregalar arasını öz şekilli kuvars kristalleri doldurmuştur. Doğal saf bakır mine
rali sonradan, yer yer, yeşil renkli malakit mineraline dönüşmüştür'.

Kimyasal analiz sonucu: Cu % 99.42
Bakırlık Tepe'de eski-yeni demir cevheri işletmesine ait pasa (atık)larda arandı

ğı zaman doğal saf bakır kalıntılarına rastlanabildiği belirtilmektedir (Sözlü anlatım:

Jeo. Yük. Müh. H. Şenocak, 2001).

Bu materyal, makroskopik olarak, Jeo. Yük. Müh.Dr. K. Türelitarafından incelenmiştir.
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Ahşap Eski Madenci Kazmelen
Şamiı demir madeni Bakırlık Tepe'de 1975 yılında yapılan açık işletmede eski

dönemlere ait bir galeride ahşap madenci kazmaları ele geçirilmiştir. Sözü edılen bu
luntuların ayrıntılı bir şekilde tanıtımını yapmadaıi önce günümüzdeki kazmaların tek
nik bazı özelliklerine değinmek gerekmektedir.

Günümüzde kullanılan kazmaların,Türk Standartları Enstitüsü tarafından uçları

na ve biçimlerine göre ayırımı yapılmıştır. Uçların biçimine göre kazmalar dört tipe ay
rılmaktadır.

1. Sivri ve keski uçlu.
2. Sivri ve çekiç uçlu.
3. Uçları sivri.
4. Sivri ve tokmak uçlu.

Kazma tipi biçimlerinin başlarına uç ismi verilmektedir. Kazma sapının takıldığı

oval delik göz, kazmanın gözüne ahşap saptan yapılan tutamak ise 'sap' olarak isim
lendirllmektedir (TSE, 1978). Ayrıca TSE'nin kazma standardında, "toprak vb. kazıp ka
bartmak, gevşetmek, düzeltmek gibi işlerde el ile tutularak kullanılan çelikten yapılan

ve ahşap sap takılan el aletidir" tanımlaması yapılmaktadır. Ancak madencilikte kulla
nılan kazmalar için ayrı bir tanım ve standarda yer verilmemektedir. Kanımca yukarıda

belirtilen ve TSE tarafından belirlenen dört ayrı tipteki isim ve tanımlamaya göre Şam

II Bakırlık Tepe Demir Işletmesi'ndeele geçirilen ahşap kazmaların "sivri ve tokmak uç
lu" kazma tipine uygun olması gerekir.

Bskırlıt; Tepe'deki Eski Madenci Kezmatsri
Ahşap madenci kazmaları, Bakırlık Tepe'de yapılan demir cevheri işletmesi sıra

sında yüzeyden 30-35 m. derinlikte rastlanan eski bir galeri boşluğunda bulunmuştur.
Ele geçirilen iki adet madenci kazması sarıçam (pinus sylvestris L.) ağacından özen
gösterilerek yapılmıştır (Resim: 1-4). Iyi bir işçiliğe sahiptir.

Ahşap medenci kazmasıA:Tüm uzunluğu 108 cm. (Resim: 1, Çizlrn: 1)2. Kaz
ma başı (uç) 30-35 cm. Kazma başının tokmak (gözden sonra gelen) kısmı çok aşın

dığı ve kırıldığı için ölçümü bilinmemektedir (Resim: 3). Bu nedenle, kazma başı boyu
tuna tokmak ölçümü ilave edilmemiştir. Uç (kazma başı) kısmındaki göz (oval delik) kı

rıktır. Ancak biçimdeki teknik özellikler bozulmamıştır. Sap kısmının son tutamak bölü
mü de kırıktır. Uç ve sap bölümündeki bu kırıklar, işlevini tanıtacak yapım özelliklerini
kaybettirmemiştir. Sapın 31 cm.lik bölümü kesik ellipsolda! bir görünümdedir (Çizim: 1).
Bu kesik ellipsoida! bölürnün son tutamak kısmı silindirik olarak yapılmıştırve çok ek
siktir. Ama kazma Aile özdeş olan kazma B'de bu özellik çok belirgindir (Çizim: 2).

Ahşap madenci kazması B: Tüm uzunluk 131 cm. (Resim: 4). Kazma başı (uç)
kırık ve eksiktir ve 31 cm. Bu nedenle sapın girdiği göz saptanamamıştır.Sapın oval
yuvaya girdiği yer 4,5 cm. Olasılıkla kazma başındaki göz 5 cm. olmalıdır. Sapın kaz
ma başındaki oval yuvaya girdiği kısımda üç adet metal çivi yuvası saptanmıştır. Kaz
ma sapının son 32 cm.lik bölümü kesik ellipsoida! görünümdedir (Resim: 5). Ancak bu
bölümün son 9 cm.lik tutamak kısmı silindirik yapılmıştır (Çizim: 2). Kırık, eksik fakat
belirgindir. Içten içe 7 cm. çapında ve 5 cm. kalınlığındadır. Silindirik biçimli son tuta
mak bölümünde ayrıca 1 cm. eninde oluk vardır (Çizim: 2). Bu oluk olasılıkla deri bir
şerit Ile sarılarak kullanılmıştır. Sözü edilen oluk içinde çivi yuvası izleri saptanmıştır.

Saptaki içi boş son tutamak bölümdeki bu özellik, çalışırken çatlayıp kırılmayı önlemek
için yapılmış olmalıdır. Bu madenci kazması, kazma A'dan 23 cm. daha büyüktür. Bu
nun nedeni ise kazma B'nin galeri tavanına yakın duvarlardaki cevherin çıkarılmasın
da kullarulrnasıdrr.

2 Ahşap madenci kazmalarından kazma A, bulan bireyler tarafından özen gösterilmeden yapışlırılmıştır.
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Bu ahşap madenci kazmalan. demır cevherleşmesinin yan kayacı olan skarn
zon Içinde sekonder olarak oluşmuş saçınımlı ve damareıktı doğal saf (nabit) bakırın
bulunduğu yerlerde kullanılmıştır. Çünkü bu zon ayrışmış ve çok yumuşaktır (Sözlü an
latım: Jeo. Yük. Müh. H. Şenocak, 2001). Osmanlı Imparatorluk Dönemlerinden birin
de (olasılıkla 18.yüzyll sonu-19. yüzyıl) Bakırlık Tepe'deki yeraltı bakır madenciliğinde

kullanılan bu madenci kazmaları sarıyam ağacı kütüklerinden özenle yapılmıştır. Os
manlı Imparatorluğu yeraltı madenciiigini tanıtan ve kompozisyonu tarafımızdan hazır

lanan bir resmin konuya açıklık getireceği kanısındayım (Şekil: 2).
Şamiı demir madeni açık işletmesinde eski dönemlere ait galerilerde ele geçiri

len ahşap madencl kazmalarının benzer örneklerine şimdilik rastlanmamıştır. Ancak
1948 yılında Ergani Maden Bakır Işletmeleri'nde sapsız olarak ele geçiriıdlgi belirtilen
kazma başı günümüzde yoktur (Kaptan, 2000). Bu nedenle, karşılaştırmasını yapmak
olanaksızdır.

TahkimaıKelıntısı

Demir cevheri Işletmesinin yapıldığı Bakırlık Tepe'de 1975-1999 yıllarında çok sa
yıda Osmanlı Imparatorluk Dönemlerine ait tahkimatlı galerilere tesadüf edilmiştir (Şe

kil: 1, 2). Sözü edilen galerilerin birinden alınan tahkimat kalıntısının boyutları şöyledir:

uzunluk: 104 cm., en geniş yer: 8,5 cm., uç kısmına yakın yerlerde 7-4 cm. galeri taba
nına giren uç kısmı ise 2 cm. ve tüm kalınlığı 5,5-5 cm. (Resim: 6, Çizim: 3). Bu mater
yal galeri içi tahkimatlarda bağ yapmak için kullanılan direk tipidir. Tepe kısmı bağın ta
mamlanmasında kullanılan boyunduruğun yerleştirilmesi için çapraz kesilmiştir. Uç kıs

mı ise 2 cm. eninde olup galeri tabanına sabitlenecek biçimde yapılmıştır (Çizim: 3).

SONUÇ
Şamiı Demir Madeni işletmesi'ndeki geçmiş dönemlere ait ahşap madenci kaz

maları çok özel bir tasarımla işlevine uygun bır şekilde yontutarak yapılmıştır. Kazma
sapının son tutamak bölümünün içi boş, siiindirik bir görünümde yapılması son derece
ilginçtir. Eski dönemlerdeki Şamiı madenciiiğine özgü bır buluntudur. Bu tip özel ma
denci kazmaları ile galeri tavanına yakın yan duvarlarda daha rahat çalışılmış olmalı

dır.

Ahşap madencl kazmalarının demir madenciliğinde kullanılması olanaksızdır.

Geçmiş dönemlerin madencileri bu ahşap kazmalarla, demır cevherl olan manyetil ve
hematltin yan kayacındaki skarn zon içinde doğal saf bakır elde etmek için çalışmışlar
dır. Bu zon yumuşaktır. Bu nedenle ahşap madenci kazmaları ile burada çalışmak ola
naklıdır. Anlatımı yapılan ahşap rnadencl kazmaları, kendine özgüdür dünyada ve Tür
kiye'de benzer örneklerine şimdilik rastlanmamıştır.
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TARSUS, GÖZLÜKULE'DEN
YENi METAL ANAliz SONUÇLARI VE

DEGERLENDiRMELERi

Emre KURUÇA YIRU'
HadilÖZBAL

GiRiş

Kilikya, Amuk ve Islahiye üçgeni, Anadolu ve Kuzey Syriye/Mezopotamya ara
sında bir köprü konumunda bulunması, doğal kaynaklarının bolluğu ve iklim koşulları

nın tarıma müsait olmasından dolayı, Neolitik Dönemden beri kuzey ve güney kültürle
rinin kaynaştığı bir bölgedir. Bölgede yerel kültürün yanı sıra gözlenen Halaf, Ubaid ve
Uruk Dönemi buluntutan bölgenin Kuzey Suriye ve Mezopotamya ile ekonomik ilişkile

rini yansıtır. M.O. 3. binyılın başlarında Kilikya Bölgesi, özellikle Toros Dağları'ndaki

cevher kaynaklarına yakınlığı, metal üretimi ve ticareti nedeniyle komşularının odak
noktası olmuştur. Bölgede yapılan arkeolojik kazılar Batı Anadolu kültürlerini yansıtan

buluntuların da varlığını göstermiştir (Mellink 1989; Mellink 1993; Caneva 2000). Ayrı

ca Mezopotamya kaynaklı belgeler güney kültürlerinin de bölgenin doğal kaynaklarına

olan Ilgisinin kaybolmadığını göstermektedir (Westenholz 1998; Yener 1982). Bu dö
nemde yerleşimierin sur duvarları ile korunmaya çalışılması ve belirli zamanlarda yan
gın ve yıkım tabakalarının bulunması, ilişkilerin ticari amaçla olmakla beraber bölgenin,
yoğun rekabetten dolayı tstllalara da uğradığını göstermektedir (Goldman 1956).

Bölgede metalurjik faaliyetlerin izleri Yümüktepe Kalkolitik Döneme tarihlenen ilk
izabe ve döküm yöntemi ile elde edilen iğne ve balta buluntularıyia ortaya çıkar (Yal
çın, 2000). Amuk G Dönemine tarihlenen heykelcikler en eski tunç eserler arasındadır

(Braidwood ve diğerleri 1951, Yener 1995). Ilk, Orta ve Geç Tunç Çağlarında giderek
artan metal üretimi genelde günlük kullanım amaçlı illetlere yöneliktir ve bunlar tüm
bölgede oldukça homojen bir teknoloji kullanılarak üretilmiştir (Yakar 1984, 1985; Ye
ner 2000).

Boğaziçi Üniversitesi'nin Tarsus/Gözlükule Projesi'nin amaçlarından biri de böl
genin metal üretiminin, ticaretinin, teknolojisinin ve hammadde kaynaklarının belirlen
mesidir. Bu bildiride önce günümüze kadar yapılan Kilikya yerleşimleri ile ilgili metalur
jik çalışmalar özetlenecektir. Daha sonra Hetty Goldman (1956) tarafından Gözlüku
le'de ve Garstang (1953) tarafından Yümüktepe'de yapılmış olan arkeolojik kazılarda
ortaya çıkarılan ve Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunan bazı metal eserlerden alınan

toplam 88 örneğin kimyasal analiz sonuçları sunulup diğer çalışmalarla karşı laştı rı la
caktır.

Emre KURUÇAYIRLI, Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Bölümü. Bebek, 80815, istanbuırrORKiYE.
Hadi ÖZBAL, Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Bölümü, Bebek, 80815, istanbuırrÜRKivE.
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KiLiKYA, AMUK VE ISLAHiYE BÖLGELERiNDE ARKEOMETALURJiK ÇALIŞ
MALAR
a) Soloi (Bittel 1940)
Mersin'in 11 km. güneybatısında yer alan SoloilPompeiopolis antik yerleşiminde

1889 yılında bir çoban tarafından bir pithos içinde bulunan ve 77 metal parçadan olu
şan gömü buluntusu ilk kez 1902'de Alman Arkeolog von Luschan tarafından yayınlan

mıştır. Daha sonra, 1940 yılında Kurt Bittel bu parçalardan 10 adedinin kimyasal ana
liz sonuçlarını yayınlamıştır. Kama, balta, mızrak ucu, mühür gibi çeşitli parçalardan
oluşan bu grubun tipolojik benzerleri Iran Platosu, Kafkaslar, Mezopotamya, Suriye,
Kıbrıs, Filistin'deki çeşitli yerleşimlerde ve Anadolu'nun Alişar, Troya, Elmalı ve Tarsus
yerleşimlerinde bulunmuştur. Benzer buluntutann böyle geniş bir coğrafyaya ve zaman
dilimine yayılması buluntırnun kesin tarihlenmesini zorlaştırsa da, Kurt Bittel buluntu
nun en yakın olasılıkla Ilk Tunç iV Dönemine ait olabileceğini söylemektedir. Yayınla

nan analiz sonuçlarına göre, incelenen on parçadan beşi tunç, dördü bakır, biri de ar
senikli bakır olarak tespıt edilmiştir.

b) Amuk (Braidwood ve diğerleri 1951)
Braidwood Teli Judeidah'da gerçekleştirdiği kazılarda bulunan metal eserlerden

20 adedinin kimyasal analiz sonuçlarını 1951 yılında yayınlamıştır. Amuk G Dönemine
(M.O. 3100-2800) tarihlenen ve Amuk yöresinin en önemli metal buluntuları sayılan ka
dın ve erkek heykelciklerinin iki adedinden örnek alınmıştır. Bu örneklerin analiz sonuç
larına göre heykelciklerin % 7.4 ve % 10.9 oranında kalay içeren en eski tunç örnekle
ri temsıl ettikleri anlaşılmıştır. Bu da söz konusu bölgede tuncun en azından bu dönem
de kullanıldığını göstermektedir. Yener (1995) bu heykelciklerin gümüşlaıtın alaşımın

dan yapılmış kasklarının kurşun izotop oranlarını saptamış ve cevher kaynağını Toros
Aladağ olarak belirlemiştir. Braidwood tarafından yapılan analizler sonucunda ayrıca
kalay içermeyen iki delicide % 2.73 oranında nikel bulunmuştur.

c) Yümüktepe, Gözlükule ve Ti/men Höyük (Esin 1969)
Ufuk Esin'in 1969 yılı çalışmasında, Kalkolitik ve Tunç Dönemlerine tarihlenen

Yümüktepe'den 49, Gözlükule'den 70 ve Tilmen Höyük'ten de 9 metal eserin analiz so
nuçları mevcuttur. Bu üç değişik yerleşimde bulunan eserlerin içerdikleri iz element da
ğılımları oldukça farklı olmalarına rağmen saf bakır, arsenikli bakır ve tunç olarak grup
landırılan eserlerin yüzdeleri birbirine oldukça yakındır (Tablo: 1).

d) Gedikli (Bengliyan 1985)
Islahiye yöresinin yer alan Gedikli'de ilk Tunç lI'den Orta Tunç çağına kadar kul

lanıldığı belirlenen kremasyon mezarlığında bulunan pithoslarda çok sayıda iğne bu
lunmuştur. Kremasyondan sonra kalan küllerin konduğu bezin uçlarını tuttu rmak için
kullanıldığı düşünülen iğnelerden 95 adedinin kimyasal analizi yapılmıştır. Gedikli mal
zemesinde de gözlenen alaşım elementi yüzdelerinin bölgesellimitler dahilinde olduğu
izlenmiştir (Tablo: 1).

e) Yümüktepe (Gale, 1985)
Gale, 1985 yılında Anadolu'nun bazı Kalkolitik ve Bronz çağı yerleşimlerinden

aldığı bakır ve bakır alaşımı eserlerin kurşunlzotop analiz sonuçlarını yayınlamıştır.
Söz konusu eserler arasında Mersin!Yümüktepe buluntusu 25 eser de yer almaktadır.

Kurşun izotop analiz sonuçlarına göre Mersin eserlerinde kullanılan bakırın en az beş
değişik cevher bölgesinden kaynaklanmış olabileceği ileri sürülmektedir. Bu örnekler
den Orta/Geç Tunç çağına tarihlenen bakır bir iğne (Esin 17913) ve bir ok ucu (Esin
17923) Toros 2B kurşun izotop kümesi ile uyum göstermektedir (Yener ve diğerleri

1991). Ayrıca tespit edilen beş değişik cevher kümesinden biri Kıbrıs cevherleri ile
uyum göstermiştir.
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Gale, Yümüktepe malzemesinin Troia'da olduğu gibi çok değişik cevherlerden
kaynaklanmasının nedenini yerleşimin bır liman olmasına ve deniz ticareti ile değişik

kaynaklara ulaşma imkanına sahip olmasına bağlamaktadır. Yine Gale'in analizleri so
nucunda Beycesultan ve Yortan gibi denizden uzak ve sadece yerel kaynak kullanan
yerleşimlerde bulunan metal eserlerin kurşun izotop oranlarının tek bir grupta kümelen
diğl gözlenmiştir.

i) Gözlükule, Yümüktepe ve Amuk (Yener ve diğerleri, 1991)
Orta Toroslar kurşun izotop çalışmaları sonucuna göre bölge cevherlerinin dört

değişik grupta kümelendiği belirlenmiştir. Bu kapsamda Kalkolitik ve Ilk Tunç çağına

tarihlenen bazı eserlerin Izotop oranları saptanmış ve bunlardan Gözlükule'den (2
adet), Teli Judeidah'dan 7 adet ve Yümüktepe'den 2 adet (Gale 1985) buluntunun Or
ta Toros cevherlerlnden kaynaklandıkları belirlenmiştir. Orta Toros cevherlerlnln kurşun

izotop kümeleriyle uyum gösteren Tarsus buluntuları .şunlardır: Kalkolitik Döneme ait
kurşun obje, (Env. No: 37.557) Toros 1A kümesi ile Ilk Tunç çağına ait kurşun rulo,
(Env. No: 38.971) Aladağ çevresi kümesi ile uyum göstermiştir. Bu araştırmalar sonu
cunda ayrıca daha uzak bir yerleşim olan Troya'da Schliemann tarafından çıkaruan?

gümüş buluntunun da Toros kaynakları ile uyum gösterdiği gözlenmiştir. Bu sonuç M.O.
3. binyılda başlayan Tarsus-Batı Anadolu ilişkisinin bilimsel bir kanıtıdır.

g) Mersin (Yalçın, 2000)
.. Yalçın Yümüktepe'nin en eski metal buluntuları olan ve XVi. kültür tabakasına

(M.O. 4930 clvarlan) tarihlenen 7 adet iğne ve iki adet baltanın kimyasal ve metalurjik
incelemelerini gerçekleştirmiştir. Elde ettiği sonuçlara göre söz konusu buluntuların dö
küm tekniği ile üretilmiş olduğu, son şekillerinin ise dövüierek veriidiği anlaşılmıştır. Ay
rıca malzemelerde kullanılan bakırın izabe yolu ile bakır cevherlnden elde edildiği be
lirlenmiştir. Böylece izabe ve döküm tekniklerinin M.O. 5. binyılın başlarında Kilikya
Bölgesi'nde uygulandığı belgelenmiştir. Söz konusu metal eserler aynı zamanda Ana
dolu'nun bilinen en eski izabe ve döküm uygulamalarıdır.

Çeşitli araştırmacıların bugüne kadar özellikle ilk Tunç Çağına tarihlenen Kilik
ya, Amuk ve Islahiye malzemeleri üzerıne yapmış oldukları analiz sonuçlannrn bakır ve
bakır alaşımları olarak dağılım yüzdeleri Tablo 1'de sunulmuştur. Incelenen malzeme
lerin yerleşim yeri, türü, dönemı gibi parametreler arasında önemli farkların olmasına

rağmen, bakır ve bakır alaşımlarının dağılım yüzdelerı birbirlerine oldukça yakındır.
Tüm yerleşimlerde örneklerin hemen hemen % 50'si saf bakırdır. Arsenikli bakır (As>
1.0%) ve tunç (Sn> 2.0 %) örneklerin dağıiım yüzdeleri de oidukça homojendir. Bu
benzerlik bölgede uygulanan metalurji teknolojisinde belirli bir standardizasyonun bu
lunduğunu gösterebilir. Ayrıca çeşitli yerlerden bölgeye gelen hammaddenin bır bütün
lük içinde yerleşimler arasında paylaşılması bu tür bir benzerliğin nedeni olabilir.

BÖLGENiN CEVHER POTANSiYELi
Kilikya, Amuk ve Islahiye üçgenine en yakın cevher kaynakları Amanos, Balkar

ve Aladağ'lardır (Ryan 1957, Yener ve diğerleri 1989a). Ancak deniz yolu ile Kıbrıs ve
Pazarcık/Gaziantep üzerinden de Doğu Anadolu maden kaynaklarına da erişmek

mümkündür. MTA kayıtlarındaki verilerden ve çeşitli projeler kapsamında tarafımızdan

yapılan yüzeyaraştırmalarındanşu sonuçlara varılmıştır: Amanos Dağları özellikle ba
kır kayrakları ile önemlidir. Hassa'nın Söğüt, Güvenç, Domuzdamı ve Karacaören böl
geleri, ıskenderun yakınındaAkarca ve Antakya yakınında Kisecik bilinen kaynaklardır.

Bunlardan sadece Kisecik'te eski işletmelerin izleri mevcuttur. Kisecik'te cevherleşme

olarak pirlt, arsenopirit ve bakır mevcuttur. Arsenopirit, bölgenin arsenikll bakır üretimi
nin kaynağı olabilir. Klsecik'in altın bakımından da önemli olduğu söylense de, eski dö
nemlere ait somut buluntu ve bilgi yoktur.
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Örnek

YerleşimlBölge Kaynak Sayısı %Cu % Cu&As %Cu&Sn % Cu&Sn&As

Soloi Bittel, 1940 10 40 10 50 O

Amuk Braidwood, 1951 20 53 16 32 O

Yümüktepe Esin, 1969 49 43 55 10 8

Gözlükule Esin, 1969 70 49 44 19 11

TIlmen Höyük Esin, 1969 9 44 55 22 22

Gedikli Bengliyan, 1985 95 58 23 26 7

Yümüktepe(Tüm örnekler) Bu çalışma 41 49 29 27 5

Gözlükule (Tüm örnekler) Bu çalışma 38 21 37 61 18

Tablo 1: Kilikya, Amuk ve Islahiye yerleşimleri metal buluntuları alaşım element dağılım yüzdeleri



Bolkar/Aladağ yöresi ise Bulgar madeni diye adlandırılan ve özellikle altın ve
simli kurşun ve çinko cevherleşmesinlnyoğun olduğu bir bölgedir. Bölge yazarlar tara
fından ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve yüzlerce anfikrnaden galerileri, işletmeler ve
izabe tesisleri saptanmıştır (Yener ve diğerleri 1989a). Irili ufaklı onlarca cüruf kalıntısı

mevcuttur. Tarsus'un Namrun Yaylası'nda, Kızılca, Sarıkavak, Nergizlik ve Salısıhır

Hasan Çiftliği'nde kalkopirit, bornit ve kovalit türü küçük bakır cevherleşmesi belirtil
mektedir, ancak eski işletmelerin varlığı hakkında bilgi yoktur (Ryan 1957). Aladağlar
ve özellikle Çamardı'nin Bereketli Maden Bölgesi de özellikle simli kurşun, çinko ve an
timon ağırlıklıdır. Her iki alanda yapılan yüzeyaraştırmalarındaönemli sayılabilecek

bakır cevherleşmesi bulunmamaktadır.

Hem Kiliyka Bölgesi hem de Orta Anadolu için en önemli cevher M.Ö. 3. binyıl
da 600 sene süre ile üretim yapan Kestel/Göltepe kalay madeni ve işletmesidir (Yener
ve diğerlec! 1989b). Kalay Yakın Doğu'da çok kısıtlı bir yayılım gösterdiğine göre, bu
maden M.O. üçüncü binyılda bölge uygarlıklarının kontrolü altındaki en önemli cevher
leşme olabilir. Kestel/Göltepe kalayının Kilikya ve Suriye üzerinden güneye ulaşmasın
da stratejik konumu itibarı ile Tarsus'un önemli bir rol üstlenmesi beklenebilir.

2001 SEZONU ÇALIŞMALARI

2001 yaz sezonunda Adana Arkeoloji Müzesi depolarında Hetty Goldman tara
fından Tarsus/Gözlükule kazılarındabulunan metal malzemelerin belirlenmesine ve ko
ruma altına alınmasınaçalışılmışve toplam 260 metal eserin resimleri çekilerek envan
teri çıkarılmıştır. Malzemelerin özellikle demir olanlarının hemen tümü çevre koşulları

nedeniyle tamamıyle oksitlenmiştir. Elde edilen tüm metal malzeme çevre koşulların

dan daha fazla etkilenmemeleri için polietilen poşetlere yerleştirilmiştir. Daha sonra re
simlerin ve envanter numaralarının kazı raporları ile karşılaştırılması sonucunda Göz
lükule malzemesi ile birlikte bulunan bazı eserlerin Yümüktepe malzemesi olduğu an
laşılmıştır. Yümüktepe buluntusu 85 eserin 74 adedi bakır veIveya bakır alaşımı, doku
zu demir biri kurşun ve biri de gümüşlür. 175 adet Gözlükule metal malzemesinin ise
47 adedi bakır velveya bakır alaşımı, 127 adedi demir ve bir adedi de kurşundur. Ayrı

ca Goldman (1956) tarafından yayınlanan ve Ilk Tunç IlI'e tarihlenen kum taşından ya
pılmış, keski ve yassı balta dökümü için kullanılmış çok yüzlü dört adet döküm kalıbı

tespit edilmiştir.

Maden eser örneklernelerinde nispeten daha az hasar görmüşolan bakır köken
li malzemeye öncelik tanınmıştır. Orneklenen toplam 88 adet metal malzemenın 45
adedi Yümüktepe, 43 adedi de Gözlükuıe'dendir. Gözlükule buluntularından38 adedi
nin kimyasal analizi yapılmıştır (Tablo: 2). Bunlardan 23 adedi yayınlanmış ve dönemi
belirlenebiimiştir(Tablo: 2). Yümüktepe örneklerinden ise 41 adedinin kimyasal analizi
tamamlanmış ve bunlardan 19 adedi yayınlanmıştır (Tablo: 3). Orneklerin büyük bir ço
ğunluğu Orta Tunç, Geç Tunç ve Demir Çağına aittir ve daha önce Esin (1969) tarafın
dan analizi yapılan malzemeden farklıdır.

Bu çalışmada, sonuçları verilen (Tablo: 2 ve 3) Gözlükule ve Yümüktepe malze
melerinin bakır ve bakır alaşım yüzdeleri de Tablo 1'de sıralanmıştır.Tarafımızdanana
lizi yapılan ve Dönemi belirlenmiş olan Gözlükule malzemesinin büyük çoğunlUğu

OTÇ, STÇ, DÇ ve Helenistik Döneme aittir (Tablo: 2). Bu nedenle, daha geç döneme
tarihlenen malzemenin % 61'inin tunç olması doğaldır. Ancak % 37 oranında arsenikli
bakırın da kullanılıyor olması bu dönemlerde de kalayın her zaman mevcut olmadığın
dan veya kalayın pahalı olmasından dolayı metal ustalarının gereğinde arsenikli baki
rı bir alternatif olarak kullandıklarını göstermektedir.

Gözlükule malzemeleri arasında T47.87 envanter numaralı mühür buluntusu
özellikle ilgi çekicidir. Goldman (Tarsus II, 237,res 13) tarafından iTÇ ii Dönemine ta
rihlenerek yayınlanmış olan mühür alaşım elementi olarak % 10.3 oranında antimuan
ve % 0.96 oranında da arsenlk içermektedir. Bakır kalayla oluşturduğu gibi anti muan
ile de % 10 mertebelerine kadar homojen bir alaşım oluşturur. Fahl türü bakır cevher-
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ppm cinsinden, nd = gözlenemedi

Tablo 2: Göziükule bakır buluntularının kimyasal analiz sonuçları

An.No. Örnek Kazı Env. No. Dönemi Kaynak %Sn %Pb %As %Sb %Ag '''IoNi %Bi Au' %Zn %Co %Fe

01/180 jane 38.94 OTC Goldman, Tarsus II, 295, res. 190 0.43 0.04 1.32 0.11 0.08 0.03 nd 67.0 0.01 nd 0.53.
01/182 Iöne 38.97 OT Goldman, Tarsus ll, 294, res.136 0.31 0.11 2.13 0.04 0.07 0.02 nd nd nd nd 0.18
01/183 löne 38.461 Ya mlanrnarrus 0.68 0.19 2.30 0.01 0.40 0.09 nd 104 0.01 nd 0.20
01/185 B,z HeL.-Rom. Yayınlanmamış 0.40 0.08 0.91 0.04 0.02 0.73 nd 37.4 nd nd 0.03
01/186 Kemertakası 38.13 Hel-Bom Goldman Tarsus i. 393 res.107 2.12 6.55 0.61 0.15 0.14 0.03 nd 48.8 15.7 nd 0.18
01/187 Çivi ITÇ Yayınlanmamış 0.58 0.07 0.49 0.08 0.02 nd nd 37.9 0.12 nd 1.00
01/188 enoe! 1947 R116 IT Goldman Tarsus 11, 293,res.118 3.71 0.08 0.17 0.05 0.03 nd nd 36.6 nd nd 0.46
01/189 Yüzük T4W INT, 37.3 ITCO Yavınlanmamış 11.1 3.90 nd 0.15 0.12 0.07 nd 67.6 0.38 0.14 0.14
01/191 Parca IT vavmtanmarms 0.46 0.02 0.30 0.03 0.03 0.01 nd 38.6 nd nd 0.84
01/192 iğne iTÇ Yayınlanmamış 0.32 0.25 2.21 0.11 0.05 0.23 nd 15.6 0.01 nd 0.72
01/193 Par a T/48/221 Ya mrenmarru 3.15 0.02 2.03 0.03 0.02 0.07 nd 41.4 nd 0.06 0.16
011195 Gerdanlık 36.759 Hel.-Rom. Goldman, Tarsus i, 392,res.76 5.01 2.12 0.02 0.01 0.20 0.12 nd 75.3 0.01 0.17 0.36
01/196 Toggle iğne 36.942 Yayınlanmamış 2.89 0.17 0.59 0.02 0.03 0.04 nd 22.3 0.44 0.04 0.01
011197 Bakır tü 38.4 GTC i Gokırnan. Tarsus II, 298 res.274 2.98 0.12 1.10 0.02 0.11 0.03 nd 0.10 0.04 0.28
01/198 Bitezik 35.1710 Helenistık Goldman Tarsus i 391 res 75 2.66 3.43 0.06 0.09 0.08 0.05 nd 180 7.18 0.02 0.19
01/199 Yassı balta 36.659? GTÇI Yayınlanmamış 4.64 0.76 0.82 nd 0.10 0.10 nd 4.60 nd 0.03 0.17
01/200 Keski 36.934 GT i Goldman, Tarsus lt, 290,res.65 3.13 0.04 1.58 0.04 0.07 0.10 nd 57.7 0.18 0.08 0.30
01/201 Bakır tüo 36.676 GT i Goldman. Tarsus II, 298,res.274 2.24 0.11 1.08 0.34 0.08 0.03 nd 18.5 0.01 nd 0.14
01/202 Keski 37.823 Helenisttk Goldman Tarsus i 393 res.90 0.60 nd 0.29 0.02 0.04 0.04 nd 106 nd 0.36 0.08
01/203 Ok ucu 36.716 OC Goldman Tarsus ııı 373 res.17 3.74 4.11 0.32 0.09 0.16 0.04 nd 74.5 0.15 nd 0.04
01/204 Ok ucu 36.705 OC Goldman Tarsus III 373 res.15 0.19 11.0 2.62 0.21 0.09 0.02 nd 8.20 0.06 nd 1.01
01/205 Ok ucu 36.930 GTC II Goldman, Tarsus Il, 291,res.83 2.14 0.11 0.22 nd 0.10 0.03 nd 55.1 0.01 0.03 0.19
01/206 Ok ucu 36.735 GTÇ ii Goldman, Tarsus II, 292,res.92 8.88 0.08 0.09 0.04 0.02 0.04 nd 35.7 0.07 0.09 0.10
01/207 Ok ucu 39.947 Yayınlanmamış 0.36 nd 0.51 0.02 0.02 0.02 nd 16.3 nd 0.03 0.38
01/208 Kovanil delici 36.946 OTÇ Goldman, Tarsus lt, 290,res.40 2.65 0.08 1.98 nd 0.53 0.02 nd 97.7 0.06 nd 0.26
01/209 Bakır tü 36.669 GT i Goldman, Tarsus tl, 298,res 274b 2.22 0.10 1.05 0.01 0.53 0.03 nd nd 0.02 nd 0.17
01/210 Ok ucu 36.744 Yavınlanmamıs 6.88 0.03 1.19 0.02 0.04 0.03 nd 26.6 5.78 0.03 0.08
01/211 Ok ucu 36.1120? GTÇII Goldman, Tarsus lt, 291,res.88 0.27 0.01 1.96 0.08 0.06 0.05 nd 12.2 nd 0.02 1.02
01/212 Ok ucu 36.744 vaynuanmarmş 5.60 0.05 0.92 0.05 0.03 0.02 nd 55.7 7.2 0.04 0.09
01/213 Ok ucu 36.732 ereu Goldman, Tarsus II, 291,res.85 4.32 0.05 0.61 0.05 0.02 0.06 nd 23.9 0.14 0.06 0.15
01/214 Ok ucu 36.745 Yevmtanmarrua 4.24 0.2 0.63 0.07 0.02 0.03 nd 9.10 nd 0.03 0.20
01/215 Keski 36.738 Yavınlanmamıs 0.95 0.01 0.95 0.16 O. 3 0.03 nd 25.4 0.16 0.08 0.12

01/216 Fibu\acareası 36.686 Oç Goldman, Tarsus lll, 377,res.91 7.86 2.18 0.18 0.05 0.02 0.06 nd nd 0.30 0.07 0.05

01/217 Keski parçası 36.754? Oç Goldman, Tarsus lll, 374,res,47 5.03 0.13 0,43 0.06 0.03 0.04 nd 53.5 0.03 0.05 0.11

01/218 ıöne 36.935 GTÇ ii Goldman, Tarsus II, 296,res.236 0.44 0.10 1.85 0.04 0.05 0.04 nd 137 6.48 0.02 0.29

01/219 Soatül Yavınlanmamıs 7.71 nd 0.15 0.05 0.03 0.19 nd 11.1 nd nd 0.16
01/221 Cımbız 36.888 GTÇI Goldman, Tarsus IL, 291,res.74 0.35 0.04 0.24 0.05 0.01 0.01 nd 5.90 3.71 nd 0.51

01/222 Mühür T47.87 iTÇ ii Goldman, Tarsus tl, 237,res.13 0.29 0.06 0.96 10.3 0.07 0.02 nd 41.7 0.08 0.04 0.09
- - -
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lerinden üretilmiş olması gereken bu mühüre benzer bazı eserler Nahal Mishmar bu
luntularında da görülmüştür (Shalev ve Northover, 1993). Ancak Nahal Mishmar bulun
tularında ayrıca % 8'e varan arsenik miktarı da gözlenmiştir. Bu tür farklı bir metal ala
şımın yapılmasının başlıca nedeni döküm sırasında metalin erime derecesini düşür

mek ve daha farklı renkte bir görüntü elde etmek içindir. Böyle bir alaşımın mühür gibi
gündelik iiletlerden daha önemli bir obje için kullanılması alaşım ın bilinçli olarak yapıl

dığını gösterir.
Gözlükule'nin diğer ilginç bir buluntusu ise Son Tunç çağına tarihlenen bakır tüp

örnekleridir. Goldman tarafından içki kamışı olarak tanımlanan üç bakır çubuğun (Tab
lo: 2) benzerleri ile tek kaptan içkı içen karşılıklı oturmuş insan veya hayvan betimle
melerine Mezopotamya mühürlerinde sıkça rastlanmaktadır (Frankfort 1934). Tabaka
halinde dövülen bakırın daha sonra rulo halinde tüp şekline dönüştürülen çubuklarırı alt
tarafında belirli aralarla küçük delikler bulunmaktadır. Büyük bir ihtimal ile bu çubuklar
filtre edilmeden hazırlanan bira gibi Içeceklerin daha rahatlıkla içilmesi için kullanılmış
tır. Her üç parçanın da ayrı ayrı kimyasal analizi sonucunda bunların %2.22, % 2.24 ve
% 2.98 oranlarında kalay, % 1.05, % 1.08 ve % 1.10 oranlarında da arsenik içermele
ri bu tüplerin birlikte aynı kaynaktan üretildiğini göstermektedir.

Yümüktepe buluntularının geç dönemlere ait olmalarına rağmen kimyasal analiz
sonuçlanna bakıldığında, bakır ve bakır alaşımlarının dağılımı % 27 olup tüm bölgenin
Ilk Tunç çağı örnekleri ile uyumlu olduğu görülmektedir (Tablo: 1). Bunun nedeni, ana
lizi yapılan Ilk Tunç çağı sorırası Yümüktepe örneklerinin büyük çoğunluğunun iğne ve
yüzük gibi mekanik özellik gerektirmeyen gündelik gereçlerden oluşmasıdır. Bu neden
le özel alaşım yapma ihtiyacı duyulmamış olabilir (Tablo: 3).

Göziükule ve Yümüktepe malzemelerinin analiz sonuçlarında gözlenen diğer bir
özellik ise yüksek sayılabilecek miktarlarda kurşun ve çinkonun gözlenmesidir. Demir
çağı ile Helenistik ve özellikle Roma Dönemlerinde bakıra kurşun katılması oldukça
yaygın bir uygulamadır. Yümüktepe örneklerininde kurşun ve çinko beraber aynı örnek
te bulunmaktadır. Gözlükule örneklerinde ise sadece iki örnekte her iki element de bu
lunmaktadır. Her iki yerieşimin alaşım elementi dağılımında gözlenen farklılık gibi kur
şun ve çinko miktarlarındaki farklılık kullanılan cevher çeşitlilığinden kaynaklanabilir.

Metal eserlerin kaynaklarının saptanmasında en etkin yöntem Gale'in (1985) ba
zı Yümüktepe örneklerine uygulamış olduğu kurşun izotopu analizidir. Cevher kaynak
larının tespitinde tam belirleyici olmamakla beraber, farklı kaynakların belirlenmesinde
uygulanan diğer bir yöntem ise eserlerin içerdiği nikel, antimuan, gümüş, kobalt gibi iz
element oranlarının karşılaştırılmasıdır.Bu tür iz elementler izabe sırasında bakırda bi
rikime uğradığından belli bır oranda cevherdeki miktarları yansıtır. Cizelge 1'de bölge
yerleşimlerinden çıkarılan metal eserlerin nikellçeriklerinin dağılımı karşılaştırmalı ola
rak verilmiştir. Amuk, Gedikli ve Tilmen Höyük'ün yanı sıra Yümüktepe ve Gözlüku
le'nin değişik dönemlerini yansıtan nikel dagılım histogramlarının birbırine hiç benze
mediği görülmektedir. Kesin olmasa da, eserlerin farklı nikel içerikleri bölgenin değişik
bakır kaynakları rı i kullandığını göstermektedir.

Bakır kaynakları bakımından zengin olmayan bölge, bakır ihtiyacının büyük bir
kısmını ithal etmek zorundadır. Bölgeye bakırın Doğu Anadolu kaynaklarından gelebi
leceği gibi Erken Tunç Çağından itibaren özellikle Tarsus'un Kıbrıs ile olan ilişkisinin

önemli bir nedeni adanın bakır kaynaklarına olan ilgisinden olabilir (Mellink 1991:
Muhly 1999). Gale'in (1985) Yümüktepe metalleri üzerine yapmış olduğu kurşun izoto
pu a~aliz sonuçlarına göre bir grup .met,:1 örneğin, Kıbrıs. bakrrcevherleri ile uyum gös
terdıgı belırlenmıştır. Asur Kolo~ılerı Çagında Acemhoyuk'un onemlı bır bakır merkezi
oldugu göz önüne alındığında, Iç Anadolu kaynaklı bakırın da Kilikya Bölgesi'ne ulaş
tığı düşünülebilir (Dereksen 1996).

Kilikya Bölgesi'nin Bolkar Dağı'nın zengin gümüş ve altın kaynaklarının kontro
lünde söz sahibi olması beklenir. Kuzey Suriye ve Mezopotamya yerleşimlerinin bölge
ye olan yoğun ilgisini bu kaynaklar çekmiştir. Ancak Kiiikya yerleşimlerinde son dere
ce az sayıda gümüş ve altın bulunması ilginçtir. Bu durum bölgede Tunç Çağına tarih
lenen mezarların yok denecek kadar az olması ile açıklanabilir.
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An.No Örnek' Kazı Env. No. Dönemi Kavnak %Sn %Pb %As %Sb %Aa %Ni %Bi Au' %Zn %Co %Fe
01/134 töne X xb/xc 619 Ya i nlanmamı 0.76 nd 0.05 0.05 0.05 0.01 nd 22.9 nd nd 0.10
01/135 Iöne M-37 X 644 Va ınlanmamı 0.25 0.68 2.18 0.17 0.32 0.03 nd 57.2 nd nd 0.28
01/136 Iöne M-37,51-,141 STC, VL-V Garslana, Mersin, Lev. XXXla 0.07 0.01 2.66 0.06 0.10 0.07 nd 36.4 nd nd 0.61
011137 i ne M-37 X 647 Ya ınlanmamı 0.19 nd 3.97 0.14 0.25 0.01 nd 44.1 nd nd 0.10
01/138 löne M-37 40 122 Ya inlanmamı 3.34 0.08 0.88 0.09 0.03 0.08 nd 29.3 0.01 0.05 0.46
011140 löne M-3? 31/IV 99 Va ınlanmamı 1.75 0.02 0.56 0.1 0.04 0.02 nd 31.8 nd nd 0.08
01/141 Bız M-37 SiNI 25 Yavınlanmamıs 1.83 0.12 0,60 0.18 0.03 0.04 nd 26.1 nd nd 0.16
011143 Obie M-3? 3211V 124 D IV·1l Grastan Mersın Lev. X Xl\a 1.37 5.90 0.52 0.26 0.11 0.04 nd 39.3 3.63 0.02 0.07
01/145 Okucu m-37 25 IV 88 Va ınlanmamı 2.52 0.17 1.15 0.06 0.04 0.04 nd 40.4 nd 0.02 0.42
01/146 Sıcak Envantersiz STC VI-V Oarstano. Mersin Lev. XXX la 0.51 0.06 1.13 0.03 0.05 0.12 nd 199.2 nd nd 0.33
01/147 [öne M-37,49, 1801181 Ya mlanmamıs 0.19 0.01 2.24 0.05 0.08 0.11 nd 76.8 nd nd 0.40
01/148 B" M-37 42N 212 Ya mlanmamı 0.19 nd 0.69 0.04 0.03 0.02 nd 57.0 nd nd 0.30
01/149 iöne M-37, Xxclva Va mlanmamrs nd 0.06 2.67 0.07 0.08 0.10 nd 23.7 nd nd 0.08
Di/iSO I-ne M-37 51 154 Ya mlanmamı 0.44 0.05 0.32 0.03 0.01 0.02 nd 29.1 0.01 nd 0.33
011151 Yüzük M-37, 49, 173 ST .vıv Garstan , Mersin, Lev. XXX la 2.64 3.73 0.14 0.06 0.13 0.13 nd 53.8 0.29 0.06 0.24
01/152 töne M-37,318 Yavınlanmamıs 1.81 0.20 0.08 0.03 0.04 nd nd 73.9 nd nd 0.27
011153 B" M-37 49 177 Va ınlanmamı 0.09 nd 3.52 0.15 0.10 0.01 nd 23.1 nd nd 0.11
01/154 töne M-37 44N 225 OT Grastan Mersin Lev, XXIXa 0.11 nd 0.94 0.11 0.08 4.57 nd 82.4 0.01 nd 1.09
01/155 Bız M-37 62Nl 297 Yavmlanmarrns 1.42 om 2.76 0.03 0.16 0.69 nd 42.7 0.01 nd 0.24
01/156 Iöne M-37 52 151 ST VL-V Garstano. Mersin Lev. XXXla 7.60 0.29 0.63 0.09 0.06 0.08 nd 37.2 nd nd 0.73
01/157 töne Envantersiz ST vı-v Oarstan Mersin Lev. XXXla nd nd 0.60 0.04 0.09 2.91 nd 21.4 nd 0.04 0.95
01/159 Disk M-37 Area 1 34 Ya ınlanmamı 0.93 4.78 0.17 0.04 0.02 nd nd 30.3 2.37 nd 0.21
011161 Makas M-37 68 342 ST vı-v Garstano. Mersin Lev. XXXla 0.12 om 1.88 0.12 0.07 0.09 nd 39.8 0.14 nd 0.54
011162 Okucu M-37 44N 210 OT -ST . vu-v Garstan Mersin Lev. XXXlb 0.63 nd 0.64 0.04 0.02 0.03 nd 25.5 nd 0.05 0.34
01/163 Yüzük M-37 47 144 Ya mlanmamr 3.13 5.00 0.66 0.97 0.14 0.03 nd 28.5 :>99 0.02 0.36
01/164 Yüzük M-37 A.1 33 Ya mranmarrus 0.18 1.18 0.76 0.04 0.03 0.14 nd 27.1 8.71 0.0 0.30
01/165 Vüzük M-37. Summit. 272 Yavmlanmarms 4.16 5.35 0.31 0.15 0.11 0.05 0.30 36.8 5.92 0.10 0.36
01/167 Yüzük M-37,A38 6.4016.00 ST vı-v Garstan Mersin Lev. XXX la 0.07 nd 0.44 0.02 0.01 0.89 nd 10.2 0.40 0.10 2.33
01/168 töne M-37 54152 158 ST vı-v Garstan Mersin Lev XXXla 0.20 0.02 0.95 0.03 0.08 0.06 nd 23.1 nd 0.02 0.46
01/169 Cu levha M-37. 54N, 179 ST ,vı-v Garstano. Mersin, Lev. XXX la 1.07 nd 0.38 nd 0.02 nd nd 33.8 nd 0.04 0.12
01/170 Sptra! M-37,49,

yüzük 127 OT", Xi Garstana Mersin, Ho. 132 1.33 nd 0.59 0.05 0.05 0.07 nd 28.4 nd nd 0.60
01/171 Iğne M-37, Area73

VIII,36 Yavınlanmamıs 0.16 nd 1.14 nd 0.04 0.36 nd 27.9 nd 0.07 3.07

01/172 tône M-37, 73 VIII,357 Yavmlanmarms 2.19 0.13 4.63 0.03 0.64 0.02 nd 53.5 0.02 nd 0.28

011173 Bilezik M-3?, 49, 169 GTC, vı-v Garstan , Mersin, Lev, XXXla 1.64 nd 0.41 0.05 0.02 0.02 nd 21.3 nd nd 0.32

01/174 lône M-37 72, 13.00 Ya mlanmarm 1.20 nd 0.13 0.01 0.03 0.04 nd 21.9 nd nd 0.19

01/175 Par a M-37 Tr.60, 321 Ya mlanmarm 4.12 nd nd 0.01 0.02 0.01 nd 1.20 0.04 nd 0.10
01/176 Keski M-37 Area 50 317 ST vı-v Geratan Mersi Lev. XXla 11.33 0.19 nd 0.06 0.18 0.01 nd 20.7 nd 0.02 0.33
01/177 Mızr - 7 143 OT XI Gar t n M ri Fi .150/4 8 5 .4 1 0.01 0.04 10.04 nd 395 0.05 02 0.15

i n1/17R Okur-u i M-07 2fi/ V 10n Dr. ıv-u i Grastano MArsin i AV. XXXIL,q fi.77 .oz 0.16 1005 )28 1001 2 4
01/179 Okucu M-37, 19, 92 D ,ıv-ıı Grastana, Mersin, Lev XXXila 0.54 0.02 0.55 0.05 om 0.02 nd 4.80 nd 0.03 0.38

01/223 Okucu M-37, 25N, 117 STÇ, VI-V Garstang, Mersin, Lev. XXX la 0.9a 0.04 0.25 0.10 0.01 0.02 nd 5.00 nd nd 1.04

Tablo 3: Yümüktepe metal buluntularının kimyasal analiz sonuçları • ppm clnslncen. nd = gözlenemedi



SONUÇ
M.Ö. 13. ve 2. binyıllarda bölgenin çeşitli yerleşimlerinin bakır, arsenikli bakır ve

tunç eserlerinin oranları ve dağılımları arasında çok büyük bir fark olmadığı görülmüş

tür. Buradan yola çıkarak Kilikya, Amuk ve Islahiye üçgeninde bu binyıllarda metal mal
zeme üretim teknolojisinde mevcut hammadde imkanlarına göre belirli bir standard i
zasyonun varlığından söz edilebilir. Buna karşılık, metal eserlerin içerdikleri nikel dağı
lımı yerleşimden yerleşime ve dönemden döneme büyük farklılık göstermektedir. Bu
sonuçlar ve Gale'in1g85'te yaptığı kurşun izotop analizleri bölge yerleşimlerininsöz ko
nusu dönemde farklı bakır kaynaklarındanfaydalandıklarınıgöstermektedir. Bu durum,
bölgedeki yerleşimiere yakın bakır kaynaklarının sınırlı olması ile bağdaşmaktadır.

Önümümüzdeki sezon içinde Adana Müzesi depolarında bulunan metal malze
melerin belirlenmesi ve koruma altına alınması işlemlerine devam edilecektir. Ayrıca

bazı örneklerin mikroyapıları incelenerek üretim teknolojilerinin belirlenmesine çalışıla

caktır. Böigede bulunduğu belirtilen kısıtlı bakır yataklarında yapılacak yüzey araştır

maları ile bunların belirtilen dönemlerde kullanılıp kullanılmadığı incelenecektir.
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PANAZTEPE'DE BULUNAN ESERLERiN TAHRiBATSIZ
MUAYENE METOTLARI iLE iNCELENMESi

Beril TUGRUL'
ArmağanERKANAL

ÖZET
Bu çalışmada, Batı Anadolu'da Menemen civarında yer alan Panaztepe kazı

sında çıkarılmış üç eser üzerindefarklı tahribatsız muayene yöntemleri ile çalışılmıştır.

Söz konusu eserlerden kılıcın M.O. 13. yüzyıla ait olabileceği belirtilmiştir. Kazı envan
ter kayıtlarından, eserlerin kazının farkiı yerlerinden çıkarıldığı anlaşılmaktadır, Tüm
eserlerde visualolarak, korozyon-erozyon etkileri görülme~tEl.dir. Uç eser üzerinde ön
celikle, X-ışını radyografisi ile çalışıimıştır. Daha sonra, ITU Nükleer Enerjı Enstitü
sü'nde mevcut TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü'nde nötron radyografisi
tekniği uyguianmış, son olarak da penetrant uyguiaması yapılmıştır. Yapılan çalışma

lar sonunda, eserlerin önemli ölçüde tahribe uğradığı anlaşılmıştır, özellikle, kılıçta ya
zı kalıntısı olabileceği izlenimi edinilmiştir. Fazla olarak, kılıç üzerinde organik malze
me kalıntısı olabileceği kanaatine de varılmıştır.

ABSTRACT
/NVESTlGA TION OF PANAZTEPE ARTlFACTS BY USING NON-OESTRUCT/
VE TESTING METHOOS
In this study, non-destructive testing methods were used on three artifacts that

were found from Panaztepe excavation site in western Anatolia vicinity of Menemen.
Sword belongs 13th century of BC. The artifacts had been found in the different places
in the excavation site. All the artifacts have erosion-corrosion effects on them which
can be seen by visual inspection. Firstly, X-ray radiography technique was applied on
them. Neutron radiography was applied on the artefacts in ITU TRIGA Mark-II Training
and Research Reactor. Lastly, penetrant test was applied on the suface of the artifacts.
With this study, corrosion effects were evaiuated and it can be said that destroying
effects of corrosion are important for the m. Moreover it has thought that there are addi
tional material on the sword.

GiRiş

Maizemede herhangi bir hasar ve kayba neden olmadan, malzeme ve/veya obje
nin fonksiyonel özeilikleri hakkında bilgi verebilen teknikler "Tahribatsız Muayene Metot
ları" olarak nitelenmektedir. Bu muayene metotlarının en önemli özelliği, hasarsız olma-

A. Beril Tl)GR.UL, istanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Masıak,
IstanbuIITURKIYE.
Armağan ERKANAL, Hacettepe Üniversitesi, Arkealoji Bölümü, AnkarafTÜRKiYE.
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larıdır. Böylelikle, ilgllenilen elemanın bizzat kendisi muayene edilebilmektedir. Bu bağ

lamda, tek ve yegane olan antik ve arkeolojik eserlerin incelenmesi için de tahribatsız

muayene metotları önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Panaztepe kazısından çıkarıl

mış üç eser üzerinde çalışılmıştır. Panaztepe, Menemen'in 13 km. batısında Gediz yöre
sinde yer alan bir ören yeridir. Panaztepe kazısı, Prof.Or. Armağan Erkanal başkanlığın
da yürütülmektedir. Resim: 1'de Panaztepe'nin batıdan görünüşü verilmektedir [1].

Çalışılan eserlerin kesin tajiblernesl yapılmamış olmakla beraber, M.Ö. 13. yüz
yıla ait olduğu düşünülmektedir. Uçü de etütlük olan eserler, [zrnir Müzesi'ne intikal et
miş, tahribatsız muayene metotları ile çalışılmak üzere, ITU Nükleer Enerji Enstitü
sü'ne özelolarak getirilmiştir. Çalışmayı takiben ise, Ankara Anadolu Medeniyetleri Mü
zesi'ne restorasyon çalışmaları intikal ettirilecektir.

Üzerinde çalışılan üç eserden biri olan kılıcın, bir mezar buluntusu olduğu belir
tilmiştir. Panaztepe tnolos mezar buluntusu olan kılıç, kazı envanter numarası olarak
PZ 00101 Env. No ile kayıtlıdır. Bronz olan bu eserin visualolarak yapılan incelemesin
de, önemli ölçüde korozyona uğramış olduJiu tespit edilebilmektedir. 48 cm. boyunda
ve 5,8 cm. eninde ve yaklaşık 1 cm. kalıniıgındadır. Resim: 2'de Panaztepe buluntusu
kılıcın fotoğrafı görülmektedir.

ikinci eser, bir mühürdür. Bronz olduğu belirtilmektedir. Önemli ölçüde korozyo
na uğramıştır. Bir disk üzerinde tutma kısmı ile beraber yüksekliği 2,6 cm. ve kalınlığı

1,4 cm., çapı ise 2 cm.dir. Söz konusu mühür, kazı envanter numarası olarak PZ 01/01
Env. No ile kayıtlı bulunmaktadır. Plankare M-151/b'den çıkarılmıştır. Mühürün fotoğra

fı Resim: 3'te görülmektedir.
Üzerinde çalışılan son eser bir pandantifdir. 4,2 cm. boyunda olan bu eserin ka

lınlığı 0,33 cm. ve çapı 0,37-0.82 cm. arasında değişmektedir. Kazı envanter numara
sı olarak PZ 01/02 Env. No.ya sahiptir. Gümüş olduğu belirtilen pandantifin hayli yıp
ranmış olduğu tespit edilmektedir. Panaztepe M-16 V/J plankaresinden çıkarılmıştır.

Resim: 4'te pandantifin fotoğrafı görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, her üç eserin de, yıpranmış ve/veya korozyona uğramış

olmalarına karşın, uygulanabilecek tahribatsız muayene metotları ile eserler üzerinde
ileri bilgiler edinilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla, her üç esere de farklı tahribatsız

muayene metotları uygulanmıştır.

YÖNTEM
Panaztepe buluntusu eserlerin incelenmeşi için. farklı tahrıbatsız muayene

metotlarıyla çalışılmıştır. Bu çalışmalar sırasında, I.T.U. (Istanbul Teknik Universitesi)
Nükleer Enerji Ersıjtüsü Laboratuvarıarından Radyografi ve Nükleer Uygulamalar La
boratuvarları ile ITU TRIGA Mark-Il Eğitim ve Araştırma Reaktörü olanaklarından ya
rarlanılmıştır.

Öncelikle, radyografi teknikleri ile çalışılmıştır. "Radyografi", girici radyasyon ile
malzeme iç yapısına ilişkin görüntü alma tekniğidir ve kullanılan girici radyasyon cinsi
ne bağlı olarak nitelenmektedir [2-6]. Bu çalışma için iki farklı radyasyon ile radyografi
tekniği uygulaması yapılmıştır. Bir başka deyişle, iki farklı radyografi tekniği olarak, "X
ışını radyografi tekniği" ve "nötron radyografi tekniği" ile çalışılmıştır.

Metallerin radyografik görüntülerinin alınması için uygun bir radyografi tekniği X
ışını radyografi tekniğidir. Nitekim, endüstriyel ve tıbbi amaçlı olarak X-ışın i radyografi
tekniğinin geniş bir uygulama alanı mevcuttur. Arkeometrik amaçlı uygulamalar açısın

dan X-ışını radyografisi metal eserler için uygun olmaktadır. Uzerinde çalışılacak eser
lerin metalolması nedeniyle bu teknikle çalışılması özellikle tercih edilmiştir.

X-ışını radyografi çalışmaları sırasında, detayı yakalayabilmek için akım ve vol
taj parametreleri değiştirilmiş, fazla olarak, geometri faktörü ayarlaması yapılmıştır.

Hadyoqrafi filmi, detayı yakalayabilmek için yavaş film olarak seçilmiştir. Bu çalışmalar

sırasında, I.T.U. Nükleer Enerji Enstitüsü, Radyografi Laboratuvarında bulunan endüst
riyel bir X-ışını cihazından yararlanılmıştır.
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ikinci oiarak bir diğer radyografi tekniği olan nötron radyografisi ile LT.ü. Nükle
er Enerji Enstitüsü'nde mevcut TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü'nden ya
rarlanılarak çalışılmıştır. Nötron radyografisi çekimleri, söz konusu reaktörün teğetsel

ışınlama tüpünde mevcut nötroqraf düzeneği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu sis
tem, halen Türkiye'de tektir ve I.T.U. Nükleer Enerji Enstitüsü'nde bulunmaktadır. Bu
çalışmada bu olanaktan yararlanılmıştır.

Nötron radyografisinin uygulanma sebebi nötronların, girici elektromanyetik rad
yasyona, bir başka deyişle, burada uyguladığımız X-ışını tekniğine göre farklı malze
melere ilişkin detay bilgi verebilmesidir. X-ışınları ile metaller için uygun ve ileri bilgiler
alınabilmekte iken nötronların kullanımı ile organikler hakkında ileri bilgiler alınabilmek

tedir. Bu bakımdan arkeometrik eserler açısından bu tekniğin de kullanımı, çok farklı

sonuçlara götürebilmektedlr [7-8J.
Nötron radyografisi uygulaması, reaktör tam güçte (250 kW) çalışırken

2,5x105 n/cm2 s'lik akıda, 141,6 UD oranında gerçekleştirilmiştir [9]. Olabilecek gama
sislenmesine mani olmak üzere transfer yöntemi kullanılmıştır [5-6]. Ekran olarak disp
rosyum folyadan yararlanılmış ve görüntü daha sonra radyografi filmi üzerine alınmış

tır.

Eserlerin biçimierinin ovailik içermesi, radyografi tekniklerinin uygulanması açı

sından sorunlar içermekteydi. Bu nedenle, radyografi tekniklerinin dışında da, eserler
üzerinde, tahribatsız muayene metodu uygulanması yoluna gidilmiştir.

ileri detay bilgilerin yakalanabilmesi için özellikle, mühür ve pandantif için farklı
bir tahribatsız muayene metodu uygulaması yoluna gidilmiştir. Bu yöntem, penetrant
uygulamasıdır. Bu bağlamda, yapılan çalışmalarla ulaşılan sonuçlarla yetinilmemiş ve
daha da ileri sonuçlar alınması için tahribatsız muayene yöntemlerinden biri olan "pe
netrant" uygulaması yapılmıştır. Penetrant testi, yüzeysel bir tahribatsız muayene yön
temidir ve hemen her tür malzemeye uygulanabilmektedir. Metalolan eserlere penet
rant uygulaması yapılırken, sorunla karşılaşılmamıştır.

Uygulamadan sonra durum renk ve ışık kontrastı açısından farklı şekillerde de
ğerlendirme yapabilmek üzere, Infrared (kızıl ötesi) ışın değerlendirmesi de yapabilen
bir digital kamera kullanarak eser görüntüleri bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Alınan
görüntü, sanal değerlendirme çerçevesinde olabildiğince net hale getirilmiştir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Panaztepe buluntusu üç eser üzerinde de önce X-ışını radyografisi ile çalışılmış

tır. Kıııç dışında, alınan radyograflar, buluntuların geometrik şekli nedeniyle istenen
mertebede detay vermemiştir. Ancak, kılıçta korozyon etkileri görülebildiği gibi, ileri iz
ler gözlemlenebilmiştir. Bu izlerin yazı olmasından şüphelenilmektedir. Resim: 5, Re
sim: 7'de kılıç, mühür ve pandantifin radyografları görülmektedir.

ikinci olarak eserlere nötron radyografi tekniği uygulanmıştır. Her üç eser bir se
ferde ışınlanmıştır. Elde edilen radyografik görüntüden, mühür ve pandantitin yalın me
talden oluştuğu anlaşılmış, buna karşın kılıç üzerinde iz gözlemlenmiştir. Bu izlerin or
ganik kalıntılar olduğu düşünülmektedir.

Son olarak da, uygulanan yöntemlerden daha ileri sonuçlar elde etmek amacıy

la farklı bir tahribatsız yüzey muayene yöntemi olan "penetrant" uygulanması yoluna
gidilmiştir. Yüzey metodu uygulamasını takiben kuvvetli ışık altında inceleme yapılmış

tır. Ulaşılan sonuç, digital kamera ile sanalortama aktarılmıştır. Kontrast ve ışık ayar
lamalarından sonra elde edilen görüntüler, Resim: 8-Resim: 10'da, sırasıyla, kılıç, mü
hür ve pandantif için verilmektedir.
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SONUÇ
Yapılan çalışmalarla, Panaztepe buluntusu 3 eser üzerinde bazı detay bilgilere

ulaşılabilmiştir. Şöyle ki; öncelikle, kılıç üzerinde X-ışını radyografl tekniği uygulaması

sonucunda farklı ve anlamlı olabileceği düşünülen izler tespit edilmiştir. Bu izierin yazı
olabileceğinden kuşkulanılmaktadır. Yazı uzmanları, bu çalışmayla alınan radyograflar
üzerinde incelemeye başlamış bulunmaktadırlar.

Eserlere ilişkin en ileri bilgiler, art arda uygulanan tekniklerle ulaşılmıştır. Nötron
radyografisi sonucunda, kılıç üzerinde organik izlerin varlığı kesinlik kazanmıştır. Bir
mezar buluntusu olduğu belirtilen kılıcın organik bir elemanla beraber bulunduğu, an
cak büyük bir ihtimalle çevre şartlarından etkilenen organik malzemenin önemli ölçüde
kaybedilmiş olabileceği düşünülebilir.

Diğer iki eser üzerinde farklı tekniklerle yapılan çaiışmalarla bazı izler tespit edil
diyse de, bunların anlamlandırılması zor görülmektedir. Mühürde aşınmadan öte hasa
ra uğramanın söz konusu olduğu düşünülmüştür.

Bu çalışmayla, Ege Bölgesi'nde yer alan Panaztepe kazısı buluntusu üç eser
üzerinde radyografi teknikleri ve tahribatsız yüzey metodu uygulamasıyla tamamen
tahribatsız olarak çalışılmıştır. Çalışma sonucunda ise, yukarıda da belirtildiği üzere,
özellikle kıiıca ilişkin olarak ileri bilgiler elde edinilebilmiş ve her üç eserin de üzerlerin
deki korozyon-erozyon etkisi bakımından nispeten iyi durumda oldukları kanaatine va
rılmıştır. Böylelikle, buluntular üzerinde bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutul
muş olmaktadır.
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Resim 1: Panaztepe'nin görüntüsü

Resim 2: Panaztepe buluntusu kılıcın fotoğrafı
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Resim 2: Panaztepe buluntusu
mührün fotoğrafı



Resim 5: Panaztepe buluntusu kılıcın radyografl
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Resim 4: Panaztel?e buluntusu
pandantıfinfotoğrafı

Resim 5: Panaztepe buluntusu
kılıcın radyografı



Resim 8: Panaztepe buluntusu kılıcm görüntüsü
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Resim 7: Parıaztepe buluntusu
pandantlfln radyogra-



Resim 9: Panazlepe bulunıusu mührün görünümü

Resim 10: Panazlepe bulunlusu pandanlifin görünümü
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THE GEO-ARCHAEOLOGICAL RESEARCH PROJECT
AT KAMAN KALEHÖVÜK AND SURROUNDINGS IN 2001

Sachihiro OMURA'
Kaoru KASHIMA

. The Japanese Institute of Anatolian Archaeology, the Kaman Kalehöyük, has
started the geo-archaeological research project from 1992. It is a multidlsciplinary re
search program to Investigate the environmental history in the central Anatolia, in con
junction wifh the excavation and the regional archaeologlcal site survey at Kaman Ka
lehöyük and surroundings. Our previous results in Lake Tuz basin presumed significant
environmental changes whlch did occur during these thousands years, and the strong
relationship between the environmental changes and the distributions of archaeologi
cal sites in the basin (Omura and Kashima, 2002, Kashima, 2002).

In 2001, we got the geo-archaeological research at Kaman. Seyfe area lies on
the central part of the Anatolian plateau. The huge basin of Lake Seyfe is located at
east part of the prefecture, and the other parts of the prefecture are consisted of the
mountain-hill landform systems at an elevation of c. 1500 - 1000 ması (Fig. 1). We got
drillings of iake deposits at Lake Seyfe, and geologic survey of alluvial fans at moun
tains in order to reconstruct palaeo-environmental histories in this area. We also made
a geo-archaeological database of all archaeological sites in the prefecture. Based on
those palaeo-environmental and geo-archaeological resuits, we investigated the envi
ronmental histories at the appearance of archaeological sites in the area.

Beside the field survey, we took the field course on geo-archaeology for Turkish
and Japanese researchers and students at Kaman Kalehöyük.

Palaeoenvironmental Reconstruction of Lake Sediments at Lake Seyfe
Lake Seyfe basin is a closed (non-outlet) basin, except for some limestone sink

holes. Lake Seyfe, today a very shallow and salty lake in the southwestern part of the
basin, is a vestige of a large lake that filled the basin presumed by lake terraces along
the lakes (Omura and Kashima, 2002).

The drillings of lake sediments, at east of Seyte Köy, the west part of Lake Sey
fe were done on September, 2001 (Fig. 2). They indicate that the lake sediments co
uld be divided into the lower and the upper members. The lower member was compo
sed of massive clay layers, dated about 18,000 years ago by 14C methods. Based on
the distribution of lake terraces and our previous drillings (Omura and Kashima, 2002),
there was a wide lake at 20,000-18,000 year ago, the coldest stage of Last Glacial.

Dr. Sachihıro OMURA, Middle EastemCuJture Center inJapan,3·10·31 Ohsaura, Mitaka-shl. Tokyo, 181JJAPAN.
Dr.Kaoru KASHIMA, Department of Earthand Planetaıy Sciences Kyushu University Haakozakl, Fukuoka, JAPAN.
(Kashma@geo.kyushu-u.ac.jp)
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This lake (Lake Palaeo-Seyfe) existed until about 12,000 or 11,000 years ago, and
then dlsappeared under the warm-dry climate in central Anatolia (FIgs. 2 and 3).

Our drilling survey made clear a new lake was formed about 4,000B.C., the
Chalcolithic period, based on a 14C age at the lowest layer of the upper member. Alter
then, the lake has continued tlll now with several times of lake-Ievel changes. The di
atom analysis from the upper member indicated two times of cyclic lake level changes
were occurred (Fig. 3). The lake level change of Lake Seyfe was well matched with
the results at Lake Tuz and other lakes of our previous studies (Fig. 4).

The high water level stage at 4,000 B.C., the Chalcolithic period, was presumably
influenced by the climatic changes, especially the increase of precipitation, because we
found the similar trends of environmental histories of the lakes in central Anatolia.

The Relationship between Environmental Changes and the Distribution of the
Archaeo/ogical Sites
The regional archaeological site survey in Kaman-Seyfe area was done in 2000

and 2001 (Omura, 2002, 2003). More than 200 sites were pointed on the map using
GPS, and were deseribed archaeological characteristics and their environmental con
ditions as a database (Fig. 1). The dıstributions of archaeological sites of Chalcolithic
and Bronze periods were usually controlled by their geomorp1ıologicconditions. Most
of sites were located at gentle slopes along valleys or at marginal areas of alluvial fans
where ancient people should get water supply easily (Fig. 5).

The oldest site in this area was dated at the Chalcolithic period (Fig. 5). A Ne
olithic site could not be observed, although we found a lot of sites at Chalcolithic peri
od. Because we surveyed them in the Lake Tuz area, about 50 km. south of Kaman
(Omura and Kashima, 2002), an expansion of the site distribution from the Lake Tuz
area to the Kaman- Seyfe area occurred at early Chalcolithic period. This archaeologi
cal event was at the same time when the climatic condition widely changed. A incre
ase of precipitation, presumed by the lake level change, made the increase under-gro
und water levels, and it might allow ancient people to make their setllements at gentle
slopes along valleys and marginal zones of alluvial fans at Chalcolithic period.

Field Course on Geo-archaeo/ogy at Kaman Kalehöyük
The second field course on geo-archaeological research and Quaternary envi

ronmental reconstruction was held at Kaman Kalehöyük from 23 through 29 Septem
ber in 2001. Ten Japanese and Turkish researchers and students atlended the inter
disciplinary course.

The purpose of this course was to discuss research into geo-archaeology, ge
omorphology and Quaternary geology, and to share techniques for Quaternary envi
ronmental reconstruction to apply to geo-archaeological research. Topics of the cour
se included environmental reconstruction on inland lake sediments in Turkey, diatom
analysis for lake salinity reconstruction, and geomorphologic classification of archaeo
logical sites, supplemented wilh field excursions).
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GORDiON'DA ETNOARKEOLOJi:
TARIM, HAYVANCılıK VE BÖLGESEL ARAZi KULLANIMI

1995-2001

Ayşe GÜRSAN-SALZMAW

Gordion Arkeoloji Projesi kapsamında 1995 yılından beri yürüttüğüm Yassıhöyük

Köyü ve yöresindeki Etnoarkeolojik Araştırma Projesi'nin ana amacı arkeolojik verilerin
aydınlatılması ve bu bağlamda, Tunç Çağından Osmanlıya dek zengin ve sürekli yerleş
melere sahne olan Gordion'daki antik ekonomik yapının açıklanmasıdır (Resim: 1, 2).

Etnoarkeolojik yöntemin, etnografik ve tarihi bulguları kullanarak arkeolojik veri
lerin yorumunu yapmak olduğunu var sayarsak, bugüne veya yakın tarihe ait olan bul
guları, analoji/benzetme yoluyla ve tarihi sürekliliğe dayanan benzetmelerle antik çağ

lara uygulayan bir modelortaya koyabiliriz. Gordion yöresinde, bu modele temel teşkil

eden varsayımları şöyle sıralıyabiliriz:

1. Çiftçilerin yaratıcı, koşuilara uyum gösterebilen kişiler olması;

2. Tarım ve hayvancılık stratejilerinin, böigedeki nüfus yoğunluğu, arazi koşul
ları, işçi bulma olanaklarına göre değişkenlik göstermesi;

3. Yöredeki köylerin yoğun alışverişe dayanan bir sistem çerçevesinde olma
sı; bu sistemin antik çağlarda zengin ve çeşitli bir geçim temeli oluşturması;

4. Gelenekselolarak bölgedeki ve özellikle de platolardaki küçükbaş hayvan
cılığının yöre ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olması;

5. Geçmişteki yoğun hayvancılığın zaman içinde doğalotlakları tüketerek. ço
banları değişik alanları kullanmaya zorlaması;

6. Hayvancılıkla ilgili yapıların dışında çok çeşitli kalıntıların da olabileceği (ya
lak, ocak, patikalar, gübre ve kül yığını v.b.);

7. Hayvancılıkla i1Q!li mekanların bulunmasının antik yerleşimierin konumuna
işaret edebilecegi.

Gordion'daki etnoarkeolojik araştırmaları, bugünden geriye giderek, 1950 önce
sine kadar geleneksel yöntemlerle yapılan tarım-hayvancılık ve besi ekonomisi evrele
rini, bölge ve köy içinde olmak üzere 2 aşamada sürdürüyorum:

i - Bölgesel araştırma Gordion'un doğu ve batı kesimlerinde iki ayrı ekolojik ZQ
nu, toplam 550 km21ik bir alanı kapsıyor. Bunlar, (a) Sakarya ve Porsuk'un suladığı 700
ila 900 metre yükseklikteki ovalar ve (b) 900-1400 metredeki platolar (Resim: 3)1.

Dr. Ayşe GÜRSAN-SALZMANN, The University Museum of Archaeology and Anlhropology, University of
Pennsylvania,33rd and Spruce SIs. Philadelphia, PA. 19104 i A.B.D. (salzmann@sas.upenn.edu)
1998-2000 yılları çalışmalarına katkıda bulunan Bilkent Üniversitesi eskiöğrencisi Jason DeBloek'a ve köytarlapat
talarını bize temin eden Polatlı Tapu ve Kadastra görevlilerine de teşekkür ederim.
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Yörede makineli tarıma 1950'li yıilarda geçildiğinden, bölgedeki toprak kuilanım

şekli giderek değişikliğe uğramış, tarlaların genişlemesi ve meraların küçülmesi nede
niyie 50-60 yıilık sürede hayvancılık da yaklaşık yirmide bır (1/20) oranında azalmış

tır.Hayvancrlıkla ilgili alaniar (ağıı, mera, su kaynakiarı, bitki örtüsü gibi) ve bölgede da
ğlllŞ şekli bu araştırmanın önemli bir parçasıdır. Bu gözlemler 1998 ve 1999 yıilarında

1:25,000 ölçekli topografik haritalara geçirilmiştir.

Ayrıca, bölge araştırması sırasında 12 köyde tarım-hayvancılık, gelir-gider ile il
gili sayısal bilgi topladık (Resim: 4).

ii - Köy içi çalışmalarının ağırlık noktası kerpiç, ahşap ve taş yapı özellikleri, av
lu, depo ve iç mekanın kuilanım şekiileri; ayrıca, atıklçöp birikim alanlarının avlu ve köy
içinde tespiti yapıldı (Gürsan-Salzmann,1997) (Resim: 5). Bilindiği gibi, arkeolojik ve
rilerde sık sık rastladığımız "çöp çukuru'' (trash-pit) zengin arkeolojik malzeme kayna
ğıdır. Dolayısıyla, bu etnografik belge arkeolojik malzemenin yorumu konusunda yar
dımcı olacaktır.

Araştırmalarımız, antik çağlarda bölgedeki yerleşimierin yakın tarihte ve bugün
kü hayvancılık mekan ve alanları ile adeta yan yana olduğunu gösterir. Omeğin, araş

tırma alanının doğu ucunda Hacı Tuğrul Köyü'nde ilginç bir gözlem de yaklaşık 125 yıl

lık sürede eski ve yeni ağıı yerlerinin değişmemiş olduğudur (Resim: 6). (Hacı Tuğrul

Köyü yanındaki antik yerleşme yeri olan Karahöyük'te eski ve yeni ağlilar içiçe bulunu
yor).

ÇEVRE TANıMı

Sakarya Nehri,Yassıhöyük Köyü'nün ortasından, geniş bir yatak içinde kuzeye
doğru akar. Polatlı Kazası'na bağlı yaklaşık 82 haneli köy, 700 m. yükseklikteki antik
Gordion şehrinin kenarına kurulmuştur.(Köyün ilk kuruluş tarihi 1900'lerde, bugünkü
köyün 2 km. kuzeyinde, Sakarya'nın yanında idi).Bugün köy halkı tarım ve hayvancı

iıkla geçiniyor; ayrıca, köyün doğu-batı, kuzey-güney karayolları ağı üzerinde olması

ve Ankara'ya yakınlığı, ürünlerin pazarlanması ve iş olanakları açısından önemli
dir.Yassıhöyük'ün 25-30 km.lik çevresinde alçak tepeler, kireç taşından kayalıklar ve
100'ü aşkın tümülüs zinciri görülür. Kuzeydoğudaki tepelerde yer yer karaçam, ardıç ve
bodur meşe ağaçları yer alır. Ova ise step özeiliği taşıyan kısa,otsu, dikenli bitkilerle
kaplıdır (artemisia, astralagus, a/hagi gibi). Yaşlı çiftçilerin anlattığına göre, geçmişte

sazlıklarla çevrili olan Sakarya Nehri kıyısında yoğun tarıma geçilmeden önce, yaban
domuzu avına çıkarlarmış.

TOPOGRAFYA
Sakarya Vadisi'nin bugünkü topografyası Pleistocene dönemindeki tektonik ha

reketler sonucu meydana gelmiştir.Ayrıca, son 3,000 yılı aşan şüre içinde, erozyonun
arazide çarpıcı değişiklikler yaptığı, Jeolojik profiilerde görülür (Ozellikle, Roma çağın

dan itibaren erozyonun hızlandığını görüyoruz).
Ovada 3-5 m. kalmlıkta bir erozyon toprağı tabakası vardır. Bunun nedenleri or

man ağaçlarının kesilerek yakacak ve yapı malzemesi olarak kuilanılması, tarla sürme
ve aşırı derecede otlatma olarak açıklanabilir (Marsh, 1999: 168-169).

Batı Sakarya havzasında (yukarı Sakarya havzasının batısı olan, Porsuk'tan An
kara çayı ile Sakarya'nın birleştiği yere kadar)-Porsuk-Sakarya ovasını çevreleyen,
700-900 m. yükseklikte kireçtaşı ve bazalttan dik kayalıklar göze çarpar. Günümüzde,
burada tarım ancak Porsuk kıyıSi ve kayalıklar arasında yer alan dar düzlüklerde yapı

lıyor (Resim: 7).
Doğu Sakarya havzasında ise (Yassıhöyük'ün doğusu, Avşar Köyü'nden ÜÇPI

nar'a kadar) (Resim: 4) topografik yapı ve köy yerleşim düzeni daha değişiktir: 1400
metreye ulaşan arazi hafif eğimli, dağlarla çevrili bir çanak şeklindedir; çevre dağlardan

76



doğan pınarlar buradaki geniş ve yüksek ovaları sular; doğal bitki örtüsü batıya naza
ran çeşitlidir: meşe, çam, yabani badem, dut, zerdali ağaçları ve bağiardan oluşur.

EKONOMI
Ova Köyleri: Bugün Yassıhöyük ve çevre köylerinin ekonomisinin temel kaynağı

tarım ve hayvancılık, ikinci kaynağı ise sebze ve meyvedir (Resim: 8, 9). Yöredeki ve
rimin çeşitliliği, coğrafi, pazarlama ve sosyo-politik faktörlere dayanır. Bunların arasın

da en önemlileri de su, işçi bulma olanakları ve hükümetin toprak dağıtım politikasıdır.

Yassıhöyük ve çevresinde 25 km.lik bir alandaki köylerin tarım ürünleri buğday
arpa ve baklagiller, ayrıca şeker pancarı, soğan, ayçiçeği, kavun karpuzdur. Son za
manlarda sebzecilik, hatta seracılık halka ek gelir saglamaktadır. Hayvancılıkta, koyun
başta olmak üzere çok az miktarda Ankara keçisi ve son 2 yılda çoğalan Holstein cin
si süt ineği besleniyor. Sakarya ve Porsuk kıyısında bulunan tarlaların dışında, Yassı
höyük'ün doğu ve batı kesimlerinde, kuru tarım yapılıyor. (Yassıhöyük ve Şabanözü

köylerinde DSI'nin 1998 sulama projesi, 16,000 dönümlük araziyi suluyor). Yüksek pla
tolarda, özellikle Sakarya'nın batısında" düzlük az olduğundan, yörede hayvancılık ta
rıma oranla daha fazla görülmektedir. Orneğin, ova ve plato köylerinde tarım alanları

nın meralara ve yine küçükbaş hayvan sayısının meralara olan oranlarını karşılaştırır

sak, aradaki büyük fark plato köylerindeki hayvancılığın önemine işaret eder.

Ova köyleri PlatoKöyleri
Yassıhöyük Kıranharman Hacı Tuğrul Yeni Köseler

Mera / tarla (ha.) 1:4 1:3 2.5: 1 2:1
'Mera /hayvan
sayısı 1:3.5 1:1 1.6: 1 15:1
Hane başına

Hayvan sayısı 3.3 8.4 30 8.3
Hane başına tarıma

elverişli alan (ha.) 20 23 20 10.9

, Mera alanına oranla, küçükbaş hayvan sayısı

Yassıhöyük'te, 2,500 hektarlık alanın, 1900'ü tarım, 400'ü ise mera olarak kul
lanılıyor. Tarlalar merkeze göre 500 m.den 6 km.ye kadar uzanır. Ortalama tarla büyük
lüğü hane başına 15-20 hektar olup en varlıklı 4 ailenin tarlaları 100'er hektarlıktır. En
verimli topraklar Sakarya ve Porsuk yakınındadır. Tahıl da dahilolmak üzere, şeker

pancarı, soğan yetiştirilir. Çiftçi tarlasından azami verimi almak için %40 tahıl, %25 şe

ker pancarı/soğan, ayçiçeği ve %15 kavun eker, %20'sini ise nadasa bırakır (Resim:
10). Burada hayvancılık tarıma göre ikinci derecede önemlidir ve yaklaşık 1,500 küçük
baş hayvan gün içinde köy merasında otlar ve akşam köy ağıllarına döner. Ancak en
soğuk kış aylarında (aralık-ocak-şubat) yem verilir.

Piato Köyleri: Yüksek plato köylerinde hayvancılık tarımdan önemlidir. Plato ta
rımını ova tarımından ayıran başlıca 3 faktör vardır: (1) tarıma elverişli arazinin %
50"sinin 2 yıl nadas-ekim olmak üzere dönüşümlü olarak kullanılması, (2) ürün çeşit

Iemesi ve (3) kimyasal gübre yerine genelde hayvansal gübre kullanımı. Yassıhöyük'ün

yaklaşık 20-35 km. batı ve kuzeyinde, kayalık dağların arasında kalan ve tarıma elve
rişli her karış toprakta, genelde geleneksel aletlerle tarım yapılmaktadır. Burada yıllık

ortalama yağış 300-350 mm.dir, ayrıca kuyu suyundan da faydaianılır.

Yine plato köylerinde temel ürünler olan buğday, arpa devlete satılır; tarım alan
larının yalnızca %10-15'ine ekilen soğan, haşhaş, kimyon, susam ve ay çiçeği ise pe
şin para karşılığı tüccara satılır. (Ova köylerinde ise bu ürünler toplam alanın %40'nı
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içerir). Susam, kimyon ve bazı bakiagilier gibi düşük ısıya dayanıklı bitkiler, nadasa bı

rakılan topraklarda, tahıllarla dönüşümlü olarak ekilmektedir. Ticarı hayvan yemlerine
ek kışlık yem olarak yetiştirilen mısır, yulaf, burçak da önemli ürünlerdir. Plato köylerin
de uygulanan yöntemler, yani ürün çeşitlemesi, emek yoğunluğu, maliyet artırıcı ol
makla beraber, hem sürülere istikrarlı yem sağlar hem de toprağın verimini ve nemini
koruduğu için fiyat-fayda oranı açısından yararlıdır.

Yassıhöyük ve diğer ova köylerindeki uygulamanın aksine, yakın geçmişte oldu
ğu gibi günümüzde de plato köylerinin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. Hayvan
cılık bir yandan ek gıda sağladığı gibi, bir yandan da ek parasal (surplus) kaynak sağ

lar (örneğin, dinsel ve sosyal etkinlikler, eğitim ve benzeri masrafları karşılamak üzere).
Örneğin, Şabanözü, Hacı Tuğrul, Yukarı Ömerler gibi plato köylerinde, hayvan

cılık daha kazançlıdır; çobanlarla, uzak otlaklara giden sürüler 10 ay boyunca oralarda
kalıp değişik bitki türlerinden yararlanırlar. Sonuç, sağlıklı, daha doğurgan, dolayısıyla
da yatırım-verim oranı yüksek sürülerdir.

Yatmm-Verim
1 Hektar tarladan 1.5 ton arpa elde edilir.
1.5 ton arpa da 15 koyunun kışlık yemini sağlar;

15 koyunun kışlık yemine karşılık,

720 lt. süt; veya 420 kg. yoğurt;
veya 100 kg. beyaz peynir; veya 15 kg. tereyağ
+ 25 kg. yün elde edilir.

Yörede hayvancılığa dayalı ekonomiye verilen önemin mantığını anlamak için
bunun ardında yatan bazı doğal ve kültürel faktörleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Engebeli topografik koşulların, tarım alanlarını kısıtlaması.

2. Plato köylerinde otlakların tarım arazisinden fazla olması.

3. Sürülerin su kaynaklarından yararlanabilmesi.
4. Tarım ürünlerinin yetişme mevsiminde yağışın yetersizliği.

5. Süt ürünlerinde azami verimi elde etme ve sürüleri çoğaltma yöntemlerinin
kullanılması.

6. Köyotlaklarının kira ve ağııların tamiri karşılığı göçerlyörüklere kiralanması.

7. Aile geleneği olarak çobanlıktan duyulan övünç.

ARAZi KULLANıMıNDADEGiŞiMLER
Bugünden 1950 yılları öncesine baktığımızda her iki havzada ve plato alanların

da hayvancılığın tarıma oranla azaldığını görüyoruz). Ancak doğudaki sulak ova köy
lerinde bu azalışın daha çarpıcı olduğunu tespit ettik (Resim: 11, 12).

1940'lara dek yanlızca üç köye (Şabanözü,Yassıhöyük, Hacı Tuğrul) ait olan Sa
karya havzasının doğu ve kuzeyinde bulunan yaklaşık, 150,000 küçükbaş hayvan bes
leme kapasitesi yine yaklaşık 30,000 hektarlık alandaki hayvan sayısı, günümüzde
10,000 baş hayvana kadar düşmüştür. Araştırmamız hayvancılığın geçmişteki durumu
nu açıkça ortaya koymuş ve 80'in üstünde ağ ıl, salak (çevrili açık alan) ve geniş otlak
lar saptanmıştır (Resim: 13,14,15). Bu sayıya yıkık ağıılar katıldığında geçmişteki tah
mini ağıı sayısı 15 katına ulaşır.

Aşağıdaki tabloda da görüldÜğÜ gibi her iki bölgede de tarım ilerlemiş, hayvan
cılık gerilemiştir. Ancak bu büyük fark toplamdadır, plato yerleşmelerinde bu denli çar
pıcı değildir. Sakarya'nın doğusunda, günümüzde tarım yüksek plato ovalarına, dik dağ
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yamaçlarına (Medetkaşı, Dua T. Basrı Kale) uzanıyor. Batıda ise, arazinin kayalık ve
engebeli olması buradaki tarlaların dağın[kl[ğ[na yoi açmaktadır. Bu yörede tarlaların

köylerden uzaki[ğ[ 9 km. ye kadar çıkmıştır.

OOGU SAKARYA KÖYLERi (ova- plato)- araştırma alanı, 270 km2

Günümüzde Gecmiste
Tarım alanı: 20,250 ha.-% 75 Tanrn alanı: 4,050 ha.- % 15
Hayvancıhk: 5,940 ha.-% 22 Hayvancınk'zt ,600 ha.-%80

BATI SAKARYA KÖYLERi (ova-ı platoj-araştrrma atarn.zao km2 dir.
Günümüzde Geçmişte

Tarım atanı: 15,400 ha.-% 55
Hayvancılık: 11,200 ha.-% 40

Tarım alanı: 4,200 ha.-% 15
Hayvancılık: 22,400 ha.-%80

Traktör kullanurundan önce ise tarım sadece su havzaları ve düzlüklerde, saban
ve hayvan gücü ile yapthyordu ve 1100 m. ye kadar çok kısrth alanlarda kuru tarıma

rastlaruyordu. Geniş, düz ovalar çoğunlukla mera olarak kullanılıyordu. Bunun bir gös
tergesi de bölgede tespit ettiğimiz çok sayıda kullamlan ağ[1 ve terkedilmiş kalmtrlardrr.

Doğu Sakarya araştırma alanındaki Aşıroğlu Ovası'nda görülen ilginç bir uygu
lama, ağ[lların, vadileri ayıran sırtlara diziimiş olduğudur. Vadilerin bölünmüş olması,

her sürüye, kendine ait bir alan sağlad[ğ[ gibi, otların tüketilmesini de engeller.
Öte yandan, yan yana diziimiş ve aralarında doğal engelolmayan ağıılar da var

dır. Bunun sakıncası ise hem aşırı otlak tüketimine, hem de zaman zaman ihlilaflara
yol açmasıdır.

Bilindiği gibi hayvancılıkta, ağ[lIarın bulunduğu büyük otlaklarda 3 unsurun bir
arada bulunması gerekir: 1.su; 2. köylere yakınlık (1-5 km. mesafede); 3. korunaklı
alanlar. Otlağa uygun olmasına karşın, susuz ve korumasız olan alanlarda, eski/yeni
hiç ağıı yoktur. Tarım arazisinin genişlemesi, pek çok su kaynağının kuruması, yem ma
liyetlerindeki artış ve yanlış politikalar sonucu, Sakarya'nın batı yöresinde bulunan ağ[1

sayısı 52'den 12'ye düşmüştür. Her ne kadar bu yörede meralar tarlaya dönüşmektey
se de, topografyadan dolayı hayvancılık tarıma oranla hala ön plandadır.

Sonuç olarak, Gordion yöresinde yapılan etnografik araştırrnalanrmz, bize arke
olojik verilerin aydmlatamadığı, antik ekonomik sistemleri (Frig ve diğerleri) yorumlama
ve incelemeye yarayacak aynntılı bir geniş çerçeve sağlamaktadır. Yani,arkeolojik mal
zemeye dayanarak analoji yapabilmenin yanı srra,oçağların geçim ekonomisi, ürünler,
yatırım-gelir rakamları ve yerleşim seçimlerinde uygun çevresel ve kültürel faktörleri
içeren bir tablo ortaya çıkarabiliyoruz. Ilerki yıllarda arkeolojik ve çevresel (yüzey araş

tırması. jeomorfolojik, fauna ve flora) verilerin her birinin analizi yapıldıktan sonra bu
tablo, özeüikle Frig çağı yerleşme ve ekonomi tarihinin aydmlanrnasma yardımcı ola
caktır. Orneğin, Frig çağı Gordion'da bulunan çok sayıda koyun/keçi kemiği, dokuma
aletleri, yün ve kumaş kalıntılarına dayanarak, yörede geleneksel tarımın yanı sıra ya
pılan hayvancılığın ne denli yoğun olduğunu saptadık. Etnografik verilerimiz de, antik
çağlarda çiftçilerin kullanmış olabilecekleri stratejileri ve kırsal halkın yaşam tarzını bel
geleyerek, arkeolojik verilere can katmış olacaktır.

2002 mevsimi araştırmalarımın konusu yine ekonomi ağırlıkl[ olup Yassjhöyük
Köyü'nde hane ekonomisi çerçevesinde, kaynaklannın üretimi, tarım/hayvancılıktan el
de edilen gelir-gider, aile fertlerinin iş organizasyonu ile ilgili verilerin toplarıması ve yo
rumunu kapsayacaktır.
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Resim 1: Hava fotoğrafı, 195Qisağ köşede Midas Tümülüsü; üstte Gordion si
tadel kazılan; altta Yassihöylik Köyü

Resim 2: Midas Tümülüsü'nden batıya doğru köye bakış
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Resim 3: Çalışma yöresi: Sakarya Nehri'nin doğu ve batı kesimleri ve çev
re koylerı

Resim 4: Sakarya Nehri havzası ve yüksek plato köyleri
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Resim 9: Yassıhöyükle bir
ailenin yıllık eki
ni

Resim 8: Midas Tümülüsü'n
den hareket eden
davann günlük ge
zisi
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Resim 11: Arazi kullanımı (bugün): Doğu
Sakarya yöresinde larım (açık
renk, mera alanları (koyu renk)

Resim 12: Arazi kullanımı (1950öncesi): Do
ğu Sakarya yöresinde tarım (açık
renkli) ve mera alanları (koyu
renk)
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Resim 13: Doğu Sakarva Pıaıo
su,1000 m.de, Kabal
Deresi üzerinde en
büyük -,llarda,,'biri:
850nı"'anda y;ıkla
şık 1,200ko\IUr>I<uzu
7 ay süreylekalıyor.



Resim 14: Batı Sakarya Platosu, Köy ağılı (950 rn.de), Gençali Köyü'nde Keçi Ka
le'nin doğu yamacında kurulmuş, yaklaşık 1000 koyunlkeçiyi kış ayla
rında barındırıyer

Resim 15: Hasan Sedir ağılı krokisi. Batı Sakarya Platosu, 900 m.de
ı

Gençali
Köyü'nde, 700ı<oyunlkeçiyisadece Kışın barınaırıyor. Yak aşık 125
yıllık yörede çalışır durumdaki en eskı ağıılardan biri
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KNİoiA ETNOARKEOLOJiSİ 2001 :
TARiH VE TEKRAR KULLANILMIŞANTiK MALZEME

Begümşen ERGENEKOW

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri Yük
sek Lisans Programı çerçevesinde, Tarihi Çevre Değerlendirme ve Araştırma Merke
zi'nce (TAÇDAM) 1993'ten beri Güneybatı Anadolu'da yürütülen Datça-Burgaz antik
yerleşimi kazısına (Datça, Muğla) bağlı olarak arkeometrik çalışmaların yapılmasına
1998 yılında başlanmıştır. Günümüzdeki ve geçmişteki toplumların kültürlerini incele
yen antropolojinin yan dallarından biri olan arkeolojl de, kendi ıçınde komşu disiplinler
le birlikte çalışmanın verimli ve kendisi için aydınlatıcı olmasının farkına varılmasıyla

disiplinler arası ekipler halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Geçmişin kanıtlarını orta
ya çıkaran arkeologlar bugünkü kültürler içinde eğitildikleri için yine dayanak noktaları

şimdiki yaşamlardır. Bu çerçevede; geçmişi daha iyi aydınlatabilmek ve ele geçirilen
buluntuları daha iyi yorumlayabilmek için günümüzde geleneksel tarım ve hayvancılık

la yaşamlarını sürdüren köy kültürlerinin incelemesi amacıyla başlatılan Knidia Etnoar
keoloji Araştırması da aynı yıl, yani 1998'de başlamış; 1999, 2000 ve 2001yıllarında

devam etmiştir'.

Alan
Muğla ili 'nin en ucunda, Akdeniz ile Ege arasında kuzeydoğu-güneybatı doğrul

tusunda uzanan, yüzölçümü 41.869,5 hektara, uzunluğu ;;:0 km., en dar yeri 500 m.
(Balıkaşıran-Bencik arası) en geniş yeri 17 km.3 olan ve "Ozel Çevre Koruma Bölge
si"4 olarak tespit edilen Datça Yarımadası'nda bir ilçe merkezi (Iskele, Dadya, Reşadi

ye, Ozbel Mahalleleri) ve 9 köy bulunur. Nüfusu 11.458 kişidir. 2001 sezonunda konu
açısından taranan alan, Datça Yarımadası'nın güneybatı yönünde bulunan "Betçe yö
resinin" Cumalı, Çeşme, Yazı, Belen, Kumyer ve kuzeydoğuda bulunan Datça yöresin
de eski ilçe merkezi Reşadiye'dir.

Begumşen ERGENEKON, SOSYfll Antropoloq, Arkeomeiri Yüksek tjsans Programı Fen Bilimleri Enstitüsü, ODTÜ,
ınönü Bulvan. 06531, AnkararrURKIVE berge@metu.edu.tr. 03122356023 (ev), 03122103932 (ofis).
Bütün fotoğraflar, B. Ergenekon tarafından çekilmlştir,

Ergenekon, B. 2001, The Role of Etnoarchaeology in Archaeometry with exampfes from Çatalhöyük (1998), Kerke
nes (1995-97), Datça-Burgaz Excavations andthe Cnidian Ethnoarchaeology 1998-99, 18. Araştırma Sonuçları Top
lanflsl2. Cilt, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Md., Ankara.

2 Amenajman Planı, 1990-99 Plan Uygulaması, Muğla Orman Genel Md. Marmaris Orman işletme Md., Orman Genel
Md., Ankara S. 262.

3 Datça ilçesi Brifing Dosyası, Mart 1999, Datça Kaymakamlığı, s. 1.
4 Özer, Ali, Fatma Sevim ve Diğerleri, 1994, Özel Koruma Bölgesi Datça-Bnzburun.Özel Çevre Koruma BölgesiTanı

tım Serisi No. 11, Yayın No.30, Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanllgı, Sevinç Matbaası, Ankara.
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Yöntem ve Konu
Genelde incelenmekte olan konular tarım ve hayvancılık, mekansal örgütlenme

(yerleşim, tarım arazisi, doğal kaynakların birbirine oian konumu ve yollar), mimari, in
san ve kültürdür. Araştırmalar her yılın ağustos ayında yapılmakta ve veriler gözlem,
görüşme, sözlü tarih, ekonomik coğrafya ve mekan analizleri, fotoğraflama, kayıt, çi
zirn, belge ve literatür tarama yöntemleriyle elde edilmektedir.

Bilimsel Kongreler
incelemede elde edilen veriler, Kasım 2001 tarihinde ingiltere'de, Wales Üniver

sitesi'nde "Anthropology, Archaeology and Heritage in the Balkans" adlı kongrede "00
rian Archaeology and Local Folklore in Datça başlığıyla bildiri olarak sunulmuş ve "00
rian Archaeology, History of Art and Local Folklore in Datça, Türkiye" başlıklı makale
yayınlanmak üzere gönderilmiştir5 . 21-25 Nisan 2002 tarihlerinde Amsterdam'da ger
çekleştirilen "33. Uluslararası Arkeometri Sempozyumu"nda ise Utilization and Recyc
Iing of Archaeological Materials isimli afişle tanıtılmış ve Mayıs 2002 'de de Kültür Ba
kanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı'nda

yukarıdaki başlıkla bildiri olarak, slaytlar eşliğinde sunulmuştur.

Arkeolojik Malzemenin Yeniden Kullanımı

Arkeololik malzemenin yeniden kullanılması, tarihi eserleri koruyan yasa gereği

imkansızdır. Izinli kazılar, Kültür Bakanlığı'nca görevlendirilen Bakanlık temsilcilerinin
denetiminde gerçekleştirilir; ele geçirilen tüm eserlere birer arşiv numarası verildikten
sonra envanter kaydı yapılır; çizim, koruma ve onarımıarı yapıldıktan sonra eserlerin
bazıları torbalanıp kasalar Içinde ve gerekli hava koşullarında kazı evi veya müze de
polarında saklanır. Bazıları ıse sergilenmek üzere müze vitrinlerine yerleştirilir. Dolayı

sıyla, bu çalışmanın konusu olan ve tekrar kullanılmış arkeolojik malzeme söz konusu
yasadan evvel kullanıma sokulmuş eserlerie ilgilidir ve bu eserler yine Bakanlık temsil
cileri tarafından yerlerinde tespit edilerek kayıt altına alınır, takip edilir.

Diğer taraftan evlerin baştan yapılması için yıkılması veya onarma yoluyla değiş

tirilmesi; eski yapılardan alınan malzemenin yeni yapılarda kullanılması; mezar soy
gunları, define arama, yangın, işgal, hava kirliliği nedeniyle insanlar eliyle ve deprem,
yanardağ patlamaları, su baskınları, hava kirlenmesi vb. nedenlerle eski eserlerin tah
rip olması çağlar boyunca sürüp gitmiştir. Yasal ve kaçak kazılar da tahrip edicidir. An
cak yasal kazılardaki tahribata rağmen; ölü toplumların nasıl yaşadıkiarını, ele geçiri
len kanıtlara ve varsa yazılı kaynaklara dayanarak, bilimsel sezgi yoluyla, arkeologlar
ca ortaya çıkarılabilmesi olasılığı teselli edicidir. Diğer taraftan, bir yerleşimin bakir top
rağa ulaşana kadar mı yoksa bir dönemin yerleşimini oldukça iyi yansıtan bir tabaka
da sonlandırılarak, korunmasının mı uygun olacağı kazı ekipleri ve Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü tarafından verilecek ortak kararlar arasındadır. Kazılar belirli bir ta
bakada bırakılabilir ve o yerleşimin izleri sonsuza dek yok olmadan bulundukları gibi
korunabilir. Güzel örnekler arasında en tanınmışı, şüphesiz, Vezüv Yanardağı'nın kül
leri kazılarak ortaya çıkarılan Pompeii'dir. 1998'de gördüğüm ve beğendiğim bir diğer

örnek ise Budapeşte kent merkezinde bulunan Roma garnizonu temellerinin sergileni
şidir. Müzede buluntulardan bazı örneklerin yanı sıra arkeometrik çalışmalardan elde
edilen bilgiler de ziyaretçilere sunulmaktadır.

Geçmişte Oatça
Kendüerlnl daha çok bir adalı olarak gören Datça'lıların tarihi ve kültürel bağla

rı 6 başta Kos (Istanköy), Hodos ve Sömbekı (Simi) gibi deniz yoluyla ulaştıkları çevre-

5 Ergenekon, B. Dorian Archaeology, History ofAriand Loeaf Faikfare in Datça, Türkiye, (basımda) Universityof Wa·
tes.

6 Bean, GeorgeE. EskiÇağda Menderes Ötesi(1. Baskı), ArtonYaymevl. istanbul 2000. s. 139, 156, 159.
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deki Ege adaları ve geçmişte Loryma (Bozburun), Bybassos (Orhaniye), Kastabos (Hi
sarönü), Physkos (Marmaris)? Kaunos (Köyceğiz), Telmessos (Fethiye) Halikarnassos
(Bodrum), gibi Muğia'nın büyük küçük eskı kıyı yerleşimleriyleB olan tarihi, kültürel ve
ticari bağları nedeniyle atalarından kalma eser ve dogayia kendilerini özdeşleştirmek
te, gerek masal ve efsaneler gerekse de inançları yoluyla onlara sahip çıkmaktadır. Bu
nedenie kültür ve tabiat varhklannm korunrnasıyla ilgil[ 2863 sayılı yasa çıkıncaya ka
dar onları kendi imkanlarıyla korumuş, onarmış veya kullanrnışlardır. Yüksek kurulun
Knidos ve Datça-Burgaz gibi sit alanlarının korunrnasıyla ilgili uygulamaya yönelik Ilke
kararları ve koruma kuralları doğrultusunda1. derecede sit ilan edilmesi nedeniyle ima
ra ve işletmeye kapatılması netıcesinde hak sahiplerine başka yerden devlet arazisiy
le topraklanru değiş tokuş etme imkanı saölanrruştır.

Bu eserleri sahiplenmeleri ve korumaları yasayla kamu kurumlarına geçse bile,
bugün Datçalılarhala yarımadalarındançıkan eserlerin Datça dışındaki yerli ve yaban
cı müzelere nakledilmiş olrnasrru onaylamarnaktadırlar. Uğruna imzalar topladıklan ve
arbedeye girdikleri bu eserlerin temsil ettiği Datça tarihi kaynaklara dayanarak kısaca

şöyle özetlenebilir:
Paleolitik ve neolitik yerleşimiere coğrafya ve iklim olarak pek <el,!~rişli olan Dat

ça'nın bu geçmişi araştmlrnadıör için bllinmiyor. Dolayısıyla burada 1.0.11. yüzyılda

Ege üzerinden gelen Oor göçerleri tarafından yerleşlldiği ve giderek çevreye yerleşen

çjiğer Dor'larla birlikte önce altı: Halikarnassos çıkarıldıktan sonra, Knidos, Kos, Rodos,
lalisos ve Lindos'tan müteşekkil beşli bir kent birliği oluşturulduğu yazıl: kaynaklardan
öğrEin.!lmiştir. Datça'da en göze çarpan ve kolay ulaşılabllirolan eski yerleşimler Dad
ya (1:0: 1000-400) ve Knidos'tur (1.0. 400-I.S.1100)9.

Pers istüası sırasında kumandan Harpagos yanrnadayı, Knidyahlann kanal aç
ma girişimlerine rağmen alrmştırıv, "200 y[1 süren Perş I]akimiyetinden sonra Knidos'un
Delos Deniz Birliği'ne girdiğini görüyoruz. Knidos'un 1.0. 39'dan itibaren hakimleri Ati
na, Rodos ve Sparta'dır. Ancak Sparta'nın deniz hakirniyetl Aslanlı burun önlerinde ya
pıları deniz savaşıyla sona erdikten sonra Büyük ıskender'e boyun eğen Knidia, onun
ölümünü takip .~den 50 y[1 süresince de Bergama Kralı Attalos Kaunos'un salemtanna
maruz kalır, 1.0. 297'de M[s[r firavununa vergi vermeye başlamış, 1.0. 190'da Suriye
ile Roma arasındaki savaş Hornanhlanrıgalibjy?tiyle sona erince Knidos bağtrnsızhkla

ödüllendirllir. Ama Pontus Kral: Mithridates'in 1.0. 88'de hücumlarınauğrarken bir yan
dan da korsan saldınlanna uğrar. O nedenle, bugün bile köyler denizi. qören ama de
nizden görülryıeyenbir şeklide gizlenmiştir. Knidos'lu asil Gaius Julius, 1.0. 48'de Efes'i
ziyaret eden Imparator Caesar Ile imzalanan, sonra Augustus tarafından da onaylanan
"Civifas Libera" Ile tekrar siyasal bağ[ms[zl[ğına kavuşmuştur. St. Paul'ün Efes'ten,
meşhur poyraz nedeniyle deniz yoluyla Knidos'a geçemediğini öğrenmekteyiz. Hırlsti
yanlık Döneminde Knidos Aphrodisias cemaatine baqlıdtr. Geç Roma Döneminde öne
mini yitiren kent ve yarımada 7. yüzyılda Arap saıdrnlanna uğramış, daha sonra Sel
çuk Sultanı K[I[ç Aslan tarafından 1095'te ele qeçiritmiştir. 1282-1304 yrllarında Mente
şe Beyliği tarafından idare edilmiş ve 1392'de Osmanlı Imparatorluğu'nakatılmıştrr''n.

Bu dönemde Alanya, Kuşadası. vb. Datça yarımadası da bir korsan yatağıdır. Yerli hal
ka göre, Datça'run şimdiki ahalisi bundan 500 y[1 önce buraya yerleşen Yörük ataların
torunlandır. 1923'ten evvel Osmanlı Rodos vilayetine bağhyken önce Aydın'a sonra
Muğla'ya bağı [ bir Ilçe merkezi olmuştur.

7 Umar, Bilge 1999 Karia inkırap vaymevl, İstanbul.

8 Öz, Hikmet; SOzen, Behçet: Alpözen. Oğuz; Malkoç, lbrahlm: Morçöı, Çiğdem; çekıcı. Mehmet: Özen, Erol; Muğla
Müzelen Ören Yerleri, Muğla Valiliği JI Kültür MüdOrlüğü, Ege Sanat Merkezi Tlc.Ltd.Şti., ızmir.

9 Demand Nancy 1989 Did Knidos ReallyMove?The Literary and Epigraphica/ Evidence. Classical Antiquity, Vol.8,
No. 2, October.

10 Ergenekon, B. 2002, Knidia Etnoarkeolojisi 2000 Raporu, 17.Arkeomerri Sonuç/an Toplantısı, T.C.Kültür Bakanlığı.
Anıllar ve MüzelerGenel Müdürlüğü, Ankara s. 71-79.

11 Sönmez, Oktay1998 Knidos:Mavide Uyuyan Güzel, Ege Yayınları.
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Kültürel Mirasın Sahipleri
Datça-Burgaz kazılarında ele geçirilen buluntular, önce kazı evi deposunda da

ha sonra ise Hızırşah yolu ve köy sınırları içinde bulunan ve eski seramik atölyelerinin
karşısında yer alan Bizans Kilisesi'nde saklanır. Ancak köy haikı, içinde freskolar bulu
nan bu kilisenin bir rnüze olarak ziyarete açılmasını istemektedir. Knidos kazısında

çıkarılan eserler yine kazı evi deposuna konmakta, oradan da Marmaris veya Bodrum
müzelerinin deposuna nakledilmektedir. Yazı Köyü sakinieri 1999 yılının Eylül ayında
Marmaris'e nakiedilmek istenen eserlerin gidişine mani oimaya çalışmış ve köy kadın

ları ile jandarma arasında arbede çıkmıştır.

Datça'nın aydınları; Charles Newton tarafından British Müzesi'ne götürülmüş

01an ' 2 "Oturan Demeter" ve "KnidosAslanı" gibi eserlerin geri getirilmesi için, 1970'ler
den beri sürdürülen girişimlerden bir sonuç alamamıştır. Diğer taraftan, inşaat izni bu
lunan, imar izni verilen sit alanıarında temel kazıları bir Bakanlık temsilcisinin gözeti
minde yapılabilmekte ve çıkan eserler koruma altına alınmaktadır. Bazı eski eserlerin,
Bakanlıkça kayıt edildikten ve bedeli ödendikten sonra özel şahıslar tarafından saklan
masına izin verilmekte ve her yıl adresinde denetlenmektedir.

Yakın tarihe ait eşyalar tarihi eser olarak görülmediği için rahatlıkla el değiştirmek
te veya atılmakta veya kaderine terk edilmektedir. En yaygın örnekler arasında atlı ara
balar, kağnılar, bunların tekerlekleri, ahşap veya metal ziraat aletleri, oymalı kapılar, ta
van göbekleri, dolaplar, kirişler, eski taş evler, zeytinyağı mengenleri, sarnıçlar, mezar ve
değirmen taşları bulunur. Alınıp satılan bu eserler koleksiyoncuların eline geçtiği zaman
çok yüksek paralarla el değiştirmektedir. Ancak çoğu, yeni Datçalıların (Datça'nın dışın
dan gelen Türkler ve yabancılar) ev ve bahçelerinde şimdi süs eşyaları haline gelmiştir.

Türkiye'nin başka yerlerinde olduğu gibi yarımada sokaklarında ve evlerin bah
çelerinde pek çok sütun parçasına, yapı bloklarına ve irili ufaklı lahlttere rastlamak
mümkündür. Sütunlar yapı malzemesi olmanın dışında en çok toprak damların düzlen
mesi ve yağmur geçirmemesi için sıkıştırılması amacıyla "Ioğ" ve düğünlerin vazgeçil
mez aşı olan keşkek için gerekli buğdayın dövülmesinde "dibek" olarak kullanılır. Re
şadiye'de bulunan caminin sütunlarının, toprak sahibi Mehmet Ali Ağa'nın isteğiyle

Charles Newton tarafından yollandığı yazılı kayıtlarda mevcuttur. Çocuk lahltlerinin ge
nellikle küçük baş hayvanlar için yalak olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Ev veya bahçe
duvarlarında susleri görülecek biçimde kabartma bezemeli Knidos, Datça Burgaz veya
diğer yerleşimlerden getirildiği anlaşılan yapı taşlarıyla örülmüş, inşaat tarihi 75-100 yıl

evveline giden evler ve bahçe duvarları mevcuttur. Bu gibi malzemelerden yapılmış ev
ler de Bakanlık tarafından kayıt edilir ve eğer ev herhangi bir nedenle yıkılmışsa, o mal
zemenin akıbeti görevliler tarafından araştırılır.

Kültür varlığı olarak kaydedilmeyen Osmanlı mezar taşları ticari amaçlarla yer
lerinden sökülerek satılmaktadır. Yerlilerin buna olan tepkisi ise bu mezar taşlarını ye
rinden oynatan ve mezarları bozan kimselerin kısa zamanda öldüğü söylentisidir. Böy
le bir olay Hızırşah yolu üzerinde bulanan Hızır Camii'nin restorasyonu sırasında ya
şanmıştır. Once bir tapınak, daha sonra kilise ve cami olarak kullanılan bu kutsal ala
nın bitişiğinde Hızırşahlı bir aileye ait olan tarlalarda bulunan aile büyüklerine ait me
zar taşlarının kepçeyle yerlerinden sökülmesinin ardından, iki ölüm olayı meydana ge
lir. Ailenin torunu, 1997'de Kanada'dan döndükten sonra neler olduğunu öğrenir. Eski
Datça (Dadya) Mahallesi'nde dolaşırken bu mezar taşlarından bazılarını bir bahçede
görür ve bu taşın oraya, kazıyı yapan kepçenin sürücüsü tarafından getirildiğini öğre

nir. Sürücü 2 yıldır gördüğü düşlerden ürkerek mezar taşlarını sahiplerine iade etmek
istediğini söyledikten kısa bir süre sonra, devrilen toprak dolu traktörün altında can ver
miştir. Ardından başka bir sürücü aynı şekilde ölünce onunda böyle bir suç işlemiş ola
cağına inaruhr, Datça'da lanetlema ve lanetlenma korkusu, benzeri hırsızlıklara karşı

caydırıcı bir yaptırımdır.

12 1856'da.
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Yerel inançların tarihi eserleri korumada önemlı olduğuna ilişkin diğer bir örnek
ise Hızırşah Köyü'nün güneydoğu sınırını çizen ve köyün yamacında kurulmuş olan
Hacet tepesidir. Bu tepede bir Hacet evi bulunur. Bu Hacet evinde bir yatır olduğuna ve
bu yatırın başında edilecek duaların (dilek) kabul edildiği inancı yaygındır. Sabah gün
doğarken köye göre sağ yandaki elverişli yamaçtan tırmanılan bu tepeye varılınca, ön
ce bir namaz kılınır. Oradaki çalıya çaput veya naylon torba bağlanır, ortasındaki çuku
ra para atılır. Bu çukurda istihareye (ilahi mesajların rüya şeklinde görüldü~ü kutsal uy
ku) yatılır. Görülen rüya dileğin nasıl gerçekleşeceğinigösterir. 1999 yılı Agustos ayın

da, bir rehberle birlikte Dadya'dan güneybatıya doğru hareket ederek önce daha alçak
ve yayvan bir tepe olan Datça Kalesi'nin surlarına ulaştık. Zeytin ağaçları ve hacakla
rımızı çizen çalılar arasında 1.5 saatlik bir tırmanıştan sonra Hacet tepesine vardık. Va
kit öğleye yaklaşmakta olduğu için sıcaktan ve terden bunaimıştık. Yayvan olan bu te
penin batısı iki el büyüklüğünde düzenli olarak yığılmış taşlardan meydana gelmiş ve
mezar odası içine çökmüş bir tümülüsü andırıyordu. Ataism olarak bilinen ve ölüden
dua ve adak yoluyla medet umma olarak gerçekleşen bir türbe ziyaretinden başka bir
şey değildi yapılan. Yorgunluktan ve sıcaktan ortadaki küçük çöküntüye vardığımda,

yorgunluktan ve sıcaktan dinlenme ihtiyacı duydum. Etrafa bakıldığında güneybatı yö
nünde daha alçak iki tepede lümülüs olabilecek taşlı iki zirve daha vardı. Tepenin he
men dibinde Hızırşah, batıda Karaköy ve aynı doğrultuda Bodrum'dan gelen arabalı

vapurların yanaştığı Körmen Körfezi, kuzeyde Kızlan ve daha ötesinde Emecik, kuzey
doğuda Hisarönü Körfezi, doğuda ve daha yakın planda Gebekum sahili görünüyordu.
Kısa bir uykudan sonra geri döndük, Saat 1D.DD'da başlayan ve 15.3ü'da sona eren se
ferimiz 5.5 saat sürrnüştü, Bir Hızırşahlı'ya göre Hacet kelimesi Hazret-i Havva'nın baş

ka bir adı olan "Hace" kelimesinden türernişti.

Yazı Köyü'nün, Belen Mahallesi sınırları içinde bulunan çatısı ve içi yok olmuş

bir kilise sonra cami olmuştur; bahçesi ise artık mezarlık olarak kullanılmaktadır. Bah
çede bulunan bezemeli kuyu ağzı yekpare mermerden yapılmış olup kabartma muhte
melen yakındaki Knidos'tan getirilmiştir. Bunun uzun yıllar kullanıldığı, mermerde mey
dana gelen derin kement izlerinden belli olmaktadır. Yazı Köyü'nün eski ilkokulunda ya
lak olarak kullanılmış iki çocuk lahdi, bahçe kapısına dayalı 1.5 m. boyunda bir çift rner
mer sütun, yaz kış orada durur. Knidos'un 12 km.lik su kanalından geriye pek az bir
şey kalmıştır; çünkü bu toprak borular, civardaki köyevlerinde yağmur oluğu vazifesi
ni görür. Bazı alaturka tuvaletierin taşları da düzgünlüğü nedeniyle yine Knidos'tan ge
tirilmiş eski yapı taşlarından yapılmıştır. Cumalı'da, köy çeşmesi karşısında bulunan
eski bir ev şimdi samanlık olarak kullanılmaktadır. Bu eski evin tüm çerçeveleri eski
taşlardan yapılmıştır. En ilginç tarafı ise, artık kullanılmayan giriş kapısında yer alan
mezar taşından yapılmış ve enine konmuş kapı kirişidir. ~eç Roma Döneminde Titus
Flavius'un kızı ve Titus Flavius Soliros'un karısı Ligidos'lu lulias isimli bir kadına ait ol
duğu anlaşrlrmştırw.

Knidos yolu üzerinde Yaka Köyü'ne ait bir Osmanlı mezar taşının üstünde eski
Türkçe yazının Latin harfleriyle yazılışı ise şöyledir:

EL·BAKi
FENADAN BAKAYA EYLEDi RIKLET (Budünyadan öbür dünyaya göçtü)
HAKEDE KABRiNi RAVDE·j CENNET (Tanrı kabrini cennet bahçesi eyleye/ede)
OSMANZADE MERHUM ıBRAHiM (Osman oğlu merhum ıbrahim)

RUHUNA FATiHA (Ruhuna Fatiha)'4
Hırıstiyanlığın Anadolu'da yayılmasından sonra "Bizans Döneminde, Knidia ko

yu bir taassubun altına girdiği için, burada bulunan Dar, lan ve Roma sanat eserleri ve
tapınakları Hıristiyanlar tarafından tahrip edilmiş ve mezarlar soyulmuştur. Yerlerine Ki
liseler, şapeller ve manastırlar yapılmış, özgür düşünce, sanat ve bilim, şenliklerle bir-

13 Stavros Yolcuoğlu, Ankara Üniversitesi, DTCF, Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü.
14 Prof. Dr. Mehdi [lhan, ODTÜ, Tarih Bölümü.
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likte Knidia'da refah sona ermiştir. Buna karşın 7. ve 8. yüzyıidaki Arap baskınları sıra

sında Hırıstlyaniarın eserleri büsbütün yağmalanmış ve soyulmuştur. Bununla son bul
mayan yajjmalama Mısır Hldivi Kavalalı Mehmet Paşa'nın tiyatro oturaklarını Kahirede
yaptıracagı saray ve resmi binalar için söküp götürmesinin ardından (1769-1899), onun
yarım bıraktığı yerden Charles Newton devam ederek padişah fermanıyla sütunları Re
şadlye'ye, Knidos Demeteri ve Aslanını; Bodrum Mozolesi'yle birlikte gemitere yükie
yerek Londra'ya taşıması ve antik tiyatronun kalan taşlarının Doimabahçe Sarayında

kullanılmak üzere götürülmesiyle bu soygun tamamlanrruştrr.vıe Şimdiki kazılarda ele
geçirilen arkeotojik eserler ise yukarıda da değiniidlği gibi, Datça dışındaki yerli müze
lere götürüldüğü için Datça ve haikı hala, mirasçısı olduğu eserlerini kaybetmektedlr.

Sonuç
Bilinen tarihi 3000 yıl evvele giden ve özel koruma bölgeleri arasında bulunan

Datça'daki tarihi ve doğal sit aianları ve eserleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları

nı Koruma Yasası ile güvence altına alınmıştır. Ancak son 2500 yıldır yarımadadaki an
tik yerleşimler ve eserler kah korsaniar, kah Hıristiyanlar, kah Araplar, kah Osmanlı
deviet adamları, kah Ingiliz asilleri tarafından yağmalanmış ve buna ahali seyirci kal
mak zorunda bırakılmıştır. Bazı yasal açmaların daha fazla kazılmayarak korunması ve
restore edilerek ziyarete açılması ile Datça ilçe merkeziyle Knidos'ta birer müzenin te
sis edilmesi, acil olarak çözüm bekleyen bir sorundur.

15 Sönmez, O. Bkz.Dipnot 11.
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Resim 1: Yekpare mermerden yapılmış Knidos Aslanı d.ö, 350-250) (British
Museum, kartpostal) 2001

Resim 2: Çeşme Köyü'nde terkediI
miş eski bir konağın içinde
ki dolaplar (2001)
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Resim 3: Mesudiye Köyü, Hayıt Bükü'nde yıkık bir su değirmeni ve köy muhtarı
(1998)

Resim 4: Belen Mahallesi'nde dam
düzlemek amacıyla loğ
olarak kullanılan kırık

mermer sütun (2001)
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Resim 5: Mesudiye'de keşkek döğmek i~i~
kullanılan merrner sunaktan "di
bek" (2001)

Resim 6: Reşadiy'e Camii'nin 1850'lerde
Knıdos tan .setirilen merrner sü
tunları (1997)

Resim 7: Datça-Burgaz'dan getirilen ve Reşadiye'de bir evin köşelerini oluştu
ran köşe taşları (2001)
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Resim 8: Çeşme Köyü'nde Knidos'tan gelme taşlarla inşa edilmiş eski ev

Resim 9: Hızırşah girişindeki Hızır Camii: önce tapınak, sonra kilise, şimdi cami
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Resim 10: Hızırşah ve Dadya arasında bulunan dilek dilenen ve taşlardan yapılma bir
tümUlüsü andıran Hacetevi Tepesi (1998)

Resim 11: Belen'in eski ki
lisesinin bahçe
sinde bulunan
Knidos'tan geti
rilme bir kuyu
ağzı (2001)
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Resim 12: Geç Roma Döneminde "Liggidos'lu Julias"a ait mezar taşından kapı keme
ri (2001)

Resim 13: Osmanzade İbrahirn'e ait (19. yüzyıl) me
zar taşı (1998)
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Resim 14: Taşları sökülerek Kahire'ye gönderilen ve istanbul'daki saray inşaatlarındakul
lanılan Knidos Tiyatrosu (1999)

Resim 15: Nurel Batırlı, Begümşen ve Emre Berge Ergenekon; ODTÜ, Türk Halk Bilimi
Topluluğu ögrencilerıyle (2000)
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BAZI BizANS VE SELÇUK SIVALARıNIN

ÖZELLiKLERi VE HAMMADDE KARAKTERisTiKLERi

Evin CANER'
ŞahindeDEMiRCi

Emine N. CANER-SAL TıK

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Anadolu'daki bazı ortaçağ yapılarına ait sıvaların ham

madde karakteristiklerini, fiziksel ve mekanik özelliklerini ve dayanıklılık durumunu be
lirlemektir.

Sıva örnekleri üzerindeki incelemeler, fiziksel özellikierin belirlenmesi (gözenek
lilik, yoğunluk, su buharı geçirimliliği), mekanik özelliklerin belirlenmesi (ultrasonik hız
ölçümleri, elastikllk modülü tayini), mineral yapısının bulunması ve petrografik analiz
leri içermektedir.

Sonuçlar, sıvaların fiziksel özellikleri bakımından çimento harçiarına göre; çok
daha yüksek gözenekli ve düşük yoğunluğa sahip olduğunu ve su buharı geçirimliliği

nin daha çok olduğunu göstermiştir. Ultrasonik hız ölçümleri sonucunda sıvaların da
yanımlarının yeterli olduğu görülmüştür. Petrografik analizler sonucuna göre bu daya
nımı sağlayan en önemli minerallerin opal-A ve dolomit olduğu düşünülmektedir. Bi
zans ve Selçuk Dönemlerine ait sıvalarda ana minerallerin aynı olduğu ancak oranla
rının farklı olduğu anlaşılmıştır. Kırmızı freskli sıvalarda rengi veren mlneralin hematit
olduğu anlaşılmıştır. Hematitin dolornit minerali ile birlikte bulunuşu hammadde kayna
ğı açısından önemli bir ipucu olarak nitelendirilebilir.

GiRiş

Sıvalar dekoratif amaçlı kullanıldığı gibi, asıl amaçları yapının doğrudan doğru

ya dış etkenlerden korunmasını sağlayan ve yapının dayanımını doğrudan etkileyen
malzemelerdır (Akkuzugil,1997).

Sıvaların bulundukları mekanın durumuna göre işlevler yüklenmiş olduğu düşü
nülebilir. Sıvalar, örneğin bir mekanın akustiğinin sağlanmasında, hamamlar gibi ısı ve
nem yalıtımının önemli olduğu mekanlarda nem ve ısı yaııtımında ya da kalın duvarlı

taş yapıların bazı mekanlarının kolaylıkla ısınmasında ve böylece farkiı mekanik ve fi
ziksel özeliikleriyle mekanların sağlıklı iş görmesinde yararlı olabilmektedir.

EvinCANER, FBE Arkeometrt .Anapilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi MalzemeKoruma
Laboratuvarı, 06531, AnkararrURKIYE.
Prof.Or. Şahinde_OEly1iRCi, ODTO Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, ODTÜ FBE ArkeomeIri Anabilim Dalı,
06531, AnkaraITURKIYE.
Pröf.Dr. Emine N. CANER-SALı:JK, ODTÜ Mimarlık Fakültesi MalzemeKoruma Laboratuvarı, ODTÜ FBEArkeomeiri
Anabilim Dalı, 06531, AnkararTURKIYE.
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Tarih! yapılar dayanım özellikleri ile de dikkat çekmektedir. Yüzyıllar boyunca
ayakta kalmayı başarmış yapıların dayanıklılığını; yapı malzemelerinin özellikleri ve
birbirleri ile olan uyumları saglamıştır (Livingston 1993, Tunçoku et.al 1993,1994).

Sıvalar yapıldıklan dönemin yapı teknolojisi hakkında birçok bilgi veren kaynak
lardır (Güleç 1992). Ote yandan günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış tarih! yapı

ların sıva teknolojisini anlamak, bugün tarih! yapıların onarımına ve gelişen sıva tekno
lojisine çok büyük katkılar sağlayabilecektir.

Tarih! yapılardaki sıvalar bölgelere ve yapı türlerine göre değişen hammadde
özellikleri ve hammadde kaynakları açısından farklılıklar gösterebilir. Bu farklılık ve
benzerliklerin belirlenmesi hammadde alışverişieri hakkında da bilgi edinilmesini sağ

layabilecek ve aynı bölgelerde art arda gelmiş kültürlerin yapım teknolojilerinin farklı

lıklarını gözlemekte yararlı olabilecektir.
Sıva maizemesi yakından inceiendiğinde onun bir bağlayıcı, dolgu ve katkı mad

delerinden meydana gelmiş kompozit bir malzeme olduğu anlaşılmaktadır (Güleç 1992).
Sıvaların bileşimleri performansları ile doğrudan ilgilidir. Bileşimi oluşturan bağlayıcı ve
agrega özellikleri, organik ve inorganik katkı maddelerinin karakteristikleri önemlidir ve
belirlenmesi gerekir (Wickens 1984, Luxan et a1.1989, Boenkendorf and Knöfe11993,Te
utonico et aL. 1994, Martinez-Ramirez et aL. 1995, Baronio et aL. 1997, Middendorf and
Knöfel 1998 a, b; Dheilly et aL. 1999; Young and Miller 2000; Tunçoku 2001).

Tarih! sıvalarda bağlayıcı olarak; kerpiç sıvalarda kil ve silt, alçı sıvalarda gips ve
kireç sıvalarda kireç görülür. Dolgu maddesi olarak ise çoğunlukla kum, pozzalana, kı

rılmış taş, mermer ve tuğla parçaeıkiarı kullanılmıştır (Güleç 1992). Tarih! sıvalara bir
takım iyileştirici özellikler vermek amacıyla bazı katkı maddelerinin eklendiği de görül
mektedir. Bunlar kan, idrar, yumurta akı, şeker, saman, çimen, hayvan kılları gibi mad
delerdir (Güleç 1992, Akkuzugil 1997).

Bu çalışmada Anadolu'daki bazı Ortaçağ yapılarına ait sıvaların hammadde ka
rakteristikleri, fiziksel ve mekanik özellikleri ve dayanım durumları belirlenmeye çalışıl

mıştır.

Çalışmada Kubadabad Sarayı ve Alanya Kalesi'ne ait bazı sıva örnekleri analiz
edilmiştir. Orneklerle iigili bilgiier Tablo 1'de verilmiştir.

Örnekler, biri dışında, ince sıva olup hepsi iç mekan sıvalarıdır. Örneklerden Bi
zans Dönemine ait olanların bazıları (Alanya Kalesi içindeki Bizans Kiiisesi ve Bizans
kulelerinden alınan örnekler) fresklidir. Bunun yanında Selçuklu sıvalarının birkaçı da
fresk tekniği ile yapılmış meşhur Selçuklu zikzak desenlerine sahiptir.

Fresk tekniği Selçuklu Dönemi kalıntıları arasında alçı ve çini tekniği gibi Selçuk
lu döneminde çok yaygın olarak görülmektedir. Scott Redfort 'a (Redfort 2001) göre kır
mızı zikzak motifli Iresklerin bulunduğu binalar ister kırsal kesimde olsun ister kentte ol
sun, o binaların devlet erkanına ait olduğunu gösterir. Redfort, kırmızının Bizans'ta sal
tanat simgesi olduğu gibi Selçuklularda da aynı amaçla kullanıldığını belirtmektedir. Ay
rıca Frank ve MemlOklarda 13. yy. hanedan armalarında görülen zikzak ve dama mo
tiflerinin yine Selçuklularda hanedanı temsil eden bir simge işlevi gördüğünü ifade et
miştir (RedIort 2001).

YÖNTEM VE DENEYLER
Bu çalışmada kullanılan Alanya Kalesi'ne ait örnekler; Orta Doğu Teknik Üniver

sitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı 'nın 1970 yılında Alanya Kalesi'n
de yaptığı bir restitüsyon çalışması sırasında alınmıştır. Kubadabad Sarayı örnekleri
ise daha önce bir doktora çalışması için Prof.Dr. Rüçhan Arık'ın izni ile alınmış, ancak
incelenememiş örneklerdir. Orneklerin 'ALP' olarak kodlananları Alanya Kalesi'ne,
'KGP' olanları Kubadabad Büyük Saray'a ve 'KSP' olarak kodlananları da Kubadabad
Küçük Saray'a aittir.

Örnekler, fiziksel ve mekanik özellikleri, hammadde bileşimleri ve özellikleri ve
katkı maddeleri açısından analiz edilmiştir.
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Fiziksel özelliklerin belirlenmesi için, yoğunluk, gözeneklilik (RILEM 1980, Teuto
nico 1986) ve su buharı geçirimliliği (eşdeğer hava kalınlığı 'SO' cinsinden) (ASTM
1992) tayinleri yapılmıştır. Mekanik özelliklerin belirlenmesi için ise ultrasonik hız öl
çümlerinden (Pundit Plus Ultrasonic hız ölçüm aleti, 200 kHz'lık uçlar kullanıldı) yarar
lanılmış ve ölçüm sonuçları kullanılarak elastiklik modülü değerleri bulunmuştur (ASTM
1990). Ultrasonik hız ölçümleri Pundit Plus Ultrasonic hız ölçüm aleti ile 200 kHz'lik uç
lar kullanılarak belirlenmiştir. Hammadde bileşimleri ve özellikleri için ise ilk olarak bag
layıcı ve agrega oranları (seyreltik asitte çözerek) tayin edilmiştir. Agregaların minero
lojik özellikleri ince kesitlerin Zeiss Standard WL Polarizing Microscope ıle 12,5x16 bü
yütme kullanılarak incelenmiştir. X-ışınları difraksiyonu (XRD) analizleri Philips tipi
PW1352/20 X ışınları difraktometresi ile Co KaX-ışınları 35kv, 10 mA de Ni filtre kulla
nılarak ve örnekler 6-730 2q değerinde taranarak yapıldı. Minerolojik özelliklerin belir
lenmesinde tarama elektron mikroskopu (SEM) ve buna bağil enerji dağılımlı x-ışınla
rı (EDX) analizleri ve FTIR analizlerinden de yaralanılmıştır. Organik ve/veya inorganik
katkı maddeleri ise ısınma iie ağırlık kaybı tayini, termogravimetrik analizler (TGA) Du
Pont 2000 model V4.1C termal analiz aleti kuilanılarak, erime noktası tayini ve kimya
sal analizler ile tespit edilmeye çalışılmıştır.

SONUÇLAR VE TART/ŞMA

Sıva örneklerinin tamamı günümüz çimento harçlarının aksine gözenekliliği yük
sek, yoğunluğu düşük ve yine çimento harçlarının aksıne su buharı geçirimlilikleri yük
sek olarak bulunmuştur. Sonuçlar daha önceki çalışmalarla uyum içindedir (Tunçoku
2001). Ultrasonik hız ölçümleri ve elastiklik modülü değerleri sıvaiarın yeterince daya
nıklı olduğunu göstermiştir. Tüm sıvalarda ana bağlayıcı malzemenin kireç olduğu ve
sıvalardaki bağlayıcı miktarının yüksek olduğu anlaşılmıştır. Ba~layıcl olan kireç mik
ritik (küçük taneli, homojen) kalsitten oluşmaktadır. Bu durum baglayıcılık özelliğinin iyi
olmasını sağlamaktadır.

Sıvalarda belirlenen diğer önemli bileşen ise opal-A'dır. Tarihi yapı harç ve sıva

larında mekanik özelliklerin artışının genellikle havanın karbondioksitı ile karbonatla
şan saf kireçten farklı olarak, karbondıoksite ihtiyaç duymadan sulu ortamlarda da sert
leşebilen hidrolik kireç bileşenleri, ve/veya saf kireçle tepkimeye girerek çimento özel
liği gösteren ürünler verebilen puzzolanik agregalarla sağlandığı bilinmektedir ve pu
zolanik aktivite olarak nitelendirilmektedir. Opal-A'nın da puzzolanik aktivitesi yüksektir
(Tunçoku 2001) ve çeşitli mekanizmalarla sıvanın dayanıklliığını artırmış oldugu düşü

nülebilir. Bu mekanizmaların neler olduğu üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Sıvalarda ve harçlarda dayanıkirlığı arttıran ve kirecin (Ca(OH)2 olarak) homo

jen olarak karbonatlaşmasını saglayan etkenlerden bir diğerinin organik veIveya inor
ganik katkı maddeleri olduğu düşünülmektedir (Martinez-Ramirez 1995,Young and MiI
ler 2000). Çalışılan sıvalarda da organik katkının bulunduğu termogravimetriK analizler
ile belirlenmiştir. Ancak bunun hangi organik madde olduğu üzerinde çalışmalar sürdü
rülmektedir.

Bizans ve Selçuk Dönemi sıvalarına ayrı ayrı baktığımızda, Bizans Dönemi sı

valarında dolomit agre!lalara bolca rastlanırken, Selçuk Dönemine ait sıvalarda do10
mit agregaların az oldugu belirlenmiştir. Diğer agregalar ise her iki döneme ait sıvalar
da da kireç taşı ve quartzdır.

Selçuklu Dönemine ait zikzak desenli kırmızı freskli sıvalarda ve Bizans'ın kırmı

zı renkli fresklerinde renk veren mineralin hematit (Fe20 3) olduğu (XRD analizleri, SEM
analizleri, EDAX analizleri ve kimyasal analizlerle) tespıt edilmiştir. Hematitin yanında

Opal-A ve dolomit de gözlenmiştir. Bunun da hammadde kaynağı hakkında bir ipucu
oluşturabileceği düşünülmektedır.

Freskli Bizans örneklerinde renk tabakasında dolomit miktarı çok az, altındaki sı

va tabakasında ise yüksek bulunmuştur. Bu durum dolomitin sıvada agrega olarak kul
lanıldığını düşündürmektedir.

Çalışmanın en önemli sonucu olarak sıvalarda dayanıklılık karakterini artıran
ana faktörlerin opal-A ve dolomit olduğu söylenebilir.
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Tablo 1 Çalışılan örneklerin tanımları

Örnek Tanım Renk Kalınlık(cm)

ALP1 Selçuk sıva

ALPU son kat sarı-bevaz 0,01

ALP1.2 ince sıva katı beyaz 0,72

ALP2 Selçuk sıva

ALP2.1 son kat kırmızı pigment 0,01

ALP2.2 ince sıva katı beyaz 1,47

ALP3 Selçuk sıva

ALP3.1 son kat sarı pigment 0,02

ALP3.2 ince sıva katı beyaz 1,33

ALP4 Bizans sıva

ALP4.1 son kat kırmızı oiqrnent 0,02

ALP4.2 incesıva katı bevaz 0,56

ALP5 Selçuk sıva

ALP5.1 son kat gri 0,01

ALP5.2 ince sıva katı beyaz-gri 1,36

ALP6 Selçuk sıva

ALP6.1 son kat sarı 0,01

ALP6.2 ince sıva katı beyaz 1,48

ALP7 Bizans sıva

ALP7.1 son kat kırmızı pigment 0,01

ALP7.2 incesıva katı beyaz 1,03

ALP8 Selçuk sıva

ALP8.1 son kat sarı-beyaz 0,01

ALP8.2 Ince sıva katı beyaz 1,46

ALP9 Selçuk sıva

ALP9.1 son kat sarı-beyaz 0,01

ALP9.2 ince sıva katı beyaz 2,18

KGP1 Selçuk sıva

KGP1.1 son kat san 0,02

KGP1.2 ince sıva katı beyaz 1,31

KGP2 Selçuk sıva

KGP2.1 son kat sarı-gri 0,01

KGP2.2 ince sıva katı beyaz-gri 2,13

KSP3 Selcuk sıva

KSP3.1 son kat san-qri 0,005
KSP3.2 ince sıva katı beyaz 0,57

KSP4 Selçuk sıva

KSP4.1 son kat sarı-beyaz 0,02

KSP4.2 ince sıva katı beyaz 0,52

KSP4.3 kaba sıva katı gri 0,9
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Tablo2 Örneklerin su buharı geçirimliliği yoğunluğu ve gözenekliliği

Ornek Kalıriiık Su buharı geçirimliliği Yoğunluk Gözeneklilik
(cm) m SD (m) (g/cm3) Hacimce %

ALP1
ALPU 0,01
ALP1.2 0,72 1,86 0,013 1,44 35,77

ALP2 ..

ALP2.1 0,01

ALP2.2 1,47 4,44 0,065 1,31 45,57

ALP3

ALP3.1 0,02

ALP3.2 1,33 7,46 0,099 1,41 41,68

ALP4

ALP4.1 0,02

ALP4.2 0,56 17,54 0,098 1,41 42,9

ALP5
ALP5.1 0,01

ALP5.2 1,36 2,44 0,033 1,59 49,08

ALP6
ALP6.1 0,01

ALP6.2 1,48 3,24 0,048 1,23 44,28

ALP7
ALP7.1 0,01

ALP7.2 1,03 12,2 0,126 1,52 34,55

ALP8
ALP8.1 0,01
ALP8.2 1,46 16,41 0,239 1,64 32,14

ALP9
ALP9.1 0,01

ALP9.2 2,18 4,75 0,103 1,44 41,69

KGP1

KGP1.1 0,02

KGP1.2 1,31 12,9 0,169 1,31 43,46

KGP2

KGP2.1 0,01

KGP2.2 2,13 4,58 0,097 1,33 43,64

KSP3
KSP3.1 0,005

KSP3.2 0,57 30,74 0,177 1,62 32,21

KSP4
KSP4.1 0,02

KSP4.2 0,52

KSP4.3 0,9 3,65 0,052 1,35 40,98
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Tablo 3. Örneklerin ultrasonik hız ve elastiklik modülü değerleri

Ornek Ultrasonik H ız Elastlklik modülü
ölçümü (mis) (Mpa)

ALP1

ALP1.1

ALP1.2 1056 1478,9

ALP2

ALP2.1

ALP2.2 1596 3073,16

ALP3

ALP3.1

ALP3.2 883 1012,49

ALP4

ALP4.1

ALP4.2 590 452,03

ALP5

ALP5.1

ALP5.2 1654 4006,05

ALP6

ALP6.1

ALP6.2 2200 5482,75

ALP7

ALP7.1

ALP7.2 877 1076,69

ALP8

ALP8.1

ALP8.2 1732 4530,93

ALP9

ALP9.1

ALP9.2 1121 1666,56

KGP1

KGP1.1

KGP1.2 1126 1529,66

KGP2

KGP2.1

KGP2.2 1107 1501,05

K8P3

K8P3.1

K8P3.2 1021 1555,3

K8P4

K8P4.1

K8P4.2

K8P4.3 1009 1265,8
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Ornek Baglayıcı Agrega
(%) (%)

ALP1
ALP1.1
ALP1.2 94,84 5,16
ALP2
ALP2.1
ALP2.2 94,73 5,27
ALP3
ALP3.1

ALP3.2 88,72 11,28
ALP4
ALP4.1
ALP4.2 94,82 5,18
ALP5

ALP5.1
ALP5.2 86,72 13,28
ALP6
ALP6.1
ALP6.2 * n.a n.a
ALP7
ALP7.1
ALP7.2 95,14 4,85
ALP8
ALP8.1
ALP8.2 n.a n.a
ALP9
ALP9.1
ALP9.2 n.a n.a
KGP1
KGP1.1
KGP1.2 87,92 12,08
KGP2
KGP2.1

KGP2.2 76,55 23,45
KSP3

KSP3.1
KSP3.2 n.a n.a
KSP4

KSP4.1
KSP4.2 96,94 3,06
KSP4.3 5896 4104

Tablo 4. Örneklerde bağlayıcı ve agrega yüzdeleri

(' n.a.ıarıallzedilrnedi.)
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ORTAKÖY şAPiNUVA HiTiT KENTi SIVALARıNIN
ARKEOMETRiK YÖNDEN iNCELENMESi

Gü/nur GÜDÜCÜ'
Emine N. CANER-SAL TıK

Şahinde DEMiRCi

ÖZET
ŞapinuvaHitit kenti kazılarında gün ışığına çıkarılan yapılardaki kerpiç sıvaiarın

fiziksel özellikleri yoğunluk ve gözeneklilik ölçümleriyle ve su buharı geçirimliliği değer

leriyie, mekanik özellikleri, ultrasonik hız ölçümleriyle ve elastiklik modülü değerleriyle,

hammadde bileşimleri, XRD, FTIR ve TGA analizleriyle tespit edilmiştir. Sonuçlar sıva

ve harç örneklerinde YOğunluğun düşük (ortalama 1,4g/cm3) porozitenin büyük (ortala
ma %42), dayanıklılığın iyi olduğunu göstermiştir. Yanma sıcaklığının 9500C dolayında

olduğu düşünülmektedir.Elde edilen analiz sonuçları yanmış kerpiç duvarların koruma
işlemlerinde uygulanacak yöntemlerin belirlenmesinde kullanılacaktır.

GiRiş

Çorum ili, Ortaköy ilçesi'ne 3 km. uzaklıkta buiunan Şapinuva Hitit kenti, Aygül
ve Mustafa Süel tarafından 1990 yılında başlatılan kazılar sonucu açığa çıkarılmıştır.

M.Ö. 15. yüzyıia tarihlenen şehir, geniş düzlük birarazide yerleşrnlştlr.Kazılardaorta
ya çıkarılan yapılar mimari malzeme, kullanılan inşaat tekniği ve simetrik plan, sahip
olduğu çivi yazılı belge arşivi ile geçmişe ışık tutmaktadır (A. Süel, M. Süel,1996).

Bu çalışmada incelenen örnekler kazıda bir kısmı açığa çıkan A binasından (mo
numental bina), B binasından (depo binası olduğu düşünülen bina), henüz kazıları sü
ren C, D ve E bölümlerinden alınmıştır. Binalarda kireçtaşı ve kumtaşı bloklarla örül
müş temel üzerinde yerleşmiş olan 110 cm. genişliğinde kerpiç duvarlarda 3.5-4 cm.
kalınlığında kerpiç sıva bulunmaktadır.

Kerpiç bileşiminde % 70-80 kum (agrega), % 10-15 silt ve kil (bağlayıcı), %10
15 organik katkı malzemesi bulunur (Clifton, 1978).

Kerpiç yapı malzemeleri için en önemli bozulma faktörü nemdir. Nem etkisi, yağ
mur ve kar suları, yerden yükselen nem ve yoğuşma olarak kendini gösterir.

GülnurGÜDÜCQ,Arkeometrt Yüksek Lisans Öğrencisi, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Malzeme Koruma Laboratuvarı,
06531, AnkaraITURKIYE.
Prof. Dr. Emine N. CANER-SALTıK, ODTÜ Mimarlık Fakültesi MalzemeKoruma Laboratuvarı/Arkeome!ri Yüksek
Lisans Programı, 06531, AnkararrÜRKiYE.
Prot; Dr..Şahinde DEMIReı, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü/Arkeomelr! Anabilim Dalı, 06531, Anka
rarrURKIYE.
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Drenaj sorunları ve iklim koşullarıyla değişen nem şartları, ıslanma kuruma, don
ma erime, tuz kristallenme ve çözünme tekrarlarına yol açmakta ve bütün bunların so
nucunda bozunmaya neden olmaktadır (Brown et aL., 1979; Crospy, 1987).

Bu arkeolojik alan, Hitit Devrindeki saldırılar neticesinde büyük bir yangın geçir
miştir. Bu yangın, kerpiç duvarların yapısının tüm özelliklerinde değişimlere neden ol
muştur (Magetti et al.,1981). Daha sonraki dönemde Romalılar tarafından bu alanın

mezarlık olarak kullanılmış olması ve günümüzdeki tarımsal faaliyetler nedeniyle de
kerpiç yapılar büyük ölçüde tahribat görmüştür (Süel, A., Süel, M, 1996).

Bu çalışmanın amacı kerpiç teknolojisini ve yanmış kerpiç duvarların koruma iş

lemlerini belirlemektir. Ancak koruma müdahelelerine karar vermeden önce bozulma
nedenlerini teşhis etmek,bozulmanın şiddeti ve dağılımını yapısal ve malzeme ölçeğin

de yapılan analizlerle belirlemek gerekir. Çalışmada bu tür analizler yapılmaya başlan

mıştır.

YÖNTEM VE DENEYLER
A binası döküntülerinden, B binası iç duvarlarından ve diğer bölümlerdeki açığa

çıkan kısımlardan (C, D ve E bölümleri) alınan on dokuz örnek üzerinde çalışmalara

başlanmıştır (Tablo: 1).
Çalışmada, örneklerin fiziksel özelliklerinin, mekanik özelliklerinin, hammadde

bileşiminin, yangın sıcaklığının ye dayanıklılıkdurumunun belirlenmesi için çeşitli ana
lizler yapılmıştır. Analizler halen devam etmektedir. Analizlerin sonuçlarına göre yapı

için gerekebilecek tedavi metodu önerilecektir. Yapılan analizler fiziksel özelliklerin ta
yini, mekanik özelliklerin tayini ve hammadde bileşiminin tayini başlıkları altında veril
miştir.

Fiziksel Özelliklerin Tayini
1. Yoğunluk (birim hacim ağırlığı) ve porozite (gözeneklilik) değerleri, seçilen ör

neklerin kuru ağırlıkları, Arşime! ağırlıkları ve suya doygun ağırlıkları ölçülerek hesap
lanmıştır (RILEM, 1980; Teutonico, 1986) (Tablo: 2).

2. Su buharı geçirimliliği katsayısını (ı.ı) ve geçirimliliğin eşdeğer hava kalınlığı

cinsinden değerini (SD) bulmak için, her örnekte ayrı olarak, örneğin dört farklı kısmı

nın kalınlıkları ölçülmüş, örnek ağırlıkları bulunduktan sonra küçük plastik kapların üst
kısmında 2 cm. hava boşluğu kalacak şekilde saf su konup ağzına örnekler yerleştiril

miş, örneklerin yan yüzeyi ve kapla temas eden alt yüzeyi erimiş parafinle kaplanmış

ve ölçüm saatleri dikkate alınarak örneklerin ağırlıkları beş gün boyunca kaydedilmiş

tir. Elde edilen verilere göre fl ve SD değerleri hesaplanmıştır (Tablo: 3).

Mekanik Özelliklerin Tayini
1. Sonik hız ölçümleri PUNDITplus ultrasonik hız ölçüm aletiyle 200Hz.lik uçlar

kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar mis olarak Tablo 4'te verilmiştir.

2. Örneklerin yoğunluk ve ultrasonik hız değerlerinden yararlanarak elastiklik
modülü değerleri hesaplanmıştır (ASTM, 1990) (Tablo: 5).

Hammadde Bileşimi Tayini
1. Örneklerin mineral bileşimlerinin belirlenmesi için her sıva katından kazınan

örnekler agat havanda toz haline getirildikten sonra X ışınları toz difraksiyon analizi
(XRD) uygulanmıştır. XRD analizleri Philips tipi PW1352/20 X ışınları difraktometesin
de 30kV ve 1OmA de Ni filtre kullanılarak ve CoKa X ışınları kullanılarak yapılmıştır. X
ışınları spektrumları 6-70028 değerlerindeörnekler taranarak alınmıştır.
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2. Fourier transform infrared spectroskopisi (FTIR) analizi; XRD analizlerinin so
nuçlarına göre farklılık gösteren dört örnek üzerine uygulanmıştır ve örneklerin mine
ral bileşimleri tayin edilmeye çalışılmıştır.

3. Termogravimetrik analiz (TGA); Dupont 2000 model V4.1 C termal analiz ale
ti kullanıiarak toz haline getirilmiş örnekler porselen kaplarda 9000C'ye kadar ısrtrlrruş

ve ısınmaya bağlı ağırlık kaybı tespit edilmiştir.

SONUÇ VE TARTiŞMA

Örneklerin fiziksel özelflkleri değerlendirildiğinde, porozitenin yüksek(ortalama
%42), yoğunluğun düşük (ortalama 1,4g/cm3 )olduğu görülmüştür.Değerler14. yüzyıl

da Anadolu'da kullanılan tuğlalalar için elde edilen değerlere yakın bulunmuştur (Tun
çoku, 2001). Kalınlığı ölçülebilen beş örnekte (SO) değerleri biri dışında oldukça düşük

bulunmuştur (ortalama 0,030). Elde edilen değerlerin daha önceki çalışmalarda bulu
nan değerlerle örtüştüğü görülmüşlür(Tunçoku 2001). Bu sonuca göre çalışılan örnek
lerde su buharı geçirimliliğinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Ancak bir örnek
(Bımm3) il veSD değerleri yönünden büyük bir farklılık göstermektedir (Tablo: 3).

Mekanik özellikler değerlendirildiğinde, (Tablo: 4, 5) ultrasonik hız ölçümleri ve
elastlklik modülü değerleri sıva ve harçların dayanıklılığının iyi olduğunu göstermiştir

(Tunçoku, 2001).
Hammadde bileşimlerini tespit etmek üzere XRD, FTIR ve TGA sonuçları değer

lendirildiğinde, XRD sonuçlarına göre sıvaların yapısında kuartz, kalsit, feldspat, geh
lenit, maghemit, hersinit ve hematit belirlenmiştir. Çal ışmalar sürmektedir. Şu ana ka
dar elde edilen sonuçlar, hammadde bileşiminin yanı sıra bazı minerallerin belli sıcak
Iıkiardaki taz değişimlerinden yararlanarak yanma sıcaklığının tespitine yardımcı ol
maktadır. Illit 9500C civarında gehlenite dönüşmektedir (Pradeli et aL. 1994; Grim,
1964) Hematitin 2,69Ao ve 3,66AO daki iki pikinin 900oC'den sonra belirgin hale geldi
ği bilinmektedir. Buna göre yanma sıcaklığının 9500C dolayında olduğu söylenebilir.

TGA sonuçları incelendiğinde7270C'ye kadar önemli bir ağırlık kaybı olmadığı

görülmüştür.Malzemenin yapısındaki serbest suyun 1000C civarında, organik bileşikle

rin de 5000C civarında kaybolduğugerçeği örnekierin daha önce bu sıcaklıkların üstü
ne çıktığını göstermekte ve XRD sonuçlarını desteklemektedir.

7270C civarındamalzemede ağırlığının%6-7'si oranındameydana gelen kaybın

gözeneklerde sonradan kristallenen kalsit mineralinden kaynaklanmış olduğu sonucu
na varılmıştır.

Bu sonuçlar ışığında tarihe tanıklık eden bu kerpiç yapıların korunması amacıy
ia yapının sorunlarına cevap verecek uygun bir tedavi metodunun beiirlenmesi gerekir.

Uygulanacak yöntem malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleriyle uyumlu ol
malıdır, su buharı geçirimliliği katsayısı ve elastiklik modülü gibi değerlerini değIştIrme

melidir (Wendler, 1997).
Sağlamlaştırmaişleminde büyük gözeneklerin yapısını değiştirmeden, bozulma

yı hızlandıran küçük gözenekler elimine edilmelidir. Kılcalların« O,1~ı) tespiti için %90
bağıı nemde örnek ağırlığındaki artışa bakılabilir.

Koruma işlemleri malzemenin kuruma hızını da değiştirmemelidir.

Dayanım özellikleri kriterleriyle yüzey veya iç bozulma bölgeleri ve heterojen yü
zeylerin tespitiyle (ultrasonik hız ölçümleri, yoğunluk-gözeneklilik oranları, vitrifikasyo
na bakılarak) zayıf bölgelere kısmi bir sağlamlaştırma yapılabilir.

Bozulma iç kısımlardaysa ve malzemede ince kılcallar fazlaysa çok akışkan bir
karışım uygulanması daha uygun olabilir.

Yüzeydeki zayıf bölgeler kazı alanındaki sonik hız ölçümleriyle tespit edildikten
sonra yüzeyaktif polimerlerle sağlamlaştırılabilir (Torraca ,1982; Köhler, 1992).
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Sağlamlaştırma işlemleri tekrarlanabilir olmalı, zincir polimerlerin kullanılması

tercih edilmelidir (Torraca, 1982).
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Tablo 1: Örneklerin tanımlanması

A binası-ücaen aları B binası C binası D binası E binası

sıva Blmp1 clmot
Blmn2 oırnoz

Blmp3 Clmp3
harc Blmm1

Blmm2
Blmm3

tanımlanamayan AN1,AN2,UN1 BN1 CN1 DN1,DN2 EN1
UN2 UN3

Tablo 2: Çalışılan örneklerin yoğunluk (g/cm3 ) ve porozite değerleri (hacimce %)

örnek yoğunluk (g/cm 3) gözeneklilik (%V)
ANı I,~~ OI,~4

AN~ I,~ '+0,00

uN1 1,34 47,6
UN~ ,40 'tU

UN~ 1,o~ ~4,o1

UN~ I,~ 40,40

Blmrnt 1,51 ~9,Oö

eımrno ı .oı ~~,ı4

'-'ımpı ı.zo ~O,~O

ortatama I,~~ 't~,'t

Tablo 3: Bazı örneklerin ~, ve SD değerleri

örnek kahnlıktcrn) i J} (su buh.qeç.kat.) SD (esdeôer hava kal)
AN2 1,53 1,55
DN2 1,84 0,14
UN2 1,21 4,87
Blmm1 1 75 2,45 0,043
Clm01 1,78 1,61 0028
Clmp2 174 1,93 0,034
Blm03 1 29 2,13 0,028
Blmm3 1,94 22,85 0,44
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Tablo 4: Bazı örneklerin kalınlığı ve sonik hız değerleri

örnek kalıniık(mm) zarnarumics) hız(m!s)

AN1 26,5 22,2 1194
BN1 24,8 22,2 1117
CN1 36,4 38,7 941
DN1 27,2 23,1 1177
EN1 24,1 19,6 1230
UN1 34,4 41 839
Blmp1 19,9 21,1 943
Blmp2 32,2 59,8 538
BI(I103 13,2 18,8 702
Bimm1 16,6 16,7 994
Blmm2 16,2 16,8 964
Blmm3 20 19,2 1042
Cimp1 19 19,6 969
cımcz 19,3 20,3 951
Clmp3 36 35 1 029

Tablo 5: Bazı örneklerin yoğunluk, sonik hız ve esneklik modülü değerleri

örnek voöunlukrozcma) hıztrn/s) esneklik mod.rMpal
AN1 1,23 1194 1613,46
DN1 1,34 1177 1705,23
DN2 1,46 970 1265,16
UN2 1,60 985 1429,13
Blmm1 1,51 994 1375,60
Blmm3 1,51 1042 1510,65
Clmp1 1,28 969 1104,50
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Resim 1: A, B, C binasından alınan bazı örnekler
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GÖZLÜKULE HÖVÜGÜ VE ÇEVRESiNDE
JEOARKEOLOJiK ARAŞTIRMALAR

ErtuğÖNEW

LeventUNCU
Beycan HOCAOGLU

Giriş

Tarsus, Çukurova'nın batıya doğru daralarak bir kıyı ovası özelliği kazanmaya
başladığı kesiminde ve ovadan dağlık alana qeçişteki düzlükler üzerınde kurulmuştur

(Harita: 1). Bugün, idari olarak bağlı bulunduğu Içel'in en büyük ilçesi durumunda olan
Tarsus (eski adıyla Tarsos), Gözlükule Höyüğü'nde yapılan kazılarla ortaya konduğu
üzere, Neolitik'e kadar inen uzun bir yerleşme tarihine sahiptir. Tarsus'un ilk kuruluş ye
ri olan Gözlükule Höyüğü'nde, Amerikalı Arkeolog Hetty Goldman tarafindan 1934-39
ve 1947-49 yıllarında yürütülen kazı çalışmalarında, yörede Neolilik'ten ısıarn Dönemi
ne kadar devam eden bir yerleşimin olduğu belirlenmiş ve yedi kültür katı saptanmış

tır (Goldmann 1963). Goldman, ilk kazılar sırasında yapmış olduğu sondajda höyüğün

en alt kısmında bazı keramik ve obsidiyen aletler bulmuş ve bunları M.O. 6000-5500
yıllarında yani Neolitik'e tarihlendirmiştir. Neolitik'e kadar inen bir yerleşme tarihine sa
hip olması, Gözlükule Höyüğü'nü Kilikya Bölgesi'nin yerleşme tarihi açısından daha da
önemli kılmaktadır.

Eski çağlarda Kilikya (Cilicia) olarak adlandırıian böige, Tarsus Cydnus,
(Kydnos), Seyhan (Sarus, Saros) ve Ceyhan (Pyramus, Pyramos) nehirlerinin birlikte
oluşturdukları geniş düzlük ile bunu çevreleyen yüksek alanları kapsamaktadır (Harita:
1 ve 2). Yine eski çaijlarda, Çukurova, Yukarıova ve dağlık alanın eteklerindeki seki yü
zeylerinin oluşturdu9u düzlükler, Ovalık Kilikya (Cllicia Pedia), bunları çevreleyen yük
sek kesimler ıse Daglık Kilikya (Cilicia Tracheia) olarak adlandırılmıştır. Ovalık Kilikya,
Roma Döneminde Batı ve Doğu Kilikya olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Kilikya bugünkü
Çukurova'ya, Doğu Kilikya ise bu ovadan Misis dağları ile ayrılan Yukarıova'ya karşılık
gelmektedir. Çukurova'nın batısında yer alan Tarsus, Batı Kilikya'nın başkentiydi

(Ramsay 2000 ve Göney 1976).
Günümüzde batısındaki Mersin ve doğusundaki Adana gibi iki büyük kent ara

sında geri planda kalmış gibi gözükse de, eski çağlarda Tarsus, bu yörenin en önemli
yerleşme yeri durumundaydr. Çünkü, Anadolu'nun iç bölgelerini Doğu Akdeniz ve Me
zopotamya'ya bağlayan doğal yollar, Tarsus'ta Akdeniz kıyılarına ulaşıyordu ve bu ken
tin denetımindeydi. Aynı zamanda Tarsus eskiden beri önemli bir bilim merkezi olmuş-

DOÇ. Dr. Ertuğ ÖNER, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, FizikiCoğrafya Anabilim Dalı, 35100 Bornova-izmirrrÜR-
KivE. (oner@egenet.com.tr- eoner@edebiyat.ege.edu.tr)
Arş. Gör.. Levent UNCU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı, 35100 Bornova-iz
mirrTURKIYE. (luncu@edebiyat.ege.edu.tr)
{\rş. GÖf. Beycan HOCAOGLU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, FizikiCoğrafya Anabilim Dalı, 35100 Bornova
ızmirrTURKIVE. (hocaoğtu@edebiyat.ege.edu.tr)
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tur. Nitekim Strabon, bunu .Tarsus'ta halk kendini büyük bir şevkle sadece felsefeye
değil, aynı zamanda genellikle bütün öğrenim dallarına bağlamıştır. Kent bu konuda
Atina'yı ve ıskenderiye'yı veya filozoflarındersleri ve okullarıyla anılan herhangi bir ye
ri geçmiştir" diyerek ifade etmiştir (Strabon Kitap XIV).

Gözlükule Höyüğü'nde, ii Dünya Savaşı nedeniyle ara verilen Hetty Goldman'ın

kazılarının 1949 yıhnda bitirilmesinden sonra bir daha kazı yapılmamıştır.2000 yılından

itibaren, Boğaziçi Universitesi Tarih Bölümü'nden bir ekip tarafından höyük çevresinde
interdisipliner arkeolojik bir proje başlatılmıştır. Biz, bu projeye, Neolitik'ten günümüze
kadar insanların yaşam ortamını oluşturan Tarsus yöresindeki doğal çevrede meydana
gelen değişmeler ve bunların alanın yerleşme tarihi üzerine etkilerini ortaya koymak
üzere katıldık. Bu amaca uiaşabilmek için önce, geniş çerçevede bu yörenin genel je
olojik-jeomorfolojik özellikleri ortaya konmuş, daha sonra, alüvyal alanlarda DSı tarafın

dandaha önce yapıimış olan sondajlar değerlendirilerek genel stratigrafi belirlenmiştir

(DSı 1978). Daha sonra gerek höyük çevresinde gerekse ovada Cobra sondaj makina
sıyla sondajlar yapılarak sediman örnekleri alınmış, bunlar laboratuvarımızda incelene
rek tortulanma ortamları belirlenmiş ve tarihsel verilerin de yardımıyla alanın son 7000
yıldan itibaren çeşitli dönemlere ait paleocoğrafya haritaları oluşturulmuştur.

Gözlükule Höyüğü

Gözlükule Höyüğü, günümüzde 200.000'i aşan nüfusuyla büyük bir kent duru
munda olan Tarsus'un güneyinde bulunmaktadır (Harita: 3). Höyük, hızla gelişen ve bü
yüyen kente ait yoğun yapılaşma arasında giderek kaybolmuştur (Resim: 1). Höyüğün
kuzey ve kuzeydoğusunda gecekondular ve Tarsus Amerikan Koleji'nin binaları bulu
nur. Höyüğün deniz seviyesinden yüksekliği 35 m.yi bulmaktadır. Höyük üzerinde gerek
1934-1949 yıllarında Amerikalı Arkeolog Hetty Goldman tarafından yapılan kazılar, ge
rekse kent belediyesinin yaptığı park düzenlemesi nedeniyle değişiklikler olmuştur. Hö
yüğü güneyden çevreleyen düzlüğün yükseltisi 20 m. izohipsi ile sınırlamaktadır. Böy
lece höyük bu yüzey üzerinde 15 m. kadar nispi bir yüksekliğe sahiptir. Ovadan bakıl

dığında dikkati çeken küçük bir tepe görünüşünde olan Gözlükule'yi güneyindeki birkaç
boş parsel de yapılaşmaya açılırsa çevreden görebilmek mümkün olmayacaktır.

Höyüğün güney yamaçları nispeten diktir (Resim: 2). Kuzey yönünde ise daha
az bir eğimle ve güneye oranla daha yüksek bir seviyede olan kentin yerleşim alanının

oturduğu yüzeye geçilir. Höyüğün doğu bölümünde ise, bir zamanlar höyükle birleşik
olduğu anlaşılan küçük bir yükselti vardır. Bu bölüm daha sonraları ne zaman, ne
amaçla açıldığı bilinmeyen ve bugün içinden dar bir asfalt yolun geçtiği küçük bir bo
ğazla höyükten ayrılmış durumdadır. Bu parça üzerinde Osmanlı Döneminden günü
müze kadar kullanılan mezarlık yeralır.

Yörenin Jeofojlk-Jeomorfolojlk Özellikleri
Tarsus yöresi yapısalolarak Adana havzasının güneybatısında yer alır (Harita:

1). Bu nedenle, bu alanın gerek jeolojik gerekse jeomorfolojik özellikleri havzanın geli
şimiyle yakından ilişkilidir (Harita: 4). Adana havzası, kabaca kuzeydoğu-güneybatıyö
nünde uzanan iki büyük yapısal yükselim arasında yer alır. Havzanın batı ve kuzeyini
Orta Toroslar'ın bir parçası olan Aladağlar ve Bolkar Dağları, doğusunu ise Amanos
Dağları sınırlandırır (Harita: 1). Bu büyük kütleler arasındakiAdana havzası, Misis Dağ

ları taratmdan kendi içinde birkaç bölüme ayrılır. Amanos Dağları Ile Misis Dağları ara
sında ıskenderun Körfezi büyük bir depresyon olarak uzanır. Misis Dağları ile Orta To
roslar arasında ise Çukurova ve kuzeydoğuda Yukarıova yer alır (Harita: 1).

Çukurova depresyonunu batı ve kuzeyden kuşatan Orta Toroslar, 3000 m.yi
aşan yükseltilere ulaşan büyük bir kütledir. Paleozoik, Mesozoik ve Tersiyer yaşlı for
masyonlardan oluşmuştur (Harita: 4). Bu dağların yapısındaki Paleozoik ve Mesozoik
yaşlı kayaçlar, kristalize kalkerler, kumtaşları, şistler, serpantin ve yeşil renkli kayaçIar
dan oluşmaktadır. Tersiyer yaşlı formasyonlar, Alt-Orta Miosen'de transgresyonla böl
geyi kaplayan Tetis Okyanusu'nda birikmiş olan kaiker, kumtaşı, marn ve konglomera-
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lardan oluşmaktadır (Ternek 1953). Pllosen'de yörede karasal koşullar hakim olmuştur

ve lagüner, gölsel marnlar ve jipsler birikmiştir.

Bölgedeki en genç birimleri oluşturan Kuaterner yaşlı oluşumlar ise kalişler, eski
delta depolarr ve taşkın-delta ovası alüvyonlandtr; Çukurova'nın geniş kıyı ovalarr sis
temi gerçekte Erdemli'den Tarsus'a kadarki küçük akarsularla birlikte Tarsus, Seyhan ve
Ceyhan'ın Pleistosen ve Holosen'de birlikte oluşturduklarr bır deltalat kompleksidir
(Harita: 2). Bunlarrn kuzeydeki dağlık-tepelikalanlara geçiş bölümlerinde, Pleistosen'de
oluşmuş eski delta-ova tabanlarr bir taraftan tektonik hareketlerle kuzeydeki dağlarrn

yükselmesi, öte yandan tektonik-östatik deniz düzeyi değişmeleri ile kıyı çizgisinin gü
neye çekilmesi sonucu, günümüzde 20 ile 80 m. yükseklikte akarsularla yarrlmış seki
ler haline dönüşmüştür (Harita: 4). Bu sekilerin yüzeylerini genellikle kırmızı renkli kil
lerden oluşan bir paleosol tabakası veya kalınlığı birkaç cm. iie 2 m. arasında değişen

bir kaliş (kalker kabuk) örtüsü kapiamaktadır (Erlnç 1953, Göney 1976, Erol 2002).
Çukurova'nın en genç alüvyal düzlüklerinin buqürıkü kıyı çizgisine yakın bölüm

leri Holosen ortalarrndan bugüne kadar gelişmiş birkaç dizi kıyı kumulu ve kumsalıar

dan oluşmaktadır.Kumullarrn gerisinde ise söz konusu akarsularrn getirdikleri alüvyon
larla kaplı delta-taşkın ovalarr yer almaktadır. Bunun kıyıya yakın olan kesimlerindeki
kıyı kumullarr ve kumsal şeritleri arasında ise yer yer lagünler ve kıyı bataklıklarr bu
lunmaktadır (Erol 2002).

Delta Düzlüğü ve Gözlükule Höyüğü Çevresindeki Alüvyon Sondajlan
Derın Sondajlar (Devlet Su işleri Sondajlan)
Yörede yapılmış Devlet Su işleri sondajlarr sayıca çok olmakla birlikte, bu çalış

mada Kazanlı ile Tarsus Çayı arasında kalan 11 adet sondaj raporundan yararlanılmış

tır (DSı 1978). Bu sondajlar, gerideki yüksek kütlenin önündeki ova alanından güney
deki kıyı bölümü ile bugünkü Tarsus Çayı ağzına kadar dağılış gösterir (Harita: 3). Söz
konusu sondaj verilerindeki tane boyu ve renk özellikleri değerlendirilerek bilgisayar or
tamında hazırlanan dikey kesitler, sondaj konumlarrna göre birbirleriyle ilişkilendiriimiş,

yansıttıklarr ortam özellikleri belirlenmiştir (Çizim: 1). Bu sondajlar yorumlanırken,Ada
na havzasında yapılan jeolojik çalışmalarla da ilişkiler kurulmuştur. Çukurova'yı çevre
leyen yüksek kesimlerin litolojik-stratlgraflk dağılışı, ova alüvyonlarr altında da Izlenme
ye çalışılmıştır.

Tarsus ovasını çevreleyen yüksek kesimlerin yapısında yer alan genç formas
yonlar çoğunlukla Miosen ve Piiosen'e aittir. Bu nedenle ova alüvyonlarr altında ana
kaya olarak bu formasyonlarr beklemek qereklr, Adana havzasındaki Pliosen formas
yonlarr alttajipsli serilerle başlamaktadır. DSı sondajlarrnda ova yüzeyinden 80 ile 180
metre arasında değişen derinliklerde Pliosen formasyonlarrna girilir. Tarsus Ovası'nın

batı ve kuzeyindeki sondajlarda Pliosen ana kayaya daha az derinliklerde ulaşılmak

tayken, doğu ve güneyde derinlik artmaktadır. Böylece Pliosen formasyonlarrnın hafif
dalgaiı bir yüzeye sahip olduklarr ve bu yüzeyin eğımlnin doğudaAdana havzasının or
talarrna ve güneyde Akdeniz'e doğru arttığı aniaşılır (Çizim: 1).

Pliosen formasyonlarr üzerinde Kuaterner'e ait sedlmanlar yer alır. Eski Kuater
ner ya da Pleistosen, Tarsus Ovası'nın kuzey bölümlerinde yüzeyde kalişler ve sekı

alüvyonlarr ile başlayıp güncel alüvyonlar altında güneye ve doğuya doğru devam et
mektedir. Kil, kum ve çakıl boyu sedlmaniardan oluşan Plelstosen'e alt birikimin Tarsus
Ovası altındaki kalınlığı 40 ile 135 metre arasında değişmektedir.Tarsus Ovası'nı oluş

turan Pleistosen sedimanlarrnı DSı sondajlarrndakl bilgilere göre denizel ve karasal
olarak ikiye ayırmak mümkün olmuştur (Çizlrn: 1). Tarsus Ovası'nı oluşturan sediman
ların üst bölümünü Holosen'e ait alüvyoniar oluşturur. Holosen yaşlı sedimanlar da
kendi içinde karasal ve denizelolarak ikiye ayrrlabilmlştir. Ovayı çevreleyen yüksek ke
simlere doğru karasal, güney ve güneydoğuya doğru denlzel sedimanlar yayılış gös
termektedir. Bütün bu birimlerin üzerini ise bugünkü taban düzeyine göre şekiilenmiş

karasal taşkın ovası sedimanlarr kapiamaktadır (Çizim: 1).
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Sığ Sondajlar (Cobra Sondajlan)
Tarsus Ovası'nda yüzey alüvyonlarını daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmek

amacıyla tarafımızdan, Cobra kompresörlü sondaj tabancasıyla yüzeyden itibaren 5
metreden 20 metre derinliklere kadar ulaşan toplam 10 adet alüvyon sondajı yapılmış

tır (Harita: 3). Oluklu uçlarla bırer metrede bir sediman örnekleri alınmıştır (Resim: 2).
Bu örnekler, renk ve tane boyu özellikleri ile içerdikleri kültürel ve organik kalıntılar yö
nünden sondaj sırasında anında incelenmiştir. Bununla birlikte, uygun derinliklerden
alınan örneklerin bir kısmı, bölümümüz sedimantoloji laboratuvarında yeniden ele alı

narak renk değişimleri gözlenmiş, tane boyu özellikleri elekler aracılığıyla kesin olarak
belirlenmiş, içlerindeki seramik vb. kültürel kalıntılar ile organik artıklar (bitkisel ve hay
vansal kalıntılar; turba ve diğer bitkisel parçalar, kavkı ve mikrofosiller gibi) mikroskop
altında analiz edilmiştir. Elde edilen veriler yorumlanarak her bir sondajın bilgisayar or
tamında dikey kesitleri hazırlanmıştır. Daha sonra arazideki konum ve yükseltilerine
uygun olarak yerleştirilendikey kesitlere göre Tarsus Ovası'nın üst katmanlarındaki se
dimanların yatay yönde gidişini gösteren bir kesit çizilmiştir (Çizim: 2).

ilk çalışmalarımızGözlükule Höyüğü yakın çevresinde yoğunlaşmışve höyüğün
oturduğu doğal zeminin ve o zamanki çevre şartlarının belirlenmesi için alüvyon son
dajları yapıımıştır. Daha sonra güneye doğru bu sondajlar artırılmıştır (Harita: 3, Re
sim: 2). Bunun yanında sondaj noktalarının yükseltileri ölçülememiş, bunun için
1/25.000 ölçekli topografya haritalarından yararlanılmıştır.

Höyük güneyindeki boş parselde 3 adet sondaj yapıımıştır. ilk sondajda yüzey
den altı metreye kadar genelolarak açık kahverengi siltli taşkın ovası sedimanları bu
lunmaktadır. Bu birimin alt iki metresi höyük toprağı ile karışık seramik parçaları, yanık

kömürleşmiş topaklar ve mutfak artığı cardium parçaları bulunan kültür katmanı halin
dedir. Daha sonra 6-7,5 metreler arasında kumlu birime, 7,5 metreden sonra da sert
yuvarlak çakıllardan oluşan birime girilmiştir. Sondaj 12. metrede oluklu sondaj ucunun
kınlmasıyla sona ermiştir (Çizim: 2).

Höyüğe yakın olan diğer sorıdajda ise yüzeyden itibaren 5,5 metreye kadar taş
kın sedimanları içinde ilerienmiştir. Ust 2 metrelik bölümde höyükten taşınan seramik
kırıntı ve parçalarına rastlanmıştır. Bu sondajın 5,5 ile 8,5 metreleri arasında bol sera
mikli höyük toprağındanoluşan kültür tabakası geçilmiş, bunun hemen altında iri çakıl
lı birime girilmiştir (Çizim: 2).

Höyüğün biraz daha uzağındaMersin-Adana karayolu güneyinde Bahçe Mahal
lesi'nde yapılan diğer bir sondajda da yüzeyden 7,5 m. derinde çakıllı birime girilmiştir.

Bu birim üzerinde taşkın ovası sedimanları bulunmaktadır. Sondajın 5-6 metreleri ara
sında seramik ve kemik parçalarının bulunduğu bir kültür katmanı geçilmiştir. Sondaj
9,3 metrede çakıllı birimde sona ermiştir (Çizim: 2).

Höyük yakınındaki bir diğer sondaj ise doğu kesimde yapılmıştır. Tarsus küçük
sanayi sitesi yanında yapıian bu sondajda da yüzeyden itibaren ilk 6,5 metredeki taş

kın ovası sedimanlarından sonra iri, yuvarlak çakılların oluşturduğu birime girilmiştir.

Sondaj bu çakrllı birim içinde 9. metrede sona ermiştir. Sondajın ilk 3 metrelerinde yer
yer taşınmış seramik kırıntılarına rastlanmıştır.

Gözlükule Höyüğü'nün yakın çevresindeki bütün bu sondajlarda yüzeydeki taş

kın ovası sedimaniarı altında birbirine yakın seviyelerde her boy kumlu matrikse sahip
olan yuvarlak, iri çakıllı bir birime girilmiştir. Bu çakıllı katmanlar nedeniyle hiçbir son
dajda bugünkü deniz seviyesine kadar inilememiştir. Bu birim iki şekilde açıklanabilir.
Bunlar ya eski akarsu yatakları ya da seki malzemeleri olmalıdır. Günümüzde kentin
doğusundan geçen Tarsus Çayı'nın (Cydnus), eskiden Tarsus'un içinden geçtiği bilin
mektedir (Strabon Kitap XIV). M.S. 527-563 yıllannda meydana gelen büyük bir taşkın

dan sonra Tarsus Çayı'nın yatağı doğuya kaydırılmıştır (Ramsay 2000). Kent içindeki
eski yatak bugün önemli ölçüde yapılar altında kaybolmuştur. Bunun yanında bu akar
su çakıllarının bir sekiye ait olduğunu düşünmek de mümkündür. Bugün ova çevresin
de çeşitli araştırmaerler tarafından da gözlenen sekilerin varlığı bilinmektedir (Erinç
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1953, Erol 1997, 2002). Bu durumda Gözlükule Höyüğü'nün böyle bir eski seki üzerin
de kurulmuş olması da mümkündür (Çizim: 2). Böyiece daha güneydeki çakıllı birimler
üzerinde bulunan kırmızı renkli Iateritik karakterii katmanların varlığı da anlamlı oimak
tadır. Nitekim Tarsus kuzeyindeki sekilerin yüzeyinde günümüzde bu topraklar geniş

yayılış göstermektedir.
Güneyde Tarsus ovasında yapılan sondajlarda bugünkü deniz seviyesinden da

ha aşağıya inmek mümkün olmuştur. Ancak yine de bu sondajlardan nispeten kuzey
de bulunan ikisinde denizel sedimanlara rastlanmamıştır. Bunlardan Karabucak orma
nı (okaliptüs ormanı) içinde yapılan sondaj bugünkü deniz seviyesinin 7 metre altına

kadar ulaşmıştır (Resim: 3). Çakıllı katmanlara rastlanmayan bu sondajda 12,6 metre
ye kadar bataklık ve sığ su ortamında birikmiş karasal sedimanlar bulunmaktadır. Bu
seviyeden itibaren de ani bir geçişle kızıl kahve siltli ve tabana doğru kabalaşan Iateri
tik karakterli boi konkresyonlu birime girilmiştir. Bu birim de kuzeydeki sekiler üzerinde
bulunan paleosol karakterli topraklara benzer. Böylece bu sondajın bulunduğu nokta
ya kadar denizin sokulamadığı anlaşılır.

Aliefendioğlu Köyü'nün kuzeyinde yapılan diğer bir sondajda da bugünkü deniz
seviyesinin altına inilmesine rağmen denizel sedimanlara rastlanmamıştır. Söz konusu
sondajda yaklaşık bugünkü deniz seviyesine kadar kalın bir birikim halinde taşkın ova
sı sedimanları geçilmiş, hemen hemen bugünkü deniz seviyesinde yine kırmızı renkli
sedimanlara girilmiştir (Çizim: 2). Bol konkresyonlu bu sedimanlar da kuzeydeki seki
topraklarına benzemektedir. Böylece son iki sondaj noktasını birleştirecek hattın kuze
yine Holosen transgresyonu sonucu yükselen denizin sokulmadığı anlaşılmaktadır
(Harita: Sa).

Tarsus Ovası'nın orta ve güney bölümlerinde yapılan diğer 3 sondajda ise taş

kın ovası sedimanları altında denizel/la!i!üner sedimanlara rastlanmıştır (Çizim: 2). AIi
efendioğlu Köyü güneyindeki Aliefendioglu Höyüğü yanında yapılan sondajda, üst bö
lümlerde içinde kültür materyali bulunan taşkın sedimanları yer alır (Resim: 4). Yüzey
den 5,5 metreye kadar seramik parçalarının bulunuşu, Aliefendioğlu Höyüğü tabanının
bugünkü yüzeyden bu derinliklere kadar ulaşabildiğini gösterir. Daha altta sığ su orta
mında birikmiş karasal karakterli sedimanlara geçilir. Bu birimin altında ise kıyı ortamı
nı yansıtan bir geçiş bölümünden sonra denizel sedimanlara ulaşılır. Bu durumda AIi
efendioğlu Höyüğü'nün kıyı yakınında kurulmuş bir yerleşme olduğu düşünülebilir
(Çizim: 2).

Yeşilkuyu Köyü'nün kuzeydoğusunda yapılan sondajda ise 20 metre derinliğe
iniimiştir. Bugünkü deniz seviyesinin biraz altında denizel sedimanlara ulaşılmıştır. De
nizel sedimanlardan sonra tabanda bolorganik katkılı ve turbalı birim altında paleosol
karakterli, toprak görünümlü sedimanlarda sondaj sona ermiştir. Böylece bu alanda de
nizin Holosen öncesi sığ bir taban üzerinde ilerlediği anlaşılmaktadır (Çizim: 2).

Bahşiş Köyü'nün kuzeyindeki sondajda da bataklık karakterli taşkın ovası sedi
manları ile bataklık sedimanları altında denizeıllagüner birimlere ulaşılmıştır. Sondaj bu
birim içinde sona ermiştir (Çizim: 2).

Holosen transgresyonu sonlarında deniz seviyesi yükselmesinin yavaşlayıp dur
masıyla birlikte, akarsuların taşıdıkları alüvyonlarla denizi doldurma süreci hızlanmış
tır. Bu ilk aşamada alüvyonlarla denizin hızla dolmuş olması gerekir (Harita: Sa, Sb).
Çünkü kıyı bölümü oldukça sığdır (Çizim: 1, 2). Ancak uzun süre Seyhan Nehri'nin gü
nümüzde oldIJiju gib~batıya 'Tarsus çayı'na doğru akış qöstermemesl g,erekir.. Çünkü
Strabon'dan ogrendıgımıze gore, mılat yıllarında Tarsus'un guneyınde buyuk bır lagün
bulunmaktadır (Slrabon, Kitap XIV). Rhegma adı verilen bu lagünün kuzey kenarında

yine aynı adla bilinen bir liman kenli kurulmuştur (Harita: Sc). Burası aynı zamanda Tar
sus'un donanma üssüydü (Strabon, Kitap XIV). Ramsay'ın Aulai olarak belirttiği bu li
mana gemiler yanaşır, yüklerini boşaltırlardı. Yine Ramsay'a göre daha küçük tekneler
kent merkezine (Tarsus) ulaşabiliyordu (Ramsay 2000). Buradan anlaşılıyor ki, denizin
en fazla karaya ilerlediği günümüzden önce 6000'Ii yıllardan 4000 yıl sonra bile Tarsus
güneyinde büyükçe bir lagün vardı (Harita: 5c). Eğer günümüzdeki şekliyle Seyhan
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Nehri de bu yöne aksaydı söz konusu lagün ya da daha sonraki gölün rnllat yıllarına

kadar çoktan dolması gerekirdi.
Shakespeare'in ünlü eserlerinden biri olan ölümcül tutku ya övgü niteliğindeki

"Antonius ve Kleopatra" nın iki önemli kahramanı Romalı General Marcus Antonius ve
Mısır Kraliçesi Vii. Kteopatra Tarsus'ta buluşmuşlar ve burada yaşadıkları aşk ile dille
re destan olmuşlardır. M.O. 40'11 yıllarda yaşanmış olan bu aşk öyküsünün bır kısmının
geçtiği Tarsus, bir kıyı kenti olarak düşünülmüş, Kleopatra'nın kente gelişi hep gemiler
le tasvir edilmiştir. Kleopatra'nın Tarsus'a gemilerle ulaştığı şeklindeki bu düşünceler,

bir ölçüde mantıklı olarak açıklanabilmektedir. MilatyıllarındaRhegma lagünündeki Au
lai limanına gemiler denizden girebiliyordu. Iç liman konumundaki bu noktadan sonra
ise daha küçük teknelerle, bu su ortamına dökülen ve o dönemde Tarsus'un içinden
geçmekte olan Tarsus çayı (Cydnus) yatağı boyunca kente ulaşabilmek mümkün gö
rünüyor (Harita: 5c). Muhtemelen Kleopatra da iç limana gemilerle ulaştıktan sonra,
Tarsus'a teknelerle, böyle bir akarsu yolunu izleyerek girmiştir.

Daha sonraki dönemde Tarsus çayı'nın taşkınlarından korunmak için akarsu ya
tağı kentin 1 km. kadar kuzeyinden itibaren bugünkü yatağına çevrilmiştır. Bu yeni ya
tak aslında burada mevcut ve eski Tarsus çayı yatagına paralel daha küçük bir dere
yatağıydı. Bu nedenle başlangıçtaTarsus çayı'nın tüm suyunu değil de taşkın zaman
larındaki fazla sularını aktarmak için kullanılması düşünülmüştü. Ancak sonraki yıllar

da kent içindeki eski yatak yavaş yavaş tıkandı ve Tarsus çayı yeni yatağında akışına

devam etti (Ramsay 2000). Bu yatak değişikliği nedeniyle Tarsus güneyindeki lagün gi
derek kapalı bir göle dönüşmekle birlikte uzun bir süre varlığını sürdürebilmiştir (Harita:
5d). Çünkü bu göle dökülen Tarsus Çayı'nın taşıdığı sedimanlar azalmış, kent içindeki
yatak tamamen terk edilince, göle fazla sediman taşınmamıştır.

Tarsus güneyindeki Rhegma lagünü, yavaş yavaş da olsa kuzeydeki yüksek ke
simlerden ovaya inen küçük derelerle ve eski Tarsus Çayı yatağından ulaşan suların
taşıdığı alüvyonlarla giderek dolmuş ve zamanla denizle ilişkisi kıyı kordonlarının ge
nişlemesiyle kesilmi~tir (Harita: 5d). Aynı zamanda doğuda akışını sürdüren yeni yata
ğındaki Tarsus Çayı nın da taşkınları bu alana ulaşmıştır. Hatta Seyhan Nehri zaman
zaman bu tarafa yönelmiş ve nispeten daha büyük akarsu olarak taşkınları sırasında
bu alana sediman göndermiştir. Böylece derinliği azalan Rhegma lagünü kapalı bir tat
Iısu gölü haline dönüşmüştür (Harita: 5d).

Roma Döneminde, liman etkinliklerinin devam ettiği zamanlarda çevrenin ba
kımlı tutulduğu bilinir (Ramsay 2000). Buna karşılık doğal değişmelerden dolayı derin
liğin azalması ve denizle ilişkinin kısıtlanması sonucu bu su ortamına gemilerle giriş

güçleşmiştir. Buna bağlı olarak liman giderek işlevini yitirip çevre doğal şartlara teslim
olduğunda, bataklık alanlar genişlemiş olmalıdır. Nitekim Tarsus ovasının güneyinde
yapılan sondajda, denizel birıkimler üzerine gelen karasal sedimanlar içinde turba kat
manlarının varlığı bunun işaretidir. Lagünün sığlaşıp kapanmasıyla, Rhegma limanıda
önemini yitirmiş olmalıdır (Harita: 5d ve 5e). Bu durum Tarsus kentinin bölgedeki etkin
liğini büyük ölçüde azaltmıştır.

Geçen zaman içinde, Tarsus Ovası taşınan alüvyonlarla dolmakla birlikte, Rheg
ma lagünü ve gölünün bulunduğu yerde 20. yüzyılortalarına kadar geniş bir sulak alan
varlığını sürdürmüştür (Harita: 5e). Büyük ölçüde bataklık halindeki bu sulak alana Ay
naz Bataklığı denmiştir. 1950'li yıllardaki çalışmalarla Aynaz Bataklığı kurututarak tarı

ma açılmıştır (Harita: 5f).

Sonuç
Gözlükule Höyüğü çevresinde doğal çevre Neolitikten günümüze kadar oldukça

değişmiştir. Bu değişim daha çok alüvyal alanda ve kıyı çizgisinde meydana gelmiştir.

Tarsus'un ilk kuruluş alanı olan Gözlükule, kıyıdan 5-6 km. kadar kuzeyde ve muhte
melen bir seki üzerinde kurulmuştu ve Tarsus Çayı Höyüğün batısından kuzey-güney
yönünde akmaktaydı (Harita: 5a). Gözlükule Höyüğü çevresindeki sondajlarda taşkın
ovası sedimanları altında gözlenen çakıllı birimler zaman zaman yer değiştiren, sel ka
rakterli büyük bir akarsuya ait yatak sedimanlarıdır.
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Sondaj çalışmalarımızda ulaşılan ikinci önemli bir sonuç ise, düşünülenin aksI
ne Tarsus ve Gözlükule'nin hiçbir zaman kıyıda yer almadığı ya da denizin buraya ka
dar sokulmadığıdır.Tarsus çevresinde transgresyonla hızla yükselen denizin Holosen
öncesindeki taban düzeyine göre karasal şartlar altında şekillenen ve bugünkü ova
alüvyonları altında yer alan yüzey (Pleistosen rölyefi) üzerinde ilerlemiş olması gerekir.
Sondaj sonuçlarınagöre bu dönemde deniz Gözlükule Höyüğü'nün 5 km. güneyine ka
dar sokulabIImiştir(Harita: sa, Çizim: 1, 2). Çünkü, Tarsus çevresinde Holosen öncesi
rölyef bugünkü deniz seviyesine göre sekiler, birikinti konileri gibi şekiller nedeniyle nis
peten yüksekte bulunmaktaydı.

Geçen zaman içinde Gözlükule'de başlayan yerleşim bugünkü kent alanına doğ

ru genişlemiştir. Bu arada güneyde gelişen lagün kıyısında Tarsus'un liman kenti Rheg
ma (Aulai) kurulmuştur (Harita: 5c). Bu dönemde, bulunduğu coğrafi konum özellikleri
ve sahip olduğu iç limanla, Tarsus, yörenin en önemli kenti haline gelmiştir. Bunda Tar
sus'luların sahip oldukları doğal çevre şartlarını düzenlemedeki ustalıkları da etkili ol
muştur. Ancak bu çabaları bir noktadan sonra etkisiz kalmış, doğanın gücünü aşama

mıştır. Nitekim Rhegma lagünün alüvyonlarla dolarak önce bir göle, daha sonra da bü
yük bir bataklığa dönüşmesiyle kıyının 15-16 km. uzağında kalan Tarsus denizle bağ

lantılı bir kent olmaktan çıkmıştır (Harita: 5d, 5e). 20. yüzyılortalarına kadar sulak alan
özelliğini koruyabilen Rhegma (Aynaz) Bataklığı, kurutularak, Tarsus Ovası tümüyle ta
rıma açılmıştır (Harita: 5f). Bataklıklardan arta kalan son bölümlerde okaliptüs orman
ları kurulmuştur.
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Harita 4: Tarsus çevresinin jeoloji haritası
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AŞAGI SALAT HÖYÜGÜ'NÜN JEOARKEOLOJiSi

Uğur DOGAN'

Giriş

Bu çalışma, Dicle Nehri üzerinde yapılması planlanan llısu Barajı aıtında kala
cak arkeolojik yerleşmelerde ODTU TAÇDAM tarafından başlatılan kurtarma kazıları

kapsamında bulunan, Aşağı Salat Höyüğü'ndeki arkeolojik kazıya, 2000-2001 yılların

da kısa süreli katılımlarla yaptığımız jeoarkeolojik araştırmaların ön değerlendirmesini

içermektedir.
Aşağı Salat Höyüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Diyarbakır ili, Bismil ilçe

si'ne bağlı Salat Kasabası'nın 2 km. güneydoğusunda, Saiat Çayı'nın Dicle Nehri'ne
kavuştuğu sahada, Dicle Nehri kenarında yer almaktadır (Harita: 1). Höyük üzerinde
Salat (Yukarı Salat) Kasabası'na bağlı Aşağı Salat Mahallesi bulunmaktadır.

Aşağı Salat Höyüğü, Dicie Nehri'nin büyük taşkın yatağı karakterindeki Hoio
sen'e ait 3-5 m. sekisi üzerinde ve nehir yatağının tam kenarında bulunmaktadır. Hö
yükteki ilk yerleşme ise nehir yatağından 2,5-3 m. yukarıda kurulmuştur (Resim: 1).
Dicle Nehri taşkınlarından kolayca etkilenebilecek böyle bir alanda arkeolojik bir yer
leşmenin bulunması oldukça ilgi çekicidir. Bu nedenle muhtemel Dicle Nehri taşkınları
ile höyükteki yerleşim evreleri arasındaki etkileşimin ortaya konması amacıyla bu ça
lışma yapılmıştır.

Çalışmada eide edilen jeomortolojik sonuçlar arkeolojik buluntularla yapılan rö
latif kronolojiye göre değerlendirilmiştir. 2002 yılı kazı döneminde kaynak sağlandığı

takdirde kesin tarihlemelerin yapılması planlanmaktadır. Çalışma süresinin azlığı ve
maddi imkansızlıklar nedeniyle sahada geniş alaniı jeomorfolojik araştırma yapılama

mış, daha çok höyük ve yakın çevresi incelenmiştir. Bir sonraki kazı döneminde ise ça
lışma alanı genişletilerek, Aşağı Salat Höyüğü'nde tespit edilen jeoarkeolojik sonuçla
rın komşu höyükler ile korelasyonunun yapılması da düşünülmektedir.

Bu çalışmanın yapılmasında maddi ve bilimsel açıdan büyük desteğini gördü
ğüm Aşağı Salat Höyüğü kazısı başkanı Yrd. Doç. Dr. S. Yücel Şenyurt'a ve Aşağı Sa
lat kazı ekibine teşekkür ederim.

Çalışma Alanmm Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikleri
Aşağı Salat Höyüğü yakın çevresinin jeolojik yapısı oldukça sadedir. Höyük kar

maşık bir jeolojiye sahip olan Güneydoğu Toroslar ile Mardin platosu arasındaki Dicle
havzasında yer almaktadır. Bölgenin büyük bir kısmını kaplayan Miosen denizel for
masyonları höyük çevresinde de temel araziyi oluşturmaktadır. Pliosende sahanın ka
ralaşmasıyla birlikte Miosen formasyonları üzerinde ilk topografik eğime uygun olarak

vrcı jıoc, Dr. Uğur DOGAN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 06100, Anka
ra!TURKIYE.
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oluşan akarsuların taşıdığı bol miktardaki alüvyal malzeme havza ortasında kalın Plio
Kuaterner karasal depoları olarak birikmiştir. Iri çakıllı kongiomera, çakıl, kumtaşı vb.
alüvyal malzemelerden oluşan bu depolar Bismil-Batman arasında geniş yer kapla
maktadırt. Benzer karasal Plio-Kuaterner formasyonları Fırat havzasında yapılan ça
lışmalarda da tespit edllmiştirs. Dicle Nehri çevresinde ise seki malzemelerini oluşturan
Kuaterner alüvyonları ve nehir tabanında güncel aiüvyonlar bulunur.

Havzanın jeomorfolojisi Piio-Kuaterner Döneminde, büyük ölçüde de Kuater
nerde şekillenmiştir. Çalışma alanında, dolgu yüzeyleri, sekiler ve vadi tabanı oimak
üzere üç ana jeomorfolojik birim yer alır (Harita: 2).

Höyük çevresinde 560-600 metrelerdeki yükseıtilerde Plio-Kuaterner dolgu yü
zeyleri bulunmaktadır. Bu yüzeylerin yükseltisi çalışma sahası dışında giderek artmak
tadır. Karasal Plio-Kuaterner dolguları içerisinde yer alan konglomeralarda iri çakıl ve
bloklar halinde bulunan çakmaktaşları prehistorik dönemlerde insanlar tarafından alet
yapımında kullanılmıştır.

Kuaternerde yaşanan kaide seviyesi değişikliklerine bağlı olarak ise Dicle Nehri
farklı seviyelerde sekiler oluşturmuştur. Aşağı Salat Höyüğü yakın çevresinde ise Ple
istosen Dönemine ait 30-35 m. sekisi ve 3-5 m. Halasen sekisi bulunmaktadır. Jassim
ve arkadaşları Dicle'nin Musul yakınlarında seviyeleri 80-90, 55-65, 30-35 ve 12-18 m.
oian 4 sekisini bellrlemişlerdira,

Dicle Nehri'nin her iki kenarında da geniş alaniı ve devamlı olarak görülen Holo
sen sekisi, üzerinde köyleri n bulunduğu ve sulu tarımın yapıldığı düzlükler halindedir
(Harita: 1; Resim: 1, 2). Holosen sekisi ekstrem taşkın durumlarında, özellikle kış ve
bahar aylarında bol miktarda su taşıyan Salat Çayı'nın da etkisiyle, kısa süreli olarak
Dicle Nehri suları altında kalabilen büyük taşkın yatağı özelliğini de taşımaktadır.

Dicle Nehri, Holosen başlarında Aşağı Salat Höyüğü çevresinde yaklaşık 1,5
km. genişliğindeki bir yatak içerisinde akmaktaydı. Nehir taşkın dönemlerinde getirdiği

alüvyonları bu geniş vadi tabanında biriktirerek yatağının yükselmesini sağlarmştır. Za
manla akarsu bu geniş taban içerisinde daha küçük olan bugünkü yatağına çekilerek
menderes yeniği taraçaiarı karakterindeki bu dönemsiz sekilerin oluşmasını sağlamış

tır. Çeşitli zamanlarda tekrarlanan taşkınların da etkisiyle seki akarsu tabanından 3-5
m. kadar yükselmiştir. Dicle Nehri tabanı ve Halasen sekisi bu kesimde silttaşından

oluşan Miosen formasyonu üzerinde bulunmaktadır. Miosen silttaşları Dicle tabanında

güncel alüvyonun bulunmadığı alanlarda görülebilmektedir. Höyüğün altındaki 3 met
relik seki dolgusu ilk bakışta tamamen siltli ve killi bir malzemeden oluşmuş gibi görün
mektedir. Ancak gerçek seki malzemesini tayin amacıyla Aşağı Salat Höyüğü'nün al
tındaki seki tabanı kazıldığında, çapları 7-8 cm.yi bulan iyi boylanmış ve yıkanmış iri
çakıllardan oluşan yaklaşık 70 cm. kalınlığında bir taban deposunun varlığı tespit edil
miştir (Resim: 3). Bunun üzerinde ise çakıllarla belirgin bir düşey geçiş gözlenmeyen
siltli, killi taşkın malzemesi karakterindeki alüvyon bulunmaktadır.

Aşağı Salat Höyüğü'nün üzerinde bulunduğu Holosen sekisinin oluşmasında

Salat Çayı'nın getirdiği alüvyonların da payı büyüktür. Sekinin bu kesimi akarsuyun bü
yük bir çarpağının karşısında bulunan yığınak alanıdır (Harita: 2). Höyük ise yığınak

alanın sona erdiği ve yeni bir çaprağın başladığı alanda bulunur. Bu nedenle, höyüğün
bir kısmı özellikie taşkın dönemlerinde Dicie tarafından aşındırılmıştır. Bu ifadeyi Aşa
ğı Salat köylüleri de doğrulamaktadır.

1 Erentöz. C., Katın, i. 1961. 1/500.000Ölçekli Diyarbakır Paftası lzahnamesl.
2 Atalay, Kaleköy ve Yakın Çevresinin Jeolojisi ve Jeomoffolojisi. Aşağı fırat Projesi 1978·1979 Çalışmaları. ODTÜ

Aşağı Fırat ProjesiVay., Seri I, No. 3, s. 179, Ankara.
Erol, O., Akkan, A. Elibüyük, Doğu, A.F. 1987. Aşağı Fırgt Bölgesi'nde Bugünkü ve Kuaterner'deki Doğal Çevre Ko
şulları. Aşağı fırat Projesi 1978-1979 Çalışmaları. DOTUAşağı Fırat Projesi Yay., Seri I, No. 3, s. 4, Ankara.

3 Jassim, S.Z., Jibril, Aô., Numan, N.M.S., 1997. Gypsum karsuucaıron in the Middle MloceneFatha Formatton. Mo
sularea, northern Iraq. Geomorphology 16, p. 140.
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Aşağı Sa/at Höyüğü'nün Jeoarkeolojisi
Aşağı Salat Höyüğü kültür toprağı fazla kalın olmayan yayvan bir höyüktür. Kül

tür toprağının en derin olduğu merkezi kısmında höyüğün yüksekliği ancak 4,5-5 m.yi
bulmakta ve höyükte kültür toprağı kalınlığı 1-5 m. arasında değişmektedir (Çizim: 1).
Höyük kuzeyden seki yüzeyinden 1-2 m. yük.şekliğinde Aşağı Saiat Köyü'nün üzerinde
kurulduğu beli belirsiz bir kabartı halindedir. Oyle ki, höyüğe kuzeyden yaklaşan birinin
burada höyük olabileceğini düşünmesi, hatta höyüğü fark etmesi de oldukça zordur.
Höyüğü kuzeyden çevreleyen ve yayvan bir vadiyi andıran taşkın oiuğunun varlığı da
jeomorfolojik açıdan ilk bakışta böyle bir alanda arkeolojik yerleşmenin olamayacağını

bile düşündürmektedir (Harita: 3; Resim: 2). Güneyden Dicle tabanından 2,5-3 m. yük
sekte bulunan seki dolgusu üzerindeki höyüğün kültür toprağı açık bir şekilde seçilebil
mektedir.

Seki üzerindeki kültür toprağının tabanı düzgün bir şekilde uzanmayıp inişli çı

kışlıdır. Höyüğün orta kesiminde daha derin olan kültür toprağının kenarlara doğru 1-2
m. yükselmektedir (Çizim: 1). Bu durum höyükte yerleşme başladıktan sonra sekinin
sedimantasyonla yükselmeye devam ettiğini göstermektedir.

Doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 350-400 m. boyunca uzanan höyükte ilk ola
rak höyüğün stratigrafisini çıkarmaya yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada hö
yüğü güneyden kesen dik yamaç üzerinde 10 ve 20 m. aralıklarla belirlenen 30 adet
noktada, höyüğün üst kısımlarından tabana doğru belirli aralıklarla toplanan seramik
parçaları yardımıyla metrik olarak stratigrafik kesit çıkarılmaya çalışılmıştır.

Höyükte iki senedir devam eden kazı sonuçlarına göre 9 adet kültür katı tespit
edilmiştir. Bunlardan en eski kültür katı Kalkolitik Döneme tarihlenmiştir. Bu katın üze
rinde ise mimari kalıntılarının yoğunlaştığı Erken Tunç Çağı I'e (M.O. 3000-2700) ait
kültür katları bulunmuştur. Höyüğün batı kesiminde ise Erken Tunç çağı I'e (ETÇ i) ait
mezarlar ortaya çrkarnrmşnr-. En üstte ise M.O. 1. binyıla ait kat ve Islami Döneme ta
rihlenen Ortaçağ katı bulunmaktadır. Açmalardan elde edilen arkeolojik sonuçlara gö
re höyükteki kültür toprağının ve kültür katlarının kalın olmaması ve çoğu zaman belir
gin bir mimari sunmaması, burada kısa süreli, kesintiliyerleşmeleri düşündürmektedir.

Ayrıca, bu açmalardan höyükte ETÇ l'den itibaren M.O. 1. binyıla kadar arkeolojik an
lamda anlaşılması güç bir yerleşim kesintisi tespit edilmiştir. Höyüğün orta ve doğu ke
simindeki açmalarda bu yerleşim kesintisine sebep olan herhangi bir paleocoğrafik ola
yın olup olmadığı araştırılmış ancak sonuca götürecek herhangi bir veri elde edileme
miştir.

2001 yılı kazı döneminde özellikle höyüğün batı kesiminde yapılan sondaj açma
ları ve mezarların ortaya çıkarıldığı açmalarda, jeoarkeolojik ya da paleocoğrafik so
nuçları elde etmek mümkün olmuştur.

Mezar açmaları ve sondaj açmalarının bulunduğu alanda yüzeyden 185 cm. de
rine iniimiştir. Bu seviye aynı zamanda mezarların taban düzeyini oluşturmaktadır (Re
sim: 4). Bu alanda U 14 ve T 15 açmasında kültür tabakaları arasında steril, killi, kum
lu siltlerden oluşan alüvyal depolar ya da taşkın sedimentleri bulunmuştur. U 14 açma
sının doğu yamacında alınan toplam 154 cm.lik kesitten aşağıdan yukarıya doğru sıra

sıyla, 75 cm. Kalkolitik Çağa ait kültür toprağı, 7 cm. ETÇ I, 1 cm. kül, 3 cm. ETÇ..ı, 3
cm. alüvyon, 3 cm. ETÇ I, 2cm. alüvyon, 3 cm. ETÇ i 12 cm. alüvyon, 35 cm. M.O 1.
binyıı ve Ortaçağ, 10 cm. alüvyal dolgu şeklinde, kültür katları ve taşkın depolarından

oluşan stratigrafik dizilim belirlenmiştir (Çizim: 1; Resim: 5, 6). U 14 açmasının hemen
kuzeyindeki T 15 açmasının güney duvarındaki kesitten ise aşağıdan yukarıya doğru

sırasıyla, ıı, cm. Kalkolitik Çağ, 18 cm. ETÇ I, 3 cm. kül, 26 cm. ETÇ i, 5 cm. alüvyon,
86 cm. M.O. 1. binyıı ve Ortaçağ, 30 cm. alüvyal dolgudan oluşan stratigrafi tespit edil
miştir (Çizim: 1; Resim: 4).

4 Şenyurt, S.Y. 2001. Uısu Barajı- Aşağı Salat 2000 Yılı Kaztar. 23. Kazı Sonuçları tooıennsı». Cilt, s. 447.
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Çıkarılan bu stratigrafik kesilier de höyükteki ilk yerleşmenin 2,5-3 m. yüksekli
ğindeki seki üzerinde, Kalkolitik Çağda başladığını göstermektedir (Çizim: 1). Dicle
Nehri gibi kaynaklarını Güneydoğu Toroslar'dan alan ve çok miktarda su taşıyan, ba
har aylarında kar erimelerine bağlı olarak büyük taşkınlar yapan bir akarsuyun kena
rından 2,5-3 m. yukarıda böyle bir yerleşmenin kurulmuş olması başlangıçta mantıklı

görünmemekle birlikte, bunun nedeni iki şekilde açıklanabilir. Bunlardan ilki; o dönem
de Dicle yatağının bugünkünden daha derinde olabileceği, diğeri ise iklimin kurak oldu
ğudur. Akarsu tabanında Miosen silttaşlarının görülmesi nehrin sonraki dönemde taba
nını doldurarak bunu yükseltmesi ihtimalini ortadan kaldırmaktadır (Çizim: 1). Böylece
en azından Kalkolitik Dönemde bölge ikliminin kurak olduğu ve Dicle'nin buradaki yer
leşmeyi tehdit etmeyecek düzeyde aktığı ya da büyük taşkınlara yol açmadığı söylene
bilir.

Bu ifadeyi Aşağı Mezopotamya ve iran Körfezi'nde yapılan çeşitli araştırmalarda
desteklemektedir. Mezopotamya G.O 18000-12000 yılları arasında nemli b.!r iklime,
12000 ve 9000 yılları arasında ise kurak bir iklime sahlptls. Potts'a göre, G.O. 10000
ile 6000 yılları arasında subp/uvia/ bir iklim vardl 6. Günümüzden 6000 yıl önce kurak
bir iklim yaşanmaya başlamıştır". Aqrawi'ye göre ise Aşağı Mezopotamya'da G.O.
6000-4000 yılları arasında yarıkurak bir iklim egemen olmuşturs. Ifade edildiği gibi,
6000 yıl önce bölgede egemen olmaya başlayan kurak iklim Aşağı Salat Höyüğü'nde
ki Kalkolitik Çağ yerleşmesinin Dicle kenarında ve bu yükseklikte kurulmasına bir an
lam kazandırmaktadır. Bu duruma göre Aşağı Salat Höyüğü'nün üzerinde bulunduğu

Holosen sekisi ya da eski büyük taşkın yatağı iklimin kuraklaşmasına ve Holosen baş
larından bu yanagerçekleşen alüvyal birikime bağlı olarak ancak bu dönemde yerleş

meye uygun bir hale gelmiştir. Bölgede kurak olan iklim nedeniyle insanların su kay
nağı olarak Dicle'den yararlanması, Dicle kenarında tarım yapılması, insanları ve do
layısıyla yerleşmeleri nehir kenarına çekmiştir. Bunun yanında Aşağı Salat Höyüğü'nün
bulunduğu kesim höyük çevresinde Dicle Nehri'nin yaz aylarında otomobille dahi kar
şıdan karşıya geçilebildiği tek noktadır. Bu nedenle de höyüğün bulunduğu yerin Kal
kolitik Çağ ve ETÇ I'de ulaşım ve nehrin karşısındaki tarım alanları açısından stratejik

.bir noktayı oluşturduğu söylenebilir.
Höyükteki ETÇ I'e ait katlar içinde rastlanan ince taşkın depoları iklimin Kalkoli

tik Döneme göre biraz daha nemliye doğru gittiğini, en azından bölgenin yarıkurak bir
iklime sahip olduğunu gösterir (Resim: 5, 6). ETÇ I'e ait kültür tabakaları arasında yer
alan bu ince taşkın malzemeleri höyükteki yerleşmenin tamamen son bulup bulmadığı

hakkında kesin bir veri sunmamaktadır. Ancak höyükte bulunan 9 kültür katının büyük
bir kısmının Erken Tunç Çağı I'e ait olması ve kültür katlarının kalın olmaması bu taş

kınlara bağlı olarak höyükteki yerleşmelerin kısa dönemli olduğunu ve belirli sürelerle
kesintiye uğradığını düşündürmektedir.

ETÇ i tabakaları ile M.Ö. 1. binyıla ait kültür toprağı arasında yer alan 10-12 cm.
kalınlığındaki taşkın deposu ise höyükteki yerleşimin neden uzun süre kesintiye uğra

dığının en önemli delilidir (Resim: 5, 6). Siltten oluşan bu taşkın malzemesi kesin ola
rak tarihlendirilememiştir. Bunun sebebi höyükte ETÇ i ile M.O. 1. binyıl arasına karşı

lık gelen arkeolojik hiatus ya da yerleşim kesintisinin oldukça uzun bir süreyi kapsama
sıdır. Ancak ETÇ i tabakaları arasında rastlayan birkaç ince taşkın deposu bölgede
Kalkolitik Çağda görülen kurak iklimin ETÇ I'de değişmeye başladığını göstermektedir.
Buna göre ETÇ i içerisinde başlayan taşkınların oluşmasını sağlayan iklim değişmesi-

5 Uchupi, E. Swilt, SA, Ross,DA 1996. Gas venlingand lale Qaternary sedimenlation in he Persian (Arabian) Gull.
Marina Geology, p. 259,

6 Polts, O.T. 1997. Mesopotamlen CivilizationThe Malarial Foundations. The Ahlone Press, London, p. 5.
7 Uchupi, E. Swilt, SA, Ross, DA 1996. a.ç.e. p. 262.

Palloek, S. 1999, Anelant Mesopolamia. Cambridge Univ. Press., p..3l, box:3.
8 Aqrawl. A.A.M.2001. Stratlqraphlc slqnatures of cumatic changeduring the Hotocene evolution of the Tigris-Euprat

hes cene. tower Mesopotamia. Gfobal and Planetary Change28, p. 274, lig. 4.
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nin ancak bu dönemin sonlarında zirve noktasına ulaştığı ve dolayısıyla ETÇ i katları

nın en üstünde yer alan kalın silt deposunun da bu dönemin sonlarına doğru ya da so
nunda oluştuğu söylenebilir. Bunun yanında höyükte belirtilen bu zaman dilimi içerisl
ne karşjlık gelen bır yerleşim döneminin bulunmaması, Dicle kenarındaki alanların ETÇ
i ile M.O. 1. binyıl arasında akarsu taşkın tehlikesinden dolayı yerleşilemeyecek halde
olduğunu ve önceden kurulan yerleşmelerin de bu dönemde terk edildiğini göstermek
tedir.

Bölgesel paleoklimatik değerlendirmeler .çte elde edilen bu sonuçları destekle
mektedir. Pollock'a göre, Mezopotamya'da M.O. 3200-2900 yıllarında yağış kısmen
artrruştırs. Fairbridge ve diğerleri ise 3250-2900 yıllarında Anadolu Kuzey Mezopotam
ya ve Kuzey Sahra'nın sıcak bir iklime, 2900-2710 yıllarında ise nemli bir iklime sahip
olduğunu ifade etmişlerdir1 D . ETÇ i kültür katlarının arasında yer alan ince taşkın de
poları ve ETÇ i tabakalarının en üstünde bulunan ve höyükte yerleşmenin uzun süre
son bulduğu döneme karşılık gelen büyük taşkın deposu, Fairbridge ve diğerlerinin böl
gede 2900-2710 yıllarına karşılık geldiğini belirttikleri nemli iklim periyoduna uyumlu
görünmektedir.

Aşağı Salat Höyüğü'nde yaşanan bu taşkınlar Aşağı Mezopotamya'daki Fırat ve
Dicle'nin taşkınları ile ilişkilendirilebillr. Ur kentinde Ubeyd Dönşrni (M.O. 3500) sonla
rına tarihlenen taşkın ile de Erken Sülaleler ii ve III civarına (M.O. 2700) tarihlenen taş

kınlar belirlenmiştir
".

Kiş kentinde ise 3 taşkın saptanmış, bunlardan daha şiddetli gö
rülenler E;rken Sülaleler III (M.O. 2600), daha erken olanlar ise Erken Sulaleler i Döne
mine (M.O. 2900) tarihlendirilrnlştirte. Buna göre Aşağı Mezopotamya'da M.O. 3. binyıl

ile öncesine ait Fırat ve Dicle nehirlerinin taşkınları yerleşmeleri etkilemiştir.

Ülkemizde ise bu taşkınları Fırat çevresindeki höyüklerde görülen taşkınlarla iliş
kilendirmek mümkündür, Değirmentepe Höyüğü'nde Erken Tunç çağı i temsilcisi Ka
raz Kültürü'ne ait (M.O. 3. binyıl) tabaka ile Demir çağına (M.O. 1. binyıl) ait tabaka
lar arasında 1,20 m.lik taşkın tabakası belirlenmlştirte.Ancak taşkın zamanı kesin ola
rak tarihlenememiştir. Imikuşağı Höyüğü'nde de M.O. 2. binyılın ilk yarısına ait 2-2,5 m.
kalınlığında, birkaç dönemli taşkın deposu bellrlenmiştir!-. Köşkerbaba Höyüğü'nde ise
Erken Tunç çağı ile Erken Demir çağı arasında taJkın izlerinden ve Kösehöyük'te de
benzer buluntulardan bahsedilrnektedirtö. Gö~.üldügü gibi Fırat çevresindeki höyükler
de de Aşağı Salat Höyüğü'nde olduğu gibi M.O. 3. bin ile 2. binyılın ilk yarısına tarihle
nen taşkınların kanıtları bulunmuştur.

M.Ö. 1. binyılda Aşağı Salat Höyüğü'ndeyeniden yerleşilmeye başlanrmştır, Bu
durum da bugünkü Mezopotamya'da kurak iklimin temellerinin atıldığı G. O. 3000 yıl

larındaki aşırı kuraklığın başlangıcına bağlı 0Imalıdır' 6 . Bu nedenle yerleşmeler tekrar
akarsu kenarına yaklaşabilmiştir.

9 Potlock. S. 1998. a.g.e p. 36.
10 Fairbridge, R.• Erol, O., Karaca, M., Yılmaz, Y. 1997. Background to Mid·Holocene Glimalle Change in Anatolla and

Adjaeen! Aeglans. In Dattes. N., Kukla, G., Weiss H. (Ed.) Third Millenium BC Climate Change and Old World Col
lapse. NATO ASI Series Vol. 149, p..SÜ3.

11 Köroğlu. K. 2001. Fırat Havzasında Tufanı Anımsatan Sel Baskınları. ToplumsalTarih, S. 2001-07, s. 29.
12 Köroğlu, K. 2001. e.ç.e. S.29.
13 Esin, U. 1987. Değirmentepe Kazısı, 1979. Aşağı fırat Projesi 1978·1979 Çalışmaları. ODTÜAşağı Fırat ProjesiVay.,

Seri I, No. 3, s..92, Ankara.
Köroğlu, K. 2001. a.g.e.s. 27.

14 sevin, V., Köroğlu, K. 1985. imikuşağı Kazuan. 1984. Vii. Kazı Sonuçlart Toplantısı, s. 170.
Sevin, V. ve Derin, Z. 1986.im·lkuşağl Kazılan. 1985. VIfI. Kazı Sonuçları Toplantısı, s. 190.

Sevin, V. 1987. imikuşağı Kazılan. 1986. ıX. Kazı Sonuçlart Top/antısıl, s. 310.
Köroğlu, K. 2001. a.g.e.s. 28.

15 Köroğlu, K.2001. a.g.e.s. 29.
16 uctcoı. E. Swift, SA, Ross, DA 1996. a.g.e.p. 269.

Aqrawi. A.A.M. 2001. a.g.e.p. 274, fig. 4.
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Höyüğün giderek az da olsa yükselmesi taşkınlardan etkilenme riskini azaltır gi
bi düşünülürse de, bu böyie olmamıştır. Ozellikie Ortaçağ sonlarından günümüze ka
dar geçen süreye ait birkaç taşkın deposu daha belirlenmiştir. Höyüktekı son silt taba
kası 1969 yılındaki taşkınia oluşmuştur (Çizim: 1; Resim: 4). Yaz aylarında kuruyan Sa
lat Çayı kış ve bahar aylarında yağişii dönemlerde ve kar erimelerine bağlı olarak Dicle
Nehri'ne bol miktarda su taşımaktadır. Salat Çayı'nın geniş yatağı içinde birikmiş olan
bol miktardaki iri çakıl ve blok deposu da bu dönemlerdeki güçlü akışın bir kanıtıdır.

Taşkın dönemlerinde yatağından yükselen Dicle Nehri, yine yatağından oldukça yük
selen Salat Çayı suları için adeta bir baraj görevi yapmaktadır. Böylece ekstrem akış
zamanlarında Salat Çayı'nın Dicle Nehri'ne kavuştuğu alanda eğim farkı ya da Salat
Çayı tabanının DiCıe'den daha yukarda olmasına baglıolarak yükseltisi 2 m.ye kadar
düşen Halasen sekisinin büyük bir kısmı Salat Çayı ve Dicle Nehri'nin suları altında

kalmaktadır. Salat Çayı ağzı yakınlarında sekiyi basan taşkın suları yaklaşık 1,5 km.
boyunca doğu );'önünde ilerledikten sonra bir kısmı Aşağı Salat Höyüğü batısından, bir
kısmı ise höyügün hemen kuzeyindeki taşkın oluğundan geçerek höyük doğusundan

tekrar Dicle Nehri'ne karışır. Höyüğün taşkın suları için adeta bir leve görevi yal?ması
nedeniyle ETÇ I'den itibaren sahada etkin olan taşkınlar buradaki taşkın olugunun
oluşmasına yol açmıştır.

Höyüğün güney kısmının aşındırılarak ortadan kaldırıldığı bu son taşkın döne
minde höyük yüzeyinde bazı yerlerde 10 cm. bazı yerlerde daha kalın olan silt deposu
birikmiştir. Bu taşkını Aşağı Salat köylüleri de doğrulamaktadır. Son taşkın malzemesi
nin yapısı ETÇ i sonundaki ile benzerdir. Bu taşkında höyüğün ve Aşagı Salat köyünün
çok büyük bir kısmı sular altında kalmış ve taşkın sonunda köy halkının büyük bir kıs
mı Salat kasabasına (Yukarı Salat'a) taşınarak oraya yerleşmiştir.

Sonuç
Yayvan bir höyük olan Aşağı Salat Höyüğü Dicle Nehri kenarında 3-5 m. yüksek

liğindeki Halasen sekisi üzerinde kurulmuştur...Höyükte iki senedir yapılan kazı çalış

masında Kalkolitik Çağ, Erken Tunç çağı i, M.O. 1. binyıl ve Ortaçaga ait toplam 9 kül
tür katı tespit edilmiştir. ETÇ i ile M.Ö. 1. binyıl arasında höyükte bir yerleşım kesintisi
söz konusudur. Höyükte ilk yerleşme sekinin henüz 2,5-3 m. yüksekliğe sahip olduğu

Kalkolitik Çağda başlamıştır. Kalkolitik Çağda iklim kurak olduğu ve dolayısıyla Dicle
Nehri'nde taşkınlar meydana gelmediği için o dönemin insanları akarsuyun kenarında

ve fazla yüksek olmayan bu alana yerleşebilmişlerdir. Bu alana yerleşilme nedeni ku
rak dönemde suya yani Dicle'ye yaklaşmanın yanında, buranın Dicle'den köprü olma
dan karşıdan karşıya geçilebildiği stratejik bir nokta olmasıdır.

ETÇ i kültür toprağı içerisinde höyüğün batısındaki açmalarda iki adet ince taş

kın deposu tespit edilmiştir. ETÇ i katlarının üzerinde ya da ETÇ i tabakaları ile M.O.
1. binyıla ait tabaka arasında 10-12 cm. kalınlığında kalın silt deposu tespit edilmiştir.
Dicle'nin bu taşkın sedimentlerinden ETÇ I'de iklimin Kalkolitik Döneme göre yavaş ya
vaş nemliye doğru gittiği, buna bağlı oiarak da höyüğü tehdit eden ilk taşkınların baş

ladığı ve ETÇ i sonunda ise iklim değişikliğinin zirve noktasına ulaştığı sonucu ortaya
çıkmaktadır. Höyükteki Erken Tunç çagı i Vf! M.O. 1. binyıl arasındakı yerleşim kesın

tisi iklimde taşkınlara yoi açan değişımin M.O. 1. binyıla kadar devam ettiğini ve höyük
çevresinin taşkın tehdidi altında olduğunu göstermektedir.

Bölgede günümüzden 3000 yıl önce iklimin kuraklaşmasına ve sekinin taşkın se
dimentleri ile nispeten yükselmesine de bağlı olarak Dicle nin taşkın tehdidi kısmen so
na ermiş ve höyükte yeniden yerleşilmeye başlanmıştır.

Höyükte son olarak Dicle ve Salat çayının yolaçtığı 1969 yılı taşkını yaşanmış
ve bu taşkından Aşağı Salat halkının büyük bir kısmı Salat (Yukarı Salat) Kasabası'na

taşınmıştır. Bu son taşkın ve göç olayı Aşağı Salat Köyü'ndeki insanlar ile Erken Tunç
Çağı i insanlarının aynı kaderı paylaştığını ve bu sahada geçen yaklaşık 5000 yıl içe
risinde doğalolayların ve yerleşme mantığının hiç değişmediğini göstermektedır. Böl
gede değişken olan paleoklimatik koşullar iie Dicle'nin taşkınları ve Aşağı Salat Höyü
gü'ndeki yerleşim dönemleri arasında tam bir uyum görülmektedir.
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Resim 2: Holosen sekisi üze
rinde bulunan Aşağı
Salat Höyüğü ve ho
yük ge[jsinaeki taş
kın olugunun dogu
dan görünümü
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Resim 1: Aşağı Salat mahal
lesi ve höyQğljıı gii
neyden gorunumu
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Resim 4: T 15 mezar açması ve açma du
varının üst ı<esimlerinde yer
alan taşkın deposunun kuzey
batıdan görünumü

Resim 5: U 14 mezar açmasının doğu du
varının ve bu duvardaki slratig
rafinin yakından görünümü
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U 14 mezar açmasının doğu duvarındaki
taşkın depolarının yakından görünümü



ELAiuSSA SEBASTE BAZiLiKASI'NDA
GERÇEKLEŞTiRiLEN OPUS SECTILE TABANI

RESTORASYONU

Hüseyin AKILLI*

GiRiş

Elaiussa Sebaste antik kenti Mersin il sınırları içinde yer alan Erderpf ilçesi'ne
bağlı Ayaş Beldesi'nde bulunmakta olup antik şehri karayolu ikiye ayırmış durumdadır.

1995 yılında Roma Üniversitesi tarafından başlatıimış kazılarla ve şehrin tarih
çesiyle ilgili "Elaiussa Sebaste i Compagne di scava 1995-1997" başlıklı kitap 1999 yı

lında yayınlanmıştır. Onarılan kilise ile ilgili tarihsel bilgileri içeren böiüm "Basilica all
estremita nord deli isola" olarak kitap içinde 310-318. sayfalarda yer almaktadır.

Prof. Dr. Eugenia Equini Schneider'in başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalış

maları içinde yer alan ve oda kısmında bulunan bazilikadaki opus sectile taban resto
rasyonu 1998-99 yıllarında gerçekleştiriimiş ve çevresiyle birlikte bitirilmiştir.

Uygulamalar, Trakya Üniversitesi Edirne Mesiek Yüksek Okulu Restorasyon
Programı öğrencilerinden Gülcan Atıcı, Ayfer Fidan, Didem Ondoğan, ılknur Ozde
mir'den oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Oğrencilerime ve bize güven duy
gusu içinde her konuda destekleyen kazı başkanına ve yardımcısı Dr. Marcello Spa
nu'ya çok teşekkür ederim.

BELGELEME
Her türlü çalışmaya başlamadan önce bazilikanın genel durumu ve yapısal özel

liği ile ilgili görsel gözlemler, bilimsel her türlü bilgiyi içeren bilgiler belgeleme fişine ak
tarılmış, fotoğraf baskı ve slayt çekimleri gerçekleştirilmiştir.

Daha sonraki restorasyon ve konservasyon safhalarında gerçekleştirilen uygu
lamalar ve kullanılan malzemeler bu bilgi fişine aktarılarak ve fotoğraflarla desteklene
rek doküman oluşturulmuştur.

GÜN IŞIGINA ÇıKARMA

Bazillka kalıntıları üzerinde rüzgarların getirdiği ve yapının yıkılması sonucu
oluşmuş toprak, taş yığınının büyük kazmalarla kazılıp yumuşatılmasından sonra, kü
reklerle el arabalarına yüklenip taşınmıştır. Opus see/ile tabanı üzerinde 10-15 cm. top
rak tabakası kalacak şekilde bu çalışmadan sonra küçük çapa ve mala kullanımı sonu
cunda ve daha dikkatli hareket edilerek toprak tabakası atılmış ve süpürgeyle süpürül
dükten sonra tamamen gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 1).

Yrd. Doç, Dr..Hüseyin AKıLlı, Trakya Üniversitesi, Edirne Meslek Yüksek Okulu Restorasyon Programı Ayşekadın
EdirnerTURKIYE.
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Tahribatlar bölümünde değineceğimiz olumsuzluklar sonucunda yerlerinden oy
namış ve toprağa karışmış opus sectilenin oluşumunda kullanılmış her türlü malzeme
toplandıktan ve ahşap sandıklara her türlü bilgiyi içeren bilgi fişiyle birlikte yerleştirilip

verilen alan kodu da yazıldıktan sonra depolanmıştır.

GEçici KORUMA
Doğal kaya üzerinde oluşturulan bazilika tabanı 1995-96 kazı döneminde gün

ışığına çıkarılmasına rağmen, tahribatın büyüklüğü göz önüne alınarak, ön araştırma

yapılıp gerekli olabilecek malzemelerin temin edilebilmesi ve ekip oluşturulabilmesi

amacıyla restorasyon çalışmaları 1997 yılına bırakılmıştır.

Doğal etkenier ve bilinçsiz insaniarın daha fazla zarar vermeierini engellemek
için, taban üzerine hazır plastik tel ve bunun üzerine de polen ve tuzlardan arındırılmış

10 cm. kalınlığında kum yayılmıştır.

Dört ayaklı hayvanların yoğun olarak otlatıldığı ve yayıldığı bir yer olması nede
niyle, bunlardan korumak için estetik açıdan hoş bir görünüm vermese dahi, zorunlu
olarak bazilikanın etrafı tel örgü ile çevrilmiştir (Resim: 2). Fakat yine de kesin sonuç
alınamamıştır.

RESTORASYON
Restorasyon, geçmişten günümüze ulaşmış, toprak altından gün ışığına çıkarıl

mış veya toprak üstünde bulunan taşınır, taşınmaz kültür varlıklarımızı kullanılan mal
zemeye bağlı kalarak özgün görünümlerini değiştirmeden koruma altına almayı (Akıl

11,1999;40) ve onardıktan sonra bizden sonra gelecek kuşaklara aktarmayı amaçla
maktadır.

Dönemselolarak iki öğrenciden oluşan ekiple ve gerekli görüldüğü zamanlarda
el becerileri olan yetenekli işçilerin katılımıyla 5'er kişiden oluşan ekiple 1997-1998 yıl

larındaki kazı dönemlerinde 1'er aylık çalışma süresi içinde, 2 ayda bazilika opus see
tile taban restorasyonu aşağıda uygulanan çalışmalarla tamamlanmıştır.

ı.teşuls

Temizleme öncesi ve sonrası opus seetile tabanını oluşturan malzemenin bozul
masının hangi aşamada olduğu belirlenmiştir.

Farklı malzemeden oluşan plakaların büyük çoğunluğunun in situ olmalarına

rağmen sabit olmadıkları, bazılarının az veya çok parçalı olduğu (Resim: 3), üst yüzey
ve kırılmış yan yüzeylerin aşınmış bulunduğu, bitki kökü ve sahil kumunun plaka ara
larına girmiş olduğu ve plakalan bağlayan taban harcının bağlayıcı özelliğini yitirmiş ol
duğu, bazı yerlerinde çökmeleri n meydana geldiği belirlenmiştir.

Yapılan sondajla birlikte gerçekleştirilen teşhis sonucunda, olumsuzluklara bakı
larak onarım planı hazırlanmış ve çalışmalara başlanmıştır.

2. TAHRiBA TLAR
Opus seetile taban tahribatını, birbiriyle bağlantılı olmasına rağmen, üç ana gru

ba ayırarak detaylı olarak incelemek gerekmektedir.

2. ı. OOGAL ETKENLER
En büyük etken depremler sonucu yıkılan bazilikanın tabanına düşen mimari

elemanlarının oluşturduğu olumsuzluklardır. Bazilikanın her tarafında olmasına rağ

men, özellikle orta ve batı neflerin orta üst taraflarında geniş ve derin çökmeler bulun
maktadır. Buralarda ezilmiş, kırılmış, sabitliğini kaybetmiş ve yerlerinden başka yerle
re kaymış plakaları görmek mümkündür.
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Tabanın gün ışığına çıkarılması çalışmalarında toprak içine karışmış plakaların

çokluğu bize yıkılrnarun ve buna bağlı olarak mimari elemanların düşmesinin şiddetli
olduğunu göstermektedir. Ayrıca taban tesviye harcının da bazı yerlerde olmaması bu
durumu kanıtlamaktadır.

Mimari elemanın tabana hızla düşmesi plakalann başka yerlere tek tek tırlama

larına veya Arykanda antik mozaiklerinde tespit ettiğimiz gibi (Akıilı 1988, s.189), tesvi
ye harcıyla birlikte plakalarrn in si/u yerlerinden fırlayarak bütün veya parçalar halinde
ters dönmelerine, dağılmalarına neden olduğu kazı sırasında toprak içinden çok mik
tarda yerleri tespit edilmemiş plakanın çıkmasından anlaşılmıştır.

Bazllikanın denize sıfır noktasında bulunması, rüzgarların getirmiş olduğu deniz
suyu karışımlı nemli hava, kum ve polenlerin oluşturduğu olumsuzlukları burada da
görmek kaçınılmaz olmuştur.

Deniz suyu içinde bulunan elementlerin klor vf? sodyumun oluşturduğu sodyum
klorür, mevcut olan tuzun %77'sini oluşturmaktadır (Inandık, 1967, s.57). Denize sıfır

noktasında bulunan bazilikanın yapı oluşum malzemesini tuzlu, nemli hava nedeniyle
yüzyıllardır etkilemesi sonucunda bozulmalar ve özeilikle harçta yumuşama ve ayrış

ma görülmüştür.

Rüzgarların toprak, kum ile birlikte getirdiği bitki tohumları elverişsiz ortam sonu
cunda opus seelile tabanı üzerinde yoğun bitki klrlenmesi (Resim: 4) oluşturmuştur.

Kazık köklü soğan ve buğdaygillerin gelişip köklenmeleri (Veilocia, 1977, s.40);
çatlamış, kırılmış plakalanrı arasına, taban harcına kadar girmeleri sonucunda, burada
mekanik ve kimyasal (Viila, 1977, s.45) hareketlerle harç parçalanmış,.bağlayıcı özel
lik yok olmuştur. Oluşan boşluk ve çatlaklara kışın giren suyun donması tahribatı hız

landırmıştır.

2.2. YAPıSAL ÖZELLiGiNDEN DOLAYı

Taban plakalarırun farklı malzemeden yapılmış olması, kaba harcının oluşturul

ması ve bazı kısımlarda antik restorasyon geçirmiş bulunması, onun diğer olumsuz
faktörlerden daha çok etkilenmesine neden olmuştur.

Traverten ve az da olsa kilden oluşturulmuş plakaların beyaz jcalker ve granit
plakalara nazaran daha çok aşınmış ve kırılmış oldukları görülmüştür. Ozellikle orta ne
fin batı ve üst kısmında tahribat yoğunluk kazanmaktadır. En az tahribata uğrayanlar

ise küçük kalsit kristaili mermer plakalardır,

Dolgu ve tesviye harcının kaba olması ve özeilikle opus see/ile tabanının kazı sı

rasında gün lşl9ına çıkarılmasıyla oluşan nem, ısı, ışık ve basınç farklılığı sonucu mey
dana gelen degişim, bozulmayı hızlandırmıştır (Resim: 5). Bu tahribat tabiat ve eserin
değişkenliği Ile ilgilidir.

2.3. iNSANLARıN OLUMSUZ ETKiLERi
insanların bilinçli veya bilinçsizce yaptığı pek çok olumsuz davranış bazilika ta

banına zarar vermiştir. Bunlar, yerli ve yabancı turistlerin günbatımını izlemek düşün

cesiyle burayı tercih etmesi, yiyecek ve içecek artıklarını bırakmaları veya kırmaları,

burayı atış alanı olarak kabul etmeleri sonucunda taban plakalannı denize fırlatmak,

hatıra malzemesi almak, otlatmış oldukları hayvanları burada dinlenmeye çekmek,
ateş yakmak, hatıra ve anı amacıyla sert eisimle isim veya anı yazıları kazımak şeklin

de olmaktadır.

Bu tür olumsuzluklar onarım alanının tel örgü ile çevrilmesi ve sürekli kontrol so
nucunda, ilk aşamada kısmen, daha sonraları ise tamamen ortadan kaldırılmıştır. Fa
kat asıl etken değer verilip onarıldığının görülmesidir.
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3. YAPIOLUŞUMU
Üç nefli bazilikanın yapıldığı günden itibaren zaman süresi içerisinde onarımlar

geçirdiği desen stilizasyonundan ve kullanılmış devşirme malzemeden tespit edilmiştir.

Bazilikanın bütün neflerindeki tabanıarda bunu görmek mümkündür.

3.1. TABAN OLUŞTURMA

Doğal kaya üzerine oluşturulmuş bazilika tabanı kayanın üst yüzeyinin yontula
rak düzleştirilmesinden sonra, kalan derin çukurluklarda yaklaşık 31x29 cm. boyutla
rında moloz taşların ve toprak harcın kullanılmasıyla doğal kaya seviyesinin biraz altın

da kalacak şekilde dolgu yapılmıştır (Resim: 6). Bunun üzerine ve diğer küçük çukur
luklara en büyükleri 4-9 cm.den oluşan moloz taşlar yayıldıktan sonra küçük taşçıklar,

kireç, kum ve pişmiş toprak kırığı karıştırılmış ve böylece yer yer 4-9 cm. kalınlığa ula
şan tesviye harcı oluşturulmuştur.

Plakaların sabitleme harcı genelde 3 cm. kalınlığında olmasına rağmen. bazı

yerlerde ince plakalann kullanılmış olmasından dolayı kalınlık 4,5 cm.ye kadar ulaş

maktadır.

3.2. PLAKALAR
Granit, mermer, kalker ve travertenden yapılmış farklı boyut ve tip plakaların kul

lanılmasıyla taban oluşturulmuştur.

Traverten ve kalkerden yapılmış plakalann yan kenarları, yaklaşık 1-2 cm. dikey,
düz olarak yontulduktan sonra alt kısmı içe doğru kaba işlenip düz veya sivri olarak bı

rakılmıştır. Bazılarının kalınlığı 4,5 cm.ye ulaşmaktadır.

Plakalann çoğunun yan kenarları taraklı bırakılmış olmasına rağmen, hepsinin
üst yüzeyleri perdahlanmıştır.

Gri damarlı mermer ve granilten yapılmış olanların kalınlıkları 1-2,5 cm. arasın

da değişmektedir. Alt kısımları taraklanarak düzleştirIImiştir veya kaba perdahlanrnış

durumdadır. Tip olarak boyutları değişen kare, altıgen, üçgen, sekizgen, dikdörtgen
plakalar kullanılmıştır.

4. TEMiZLEME
Taban ve kazı sırasında ortaya çıkarılmış plakaların temizliği restorasyon süre

since yapılmıştır.

4.1. IN 51TU TABAN TEMizLidi
Gün ışığına çıkarılan ve o sene onarılamayacağı düşüncesiyle üst yüzeyine si

nek teli ve kumun yaklaşık 5 cm. kalınlığında yayılmasıyla koruma altına alınan OpU5
seeille tabanının temizleme çalışması iki aşamada gerçekleştirilmiştir.

4;1.1. MEKANiK TEMiZLEME
Üst yüzeyde oluşmuş bitki örtüsüne (Resim: 4) kimyasal müdahale yapma im

kan ve zamanı olmadığından temizleme mekanik olarak gerçekleştirilmiştir.

Bitkiler çekme işlemine tabi tutulmayıp ucu sivri ve yassı metal aletlerin yardı

mıyla köklerinden kazınarak çıkarılmaya çalışılmıştır.

Plaka tabanında oluşmuş ve harca köklenmiş saçak şeklinde kökler tel fırçalar

kullanılarak çıkarılmıştır. Plakaların tabanında bulunan kirliliği yok ederken de aynı iş

lem tatbik edilmiştir.
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4.1.2. SU iLE TEMizLEME
atlardan, toprak artıklarından ve süpürge kullanımıyla tozlardan arındırılan ta

ban nemli süngerin kullanılmasıylasilinrniştlr, Sabah ve akşam saatlerinde suyun rnaş

rapayla dökülmesiyle yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir.Uygulama öğlen güneş ışınla

rının dik geldiği zamanlarda yapılmamıştır.

4.2. PLAKA TEMiZLiGi
Kazı toprağı içinden çıkmış ve yerleri belirlenemeyen plakalar, içi su dolu kova

lar içinde 2-5 saat bekletildikten (Resim: 7) sonra, sert plastik kıl fırçalarla yıkanarak

kirlerden arındırılmıştır. Çıkmayan inatçı kirler mekanik olarak kazınarak çıkarılmıştır.

Yıkanıp kurumaları sağlanan plakalar tip ve boyutlarına göre plastik hasır tel
üzerinde tasnif edilmiştir (Resim: 8).

5. TESPiT
In situ taban yüksekliği belirlenmiştir.Var olan bütün plakalar küçük üçgen etiket

ler yapıştırılarak (Resim: 9) numaralandırılmıştır.

Tabanın 1/1 çizimi gerçekleştirilmiş plakalara verilen numaralar eskiz çizim kağı
dına aktarılmıştır. Daha önce tasnili yapılmış ve yerleri tam olarak belirlenemeyen
plakalar, onarım estetiği de göz önünde tutularak belirlenen yerlere yerleştirilmiştir.

6. YAPıŞTIRMA
Küçük parçaların yapıştırılmasındasinIalil kullanılmıştır. Büyük parçaların yapış

tırılmasında ise araldil kullanılmıştır. Parçalanmış bütün plakaların yapıştırılma işlemi

yerlerinde gerçekleştirilmiştir (Resim: 10) ve plakalar burada dikey doğrultuya getiril
miştir.

Çok parçalı plakalar (Resim: 11), araldinn yoğunluğunu artırmak için talk pudra
Si konduktan sonra yapıştırılmıştır.

Yapışkanın donma süresine kadar birbirini tutması için plaka plastik bantla sarıl

mış (Resim: 12) ve parçalara sabitlik kazandırılmıştır. Büyük parçalarda ise dikey ko
numdaki alt parça üzerine üst parça yerleştirildikten sonra lastik çekiçle üst kısımdan

vurularak kırığın kırığa oturması sağlanmıştır.

7. SABiTLEME
Taban harcının bağlayıcı özelliğini yitirmesi sonucunda sabitliğini kaybeden

plakalar oluşturulanharçla sabitlenmiştir. Çökmüş olan kısımlar dere mıcırı, sönmüş ki
reç ve dere kumu kullanılarak oluşturulan harçla doldurulmuş ve bazı boşluklarda ya
pi oluşumuna bağlı kalarak küçük moloz taşlar da dolgu olarak kullanılmıştır.

Sabitlenen plakalar, taban harcının tamamlanması,sönmüş kireç ve dere kumu
nun kullanılmasıylaoluşturulan sulu harçla (Resim: 13) doldurulmuştur. Hızlı bir şekil
de suyunu kaybederek kuruyup çatlamasını önlemek için üst yüzeye toprak dökülerek.
örtülmüştür. Böylece güneşin sıcaklığına karşı tedbir alınmıştır.

Granitten ve siyahmermerden yapılmış üçgen, kare, dikdörtgen tipli ve kalınIık
Iarı 0,3 cm. ile 0,5 cm. arasında değişen küçük plakaların sabitliği bir gün sonra kale
kim macunu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

8.TAMAMLAMA
Bazilika tabanına ait, kazı sırasında çıkan her türlü yapı malzemesi opus sectile

onarımında kullanılmıştır. Eksik olan kısımlar yapı oluşumuna bağlı kalınarak taban
tesviye harcına uygun şekilde (Resim:14) doldurularak tamamlanmıştır.
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Eksik kısımlara, in si/u taban tesviye harcında belirlenen boyutlarda küçük mo
loz taşlar doldurulmuştur. Islatma gerçekleştirilmiş ve daha sonra oluşturulan kireç har
cıyla doldurulup hemen kurumasını önlemek Için üzeri toprakla örtülmüştür.

Bir gün sonra nemlendirilen dolgu demir testereler kullanılarak orijinal taban yü
zeyinden 0,2 cm. altına kadar yontulmuştur. Çatlamayı önlemek için sabah ve akşam

ları bir hafta süreyle ıslatılmıştır.

SONUÇ
Bazllika taban onarım çalışmaları çevresiyle birlikte 2 aylık bır çalışmayı gerek

tirmiştir. Tamamen tahrip edilmiş ve yok olma aşamasına gelmiş opus seelife tabanının

restorasyonu, onarım ekibinin özverili s-alışmasıyla, kazı başkanının, yardımcısının ve
diğer kazı ekip üyelerinin büyük destegiyle başarıya ulaşmıştır (Resim: 15). Bu neden
le katkısı bulunan herkese teşekkür ederim.

Bu tür eserlerin açık arazide onarılması ve sürekli korunması çok zordur. Çünkü
bunlar, her türlü olumsuz etkenlere açık durumda ve korumasızdıriar. Bu nedenle ona
rımları sırasında kullanılacak malzemelerin seçiminde bilgili olmak ve bölgeye göre
malzeme kullanmak gerekmektedir. Bununla birlikte, yöre halkının eserlere bakış açısı

da çok önemlidir.
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Resim 2: Tel örgü ve bunu aşan
keçi
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Gün ışığına çıkarılan
opus sectileler

Sabitliğini yitirmiş i(.e
kırılmış, aşınmış pla
kalar



Resim 5: Taban harcının bağla
yıcı özelliğini yitirmiş
olması
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Taban üzerinde
oluşmuşbitkiler

Resim 6: Toprak harç ve moloz
harç kullanılarak çu
kurlarm doldurulması



Resim 7: Su kabı içinde bulunan pliikalar

Resim 8: Tip ve boyutlarına göre tasnif edilmiş
plakalar
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Resim 9: Etiket yapıştırılarak nu-

"""==~~~~~~;;:;~_.. maralandırılmış pliika-lar

Resim 10: Parçaları yapışt"'l
plakaların yerIe-

ya getirilmesi

~-========

=""2.C~-,--.-JResim 11: ~.:'k parçalanmış plii-
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Resim 12: Yapıştırıimış parçaların lastik banlla sarılması

Resim 13: Boşlukların harçla doldurulması

151



· 14' Eksı'k kısımların doldurulmasıResım .

Resim 15: Onarım sonrası görünüm
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