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AEGEAN DENDROCHRONOLOGY PROJECT:
2003-2004 RESULTS

Peter Ian KUNIHOLM*
Maryanne W. NEWTON
Pamela J. SULLIVAN
Nicole-Louise V. RICHES

The Aegean Dendrochronology Project’s (hereafter the ADP) summer field trip
in 2003 yielded 360 samples from 28 sites in Turkey, Greece, and Italy. Additional
samples from four sites, including material from Syria and Jordan, arrived via the post.
This report deals with only the most significant results of the year.
MODERN FORESTS
Easily the most worthwhile forest site measured so far was the Katara Pass on
the ridge of the Pindos Mountains just east of Metsovo, Greece. From Katara we now
have a 527-year Pinus leukodermis chronology spanning the years 1476-2002. These
are severely-stressed trees at some 1705 m. altitude, growing on perhaps 5-10 cm. of
very thin soil. Many have been damaged over the years by lightning strikes. Almost none are over five meters tall.
The crossdating between Katara and Pinus leukodermis at Mt. Pollino in Calabria 470 kms. to the west is excellent. There are also excellent crossdates with Pinus
nigra at Çatacık Forest in Eskişehir, 840 kms. to the east. There are even significant
crossdates with Taxus baccata from Batsara Forest near Akhmeta in Georgia 2080
kms. to the east. The total distance spanned, all along the 40th parallel, is 2540 kms.
THE MEDIEVAL PERIOD
The most intriguing monument from the middle ages was the famous Mostar
("Stari Most") Bridge across the Neretva River in Bosnia and Herzegovina, a beautiful
29-meter stone arch built by the Ottoman architect Hajruddin (Hayrettin), a student of
Sinan’s in 1566. (Evliya Çelebi claimed Sinan himself built it, but this information is incorrect.) Legend has it that Sultan Süleyman Kanuni threatened to execute Mimar Hajruddin if the arch should fail, and legend also has it that he started to dig his grave on
the day the bridge was completed. He need not have worried, for the bridge stood for
427 years until it was deliberately blown up by a tank gunner in 1993. Work is progressing to have the bridge rebuilt before the start of the Athens Olympic Games in the
summer of 2004 when it will be rededicated.
*
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In early 2004 we were sent 16 sets of wood samples from this bridge, recovered during the reconstruction efforts by supervisor Zeljko Pekovic. As a glance at Fig.
1 will show, the bridge has a complex history. In reverse chronological order, it looks
something like this:
2004:
Bridge is rebuilt.
1993:
Bridge is destroyed.
1790s:
Both the upper parts of the Tara Tower and the Halebija (Çelebi) Tower (window lintels) are rebuilt.
1716 or later: Repairs (a repair in 1737 is documented in inscription) are made on the right bank under the base of the Tara Tower.
1566:
Mimar Hajruddin builds his famous stone bridge.
1480 or later: Under the Halebija Tower are wooden elements which may belong to the 1566 construction.
1388 or later: Wooden elements on the right bank may be part of the two ancestor wooden bridges mentioned in the archives.
1316 or later: Wooden elements at the base of the Tara Tower are cut.
1257 or later: Five wooden elements from the bridge foundation on the right
bank may be part of a Byzantine ancestor bridge. The wood is
severely eroded, and perhaps 100 rings may be missing from
the exterior, but certainly not 300. This wood has nothing whatever to do with the 16th century Ottoman bridge.
Our conclusion is that the Mostar bridge has something like a 750-year history.
Byzantines as well as Ottomans needed to keep their feet dry. For readers interested
in this monument, see the various web-sites, particularly the useful historical survey of
Machiel Kiel at http://www.gen-eng.florence.it/starimost/01_ intro/hist_most/histmost02.htm
THE "ROMAN GAP" PROJECT
Readers of previous ADP reports will know that one of our continuing problems
has been the lack of a bridge across the early centuries A.D. and the late centuries
B.C. We have something like 84 chronologies or ring-sequences of a variety of species of wood: Pinus, Cedrus, Abies, Taxus, Quercus, and Buxus, (Çam, Sedir, Köknar,
Porsuk, Meﬂe, and ﬁimﬂir) stretching across a wide region from southern Italy to eastern Turkey. Many of the sequences are shorter than we might wish, thereby making
crossdating difficult. For convenience we call this period our "Roman Gap," and until
we bridge it we will not be able to provide absolute dates for the B.C. period. Together
with our colleagues Bernd Kromer and Sahra Talamo at the Heidelberg Academy of
Sciences we have begun a program of radiocarbon wiggle-matching, using their highprecision counters, to place these ring-sequences in time. Already the first results are
coming in, and, although a number are in agreement with our earlier published estimates, some are surprising. For example, what was thought to be a 6th century timber in
the church at Vize seems to be a 1st century piece of Roman wood. Similarly, the wood from Değirmendere which was thought to be 5th or 6th century is more likely 1st or
2nd century. Other placements which had been provisionally announced in previous issues of KST must now be modified. Some timbers in the fortress at Kütahya, as well
as timbers from the church at Enez, seem to be about a century older than we had thought. We have set a goal of the summer of 2006 for completing this study.
New long-lived material for this problem period is being collected, and we are
constantly looking for samples from this important period. A long 232-year oak sequence from the North Agora at Aphrodisias is late 9th century A.D. A long 197-year pine
sequence from the gateway at Kerkenes Dağ is still undated.
2

IRON AGE
A set of juniper timbers from the foundation of the Early Phrygian Gate at Gordion has a last preserved ring in 862 B.C. The significance of this finding for the history of the Citadel Mound at Gordion will be included in a report to be submitted for
publication later this year.
BRONZE AGE
After years of trying we have finally been able to report in TÜBA-AR VII (2004),
and see Fig. 2 below, the linking of the Early Bronze Age tree-ring chronologies with
those of the Middle Bronze Age, Late Bronze Age, and Early Iron Age, making a 2009year chronology in all, extending from 649 B.C. to 2657 B.C. with a margin of error that
we think is less than three years. The crucial sites involved are Ayanis, Gordion, Porsuk, Acemhöyük, Kültepe, and Karahöyük-Konya. This is our longest chronology in 30
years of trying.
Clearly, if the quality of the preserved wood in the "Roman Gap" period were the
same as in the Bronze Age and Early Iron Age (i.e., 700 or 800-year sequences), our
lives would be much simplified. But stone buildings do not collapse in the same way
that mudbrick buildings do, and much of what we have looked for has burned to dust
or has been used for firewood over the last 2000 years.
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Fig. 1: Drawing of the Mostar Bridge from downstream with a schematic representation
of the dendrochronological dates for various segments of the construction, only
one of which may have anything to do with Hajruddin’s 16th-century Ottoman stonework. (Figure courtesy of Zeljko Pekovic)

Fig. 2: Bar graph of the 2009-year tree-ring chronology, its constituent parts, and the
quality of the crossdating from 2657 to 449 B.C.
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AÇANA’DA M.Ö. 2. BİNYILA AİT BAKIR İNGOTLAR

Ergun KAPTAN*

G‹R‹ﬁ
Eski dönemlerin ele geçirilen işlenmemiş (şekillendirilmemiş) metal külçe kalıntılarının, zaman içinde artması, Anadolu metalürji tarihi için son derece önemlidir. Açana (Alalah) bakır ingotları da bu örnekler arasında yer alır. Ayrıca Açana, konumu itibariyle Amik Ovası’nda eski dönemlere ait en önemli merkezlerden biridir.
Antakya-Reyhanlı (Hatay) yöresindeki Açana Höyüğü’nde ilk kazıya Sir Leonard
Woolley tarafından 1937 yılında başladığı belirtilmektedir (Yener, 2001). Açana Höyüğü’nde L.Woolley tarafından 1949 yılına değin 12 yıl süren, günün koşullarına ve olanaklarına uygun bir kazı yapılmıştır. Höyükte L.Woolley'den günümüze değin kalan kazı evi ve deposu doğal etmenler nedeniyle 67 yıl içerisinde harap olmuş, yer yer çökmüştür (Resim: 1). Açana Höyüğü’ndeki eski kazılara ait bilgi birikimlerine göre burasının Hitit Döneminde Mukiş Krallığı’nın başkenti Alalah olduğu belirtilmektedir (Yener,
2001). Açana Höyüğü’nde yeniden kazı yapılması için hazırlık ve araştırmalara 2000
yılından itibaren -L.Woolley'den 51 yıl sonra- Assoc. Prof.Dr. K.Aslıhan Yener tarafından başlanmıştır. Ayrıca L.Woolley'in kazılarında bulunan ve fakat incelenmemiş olan
bakır ingotlar, kazı Bşk.Dr. K.A.Yener'in istemi doğrultusunda tarafımdan incelenmiştir.
Açana'n›n Yeri ve Tan›m›
Açana Höyüğü, Antakya (Hatay)-Reyhanlı İlçesi, Varışlı Köyü’nün tarımsal alanı
içindedir (Resim: 2). Antakya-Reyhanlı karayolunun 22. km.sinde olup karayoluna 600
m. uzaklıktadır. Höyüğün 750x350x9 m. boyutlarında olduğu belirtilmektedir (Yener, diğerleri, 2002). Açana Höyüğü 1:25 000 ölçekli Antakya P36-C2 paftasında yer almaktadır.
BAKIR ‹NGOTLAR
Sir L.Woolley'in höyükteki kazı evi deposunda diğer buluntularla birlikte incelenmemiş üç adet külçe bakır saptanmıştır (Resim: 3). Bu üç materyalin yüzeyinde atmosferik koşullara (günleme) bağlı olarak oluşan 0.3-0.8 cm. kalınlığında kabuğumsu bir
tabaka vardır. Bu durum özellikle 2 No.lu külçe bakırın üst yüzeyinde gözlenmektedir
(Resim: 5). Bunun başlıca nedeni, külçe bakırların milattan önceki dönemlerden L.Woolley'in kazısı ile açığa çıktığı tarihe kadar ıslak bir ortamda toprak altında kalmasıdır.Ve aynı zamanda kazı evi deposunda da 55 ya da 67 yıl rutubetli korumasız bir şekilde beklemiş olmasıdır. Bu külçe bakırların biri tam, kenar kısmından çok az eksik, diğeri bütüne yakın fakat eksik, üçüncü külçe bakır ise çapı saptanamayacak boyutta
1/2'den çok eksiktir. 2 No.lu külçe bakırın üstünde odun kömürü kalıntıları saptanmış*

Ergun KAPTAN, Meneviş Sokak No.87/14 06690 Aşağı Ayrancı-Ankara/TÜRKİYE.
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tır. Radyo karbon tarihlemesi sonucu, kalibrasyon eğrisine göre düzeltilmiş yaşın M.Ö.
1620-M.Ö. 1430 arasında bir tarih olduğu belirtilmektedir (Radyo karbon tarihlemesine
ilişkin bilgilenme, Dr. K.A.Yener'den).
Külçe Bak›r 11
Dairesel olup pide biçimli ve her iki yüzü de düzensiz olan külçe bakır olarak tanımlanır. Bir kenarı az da olsa eksik sayılır (Resim: 4).Çapı 21.5-21.2 cm., kalınlık 2.52 cm., ağırlık 3.5 kg.dır (Çizim: 1). Bu külçe bakırın üç ayrı noktasından ve farklı derinliklerden analiz için örnek alınmıştır. Alınan ilk örnek (1A) 0.4 cm. derinliğe kadar olan
ve parlak bakır renkli orta irilikte (talaş) dir. İkinci örnek (1) 0.4-0.8 cm. derinlikten alınan boyama özelliğine sahip siyah rengi anımsatan koyu kahve renkli ve ince tanelidir.
Üçüncü örnek (1B) 0.8-1.2 cm. derinlikten alınan siyah-koyu kahve renkli çok ince tanelidir. Boyayan bir özelliğe sahiptir. Bu da külçe bakırın içeriğindeki demir yüzdesinin
belirli yerlerde yüksek olmasındandır.
X-RF spektrometresine göre en son programla yapılan analiz sonuçları:
No.1A: Cu% 88.60, Fe% 3.38, Si% 2.53, S% 2.42, Mg% 0.86, Mn% 0.01, Al%
0.57, P% 0.18, Cl% 1.00, Cr% 0.01, Ni% 0.04, Zn% 0.07, As% 0.16, Pb% 0.01, Co%
0.04, Mo% 0.01.
No.1: Cu% 84.56, Fe% 8.44, Si% 2.53, S% 2.27, Mg% 0.73, Mn% 0.01, Al%
0.62, P% 0.16, Cl% 0.27, Cr% 0.01, Ni% 0.03, Zn% 0.02, As% 0.18, Pb% 0.01, Co%
0.06, Mo% 0.03.
No.1B: Cu% 86.46, Fe% 8.73, Si% 1.17, S% 2.31, Mg% 0.16, Mn% 0.01, Al%
0.30, P% 0.11, Cl% 0.28, Cr% 0.01, Ni %0.03, Zn% 0.04, As% 0.18, Pb% 0.04, Co%
0.05, Mo% 0.03'tür.
Siyah renge yakın koyu kahve renkli çok ince taneli No. 1 ve No. 1B örneklerindeki boyama özellikleri,külçe bakırın içeriğindeki yüzeyden daha derinlerde yoğunlaşmış olan %8.44 ve % 8.73 oranındaki demirden gelmektedir. Külçe bakırın yüzeyinden
0.4 cm. derinliğe kadar alınan bakır talaşı örneklerin içeriğinde ise demir yüzdeleri (Fe
% 3.38) düşüktür. Bu nedenle boyama özellikleri yoktur.
Külçe Bak›r 2
Dairesel olup tabak formunda külçe bakır olarak tanımlanır (Resim: 5). Bu külçe
bakırın bir kenarı çapı doğrultusunda kullanıldığı için eksiktir (Çizim: 2). Çapı 23 cm.,kalınlığı üç ayrı yerde 8.5-4 cm. ve 3.5 cm. olup ağırlığı 6.6 kg.dır. Külçe bakırın iki yüzeyinde de alterasyon sonucu 0.8-0.3 cm. kalınlığında kabuğumsu bir tabaka oluşmuştur.
Buradan alınan örneklerin x-ışını kırınım sonucunda saptanan mineraller: Jarosit, syn
(KFe3(SO4)2(OH)6), serpantin gr., az götit, az kuars, kil mineralleri (smektit, illit).
Külçe Bakır 2'nin iki ayrı noktasından analiz için örnekler alınmıştır.İlk örnek No.
2, 0.5 cm. derinliğe kadar olan ince taneli bakır talaşıdır. Bu örnek, yer yer bakır renkli, ama genellikle siyaha yakın koyu kahve renklidir. Boyama özelliği vardır. Aynı yüzeyden fakat farklı yerden ve 0.5-1.3 cm. derinlikten alınan ikinci örnek No. 2A çok ince tanelidir. Siyah-koyu kahve renkli boyayan bir örnektir.
Örnek No. 2 ve No. 2A'nın X-RF spektrometresine göre analiz sonucu:
No. 2: Cu% 52.55, Fe% 20.40, Si% 10.24, S% 4.66, Mg% 2.35, Mn% 0.14, Al%
6.30, P% 0.78, Cl% 0.65, Cr% 0.03, Ni% 0.53, Zn% 0.04, As% 0.27, Pb% 0.01, Co%
0.78, Mo% 0.01'dir.

1

No. 1 ve No. 2 külçe bakırlarda ayrıca optik spektrografik yarı kantitatif analizle Sn, Au ve Ag’ye bakılmıştır. Sözü
edilen iki külçe bakırda, Sn: Görülmedi (DL. % 0.002), Au: Görülmedi (DL. % 0.001), Ag: (külçe bakır no.1’de) % 0.004
ve külçe bakır No. 2’de: Görülmedi (DL.%0.001).
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No. 2A: Cu% 78.26, Fe% 9.95, Si% 3.08, S% 3.64, Mg% 0.87, Mn% 0.02, Al%
2.39, P% 0.18, Cl% 0.18, Cr% 0.01, Ni% 0.60, Zn% 0.03, As% 0.43, Pb% 0.01, Co%
0.27, Mo% 0.01.
Külçe Bak›r 3
İstemi duyulan materyallerin üretiminde çok kullanıldığı için eksik olan ve olasılıkla dairesel formda olduğu varsayılan deforme olmuş yarım daire görünümündeki külçe bakır olarak tanımlanır (Resim: 6). Boyutları 17x7.5 cm., kalınlığı 1.4-0.6 cm. ve 10.5 cm., ağırlığı 0.65 kg.dır. Bu materyelin ölçümleri sırasında, olasılıklı şekillendirme
çalışmaları da yapılmıştır. Dolayısıyla bu külçe bakırın kullanılmadan önce 21-20 cm.
çapında olduğu varsayılmıştır. Sadece bir yüzünde odun kömürü kalıntılarının var olduğu gözlenmiştir. Ayrıca iki yüzeyinde de yeşil benekli oksidasyon izleri vardır. Bu külçe bakırın üç ayrı noktasından ve üç farklı derinlikten örnek alınmıştır.
No. 3B, No. 3A ve No. 3'ün X-RF spektrometresine göre analiz sonucu:
No. 3B: Cu% 94.00, Fe% 0.30, Si% 2.88, S% 0.55, Mg% 0.38, Mn% 0.01, Al%
0.53, P% 0.12, Cl% 0.72, Cr% 0.01, Ni% 0.02, Zn% 0.14, As% 0.16, Pb% 0.01, Co%
0.09, Mo% 0.01'dir. Bu analiz, yüzeyden 0.5 cm. derinliğe kadar alınan örneklerin sonucudur.
No. 3A: Cu% 86.38, Fe% 3.58, Si% 4.3, S% 0.80, Mg% 0.45, Mn% 0.01, Al%
0.94, P% 0.14, Cl% 2.92, Cr% 0.01, Ni% 0.02, Zn% 0.10, As% 0.22, Pb% 0.01, Co%
0.06, Mo% 0.01' dir. Bu analiz, 0.5-0.9 cm. derinliğe kadar alınan örneklerin sonucudur.
No. 3: Cu% 55.31, Fe% 7.57, Si% 12.74, S% 0.61, Mg% 1.42, Mn% 0.02, Al%
2.05, P% 0.23, Cl% 19.57, Cr% 0.03, Ni% 0.04, Zn% 0.04, As% 0.09, Pb% 0.01, Co%
0.05, Mo% 0.01'dir. Bu analiz, 0.9-1.3 cm. derinlikten alınan örneklerin sonucudur.
BAKIR ‹NGOTLARIN N‹TEL‹KLER‹
Açana'ya ait bu üç külçe bakır, başarısız bir bakır cevheri ergitmesine aittir. Dolayısıyla, bu materyeller nitelikli olmayan külçe bakırlardır. Açana'ya M.Ö.2.binyıla karayolu ya da deniz yolu ticaretiyle (Asi Nehri deltasına yakın kent limanlarına gelen teknelerle) getirilen bakır ingotlar, sülfürlü bakır cevheri metalürjisi ile elde edilmiş olmalıdır. Sözü edilen dönemde cevher metalürjisinde deneyimsiz metalürjistlerin çalıştığı,
külçe bakırların analiz sonuçlarından anlaşılmaktadır.
Ayrıca ergitme öncesi büyük bir olasılıkla iyi bir cevher hazırlama yapılmamıştır.
Şayet metalürjiye hazırlık aşamasında cevher zenginleştirmede çok iyi çalışılmış olsaydı, ergitme işlemi sonunda külçe bakırlardaki demir yüzdeleri yüksek değil çok düşük olurdu. Analiz için bu bakır ingotların yüzeyine yakın yerlerden değil, daha derinlerden alınan örneklerin boyama özelliklerinin başlıca nedeni içeriğindeki demir yüzdelerinin fazla olması ve demir okside dönüşmesidir.
Eski dönemlerde selektif madencilik yapılmasına karşın, elde edilen, bazı bakır
cevherlerinde istenmeyen demir ve kükürdün yüksek olduğu yadsınamaz. Dolayısıyla
deneyimsiz metalürjistler tarafından yapılan proses sonunda Açana'daki gibi niteliksiz
külçe bakırlar ortaya çıkmaktadır. Buna Açana külçe bakırlarındaki silis yüzdelerinin
yüksek olmasını da ekleyebiliriz. Bunun başlıca nedeni ergitmede cüruf yapıcı olarak
silisyum dioksit ve demir oksitleri içeren kompleks bileşiklerden oluşan katkı maddelerinin yüksek oranda kullanılmasıdır. Cüruf yapıcı olarak silisin yanı sıra kalsiyum klorürde fazla miktarda kullanılmıştır. Ayrıca konuya ilişkin klorit bileşimindeki minerallere
de değinmek gerekir. Örneğin kalsiyum silikat klorit hidroksit minerallerinden rustumite, bakır klorit hidroksit minerallerinden botallackite ve atakamite ile demir klorit hidroksitin, akaganeite mineralinin sıralanabileceği belirtilmektedir (Sözlü aktarım: MTA Genel Müd. MAT. Dbşk. Koord. Jeo. Yük. Müh. İnciser Girgin). Ancak bunların katkı maddesi olarak kullanılmadığı, cevherle birlikte geldiği kanısındayım.
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Sıralanan tüm bu olumsuz işlemler sonunda, Açana'ya nereden getirildiği saptanamayan bu külçe bakırların niteliksiz olduklarını özellikle belirtmek isterim. Niteliksiz
olmalarına karşın, bu üç külçe bakırdan biri fiziksel metalürjik işlemle-şekillendirmek
amacıyla 1/3'ü kullanılmıştır. Bu nedenle eksiktir (Resim: 6).
Benzer Örnekler ve Karﬂ›laﬂt›rma
Açana ingotları ile benzeş sayılan bazı örnekler arasında Alacahöyük külçesi de
sıralanmaktadır. Alacahöyük külçesinin ağırlığı 5.150 kg., genişliği 28.5 cm., kalınlığı
3.2 cm.dir. Ayrıca bu materyalin bronz olduğu ve Eski Hitit evinde bulunduğu belirtilmektedir (Koşay-Akok, 1973). Genel görünümü-doğal etmenler nedeniyle-deforme olmuş ve dairesel formunu kaybetmiştir. Dolayısıyle Alacahöyük külçesinin Açana bakır
ingotları ile tek benzeş yönü, olasılıkla deforme olmadan önceki genel görünümüdür.
İçeriği bakımından benzeş değildir. Çünkü bronzdur.
Acemhöyük'ün M.Ö.2.binyıl başlarına ait ekmek somunu biçimli ingotlarının -biri dışında- ağırlıklarının genellikle 5-6 kg. olduğu belirtilmektedir (Özgüç, 1995). Bu külçe bakırların 33 adedinin analizlerdeki bakır yüzdeleri %97.40-37.9'dur. Sözü edilen ingotların yine biri dışında, demir yüzdelerinin çok düşük (%0.02-0.08) olduğu belirtilir
(Çukur-Kunç, 1989). Ayrıca bu külçe bakırların cevher kaynağının ise yukarı Fırat havzasında olduğuna değinilmektedir. Ancak Acemhöyük külçe bakırlarının cevher kaynağı, kanımızca, Aksaray'a yakın Düğüz Köyü’nde-günümüz için ekonomik değeri olmayan-ve Bakırçukuru olarak anılan yer olmalıdır (Kaptan, 1996). Acemhöyük ve Açana
ingotlarının benzer yönleri olarak, genel görünümleri ile analiz sonuçlarındaki bakır
yüzdelerinin birbirine yakınlıkları gösterilebilir.
Antalya-Finike, Gelidonya (Taşlık Br.) açıklarındaki batıkta (M.Ö.1200) ele geçirilen çeşitli buluntuların en önemlileri arasında 34 adet olduğu belirtilen külçe bakırlardır. Bu külçe bakırların genel görünümleri, Uluburun batığında olduğu gibi, ilginç bir
özelliğe sahiptir (Bass, 1987). Külçelerin uzun iki kenarının birleştiği kısa iki kenarı konkavdır. Bu materyallere, dört tutamaklı külçe ya da gerilmiş öküz gönü biçimli külçe denmektedir. Sözü edilen Gelidonya külçe bakırlarından sadece ikisinin genel görünümleri Açana ingotları ile benzer olduğu için karşılaştırma yapılmaktadır. Gelidonya 7, dairesel formda olup bir yüzü düz diğer yüzü konvekstir (Muhyl ve diğerleri, 1977). Somun
biçimli külçe bakır olarak tanımlanmaktadır (Özgüç, 1995). Çapı 20-21.5 cm., kalınlığı
2.5 cm.dir. Analizde 14 elemente bakılmıştır. Bakır %95, demir %1-2, gümüş %1'dir
(Muhyl ve diğerleri, 1977). Diğer elementler sıfırın altında değer vermiştir. Diğer külçe
bakır ise düzgün dairesel bir görünümde olmayan ve ovale yakın altı düz, üstü konveks
olan Gelidonya 8'in boyutları 16.5-15.5 cm., kalınlığı 3-1.5 cm.dir. Yapılan analizde ana
element bakır %98'dir. Diğer onüç elementin yüzde değerleri sıfırın altındadır.
Açana'ya ait üç külçe bakırın analiz sonuçları yukarıda değinilen Gelidonya 7 ve
8 külçe bakırlarından çok farklıdır. Açana No. 1 ve No. 2'de bakır %88.60 ve % 78.26'dır. Sadece No. 3'te bakır %94'tür. Açana külçelerinin farklı yerlerinden analiz için alınan örneklerde bakırın yüzde değerleri çok değişkendir. Bu da Açana ingotlarının homojen bir ergitme ürünü olmadığını belirler. Analiz sonuçlarına göre Gelidonya 7 ve 8
ingotları, Açana külçelerinden dönem farklılığı nedeniyle daha niteliklidir. Açana külçe
bakırlarının üretim yeri büyük bir olasılıkla doğu-güneydoğu Anadolu olmalıdır. Açana
külçeleri deniz yoluyla Asi Nehri deltasındaki kent limanlarına gelen ve karayoluyla
Açana’ya ulaştığı varsayılan Kıbrıs kökenli ingotlar değildir. Gelidonya batığı ingotları
(dört tutamaklı külçeler)-Gelidonya 7 ve 8 dahil-Kıbrıs kökenlidir. Ayrıca Gelidonya batığı, Uluburun batığı gibi (M.Ö. 14. yüzyıl) gibi çağının çok iyi bir ticaret gemisi olmalıdır. Kargosunu önceki dönemlerin ticaret gemileri gibi, Suriye'nin Lazkiye kenti kıyılarından başlayarak (37 mil) Asi Nehri deltasındaki kent limanlarında zenginleştirip Akdeniz kıyılarının diğer uğrak yerlerine ulaşmış olmalıydır2 (illüstrasyon resim, Şekil: 1).
2

Lazkiye (Suriye) Asi Nehri deltası 37 mil, Asi deltası - Aydıncık 128 mil, Aydıncık - Girne 48 mil. Bu açıklayıcı bilgiler,
İskenderun limanı kılavuz kaptanı ve uzak yol kaptanı Can Pamir'den alınmıştır.
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Kanımca çağın gereksinimi olan külçe bakırların Kıbrıs'tan alımı için de Aydıncık (Mersin)'taki doğal liman ile Girne doğal limanı kullanılmıştır (Aydıncık-Girne: 48 mil). Açana'nın külçe bakırları ile Gelidonya batığına ait iki külçenin benzer tarafları çap ve kalınlıkları olup Gelidonya 7 ile Açana külçe bakır 1'in aynıdır. Ancak Açana ingotları niteliksiz, Gelidonya külçe bakırları ise nitelikli özelliklere sahiptir.
SONUÇ
Açana'nın külçe bakırları homojen değildir. Bunu külçe bakırların iki-üç farklı yerinden analiz için alınan örneklerin sonuçlarındaki yüzde değerlerinin değişken oluşları kanıtlamaktadır. Bu nedenle sözü edilen materyaller, her yeri aynı özellikte olmayan
niteliksiz külçe bakırlar olarak tanımlanır. Dolayısıyla bu ingotlardan işlenen (şekillendirilen) kullanım materyallerinin de nitelikli-dayanıklı-olmadığını belirtmek gerekir. Bundan böyle Açana'da yapılacak kazılarda sözü edilen bakır ingotlardan işlenerek üretilen buluntuların kırılgan oldukları için çok parçalı olarak ele geçirilmesi olasıdır.
Açana'da yeniden başlayacak kazılarda Anadolu-Mezopotamya arasındaki ticaretin boyutları ile çağın teknolojik yapısındaki gelişim ve değişimi tanıtacak çok çeşitli
kalıntıların ele geçirileceği inancındayım.
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ANATOLIAN PLASTERED SKULLS IN CONTEXT:
NEW DISCOVERIES AND INTERPRETATIONS
Michelle BONOGOFSKY*

INTRODUCTION
The mortuary practice of modeling facial features on dry skulls is known from six
Early Neolithic sites in the Levant: Jericho, Tell Ramad, Beisamoun, Nahal Hemar, ‘Ain
Ghazal, and Kfar Hahoresh (ca. 7200-6000 B.C.), but in Anatolia it is known from only
the Late Neolithic site of Köşk Höyük Arensburg and Hershkovitz, 1988, 1989; Bar-Yosef and Alon, 1988; Bonogofsky, 2001a; Butler, 1989; Contenson, 2000; Ferembach,
1969; Ferembach and Lechevallier 1973; Gates, 1997; Goren et al., 2001; Goring-Morris et al., 1995; Kenyon, 1981; Özkan et al., 2001; Rollefson and Simmons, 1984; Silistreli, 1984, 1990; Yakar, 1991: 190).
Seventy-two plastered skulls were recovered between the years 1953 and 2000
(Bonogofsky 2001a; forthcoming). The first plastered skulls were excavated by Kathleen Kenyon (1981) at Jericho between the years 1953 and 1958. Kenyon (1953a-f) initially thought the modeled skulls at Jericho represented an ancestor cult of male elders
and leaders, based in part on their lifelike features. Additional skulls were subsequently
excavated and similarly interpreted in Syria, Israel, Jordan and Turkey in the ensuing
decades (Bonogofsky 2001a).
MATERIALS AND METHODS
I viewed 42 of the 72 plastered skulls and crania for evidence of cutting, defleshing, sanding, dental evulsion and pathology. Some of the plastered skulls also underwent X-ray, CT scanning, and DNA analysis, to determine the presence of teeth and
the sex of the individuals, respectively.
I estimated the sex of the individuals based on five cranial features, while the
overall closure of the ectocranial sutures of the vault (coronal, sagittal, and lambdoidal), and the eruption, occlusion, and wear of the dentition was used to approximate
gross age.
The remaining 30 modeled skulls and crania were not available for my study, in
some instances because they no longer exist. I based my assessment of these latter
skulls and crania on published descriptions and photographs.
BIOARCHAEOLOGY OF PLASTERED SKULLS
Jericho
Seven plastered skulls were recovered from Jericho in 1953 from beneath the
floor of an abandoned and built-over house, where they appeared to have been tossed
*
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into a pile. They were surrounded by stones and very hard earth. An additional two
plastered skulls were found in 1956 beneath this same floor, just 10 feet away from the
original seven. In 1958 a tenth plastered skull was recovered from the floor of a burned-down house, where it was apparently cached together with two undecorated skulls
(E 23 and E 24; Kurth and Röhrer-Ertl 1981) and covered with collapsed brick and
burnt timber (Kenyon 1981).
Tell Ramad
Twenty-seven plastered skulls were excavated at Tell Ramad, Syria in 1965 and
1966 as three separate groups that came from inside: a house with stone foundations,
an oval space under a structure, and a pit on the edge of a semi-subterranean hut.
Postcranial fragments were in the fill and one group of skulls was separated by plastered and painted clay balls. Fragments of dolls or statuettes were also included, along
with leg bones and faunal remains. The face of each skull had been remodeled with lime and the tops of the crania were smothered with red ochre. At least two of the females skulls, 66-2 and 66-3, were provided necks of plaster, modeled over a soil core without a bone foundation. The base of one plaster neck was finished flat on the bottom
and painted red.
Beisamoun
Two plastered skulls, along with an isolated tibia, were discovered facing east
beneath the antechamber of a house with red burnished floors at Beisamoun, Israel in
1972.
Nahal Hemar
Six crania with vaults overmodeled using animal collagen were recovered from
disturbed contexts at Nahal Hemar Cave, Israel in 1983 (Bar-Yosef and Alon 1988),
along with pieces of other adult and juvenile crania, three cervical vertebrae, and a
hyoid bone (Arensburg and Hershkovitz, 1988; 1989).
‘Ain Ghazal
Possibly as many as eight plastered crania were recovered from ‘Ain Ghazal,
Jordan during excavations in 1983, 1984 and 1988. These included two modeled male crania in a pit along with two undecorated male crania. The four crania faced southwest and were directly under two newborns (Rollefson and Simmons, 1985). Another
modeled adult male cranium was recovered from the floor of a house that had burned
down.
Kfar Hahoresh
As many as six plastered skulls have been recovered from Kfar Hahoresh, Israel since 1991 (Kangas and Goring-Morris, 2000). One of them (Homo 1) was found facing east under a plaster surface above a headless gazelle.
Köﬂk Höyük
Eleven plastered skulls excavated between 1985-2000 from Köşk Höyük, Turkey included the skull of a child and 10 adult skulls of males and females. They were
found in a variety of contexts, such as in a plain earthen grave, on a plastered mud
brick bench inside a building (Silistreli, 1988; 1989), on a floor of a destruction level,
and on a mud brick pedestal.
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One skull (Fig. 1) retained a modeled right eye, ear, and cheek on the unbroken
portion. A black line appears to represent a closed eye (Uzunoğlu, 1993: 18; pl. A:63).
A green discoloration covers the region above the left orbit and glabella.
Fragments of two plastered and red ochre-covered skulls from a destruction level were found along with a pair of black stone eyes (Fig. 2), and pieces of red ceramic, faunal bone, beads, broken horn cores, ashes, and charcoal.
Another skull (Kş 1990:1) is filled with soil and displays a series of parallel and
intersecting lines (Fig. 3) that were impressed or incised on the pink plaster in the left
parieto-temporal area. Evidence for pathology consists of a single ellipsoidal depression 15 mm. in width (Fig. 4).
The facial area of another individual, Kş 1990:2, had been modeled with pinkpainted plaster to recreate the eyes and a nose (Fig. 5). Evidence for pathology consists of a single unbroken circular depression 30 mm. in width on the center of the right
parietal.
In 2000 five adult skulls were removed after they had been crushed by the modern installation of a water pump. Three necklace beads and a bone awl were found at
the time as well (Özkan et al., 2001).
All five individuals appeared to have faced the same direction, as indicated by
the portions of the skulls adhering to one another. Coarse soil filling the broken crania
was significantly different than the fine, light-colored, water-laid soil encasing these objects. There were numerous additional pieces of skull and plaster mixed along with faunal remains, pottery sherds, obsidian flakes, stone, ground stone, and a worked piece of bone (Fig. 6).
White plaster had been modeled over one skull (Fig. 7; Kş 2000:1) in the form
of a face with a small nose. The cranial vault is crushed and broken, as is the modeled face. Red plaster fills the orbits of a second skull (Fig. 8; Kş 2000:2). Bone modification is visible on the mandible (Fig. 9) of a fifth plastered skull. The uniform color of
the cut and polished bone indicates that a portion of the mandible had been cut off perimortem (Bonogofsky, forthcoming).
RESULTS AND DISCUSSION
The 72 modeled skulls and crania, separated from their corresponding bodies,
have been recovered from a variety of intramural contexts at the seven sites. While none of the skulls were recovered intact or free of damage, enough was preserved at the
time of this study to make some observations regarding age, sex, skeletal elements,
pathology, archaeological context, cultural treatment, funerary offerings, reported connections with an ancestor cult, and the need to involve bioarchaeologists in the recovery and study of burials and their contents.
Age and Sex
The plastered skulls derived from all age groups and both sexes. Although a
sex-based DNA analysis of seven crania (UCMAA 1957.159, AG 84 3083 116, AG 84
3083 116 "S. Fem," and AG 83/4 3083 116, 65-9, 65-14b, 65-14c) was inconclusive
(Bonogofsky and Malhi, 2000; Bonogofsky 2001a), physical examinations provide a
general picture regarding whose skulls were modeled. Twenty four of the total are males, while 15 are adult females and 14 are juveniles. An additional 11 are adults of unknown sex, while the remaining eight are indeterminate in age and sex. This evidence
indicates that skulls were removed and modeled from individuals regardless of age or
sex.
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Skeletal Elements
Bony mandibles were not always included with the specimens that are archaeologically referred to as plastered skulls. An estimated half of those recovered were simply crania modeled to represent skulls (Bonogofsky 2001a, forthcoming). Teeth were
included with 25 of the 40 plastered skulls that could be examined through CT scans,
direct observation, photographs, and publications. All of these individuals suffered damage to the skeletal elements. Due to a number of factors including a lack of CT scans
or published information in the physical absence of the skulls or breakage, it is unknown whether teeth were included in the remaining plastered skulls. Other skeletal elements found together with, but apparently not corresponding to, the plastered skulls
were reported at Jericho, Tell Ramad, Beisamoun, Nahal Hemar, and ‘Ain Ghazal.
Pathology
Two of the adult female individuals (Kş 1990:1-2) from Köşk Höyük display signs
of pathology on the right parietal in the form of depressions 15-30 mm.
The morphology and size of the depressions, their anatomical placement, and
the lack of evidence for systemic infection, support an interpretation of the lesions as
well-healed depressed fractures (Walker, 1989). This suggestion is based on comparisons with cranial injuries among prehistoric inhabitants of southern California and Crow
Creek, South Dakota (as documented and discussed by Walker 1989, Willey 1990, and
Zimmerman et al. 1981). These reports indicate the depressions on the two female crania are non-lethal depressed fractures inflicted as the women were attempting to flee
right-handed attackers (Bonogofsky, forthcoming).
Archaeological Context
In the Levant, plastered skulls of adult males, females, and children were recovered in various combinations, either alone, or in groups consisting of 2-8 or 15 individuals. They derive from a variety of contexts that include other human and faunal remains, as well as stones, collapsed brick and burnt timber. Statuary fragments and clay
balls were also found with plastered skulls at Tell Ramad. The plastered skulls were found inside an abandoned and built-over house, under a plastered house antechamber,
in a cave, in pits, beneath floors, and below plastered surfaces not associated with architecture. Modeled crania were recovered from the floors of burned-down houses at
both Jericho and ‘Ain Ghazal. All but the modeled crania from Kfar Hahoresh were presumably associated with domestic architecture.
At Köşk Höyük the plastered skulls of adult males, females, and a child were recovered in various combinations, either individually or in groups of two or five, and from
a variety of contexts that included beads, bone tools, and possibly copper, as well as
horn cores, faunal bone, ceramic, obsidian, stones, ashes, and charcoal. The plastered skulls were found on plastered mud brick furniture, in an earthen grave, and on a
floor in a destruction level, all presumably associated with domestic architecture.
Cultural Treatment
The lifelike modeling of facial features on the skulls, with varied applications of
red and black paint or red ochre, suggest individual identities remained with the skulls
of the deceased. Markings on the plastered skulls, as well as objects included with the
skulls, offer further clues to the treatment and function of the plastered skulls.
The cuts reported on the modeled adult male cranium from ‘Ain Ghazal appear
to be the result of cranial sanding. Based on comparisons of modern sanding on a Neandertal calvaria from Engis (White and Toth, 1989) the process is likely the result of
Neolithic human intervention during preparation of the deceased’s cranium for either
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application or removal of a modeling substance such as plaster or bitumen (Bonogofsky, 2001a, b).
The significance of the polished cut on adult skull Kş 2000:5 is not currently clear (Bonogofsky, forthcoming). I observed no other ancient marks or cuts on the skulls.
Imprinted striations were visible in the plaster on the left side of Kş 1990:1 that
appear consistent with marks made from contact with reed matting, possibly implying
that the modeled skull may have been laid on or wrapped in such material.
A green discoloration, possibly from contact with a copper funerary object, was
found above the left orbit and glabella on Kş 1987. This suggestion is based on the presence of "copper working in the context of a round kiln or furnace" (Gates, 1997) found
in Chalcolithic level I at Köşk Höyük. Even though there have been no reports of copper in either of the two Late Neolithic levels at Köşk Höyük, copper beads were reported in Neolithic burials elsewhere in Anatolia (Fig. 10), as at Çatal Höyük, where they
date 6,200-6,050 B.C. (Mellart, 1966: 183). Native copper beads, used as bracelets
and necklaces, were found in Neolithic female burials dated to the 8th millennium BC
(calibrated) at nearby Aşili Höyük (Esin and Harmankaya, 1999: 127; Unzunoğlu, 1993:
46). Copper beads have also been found in burials at Çayönü, which date as early as
9,400 B.P. (Özdoğan, 1999: 41, 58).
Further evidence of cultural treatment appears as funerary offerings found with
the skulls in the form of beads and bone tools, and possibly copper.
Ancestor Cult Connections
The plastered skulls have been generally interpreted as evidence for ancestor
cult veneration. However, since ancestor worship generally involves the veneration of
an adult person from whom one is descended, it by definition does not include children. Thus in light of the comparable treatment of the skulls of individuals of all ages,
their recovery from various contexts and the inclusion of funerary offerings with some
of the skulls, the ancestor cult interpretation, as it began at Jericho, is not supported in
the Levant or Anatolia (Bonogofsky, 1998; 1999; 2001a,b,c; 2002a, b; 2003; forthcoming). Instead, this study suggests varied handling and multiple functions for the skulls
that could have included their use as fertility, apotropaic, or celebratory devices, or as
mementos of the deceased (see Bonogofsky, 2001a; forthcoming).
Bioarchaeology
Nevertheless, the observations of this report provide important contextual information that bear directly on the question of funerary practices, particularly in the absence of published photographs, detailed field notes, and ancient textual information.
More investigation is needed into the significance of the cranial sanding on AG 83 3078
062, as well as the depressed cranial fractures on Kş 1990:1-2, the bone modification
on Kş 2001:5, the green stain on Kş 1987, and the parallel and intersecting lines on
the plaster modeling of Kş 1009:1. Careful bioarchaeological study of such skulls by individuals involved in both the field excavation and the laboratory analysis will help to
decipher and piece together these various cultural clues to form a more unified and plausible explanation for this type of mortuary ritual in the Near East (Bonogofsky 2002b,
forthcoming).
CONCLUSION
The present study supports an interpretation of a funerary practice that focused
equally on the skulls of adult females, males, and children. The plastered skulls derived from a variety of intramural contexts, found either alone or in groups consisting of
as many as 15 individuals. Some of the skulls from Köşk Höyük were recovered with
funerary offerings such as beads, bone tools, and green stains suggestive of copper.
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This information provides a new way of looking at the Neolithic plastered skulls from
the eastern Mediterranean.
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Closed Eye

Fig. 1: Plastered skull Kş 1987. Frontal
view with green staining on forehead (arrow)

Fig. 2: Kş 1989: 1-2 plaster modeling
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Fig. 3: Right lateral view of skull modeled with pink plaster. Striations on plaster (insert)

Fig. 4: Plastered skull Kş 1990:1. Posterior view with depression on right
parietal (inset)
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Fig. 5: Plastered skull Kş 1990:2. Face modeled in pink plaster, with depression on right parietal (arrows)

Fig. 6: Bone tool
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Fig. 7: Plastered skull Kş 2000:1. Anterior view of skull with white plaster
modeled to (re)create a face

Fig. 8: Plastered skull Kş 2000:2. Anterior view of skull with red plaster in
orbits (arrows)
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Fig. 9: Plastered skulls Kş 2000:4 (left) and Kş 2000:5 (right) adhere to one
another. Detail of Kş 2000:5 depicts modification on right mandible
(insert)

Fig. 10: Map of Anatolian sites with copper in burials
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SİDE LİMAN HAMAMI SIVA VE DUVAR RESİMLERİNİ
KORUMA ÇALIŞMALARI

Bekir ESK‹C‹*

Abstract
Side Harbour Bath is located on the south of the site Side and northeast corner
of the Great Harbour. It is dated to second century A.D. in terms of arthitectural style.
Although the walls and superstructure of the building fell down partially and the
decorative elements (wall painting, plaster, mortar and marble coating) are highly deteriorated, some important details to original decorations was found especially in some
places of the building.
In situ preservation is aimed in this project. For this purpose surfaces were cleaned, cracks and broken parts were stick and painted parts and plasters were reinforced.
Multiple plastering on the walls in different periods were observed in some parts.
It is decided that the outer unpainted layers were removed in order to reach original decoration in room VII. Firstly carrier elements and the wall connections were filled and
reinforced with hydrolic lime. Then outer unpainted layers were detached by using
small chisels and scalpels carefully. In this way four layers were observed from the south part of the room VII. First two layers are painted. Unfortunatelly it is understand that
only about 1 m2 part of this painted layer has reached up to now. In this parts first layer contains geometric figures in the decorations that might be the first period of the
building. It is also possible to see this smilar style to another Roman mosaic samples.
Decoration contains red and black coloured bands on the light coloured (white) painted surface. After cleaning, some string (or rope) traces for the application of the wall
painting were recognized on surfaces. This traces shows that surface was divided squares first and than surface was painted.
The very poor remains of thin second layer plasters in some parts could not give any information about decorations. However, opposite to first layer implication of the
motif "k›vr›k dal›" in this layer on the light coloured surface gives that vegetal decoration might be applied. Similar limited vegetal motif remains found in another room, in room IX might be the same period. The last third and forth layers are understand that these are ordinary unpainted plaster application in the late times.
The preventive roof system was costructed after the end of conservation activities in the building.
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I-G‹R‹ﬁ
Şehir merkezinin güneyinde, birinci limanın kuzeydoğu köşesinde yer alan hamamın halen büyük bir kısmı ayaktadır (Resim: 1). Roma Dönemine ait hamam; yapı
tekniği bakımından M.S. 2. yüzyıla tarihlendirilmektedir1. Halen turistik işletmeler tarafından çevresi kuşatılmış ve yakın zamana kadar çöplük olarak kullanılmış olan yapının kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır2.
Duvarları ve üst örtü sistemi kısmen yıkılmış olan yapının orijinal sıva, duvar resmi, mermer kaplama gibi dekoratif unsurları büyük ölçüde tahribata uğramış; buna rağmen özellikle bazı mekânlarda inşaat tekniği ve dekorasyonu bakımından çok önemli
ayrıntılar sunan kalıntılara rastlanmıştır.
Proje ile hiç değilse mevcut kalıntıların in situ konumlarını kaybetmeden korunması amaçlanmış; bu doğrultuda kirlenmiş yüzeylerin temizlenerek orijinal renklerinin
ortaya çıkarılması, sıvı harç ve/veya sağlamlaştırıcı enjeksiyonuyla harç, sıva ve boyaların güçlendirilmesi gibi işlemler yapılmıştır3. Söz konusu çalışmalar 16 Aralık 2002-5
Şubat 2003 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir4. Burada gerçekleştirilen inceleme, tespit ve
koruma çalışmalarını şu ana başlıklar altında toplamak mümkündür:
II-UYGULAMA TEKN‹⁄‹
Yapının iç mekân duvarları moloz ve kabayonu taş örgülüdür. Resimleri taşıyan
duvar yüzeyi sırasıyla iri agregalı kalın bir harç (arriccio), saman katkılı sıva (intonaco)
ve ince bitirme sıvası (intonachino) tabakaları ile kaplanmıştır. Boyama bu son bitirme
sıvası üzerine uygulanmıştır. Boyama tekniği hakkında fikir yürütmek güçtür. Bunun
için arkeometrik analizlere ihtiyaç vardır5. Bazı mekânlarda sonraki dönemlere ait ikinci kat resim uygulaması ile karşılaşılmıştır (Resim: 2). Fakat bu ikinci kat resim kalıntıları büyük ölçüde dökülmüştür. Harç kalınlığı duvar yüzeyinin düzlüğüne göre 2-5 cm.,
sıva kalınlığı 4-6 mm., bitirme sıvası ise 1-2 mm. arasında değişmektedir6. İkinci kat resim kalıntılarında sıva kalınlığı 3-5 mm. civarındadır. Sıvalar üzerinde, özellikle temizlik çalışmalarıyla ortaya çıkan değişik renklerde (beyaz, kırmızı, siyah, yeşil) boya kalıntıları tespit edilmiştir. Çoğu mekânda orijinalde duvar yüzeylerinin mermer plâkalar
ile kaplı olduğu, ancak bunların daha sonraki bir dönemde sökülerek yerine boyalı sıva uygulandığı mevcut izlerden anlaşılmaktadır.
Temizlik ve raspa çalışmalarıyla ortaya çıkarılan birinci kat duvar resimleri üzerinde yapım aşamasına yönelik teknik ayrıntı veren ip (veya tel) izlerine rastlanmıştır
(Resim: 3). Bu izlerden yüzeyin boyama öncesi yatay ve düşey yönlerde uzanan ince
şeritlerle eş büyüklükte karelere bölümlendiği (18x17 cm.) ve bu şekilde taslak çizimin
(desenin) duvara hatasızca aktarıldığı anlaşılıyor7 (Çizim: 1).
1
2

3

4

5
6

7

Hamam hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mansel 1978, 215-221.
Yapı içindeki kazı, temizlik ve restorasyon çalışmaları Kültür Bakanlığı’nın izni ve Side Müzesi’nin denetiminde SAYKA İnşaat-Mimarlık-Mühendislik-Müşavirlik-Ticaret Limitet Şirketi tarafından 2001-2002 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Mevcut durumun güçlendirilerek korunmasına yönelik yürütülen bu çalışmalar ile mekânların orijinal zemini
ortaya çıkarılmış, duvarlarda ve örtü sisteminde yapısal sağlamlaştırma, izolasyon ve yeni koruyucu çatı uygulamaları yapılmıştır.
Hamamın içinde gerçekleştirdiğimiz bu koruma çalışmaları mimarî onarım ve çatı projesi ile birlikte plânlanmış; ancak koruyucu çatı uygulamasının gecikmesi nedeniyle yağmurlu günlerde çalışmaları aksatan problemlerle karşılaşılmıştır. Bu gibi durumlarda özellikle örtüden gelen yağmur suyuna karşı geçici önlem için bazı mekânların tonozları
dıştan sera naylonu ile örtülmüştür. Kalıcı koruyucu çatı ise bu çalışmalar sonunda tamamlanmıştır.
Proje, Ankara Üniversitesi ile SAYKA İnşaat-Mimarlık-Mühendislik-Müşavirlik-Ticaret Limitet Şirketi arasında yapılan
sözleşme gereği, Başkent Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bekir Eskici başkanlığında, Dr. Y. Selçuk
Şener, Ayşe E. Gültekin denetiminde deneyimli konservatörlerden oluşan altı kişilik bir ekip ve işçilerin katılımıyla yürütülmüştür. Ekip üyesi olarak görev yapan konservatörler Kurtuluş Türk, Didem Taner ve Mine Çetinel’e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
Arkeometrik analizler için boya, sıva ve harç örneklemesi yapılmış, ancak çalışma henüz sonuçlanmamıştır.
Antik dönemlerde, duvar resmi yapımında hazırlık tabakaları olarak isimlendirilen temel öğeler, harç (arriccio) ve sıva (intonaco) tabakalarından oluşmakta, bazen bunlara ince bitirme sıvası (intonachino) eklenmektedir. Bu tabakaların kalınlığı, sayısı ve kompozisyonu zamana ve duvar tekniğine bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Bkz. Swindler, 1929, 417-431; Botticelli 1980, 11-13; Mora-Mora 1984, 10-16; Monnier 1989, 78-79; Schwartzbaum 1995, 192;
Baglioni-Dei, 1997, 43-44; Barbet-Allag 1997, 12-13; Stefanaggi, 2001, 29-45.
Bu şekilde yüzeyin bölümlenmesi (quedrettatura) duvar resmi yapımında taslak çizimin sıvaya aktarılması için uygulanan yöntemlerden biridir. Özellikle kavisli ya da büyük boyutlu yüzeyler üzerinde gerçek büyüklükteki bir çizimin yü-
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III-BOZULMALAR
Yapı her türlü dış etkenlere açık olduğu için mevcut sıva/boyalı sıva kalıntıları
üzerinde çok çeşitli bozulma oluşumları gözlenmiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
-Harç ve/veya s›va ile taﬂ›y›c› (duvar) aras›ndaki ayr›ﬂmalar: Çoğu noktada duvardan gelen likit veya buhar halindeki suyun etkisiyle harç içindeki kirecin bağlayıcı
(yapıştırıcı) niteliğini yitirmesi sonucu, tabakalar arasında kopma ve dökülmelere yol
açan ayrışmalar meydana gelmiştir. Bu durum, özellikle nem çıkışının yoğun olduğu örtü ve zemine yakın bölgelerde büyük çaplı kayıplara neden olmuştur8.
-Toz, kir ve kalkerik tortu birikimi: Ortamdaki toz, toprak ve kirlilik maddelerinin
yanı sıra, çözünen ve/veya çözünemeyen tuzların kristalizasyonu sonucu sıva ve boyalı yüzeyler üzerinde kalkerik tabakalar oluşmuştur9.
-Mikrobiyolojik kirlenme: Özellikle üremeleri için gerekli ortam koşullarının uygun
olduğu nemli mekânlarda yoğunlaşan yosun, mantar, liken gibi gelişmemiş bitkiler orijinal yüzeyleri büyük ölçüde örtmüş, bu durum boya ve sıvaların bozulma sürecini hızlandırmıştır10.
-K›lcal ve derin çatlaklar: Daha çok dış etkenlere açık olan mekânlardaki sıvalar
üzerinde, duvardan gelen bitki köklerinin neden olduğu kılcal ve derin çatlaklar oluşmuştur.
-Yüzeysel dökülme: Yukarıda sıralanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler çoğu noktada boyaların sıva yüzeylerinden tabakalar hâlinde dökülmesine yol açmıştır.
-Örtücü s›va ve çentikler: Bazı mekânlarda farklı dönemlere ait üst üste yapılmış
resim ve/veya sıva katmanları bulunmaktadır. Altta kalan resim yüzeyi, üzerine uygulanan yeni sıva katının daha iyi yapışması için, çentiklenmiştir. Çekiç (?) darbeleriyle
yapılan bu işlem sırasında orijinal resim yüzeyi tahrip edilmiştir11.
IV-KORUMA ÇALIﬁMALARI
Yukarıda belirttiğimiz farklı bozulma türlerine göre gerçekleştirilen koruma çalışmalarını şu alt başlıklar halinde sıralamak mümkündür:
1-Temizlik: Sıva yüzeylerindeki toz, toprak, çamur gibi hafif kirler önce yumuşak
kıl fırçalar, ardından da ıslak sünger yardımıyla temizlenmiştir. Yüzeylerde suda çözün-

8

9

10

11

zeye aktarılması güçtür. Bu nedenle, gerçekleştirilmesi istenen desenin eşit karelere bölünmüş küçük boyutlu bir taslağı hazırlanır ve bu kareleme istenen büyüklüklerde sıva yüzeyinde tekrarlanır. Oluşturulan sistem ile çizimin ölçekli olarak büyütülüp duvara aktarılması sağlanır. Antik dönemlerde sıva üzerindeki bu düzenleme genellikle kurşun teller ve pergel aracılığı ile sağlanırdı. Bkz. Mora-Mora 1984, 15; DIMOS 1986, 26-28; Barbet-Allag 1997, 35 fig. 33b;
Barbet 2000, 171, Fig.2.
Duvar resimlerinin korunmasında karşılaşılan temel problemlerden biri, ait olduğu yapı ya da yapı kalıntılarının çoğunlukla dış etkenlere (yağmur, nem, rüzgâr, güneş vb.) açık olması ve bunun yol açtığı duvar-harç-sıva-boya katmanları arasındaki ayrışmalardır. Drenaj ve çatı izolasyonunun yeterli olmadığı yapılarda zeminden, duvardan ve çatıdan (likit ve/veya buhar hâlinde) gelen suyun tahrib gücü zamanla katmanlar arasındaki ayrışmayı hızlandırmakta
ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde büyük kayıplara yol açmaktadır.Bkz. Botticelli 1980, 13 15; Mora-Mora 1984,
165-171; Arendt 1987, 29-40; Accardo 1989, 21-30; Arnold 2001, 113-121.
Zeminden ve çatıdan duvar içlerine sızan suyun iklim ve ısı değişikliklerine bağlı olarak buharlaşması sonucu beraberinde taşıdığı tuzlar yüzeyde krıstalize olmakta ve zamanla birikerek sert ve kalın bir tabakaya dönüşebilmektedir.
Bazen de buharlaşma ve kristalizasyon gözenekler içinde gerçekleşmektedir. Tuzların gözenek içinde oluşturdukları
basınç sıva ve boya tabakalarının zamanla zayıflamasına neden olmaktadır. Bkz. Mora-Mora 1984, 178; ArnoldZehnder 1987, 103-135; Arnold 1997: 115-117.
Duvar resimlerinin bozulmasında etkili olan önemli faktörlerden biri de biyolojik faktörlerdir. Nem, ısı ve ışık kaynaklarının varlığında üremeleri için elverişli ortam bulan gelişmemiş bitkiler (yosun, mantar ve liken) yüzeylerde zamanla kabuk oluşturmakta, derinliğe nüfuz eden köklerinin salgıladıkları asit ile de fiziksel ve kimyasal zararlara yol açmaktadırlar. Bkz. Caneva-Nugari 1991, 92-98; Jeffries 1991, 287-293; Giacobini-Pedica 1991, 275-286; Torraca
1988, 49-51.
Farklı zaman dilimlerinde benzer veya çeşitli amaçlarla kullanılmış olan yapılarda, bakım-onarım ihtiyacı, değişen devir özellikleri veya başka nedenlerden dolayı, çok katlı (üst üste) resim uygulamalarıyla sıkça karşılaşılmaktadır. Bu
tür uygulamalarda, pratik gerekçelerden dolayı, alttaki sıva tabakasını tamamen yok etmek yerine, mevcudun üzerine yeni resim yüzeyi için daha elverişli olan ince sıva sürülmektedir. Bu işlem sırasında da alttaki resim yüzeyinde,
uygulanacak sıvanın daha iyi yapışmasını sağlamak amacıyla genellikle çentikler açılmaktadır. Bkz. Mora-Mora 1984,
213; Alberti-Arké 1988, 56-58; ﬁener-Eskici 2002, 114.
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meyen tuzların birikerek oluşturduğu sert kalkerik tabakaların temizliğinde ise güçlüklerle karşılaşılmış; çeşitli denemeler sonunda kimyasal yöntemlere baş vurulmuştur. Su
içinde değişik oranlarda hazırlanan (%5-10) EDTA12 (etiylene diamino-tetra-aceticacid) çözeltisi kağıt tozuyla hamur haline getirilip bu yüzeylere aplike edilmiştir13 (Resim: 4). Temizlenecek tabakanın sertliğine göre, çözelti 20-30 dakika yüzeyde bırakılmış ve bu şekilde yumuşatılması sağlanmıştır. Temizlik bisturi ve ıslak sünger ile devam ettirilmiş; yüzeydeki çözelti artıkları su ile iyice temizlenmiştir. Kimyasal temizlik
yöntemi özellikle boyalı yüzeylerde renklerin daha canlı ortaya çıkarılması için lokal ve
kotrollü bir şekilde uygulanmıştır.
Nemin yoğun olduğu bölgelerde mikrobiyolojik oluşumlar (yosun, mantar vb.)
bütün yüzeyleri kaplamıştır. Sıva ve boya tabakalarına büyük zararlar veren bu oluşumlar önce fırça ve bisturi ile mekanik olarak yüzeyden arındırılmıştır (Resim: 5-6).
Daha sonra gözeneklerdeki biyolojik aktiviteye karşı Hidrojen Peroksit14 (% 30’luk ) kullanılarak bu bölgeler dezenfekte edilmiştir15. Su ile 1:1 oranında karıştırılarak hazırlanan solüsyon püskürtme yöntemiyle yüzeylere uygulanmıştır.
Yüzeylerdeki kir ve yosunlar temizlendikten sonra pek çok alanda orijinal dekorasyona ait boya kalıntıları ortaya çıkmıştır. Bunların yüzeyini örten kir tabakaları sulandırılmış alkol ile yumuşatılıp bisturi yardımıyla dikkatlice temizlenmiştir. Bazı çok
hassas olan boyalı yüzeylerde temizlik öncesi ön sağlamlaştırma gereği ortaya çıkmış;
bu nedenle boya tabakaları metacrilate reçine ile (Paraloid B7216 aseton içinde % 3-5)
lokal olarak güçlendirildikten sonra temizliğe devam edilmiştir.
2-Sa¤lamlaﬂt›rma: Onarım öncesine kadar her türlü dış etkenlere açık olan yapıdaki önemli koruma problemlerinden biri, büyük ölçüde bozulmuş sıva-resim kalıntılarının dökülme riski ortaya koymasıdır. Çoğu noktada duvardan gelen nemin etkisiyle
harç içindeki kirecin bağlayıcı işlevini yitirmesi sonucu taşıyıcı, harç ve/veya sıva tabakaları arasında ayrışma/boşluklar oluşmuştur. Bu alanların sağlamlaştırılması için önce çatkal ve boşlukların içlerini dolduran toz, toprak ve harç artıkları tel ve puar yardımıyla iyice temizlenmiştir. Daha sonra bu bölgeler sulandırılmış alkol (1:1) ile ıslatılmış17; ardından akrilik reçine (Primal AC 33 su içinde %20) enjekte edilerek zayıflamış
olan sıvalar güçlendirilmiştir18. Geniş ve büyük boşluklar sıvı harç enjeksiyonu ile dol12
13

14
15

16

17

18

EDTA suda çözünen zayıf bir asittir. Konservasyon alanında özellikle inorganik kökenli malzemelerin yüzeyinde biriken kir, is ve kalkerik tortuların temizliğinde kullanılır. Bkz. Clydesdale 1990, 26; The Conservation Unit 1992, 122123; ‹sler 1995,184.
Akıcı olan çözeltinin elimine edilecek tabakayla reaksiyona girebilmesi için belirli bir süre yüzeyde kalmasını sağlamak gerekir. Bunun için de genellikle kağıt tozu, carbossimetilcellulosa (CMC) ve kil gibi emici malzemeler kullanılmaktadır. Bu sayede çözelti jel kıvamına getirilip paketleme yöntemiyle yüzeye uygulanır. Temizlenecek tabakanın tipine ve yoğunluğuna göre, çözücüler tek başlarına kullanılabildiği gibi, çeşitli malzemelerin belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen özel solusyonlar da uygulanabilmektedir. Bkz., Mora-Mora 1984, 342; Colalucci 1987, 72; ‹ﬂler
1995, 184; Peterson 2001, 28; Borgioli 2001, 64.
Hydrogen peroxcide (H2 O2) su içinde değişik yoğunluklarda üretilen inorganik kökenli, hafif zehirli antimikrobial bir
solüsyondur. Konservasyon alanında özellikle çeşitli malzemeler üzerinde oluşan alge ve likenlerin yok edilmesi için
kullanılır. Bkz. Clydesdale 1990, 30; Caneva-Nugari 1991, 134; Albini-Cobau 1996, 5.
Duvar resimlerinin korunmasında büyük problem oluşturan küf, mantar, yosun vb. mikrobiyolojik oluşumları temizlemek için değişik bakterisit ve/veya biositler kullanılmaktadır. Ancak bunları basit temizlik yöntemleriyle ortadan tümüyle kaldırmak pek olası değildir. Elverişli ortam koşulları oluştuğunda tekrar üremeleri mümkündür. Bu nedenle biyolojik saldırıya karşı yapı ya da yapı kalıntılarının çevresel faktörlerden izole edilmesi, ısı, ışık, nem kontrollerinin sağlanması gerekmektedir. Bkz. Mora-Mora 1984, 298; Caneva-Nugari 1991, 127; Pietrini-Ricci 1991, 353.
Paraloid B72 methacrylate polymer türü bir reçine olup acetone, toluen, tinner, xylene, butanol, trichloroetylene vb.
çözücüler içinde değişik oranlarda eritilerek konservasyon alanında sağlamlaştırıcı ve yüzey kaplayıcı (vernik) olarak
kullanılmaktadır. Geriye dönüşlü, ısı-ışık aksiyonlarına dayanıklı, ideal yaşlanma süresi ve yüksek penetrasyon özellikleri nedeniyle duvar resimlerinde özellikle de boya tabakalarının sağlamlaştırılmasında tercih edilir. Bkz. Mora-Mora 1084, 232-238; Colalucci 1987, 72; Özil 1990, 506; Clydesdale 1990; Shashoua 1992, 113; Dangas 1995, 177; Alberti-Arké 1998, 60
Kuru olan sıva tabakasının arka yüzeyini ıslatmak amacıyla çalışılacak alanın kuruluk ve nemlilik durumuna göre, su,
alkol veya sulandırılmış alkol kullanılmaktadır. Su geç buharlaştığı, alkol de çabuk buharlaştığı için genellikle bu ikisinin karışımı tercih edilmektedir. Bu işlem sağlamlaştırma öncesinde enjekte edilecek olan reçinenin yolunu açmak ve
penetrasyonu sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Bkz. Mora-Mora 1984, 239; Alberti-Arké 1998, 64.
Primal AC33 bir akrilik emilsiyon olup su ile çeşitli oranlarda seyreltilerek konservasyon alanında sağlamlaştırıcı
ve/veya yüzey kaplayıcı olarak kullanılmaktadır. Yüksek penetrasyon (derinliğe nüfuz) kapasitesi ve birleştirici gücü
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durularak düşmek üzere olan sıvaların duvara bağlanması sağlanmıştır (Resim: 7). Sıvı harç sertleşene kadar bu bölgeler preslenerek desteklenmiştir. Sıvı harç olarak bu
amaca uygun hidrolik kireç bazlı Malta 6002 kullanılmıştır19. Toz halindeki bu karışım
suyla akıcı hâle getirilip geniş uçlu enjektörler ile kenarlardan, çatlak ve yarıklardan
akıtılmıştır20. Çatlak ve yarık bulunmayan alanlarda ise yüzeyde açılan küçük deliklerden enjeksiyon yapılmıştır21. Karışımın oranı (akışkanlığı) çatlak ve boşlukların boyutuna göre belirlenmiştir22. Zayıflamış olan boyalı yüzeylerin güçlendirilmesi ve sıvaya
bağlanması için methacrilate reçine (Paraloid B 72) kullanılmıştır. Aseton içinde %3 -5
oranında hazırlanan çözelti fırça ile kademeli olarak yüzeye uygulanmış böylece boyaların sıva tabakasına iyice bağlanması sağlanmıştır.
3-Raspa yöntemiyle orijinal dekorun ortaya ç›kar›lmas›: Bazı mekânlarda farklı
dönemlere ait çok katlı sıva uygulamalarıyla karşılaşılmıştır. Bunlardan VII No.lu
mekânda (sıcaklığın kuzeyindeki oda)23 orijinal yüzeyi örten en üstteki düz sıva katının
yakın zamanlarda yapılmış olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 8). Arkeolojik ve estetik değer taşımayan bu örtücü tabakanın orijinal dekorasyonunu ortaya çıkarmak amacıyla
kaldırılması uygun görülmüştür24. Alttaki sıva tabakalarının hassasiyeti ve dökülme riskinden dolayı bu işlem sağlamlaştırma çalışmaları ile birlikte çok yavaş ilerlemiştir. Bu
nedenle önce orijinal sıva-harç-duvar katmanları arasındaki ayrışmalar, çatlak ve yarıklar akrilik reçine ve/veya sıvı harç enjeksiyonu ile güçlendirilmiş; ardından boyalı olmayan üstteki örtücü sıva tabakası bisturi, küçük keski ve delici âletler yardımıyla dikkatlice kaldırılmıştır (Resim: 9).
Bu şekilde mekânın güney duvarında yapının ilk ve sonraki evrelerine ait boyalı dekorasyon kalıntıları ortaya çıkarılmıştır (Resim: 10). Fakat bu boyalı dekorasyonun
maalesef yaklaşık 1 m2 lik bir bölümü günümüze ulaşabilmiştir (Çizim: 1). Bunlardan ilk
kat geometrik kompozisyonu içermektedir25 (Çizim: 2). Desen açık renk (beyaz) zemin
üzerine siyah ve kırmızı şeritler ile oluşturulmuştur. İkinci kata ait boyalı sıva kalıntısı
birkaç noktada çok küçük alanlarda günümüze ulaşmış olup dekorasyon hakkında fazla fikir vermese de, açık zemin üzerine siyah renkte boyanmış kıvrık dalı hatırlatan motif kalıntısı, bitkisel içerikli dekorun varlığına işaret etmektedir (Resim: 11). Örtücü nitelik taşıyan üçüncü kat daha yakın zamanlara ait olup boyasız düz sıva uygulamasından ibarettir.
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nedeniyle duvar resimlerinde daha çok harç ve sıvaların güçlendirilmesi için kullanımı tercih edilmektedir. Duvar resmi konservasyonunda önceleri sıva-boya tabakalarının sağlamlaştırılması için kireç suyu, barium hydroxide, casein,
hayvansal tutkal gibi organik ve inorganik kökenli değişik malzemeler kullanılıyordu. Bu malzemelerin zamanla sıva,
boya tabakaları üzerinde mikrobiyolojik aktivite ve renk değişikliği gibi olumsuzluklar ortaya koyması nedeniyle, son
zamanlarda enjekte edilebilen modern polymerlerin, polyvinil alcol, polyvinyl asetat ve acrylate türü reçinelerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bkz. Mora-Mora 1984, 224-236; Özil 1990, 506; Dangas 1995, 177; Alberti-Arké 1998, 65;
Hemgren 2001, 10-11; Peterson 2001, 25-29.
Hidrolik kireç bazlı, pozzalana, silica gibi çeşitli mineralleri içeren bu tip malzemelerin, kullanım kolaylığı, hızlı sertleşme, yüksek mekanik/yapıştırıcı güç gibi fonksiyonel ve pratik özellikleri nedeniyle, son yıllarda özellikle duvar resmi
ve mozaik konservasyonu alanında kullanımı yaygınlaşmıştır. Piyasada Ledan TB1, TB2, TB3, Ledan D1, D/F, SMS,
Malta 6001, 6002, 6009 gibi değişik ticari isimlerle bulunmaktadır. Bkz. ‹ﬂler 1995, 183; Alberti-Arké 1998, 63-65; Barbet ve di¤. 2000, 7; Asp 2001, 39-44; Suneson 2001, 45-51; Vazio 2002, 30.
Akıtılan sıvı harcın yüzeye çıkışını önlemek için enjeksiyon yapılacak alanda var olan yarık ve çatlakların kapatılması gerekmektedir. Buna rağmen sıvı harç yüzeye taşmış ise hemen su ile yıkanmalıdır, yüzeyde kuruduğu takdirde temizlenmesi güç lekeler oluşturmaktadır.
Çevresinde yarık çatlağın bulunmadığı alanlarda enjekte edilen harcın sıva arkasında ilerleyebilmesi için akıcılığı düzenleyen hava sirkülasyonuna gerek vardır. Bu nedenle aynı bölgede ikinci bir yardımcı deliğin açılması işlemi hızlandırmak bakımından önemlidir.
Küçük çatlak ve boşluklarda daha akıcı (2 :1), geniş boşluklarda ise daha yoğun (1:1) olarak kullanılmıştır.
Bkz. Mansel 1978, Res. 243.
Değişen devir özellikleri ve/veya çeşitli nedenlerden dolayı aynı yapı üzerinde farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirlmiş olan çok katlı resim tabakalarının taşıdığı tarihî, arkeolojik ve estetik değerler bakımından yerinde korunması
esastır. Liman Hamamı’nda bu niteliklere sahip ikinci kat resim kalıntıları korunmuş, fakat yakın zamanlarda yapılmış
olduğu anlaşılan, üçüncü kat boyasız sıva tabakası orijinal unsurların ortaya çıkarılabilmesi amacıyla kaldırılmıştır.
Kompozisyon homojen bir bütünlük ortaya koymasa da, desenin merkezde kareler oluşturan sekizgenler geçmesinden oluştuğu anlaşılmaktadır Yapının tarihlendirilmesine katkı sağlayacak bu orijinal dekorun benzerlerini, M.S. 1-3.
yüzyıllar arasına ait bazı taban mozaiği örneklerinde de rastlamaktayız. Bkz. Ling 1998, p.53 fig. 36, p.62 fig. 43. Sekizgenler ile kurulan kompozisyonun daha sade ve farklı bir örneğini Efes Yamaç Evlerdeki Roma dönemi duvar resimleri arasında görüyoruz. Bkz. Strocka 1977, Fig. 91.
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4-Kenar, çatlak ve yar›klar›n kireç harc› ile kapat›lmas›: Sıva yüzeylerindeki çatlak ve yarıklar Primal AC 33 ile güçlendirildikten sonra, yüzey rengine uygun hazırlanan hidrolik kireç26 bazlı harç ile kapatılmıştır. Bu alanlarda daha akıcı hazırlanan harcın içine ince elenmiş değişik renklerdeki tuğla tozları ilâve edilmiştir. Sıvaların dökülen kenarlarını duvara bağlamak ve güçlendirmek için bordür harcı uygulanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda hazırlanan harca orijinal dokuya uygun küçük tuğla kırıkları karıştırılmıştır.
Yapının önceki onarımı sırasında mevcut sıvaların dökülmesini önlemek amacıyla kenarlarına ve bazı küçük boşluklara kireç ve yer yer de çimento harcı uygulanmış; ancak özensiz ve orijinal dokuya uygun olmayan bu harçlar keski, çekiç ve bisturi yardımıyla sökülerek yenilenmiştir.
SONUÇ
Liman Hamamı’nın değişik mekânlarında gerçekleştirilen ve yukarıda ayrıntılarıyla sıralanan konservasyon çalışmaları sayesinde yapının orijinal dekoru hakkında fikir verecek bazı bilgilere ulaşılmıştır. Yapının iç mekân duvarlarını kaplayan sıva tabakaları üzerinde özellikle temizlik çalışmalarıyla ortaya çıkan değişik renklerde (beyaz,
kırmızı, siyah, yeşil) boya kalıntılarına rastlanmıştır. Küçük alanlarda çok dağınık bir
görüntü ortaya koyan bu kalıntılar, çoğu yerde yapının dekorasyonunu belirleyecek homojen bir bütünlük göstermese de, orijinalde bütün mekânların duvar resimleriyle bezeli olduğunu belgelemektedir. Ancak bunların yapının hangi evresine ait olduğu konusunda kesin hükme varmak güçtür; bunun detaylı arkeolojik araştırmalarla tespit edilmesi mümkündür. Bununla beraber, bazı mekânlardaki mevcut izlere göre, orijinalde
duvarların belirli seviyeye kadar büyük mermer plâkalar ile kaplı olduğu, sonraki dönemlerde bu plâkaların yerine boyalı sıvaların uygulandığı anlaşılmaktadır.
İç mekânda gerçekleştirilen bütün bu koruma çalışmalarına paralel olarak, drenaj ve giydirme çatı uygulamaları ile de duvardan ve örtüden gelecek su filtrasyonuna
karşı gerekli önlemler alınmıştır. Fakat koruma çalışmalarının kalıcı ve sağlıklı olmasını sağlamak için, yapının çevresini kuşatan turistik işletmelerden izole edilmesi, bakım
ve kontrollerin periyodik olarak sürdürülmesi gerekmektedir.
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Şekil 1: Side Liman Hamamı, konservasyon sonrası ortaya çıkarılan orijinal
duvar resmi kalıntısı

Şekil 2: Side Liman Hamamı, orijinal duvar resmi dekoruna ait restitüsyon
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Resim 1: Side Liman Hamamı, güney
cepheden görüntü

Resim 2: Side Liman Hamamı, sıva kalıntısı (konservasyon-öncesi
durumu)

Resim 3: Side Liman Hamamı, sıva izlerinde orijinal tel
(ip) izleri
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Resim 4: Side Liman Hamamı, paketleme
yöntemiyle temizlik çalışmaları

Resim 5: Side Liman Hamamı, temizlik ve
sağlamlaştırma çalışmaları
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Resim 6: Side Liman Hamamı, temizlik ve sağlamlaştırma çalışmaları

Resim 7: Side Liman Hamamı, sıvı harç enjeksiyonu ile sağlamlaştırma çalışmaları
sürdürülürken
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Resim 8: Side Liman Hamamı, orijinal duvar resmini örten yakın dönem sıva tabakası

Resim 9: Side Liman Hamamı, üstteki yakın dönem sıva tabakası kaldırılırken
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Resim 10: Side Liman Hamamı, yakın dönem sıva tabakasının altından çıkan orijinal
duvar resmi

Resim 11: Side Liman Hamamı, orijinal duvar resmi üzerinde ikinci kat boyalı sıva kalıntısı, detay
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KÖRTİK TEPE’DE İNSAN SAĞLIĞI

Metin ÖZBEK*

Körtik Tepe Höyüğü Diyarbakır İli Bismil İlçesi Aşağı Sazlık civarında ve Batman
İli’nin 14 km. güneybatısında yer alır. Ilısu baraj gölünün suları altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Diyarbakır Müzesi’nin sorumluluğu ve Dicle Üniversitesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden Doç. Dr. Vecihi Özkaya’nın bilimsel başkanlığında bir kazı ekibi tarafından 2000 yılından itibaren Körtik Tepe’de kurtarma kazılarına
başlanmıştır. Kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarılan arkeolojik belgeler Körtik Tepe’nin bir akeramik dönem köy yerleşmesi olduğunu akla getirmektedir. Körtik Tepe’de bu
evreye ait 2001 kazı yılında 3; 2002 kazı yılında da 7 olmak üzere toplam 10 bireyin iskelet kalıntısı gün ışığına çıkarılmıştır (Tablo: 1). Kalıntılardan üçü erkek, üçü kadın, ikisi yeniyetme ve geri kalan ikisi de çocuk bireylere aittir. Tüm buluntular Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü laboratuvarına getirilerek gerekli temizlik ve onarımdan
geçirildikten sonra koruma altına alınmıştır.
Çanak Çömleksiz Neolitik evreye ait bireylerin cins, yaş ve buluntu yıllarına göre
dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. İskeletler üzerinde cinsiyeti belirlerken kafatası ve gövde kemiklerindeki bazı anatomik ayrıntılardan yararlanıldı. Ölüm yaşı belirlenirken erişkin olmayanlar için dişlerin taç ve köklerindeki gelişme dereceleri, uzun kemiklerde diyafiz uzunlukları dikkate alındı. Erişkinlerin ölüm yaşı ise kafatası dikişlerindeki kapanma dereceleri, sağ ve sol kalça kemiklerinin eklemleşme yeri olan symphysis pubisteki
morfolojik değişme ya da kaburgaların sternal uçlarındaki değişmeden yararlanıldı.
Özkaya ve San’ın verdiği bilgilere göre, Körtik Tepe’de intramural bir gömü geleneği vardır. Basit toprak mezar içinde büzülmüş ya da sırt üstü konumda bulunan ölüler genellikle doğu-batı ya da kuzey-güney yönünde gömülmüşlerdir. Öyle anlaşılıyor
ki belirli bir yön birliği bulunmamaktadır. Bazı ölülerin üzerine aşı boyası serpilmiştir.
2002 kazı döneminde gün ışığına çıkarılmış olan 3 ve 4 No.lu bireylerin öldüklerinde
aşı boyası serpildikten sonra tepeden tırnağa alçı ile sıvanıp gömülmeleri, diğer bireylerde ise böyle bir uygulamaya gidilmemesi son derece ilginçtir (Resim: 1a,b).
Öte yandan, 2001 kazı yılında ele geçirilen ve 4 No.lu genç bir erkeğe ait kafatasında Körtik Tepe halkının inanış sistemi ya da ölü gömme âdetiyle ilgili olabilecek
kesme izlerine rastlandı (Resim: 2). Frontal kemiğin sağ ve sol kısımlarında coronal dikişe yakın bölgede, sol linea temporalis üzerinde en az 5; ayrıca sol parietalin occipital ile eklem yaptığı yerde lambda dikişinden başlayan birbirlerine paralel 3 adet; yine
sağ parietal üzerinde temporalin squama kısmına yakın yerde çok sayıda değişik uzunlukta, ama aynı genişlik ve derinlikte, oldukça düzgün kesme izleri hemen hemen aynı
yönde uzanırlar. İzlerin uç kısımları daralarak son bulur. Yer yer kesişen bu izler toprak
altında bitki köklerinin yol açtığı tahribat ya da kemirici hayvanların diş izlerinden farklı bir örüntüye sahiptirler. Occipital bulunmadığı için benzer kesme izlerinin bu kemik
*
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üzerinde de olup olmadığı bilinmiyor. Eski insan topluluklarına ait iskelet kalıntıları üzerindeki kesme izleri konusunda çok sayıda çalışmaları bulunan LeMort’un yaptığı değerlendirmelerden hareketle bu kesme izlerine obsidiyen ya da çakmaktaşından yapılmış keskin kenarlı bir bıçağın yol açmış olabileceği düşünülmektedir. Araştırıcıya göre,
bu davranışın temelinde birçok neden yatmaktadır; örneğin ölünün toprağa gömülmeden önce başındaki etlerin bir inanış gereği bıçakla sıyrılması ya da ölüye iki aşamalı
bir gömme töreninin düzenlenmesi gibi; şöyle ki önce ilk aşamada ölünün iskeletini örten deri, kas gibi yumuşak kısımlar bıçakla temizlenmekte ve iskelet hâline dönüşüm
gerçekleştikten sonra gömme işlemine geçilmektedir. Russel, iskeletteki kesme izlerinin ritüel bir amaçla yapılmış olabileceğine değinirken, Çekoslovakya’da yaşamış olan
Krapina neandertalleri arasında bu tür bir uygulamanın var olduğu görüşünü ileri sürmektedir. Temelinde yatan neden ne olursa olsun kafatasında keskin kenarlı taş âletlerle gerçekleştirilen bu tür kesme izleri (scalping), eski insan toplumlarındaki ölü gömme âdetlerine ilişkin çarpıcı bir örnektir.
Buluntu No.
KT No1.
KT No.4
KT No.7
KT No.1 K-23-2
KT No.1 K-23-4
KT No.2
KT No.3
KT No 3a
KT No.4
KT No.5

Buluntu Yılı
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

Cins
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Kız
Kadın
Kadın
?
Çocuk
Çocuk

Yaş
Genç erişkin
Genç Erişkin
Genç Erişkin
Genç erişkin
Yeniyetme
Genç erişkin
Genç erişkin
Yeniyetme
13-14 yaş
3 yaş

Tablo 1. Körtik Tepe insanlarının yaş ve cinsiyete göre dağılımı

Sa¤l›k
A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤›
Körtik Tepe insanlarına ait 69 sürekli diş incelendi. Bunlardan 30’u üst, 39’u ise
alt çenede korunmuştur. 69 dişten hemen hemen yarısı (34) diş alveollerinde olmayıp,
izole hâldedir. Çok sayıda dişin ise, toprak altında çeşitli nedenlerle kaybolduğu anlaşılmaktadır.
Ölüm öncesi diﬂ kayb›: Toprak altında korunmuş olan çenelerden anlaşılacağı
üzere hayatta iken kaybedilen herhangi bir diş söz konusu değildir. Ancak, incelenen
serinin çok küçük olması ya da çenelerin genellikle çok parçalı ve eksik durumda bulunması nedeniyle bu konuda şimdilik kesin bir değerlendirme yapılamamaktadır.
Çürük: İncelenen 69 dişin hiçbirinde çürük izine rastlanmadı. Çürük, bireyin beslenme alışkanlığı hakkında çok önemli ipuçları verir. Neolitik Çağda tarıma geçişle beraber karbonhidrat ağırlıklı besinlerin düzenli ve yoğun biçimde tüketilmesine paralel
olarak hızlı bir diş çürüğü artışı olduğu kabul edilmektedir. Ancak, Körtik Tepe’de karbonhidrat ağırlıklı tahıla dayalı bir beslenme alışkanlığının başlayıp başlamadığını henüz bilmiyoruz. Gelecek yıllarda yapılacak kazılarda bir taraftan gün ışığına çıkarılmayı bekleyen insan kalıntıları, diğer taraftan tüketilen hayvansal ve bitkisel besinlerin türlerine ilişkin bilgiler çoğaldıkça Körtik Tepe insanlarının ağız sağlığına ilişkin daha ayrıntılı bilgilere ulaşılacaktır.
Apse: Bu tür rahatsızlığı araştırmak için uygun olan 3 çenede herhangi bir alveolar veya kök apsesine rastlanmadı. Aynı şekilde, incelenen hiçbir çenede periyodontal rahatsızlık görülmedi. Dişlerde diş taşı oluşumu da tespit edilmedi.
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Aﬂ›nma
Körtik Tepe insanlarındaki diş aşınma dereceleri belirlenirken Bouville ve arkadaşları tarafından önerilen ölçüt dikkate alındı. Her diş kategorisi için ayrı ayrı elde edilen değerlerin dişlere göre olan ortalamaları Tablo 2’de gösterildi.
Diş Kategorisi
I1
I2
C
P1
P2
M1
M2
M3

Ortalama Aşınma Değeri
2,3
3,6
2,7
2,2
2,6
3,5
1,8
1,6

Tablo 2. Körtik Tepe insanlarında sürekli dişlerin ortalama aşınma değerleri

Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme ait Çayönü ve Aşıklı topluluklarının genç erişkinlerinde bile sıkça gözlemlenen belirgin diş aşınmasına Körtik Tepe serisinde rastlanmamaktadır. Aşınma, bireylerin yaşına göre normaldir. Bilindiği gibi, beslenme alışkanlığı ile diş aşınması arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. İkincil dentin oluşumu sadece 7 No.lu genç erkeğin sağ M1 ile 3 No.lu genç kadının sol P2’sinde tespit edildi.
Diş özünün açığa çıkma durumuna ise hiçbir dişte rastlanmadı. Hypoplasia adı verilen
diş minesi kusuru 3 No.lu genç kadının sağ alt köpek dişinde bant biçiminde oluşmuştur. Taç üzerindeki ilk görülme seviyesi ile sement-boyun sınırı arasındaki mesafe 5,68
mm.dir. Bu değeri Massler ve arkadaşlarının önerdiği formüle uyarladığımızda, bireyin
3,5-4 yaşlarında fizyolojik bir rahatsızlık geçirdiği ortaya çıkmaktadır. Aynı bireyin üst
sol P1’inde de dysplasia görülür. Bu dişte mine tabakası hiç oluşmamış, aşınma faseti de büyük ölçüde vestibuler yüzeye taşmıştır. Dysplasia, tıpkı hypoplasiada olduğu gibi, çocukluk çağında geçirilen bir enfeksiyonel (paraziter, virütik ya da bakteriyel kökenli) hastalıkla ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Her iki mine kusurunun aynı bireyde görülmesi ise kronik bir hastalığı akla getirmektedir.
Baﬂ ve Beden Sa¤l›¤›
Körtik Tepe insanlarının kafatası ve gövde kemiklerinde makroskopik ve radyolojik gözlemlerle tespit edilen patolojik lezyonlar belli başlı 5 grup altında toplandı. Bunlar sırasıyla yaralanmalar (travma), tumoral oluşumlar, enfeksiyonel hastalıklar, metabolizmal rahatsızlıklar ve eklem rahatsızlıklarıdır.
Baﬂ Yaralanmas›
İki bireyin kafatasında ölümcül olmayan yara izleri tespit edildi. 2001 kazı yılında bulunan 4 No.lu genç erişkin erkeğin alın bölgesinde sağ tarafta ve linea temporalisin 5 mm. yukarısında 2,9x7,8 mm. boyutlarında iyileşmiş bir yara izi bulunmaktadır.
Bir diğer yara izi 2002 yılında gün ışığına çıkarılan 25-30 yaşlarındaki bir erkeğin kafatasında görülür. Sol tuber parietale üzerindeki yara izi sagittal dikişten 37 mm. uzakta
olup 14x10 mm. boyutlarındadır. Genellikle küt uçlu bir cismin yol açmış olabileceği bu
yaralar bireyin hayatını tehlikeye sokacak hiçbir enfeksiyona neden olmadan sağlıklı
biçimde iyileşmiştir. Kafatasında yuvarlak veya elips biçimindeki bu tip travmalar bir kaza sonucu olabildiği gibi karşılıklı kavgadan da ileri gelebilir.
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Tumoral Oluﬂumlar
Auditory Exostosis (‹ﬂitme Kanal› Giriﬂindeki Kemik Tümörü)
2002 kazı yılında ele geçirilen bir genç erkeğe (No.1) ait iskelette sol kulak deliğinin arka kenarında oluşmuş bir kemik tümör tespit edildi (Resim: 3). Sağ taraftaki
kulak deliği benzer bir oluşum göstermemektedir. Patoloji dilinde auditory exostosis diye bilinen bu tür tümörler iyi huylu olup hasta için ölümcül bir tehlike sayılmaz. Periosteumun alt kısmında çeşitli dış etmenlerden kaynaklanan reaktif bir kemiksel büyüme
olarak kabul edilen kulak tümörüne ait bilinen en eski örnekler Şanidar (Irak) ve La
Chapelle aux Saints (Fransa) neandertallerinde rastlanmıştır. Genellikle deniz, göl ve
nehir gibi su kenarlarında yaşayan topluluklarda daha sık görüldüğünden hareketle bazı araştırıcılar, devamlı soğuk suya dalarak balık avlama alışkanlığıyla kulak exostosisi
arasında bir ilişki olabileceği üzerinde durmuşlardır. Bu araştırıcılara göre, soğuk suya
dalış sırasında kendini gösteren termik ve mekanik uyarılar dış kulak deliği hizasında
periosteumun hemen altındaki kemik hücrelerinin hiperaktif duruma geçmesine yol
açar. Kulak exostosisine Çayönü ve Aşıklı Neolitik Çağ iskeletlerinde de rastlandı. Her
iki yerleşmenin de akarsu kıyısında kurulduğunu burada hatırlatmak gerekir.
Enfeksiyonel Rahats›zl›klar
Kulak Enfeksiyonu
2002 kazı yılında bulunan 2 No.lu genç kadının sol temporal bölgesinde kulak
deliğinin arka kenarında mastoid çıkıntıya bakan kısımda periostal reaksiyon ve kulak
deliğinin ön alt kenarında ayrıca bir kronik irritasyonun izlerini çağrıştıran porotik oluşum görülür. Tüm bu patolojik oluşumlar ciddî bir bakteriyel enfeksiyonu akla getirmektedir. Timpanik bölge korunmadığı için, bu genç kadında orta kulak iltihabının olup olmadığı bilinmemektedir.
Beyin Zar› ‹ltihab›
2002 kazı yılında bulunan 3 No.lu iskeletin yanında bir başka bireye ait olduğu
saptanan izole sol parietal kemikte iç yüzeyde çıplak gözle görülebilecek kadar net kıvrımlar beyin zarı iltihabını akla getirebileceği gibi parietalin lambda dikişine yakın olan
kenarındaki bu izlerin bir enfeksiyon ya da başa yönelik bir travma sonucu beyin zarına bakan iç yüzeydeki kılcal damarların kanaması ile ilgili olabileceği de düşünülmektedir. Ne var ki parietalin sağ kısmı olmadığı için bu patolojik izlerin dağılımı hakkında
daha fazla bilgi elde etmek olanaksızdır.
Sinüzit
Frontalin glabella bölgesindeki sinüs boşlukları ya da paranasal bölgedeki boşluklar bakteriyel kökenli bir enfeksiyon sonucu iltihaplandığında, sinüzit adı verilen hastalık baş gösterir Kafatasındaki ilgili bölgelerin röntgenlerinde bu oluşum rahatlıkla görülebilir. Tedavi edilmediği taktirde hayati tehlikesi vardır. Kirli, nemli ve soğuk hava, kapalı mekânlarda odun ve benzeri katı yakıtlardan çıkan duman içinde sürekli yaşamak,
çeşitli allerjik durumlar, tedavi edilmeyen diş apseleri ve kronik türden çeşitli enfeksiyonel hastalıklar sinüzite neden olan belli başlı etkenlerdir. Uzun süreli bir enfeksiyonun
ardından, frontal sinüslerin olduğu kısımda biriken iltihabın dışa akmasına olanak sağlayan fistüller oluşabilir. Günümüzde sıkça rastlanan sinüzit çok az da olsa eski insanların iskeletlerinde de tespit edilmiştir. Öyle ki, tarihöncesinde sinüzitin tedavi edilmesi,
biriken iltihabın dışarı akıtılması için trepanasyona bile baş vurulmuştur .
2002 kazı yılında bulunan 1 No.lu genç erkeğin frontal bölgesinde sağ sinüs
boşluğunda kronik bir sinüziti çağrıştıracak enfeksiyonel oluşum tespit edildi (Resim:
4). Kafatasının bu bölgede frontal sinüslerin çıplak gözle görülmesine olanak verecek
biçimde kırılmış olması büyük bir şanstır. Aksi taktirde, paleopatolojik araştırmalarda
son derece az yer bulan sinüzit rahatsızlığını belirleme olanağı söz konusu olamaya44

caktı. Pirinç tanesi iriliğindeki iki kemik tümör, iltihaplanmanın ne denli ileri aşamaya
geldiğinin ve osteojenik aktivitenin göstergesi olan yeni kemik oluşumlarıdır. Sol frontal sinüste böyle bir tumoral oluşum bulunmamaktadır. Bu Körtik Tepeli genç erkeğin,
alın bölgesindeki ilerlemiş sinüzitten dolayı siddetli ağrılar çekmiş olabileceği tahmin
edilebilir. Ayrıca, glabella adı verdiğimiz ve sinüs boşluklarını da içeren alanda dış kemik yüzeyinin belirgin ölçüde, patoloji dilindeki yaygın tabiri ile kumaş dokusuna benzer (woven like), yeni kemik oluşumları göstermesi iltihabın zamanla yayıldığını akla
getirmektedir. İltihabî oluşumun aktif bir görünüm sergilemesine bakılırsa, söz konusu
bireyin ölümü esnasında da enfeksiyon durumunun devam ettiği anlaşılmaktadır.
Metabolizmal Rahats›zl›klar
Demir Eksikli¤i - Kans›zl›k (Anemia)
Cribra orbitalia: Orbit adı verilen göz çukurlarının tavanında tek ya da çift taraflı
olarak toplu iğne başı iriliğinde delikler biçiminde kendini gösterir. Kimi zaman bu delikler belirli yönlere uzanan yarıklar (trabeküler tip) şeklinde de olabilir. Delik ya da trabeküler tipler gelişme derecelerine göre hafif, orta ve belirgin diye üç grupta dikkate alınır. Orbit tavanı çok ince olduğu için kafatasındaki porotik yapı en erken bu bölgede
kendini gösterir. Yeni kemik oluşumu nedeniyle bazen orbit tavanında gözle görülebilir
bir kalınlaşma olur. Cribra orbitalianın görülmesi ilk bakışta ciddi bir demir eksikliğini
çağrıştırır. Bilindiği gibi demir, oksijeni kan dolaşımı içinde hücrelere taşıyan hemoglobin adlı proteinin sentezini sağlar. Demir, doğumdan ölüme kadar büyüme ve gelişmemizden tutun da hastalıklara karşı direncimizin oluşmasında vücudumuzun vazgeçilmez bir elementidir. Akyuvarların enfeksiyonla savaşmasında kullandığı bazı temel enzimlerin üretilmesinden sorumludur. Bebeklik ve erken çocukluk evrelerinde ortaya çıkan kronik demir eksikliği; bünyeyi solunum yolları ve barsak enfeksiyonlarına karşı
çok duyarlı hâle getirir. Kanda hemoglobinin belirli bir seviyenin altına düşmesi halinde
anemia adı verilen kansızlık baş gösterir. Enfeksiyonel hastalıklar kansızlık çeken bireylerde elverişli bir gelişme ortamı bulurlar. Öyle ki, enfeksiyon ve kansızlık sinerjetik
bir ilişki içindedir. Cribra orbitalia aynı zamanda trahom, iskorbüt ya da raşitizm gibi rahatsızlıklara bağlı olarak da meydana gelebilir.
Körtik Tepe’de 2002 kazı yılında bulunan üç iskelette bu lezyon tespit edildi.
Bunlardan birisi 13-14 yaşlarında ölmüş bir erkek çocuğa; diğer ikisi ise iki genç kadına aittir. 13-14 yaşlarındaki çocuğun kafatasında sağ ve sol orbit tavanlarında birbirinden bağımsız küçük ve çevreleri çok iyi belirlenmiş delikler şeklinde kendini gösteren
bu patolojik oluşum çok belirgin ve aktif nitelikte değildir. 4 No.lu genç kadında cribra
orbitalia yine iki taraflı oluşmuş, ancak hem delik hem de yarıklar şeklinde karşımıza
çıkar. Üstelik diğer bireye oranla daha belirgin görünümdedir. 2 No.lu genç kadının orbit tavanlarında simetrik olarak sadece yarık biçiminde görülür.
Porotic oluﬂum: Kafatasında dış yüzeyde belirli kısımlarda ya da tüm kafatasını
kapsayacak biçimde kendini gösteren süngerimsi görünüm bazen tek başına bazen de
diploetik kalınlaşma adı verilen kemik iliğinin üretildiği kafatasındaki iç ve dış duvarın
arasındaki trabeküler kısmın kalınlaşması ile birlikte olabilir. Sadece porotik yapının görülmesi veya diploe kalınlaşması ile ortaya çıkması farklı sağlık sorunlarını da gündeme
getirir. Daha açık bir deyişle her ikisinin de kökeni ayrıdır. Diploe kalınlaşması bir bakıma trabeküler örüntünün dikey yönde genişlemesi sonucu kafatası dış duvarının incelmesine de yol açar. Dış duvar giderek tahribata uğrar ve trabeküler oluşum kafatası dış
yüzeyinde çıplak gözle görünür hâle gelir. Porotik oluşum da, tıpkı cribra orbitalia gibi,
genelde bireyin yakalandığı bazı paraziter ya da bakteriyel kökenli, aynı zamanda kronik seyreden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan ciddî kansızlık durumunu akla getirir.
Körtik Tepe iskelet serisinde 2002 kazı yılında gün ışığına çıkarılan dört bireyde
kafatası kemiklerinin dış yüzeyinde yer yer porotik oluşuma rastlandı. 13-14 yaşlarında ölmüş 4 No.lu erkek çocukta frontal kemiğin glabella bölgesinde, parietal kemiklerin lambda dikişine yakın olan kısımlarında, occipital kemiğin squama bölgesinde po45

rotik yapı görülür. Küçük ve bağımsız delikler hâlinde oluşan lezyonların çok belirgin olmadıkları, aktif bir yapı göstermedikleri dikkati çeker. Kafatasının dış yüzeyinde yeni
kemik oluşumları söz konusu değildir. Kafatasında porotik yapı olmasına rağmen diploe kalınlaşması (porotic hyperostosis) görülmez. Aynı çocuğun orbit tavanlarında cribra orbitalia olduğunu burada anımsatmak gerekir. 3 No.lu genç kadına ait kafatasında
ise sol parietal ve occipitalin tüm dış yüzeyini kapsayan belirgin porotik oluşumun yanı
sıra özellikle sol parietali ilgilendiren diploe kalınlaşması dikkati çeker (Resim: 5). Öyle ki, bu bölgede ölçülen kafatası kalınlığı 9,5 mm.ye ulaşır. Kemik iliğinin yoğun bir hızla alyuvar ürettiği trabeküler bölgedeki genişleme ve yayılma (kemik iliği hiperplazyası) sonucu parietal bölgede tabula externa önemli derecede tahribata uğramış ve incelmiştir. Yoğun porotik oluşum aktif bir görünüm sergilemektedir. 2 No.lu bir başka genç
kadının kafatasında frontal ve parietal kemiklerin dış yüzeylerinde yer yer hafif porotik
yapı ve yeni kemik oluşumları tespit edildi. Ancak, 3 No.lu kadından farklı olarak diploe
kalınlaşması görülmez. Yine aynı yıl bulunan 1 No.lu genç erkeğe ait kafatasında frontalin glabella bölgesinde, sağ ve sol parietal kemiklerin koronal dikişe yakın kısımlarında ve sol parietalin lambda dikişine yakın kısmında, ayrıca oksipital kemiğin squama
bölgesinde porotik yapıya rastlanır. Oksipital ve frontal kemiklerde porozitenin yanı sıra belirgin yeni kemik oluşumu da dikkati çeker. Özellikle glabella bölgesindeki oluşumun birey ölürken de aktif durumda bulunduğu anlaşılmaktadır.
Eklem Rahats›zl›klar›
2002 kazı mevsiminde bulunan 1 No.lu genç erkeğin birinci el parmak kemiğinin
tarak kemiği ile eklem yaptığı yerde ve boyun omurlarından bir tanesinde gövde eklem
yüzeyinde osteoartritik oluşum görülür. Bu tür eklem rahatsızlıklarının genellikle ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıktığı; ya da günlük yaşamdaki fiziksel aktiviteye bağlı olarak
geliştiği bilinmektedir. Körtik Tepe erişkinlerinin genç yaşlarda hayatlarını kaybetmeleri
osteoartritik rahatsızlıkların bu denli az görülmesinde rol oynamış olabilir.
Tart›ﬂma ve Sonuç
Bulgular kısmında Körtik Tepe’de gün ışığına çıkarılmış olan Çanak Çömlek öncesi Neolitik Çağa ait iskelet kalıntıları üzerinde çıplak gözle ve röntgen sayesinde saptanan çeşitli patolojik oluşumlara yer verildi. Arkeolojik iskelet serilerinde en çok rastlanan rahatsızlıklar belli başlı üç büyük grup altında toplanır: Enfeksiyon, artrit ve travma. Makroskobik, mikroskobik ve radyolojik yöntemlerle tüm bu rahatsızlıklar kemik
üzerinde teşhis edilebilse de, aslında bireyin sağlığında yakalandığı hastalıkların çok
azı iskelette iz bırakır. Üstelik, bir hastalığın kemiğe yansıması için genelde kronik türden olması gerekir. Ölüm sonrası toprak altındaki koşulların yol açtığı olumsuzluklar ya
da ikincil gömü uygulamaları başta olmak üzere çeşitli kültürel davranışlar iskeletlerin
tam olarak korunmasına engel teşkil ederler. Bu durumda, herhangi bir hastalığın doğru teşhisi de zorlaşır; zira öyle hastalıklar vardır ki, farklı etiyolojileri olduğu hâlde, kemikte benzer tahribata neden olabilirler. Örneğin bireyin talasemi olup olmadığını anlamak için kafatasında yapılan gözlemler yeterli sayılmaz; uzun kemiklerde de bu genetik kökenli anemianın tipik izlerini bulmak gerekir. Görüldüğü gibi, bir iskelet ne kadar
iyi korunmuş ise herhangi bir hastalığın teşhisi de o ölçüde daha isabetli olur. Ne yazık
ki, kazılarda bu durumda olan iskeletlere her zaman rastlamak mümkün değildir. Eski
insan toplulukları söz konusu olduğunda paleopatolojik analizler yapılırken araştırıcılar
önemli güçlükler ve sınırlamalarla karşı karşıya bulunmaktadır. Buluntuların azlığı,
özellikle de bir topluluğun sağlık profilinin çıkarılmasında anahtar rol oynayan bebek ve
çocuk iskeletlerinin yok ya da yok denecek kadar az olması ise önemli bir eksikliktir.
Körtik Tepe iskeletleri için de aynı durum söz konusudur. Bulgular kısmında vermeye
çalıştığımız çeşitli türden rahatsızlıklardan da anlaşılacağı üzere, neolitik çağda o yörede yaşayan insanların önemli sağlık sorunları olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan
bazıları metabolizmal, bazıları da enfeksiyonel veya travmatik türden hastalıklardır. Kazı çalışmaları ilerledikçe ve Körtik Tepe halkının çeşitli yaş gruplarını temsil eden birey46

lere ait iskelet kalıntıları gün ışığına çıkarıldıkça, hiç kuşkusuz daha ayrıntılı bir sağlık
profili elde edilecektir.
Çayönü, Çatal Höyük ve Aşıklı Neolitik yerleşmeleri ile karşılaştırıldığında, çok
az sayıda birey içerse de, Körtik Tepe serisinde oldukça yoğun biçimde patolojik lezyonlara rastlanması son derece dikkat çekicidir. Bunlar arasında sinüzit, dış kulak deliği tümörü ve iltihabı, baş yaralanması, iç kanama, kronik beslenme yetersizliği, paraziter ya da enfeksiyonel hastalıkların sonucunda ortaya çıkan ciddî demir eksikliği (kansızlık), hatta bölgenin Akdeniz havzasında olduğu dikkate alınırsa, talasemi ve sıtma
olasılıkları da sayılabilir. Bulgular kısmında bu rahatsızlıklar ayrı ayrı ele alındı. Ancak
ilk bakışta birbirinden bağımsız gibi görünseler de, bazılarının aynı birey üzerinde birlikte bulunması oldukça ilginçtir. Bugün de olduğu gibi, bir kişi aynı anda birçok rahatsızlığın pençesine düşebilir; daha doğru bir deyişle bazı hastalıklar, beraberinde ortaya çıkan ciddî beslenme sorunlarının da etkisiyle (örneğin kandaki hemoglobin seviyesinin ciddî ölçüde düşmesine yol açarak), zamanla bünyenin bağışıklık sistemini zayıflatıp herhangi bir spesifik olmayan türde enfeksiyona yakalanma riskini artırabilir. Burada önemle vurgulamak gerekir ki, eski insan toplulukları söz konusu olduğunda, yaşayan topluluklar üzerinde yapılan klinik araştırmalardan farklı olarak, sadece iskelet
kalıntıları ile karşı karşıya bulunulduğu için, bireyin hayatta iken yakalandığı hastalıklar belirli bir olasılık dahilinde teşhis edilse de, ölümün asıl neden kaynaklanmış olabileceğini belirlemek olanaksızdır.
Körtik Tepe iskeletlerinden bazıları gösterdikleri önemli patolojik lezyonlar nedeniyle aşağıda ayrı olarak tartışıldı.
KTK’02 No.1. ATZ. K23-4: 15-16 yaşlarında ölmüş genç kız. Sadece alt çene ve
gövde iskeleti korunmuştur. Alt çenede dış yüzey porotik bir görünüme sahiptir; yeni
kemik oluşumları bireyin hayatta iken kronik türden bir rahatsızlık geçirdiğini akla getirir. Gövde iskeletinde korunmuş olan tüm kısa ve uzun kemiklerde çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek porotik tipte periostal reaksiyon görülür. Örneğin sacrumun karın
boşluğuna bakan yüzeyinde sol tarafta, kanat kısmının üst ve ön kısmında; ayrıca ikinci segmentin ön yüzeyinde sık dokunmuş bir kumaşın görünümüne (woven like) sahip
ince bir kemik tabaka dikkati çeker (Resim: 6). Kemiğin normal periostal yüzeyini örten
farklı yoğunluktaki bu tabakaya sacrumun sağ tarafında rastlanmaz. Bir başka deyişle,
bu oluşum simetrik değildir. Aynı oluşum sacrumun eklemleştiği ilium üzerine de taşacak şekilde bir yayılma göstermiştir. Buradaki oluşum da sacrumda görülen patolojik
yapı ile aynıdır; dolayısıyla benzer etiyolojik nedene bağlanabilir. Kalça kemiğinin bir
diğer bölgesini meydana getiren ischiumun tuberositas ischiadica adı verilen kısmında
bu kez simetrik olarak benzer oluşum görüyoruz. Kemik üzerini örten böyle ince bir tabaka genellikle travma sonucu iç organlarda ya da kemikte ortaya çıkan kanamadan
kaynaklanır. Doğrudan kemiğe rastlayan darbenin neden olduğu tahribat genellikle kemik üzerinde iz bırakır. Bir travmaya bağlı olarak ortaya çıkan hematom eski insan topluluklarına ait iskelet kalıntılarında zaman zaman rastlanır. Körtik Tepeli bu genç kızın
kalça ve sacrumunda karın ve sırta bakan yüzeylerde travmayı çağrıştıracak herhangi
bir iz bulunmadığına göre, akla gelen tek olasılık, alt karın bölgesindeki şiddetli bir iç
kanama (hemoraji) ile serbest kalan bol miktardaki kanın iç organları arkadan çevreleyen bu iki kemiğe yayılarak orada mineralize olup normal kemik yüzeyinin üzerinde ince bir tabaka hâlinde kalmasıdır. Yaşı gereği doğurganlık çağına girmiş olan genç kızın, bir hamilelik durumu nedeniyle, belki de hastalıklı bünyesi düşük yapmasına, yoğun miktarda kan kaybı sonucu ölmesine de yol açmış olabilir. Ayrıca, iç organlardan
herhangi birinde bilmediğimiz bir nedenle ortaya çıkan kanama da bu oluşumdan sorumlu tutulabilir. Ancak, hematomanın görüldüğü kısmın rahim bölgesi hizasında olması birinci olasılığı güçlendirmektedir. Burada özellikle hatırlatmak gerekir ki, bugün gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kadın ölümlerinin %50’sinden hamilelik sırasındaki enfeksiyonel hastalıklar ve kanama sorumlu tutulmaktadır.
Sonuç olarak, alt çene gövdesinde, uzun kemik gövdelerinin proksimal ve distal
kısımlarında, kürek kemiği ve topuk kemiğinde hafif ya da orta derecede olan porotik
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oluşum ve periostal reaksiyonlar bu bireyin pek sağlıklı bir yaşam sürmediğinin de ipuçlarını vermektedir. Ne var ki, bazı spesifik ya da spesifik olmayan hastalıkların önemli
ipuçlarını veren kafatası kemiklerinin bulunamaması burada önemli bir eksikliktir.
KTK’02 No.4 AUL : 13-14 yaşları arasında ölmüş bir erkek çocuk. Frontal, parietal ve occipital kemiklerin dış yüzeyinde porotik yapı bulunmaktadır. Ancak, porotic
hyperostosis denilen diploe kalınlaşması yoktur. Orbitlerin tavanında cribra orbitalia görülmektedir. Oluşan deliklerin çevreleri çok iyi sınırlanmış ve birbirlerinden bağımsızdırlar. Dolayısıyla aktif olmayan bir görüntü sergilerler. Bir başka deyişle, bireyin belirli bir
yaşta yakalandığı ve anemianın ortaya çıkmasına yol açan paraziter ya da bakteriyel
kökenli kronik türden bir hastalığa karşı vücudunun direnç gösterdiğini akla getirir. Alt
çenenin hem gövde kısmında, hem de alveollerin iç ve dış yüzeyinde yoğun bir porozite görülür. Benzer patolojik oluşumlara gövde iskeletinde de rastlanır. Humerus gövdesinin proksimal kısmında, ulnada incisura olecraninin tüm yüzeyinde, radius gövdesinin distal kısmında, femur ve tibianın distal eklem yüzeylerinde; ayrıca ischium üzerinde tuberositas ischiadicanın tüm çevresinde, claviculanın gövde ve processus acromialisinde, bel omurlarının ön ve yan yüzeylerinde, korunmuş olan kaburgaların dış yüzeylerinde, kısacası iskeletin hemen hemen tüm kemiklerinde hafif ya da orta derecede periostal reaksiyon meydana gelmiştir. Kafatası ve gövde kemiklerindeki tüm bu paleopatolojik lezyonlar demir eksikliğinden kaynaklanan bir kansızlığı çağrıştırır. Ancak,
bu kansızlığın temelinde salt kronik beslenme yetersizliğinin olduğunu düşünmek ne
derece doğru olabilir? Bugün kabul edilen yaygın görüşe göre patojen mikroorganizmaların yol açtığı herhangi bir kronik enfeksiyona bağlı olarak zamanla demir metabolizmasının bozulması sonucu kandaki hemoglobin seviyesi önemli ölçüde düşerek anemia ortaya çıkmaktadır. Burada genetik kökenli bir anemi akla getirilebilir mi? Örneğin
talasemi durumunda sadece kafatası kemiklerinde (porotik yapı + diploe kalınlaşması)
değil, aynı zamanda uzun kemiklerde de bazı değişimlerin gözlenmesi gerekir. Bu bağlamda, kemik iliği genişlemesi (kemik iliği hiperplazisi) ve kortikal incelme talaseminin
en tipik işaretleri olarak kabul edilir. Bu amaçla söz konusu bireyin iyi korunmuş femur
ve tibialarının röntgenleri laboratuvarımızda bulunan bir başka iskelet serisine ait normal bir bireyin benzer kemiklerinden alınan röntgenlerle karşılaştırıldı. Sonuçta, Körtik
Tepeli bu gencin uzun kemiklerinde talasemiyi çağrıştıracak herhangi bir oluşuma rastlanmadı. Eğer genetik kökenli (talasemi gibi) bir anemia söz konusu değilse, porotik
lezyonlar ve subperiostal yeni kemik oluşumlarından malarya veya gastroentestinal
hastalıklara yol açan paraziter ya da bakteriyel kökenli kronik türden spesifik ya da spesifik olmayan hastalıklar sorumlu tutulabilir. Ergenlik çağında yaşamını yitiren bu Körtik Tepe’li gencin tibiasına ait röntgen filminde distal metafiz bölgesinde 8 adet Harris
çizgisine rastlanması, büyüme gelişme çağında karşılaştığı kronik türden bir enfeksiyonun bir başka göstergesidir (Resim: 7). Çizgilerin çok sayıda olması, bireyin sağlığının dönemsel olarak bozulduğuna ve düzeldiğine işaret eder. Smith ve arkadaşları İsrail’de Ghaussul adlı bir Kalkolitik Çağ köy yerleşmesinde bulunan bir çocuk iskeletinde, tıpkı Körtik Tepe’li bu gençte olduğu gibi, cribra orbitalia ve Harris çizgilerini birlikte
saptamıştır. Harris çizgileri uzun kemiklerin metafiz bölgesinde büyüme kıkırdaklarının
olduğu bölgede ve bazen de diyafiz kısmında kemiğin uzun eksenine dikey olarak oluşan bir ya da birden fazla paralel çizgi biçiminde oluşumlardır. Kemiğin röntgeninde
farklı yoğunluktaki şeffaf görünümleriyle dikkati çekerler. Büyüme ve gelişme esnasında ortaya çıkan beslenme bozukluğu ve enfeksiyonel hastalıkların Harris çizgilerinin
oluşmasında rol oynadığı kabul edilmektedir. Hangi nedenden ileri gelirse gelsin, Harris çizgilerinin görülebilmesi için bireyin tekrar iyileşme sürecine girmesi gerekir.
KTK’02 No.3 AUZ: Genç erişkin kadın. Kafatasında cribra orbitalia ve porotik yapı birlikte görülüyor. Cribra orbitalia her iki orbitin tavanlarında delik ve trabeküler oluşumlar şeklinde kendini gösterir. Oksipitalin tüm yüzeyinde ve sol parietal üzerinde porotik yapı gelişmiştir. Sol parietal üzerinde porotic hyperostosis oldukça belirgindir. Kafatasının iç ve dış duvarı arasındaki diploe kalınlığı bu bölgede 9,5 mm.ye ulaşır. Kemik iliğinin üretildiği kısımlardan biri olan ve trabeküler bir örüntüye sahip diploenin kalınlaşması hastalığın erken çocukluk evresinde geliştiğinin bir göstergesidir. Parietalde48

ki bu yoğun lokal porotic hyperostosis nedeniyle dış kemik duvar çok incelmiş, hatta
büyük ölçüde tahribata uğramıştır. Aynı bireyin dişlerinde de 3-4 yaşlarında geçirdiği
fizyolojik türden bir rahatsızlık nedeniyle dysplasia ve hypoplasia meydana gelmiştir
(Bkz. Ağız sağlığı bölümü). Sırt ve bel omurlarının alt ve üst gövde eklem yüzeylerinde porotik yapı görülür. Korunmuş olan uzun kemiklerde ise benzer oluşumlara rastlanmaz. Özellikle kafatasındaki porotik yapı ve diploe kalınlaşması ilk bakışta bir hemolitik kökenli anemiayı çağrıştırıyor. Porotic hyperostosis sadece talaseminin sendromu
olmayabilir. Gerçekten, salt demir eksikliği anemisinin yanı sıra, kronik malarya da yoğun bir tempoda kemik iliği oluşumunu tetikleyerek (kemik iliği hiperplazyası) porotik
hyperostosisin gelişmesine ortam hazırlar. Kronik bir enfeksiyonun da aynı oluşuma yol
açtığı Stuart-Macadam tarafından ileri sürülmüştür. Ancak, Akdeniz anemisi olarak bilinen talaseminin Anadolu’ya hiç de yabancı olmadığını burada belirtmek gerekir. Özellikle _- talasemi mütant geninin heterozigot halde yaygın ölçüde Anadolu’da görülmesi
ister istemez malarya hastalığının da endemik olarak var olduğunu çağrıştırır; zira bu
anormal hemoglobin genini taşıyanların malaryaya bağışıklık gösterdiği klinik araştırmalarla kanıtlanmıştır. Dolayısıyla, bu mütant genin tarım öncesi topluluklarda ortaya
çıktığı, Neolitik Çağdan itibaren köy yaşantısının başlaması ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak malaryaya yol açan parazitin taşıyıcısı sivrisinek türünün gelişip üremesine elverişli ekolojik koşulların yaratılması sonucu pozitif bir seleksiyona uğrayarak çağlar boyu korunageldiği anlaşılmaktadır. Akdeniz havzasında ve Anadolu’da bir Neolitik
köyü olması nedeniyle, tıpkı Çatal Höyük, Çayönü ve Nevali Çori eski köy yerleşmelerinde olduğu gibi burada da talasemi ve malarya hastalıkları iskelet kalıntılarında görülen anemik durumun yorumlanmasında haklı olarak gündeme getirilebilir. Paraziter kökenli değil de, özellikle genetik aneminin varlığı hakkında herhangi bir görüş ileri sürebilmek için Körtik Tepe’deki kurtarma kazılarında bebek ve çocuk iskelet kalıntılarının
da gün ışığına çıkarılmasını beklememiz gerekir. Bilindiği gibi genetik kökenli talasemi,
homozigot olma durumunda, bireyi bebeklik ya da erken çocukluk evresinde öldürmektedir. Heterozigot hâlinde ise, hasta en fazla 13-14 yaşlarına kadar yaşayabilmektedir.
Bugünkü tıbbî olanaklarla bu tür hastaların ömrü biraz daha uzamıştır. Ne var ki, Körtik Tepe’li bu genç kadının erişkin aşamaya kadar gelebilmiş olması talasemi olasılığını azaltmaktadır. Zaten korunmuş olan femur ve tibialardan alınan röntgenlerde de genetik anemiayı çağrıştıracak tipik kortikal incelme ve ilik kanalı genişlemesi görülmez.
3 No.lu birey, tıpkı 4 No.lu birey gibi, üzerine aşı boyası serpilip alçı ile kaplandıktan
sonra gömülmüştür.
Güney-Doğu Anadolu’daki diğer Çanak Çömlek öncesi Neolitik köylerle beraber
Körtik Tepe’nin de arkeolojik yönden olduğu kadar antropolojik yönden de bilim dünyasına değerli bulgular sunmaya devam edeceğine inanıyoruz.
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SİDE ANTİK KENTİ SÜTUNLU CADDE MOZAİKLERİNİN
KONSERVASYONU

Yaﬂar Selçuk ﬁENER*

"Side Anıtları Koruma Projesi" kapsamında yürütülen kazılarda1 ortaya çıkarılan
üç taban mozaiğinin in situ korunmasını sağlamak üzere gerçekleştirilen çalışmalar,
"Side-Liman Hamamı Duvar Resimleri ve Mermer Kaplamaları ile Sütunlu Cadde Mozaiklerinin Onarımı ve Korunması Projesi"nin bir bölümünü oluşturmaktadır2. Mozaikler, Side antik kentinin Tiyatro ile Çeşme ve Anıt Mezar yapıları arasında uzanan antik
yol (Sütunlu Cadde) üzerinde3 ve yolun doğu kenarında yer almaktadır. Sırasıyla I, II,
III No.lu mozaik olarak adlandırılan üç mozaikten ikisi (I ve III No.lu mozaikler) cadde
üzerindeki portiğe açılan mekânlarda, biri (II No.lu mozaik) bu mekânlardan birinin
önünde, portik üzerindedir4 (Resim: 1).
TANIMLAMA
I No.lu mozaik: İç ölçüleri 475x415 cm. olan kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen plânlı mekânın zeminini kaplamaktadır. Mekânın batı kenar ortasında portiğe açılan kapısı bulunmaktadır. Kireç harç derzli ve kaba yonu-moloz taş örgülü duvarlar, doğuda ve güneyde 200-250 cm., batı ve kuzeyde 30-100 cm. arasındaki yükseklikleri ile
günümüze ulaşmıştır. Mekân zeminini kaplayan mozaikten günümüze kuzeydoğu köşede 140x200 cm. ölçülerinde bir parça ve güney doğu köşede 140x180 cm. ve 20x30
cm. ölçülerinde birer parçadan oluşan toplam üç parça ulaşabilmiştir.
Mevcut parçalara göre, dıştan itibaren beyaz fon üzerinde siyah tesseralarla işlenmiş kıvrık dal motifli dar bir bordür; 4 sıra "Bizans düğümlü" geniş bordür ve çoklu
örgü bantlı (kısmen görülüyor) bir iç bordürden oluşan dekorasyon görülmektedir. Dıştaki dar bordür ile ikinci bordür 2 sıra siyah, 5 sıra beyaz ve 1 sıra siyah tessera dizisi
ile meydana getirilen bir çerçeve ile ayrılmıştır. İkinci ve üçüncü bordürler arasında 1
*
1

2

3
4

Öğr. Gör. Dr. Y.Selçuk ŞENER, Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu, D.T.C.F. EK Bina, 06100 SıhhiyeAnkara/TÜRKİYE.
ssener@humanity.ankara.edu.tr
Sütunlu Cadde doğu kenarındaki mekânların kazı, temizlik ve restorasyon çalışmaları Kültür Bakanlığı’nın izni ve Side Müze Müdürlüğü’nün denetiminde SAYKA inşaat-Mimarlık-Mühendislik-Müşavirlik-Ticaret Limited Şirketi tarafından 2001-2002 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Mevcut durumun korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar mekânların
sınırları ortaya çıkarılmış ve mekân duvarlarında sağlamlaştırma yapılmıştır.
Ankara Üniversitesi ile SAYKA İnşaat-Mimarlık-Mühendislik-Müşavirlik-Ticaret Limitet Şirketi arasında yapılan sözleşme doğrultusunda, 16 Aralık 2002-5 Mart 2003 tarihlerinde sürdürülen proje Yard.Doç.Dr. Bekir Eskici başkanlığında
Dr. Y. Selçuk Şener, Araş.Gör.Ayşe E. Gültekin, konservasyon teknikeri Kurtuluş Türk, Didem Taner,Mine Çetinel ve
devamlı dört işçiden oluşan bir ekiple yürütülmüştür.
Plân için bkz., Arif Müfid Mansel, George Bean, Jale İnan, Side Agoras› ve Civar›ndaki Binalar, Ankara,1956, s.V, Side’nin plânı.
Mozaiklerin tarihlenmesi hakkında bir bilgimiz yoktur. Ancak George Bean, 1948 yılı Side kazılarında agoranın kuzeyinde ele geçirilen bir mozaik için üzerindeki yazı karakterlerine göre 5. yüzyıl tarihini vermektedir. Bahsi geçen mozaiğin dekorasyonu III. No.lu mozaikle, yazı karakteri ise II No.lu mozaikle benzerlik göstermektedir. Bkz. A. M. Mansel ve diğ., Ankara, 1956, s.95-96 ve resimler için lev.XV-Res.57.
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sıra siyah, 5 sıra beyaz ve 1 sıra siyah tessera örgülü diğer bir çerçeve yer alır. Ortada kalan asıl mozaik alanı bilinmemektedir5.
Mozaiği oluşturan tesseralar 1x1 cm. boyutlarında ve genelde düzenli ölçülere
sahiptirler. Tesseralarda toplam 9 farklı renk/ton ve üç tip farklı malzeme grubu belirlenmiştir. Gri, siyah, bordo, pembe, açık krem-beyaz, hardal sarısı renkli tesseralar kireç taşı, kırmızı renkli tesseralar tuğla, gri-açık mavi ve beyaz renkli tesseralar mermer
malzemeden kesilerek yapılmışlardır.
Mozaik kesiti, alttan itibaren sert toprak üzerine yerleştirilmiş daha çok taş ve
aralarda yer alan tuğla kırıklarından oluşan bir blokaj (statumen), 3-4 cm. kalınlığında
kalın harç (rudus), ve 2-3 cm. kalınlığındaki ince bir harç (nucleus) ve üzerinde 1-2 mm.
kalınlığındaki yatak harcı üzerinde yar alan tesseralardan oluşmaktadır. Harç katları
içeride kum, kireç, tuğla tozu ve tuğla kırığı karışımlıdır.Katlar arasında boyut değil, kalınlık farkı bulunmaktadır.
II No.lu mozaik: Doğu kenarı, batı kenarı üzerinde bir kapı açıklığı bulunan dükkan mekânının duvarıyla birleşen mozaik, portik üzerinde, kuzey-güney doğrultusunda
uzanan ve mevcut ölçüleriyle 480x340 cm. ölçüsünde bir alanı kaplamaktadır6. Mozaiğin doğu kenarında, bitiştiği mekân duvarının önünde, güneydoğu köşede 48x90 cm.,
kuzeydoğu köşede 44x90 cm. ölçülerindeki bir alan kesilerek yapılmış moloz taş ve kireç harçlı bir örgü yer almaktadır. Muhtemelen dükkân önü bir tezgâh olması gereken
bu örgülerin mevcut yüksekliği mozaik yüzeyinin birkaç cm. üzerinde kalacak şekilde
günümüze ulaşmıştır.
Mozaik dekorasyonunu, dıştan itibaren, ortada birer daire ve bunlar arasında birer düğüm oluşturan örgü bantlı bir dış bordür (75 cm. genişlikte), balık pulu dekorlu iç
bordur7 (75 cm. genişlikte) ve pişmiş toprak tessera örgülü dairesel bezemeler ve bir
yazıtın yer aldığı asıl mozaik alanından (170X202 cm.) oluşmaktadır. Birinci bordür dışta dört sıra beyaz ve bir sıra kırmızı tuğla tesseralı, ikinci bordür iki yanda birer sıra kırmızı tuğla ve ortada üç sıra beyaz tesseralı, asıl mozaik alanı ise dışta bir sıra tuğla ve
iki sıra beyaz kireç taşı tessera sırasıyla çerçevelenmiştir. Mozaikte bordürler batı ve
kuzey yandan, ortadaki asıl mozaik alanı ise kuzeyde bozularak dağılmıştır ve dekorasyonun tamamı görülememektedir.
Tesseralar, aralarında 0,7x2,4 mm. ve 1x1,5 cm, 3x2 cm. arasında değişen boyutlar bulunmasına rağmen; genelde 2x2 cm. veya 2x2,5 cm. ölçülerinde kare ve dikdörtgendirler. Kitabenin yazı karakterlerinde 1,5x1 cm.lik pişmiş toprak tesseralar kullanılmıştır. Tesseralarda toplam 4 farklı renk ve üç tip farklı malzeme grubu belirlenmiştir. Beyaz-krem renkli tesseralar kireç taşı, beyaz ve gri-mavi renklerde tesseralar mermer ve kırmızı renkli tesseralar tuğla malzemeden kesilerek yapılmışlardır. Mozaik kesiti, I No.lu mozaikte görülen özelliklerle benzerdir.
III No.lu mozaik: İç ölçüleri 470x380 cm. olan, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen plânlı mekânın zeminini kaplamaktadır. Batı kenar ortasında portiğe açılan kapısı
bulunan mekânın, kireç harç derzli ve kaba yonu-moloz taş örgülü duvarları tüm yönlerde 30-50 cm. arasında değişen yükseklikleri ile günümüze ulaşmıştır. Mekânın kuzeydoğu köşesinde kaba yonu taşlarla örülmüş, 95x100 cm. plân ölçüsünde ve iki sıra taş örgüsüyle günümüze ulaşmış yükselti bulunmaktadır.
Mozaik dekorasyonu dışta iki bordür ile geniş bir orta alandan oluşmaktadır. 53
cm. genişliğinde dış bordür, beyaz zemin üzerinde dalları tek sıra gri tessera ve ortası
gri, kenarları üç sıra kırmızı tessera örgülü, asma yaprağı dekorludur. 45 cm. genişli5
6
7

Mozaikler üzerine yapılacak arkeolojik incelemenin, daha sonra yapılacak bir yayın ile detaylı olarak ele alınması düşünülmektedir.
Taban mozaiğinin güneybatı köşesi ile batı ve kuzey kenarı günümüze ulaşamamıştır.Ancak, orta alan ile bunu çevreleyen iki bordür genişlikleri de hesaplandığında, mozaik tabanın orijinalde kuzey-güney doğrultusunda 500x470 cm.
ölçülerinde olduğu ortaya çıkmaktadır.
Benzer dekor agoranın 25 m. Kuzeyinde kazılan ve konsollu ev olarak literatüre geçen yapının önündeki portik mozaikleriyle benzer özellikler göstermektedir. Bkz. A.M.Mansel ve diğ., s.15. ve lev.XV-Res.56.
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ğinde iç bordürde, köşelerde dairesel işlenmiş inci dizisi yer almaktadır. 209x280 cm.
ölçülerindeki orta alanın dekorasyonu değişik bir desen oluşturan balık pulu motifleri sıralamasından oluşmaktadır. Köşelerden başlatıldığında, diyagonal olarak paralel devam ettiği görülen, açık yönleri değişik yönlere bakan bir sıra kırmızı tessera sırasının
oluşturduğu yuvarlak kemer biçimli yayların içi, üç beyaz tessera sırasının oluşturduğu
kavisli örgüden sonra içe doğru kırmızı tuğla tesseralarla dolguludur ve paralel olarak
bir sırasının içi tuğla dolgulu diğerinin içi düz beyaz tesseralarla örülmüştür. Mozaikte
iç bordür iki sıra gri, asıl mozaik alanı dıştan içe iki sıra gri, üç sıra beyaz, bir sıra kırmızı ve iki sıra gri tessera sırasından oluşan çerçeve ile sınırlandırılmıştır.
Tesseralar 1x1cm. ölçülerinde kare ve 1x1,5 cm. ölçülerinde dikdörtgendirler.
Mozaikte, toplam 5 farklı renk/ton ve üç farklı malzeme grubu belirlenmiştir. Beyazkrem ve gri renkli tesseralar kireç taşı, kırmızı renkli tesseralar tuğla, gri-mavi ve beyaz
renkli tesseralar mermer malzemeden kesilerek yapılmıştır. Mozaik kesiti, I ve II No.lu
mozaikte görülen özelliklerle benzerdir.
MOZA‹KLER‹N MEVCUT KORUNMA DURUMU
Mozaik yüzeylerinin açılmasıyla ortaya çıkan bozulmalar kendi içerisinde iki ana
grup altında incelenebilir8:
1- Yap›sal Bozulmalar
Çatlaklar: I. ve II. No.lu mozaiklerde belirlenmiştir. Tesselatum tabakası ile altta
kalan harç katlarını ilgilendiren çatlakların genişliği 1-2 cm. arasında değişmektedir.
Lacuna: I No.lu mozaikte doğu kenarda kısmen asıl mozaik alanı etrafını çevrelediği anlaşılan üç bordür hakkında bilgi veren mevcut üç parça dışında tüm zeminde
tesseraları dökülmüş; statumene kadar, yer yer rudus ve nucleus korunmuş olarak günümüze ulaşmıştır. Mozaik tabanda büyük bir eksik alan mevcuttur. II No.lu mozaik güneybatı, batı ve kuzeyde dağılarak yok olmuştur. Mevcut mozaik tabanda tesseraları
dökülmüş, yer yer nucleus ya da rudus tabakası ortaya çıkmış 3x10 cm.,10-15x10-15
cm. ve 20x50 cm. ölçülerinde lacunalar belirlenmiştir. III No.lu mozaikte kuzey kenara
paralel uzanan 300x100 cm. ve batı kenar önünde 190x120 cm. boyutlarında iki geniş
lacuna ile 20x30 cm., 10x10 cm. ve birkaç tessera dökülmesinin oluşturduğu daha küçük boyutlu lacunalar belirlenmiştir. Lacunalarda dökülen tessalatum katı yanında harç
katlarında da kayıplar mevcuttur.
Yüzey alt› boﬂalmalar: III No.lu mozaikte orta alanda karşılaşılmıştır. Tessalatum
altındaki taşıyıcı harcın bozularak çökmesiyle boşalan tesseraların kısmen nucleus ile
birlikte askıda kaldığı ortaya çıkmıştır.
Tesseralardaki kopmalar: Tesseraların yatak harcından veya tesseraların yatak
harcıyla beraber nucleustan ayrılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Alttaki harçtan kopan tesseralar yüzeyde bağımsız ve/veya birbirine karışmış bir halde bulunmuştur. Her üç mozaikte lokal alanlarda görülmektedir. III No.lu mozaikte yoğun olarak karşımıza çıkmıştır.
Mozaiği oluşturan taşıyıcı katlardaki ayrılma: Nukleus ve rudus tabalarını oluşturan harç katlarındaki ayrılmayı veya çökme ile birlikte oluşan boşlukları tanımlayan
bozulma yüzeyden parmakla vurularak oluşturulan sesin dinlenmesi ile tespit edilmiştir. Yüzeyi büyük oranda deformasyona uğrayan III No.lu mozaikte lokal alanlar hâlinde tespit edilmiştir.
8

Bozulmalar için yapılan sınıflamalarla ilgili daha geniş bilgi için bkz., WWW. Getty.edu./conservation/ Mozaics ‹n Situ
Project, ‹llustrated Grossary, Getty Conservation İnstitute and The İsrael Antiquies Authority, December, 2003,s.1-15.
ve Anonim, Alterazioni, Macroscopiche dei Materiali Lapidei: Lessico, Normal 1/88, CNR ICR, Roma 1980. Bozulmalar için ayrıca Bkz.. H. Akıllı, "Mozaik Tahribatları", Anadolu Araﬂt›rmalar›, Sayı XI, İstanbul, 1989, s.165-172. ; H.Akıllı, "Arykanda ve Perge Mozaiklerinin Bozulma Nedenleri ve Yerinde Koruma Sorunları", Arkeometri Sonuçlar› Toplant›s›, IV, (Ankara, 23-27 Mayıs 1988), Ankara, 1989, s.187-214. S. Özyiğit, "Bir Karesinin Eksilmesiyle Dağılabilen Antik Mozaiklerin Restorasyonu ve Konservasyonu", Antik Dekor, Sayı: 24, İstanbul, 1994, s.46-49.
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Çökme-çöküntüler: Blokaj (statumen) altında, toprağın zemin suyuyla yumuşaması ve böylece mozaik katlarının lokal ya da geniş alanlarda çökmesi şeklinde oluşan
bozulma mozaiklerin her üçünde de görülmektedir. Daha çok kenarlardan ortaya doğru oluşan bir eğimle görülen çökmeler mozaik yüzeylerinde kenarlarda 2-5 cm. orta
alanlarda 10-15 cm.ye kadar varan ölçülerde kot farklılığına neden olmuştur. II No.lu
mozaikte mevcut yüzeye göre 3-10 cm. arasında değişen ölçülerde lokal çöküntüler
görülmektedir. I ve II No.lu mozaikte açığa çıkan statumende çöküntülerden kaynaklanan engebeli bir doku görüntüsü izlenebilmektedir9.
Bitkisel geliﬂim: Mozaik yüzeylerinde tesseralar arasındaki boşluklara yerleşen
kılcal kökler, nucleus ve rudus altında ilerleyerek 2 cm. kalınlığa kadar ulaşmış odunsu kökler ile karşılaşılmıştır. Bu tür bozulmalar, yanlardan duvarlarla çevrili olan ve yağışlarda doğal bir havuz hâline gelmiş iki mekândaki (I ve III No.lu) mozaiklerde yoğunlaşmıştır. Bitkisel gelişim yukarıda sıralanan birçok (özellikle harç katlarının ayrışması,
zayıflaması ve tesselatumun yatak harcı ve/veya nucleustan ayrılması gibi) yapısal bozulmanın nedenini oluşturmaktadır10.
2- Yüzeysel Bozulmalar
Tesseralardaki k›r›lmalar: Yüzeyi oluşturan tesseralar genellikle sağlam durumdadır. Ancak, Her üç mozaikte tesseraların bazılarında kırılmalar görülmektedir.
Aﬂ›nma: Her üç mozaik yüzeyinde, tuğla malzemeden kesilmiş tesseralarda yüzeysel aşınma görülmektedir. Bu bozulma tesseraların gömü durumunda zemin suyu
ile yumuşamasından kaynaklanmaktadır.
Yüzeysel birikim-kirlilik: Kazı ile ortaya çıkarılan mozaiklerde uzun süre kaldıkları gömü ortamı nedeniyle, yoğun bir kirlilik ile karşılaşılmıştır. Mozaiğe ulaşılması ile kesilen kazı çalışmasından konservasyon müdahalesine kadar geçen 1 yıllık süreçte, yüzey toprağının ince bir tabaka olarak bırakılmış olması ve yoğun yağışlar, mozaik tabanın korunaklı ortamdan yoksun bırakmıştır. Toprak-çamurdan oluşan kirlilik yüzeye
yapışan bir tabaka oluşturduğu gibi araları boşalan tesseraların derzlerini, yüzeyde oluşan çatlak ve lacuna alanlarını da dolgulamıştır.
Renk De¤iﬂimi: III No.lu mozaikte kuzey kenarda görülmektedir. Bir yangın sonucu olduğu anlaşılan renk değişimi, tessera yüzeylerinin grileşmesi şeklinde görülmektedir. Yangından etkilenmiş alanlar diğer mozaiğin diğer bölgelerindeki yüzeye göre mat ve donuk renktedir.
MOZA‹KLER‹N KONSERVASYONU
Konservasyona yönelik çalışmalardaki plânlama, mozaik tabanların in situ korunmasını sağlayacak müdahalelerin seçimiyle yapılmıştır. Çalışmaların amacı, mozaiklerin orijinal durumlarına getirilmesi değil, mevcut orijinal durumlarının korunarak stabilize edilmesi olmuştur. Bu doğrultuda gerçekleştirilen konservasyon çalışmaları, müdahale türlerine göre gruplanarak incelenebilir:
1- Çal›ﬂma alanlar›n›n haz›rlanmas›: Duvar ve örtüleri yıkılmış ve açıkta olan
mozaikler, çalışmalar sırasında geçici olarak yapılan ahşap konstrüksiyonla koruma altına alınmışlardır. Çalışmaların kış mevsiminde yapılması ve yoğun yağmurlar bu tür
bir müdahaleyi zorunlu kılmıştır. Üstü ve yanları naylonlarla kapatılan ahşap iskeletli
kuruluş, üstte konan branda örtü ile şiddetli yağmurlara karşı güçlendirilmiştir. II No.lu
9
10

Bu tür bir bozulmanın kaynağı, toprağın yumuşaması yanında mekânın duvar ve örtü elamanlarındaki çöküntüyle oluşan darbeler olmalıdır.
Bitkisel gelişim ve etkileri için bkz.Antonella Altieri, Domenico Poggi, Sandra Ricci, "Mosaics Pavements From the
Thermae of Caracalla (Rome): biodeterioration and methods of control", Mosaics Make a Site, The Conservation in
situ of Mosaics on Archaeolojical Sites, Proceedings of the V›th International Committee for the Conservation of Mosaics, Roma, 2003, s.249-260.
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mozaik, yol üzerinde bulunması ve çevresinin açık olması nedeniyle içte ahşap destek,
dışta yığma toprak dolguyla oluşturulan bir setle yağmur sonrası biriken suya karşı korumaya alınmıştır.
2- Temizlik ‹ﬂlemleri
Yüzey topra¤›n›n kald›r›lmas›: Restorasyon-konservasyon çalışmalarında ilk işlem mozaik yüzeylerinin açılması olmuştur. II No.lu mozaik, kazı sırasında tamamen
ortaya çıkarılmış ve üzeri çuval bezi ve toprakla örtülerek yeniden kapatılmıştır. I ve III
No.lu mozaiklerin bulunduğu alanlarda kazı, mozaiğe rastlandığında durdurulduğu için,
çalışma başlangıcında yüzeyler kısmen görülebilmekteydi ve geniş alanlar 10-15 cm.
kalınlığındaki toprak tabakasının altında bulunmaktaydı. Mozaik yüzeylerin açılmasında toprak, bitki oluşumları ve yüzeye yapışık toprak tabakası mala ve spatulalarla dikkatli bir şekilde temizlenmiştir Aralarında bağlantıyı sağlayan harçları boşalan tessera
derzlerindeki toprak dolgu elektrik süpürgesiyle, çamurlaşmış-yapışık toprak dolgu ise
ince uçlu dişçi âletleriyle çıkarılarak temizlenmiştir (Resim: 2-4).
Geliﬂmiﬂ bitki köklerinin temizli¤i: Tessera yüzeylerinde ve aralarında gelişen ot,
bitki kökleri yüzey toprağının kaldırılması sırasında dikkatli bir çalışmayla mekanik olarak temizlenmiştir. Kalın köklerin taban üzerinde görülen kısımları kesilmiştir. Yüzeye
yakın tabakalardaki uzantıları ince uçlu penselerin kullanılmasıyla çıkarılmıştır. Daha
derinlere ulaşan kökler, ya yerlerinde bırakılmış ya da zayıflayarak dağılmış nucleus
ve/veya rudus kaldırılarak alınmışlardır.
Yüzeydeki sert-yap›ﬂ›k tortu ve tabakalar›n temizli¤i: Mozaik yüzeylerinde lokal
olarak görülen harç ve kireç tabakalarından oluşan sert ve yapışık birikimler için mekanik temizlik yapılmıştır. İşlemde yoğun kalker tabakalarının inceltilmesinde ince ağızlı
küçük keskiler ve ince düz uçlu tornavidalar kullanılmış, yüzeydeki tabaka inceltildiğinde bisturi ile temizlik tamamlanmıştır.
Mozaik yüzeyinde yap›lan son temizlik çal›ﬂmas›: Tüm konservasyon aşamaları
tamamlanan tesserae yüzeyinin toprak ve tortu kalıntılarından arındırılması amacıyla
yapılan temizlik çalışması su, non iyonik deterjan11 ve naylon fırçalar12 kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deterjanlı suyla fırçalanarak yıkanan mozaikte, yüzeydeki kir temiz su
ve sünger kullanılarak yüzeyden alınmıştır13 (Resim: 5).
3- Sa¤lamlaﬂt›rma Çal›ﬂmalar›
Bordür Onar›m›
Mozaiklerde lacunea kenarlarındaki tesseraların dağılmasını engellemek amacıyla kireç, kum, mermer tozu ve tuğla tozundan oluşan bir harçla bordür dolgusu yapılmıştır. Bordür harcı yapımı, olası dağılmaları engellemek amacıyla yüzeydeki toprağın kaldırılmasıyla paralel sürdürülmüştür. Uygulamada öncelikle harcın yapılacağı yüzeyler temizlenmiştir. Bordür harcı, lacunea tabanından geniş başlayarak tessera üst
kenarına, kesit görüntüsünde bir üçken oluşturarak birleşecek şekilde yapılmıştır14.
Nucleus ve Rudus Tabakalar›n›n Konsolidasyonu ve Stabilizasyonu
Mozaiklerde aralarında boşluk ve ayrışmalar bulunan tesselatum, nucleus ve rudus tabakalarının yeniden birleşmesinin sağlanması amacıyla, harç enjeksiyonu ile
11

12
13
14

Yüzeydeki kirlerin bağını zayıflatarak daha kolay bir temizlik elde etmek amacıyla non iyonik bir deterjan türü olan desojen kullanılmıştır . Karışım, her litre için 3-4 cc ölçeğinde deterjanın suya katılmasıyla hazırlanmıştır. Mozaiklerin
temizlenmesinde normal deterjanların (daha çok Arap sabunu) kullanılmasından kaçınmak olası bir olumsuz etkisinin
önlenmesi açısından önemlidir.
Çalışma sırasında tesseraların korunma durumlarına göre sert, orta sertlikte ve daha yumuşak olmak üzere değişik
fırça türleri kullanılmıştır.
Fırçalanan yüzeydeki su, tessera aralarındaki harç tarafından emilmeden süngerle emdirilerek alınmıştır. Böylelikle
suyu emecek harcın, olası yumuşamasının önüne geçilmiştir.
Toprağın kaldırılması ve başlangıçta yapılan ilk temizlikle birlikte, bordürleri korumak için yapılan düzensiz uygulamalar, tüm mozaik yüzeyinin ortaya çıkmasından sonra, gerektiğinde yenilenmiştir.
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sağlamlaştırma yapılmıştır. Bu amaçla öncelikle tessera yüzeyi altındaki boş-zayıflamış alanlar belirlenmiştir. Belirlenen alanlarda, genelde yaklaşık 10 cm. ara ile birer
tessera yerlerinden çıkarılmış ve ince uzun keskiler ve tornavidalarla nucleusun altındaki boşluklara inecek kanallar açılmıştır. Kanal içine alkol ve su karışımı (alkol % 5)15,
Primal AC 33 çözeltisi (% 5 su içinde ) + kireç sütü karışımı16; son olarak Malta 600217
ile hazırlanan sulu harç (1:1 su içinde) sırasıyla enjekte edilmiştir18 (Resim: 6). Bu uygulamayla, önce ince kanalların, sonra da daha geniş boşlukların dolgulanması şeklinde bir sıra takip edilmiştir. Harç enjeksiyonu tamamlandığında, uygulamanın yapıldığı
alan yüzeyleri, yerleştirilen ahşap takozlar üzerinden çekiçlenmiş ve böylece tesselatum ile nucleus ve/veya rudus tabakalarının yeniden birleşmesi sağlanmıştır. Enjeksiyon için yerlerinden çıkarılan tesseralar harçla19 yerlerine yerleştirilmiştir. Enjeksiyonun
yapıldığı bölgelerde yüzeye ağırlıklar konmuş ve enjeksiyon alanlarının stabilize olmaları sağlanmıştır. Mozaiklerde çatlak, yarık ve tesselatum tabakası altındaki harç boşalmalarının olduğu alanlarda da harç enjeksiyonu yapılarak buralardaki bağlantının yeniden sağlanması gerçekleştirmiştir.
Harç enjeksiyonuna dayalı sağlamlaştırma çalışmaların önemli bir aşamasını
kontrol oluşturmaktadır. Enjeksiyon alanları, uygulamalar sırasında, yüzeyden parmakla vurularak elde edilen sesin dinlenmesiyle kontrol edilmişlerdir. Kontrollerle dolgu harcının yeterli olup olmadığı veya harcın ulaştığı alanlar tespit edilmiştir. Çalışmalar sırasında, enjeksiyon alanlarında tespit edilen %80-100 dolgu oranı başarılı bir uygulama
olarak kabul edilmiş ve sağlamlaştırma için yeterli görülmüştür.
Tesselatum Tabakas›n›n Sa¤lamlaﬂt›r›lmas›
Orijinal yapımda yanlardan birbirlerine ve alttan nucleusa bağlanan tesselatum
katında, yatak harçlarında dökülme ve zayıflama olan alanlardaki tesseraların güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulamada tesseralar, öncelikle aralarındaki
dolgu toprak, çamur ve diğer birikimlerden20 temizlenmiş; daha sonra hidrolik kireç karışımlı yeni bir harçla dolgu yapılarak sağlamlaştırılmıştır (Resim: 7). Hidrolik kireç, dere kumu, mermer tozu, tuğla tozu ve toz boyalarla hazırlanan karışımın orijinal harca
yakın, ancak ton olarak farklı renkte olmasına (bir ton açık) dikkat edilmiştir. Yapılan
restorasyonda belirtme esasının ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla harç, lacunea dolguları ve tamamlamalarında da aynı karışım oranlarında kullanılmıştır.

15
16

17

18

19
20

Sonraki aşamada uygulanan sulu harcın geçişini kolaylaştırmak için yapılan alkollü su enjeksiyonu özellikle kılcal kanallar ve çatlaklardaki muhtemel organik kalıntılar ve tozların varlığında yol açıcı bir etki oluşturmaktadır.
Her iki karışım 1:1 oranlarıyla kullanılmıştır. Kireç sütü, sonradan uygulanacak olan sulu harcın ulaşamadığı kılcal kanallar veya çatlakların dolgulanması amacıyla uygulanmıştır ve su ile hidrolik kirecin sulu kıvam oluşana kadar karıştırılmasıyla hazırlanmıştır. Bu karışıma %5 olarak düşük bir oranda eklenen Primal AC 33, akrilik türevli bir reçinedir
ve orijinal harç tarafından emdirilerek harcın sağlamlaşmasını sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Reçinenin düşük
oranda olması ve nefes alabilen yapısı, orijinal tabandaki zemin suyunun dolaşımı için bir engel oluşturmamaktadır.
Hidrolik kireç, taş tozları veya pozzalana kullanılarak hazırlanan ve piyasada değişik isimlerde bulunabilen bu tür
harçlar, uygulamada büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Karışımdaki taneciklerin ince öğütülmüş olması ve suyla karıştırıldıktan sonra hemen uygulanabilmesi bu kolaylığı açıklamaktadır. Bu tür hazır harçlar, ağırlıklarına ve karışımlarına göre tercih edilerek tonoz, kubbe gibi örtü ya da duvar gibi taşıyıcılar üzerinde yer alan duvar resmi, sıva, harç yada mozaik kaplamalarında da kullanılmaktadırlar.
Enjeksiyonun yapılmasında zamanın plânlanması önemlidir. Öncelikle tüm alanın, özellikle alkollü su ile ıslatılmış olması, enjeksiyon aşamasının tüm boş alan dolgulanıncaya kadar sürecek bir yavaşlıkta yapılması gerekmektedir. Bu
noktada bazen enjeksiyon alanının harç kabul edebilmesi için enjeksiyon belirli aralıklarla, ancak kesintisiz bir şekilde tamamlanmalıdır Bkz., Roberto Nardi, "Zippori, İsrael :The Conservation of The Mosaics of The Building of The Nile", IIC Arkeological Conservation And ‹ts Consequences, (Preprints of the Contributions to tha Copenhagen Congress, 26-30 Ağustos 1996), Kopenag, 1996, s.127-132, s.129); D. Ferragni, M. Forti, J.M.Teutonico, G.Torraca, "Injection Grouting of Mural Paintins and Mosaics", Adhesives and Consolidants, IIC, London, 1984, s.110-116.
Uygulamada, sağlamlaştırma harcı olarak kullanılan "Malta 6002" harcı kullanılmıştır.
Tessera aralarındaki boşalan orijinal harç yerine dolan bu tür birikimlerin, oluşan dolgu ile tesseraların bağlantısını
sağlayarak onları güçlendirdikleri görülmüştür. Ancak bu sağlamlık geçicidir ve suyla temasta yumuşayan dolgu, bu
sahte sağlamlığın ortadan kaybolmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kazı sırasında yüzeyin açılmasıyla sağlam
gibi görünen mozaiklerde belgelemenin ve sonrasında uygulanacak temizlik çalışmasının titizlikle yapılması, temizlik
yapılırken oluşabilecek tessera kayıplarının önlenmesi açısından oldukça önemlidir.

58

4- Eksik Alanlar›n Tamamlanmas›
Lacunealar›n Tessera Örülerek Tamamlanmas›
Yüzeydeki toprak örtünün kaldırılması sırasında yatak harcı ile bağlantısı koparak yerlerinden çıkan tesseralar, Malta 6002 harcıyla yerlerine yerleştirilmişlerdir.
Tesseraları dağılmış alanlar ile küçük lacunea alanları21 orijinal tesseralar kullanılarak yeniden örülmüşlerdir. Renk ve yapım malzemelerine göre ayrılan tesseralar
mekanik yöntemlerle ve yıkanarak temizlenmiş; mevcut motif, desen ve dekorasyondaki konumları dikkate alınarak örülmüşlerdir (Resim: 8). Örgüde hidrolik kireç, dere
kumu, tuğla tozu ve toz boyalar kullanılarak hazırlanan bir harç karışımı kullanılmıştır.
Nucleus ve/veya rudus tabakası bozulmuş derin lacunea alanları, tesselatum altında
kalan yatak harcı seviyesine kadar kireç harç (gri harç) dolgu ile yükseltilmiştir. Örülen
alanlar, yüzeye yerleştirilen ahşap takoz üzerinden çekiçlenerek alttaki harca bağlanması sağlanmıştır. İşlem sonunda, örülen tessera araları, tamamlama harcıyla (estetik
harçla) dolgulanarak sağlamlaştırılmıştır. Tamamlama çalışmaları, restorasyon öncesi
ve sonrasında yapılan detaylı fotoğrafla belgelenmiştir.
Lacunealar›n Harç Dolgusu ile Tamamlanmas›
Mozaikte büyük lacunea alanları (tesselatum tabakası olmayan) mozaik yüzeyinin dokusuna (tüm tessera renkleri ve bunların genel içerisindeki oranlarına) uygun
olarak hazırlanan kireç karışımlı harçla dolgulanarak tamamlanmıştır. Tamamlamada
derin alanlar, tesselatum yüzeyi seviyesinden 5-6 cm. aşağıda kalacak şekilde önce
mıcır ile dolgulanmış (Resim: 9); sonra ise uygulanan kireç-kum (1/3 oranında) karışımlı bir harç (gri harç22) ile yüzeyden genelde 2 cm. aşağıda kalacak şekilde yükseltilerek tesviye edilmiştir (Resim: 10). Son aşamada hidrolik kireç, dere kumu, mermer
tozu, tuğla tozu ve toz boyalardan oluşan bir harç karışımı (estetik harç23) ile dolgulanarak tamamlama yapılmıştır (Resim: 11). Tamamlama harcı geniş alanlar dışında, tesseraları dökülmüş geniş çatlak ve yarık alanlara da uygulanmıştır. Uygulamada harç
yüzeye mala yayılmış ve spatulalarla düzlenmiştir; son aşamada saplı ve sık dişli doğal kıllı fırçalarla vurularak yüzeyde homojen bir doku oluşturulmuştur. Tamamlama uygulamalarının tamamında, mozaik yüzeyinde zamanla oluşan (muhtemelen duvar ve
örtüde oluşan göçük altındaki ezilmeler ve tabandaki yumuşamayla oluşan çöküntüler
gibi) bozulmalarla meydana gelen eğim korunmuştur. Çalışmalar sırasında benzer
malzeme karışımlarıyla orijinal malzemeyle uyumlu olan kireç harcı altta dökülen harç
katları gibi destek, son harç tabakası (estetik harç) ise genel dokuda bütünlüğünü sağlayan tamamlama harcı olarak kullanılmıştır24 (Resim: 12-15).
SONUÇ
Üzerinde çalışılan mozaikler stilize bitkisel, yazı ve geometrik dekorasyona sahiptirler. Portik üzerindeki mozaikte iri tesseralar (2x2-2,5 cm.) mekânlarda ise daha
21
22
23
24

Bu tür uygulamalar tesseraları yatak harcından koparak dağılmış, ancak orijinal örgü konumlarını kısmen yitirmemiş
ve örgünün yapılmasına uygun desen ve doku izlerinin elverişli olduğu alanlarda gerçekleştirilmiştir.
Uygulamalar sırasında, çalışanlar tarafından kolay ayırt edilebilmesi için "gri harç" ya da "kireç harcı"olarak tanımlanmıştır.
Uygulamalar sırasında, çalışanlar tarafından kolay ayırt edilebilmesi için "estetik harç" olarak tanımlanmıştır.
Arkeolojik alanlarda eksik alanların çimentolu harç kullanılarak dolgulandığı sıkça görülmektedir. Bu tür tamamlamalar, zeminden gelen suyun geçişini engellemekte ve toprak ve yeni harçta bulunan tuzun suyla birlikte mozaiğin sağlam kısımlarına yönlendirmekte ve tesseraların bu alanlarda harçlardan kopmalarına neden olmaktadır. Benzer durum 1994-96 yıllarında çalıştığımız Aizanoi Roma hamamı taban mozaiklerinde karşılaşılmıştır. Burada daha önceki
onarım sırasında tamamlama alanlarında kullanılan 10-15 cm. kalınlığındaki çimentolu harç dolgu tesseraların deyim
yerindeyse patlamasına neden olduğundan kırılarak temizlenmiş ve yeni kireç harç dolgu yapılmıştır. Bkz. Hande Kökten Ersoy, "Konservierungs-Und Restaurierungsarbeiten am Thermenmosaik in Aizanoi", Arkeologischer Anzeiger,
1997,(Klaus Rheidt, "Aizanoi Bericht Über Die Ausgraubungen, Restaurierungen und Sicherungsarbeiten 1994, 1995
und 1996 sonderdruck seite 431 473)), Berlin, New York 1997, s.464-471, (s. 465-466) . Çimento dolgu ve tamamlama ile bunun sonucunda oraya çıkan sorunlar için ayrıca bkz., Hüseyin Akıllı, "Eski Mozaikin Yerinde Koruma ve Onarımı: Yeni Bir Uygulama", Sanat Tarihi Y›ll›¤›, Sayı: XIII, İstanbul,1988, s.11-18, (s12).
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küçük boyutlu(1x1-1,5) kare ve/veya dikdörtgen tesseralar kullanılmıştır. Genel olarak
kireç taşı, tuğla ve mermer olmak üzere üç farklı malzemeden kesilerek imal edilen tesseralarda beyaz-krem, beyaz, gri-mavi, gri, kırmızı, bordo, pembe, siyah, hardal sarısı
olmak üzere toplam 9 farklı renk görülmektedir.
Mozaik yapım katları, altta sert toprak üzerinde tuğla kırıkları ve çok yuvarlak
taşlardan oluşan ve 5-10 cm. kalınlığındaki blokaj (statuman) üzerinde (tesviyeyi sağlamak için yapılmış) 3-4 cm. kalınlığında rudus ve 2-3 cm. kalınlığındaki nucleustan
oluşan kalın ve ince harç katlarından sonra, yatak harcıyla bağlantısı sağlanan tesselatum tabakasından meydana getirilmiştir. Harç katlarını oluşturan rudus ve nucleusta
kum ve kireç dışında harca pembelik veren tuğla tozu ve kırığı, yatak harcında daha
çok oranda kireç kullanılmıştır.
Mozaiklerde görülen bozulmalar yapısal ve yüzeysel olarak iki ana grup olarak
karşımıza çıkmıştır. Bozulmalar, daha çok gömü ortamında uzun süre kalmalarıyla oluşan toprak altı su hareketleri ve bitki gelişimine bağlı olarak taşıyıcı harçlardaki zayıflama-ayrılma ve tesseralardaki bozulmalar olarak tespit edilmiştir.
Mozaiklerde uygulanan konservasyon işlemleri, eserlerin bulundukları yerde (in
situ); konumlarda, korunması ilkesine bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. Mozaikler, temizlik yanında, yüzey ve altında kalan harç katlarına müdahale edilerek sağlamlaştırılmış ve zamanla uğradıkları bozulma etkileri stabilize edilmiştir.
Konservasyon uygulamaları tamamlanan mozaiklerin yüzeyleri, başka bir çözüm
bulunamadığı için, kum ve toprak tabakasıyla oluşturulan bir örtü ile kapatılmışlardır.
Dileğimiz, durumları iyileştirilmiş olsalar da, bozulma faktörlerinin (yağış, bitki gelişimi
gibi) tehdidi altındaki bu üç mozaik için daha korunaklı bir ortamın oluşturulması ve sergilenmelerinin sağlanmasıdır.
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Resim 1: Side antik kenti,
Sütunlu Cadde ve
mozaikler (güneyden kuzeye)

Resim 2: III No.lu mozaik, yüzeyin temizlenerek
ortaya çıkarılması

Resim 3: II No.lu mozaik,
temizlik çalışmaları, lacuneaların temizliği
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Resim 4: II No.lu mozaik,
tesseralar arasındaki toprak
dolgunun temizliği (Foto: B. Eskici)

Resim 5: I No.lu mozaik, mozaik yüzeyde son temizlik
işlemi

Resim 6: II No.lu mozaik, harç
enjeksiyonu ile sağlamlaştırma çalışması
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Resim 7: I No.lu mozaik, tesselatumda sağlamlaştırma

Resim 8: II No.lu mozaik, lacunealarda tessera örgüsü (Foto:
B. Eskici)

Resim 9: II No.lu mozaik,
lacunealarda mıcır dolgu
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Resim 10: II No.lu mozaik, lacuneaların kireç harcı ile tesviyesi

Resim 11: III No.lu mozaik, lacunealarda
harç ile tamamlama
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Resim 12: I No.lu mozaik, konservasyon öncesi ve
sonrası

Resim 13: II No.lu mozaik, konservasyon öncesi ve sonrası
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Resim 14: III No.lu mozaik, konservasyon
öncesi ve sonrası

Resim 15: III No.lu mozaik, konservasyon
öncesi ve sonrası, detay
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MERSİN KIZ KALESİ İSKELETLERİNİN
PALEOANTROPOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Ayla SEV‹M*
Iﬂ›n GÜNAY
Zehra SATAR

G‹R‹ﬁ
Anadolu toprakları üzerinde, insanların yerleşik hayata geçip hayvanları ve buğdayı evcilleştirdikleri Neolitik Dönemden başlayarak günümüze kadar, değişik kültürlere ve inançlara sahip çok çeşitli toplumlar ve topluluklar yaşam sürmüştür. Bunlar gerek kültürel gerekse morfolojik açıdan kimi zaman birbirleriyle benzerlik içerisindeyken,
kimi zaman da birbirlerinden farklılaşmaktadır. Özellikle farklı zaman ve mekânlarda
yaşamış olan toplumlar birbirlerinden oldukça farklı özellikler sergilemektedir. Toplumların ve bireylerin benzerlikleri ve farklılıkları (akrabalık ilişkileri), morfolojileri, sağlık yapıları, nüfus dağılımları gibi konular hakkında bilgi elde etmenin en iyi yollarından biri,
onlara ait iskelet kalıntılarının incelenmesidir. Bu çalışmanın konusunu da Kız Kalesi’nde ele geçirilen iskeletler oluşturmuştur.
Kız Kalesi (İç kale), Mersin-Silifke karayolunun 60. km.sinde, Kız Kalesi Beldesi, Korykos antik kenti sınırları içerisinde ve karaya çok yakın bir ada üzerinde yer almaktadır. M.Ö. 1. yüzyılda bastırılan sikkelere dayanılarak, bağımsız bir yerleşim alanı olduğu anlaşılan Korykos kenti, M. Ö. 72’de Roma egemenliğine girmiş; Roma ve
Bizans Döneminde önemli bir liman kenti olmuştur. 1361 yılında Kıbrıs Krallığı’nın koruması altına girmiş olan İç kale, 1448 yılında Karamanoğlu Beyliği’nin buyruğuna geçmiş ve son olarak da Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kalenin karaya en yakın mesafesi 400 m. dir. Birçok kulenin kuşattığı kale, Akdeniz kıyısındaki Korykos kenti ve dış
kalenin (karadaki kale) savunmasına yardımcı olmak amacıyla yapılmış bir gözetleme
ve ön savunma kalesi niteliği taşımaktadır (Gürkan ve Ünlü, 2002).
Bu çalışmanın materyalini oluşturan Mersin Kız Kalesi iskeletleri, İçel Müzesi
adına Arkeolog F. Güler Gürkan başkanlığında ve Müze Araştırmacısı Yaşar Ünlü’nün
katılımı ile, 05.10.2001-03.11.2001 tarihlerinde İçel İli, Erdemli İlçesi, Kız Kalesi Beldesi’nde bulunan Kız Kalesi’nde yapılan "2001 Yılı Kız Kalesi Temizlik Kazısı" çalışmaları sırasında ele geçirilmiştir. Kazı çalışmaları sırasında toplam 26 bireye ait iskelet ka*
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İskeletler üzerinde çalışabilmemize olanak tanıyan Sayın F. Güler Gürkan’la Yaşar Ünlü’ye ve laboratuvar çalışmasındaki özverili çalışmasından dolayı lisans öğrencimiz Dilay Gönen’e çok teşekkür ederiz.
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lıntısının bulunduğundan söz edilmektedir (Gürkan ve Ünlü, 2002). Bulunan iskeletlerden 1-17 No.lu olanlar kazı çalışmaları devam ettiği sırada, Mersin Savcılığı tarafından
İstanbul Adli Tıp Kurumu’na teslim edilmiştir. 18-24 No.lu iskeletler ise 2004 yılında incelenmek üzere Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Laboratuvarı’na getirilmiştir. Mezarlık buluntularına (seramik parçaları, boncuk taneleri gibi) dayanılarak, iskeletlerin Roma-Bizans dönemine ait oldukları düşünülmektedir. Ancak, Rahibe Teresa’ya ait bir kolyenin bulunması bunların daha çok Bizans Dönemi insanları olabileceğine işaret etmektedir (Gürkan ve Ünlü,
2002).
MATERYAL VE METOT
Paleoantropoloji laboratuvarında incelemeye alınan Kız Kalesi iskeletlerinin öncelikle temizlik ve onarımları yapılmış daha sonra her bir bireyin cinsiyet ve yaşları belirlenmiştir. Yaş tahmini; suturların kaynaşma aşamaları, dental aşınma, epifiz kaynaşması ve symphysis pubisin morfolojik özelliklerine bakılarak yapılmıştır. Cinsiyet tayini
ise; pelvis iskeletini oluşturan kemiklerdeki özellikler ve kafatası iskeletini oluşturan kemiklerdeki cinsiyetlere özgü özellikler ile kol ve bacaklardaki kas yapışma izleri ve kemik kütleviliklerine bakılarak yapılmıştır (Workshop of European Anthropologist, 1980).
Bireylerin morfolojik yapıları ve boy uzunluklarının belirlenmesi için iskeletlerin
mevcut olan bölümlerinden antropometrik ölçüler alınmış ve bu ölçülerden endisler hesaplanmıştır (Olivier, 1969). Bu iskeletlerin boy uzunluklarının hesaplanmasında Pearson, Trotter-Gleser ve Sağır’ın boy formüllerinden yararlanılarak, uzun kemikleri iyi korunmuş olan bireylerin tahmini boyları hesaplanmıştır (Olivier, 1969; Sağır 2000). Ayrıca bireylerin sağlık yapılarının değerlendirilmesi için kemikler üzerindeki patolojik lezyonlar belirlenerek yorumlanmıştır (Ortnar ve Putschar, 1985).
BULGULAR
DEMOGRAF‹K VE MORFOLOJ‹K YAPI
Kız Kalesi’nden toplam 7 birey incelenmiştir. Her bir birey tek tek temizlenerek
onarımı yapıldıktan sonra yaş tahmini ve cinsiyet tayinleri yapılmıştır:
18 No.lu birey D1 açması içerisinde dolgu toprağın 30 cm. altında, başı batıda,
ayakları doğuda, eller karında birleştirilmiş olarak bulunmuştur. Göğsün alt kesimindeki omurların birinin üzerinde, küçük bir deliği olan metal bir plâket ve metal küçük bir
halka, biraz daha altta metal bir kolye, karında birleştirilmiş ellerin altında ise andız
ağacından yapılmış 47 adet tespih tanesi bulunmuştur (Gürkan ve Ünlü, 2002).
Yapılan incelemeler sonucunda bu iskeletin 30-40 yaşlarında, Narin Akdeniz ırkını temsil eden bir erkek bireye ait olduğu belirlenmiştir. M 18 No.lu bireyin üst çenesinde yer alan ikinci azı dişlerinde apse ve ölüm öncesi diş kaybı saptanmıştır. Bu bireye ait toplam 14 vertebra incelenmiştir. 4 vertebra gövdesinde, bireyin bel rahatsızlığı geçirdiğini gösteren, schmorl nodül’ü adı verilen belirgin bir patolojik olgu saptanmıştır. 18 No.lu bireyin sacrumu hyper basal bir yapıya sahiptir.
19 No.lu iskelet E5 mekânı içerisinde mozaik üzerine açılan bir alana, batı-doğu
yönünde, eller karında birleştirilmiş bir biçimde bulunmuştur (Gürkan ve Ünlü, 2002).
44 ila 50 yaşları arasında bir erkek olan bu birey, Alpin ve Akdeniz ırkının özelliklerini birlikte taşımaktadır. M 19 No.lu bireye ait toplam 24 vertebra incelenmiştir. Vertebralarda schmorl nodülü, osteofit sacrumda sacralizasyon (5.bel omuru ile 1. sacral
omurun kaynaşması) ve enfeksiyona ilişkin bulgular saptanmıştır. Enfeksiyondan dolayı sternum deforme olmuştur. Coxaede ekstra kemik çıkıntıları mevcuttur. Alt çenenin
sağ tarafında yer alan üç azı dişi (M1, M2, M3) ölümden önce düşmüştür. Damak bölgesi ile alt çenenin ramusu bireyin geçirmiş olduğu hastalık nedeniyle tahribata uğramıştır. Üst çenede sol birinci ve ikinci azı dişleri ölümden önce düşmüş, üst çenenin
sağ yarımında ise köke kadar çürük ve aşınma görülürken sağ birinci azı dişinde apse
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belirlenmiştir. Bunun yanı sıra çene kemiklerinde periodental bir rahatsızlıktan kaynaklı alveol kaybı gözlenmiştir.
M 19’un iskeleti bütün olarak değerlendirildiğinde uzun boylu ve narin yapılı bir
birey olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra M 19’da diğer bireylerde gözlenmeyen
ve Eski Anadolu toplumları arasında da oldukça nadir rastlanan bir özellik olan maxillar prognatizma (üst çenenin öne doğru çıkık oluşu) saptandı (Resim: 1). Bu bireyin hemen hemen tüm kemiklerinin gövde ve eklem yüzeylerinde deformasyon ile kemik kortikalinde (Humerus ve tibia proksimali, Claviculan›n sternal uçlarında, Fossa acetabulum, Femur distalinde) doku tahribatları gözlenmiştir (Resim: 2). Costaların sternal uçlarında ileri derecede deformasyon ile calcaneusta ekstra kemik oluşumları mevcuttur.
Kafa iskeletinin sutural bölgelerinde kemikçikler (intersutural kemikler) vardır. Basilarde condylus occipitalis çevresinde porotik bir oluşum söz konusudur. 19 No.lu bu bireyde, nedeni kesin olarak anlaşılamayan ancak muhtemelen endokrin sistemi bozukluğuna dayalı ve tüm vücudu etkileyen bir rahatsızlık geçirmiş olduğunu söylemek mümkündür.
20 No.lu iskelet yine E5 mekânı içerisinde 19 No.lu gömünün kuzeyinde ve mozaik tabanlı odanın kuzey duvarı bitişiğinde bulunmuştur. Batı-doğu yönünde bulunan
bu iskelet bir çocuğa aittir ve başı mevcut değildir (Gürkan ve Ünlü, 2002). Yaklaşık olarak 2,5 yaşlarında bir bebeğe ait bu iskeletin çok az bir bölümünün bulunması nedeniyle ayrıntılı bir inceleme yapılamamıştır. Mevcut kemikler üzerinde herhangi bir patolojik bulgu saptanmamıştır.
21 No.lu iskelet E 1 açmasında, başı kuzeybatı, ayaklar güneydoğuda eller karında birleştirilmiş şekilde dolgu toprağın 25 cm. altında ele geçirilmiştir (Gürkan ve Ünlü, 2002). Bireye ait iskelet parçaları incelendiğinde, 30-35 yaşları arasında erişkin bir
erkeğe ait olduğu anlaşılmıştır. Kafatasında Alpin ırkın özelliklerini taşıyan bu bireyin
oldukça narin yapılı özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. M 21’in kemiklerinin eklem
yüzeylerinde romatizmal hastalıkların izlerini taşıyan kemik çıkıntılar belirlenmiştir. Bu
bireye ait toplam 16 vertebra incelendi, incelenen bu vertebraların sekizinde schmor
nodülü gözlenmiştir. Bireyin her iki tibias›nda eğrilik mevcuttur, claviculada da enfeksiyonun izlerini taşıyan oluşumlar bulunmaktadır. Dişlerde az derecede hypoplasia belirlenmiştir.
21 No.lu bireyde belirlenen varyasyonlar oldukça önemlidir ve çok nadir karşılaşılan özelliklerdir. Bireyin sternumu dört parçalı, erişkin bir birey olmasına karşın 1. ve
2. sacral omurlar henüz kaynaşmamış, cranial suturlarda da anomali gözlendi. Bunun
yanı sıra bireyin scapulalar›n›n processus acromialis’leri (bilateral) ayrı parçalar olarak
ele geçirildi (Resim: 3, 4, 5). Bu özellik şimdiye kadar incelenmiş olan Eski Anadolu toplumlarından, sadece Zank Höyük iskeletlerinden bir bireyde tek taraflı olarak saptanmıştı (Afacan, 1999).
22 No.lu iskelet şapel içerisinde, kuzey duvarının yanında, moloz üst seviyesinin 40 cm. altında, baş batıda, ayaklar doğuda olacak şekilde ele geçirilmiştir. Bu iskeletin vücut bütünlüğü tam değildir (Gürkan ve Ünlü, 2002).
50 yaş üstü kadın olarak belirlenen bu bireyin kafatası ele geçirilememiştir. M 22
No.lu bireyin ele geçirilen toplam vertebra sayısı 7’dir. Vertebralarında yaşa bağlı çökmeler gözlenmiştir. Bireye ait az sayıda kemik ele geçirildiğinden ayrıntılı bir inceleme
yapılamamıştır. Mevcut kemiklerde herhangi bir patoloji gözlenmemiştir.
M 23 No.lu iskeletin kafatası ele geçirilememiştir. Mevcut kemiklerden 30-35
yaşlarında bir kadına ait olduğu saptanmıştır. Toplam vertebra sayısı 23’tür ve bunlarda herhangi bir patoloji tespit edilmemiştir. Ayrıca mevcut diğer kemiklerde de herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır. Sağ tibianın lateral kondülünde ekstra kemik çıkıntısı
vardır. Sol tibia distalinde, kemik yüzeyinde doku deformasyonları gözlenmiştir. M 23
No.lu bireyin dişlerinde az derecede aşınma, az derecede hypoplasia ve az derecede
diş taşı tespit edilmiştir. M1’de çürük ve apse vardır. Sağ patellada vastus çenti¤i gözlenmiştir ve sacrumu hypobasaldır.
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M 24 No.lu iskelet 25-30 yaşlarında bir erkeğe aittir, ırkı Akdeniz olarak belirlenmiştir. M 24’ün ele geçirilen toplam vertebra sayısı 24’tür. 8 vertebrada schmorl tespit
edilmiştir. Sol tibia distalinde ve bir Metacarpalde osteomyelite bağlı olarak şişme gözlenmiştir. Ayrıca tibianın üst yüzeyinde de doku bozukluğu görülmektedir. Sternumda
enfeksiyon izi tespit edilmiştir. Sacrum kanatlarının dorsalinde her iki tarafta, foramen
sacraleler dışında fasiyes auricularisin hemen arkasında, ikişer adet delik tespit edilmiştir. Sağ ulnanın distalinde kemik eğriliği saptanmıştır. Az derecede diş taşı ve
hypoplasia vardır. Sağ M2 premortem kayıptır.
İncelenen 7 bireyin 2’si kadın ve 4’ü erkek olarak tespit edilmiştir. 20 No.lu birey
ise yaklaşık 2,5 yaşlarında bir bebeğe aittir. İncelenen bireylerin çoğunluğunu erkekler
oluşturmuştur; bunların morfolojik yapıları değerlendirildiğinde, Akdeniz ağırlıklı olduğu
anlaşılmaktadır (Tablo: 1).
İskelet No.
KK01M18
KK01M19
KK01M20
KK01M21
KK01M22
KK01M23
KK01M24

Cinsiyet
Erkek
Erkek
Bebek
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek

Yaş
30-40
44-50
0-2,5
30-35
50+
30-35
25-30

Irk
Narin Akdeniz
Alpin-Akdeniz
Alpin

Akdeniz

Tablo 1: Kız Kalesi iskeletlerinin demografik ve morfolojik dağılımı3

Uzun kemikleri sağlam olan bireylerin boy uzunlukları Pearson, Trotter-Gleser
ve Sağır’ın geliştirdikleri formüllerden yararlanılarak hesaplanmıştır (Tablo: 2). Bu hesaplamalar doğrultusunda Kız Kalesi insanlarının hem erkekleri hem de kadınları, Martin boy sınıflamasına göre uzun boy kategorisinde yer almaktadırlar (Martin and Saller,
1962).
Metot
Pearson
Trotter-Gleser
Sağır

Erkek
N
4
4
4

ortalama
170,51
175,61
174,14

SS
4,18
5,16
4,31

Kadın
N
2
2
2

ortalama
155,03
159,68
162,05

SS
0,95
1,34
0,9

Tablo 2 : Kız Kalesi insanlarının boy uzunlukları

İncelenen iskeletlerin mevcut kafatasları ve vücut kemikleri paleoantropolojk açıdan değerlendirilmiş, bunlardan çeşitli ölçüler alınarak bu ölçülerden gerekli endisler
hesaplanmıştır (Tablo: 3, 4, 5 ve 6).

1

İskeletler üzerinde belirlenen paleopatolojik bulguların ve varyasyonların tahribata uğramaması için yaş tayini yapılırken proksimal humerus ve femur kesilmemiştir. Diğer kriterlerden yararlanarak yaş tayini yapılmıştır.
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Kafatası Ölçüleri
Maks. kafa uzunluğu
Maks. kafa genişliği
Kafa kaidesi uzunluğu
Yüz derinliği
Mak. alın genişliği
Minimum alın genişiliği
Basion-Bregma yüksekliği
Porion-Porion uzunluğu
Porion-Bregma yüksekliği
Frontal yay
Frontal doğru
Parietal yay
Parietal doğru
Occipital yay
Occipital doğru
Horizontal çevre
Morfolojik yüz yük.
Üst yüz yük.
Orbital yükseklik
Orbital genişlik
Bizigomatik genişlik
Nasal yükseklik
Nasal genişlik
Palatal yükseklik
Palatal genişlik
Bikondilar genişlik
Bigonial genişlik
Mand. göv. uzunluğu
Mand. göv. kal (For.ment)
Minumum ramus
Ramus yüksekliği
Gonial açı
Dental uzunluk (Maksilla)
Dental uzunluk (Mand.)

Kadın
N
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Ortalama
183
140
102,5
93,5
119,5
100,5
141
123,5
134
128,5
115,5
127
114,5
121
100
528,5
122
76
37
44,5
132
52,5
21,5
52

SS
7,07
9,90
2,12
9,19
6,36
3,54
1,41
3,53
4,24
3,54
0,71
5,66
4,95
2,83
1,41
4,95
4,24
1,41
2,82
0,71

2
4
3
4
3
3
3

128
103
100,5
13,5
30
71
116

7,07
6,36
0,71
4
7,07
14,14

2

46,5

0,71

3,51
0,71
45
37

Tablo 3: Kız Kalesi iskeletlerinin kafataslarından alınan ölçüleri
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KK01M23

104
36
56
117
43
48

Kafatası Endisleri
Cranial e.
Alın – kafa e.
Transvers frontal e.
Cranial yük-uzlk e.
Cranial yük-gen e.
Sagittal alın e.
sagittal parietal e.
Sagittal occipital e.
Üst yüz e.
total yüz e.
Nasal e.
Orbital e.
Mand. uzlk-gen e.
transvers kafa-yüz e.
Palatal e.

Erkek
N
Ortalama
2
76,7
2
72,05
2
84,3
2
56,05
2
73,4
2
89,9
3
94,7
3
82,65
2
57,55
2
92,45
2
41,1
2
83,15
3
97,6
2
94,55

SS
8,34
7,57
7,5
3,32
3,68
2,97
6,36
0,78
1,06
3,18
4,1
5,02
0,57
6,72

Grubu
Dolichocefal
Eurymetopia
Divergent
Chamaecrane
Tapeinocrane
Chamemetop

Leptoprosopic
Leptorhine
Mesoconch
Dolichognath
Criptozygy
mesostaphyline

Kadın
KK01M23

82,2

Tablo 4 : Kız Kalesi iskeletlerinin kafatası endisleri
Erkek
N
ortalama
HUMERUS
Mak.uzunluk
Fizyolojik uzunluk
Gövde ortası maksimum çap
Gövde ortası minimum çap
Minimum çevre
Alt epifiz genişliği
Caput genişliği
Caput yüksekliği
RADIUS
Mak. uzunluk
Fizyolojik uzunluk
Gövde ortası transvers çap
Gövde ortası sagittal çap
Minimum çevre
ULNA
Mak. uzunluk
Fizyolojik uzunluk
Üst transvers çap
Üst sagittal çap
Minimum çevre
FEMUR
Mak.uzunluk
Fizyolojik uzunluk

SS

Kadın
N
ortalama

SS

4
4
4
4
4
4
4
4

336
330,5
23,25
19,75
66,75
63,5
43
45,5

18,6
15,8
2,06
1,71
2,22
2,65
2,16
1,3

1
1
2
2
2
2
1
1

308
305
19,5
15,5
60
52,5
40
41

0,71
0,71
2,83
2,12

3
3
4
4
4

251,3
237
17,75
13
44,8

3,5
3,6
1,3
1,4
2,7

2
2
2
2
2

221
208
15
11,5
42,5

2,83
1,41
0
0,71
3,54

3
3
4
4
4

266
233,7
18,3
23,5
40,3

6,9
4,2
2,9
1,3
3,5

1
1
2
2
2

245
212
20
24
40

1,41
2,83
2,83

4
4

474,5
467

22,5
20,7

1
1

413
408
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Fizyolojik tronchanter uzunluğu
Gövde ortası transvers çap
Gövde ortası sagittal çap
Gövde ortası çevre
Trochanter altı transvers çap
Trochanter altı transvers çap
Alt epifiz genişliği
TIBIA
Mak.uzunluk
Fizyolojik uzunluk
Gövde ortası transvers çap
Gövde ortası sagittal çap
Gövde ortası çevre
Minimum çevre
For. nutricium hiz. trans.çap
For. nutricium hiz. sagittal çap
FIBULA
Maksimum uzunluk
Minimum çevre
Gövde ortası maksimum çap
Gövde ortası minimum çap
CLAVICULA
Maksimum uzunluk
Gövde ortası maksimum çap
Gövde ortası çevre
COXAE
Coxae yüksekliği
İlium genişliği
İlium kanat yüksekliği
İlium yüksekliği
İschium uzunluğu
Pubis uzunluğu
Pubis genişliği
İncisura ischiadica major geniş.
İncisura ischiadica major der.
İncisura ischiadica major açısı
Foramen obturatum genişliği
Foramen obturatum yüksekliği
Symphysis pubis yüksekliği
Symphysis pubis genişliği
Fossa iliac derinlik
Facies auricularis genişliği
Facies auricularis yüksekliği
SACRUM
Sacrum uzunluğu
Sacrum genişliği

4
4
4
4
4
4
4

446,5
27,5
31,5
94,8
32,8
26,8
81,3

19,8
1,3
0,6
5,3
1,5
0,5
2,5

1
2
2
2
2
2
2

390
23,5
26,5
80
29
27,5
74,5

3
3
4
4
4
4
4
4

380
365,3
23
31,3
91,3
76
25,3
35,8

13,2
15
2,2
0,9
5,1
4,9
2,1
0,9

1
1
1
1
1
1
1
1

350
340
23
31
89
78
25
36

2
3
2
2

366
37,3
17,5
11,5

25,5
3,1
3,5
2,1

1
1
1
1

340
40
16
12

1
1
1

154
15
40

1
1
1

147
13
50

3
3
3
3
3
3
1
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3

216,7
152,7
103,7
139,3
88,3
73
16
47
36,7
61
52,3
36,3
44
17
18,7
70,7
72,3

12,7
6,4
8,4
4,9
7,6
3,5

197,5
137,5
111
122
83,5
66

6,1
2,9
7,1
4,9
2,1
3,6
2,6
4,6
8,1
2,1

47
35,5
57
54
32

2
2

132
113

19,8
4,2

105
113

73

57
66

2,12
0,71
2,83
4,24
0,71
2,12

Sacrum derinliği
Hiatus uzunluğu
Hiatus genişliği
METACARPEL
1. MC
2. MC
3. MC
4. MC
5. MC
METATARSEL
1. MT
2. MT
3. MT
4. MT
5. MT
SCAPULA
Mak. Scapula yüksekliği
Mak. Scapula genişliği

2
2
2

21,5
35
14

1
1
1
1
1

61
76
70
69
76

1
1
2
2
2

63
80
75
70,5
73

1
1

173
115

10,6
7,1
4,2

16,5

8,5
3,5
4,3

Tablo 5: Kız Kalesi iskeletlerinin vücut kemiklerinden alınan ölçüler

Erkek
N

Kadın
ortalama

SS

Grubu

N

Humerus
Robustness e.

4

19,25

1,3

Yassılık e.

4

85,4

9,7

Radiohumeral e.

3

75,3

Robustness e.

1

Yassılık e.

2

79,6

4,2

Radiohumeral e.

1

72,4

3

70,13

6,2

RadiusunYassılık e.

2

76,65

eurybrachia

Radius
RadiusunYassılık e.

SS

Grubu

20
6,5

eurybrachia

Radius

Ulna

4,7

Ulna

Robustness e.

3

14,63

1,2

Platoleni e.

4

77,6

11

platoleneal

Clavicula

Robustness e.

1

17

Platoleni e.

2

83,6

3,9

uroleneal

Clavicula

Robustness e.

1

25,9

Claviculahumeral e.

1

45,3

kısa

Scapula
Scapular e.

ortalama

Humerus

Robustness e.

1

34

Claviculahumeral e.

1

47,7

orta

Scapula
1

66,5

mesomorph

Robustness e.

4

12,5

0,7

Femurun
platimeri e.

4

81,8

2,8

platymeria
orta

Femur

Scapular e.
Femur

Femurun plaster e.

4

114,6

6

Humerofemoral e.

4

70,8

0,8

Intermemebral Endis

2

68,9

Robustness e.

1

28,3

Femurun
platimeri endisi

2

96,1

16,5 euromeria

Femurun plaster e.

2

96,3

16,5 plaster yok

Humerofemoral e.
Intermemebral Endis

Tibia

Tibia

Robustness e.

4

51,9

64

Cnemical e.

3

137,3

17

Crural e.

3

80,4

2,7

yuvarlak

Robustness e.

1

22,3

Cnemical e.

1

144

Crural e.

74

yuvarlak

Fibula
Robustness e.

Fibula
2

6,6

4,5

Robustness e.

Coxae

1

11,8

Coxae

Ilium genişlik e.

3

43,3

56

Ilium genişlik e.

2

115,8

2,8

Ischium pubis e.

3

82,9

5,2

Ischium pubis e.

2

69,2

16,1

2

86,7

16

Sarum e.

1

105,6

Sacrum
Sarum e.

Sacrum

Tablo 6: Kız Kalesi iskeletlerinin vücut kemiklerinin endisleri

‹SKELETLER‹N GENEL DE⁄ERLEND‹RMES‹
Kız Kalesinde ele geçirilmiş ve bizim üzerinde çalıştığımız iskeletlerin genel bir
değerlendirmesi yapıldığında, incelenen bireylerin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu, kadınların ve çocukların çok az sayıda olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra bu bireylerin büyük bir bölümünün dolikosefal kafa yapısına sahip olduğu, genellikle Narin
Akdeniz grubunu temsil ettiği anlaşılmaktadır. Bireylerden birisinde maksillar prognatizma saptanmıştır. Bu durum genelde, Anadolu toplumlarında nadir rastlanan bir özelliktir. Bununla birlikte, yetişkin bir bireyde sternum dört parçalıdır, scapulalarının acromionları ile sacrumun bir ve ikinci vertebraları kaynaşmamıştır. Ayrıca cranial suturlarda da anomali belirlenmiştir.
Sonuç olarak, Kız Kalesi insanları uzun boylu, narin yapılıdır ve birçok varyasyona sahiptir. Daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu’na verilmiş olan iskeletlerde kültürel diş deformasyonu da belirlenmiştir (Yılmaz, 2004). Kız Kalesi insanlarının tüm bu
özellikleri dikkate alındığında, bu insanların Anadolu’nun yerleşik halkları olmaktan
çok, dışarıdan kaleye gelmiş veya getirilmiş olabilecekleri izlenimini uyandırmaktadır.
Ancak bu konuda kesin yorumların yapılabilmesi için iskeletlerin tamamının değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kız Kalesi’nden şimdiye kadar toplam 26 iskeletin çıkarıldığı belirtilmiştir (Güler
ve Ünlü, 2002). Bu çalışma sadece 18-24 No.lu iskeletler üzerinde gerçekleştirildiği için
bir "Ön Çalışma" niteliğini taşımaktadır. Diğer iskeletler şu anda İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda bulunduğundan henüz bu materyal değerlendirmeye dahil edilmemekle birlikte, gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Bunlar da incelendikten ve DNA analizleri yapıldıktan sonra Kız Kalesi insanları hakkında kesin bilgiler verilebilecektir.
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Resim 1: M19 No.lu bireyin kafatası

Resim 2: M19 No.lu bireyin tibiası
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Resim 3: M21 No.lu bireyin sol scapulası

Resim 4: M21 No.lu bireyin scapulaları

Resim 5: M21 No.lu bireyin sternumu
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ALTINTEPE URARTU İSKELETLERİNİN
PALEOANTROPOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayhan Y‹⁄‹T*
P›nar GÖZLÜK
A. Cem ERKMAN
Asuman ÇIRAK
Nevin ﬁ‹MﬁEK

G‹R‹ﬁ
Urartu Krallığının başkenti ve en büyük kenti olan Tuşpa’nın binlerce yıllık bir
geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. M.Ö. IX. yüzyılın ortalarından itibaren önem kazanan bu kentin önemli sayıda bir nüfusu barındırdığı tahmin edilmektedir. Önemini yüzyıllarca korumuş olan bu kentin geniş bir nekropolü olması gerekmektedir. Ancak yakın
bir geçmişe kadar bu konuda hiçbir bilgi yoktu. Van Kalesi kayalıkları üzerinde yalnızca krala özgü gömülerle ilgili toplam 7 adet kaya mezar vardı. Buna karşın sayıları onbinlerle ifade edilen Urartu halkı nereye gömülüydü? 1997,1998 ve 1999 yıllarında yapılan kazılarla bu kentin nekropol alanının bir kısmı gün ışığına çıkarılmıştır (Sevin, Özfırat ve Kavaklı 1999). Tuşpa-Altıntepe Urartu Nekropolü, Van İli merkezi Şemsibey
Mahallesi’nde, Yeni Sanayi Çarsısı ile Van-Erciş-Ağrı karayolunun güneyinde uzanan
dalgalı sırtlarda yer almakta ve güney sınırını tren yolu hattı oluşturmaktadır.Urartu
Krallığı’nın başkenti Tuşpa’nın 2 km. kadar kuzeyinde yer alan nekropol alanı kaçak
kazılar sonucu ağır bir tahribatla karşı karşıya kalması nedeniyle ilk olarak 22 Temmuz
-19 Ağustos 1997 ve daha sonra 1998-1999 yıllarında Van Müze Müdürü Ersin Kavaklı başkanlığında ve Prof. Dr. Veli Sevin’in bilimsel katılımı ile üç kurtarma kazısı yapılmıştır (Sevin ve Kavaklı,1997; 1998).
1997 yılında 14, 1998 yılında 19 ve 1999 yılında 5 adet mezarın temizlik ve restorasyon çalışması tamamlanmıştır. Bu incelenen mezarlar içinde en yoğun olan grup
kaya mezarlarıdır. M.Ö. 1. binyıla ait insan kemikleri mezar odalarında dağınık durumda bulunduğundan kemikler birbirine karışmıştır.
Nekropolde şimdiye kadar 3 tür gömü belirlenmiştir (Sevin, Özfırat ve Kavaklı 1999).
A) Kaya Mezarları (KM)
B) Toprak Mezarlar (TM)
C) Urna (Ur)
*
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MATERYAL-METOT
Bu çalışmanın kapsamını, Altıntepe nekropolünde açılan toplam 38 mezardan
elde edilen 152 bireye ait iskeletin paleoantropolojik açıdan incelenmesi oluşturmaktadır. İskeletlerin temizlik ve onarım işlemlerinin ardından, bireylerin yaş ve cinsiyetleri
belirlenmiştir. Bebek ve çocuklarda dental yaşlandırmada, genç erişkinlerde epifizyal
yaşlandırma, erişkinlerde ise, clavicula, spongiosa, suturların kaynaşma dereceleri,
simfizyal, dental aşınma ve kompleks yaşlandırma metotları kullanılırken, cinsiyet belirlenmesinde kemiklerin genel yapılarına bakılarak özellikle kafatası ve pelvisteki kriterlerden yararlanılmıştır. Paleopatolojik bulguların saptanmasında ise Ortner ve
Putschar’in (1985), Brothwell’in (1981), Bouville’in (1983) ve Kumar, Cotran ve Robbins’in (2000) çalışmalarından yararlanılmıştır.
BULGULAR VE DE⁄ERLEND‹RME

Fetus
Bebek
Çocuk
Kadın
Erkek
Cinsiyeti Belirsiz
Toplam

Kaya Mezarı
1
3
12
31
43
23
113

Toprak Mezar
1
1
2
5
1
10

Urne Sondaj
1
1
4
3
4
3
13
8
21

Toplam
1
4
14
38
55
40
152

%
0,65
2,63
9,21
25
36,18
26,97
100

Tablo 1: Paleodemografik dağılım

KAFATASI ÖLÇÜMLERİ
Mak.Kafa Uz.
Mak.Kafa Gen
Kafa Kaidesi Uzun
Min.Alın Gen
Maks.Alın Gen
Basion-Bregma Yüksekliği
Porion-Porion Yük
Biauricular Genişlik
Porion-Bregma Yüksekliği
Frontal Yay
Frontal Doğru
Parietal Yay
Parietal Doğru
Occipital Yay
Occipital Doğru
Horizontal Çevre
Biokondilar Genişlik
Biogonal Genişlik
Mandib. Göv.Yük.(Molar)
Mand.Göv.Yük.(For.Ment)
Man.göv.yük(sym)
Mand.Göv. Kal.(For Ment)
Min.Ramus
Ramus Yük

n
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
2
3
3

ERKEK
Ortalama
192,5
131,5
139
103
114
139
125
124
132
108
97,5
132
173
114
95,8
488
106,8
75,76
27,76
28,4
9,8
32,9
56,5

SS
1,5
13,5
5,51
7
1,62
2,31
0,14
0,37
6,87

n
2
3
2
3
1
1
2
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
-
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KADIN
Ortalama
188,75
133,56
105
109,83
130
133
140,5
123,33
110,7
129,66
115,33
103,75
91,4
495
89,5
24
36
35,8
8
24,7
-

SS
5,75
0,41
5
4,87
2,5
4,71
2,25
3,77
2,05
6,25
4,6
-

n
4
5
1
3
4
1
2
2
3
4
4
4
4
3
3
3
2
4
4
4
1
3
4
3

GENEL
Ortalama
190,62
132,74
139
104,33
110,87
139
127,5
128,5
137,66
119,5
107,4
130,25
129,75
107,16
92,86
492,66
106,8
79,2
26,82
30,3
35,8
9,2
30,85
56,5

SS
4,60
8,69
4,18
4,58
1,76
3,18
4,49
7,79
6,04
3,41
25,03
7,02
4,29
3,29
5,51
8,49
2,15
3,85
0,86
3,56
6,87

İki Foramen Mentl. Ar.Uz
Dental Uzunluk (Maksilla)
Dental Uzun.( Mandibula)
Kafa Endisi
Uzun-Yük Endisi
Geniş-Yük.Endisi
Fronto-Parietal Endisi

2
1
2
1
1
1

44,35
112
68,26
72,21
105,70
71,03

3,35
6,48
-

1
1
2
2

41,5
107,8
70,80
78,66

2,42
4,04

3
1
1
4
1
3

Tablo 2:Altıntepe kafataslarından alınan ölçümler

ERKEK
n

KADIN

Ortalama

ss

n

Ortalama

ss

HUMERUS
Maksimum Uzunl.

3

313,33

0,47

4

298

2

Fizyolojik Uzunl.

3

306,33

1,88

4

295,5

1,5

Maksimum Çap

10

21,48

2,48

8

19,9

0,90

Minimum Çap

10

18,3

2,75

4

15,35

2,57

Çevre

9

63

5,73

4

60,25

4,02

Alt Epifiz Geniş.

4

61,25

1,09

1

60

-

Göv.Ort.Çap

3

62,5

5,30

-

-

-

Diafizyal Endis

10

85,04

7,51

4

76,91

11,16

RADİUS
Maksimum Uzunl.

4

241,85

3,42

3

213,7

9,88

Fizyolojik Uzunl.

4

228,4

0,42

3

212,87

16,96

Göv.Ort.Trans.Çap

7

15,7

1,58

7

13,1

2,07

Göv.Ort.Sag.Çap

7

11,62

1,11

7

10,9

0,96

Min. Çevre

7

44,68

2,80

5

42,59

3,78

Caput Genişliği

3

23,33

0,58

5

17,24

5,69

Caput Kalınlığı

3

8,96

0,02

4

7,12

0,97

Maksimum Uzunluk

4

253,75

3,92

2

233,11

11

Fizyolojik Uzunl.

4

224,5

2,78

2

205,6

7,6

ULNA

Üst Trans.Çap

8

16,38

2,19

4

14,45

2

Üst Sag.Çap

8

18,01

3,17

4

15,4

1,98

Min. Çevre

6

41,66

4,08

3

24,6

14,70

Platoleneal Endis

8

92,83

12,83

4

95,83

20,01

Maksim.Uzunluk

1

430

-

-

-

-

Fizyolojik Uzunl.

1

425

-

-

-

FEMUR

Fiz.Troch.Uzunluk

1

402

-

-

-

-

Göv.Ort.Trans Çap

10

26,47

5,09

4

22,17

1,89
0,19

Göv.Ort.Sag.Çap

10

25,94

5,51

4

22,27

Gövde Ortası Çev.

9

88,11

9,04

4

78

9,19

Troch.Alt Tr.. Çap

8

32,22

5,10

4

30,56

1,77

Troch.Alt Sag.Çap

8

26,52

3,12

4

23,2

1,10

Alt Epifiz Genişl.

1

79,3

-

-

-

-

Kütlevilik Endisi

1

13,41

-

-

-

-

Platymeric Endisi

8

76,79

5,83

4

75,96

1,16

Plastik Endisi

10

97,61

9,36

4

75,92

7,09

81

43,4
112
107,8
69,53
72,21
74,84

3,04
5,05
3,81

TİBİA
Maksimum Uzunl.

1

361

-

-

-

-

Fizyolojik Uzunl.

1

352

-

-

-

-

Göv.Ort.Trans Çap

9

20,01

1,77

7

18,27

1,38

Göv.Ort.Sag.Çap

9

27,92

2,38

7

24,41

3,19

Göv.Ort.Çevre

6

77,5

6,44

2

79,2

4,2

Min.Çevre

7

71,78

3,13

5

67,7

3,67

Foramen Nurt.Hiz.TranÇap 9

21,62

2,09

6

21,06

2,37

Foramen Nurt.Hiz.Sag.Çap 9

30,02

5,46

6

26,85

3,64

Cnemial Endis

71,90

6,30

7

75,44

5,35

9

FİBULA
Maksimum Uzunl.

1

372

-

-

-

-

Min.Çevre

5

37,2

5,19

2

32,5

0,5

Göv.Ort.Maks.Çap

6

14,21

1,89

3

12,2

1,47

Göv.Ort.Min.Çap

6

10,46

2,99

3

10,23

2,04

Maksimum Uzunluk

7

145,91

0,55

2

138,8

0,56

Göv.Ort.Max.Çap

11

11,64

1,88

5

10,66

1,34

Göv.Ort.Çevre

11

36,27

3,44

5

34,3

2,63

CLAVİCULA

Tablo 3: Altıntepe populasyonunun vücut ölçüleri ve endisler
Humerus

Pearson
Trotter-Gleser

Erkek
n
3
3

Ortalama
161,32
166,95

ss
3,48
3,7

Erkek
n
4
4
4

Ortalama
165,03
170,42
168,83

ss
1,33
1,53
1,27

Kadın
n
2
2

Ortalama
153,54
158,09

ss
0,78
0,95

Ortalama
152,66
156,22
154,12

ss
4,05
5,74
4,92

Radius

Pearson
Trotter-Gleser
Sağır

Kadın
n
3
3
3

Tablo 4:Altıntepe bireylerinde boy uzunluğu

PALEOPATOLOJ‹K ANAL‹Z
İskelet materyallerinin paleopatolojik açıdan incelenmesi, bize incelenen populasyonun genel sağlık durumunu vermesi açısından önemlidir. Bu amaç doğrultusunda
Altıntepe iskeletleri incelenmiş ve bu toplumda birçok patolojik olguya rastlanmıştır.
Çene ve Diﬂ Patolojileri
Paleoantropolojik araştırmalarda dişler oldukça önemli materyallerdir. Diş patolojisiyle genetik örüntü, metabolik bozukluklar, besin türleri, besinlerin hazırlanma şekilleri, enfeksiyonel hastalıklar ve ağız hijyeni arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Diş ve çenelerin incelenmesi sonucunda, geçmişte yaşamış insan topluluklarının
ağız ve diş sağlığı, beslenme biçimleri belirlenebildiği gibi, bu verilerden yola çıkılarak
toplumların yaşam şekli ve kültürel yapısı tespit edilebilmektedir. Ayrıca geçmiş dönemde yaşayan topluluklar ile günümüz toplumlarının ağız ve diş sağlığı, diş morfolo82

jileri açısından karşılaştırmaları yapılabilmekte, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konabilmektedir (Özbek 2000; Ortner ve Putschar, 1985).
Bu çalışmada 808 daimî ve 60 süt olmak üzere toplam 868 adet diş incelenmiştir.
Daimî Diş Sayısı
57
89
20

KADIN
ERKEK
ÇOCUK
BELLİ DEĞİL 642
TOPLAM

808

Tablo 5: Daimi diş sayısı
Süt Dişi Sayısı
38
22
60

BEBEK
ÇOCUK
TOPLAM

Tablo 6: Süt dişi sayısı

Erişkin bireylere ait inceleyebildiğimiz 808 diş, 380 alveol ve 63 çene parçası
üzerinde yapılan paleopatolojik analiz sonucunda dental aşınma, diş çürüğü, hypoplasia, diştaşı, apse, premortem diş kaybı ve alveol kaybı gibi lezyonlar saptanmıştır.
Kadın

Erkek

Belirsiz

Genel

Dental Lezyonlar

B

G

%

B

G

%

B

G

%

B

G

%

Çürük (diş)

57

0

0

89

2

2.25

662

21

3.17

808

23

2.85

Hypoplasia (diş)

57

4

7.01

89

6

6.74

662

67

10.12

808

75

9.28

Diştaşı (diş)

57

1

1.75

89

13

14.60

662

77

11.63

808

91

11.26

Apse (alveol)

68

0

0

119

6

5.04

186

6

3.23

380

12

3.16

Premortem (alveol)

68

0

0

119

26

21.85

186

4

2.15

380

30

7.89

Alveol Kaybı (çene)

10

2

20

18

5

27.78

32

1

3.12

63

8

12.70

Tablo 7: Altıntepe toplumunda belirlenen çene ve diş patolojileri

Diﬂ Çürü¤ü: Bir çeşit enfeksiyonel rahatsızlık olan diş çürüklerinin çok veya az oluşu beslenme rejimine bağlıdır (Ortner ve Putschar, 1985). Genetik yapı, diş dokusunun
yapısal özellikleri, ağız florası, beslenme biçimi gibi faktörlere bağlı olarak meydana gelen diş çürüğü için toplam 808 daimî dişe bakılmış düzeltme yapılmaksızın 23 dişte
(%2,85 ) bu oluşuma rastlanmıştır. İncelenen 60 adet süt dişinde çürük gözlenmemiştir.
Hypoplasia: Hypoplasia birçok etmene bağlı olarak meydana gelebilmektedir.
Bunlar arasında; ciddî beslenme yetersizliği (A ve D vitamini eksikliği), kalsiyum magnezyum eksikliği, stres, enfeksiyonel hastalıklar, bebeklerin anne sütünden erken kesilmesi, ateşli çocuk hastalıkları sayılabilir (Goodman, Martin, Armelagson, 1988). Bu
gibi nedenlerle amelogenesis süreçte mine tabakasının kalınlığında birtakım kusurlar
ortaya çıkmakta bu da hypoplasia olarak adlandırılmaktadır. Neolitik Döneme gelinceye kadar hypoplasia oluşumuna rastlanmazken bu patoloji tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlarda daha çok, avcı toplayıcı toplumlarda ise daha az görülmüştür (Ortner ve Putschar, 1985). Bu oluşum için Altıntepe populasyonunda kadınlarda ve erkeklerde toplam 808 daimî dişe bakılmış ve 75 dişte (% 9,28) hypoplasia saptanmıştır. Çocuklarda ise hypoplasia bir bireyde az düzeyde tespit edilmiştir.
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Diﬂtaﬂ›: Diştaşı, dişin mine yüzeyinde, özellikle diş eti sınırında, dental plâğın kalsifikasyonu sonucunda meydana gelen inorganik birikimdir (Brothwell,1963). Besin artıkları, bakteriler ve yetersiz ağız hijyeni gibi faktörler nedeniyle mine tabakasında biriken inorganik maddeler sonucunda meydana gelen diştaşı için kadınlarda ve erkeklerde toplam 808 dişe bakılmış ve 91 dişte (% 11,26) bu oluşuma rastlanmıştır. Altıntepe
genelinde diş taşı 61 dişte az, 19 dişte orta ve 11 dişte ileri düzeyde görülmektedir.
Apse: Apse, ileri derecede çürük, ileri derecede aşınma, dişözü odacığının dışa
açılması, periyodontal hastalıklar, travmalar gibi nedenler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Tarım ve sanayi topluluklarında dişlerin belirgin derecede çürümesi apselerin en
önemli nedenleri arasında yer almıştır (Littleton ve Frohlich, 1993). Kadınlarda ve erkeklerde maxilla ve mandibulada toplam 380 alveole bakılmış,12 apse (% 3,16) tespit
edilmiştir. Altıntepe populasyonunda cinsiyeti belirlenen 4 erkekte 6 apse olmak üzere
toplam 8 birey bu oluşumdan etkilenmiştir.
Premortem diﬂ kayb›: Ölümden önce dişlerin düşmesi genellikle ilerlemiş çürük,
belirgin aşınma ya da önemli periodontal rahatsızlıkların neden olduğu bilinmektedir
(Hillson,1990; Ortner ve Putsschar, 1985). Ölüm öncesi diş kaybı olarak bilinen premortem diş kaybı için kadınlarda ve erkeklerde toplam 380 alveole bakılmış ve 30 (%
7.89) premortem diş kaybı tespit edilmiştir
Aloveol kayb›: Periyodontal hastalık, çürük, diştaşı, apse, aşınma gibi oluşumlar sonucunda, mikroorganizmaların etkisiyle dişi çevreleyen diş eti dokusunun iltihaplanması
nedeniyle, alveol kemik dokuların aşağıya doğru çekilmesi ya da kaybıdır. Populasyonumuzda kadınlarda ve erkeklerde toplam 63 tane parçalanmış alt ve üst çene incelenmiş
ve 8 çenede bu oluşuma rastlanmıştır. Eğer maxilla ve mandibulalar tama yakın olsalardı
bu oranın daha yüksek çıkması kaçınılmaz olacaktı. Altıntepe toplumunda 5 erkek bireyin
2’sinde az, 3’ünde orta, 2 kadın bireyde az ve cinsiyeti saptanamayan bir bireyde orta derecede alveol kaybına rastlanmıştır. Populasyon genelinde bu oran % 12,90’dır.
Aﬂ›nma: Çiğneme fonksiyonu sonucunda alt ve üst çenedeki dişlerin oklüzyal
yüzeylerinin sürtünmesiyle diş minesindeki kayıp aşınma olarak tanımlanır (Brothwell
1981; Ortner ve Putschar, 1985). Ayrıca yiyecekler içerisindeki sert taneler, diş gıcırdatma, diş sıkma ve kültürel etkenler de diş aşınmalarına neden olmaktadır.
Derece
1
2
2+
2++
33
3+
4
4+
5
5+
5++
6
Toplam

Diş Sayısı
22
135
103
2
37
132
57
130
37
34
17
15
7
728

%
3,02
18,54
14,14
0,27
5,08
18,13
7,83
17,86
5,08
4,67
2,35
2,07
0,96
100

Tablo 8: Altıntepe toplumunda daimî dişlerin aşınma durumları

Altıntepe bireylerinin dişleri Bouville ve arkadaşlarının geliştirmiş olduğu aşınma
ölçeğine göre incelenmiş, kadınlarda ve erkeklerde 808 daimî dişin 728’i (%90,10) bu
durumdan etkilenmiştir. Diş aşınma dereceleri açısından toplumun geneline bakıldığında, ise mandibula ve maxillada en fazla aşınma derecelerinin 2,3 ve 4 düzeyinde birbirine yakın değerde olduğu tespit edilmiştir.
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Yer

Dönem

Araştırıcı

Çürük
%

Abse

Premortem Hypoplasia

%

Çayönü

Neolitik

Özbek(1997)

4,3

20.2

Aşıklı

Neolitik

Özbek(1992)

9.3

25

Hayazhöy.

Bronz

Özbek(1984)

3.93

Diştaşı

Alveol

%

%

%

Kaybı %

27,8

2.8

64

36.6
35.7

Panaztepe

2.Bin

Güleç ve Duyar (1998)

3.01

15.65

31,51

20.89

Norşuntepe

Demir

Korkmaz (1993)

11.27

26.6

13.8

87.5

66.6

90

Altıntepe

Urartu

2,85

3,90

7.89

9,28

11,26

12,70

Klaz-Yıld.

M.Ö.6-5

Güleç (1986)

5.2

Klaz-Akp.

M.Ö.7-4

Güleç ve ark (1998)

5.4

3.4

35

12.5

Panaztepe

Roma

Güleç ve Duyar (1998)

11.11

11.11

22.73

14.76

Arslantepe

Geç Roma

Uzel ve ark (1988)

9,52

Sardis

Geç Roma

Eroğlu(1998)

8,7

7.26

16.04

64.54

50.52

82.31

İznik

Geç Bizans

Erdal(1996)

10.,88

3.93

7

36.80

59.28

70.83

Dilkaya

Demir Çağı

Güleç(1987)

10

Van Kalesi

Ortaçağ

Gözlük ve diğerleri (2004)

11.75

1.72

18.28

30.42

47

39.74

Panaztepe

İslam

Güleç(1989)

7.3

Küçük Höyük Eski Tunç

Açıkkol (2000)

3.7

14,2

5.7

2,92

Hakkâri

Erken Demir Gözlük ve diğerleri (2003)

Antandros

80

5,56

3,56

19,79

13,79

1,58

57,9

20,15

20,15

60,98

M.Ö.7-2 yy.

Erdal (2001)

9,8

17,5

60,3

5,4

Eski Cezaevi Geç Bizans

Erdal (2003)

9,6

5,1

12

75,4

57,2

33,1

Karagündüz

Gözlük (2004)

6,36

1,86

18,73

24,91

25,9

40,64

Ortaçağ

Tablo 9: Altıntepe populasyonu diş ve çene patolojileri açısından diğer Anadolu toplumlarıyla karşılaştırılması

Altıntepe toplumu diş çürüğü açısından Küçük Höyük (Eski Tunç), apse ve premortem bakımından İznik (Geç Bizans), hypoplasia açısından Panaztepe (İslâm), diştaşı bakımından Klazomenai-Akpınara (M.Ö. 7-4.yüzyıl) benzerlik gösterir. Alveol kaybına bakıldığında incelenen bu toplum diğer toplumlardan daha az değer vermektedir.
Vücut Patolojisi

Porotic yapı
Arthiritis
Travma
Spina Bifida
Enf.-İlt. Hastalıklar
Osteomyelitis
Periostitis

Osteofit
Schmorl Nodülü

Kadın
Erkek
1
2
1
8
Cervical
B
111
111

G
1
0

Belirsiz
Çocuk
1
2
9
2
1
5
1
2
1
Thoracal

%
0,90
0

B
259
259

G
4
14

%
1.54
5.41

Bebek
Genel
4
11
3
1
14
2
1
Lumbar
B
68
68

Tablo 10: Altıntepe populasyonunda görülen vücut patolojileri
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G
4
4

%
5.88
5.88

KREMASYON
Urartu Krallığı’nda yakarak ya da yakmadan gömü yapılmaktaydı. Yönetici kesim ve olasılıkla aileleri büyük kale yakınındaki çok odalı kaya mezarlarına birlikte, diğerleri ise sosyal statülerine göre toprak altında inşa edilen basit toprak mezarlara veya yakılarak urna adı verilen küplere konmaktaydı. Kremasyonlara sadece urneler de
değil kaya mezarlarında da rastlanmaktadır. Toplam 20 Kaya mezarında yanmış kemik
parçaları mevcuttur.
Kremasyon (ölüyü yakarak gömme) olayı ilk kez Avrupa’da Neolitik Dönemde ortaya çıkmış, daha sonraları da Kafkasya, Kuzey Karadeniz, Balkanlar ve Önasya’ya
yayılmıştır. M.Ö.2. binyılda Batı Anadolu’da Troya, Beşiktepe Panaztepe ve Müskebi
mezarlıklarında ceset gömmelerinin yanı sıra urnalar da ele geçirilmiş insan kemikleri,
Batı Anadolu’da da yakma gömme âdetinin varlığını ortaya koymuştur (Deniz, 1986).
Kremasyonun amacı; genellikle insanlar ölülerini gerçek bir hijyenizasyon amacıyla yakarak ortadan kaldırmak ya da bedeni majik olarak temizlediği (kirlenmiş vücudu ve ruhu arındırmak için) inancıyla yapmışlardır. Ancak 0-1 yaş aralığındaki bebekler yakılarak gömülmemiştir. Bunun nedeni küçük bebeklerin vücudunun ve ruhunun
kirlenmediği inancıdır (Deniz, 1986).
Altıntepe kemiklerinin yanma sonunda aldığı renkler beyaz, gri, mavimsi, kahverengi ve siyah tonlarıdır. Bilindiği gibi ateşe maruz kalan kemikler ısının artışına paralel
olarak kahverenginden siyaha kadar değişen renk tonları alır. Isının 800 dereceye gelmesi halinde mavimsi, gri ve beyaz arasında değişen renklenmeler olur (Ubelaker, 1978).
Beyaz renk kemiğin çok yüksek ısıya maruz kaldığını gösterir. Urartu iskeletlerinin renk
tonlarına bakarak yakma işlevlerinin değişik derecelerde uygulandığı söylenebilir.
SONUÇ
Doğu Anadolu’da 200 yıl boyunca varlığını sürdüren Urartu Krallığı’nın başkenti
Tuşpa, Stadel ve Aşağı şehirden oluşmaktadır. Stadel’de yöneticilerin oturduğu saraylar, tapınaklar ve kaya mezarları gibi yapılar varken, Aşağı Şehir’de halkın oturduğu sivil yapılar vardır. Altıntepe nekropolü ise Tuşpa’nın 2 km. kuzeyinde yer almaktadır.
Altıntepe nekropolünde kaya mezarları, toprak mezarlar ve urnalar da birden fazla bireyin gömüldüğü görülmektedir.En fazla birey TAN 98-KM 12 ve TAN 98-KM 18 (iki
kaya mezarında da 12’şer birey bulunmaktadır) numaralı kaya mezarlarından saptanmıştır. TAN 98-TM 1 numaralı toprak mezarda en fazla 6 birey saptanmıştır. Urnalarda
ise TAN 98-UR 5’te bir erkek ve bir çocuk olmak üzere toplam iki birey tespit edilmiştir.
Mezarlarda bulunan iskeletlerin korunma durumlarının kötü olması, iskeletlerin
antropolojik incelemelerini büyük ölçüde kısıtlamıştır. Bu nedenle aynı mezarlara konulan bireylerin aynı aile ya da akraba gruplarına ait olup olmadıkları konusunda morfolojik ve epigenetik özelliklere ulaşılamamıştır. Ayrıca iskeletlerin kötü korunması, kemiklerin parçalı olması nedeniyle vücut patolojilerine az rastlanmıştır.
Prof. Dr. Eşref Deniz’in yaptığı araştırmada Urartu buluntularında belirgin ölçülerde Harris çizgilerine rastlanmış olması, M.Ö.900-800’lerde yerleşmiş bulunan Urartu halkında beslenme yetersizliği ve kıtlıkla karışık zorlu bir hayat yaşamış olması ihtimalini ortaya koymaktadır (Harris çizgileri; kişinin yaşadığı açlık, kıtlık, yokluk, yetersiz
beslenme, çeşitli salgın ve enfeksiyon hastalıkları nedenleri ile kemiklerde oluşmuş
normalden daha dar ve geniş kemikleşme alanlarıdır).
Altıntepe iskeletlerinin diş ve çene patolojilerine baktığımızda hypoplasia, çürük
ve apsenin az görülmesi, bu çalışılan grubun besin hazırlama tekniklerinin ve beslenme biçimlerinin iyi olduğunu düşündürmektedir. Bulduğumuz sonuç diğer araştırma sonucuyla farklılık göstermektedir. İncelediğimiz iskelet topluluğunun Urartu toplumunda
soylu ve zengin bir grubu temsil etme olasılığı yüksektir. Besin yetersizliliği ve kıtlık halkı etkilerken, üst sınıfı fazla etkilemediğini akla getirmektedir. Prof.Dr.Veli Sevin’e göre
Tuşpa, o dönemin en büyük ve nüfus yoğunluğu en fazla olan yerleşim yerlerinden bi86

ridir ve bu kentin nekropolünün de çok büyük olması gerekir. İncelediğimiz mezarlar Altıntepe nekropolünün çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, toplumun tümünü temsil etmesi söz konusu değildir. Daha sonraki yıllarda yapılacak araştırmalar
sonucunda Altıntepe nekropolünün tamamının açığa çıkarılmasıyla bu toplum hakkında daha fazla bilgiye sahip olunacağı kanaatindeyiz.
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ZEUGMA ARKEOLOJİK ALANI A BÖLGESİ
DUVAR RESİMLERİ ANALİZLERİ: BİRİNCİ AŞAMA

Ali Ak›n AKYOL*
ﬁahinde DEM‹RC‹
Yusuf Ka¤an KADIO⁄LU
Asuman TÜRKMENO⁄LU

1. G‹R‹ﬁ
Duvar resimleri, doğrudan sıva ve harç ile bağlantılı olarak günümüze ulaşan örnekleri ile şüphesiz insanlık tarihinde kullanılan en eski malzemelerdendir. Antik yapıların uzun erimli yaşayabilmesi hem sıva ve harç gibi malzeme seçiminde amaca uygun düşen yapısal ve mimarî elemanlarla uyuşabilmesine, hem de malzemelerin özellikleriyle yapıda bir bütüncüllük gösterecek bir form oluşturmalarına bağlıdır. Antik duvar resimlerine ulaşıncaya kadar uygulanan teknikler bakımından farklı zamanlarda,
kültürlerin ve onların kullandıkları malzemelerin açıkça belirlenmesine günümüz teknolojisi için bile ihtiyaç vardır.
Restorasyon (onarım) ve konservasyon (koruma) uygulamaları öncesinde duvar
resimlerinin estetik ve tarihî değerlerinin yanında teknik incelemelerinin de yapılması
gerekliliği, seçilecek onarım malzemelerinin yapıda oluşan özgün bütünlüğü bozmayacak özelliklere sahip olmasını sağlayacaktır.
Bu çalışmada antik Zeugma duvar resimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Bir başlangıç çalışması olarak seçilen Zeugma A Bölgesi’nde A6 odasına ait duvar resimlerinin olası ham madde özellikleri, kaynakları ve yapım teknolojisini göz önünde
bulundurarak tanımlanabilmesi yönünde ilk verilerin alınabilmesi hedeflenmektedir.
2. ÖRNEKLEME VE YÖNTEMLER
Örnekleme
Zeugma arkeolojik alanı A Bölgesi kurtarma kazıları ile ortaya çıkarılan birçok
oda içinde, oldukça iyi korunmuş olan farklı villalara ait 13 odadaki duvar resimleri üzerinde 2001 yılında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Şener et al, 2002). Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu, Restorasyon-Konservasyon Programı
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ekibi tarafından Gaziantep Müzesi restorasyon laboratuvarında gerçekleşen restorasyon çalışmaları esnasında detaylı incelemeler yapılmak üzere duvar resimleri örnekleri alınarak eş zamanlı olarak incelemeye alınmıştır.
Çalışmalara A bölgesi A6 odası duvar resimlerine ait tipik dokuz örneğin incelenmesi ile başlanmıştır. Fiziksel incelemelerle duvar resimlerinin bazı bölümlerinin, bir
yangından etkilendiği anlaşılmış ve örnekler yangından etkilenmemiş bölümlerden
alınmıştır. Örneklerin belgelemesi Dr. Cengiz Çetin tarafından yapılmıştır. Çalışılan örneklerin açıklamaları Çizelge 1’de verilmektedir.
Örneklemede A6 odasının seçilmesinin nedeni; mimarî açıdan bulunduğu villa
içindeki merkezî konumu ve sahip olduğu arkeolojik malzeme zenginliği (mozaik, duvar resimleri ve odanın güney duvarında duvar resimleri ile kaplı özgün bir çeşme) ve
arkeolojik çıkarımlarla desteklenebilecek teknik çalışmalar için uygunluğudur.
Analizler ve Metotlar
Örneklerin analizleri tanecik boyu dağılımları ve yüzde agrega ve bağlayıcı oranlarının belirlenmesi, ısıtma ile ağırlık kaybı (LI), X-ışını toz kırınımı (XRD), ince kesit ve
Fourier Transform Infrared (FTIR) spektroskopisini içeren analitik yöntemleri içermektedir.
Yüzde agrega ve bağlayıcı bölümlerin belirlenmesi için öncelikle kuru tartıma alınan örnekler daha sonra karbonat içerikleriniden arındırmak üzere asitle (% 5 HCl) muamele edilmişlerdir (Jedrzejevska, 1981). Geriye kalan agregalar, tartılarak agrega ve
bağlayıcı oranları yüzde değerler olarak hesaplanmıştır. Tanecik boyu dağılımı incelemeleri, örneklerin agrega kısımları sistematik eleklerle (63-1000 µm.) kullanılarak yapılmıştır (Means ve Parcher, 1963). Sonuçlar yüzde oranlar hâlinde Çizelge 1, 3 ve 4’te
verilmektedir.
Gravimetrik bir çalışma olan ısıtma ile ağırlık kaybı analizinde (LI) örnekler 500
ve 950oC’lerde ısıtılmaktadır. Organik ve karbonat içerikleri ile kurutulup toz hâline
(<63 mm) getirilmiş örneklerde uygulanan yakma işlemi organik maddenin 500oC’de tamamen yakılmasına kadar devam etmektedir. Bu aşamada gerçekleşen ağırlık kaybı
organik karbon miktarını vermektedir. Isıtma ile karbon dioksit şeklinde salınan karbonat da (özellikle kalsiyum karbonat) 800oC’den itibaren başlamakta, 850-950oC aralığında salınım en hızlı şekilde gelişmektedir (Walter ve Dean, 1974). Sonuçlar Çizelge
2’de verilmektedir.
X-ışını toz kırınımı analizi (XRD) örneklerin kristal yapıları ile mineral fazlarının
dağılımının anlaşılması için uygulanmaktadır. Analiz, yönlenmemiş toz örneklere hem
asitle muamele edilerek hem de doğrudan uygulanmıştır (Hurlbut, 1971; Brindley ve
Brown, 1980). Örneklere uygun bir eleme yapılarak taş parçacıkları ve safsızlıklardan
arındırılmışlardır. Örneklerin sahip olduğu kil mineralleri ve pigmentlerin yapısını daha
net görebilmek amacıyla asit ile muamele edilerek incelenmişlerdir. Örneklerin XRD
spektrumları PHILIPS model PW 1353/20 Co KaX-ışını nikel filtre kullanılarak alınmıştır. Tarama 6 ile 75 derece (2y) arasında yapılarak alınmıştır. Belirlenen mineraller Çizelge 2’de gruplandırılarak sunulmaktadır.
Amorf ve düşük kristal yapıda olan pigmentler FTIR analizi ile incelenmiştir. Analizde, agat havanda homojen olarak toz haline getirilmiş örnekler (yaklaşık 15 mg.), kurutulmuş saf KBr ile (110-130ºC’de kurutulmuş, en fazla 100 mg.) karıştırılmış ve karışım basınç altında (10 ton) uygun boyutlarda diskler hâline getirilmiştir. FTIR spektrumları 400-4000 cm.-1 enerji aralığında ATI UNICAM Mattson 1000 FTIR spectrometre
kullanılarak alınmıştır.
İnce kesit analizi ile taneciklerin mikro morfolojik doku içerisinde dağılımı, farklı
katmanların (arriccio, intonaco, ve pigment tabakası ile aralarındaki olası geçiş tabakalarının) ayırdedilmesi, taneciklerin şekilleri, kayaç-mineral türleri ve bozulma ürünleri
polarize mikroskop altında petrografik olarak incelenmiştir. Gözlemlerde 2.5x and 10x
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büyütme objektif kullanan Nikon Optiphot-pol Research Model, Type 104 polarize mikroskop kullanılmıştır (Kerr, 1977). Petrografik gözlemleri içeren seçilmiş ince kesitler
Resim 2’de görülebilmektedir.
3. TARTIﬁMA VE DE⁄ERLENDiRMELER
Duvar resimleri genellikle üç ana katmandan oluşmaktadırlar; ilki kaba, pürüzlü
ve katkılı hazırlık tabakası arriccio, ikincisi ince ve oldukça düzgün intonaco tabakası
ve en üstte de boya-pigment tabakası. Antik mimar Vitrivus’a göre duvar resimlerinde
her bir tabaka da ayrıca iki ya da daha fazla alt katlara sahip olabilmektedir (Vitruvius,
1990). Bazen mevcut tabakalar üzerine pratik nedenlerle yeniden kaplama ve boyama
da gerçekleştirilebilmektedir. Restorasyon ve konservasyon etkinlikleri esnasında A6
odasının duvarlarının hemen hemen tamamının tek katmanlı (kuzey ve güney duvarlarının bazı bölümlerinde olası onarım aşamalarının olabileceği şüphesi ile) olduğu belirlenmiştir (Resim: 1).
Arriccio tabakasının iki fonksiyonunun olduğu bilinmektedir: ilki düzensiz duvar
örgü yüzeylerin tesviye edilmesi ve ikinci fonksiyonu da nemli bir rezervuar ortamı oluşturmasıdır (Schwartzbaum, 1986; Mora ve arkadaşları, 1984). Uygulamadaki kireç
kaymağı havadan gelen karbon dioksit ile CaCO3 kristallerine dönüşmektedir. Yüzeye
uygulanan pigment, karbonatlaşma reaksiyonu ile CaCO3 kristalleri arasında hapsolmaktadır. Karbonatlaşma zaman içinde yüzeyin iç kısımlarında ilerlemekte ve yüzey tabakası bu reaksiyonu yavaşlatarak uygun bir zemin oluşturmaktadır. Böylece yüzey
öncelikle sertleşerek, yüzeyde bulunan boya tabakası alt katmanlardan daha dayanıklı hâle gelebilmektedir (Mora ve arkadaşları, 1984).
A6 odası duvar resmi örneklerinin sahip oldukları farklı arriccio tabakaları ile katman kalınlıkları 7 (duvar yüzeyinden itibaren ilk arriccio katı ar1 için) ile 11 mm. (ilki
üzerinde yer alan ikinci arriccio katı ar2 için) arasında değişmektedir (Çizelge: 1 ve Resim: 1).
İkinci tabaka olan intonaco; pürüzsüz, ince, oldukça düzgün ve hatta parlatılmış
olabilmektedir. İçeriği kireç yönünden zengin olan ve genellikle kompozisyonu ikiye bir
oranında kil ya da mermer tozu ve kireç kaymağının oldukça ince (yaklaşık 5 mm.) bir
şekilde uygulanması ile oluşturulmaktadır (Schwartzbaum, 1986; Mora ve arkadaşları,
1984). İncelenen örneklerde intonaco tabakasının literatürde belirtilen kalınlıklarla uyuştuğu (ortalama 4,9 mm.) görülmektedir. A6 odasından alınan tüm örneklerde tek intonaco tabası bulunmakta ve kalınlıkları 4 ile 6 mm. arasında değişmektedir (Çizelge: 1).
A6 örnekleri kırmızı, siyah, pembe ve beyaz gibi renkleri içeren pigment (boya)
tabakasına sahiptirler (Çizelge: 1; Resim: 1). Çalışılan örneklerdeki duvar resimleri yapım tekniği, antik kaynaklarda belirtilen ve Anadolu’daki çağdaş antik kentlerde görülen uygulamalar dikkate alındığında, çok iyi kalitede olmamasına rağmen, fresco tekniği uygulamasıdır (Vitruvius, 1990; Mora ve arkadaşları, 1984). Secco tekniği burada
düşünülmemektedir. Çünkü fresconun tersine secco tekniği arap zamkı ya da tutkal gibi bağlayıcılar ve pigmentle oluşturulan karışımın doğrudan kuru sıva tabakasının üzerine uygulanmasına dayanmaktadır (Schwartzbaum, 1986). Çok sık olarak da secco
tekniği cipsum (CaSO4) yoğun intonaco tabakası üzerine uygulanmaktadır. XRD ve ince kesit analizlerine göre, A6 örneklerinde ne kil yoğun arriccio üzerinde yer alan cipsum içerikli bir intonaco tabakasına ne de doğrudan sıva üzerine boyama yapıldığını
gösteren uygulama izlerine rastlanmıştır.
Duvar resimlerinde ana bileşenler agrega ve bağlayıcılardır. Duvar resminin performansı doğrudan kompozisyonu ile ilişkilidir. Çalışılan örneklerin katmanlarına ayrı
ayrı bakıldığında kendi içlerinde yüzde aggrega ve bağlayıcı değerleri nisbeten benzer
oranlardadır (Çizelge: 1 ve 3). Arriccio katmanları, ar1 ve ar2 ortalama değerler üzerinden sırasıyla % 62,3 ile % 58,9 agrega ve % 37,7 ile % 41,1 oranlarında bağlayıcı
içermektedirler. Tek katlı intonaco tabakasına bakınca, oranlar sırasıyla % 4,3 ve %
95,7 şeklindedir. Bağlayıcı çoğunlukla kireçten oluşmaktadır ve ana bileşen, CaCO3’ın
bağlayıcı içeriği LI ve XRD analizleri ile nicelik olarak belirlenebilmiştir (Çizelge: 2).
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A6 örnekleri agrega tanecik boyları ve dağılımları göz önünde bulundurulduğunda, sonuçlar ortalama yüzde değerler üzerinden; arricciodaki kum boyutlu tanecikler
(63-1000 mm.) % 72,5 oranında, silt ve toplam kil boyutundakiler (<63 mm.) ise % 1,9
seviyesindedir. Aynı şekilde intonaco tabakasında kum ve silt-kil oranları sırasıyla %
48,4 ve % 49,4 değerlerindedir. A6 odası örnekleri hem arriccio hem de intonaco tabakaları agrega tanecik boyu dağılımları açısından oldukça farklılıklar göstermektedir (Çizelge: 4). Hem oda duvarlarının hem de aynı duvardaki örneklerin içerik ve yapım tekniği açısından (ikili ve tekli arriccio tabakaları) oldukça belirgin olarak farklılığı ilgi çekicidir (Çizelge: 1).
Agrega ve bağlayıcıların yanında organic ve/veya anorganik maddeler de duvar
resimlerinde arzu edilen özellikleri sağlayabilmek amacıyla eklenebilmektedir. Bu çalışmada, toplam organik içerik gravimetrik yöntemle örnekler 500oC’ye kadar ısıtılarak
tesbit edilmiştir. A6 örnekleri arriccio tabakasında % 1,53 ve intonaco tabakasında %
1,19 toplam organik karbon oranları elde edilmiştir. Organik katkı maddelerinin türlerini tesbit etmenin zorluğuna rağmen karbonize olmuş saman lifleri bazı örneklerde doğrudan bazılarında da yapıdaki izlerinden açıkça belirlenebilmiştir (Resim: 1a).
XRD incelemeleri ile tesbit edilen mineral fazları katmanların ayıredilebilmesinde yardımcı olmaktadır (Çizelge: 2). Arriccioda bulunan temel mineraller kalsit, kuvars,
feldisparlar ve opal-CT’dir. Asit ile muamele edilmiş aynı örneklerin XRD spektrumlarında kaolin, muskovit, klorit ve amfiboller gibi kil ve mika mineralleri görülmüştür. ‹ntonaco katlarında da hematitin yanında yukarıda belirtilen mineraller yine tesbit edilebilmiştir. Zeugma arkeolojik alanında kullanılan ham maddelerin kaynağı yakındaki akarsu kıyısındaki sedimanter bölge olmalıdır. İmkânlar el verdiği sürece kaynak ya da kaynakları bulabilmek, daha detaylı çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır (malesef
2000 yılından beri A Bölgesi tümüyle baraj gölü havzasının altındadır). Duvar resmi yapımında kullanılan kil içerik, hammadde kaynak çalışmaları için anahtar bir özellik taşımaktadır. Daha büyük tane yapısı ile silt ve kumdan farklı kimyasal reaksiyonları ve
hacimli fiziksel özellikleri ile kil, duvar resmi için önemli bir katkı maddesidir (Masschelein-Kleiner, 1995).
Şu ana kadar renkle ilişkili olarak tesbit edilen tek mineral hematittir. XRD spektrumlarında çok belirgin olarak görülmemesine rağmen, hematitin hemen hemen tüm
ana dorukları özellikle pigment etkileşiminden dolayı örneklerin intonaco katmanlarında gözlenmiştir. Hematit ve benzer mineral limonitin varlığı ayrıca FTIR spektrumlarında da belirlenmiştir (Çizelge: 2).
İnce kesitlerin petrografik analizleri tanecik dağılımı, farklı katmanların ayırdedilmesi ve varsa aralarındaki geçişlerin görülebilmesi, tanecik şekilleri, kayaç ve diğer mineral türleri ile bozulma ürünlerinin belirlenmesi yönünden oldukça bilgilendirici olmaktadır. Arriccio tabakası farklı türde mineraller açısından oldukça zengin olmasına karşın, intonaco tabakası mineral çeşitliliği açısından oldukça sade bir yapı göstermektedir (Resim: 2b). ‹ntonaco ve geçiş tabakasında (arriccio ve intonaco arasında) temel
mineraller kalsit, kuvars, kuvarsit, magnetit, biotit, payroksenler, feldisparlar ve şist,
serpentin, bazalt, gabro, diyabaz, granit, bir kayaç türü olarak biosparittir. Fosil radyolarit de ayrıca gözlenmiştir. ‹ntonaco tabakası da mikritik kalsit yapı içinde magnetit,
hematit ve/veya limonit gibi pigment mineralleri içeriği ile foraminifer fosilleri içermektedir. Arriccio tabakası kuvars, kalsit ve kayaç parçaları gibi intonaco tabakasından daha iri yapılı minerallere sahiptir. ‹ntonaco ve arriccio ile intonaco arasındaki geçiş tabakasında magnetit ve kuvars gibi iyi kristallenmiş mineraller karbonat yapı içerisinde kolayca gözlenmiştir (Resim: 2).
Gerçekte boyar madde pigment(ler) sadece en son tabaka olan intonaco üzerinde yer almalıdır (Resim: 2a). ‹ntonacoda, arriccio ile intonaco arasındaki geçişte veya
arriccio tabakasında pigmentin varlığı ise uygulamalarda nemlendirilmiş zeminden nüfuz etme, bölgesel kümelenmelerden ya da günlük olarak uygulamanın yapıldığı giornata tekniğinden kaynaklanabilmektedir. Bazı örneklerde bu pigment nüfuzu açıkça görülebilmektedir. Yapı içerisinde görülebilen minerallerin şekillerinin genelde köşeli olu94

şunun nedeni yapım aşamasından önce örneklerin ezildiğini düşündürmektedir. Yine
ezilerek inceltilme izleri taşıyan köşeli seramik parçaları da yapı içerisinde belirlenebilmiştir (Resim: 2c).
Zeugma villarındaki duvar resimlerinin kaliteli yapım tekniğinin kaynağını, bağlayıcı bir mineral olarak mikritik kalsit halinde bulunan ve yüksek yüzey alanı ve agrega
ile pigment taneciklerine kolayca bağlanabilme özelliği olan kalsit sağlıyor olmalıdır.
4. SONUÇ
Zeugma arkeolojik alanı A Bölgesi A6 odası örnekleri üzerindeki çalışmada, duvar resmi örneklerinde bulunan bağlayıcı ve agregaların görsel, fiziksel ve kimyasal
özellikleri, organik ve/veya anorganik katkı maddeleri, duvar resimlerinde kullanılan
pigmentler ve yapım teknolojisi bakımından incelenmiştir.
Analitik yöntemler ve görsel incelemelerle elde edilen sonuçlara göre A6 odası
duvar resmi örneklerinde yapım teknolojisi için kullanılan hammaddenin özellikleri bakımından uygulamanın mikro morfolojik içerik ile desteklenen inceleme ile kaliteli bir örnek olduğunu söylemek mümkündür. Antik duvar resimleri yapım tekniklerini açıkça belirten antik mimar Vitruvius’a göre, hem arriccio hem de intonaco kendi içlerinde en az
üç alt katmana daha sahip olmak zorundadır. A6 odası örnekleri de birkaç kat arriccio
ile kısmen bunu desteklemektedir. Buna katmanlar arasında geçişin sağlandığı ara katların varlığını da eklersek, bu sav güçlenmiş olacaktır. Ayrıca erişkin yapının kaynağı,
bağlayıcı niteliği ile içeriğe belli oranlarda bilinçli olarak katıldığı düşünülen mikritik
özellikteki kalsit olmalıdır.
A6 odasında hem duvarlar arasında hem de aynı duvara (batı duvarı) ait duvar
resmi örneklerinde görülen farklılıklar, farklı zamanlarda oda duvarlarının belli bölümlerinin onarılmış ya da kazınarak kaldırılıp yeniden yapılmış olabileceğini düşündürmektedir.
Bu başlangıç çalışması, özellikle agregaların karakterizasyonu, kil minerallerinin
türleri, duvar resmi teknolojisinde pigment bağlantılı elementler ve olası hammadde
kaynakları açısından gelecekteki çalışmalara genel bir yön verecektir.
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Örnek

Boya

Tabaka Kalınlığı (mm.)

Kodu*

Tabakası**

Arriccio (ar1/ar2) Intonaco

A6E1

R, B

A6W1

-

6,0

A6W2

G

6,0

A6W3

-

A6W4

-

A6W5
A6N1

14,5
4,0

-

8,0

5,0

24
13,0

R, B, W, P
8,0

A6S1

-

9,0

A6S2

P

68,3
66,4

-

66,0

5,0

-

54,2

13,0

-

52,3

6,0

7,0

4,9

36,6

-

31,8

53,9

5,9

33,6

60,0

-

34,0

3,9

32,2

-

45,8

62,8

-

47,7

58,9

2,4
4,3

94,8
-

46,1

94,1
-

40,0

-

35,7

-

37,2

-

96,1

33,4
37,7

Intonaco

46,7
44,5

64,3
66,6

62,3

Arricio

53,3

67,8

4,0

Bağlayıcı (% w/w)

Intonaco
5,2

55,5

5,0

7,0
11,0

63,4

-

11,5

-

Ortalamalar***

4,5

Agrega (% w/w)
Arriccio

41,1

97,6
95,7

(*) Örnek Kodlamalar›
- A harfi örneğin A villasına ait olduğunu göstermektedir.
- 6 rakamı A villasındaki 6 No.lu odaya ait olduğunu göstermektedir.
- E, W, N, S odadaki duvar yönlerini göstermektedir.
(E: doğu, W: batı, N: kuzey ve S: güney)
- En sonda yer alan indis rakamı ana örnek numarasını göstermektedir.
(**) K›saltmalar
- ar: arriccio (ar1 duvar yüzeyinden itibaren ilk, ar2 ikinci katman)
- B: siyah, P: pembe, R: kırmızı, W: beyaz rekli pigmentleri göstermektedir.
(***) Ortalamalar
- ar2 ortalaması sadece bu katmana sahip örnekler üzerinden hesaplanmıştır.
Çizelge 1:Zeugma arkeolojik alanı A Bölgesi A6 odası duvar resimleri örnek tanımlamaları ve yüzde agrega-bağlayıcı oranları.
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Örnek Kodu
A6E1-ar
A6E1-in
A6W1-ar1-2
A6W2-ar1-2
A6W2-in
A6W3-ar
A6W4-ar
A6W5-ar
A6W5-in
A6N1-ar1-2
A6S1-ar1-2
A6S2-ar
A6S2-in
Ortalama A6 ar
Ortalama A6 in

Isıtma ile Ağırlık Kaybı (% w/w)
500ºC
950ºC
1,46
37,3
1,97
69,3
1,33
1,05

41,8
76,7

1,95
1,09

44,6
75,6

1,39
0,66
1,53
1,19

30,8
77,6
38,6
74,8

Mineraller (XRD)*
C, Q, F, H, A, Ch, K, Op
C, Q, H, Ch, P
C, Q, F, H, Ch, Op
C, Q, F, H, A, Ch, K
C, F, H, A, Ch, Op
C, Q, F, H, Ch
C, Q, F, H, Ch
C, Q, F, H, Ch, K, M
C, F, H, Ch, M
C, Q, F, H, Ch, K, M, Op
C, Q, F, Ch, A, M
C, Q, F, Ch, A, M
C, F, H

(*)

A = Amfiboller, C = Kalsit, Ch = Klorit, F = Feldsparlar, H = Hematit,
K = Kaolin, M = Muskovit, Op = Opal-CT, P = Payroksenler, Q = Kuvars
Çizelge 2: A6 odası LI (organik karbon ve karbonat içerikleri) ve XRD analizi sonuçları

Zeugma
A6 odası,
& Bağlayıcı
Oranlar
Zeugma
A6 Odas?
YüzdeYüzde
AgregaAgrega
& Ba∂lay?c?
Oranlar?

A6E1-ar
A6W2-ar1

A6S2-ar
A6E1-in

Örnek

A6W5-ar

A6W2-in
A6W5-in
A6S2-in
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Yüzde (%)

Çizelge 3: Zeugma arkeolojik alanı A bölgesi A6 odası duvar resimleri
örnekleri yüzde agrega (açık renkli kısım) ve bağlayıcı (koyu renkli kısım) oranları
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Zeugma
A6Odas?nda
Odasında
Agregada
Boyu
Zeugma A6
Agregada
TanecikTanecik
Boyu
Dağılımı
Da∂?l?m?
80
70
Yüzde (%)

60
50
40
30
20

A6S2-in

A6S2-ar

A6W5-in

A6W5-ar

A6W2-in

A6W2-ar1

0

A6E1-in

10

Örnek

Çizelge 4: Zeugma arkeolojik alanı A Bölgesi A6 odası duvar
resimleri örneklerinde agregada tanecik boyu dağılımları (soldan sağa 63, 125, 250, 500, 1000 mm)
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(a)

(b)

3 cm.
in
(c)
ar

15 cm.

(d)

Resim 1: Zeugma arkeolojik alanı A Bölgesi A6 odası doğu duvarına (A6E1) ait incelenen
örneğin üstten (a), alttan (b) ve kesitten (ar: arriccio, in: intonaco katmanı)
görünümü ile duvar resminin restorasyon sonrası durumu (d)
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in

tr
in

pg

ar

(a)

(b)

(c)

0,3 mm.

(d)

(e)

(f)

Resim 2: Zeugma arkeolojik alanı A6 odası duvar resimleri örnekleri ince kesitleri: (a)
Pigment (pg) ve intonaco (in) katmanları (A6W5), (b) arriccio (ar), geçiş (tr) ve
intonaco (in) katmanları (A6E1), (c) köşeli seramik parçası (A6W3), (d) arriccio
katmanında yapı içinde kuvars, feldispar ve andezit parçacıkları (A6N1-ar) (e)
arriccioda radyolarit parçacığı (A6W1-ar), (f) intonacoda yapı içine dağılmış magnetit, hematit, payroksen minerallerinin yanında seramik ve şist parçacıkları
(A6W3-in)
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İKİZTEPE ERKEN TUNÇ ÇAĞI İNSANLARINDA
TREPANASYON: OLASI NEDENLERİ

Y›lmaz Selim ERDAL*

İnsanın kökeni, evrimi ve kültürel değişimi hakkında yazılı ve sözlü birçok bilgi
bulunmasına karşın, bunların bir kısmı bilimsel gerçeklerden uzak ve kafa karıştırıcıdır.
Eski Anadolu toplumlarında yaygın olmasına karşın üzerinde yeterli bilgimizin bulunmadığı alanlardan birini de trepanasyonlar oluşturmaktadır. Trepanasyon, kafatasından bir kemik parçasının çıkarılması ve böylece beynin doğrudan dış çevreyle karşı
karşıya kalması olarak tanımlanmaktadır (Lisowski 1967; Steinbock 1976; Roberts ve
Manchester 1995; Aufderheide ve Rodriguez-Martin 1998; Roberts ve McKinley 2003).
Kafatası trepanasyonları erken dönemlerde, dünyanın birçok bölgesinde birbirlerinden
bağımsız olarak uygulanmakla birlikte Peru, Bolivya ve Kolombiya bu tür operasyonların en fazla ele geçirildiği bölgeyi oluşturmaktadır (Campillo 1984; Özbek 1984; Stone
ve Miles 1990; Verano 2003). Güney Amerika’da kafa trepanasyonları yaygın olmakla
birlikte, bu uygulamanın en eski örnekleri Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’dan ele geçirilmiştir. İnsanoğlunun bilgi ve becerisinin açık bir göstergesi olan trepanasyon uygulamalarının kökeni Paleolitik Döneme kadar uzandığı varsayılmakla birlikte, Paleolitik
Dönem boyunca bu tür bir uygulamanın varlığını kanıtlayan iskelet kalıntılarının mevcut olmadığı vurgulanmakta (Steinbock 1976); Taforalt/Fas ve Mount Carmel mağarasından (İsrail) Mezolitik/Epipaleolitik Döneme tarihlendirilen örnekler bu uygulamanın
en eskilerini oluşturmaktadır. Eski Dünya’da Neolitik Dönemde yaygınlaşan trepanasyonlar (Lisowski 1967; Vlcek 1972; Campillo 1984; Roberts ve Manchester 1985; Özbek 1992, 1999; Sankhyan ve Weber 2001; Roberts ve McKinley 2003), dünyanın farklı bölgelerinde prehistorik dönemlerden günümüze dek birbirlerinden bağımsız olarak
uygulanmıştır (Lisowski 1967; Margetts 1967; Vlcek 1972; Boev 1959, Steinbock 1976;
Campillo 1984; Witwer-Backofen 1985, 1988; Campillo 1984, Ortner ve Putschar 1985;
Donnabhain 2003).
Gerek çağdaş geleneksel topluluklar, gerekse eski insan toplulukları üzerinde
yürütülen araştırmalar trepanasyon tekniklerinin ayrıntılı bir şekilde tanımlanmasına
olanak sağlamıştır (Lisowsky 1967; Ortner ve Putschar 1985; Campillo 1984; Roberts
ve Manchester 1995; Aufderhiede ve Rodriguez-Martin 1998). Lisowski (1967) yaptığı
kapsamlı çalışmada kafatasına uygulanan ameliyat tekniklerini kazıma (scraping), oluk
açma (grooving), oyma-kesme (boring-and-cutting), dikdörtgen delik açma (rectangular intersecting incision) ve disk biçiminde bir kemiğin çıkarılması (remove of a disc of
bone from the skull) olmak üzere 5 grup altında değerlendirmektedir. Bazı yazarlar
(Roberts ve McKinley 2003) ise trepanasyonları kazıma, oluk açma, delme, kesme ve
delme-kesme olmak üzere 5 grup altında değerlendirmektedir.
*

Doç. Dr. Yılmaz Selim ERDAL, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara/TÜRKİYE.
yserdal@hacettepe.edu.tr
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Geleneksel topluluklarda görülen uygulamalar ile arkeolojik kazılardan sağlanan
verilerden hareketle trepanasyonların kafa yaralanmalarından kafada yer aldığı düşünülen kötü ruhu çıkarmaya kadar birçok amaçla yapıldığı kabul edilmekle birlikte (Roberts ve McKinley 2003) büyü ve iyileştirme iki temel amaç olarak dikkate alınmaktadır
(Ackerknecht 1967; Lisovski 1967; Margetts 1967; Janssens 1970; Vlcek 1972; Aufderheide ve Rodriguez-Martin 1998; Rutkow 2000; Sankhyan ve Weber 2001). Ancak, büyüsel uygulamalar ile tedaviye dayalı cerrahi müdahalelerin açık kanıtlarının iskeletler
üzerinde saptanması oldukça zordur. Dahası, tedavi amaçlı cerrahî müdahaleler ile büyüsel uygulamaların geleneksel toplumlarda iç içe girmesi nedeniyle bunları birbirlerinden ayırt etmek de neredeyse olanaksızdır.
Prehistorik Dönemlerde trepanasyon örneklerinin sık karşılaşıldığı bölgelerden
birini de Anadolu oluşturmaktadır. Çayönü (Özbek 1992) ve Aşıklı Höyük (Özbek 1999)
gibi keramiksiz Neolitik Çağdan Osmanlı Dönemine kadar geçen yaklaşık 10,000 yıllık
süreye yayılmış biçimde sayıları 45’i aşan trepanasyon örneği saptanmıştır (Şenyürek
1958; Wittwer-Backofen 1986, 1988; Güleç 1987, 1989; Özbek 1989, 1990, 1992, 1994,
1999; Güleç ve Pelin 1998; Güleç ve ark. 1999; Güleç ve Açıkkol 2001). Bu çalışmada
İkiztepe/Samsun’da gün ışığına çıkarılan 685 mezarda gün ışığına çıkarılan iskelet arasında saptanan 5 trepanasyon örneği; teknik, başarı durumu, yaş ve cinsiyet dağılımı ile
trepanasyonların olası nedenleri açısından ele alınmaktadır.
Materyal ve Metot
Araştırmaya konu olan trepanasyon örneklerinin bulunduğu İkiztepe, Samsun ilinin 55 km., Bafra İlçesi’nin ise 7 km. kuzeybatısında yer almakta, Orta Karadeniz Bölgesi’nin en önemli ören yerini oluşturmaktadır (Bilgi 1984). 1974 yılından beri sürdürülen sistemli arkeolojik kazılar, 1981 yılına kadar merhum Prof. Dr. U. Bahadır Alkım
başkanlığında, bu tarihten itibaren ise İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim
üyesi Prof.Dr. Önder Bilgi başkanlığında bir ekiple yürütülmektedir2. Ören yerinin en
büyük ve yüksek tepesi olan Tepe I’in, ETÇ I’den Geçiş Çağına kadar kullanıldığı belirlenmiştir. ETÇ I’den ETÇ II’nin sonlarına kadar yerleşim alanı olarak kullanılan Tepe
I’in, ETÇ II sonlarında terk edildiği, ETÇ III Dönemi boyunca mezarlık alanı olarak kullanıldığı saptanmıştır (Bilgi 1990, 2001). İskeletlerle birlikte ele geçirilen çanak-çömleklerin karakteristik özellikleri ve metal buluntulardan hareket eden Bilgi (1990), mezarlığın önemli bir kısmının ETÇ III Döneminde, Tepe III’te yaşayan insanlara ait olduğu sonucuna ulaşmıştır. Mezarlar tarafından tahrip edilen ETÇ II tabakaları ile yerleşim alanı olarak tekrar kullanıldığı Geçiş Çağı tabakalarından elde edilen kalibre edilmiş C14
tarihlendirmelerine göre, mezarlığın yaklaşık M.Ö. 2150 ile 2500 yılları arasında kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır (Bilgi 2001). Devam eden kazılarda günümüze kadar toplam 685 mezar gün ışığına çıkarılmıştır.
İkiztepe’de gün ışığına çıkarılan ve Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Antropoloji
laboratuvarında yer alan iskelet kalıntıları trepanasyonun mevcudiyeti ve başarı durumu açısından makroskobik olarak incelenmiştir. Trepanasyonun mevcut olduğu örnekler radyolojik açıdan da değerlendirilmiş, böylece bireylerin cerrahî müdahalelerden
sonra hayatta kalma durumları saptanmaya çalışılmıştır. Trepanasyonların olası nedenlerinin belirlenmesinde cerrahî müdahale geçirmiş olan kafatasının diğer bölgeleri ile
gövde kemiklerinden de yaralanılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, topluluğu oluşturan bütün
iskelet kalıntılarına ait kafatasları hastalıkların mevcudiyeti açısından ele alınmış, böylelikle cerrahî müdahalenin olası nedenleri diğer bulgularla desteklenmeye çalışılmıştır.
Bulgular
SK 404: Genç erişkin bir kadına ait olan kafatasının sağ parietalinde, tuber parietalesinden başlayarak epipteric noktaya doğru uzanan oval biçimli bir açıklık mev1

İkiztepe’den gün ışığına çıkarılan insan iskelet kalıntılarını inceleme fırsatı veren ve uygun çalışma ortamı hazırlayan
sayın Prof. Dr. Önder Bilgi’ye ve kazı ekibine, iskeletlerin laboratuvarda çalışılması esnasında yardımlarını esirgemeyen Özge Yıldız’a teşekkür ederim.
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cuttur (Resim: 1). Açıklığın mevcut uzunluğu 72,3 mm., genişliği ise 29,2 mm.dir. Ancak mevcut açıklığın operasyonun gerçekleştirildiği dönemde daha geniş bir alana yayıldığı, boyutlarının bu aşamada yaklaşık 92,5x53,5 mm.ye ulaştığı dikkati çekmektedir. Açıklığın bütün kenarlarında diploë, tabula externa ve interna tarafından kapatılmış,
keskin bir kenar oluşturacak şekle dönüşmüştür. Gerçekleştirilen radyolojik analizde
açıklığın çevresinin hâle görünümünü aldığı, bireyin cerrahî müdahaleden sonra uzun
bir süre yaşadığı belirlenmiştir. Trepanasyon açıklığının ön kısımlarında hafif derecede
gelişmiş porozitenin de mevcut olması, yaranın hâlâ aktif olduğuna işaret etmektedir.
Trepanasyonun bütün kenarları, dışardan deliğin merkezine doğru eğimli bir yapıya, diğer bir deyişle krater görünümüne sahiptir. Trepanasyonun tekniğine ilişkin mekanik
müdahale izlerinin iyileşmeden dolayı yok olmasına karşın, krater görünümü cerrahî
müdahalenin kazıma tekniğiyle yapıldığına işaret etmektedir.
SK 409: İkiztepe’de, hatta Anadolu’da, saptanan en büyük boyutlu iyileşmiş trepanasyon deliğine sahip olan bu birey, yetişkin bir erkeğe aittir. Trepanasyon deliği
sagittal sutur üzerinde obelion noktasından başlayarak occipitale doğru, kısmen occipitalin lambdoid sutura katkıda bulunduğu kenarları da kapsayan üçgen biçimli bir açıklıktan oluşmaktadır (Resim: 2). Trepanasyonun sağ parietaldeki uzunluğu 101,6 mm.,
sol parietaldeki uzunluğu ise 86,6 mm.dir. Açıklığın occipitalde yer alan taban kenarının uzunluğu ise 71,7 mm.dir. Tabula externa ve internanın bütün kenarlarda diploëyi
bütünüyle kapattığı bu birey, cerrahî müdahaleden sonra uzun süre yaşamıştır. Radyolojik analizde de trepanasyon deliğinin kenarlarında, cerrahî müdahaleden sonra gerçekleşen ve yeni kemik oluşumlarının kanıtı olan hâle görünümü saptanmıştır. Açıklığın her üç kenarında 1-3 mm. boyutlarında ek kemik oluşmuş, yeni kemik oluşumları
trepanasyon açıklığının bir miktar daralmasına yol açmıştır. Üçgenin tepe noktasını
oluşturan obelion bölgesinde saptanan gözenekli yapı, bu bölgede hafif seyreden enfeksiyonun mevcut olduğunu ve bu alanda kemiğin hâlâ reaktif olduğunu göstermektedir. Cerrahî müdahaleden sonra iyileşmenin devam etmesi, uygulanan tekniğin izlerinin de yok olmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, açıklığın kenarlarının tabula
externadan internaya doğru hafif bir eğime sahip olması, bu örnekte trepanasyonun
kesme tekniğine dayandığını göstermektedir.
SK 420: İskelet yetişkin bir erkeğe aittir. Sagittal ve coronal suturların kesiştiği
bregma bölgesinde yer alan oval biçimli trepanasyon deliğinin büyük bir bölümü parietal kemikte, özellikle de sağ parietalde yer almaktadır (Resim: 3). Deliğin mevcut boyutları 26,4x18,4 mm. olmakla birlikte, esasen açıklığın 41,6x29,9 mm. boyutlarında olduğu, cerrahî müdahaleden sonra iyileşerek zamanla daraldığı belirlenmiştir. Delik dıştan içe doğru krater biçiminde daralmaktadır. Operasyon sonrasında yaşamaya devam
eden bireyin tabula externa ve internası, diploëyi kapatacak şekilde yeni kemik oluşumları aracılığıyla birbirleriyle birleşmiştir. Bu örneğin radyolojik analizinde de trepanasyon açıklığının çevresinde hâle oluşumu saptanmıştır. Deliğin kenarları boyunca herhangi bir porozitenin mevcut olmaması, enfeksiyonun gelişmediğini göstermektedir.
Deliğin iç yüzeyinde herhangi bir yongalaşmanın olmaması ve kenarlarının dıştan içe
doğru daralması yuvarlak plânda delik açma tekniğiyle trepanasyonun gerçekleştirildiği fikri ağırlık kazandırmaktadır.
SK 536: İskelet yetişkin bir erkeğe aittir. Kafatasının sağ parietali üzerinde tuber
paritaleye denk gelecek şekilde açılan delik trapez biçimlidir (Resim: 4). Frontale yakın
olan kenarı coronal sutura paralel biçimde uzanmakta ve açıklığın 33.9 mm. ile en
uzun kenarını oluşturmaktadır. Temporalin squamosasına yakın olan kenarı 25.3 mm.,
lambda noktasına yakın olan kenarı 38,2 mm., bregmaya bakan kenarı ise 20.3
mm.dir. Trepanasyonun dış yüzeyden en büyük uzunluğu 38.3 mm., en büyük genişliği ise 27,2 mm.dir. Frontal ve temporal kenarlar düzgün, dıştan içe doğru eğimli bir yapıya sahip olup, dış yüzeyde deliğin daha geniş olmasını sağlamıştır. Trepanasyonun
iç yüzeyindeki ölçüleri ise 30,3x25,5 mm.dir.
Trepanasyon açıklığının frontal ve temporal, frontal ve sagittal ile occipital ve
temporal kenarların birleştiği köşelerde, kenarların kesilmesi esnasında dışa taşan ve
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dikdörtgen delik açma tekniğinde yaygın olan kesik uzantıları mevcuttur (Resim: 5). Bu
kesiklerden en belirgin olanı frontosagittal köşede yer almakta ve 27,1 mm.ye varan
uzunluğa ulaşmaktadır. Occiptal ve temporal kenarların birleştiği köşede, trepanasyon
açıklığının sınırları içersinde, adacık halinde kalan bir kemik kabartı mevcuttur. Bu kemik kabartı, occipital ve temporal kenarların bu bölgede yalnızca tabula internaya kadar kesilmesi nedeniyle arada kalan kemik parçanın yerinden çıkarılmamasının bir ürünüdür. Trepanasyonun temporal, frontal ve sagittal kenarlarda hem bu kenarlara paralel olarak uzanan hem de bu kenarları dik kesecek şekilde, yalnızca tabula externayı
zedeleyen ek kesik izleri mevcuttur (Resim: 5). Bu izlere occipital kenar üzerinde rastlanmamaktadır. Muhtemelen hem ana kesiklerin arasında kalan kemik parçanın çıkarılması, hem de kafa dersinin sıyrılması nedeniyle oluşan ek kesik izleri, sağ parietal kemikte 60x60 mm.lik bir alana yayılmaktadır. Bu ölçüler ise operasyonun parietal kemiğin hemen hemen yarısına yakın bir alanda gerçekleştirildiğini göstermektedir.
Trepanasyonun occipitale yakın olan kenarı düzgün bir kırık biçiminde olup, tabula externadan internaya doğru gittikçe genişlemektedir. Trepanasyonun iç yüzeyinde diğer üç kenarda herhangi bir kırılma ya da içe çökme mevcut olmadığı halde occipital kenarda dışardan şiddetli bir basınç sonrasında gelişen ve tabula internanın beyne doğru çökmesini sağlayan düzensiz kırık izlerine sahiptir. Açılan trepanasyonun üç
kenarında gözlenen ek kesik izleri, bu kenarların çok sayıda kesici darbenin uygulanmasıyla, dikdörtgen plânda gerçekleştirilen bir cerrahî müdahale olduğunu göstermektedir. Yapılan radyolojik analizlerde cerrahî müdahaleden sonra bireyin yaşamadığı,
delik evresinde yeni kemik oluşumunun gerçekleşmediği saptanmıştır.
SK 603: Yaşlı bir erkeğe ait olan iskelette trepanasyon deliği, her kenarına birden fazla kesik (incision/scratching) uygulanmasıyla dikdörtgen biçiminde açılmıştır
(Resim: 6). Üç kenarı iyi korunmuş olan trepanasyonun sagittal sutura paralel kenarının arka kısmından bir parça gömü sonrası aşamada kaybolmuştur. Deliğin çapı dış
yüzeyden 17,6x24,3 mm., iç yüzeyden ise 15,0x22,3 mm.dir. Temporal ve occipital kemiklere yakın olan kenarların içe doğru eğimli olması tabula externadaki açıklığın tabula internadakinden 2-2,6 mm. daha fazla olmasına yol açmıştır. Diğer kenarları düzgün olan trepanasyon deliğinde temporal kenarının arka yarısı ile occipital kenarı düzensizdir. Deliğin arka kısmının düzensiz görünümü, çıkarılan kemik parçanın olasılıkla kırılmak suretiyle yerinden alındığını düşündürmektedir. Dikdörtgen plânlı deliğin kesilmesi esnasında, tabula externa üzerinde bu kenarlardan taşan değişik uzunluk ve
derinlikte kesik izleri gözlenmektedir (Resim: 7). Bu izlerden trepanasyon deliğinin ön
kısmında, frontal ve sagittal kenarların birleştiği köşede yer alan diğer köşelerdekinden
daha belirgindir. Deliğin frontal kenarında, bu kenara paralel uzanan ve kenardan 3.2
mm. uzaklıkta yer alan, tabula externayı geçerek diploëye kadar ulaşan ek kesik izi
mevcuttur. Benzer ek kesik izi, deliğin temporal kenarın ön kısmında da mevcuttur
(Resim: 7). Frontal kenara paralel uzanan ek kesik izi, sagittal ve temporal kenarlardaki kesik izlerinin uzantılarıyla da kesişmektedir. Ek kesikler trepanasyonun daha geniş
bir alanda açılmasının plânlandığını, ancak deliğin frontal ve temporal kenarlardan daraltılarak operasyonun tamamlandığını göstermektedir. Trepanasyon deliğinin bütün
kenarlarında daha hafif boyutlu, yalnızca tabula externada iz bırakan onlarca küçük,
hafif ek kesik izleri mevcuttur. Değişik doğrultuda ve uzunluklarda olan ince ek kesik izleri temporal ve frontal kenarda diğer iki kenardan daha fazladır. Ek kesik izleri, genellikle birbirlerine paralel, yılankavi bir form göstermektedir. Bütün kenarlarda gözlenen
hafif boyuttaki ek kesik izlerinin kafa derisinin kaldırılması, 4 ana kenarın kesilmesi ve
arada kalan kemiğin çıkarılması esnasında meydana geldiği söylenebilir.
Trepanasyon deliğini sınırlayan kenarlarda tabula externa, interna ve diploë
açıktır. Bu kenarlarda osteitik oluşum gerçekleşmemiştir. Trepanasyonun gerçekleştirildiği bölgede herhangi bir enfeksiyon izine rastlanmamıştır. Yapılan tomografik ve radyolojik analizde, bu kenarlarda yeni kemik aktivitesinin gerçekleşmediği belirlenmiştir.
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Tart›ﬂma ve Sonuç
Konjenital olarak açık bulunan delikler, spesifik ve non-spesifik enfeksiyonlar, tümoral oluşumlar, kesici ve delici âlet yaralanmaları, gömü sonrası tahribatlar gibi birçok
nedenden ötürü kafatasında oluşan açıklıklar (delikler) trepanasyon ile karıştırılabilir
(Lisovski 1967; Janssens 1970; Steinbock 1976; Ortner ve Putschar 1985; Aufderheide ve Rodriguez-Marin 1998). Bu nedenlerden ötürü arkeolojik örneklerde trepanasyonun teşhisi oldukça güçtür. Bu tür örneklerde kafatasında açılan deliğin çevresindeki mekanik müdahale izleri trepanasyonun teşhisinde oldukça önemlidir (Lisovski 1967;
Ortner ve Putschar 1985; Dastugue ve Gervais 1992). İkiztepe örneklerinden SK 536
ve SK 603 numaralı bireylerde ana kenarların kesilmesi ve kafa derisinin kaldırılması
esnasında meydana gelen, mekanik müdahalenin göstergesi olan kesik izleri mevcuttur (Resim: 4-7). Bu ise eldeki kafatası açıklıklarından iyileşme gerçekleşmeyen ikisinde (SK 536 ve SK 603) trepanasyon uygulandığını göstermektedir. SK 404 ve SK 409
No.lu bireylerde mevcut olan açıklıkların geliştiği bölgelerde konjenital olarak açık kalan deliklerden, özellikle de SK 409 No.lu örnekte olduğu gibi büyük boyutlu bir açıklıktan bahsetmek olası değildir. SK 420 No.lu bireyde delik coronal ve sagittal suturun kesiştiği bregma bölgesinde yer almaktadır. Bilindiği gibi frontal ve parietal kemiklerin birleştiği bregma bölgesinde bıngıldak yer almakta, bıngıldağın kapanmadığı durumlarda
burada trepanasyona benzer bir açıklık kalmaktadır (Ortner ve Putschar 1985; Donnabhain 2003). Arkeolojik topluklarda bregma bölgesinde saptanan bazı trepanasyonların bıngıldağın doğuştan açık kalmasının ürünü olduğu kabul edilmektedir (Donnabhain 2003). Bununla birlikte, SK 420 numaralı bireyde deliğin oval biçimli bir yapıya sahip olması, sol parietal kemik üzerinde kalan kenarında gözlenen düzensizlik ve osteoclastic aktivitenin mevcut olması, bu açıklığın doğumsal olmadığını göstermektedir.
Trepanasyon açıklıkları ile kafataslarında trepanasyonlara benzer açıklıkların
oluşumuna yol açan tüberküloz, frengi gibi spesifik enfeksiyonlar ile osteomyelitis ya
da perisotitis gibi spesifik olmayan enfeksiyonlar birbirleriyle karıştırılabilmektedir (Steinbock 1976; Aufderheide ve Rodriguez-Martin 1998; Ortner ve Putschar 1985). Ancak,
trepanasyonun uygulandığı 5 örnekte de iskeletin diğer bölümlerinde herhangi bir spesifik ya spesifik olmayan enfeksiyon izine rastlanmaması, bu örneklerdeki mevcut açıklıkların, özellikle de iyileşmiş olanların diğer hastalıklardan kaynaklanan lezyonlar olmadığını göstermektedir. Dikdörtgen delik açma tekniğiyle açılmış, herhangi bir iyileşme izinin saptanamadığı iki trepanasyon örneği dikkate alındığında (Resim: 4-7), eldeki örneklerin tamamının trepanasyon olduğu söylenebilir.
Eldeki trepanasyonlardan üçünde tabula externa ve tabula interna birbirleriyle
kavuşarak diploëyi bütünüyle kapatmıştır (Resim: 1-3). Bu örneklerde osteoclastic aktivite ve yeni kemik oluşumları makroskobik olarak da gözlemlenmektedir. Her üç örnekte de, trepanasyon sonrası yaşadığı belirlenen bireylerde gözlenen ve Guiard tarafından sistematize edilen üç zondan ilki olan açık gölgeli alan ya da haleye (Janssens
1970) rastlanmıştır. Bununla birlikte, dikdörtgen delik açma tekniğine sahip iki örnekte
trepanasyon deliklerinin kenarlarında tabula externa, tabula interna ve diploëde gerek
makroskobik gözlemlerde gerekse radyolojik incelemelerde iyileşmenin göstergeleri
olan oluşumlar mevcut değildir. Trepanasyon sonrası yaşadığı belirlenen bireylerde
gözlenen haleye, SK 536 ve SK 603 numaralı örneklerde rastlanmamıştır. Bu ise eldeki örneklerden ikisinde iyileşmenin izinin mevcut olmadığını göstermektedir. İkiztepe
topluluğunda cerrahî müdahalenin başarı düzeyinin % 60 olduğu; cerrahî müdahalelerin % 20’sinin kadınlara, % 80’inin ise erkeklere yaş farkı gözetilmeksizin uygulandığı
görülmektedir.
Trepanasyonun kökeni prehistorik dönemlere kadar uzanmakla birlikte, bu uygulamanın olası nedenleri az bilinmektedir (Vlcek; Velasco-Suarez ve ark. 1992). Bazı
araştırmacılar trepanasyonların dinsel-büyüsel nedenlere bağlı olduğunu kabul etmektedir (Lisowski 1967; Margetts 1967; Campillo 1984; Rowling ve Rossitch 1994; Rutkow 2000). Büyüsel nedenlere dayalı trepanasyonlarda inanılan kötü ruhun kafadan dışarı çıkarılması (Boev 1959; Margetts 1967; Rutkow 2000), büyüsel ilâç elde etme
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(Janssens 1970; Ortner ve Putschar 1985), kafatasından alınan parçanın muska olarak kullanımı (Margetts 1967; Vlcek 1972; Steinbock 1976; Sankhyan ve Weber 2001)
ile sara, şiddetli baş ağrıları, akıl hastalıkları gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesiyle hastanın sağlığa kavuşturulması gibi amaçlar sıklıkla vurgulanmaktadır (Margetts 1967; Lisowski 1967; Steinbock 1976; Sankhyan ve Weber 2001). Bazı arkeolojik ve etnografik veriler kafatasına yapılan cerrahî müdahalelerin en azından bir kısmının dinsel-büyüsel nedenlere dayandığını ortaya koymakla birlikte (Oakley ve ark 1959; Rutkow
2000), bu türden trepanasyonların tıbbî psikiyatri, kültürel ya da dinsel anlamının büyük oranda spekülatif olduğu değerlendirilmektedir (Velasco-Saurez ve ark. 1992). Bu
nedenle, incelenen birçok örnekte trepanasyonun uygulanış nedenlerinin yorumunda
çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır (Vlcek 1972). Dinsel-büyüsel nedenlere dayalı trepanasyonlar arasında en fazla üzerinde durulanı, kafatasından amulet elde etmek
amacıyla bir parçanın çıkarılması ve bunun bir pendant olarak kullanmasıdır (Oakley
ve ark. 1959; Lisowski 1967; Janssens 1970; Özbek 1984; Sanan ve Haines 1997). Avrupa’da kafatası kemiğinden amulet elde etmek amacıyla trepanasyonların uygulandığını kanıtlayan birçok örnek bulunmaktadır (Oakley ve ark. 1959; Valesco-Saurez ve
ark. 1992). İkiztepe ören yerinde gün ışığına çıkarılan 685 mezarda saptanan yüzlerce takı arasında, kemik ya da diş gibi insana ait kalıntılarından yapılmış herhangi bir
takı ya da arkeolojik bulguya rastlanmamıştır. Yalnızca İkiztepe’de değil Anadolu’nun
genelinde bu tür örnekler yaygın değildir. Ayrıca, amulet elde etmek gibi nedenlere dayalı trepanasyonlar çoğunlukla ölmüş insanlar üzerinde gerçekleştirilmektedir (Oakley
ve ark. 1959; Valesco-Saurez ve ark. 1992). İkiztepe’de üç iskelette cerrahî müdahalelerden sonra bireyler yaşamıştır. Dolayısıyla İkiztepe örneklerinde büyüsel-dinsel nedenlerin, özellikle de amulet elde etmek amacının güdülmediği akla yakın gelmektedir.
Geleneksel topluluklarda trepanasyonun temel nedenlerinden biri olarak gerçek
cerrahî ve iyileştirmeye dayalı operasyonlar gösterilmektedir (Lisowski 1967; Margetts
1967; Vlcek 1972; Rawlings ve Rossitch 1994). Frontal sinüs ve intracranial enfeksiyon, myeloma-plasmocytoma (Kahler hastalığı) hastalığını (Vlcek 1972), intracranial
hipertansiyon (Gomez 1973), hidrosefali ve osteitis (Janssens 1970), epilepsi, akıl hastalıkları, baş ağrısı gibi nedenlerle ilişkilendirilen bazı trepanasyonlar, intracranial hastalıkların cerrahî müdahalelerle tedavî edilmeye çalışıldığını (Güleç ve Pelin 1998) ortaya koymaktadır. Afrika kıtasındaki modern trepanasyon uygulamalarında majik ve kötü ruhu kovma amacına yönelik trepanasyonların son derece sınırlı olduğu; uygulamanın temelinde, travmaya dayalı şiddetli baş ağrıları ve beyne baskı yapan kırıkların kaldırılmasının yattığı belirtilmektedir (Rawlings ve Rossitch 1994). Nitekim, travmaların
terapötik nedenler arasında önemli bir yer tuttuğu birçok araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır (Lisowsky 1967; Powell 1970; Gomez 1973; Steinbock 1976; Ortner ve
Putschar 1985; Stone ve Miles 1990; Rawlings ve Rossitch 1994; Larsen 1998; Rotkow 2000). Antik kaynaklarda da, kafatasındaki kırıkların beyin dış kabuğuna basınç
yaparak hayatî tehlike oluşturması amacıyla müdahaleye baş vurulduğuna dair bilgilerin yer aldığı aktarılmaktadır (Lisovski 1967; Aufderheide ve Rodriguez-Martin 1998).
Hem Anadolu’da hem de dünyanın farklı bölgelerinde travmaları tedavî etmek amacıyla kafataslarına cerrahî müdahalelerin uygulandığını kanıtlayan birçok örnek bulunmaktadır (Oakley ve ark. 1959; Lisowsky 1967; Powell 1970; Ortner ve Putschar 1985;
Özbek 1989, 1990, 1992; Larsen 1998).
İkiztepe trepanasyonlarından SK 536 numaralı örnekte, cerrahî müdahalenin
travmatik olduğunu gösteren ip uçları mevcuttur. Bu bireyde sağ parietalin tuber
parietalesinde dikdörtgen delik açma tekniğine dayalı olarak açılan deliğin frontal,
sagittal ve temporal kenarlarında gerek ana kenarların kesilmesi ve ortada kalan kemiğin çıkarılması gerekse kafa derisinin kaldırılması esnasında kesici âletlerin yol açtığı
çok sayıda kesik izi mevcuttur (Resim: 5). Ancak, trepanasyon deliğinin arka kısmını
(occipital) oluşturan kenarın çevresinde, bu kenarın kesilmesi esnasında oluşması
beklenen kesik izlerine rastlanmamıştır. Trepanasyonun kesilen üç kenarının dıştan içe
doğru daralan bir eğime sahip olmasına karşın, occipital kenar dıştan içe doğru genişlemektedir. Bu durum kafadaki kesici ve delici âletlerden kaynaklanan kafa yaralanma106

larında oldukça yaygındır. Bu kenarın iç yüzeyinde, diploë ve tabula internanın içe doğru kırılarak yerinden koptuğu gözlemlenmiştir. Aynı yüzeyde trepanasyon açıklığının
occipital ve temporal kenarlarının kesiştiği köşede, küçük bir kemik parçanında kıymık
şeklinde beyine doğru kalktığı saptanmıştır. SK 536 numaralı saptanan cerrahî müdahalenin üç kenar ile sınırlı kalması; dördüncü kenarın cerrahî müdahaleden önce kesici âlet darbesi sonucu gerçekleştiğini, dolayısıyla cerrahî müdahaleye bu yaralanmanın neden olduğunu göstermektedir.
SK 420 numaralı bireyde saptanan trepanasyonda ise diğer kenarlar son derece düzgün bir yapıda olmasına karşın, açıklığın sol parietal üzerinde kalan kısmında
düzensizlikler ve kırıklar gözlenmektedir. Bu ise tıpkı SK 536 numaralı bireyde olduğu
gibi cerrahî müdahaleye bu bölgede gerçekleşen ve kafa kemiğinin kırılmasına yol
açan yaralanmanın neden olduğunu, operasyondan sonra bu bireyin bir süre daha yaşadığını söylemek olasıdır.
SK 404 No.lu genç erişkin kadında ne trepanasyonun çevresinde ne de kafatasının diğer bölgelerinde herhangi bir patolojik oluşuma rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu
örnekte trepanasyonun hangi nedenlerden ötürü yapıldığını belirlemek mümkün değildir. SK 409 No.lu bireydeki kafatasının iç yüzeyinde diploë ve tabula internanın içe doğru kırılarak yerinden kalktığını gösteren oluşumlar ile diğer patolojik lezyonlar mevcut
değildir. Ancak bu bireyde üçgen biçimli olan trepanasyon deliğinin sağ parietalde kalan alt köşesinde (sağ asterionda) depresyon biçiminde iyileşmiş bir travma bulunmaktadır. Ancak, yaralanmanın cerrahî müdahaleden önce mi yoksa sonra mı gerçekleştiğini belirlemek olası değildir. Bununla birlikte SK 404 ve SK 409 numaralı örneklerdeki trepanasyon açıklıklarının boyutu ve konumları travma kökenli diğer örneklerle birlikte değerlendirildiğinde, bunların da kesici ve küt silâhlara dayalı kafa yaralanmalar nedeniyle ameliyat edilmiş olmaları kuvvetli bir olasılıktır.
Trepanasyonların en önemli nedeni olarak görülen kafa travmalarının İkiztepe iskelet topluluğundaki sıklığına bakıldığında, bunların % 18,8 gibi oldukça yüksek bir değere sahip olduğu dikkati çekmektedir (Tablo: 1). Bu değer yalnızca erişkinler dikkate
alındığında, % 28,9’a yükselmekte, erkekler % 42,4 ile en fazla travmayla karşılaşılan
grubu oluşturmaktadır (Tablo: 1). Travmaların önemli bir kısmı iyileşmiş iken, iyileşmemiş bireylerin ölümüne neden olan travmalar da mevcuttur. İkiztepe’de bir çocuk dışında kafataslarındaki bütün iyileşmemiş yaralanma izleri erkeklerde ortaya çıkmıştır. Kafatası yaralanmalarıyla ilgili bulgular, İkiztepe’de sürekli olan bir savaşın yaşandığını
göstermektedir. Kafatası yaralanmalarının sıklığı ve şiddeti değerlendirildiğinde, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi (Lisowsky 1967; Powell 1970; Gomez 1973; Steinbock 1976; Ortner ve Putschar 1985; Stone ve Miles 1990; Rawlings ve Rossitch
1994; Larsen 1998; Rotkow 2000) İkiztepe’de de trepanasyonların olası nedenleri arasında kafa yaralanmalarının ilk sırada yer aldığı söylenebilir.
Bununla birlikte, İkiztepe’de kafa yaralanmaları trepanasyonların tek nedeni olarak dikkate alınamaz. Cerrahî müdahalenin gerçekleştirildiği SK 603 numaralı bireyde
trepanasyon açıklığı ve çevresinde herhangi bir travma izine rastlanmamıştır (Resim:
7). Ancak bu bireyin sol parietalinde iç yüzeyde yaklaşık 39x21,5 mm. boyutlarında
oval bir forma sahip bir tümoral oluşum mevcuttur. Lezyonun geliştiği iç bölgede tabula interna ve diploë tamamen yok olmuş, alan çukurlaşmıştır. Çukurluğun içerisinde değişik boyutlarda, düzensiz yeni kemik oluşumları mevcuttur. Tümoral oluşumun önemli bir kısmı duyusal kortekste gelişmiş olmakla birlikte, motor korteks üzerine de yayılmıştır. Beynin motor ve duyusal loplarının birleştiği bölgeye dek gelen bu tür lezyonların motor nöronları etkileyerek kuvvet kaybı (parasis) ya da felcin (paralysis) gözlendiği, duyusal algılamalarda zayıflamanın gerçekleştiği belirtilmektedir (Taner 1998). Beynin çapraz çalışmasından dolayı sol loplarda gelişen bu lezyonun bireyin sağ tarafında
en azından duyusal algılamalarda azalma, ekstremitelerde kuvvet kaybı, hatta belki de
kısmi felce yol açmış olması kuvvetle muhtemeldir. Bütün bu veriler değerlendirildiğinde SK 603 numaralı örnekte gerçekleştirilen trepanasyonun beynin sol tarafında duyusal ve motor kortekslerinin üzerinde gelişen tümoral oluşumun yol açtığı olumsuzlukla107

rı tedavi etmeye yönelik olduğu söylenebilir. Kafatasının dış yüzeyinden de izlenebilen
lezyon yerine, sağ parietalin seçilmesi, prehistorik cerrahın beynin çapraz çalışmasına
ilişkin bilgilerden yoksun olduğunu göstermektedir. Bireyin sağ üye kemiklerinde ortaya çıkan, olası hissizlik, kuvvet kaybı ya da felci iyileştirme amacına yönelik olarak gerçekleştirilmesi kuvvetli olan operasyonun, beyindeki tümoral oluşumu ortadan kaldırmaya yönelik terapötik amaçlı bir cerrahî müdahaleden çok, bu tür semptomlara yol açtığı düşünülen kötü ruhu "açılan delikten kovmaya" yönelik majikoterapötik bir operasyon olduğu söylenebilir. Trepanasyonun çevresinde herhangi bir iyileşme izinin rastlanamaması, yaşarken ameliyat edildiği saptanan üç İkiztepeli örnekle birlikte değerlendirildiğinde, bireyin operasyon esnasında öldüğü ya da kemikte iyileşme izi bırakacak
kadar uzun süre yaşayamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, saptanan beş trepanasyonun biri dışındakilerin Erken Tunç Çağı’nda İkiztepe’de yaşanan savaş nedeniyle kafataslarında meydana gelen ve birçok
kişinin ölümüyle sonuçlanan kesici, delici ve küt uçlu silâh yaralanmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Dördü erkek, biri kadın olan trepanasyonların cinsiyete göre dağılımı, travmaların sıklığı ve bunların gerçekleştiği bölge (sağ tuber parietale çevresinde
yaralanmalar daha yoğundur) ile de uyum içerisindedir. Bununla birlikte, yaşlı bir erkek
iskeletinde saptanan trepanasyonun tümoral oluşumla birlikte ele geçirilmesi, İkiztepelilerin travmaların dışında kalan bazı sağlık sorunlarını da cerrahî müdahalelerle tedavi etmeye çalıştıklarına işaret etmektedir.

Çocuk
Erkek
Kadın
Erişkin
Tüm Bireyler

N
175
144
126
277
452

Travma
5
61
15
80
85

%
2,9
42,4
11,9
28,9
18,8

Tablo 1: İkiztepe toplumunda kafa yaralanmalarının sıklığı
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Resim 1: SK 404 numaralı genç erişkin
kadının sağ parietalinde trepanasyon

Resim 2: SK 409 numaralı yetişkin bir erkeğin kafatasının arka kısmında
trepanasyon

Resim 3: SK 420 numaralı yetişkin bir erkeğin bregma bölgesinde trepanasyon

Resim 4: SK 536 numaralı yetişkin bir erkeğin sağ parietalinde trepanasyon
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Resim 5: SK 536 numaralı bireydeki trepanasyondan
detay görünüm

Resim 6: SK 603 numaralı yaşlı erkeğin sağ parietal inde
trepanasyon

Resim 7: SK 603 numaralı bireydeki trepanasyonun detay görünümü
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ESKİ ANADOLU TOPLUMLARININ KLADİSTİK ANALİZİ

Ayﬂen AÇIKKOL*
Hakan YILMAZ
‹smail ÖZER
Mehmet SA⁄IR
Erksin GÜLEÇ

G‹R‹ﬁ
Anadolu’da yapılan paleoantropolojik çalışmalarda Eski Anadolu insanlarının
morfolojileri, ırkları, sağlık durumları ve dişleri ile eski toplumların demografik yapıları
ayrıntılı şekilde incelenmekle birlikte, bu çalışmalarda incelenen populasyonların birbirlerine yakınlıkları ya da uzaklıklarına yeterince değinilmemiştir. Bu çalışmanın amacı, Cluster analizi kullanılarak Eski Anadolu toplumlarının birbirleriyle ve Anadolu ile
kültürel ve ekonomik ilişkileri arkeolojik kanıtlarla belirlenmiş olan Avrupa, Asya ve Yakın Doğu toplumları ile yakınlıklarını incelemektir.
Cluster analizi (ya da kümeleme analizi), doğal gruplamaları kesin olarak bilinmeyen birimleri, değişkenleri ya da birim ve değişkenleri birbirleri ile benzer olan alt kümelere (grup, sınıf) ayırmaya yardımcı olan yöntemler topluluğudur. Birimleri, değişkenler arası benzerlik ya da farklılıklara dayalı olarak hesaplanan bazı ölçülerden yararlanarak homojen gruplara bölmek amacıyla kullanılır (Özdamar, 2002).
Doğal sınıflamaları hakkında açık bilgi bulunmayan durumlarda, populasyona
ilişkin tahminlerin yapılmasında Cluster analizinden yararlanılır. Bu nedenle, doğal
gruplamaları açıkça bilinen toplumlarda alt kümelerin irdelenmesi discriminant analizi
(ay›rma aAnalizi) ile yapılır. Alt populasyon tanımları yapılamamış ya da ayrı ayrı populasyonlar oldukları kesin olarak bilinmeyen karma toplumları birbirinden ayırmak, yeni tanımlamalar yapmak, birimler için yeni prototipler belirlemek, populasyon ya da alt
populasyon profilleri tanımlamak, biyolojik materyaller için taksonomik sınıflandırma
profilleri belirlemek amacıyla Cluster analizi kullanılır (Özdamar, 2002).
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Orta Asya, Eski Mısır ve Eski Orta ve Doğu Avrupa toplumlarıyla sınırlandırılmıştır (Harita: 1). Verileri elde edilen iskelet çalışmalarının önemli bir kısmında kadın ve erkekler
ayrı ayrı ele alındığı için, bu çalışmada da benzer yol izlenmiş ve hata payını en aza
indirebilmek amacıyla kadın ve erkekler ayrı incelenmiştir. Cluster analizi için bireylerin ırksal morfolojisini en iyi gösteren kafatası ölçü ve endisleri kullanılmıştır (Tablo: 1)
(Wittwer-Backofen, 1986; Özer, 1999). Veriler Statistica 6.0 programına yüklenerek gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. Kültürel deformasyon uygulanmış veya kafatasında erken sutur kaynaşması gibi patolojik lezyonlar tespit edilmiş bireyler çalışma kapsamına alınmamıştır.
Maksimum Kafa Uzunluğu
Minimum Alın Genişliği
Basion-Bregma Yüksekliği
Üst Yüz Yüksekliği
Orbital Yükseklik
Nasal Yükseklik
Kafa Endisi
Nasal Endis

Maksimum Kafa Genişliği
Maksimum Alın Genişliği
Porion-Bregma Yüksekliği
Bizigomatik Genişlik
Orbital Genişlik
Nasal Genişlik
Üst Yüz Endisi
Orbital Endis

Tablo 1: Cluster analizi için kullanılan kafatası ölçü ve endisleri

BULGULAR
Grafik 1 ve 2’de Neolitik ve Kalkolitik Dönemde yaşamış kadın ve erkeklerin
Cluster analizi sonuçları görülmektedir. Kadınlar açısından bakıldığında Anadolu’nun
Ortadoğu ve Kıbrıs/Yunanistan toplumlarından oldukça uzakta kümelendiği görülmektedir. Alişar, Öküzini ve Alacahöyük Kalkolitik Dönem kadınları kendi aralarında çok yakından ilişkilidir. Genel olarak, Neolitik ve Kalkolitik Anadolu kadınları son derece homojen bir yapı sergilemektedirler. O halde Anadolu’nun ilk tarımcı ve köy toplumlarının
kadınları çok benzer morfolojiye sahip olmalıdırlar. Bu dönemde yaşamış erkeklere
ilişkin veriler kadınlara göre daha fazladır. Grafik 2 her ne kadar daha kompleks bir yapıya sahip gibi görünse de, populasyonların birbirlerinden ayrım noktalarının derecelerine bakıldığında, erkeklerin kadınlardan daha homojen bir yapı sergiledikleri anlaşılmaktadır. Anadolu’nun Neolitik ve Kalkolitik Dönemlerde yaşamış erkek bireyleri yine
kendi aralarında son derece benzer morfolojiye sahiptirler. Anadolu’nun yanı sıra Orta

Grafik 1: Neolitik ve Kalkolitik Dönemde yaşamış kadınlar
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Doğu erkekleri de birbirleriyle çok yakından kümelenmişlerdir. Burada en dikkat çekici
nokta iki populasyonun, Hayonim ve Zawi Chemi Neolitik erkeklerinin birbirlerinden ayrılamayacak derecede benzer olmalarıdır. Elde ettiğimiz sonuçlara göre Kıbrıs, Yunanistan, Anadolu ve Orta Doğu’nun Neolitik ve Kalkolitik insanları (kadın ve erkekler) en
azından kullandığımız kriterler açısından birbirlerine çok benzer morfolojiye sahiptir ve
bu benzerlik özellikle erkeklerde çok belirgindir.

Grafik 2: Neolitik ve Kalkolitik Dönemde yaşamış erkekler

Tunç Çağı populasyonları için Orta Asya ve Kafkasya toplumlarının verilerine de
ulaşılmıştır. Grafik: 3’te Tunç Çağı kadınlarının, Grafik: 4’te erkeklerin Cluster analizi
sonuçları verilmiştir. Detaylar göz ardı edildiğinde Anadolu, Orta Asya ve Kafkaslar, Orta Doğu ve Doğu Avrupa (Kıbrıs/Yunanistan/Bulgaristan) toplumlarının kendi aralarında bir arada kümelendiklerini ancak farklı coğrafik bölgelerde yaşamalarına rağmen
birbirlerinden etkilendikleri ve yine benzer morfolojiler sergiledikleri anlaşılmaktadır.
Tunç Çağı açısından kadınlar arasındaki ayrım, erkeklerden daha belirgindir. Arkeoloji
açısından Tunç Çağı farklı bölgeler arasında ticaret ve göçlerin çok yoğun yaşandığı
bir dönemdir. Bu da, Neolitik ve Kalkolitik’in aksine neden Tunç Çağı bireylerinin çok
daha heterojen olduklarını açıklayabilmektedir. Bu dönemde Anadolu insanları, Kafkas
ve Orta Doğu toplumlarından yoğun biçimde etkilenmişlerdir. Kadınlara ait grafikte en
yakın kümelenmeler Küçükhöyük (Anadolu), Kish (Orta Doğu) ve Yorgantepe (Orta Doğu); Lidar’ın farklı arkeolojik evreleri (Anadolu); Babil (Orta Doğu), Tell Hassuna (Orta
Doğu) ve Ugarit (Orta Doğu); Acemhöyük (Anadolu), Jericho (Orta Doğu) ve Lachish
(Orta Doğu); Minet el Beida (Orta Doğu), Tahkirbay (Orta Asya), Kültepe III (Anadolu)
ve Samthavro (Orta Asya) populasyonları arasında belirlenmiştir. Diğer toplumlardan
en uzakta bulunan populasyon ise Tell Aswad (Orta Doğu)’dır. Erkeklere ait grafik incelendiğinde Osmankayası (Anadolu) ve Kıbrıs (Doğu Avrupa); Ugarit (Orta Doğu),
Lachish (Orta Doğu) ve Sedment (Mısır); Truva I-III (Anadolu) ve Kish (Orta Doğu); Alişar (Anadolu) ve Tkiviaki (Orta Asya); Hayazhöyük (Anadolu) ve Dailamanistan (Orta
Doğu) populasyonlarının birbirleriyle çok yakında kümelendiği tespit edilmiştir. Tunç
Çağı Orta Doğu ve Orta Asya/Kafkas etkileşimi, Anadolu-Orta Asya ve Anadolu-Orta
Doğu etkileşiminden çok daha güçlüdür.
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Grafik 3: Tunç Çağında yaşamış kadınlar

Grafik 4: Tunç Çağında yaşamış
erkekler
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Demir Çağı insanlarına ait Cluster analizi sonuçları Grafik: 5, 6’da gösterilmiştir.
Beklendiği gibi, Anadolu Demir Çağı kadınları Orta Doğu ve Orta Asya (sadece Samthavro temsil edilmektedir) kadınları ile yakın kümelenmiştir. Grafik 5’te de görülebileceği gibi
en yakın ilişki Karaoğlan ve Bodrum Müskebi kadınları arasında tespit edilmiştir. İlginç bir
kümelenme Samthavro (Orta Asya), Dailamanistan (Orta Doğu/İran) ve Karagündüz
(Anadolu/Van) Demir Çağı kadınları arasında belirlenmiştir. Nippur Demir Çağı kadınları
bu toplumlardan biraz daha uzakta yer almaktadır. Bunların yanı sıra Hakkâri ve Yazılıkaya kadınları arasındaki yakınlık da kayda değerdir. İncelenen toplumlar arasında Anadolu, Orta Asya ve Orta Doğu toplumlarına en uzak toplum Bodrum Dirmil’dir. Erkekler söz
konusu olduğunda, en yakın kümelenmenin Hakkâri ve Parth bireyleri arasında olduğu
saptanmıştır. Kadın ve erkekler genel olarak değerlendirildiğinde, Demir Çağında yaşamış populasyonların heterojen bir yapı sergiledikleri açık bir şekilde ortaya konmuştur.

Grafik 5: Demir Çağında yaşamış kadınlar

Grafik 6: Demir Çağında yaşamış erkekler
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Anadolu’da Helen/Roma/Bizans uygarlıkları birbirlerinin devamı şeklinde izlendiğinden, bu çok uzun periyot (Helen Dönemi başlangıcından Bizans’ın sona erdiği Orta
Çağ sonuna kadar) bir arada değerlendirilmiştir. Neolitik/Kalkolitik toplumlarına benzer
olarak, bu dönemde yaşamış kadın ve erkekler birbirlerinden çok farklı şekillerde kümelenme göstermişlerdir. Kadınlarda belirgin bir heterojenlik gözlenirken, özellikle Orta Çağa tarihlendirilen Anadolu erkekleri arasında çok yakın bir kümelenme göze çarpmaktadır. Kadınların Cluster analizini gösteren Grafik 7’de iki farklı Avrupa populasyonu (Lorenzberg ve Orta Avrupa) birbirleriyle yakından bağlantılıdır. Anadolu’da ise Hagios, Boğazköy ve Topaklı Bizans toplumları birbirleriyle son derece yakındır. Kadınlarda dikkat çekici bir diğer kümelenme Yarımburgaz (Anadolu), Shah Tepe (Orta Doğu),
Nahal Hemar (Orta Doğu), Aziz Nikolaos (Anadolu) ve Dilkaya (Anadolu) kadınları arasında belirlenmiştir. Erkeklerin Cluster analizinin sonucunu gösteren Grafik 8’de ise
Anadolu ve Orta Doğu toplumlarının birbirlerinden çok açık bir şekilde farklı morfolojiler sergiledikleri görülmektedir. Şimdiye kadar incelen tüm dönemler içerisinde en belirgin uzaklık bu dönemde yaşamış erkekler arasında gözlenmiştir.

Grafik 7: Helen/Roma/Bizans dönemlerinde yaşamış kadınlar

Grafik 8: Helen/Roma/Bizans dönemlerinde yaşamış erkekler
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SONUÇ
Bu çalışma, bir ön rapor niteliğindedir. Eski Anadolu iskelet serilerinin azlığı, istatistiksel açıdan daha anlamlı bir analiz yapılmasını güçleştirmektedir. Arkeolojik kazılarda bulunan iskeletler hem arkeoloji hem de antropoloji için çok önemlidir. İskeletler
üzerinde yapılan çalışmalar, arkeolojik verileri destekleyici nitelikte olabileceği gibi, bazı durumlarda yol gösterici de olabilmektedir. Yaptığımız çalışma, bunun en açık göstergelerinden biridir. Eski uygarlıklar arasındaki ticarî ilişkiler, göçler, evlilik yoluyla gen
havuzlarının karışması gibi belli başlı kriterler farklı coğrafik alanlarda yaşamış insanların morfolojilerinin zaman içerinde değişmesinin en önemli nedenleridir.
Elde ettiğimiz sonuçlar kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1. Anadolu Neolitiğinde yaşamış populasyonlar, Kıbrıs ve Orta Doğu populasyonlarından oldukça farklı bir morfolojiye sahiptir.
2. Tunç Çağı boyunca Anadolu Orta Doğu ve Kafkaslardan yoğun biçimde etkilenmiştir.
3. Tunç Çağına benzer olarak, Demir Çağı Anadolu toplumları da son derece heterojen bir yapı sergilemektedir.
4. Hellen/Roma/Bizans dönemlerinde kadınlar heterojen bir yapı gösterirken, erkekler çok daha homojen bir dağılım göstermektedir.
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI 1993-2003
RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Hüseyin AKILLI*

G‹R‹ﬁ
Konu başlığına bakıldığında 10 yıllık dönem için restorasyon konservasyon çalışmalarının ele alınmış olduğu görülse dahi, birbiriyle bağlantılı olması nedeniyle burada Bursa İli’ne bağlı İznik İlçesi içinde yer alan İznik çini fırınları kazısında gerçekleştirilen çalışmalar, 18 yıl geriye gidilerek başlatılıp günümüze getirilecektir.
On yıl öncesinde Prof.Dr. Oktay Aslanapa başkanlığında olup sonrasında Prof.
Dr. Ara Altın tarafından gerçekleştirilen İznik çini fırınları kazı çalışmaları sırasında fırın
ateşhaneleri, tütek kanalı, kil çukuru, kuyu, arnavut kaldırımı ve duvar görünürü oluşturma restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş ve günümüze kadar konservasyon uygulanarak her türlü olumsuz etkenlere karşı ayakta kalmaları sağlanmıştır.
Uygulanan çalışmalara, geçerli olan günümüz yöntemlerinin tatbik edilmesi ve
yıllar içerisinde o günün şart ve koşullarına göre temin edilebilen malzemelerin kullanılmasıyla olmuştur. Günümüz şartlarında kullanılan bazı maddeler sakıncalı görülse
dahi, eserin olumsuz ve acil durumu göz önüne alınması ve diğer maddelerin bulunmaması nedeniyle zorunlu olarak kullanılmışlardır. Ancak yıllar önce kullanılan bu maddelerin zaman süreci içerisinde olumsuzluklarını azaltmak ve yok etmek için restorasyonu gerçekleştirilen eserlerin sürekli bakım ve gözetim altında tutulmaları sonucu günümüze kadar çok iyi durumda gelmelerine neden olnmuştur. Günümüz şartlarında ise
gerekli ve fazla olumsuzluk oluşturmayan kimyasal maddeler kullanılmıştır.
Restorasyon ve konservasyon çalışmalarında, uygulayıcının kullanacağı malzeme konusunda deneyimli ve bilgili olması, eserin bizden sonraki kuşaklara aktarılmasında en büyük etkendir. Günümüzde olumsuz olarak kabul edilen bazı kimyasal malzemelerin, eserin tahribatının önlenmesinde ve kısa zamanda yok olmasında ileriye
dönük olumlu etki ve gelişim sağlıyorsa, restoratör tarafından kullanılmalıdır. Fakat uygulayıcı deneyimli olmalı ve zaman süreci içerisinde malzemeden kaynaklanan ve olabilecek olumsuzlukları bilmeli ve bunlara karşı tedbir alabilme bilgi ve yeteneğine sahip olmalıdır. Tanrının en kutsal varlığı olan insanın dahi ölümcül bir hastalığa yakalandığında, onun yaşatılması için insan restoratörleri olarak tanımlıyabileceğimiz doktorlarımız, bazı yan etkileri olan ve zarar veren ilâçları hiç çekinmeden verebilmektedirler.
Çünkü burada amaç yok olmayı geciktirmektir.
Bilgi ve yeteneklerini teori üzerine kuran ve arazi uygulamalarından yoksun, restoratörüm diye ortaya çıkanların sadece kullanılan malzemeye bakarak İznik çini fırınları kazılarında gerçekleştirilen çalışmaları yanlış ve hatalı olarak göstermeleri, kendilerinin cahilliğini ve bilgisizliğini ortaya çıkarmaktadır.
*
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1. FIRIN
18 yıl önce yok olma aşamasında (Resim: 1) bulunan fırın ateşhanesine tespit,
teşhis, temizleme, tasnif, yapıştırma, sağlamlaştırma ve tamamlama restorasyon yöntemlerinin tatbik edilmesinden sonra her kazı döneminde de bakımı yapılarak günümüze kadar sağlam olarak gelmesi sağlanmış ve daha uzun yıllar bu özelliğini sürdürmesi şartları oluşturulmuştur (Resim: 2). Bunun sağlanması benim sürekli olarak İznik çini
fırınları kazısına bir hafta dahi olsa kazıya katılmam ve onardığım eserlerin bakımını
üslenmemdir. Bu nedenle ülkemizde gerçekleştirilen kazıların hepsinde restöratör bulundurma zorunluluğu getirilmelidir. Açık hava durumunda bulunan ülkemizdeki kültür
varlıklarımız onarımlarıyla birlikte sürekli bakımları sonucu bizden sonraki kuşaklara
aktarılmaları sağlanmış olur.
İznik çini fırınlarında günümüzden 20 yıl gerisine gidilerek ele alındığından, ona
yakın fırın ve kuyu ve sayısız küçük buluntuyla birlikte mimarî yapı elemanları gün ışığına çıkarılmıştır. Çıkarılan fırınların örgü tekniği değiştirilmeden aynı malzeme kullanılarak ve kesit belli olacak şekilde restorasyonları gerçekleştirilmiştir.
Fırınların ikinci kat olarak kabul edilen ve pişirilecek seramik veya çinilerin yerleştirilen üst kısımları günümüze kadar ulaşamamıştır. Bunda en büyük etken zemin
üstünde oluşturulmuş olmaları ve yapı oluşum malzemesi olarak killi toprağın kullanılmış olmasıdır.
Onarılan 5 fırın ateşhanesinin yapı oluşumlarına bağlı kalarak yapımları aşağıda belirtildiği şekilde özetlenebilir. Fırın yapımı için tespit edilen yer kazılarak, toprak altında kalacak ateşhanenin yeri hazırlanır ve zemin yumuşak olduğu takdirde sağlamlaştırılır. Pişmiş yassı tuğlalar tek, çif veya daha fazla üst üste yerleştirilip sabitleştirilerek ateşhane tabanı oluşturulur. Taban üzerinde merkez belirlenir oval dikdörtgen veya kare plâna göre ateşhane gövdesi, ateşhane ağzıda göz önüne alınarak alttan başlayarak yukarıya doğru kerpiç kullanılarak örülür, yakma sırasında dumanın çıkmasını
sağlamak için oval plânlı olanların üst orta kısmında 30-40 cm. çapında bir açıklık dikdörtgen plânlılarda ise 9-12 cm. genişlikte 41-58 cm. uzunlukta olan ve adedi 8-12 ye
ulaşan altta geniş olup yukarıya doğru daralan bacalar oluşturulur. Gövdenin dış yüzü,
içinde çakıl taşları ve seramik parçaları bulunan 1-3 cm. kalınlığında kille sıvanır. İç kısımda taban üzerinde sırça yalakları veya sekiler oluşturulur.
Ateşhanenin yanlara açılarak çökmesini önlemek ve ısı kaybını engellemek
amacıyla 5-20 cm. genişlikten sonra kırma moloz taş ve bağlayıcı malzeme olarak, toprak veya kireç harcı kullanımı ile dört tarafı ateşhane yüksekliğine kadar duvarla örülü
kalan boşluk toprak küçük kırma taş, çakıl taşı, seramik parçası, tuğla kırığı karışımından oluşan dolguyla doldurulur. Böylece fırın ateşhane kısmı tamamlanmış olur.
Bütün bu anlatımlar İznik kazılarında gün ışığına çıkarılmış bulunan ve tarafımdan yerinde onarılan veya müzeye götürülen fırın ateşhanelerinin restorasyon öncesi
yapı oluşumlarının incelenmesiyle ortaya çıkan değerlendirme ve tespitlerdir. Üst kısımlarının çökmüş olması, fırınların tamamının nasıl olabileceği konusunda görsel açıdan kesin bilgiler edinmemize imkân vermektedir.
Ateşhanelerin konservasyon amaçlı ileriye dönük koruma çalışmalarında 18 yıllık periyodik süreç içerisinde üst yüzey sertleştirilmesinde (sağlamlaştırma) fırça, püskürtme ve enjekte yöntemleri kullanılarak polyester, araldit, paraloid B 44 veya B 72’nin
selülozik tiner veya aseton ile belli oranlarda karıştırılmasıyla oluşturulan eriyikin tatbik
edilmesiyle olmuştur. Bağlayıcı malzeme olarak kil ve toprak harç kullanılmıştır.
2. TÜTEK KANALI
Fırın ateşhanelerinde olduğu gibi bağlayıcı malzeme olarak yapı elemanlarının
birleştirilmelerinde killi toprak harç kullanılmıştır. Parçalara ayrılmış pişmiş yassı düz
plâkanın yapıştırılmasında bundan onbeş yıl önce polyester kullanılmış olmasına rağmen, halen sağlamlığını korumaktadır.
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İznik çini fırınları kazısında restorasyonu gerçekleştirilen eserlerde kullanılan
malzemeden kaynaklanan olumsuzluklar ve tahribatlar görülmemektedir. Ancak en büyük olumsuz etken bitkilerden kaynaklanmaktadır. Fırın ateşhaneleri üzerine sundurma
oluşturularak yağmur ve bitkilere karşı olumlu tedbirler alınmıştır. Ancak tütek kanalı
(Resim: 3) gibi açıkta bulunan ve restorasyonları gerçekleştirilmiş eserlerde en büyük
tahribat soğan, buğday ve kazık köklü bitkilerden meydana gelmektedir.
Rüzgârların getirdiği bitki tohumlarının elverişsiz ortam sonucunda kazı alanı
üzerinde bulunan bütün eserlerde yoğun bitki kirlenmesi oluşmuştur. Kazık köklü soğan ve buğdaygillerin gelişip köklenmeleri çatlamış, kırılmış, ayrılmış eserin iç kısımlarına kadar girmeleri sonucunda burada mekanik ve kimyasal hareketleriyle toprak harcın parçalanmasına, bağlayıcı özelliğinin yok olmasına neden olmaktadırlar. Oluşturdukları boşluk ve çatlaklara kışın yağmur sularının girmesi, akması ve donması tahribatı hızlandırmaktadır. Her yıl kazı döneminde gerçekleştirilen mekanik temizleme sonrasında ileriye dönük olabilecek tahribatlar için tedbirler alınarak tütek kanalının bakımı gerçekleştirilmektedir.
3. K‹L ÇUKURU-KUYU
Yapı oluşumu ele alındığında belli bir düzen içerisinde moloz taşların bağlayıcı
malzeme olarak toprak harcın kullanılmasıyla üst üste getirilmeleri sonucunda, oval veya yuvarlak plânda oluşturulan duvarlardan meydana getirilmişlerdir. Bazılarında kireç
harcının kullanılmış olduğu belirlenmiştir. Bunlardan bir tanesinin kil çukuru olarak isimlendirilmesinin nedeni taban kısmından belli bir kalınlıkta süzülmüş killi toprağın bulunmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı artıklar yan duvar girintilerinde de bulunmuştur.
Restorasyon çalışmasında duvar derzleri toprak harcın tozlanan kısımlarından
alınmasıyla derinleştirilmiştir. Islatılan derz boşlukları 1 saat önce oluşturulmuş olan ve
dinlendirilmeye bırakılan toprak harcın avuç içinde oluşturulan toprağın sert bir şekilde
fırlatılmasıyla doldurulmuştur. Bu kısımlar daha sonra küçük taşlarla desteklenmiştir.
Üst yüzeye toprak atılarak kısa zamanda kuruyarak çok fazla çatlağın oluşması engellenmeye çalışılmıştır. Oluşmuş çatlaklar toprak harç ile kapatılıp aynı işleme tabî tutularak çatlak oluşmayacak duruma getirilmiştir. Kuyuların üst bitim noktasında bulunan
taşlara da aynı işlem tatbik edilmiş olmakla birlikte, gerekli görülen kısımlara değişik
boyutlarda moloz taşların ilâve edilmesiyle destekleme oluşturulmuştur.
4. MERMER PLÂKALAR
Değişik dönem mimarî yapıların tabanı için kullanılmış bulunan mermer plâkaların bazıları yerinden oynamış, bazıları ise çok sayıda parçalara ayrılmıştır. Oynamış
olan plâkalar, kireç harcı kullanılarak sabitlendirilmiştir. Ancak çok sayıda parçaya ayrılma sonucu tahribata uğramış olan plâkaya kireç harcıyla sabitleme yetersiz kalacağından bunlara farklı bir yöntem tatbik edilmiştir.
Sulandırılmış beyaz tutkal içine batırılıp hafif sıkılan kaput bezi, parçalara ayrılması nedeniyle kaldırılması düşünülen mermer levha üzerine bir kenarından başlayarak düzenli ve potluk oluşturmayacak şekilde yayıldıktan sonra, beyaz tutkala batırılmış 3 cm. genişliğinde kıl fırça ile üstten dik olarak darbeler vurularak derzler belli olacak şekilde yapıştırılıp kurumaya bırakılmıştır. Kenarda fazlalık bırakılmış bulunan beze yatay olarak genişliği kadar ağaç parçası sabitlenmiştir. Ağaç parçasının iki ucundan kaldırma sırasında yassı ve sivri keskiler mermer levha altına itilerek harcından
yerine göre ayrılması sağlanmıştır. Ters çevrilen parçalanmış mermer levha, üst temizliği gerçekleştirildikten sonra polyester ve antik harç tozunun karıştırılmasıyla oluşturulan karışım 1 cm. kalınlığında dökülerek kırılmış parçaların dağılması önlenip sabitlik
kazandırılmıştır. Düz hâle getirilen levhanın üzerine sıcak su dökülerek yapıştırılmış
olan kaldırma dokusu kaput bezinin çıkarılması sonrasında, levha kaldırma öncesi be127

lirlenmiş in situ yerine kireç harcı kullanılarak sabitlendirilmiştir. Uygulama 14 yıl önce
gerçekleştirilmiş olup yapılan sürekli kazı dönemi kontrollerinde hiçbir sorun olmadığı
belirlenmiştir.
5.TÜRBE ‹Ç‹ MEZARLAR
1994 kazı çalışmaları döneminde talep üzerine günümüze epeyce harap halde
ulaşmış (Resim: 6) türbe içindeki mezarlara restorasyon çalışmaları tatbik edilmiştir. İznikte Ayasofya Camii merkez alınarak güneyinde Yeni Çarşı Caddesi’nde yer alan tarihi mekânın adı Halil Paşa Türbesi’dir Kitabelerin büyük kısmı tahribata uğramış 12 tane mezar taşı görülür. Batıdaki kitabeli mezartaşı İbrahim oğlu Halil Paşa’ya aittir. Alt
kitabeden üçü Halil Paşa’nın oğulları Yusuf Çelebi ve II.İbrahim Paşa’ya; diğerleri İbrahim Çelebi ile 969 H.1566 M.de vefat etmiş kızları Nefize, Sitti ve Hatice’ye aittir.
Bugün örtüsü yıkılmış olan türbe kuzey-güney doğrultusunda düzensiz dikdörtgen plânlıdır. Kuzey duvarda eksende bir pencere vardır. Günümüzde yıkılmış doğu
duvarında da eksenin kuzeyinde ve güneyinde birer pencere, iki yanında bir dikdörtgen
niş olduğu Türkiye’de Eski Eserler ve Vakıflar kitabından alınan bilgilerden anlaşılmaktadır. Batı duvarında da eksenin kuzeyinde bir pencere güneyinde bir dikdörtgen niş olduğunu ve bir kapının var olduğu bilinmektedir. Güney duvarında da eksenle simetrik
pencerenin var olduğu bilinmektedir. Yapının batı cephesi kesme taş diğer kısımları
moloz taş ve kerpiçle örülmüştür.
Türbe içinde bulunan mezarları oluşturan platform, şahide ve sandukaların oluşumundan günümüze kadar geçen zaman süreci içerisinde her türlü olumsuz etkenler
sonucu kırılma çökme, aşınma, bozulma, çatlama ve yok olma nedenleri, üç ana grupta toplanmasına rağmen, birbiriyle bağlantılı olmaları nedeniyle tahribatlar bir bütün
olarak alınacaklardır. Kullanılan taşın yapısal özelliği, insanların ona şekil verirken bilinçli veya bilinçsizce yapmış oldukları hatalı uygulamalarla birlikte önem vermeyip restorasyon veya altına almaları onun doğal koşullarından etkilenerek bu olumsuz duruma gelmesine neden olmuştur (Resim: 6). Mezarı oluşturan taşın kalitesi (kristal yapısı) çok önemlidir. Taşın kristaldaki ısı farklılığı kalkerin rengini soldurmakla birlikte özellikle travertenlerden yapılmış şahide ve mezarları olumsuz etkilemiştir. Suyun aşındırma gücü ve soğuk havalarda suyun donmasından meydana gelen hacim genişliği çatlakların ayrılmasına, yeni çatlakların oluşmasına ve aşınmaya neden olur.
Mezar elemanları bitkilerin köklerinden olumsuz etkilenirler (Resim: 12) Mekanik
olarak çatlaklar arasına giren köklerin büyümesi veya kimyasal olarak çıkardıkları asitler ile sürekli nem tutarak parçalanmalara, (Resim: 11) ayrışmaya neden olurlar. Çok
rüzgâr almayan kuytu yerlerde oluşmuş bulunan yosun ve mantarlar, taş yüzeyini çoğu zaman dış etkenlerden koruyucu, fakat daha çok tahrip edicidirler. Salgıladıkları
asitlerle ve bakteri gibi mikro-organizmalara ortam hazırlamaları şahide ve sandukaların üst yüzeylerini soldurmakta ve kökleri, gözeneklenme ve çukurluklar oluşturmaktadırlar.
Her türlü çalışmaya başlamadan önce mezarların genel durumu ve yapısal özelliği ile ilgili görsel gözlemler bilimsel her türlü bilgiyi içeren bilgiler belgeleme fişine aktarılmış fotoğraf baskı ve slayt çekimleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki restorasyon
ve konservasyon safhalarında gerçekleştirilen uygulamalar ve kullanılan malzemeler
bu bilgi fişine aktarılarak ve fotoğraflarla desteklenerek doküman oluşturulup belgelendirilmiştir.
İklimsel koşullar çevresel etkenler ve insanların olumsuz etkilerinden dolayı türbede olumsuzluk olduğu teşhis edilmiştir. İlk bakışta türbe içinde yer alan mezarların
platformlarında yer yer çökmeler veya platformların dağılmış olduğu teşhis edilmiştir.
Bitkilerin mekanik hareketlerinden dolayı düzensizlikler meydana gelmiştir. Kırılmış şahideler, kapaklar ve kenet bağlantılarının çürümesi sonucu açılmalar meydana gelmiştir.
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Kırılmış ve birbirlerinden ayrılmış parçaların kırık birleşme yerleri belirlenip kırık
kırığa oturtulduktan sonra numaralandırılıp çizimi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra hangi
parçanın yapıştırılacağı ve hangisine metal çubuk yerleştirileceği belirlenmiştir. Aşınmış
ve yıpranmış kırıklarda kullanılacak yapışkan kıvamı sağlanmıştır. Daha sonra üst üstte kırık kırığa oturtulan parçaların birleşme yerleri kurşun kalemle paralel çizgiler çekilerek işaretlenmiştir. Yerlerinden çıkmış, oynamış platform bloklarının yer tespiti mevcut
duruma göre belirlenmeye çalışılmıştır. Mezarların genel bir çizimi gerçekleştirilmiştir.
Parçaları birleştirmeden önce, yapıştırıcının yapıştırma gücünü kir ve tozdan dolayı kaybetmemesi ve güçlü bir yapıştırma yapabilmemiz için kırık birleşme yerlerinde
bulunan kir tabakasının sertlik durumuna göre kil, sert plâstik ve tel fırçalar kullanılarak
kirlerden arındırılmıştır. Yapıştırma öncesi son temizlik selulozik tinerle nemlendirlmiş
üstüpüyle gerçekleştirilmiştir.
Çıkmayan ve tabaka oluşturmuş kirler, ucu sivri ve yassı keskiler kullanılarak çıkarılmıştır. Ancak bu uygulamayı yaparken kırık yüzeyde bulunan girinti ve çıkıntılara
zarar verilmemelidir. Aksi takdirde yapıştırma güçlü olmaz.
Kırık yüzey temizlendikten sonra yapışkan hazırlanmasına geçilmiştir. Yapışkan
olarak taş eser yapıştırmasında olumlu sonuç veren akemi kullanılmıştır. Akemi ve
sertleştiricisi karıştırılarak yapıştırıcı hazırlanmıştır. 17 parçaya ayrılmış bulunan mezar
sandukasının yan levhası ve diğer mezarlara ait yapı elemanları yapıştırılmıştır. Kırık
birleşme yerleri aşınmış kısımlar için tixo (krema kıvamında) akemi kullanılmıştır.
Yapıştırma işleminde çok dikkat edilmesi gereken bir konuda akemi + sertleştirici oranıdır. Akemiye %3-5 oranında sertleştirici katılmalıdır. Fakat bu oran havanın sıcaklığına ve güneş altında veya gölgede çalışılmasına, uygulama yapılacak olan eser
parçalarının sıcaklık, ve soğukluğuna göre değişir. Bu etkenler yapıştırıcının kısa veya
uzun zamanda donmasını etkilemektedir. Yapılacak yanlış bir yapıştırmanın bedeli, yapıştırılan kısmın büyüklüğüne göre 1-5 saat uğraş sonucunda düzeltilebilir olmasıdır.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise parçaların kırık kırığa yapıştırılması ve parmakla bunun kontrol edilmesidir.
Halil Paşa Türbesi’nde yaptığımız önemli bir çalışmada tekne lâhit yan kaynaklarımız, açılmış olanlarının restorasyonudur. Bunun için yan kenarlara aynı merkez ve
doğrultuda karşılıklı delikler açıp içlerine fiberglas çubuğun yapışkanla yerleştirilip sabitlenmesidir. Aynı işlem üst kenet yerlerinde de tatbik edilmiştir (Resim: 8).
Mezar sandukların sabitleştirilmesi amacıyla öncelikle sandukayı oluşturan yan
levhaların yerine oturtulması için toprak kazma ile düzeltilmiştir. Yan levhaların sağlam
oturması için küçük taş parçalarıyla alttan desteklenir, çökmesini engellemek için üstü
toprak dolgu yapılır ve devamlı su dökülür. Yan levha yerleştirilip metal çubuk koymak
üzere ölçü alınıp sanduka ve şahide köşelere karşılıklı olarak matkapla delikler açılır.
Açılan deliklerin iç kısımları tozlardan temizlenir, daha sonra metal çubuğun uçlarına
hazırlanan akemi yapışkanı sürülerek deliklere yerleştirilir. Yapıştırıcı donduktan sonra
eritilmiş kurşun (Resim: 10) metal çubuk yerleştirilen deliklerin üzerine dökülür. İç kısma kazı sırasında çıkarılmış olan ve yan kenarda biriktirilen tuğla kırığı, çakıl ve moloz
taşçıkların karışımından olan toprakla doldurulur. İşlem sırasında tabakalar hâlinde
sönmüş kireç tozu dökülerek çıkarılabilecek otlara karşı tedbir alınmıştır.
Türbede bulunan büyük mezarın restorasyonu diğer küçük mezarlara göre daha
zor gerçekleştirilmiştir. Bitki köklerinin oluşturduğu mekanik basınçla (Resim: 11) yerlerinden oynamış bulunan taban mermer plâkaları yer tespiti yapıldıktan sonra yerlerinden alınıp zeminde buluntu durumuna göre yeniden düzenlenmiştir (Resim: 13). Bitki
kökleri (Resim: 12) büyük kazmalarla çıkarılıp atıldıktan sonra gerekli görülen yerlere
metal çubukla sabitleme yapılacağı düşüncesiyle delikler açılmıştır (Resim: 14). Yapıştırılan kırık levhaların ve sandukanın da yerine yerleştirilmesi (Resim: 15) sonucunda
restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
Halil Paşa Türbesi’nde mezarları oluşturan yapı elemanlarının onarımı gerçekleştirilip düzenlenmeleri yapıldıktan sonra toprakla doldurulmuştur. Mezarların bulunduğu yerin tabanı eskiden olduğu gibi, yassı pişmiş levhaların kullanılmasıyla ve bağ129

layıcı olarak toprak harçla sabitlenerek belli bir yere kadar taban oluşturulmuştur. Taban döşemesi belirlenen yerlere ve malzemenin durumuna göre yapılmıştır. Son düzenlemeler ve temizlik yapılarak restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
Yıllar boyunca gözlenen en büyük olumsuzluk, bitki yoğunluğunun oluşmasıdır.
Bunun önüne günümüze kadar ne yazık ki geçilememiştir. Her son kazı döneminde
mekanik olarak yapılan bitkitemizliği sonucunda son senelerde yoğunluk kısmen de
olsa azaltılmıştır.
SONUÇ
İznik çini fırınları kazılarında, kazı çalışmalarıyla birlikte restorasyon ve konservosyon çalışmaları da ekip hâlinde yürütülmüştür. Böyle olması gerekir; çünkü kazı ve
restorasyon birbirinden ayrılmaz ve birbirini tamamlayan bütünlüktedir. Kazının bilimsellik eksikliği, gün ışığına çıkarılan eserin tahribatını ve buna bağlı olarak restorasyonun olumsuzluğunu ortaya çıkarır. Restorasyonun hatalı veya yapı oluşumuna bağlı
kalmaksızın eserin korunması, kazı yerinin ve gün ışığına çıkarılan eserlerin olumsuz
teşhirine ve yanlış sonuçlar çıkarılmasına neden olur. Bunların önlenmesi ise İznik çini
fırınları kazılarında olduğu gibi, kazı ekibi ile restorasyon ekibinin uyumlu çalışmasıyla
ve sürekli bilgi alışverişiyle olmaktadır. Bu anlayışa sahip olan ve 18 yıldır İznik çini
fırınları kazısına katılmama izin veren Prof. Dr.Ara Altun’a çok teşekkür ederim. Eğer
açıkta bulunan ve açık hava müzesi durumunda bulunan İznik çini fırınları kazısı, 20
yıldır gün ışığına çıkarılan eserleriyle birlikte ayakta duruyor ve ziyaretçilere görsel fikirler veriyorsa, bu her konuda yardımcı olan büyüğüm Prof.Dr.Altun’un kazı ve restorasyon anlayışından kaynaklanmaktadır.
En büyük sorun, her yıl oluşan bitki örtüsünün önüne geçilememesidir. Bunun
önlenmesi ve eserlerin onlarca yıl daha ayakta kalması için, fırın ateşhaneleri üzerinde oluşturulan sundurmanın bütün kazı alanına yaygınlaştırılması zorunlu ve gereklidir. Umarım, kazı başkanımızın ve benim yıllardır uygulanmasını umutla beklediğimiz
bu düşüncemize Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü de katılır.
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Resim 1: Fırın onarım ve
sertleştirme öncesi ısıtma (a)

Resim 2: Kesit oluşturacak şekilde onarılan
fırın (b)

Resim 3: Tütek kanalı,
toprak harçla sabitleme
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Resim 4: Onarımı tamamlanmış
tütek kanalı

Resim 5: Oval (kil) kuyunun onarım
sonrası görünümü

Resim 6: T a h r i b a t a
uğramış mezarlar (a)
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Resim 7: Onarımları tamamlanmış mezarlar (b)

Resim 8: Kenet deliği açma

Resim 9: Üst kenet yuvası oluşturma
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Resim 10: Kenet yuvalarına kurşun dökümü

Resim 11: Mekanik bitki kökü tahribatı (a)
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Resim 12: Bitki köklerinin çıkarılması (b)

Resim 13: Mezar taban malzemesinin zeminde oluşturulması (c)
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Resim 14: Mezar onarımında matkap kullanımı

Resim 15: Onarım sonrası sandukanın yerleştirilmesi (d)
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ELAİUSSA SEBASTE KAZISINDA, BULUNTU YERİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN MOZAİK, FIRIN, OPUS SECTILE
VE DOLIUM RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Hüseyin AKILLI*

G‹R‹ﬁ
Mersin İli’nin Erdemli İlçesi’ne bağlı Ayaş Beldesi’nde bulunan ve Prof.Dr. Eugenia Equini Schneider başkanlığında gerçekleştirilen kazıda Trakya Üniversitesi Edirne
Meslek Yüksekokulu Restorasyon Programı’ndan 2 öğrenciyle (Fatmagül Diribaş, Pelin Ergin) oluşturulan ekiple benim gözetimimde 2003 kazı çalışmaları döneminde diğer senelerden farklı olarak çok yönlü çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmaları yapmamıza güven duygusu içinde izin veren ve bizi davet eden
kazı başkanımız Prof Dr.Schneider’e ve her türlü yardım ve desteğini esirgemeyen İtalyan kazı ekibi üyelerine çok teşekkür ederim.
Çalışmalarımız daha önceki yıllarda olduğu gibi agora içinde oluşturulmuş bulunan kilisenin sol nefinde yer alan opus sectilelerin onarımıyla başlanmıştır.
Eserlerin yapı oluşumlarına bağlı kalarak özgün görünümlerini değiştirmeden ve
mümkün olduğu kadar farklı malzeme kullanmadan onarılması anlayışımızdan yola çıkarak ve 6 yıldır bu kazıda oluşturduğumuz sisteme bağlı kalarak çalışmalara başlanmıştır. Bunlar Belgeleme, Gün Iﬂ›¤›na Ç›karma, Geçici Koruma, Teﬂhis, Tahribat Belirleme, Tespit, Temizleme, Sa¤lamlaﬂt›rma, Yap›ﬂt›rma, Sabitleme, Tamamlama ve
Çevre Düzenlemesi şeklinde olmaktadır.
Mermer Levha, Mozaik, F›r›n, Dolium, Heykel, Seramik ve Metal Eserler, 2003
kazı döneminde gerçekleştirdiğimiz restorasyon ve konservasyon uygulamalarıdır.
Bunlardan opus sectile, mozaik, fırın ateşhanesi, mezar mermer levha kapağı ve yarı
üst kısmı eksik dolium restorasyon ve konservasyon çalışmaları in situ olarak, mermer
heykel torso, seramik yapıştırma-tümleme ve metal eser uygulamaları ise kazı evi onarım atölyesinde gerçekleştirilmiştir.
1. OPUS SECTILE
Roma agorasının Bizans Döneminde bazilikaya dönüştürülen mekânın sol nef
tabanında gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespitle, opus sectile tabanının artik dönemde
onarım geçirmiş olduğu bezemeye bağlı kalmaksızın plâkaların dağınık ve farklı bir şekilde sabitlendirilmiş olmalarından dolayı belirlenmiştir. Taban altında mezarlar bulunmaktadır.
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1.1 TEM‹ZLEME
Koruma amacıyla gün ışığına çıkarıldığı dönemden sonra plâstik hasır tel üzerine yayılmış bulunan polen ve tuzlardan arındırılmış kum, plâstik süpürge ve faraş kullanılarak uzaklaştırılmış ve böylece taş plâka ve blokların görünür duruma gelmesi sağlanmıştır. Plâstik ve kıl fırçalar kullanılarak daha detaylı temizlik gerçekleştirilmiştir.
Oluşmuş bitkilerin köklerine su dökülüp yumuşatma sonrası sökülerek alınmışlardır.
Bunun için sivri mala ve uzun çiviler kullanılmıştır. Son temizlik nemlendirilmiş süngerle silinmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.
1.2. TAHR‹BAT
Toprak altından çıkan eserler farklı bir ortamla karşılaşmaları nedeniyle bozulmaları hızlanır. Işık, ısı, nem gibi etkenler bozulmayı hızlandırır. Yağmur sularının çatlaklar arasına girip bu çatlakları daha da büyütmeleri veya suyun mikroorganizmalara
yaşam ortamı hazırlaması, rüzgârların eserlerin üzerini aşındırması gibi etkenler eserin tahribat görmesine neden olur. Doğal etkenlerden dolayı bozulmalara yangınlar ve
depremleri de göstermek doğru olur.
Buğday, soğan ve kazık köklü bitkiler eserler arasındaki çatlaklara girerek burada büyürler ve eserlerin zamanla parçalanmalarına, yerlerinden çıkmalarına neden olurlar. Yosunlar gibi bitkiler de eser üzerine yerleşerek renklerin solmasına neden olurlar.
İnsanların bilinçli veya bilinçsizce yapmış oldukları tahribatlar eserlerin bozulup
veya kısa zamanda yok olmasına neden olur. Yanlış teknik kullanılarak yapılan kazılar,
kazı alanının tarla yada herhangi bir ihtiyaç için tahrip edilmesi hatıra olarak alınan parçalar veya yanlış restorasyon eserlerin tahrip veya yok olmasına neden olmaktadır.
Antik restorasyon uygulama yerleri eserlerin en hassas ve tahribatları oluşturan
etkenlerin en çok etkili olabileceği yerlerdir.
1.3. TEﬁH‹S
Onarılacak alandaki kırılan hasar görmüş plâka ve bloklar belirlendi. En yüksek,
çökmüş kısımlar ve in situ plâkalara bakılarak taban yükseltisi sağlandı. Bunun için su
terazisi ve ip kullanıldı. Eksik olan taş blok ve plâkaların yerleri belirlenip buralara kazı
sırasında toprak içinden çıkmış bulunan ve buraya ait olan malzemeler (plâka) kullanılarak dolduruldu. Buna göre tipolojik olarak 17 sekizgen, 7 baklava, kuzey yönde bulunan bölüme 26 sekizgen, 7 baklava ve 5 küçük kare plâka güney yönündeki bölüme
yerleştirildi.
Onarımda kullanılacak malzemelerin seçimi yapıldı. Buna göre plâstik, kıl, çelik
fırça, leğen, kova, spatula, sivri yassı, büyük küçük mala, plâstik ve demir çekiç, çivi,
yassı ve sivri keski, maket bıçağı, demir testere, sünger, büyük ve küçük kaşık, ip, üstüpü, kalem, küçük etiket, eskiz kağıdı, su terazisi, ahşap ve metal metre, cam parçası plâstik kap, değişik boyutlarda kıl fırçalar, Araldit, Sıntolit, Siprint Ettabond, Paraloid,
Selülozik tiner, sentetik tiner, talk pudrası, kireç, fayans yapıştırıcı, ince ve kalın dere
mıcırı, dere macunu temin edilmiştir.
Tipolojik ayırıma bakılmaksızın kullanılmış olan sekizgen, baklava, küçük kare
plâkalar treverten, mermer ve granik kullanılarak oluşturulmuştur. Sekizgenler yaklaşık
olarak 12x12 cm. baklava 12x6,5 cm. ve küçük kare plâkalar 4,5x4 cm. boyutlarında
olup kalınlıkları 3,5-1,5x4-2 cm. arasında değişmektedir.
Artık restorasyonun tatbik edildiği alan ise yaklaşık olarak 93x113 cm. boyutundadır.
1.4. BELGELEME
Onarılacak alan üzerindeki kumlar temizlenmeden önce ve temizlendikten sonra ve onarım sırasında bütün safhalar fotoğraflanarak belgelenmiş ve her türlü detaylı
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ölçüler alınmıştır. Kırılmış veya bütün olan bütün plâkalar etiketlenerek numaralandırılmış ve daha sonra alanın 1/1 erzimi gerçekleştirilmiştir. Böylece her türlü yapı oluşum
malzemesinin in situ yeri belirlemiş ve onarım sırasında olabilecek karışıklık yer tespiti yapılarak önlenmiştir.
1.5. YAPIﬁTIRMA
Yapıştırılacak olan tüm parçaların kırık birleşme yerleri ve harca oturacak alt kısımları tel, plâstik ve kıl fırçalar kullanılarak temizlendi ve tozlarından arındırıldı. Böylelikle iki parça arasında kalıntı kalması engellenmiş ve parçaların tam oturması sağlanmıştır.
Birbiriyle yapıştırılacak parçalar belirlendi. Çok parçalı ve küçük parçalara ayrılmış olan bloklarda tasnif yapılırken eskiz çizimlerinden yararlanıldı. Birbiriyle birleşen
parçalar birleştirildikten sonra kurşun kalem ile her iki parçaya uzanan dik bir çizgi çizildi. Bunun amacı yapışkan sürülüp iki parça birleştirileceği sırada kayma oluşmasını
engellemektir.
İlk olarak yapıştırılacak parçalara uygun yapıştırıcı seçildi. Buna göre :
a) Büyük ve temiz kırıkların birleştirilmesinde olabilecek bir yanlış yapıştırmanın
düzeltilmesi için donma süresi daha uzun olan ve bağlayıcı gücü fazla araldit kullanıldı.
b) Aşınmış ve boşluğu olan büyük parçaların yapıştırılmasında sıcak-soğuk karşısında genleşme katsayısı çok az olan araldit kullanıldı.
c) Küçük ve aşınmış kırıklarda da boşlukların tamamen doldurulabilmesi ve iki
parçanın iyi yapışabilmesi için tixo sintolit kullanıldı.
d) Küçük ve temiz kırıkların yapıştırılmasında sprint kullanıldı.
Yapıştırma işlemi güneşin yoğun olmadığı sabah saatlerinde gerçekleştirildi.
Rüzgâr esintisinin az olduğu veya olmadığı günler tercih edildi. Bundan amaç sintalit,
siprint ve etabont gibi kullanılan yapışkanların güneşin olumsuz ışığından dolayı etkilenmelerini azaltarak, yapıştırma süresi içinde hatasız yapmak ve esinti sonucu oluşabilecek tozlanmayı engellemektir.
Yapışkanlar kullanım sırası gölgeye alınmış ve fırça, spatulalar selulozik tinerle
nenemlendirilmiş üstüpüyle silinmiştir.
Yapıştırma işlemi her kırık parçada olduğu gibi doğrultu çizgisinin çizilmesi, kırık
birleşme yerlerinin düşey konuma getirilmesi, yapışkanın sürülüp parçaların birleştirilmesi ve son kontrolün kırık birleşme yerlerinde parmak gezdirilmesi şeklinde olmuştur.
1.6. SAB‹TLEME
Daha önce yapılmış 1/1 çizimlere bağlı kalınarak plâka sabitlemesi kalın ve ince dere mıcırı, derz macun, sönmüş kireç, yerine göre yapıştırıcı ve suyun kullanılmasıyla oluşturulan harçla gerçekleştirilmiştir.
Yapıştırılacak plâkaların harca oturacak alt kısımları ve harcın konulacağı taban
ıslatıldıktan sonra oturtulacağı yer harç ile dolduruldu. Plâkalar yükseltiye uygun olarak
yerlerine yerleştirildi. Bunun için bazı durumlarda lâstik çekiç kullanıldı. Düzgünlükleri
su terazisi ile kontrol edildi, kalan boşluklar kalın mıcırlı harç ile doldurularak mala ile
düzeltildi. Harcın üzeri, buharlaşmanın azaltılması ve kurumanın geciktirilmesi amacıyla üst kısım 2 cm. kalınlığında toprakla örtüldü. Böylece, çatlamalar önlenmiş oldu.
Plâkaların dizilişi bir sekizgen bir baklava yan yana gelecek şekilde olmasına
rağmen kuzey nefte bulunan bazı kısımlarda iki sekizgen yan yana gelecek şekilde bezeme oluşturulmuştur. Bizim bu şekilde uygulama yapmamıza harç izlerinden ve antik
restorasyondan örnek verilerek uygulama tatbik edilmiştir. Plâka yerleştirilmeyen ve
eksik olan boşluklar harçla doldurulmuş ve daha sonra 0,5 cm. demir testere kullanıla139

rak yontulmasıyla son düzenleme gerçekleştirilmiştir. Plâstik kıllı fırçalar, sünger ve suyun kullanılmasıyla üst yüzeyin temizliğinin tamamlanmasıyla çalışmalar sonuçlandırılmıştır.
2. MOZA‹K
Mozaiğin üzeri süpürüldükten sonra kıl, tel ve plâstik fırçalar yardımıyla temizlendi, çıkmayan kirler su ile yumuşatılarak tel fırçayla ovalandı. Su ve sünger kullanılarak tozlardan arındırıldı. Mozaiğin kenarındaki toprak tabakası spatula, keski ve çekiç kullanılarak tesseraların tabanına kadar alındı.
Mozaik kenarları nemlendirildikten sonra hazırlanan harç sivri mala yardımıyla
mozaiğin üst sınırından tabanına eğim oluşturacak bir şekilde yerleştirildi. Harcı eğimli dökmemizin nedeni yağmur sularının mozaiğin üzerinde kalıp zarar vermesini önlemek içindir.
Dökülen harcın üzeri toprakla örtülerek çabuk kuruyup çatlaması önlendi. Bir
gün sonra harç üzerindeki toprak, plâstik ve kıl fırçalarla temizlendi.
Harcın bağlayıcı özelliğini yitirmesi sonucu tesserataları oynamış mozaiklerde
sönmüş kireç ve su kullanılarak doğal sertleştirme gerçekleştirildi.
Hazırlanan eriyik mozaik üzerine döküldü ve kıl fırçalar yardımıyla darbeler vurularak tamamen emmesi sağlandı, daha sonra üzeri kuru toprakla örtüldü. Üstü su ile
ıslatılarak ve daha sonra plâstik fırçayla ovularak toprak çamur hâle getirildi ve kurumaya bırakıldı. Bir gün sonra su ile yumuşatılan üst yüzey sert plâstik fırçalarla ovularak temizlendi. Nemli sünger kullanılarak mozaik üst yüzeyi tamamen kirlerden arındırıldı.
Doğal eriyik (kireç+su) ile sağlamlaştırma işlemi, güneş ışığının mozaiğe geldiği
saatlerde ve günün en sıcak saatlerinde gerçekleştirilmesiyle mozaik harcının derinliklerine doğal sertleştiricinin girmesi sağlanmış oldu.
Mozaiğin 16 cm.lik çökme oluşmuş kısmına kaldırma işlemi uygulandı. Çok hafif sulandırılmış beyaz tutkal mozoik üst yüzeyine sürüldü ve bez dokusu üzerine yayıldı. Tam olarak yapışması için beyaz tutkala batırılmış fırçayla üstten darbeler vuruldu;
2 gün sonra keski kullanılarak çöken kısım mozaik harcından ayrıldı. Boşluk, ince dere mıcırı ve kireç ile oluşturulan harçla doldurulduktan sonra kaldırılmış olan kısım harç
üzerine yayıldı ve üzerine yassı takozla vuruldu. Böylece tesseraların oluşturulan harca tamamen girmesi sağlandı. 3 gün sonra mozaik üst yüzeyinde bulunan kaldırma dokusu (bez) üzerine sıcak su dökülerek tutkalın yumuşaması sağlandı. Mozaik üst yüzeyine paralel bez doku ve kısmından çekilerek çıkarıldı, son temizlik yapılarak onarım
tamamlandı.
Teseraların çıkmasıyla oluşmuş üst yüzey boşluklar o mozaike ait tesseraların
kullanılmasıyla tamamlama gerçekleştirildi. Kalan kısımlar ise mozaik harcına uygun
harçla dolduruldu.
3. FIRIN
Fırın duvarlarının çökmüş zarar görmüş kısımları belirlendi. Taban yükseltmek
ve oluşturmak için malzeme sağlandı. Dolgu artıklarının atılması ve temizleme sırasında fırına ait olan tuğla ve bağlayıcı malzeme olarak kullanılan killi toprak belirlenen yerlerde tekrar kullanılmak amacıyla tasniflendi.
Var olan fırın duvarlarında kullanılmış olan tuğla ve kerpiçlerin birleşme yerlerindeki derzler tahta sivri aletler kullanılarak derinleştirildi. Islatılmadan sonra fırın içinden
çıkan killi toprağın kullanılmasıyla oluşturulan harçla dolduruldu. Düşmüş olan tuğlaların belirlenen yerlerine aynı harç kullanılarak sabitlendi. Dere kumu kullanılarak kazı sırasında belirlenen yükseltiye kadar kademe ve her kademe üzerine su dökülerek dolduruldu ve daha sonra yassı tuğlalar kullanılarak belli bir yere kadar taban oluşturuldu.
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Kerpiç ve tuğlaların bazılarının veya bazı kısımlarının zaman süreci içerisinde
çatlama, tozma ve yumuşama gibi olumsuzlukların oluşmasına yol açmıştır. Bunu gidermek için selulozik tiner ve paraloid B 72 kullanılarak hazırlanan oluşturulan eriyikle ilk aşamada püskürtme ve daha sonra fırça ile sürme yöntemlerinin kullanılmasıyla
sertleştirme (sağlamlaştırma) gerçekleştirilmiştir.
Uygulama dört kere tatbik edilmiştir. Güneşin yoğun olduğu sıcak saatlerde sertleştirme gerçekleştirilmiştir. Mevcut olan dış duvarda yükseltmelerde bağlayıcı olarak
toprak harç kullanılmıştır.
4. DOLIUM
Elaiussa Sebaste antik kentinin oda olarak adlandırılan kısmında bulunan yuvarlak yapı içinde birbirlerine uzaklıkları 51 cm. olan iki dolium aşınmış, çatlamış ve parçalar hâlinde çok tahribata uğramış gün ışığına çıkarılmıştır.
Parçalar, toprağın zaman süreci içerisinde bağlayıcı olması nedeniyle dağılmamıştır. Doğu yönünde bulunan 88x142 cm. çapında olup kalan mevcut yüksekliği 31,5
cm.dir. Kalınlığı ise 2,5 cm. kadardır. Tespit edilen 102 parçanın 22 tanesi yapıştırılmıştır. Zeminde ancak 5 adet pişmiş ve yaklaşık 2 cm. kalınlığında yassı tuğlalar vardır.
Ancak bunlar da çok parçalanmış durumdadır.
I
II
III
IV
V

Plâka
Plâka
Plâka
Plâka
Plâka

42
40
31
36
35

x
x
x
x
x

54 cm. boyutunda olup
55 cm. boyutunda olup
23,5 cm. boyutunda olup
21 cm. boyutunda olup
46 cm. boyutunda olup

94
79
18
23
41

parçaya
parçaya
parçaya
parçaya
parçaya

ayrılmıştır.
ayrılmıştır.
ayrılmıştır.
ayrılmıştır.
ayrılmıştır.

Batı yönünde bulunan doliumun çapı 136x132 cm. olup kalan mevcut yüksekliği 65 cm.dir. Yaklaşık 3 cm. kalınlığındadır. 145 parçaya ayrılmıştır. Fakat toprağın bağlayıcı özelliğinden dolayı dağılmamıştır. Pişmiş topraktan yapılmış taban plâkasının boyutları 34,5x40,5 cm.dir ve 10 parçaya ayrılmıştır. En küçük taban plâkası ise 28x19
cm.dir. Zeminde yaklaşık 91 plâka parçası tespit edilmiştir.
Dolium duvar kısmından dökülmüş küçük parçaların kırık birleşme yerleri selülozik tiner ve paraloid B 72’nin karıştırılmasıyla oluşturulan eriyiğin fırçayla sertleştirilmesinden 2 gün sonra talk pudrası konularak yoğunluğu artırılmış araldit ile yapıştırılmışlardır.
Doliumun etrafı 1 cm. genişliğinde ve 2 cm. derinliğinde açıldıktan sonra avaldit
ve tuğla tozunun karıştırılmasıyla oluşturulan harcın dökülmesiyle çembere alınmıştır.
Böylece kırılmış ve düşme durumunda bulunan parçalar sentetik çember oluşturularak
sabitlenmiştir. Harcın döküldüğü kısım toprak ile kapatılmıştır.
Parçalanmış taban plâkaların kaldırılması durumunda malzeme kaybına neden
olunacağından, koruma ve onarım çalışmaları yerinde tatbik edilmiştir. Çatlak araları temizlenmiş, aralolit selülozik tinerden oluşturulan eriyikle sertleştirilmiştir. Uygulamada
enjekte etme yöntemi tatbik edilmiştir. Araldit ve tuğla tozundan oluşturulan harçla geniş çatlaklar, dar alanlara ise sadece araldit yerleştirilerek bağlanmaları sağlanmıştır.
Mekanik yöntem tahta âletlerin kullanılmasıyla iç kısımları kirlerden arındırılan
dolıumlar paroloid eriğiyle ilk aşamada püskürtme daha sonra fırça yöntemi kullanılarak 2 kere sertleştirme yapılmıştır. Kırık kenar üst yüzey sertleştirmesinde araldit kullanılmıştır.
5. METAL
Mezar içinden gün ışığına çıkarılan ayna ve diğer süs eşyaları nem, ısı, ışık değişimi sonucu kısa zamanda tahribata uğramalarını önlemek için bazı koruma tedbirle141

ri gerçekleştirilmiştir. Nemini kaybederek parçalanmasını önlemek için, çıkan parçalar
bez, pamuk ve daha sonra da alüminyum folyoyla sarılarak ahşap kutu içine yerleştirildikten sonra depoya kaldırılmışlardır. Sürekli kontrolleri yapılarak zarar görmeden kurulmaları sağlanmıştır.
Temizleme çalışması çok hassas olanlarda sertleştirme sonrası işlem mekanik
olarak gerçekleştirildi. Bunun için maket bıçağı, dişçi frezesi, yassı ve sivri tahta âletler kullanıldı. Temizlenen bronz ayna paraloid ve seluloziğin karıştırılmasıyla oluşturulan eriyik içine kısmî ve tam daldırma tatbik edilerek 3 kere 24 saatlik aralarla sertleştirilerek onarımı tamamlandı.
6. MERMER TORSO VE MEZAR LEVHASI
Baş, kol ve ayakları olmayan ve bazı kısımlarında kopmalar meydana gelmiş ve
ezilmeleri bulunan heykelin temizliği gerçekleştirilmiştir. Çatlakları olmıyan heykelin
üzerine arap sabunu konan su her tarafına dökülerek üst yüzeyinde bulunan kirlerin
yumuşaması sağlanmıştır. Bir saat sonra plâstik fırçalar kullanılarak çıkarıldı. Çıkmayan ve tabaka oluşturmuş bulunan kirlerin çıkarılmasında su zımparası eser üst yüzeyine zarar vermiyecek şekilde kullanıldı; son temizlik ise temiz bol suyun dökülmesiyle
gerçekleştirildi. Arap sabunu sık dokulu ve çatlağı olmıyan mermerlerde kullanılmalıdır.
Kalın dokulu veya kalker gibi emme özelliği olan taş eserlerde kullanılmamalıdır. Çünkü çatlak ve emmeden dolayı iç kısma yerleşen ve duru su ile atılamıyan Arap sabunu
artıkları zaman süreci içerisinde mikro-organizmaların üremesine neden olmaktadır.
Mezar taşının kırık bütün parçaları etiketlenip numaralandırıldı. Kırık bütün parçalar eskiz kağıdına çizildi. Bütün parçaların kırık birleşme yerleri ve tabanı tel, plâstik
ve kıl fırçalarla temizlendikten ve selülozik tinerle nemlendirilmiş üstüpüyle silindikten
sonra yapıştırmaya hazır bir duruma getirildi.
Yapıştırma plânı oluşturularak parçaların daha önce nereye yapıştırılacağı ve
nereye metal çubuk konulacağı; nereye delik açılacağı saptandı.
Matkapla delinecek ve metal çubukla birleştirilecek iki parça kırık kırıkla birleştirildi. Kurşun kalem ile iki parçayı birleştiren bir çizgi çizildi. Bu çizginin hizasında taşın
arka kısmına aynı şekilde bir çizgi daha çizildi. Ayrıca matkap doğrultusunu belirlemek
üzere yine iki parçaya uzanan taş levha parçasının yan tarafına bir çizgi çizildi. Parçalar ayrıldı ve ön ve arka kısmındaki iki çizgi cetvel ile birleştirildi. Taşın düzgün olan ön
veya arka tarafından kırık kenardaki çizgi boyunca 4 cm. ölçülüp işaretlendi. Aynı işlem
diğer parçaya da uygulandı. Matkap ucunun kaymasını önlemek için sivri keski kullanılarak hafifçe oyuldu ve aşamalı matkap ucu kullanılarak istenen boyutta ve doğrultuda delikler delindi. Delik iç temizleme sonrası fberglas çubuk ve araldit yapışkanı kullanılarak yapıştırma gerçekleştirildi. Son kontroller, kırık birleşme yerinde parmak gezdirilerek ve kesişen çizgilerin doğrultularına bakılarak tamamlandı.
7. SERAM‹K
Yapı oluşumuna, form ve bezemesine göre tasnifi gerçekleştirilen parçaların daha sonra dip, ağız ve karın olarak ayrılması sonucu, parçalar ve birleşebilenlerin hangi
seramiğe ait olduğu belirlendi. Diş fırçası kullanılarak kırık birleşme yerindeki toz ve kirler atıldı. Girinti kısımlarında tabak oluşturan kirler ucu sivri ve yassı ahşap, metal âletler kullanılarak alındı; yapışacak iki parça kırık kırıkla birleştirildikten sonra kurşun kalem ile her iki parçaya uzanan bir çizgi çizildi. Bu yöntem birbiri ile birleşecek parçalara da uygulandı.
İki parça alınarak bir tanesinin kırık yüzeyine yeteri kadar peligom sürüldü. İki
parça kurşun kalem ile çizilmiş işaretle de kontrol edilerek kırık kırığa oturtuldu. Parçalar tekrar ayrılarak ikinci parçada yapışkan bulaşmamış yerlere yapışkan sürüldü ve
parçalar birleştirildi; parmakla da kontrol edildikten sonra kum havuzuna kırık birleşme
yerleri düşey gelecek şekilde dik konumda yerleştirildi. Tüm parçalara bu aşamalar uygulanarak yapıştırıldı ve seramik tamamlandı.
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Seramiğin tümlenecek eksik kısmın kırık kenarları bunt ile çerçevelendi. Bundan
amaç, alçının dökümü ve düzeltilmesi sırasında seramiğin zarar görmesini önlemektir.
Tümlenecek kısmın formuna uygun seramiğin sağlam olan bir yerinin plastrin ile kalıbı
alındı; kırık yerler su ile nemlendirildi. Alınan plastrin kalıp tümlenecek eksik kısma, formuna uygun olarak yerleştirildi ve kenarlardan parmak bastırılarak sabitlendi. Hazırlanan alçı spatula ile ilk önce kırık yüzeylerden başlayarak eksik kısım dolacak şekilde
yerleştirildi. Alçı tam donma aşamasında fazlalıklar maket bıçağı, demir testere ve spatula kullanılarak alındı ve seramiğin formuna uygun hâle getirildi son rötuşlar zımpara
ile gerçekleştirilerek çalışmalar tamamlandı.
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Açık hava müzesi durumunda bulunan ülkemizde gün ışığına çıkarılan eserlerin
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Resim 1: Koruma amaçlı
tuz ve polenlerden arındırılmış
kumla örtme

Resim 2: Temizleme sonrası görünüm

Resim 3: Eksik kısmı var
olan plâkalarla
estetik açıdan tamamlama ve etiketleme, (1/1 çizimi)
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Resim 4: Harcın bağlayacı
özelliğini yitirmesi sonucu oynamış plâkaların
kaldırılması

Resim 5: Boşlukların kireç
harcıyla tamamlanması ve onarım sonrası görünüm

Resim 6: Çökmüş mozaiği
belirleme
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Resim 7: Kaldırma dokusunun mozaik
üst yüzeyine fırça darbeleriyle
beyaz
tutkalla
yapıştırılması

Resim 8: Tesseraları oynayan mozaiğin kireç suyu eriyiği
ve harçla sertleştirilmesi

Resim 9: Mezar kapak plâkasının onarım
öncesi yapıştırma ve fiberglas
çubuk yerleştirme plânının oluşturulması
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Resim 10: Fırının onarım
sonrası görünümü ve püskürtme yöntemiyle
sertleştirme

Resim 11: Doliumun sentetik harçla çembere alınması
ve taban çatlaklarına yapışkan
enjekte etme

Resim 12: Dolium un tabanının
onarım
sonrası görünümü
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Resim 13: Kum havuzunda seramik yapıştırma

Resim 14: Tümlenen seramiğin son düzeltmelerinin
zımpara kullanılarak yapılması

Resim 15: Tümleme ve yapıştırma sonrası onarımları tamamlanan seramikler
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PİŞMİŞ TOPRAK ESERLER ÜZERİNDEKİ
PARMAK İZLERİ

HAL‹L ESK‹C‹*

Öncelikle bu çalışmada bana destek olan Antalya Müzesi’ne, Antalya Emniyet
Müdürlüğü, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Bürosu’na, kazı malzemesini çalışmamıza izin veren Prof. Dr. Fahri Işık’a, doktora tezi malzemesini benimle
paylaşan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Sayın Çilem Uygun‘a, Antalya
Müzesi arkeologlarından Nilüfer Karakaş’a, Arkeolog Aslı Eskici’ye teşekkür ederim.
Değişik kazılardan gelmiş seramiklerin çalışılması sırasında, çalıştığım kazılarda bulduğumuz pişmiş toprak eserler üzerinde ve yayını yapılmış eserlerin fotoğraflarında zaman zaman parmak ve avuç içi izleri olduğunu görmüştüm. Daha önce çalıştığım mutfak kaplarının üzerinde de izlerden bol miktarda vardı. Bu mutfak kaplarını
daha iyi inceleyebilmek ve bazı problemleri çözmek için çarkta bu formları çekmeye
başladık. Bu sırada bizim de parmak izlerimizin kaldığını gördük. İşin bilimsel olabilecek yanını düşünmeden bu konuyu konuşmaya başladık. Birlikte çalıştığımız usta1,
ölümsüzlüğü burada yakaladığını düşünerek, bitirme tezimin de ilk sayfasında yer alan
şu dizeleri yazdı;
"Çömleklerde kalacak parmak izleri"2. Ve ışık o zaman yandı.
Seramik ustaları yaş ve yumuşak olan kile çarkta ya da kalıpta şekil verirken,
kulp, tutamak, emzik veya dekoratif eklentileri uygularken, bulla, kil tablet ya da bazı
formların ağzına kilden tıkaç yaparken parmak veya avuç izlerini bırakırlar. Üzerine boya, astar, firnis uygulanmış kaplarda bu izler bazen boya nedeniyle kalır. Özellikle günlük kullanıma yönelik formlarda bu izler genellikle temizlenip düzeltilmez. Farkında olmadan ya da zorunlu olarak kalan izler dışında özellikle bırakılmış olduğunu düşündüğümüz izler de vardır. Bunlar olasılıkla mühür veya imza yerine kullanılmıştır.
Her ne sebeple ve ne şekilde bırakılmış olursa olsun, antik ustalara ait bu izler,
arkeoloji dünyasında şimdiye kadar yeterince dikkat ve ilgi çekmemiştir.
Çok uzun süredir tasarladığım bu projeye ancak 2002 yılında başlama şansını
yakaladım. Çalışmaya başladıktan sonra bazı isimlerle karşılaştım. William Frederic
Badé 1934 yılında ilk kez parmak izlerinden yararlanılabileceğine işaret etmiş3. Daha
sonra Paul Âström 1972 yılında Finger Prints on Cypriote Bronz Age Pottery4 ve 1980
yılında Finger Prints and Archaeology5 isimli iki makale yayımlamış. Geçen yıl Sayın
*
1
2
3
4
5
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Francesco D’andrıa da bir makale yayınladı. Son olarak birbirimizden habersiz aynı tarihlerde çalışmaya başladığımız Keith Branigan ve Yiannis Papadatos’un Finger Prints
on early Minoan Pottery: a Pilot Study isimli bir makalesi yayımlandı6.
Fakat bizim düşüncemiz lokal çalışmalar dışında parmak izini, tıpkı ağaç halkalarında olduğu gibi, yeni bir yaklaşım olarak "arkeo-dermatoglifik” adıyla arkeoloji bilimi
içine dahil etmek ve yapılacak çalışmaları belli bir disiplin içinde genele yayıp bu önemli ve benzersiz özellikten sonuna kadar yararlanmaktır.
Önce çok kısa olarak dermatoglifikten söz etmek istiyorum.
"Derma=deri” ve "glyphe=oyma, oyuk” sözcüklerinden oluşan dermatoglifik, parmak uçları, el ayası ve ayak tabanındaki epidermis çizgilerinin, kıvrımlar yaparak oluşturduğu özel şekilleri ve bu şekillerle yapılan çalışmaları tanımlar7. Bu çizgiler yaşamın
10-18. haftalarında oluşur8. Ve modern tıpta kalıtsal hastalıkların tanısında kullanılan
bir unsurdur9.
Deri üzerinde kabarık olarak duran dokuya "papilla” diyoruz10. Papilla deri altındaki doku içerisinde bulunan ter bezi kanalları ile dokunma duyusuyla ilgili sinir uçlarının yan yana sıralanması ile oluşur11.
Elimizde parmak uçlarını oluşturan 3. boğumlar, el ayası, ayakta baş parmağın
hemen altındaki bölge inceleme kapsamına girer12.
Doğrudan temas ellerle olduğu için parmaklardaki izler daha ayrıcalıklıdır. Bu
nedenle, tüm izler genel olarak “parmak izi” diye tanımlanır13.
Bilindiği gibi, parmak izleri herkes için özeldir. Bu nedenle, ben bu izlere "dünya
kimlik kartımız“ diyorum.
Parmak izlerinin en önemli özelliği benzemezlik özelliğidir14.
Sistemin kurucularından birisi olan Galton’a göre eşleşen iki iz bulma olasılığı 64
milyarda 1’dir15. Fakat bu iyimser bir hesaplamadır. Diğer bir uzman 2 parmakta benzeşen 9 özellik bulma olasılığı 1.953. 125.000.000.000’da 1 olarak hesaplamıştır. Galdinoramus’a göre, 10’ar parmaklarında 20’şer karakteristik noktanın tamamen uyuştuğu iki insanın doğma olasılığı, 4.660.337 yüzyılda 1’dir16. Biz buna kısaca imkânsız diyoruz.
Başka bir özellik parmak izlerinin değişmez ve değiştirilemez olmasıdır. Ayrıca
bu izler tasnif edilebilir17.
Kriminal açıdan parmak izleri 1684 yılında çalışılmaya başlanmış, 1877 yılında
bilimsel tabana oturmuş ve 1904 yılında ilk kez mahkemece kanıt olarak kullanılmıştır18.
Peki biz bu izleri arkeolojide nasıl kullanacağız?
Biz bu çalışmayı iki ana dosyada ele alıyoruz. Birinci bölümü üretim merkezlerinde, atölyelerde, fırınlarda, seramik çöplüklerinde veya toplu buluntu gruplarında ele
6
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geçirilen izler oluşturuyor. İkinci bölüm ise yine iki ayrı dosya da ele alınıyor; bilimsel
çalışmalarda ele geçirilen eserlerden toplanan izler ve kaynağı belli olmayan eserlerden toplanan izler.
Bu izlerin dijital ortama aktarılması, incelenmesi ve karşılaştırılması ile bazı sonuçlara gidilecek. Bu sonuçlardan birkaçı:
• Parmak izleri tarihleyici kriter olacak.
• Formlardaki gelişim-değişim bağlantılarının, stil gelişiminin takibinde önemli
avantajlar sağlayacak.
• Kentler arasındaki ticarî ilişkilerin belirginleşmesini sağlayacak.
• Kentler arasındaki kültürel alışverişin yönü ve etkileşime yönelik problemlerin
çözümüne yardım edecek.
• Form-üretim- satış ve buna bağlı neden-sonuç ilişkilerinde çözümlemeleri kolaylaştıracak.
• Kentlerin ekonomik yapılarına ilişkin sonuçlara yardımcı olacak.
• Ressam-çömlekçi ile ressam-resim grupları çalışmalarına yardımcı olacak.
• Günlük yaşam ve bunun parçası olan kurumlar ve sistem için ipuçları verecek.
• Antik Dönem ustalarının hastalıkları19 ve hatta genetik incelemeleri yapılabilecek.
• Bazı adlî sonuçlara gidilecek.
Bu sonuçları çoğaltmamız olası. Aslında her inceleme kendi içinde de farklı kapılar açılmasına ve incelememizin farklı bir boyuta taşınmasına olanak sağlayabilir.
Biz şimdiye kadar 6552 parça inceledik. Bunların çok büyük bir bölümü profil
vermeyen parçalardı. Bu inceleme sonucu 170 adet iz saptandı. Bunların yaklaşık yarısı değerlendirmeye alınabilecek izlerdi. Fakat bu çalışmamız henüz tamamlanamamıştır. Bunun nedeni gereksinim duyduğumuz teknik malzemenin alınamamış olmasıdır. Projemize destek vermeyi taahhüt eden bazı kurum ve şirketler sonradan bu yardımdan vazgeçmiş, daha sonra başvurduğumuz ve isminin içinde "bilim", "araştırma",
"eğitim", "yardım” vs. geçen dernek, vakıf vb. kuruluşlar da ne yazık ki yanıt verme nezakatini bile göstermemişlerdir. Umudumuz "sponsorluk”yasamızın bir an önce çıkarılmasıdır. Uygun koşullar sağlandığı zaman yılda yaklaşık olarak 500.000 eseri inceleyebiliriz. Bu en düşük olasılıkla yılda 8.000-10.000 parmak izi demektir.
Bu arada yayınlarda gördüğümüz izleri de incelemeye aldık. Örneğin bazı bullalarda farklı mühürler olmasına rağmen benzeşen izler saptadık. Fakat bu eserlerin orijinalini incelemeden kesin birşeyler söylemek istemiyoruz.
Sonuç olarak; bu işin henüz başındayız. Her geçen gün daha fazla iz saptanacak ve bu çalışma asıl olması gereken düzeye gelecektir. Burada amacımız sizlerin
dikkatini çekip "parmak izleri"ni "arkeo-dermatoglifik” ya da adına ne dersek diyelim, bir
şekilde kullanmak ve bu benzersiz özellikten arkeoloji adına sonuna kadar yararlanmaktır.
Saptadığımız ve görüntülediğimiz izler önümüzdeki yıl sizlere sunulacaktır.
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2003 YILI TAYINAT JEOMANYETİK ARAŞTIRMASI

Timothy P. HARRISON*
Stephen BATIUK
Laurence PAVLISH

Tayınat Arkeolojik Projesi (TAP), Eskiçağda Orta Doğu’daki kentsel kurumların
tarihî gelişimini ve kent toplumunun yükselişini incelemeyi amaçlayan bölgesel bir
araştırma çalışmasının bir parçasıdır. TAP, 1995’ten beri Türkiye’nin güneyindeki Amik
Ovası’ndaki arkeolojik incelemelerin sistematik olarak belgelenmesini sağlayan Amuk
Vadisi Bölgesel Projesi (AVRP) çerçevesinde vücuda getirilmişti. Tamamıyla bölgesel
olan bu proje, ki Orta Doğu’da böyle bölgesel projeler hâlâ çok az bulunmaktadır, yeryüzünün bu bölgesinde ortaya çıkan ilk kentsel toplumların geliştirdikleri karmaşık sosyal, ekonomik ve politik kurumların araştırılmasında çok ölçekli bir yaklaşımın kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. İlk olarak 1930’larda Şikago Üniversitesi Heyeti’nin araştırmaları sayesinde de anlaşıldığı gibi, Tayınat’ta Neo-Hitit/Luwia başkenti Kunulua’nın
geniş kalıntıları bulunmaktadır. TAP incelemeleri, AVRP’nin belirlemiş olduğu geniş bölgesel perspektif dahilinde Amik Ovası’nda Asi Irmağı’nın kuzey kıvrımının hemen doğusunda yer alan bu önemli yerleşim merkezindeki arkeolojik kalıntıları belgelemek
amacıyla başlatılmıştır (Resim: 1).
TAP, Tayınat’ın büyüklüğü ve önemi nedeniyle, bu alanda korunan arkeolojik kayıtların sistematik ve tam olarak belgelenmesine adanacak uzun vadeli bir proje olarak
vücuda getirilmiş ve başlatılmıştır. Bu mevkideki korunan arkeolojik kalıntıların çokluğuna bakılırsa, konservasyon çalışmaları da projede önemli bir yer tutacaktır. Dahası,
bu kalıntılar, iki projeyi kapsamlı bir monograf serisi halinde bütünleştirecek nihaî bir rapor oluşturmak için orijinal Şikago kazılarıyla bağdaştırılacaktır.
TAP’ın bulunduğumuz aşamadaki hedefleri, (1) bilgisayarda (GIS yazılım teknolojisini kullanarak) mevkinin yerleşim alanı parametrelerini ve topografyasını açıkça tanımlayan ana haritanın çıkarılması, (2) mevkideki açıkta görünür tüm arkeolojik kalıntıların belgelenmesi, (3) çok sayıda ölçülebilir yüzey kalıntılarının toplanarak mevkinin
yerleşim tarihçesinin belgelenmesi, (4) uzaktan algılamalı teknoloji (hem uydu görüntüleri hem de zeminaltı araştırma (GP) teknikleri kullanılarak yüzey altındaki kalıntıların belgelenmesi ve (5) yukarıda adı geçen projenin daha geniş kapsamlı amaçlarını
gerçekleştirmek için gerekli olan ayrıntılı bölgesel kıyaslamaları mümkün kılacak bu mimarî ve artefakt kayıtlarının kapsamlı bağımlı bir veritabanında birleştirilmesi olarak sayılabilir. İlk üç hedef, AVRP araştırmasının bir parçası olarak yürütülen kazı mevsimlerinin odak noktasıydı. Yüzey artefaktları (3) ve mimarî(2) araştırmaları 1999’da tamam*
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landı ve topografya araştırması (1) da 2001’de bitirildi. Bu kazı mevsimlerinin ayrıntıları Araﬂt›rma Sonuçlar› Toplant›s›’ndaki eski raporlarda yer almaktadır.
2003 mevsimi, öncelikle 2002’de başlatılan uzaktan algılama etüdünün (4. proje hedefi) tamamlanmasına adanmıştır. Ayrıca, topografik ve mimarî kayıtlarla, Antakya Müzesi’nde korunmada olan eser koleksiyonu da dahil olmak üzere Tayınat’ta geçmiş ve süregelen saha çalışmalarında elde edilmiş olan eser envanterlerini birleştirecek kapsamlı bir bölgesel veritabanının kurulmasına (5. proje hedefi) başlanmıştır.
2003 mevsimi 30 Temmuz ile 26 Ağustos arasında yürütülmüştür. Etüt ekibi Doç. Dr.
Timothy Harrison (Proje Direktörü), Dr. Laurence Pavlish (Jeofizik Uzmanı), Fiona Haughey (Nesne Ressamı), Alper Basiran, Stephen Batiuk ve Dr. David Lipovitch ile oluşturulmuştur. Hükümet temsilciliğini Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü’nden Bayan
Güner Sağır yapmıştır.
TAYINAT’TA DAHA ÖNCE YAPILAN ‹NCELEMELER
Bugün Tayınat, Asi Nehri üzerindeki Demirköprü’nün 1.5 km. doğusunda, nehrin
batıya dönerek Amik Ovası’nın güney yakasını çevrelediği yerde bulunan (Resim: 1),
deniz seviyesine yakın ve büyük bir höyüktür. Mevki, bir üst ve bir de alt höyükten oluşmaktadır ve alt höyük artık Amuk’ta Asi Nehri’nin taşkın ovasında tipik olarak görülen
kalın bir lığ tabakası altında kalmıştır. Üst höyük, modern Antakya-Reyhanlı karayolunun hemen kuzeyinde yer almaktadır ve takriben 400 m. (Doğu-Batı) ve 500 m. (kuzey-güney) boyutlarındadır (Resim: 2).
Tayınat, Şikago Üniversitesi’nin Siro-Hitit kazılarının bir parçası olan ve 1930’larda büyük ölçekli kazıların yapıldığı bir sahadır (bu araştırmalar hakkında ayrıntılı bilgiler için Araﬂt›rma Sonuçlar› Toplant›s› adı altında daha önceden yayınlanmış raporlara bakınız). Şikago kazıları, üst höyüğün Erken Bronz ilâ Demir Çağı dönemlerini içeren uzun bir yerleşim tarihini barındırmakta olduğunu göstermiştir. Bunun dışında, Şikago kazılarının ortaya çıkardığı epigrafik bulgular (hem Luvian/Neo-Hitit hem Aramaik) sahayı, Neo-Hitit/Aramaik Dönemi Patina/Unki Krallığı’nın başkenti, Kunulua olarak
teşhis etmiştir. Ancak kazıların sonuçları büyük oranda yayınlanmamış olduğundan Tayınat Arkeoloji Projesi kısmen, bu önemli sahada saklı olan geniş arkeolojik bulguların
daha ayrıntılı olarak belgelenmesi ve yeni araştırma sonuçları ile Şikago Kazısı çalışmalarını birleştirecek nihaî bir rapor hazırlanması amacıyla başlatılmıştır.
Üst höyük’e ek olarak, 1999 AVRP saha kazı mevsiminde, arazinin şeritlere bölünüp adımlanması suretiyle kayda geçirilen küçük çanak parçalarının yoğunluk dağılımı, geniş bir alt höyüğün parametrelerinin şekillendirilmesini başarıyla sağladı. Bu alt
höyük, üst höyüğün, takriben 200 m. kuzeyine ve 100 m. doğusuna kadar uzanmaktadır ki bu da mevkiin büyüklüğünü 500x700 m. (veya 35 ha) olduğunu göstermektedir.
Bu ölçümler, mevkinin boyutlarının 500x620 m. olduğunu tahmin eden Şikago kazı heyetininkilerden biraz farklıdır, ancak Braidwood araştırması dahilinde daha önce yapılan tahminlere uymaktadır. Küçük çömlek parçaları yüzey koleksiyonu, yerleşim genişlemesinin alt höyükte Demir Çağında meydana geldiğini ve büyük ihtimalle Şikago kazılarında tespit edilen İkinci İnşa Dönemine (yaklaşık M.Ö. 9.-8. yüzyıllara) tekabül ettiğini göstermektedir.
Mevkinin bir Corona uydu resmi, höyüğün kuzey ve doğu uzantılarını ortaya koyan kolayca farkedilebilir bir ‘gölge’ ile 1999 yüzey araştırmasının şekillendirdiği yerleşim modelini teyit eder nitelikteydi. 2001 AVRP mevsiminden sonra topografya araştırmalarının sonuçları bir araya getirildiğinde daha büyük bir uyuşma olduğu açıktı. Yaya
ekip üyeleri tarafından elde edilen yüksek çömlek yoğunluğu, tam mevkinin topografik
profilindeki bir hatla ve uydu resmindeki gölge ile belirlenen noktada azalıyordu. Böylece 1999 ve 2001 mevsimleri AVRP araştırma sonuçları yalnız üçüncü ve birinci milenyumda Tayınat’ın bölgedeki üstünlüğünü teyit etmekle kalmamış, mevkinin büyük bir bölümünün incelenmeyi beklediğini ve gelecekte Amik Ovası’nın, bu kültürel dönemlere ait
tarihî belgelemek için yapılacak çalışmaların merkezi olması gerektiğini göstermiştir.
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UZAKTAN ALGILAMALI ARAﬁTIRMA
Jeomanyetometri
Tayınat’ın büyüklüğü, karmaşık yerleşim tarihi ve mevkide daha önce yapılan kazıların çokluğu göz önüne alındığında, bölgenin değişik kısımlarının arkeolojik potansiyelinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek en verimli ve ihtiyatlı yöntemin uzaktan algılamalı ölçüm âletlerinin kullanımı olacağı düşünüldü. Topografya ve yüzey incelemeleri sonuçlarıyla bir araya getirildiğinde bu çok katmanlı (GIS formatlı, ilintili veri tabanı
ile bütünleştirilmiş) veriler, araştırmaların, bu mevkinin Batı Merkez Bölgesi gibi belirli,
arkeolojik açıdan en çok potansiyele sahip kısımları üzerinde yoğunlaşmasını mümkün
kılacaktır. Bu sayede, en çok arkeolojik potansiyel ve önemi olduğu düşünülen kısımlarda hedef tayin edilen kazılar yapılması mümkün olacaktır.
Bu sebeple 2002 arazi mevsiminin başlıca hedefi, bir ön pilot araştırma yapılması ve mevkinin daha kapsamlı bir incelemesine başlamadan önce Tayınat’ta arazide
kullanılacak en etkili uzaktan algılamalı yöntemin (ve stratejinin) hangisi olduğunun belirlenmesiydi. Düşük maliyetli ancak (yaygın kullanımı olan ve) etkili bir uzaktan algılamalı teknik olarak Jeomanyetometri, pilot araştırma için ilk tercihimizdi. Başlıca kaygımız, yerleşim yerlerindeki yapıların yarattığı yanal manyetik kontrastı yerel jeofizik koşullarının fonda yarattığı gürültüden ayırıp ayıramayacağımızdı. Buna göre alt yerleşimin kuzeydoğu bölgesinde 7 ha.lık bir alan işaretlendi ve 1 metrelik aralıklarla doğu batı doğrultusunda, elde manyetometre taşınarak ve adımlanarak haritası çıkarıldı.
Kontrol için ikinci bir manyetometre ana istasyon olarak kuruldu. Sonunda 600’den fazla yaya transekt tamamlandı ve kapsama yoğunluğu her 0,5 metrede bir ölçüm olmak
üzere, 195.000 jeomanyetik ölçüm kaydedildi.
2002 jeomanyetometri etüdünün sonuçları beklentileri çok aşmış ve çok önemli
ön-gözlemlere olanak vermiştir. En önemlisi, jeomanyetometre yer altında tabiî olmayan sunî şekilleri gösteren çok sayıda manyetik bozukluklar saptamıştır. Dahası, manyetik veriler noktasal olarak çizildiğinde bu bozukluklar düzenli olarak keskin açılı çizgiler veya dörtgensel şekillere dönüşmüştür. Ayrıca, bu dörtgensel şekiller tutarlı yapılar veya yapı kümeleri oluşturmakta ve saha ana haritasıyla jeolojik referans uygulandığında, aynı gradyanda kuzeybatıya yönelik bir birleşik plân oluşturdukları görülmektedir. Bu nedenle 2002 yılı manyetometri araştırmasının olumlu sonuçları, manyetometrinin Tayinat için etkili bir uzaktan algılama tekniği olduğunu doğrulamıştır ve ön pilot çalışmanın genişletilmesini öngörmüştür.
2003 Manyetometri Etüdü
Bu yüzden, Ağustos 13 ila 22 arasında üst höyüğün belirgin kısımlarının yanı sıra alt höyüğün kalan kısımlarını incelemek için bir proton manyetometresi kullanılmıştır. Yani, sahanın dört bölgesi incelenmiştir: 1) alt höyüğün güney kesimi (225x 104±9
m.), 2) 1930’larda Şikago ekibi tarafından kazılan Merkez Batı Bölgesi (100x100 ± 25
m.), 3) Merkez Batı Bölgesi’nin doğusunda bugün de yer alan "bahçe" (50x17 m.), ve
4) üst höyüğün doğu tarafında ve yaklaşık olarak Şikago kazılarının VII. bölgesini içeren bir alan (75x25 m.) (Resim: 2).
Bütünü itibarıyla 2003 jeomanyetometri etüdü ile 75 doğrusal kilometre içeren
765 kesit tamamlanmış ve bunlar 157.000 ölçüm kaydı ile sonuçlanmıştır. Yaklaşık olarak 3.5 ha.lık bir alan, 0.5x0.5 m.lik doğal grit yoğunluğunda etüt edilmiştir. 2002 jeomanyetometri etüdünün 0.5x1 m.lik doğal grit yoğunluğu ile kıyaslandığında, bu 7
ha.ya eşdeğer kapsamaya karşılık gelmektedir. İki kazı sezonu birlikte, hem üst hem
alt höyüğü içerecek şekilde toplam sahanın yaklaşık %30’una varan bir kesimini kapsamıştır.
2003 jeomanyetometri verilerinin kapsamlı çözümleme çalışmaları halen sürmekle birlikte, ön bilgi işleme ve çözümleme sonuçları, aralarında alt höyüğün doğu bölümünde geniş dairesel şekiller (Resim: 3) de olmak kaydıyla, birçok manyetik düzensizlikler kaydetmiştir. Aynı zamanda 1930’larda Şikago kazı ekibi tarafından kazılan
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Geç Hitit saray kompleksinin bulunduğu höyüğün üst kısmında yüzey araştırması yapıldı (Resim: 4, 5).
ANTAKYA MÜZES‹ ESK‹ ESER KAYITLARI
Jeomanyetometri etüdü ile eşzamanlı olarak Tayınat’ta gerçekleştirilen tüm geçmiş ve şimdiki araştırmaların eski eserlerinin veri tabanı üzerinde de bir çalışma başlatılmıştır. Bu çabanın amacı, bahis konusu eski eser verileri ile etütte oluşturulan topografya ve mimarî kayıtları bağdaştırmak ve projenin daha geniş hedeflerinin öngördüğü ayrıntılı ve kıyaslamalı çözümlemeleri yapmaya elveren kapsamlı bir Tayınat bölgesel veri tabanını oluşturmaktır. Bu nedenle, 2003 mevsimi içinde, 1930’larda yürütülen Şikago kazılarından çıkarılan ve Antakya Müzesi’nde saklanan tüm eski eserlerin
sayımı işi başlatılmıştır. Müze kayıtlarının 2002’de yapılan ön incelemesinde Tayınat’a
atfedilen 454 parça tespit edilmiştir. Bu malzeme yayınlanmamış olduğundan sayım
çalışmalarında her eski eserin ayrıntılı olarak belgelenmesine de karar verilmiştir. Buna göre her parçanın fotoğrafı çekilmiş ve seçilen bazı bütün parçaların ayrıntılı resimleri çizilmiştir. 2003 mevsiminde, Şikago kazılarında elde edilmiş toplam 200’den fazla
parçanın, başka bir deyişle Antakya Müzesi kayıtlarında bulunanların yaklaşık yarısı
belgelenmiştir.
KAPANIﬁ GÖZLEMLER‹
2002 ve 2003 etüt mevsimlerinin olumlu sonuçları jeomanyetometrinin açıkça
ucuz fakat çok etkili (ve verimli) bir jeofizik uzaktan algılama yöntemi olduğunu teyit etmiştir. Taranmış olan her alanda jeomanyetometri sonuçları çok sayıda iyi korunmuş
mimarî eser kalıntısı göstermiştir. İlk Şikago kazılarına göre Tayınat’ta yerleşim, İkinci
İnşa Döneminde üst höyükten başlayarak aşağı kente doğru büyümüştür. Daha önce
belirtildiği üzere, epigrafik bulgular bu sahanın yerleşim tarihinin bu evresini İ.Ö. 9. ve
8. yüzyıla dayandırmakta olup Neo-Hitit/Aramaik Dönemi Patina/Unki Krallığı’nın başkenti Kunulua olduğunu teyit eder niteliktedir. Netice itibarı ile, jeomanyetometri etüdü
ile Antakya Müzesi sayım çalışması Tayınat’ın yerleşim tarihinin bu önemi evresininde
üst ve alt höyüklerde korunmuş kültürel kalıntıların daha düzenli araştırılabilmesine zemin hazırlamıştır.
TEﬁEKKÜR
2003 yılı arazi mevsimi için maddî yardım, Kanada Sosyal Bilimler ve Beşerî
İlimler Araştırma Kurulu tarafından verilmiştir. Araştırmanın yürütülmesi için gerekli izni
veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Nadir Avcı’ya ve başta işlemleri hızlandırmaktaki yardımlarından dolayı Sayın Aliye Usta olmak üzere, tüm Etüdler
Bölümü çalışanlarına teşekkür ederim. İzin başvurusu sırasındaki yardımlarından dolayı Kanada Büyükelçiliği mensubu Sayın Stuart Hughes ve diğer çalışanlara da teşekkür ederim. Hükümet temsilcisi Sayın Güner Sağır araştırmaya her açıdan yardımcı oldular. Kendisinin ısrarlı çabaları olmaksızın bu arazi mevsimin başarıya ulaşması
mümkün olamazdı. Antakya Arkeoloji Müzesi Müdürü Sayın Hüseyin Dinçer’e müzenin
Tayınat kolleksiyonuna erişimimizi sağladığı için ve müze çalışanlarından Sayın Faruk
Kılınç, Sayın Demet Kara ve Sayın Ömer Çelik’e de koleksiyondaki eski eserler üzerindeki yardımları ve değerli zamanları için teşekkür ederim.
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Resim 1: Tayinat Höyüğü’nün yerini gösteren Amik Ovası haritası

Resim 2: 2003 jeomanyetik araştırma
alanını
gösteren Tayinat düzey
haritası
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Resim 3: Alçak höyüklerdeki göze çarpan dairesel bozuklukları gösteren jeomanyetik araştırma sonuçları

Resim 4: Batı Merkez Bölgesi’ndeki yüksek
höyüklerdeki Geç Hitit sarayı ve
çevresinin plânı

Resim 5: Bütün Geç Hitit sarayı ve çevresini gösteren yüksek höyükteki jeomanyetik araştırma sonuçları
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ERKEN VE GEÇ OSMANLI DÖNEMİ: ÇANAKKALE
SERAMİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ayﬂe GÜLER*

Çanakkale İli; Marmara Denizi’ni Ege Denizi’ne bağlayan Çanakkale Boğazı’nın
Anadolu yakasında ve boğazın en dar yerinde düz bir alanda kurulmuş, 1360 yılında
Osmanlı topraklarına katılmış ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilânına kadar
Osmanlı yönetiminde kalmıştır. 1463 yılında, boğazın en dar yerinde, Fatih Sultan
Mehmet tarafından yaptırılan Kala-i Sultaniye ile il, aynı ismi almıştır1. 18. yüzyılda çanak imalât ve ticaretinin ünlenmesi ile il, Çanak Kal’ası olarak anılmış ve zamanla Çanakkale şekline dönüşmüştür2. Çanakkale Osmanlı Dönemi seramik üretimi tarihinin,
17. yüzyıl sonlarında başladığı, 19. yüzyılın sonlarında gerilediği ve 20. yüzyıl ortalarında kesildiği belirtilmektedir3.
Osmanlı Dönemi Çanakkale Seramikleri konusunda Çanakkale İli’nde 2003 yılında yapılan yüzey araştırmasının genel amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
adına yürütülmekte olan, "Geleneksel Çanakkale Seramikleri; Çamur, Astar ve Sırlarının Günümüz Teknolojisi ile Aslına Uygun Olarak Geliştirilmesi ve Hazırlanması" başlıklı Devlet Plânlama Teşkilâtı (DPT) İleri Araştırma projesine laboratuvar verisi olarak
kaynak oluşturması, laboratuvar çalışmalarında etütlük seramik malzemeye gerek duyulmasıdır. Yüzey araştırmasından genel amaç doğrultusunda beklenilen sonuçlar:
- Çanakkale seramikleri, çamur, astar, sır bünyelerinin, aslına uygun ve ideal nitelikteki parça buluntularından saptanarak uygulanabilmesi,
- Seramik bulgulardan elde edilecek form ve dekorların sınıflandırılması ve değerlendirilerek uygulamalardan yararlanılabilmesi,
- Çanakkale seramikleri koleksiyonlarda veya müzelerde bulunmaktadır, Osmanlı Dönemi Çanakkale seramiklerinin dönemleri ve ne zaman üretildiklerine dair kesin bilgi mevcut değildir. Yerleşim yeri ve tarihine göre seramiklerin değerlendirilebilmesi ve özellikle Çanakkale il merkezi dışında kalan üretimlerin, merkez üretimleri ile karşılaştırılabilmesidir.Yüzey araştırması, literatür araştırmaları ile desteklenerek, 2002 yılında Çanakkale il merkezi dışında, 2003 yılında Çanakkale il merkezinde gerçekleştirilmiştir4. 2002 yılı yüzey araştırması; Gelibolu (Ilgardere), Eceabat, Eceabat (Seddülbahir), Ezine (Akköy) ve Çan (Çavuşköy) çalışmalarını kapsamaktadır.

*
1
2
3
4

Öğr. Gör., Ayşe GÜLER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan MYO Seramik Bölümü, Çan-Çanakkale/TÜRKİYE.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 8. Cilt, sayfa 197, İst.1993.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 8. Cilt, sayfa 198, İst.1993.
Osmanl› Seramiklerinin Görkemi XVI-XIX Yüzy›l, sayfa 173, Vehbi Koç Vakfı, 2002.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 24/09/2003 Tarih ve 02/713.1 sayılı izni ile
gerçekleştirilmiştir.
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ÇANAKKALE ‹L‹ 2003 YILI YÜZEY ARAﬁTIRMASI
2003 yılında Çanakkale il merkezinde yapılan yüzey araştırmasında; literatür ve
çevre incelemeleri ile oluşturulan ön araştırma, kronolojik olarak düzenlendiğinde, seramik üretiminin varlığını, Osmanlı Dönemi5 ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere, ayrı
bölgeleri göstermektedir. Osmanlı Dönemi yerleşimi için tespit edilen6 (Harita: 1); Fevzi Paşa Mahallesi Fatih Sokak, Fevzi Paşa Mahallesi Testicioğlu Sokak, Kemal Paşa
Mahallesi Aynalı Çarşı Sokağı, Kemal Paşa Mahallesi Yeni Sokak, Namık Kemal Mahallesi Büyük Hamam Sokak, İsmet Paşa Mahallesi Eski Havra Sokak; 20. yüzyıl başları ve Cumhuriyet Dönemi yerleşimi için7; Cevat Paşa Mahallesi Çanakçılar Sokak;
1960’lı yıllar için; Sümerbank Deri Fb. arkası, Soğuk Hava Depoları yanı olarak bilinen
bölgelerde gerçekleştirilmiştir.
Bildirinin kapsamını; Çanakkale İli Osmanlı Dönemi yerleşimi ile ilgili 2003 yılı
yüzey araştırmasında bulunan seramik parçalar oluşturmaktadır. Cumhuriyet Dönemi
araştırmaları bildiri dahiline alınmamıştır. Seramik parçalar, literatür8 bilgilerine bağlı
olarak tarihlenirse, bunların 18.-19. yüzyıl Çanakkale seramikleri olduğu düşünülmektedir. Çanakkale’de Osmanlı Dönemi yerleşimi; kale inşasından sonra, Kala-i Sultaniye’nin çevresinde gelişmiştir. Çanakkale’de yerleşim alanlarının günümüzdeki hâliyle
genişlemesinin 20. yüzyıl başlarında gerçekleştiği belirtilmektedir9. 19. yüzyıl şer’iye sicilleri transkripsiyonlarından edinilen bilgiye göre, seramik üretimi ve ticaretinin de kalenin çevresinde ve çevresinde gelişen Cami-i Kebir (Fatih Camii) ve Yalı mahallelerinde olduğudur10. Cami-i Kebir Mahallesi ve Yalı Mahallesi Müslüman mahallesidir. Kala’i Sultaniye Temettuat Defterine göre Çanakkale’de 1840 yılında çanak çömlek imalâtı ve ticareti ile geçinen insan sayısı hesaplandığında 40 Osmanlı seramikçinin varlığı belirlenmektedir11.
Kala’i Sultaniye 19. yüzyıl şer’iye sicilleri transkripsiyonlarında, Cami-i Kebir Mahallesi ve Yalı Mahallesi, günümüzde farklı mahalle adları ile çarşı merkezinin olduğu
bölgenin ifade edildiği, burasının Cami-i Kebir Mahallesi; Fevzi Paşa Mahallesi, Namık
Kemal Mahallesi’nin bir bölümünü, Kemal Paşa Mahallesi’nin bir bölümünü, Yalı Mahallesi; Kemal Paşa Mahallesi’ni ve İsmet Paşa Mahallesi’nin bir bölümünü oluşturduğuna işaret edildiği düşünülmektedir.
OSMANLI DÖNEM‹ ÇANAKKALE SERAM‹KLER‹N‹N GENEL ÖZELL‹KLER‹
Erken Osmanlı Döneminde Çanakkale yöresinde görülen ‘Miletos işi’ olarak bilinen Erken Dönem Osmanlı seramiklerinin Ezine Akçaalan Köyü’nde 14. ve 15. yüzyıllarda üretilmiş olduğu, Akçaalan Köyü’nün boşaltılması ile nüfusun bir bölümünün Akköy’e, bir bölümünün ise Çanakkale’ye taşındıkları belirtilmektedir12. "Erken Dönem
Osmanlı İznik Seramikleri olarak da adlandırabileceğimiz mamuller, 14. yüzyıl ortalarından 15. yüzyıl sonlarına kadar yoğun olarak üretilmişlerdir. Az değişikliğe uğrayarak
başta Çanakkale olmak kaydıyla 19. yüzyıl sonuna kadar uzandıkları izlenmektedir."13
ifadesi ile de pekiştirilen bilginin gerçekliği, 2002 yılında gerçekleştirilmiş olan yüzey
araştırmasının Gelibolu Ilgardere köyü seramik parçalarında, Akköy Eski Hamam mev5
6
7
8
9
10
11
12
13

M. Işık, 2001, 1839-1840 Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi. ÇOMÜ SBE Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi.
Çanakkale Yerel Tarih Grubu, 2001. Çanakkale Sokak Adlar›nda Yaﬂayanlar.
F. Sanay, 2000, Çanakkale’de Eski Çanakkale Seramiklerinin Üretimdeki Yerinin Tarihçesi ÇAS‹AD Yayın Organı Mayıs-Haziran-Temmuz 2000 Sayısı sayfa 8-9.
Çanakkale Seramikleri.
Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi 8. Cilt İst.1993 sayfa 199.
M. Işık, 2001 1839-1840 Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi.
Kala’i Sultaniye Temettuat Defteri. ML. VRD. TMT. 5151.
S., Öztürk: Çanakkale Yöresi Çömlekçiliği. Marmara Ü. Sosyal Bil Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
T., Tuna, 1999: Erken Dönem Osmanlı İznik Seramik Teknolojisi.
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ki; sırlı seramiklerinde görülmektedir. Bu seramik parçaların İznik kazılarında bulunan
Erken Dönem Osmanlı seramiklerinin benzerleridir14. Seyahatnamelerin ışığında Çanakkale seramiklerinden söz edildiğinde ise, 17. yüzyıl sonu, başladığı ve 20. yüzyıl
başlarına kadar üretildiği belirtilmektedir. Genel olarak bilinen Çanakkale Seramikleri
ifadesi 18-20. yüzyılda üretildikleri belirtilen, çanak, testi, sürahi vb. işlevsel seramik
grubunu temsil etmekle birlikte, erken dönem örneklerinin izlendiği gözlemlenebilmektedir. Çoğunlukla kırmızı kil üzerine beyaz veya bej rengi astar üzerine dekor yapılmıştır. Dekorlarında kullanılan renkler; kahverengi, turuncu, mor, kiremit rengi, sarı, mavidir. Dekor astarsız zemine de uygulanmıştır. Kurşunlu şeffaf, yeşil tonları, kahve tonları, sarı renklerde sırları vardır. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra, üretim kalitesi düşmüş ve yeni farklı Barok tarz süsleme ve formlar fırça dekorlu kap grubu ile üretilmiştir.
2003 YÜZEY ARAﬁTIRMASI SONUÇLARI
1. Yüzey araştırmasının gerçekleştirildiği bölgelerden Osmanlı Dönemi için çalışılan yerler, kesin olarak varlığı bilinen ve belgelenen alanlar değildir. Araştırma yapılan sokaklar ve çalışılan alanlar Osmanlı Dönemi yerleşim merkezlerinden tespit edilmiştir.
2. Cumhuriyet Dönemi ve sonrası için çalışılan alanlarda üretim yapıldığı bilinmekte ve belgelenebilmektedir.
3. Çanakkale Fevzi Paşa Mahallesi Fatih Sokak, Kemal Paşa Mahallesi Aynalı
Çarşı Sokağı, Yeni Sokak ve İsmet Paşa Mahallesi Eski Havra Sokak araştırmalarında
bulunan seramik kap parçaları arasında benzer ve farklı nitelikler bulunmaktadır.
4. Fatih Sokak’ta yıkılmış bir ev yüzeyinde bulunan seramik parçalar:
a. Sır renkleri Çanakkale seramikleri sırlarının en iyi örnekleri, astar ve çamur
bünyesi ile şekillendirmelerindeki ustalıkla kusursuz olarak tanımlanabilir, tabak, kapak
ve kâse kırık parçaları bulunmuştur (Resim: 1).
b. Seramik parçaların görüldüğü yıkılmış evin yanındaki ahşap kaplamalı, kerpiç
duvarlı evin kerpiçlerinde dolgu olarak, kırık Çanakkale seramik parçalarının kullanılmış
olduğu, yüzey araştırmasında görevli Arkeolog Tülin Tan15 tarafından saptanmıştır.
c. Yıkılmış evin zeminindeki kerpiç toprağı; çarkta şekillendirilmeye hazır, plâstik bir çamur niteliğindedir. Bu araştırmada rastlanan kerpiç çamuruna kadar, projede
Çanakkale yöresinden topladığımız kil örnekleri dahil, plâstikliği çok olan kil örneğine
rastlanmamıştır. Fatih sokaktan alınan çamur örneğinin; hazırlanacak seramik bünyeler için referans olabileceği düşünülmüştür. Bu amaçla çamur numunesine Çanakkale
Seramik Fabrikaları Arge’de XRF cihazı ile kimyasal analiz16 (Tablo: 1), Kale Maden
End. Hammaddeler A.Ş. Arge’de STA cihazı ile TG (Termo Gravimetri, Ağırlık Kaybı),
ısı karşısında kimyasal ve fiziksel değişimlerini saptamak için DTA (Diferansiyel Termal
Analiz)17, termal genleşme ve küçülmesini saptamak için dilatometre18 (ham ve pişmiş
numuneye), mineralojik bileşimini saptamak için mineralojik analiz19 uygulanmıştır.
d. Kırmızı kil üzerine astarlı ve sarı, yeşil, kahve tonlarında sırlı ve sırsız kap parçaları bulunmuştur. Sırlı tabak parçalarının arka yüzeylerinin yalnızca ağız bölümü sırlıdır. Akıtma dekorlu örnekler dışında fırça dekoruna rastlanmamıştır. Fatih Sokak’ta
bulunan sırlı parçalardan seçilen dört adet örneğin çamur ve sır bünyelerinin saptana14
15
16
17
18
19

Bkz: N. Özkul Fındık, 2001: s. 54, 74, 92, 111, 128, 132 ‹znik Roma Tiyatrosu Kaz› Buluntular› (1980-1995) Aras›ndaki Osmanl› Seramikleri Kültür Bakanlığı Yayınları Yayımlar Dairesi Başkanlığı / 2742 Sanat Eserleri Dizisi / 363 TTK
Basımevi Ankara.
Tülin Tan: Arkeolog, 2003 yılı yüzey araştırması Bakanlık Temsilcisi, Bandırma Arkeoloji Müzesi.
Çanakkale Ser. Fb. A.Ş. Arge 11/06/2004 tarih ve 3647 No.lu hammadde XRF Kimyasal analiz raporu.
Kalemaden End. Ham. A.Ş. Arge 27/06/2004 Tarih ve 3647 No.lu hammadde STA (TG-DTA) analiz raporu.
Kalemaden End. Ham. A.Ş. Arge 08/06/2004-10/06/2004 tarih ve 3647 No.lu hammadde DIL analiz raporları.
Kalemaden End. Ham. A.Ş. Arge 21/06/2004 tarih 3647 No.lu hammadde Mineralojik analiz raporu.
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bilmesi için Tübitak Seramik Araştırma Merkezi’nde (SAM) EDX cihazı ile kimyasal
analiz deneyi uygulanmıştır20 (Tablo: 2).
5. Aynalı Çarşı Sokağı’nda bulunan seramik kap parçaları; kırmızı kil üzerine astarlı ve dekorludur. Dekorları, beyaz astar üzerine koyu kahverengi dekorlu, yeşil, sır
altı bitkisel dekorlu, açık yeşil, kazıma dekorludur. Tabak örneklerinden farklı olarak
kulplu küp ağzı ve yeşil sırlı şişe ağzı parçaları bulunmuştur. Bulunan yeşil ve açık yeşil dekorlu parçalar, 2002 yılı yüzey araştırmasında bulunan Akköy ve Ilgardere örnekleriyle benzerdir.
6. Eski Havra Sokağı’nda yapılan yüzey araştırması buluntuları (Resim: 2).
a. Araştırmada bulunan bir tabak dip parçasının, her iki yüzü de sırlı ve pişirim
hatası bulunmaktadır (fırında zinterleşmiş ve deforme olmuş). Tabak dip formu kaidesiz ve iç yüzeyi dekorludur. Bu bulguya dayalı olarak üretimin varlığından söz edilebilmesi için daha fazla araştırma ve kanıt gereklidir. Ancak defosu fazla bir ürünün, imalathane çöplüğünde olabileceğini düşündürmektedir
b. Seramik kap parçaları, sarı, yeşil tonları, kahverengi sırlı, beyaz astarlı ve
kahverengi dekorludur. Tabak, kâse ve şişe parçaları bulunmuştur.
c. Bulunan sırlı parçalardan seçilen bir adet örneğin çamur ve sır bünyesinin
saptanabilmesi için Tübitak Seramik Araştırma Merkezi’nde (SAM) EDX cihazı ile kimyasal analiz deneyi uygulanmıştır21 (Tablo: 2).
7.Yeni Sokak araştırma bulguları 19. yüzyıl ortası sır renklerinin karışık uygulandığı dönemi göstermektedir.
a. Seramik parçaların, saksı ve içi sırlı testi, küp oldukları düşünülmektedir.
b. Sır renkleri; yeşil tonları, kahve tonları ve şeffaf sırlardır.
c. Kahverengi saksı parçasında, balık kılçığı şeklinde baskı (izleme) dekoru uygulanmıştır (Resim: 3).
d. Sırlı kaplar üzerleri farklı renkte plâstik bir boya ile kaplıdır.
8. Bulunan seramik kap parçaları form, dekor ve sır niteliklerine göre değerlendirilirse, Çanakkale Fevzi Paşa Mahallesi Fatih Sokak’ta bulunan parçaların Çanakkale
İli’nde yapılan araştırmalarda en erken örnekleri olduğu, Kemal Paşa Mahallesi Aynalı
Çarşı Sokağı ve İsmet Paşa Mahallesi Eski Havra Sokak araştırmalarında bulunan seramik kap parçalarının ise, aynı veya birbirlerine yakın dönemlerde üretildikleri söylenebilir.
9. Kap parçalarından formlarının kesitlerinin çıkarılması ve dekorlarının çizilmesi işlemleri, belgeye dayalı bilgi ve üretim yerlerinin belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Osmanlı arşiv araştırmaları Osmanlı Dönemi çalışmalarının belgelendirilmesine katkı sağlamaktadır. 19. yüzyıla tarihlenen at başlı testi parçalarına Osmanlı Dönemi yerleşimlerde bulunan parçalar arasında rastlanmamıştır.
10. Yüzey araştırmalarında çalışılmakta olan projeye veri sağlayacak etütlük
parçalar bulunmuştur. Sır, çamur ve astar bünye çalışmaları ile form ve dekorları üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.
11. Şehir merkezinde araştırma yapılmış olması, çalışma alanını daraltmış ve
olanaklı olan boş alanlarda çalışılmıştır.
K‹MYASAL ANAL‹Z SONUÇLARINA GÖRE YÜZEY ARAﬁTIRMASINDA BULUNAN SERAM‹K PARÇALARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Çanakkale İli yüzey araştırması, Osmanlı Dönemi seramiklerinin çamur ve sır
bünyelerinin analizlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek ve üretimde yararlanabilmek amacıyla yapılmıştır.
20
21

SAM 18/06/2004 tarih ve 140 No.lu analiz raporu.
SAM 18/06/2004 tarih ve 140 No.lu analiz raporu.
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1. Aynı topraktan üretilmiş olabileceği düşünülen Fevzi Paşa Mah. Fatih Sokaktan alınan kerpiç örneği, aynı yerden bulunan pişmiş sırlı parçalarla ve İsmet Paşa
Mah. Eski Havra Sokak’ta bulunan pişmiş sırlı parça ile karşılaştırılmıştır. Al2O3, SiO2,
Fe2O3, CaO oranlarının ortalama değerleri birbirine yakındır. Pişmiş ürünler ile çamur
örneğinin ayrı cihazlarda yapılması gereği ile ortaya çıkan eksi ve artı değerler olabileceği düşünülmektedir.
2. Tablo. 1’de verilen seramik bünye örneğinin referans alınarak, uygulamaların
bünyesini oluşturması hedeflenmiştir.
3. Sır bünyelerinin analiz sonuçları, Akköy Erken Osmanlı seramikleri sırlarıyla
yakın özellik göstermekte, görsel olarak da 2002 yılı yüzey araştırmalarında tespit edilen Akköy Eski Hamam ve Ilgardere Köyü Baklatepe seramik örnekleriyle benzerdir.
Üretim materyalleri ve yöntemlerine bağlı elde edilmiş sır renklerinin çözümlenmesinde, sır üretim ve pişirim rejimi deneylerinin çözümlenmesi gerekir.
4. Bulguların genel ortak noktaları; seramik çamur bünyesi yüksek oranda silis,
demir, kalsiyum oksit, düşük oranda alüminyum oksit içermekte, sır bünyeleri ise % 5060 kurşun oksit % 30-35 silis içermektedir.

SiO2
%

Al2O
3

TiO2

Fe2O

CaO MgO

3

Na 2
O

K

2

O

A.Z.

56.936
0.622
6

14.066

5.178 6.705

2.149
2.426
0.787
9.21

Tablo 1: Fatih Sokak’tan alınan kerpiç numunesinin XRF cihazı ile kimyasal analiz
değerleri

Numune
Na2O
(bünye)
1. Fatih Sk.
3,2
2. Fatih Sk.
2,97
3. Fatih Sk.
2,79
4. Eski Havra Sk. 2,79
5. Fatih Sk.
2,72
Numune
(Sır,Astar)
1. Fatih Sk.
2. Fatih Sk.
1,62
3. Fatih Sk.
4. Eski Havra Sk.
5. Fatih Sk.
1,04

MgO Al2O3 SiO2

K2O

CaO

TiO2

Fe2O3 PbO CuO

4
4,52
3,78
4,27
3,66

13,37
15,52
14,27
14,55
14,31

60,38
57,29
59,65
57,77
60,54

2,27
2,9
2,48
2,48
2,56

8,67
9,01
8,86
9,42
8,34

0,79
0,89
0,98
0,64

7,32
7,79
7,28
7,74
7,18

-

-

0,71
0,64

2,07
0,89
2,51
2,42

36,80 0,33
31,78
37,09
31,81
-

1,74
0,71
0,88
0,53

-

0,61
1,22
0,72

56,12
66,62
58,3
59,69

3,08

Tablo 2: 2003 Yılı Çanakkale İli yüzey araştırması Osmanlı Dönemi sırlı seramik parçalarına uygulanan EDX cihazı ile kimyasal analiz sonuçları
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Harita 1: Çanakkale İli yüzey
araştırmasında çalışılan mahalleler

Resim 1: Fevzi Paşa Mahallesi Fatih Sokak’ta bulunan seramik kap parçaları
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Resim 2: İsmet Paşa Mahallesi, Eski Havra Sokak’ta bulunan seramik kap
parçaları

Resim 3: Kemal Paşa Mahallesi, Yeni Sokak’ta bulunan balık
kılçığı biçiminde İzleme
dekorlu seramik kap parçası
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2003 YILI BÖRÜKÇÜ KAZISI İSKELETLERİNİN
PALEOANTROPOLOJİK İNCELENMESİ

Erksin GÜLEÇ*
Mehmet SA⁄IR
‹smail ÖZER
Zehra SATAR

G‹R‹ﬁ
Börükçü mevkii, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Kasabası sınırları içerisindeki Stratonikeia ile Lagina Hekate kutsal alanı arasındaki kutsal yolun yakınlarında yer almaktadır. Bu bölgedeki mezarlık alanı, T.K.İ. Güney Ege Linyitleri İşletmesi
(GELİ)’nin kömür ocağı toprak hafriyatı sırasında bulunmuştur. Geçtiğimiz yıl Selçuk
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nden Prof.Dr. Ahmet A. Tırpan
başkanlığındaki Lagina kazı ekibi tarafından gerçekleştirilen kazılar sonucunda, Geç
Geometrik Dönemden Roma Dönemine kadar kullanıldığı anlaşılan mezarlık alanında
toplam 18 mezardan 42 bireye ait iskelet ele geçirilmiştir1.
MATERYAL VE METOT
2003 yılı Börükçü kazısından çıkarılan ve çalışma materyalimizi oluşturan iskeletlerin paleoantropolojik analizi Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Antropoloji Bölümü, Enver Y. Bostancı ve Refakat Çiner Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. İncelenen iskelet materyal oda mezar ve oda tekne mezardan son derece karışık bir şekilde ve çoğunlukla da çoklu gömü olarak bulunmuştur. Laboratuvarda, öncelikle her mezar için iskeletler kendi içlerinde bebek, çocuk ya da erişkin olarak gruplara ayrılmış ve daha sonra da cinsiyet ve yaş tahminleri gibi diğer demografik analizleri yapılmaya çalışılmıştır (Tablo: 1).

*

1

Prof.Dr. Erksin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100-Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
Yard.Doç.Dr. Mehmet SAĞIR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100-Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
Yard.Doç.Dr. İsmail ÖZER, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100-SıhhiyeAnkara/TÜRKİYE.
Araş.Gör. Zehra SATAR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100-Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
Bizlere iskeletleri çalışma fırsatı veren Prof.Dr. Ahmet A. Tırpan başkanlığındaki tüm kazı ekibine izin ve yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz.
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İskeletlerin

Mezar Numaraları

Dağılımı

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

17

18

19

20

21

Bebek

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Toplam
4
(% 9.52)

Çocuk

-

-

1

2

1

-

1

2

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

10
(%23.81)

Kadın

2

1

-

4

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

1

2

-

-

14
(%33.34)

Erkek

-

-

1

4

1

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

12
(%28.57)

Bilinmeyen

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2
(% 4.76)

Toplam

2

1

2

11

2

2

3

2

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

42

Tablo 1: Börükçü 2003 yılı kazısı insan iskeletlerinin demografik dağılımı

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere 5 numaralı mezarda toplam 11 bireye ait iskelet kalıntısı bulunurken, toplam 42 bireye ait kalıntının 4’ünün bebek (0-2.5 yaş),
10’unun çocuk (2.5-18 yaş), 14’ünün erişkin kadın ve 12’sinin erişkin erkek bireylere ait
olduğu tespit edilmiştir. 10 ve 15 numaralı mezarlarda çok küçük kemik parçaları içeren birer bireye ait kalıntılar ele geçirilmiş ve bunlara ilişkin demografik bir değerlendirme yapılamamıştır (Grafik: 1).

14
12
10
N

8
6
4
2
0
Bebek

Çocuk

Kad›n

Erkek

Bilinmeyen

Grafik 1: Börükçü 2003 yılı kazısı insan iskeletlerinin demografik dağılımı grafiği

BULGULAR VE DE⁄ERLEND‹RME
Demografik Analiz
Eski insan toplumlarının sağlık göstergelerinden anlaşılmasında kullanılan
önemli göstergelerden birisi olan bebek ve çocuk ölümleri açısından Börükçü populasyonunun analizi Tablo 2’de verilmektedir. Buna göre toplumdaki en fazla ölümlerin 4’er
bireyle 0-1.9 ve 8-9.9 yaş gruplarında olduğu gözlenmektedir (% 28.57). Toplumdaki
tüm bebek ve çocukların % 85.72’lik kısmının 10 yaşından önce ölümü ve 12 yaşından
sonra sadece 1 çocuğa rastlanması da oldukça dikkat çekicidir. Bireylere ait çok az sayıda kalıntıya rastlanması bebek ve çocuk ölümlerine ilişkin sağlıklı yorumlar yapılmasını güçleştirmektedir.
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Yaş Grupları
0-1.9
2-3.9
4-5.9
6-7.9
8-9.9
10-11.9
12-13.9
14-15.9
16-17.9

n
4
1
2
1
4
1
1
14

%
28.57
7.14
14.30
7.14
28.57
7.14
7.14
100.00

Toplam n
4
5
7
8
12
13
14
-

Toplam %
28.57
35.71
50.01
57.15
85.72
92.86
100.00
-

Tablo 2: Börükçü bebek ve çocuklarının yaş gruplarına göre ölüm yüzdeleri

Börükçü bireylerinin genel yaş ortalamalarına bakıldığında (bebek, çocuk ve
erişkin bir arada) 26.50 yıl olduğu, kadınların yaş ortalamasının 35.9 yıl, erkeklerin yaş
ortalamasının 34.2 yıl ve erişkinlerin genel yaş ortalamasının ise 35.1 yıl olduğu gözlenmiştir (Tablo: 3).
Toplumun Genel Yaş Ortalaması (Bebek + Çocuk + Erişkin)
Kadınların Yaş Ortalaması
Erkeklerin Yaş Ortalaması
Erişkinlerin Genel Yaş Ortalaması (Erkek + Kadın)

26.5
35.9
34.2
35.1

yıl
yıl
yıl
yıl

Tablo 3: Börükçü bireylerinde yaşam uzunluğu ortalamaları

Börükçü toplumu yaşam uzunluklarıyla bazı eski Anadolu toplumlarının yaşam
uzunluklarını karşılaştırdığımızda ise 35.1 yıllık genel erişkin yaşam uzunluğunun Klazomenai-Yıldıztepe Helenistik ve Boğazköy Roma gibi benzer dönemlere ait toplumlara oldukça yakın değerlerde olduğu gözlenmiştir (Tablo: 4).
Buluntu Yeri
Çatalhöyük
Çayönü
Farklı alanlar
Karataş
Değirmentepe
Troy’ 9
Klazomenai(Y.Tepe)
Börükçü
Boğazköy
Topaklı
İznik
Tepecik
Dilkaya

Dönem
Neolitik
Neolitik
Kalkolitik
Tunç
Demir
Helenistik
Helenistik
Geç.Geo.-Roma
Roma
Ortaçağ
Ortaçağ
Ortaçağ
Ortaçağ

Araştırıcı
Angel 1971
Özbek 1989
Şenyürek 1951
Angel 1986
Özbek 1985
Angel 1986
Güleç 1985
Güleç ve ark.
Backofen 1986
Güleç 1987
Erdal 1992
Sevim 1993
Güleç 1994

N
216
372
90
356
5
36
16
28
127
87
86
443
156

Ortalama yaş
31.5
29.5
32.5
31.3
32.0
44.6
34.0
35.1
33.0
32.8
38.2
41.4
46.6

Tablo 4: Bazı eski Anadolu toplumlarında erişkin yaşam uzunlukları (yıl)
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Börükçü bireyleri erişkinlerinin ortalama boy uzunluklarına bakıldığında, kadınlarda 153.29-157.03, erkeklerde ise 162.53-168.69’luk değerlerin bulunduğu gözlenmiştir. Uzun kemik uzunluklarından elde edilen kadınlardaki bu değerler Chiba ve Terazawa tarafından kafatası ölçülerinden geliştirilen formülle bulunan değere oldukça
yakın çıkmıştır (Tablo: 5).

Kadınlar
Erkekler

Pearson 1899 Trotter-Gleser 1952 Sağır 2000
153.29
156.49
157.03
162.53
168.43
168.69

Chiba ve Terazawa 1998
154.70
-

Tablo 5: Börükçü erişkinlerinde ortalama boy uzunlukları (cm.)

Visser tarafından geliştirilen ve bebek ve çocukların uzun kemiklerinden yararlanılarak boy uzunluklarını tahmin etmeye yönelik formül uygulanarak Börükçü populasyonu bebeklerinin boyları hesaplanmıştır. Buna göre yeni doğmuş bir bebeğin boyu
55.89 cm., 6-12 aylık bebeğin boyu 66.76 cm. ve 1 yaşındaki bebeğin boyu ise 70.35
cm. olarak tespit edilmiştir.
Diskriminant Analizi
Ülkemizde de son yıllarda iskelet çalışmalarında sıklıkla kullanmaya başladığımız ve bu tür çalışmalar için en önemli çok değişkenli analiz diskriminant analizdir. İlk
kez 1935 yılında Barnard tarafından kullanılan analiz, morfolojik mesafeyi ifade etmek,
grupları ifade etmek ve bireyleri sınıflandırmak amaçlarıyla geliştirilmiştir. Börükçü populasyonu erişkinlerine ait iskelet ölçülerinde cinsiyetler arasında gözlenen metrik farklılıkları tespit amacıyla yaptığımız analiz sonucunda özellikle uzunluk ve çevre ölçülerinde % 100’lük doğru ayırma oranı verilen formüller geliştirilmiştir. Analizler her iki cinsiyete ait yeteri ölçüde kafatası ölçüsünün bulunmaması nedeniyle sadece vücut kemikleri arasında yapılabilmiştir. Genel olarak bakıldığında metrik açıdan cinsiyet farklılıklarının bacak kemiklerine ait ölçülerde, kol kemiklerinden daha belirgin olduğu gözlenmiştir (Tablo: 6).
Doğru Ayırma Oranları (%)
Değişken

X43
X44
X45
X49
X50
X51
X56
X57
X58
X59
X62
X63
X64
X65
X66

(Humerus Maksimum Çap)
(Humerus Minimum Çap)
(Humerus Minimum Çevre)
(Radius Transvers Çap)
(Radius Sagittal Çap)
(Radius Minimum Çevre)
(Ulna Transvers Çap)
(Ulna Sagittal Çevre)
(Ulna Minimum Çevre)
(Femur Uzunluğu)
(Femur Transvers Çap)
(Femur Sagittal Çap)
(Femur Gövde Çevresi)
(Femur Troc.Transvers Çap)
(Femur Troc. Sagittal Çap)

Diskriminant Formülü

Ayrım
(y=sabit sayı+katsayı.değişken) Değeri

Kadın

Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=

66.70
66.70
72.70
66.70
33.30
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
77.80
77.80
100.00
80.00
80.00

-13.787 + 0.654.X43
-12.001 + 0.738.X44
-16.684 + 0.281.X45
-11.866 + 0.802.X49
-16.546 + 1.414.X50
-11.856 + 0.281.X51
-7.909 + 0.541.X56
-12.406 + 0.754.X57
-23.401 + 0.632.X58
-60.340 + 0.141.X59
-15.420 + 0.571.X62
-14.251 + 0.507.X63
-22.536 + 0.260.X64
-14.027 + 0.452.X65
-13.688 + 0.568.X66
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21.04
16.22
59.83
14.84
11.75
42.13
14.52
16.35
38.00
417.00
26.79
27.82
86.25
31.05
24.10

Erkek Toplam

57.10
57.10
100.00
50.00
100.00
50.00
80.00
60.00
100.00
100.00
100.00
91.70
91.70
80.00
60.00

61.50
61.50
83.30
60.00
60.00
50.00
66.70
55.60
100.00
100.00
90.50
85.70
95.50
80.00
70.00

X118 (Femur Troc.Altı Çevre)
X69 (Tibia Fiz. Uzunluk)
X70 (Tibia Transvers Çap)
X71 (Tibia Sagittal Çap)
X72 (Tibia Gövde Çevresi)
X73 (Tibia Minimum Çevre)
X74 (Tibia For.Nut.Trans. Çap)
X75 (Tibia For.Nut.Sagittal Çap)

Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=

-22.929 + 0.257.X118
-156.978 + 0.471.X69
-10.759 + 0.516.X70
-28.659 + 1.003.X71
-17.873 + 0.225.X72
-17.686 + 0.236.X73
-12.082 + 0.542.X74
-8.360 + 0.266.X75

89.10
325.25
20.66
28.26
79.15
74.05
22.10
31.19

60.00
100.00
66.70
100.00
85.70
100.00
75.00
100.00

100.00
100.00
87.50
100.00
100.00
85.70
60.00
80.00

80.00
100.00
78.60
100.00
93.30
91.70
66.70
88.90

Tablo 6: Börükçü populasyonu bireylerinde diskriminant fonksiyon formülleri

Patolojik Bulgular
Börükçü iskeletlerinde kemiğe yansıyan patolojik oluşumların varlığı da araştırılmıştır. İskeletlerde çok fazla patolojik bulguya rastlanmamakla birlikte, 1 numaralı mezardan bulunan 33-45 yaş grubundaki bir kadına ait sağ ve sol humerusların gövdesinde muhtemelen raşitizme bağlı olarak gelişmiş eğrilikler gözlenmiş (Resim: 1), yine aynı bireyin sol coxasındaki acetabulumun hemen üzerinde ve ilium kanadı boyunca uzanan, aşırı stresten kaynaklandığını düşündüğümüz düzgün kemik bir destek çıkıntısı
(Resim: 2) belirlenmiştir. 4 numaralı mezardan bulunan erişkin bir erkek bireyin sırt
omurlarında da osteofit ve schmorl adı verilen ve aşırı stres ya da yaşlılık gibi nedenlerle ortaya çıkabilen patolojilere rastlanmıştır (Resim: 3). Diş patolojilerinin analizinde
ise diş çürüğü, premortem diş kaybı, alveol kaybı ve diş taşı gibi oluşumların varlığı da
tespit edilmiştir.
SONUÇ
2003 yılı Börükçü kazılarında çıkarılan iskeletlerin paleoantropolojik analizlerinin
anlatıldığı bu çalışmada, topluma ilişkin demografik, patolojik ve metrik bulgular ortaya
konmaya çalışılmıştır. Bulgular genel olarak geçtiğimiz yıl incelenen Börükçü populasyonu bireylerine oldukça benzer sonuçlar ortaya koyarken, eski Anadolu toplumlarıyla
yapılan karşılaştırmalarda da genel olarak Helenistik ve Roma toplumlarına yakın değerler vermiştir. Börükçü kazılarının ileriki aşamalarında iskelet sayısındaki artışla birlikte, bu toplum insanları hakkında daha sağlıklı yorumlar yapmak mümkün olacaktır.
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THE 2003 SURVEY SEASON AT SAGALASSOS AND IN
ITS TERRITORY

Marc WAELKENS*

I. Geological Studies
P. DEGRYSE*
J. ELSEN
PH. MUCHEZ
D. SIMILOX-TOHON
M. SINTUBIN
K. VANNESTE
G. VERHAERT
I.a. Prospection for Ores and Ancient Mining Sites – Ancient Pollution
P.DEGRYSE
PH.MUCHEZ *
Reconnaissance mineral exploration based on the distribution of metals in stream sediments is a generally accepted method. Previous geochemical prospection and
survey in the territory of Sagalassos had isolated two locations with potential for iron
ore extraction: northeast of the city of Sagalassos towards the Akdaô and in the Bey
Daglari massif, 5 km south of Sagalassos (Fig. 1). In the latter area, placer sands of
magnetite-titanite and traces of metal were previously identified (Fig. 2). Apart from the
geochemical signatures around mineralised areas, trace metals also accumulate at
very significant levels on and around ancient sites, and this patterning persists up to
the present day. Ancient activities such as metallurgy, manuring and 'waste management' have always had a major geochemical impact on the environment. Therefore, to
further study Sagalassos as a metallurgical centre, a detailed geochemical prospection campaign was set up on its territory.
All anomalous values for P, Cu, Pb and Mn on the territory are situated in the excavation layers of the city of Sagalassos itself or around the Bey Da¤lar› Massif. In Sa*
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galassos, these layers are not only anomalous in P, Cu and Pb but also in As and Ag.
High As contents have often been associated with modern pollution, but it is apparent
from this study that it can also be an indicator for past human activities. The Ag anomaly can be due to the use of this precious metal in ancient times. Also around the Bey
Dağları Massif it is likely that the anomalous values for P, Cu, Pb, Mn and As are related to human activity (metallurgy, agriculture) and ancient occupation. It is moreover
certain that these signatures are not due to modern contamination or pollution. Several samples were taken from stream sediments in modern villages in the area and did
not show any anomalous value for any element.
Through chemical analysis of ancient goat bone found at the site, and through
comparison of the analytical data with that from modern bone and feed from the same
location, conclusions on the feeding environment (and its inherent pollution) of the ancient livestock are made (Fig. 3). After evaluation of the degree and effects of diagenesis in the fossil bone, it is concluded that trace element data are useful indicators for
anthropogenic palaeo-environmental pollution, as a distinction could be made between elements that occur naturally in the bedrock and those that can be linked to industrial pollution. The occurrence or depletion of the latter elements in fossil bone, show diachronic changes in the chemical composition of the goat bones which can be explained in function of the changing catchment area from which the animals were obtained
through time. It is conceivable that during periods of insecurity, such as the fifth to sixth
century AD in the area of Sagalassos, animal herds were kept closer to the ancient
town and would hence take up more pollutants with the ingested food. A lower uptake
of pollutants during the 4th century, a rich and secure period in the history of the city,
can be explained by a wider catchment area from which the goats were obtained.
I.b. Neotectonic Research
M.SINTUBIN*
D.SIMILLOX-TOHON
G.VERHAERT
K.VANNESTE
In the archaeoseismological research, an inventory of the seismic related damage at Sagalassos has been made. Different types of seismic related features are observed that suggest a local seismic intensity of at least I = 8-9. Antique buildings are
short-period structures that are sensitive to shaking by short-period seismic waves,
whose effect is strongly attenuated with distance. Thus the seventh century AD earthquake at Sagalassos is believed to have a nearby epicentre (~20 km.). This hypotheses is confirmed by the fact that all recent strong earthquakes (Mw ≥ 6.0) with an epicentre between ~40 km. and more than 100 km. of Sagalassos, did not cause any damage to the ancient city.
Geological, geomorphological and archaeoseismological evidences from the geological survey suggest that an active normal fault could pass through the ancient city
of Sagalassos. 2-D resistivity imaging ("electric tomography") was subsequently used
to detect the presence of this fault. Vertical displacements of the bedrock and of the sediments on top of it indicate the presence of a normal fault at Sagalassos. The fault positions mapped are well aligned following a N 80°E trend, parallel to the limestone cliff,
and also parallel to the fractures running through the mosaic floor of the Neon Library
M. SINTUBIN, Historical Geology, Redingenstraat 16, 3000 Leuven/BELGIUM.
D. SIMILLOX-TOHON, Physico-Chemical Geology, Celestijnenlaan 200 I, 3001 Heverlee/BELGIUM.
G. VERHAERT, Physico-Chemical Geology, Celestijnenlaan 200 I, 3001 Heverlee/BELGIUM.
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(Fig. 4). A trench has been excavated along a limestone cliff occurring in the prolongation of a normal fault identified in the resistivity profiles. This limestone cliff was already
formerly interpreted as a fault surface. A detailed logging of the trench walls, perpendicular to the fault surface, allows the reconstruction of the co-seismic displacement in
the past. Co-seismic displacement is evidenced by a clearly delimited, indurate and
narrow (10-15 cm.) shear zone in which most of the ceramics and limestone fragments
are rotated and trapped parallel to the fault plane. This shear zone disturbs and displaces a man-made dump and indicates a post Early Imperial seismic event. The shear
zone is believed to represent only one faulting reactivation (Fig. 5). In both profiles of
the trench it seems that the to of the sheared part of the dumps is located some 30 cm
higher than the top of the undeformed dump. This could reflect a minimum displacement of the faulting event and enable us to estimate its magnitude. Based on the regression functions calculated for surface rupturing by normal fault activity in the Aegean
region, a magnitude ranging from Ms=6.08 to Ms=6.79 can be postulated.
I.c. Geological Studies at Sagalassos
J.ELSEN*
P.DEGRYSE
PH.MUCHEZ
I.c.1. The Study of Mortars
J.ELSEN
At Sagalassos, lime mortars with added pozzolanic aggregates were widely
used. The mineralogical composition of the aggregates, the binding agent and their
respective provenance was identified using mineralogical, petrographical and geochemical methods. Three types of aggregates were recognized: limestone aggregates
from the local Mesozoic limestone, crushed ceramics from locally produced coarse wares and volcanic tuff and lava from the nearby volcanic region of Gölçük. The aim of
the continuing study is to follow up on the different mortar types found in the ongoing
excavations and to further sample any new chronological or functional types of mortar.
The inventory of the mortar used in the city was complemented, in newly excavated
contexts. Mortared rubble walls were inventoried in the excavations at the Antoninus
Pius temple and on Alexander’s Hill. The cistern on Alexander’s Hill also showed a clear use of volcanic tuff building blocks, mortared and covered with two layers of plaster.
The final aim is to identify any chronological changes and possible experimental phases in the production of mortars at Sagalassos.
I.c.2. Metallurgical Studies
P.DEGRYSE
N.KELLENS*
Inside excavation contexts at Sagalassos, a large amount of iron production
waste is discovered. This waste consists mainly of smiting hearths and non-diagnostic
slag. Also, remains of hematite ore and a hooked billet were retrieved from stratified layers at Sagalassos. Furthermore, intensive archaeological survey activities within the
J. ELSEN, Physico-Chemical Geology, Celestijnenlaan 200 C , 3001 Heverlee/BELGIUM.
N. KELLENS, Sagalassos Project, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven/BELGIUM.
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city and its immediate surroundings revealed large amounts of iron waste material, here mainly consisting of tap slag and bloom with less smiting remains. In the territory of
the city, during the geological survey, also remains of smelting and smiting processes
were attested. Apart from tap slag, bloom and smiting hearths, also remains of kilns
and crucibles were documented, alongside the occurrence of smelting hearths (see
Fig. 2). At these locations, a magnetite-ulvospinel mineralisation was discovered. The
material from the city and its immediate surroundings is clearly distinct from the material found on the wider territory of Sagalassos. Both must have had a distinct ore source. Local smelting and smiting of iron raw materials to readily needed iron objects such
as weaponry, tools and architectural fittings was performed at Sagalassos. In the territory, also smelting activities were performed, using a distinct process technology. This
results in the production of iron artefacts with different physical properties and separate characteristics for use. Previous excavations at the area between the Upper Agora
and the former Bouleuterion and its courtyard revealed several building phases for the
portico complex, the original layout of which was dated to the 2nd century A.D. A first
reorganization of the area, likely dating during the 5th century A.D., resulted in the establishment of several rooms within the portico. One two- roomed shop proved to be of
special interest for the investigation of metal processing activities. Revisiting the presumed workshop area this campaign proved the actual existence of metal smiting activities. The two- roomed shop was excavated in 2000 up to the bedrock, but when
scanning the soil in both rooms with a magnet, flakes of iron and droplets of hammer
scale were found during the current campaign. Also one more smiting hearth bottom
could be retrieved. Circular burning marks on the floor-level were further investigated,
also showing traces of iron flakes and hammer scale droplets (Fig. 6). For further chemical analysis, both slag and metal objects are sampled from distinct chronological
contexts.
I.c.3. Glass Studies
P.DEGRYSE
J.POBLOME*
Local production of glass from its raw materials as well as recycling and secondary production of glass can be proven at Sagalassos. From early Roman to early
Byzantine times, local blue glass was possibly manufactured from its raw materials.
Green and colourless glass was produced from chunk glass and cullet in a secondary
process. Fashionable HIMT glass was imported to the site in early Byzantine times. Additional samples of material related to this craft (glass, chunks, slag) were taken.
I.c.4. Building Stones
P.DEGRYSE
PH.MUCHEZ
Many of the natural building stones occurring in the city were studied and inventoried, together with stone material from the quarries identified on the territory. Firstly,
a macroscopical study classified the building stones in categories based on mineralogy, colour and the presence of fractures, veins and stylolites. Secondly, a complementary petrographical study by polarized light microscopy was carried out on the
samples from each category. Based on this macroscopical and petrographical study,
main- and sub-categories of building stones could be defined. This inventory was continued during the campaign of 2003.
J. POBLOME, Sagalassos Project, Blijde Inkoimststraat 21, 3000 Leuven/BELGIUM.
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II. Archaeozoology
B. DE CUPERE
F. PIGIÈRE
M. UDRESCU
W. VAN NEER*
As during the previous campaigns, the study of the animal remains, comprising
bone, teeth, molluscs, fish scales, etc., was continued. Identification of the material,
collected by hand in the different excavated trenches, was carried out in the field. Some material was sampled using the flotation device. Due to the small size, high fragmentation and nature of animal remains sorted out of the flotation residues, this material has been studied at the laboratory of the Royal Museum of Central Africa.
In general, this year similar observations were made as during the previous
campaigns, i.e. the majority of the finds consists of consumption refuse among which
the domestic species preponderate. Cattle, sheep, goat, pig and chicken were the main source of animal proteins, whereas hunting was of minor importance. Other categories of finds comprise the leftovers of animal carcasses that were not eaten (horse,
donkey and dog) and the remains of intrusive, burrowing species (e.g. Helix shells).
Detailed analysis of the collected data, i.e. abundance of the species, butchery marks,
traces of all kinds, etc. will provide more information on the taphonomical history of the
animal remains and on different palaeo-economical and palaeo-ecological aspects of
the ancient town of Sagalassos. Some preliminary results are given below.
II.a. The Alexander hill (site AH)
The 12th – 13th century material from the Alexander Hill (site AH) consists of almost exclusively food debris (Fig. 7). The consumed animals comprise the typical domestic animals, i.e. cattle (Bos primigenius f. taurus), sheep (Ovis ammon f. aries), goat (Capra aegagrus f. hircus), pig (Sus scrofa f. domestic) and chicken (Gallus gallus
f. domestica). Among the hunted mammals, bones of red deer (Cervus elaphus), fallow deer (Dama dama) and hare (Lepus europaeus) have been identified. The only fish
bone could not be identified to species. The remains of the intrusive animals consist of
the shells of the large land gastropod, Helix cincta, and the skull of a small passerine
bird. The last category, i.e. the carcasses, includes several dog bones (Canis lupus f.
familiaris) and a tooth of donkey (Equus africanus f. asinus).
Although the number of identified bones is quite low, especially for trench 1 and
3 in which respectively 30 and 45 remains were found, some conclusions could be
drawn for this assemblage. A similar faunal composition is observed for trenches 2, 3
and 4. The dominance of cattle among the consumed domestic animals is very striking
here. Pig and ovicaprine bones do not even constitute half of the material. In addition,
the presence of game (red deer and fallow deer) is noted in all three trenches, and represent even up to 11% of the consumed mammals in trench 3. Domestic fowl, as well
as wild birds and fish, are rare or completely lacking. Trench 1 differs from the three others in that there is no game and that cattle, ovicaprines and pig occur in more or less
the same proportions. However, the number of identified bones is very low and the assemblage may, therefore, give a wrong reflection of the species composition for this
trench. Considering the ovicaprine bones finally, it appears that goat is much more
common than sheep within trench 4 (ratio of 13:1).
The faunal material from Alexander Hill is peculiar in the sense that cattle bones
are dominant and that red deer and fallow deer are abundant. It is likely that both chaB. DE CUPERE, Royal Museum for Central Africa, Leuvensesteenweg, 3080 Tervuren/BELGIUM.
F. PIGIÈRE, Royal Museum for Central Africa, Leuvensesteenweg, 3080 Tervuren/BELGIUM.
M. UDRESCU, Royal Museum for Central Africa, Leuvensesteenweg, 3080 Tervuren/BELGIUM.
W. Van NEER, Royal Museum for Central Africa, Leuvensesteenweg, 3080 Tervuren/BELGIUM.
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racteristics of the fauna are related to the military character of the site. In a military settlement, where many people can be (temporarily) concentrated on one spot, food provisioning may have focussed on animals with a high meat yield, which would explain
why mainly beef was consumed, followed by pork. Sheep and goat that provide much
less meat than cattle and pig are less represented. The hunted deer also yielded large
quantities of food. Residue analysis of ceramic sherds has also indicated the presence of fat of these mammals at the Alexander hill.
The number of deer bones is very high in comparison to the Roman-Early
Byzantine material of Sagalassos in which these wild animals never yielded 1% of the
total number of mammal bones. The high ratio of deer can be explained either in terms
of environment or of the military character of the site. Considering the habitat preferences of red deer and fallow deer for landscapes with interspersed forests, a possible
explanation could be that the environment of the site was much more wooded during
the 12th-13th century than it was in Roman-Early Byzantine times. An alternative explanation for the greater abundance of deer could be that the area was less densely populated. Deer are in general very shy and will not live in close contact with humans. If
the human population density on the territory of Sagalassos was much lower than it
was during Roman-Early Byzantine times, the hunting pressure on the deer population must have been less and the latter might have increased considerably. Another possible factor that can explain the high ratio of deer is that the occupants of the site were military that practised hunting either for recreation or out of economic necessity.
II.b. The Sondage of the Fault in the Northern Necropolis (Site SFN)
The sondage carried out on the slope to the north of the Zeus Temple and the
northwest of the Heroon yielded mainly food remains from ovicaprines (54%), cattle
(22%) and pig (24%). The dominance of ovicaprines in this 1st century AD context nicely corresponds with results from previous campaigns, as well as the ratio of goat to
sheep (4:1)1. But it is clear that this area has been used in the past for dumping waste other than consumption refuses, as well. The carcasses of at least one horse and a
donkey have been identified in layer 2. These skeletons were more or less complete,
indicating that no movement of the bones had taken place after disposal. Considering
the archaeological context (layer 2 is a pit, dug into layer 1), they must have been buried or rather quickly covered with earth. Further, within both layers 1 and 2 horn cores
of ovicaprines (n=74) and cattle (n=22) have been found in relatively large numbers.
The presence of a concentration of horn cores has in the literature often been related
to tanning activities. When animals were slaughtered, the skin was removed with horn
cores and foot bones still attached. The latter were thrown away during the tanning process. Such activities generally took places at a distance from the domestic areas due
to the bad smell.
II.c. The Sondages in the Shrine of Hadrian and Antoninus Pius (Site AP)
The site of the Hadrian and Antoninus Pius sanctuary yielded a collection of animal remains, which consisted again mainly of consumption refuse. The composition of
the main consumed animals (cattle, ovicaprines and pig) is given in Figure 2, showing
variation between the three trenches excavated. As the material has been dated from
the 2nd century AD up to the 10th-11th century AD, the data have to be further analysed to investigate diachronological variations. Although in the latest occupation phase
the site must have been a kind of garrison camp, hunted mammals have not been attested for, as was the case for the military site on the Alexander hill (see above).

1
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II.d. The Palatial Mansion in the Domestic Area (Site DA)
Relatively few bones have been sampled at the domestic area during the 2003
campaign, representing predominantly food debris. As already observed previously at
this site, ovicaprines are the most abundant (51%), followed by pig (31%) and finally
cattle (18%). Domestic fowl and fish were less represented, most probably due to the
nature of the archaeological context, which was mainly destruction debris.
Identification of the large collection of animal remains from the flotation residues (campaigns 2001 and 2002) has continued and all data have been inventoried. The
horizontal distribution of the animal remains among the different rooms, their nature
and composition has now to be analysed and these results confronted with the other
find categories.
III. Geomorphology
E. PAULISSEN
V. DE LAET
K. DOSSCHE*
III.a. Introduction
The overall aim of the geomorphological research on the site of Sagalassos is
the reconstruction of the physical environment, the geomorphological characteristics of
the different land units where the town is build on and the impact of geomorphological
processes on the site during and after the occupation. This research is a continuous
process and is performed when site conditions, archaeological excavations and surveys are appropriate for this type of research.
For the site we dispose of a geomorphological map. Adaptation of this map, especially related to the interpretations of forms and processes, is a continuous process
as overall knowledge of the site increases and new methods of observation are applied, such as geophysical research. During the 2003-survey our research will continue
in this direction. The geomorphological contribution is part of an interdisciplinary approach in collaboration with archaeologists, geologists and geophysicists.
III.b. Aims of 2003 Campaign
Geomorphological research was focused on the detailed morphological and actual landscape characteristics, including field terraces, in the transition zone from the
town towards the suburbs. In general, observations were focused on the late Holocene with emphasis on the late antique period. Special attention was paid to (sub) recent
mass movements with emphasis on vital structures (aqueducts, roads).
On the site the geomorphological team was at the disposal of the ‘intensive archaeological survey’ team in order to evaluate possible biases induced by physical processes at the site (reworking by erosion, transportation, sedimentation and bioturbation processes).
The study of profiles excavated by the archaeologists in order to document the
significance of physical processes and their evaluation in space and time and to document the impact of catastrophic geomorphological events (e.g. landslides), and the use
of the different morphosubstrates for the development of the urban infrastructure.
III.c. Methodology
Geomorphological and landscape observations during field walking.
*
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Topographical transects and slopes were measured with a level instrument.
The position of all observation points and cores were measured using a GPS
with differential correction
For coring, devices were used in function of the characteristics of the layers:
Ramguts percussion corer for compacted sediments or the Edelman corer for less
compacted sediments.
For field observations: notebook, camera, drawing material, compass, and binoculars.
III.d. Preliminary Results
The main aim of on site research was to check previous observations and to add
new observations relevant for the geomorphological study of the site. The different excavations were visited and evaluated for these purpose. No new geomorphological hazard was observed, except recent frost damage.
Special attention was paid to the large ‘limestone blocks’ which were considered
as the result of large, still undated, mass movements. The block on which the Antoninus Pius temple was build gave new information: the substrate of this block was composed not only of limestone, but for an important part also of ophiolites. This means
that the shear zone along which the displacement took place was situated in the ophiolites.
On the flat top of the Alexander Hill the limestone bedrock was situated at a mean depth of 5 m. Dark layers containing archaeological material and a lot of charcoal
covered the bedrock. At one place, original slope deposits consisting of a matrix supported limestone pebbles are still present just above the limestone. This was considered as a strong indication that the original Alexander Hill was higher and had a top surrounded with slopes (slope angle and height unknown) on which slope processes were active.
Detailed measurements with a level were performed east of the theatre to better characterize the characteristics of a rotational slump that is situated here (Fig. 8).
Geomorphologists and geologists held field discussions on the site. The origin
of the limestone surface and the provenance of the debris and the archaeological material in the sondage north of the Heroon were discussed (Part I, section 8). The possible mechanism that could be responsible for the formation of different characteristics
of the deposits was examined. The most likely conclusion was that an earthquake that
activated the fault plane along the limestone surface deformed the debris. The displacement was estimated at 20-30 cm.
Geologists and geomorphologists also discussed the characteristics and interpretation of the sediments the geologists cored on site. In the interpretation the geomorphological significance of different types of slope deposits were taken into consideration.
IV. Palaeobotany
TH. VAN THUYNE*
This year, 1341 litres of earth coming from different places of ancient Sagalassos have been washed and sieved. It concerns occupation layers, floor levels and kind
of dumps coming from Domestic Area (DA), Lower Agora (LA1 and LA2), North East
Gate (NEG), Alexander Hill, Antoninus Pius, and Roman Baths (RB) (see table). The
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aim is to reconstruct the feeding habits of the people who occupied Sagalassos and to
reveal the past environmental settings.
Extensive flotation has been carried out at the late Roman to early Byzantine
mansion (Domestic area) the past two years. Most of the material should be considered as foods refuse more specifically kitchen and/or tables refuse. Only Room 28 (the
vaulted room) yielded a different seed assemblage (Fig. 9). The uncovered macro remains can be divided in several groups, i.e. cereals, legumes, woody plants with edible fruits, oil plants, herbs and aromatic plants, weeds in cultivated fields, plants of disturbed areas, wetland and water plants, and grass- and meadowland plants. Especially these last 4 categories were fairly well represented in the samples, indicating that
they could, and probably do, originate from animal droppings. The question is whether
they are just mere droppings or whether the droppings were processed into dung cakes, later used as fuel when dry, which still is a common practise in the region (Taşkapı, Gökpınar). In the first case, the vaulted room could have been used as a small stable during the final occupation phase. The second case points more to the fact that the
room could have been used as a storage room for dried dung cakes, which were used
as fuel.
Also the subsistence of the Sagalassians has been studied past years. Concerning the cereals, we can now say that three species were grown for sure: emmer wheat (Triticum turgidum ssp. dicoccum), bread/macaroni wheat (Triticum aestivum/durum,
see picture 1), and barley (Hordeum vulgare). Barley most probably was cultivated as
a fodder. These fields were possibly infected by stand of einkorn (Triticum monococcum), millet (Setaria sp.), rye (Secale cereale) and oat (Avena sativa), although the last
one also could have been grown as a fodder.
Legumes played an important role in the ancient diet, as they provide sufficient
proteins. Two species certainly must have been cultivated for human diet: lentil (Lens
culinaris) and pea (Pisum sativum). The finds of chickpea (Cicer arietinum) are still too
scarce to say whether the plant was cultivated or not, but it seems very likely that it
was. As fodder plants, two species were recognized up to now: lathyrus (Lathyrus sativus) and clover (Medicago sp.).
The region proved to be covered with large areas of fruit trees in historical times,
which is reflected in the macro remains uncovered at Sagalassos. The valley below
Sagalassos today shows heavy cultivation of fruit trees, with lush orchards resulting in
extremely rich fruticulture (Basköy valley). Regarding the macro-remains, it is clear that
the Romans at Sagalassos made use of this natural resource. A whole series of nuts
have been recovered: walnut (Juglans regia), almond (Amygdalus communis), hazel
(Corylus avellana), which was introduced in the region by the Romans, and last but not
least, Italian stone pine (Pinus pinea). The finds of charred remains (seed coat and
parts of the cone, see picture 2) of the last species is interesting, because the tree does not occur in the natural vegetation as we now it today. The nearest habitat is the Antalya area, showing a typical Mediterranean climate, which the tree seems to prefer.
But next to the charred seed coats and cone parts, also remains of leaves belonging
to a certain pine species can be recognized. If these parts prove to belong to stone pine, this would have important climatic consequences, as they would never import
complete branches of the species, just for the nuts, that were a delicacy.
Also other woody plants with edible fruits were consumed at Sagalassos. Fragments of the following species have been recovered: fig (Ficus carica), olive (Olea europaea), grape (Vitis vinifera, see picture 3), sweet cherry (Prunus avium), hawthorn
(Crataegus sp.), mulberry (Morus sp.) and elder (Sambucus sp.). A remarkable thing is
the fact that almost every context shows remains of the mineralised seeds of hackberry
(Celtis sp.). Whether the fruits of the tree were eaten, used as a source of oil, or just
occurred all over the site is not clear at this moment.
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Fig. 1: Map with the areas, where metallurgical activities have been identified. The picture on the left shows the river bed at Dereköy full of
iron particles

Fig. 2: The site of Tekeli
Tepe near Çanaklı
with traces of metallurgical activity
(iron slag etc.)
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Fig. 3: Diagram showing
the metal pollution in faunal remains. From left to
right the date correspond with the
early Imperial period, the 4th century A.D. and late
Roman to early
Byzantine times
(5th – 6th century
A.D.). The picture
suggests that animals were kept at
a greater distance
from the city during the heyday of
Sagalassos and
were herded or
working closer to
the city again in
late antiquity

Fig. 4: Map of Sagalassos with the location of the seismic faults identified within the city
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Fig. 5: Shear zone with displaced stratigraphy (see numbers) excavated in
the northwest part of the city

Fig. 6: The smiting workshop in the west portico of the Upper Agora (above left); below
right blacksmith plyers; the other picture show iron droplets and hammer scale
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Fig. 7: Diagram showing the distribution of faunal remains from the various trenches on
the mid-Byzantine fortress on Alexander’s Hill

Fig. 8: View of mass movements to the southeast of Sagalassos (indicated by the arrow)
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Fig. 9: View of seeds recovered through flotation in the palatial mansion. On the left
seeds pointing to kitchen refuse dumped in rooms XXIII-XXVI (see excavation
report of this symposium, s.v. domestic area); on the right mixture of seeds from
plants consumed by cattle, mixed with treshing remains from emmer wheat
(below, right) all pointing towards dried cattle dung (or animal droppings)
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