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AMASYA-OLUZ HÖYÜK 2007 YILI
JEOFİZİK UYGULAMALARI
Fethi Ahmet YÜKSEL*
Oya TARHAN-BAL
GİRİŞ
Amasya İli’nin en önemli eski yerleşmelerinden biri olan Oluz Höyük 1:25
000 ölçekli topografik haritada (Çorum-G35-d3) 445.4 metre rakımlı Tepetarla
Höyüğü olarak isimlendirilen yaklaşık 15.00 metre yükseklikli bir tepedir
(Resim:1, Resim: 2). Bu tepe, haritada Yassı Höyük mevkii denen ve Gökhöyük
Tarım İşletme Müdürlüğü arazisi içinde, düz bir ovada yer almaktadır (Resim:
3). Bölge Yeşilırmak’ın (antik İris) en önemli kollarından olan Çekerek Irmağı
(antik Skylax) havzasında bulunmaktadır. Araştırmacıların Oluz Höyük
olarak isimlendirdikleri Tepetarla Höyüğü Orta Karadeniz Bölgesi’nin kara
kesiminde yer alır1.
Oluz Höyük Amasya-Çorum karayolunun 3 km. güneyinde, Oluz
Köyü’nün 1.5 km. batısındadır. Höyük 150 m. çapında dairesel görünümlü
çok eski bir yerleşim alanıdır (Resim: 4). Bu yerleşmede İlk Tunç Çağı (M.Ö.
3500-2000), Orta Tunç Çağı/Assur Ticaret Kolonileri Çağı ve Eski Hitit
Dönemi (M.Ö. 2000-1450), Son Tunç Çağı/Hitit İmparatorluk Dönemi (M.Ö.
1450-1190), Orta Demir Çağı/Frig Dönemi (M.Ö. 850-650) ve Geç Demir
Çağı (M.Ö. 650-330) yerleşmelerinin olduğu yüzey araştırmaları sırasında ele
geçirilen çanak çömleklerden belirlenmiştir2.
Amasya-Oluz Höyük (Yassı Höyük)’ün, özellikle M.Ö. 3., 2. ve 1.
binyıllarda Orta Karadeniz Bölgesi ile Orta Anadolu arasında bağlantıyı
sağlayan güzergâh üzerinde olduğu ele geçirilmiş olan çanak-çömlek
*
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parçalarından anlaşılmaktadır. Oluz Höyük’ün yaklaşık 10 km. güneyindeki
Ayvalıpınar I Höyüğü ile 15 km. güneyindeki Gediksaray Höyüğü, güneyden
gelen ve Oluz Höyük üzerinden Doğantepe’ye ulaşan önemli bir Asur Ticaret
Kolonileri Çağı ve Hitit Dönemi güzergâhına işaret etmektedir.
Son yıllarda Oluz Höyük’te gittikçe artan ölçülerde bir tahribatın geliştiği
gözlenmektedir. Özellikle höyüğün üst kesimleri ile doğu kenarlarına gelişen
bu tahribata yasadışı kazı faaliyetleri neden olmaktadır. Bu durumda, Oluz
Höyük’te sistematik arkeolojik kazılar geliştirilerek yerleşmenin sınırlarının
belirlenmesi, aşağı şehrin araştırılması ile tabakalaşmanın saptanması
gerekmektedir. Bu amaçla İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje
Birimi’ne “Amasya-Oluz Höyük (Yassı Höyük) Arkeolojik Kazıları 2007
Projesi” başlıklı proje sunulmuş ve proje birim tarafından kabul edilmiştir3.
Arkeolojik alanların genel yapısında özellikle mimarî kalıntıları oluşturan
yapı malzemelerinin, bunları örten dolgu toprağından farklı olması, yer altının
fiziksel özelliklerinin incelenmesi esasına dayanan jeofizik bilim dalının
arkeolojik çalışmalarda da geniş uygulama alanı bulmasını sağlamıştır. Son
yıllarda jeofizik yöntemlerden arkeolojik yerleşim alanlarında yer altındaki
kalıntıların bilgilerini ortaya koymak için yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır.
Araştırmalarda özellikle sığ derinliklere ait bilgilerin çabuk, güvenilir
ve ayrıntılı olarak elde edilmesine yönelik talebe koşut olarak cihaz ve
yazılımlarda yüksek bir gelişim gözlenmektedir.
Bu gelişmeler doğrultusunda topografik ölçüm çalışmaları yapılarak,
höyüğün topografyası, jeofizik ölçü ve kazı yerlerinin konumları belirlenerek
çalışma alanına ait bir harita hazırlanmıştır (Resim: 3). İlk defa Oluz Höyük’te
2007 yılında kazılara başlanmasından dolayı, önce jeofizik ölçmelerin proje
çerçevesinde planlanması yapılmıştır. Bu aşama sonucunda Oluz Höyük’teki
arkeolojik araştırmalar için kazılacak alanlardaki mimarî kalıntıların
bulunduğu yerlerin seçiminde büyük kolaylık ve bununla bağlantılı olarak
işgücü ve maddî kaynakların en uygun şekilde kullanımı sağlanmış olacaktır.
3

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.
Proje No: 559.
Çalışma izni için Oluz Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Şevket Dönmez’e; Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
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Başkanlığı’na; Yer Mühendislik’e ve Jeomorfolog Zafer Keçeli’ye teşekkürlerimi sunarım.
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Bu amaçla höyükte belirlenen konumlarda üç jeofizik yönteme (jeoelektrik,
manyetik ve GPR) ait ölçümler planlanmıştır4.
Jeofizik ölçmelerde manyetik ölçüler için Littlemore SCI. ENG CO.
Oxford U.K. Proton Magnetometer typ 8205 (Resim: 2), jeoelektrik ölçmeler
için GEOTRONIX6, Jeoradar (Yer Radarı, [Ground Penetration Radar (GPR)]
ölçmeleri için ise MALA marka RAMAC/GPR7 (Resim: 3) jeofizik cihazları
kullanılmıştır.
Oluz Höyük jeofizik ölçüm çalışmalarında, iki ayrı alanda toplam 2100
m2 arazinin taraması gerçekleştirilmiştir. Manyetik ölçme yapılan bu bölgeler,
höyüğün batısında tepede A Açması’nın olduğu alanda ve höyüğün orta
kesiminde doğu yamacına bitişik B Açması yanındadır (Resim: 5). Proton
manyetometresinin kullanıldığı toplam manyetik alan ölçmelerinin tamamı
doğu-batı yönlü seçilen 1’er m. aralıklı profiller boyunca 1’er m. aralıklarla
yapılmıştır (Resim: 6). Jeoelektrik ölçmeleri için B Açması’nın hemen batı
bitişiğindeki 10 m. x 10 m. boyutlu, 100 m2’lik alanda, 1 m. açıklıklı elektrotlar
ile 1’er metre aralıklı profillerde Wenner dizilimi (a=1 m.) kullanılarak 1 m.
derinlik için rezistivite dağılımını gösteren kat haritası elde edilmiştir (Resim:
7, Resim: 8). Yine B Açması kuzey kenarında güney- kuzey doğrultulu 20
m. uzunluklu profil boyunca dipol-dipol dizilimi kullanılarak (a=1, n=1
m., 2 m., 3 m.) jeoelektrik zemin kesiti oluşturularak, derinlik boyutunda,
rezistivite dağılımı elde edilmiştir (Resim: 9). Höyüğün üzerinde bir birine
paralel doğu-batı yönelimli 3 adet ve güney-kuzey yönlü 2 adet toplam 541
m. uzunluğunda GPR ölçmelerine ait radargramlar elde edilmiştir. Ayrıca
manyetik ve jeoelektrik ölçümleri yapılan B Açması yanında toplam uzunluğu
307 m. olan GPR ölçümleri yapılmıştır (Resim: 10).
Ayrıca bu proje kapsamında edinilen jeofizik ölçü ve kazı yerlerinin
konumlanması, arazinin jeomorfolojik yapısının ve arazi kullanımı için bir
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımı olan ARC GIS programı kullanılmıştır.
4

Yüksel ve Tahran-Bal 2008.
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İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’ne ait cihazdır.

6

Yer Mühendislik Firmasından temin edildi.
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GPR cihazı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPB)
tarafından desteklenen Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel’in yürütücüsü olduğu, “VanYoncatepe ve Anzaf Kaleleri Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Arkeojeofizik Yöntemler (Ground
Penetrating Radar-GPR) kullanılarak Planlanması” başlıklı Proje No: 74/15052003 No.lu proje
kapsamında alınmıştır.
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Kazı ve jeofizik ölçü lokasyonları için ARC PAD GPS âleti ve yazılımından
yararlanılmıştır. Bu amaçla Oluz Höyük ve çevresine ait 1/25.000 ölçekli
topografik haritaların ilgili paftaları (Çorum-G35-d3 ve Çorum-G35-d4)
kullanılmıştır. Topografik haritalar sayısallaştırılarak ArcGIS yazılımıyla
değerlendirilmiştir. İlk aşamada bölgenin akarsu drenajı, yolları ve üç boyutlu
topografyası elde edilmiştir (Resim: 11).
OLUZ HÖYÜK JEOFİZİK ÖLÇÜM ALANLARI
I. ALAN; A Açması Bölgesi
Oluz Höyüğün batı tarafında ve höyüğün en üst kotundaki, tepe
bölümündeki, düzlükte (tepedeki nirenginin güneyinde) bulunmaktadır. Bu
kısımda kazı çalışması önce, 5 x 5 m. boyutlu alanda başlatıldı; bu aşamada
açmanın batısında, güney-doğu ve kuzey-doğusunda üç alanda manyatik
ölçümler yapıldı (Resim: 5a, b, c). Daha sonra, iki manyetik alanın da (batı
(9 No.lu alan) ve güney-doğu (13 No.lu alan) manyetik ölçü alanları) içinde
bulunduğu, 30x10 m. boyutunda toplam 300 m2’lik alanı kapsayacak şekilde
açma genişletildi. İlk durumda, açmanın batısında ve güney-batısında yer alan
10x10 m. lik alanlarda yapılan manyetik ölçü alanına ait manyetik haritalarda
dağınık ve yan yana müstakil belirtiler (anomali) görülmektedir (Resim: 5c,
Resim: 6d). Bu belirtiler derinlerdeki yapılara ait olabileceği gibi üst yapı
katında çıkarılan mezarlara ait anomaliler olabilir. Nitekim daha sonra açma
derinleştirildiğinde (1.80 m.) ve genişletildiğinde (30x10 m.) 12 adet insan
iskeleti ve kalıntıların bulunduğu üç yapı katına rastlandı. Yine açmanın
kuzeydoğusunda yer alan 2. manyetik alanda (20x20 m.lik) yapılan manyetik
ölçümlerin haritalanmasından elde edilen manyetik haritada hemen hemen
güney-kuzey doğrultulu hat şeklinde, belirgin olarak, bir belirti ve bunu
verev ve dik kesen diğer iki yan belirtiler görülmektedir (Resim: 5c Resim:
6c). Bu belirtinin daha çok mimarî bir yapıya ait olabileceği veya belirtideki
düzensizliklerin aşağıdaki yapı katlarına ait kalıntıların etkilerini içerebileceği
düşünülmektedir.
Tepede, A Açması’nın batısında (18 No.lu alan) manyetik ölçü yapılan
10x10 m lik alanda ayrıca, 500 MHz anten kullanılarak GPR ölçümleri de
yapıldı. Elde edilen radargramlarda doğudan batıya birbirine paralel giden
(yaklaşık 3 m. aralıklı), olasılıkla temel olabilecek, üç yapı belirtisi belirlendi.
Bu belirtilerin radargramdaki görüntülerinin birçoğu düzensiz, saçık,
görünümdedir (Resim: 10c).
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Ayrıca höyüğün güney-kuzey yönlü (2 profil) ve doğu-batı yönlü (3 profil)
uzunlukları boyunca GPR ölçümleri yapıldı. Elde edilen radargramlarda
mimarî yapı temeli olabilecek ve değişik buluntuların yerini gösteren
anomaliler görüntülendi (Resim: 10a).

II. ALAN - B Açması Bölgesi
Höyüğün doğu yamacına yakın B Açması’nın hemen yanında ve açmanın
batı tarafında açmaya bitişik alanda (12 No.lu manyetik ölçü alanı) jeoelektrik
ölçü yöntemlerinden biri olan Wenner Elektrot dizilimi kullanılarak (a=1
m.) 10 m. x 10 m. karelajlı alana uygulanmıştır (Resim: 7, Resim: 8). Wenner
Elektrot diziliminden elde edilen a=1 m. elektrot açıklığı için 1 m. derindeki
yapılara ait rezistivite (özdirenç) dağılım haritası elde edildi (Resim: 8a).
Ölçümlerden elde edilen yüksek rezistiviteli yönelimlerin mimarî yapı
kalıntılarına ait olabileceği düşünülmektedir. Zira, B Açması’nın (5x5 m.lik
ilk boyutlu) hemen batı kenarının bitişiğinde gerçekleştirilen ölçümlerden
elde edilen anomalilerin B Açması’ndaki kazıda bulunan duvarların
doğrultularıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Nitekim B açmasının batıya
doğru boyutu genişletildiğinde ve 1.16 m. derine inildiğinde bu alanda 1.
mimarî tabakaya ait olan bir mimarî kompleksin temelleri bulunmuştur. Bu
mekânlardan en büyüğünün (14 No.lu manyetik ölçü alanı) kesin sınırları
açmanın boyutları nedeniyle bulunamadı. Bu sezon çalışmalarında tamamı
açığa kavuşturulamayan mekânın kuzey duvar temeli 8,50 m. uzunluğa,
0,80 m. kalınlığa ve ortalama 0,50 m. yüksekliğe sahiptir. Yontulmamış ya da
yarım işlenmiş moloz taşlardan inşa edilmiş olduğu gözlenen mekânın duvar
temellerinin doğu ucuna yakın bir yerden köşe yaparak güneye doğru uzanan
doğu duvarı ise 3,75 m. uzunluğunda, 1,20 m. kalınlığında ve ortalama 0,40
m. yüksekliğindedir. Bu yapı 2, üç ve 11 No.lu manyetik ölçü alanlarında
elde edilen manyetik haritadan da görüleceği gibi, kuzeye doğru devam
etmektedir. Fakat 11 No.lu manyetik ölçü alanında kesintili devam ettiği net
bir şekilde görülmektedir (Resim: 6a, Resim: 6a, Resim: 7b).
B Açması’nın kuzey kenarında 10 m. x 10 m. boyutlu 1 No.lu manyetik
ölçü alanında KB-GD doğrultulu bir profilde (hat), 1. No.lu manyetik ölçü
alanının alt sol köşeden 2. No.lu manyetik ölçü alanının sağ üst köşesine
çapraz (22 m.) bir profilde dipol-dipol (a=1 m.; n=1 m., 2 m., 3 m.) dizilimi
kullanılarak jeoelektrik zemin kesiti elde edilmiştir (Resim: 7b, Resim: 9).
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Yaklaşık 3 m. derinliğe kadar bir özdirenç dağılımı gösteren jeoelektrik zemin
kesitinde saptanan yüksek rezistiviteli belirtilere göre B Açması’nda bulunan
1. mimarî komplekse ait temellerin, profilin 3-5.m. ve 6-7. m.lerinde yaklaşık
3 m. derine doğru devam ettiği görülmüştür (Resim: 9). 1 No.lu manyetik ölçü
alanına ait manyetik haritada da bu anomaliler izlenmektedir. Ayrıca GPR
radargramlarında da bu anomaliler görüntülenmiştir (Resim: 6a).
B Açması’nda ve B Açması’nın batısında (12, 14, 15, 16 ve 17 No.lu manyetik
ölçü alanları), kuzey-batısında (3, 4, 5, 6, 7, ve 8 No.lu manyetik ölçü alanları) ve
kuzeyinde (1, 2, 10 ve 11 No.lu manyetik ölçü alanları) 10 x 10 m. lik karelajlanmış
alanlarda 1 m. aralıklarla manyetik ölçüler yapılmıştır (Resim: 6b). Manyetik
ölçmelerden elde edilen haritalar incelendiğinde yüksek manyetik değerler
içeren ve belirgin çizgisellikler sergileyen anomaliler gözlenmiştir (Resim: 6a).
Manyetik haritalarda gözlenen anomaliler irdelendiğinde düzenli ve köşeli
çizgiselliklere denk olan hatların (3 ve 4 No.lu manyetik ölçü alanlarında)
olası mimarî yapılarla ilintili olduğu söylenebilir. 1, 2 ve 3 No.lu manyetik
ölçü alanlarında doğu-batı doğrultulu 30 m. uzunluklu profiller üzerinde
yapılan GPR ölçümlerinden elde edilen radargramlardan da görüleceği
gibi, 2. manyetik ölçü alanında yaklaşık 19 m.de görülen manyetik belirti ile
radargramın 19. m.sindeki belirtinin birbiriyle uyumluluğu, görüntülerin çok
net bir şekilde uyum içinde olduğunu doğrulamaktadır (Resim: 10b, Resim:
10d).

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
2007 yılı kazısı döneminde, iki ayrı bölgede toplam 2100 m2’lik alanda
manyetik, jeoelektrik ve GPR ölçmeleri yapılmıştır. 2100 m2’lik alanda
manyetik 100 m2’lik alanda rezistivite ve 541 m. uzunluğunda GPR ölçümleri
gerçekleştirilmiştir. Jeofizik ölçümlerin ardından sürdürülen kazı ile ortaya
çıkarılan buluntuların jeofizik belirtiler (anomaliler) ile uyuştuğu gözlenmiştir.
Özellikle mimari komplekslere ait temel yapıları ile mezar yerleri, A açmasında
olduğu gibi, başarılı bir şekilde görüntülenebilmiştir. A ve B Açmaları’nın
olduğu kesimlerde jeofizik ölçümleri yapılmış fakat 2007 kazı döneminde
açılamayan alanların kazılması 2008 kazı döneminde planlanmaktadır. Ayrıca
Oluz Höyük’te 2008 kazı döneminde daha geniş alanların jeofizik taramasının
yapılması projelendirilmiştir.
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ELAİUSSA-SEBASTE CAM ÖRNEKLERİ
ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR
Ali Akın AKYOL*
Çiğdem GENÇLER GÜRAY
Yusuf Kağan KADIOĞLU
Şahinde DEMİRCİ
GİRİŞ
Fiziksel anlamda cam, ergimiş hâldeki bir katının anî olarak soğutulması
sonucu kristallenme fırsatı bulamadan katılaşmasıyla oluşan bir madde
türüdür. Aşırı soğutulmuş sıvı olarak da tanımlanabilir.
Cam genel olarak kum, soda ve kireçten oluşan bir karışımın yüksek
sıcaklıkta ısıtılması ve süratle soğutulması ile elde edilir. Yaygın kullanımı
olan cam, soda-kireç camı olarak bilinir. Camın temel maddesi olan SiO2 (kum
veya kuvars)’nin yanında ergitici olarak Na2O ve dayanım artırıcı olarak CaO
bulunur. SiO2’ye oluşturucu Na2O (veya genel olarak R2O)’ya ergitici, CaO
(veya genel olarak RO)’ya dayanım artırıcı/sağlamlaştırıcı adı verilmektedir.
Camın oluşumundaki temel tepkime aşağıdaki gibi gösterilebilir;
nSiO2 + xNa2CO3 + yCaCO3 → xNa2O.yCaO.nSiO2 + (x+y) CO2 (g)
(Kum)
(Soda)
(Kireçtaşı)
(Cam)
Camın temel maddesi olan SiO2’nin ergime noktası çok yüksektir (~1700°C).
Dolayısıyla tek başına kum veya kuvarstan cam elde etmek olanaksızdır. Bu
durum ancak volkanik camlarda (obsidyen) görülebilmektedir.
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Camın yapımında genel yöntem, kum, soda ve kireç taşının (CaCO3)
uygun oranlarda karıştırılıp ergitilinceye kadar ısıtılması ve soğutularak
şekil verilmesi esasına dayanır. Tipik bir soda-kireç camında bu üç bileşenin
(oluşturucu/SiO2, ergitici/Na2O ve dayanım artırıcı/CaO) oranı %73 SiO2, %22
Na2O ve %5 CaO şeklindedir. Böyle bir karışımın ergime noktası ~725°C’dir
(Aksoy, 2006).
Ergime noktasını düşürmek için Na2O ve K2O gibi alkali metal oksitlerin
kuma katılması gerekir. Ancak bu durumda da cam suda çözünür hâle
gelmekte ve doğal olarak istenmeyen bir özellik kazanmaktadır. Camın suda
çözünmez hâle getirilmesi ve dayanıklılığının artırılması için CaO veya MgO
gibi toprak alkali metal oksitlerin camın hammaddesine eklenmesi gerekir.
Sodyum yerine potasyum bulunduğunda cam daha sert olur. Cama renk
vermek için ayrıca renk verici maddeler eklenir. Renk camı oluşturan bileşenler
içindeki safsızlıklardan da kaynaklanmaktadır. Renk çeşitli geçiş elementleri
kullanılarak sağlanmaktadır. Örneğin demir oksitler; yeşil, kahverengi, kobalt
oksit; mavi, mangan-kobalt-demiroksit karışımı; siyah renk vermektedir.
Cam ile ilgili en eski kayıtlar, Mezopotamya’da M.Ö. 18. yüzyıla
ulaşmaktadır (Barag 1985). Ele geçirilen ilk cam örnekleri içinde boncuklar,
kakma amaçlı kullanıldığı düşünülen küçük objeler ve silindir mühürler
bulunmaktadır (Sternini, 1998; Grose, 1989; Lightfoot ve Arslan, 1992). Bu
örneklerden yaklaşık birkaç yüzyıl sonra ilk cam kaplarla karşılaşılmıştır
(M.Ö. 16. yüzyıl).
Hititler’de Ortaköy-Şapinuva’dan elde edilen M.Ö. 16 yüzyıla ait bir
tablette camsı bir objeye “zapzagaia” adı verildiği belirtilmekte, bu şekilde
Anadolu camının en eski izleri hakkında antik kaynaklardan bir fikir sahibi
olunabilmektedir (Coşkun, 1997). Bu dönemde ele geçirilen kökeni daha
çok Mezopotamya ve Mısır olan kapların, üfleme tekniği keşfedilene kadar
uzun süre cam endüstrisinde kullanılan “iç kalıplama tekniği” ile yapıldığı
dikkat çekmektedir. Tekniğin temel özelliği, kilden yapılmış kalıbın eriyik
cama batırılması ya da çubuk biçimdeki eriyik camın kalıba sarılması ve
cam donduktan sonra içindeki kil kalıbın parçalanarak çıkarılmasından
oluşmaktadır (Sternini 1998; Moorey 1994). Opak ve renkli camların yoğun
olarak kullanıldığı bu dönemde az da olsa mozaik cam örnekleriyle de hem
Mezopotamya’da hem de Mısır’da karşılaşılmaktadır. Uzun süre kullanılan
bu yapım tekniğinin yanında M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren “döküm ve kesme
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tekniği” olarak tanımlanan yeni bir tekniğin kullanılmaya başlandığı dikkat
çekmektedir. Bu, bir kalıp içine dökülen eriyik camın, donduktan sonra taş
yontar gibi taş ustaları tarafından biçimlendirilmesiyle yapılan bir tekniktir
ve oluşturulan eserlerin büyük çoğunluğu renksiz, saydam cam özelliği
göstermektedir (Barag 1985).
M.Ö. 1. yüzyılın ortalarına kadar yukarıda belirtilen tekniklerin
geliştirilerek yapılmaya devam ettiği ve bu tekniklerde yeni formların
oluşturulduğu görülmektedir. Suriye Filistin Bölgesi’nde M.Ö. 1. yüzyılın
ortasına ait kalıntılarda ele geçirilen yeni cam formları, cam tarihinde büyük
önem taşıyan “üfleme tekniğinin” ilk örnekleri olarak ele alınmakta ve keşfin
bu bölgede gerçekleştiğini düşündürmektedir (Harden 1970; Avigad 1972;
Grose 1984). Üfleme tekniği, yaklaşık 2 m. uzunluğundaki içi boş metal
bir çubuğun ucuna alınan bir parça eriyik camın, çubuğun öteki ucundan
üflenerek biçimlendirilmesiyle yapılmaktadır. Üfleme çubuğuna alınan
cam 2-3 dakikada vazoya dönüşebilmektedir (Harden 1970). Daha önceleri
lüks-yarı lüks olarak bir eşya niteliği olan cam kaplar, üfleme tekniğinin
keşfedilmesiyle birlikte günlük hayata girmiş ve herkesin ulaşabileceği bir
duruma gelmiştir. Bu dönemlerden itibaren yapılan masa kapları, ilâç şişeleri,
parfüm şişeleri, pencere camları gibi formlar zaman içinde değişikliklere
uğrayarak günümüze kadar gelmiştir.
Romalılar’ın cam teknolojisine en önemli katkıları pencere camını ilk defa
üretmiş olmalarıdır. Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ile çeşitli bölgelere
dağılan cam ustaları bulundukları bölgelerde camcılığı sürdürmüşlerdir.
Bizans’ta üretilen renkli camların İslâm uygarlıklarında oldukça yaygın
olarak kullanıldığı da bilinmektedir.
Bu çalışmaya konu olan cam örnekleri Bizans Dönemine ait olup ElaiussaSebaste antik yerleşiminde ele geçirilmiştir. Elaiussa-Sebaste antik yerleşimi
Mersin-Silifke yolu üzerinde Ayaş, Kumkuyu’da yer almaktadır (Çizim: 1).
Kent Roma Dönemi boyunca Kilikya Trakheia’nın (Aspera) ana limanlarından
biri olmuştur. III. yüzyılın sonu ve IV. yüzyılda yaşanan bir çöküş döneminden
sonra V.-VI. yüzyıllarda yeniden önem kazanmış ve Bizans’ın Doğu
Akdeniz’deki önemli merkezlerinden biri durumuna gelmiştir. Depremlerin
yaşanması ve limanın kumla dolmasıyla kent VII. yüzyılda terk edilmiştir
(Schneider, 1999; 2003).
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Kazı çalışmaları, 1995 yılından beri Roma Üniversitesi “La Sapienza”
öğretim üyesi Prof. Dr. Eugenia Equini Schneider başkanlığında
sürdürülmektedir. Kazılarda Roma ve Bizans dönemlerine ait birçok yapı
ortaya çıkarılmıştır. Bu kapsamda çok sayıda cam parçaları ele geçirilmiştir.
Cam örneklerinin yaklaşık %60’ını Bizans Dönemi, geri kalanını da Roma
Dönemi camları oluşturmaktadır. Roma örnekleri, bu döneme ait yapı
katmanlarından ve mezarlardan elde edilmiştir. Dönemin formlarını, günlük
kullanıma yönelik kaplar ile cenaze törenlerinde kullanılan unguentariumlar
oluşturmaktadır.
Bizans Dönemine ait cam grubunun çoğunluğunu kilise yapısından gelen
kandiller oluşturmaktadır, bunun yanında kadeh, şişe ve tabak gibi günlük
kullanıma yönelik masa kapları da yer almaktadır (Çizim: 1).
Bizans Dönemi cam buluntuları üzerine yapılan tipolojik çalışmalar
sonucunda yerel üretim olabilecek belirli formlar tespit edilmiştir (Çizim:
3). Aynı forma ait çok sayıda parçanın bulunması, parçalarda camın aynı
renk ve yapıda olması gibi özellikler bu camların yerel üretim olduklarını
düşündürmektedir.
Elaiussa-Sebaste’de bugüne kadar yapılan kazılarda cam fırını kalıntıları
bulunamamıştır. Ancak Erken Bizans Dönemi katmanlarında, cam üretimi
olduğunu gösterebilecek, cam damlacıkları ve büyük miktarda ham cam
ortaya çıkarılmıştır. Ham camların bir grubunun, yerel üretim olabilecek
formların renkleriyle benzerlik göstermesi bu konu üzerinde yoğunlaşma
ihtiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda, Elaiussa-Sebaste cam parçaları ve ham
camlar arkeometrik yönden incelenmeye başlanmıştır.
YÖNTEM VE DENEYLER
Elaiussa-Sebaste arkeolojik alanında Agora, Yuvarlak Yapı ve Ada
bölgesinden elde edilen Bizans Dönemi cam örneklerinden etütlük olarak
ayrılmış 27 örnek üzerinde arkeometrik yönden çalışılmaya başlanmıştır
(Çizim: 1). Agora alanından çıkarılmış olan örnekler M.S. VII. yüzyıla
tarihlendirilirken, Yuvarlak Yapı’dan çıkan parçaların çok kesin olmamakla
birlikte daha önceki dönemlere (M.S. V-VI. yüzyıla) ait olduğu varsayılmaktadır.
Örnekler hakkında tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1’de belirtildiği gibi 1-7 No.lu örnekler Agora alanından elde edilen,
M.S. VII. yüzyılının ilk yarısı ve ortasına ait kandil parçalarıdır. 8-9 No.lu
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örnekler, pencere camı parçaları olup Agora’dan (No. 8) ve Yuvarlak Yapı’dan
(No. 9) elde edilmiştir. Olasılıkla bir önceki grupla aynı döneme aittir.
Grup içinde farklı olarak 9 No.lu örneğin ise M.S. V-VI. yüzyıla ait olduğu
düşünülmektedir. 10 No.lu örnek, 1-7 No.lu örnek grubu ile aynı döneme
aittir, sadece formu değişiklik göstermektedir. Bu örnek, bir içki kabına ait
parçadır. 11 No.lu örnek grubu farklı renklerdeki tessera parçalarıdır. 12-18 ve
23 No.lu örnekler ham cam örnekleridir. 19-22 No.lu parçalar, cam üretimiyle
bağlantılı olabileceği düşünülen tanımlanamayan örneklerdir.
Analizlere başlamadan önce görsel olarak değerlendirilmiş olan cam
örneklerinin fotoğrafları çekilerek belgelenmiş ve kodlanmıştır (Tablo:
1). Kodlamada cam örnek olarak ayrıştırılabilen için G, tanımlaması
yapılamayanlar için U, ham camlar için de R harfleri kullanılmıştır (Tablo:
1).
Genelde arkeolojik cam örnekleri üzerinde yapılan arkeometrik
incelemelerde element içeriği belirlenmektedir. Bu kapsamda camın yapısını
oluşturan temel element silisyum (Si), ergitici olarak kullanılan sodyum (Na),
kararlı hâle getirici olarak kullanılan Ca ve/veya Mg ile renk veren eser
elementler analiz edilmektedir.
Bu çalışmada da söz konusu elementler X-Işını Floresans Spektroskopisi
(XRF) yöntemi kullanılarak tayin edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 2 ve 3’te
verilmiştir. XRF analizi için örneklerin yüzey safsızlıklarından arındırılmış
olması gerekmektedir. Çalışılan cam örneklerinde yüzey safsızlığı
belirlenmemiştir. 1-3 gram ağırlığa sahip toz hâline getirilmiş örnekler
SPECTRO XLAB 2000 Model PED-XRF cihazı kullanılarak analiz edilmiştir.
Cihaz azot soğutmalı Si(Li) dedektörüne sahiptir. Rezolusyon değerleri <150
eV Mn Kα, 5000 cps’dir.

ANALİZ SONUÇLARI VE BULGULAR
Çalışılmaya konu olan 27 örnek üç farklı bölgeden (Agora, Yuvarlak Yapı
ve Ada’dan) ele geçirilmiştir. Bu örneklerden 10’u cam (ES-G1 – ES-G10), 8’i
ham cam (ES-R1 - ES-R8), 5’i tessera (ES-G11a-e) ve 4’ü de tanımlanamayan
(ES-U1 - ES-U4) örneklerdir. Cam örneklerinden 2’si (ES-G8 ve ES-G9) pencere
camı parçasıdır (Tablo: 1 ve Çizim: 2).
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Camı oluşturan temel bileşen SiO2, ES-G1 - ES-G10 arasındaki cam
örneklerinde %73,32 ile %79,96 arasında değişmekte olup ortalama değer
%75,51 olarak bulunmuştur. Pencere camı örneklerinin (ES-G8 ve ES-G9) SiO2
değeri diğer cam örneklerinden farklı bulunmamıştır. Ergitici bileşenlerden
biri olan Na2O %5,28 ile %13,49 arasında olup ortalama değer %9,32 olarak
bulunmuştur. Diğer ergitici bileşen olan K2O %0,38 ile %1.28 arasında
değişmekte olup ortalama değer %0,82’dir. Dayanım yaratıcı bileşen CaO
%5,75 ile % 8,91 arasında değişmekte olup ortalama %7,93’tür. Diğer dayanım
yaratıcılardan biri olan MgO %0,24 ile %1,14 arasında değişim göstermektedir,
ortalama değer %0,57’dir (Çizim: 4 ve Tablo: 2). Örneklerde K2O ve MgO
içeriğinin oldukça düşük oluşu yapımda bitki külünün kullanılmış olması
olasılığını ortadan kaldırmaktadır (Freestone, 2002) (Şekil 5a,5b).
Al2O3 miktarı %0,59 ile %1,47 arasında değişmekte olup ortalama değer
%1,10’dur. Camda görülen Al2O3 genellikle silis kaynağı olarak kullanılan
hammaddeden kaynaklanmaktadır. Al2O3 miktarının benzerliği kullanılan
kum ve/veya kuvarsın aynı kaynaktan geldiğini düşündürmektedir.
(Freestone, 2002). Çalışılan cam örnekleri Al2O3 içerikleri yönünden
incelendiğinde en az 2 grubun var olduğunu düşündürmektedir (Çizim: 5c).
Agora kaynaklı camlarda, pencere camı ile diğer camlar arasında belirgin bir
fark görülmemekle birlikte, Yuvarlak Yapı’dan elde edilen pencere camı (ESG9) diğer tüm örneklerden belirgin bir farklığa sahiptir; yüksek kurşun (%9,50
PbO) ve kalay (%1,62 SnO2) oranları bu farklılığın temelini oluşturmaktadır
(Tablo: 3).
Diğer bir safsızlık elementi olan TiO2 miktarı %0,08 ile %0,13 arasında
değişmekte olup ortalama değer %0,11 olarak bulunmuştur.
Tüm camlarda Na2O miktarı tipik soda/kireç camı için beklenen değerden
daha düşüktür. CaO miktarı ise bir örnek dışında (ES-G9) beklenen değerden
daha yüksek bulunmuştur. Bazı örneklerde Na2O ve CaO miktarları arasında
ters orantılı bir ilişki göze çarpmaktadır (ES-G2/G3, ES-G3/G4, ES-G5/G6
gibi). Bu durum, zaman içinde camın yapısındaki Na+’nın çevre toprağına
geçmesi ve yerine Ca2+’nin yerleşmesi şeklinde açıklanabilir (Freestone 2002).
Camın temel maddesi olan SiO2 miktarının örneklerde yüksek değerde
oluşu mekanik direnç ve dayanıklılığın yüksek olduğunu gösterir. SiO2
oranının yüksek oluşu aynı zamanda ergime sıcaklığının da yüksek oluşuna
işaret ettiğinden, cam üretim teknolojisinin oldukça iyi bir düzeyde olduğunu
düşündürmektedir.
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Cam örneklerinde renkle ilgili elementler Fe, Mn ve Cr olarak
görülmektedir. Demir miktarı Fe2O3 olarak %0,47 ile %1,24 arasında (ortalama
değer %0,72) Mn miktarı MnO olarak %0,02 ile %0,65 arasında (ortalama
değer %0,20), Cr miktarı Cr2O3 olarak %0,0007 ile %0,013 arasında (ortalama
değer %0,0055) değişim göstermektedir. Fe2+ iyonlarının varlığı cama sarı
renk verir. Fe2+ iyonları 1100 nm dalga boyunda soğurum bantlarına sahiptir.
Çözeltide Fe2+/Fe3+ oranı azaldıkça renk yeşile doğru yönelir. Çünkü Fe3+
iyonları sarı ve kırmızı renk yaratabilir (Fe3+’ün 380, 420 ve 440 nm dalga
boyunda soğurum bantları bulunmaktadır (Bamford, 1962). Demirin cama
bilinçli olarak mı konulduğu yoksa kullanılan hammaddelerin içinde safsızlık
olarak mı bulunduğu tartışma konusudur. Safsızlık olarak bulunması daha
olası gibi görünmektedir (Tablo: 2). Camda kırmızı renk Fe3+’ün Fe2+’ye oranla
daha fazla olduğunu göstermektedir. Demir (Fe2O3) ve mangan oksitlerin
(MnO) birlikteliği kahverengini oluşturur. Mor renk mangan oksitin demir
oksitten daha fazla miktarda bulunuyor olmasını gerektirir. Mavi renkle ilgili
elementin kobalt (Co) olduğu düşünülebilir. Mavi renkli örneklerde kobalt
miktarı diğer örneklerdeki kobalt miktarına oranla daha yüksek bulunmuştur;
ES-G6 ve ES-G7 örnekleri bu durumu göstermektedir (Tablo: 3).
Beş adet cam tessera örneğinden biri (ES-G11a) oluşturucu, ergitici ve
dayanım artırıcı bileşimi ile diğer örneklerden farklılık göstermektedir.
ES-G11a dışındaki tessera örnekleri cam örnekler ile paralel bir bileşime
sahiptir. (Tablo 2 ve 3). ES-G11a örneği Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, K2O, CaO,
TiO2, Fe2O3, MnO yönünden daha düşük değerlere sahiptir. Diğer taraftan
renk veren elementler yönünden tessera örnekleri arasında belirgin bir
farklılık görülmemektedir. Tessera örnekleri kalay oksit (SnO) ve kurşun
oksit (PbO) bakımından yüksek değerler göstermektedir. ES-G11a’nın yeşil
rengi Cu ve Fe silikatlardan kaynaklanıyor olabilir (Caley, 1947). Kalayın
(Sn) opaklık veren, kurşunun (Pb) ise ergitici olarak etki eden bir element
olduğu düşünülmektedir. ES-G11a dışındaki tessera örneklerinde SnO ve
PbO2 miktarları cam örneklerine göre yüksektir. Tessera örneklerinde renge
etki eden ana elementler Fe, Mn, Cu’dır. ES-G11d örneğinde (lacivert renkli)
Co miktarı diğerlerine göre oldukça yüksektir (Tablo: 3).
Ham cam örnekleri olan ES-R1 - ES-R8 element içerikleri yönünden diğer
cam örneklerine benzemektedir (Tablo: 2 ve 3). Günümüz cam teknolojisinde
de olduğu gibi ham camlar, tekrar ergitilip şekil verilerek yeni cam malzemeler
elde edilmektedir. İncelenen ham cam örnekleri içinde ES-R8 örneği diğer
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örneklerden farklılık göstermektedir; Na2O oranı düşük, Fe2O3 oranı hayli
yüksektir (Tablo: 2). Bu örneğin renginin koyu oluşunun nedeni, yapısında
Fe2+ ve Fe3+’ün bir arada bulunması ile açıklanabilir. ES-R2 örneğinde mavi
rengin kaynağı kobalt elementi olduğu düşünülebilir. ES-R3’te Mn, Fe, Ni ve
Cu renk veren elementlerdir. ES-R4 örneğinin yeşil renkli oluşunun nedeni
demir ve bakır silikatlar olabilir.
Ham cam örnekleri SiO2 yönünden camlarla benzemektedir Örneklerin NaO
değerleri (ES-R6 dışında) camlara göre daha düşük bulunmuştur. Örneklerin
çoğunda CaO değerleri tipik soda-kireç camından beklenen değerlerdedir
(Tablo: 2). Ham cam örneklerinin (ES-R7 dışında) Sn, Pb ve Cu miktarları
cam örneklere göre oldukça yüksektir (Tablo: 3). Ham cam seti içinde de söz
konusu elementler açısından belirgin bir farklılaşma bulunmaktadır. ES-R3,
ES-R4 ve ES-R5 örnekleri oldukça yüksek kurşun (PbO) miktarlarına sahiptir
(Tablo: 3).
Tanımlanamayan 4 örnekten biri (ES-U4) element bileşimine göre CaCO3
ve CaSO4 karışımı olarak tanımlanmıştır. ES-U1 ve ES-U2 örnekleri kum ve
kireç karışımı olarak düşünülmektedir. ES-U3 örneği ise düşük oranda soda
(% 3,27) ve az miktarda kireç (%7,06) içeren kum örneğidir. Tüm bu örnekler
cam üretiminde kullanımı düşünülen hammadde örnekleri olmalıdır.
SONUÇLAR
Çalışmada ikisi pencere camı olmak üzere 10 cam örneği, 5 cam tessera
örneği 8 ham cam örneği ve ilk başta tanımlanamayan 4 örnek olmak üzere
toplam 27 örnek incelenmiştir. Örneklerde camı oluşturan temel elementler
ve diğer elementler ile renk veren elementler belirlenmiştir. Analizde
XRF yöntemi kullanılmıştır. Cam ve ham camların tipik soda-kireç camı
olduğu anlaşılmıştır. Ancak Na2O miktarı beklenenden az, CaO miktarı ise
beklenenden daha fazla miktarda bulunmuştur. Bunun nedeni sodyumun
çözünüp yerine kalsiyumun geçmesi şeklinde açıklanabilir. Cam üretiminde
bitki külünün (K2O ve/veya MgO) kullanıldığı yönünde bir sonuç elde
edilememiştir. Cam ve ham cam örneklerde renk veren elementler demir başta
olmak üzere bakır, mangan, kobalt ve nikel olarak düşünülebilir. Camların
yapımında kullanılan hammaddelerin içeriğinde safsızlık olarak bulunduğu
düşünülen Al2O3 miktarı yönünden camlarda en az 2, ham camlarda ise 3
farklı grubun varlığı anlaşılmaktadır.
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Elaiussa-Sebaste cam örnekleri incelemeleriyle elde edilecek sonuçlar
ışığında bölgenin cam üretimi hakkında bilgi edinmek mümkün olabilecektir.
İlerleyen aşamalarda Anadolu cam teknolojisi hakkında bilgi birikimini
sağlayacak bir veri tabanının oluşturulması hedeflenmektedir.
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Örnek
No

Örnek
Kod No

Buluntu Yeri ve
Katmanı

Bulunduğu
Yıl
Açıklamalar

1

ES-G1

Agora, AP 541

2002

Yeşil cam, içi boş saplı kandil parçası

2

ES-G2

Agora, AP 541

2002

Mavi cam, içi boş saplı kandil parçası

3

ES-G3

Agora, AP 541

2002

Yeşil cam, bardak parçası

4

ES-G4

Agora, AP 541

2002

Yeşil cam, kulplu kandil parçası

5

ES-G5

Agora, AP 510

2002

Mavi cam, kulplu kandil parçası

6

ES-G6

Agora, AP 541

2002

Mavi cam, kulplu kandil parçası

7

ES-G7

Agora, AP 580

2002

Mavi cam, kulplu kandil parçası

8

ES-G8

Agora, AP 510

2002

Pencere camı parçası

9

ES-G9

Yuvarlak Yapı,
CW 100

2002

Pencere camı parçası

10

ES-G10

Agora, AP 541

2002

Kadeh parçası

11

ES-G11

Agora, AP 565

2002

Tessera parçaları: a) yeşil b) turkuaz
c) mavi d) lacivert e) kırmızı

12

ES-R1

Agora, AP 576

2002

Turkuaz cam, ham cam

13

ES-R2

Yuvarlak Yapı,
CW 1220

2004

Mavi cam, ham cam

14

ES-R3

Yuvarlak Yapı,
CW 1220

2004

Kırmızı cam, ham cam

15

ES-R4

Yuvarlak Yapı,
CW 1039

2002

Yeşil cam, ham cam

16

ES-R5

Agora, AP 541

2002

Yeşil cam, ham cam

17

ES-R6

Yuvarlak Yapı,
CW 1215

2004

Mavi cam, ham cam

18

ES-R7

Yuvarlak Yapı,
CW 1220

2004

Sarı cam, ham cam

19

ES-U1

Yuvarlak Yapı,
CW 1035

2002

Tanımlanamayan örnek (?)

20

ES-U2

Agora, AP 551

2002

Tanımlanamayan örnek (?)

21

ES-U3

Yuvarlak Yapı,
CW 1035

2002

Tanımlanamayan örnek (?)

22

ES-U4

Ada, ISO 1 116

2006

Tanımlanamayan örnek (?)

23

ES-R8

Agora, AP 585

2002

Siyah cam, ham cam

Tablo 1: Elaiussa-Sebaste örnekleri katalog bilgileri
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Örnek/
SiO2

Na2O

CaO

Al2O3

MgO

MnO

Fe2O3

K 2O

ES-G1

73,3200

12,0900

8,4960

1,3640

0,5490

0,0531

0,6827

0,7155

ES-G2

76,9900

8,6600

7,7000

1,1690

0,6170

0,1262

0,6815

0,8240

ES-G3

79,3300

5,2800

8,3750

0,8800

0,3280

0,5769

1,2060

1,0060

ES-G4

76,2700

10,7300

8,1310

1,1480

0,5050

0,0179

0,6043

0,6284

ES-G5

74,6500

10,5400

7,5390

1,2920

0,7100

0,0492

0,6341

0,7935

ES-G6

74,9800

9,4500

7,9460

1,0480

0,4640

0,4069

1,2380

1,2770

ES-G7

70,1200

13,4900

8,9100

1,4690

0,7370

0,1128

0,6602

1,0750

ES-G8

79,9600

6,3300

8,7320

0,9080

0,2380

0,0217

0,5063

0,7662

ES-G9

73,4100

6,5500

5,7500

0,5909

1,1410

0,6474

0,4725

0,3794

ES-G10

76,1000

10,0500

7,7230

1,1000

0,4450

0,0220

0,5030

0,7766

Ortalama 75,5130

9,3170

7,9302

1,0969

0,5734

0,2034

0,7189

0,8242

ES-R1

79,8900

6,5400

7,2130

1,6970

0,3960

0,1700

0,5699

0,8835

ES-R2

78,3900

6,4400

8,1980

0,4653

1,1790

0,8568

1,0250

0,5898

ES-R3

74,1300

5,2500

5,3670

0,7750

0,3570

0,3169

2,2400

0,6120

ES-R4

74,4600

5,8100

4,7410

0,9210

0,3410

0,0751

0,3255

0,4498

ES-R5

71,3900

8,6800

5,1300

0,8780

0,4220

0,2925

0,6050

0,4690

ES-R6

71,2600

13,9900

7,8810

0,5052

0,8140

0,9218

0,8950

0,5447

ES-R7

85,3400

5,7800

3,8830

0,2456

0,1860

0,3997

0,5446

0,4822

ES-R8

Element

73,9200

4,8400

8,0620

1,0190

0,7890

0,7527

6,7330

0,7749

Ortalama 76,0975

7,1663

6,3094

0,8133

0,5605

0,4732

1,6173

0,6007

ES-G11a

55,6700

4,8500

4,4570

0,5330

0,1440

0,0697

0,2862

0,4240

ES-G11b

77,0700

7,7600

8,3440

0,6580

0,4340

0,1978

0,6136

0,8890

ES-G11c

78,4700

6,6400

7,5350

0,7760

0,4200

0,1678

0,5501

0,8219

ES-G11d

73,2800

11,1300

8,3940

0,9290

0,6070

0,9745

1,7250

0,8339

ES-G11e

68,9900

9,6800

7,0030

0,5890

0,6480

0,9069

2,9770

0,6560

Ortalama 74,4525

8,8025

7,8190

0,7380

0,5273

0,5618

1,4664

0,8002

ES-U1

78,0200

0,0850 16,4900

0,8000

2,8730

0,0338

0,6577

0,2319

ES-U2

83,8900

0,0900 10,2200

1,0460

0,6980

0,0543

0,7823

0,2311

ES-U3

84,0600

3,2700

7,0590

0,5085

0,7360

0,9640

0,7961

0,4168

ES-U4

0,0088

0,0250 29,7500

0,0220

0,0650

0,0019

0,0026

0,0664

Ortalama 61,4947

0,8675 15,8798

0,5941

1,0930

0,2635

0,5597

0,2366

Tablo 2: Elaiussa-Sebaste örnekleri XRF analizi verileri
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Örnek/
Element

TiO2

SO3

Cr2O3

CoO

NiO

CuO

SnO

PbO

ES-G1

0,1213

0,0321

0,0052

0,0013

0,0010

0,0022

0,0002

0,0035

ES-G2

0,1031

0,1099

0,0113

0,0013

0,0016

0,0225

0,0013

0,0135

ES-G3

0,1003

0,0808

0,0028

0,0031

0,0037

0,0361

0,0014

0,0235

ES-G4

0,1045

0,0470

0,0129

0,0011

0,0013

0,0008

0,0002

0,0011

ES-G5

0,1119

0,0915

0,0094

0,0009

0,0011

0,0145

0,0002

0,0022

ES-G6

0,1257

0,1403

0,0038

0,0027

0,0029

0,0143

0,0028

0,0271

ES-G7

0,1230

0,1447

0,0029

0,0027

0,0013

0,0204

0,0008

0,0087

ES-G8

0,0783

0,0012

0,0020

0,0010

0,0008

0,0012

0,0001

0,0031

ES-G9

0,1150

0,0008

0,0007

0,0003

0,0002

0,0145

1,4457

8,8634

ES-G10

0,0888

0,0584

0,0044

0,0022

0,0008

0,0016

0,0005

0,0029

Ortalama 0,1072

0,0707

0,0055

0,0017

0,0015

0,0128

0,1453

0,8949

ES-R1

0,1007

0,0695

0,0055

0,0002

0,0013

1,0653

0,1121

0,2162

ES-R2

0,1329

0,2050

0,0030

0,0271

0,0026

0,0660

0,0187

0,1041

ES-R3

0,1751

0,0200

0,0044

0,0019

0,0359

2,3684

3,5417

7,2120

ES-R4

0,0717

0,0210

0,0041

0,0004

0,0007

0,5500

1,4049 10,0925

ES-R5

0,1750

0,0240

0,0041

0,0011

0,0007

0,5167

0,2709 10,5008

ES-R6

0,1877

0,3787

0,0024

0,0045

0,0017

0,0278

0,0117

0,0868

ES-R7

0,0805

0,1072

0,0038

0,0012

0,0024

0,0015

0,0004

0,0014

ES-R8

0,2575

0,2498

0,0412

0,0061

0,0134

0,0652

0,0314

0,1515

Ortalama 0,1476

0,1344

0,0086

0,0053

0,0074

0,5826

0,6740

3,5457

ES-G11a

0,0580

0,0320

0,0063

0,0017

0,0019

0,6598

2,4966 18,7545

ES-G11b

0,0990

0,1324

0,0019

0,0014

0,0019

2,3008

0,1333

0,3067

ES-G11c

0,0916

0,0718

0,0026

0,0014

0,0026

1,9541

0,1089

0,2006

ES-G11d

0,1632

0,2530

0,0021

0,0704

0,0078

0,2835

0,0113

0,1017

ES-G11e

0,1637

0,0210

0,0038

0,0014

0,0266

1,3244

1,9666

6,2878

Ortalama 0,1294

0,1196

0,0026

0,0187

0,0097

1,4657

0,5550

1,7242

ES-U1

0,1334

0,2323

0,0015

0,0127

0,0027

2,4586

0,0882

0,1415

ES-U2

0,1507

0,3180

0,0029

0,0060

0,0016

2,5061

0,0957

0,1093

ES-U3

0,1164

0,2373

0,0024

0,0026

0,0020

0,0104

0,0012

0,0073

ES-U4

0,1074

38,8500

0,0011

0,0004

0,0003

0,0021

0,0018

0,0089

Ortalama 0,1270

9,9094

0,0020

0,0054

0,0016

1,2443

0,0467

0,0668

Tablo 3: Elaiussa-Sebaste örnekleri XRF analizi verileri
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Çizim 1: Elaiussa-Sebaste arkeolojik alanı lokasyon ve plânı

Çizim 2: Elaiussa-Sebaste cam örnekleri (a) ES-G9 (b) ES-G11a-e (c) ES-U1

Çizim 3: Elaiussa-Sebaste Bizans Dönemi cam tipolojisi
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Çizim 4: Elaiussa-Sebaste cam ve ham cam örnekleri XRF analizleri
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Çizim 5: Elaiussa-Sebaste cam ve ham cam örnekleri XRF analizleri
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VAN KALECİK (URARTU) TOPLUMUNUN
PALEOANTROPOLOJİK ANALİZİ
Hakan YILMAZ*
Rafet ÇAVUŞOĞLU
İsmail BAYKARA
Bilcan GÖKÇE
GİRİŞ
Van Kalecik (Urartu) iskeletleri Van Müzesi Müdürlüğü başkanlığında Yrd.
Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu ve ekibinin katılımıyla 2004–2007 yıllarında Van İli,
Kalecik Köyü mevkiinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda gün
ışığına çıkarılmıştır. Urartu Dönemine (9–7.yy. M.Ö.) tarihlendirilen Kalecik
Nekropolü’ne ait iskeletler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
Antropoloji Bölümü’ne teslim edilmiştir1.
Van Kalecik Nekropolü, Urartu Devleti’nin başkenti Van Kalesi’nin (Tuşpa)
yaklaşık 4km. kuzeyinde, Kalecik Köyü’nün 1,5 km. kadar kuzeydoğusunda,
doğusundaki Şahbağı Tepesi ile batısındaki Sığır Tepesi arasında yer
almaktadır. Van-Kalecik Nekropolü şimdiye kadar kazısı yapılan Urartu
nekropolleri arasında Van/Altıntepe’den sonra en fazla mezar odasına sahip
nekropolüdür. Kalecik Nekropolü’nden elde edilen arkeolojik buluntular
Urartu Döneminin önemli örneklerini barındırmaktadır. Nekropolde tespit
edilmiş toplam 25 adet mezarın tamamı, maalesef daha önce defineciler
tarafından yağmalanmış ve tahribata uğramış mezarlardır. Bu mezarların
sadece 12’sinde insan iskeletlerine rastlanmıştır. Mezarlar yaklaşık 20m.
* Hakan YILMAZ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü,
65080 Zeve Kampusu, Van/TÜRKİYE.
Rafet ÇAVUŞOĞLU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
65080 Zeve Kampusu, Van/TÜRKİYE.
İsmail BAYKARA, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü,
Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.
Bilcan GÖKÇE, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 65080
Zeve Kampusu, Van/TÜRKİYE.
1 Bu çalışmanın iskeletlerini inceleme fırsatı veren Sayın Prof. Dr. Erksin Güleç’e çok teşekkür
ederiz.
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genişliğinde ve 150m. uzunluğunda bir alan içinde, doğu-batı doğrultusunda
üç hat hâlinde, art arda sıralanmaktadır. Kalecik Nekropolü’nün mezarlarının
dromos girişi güneyde olup mezarlar güney-kuzey eksenindedir (Çavuşoğlu
ve Biber, 2005). Bölgede Erken Demir Çağına tarihlendirilmiş Karagündüz
ve Hakkâri nekropollerine ait oda mezarları yönelim ve biçim açısından Van
Kalecik oda mezarlarından farklılık göstermektedir.

Materyal ve Metot
Kalecik Nekropolü’nden elde edilen iskeletler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Antropoloji Bölümü laboratuvarında temizlenip onarıldıktan sonra iskeletlerin
birey ayrımı yapılmıştır. Oda mezarlarından karışık durumda çıkarılan
iskeletlerin paleodemografisinin belirlenebilmesi için, erişkin bireylerinin
cinsiyet ayrımını Alunni-Perret ve ark. (2008), Cowal ve Pastor (2008), Van
Gevren (1972), Hrdlićka (1932), İşçan ve Miller-Shaivitz (1984), Mays ve Cox
(2000) ve WEA (1980) yöntemleri kullanılmıştır. Erişkin bireylerin yaş tayini
için sutural yaşlandırma Meindl ve Lovejoy (1985), Todd ve Lyon (1924);
dental aşınma Brothwell (1981), Lovejoy (1985) ve Molnar (1971); humerus
proximal Schranz (1959); Clavicula ve Femur Proximal Walker ve Lovejoy
(1985); Clavicula Kaur ve Jit (1990); auricular yüzey Lovejoy ve ark. (1985);
simfizyal yaşlandırma Brooks (1955), Todd (1920, 1921a,b), Meindl ve ark.
(1985) ve Stewart’ın (1957) geliştirmiş oldukları yöntemlerden yararlanılmıştır.
Adolesan ve genç erişkinler için epifizyal yaşlandırma WEA (1980); bebek ve
çocuklar için diş çıkış zamanı ve uzun kemiklerin maksimum uzunluklarının
ölçülmesi WEA (1980) yöntemleri kullanılmıştır. Kalecik Nekropolü’nde
yaşları belirlenemeyen erişkin bireylerin yaş tayinin genç erişkin (18–30 yaş),
erişkin (30–45 yaş) ve ileri erişkin (45-+) sınıflandırılmış bununla birlikte
toplumun diğer bireylerinin 0 yaş fetüs, 0–2,5 yaş aralığını bebek, 2,5–15 yaş
çocuk, 15–18 yaş adolesan olarak değerlendirilmiştir.
Kalecik

Nekropolü’nün

oda

mezarlarındaki

vücut

kemiklerin

morfolojisinin belirlenmesi için kemikler üzerinden alınan ölçüler, hesaplanan
endisler; Bass (1995), Davivongs (1963), Hrdlićka (1932, 1938), Ingalls (1924,
1926, 1927a,b), Lovejoy ve ark. (1976), MacCurdy (1923), Martin ve Saller
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(1957), Oetteking (1931) ve Olivier (1969) gibi araştırmacıların geliştirdikleri
yöntemlerden yararlanılmıştır. Ölçülerin alınmasında osteometri tahtası,
1/100’lük elektronik kompas ve şerit metreden faydalanılmıştır. Ölçülerin
istatistiksel değerlendirilmesinde MINITAB 15 programı uygulanmıştır.
Cinsiyetler ve taraflar (sağ-sol) arasındaki farklılığının belirlenmesi için t testi
uygulanmıştır. Bağımlı (ilişkili) grup t testi, iki gruplar arasındaki aritmetik
ortalamaların farkının anlamlığının belirlenmesi amacıyla kullanılan testtir
(Özdamar, 2002).
Kalecik Nekropolü’nün uzun kemiklerinden çeşitli araştırmacılara ait
Breitinger (1938), Celbis ve Agritmis (2006), Dupertuis ve Hadden (1951),
Pearson (1899), Sağır (2000), Telkka (1950), Trotter-Gleser’in (1951a,b, 1952)
boy formülleri kullanılmış ve tahmini boyları hesaplanmıştır.

BULGULAR
Kalecik Nekropolü’nün Demografik Yapısı
Kalecik Nekropolü’nde yapılan cinsiyet ayrımında toplam 107 birey
belirlenmiştir. Bireylerin yaş dağılımına bakıldığında, toplumu oluşturan yaş
grupları içinde en yüksek değeri erişkin (30–45 yaş aralığı) bireyler göstermiştir.
Erişkin

bireylerin

nekropolün

%43’ünü

oluşturmaktadır.

Erişkinler

bireyleri %33,6 ile genç erişkin (18–30 yaş aralığı) bireyler takip etmektedir.
Nekropolde erişkin ve genç erişkinlerden sonra çocuklar (2,5–15 yaş aralığı)
%13,1 ile toplumda en sık rastlanan yaş grubudur (Tablo: 1). Nekropolde
ileri erişkinlerin görece az rastlanması dönemin paleodemografisine uygun
düşmektedir. Nekropolde fetüs, bebek, çocuk ve adolesan (puberte) yaş
grubuna ait bireylerin düşük sıklıkta görülmesi nekropoldeki kaçak kazılar ve
kemiklerin dayanıksızlığına bağlanabilinir. Maalesef Kalecik Nekropolü’nde
tespit edilmiş 25 adet oda mezarın hepsinin defineciler tarafından tahribata
uğratılmış olması Kalecik Nekropolü’nün döneminin demografisini tam
anlamıyla yansıtmadığını göstermiştir. Kalecik Nekropolü’nün cinsiyetler
açısından değerlendirildiğinde, 85 erişkin bireyin %36,4 kadın bireylerden,
%45,8 erkek bireylerden oluştuğu belgelenmiştir (Tablo: 2).
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Yaş Grubu

Yaş Aralığı

Birey Sayısı

%

Fetüs

0

-

-

Bebek

0–2,5

5

4,7

Çocuk

2,5–15

14

13,1

Adolesan

15–18

3

2,8

Genç Erişkin

18–30

36

33,6

Erişkin

30–45

46

43

İleri Erişkin

45+

3

2,8

Toplam

107

100

Tablo 1: Kalecik Nekropolü’nün yaş grubu dağılımı

Mezar No

Kadın

Erkek

Adolesan

Çocuk

Bebek

K3

3

2

-

-

-

5

K6

1

1

-

-

-

2

K7

1

2

-

1

-

4

K10

9

8

1

3

-

21

K11

5

9

1

2

3

20

K12

2

1

-

1

-

4

K14

1

2

-

1

-

4

K15

1

2

-

-

-

3

K 19

4

4

-

1

-

9

K20

2

4

-

1

-

7

K21

7

12

1

4

2

26

K22

-

2

-

-

-

2

36

49

3

14

5

107

Toplam

Tablo 2: Kalecik Nekropolü oda mezarlarının birey dağılımı
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Toplam

Kalecik Nekropolü’nde bebek, çocuk ve adolesan (puberte), 22 birey
saptanmış ve nekropolün % 20,5’ini temsil etmektedir. Nekropolü temsil
eden 22 bireyin % 22,7’sini bebekler (0–2,5), % 63,6’sını çocuklar (2,5–18) ve %
13,6’sını adolesan (15–18) yaş grubu bireyler oluşturmaktadır. Nekropolde 0–
15 yaş grubu ölüm oranı % 17,8’dir. Bu yaş gurubundaki ölüm oranın düşük
olması, nekropoldeki kaçak kazılara, fetüs, bebek ve çocuk kemiklerinin
çok narin olmasından dolayı toprak altında tahribata uğraması ve kurtarma
kazılarında bu yaş grubu kemiklerine dikkat edilmemesinin bir sonucudur.
Doğu Anadolu Demir Çağı nekropollerinde 0–15 yaş grubunun ölüm
oranlarına bakıldığında, Karagündüz (Erken Demir Çağı) % 16,2, Dilkaya
(Erken Demir Çağı) % 46,2, Dilkaya (Urartu) % 43,5, Hakkâri (Erken Demir
Çağı) %17,4 ve Altıntepe’de (Urartu) %12,5’dir. Van Kalecik toplumunun
bireylerine ait vücut kemikleri osteometrik açıdan değerlendirilerek çeşitli
ölçü ve endisler hesap edilmiştir (Tablo: 3,4 ve 5). Uzun kemiklerinden alınan
maksimum ölçülülerden farkı araştırmacılara ait boy formülleri kullanılarak
bireylerin boy tahminleri hesaplanmıştır (Tablo: 5).
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Clavicula
Maksimum Uzunluk
Maksimum External Genişlik
Minimum Çevre
Kütlevilik Endisi
Humerus
Maksimum Uzunluk
Gövde Ortası Maksimum Çap
Gövde Ortası Minimum Çap
Humerus Başı Maksimum
Yatay Çap
Humerus Başı Maksimum
Dikey Çap
Alt Epifiz Genişliği
Minimum Çevre
Kütlevilik Endisi
Diafizyal Endis
Humerus Başı Yassılık Endisi
Ulna
Maksimum Uzunluk
Gövde Ortası Yatay Çap
Gövde Ortası Dikey Çap
Sigmoid Altı Yatay Çap
Sigmoid Altı Dikey Çap
Minimum Çevre
Kütlevilik Endisi
Gövde Yassılık Endisi
Sigmoid AltıYassılık Endisi
Radius
Maksimum Uzunluk
Gövde Ortası Yatay Çap
Gövde Ortası Dikey Çap
20,3
33,2
274
20,5
16,5
54,8
60,7
22,3
80,5
14,1
11,2
19,4
15,8
33,3
79,6
81,5
221
14,2
10,3

1
5
1
6
6
9
6
1
6
7
7
10
10
3
7
10
1
10
10

N

SOL
Ort

1,4
0,4

0,8
0,9
1,7
1,9
0,9
8,3
8,2

3
5,2
0,8
-

-

2
1,6

2,8
-

Ss

1
5
5

2
2
5
5
1
2
5

1
2
2
1
2
1

1

1
2
2

3
-

N

203
14,2
10,8

12,7
10,3
19,3
16,6
31
80,8
85,2

39,1
53,9
58,5
21,8
79,1
95,5

37,4

266
19,9
15,7

32,7
-

0,8
0,8

1,1
1
1,4
1,4
0,5
1,9

4,5
0,7
1,1
-

-

0,5
0,2

1,2
-

KADIN
SAĞ
Ort
Ss

0,1
0,6

1,3
0,9
0,1
0,8
1,2
4,7

1
2,2
1,4
-

-

0,6
0,7

0,5
-

0,1
1,6

1,6
1,2
0,1
1
0,4
1,7

0,3
1
1,8
-

-

0,6
1,1

0,4
-

0,9
0,2

0,4
0,4
0,9
0,4
0,7
0,1

0,8
0,4
0,3
-

-

0,5
0,3

0,7
-

12
5

1
1
9
10
6
10

1
5
1
-

-

5
5

5
-

İstatistiksel Değerler
Fark T
P
Sd
test

1
7
7

5
5
15
15
2
5
15

1
8
6
1
7
1

1

1
7
7

3
5
7
3

N

237
17,2
12,9

16,8
13,6
22
18,7
37,5
81,1
85,5

49,1
62,6
62,7
19,5
82,2
93,7

46,1

318
21,9
18,0

150
22,6
32,3
21,6

SOL
Ort

0,9
0,4

1,9
2
1,4
1,3
0,7
9,3
5,6

3,7
0,8
6,7
-

-

1,5
1,7

6,4
3,1
1,8
2

Ss

1
6
6

13
13
17
16
4
13
16

1
9
1
1
2
1

1

1
2
2

4
7
-

N

216
17
12,1

17,2
13,7
22,6
18,9
40,3
79,7
84,9

45,9
61,2
64
22,4
86,1
93,5

42,9

286
21
18,0

23
35,7
-

SAĞ
Ort

1
1

1,1
1,5
2,4
2
1
7,7
7,7

2,4
2,1
-

-

0,6
0,1

3
2,6
-

0,2
0,8

0,4
0,1
0,7
0,1
2,8
1,4
0,6

1,4
3,9
-

-

1
0,0

0,4
3,4
-

0,3
1,9

0,5
0,2
1
0,2
4
0,3
0,2

0,9
1,3
-

-

1,4
0,1

0,2
2,9
-

0,7
0,1

0,6
0,9
0,3
0,8
0,05*
0,8
0,8

0,4
0,2
-

-

0,2
1

0,9
0,01*
-

9
6

5
5
26
25
2
6
27

11
6
-

-

4
6

6
10
-

ERKEK
İstatistiksel Değerler
Ss Fark t
P
Sd
test
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0,8
1
1,8
5,9
1,4
1,6
0,8
0,5
4,5
3,9
2,3
2,6
2
2,3
4
2,5
6,4
5,8
6,1
4

19,5
28,8
34,1
17,2
73
305
19,7
28,6
66,8
40,6
70,2
21
68,9
383
378
25,1
25,6
31,7
23,1
37,9
39
73,5
77
14,3
102
73
96,8

2
2
2
2
2
2

2

2

2

2
2

4
4
4
8
4
2
4

2

4
2
2
1
5

38,5
69,9
82,5
115
71,6
99,3

38,2

24,3

33,9

23,4
26,9

19,5
29,4
63,4
45,5
63,5
21,3
66,5

303

19,5
25,7
32
16,3
76,5

3,4
3,1
2,1
3,8
2,2
2

4,1

1,5

3,1

0,9
1,9

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

3,5

0,6
1,4
1,4
3,9

0,6
5,5
13
1,4
2,4

0,4

1,1

2,2

1,7
1,3

0,2
0,8
3,4
5
6,7
2,4

-

0
3,1
2,1
3,4
-

1
0,2
0,3
0,2

0,2
1,7
3,7
0,5
0,9

0,1

0,8

1

1,6
0,8

0,9
0,2
0,1
0,6
0,5

0,9

0,5

0,5

0,2
0,5

0,1
0,9
0,7
0,6
1,5
0,2
5,1 0,001*
2,8 0,03*
0,6
0,6

-

0
2,7
1,9
1,3

Tablo 3: Kalecik Nekropolü’nün vücut kemiklerinin bireylerinin ölçü ve endisleri

Capitulumun Yatay Çapı
3
Alt Epifiz Genişliği
3
Minimum Çevre
11
Kütlevilik Endisi
1
Diafizyal Endis
10
Tibia
Maksimum Uzunluk
1
Foremen Nutrisyum
Yatay Çap
10
Foremen Nutrisyum Dikey Çap 10
Üst Epifiz Genişliği
4
Alt Epifiz Genişliği
2
Minimum Çevre
5
Kütlevilik Endisi
1
Cnemial Endis
10
Femur
Maksimum Uzunluk
1
Fizyolojik Uzunluk
1
Gövde Ortası Yatay Çap
7
Gövde Ortası Dikey Çap
7
Trochanter Altı Maksimum
Yatay Çap
7
Trochanter Altı Maksimum
Ön-arka Çap
7
Femur Başı Maksimum
Yatay Çap
3
Femur Başı Maksimum
Dikey Çap
3
Alt Epifiz Genişliği
1
Minimum Çevre
5
Kütlevilik Endisi
1
Plastric Endis
7
Platymeria Endis
7
Femur Başı Yassılık Endisi
3
1
4
2
5
2

2

2

1

5
2

3
4
3
7
6
3

-

3
1
1
11

2
1
6
5
12
2

2

12

12

5
5

6
6
3
6
6
1
6

1

9
3
9
1
7

42,7
81,3
88,2
101
72,5
99,3

42,3

26

35,9

29,6
29,8

22,3
32
76,8
48,7
74,3
19,6
69,6

404

22,5
34,9
41,3
19,4
75,2

5,2
4,8
7,5
4,8
1,6

4,5

1,9

1,9

2
1,9

1,9
1,4
3,2
2,1
2,4
4,9

-

1,1
0,6
3
3,9

3
2
5
6
5
3

4

5

6

6
6

6
6
1
7
5
1
6

1

7
5
8
1
5

46,5
76,3
86,6
109
73,3
97,3

44,8

26,7

36,5

27
29,3

23,5
35
71,7
48,9
76
18,5
67,2

379

22,1
31,2
41,9
18,5
70,8

5,8
7,8
2,9
6,2
5,5
1,6

4,2

1,2

1,2

1,6
0,5

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

-

1,9
1,7
3,2
7,1

3,8
1,6
7,5
0,8
2

2,5

0,7

0,6

2,5
0,5

1,2
3
0,2
1,7
2,4

-

0,3
3,7
0,5
4,3

0,8
0,7
1,8
0,3
1,4

0,7

0,9

0,8

2,3
0,6

0,8
1,8
0,1
0,5
0,7

-

0,4
4,5
0,4
1,2

0,5
0,5
0,1
0,8
0,3

0,6

0,4

0,4

0,05*
0,6

0,4
0,1
0,9
0,6
0,5

-

0,7
0,1
0,7
0,3

2
8
7
6
2

1

12

14

7
4

8
6
10
4
9

-

8
5
14
5

ERKEK
N

Ort.

KADIN
Ss

N

İstatistiksel Değerler

Ort

Ss

Fark

t test

P

Sd

Clavicula
Maksimum Uzunluk

3 149,86

Maksimum External Genişlik

9

6,38

-

-

-

-

-

-

-

22,77

2,835

1

20,25

-

-

-

-

-

1,000 0,930

Minimum Çevre

14

34,00

2,770

8

33,00

2,200

Kütlevilik Endisi

3

21,63

1,96

-

-

-

-

0,365

17

-

-

-

Humerus
Maksimum Uzunluk

2 302,00 22,600

2 270,00

5,660

32,000 1,940

0,303

1

Gövde Ortası Maksimum Çap

9

21,69

1,340

8

20,31

1,750

1,383 1,810

0,093

13

Gövde Ortası Minimum Çap

9

17,99

1,450

8

16,28

1,370

1,715 2,510

0,025*

14

2

44,50

2,210

1

37,37

-

-

-

Humerus Başı Maksimum
Yatay Çap

-

-

-

Humerus Başı Maksimum
Dikey Çap

2

47,54

2,260

1

39,13

-

-

-

-

17

61,83

3,030

11

54,66

3,050

7,170 6,090

0,000*

21

Minimum Çevre

7

62,86

1,950

8

60,12

4,520

2,730 1,550

0,155

9

Kütlevilik Endisi

2

20,94

2,040

2

22,03

0,324

1,100 0,750

0,590

1

Diafizyal Endis

9

83,07

6,070

8

80,19

1,000

2,880 1,400

0,198

8

Humerus Başı Yassılık Endisi

2

93,60

0,186

1

95,50

-

-

-

Alt Epifiz Genişliği

-

-

-

Ulna
Maksimum Uzunluk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gövde Ortası Yatay Çap

18

17,07

1,300

9

13,76

0,981

3,314 7,410

0,000*

20

Gövde Ortası Dikey Çap

18

13,65

1,620

9

10,96

0,893

2,697 5,570

0,000*

24

Sigmoid Altı Yatay Çap

32

22,33

1,970

15

19,32

1,580

3,003 5,600

0,000*

33

Sigmoid Altı Ön-arka Çap

31

18,81

1,680

15

16,03

1,760

2,786 5,100

0,000*

26

Minimum Çevre

6

39,33

1,630

4

32,75

1,710

6,580 6,080

0,001*

6

Kütlevilik Endisi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gövde Yassılık Endisi

18

80,04

7,900

9

79,89

7,240

0,150 0,050

0,960

17

Sigmoid Altı Yassılık Endisi

31

85,17

6,620

15

83,02

7,050

2,140 0,990

0,334

26

Radius
Maksimum Uzunluk

1,05

0,485

1

Gövde Ortası Yatay Çap

13

17,12

0,905

15

14,16

1,190

2,959 7,450

0,000*

25

Gövde Ortası Ön-arka Çap

13

12,53

0,832

15

10,46

0,592

2,068 7,470

0,000*

21

Capitulumun Yatay Çapı

16

22,32

1,440

7

19,54

0,619

2,780 6,470

0,000*

20

8

32,61

2,330

6

27,59

1,760

5,020 4,600

0,001*

11

Alt Epifiz Genişliği
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2 226,50

14,8

2 212,00

12,7

14,5

Minimum Çevre

17

41,59

3,040

13

33,77

1,830

7,819 8,730

0,000*

26

Kütlevilik Endisi

2

18,96

0,630

2

16,73

0,664

2,239 3,460

0,179

1

13

73,29

5,370

15

74,18

5,460

0,890 0,430

0,668

25

3 304,00

2,650

87,500 6,950

0,091

1

3,249 3,830

0,001*

18

Diafizyal Endis
Tibia
Maksimum Uzunluk
Foremen Nutrisyum Yatay Çap

2 391,50 17,700
12

22,90

2,520

14

19,65

1,630

Foremen Nutrisyum
Dikey Çap

12

33,52

3,150

14

28,85

1,800

4,660 4,530

0,000*

16

Üst Epifiz Genişliği

4

75,50

3,670

8

65,14

3,540

10,360 4,660

0,006*

5

Alt Epifiz Genişliği

13

48,85

2,440

10

44,55

3,090

4,300 3,620

0,002*

16

Minimum Çevre

11

75,09

4,610

9

67,22

5,020

7,870 3,620

0,002*

16

Kütlevilik Endisi

2

19,01

0,767

3

21,16

0,666

2,147 3,230

0,084

2

12

68,42

5,600

14

68,21

5,200

0,210 0,100

0,922

22

Cnemial Endis
Femur
Maksimum Uzunluk

-

-

-

1

383

-

-

-

-

-

Fizyolojik Uzunluk

-

-

-

1

378

-

-

-

-

-

Gövde Ortası Yatay Çap

11

28,16

2,160

9

24,76

2,160

3,405 3,510

0,003*

17

Gövde Ortası Dikey Çap

11

29,51

1,310

9

25,85

2,380

3,665 4,140

0,002*

11

18

36,08

1,640

9

32,18

2,260

3,900 4,610

0,001*

12

17

26,21

1,730

9

23,37

2,130

2,837 3,440

0,004*

13

6

43,98

4,010

5

38,01

3,470

5,970 2,650

0,030*

8

5

44,95

5,270

5

38,81

2,480

6,140 2,350

0,065

5

Trochanter Altı Maksimum
Yatay Çap
Trochanter Altı Maksimum
Dikey Çap
Femur Başı Maksimum
Yatay Çap
Femur Başı Maksimum
Dikey Çap
Alt Epifiz Genişliği
Minimum Çevre
Kütlevilik Endisi

3

77,92

6,240

3

71,09

3,010

6,830 1,710

0,230

2

11

87,45

3,930

7

78,57

5,970

8,880 3,490

0,007*

9

-

1

-

-

14,32

-

-

-

-

Plastric Endis

11 105,24

7,580

9 104,61

7,650

0,620 0,180

0,857

17

Platymeria Endis

17

72,74

4,860

9

72,71

5,410

0,040 0,020

0,987

14

5

98,10

1,760

5

97,81

3,300

0,290 0,170

0,867

6

Femur Başı Yassılık Endisi

-

* P<0,025 seviyesinde anlamlıdır

Tablo 4: Kalecik Nekropolü’nün vücut kemiklerinin kadın ve erkek bireylerinin ölçü ve
endisleri
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ERKEK&KADIN
Clavicula
Maksimum. Uzunluk

N

Ortalama Minimum Maksimum

SS

3

149,86

143,01

155,64

6,380

Maksimum External Genişlik

10

22,52

18,76

27,15

2,789

Minimum Çevre

22

33,64

30,00

38,00

2,574

Kütlevilik Endisi

3

21,63

19,92

23,77

1,960

4

286,00

266,00

318,00

22,900

Gövde Ortası Maksimum Çap

17

21,04

18,04

23,40

1,657

Gövde Ortası Minimum Çap

17

17,19

14,62

20,07

1,628

Humerus Başı Maksimum Yatay Çap

3

42,12

37,37

46,06

4,400

Humerus Başı Maksimum Dikey Çap

3

44,74

39,13

49,14

5,110

Alt Epifiz Genişliği

28

59,02

49,80

69,13

4,647

Minimum Çevre

15

61,40

51,00

66,00

3,719

Kütlevilik Endisi

4

21,49

19,50

22,38

1,349

17

81,71

71,88

87,52

4,590

3

94,24

93,47

95,50

1,105

-

-

-

-

-

Gövde Ortası Yatay Çap

27

15,97

11,94

19,09

1,982

Gövde Ortası Dikey Çap

27

12,76

9,61

16,56

1,908

Sigmoid Altı Yatay Çap

47

21,37

16,42

28,25

2,319

Sigmoid Altı Dikey Çap

46

17,91

13,00

22,28

2,143

Minimum Çevre

10

36,70

31,00

41,00

3,740

Kütlevilik Endisi

-

-

-

-

-

Gövde Yassılık Endisi

27

79,99

65,94

96,66

7,540

Sigmoid Altı Yassılık Endisi

46

84,47

66,53

95,78

6,761

4

219,25

203,00

237,00

14,060

Gövde Ortası Yatay Çap

28

15,54

12,37

18,93

1,833

Gövde Ortası Dikey Çap

28

11,42

9,71

13,63

1,262

Humerus
Maksimum Uzunluk

Diafizyal Endis
Humerus Başı Yassılık Endisi
Ulna
Maksimum Uzunluk

Radius
Maksimum Uzunluk
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Capitulumun Yatay Çapı

23

21,48

18,63

24,31

1,798

Alt Epifiz Genişliği

14

30,45

24,70

35,53

3,280

Minimum Çevre

30

38,20

31,00

46,00

4,693

Diafizyal Endis

28

73,76

63,27

82,31

5,340

4

17,85

16,26

19,41

0,698

5

339,00

301,00

404,00

48,800

Foremen Nutrisyum Yatay Çap

26

21,15

17,24

27,60

2,627

Foremen Nutrisyum Dikey Çap

26

31,01

26,06

42,03

3,417

Üst Epifiz Genişliği

12

68,60

58,56

78,87

6,140

Alt Epifiz Genişliği

23

46,98

40,24

51,61

3,450

Minimum Çevre

20

71,55

61,00

85,00

6,160

Kütlevilik Endisi

5

20,30

18,47

21,90

1,324

26

68,31

57,74

75,72

5,280

Maksimum Uzunluk

1

383

-

-

-

Fizyolojik Uzunluk

1

378

-

-

-

Gövde Ortası Yatay Çap

20

26,63

22,80

32,28

2,725

Gövde Ortası Dikey Çap

20

27,86

23,83

31,70

2,604

Trochanter Altı Maksimum Yatay Çap

27

34,78

28,78

40,08

2,615

Trochanter Altı Maksimum Dikey Çap

26

25,23

20,80

29,70

2,295

Femur Başı Maksimum Yatay Çap

11

41,27

33,40

50,40

4,750

Femur Başı Maksimum Dikey Çap

10

41,88

36,08

52,30

5,060

6

74,51

67,71

81,79

5,760

Minimum Çevre

18

84,00

72,00

94,00

6,440

Kütlevilik Endisi

1

14,32

-

-

-

Plastric Endis

20

104,96

91,64

117,21

7,410

Platymeria Endis

26

72,73

64,24

83,80

4,950

Femur Başı Yassılık Endisi

10

97,95

92,19

100,66

2,494

Kütlevilik Endisi
Tibia
Maksimum Uzunluk

Cnemial Endis
Femur

Alt Epifiz Genişliği

Tablo 5: Kalecik Nekropolü’nün vücut kemiklerinin ölçü ve endisleri
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ERKEK

KADIN

İstatistiksel Değerler

N

Ortalama

Ss

N

Ortalama

Ss

Fark t test

Pearson

6

163,25

7,77

8

147,75

3,23

15,49

Breitinger

6

167,65

5,84

-

-

-

-

Telkka

6

168,89

7,33

8

150,42

6,78

Dupertuis&Hadden

6

170,68

6,80

8

152,97

Trotter&Gleser

6

168,46

8,18

8

Celbis&Agritmis

2

163,49 50,00

Sağır®

6

168,20

®

*

P<0,004–0,001 seviyelerinde anlamlı

®

Anadolu için geliştirilmiş boy formülleri

6,63

P

Sd

4,60 0,004*
-

6

-

-

18,47

4,82 0,001*

10

4,16

17,68

5,63 0,001*

7

150,75

3,80

17,71

4,92 0,003*

6

2

154,29

60,20

9,20

1,66

0,345

1

8

152,82

4,32

15,37

4,95 0,001*

8

Tablo 6: Kalecik Nekropolü’nün tahmini boy uzunlukları

Kalecik toplumunun kadın bireylerin uzun kemiklerinden alınan ölçülerin
sol ve sağ tarafları açısından değerlendirildiğinde, tibia (kaval kemiği)
kemiğinin alt epifiz genişliği ve minimum çevresi istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Erkek bireylerin sol ve sağ tarafları karşılaştırıldığında clavicula
(köprücük kemiği) ve ulna (dirsek kemiği) kemiklerin minimum çevreleri ve
femur (uyluk kemiği) kemiğinin gövde ortası yatay çap ölçülerinde anlamlı
farklılık saptanmıştır. Bireylerin sol ve sağ tarafları arasında belirgin bir
istatistiksel faklılık görülmemiştir. Toplumun erkek ve kadın bireyleri
karşılaştırıldığında, üst uzuvlara ait ölçülerde ulna ve radius (ön kol kemikleri
ya da dirsek kemikleri) kemiklerinin tüm ölçüleri (maksimum uzunluklar
hariç), humerus (pazu kemiği) kemiğinin gövde ortası minimum çapı ve alt
epifiz genişliği istatistiksel olarak farklılık göstermiştir. Alt taraf kemiklerinde
ise tibia (kaval kemiği) kemiğinin tüm ölçüleri (maksimum uzunluk hariç) ve
femur (uyluk kemiği) kemiğinin gövde ortası yatay ve dikey çapları, trochanter
altı maksimum yatay ve dikey çapları, femur başı yatay çapı ile minimum
çevre ölçüleri farklılık sergilemiştir.
Kalecik toplumunun erkek ve kadın bireylerine ait kemiklerin maksimum
uzunluklarından faydalanarak farklı araştırmacıların geliştirdiği boy
regresyon formülleri kullanılarak bireylerin boy uzunluluğu hesaplanmıştır
(Tablo: 6). Özellikle ülkemizde yapılan boy regresyon çalışmalarından
olan Sağır ve Celbis&Agritmis’in boy formülleri Eski Anadolu insanlarının
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boy uzunluklarının belirlenmesinde kullanılması gerektiği kanısındayız.
Dolayısıyla Celbis&Agritmis’e göre Kalecik toplumun erkek bireylerinin
163,49cm., kadın bireylerinin 154,29 cm; Sağır’a göre erkek bireyler
168,2cm., kadın bireylerin ise 152,82 cm. uzunluktadır. Toplumun erkek
ve kadın bireylerin uzun kemiklerinde görülen istatistiksel farklılık boy
uzunluğunda da gözlenmiştir. Toplumun kadın bireyleri Pearson, Telkka,
Dupertuis&Hadden, Trotter&Gleser ve Sağır’ın formüllerine göre, boy
uzunluğu Martin’in kategorisinde orta altı, Vandervael’in boy kategorisine
göre küçük, Celbis&Agritmis’in formüllüne göre kadınlar Martin’e göre orta,
Vandervael’e göre ise orta altı boy kategorisine sahiptir. Erkek bireylerin boy
uzunluğu ise Breitinger, Telkka, Trotter&Gleser ve Sağır’ın formüllerine göre
Martin’in kategorisinde orta üst, Pearson ve Celbis&Agritmis’in formüllüne
göre orta alt, Dupertuis&Hadden’ın formüllüne göre büyük boy kategorisine
girmektedir. Vandervael’in boy kategorisine göre erkekler, Breitinger Telkka,
Dupertuis&Hadden, Trotter&Gleser ve Sağır’ın formüllerine göre orta,
Pearson ve Celbis&Agritmis’in formüllüne göre ise orta altıdır.

GENEL DEĞERLENDİRME
Kalecik toplumunun erkek ve kadın bireylerin uzun kemiklerinden alınan
ölçü ve hesaplanan endislerde belirgin bir farklılık bulunmuştur. Kalecik
toplumun özellikle erkek ve kadınlarının kemiklerinde görülen metrik
farklılık vücut metabolizması, aktivite ve diyetle ilişkilendirilebilir. Genel
olarak cinsiyetler arasındaki farklılığı etkileyen faktörler genetik, sosyal ve
ekonomik rollerin birlikteliği olarak değerlendirilmektedir.
Van Kalecik toplumundan elde edilen bulgulara göre erkek ve kadın
bireylerinin ulna, radius (ön kol ya da dirsek kemikleri) ve femur, tibia (uyluk
ve kaval kemikler) kemiklerinin gövde ortası çaplarındaki metrik farklılık
bireyler arasındaki iş bölümü, hayat boyunca devam eden mekaniksel
stres ve sosyal statü durumu ile açıklanabilir. Mekanik stresin yığılması ve
yoğunlaşması özellikle alt taraf kemiklerinden femurun (uyluk kemiği) yapısal
fonksiyonunu değiştirmektedir. Kalecik toplumunda en belirgin farklılık ulna
ve radius (ön kol kemikleri) kemiklerinde görülmektedir ki bu da erkek ve kadın
bireylerin ön kol kemiklerini fonksiyonel olarak daha fazla kullanılmasından
kaynaklanmış olabilir. Dolayısıyla ulna ve radius kemiklerinde görülen profil
kırıklar bu görüşü desteklemektedir.

41

Kalecik toplumunun erkek ve kadın bireylerinin ölçülerinden hesaplanan
endislere bakıldığında, femur kemiğinin üst kısmının yassılık derecesini
gösteren Platymeria endisi erkeklerde 72,74mm., kadınlarda 72,71mm.dir.
Femur kemiğinin gövde ortası yassılık derecesi ve kemiğin arka yüzünün
ortasındaki linea aspera denilen kabarık alanın gelişmişlik derecesini gösteren
Plastric endisi, erkek bireylerde 105,24mm., kadın bireylerde 104,6mm.dir.
Platymeria endisine göre femur kemiğinin üst kısmı Kalecik toplumunun
erkek ve kadın bireylerinde belirgin yassı (Hyperplatymeria) kategorisinde yer
almaktadır. Plastric endise göre ise erkek ve kadın bireylerin femur kemiğinin
gövde ortası belirgin yassı ve linea asperası ise zayıf kategorisinde yer almıştır.
Doğu Anadolu Demir Çağına tarihlendirilmiş Hakkâri Erken Demir Çağı
toplumunun kadın bireylerinin Platymeria endisi 71,54mm., erkek bireylerin
ise 72,08mm.dir. Plastric endise göre Hakkâri toplumunun erkek bireyleri
110,14mm., kadınlar bireyleri 109,42mm.dir. Van Altıntepe Urartu (Demir
Çağ) toplumuna bakıldığında Platymeria endisi erkek bireylerde 76,79mm.,
kadın bireylerde 75,96mm.dir. Plastric endis ise toplumun erkek bireylerinde
97,61mm, kadın bireylerinde ise 75,92mm olduğu saptanmıştır. Tibia (kaval
kemiği) kemiğinin yassılık derecesini gösteren Cnemial endis, Kalecik
toplumunun erkek bireylerinde 68,42mm., kadın bireylerinde 68,21mm.dir.
Kalecik toplumun erkek ve kadın bireyleri Cnemial endis açısından orta
yassılık olan Mesocnemia sınıfındadır. Van Altıntepe toplumunun erkek
bireylerinde 75,44m., kadın bireylerinde 71,90mm’dir. Hakkâri toplumunun
erkek bireylerinde 68,70mm, kadın bireylerinde 62,27mm.dir. Kalecik
toplumun üst taraf kemiklerinde hesaplanan endislerden humerus (pazu
kemiği) Diafizyal endisi erkek bireylerde 83,07mm., kadın bireylerde 80,19mm.
dir. Kalecik toplumun erkek ve kadın bireyleri Diafizyal endise göre yuvarlak
humerus Eurybrachia kategorisindedir. Altıntepe toplumunun Diafizyal endis
değerleri erkek bireylerde 85,04mm., kadın bireylerde 76,91mm.dir. Hakkâri
toplumunun erkek bireylerinde bu endis 85,38mm., kadın bireylerde 74,96mm.
dir. Kalecik toplumunda ulna (ön kol kemiği) kemiğinin Sigmoid Altı Yassılık
Endisi erkek bireylerde 85,17mm., kadın bireylerde 83,02mm.dir. Kalecik
toplumunun erkek ve kadın bireylerinin Sigmoid Altı Yassılık endisi orta
yassılık sınıfı olan Euroleneal’dir. Altıntepe toplumunun erkek bireylerinde
92,83mm, kadın bireylerde 95,83mm., Hakkâri toplumunun erkek bireylerinde
88,73mm., kadın bireylerinde 85,12mm. olarak belirlenmiştir. Kalecik
toplumunun erkek ve kadın bireylerinden alınan ölçü ve hesaplanan endisler
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Hakkâri Erken Demir Çağı toplumu ile ilişkili olabileceğini düşündürmüştür.
Kalecik toplumu ile aynı bölgede yer alan ve aralarında 1,5km. mesafe olan
Urartu Dönemine tarihlendirilmiş Altıntepe toplumu ile alınan ölçü ve endisler
açısından farklılık göstermiştir. Bu durum Altıntepe Nekropolü’ndeki farklı
gömü türlerine ait bireylerin birlikte değerlendirilmesinin bir sonucu olabilir.
Urartu Devleti içinde görülen farklı ölü gömme tiplerinin varlığı, devlet
içinde çeşitli etnik grupların olabileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla
bu tip çalışmalarda mezar tiplerine göre değerlendirmeler yapılması dönem
içinde karşılaştırmaların daha sağlıklı olacağı kanısını taşımaktayız.
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Çalışma materyalini Van İli sınırları içerisinde yer alan Dilkaya
Höyüğü’nden 1984–1991 yıllarında çıkarılmış iskeletler oluşturmaktadır.
M.S. 10. yy.a tarihlendirilen basit taş mezar ya da toprak mezar tipindeki
gömülerden elde edilen 62 adet kafatası çalışma kapsamında incelenmiştir.
İskeletlere ait cinsiyet ve yaş tayini gibi demografik analizler Güleç
(1986, 1994) ve Özer (1999) tarafından gerçekleştirilmiştir. İncelenen kafa
iskeletlerinden maksilla, mandibula ve kranyumu sağlam ve diş kapanışı
olan toplam 37 kafatası çalışma grubuna seçilmiştir. Seçilen kafataslarının
yaşları değerlendirildiğinde, 6 tanesinin çocuk ve ergen olduğu görülmüş
ve değerlendirme dışında tutulmuştur. Yetişkin yaşta olan 31 kafatası
sefalometrik yöntemle değerlendirilmiştir. 31 adet kafatasının 15’i kadın, 16’sı
erkek olup yaş ortalamaları sırasıyla 36,75±16,58 ve 46,21±13,61 yıldır.
M.S. 10. yy.da Van Dilkaya’da yaşamış topluluğun sefalometrik özellikleri
Sınıf II tip iskeletsel yapıyı göstermektedir. Kesici dişler üst arkta lingual
yönde eğimlidir, alt arkta ise kesici diş eğimleri değişkenlik göstermektedir.
Erkeklerde ve kadınlarda dolikofasiyal yüz tipi ağırlıklı olarak görülmüştür.
Yüzlerce yıl önce yaşamış insanların iskeletsel ve dental özelliklerinin
incelenmesi, o dönemde yaşamış topluluklar hakkında fikir edinmemizi,
günümüzde var olan yüz, çene ve dişsel özelliklere ışık tutacak bilgilere
ulaşmamızı sağlamaktadır.
GİRİŞ
İnsan kraniyofasiyal yapılarının incelenmesi ile ilgili bilimsel yaklaşımlar
ilk olarak eski kafatasların çeşitli ölçümlerini yapan antropologlar ve
anatomistler tarafından başlatılmıştır. Kraniyometri olarak da adlandırılan ve
kuru kafatasının kemik yapılarının üzerinde belirlenen noktalardan yapılan
ölçüm olarak açıklanan bu yöntem uzun süreli büyüme takip çalışmalarının
yapılabilmesini mümkün kılmıştır.
Lateral sefalometrik radyograf, kafatasının lateral yönde çekilmiş iki
boyutlu görüntüsü olup, dişlerin, kemik ve yumuşak dokuların birbiriyle
olan ilişkisini göstermektedir. Lateral sefalometrik analiz yöntemi ile dişlerin,
yüzün iskelet yapılarının ve yumuşak dokusunun sagital ve vertikal yöndeki
ölçümlerinin değerlendirilmesiyle morfolojik analiz, farklı zamanlarda
alınan röntgenlerin karşılaştırılmasıyla büyüme analizi ve tedavi sırasında
ve sonrasında meydana gelen değişikliklerin incelenmesiyle de tedavi analizi
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yapmak mümkündür. Analizler sonucunda elde edilen veriler açısal ve
boyutsal normlarla karşılaştırılarak normal veya anormal durumlar tespit
edilebilir. Gelişen sefalometrik analiz yöntemleriyle baş-yüz yapısı ayrıntılı
olarak incelenebilmekte ve yorumlar yapılabilmektedir (Resim: 1).
Günümüzde sefalometrik analiz diş hekimliğinin dallarından biri olan
ortodonti biliminde rutin olarak kullanılmaktadır. Ortodonti bilimi, çene
kemiklerinde ve dişlerde meydana gelen ve malokluzyon olarak tanımlanan
bozuklukları düzeltmeyi ve bireylere düzgün bir diş kapanışı ile birlikte
estetik diş ve yüz görüntüsü kazandırmayı hedefler. Maloklüzyon, alt ve
üst çene iskeletinin ya da dişlerin birbirleri ile olan anormal ilişkisi olarak
tanımlanabilir. Sınıf I (alt ve üst çenelerin birbirleriyle ve kafa kaidesiyle
normal ilişkide olması), sınıf II (maksillanın gelişim fazlalığının veya
mandibulanın gelişim geriliğinin ya da her iki durumun beraber görüldüğü
çene bozukluğu) ve sınıf III (maksillanın gelişim geriliğinin veya mandibulanın
gelişim fazlalığının ya da her iki durumun beraber görüldüğü çene bozukluğu)
olarak alt gruplara ayrılır. Her uygulamalı bilim gibi antropolojide de çağdaş
teknolojinin olanaklarından yararlanmak mümkündür. Böylece kazılardan
elde edilen iskelet materyallerinin kafatasları değerlendirilebilir, çene ve
yüz gelişimleri hakkında bilgi sahibi olunabilir, toplumsal özellikler ortaya
konabilir ve var olan malokluzyonlar, diğer bir değişle diş-çene bozuklukları
tespit edilebilir.
Anadolu baş iskeletlerinden elde edilen röntgenler üzerindeki ilk
sefalometrik çalışma Uzel ve Özbek tarafından yapılmıştır (Uzel ve Özbek
1985). Araştırmacılar İznik Roma Açıkhava Tiyatro kazılarında bulunan Geç
Roma Çağına ait bir baş iskeletini sefalometrik yöntemle incelemişlerdir.
Daha sonraki bir araştırmada Uzel (1986), antik Urla halkının sefalometrik
değerlerini günümüz popülasyonu ile karşılaştırmıştır. Uzel ve arkadaşları
(Uzel, Gültan ve Bengi 1988), antik Urla baş iskeletlerinin sefalometrik bulguları
ile Arslantepe (Malatya) baş iskeletlerinin bulgularını karşılaştırmışlardır.
Uzel (1993) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise Neolitik Döneme ait
Çayönü baş iskeletinin sefalometrik özellikleri ortaya konmuştur.
Anadolu’nun iskelet buluntusu açısından zengin serilerinden birinin ele
geçirildiği Dilkaya Höyüğü, Van Gölü’nün doğu kıyısında ve Van İli’nin 35 km.
kadar güneyinde yer almaktadır. Höyüğün Erken Tunç, Erken ve Orta Demir
Çağlarını içermekle birlikte, Demir Çağı ve Ortaçağa tarihlendirilen mezarlık
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alanlarına sahip olduğu yapılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılmıştır.
Dilkaya Höyüğü’nün, M.Ö. 1100–1000 yıllarına tarihlendirilen Erken Demir
Çağı katları ve mezarlarını içerdiği, bunu takip eden bir boşluk sonrasında
M.S. 10. yy.da Ortaçağda tekrar kullanılmaya başladığı belirtilmektedir.
Ortaçağ mezarlarının basit taş mezarlar veya toprak mezarlar şeklinde olduğu
yine kazı başkanı tarafından bildirilmektedir (Çilingiroğlu 1993).
Çalışmamızın amacı, Ortaçağda Van Dilkaya’da yaşamış topluluktan elde
edilen yetişkin kafataslarının sefalometrik incelemesini yapmak, topluluğun
iskeletsel ve dental özelliklerini ve yüz tipini belirlemek ve cinsiyetler arasında
farklılığın olup olmadığını tespit etmektir.

MATERYAL VE METOT
Çalışma materyalini Van İli sınırları içerisinde yer alan Dilkaya
Höyüğü’nden 1984–1991 yılları arasında çıkarılmış iskeletler oluşturmaktadır.
M.S. 10. yy.a tarihlendirilen basit taş mezar ya da toprak mezar tipindeki
gömülerden elde edilen 62 adet kafatası çalışma kapsamında incelenmiştir.
İskeletlere ait cinsiyet ve yaş tayini gibi demografik analizler Güleç
(1986, 1994) ve Özer (1999) tarafından gerçekleştirilmiştir. İncelenen kafa
iskeletlerinden maksilla ve mandibulası ve kranyumu sağlam ve diş kapanışı
olan toplam 37 kafatası çalışma grubuna seçilmiştir. Seçilen kafataslarının
yaşları değerlendirildiğinde 6 tanesinin çocuk ve ergen olduğu görülmüş
ve değerlendirme dışında tutulmuştur. Yetişkin yaşta olan 31 kafatası
sefalometrik yöntemle değerlendirilmiştir. 31 adet kafatasının 15’i kadın, 16’sı
erkek olup yaş ortalamaları sırasıyla 36,75±16,58 ve 46.21±13.61 yıldır. Tüm
kafatası sefalometrik radyografları Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda çekilmiştir. Radyografların çekilmesi
sırasında kafatasları ‘Frankfort düzlemi’ adı verilen bir platform üzerine
yerleştirilmiştir. Elde edilen radyograflar üzerinde düzlemler ve açılar
belirlenmiştir. Yüzün iskeletsel ve dental özellikleri ile yüz tipini belirlemek
için 15 adet açısal, 5 adet doğrusal toplam 20 adet ölçüm yapılmıştır.
Sefalometrik ölçümler için kullanılan düzlemler (Athanasiou 1995, Uzel ve Enacar
2000): Ön kafa kaidesi, arka kafa kaidesi, Frankfort horizontal düzlemi, ramus
yüksekliği, mandibuler düzlem, mandibuler korpus uzunluğu, NA doğrusu,
NB doğrusu, üst kesici aksı, alt kesici aksı, overjet, overbite (Çizim: 1).
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Sefalometrik değerlendirmede kullanılan açısal ölçümler (Athanasiou 1995, Uzel
ve Enacar 2000): Saddle açısı, artiküler açı, gonial açı, posterior açılar toplamı,
FMA açısı, GoGnSN açısı, SNA açısı, SNB açısı, ANB açısı, I-FH açısı, I-SN
açısı, I- NA açısı, FMIA açısı, IMPA açısı, I- NB açısı (Çizim: 1).
Sefalometrik değerlendirmede kullanılan doğrusal ölçümler (Athanasiou 1995,
Uzel ve Enacar 2000): Ön kafa kaidesi uzunluğu, mandibuler korpus uzunluğu,
mandibuler korpus/ön kafa kaidesi oranı, overjet, overbite (Çizim: 1).
Erkek ve kadınlar arasında farklılık olup olmadığını anlamak için
iskeletsel özellikleri ve büyüme yönünü gösteren değişkenler bağımsız t test
ile karşılaştırılmıştır. Dental değişkenler açısından fark olup olmadığını tespit
etmek için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Açısal ve doğrusal ölçümlerden
elde edilen ortalama değerler, günümüzde standart norm olarak kabul edilmiş
normal değerlerle karşılaştırılmıştır. Standart normlar, iskeletsel ya da dental
bozukluğu olmayan bireylerin çene ve yüz yapılarının sefalometrik olarak
incelenmesi sonucunda ortaya konmuş, normal değerlerdir (Athanasiou 1995,
Uzel ve Enacar 2000). Türk toplumuna özgü standart normlarla ilgili bilgi
kısıtlı olduğundan (Başçiftçi, Uysal ve Büyükerkmen 2004), dünya üzerinde
kabul görmüş normal değerler araştırmada kullanılmıştır. Günümüz standart
normlarına göre Dilkaya toplumunun iskeletsel ve dental özelliklerin ve
yüzün büyüme yönünü gösteren değerlerin dağılımları ortaya konmuştur.

BULGULAR
Tüm kafataslarından elde edilen sefalometrik ölçümlerin ortalama
ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Tablo 1’de cinsiyetler arasındaki
farklılık karşılaştırılmıştır. İskeletsel yönden incelendiğinde ön kafa kaidesi
uzunluğunun kadınlarda erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde
kısa olduğu görülmüştür (p<0,05). Gonial açı da kadınlarda erkeklere göre
daha dardır (p<0,05). Yüzün büyüme yönünü gösteren açılardan posterior
açılar toplamı ve FMA açısı da erkeklerde sırasıyla 3,93° ve 4,35° olarak daha
anlamlı şekilde büyüktür (p<0,05). Üst kesici dişler erkeklerde ve kadınlarda
lingual yönde eğimlidir. Alt kesici dişler ise erkeklerde kadınlara göre daha
dik pozisyonlanmış olmakla birlikte cinsiyetler arası farklılık bulunmamıştır
(p>0,05). Overjet ve overbite miktarları da kadınlarda erkeklere göre daha
fazladır ancak bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05).
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Kafataslarından elde edilen sefalometrik ölçümler normlarla da
karşılaştırılmış ve topluluğun iskeletsel, dişsel özellikleri ve yüz büyüme
şekli belirlenmiştir. İskeletsel özelliklerin dağılımı Tablo 2’de, dişsel
özelliklerin dağılımı Tablo 3’de, büyüme yönü ile ilgili özellikler ise Tablo
4’te gösterilmiştir.

Ölçüler

Erkek

Kadın

X

X

SS

Fark

P

SS

Ortalama

SNA açısı:
Normal değer: 80 ± 1

82,1

3,7

80,2

4,4

1,86

0,211

SNB açısı:
Normal değer: 78 ± 1

75,6

2,1

75,6

2,5

0,03

0,964

ANB açısı:
Normal değer: 2 ± 1

6,5

3,1

4,6

3,9

1,90

0,141

Ön kafa kaidesi uzunluğu:
Normal değer: 73 ± 3

77,0

5,6

72,9

3,9

4,09

0,025*

Mandibuler korpus uzunluğu:
Normal değer: 80 ± 5

90,1

4,5

87

6,5

3,06

0,13

Mand korpus/ön kafa kaidesi:
Normal değer: 7

13,0

6,4

14,1

6,2

1,03

0,652

Saddle açısı:
Normal değer: 123±5

127,4

4,6

127,9

5,7

0,53

0,78

Gonial açı:
Normal değer: 130±7

129,3

8,0

124,0

4,8

5,31

0,035*

Artiküler açı:
Normal değer: 143±6

144,7

6,9

145,5

7,3

0,84

0,75

Posterior açılar toplamı:
Normal değer: 396±3

401,4

5,0

397,5

5,5

3,93

0,047*
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FMA açısı:
Normal değer: 25

33,2

5,5

28,8

5,3

4,35

0,032*

GoGnSN açısı:
Normal değer: 32

41,9

5,2

37,9

5,8

4,03

0,05

I-FH açısı:
Normal değer: 112

102,4

1,3

99,7

6,9

2,70

0,31

I-SN açısı:
Normal değer: 103

93,3

2,2

90,9

7,1

2,40

0,41

I-NA açısı:
Normal değer: 22

13,8

6,6

10,7

10,2

3,60

0,47

FMIA açısı:
Normal değer: 65

61,0

8,2

59,7

8,9

1,30

0,66

IMPA açısı:
Normal değer: 90

86,3

10,8

91,2

8,7

4,90

0,18

I-NB açısı:
Normal değer: 25

24,8

7,5

24,2

9,2

0,60

0,97

Overjet:
Normal değer: 2

4,3

2,5

5,4

1,7

1,10

0,35

Overbite:
Normal değer: 2

1,1

2,6

2,4

1,7

1,30

0,41

Tablo 1: Dilkaya

topluluğunun

sefalometrik

değerlerinde

cinsiyetler

arası

farklılığın

karşılaştırılması
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Ölçüler

Erkek
n=16

Kadın
n=15

Genel
n=31

SNA açısı:
Normal
Normal değer: 80 ± 1 Maksillanın protrüzyonu
Maksillanın retrüzyonu

%18,8
%62,3
%18,9

%6,7
%53,5
%39,8

%11,9
%58
%30,1

SNB açısı:
Normal
%31,3
Normal değer: 78 ± 1 Mandibulanın protrüzyonu
0
Mandibulanın retrüzyonu %68.7

%33,4
%6,7
%59,9

%32.3
%3,2
%64,5

ANB açısı:
Normal değer: 2 ± 1

%12,6
%87,4
0

%6,7
%73,2
%20,1

%9,6
%80,8
%9,6

Ön kafa kaidesi
Normal
uzunluğu:
Uzun
Normal değer: 73 ± 3 Kısa

%56,4
%37,3
%6,3

%59,8
%20,1
%20,1

%58,1
%29
%12,9

Mandibuler korpus
Normal
uzunluğu:
Uzun
Normal değer: 80 ± 5 Kısa

%6,3
%93,7
0

%60,1
%39,9
0

%32,3
%67,7
0

Mand korpus/
ön kafa kaidesi:
Normal değer: 7

%6,3
%75
%18,8

%6,7
%86,7
%6,7

%6,5
%80,6
%12,9

Normal
Sınıf II maloklüzyon
Sınıf III maloklüzyon

Normal
Korpus lehine
Korpus aleyhine

Tablo 2: Topluluğun iskeletsel özelliklerini gösteren sefalometrik ölçümler ile ilgili dağılım
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Ölçüler

Erkek
n=7

Kadın
n=10

Genel
n=17

I-FH açısı:
Normal değer: 112

Normal
Üst kesici diş protrüzyonu
Üst kesici diş retrüzyonu

0
0
%100

0
0
%100

0
0
%100

I-SN açısı:
Normal değer: 103

Normal
Üst kesici diş protrüzyonu
Üst kesici diş retrüzyonu

0
0
%100

0
0
%100

0
0
%100

I-NA açısı:
Normal değer: 22

Normal
Üst kesici diş protrüzyonu
Üst kesici diş retrüzyonu

FMIA açısı
Normal değer: 65

Normal
Alt kesici diş protrüzyonu
Alt kesici diş retrüzyonu

0
%14,3
%85,7
n=9
0
%66,7
%33,3

0
%20
%80
n=10
0
%80
%20

0
%17,6
%82,4
n=19
0
%73,7
%26,3

IMPA
Normal değer: 90

Normal
Alt kesici diş protrüzyonu
Alt kesici diş retrüzyonu

0
%11,1
%88,9

0
%60
%40

0
%36,8
%63,2

I-NB açısı:
Normal değer: 25

Normal
Alt kesici diş protrüzyonu
Alt kesici diş retrüzyonu

%11,2
%44,4
%44,4
n=6

%10
%40
%50
n=8

%10,5
%42,1
%47,4
n=14

Overjet
Normal değer: 2

Normal:
Artmış
Azalmış

%16,7
%66,6
%16,7

0
%100
0

%7,1
%85,8
%7,1

Overbite
Normal değer: 2

Normal:
Artmış
Azalmış

%16,7
%49,9
%33,4

%12,5
%50
%37,5

%14,3
%35,7
%50

Tablo 3: Topluluğun dişsel özelliklerini gösteren sefalometrik ölçümler ile ilgili dağılım
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Ölçüler

Erkek
n=16

Kadın
n=15

Genel
n=31

Saddle açısı
Normal değer: 123±5

Normal
%43,8
Kondil geride konumlanmış %56,2
Kondil önde konumlanmış
0

%46,6
%46,6
%6,7

%61,3
%35,5
%3,2

Gonial açı
Normal değer: 130±7

Normal
%68,7
Mand. ant yönlü rotasyon %18,8
Mand. post yönlü rotasyon %12,5

%60
%40
0

%64,6
%29
%6,4

Artiküler açı
Normal değer: 143±6

Normal
%56,2
Mand. ant yönlü rotasyon: %18,8
Mand. post yönlü rotasyon %25

%66,6
%6,7
%26,7

%61,3
%12,9
%25,8

Posterior açılar toplamı Normal
Normal değer: 396±3 Doligofasiyal
Brakifasiyal

%37,5
%56,2
%6,3

%60
%26,7
%13,3

%48,4
%41,9
%9,7

FMA açısı
Normal değer: 25

Normal
Doligofasiyal
Brakifasiyal

%6,3
%87,4
%6,3

%13,3
%73,4
%13,3

%9,7
%80,6
%9,7

GoGnSN açısı
Normal değer: 32

Normal
Doligofasiyal
Brakifasiyal

0
%100
0

%6,7
%86,6
%6,7

%3,2
%93,6
%3,2

Tablo 4: Topluluğun büyüme yönü özelliklerini gösteren sefalometrik ölçümler ile ilgili dağılım
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TARTIŞMA
Pek çok sefalometrik çalışma günümüz insanının etnik veya ırksal
özelliklerinin farklılıklarını ortaya koymak için yapılmıştır. Başçiftci ve ark.
2004 yılında günümüz Anadolu topraklarında yaşayan, çene ve diş bozukluğu
olmayan insanların kraniyofasiyal yapılarının sefalometrik özelliklerini
yayınlamışlardır. Sefalometrik inceleme, araştırmalarda yaygın bir araç
olarak kullanılmasına karşın, kazılardan elde edilen kafatası buluntularının
sefalometrik özelliklerini belirleyen araştırmalar az sayıdadır (Uzel ve Özbek
1985, Uzel 1986, Uzel, Gültan ve Bengi 1988, Uzel 1993, Argyropoulos,
Sassouni ve Xeniotou 1989, Rock, Sabieha ve Evans 2006). Neolitik Döneme
ait Çayönü kafatası Uzel (1993) tarafından sefalometrik olarak incelenmiştir.
Bu kafatasının sefalometrik ölçümleri maksilla ve mandibula konumlarının
birbirlerine göre normal olduğu sınıf 1 iskelet yapısının ve aşırı dikleşmiş
kesici dişlerin olduğunu göstermiştir. Ancak ölçümü yapılan tek bir kafatası
olduğundan, bulunduğu topluluğun sefalometrik özelliklerini belirlemek
mümkün olmamıştır.
Araştırma kapsamında incelenen kafataslarında, sınıf II iskeletsel
yapının yaygın olduğu görülmüştür. Sınıf II iskeletsel yapının kadınlarda
daha çok mandibuler gelişim geriliği sonucunda ortaya çıktığı görülürken,
erkeklerde hem maksiller gelişim fazlalığı hem de mandibuler gelişim geriliği
görülmüştür. Rosenblum (1995), günümüzde yaşamakta olan 103 Amerikalı
bireye ait sefalometrik filmleri incelediği araştırmada maksiller protrüzyon ya
da mandibuler retrüzyonun yaygınlığından bahsetmiş ve maksiller fazlalığın
%56,3, mandibuler retrüzyonun ise %27 seviyelerinde olduğunu belirtmiştir.
Dilkaya toplumunda da erkeklerde %62,3 oranında maksiller protrüzyon ve
%18,9 oranında mandibuler retrüzyon bulunması, Rosenblum’un günümüz
insanlarından elde ettiği araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
Çalışmamızda kadınlarda sınıf II iskelet yapısının daha çok mandibuler
retrüzyona bağlı ortaya çıktığı bulunmuştur. Bu bulgumuza benzer şekilde,
Sayın ve Türkkahraman (2005), sınıf II malokluzyona sahip günümüz
erişkin kadınlarda mandibuler retrüzyonun daha yaygın olduğunu rapor
etmişlerdir.
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Ön kafa kaidesi uzunluğu erkeklerde kadınlara göre daha fazla olup bu
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna karşın, ön kafa kaidesine
göre mandibuler korpus gelişimi her iki cinsiyette de fazladır. Bu bulgu
günümüz insanının sınıf II malokluzyon varlığında mandibulalarının daha
kısa olduğunu gösteren çalışmalarla uyum göstermemektedir (Sayın ve
Türkkahraman 2005, Pancherz, Zieber ve Hoyer 1997).
Çalışmamızda üst kesici dişler hem erkeklerde hem de kadınlarda linguale
doğru eğimlenmiştir. Alt kesici diş eğimleri normalden sapma göstererek
her iki cinsiyette de labial ya da lingual yönde eğilmeler gözlenmiştir. Uzel
ve ark (1988), M.Ö. 6. yy ve M.Ö. 1.yy.da antik Urla kentinde ve Malatya
Arslantepe’de yaşamış, Anadolu’nun iki farklı bölgesinde yerleşim gösteren
toplulukları inceledikleri araştırmalarında, her iki topluluğun iskeletsel
özelliklerinin birbirine benzer olduğunu, ancak üst kesici dişlerin labiale eğimli
olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar üst kesici diş eğimlerinin Malatya
Arslantepe grubunda antik Urla kenti grubuna kıyasla anlamlı şekilde labiale
doğru olduğunu tespit etmişlerdir. Günümüzde yapılan diğer bir araştırmada
da üst kesici dişlerin daha labiale eğimli olduğu gösterilmiştir (Sayın ve
Türkkahraman 2005). Araştırmamız kapsamındaki Dilkaya toplumunda ise
bu araştırma sonuçlarından farklı olarak üst kesici dişlerde linguale doğru
eğilme, yani dikleşme görülmüştür. Ancak incelenen 31 adet kafatasının
bazılarında kesici diş kayıpları olması nedeniyle az sayıda kafatasının kesici
diş konumları incelenebilmiştir.
Overjet kadınlarda daha fazla olmakla birlikte artış göstermiş, overbite ise
kadınlarda artarken erkeklerde daha az bulunmuştur. Cinsiyetler arasında
overjet ve overbite yönünden farklılık bulunmamıştır. Bu bulgu yetişkin kadın
bireylerde sınıf II iskelet yapının varlığında overjet artışı olduğunu tespit eden
Sayın ve Türkkahraman’ın (2005) bulguları ile uyum göstermektedir.
Yüzün büyüme yönü vertikal olduğundan topluluğun yüz tipi ağırlıklı
olarak dolikofasiyal özelliktedir. Yani Dilkaya bireyleri Dinarik ırk grubunun
morfolojik özelliklerini sefalometrik yapılarında da yansıtmaktadır. Uzel
ve ark. (1988), antik Urla halkı ve Malatya Arslantepe halkının yüz büyüme
yönü özelliklerinin günümüz insanından farklı olmadığını belirtmişlerdir.
Normal değerlerle karşılaştırıldığında ve topluluk içerisindeki dağılıma
bakıldığında Dilkaya toplumunun vertikal yöne gelişen yüz tiplerine sahip
olduğu görülmektedir.
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Dilkaya’da

yaşamış

topluluğun

sefalometrik

özellikleri:
— Sınıf II tip iskeletsel yapı,
— Normalden daha dik konumlanmış üst ön dişler,
— Dolikofasiyal yüz tipi ile karakterizedir.
Yüzün iskeletsel, dişsel ve yumuşak dokularının gelişimi vücudun
diğer yerlerinde olduğu gibi genetik ve çevresel faktörlerin etkisi altındadır.
Kraniyofasiyal morfolojideki benzerlikler veya farklılıklar günümüzde
Anadolu topraklarında yaşayan insanların yüz yapıları ile ilgili bilgilerin
kaynağına ulaşmamızı sağlaması açısından önem taşımaktadır ve çeşitli
dönemlere ait farklı toplumların da araştırılması gerekmektedir.
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Çizim 1: Sefalometrik değerlendirmede kullanılan açısal ve doğrusal ölçümler (1. SNA açısı, 2.
SNB açısı, 3. ANB açısı, 4. I-SN açısı, 5. I-FH açısı, 6. I- NA açısı, 7. FMIA açısı, 8. IMPA
açısı, 9. I- NB açısı, 10. Saddle açısı, 11. Artiküler açı, 12. Gonial açı, 13. GoGnSN açısı,
14. FMA açısı, 15. Overbite, 16. Overjet )
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Resim 1: Kafatası iskeletinin lateral sefalogramının alınması (A. Frontalden görüntü, B.
Profilden görüntü)
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OSMANLI DÖNEMİ KAFATASLARININ
PALEOPATOLOJİK ANALİZİ
Mehmet SAĞIR*
İsmail ÖZER
Erksin GÜLEÇ
GİRİŞ
Antropoloji biliminin önemli çalışma alanlarından birisi de hiç kuşkusuz
paleopatolojidir. Bu alanda çalışan bilim adamları, paleopatoloji metotlarını
kullanarak geçmişte yaşamış insanların ve toplumların sağlık durumlarını ve
hastalıklarını ortaya çıkarmaya çalışırlar. Paleopatolojik çalışmalar sadece
eski insan toplumlarının sağlık durumlarına kısa bir göz atış değildir, aynı
zamanda hastalıkların evrimsel perspektiflerini de ortaya koyar. Paleopatolojik
araştırmaların birincil çalışma materyali doğal olarak iskelet kalıntılarıdır.
Farklı özelliklere sahip birçok hastalık iskelet sistemini etkileyebilmekte,
kemikler üzerinde deformasyonlara ve hasarlara yol açabilmektedir.
Anadolu tarih öncesinden günümüze birçok yerleşime, farklı uygarlıklara
ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıkları ve kültürleri oluşturan
insanlara ait iskelet kalıntılarının gün ışığına çıkarılmasıyla, o toplumların
morfolojik özellikleri, demografik yapıları, sağlık durumları, yaşam koşulları
hakkında önemli bilgiler elde edilmekte ve hem aynı dönemde Anadolu’nun
farklı bölgelerinde yaşamış toplumların, hem de farklı dönemlerde yaşamış
toplumların karşılaştırmaları yapılabilmektedir.
*

Doç.Dr. Mehmet SAĞIR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji
Bölümü, Fizik Antropoloji Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE sagir@humanity.
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Araştırmamıza konu olan Osmanlı Dönemi kafatasları, İstanbul Karaca
Ahmet Mezarlığı’ndan çıkarılmış ve kafatasları üzerindeki ilk incelemeler
1925-1929 yılları arasında yeni kurulan Antropoloji Tetkikat Merkezi’nde
yapılmıştır (Kansu, 1940). Sonraki yıllarda kafatasları üzerinde birçok araştırma
yapılmış ancak patolojik değerlendirmeleri yapılmamıştır.

Bu araştırmada

adı geçen Osmanlı Dönemine ait kafataslarının üzerinde iz bırakan ve hasara
yol açan patolojik oluşumlar incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

MATERYAL VE METOT
Araştırmamız, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Antropoloji Bölümü, Enver Bostancı ve Refakat Çiner laboratuvarında
bulunan, İstanbul Karaca Ahmet Mezarlığı’ndan çıkarılan ve Geç Osmanlı
Dönemine tarihlendirilen kafatasları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma
kapsamında 300’ün üzerinde kafatası incelenmiş ve bunlardan 13’ünde
patolojik bulguya rastlanmıştır. Bu 13 bireyin 7’si kadın, 5’i erkek ve 1 tanesi
ise çocuktur (Tablo: 1). Materyalimizi oluşturan kafataslarının cinsiyetleri belli
olduğundan yalnız yaşları belirlenmiştir. Yaş belirlenirken, yaş belirlemede
kullanılabilecek başka bir iskelet parçası olmadığından kafataslarından
sutural yaşlandırma yapılmıştır. Sutural yaşlandırma yapılırken Workshop of
European Anthropologist tarafından kabul gören ectocranial sutur formülleri
kullanılmıştır (Workshop of European Anthropologist, 1980).

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Osmanlı Dönemi kafataslarının patolojik incelemeleri sonucunda 13
bireyde patolojik oluşumlara rastlanmıştır. Bu bireyler arasında en sık görülen
patolojik oluşum travmalar olarak belirlenmiştir (Tablo: 1).
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Buluntu No.

Cinsiyet

Yaş

Patoloji

75

Kadın

60-65

Travma

227

Kadın

40-45

Travma

693

Erkek

35-40

Travma

757

Kadın

60-65

Travma

1145

Erkek

40-45

Travma

202

Kadın

55-60

Servikal Ankiloz, Koterizasyon?

66

Kadın

55-60

Travma

427

Erkek

60-65

Travma

836

Kadın

55-60

Travma

994

Kadın

55-60

Osteoporoz

548

Erkek

55-60

Osteoporoz

117

Erkek

Erişkin

Scaphocephaly

Çocuk

Cribra Orbitalia

401

Tablo 1: Patolojik oluşum saptanan kafatasları ve cinsiyetleri

75 No.lu Birey: Bir kadına ait olan bu bireyin yaşı 60-65 olarak belirlenmiştir.
Bireyin frontal kemiğinin glabella bölgesinin hemen yukarısında oldukça derin
bir travma izi görülmektedir (Resim: 1). Çok ciddî bir yaralanmanın sonucu
oluşan bu travmada aynı zamanda vurmadan kaynaklanan ve coronal suturun
sağına doğru uzanan 62 mm. uzunluğunda bir çatlak izi de tespit edilmiştir.
Sivri ve sert bir cisimle oluştuğu düşünülen bu travmada iki tuber frontalenin
tam orta kısmında darbenin etkisiyle 7.72x2.21 mm. boyutlarında bir delik
oluşmuş, bu deliğin iç kısmında ise frontal crest bölgesinde yaklaşık 1 cm.lik
bir kemik parçasının beynin frontal lobuna doğru girinti yaptığı görülmüştür
(Resim: 2). Bu durum beynin hasar görmüş olabileceğini akla getirmektedir.
Travma deliğinin kenarlarında ve alt kısmında kemik dokusunun kendini
yenilediği görülmüştür.

Bu da bize bireyin travmadan sonra yaşadığını

göstermektedir.

67

227 No.lu Birey: 227 numaralı birey 40-45 yaşlarında bir kadına aittir.
Bireyin kafatasının sol frontal bölgesinde şiddetli bir darbeden kaynaklandığı
düşünülen derin bir travma görülmektedir (Resim: 3). Travma tuber frontale
bölgesinde 8x5 mm. boyutlarında bir delik oluşturmuş, coronal suturdan tuber
frontaleye ve tuber frontaleden de linea temporalise kadar uzanan geniş bir
bölgede kemik dokuda önemli hasara yol açmıştır. Travmanın bulunduğu
bölgedeki kemik doku incelendiğinde bireyin yaşamını bu darbeden sonra da
sürdürdüğü görülmüştür.
693 No.lu Birey: 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olan bu bireyde de travma
sonucu oluşmuş patolojiye rastlanmıştır (Resim: 4). Travma bireyin frontalinin
sağ tarafında, supra orbitale bölgede çok büyük hasara yol açmış, bu bölgede
orbitale tavanının bir kısmı tamamen parçalanmıştır. Travmaya sebep olan
darbenin bireyin sağ ön tarafından geldiği ve supra orbitale bölgeye isabet
ettiği düşünülmektedir. Bu durum bireyin gözünün de hasar gördüğünü ve
belki de sağ gözünü kaybettiğini düşündürmektedir. Darbe sonucunda göz
çukurun tavanının parçalandığı ve frontalin sağ tarafında coronal sutura doğru
uzanan 54.5x37.8 mm. boyutlarında bir parçanın kırıldığı tespit edilmiştir.
Ancak kırılan parçanın yerinde kalarak frontale tekrar kaynaşmış olduğu
görülmüştür. Bu da bireyin travmadan sonra da yaşadığını göstermektedir.
Darbenin kuvveti nedeniyle bu büyük kırık parçanın üzerinde çok daha
küçük bir parçada kırılmış ve aynı şekilde kaynaşma göstermiştir. Bu
parçadan başlamak üzere arkaya parietale kemik üzerinde de devam eden
çatlak izlerine de rastlanmıştır. Aynı şekildeki bir çatlak izi de büyük kırık
parçadan başlamak üzere coronal sutura doğru uzanmaktadır.
757 No.lu Birey: Önemli travma izlerinden birine sahip olan bireylerden bir
diğeri 60-65 yaşlarında bir kadına aittir. Bu bireyin kafasının arka bölgesinde
her iki parietale kemik üzerinde 105.3 mm. uzunluğunda bir kesme izine
rastlanmıştır (Resim: 5). İz oldukça düzgün bir biçimde parietalenin sol
tarafından sağ tarafına doğru uzanmaktadır. Travmanın genel durumu göz
önüne alındığında darbenin kılıç benzeri kesici bir âletle oluştuğu izlenimi
uyanmaktadır. Kesme sonucu oluşan bu taravma daha sonra iyileşme
göstermiş ve izin belirle bölgelerinde kemik dokunun kendisini yenilediği
ve izi kapattığı tespit edilmiştir. Birey bu tavmadan sonra yaşamını devam
ettirmiştir. Travma endocranialden incelendiğinde ise, burada darbenin çok
fazla tahribe yol açmadığı görülmüştür.
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1145 No.lu Birey: 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olan bu kafatasında,
zygomatic kemiğin temporale çıkıntı bölgesine gelen darbe sonucu bu bölgenin
kırıldığı ve içeriye doğru çöküntü yaptığı tespit edilmiştir (Resim: 6). Çöken
bu parçanın burada tekrar zygomatic kemiğe kaynaşmış olduğu görülmüştür.
Travma sonucunda bireyin sol yanak bölgesinde önemli bir deformasyonun
oluştuğu düşünülmektedir. Travmanın genel durumu göz önüne alındığında,
travmaya sebep olan darbenin sivri ya da keskin bir cisim olmadığı daha küt
bir cisim tarafından bireyin önünden yüzüne doğru oluşturulduğu izlenimi
uyanmaktadır.
202 No.lu Birey: 202 numaralı birey 55-60 yaşlarında bir kadına aittir.
Kafatasına üstten bakıldığında parietale bölgesinde kemik dokunun inceldiği
bir yapı göze çarpmaktadır (Resim: 7). Bu oluşum incelendiğinde tedavi ya
da ritüel amaçlı yapılan dağlama (koterizasyon) izini akla getirmektedir.
Bu iz sağ parietaleden sol parietale kadar uzanmakta (83.7 mm.) ve bazı
bölgelerinde kalınlığı 25 mm.ye ulaşmaktadır. Aynı kafatasının basal bölgesi
incelendiğinde ise, 1. servikal vertebranın (atlas) foramen magnum bölgesinde
occipitale condylee tamamen kaynaştığı tespit edilmiştir (servikal ankiloz)
(Resim: 8). Diğer boyun vertebraları olmadığı için onlarda kaynaşma olup
olmadığı bilinmemektedir. Ancak kaynaşmanın yapısı göz önüne alındığında
bireyin boynunu hareket ettirmekte sıkıntı yaşadığı düşünülmektedir.
66 No.lu Birey: 55-60 yaşlarında bir kadına ait olan bu bireyde, bir tanesi
kafatasının üst kısmında sagittal sutur üzerinde, diğeri lambdoid sutura yakın
olmak üzere sol parietale üzerinde iki adet travma izi tespit edilmiştir (Resim:
9). Travmalardan sagittal sutur üzerinde olanı 23.6X16 mm. boyutlarında,
yaklaşık 2.5 mm. derinliğinde ve keskin ya da delici olmayan küt uçlu bir
cisim tarafından oluşturulmuş bir travmadır. Travmanın etrafında herhangi
bir çatlak izine rastlanmamıştır. Travma bölgesi tam bir iyileşme göstermiştir.
Diğer travma izi 40.6 mm. uzunluğundadır. Yine bu iz de incelendiğinde çok
keskin olmayan bir cisimle oluşturulduğu ya da çarpma sonucu oluşmuş
olabileceği düşünülmektedir.
427 No.lu Birey: Travma sonucu kafatasında çatlak tespit edilen 427
numaralı kafatası 60-65 yaşlarında bir erkeğe aittir (Resim: 10). Kafatasında
sol parietale kemiğin coronal sutura yakın bölgesinde bir çarpma izine
rastlanmıştır. Çarpmanın etkisiyle coronal sutura paralel olarak her iki parietal
kemik boyunca çatlak oluşmuştur. Kafatasının boydan boya bu şekilde
çatlamış olması bireyin düşerek kafasını bir yere sert bir şekilde çarpmış
olabileceğini düşündürmektedir.
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836 No.lu Birey: 55-60 yaşlarında bir kadına ait olan bu kafatasında da
incelemeler sonucunda travma izine rastlanmıştır (Resim: 11). Sağ parietal
üzerinde 17x17.5 mm. boyutlarında, küt uçlu bir cisimle oluştuğu düşünülen
çöküntü tespit edilmiştir.

Travma kemik üzerinde çok fazla hasara yol

açmamıştır.
994 No.lu Birey: Kafatasında osteoporoz tespit edilen bu birey 5560 yaşlarında bir kadındır (Resim: 12).

Bireyin tuber parietale bölgesinin

yanlarında çift taraflı olarak çöküntülere rastlanmıştır. Özellikle kadınlarda
daha fazla görülmekle birlikte erkeklerde de görülebilen bu oluşum kemiğin
incelmesine ve çökmesine yol açmaktadır.
548 No.lu Birey: 994 numaralı kadında olduğu gibi 55-60 yaşlarında erkek
bir bireye ait olan bu kafatasında da parietale kemikler üzerinde osteoporozdan
kaynaklanan çift taraflı çöküntüler tespit edilmiştir (Resim: 13).
117 No.lu Birey: Erişkin erkek bir bireye ait olan kafatasında sagittal suturun
erken kapandığı gözlemlenmiştir (Resim: 14). Bu araştırmada bireylerin
yaş tespiti suturlardan yapıldığı için bu bireyin yaşı hesaplanamamıştır.
Genetik olarak büyüme gelişme döneminde bazı suturlar erken kapanmakta
ve kafatasının büyümesi normal dışı gerçekleşmektedir.

Bu bireyde de

kafatasındaki sagittal sutur erken kapanarak kafatası uzunlamasına bir büyüme
göstermiştir. Scaphocephaly adı verilen bu durumdaki bireyin diğer suturları
göründüğü hâlde sagittal sutur tamamen kaynaşmış ve görünmez olmuştur.
Bireyin kafatasının ölçülerine bakıldığında; maksimum kafa uzunluğunun
193 mm., maksimum kafa genişliğinin 135 mm. ve kafa endisinin ise 69.95 ile
hyperdolichocephaly (çok uzun kafalı) sınıflamasına girdiği görülmüştür.
401 No.lu Birey: 401 numaralı kafatası bir çocuğa aittir.

Bu bireyde

göz çukurunun tavanında cribra orbitalia adı verilen ve toplu iğne başı
büyüklüğünde küçük delikçikler tespit edilmiştir (Resim: 15).

Demir

eksikliğinden kaynaklandığı düşünülen bu oluşumlar göz tavanında tek
taraflı olabildiği gibi çift taraflı da meydana gelebilmektedir. 401 numaralı bu
bireyde cribra orbitalia çift taraflı olarak tespit edilmiştir.
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SONUÇ
Osmanlı Dönemine tarihlendirilen kafataslarının patolojik incelenmesi
sonucu 13 bireyde patolojik oluşuma rastlanmış ve bunların tanımlamaları da
bulgular kısmında yapılmıştır. İskeletler üzerinde yapılan bu gibi çalışmalarda
en çok göze çarpan patolojik oluşumlar travmalar, enfeksiyona bağlı
rahatsızlıklar ve romatizmal rahatsızlıklardır. Araştırmamızda da görüldüğü
gibi patoloji saptanan 13 bireyin 8’inde (%61.5) travmadan kaynaklanan
patolojik oluşumlar vardır ve bunların 4’ü oldukça ciddî travmalar olmakla
birlikte bireylerin ölümüne yol açmamıştır. İki bireyde darbeye bağlı çöküntü
kırığı, bir bireyde çatlak ve bir bireyin de yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık
kemiğinin kırıldığı görülmüştür. Bir tanesi kadın, bir tanesi erkek olmak
üzere iki bireyde (%15.4) osteoporozdan kaynaklanan patolojik oluşuma,
bir bireyde (%7.7) servikal ankiloz ve koterizasyon (dağlama)’a, bir bireyde
(%7.7) scaphocephalye ve bir bireyde de (%7.7) cribra orbitaliaya rastlanmıştır.
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Resim 1: 75 numaralı kafatası

Resim 2: 75 numaralı kafatası
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Resim 3: 227 numaralı kafatası

Resim 4: 693 numaralı kafatası

Resim 5: 757 numaralı kafatası
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Resim 6: 1145 numaralı kafatası

Resim 7: 202 numaralı kafatası
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Resim 8: 202 numaralı kafatası

Resim 9: 66 numaralı kafatası
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Resim 10: 427 numaralı kafatası

Resim 11: 836 numaralı kafatası
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Resim 12: 994
numaralı
kafatası

Resim 13: 548
numaralı
kafatası
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Resim 14: 117 numaralı kafatası

Resim 15: 401 numaralı kafatası
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KENDİRCİ MEVKİİ KURTARMA KAZISI
İSKELETLERİNİN PALEOANTROPOLOJİK ANALİZİ
Erksin GÜLEÇ*
Zehra SATAR
Mehmet SAĞIR
İsmail ÖZER
GİRİŞ
İskelet materyalden yararlanılarak eski dönemlerde yaşamış olan
toplumların demografik, morfolojik ve patolojik yapılarının yeniden ortaya
konulması paleoantropoloji alanındaki temel konulardan birisidir. Bu
amaçla ülkemizde her yıl gerçekleştirilen arkeolojik kazılardan elde edilen
iskeletler üzerinde paleoantropolojik çalışmalar yapılmakta ve eski Anadolu
toplumlarına ilişkin önemli verilere ulaşılmaktadır.
İzmir Müze Müdürlüğü başkanlığında İzmir İli, Aliağa İlçesi sınırları
içerisinde yer alan Kendirci Mevkii’nde 2007 yılında yapılan kurtarma kazısı
çerçevesinde 55–57, 56–58–59, 61–62–63, 64–65–66 numaralı sondaj çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Bu sondajlarda farklı mezar tiplerine ait toplam 19 mezar
tespit edilmiştir.
Hellenistik Döneme tarihlendirilen pişmiş toprak çatı kiremitli, kaya
oyma taş bloklarla çevrili ve kap parçaları ile örtülü farklı mezar tiplerinden
elde edilen 11 adet iskelet çalışılmak üzere Ankara Üniversitesi, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Enver Yaşar Bostancı ve Refakat
Çiner Laboratuvarına gönderilmiştir.
*

Prof.Dr. Erksin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji
Bölümü, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE (gulec@humanity.ankara.edu.tr)
Araş.Gör. Zehra SATAR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji
Bölümü, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE (zehrasatar@gmail.com)
Doç.Dr. Mehmet SAĞIR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji
Bölümü, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE (sagir@humanity.ankara.edu.tr)
Doç.Dr. İsmail ÖZER-Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji
Bölümü, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE (ozer@humanity.ankara.edu.tr)

79

MATERYAL VE METOT
Çalışma materyalini İzmir İli, Aliağa İlçesi sınırları içerisinde yer alan
Kendirci Mevkii’nden 2007 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazısından
çıkarılan ve Helenistik Döneme tarihlendirilen iskeletler oluşturmaktadır.
İskeletler öncelikle temizlenip onarılmış ve bilimsel incelemeye hazır hâle
getirilmiştir.
Çalışmamızda, iskeletler öncelikle cinsiyet tayini, yaş ve boy tahmini, ırk
tayini gibi paleodemografik ve metrik değerlerine göre morfolojik analizlere
tâbi tutulmuş ve sonra da elde edilen veriler yardımıyla diğer eski Anadolu
toplumlarıyla karşılaştırılarak bunlarla benzerlik ve farklılıkları saptanmaya
çalışılmıştır. Cinsiyet tayini ve yaş tahmini makroskobik gözlemlere göre
(Brothwell 1981, Ubelaker 1978, Krogman, İşcan 1986), boy tahminleri uzun
kemiklerin maksimum uzunluklarına göre (Pearson 1899, Trotter, Gleser
1952, Sağır 2000) yapılmıştır. Korunma durumları oldukça kötü olan iskeletler
üzerinde çok sınırlı düzeyde de olsa metrik ölçümler de (Martin, Saller 1957,
Olivier 1969, Whitehead, Sacco, Hochgraf 2005) alınmıştır.

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Kendirci Mevkii’nde yapılan kazıdan elde edilen 11 iskeletin tamamı
erişkin bireylere aittir. 7 erkek ve 4 kadından oluşan iskelet serisinin yaş
ortalaması erkeklerde 39,2 yıl, kadınlarda 36,5 yıl olarak bulunmuştur. Bu
yaşam uzunluğu Anadolu’da Helenistik Dönem iskelet serilerinde gözlenen
değerlere oldukça yakındır (Özer vd. 2008). Irksal açıdan sadece 4 kafatası
değerlendirilebilmiş, bunların 3’ü dolikosefal olarak Narin Akdenizliler
grubuna, 1 tanesi ise brakisefal olarak Alpin grubuna dahil edilmiştir (Tablo:
1).
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SONDAJ

MEZAR

NO

NO

MEZAR TİPİ

CİNSİYET YAŞ

IRK

55–57

-

KAYA MEZAR

ERKEK

47 YAŞ

N. AKDENİZ

56–58–59

2

KİREMİT ÖRTÜLÜ

ERKEK

25–35 YAŞ ALPİN?

56–58–59

3

KİREMİT ÖRTÜLÜ

ERKEK

47 YAŞ

56–58–59

5 (A)

KİREMİT ÖRTÜLÜ

ERKEK

25–35 YAŞ -

56–58–59

5 (B)

KİREMİT ÖRTÜLÜ

ERKEK

ERİŞKİN

-

56–58–59

6

KİREMİT ÖRTÜLÜ

ERKEK

34 YAŞ

N. AKDENİZ

56–58–59

7

-

KADIN

43 YAŞ

N. AKDENİZ

61–62–63

1

KİREMİT ÖRTÜLÜ

ERKEK

47 YAŞ

-

64–65–66

5

KAYA OYGU

KADIN?

ERİŞKİN

-

64–65–66

7

KİREMİT ÖRTÜLÜ

KADIN

25–35 YAŞ -

64–65–66

8

KİREMİT ÖRTÜLÜ

KADIN

ERİŞKİN

7 ERKEK

39.2 YAŞ

4 KADIN

36.5 YAŞ

GENEL

-

-

Tablo 1: Kendirci Mevkii iskeletlerinin demografik ve morfolojik analizi

Kendirci iskeletlerinden elde edilen ölçüler yardımıyla hesaplanan boy
uzunluklarına göre Kendirci bireylerinin çeşitli yöntemlere göre hesaplanmış
boy uzunlukları Tablo 2’de verilmektedir. Bu değerler Anadolu Helenistik
Dönem iskeletlerinde hesaplanan boy uzunluklarına oldukça yakın
çıkmıştır.
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SONDAJ MEZAR JITNO
55–57

NO

SINGH

TROTTERPEARSON GLESER

KAYA

MUSGRAVE SAĞIR

160,2 cm

161,9 cm

175,3 cm

172,5 cm

174,5 cm

169,4 cm

156.8 cm

160.2 cm

HARNEJA

MEZAR
56–58–59

2

56–58–59

3

56–58–59

5 (A)

56–58–59

6

56–58–59

7

GENEL

165,8 cm

153.1 cm
157.2 cm

157.7 cm
157.2 cm

159.5 cm

166.7 cm

166.0 cm

157.7 cm

Tablo 2: Kendirci mevkii iskeletlerinin çeşitli araştırmacılara göre boy tahmini

Paleopatolojik açıdan yapılan değerlendirmelerde Kendirci iskeletlerinin
özellikle çene ve diş rahatsızlıkları açısından son derece önemli sağlık
sorunlarına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. 55–57 No.lu Sondaj, Kaya
Mezardan elde edilen erkek bireyin alt çenesinde molar dişlerin ölüm
öncesinde tamamen döküldüğü ve birey çok yaşlı olmamasına rağmen alt
çene kemiğinin bile aşınmaya başladığı görülmektedir (Resim: 1).
56–58–59 No.lu Sondaj, 2 No.lu mezardan bulunan erkek bireyin yine
alt çenesinde öndişlerde ileri derecede aşınma, tüm çenede alveol kayıpları,
premortem kayıp ve apse oluşumları gözlenmetedir (Resim: 2).
56–58–59 No.lu Sondaj, 3 No.lu mezardan bulunan erkek bireyin sağ
tibiasının gövde ortasında enfeksiyonal bir rahatsızlığa bağlı olabileceğini
düşündüğümüz bir şişkinlik bulunmuştur (Resim: 3).
Kendirci iskeletleri arasında diş yokluklarına da rastlanmıştır. 56–58–59
No.lu Sondaj, 5 No.lu mezardan bulunan erkek bireyin alt çenesinde ancak
12 adet diş bulunmuştur. Çenenin sağ ve sol yarımında M1’lerden sonrasında
diş bulunmamaktadır. Bu bireyin röntgen çekimi sonrasında normalde
bu yaşlarda ağızda bulunması gereken M2 ve M3’lerinin konjenital olarak
bulunmadığı anlaşılmıştır. Aynı bireyin parçalı olmasına rağmen üst çeneye
ait parçalar ve dişleri üzerinde yapılan incelemeye göre aynı anomalinin üst
çenede de olduğu yani bu bireyin 32 dişi yerine ancak 24 dişinin bulunduğu
anlaşılmıştır (Resim: 4 - 5). Bu konu ile ilgili olarak yapılan literatür

82

araştırmasında arkeolojik dönem iskeletlerinde bu tip bir diş azlığına ilişkin
bulguya henüz rastlanamamıştır. Konjenital olarak hem M2 hem de M3’ün
aynı bireyde bulunmaması, Eski Anadolu toplumlarına ait iskelet serilerinde
ilk kez rastlanan bir olgu olarak tespit edilmiştir.
TEŞEKKÜR
Bizlere Kendirci Mevkii kurtarma kazısından çıkarılan iskeletler üzerinde
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Resim 1: 55–57 No.lu Sondaj, kaya mezar (premortem diş kaybı)

Resim 2: 56–58-59 No.lu Sondaj, 2 No.lu mezar (aşınma, alveol kaybı, premortem diş kaybı ve
abse)
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Resim 3: 56–58-59 No.lu Sondaj, 3 No.lu mezar (sağ tibia gövdesinde şişkinlik)

Resim 4: 56–58-59 No.lu Sondaj, 5 No.lu mezar (sağda ve solda konjenital M2 ve M3 yokluğu)
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Resim 5: 56–58-59 No.lu Sondaj, 5 No.lu mezar (aynı bireyin altçene röntgeni)
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TUFANBEYLİ BEŞİKTAŞ’TAKİ
ESKİ YERALTI MADEN İŞLETMESİNE AİT BULUNTULAR
Ergun KAPTAN*
GİRİŞ
Anadolu’da sondajlı maden aramaları sırasında azımsanmayacak sayıda
eski dönemleri kapsayan madencilik etkinliklerine ait kalıntılara rastlanmıştır.
Bu yeraltı maden işletmelerinde eski madenciliğe ait ele geçirilen buluntular,
bilinmeyenleri ya da az bilinenleri aydınlatacak niteliktedir. Özellikle
ele geçirilen bazı ahşap madenci kürekleri, geçmiş dönemlerde yeraltı
madenciliğinde karşılaşılan güçlükler hakkında bulunan pratik çözümleri de
tanıtmaktadır. Sözü edilen eski yeraltı maden işletmelerinde madencilerin
kullandıkları araç ve gereçlerin ham maddeleri çok eski dönemlerden 20. yy.ın
ilk onbeş yılına değin, ağaç kütüklerinden oyularak yontularak yapılmıştır.
Bu materyaller, zaman zaman, kullanılacağı cevhere göre (ufalanmış cevher
ya da toz cevher) küçük değişiklikler yapılarak işlevlerine uygun bir biçimde
üretilmiştir (Kaptan, 2000, 2007).
Adana-Tufanbeyli Beşiktaş’taki ahşap madenci araç ve gereçleri bulunduğu
dönemin teknik özelliklerini tanıtan kalıntılar arasında yer alır. Bir başka
anlatımla en eski dönemlerin geleneksel üretim tekniğiyle üretilmesine karşın
bazı küçük değişiklikler yapılmış materyaller arasında sıralanır. Ayrıca
Beşiktaş’ta bulunan madenci kürekleriyle kucakta taşınan ve boyutları büyük
olmayan bir cevher taşıma teknesi de ele geçirilmiştir.

Buluntu Yeri ve Tanımı
Tufanbeyli İlçesi, Adana ilimizin kuzeyindedir. Adana’dan çok Kayseri
İli’ne daha yakındır. Tufanbeyli Beşiktaş maden sahası 1:25.000 ölçekli L36C1 paftasında yer alır. Tufanbeyli’nin yaklaşık 15 km. güneydoğusundadır
(Harita: 1). Bu maden sahası 1963 yılında Dedeman Madencilik tarafından
bulunmuştur. Çinkur A.Ş.ye 1974 yılında devredilmiştir. MTA Genel
Müdürlüğü ise Çinkur’un istemiyle burada 1990-1991 yılında çalışmıştır.
*

Ergun KAPTAN, Meneviş Sok. No: 87/14, 06690, Aşağı Ayrancı-Ankara/TÜRKİYE.
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Çalışma alanı 5-30 cm. kalınlığında plaket kireç taşı ile kaplı olduğu
belirtilmektedir (Bingöl-Aydemir, 1991). Cevherleşmenin ise kuzeyde, eski
işletmelerin olduğu güneyde ve özellikle Ayılı Boşluk ile Maden Deresi olmak
üzere iki kesimde gözlemlendiğinden söz edilir. Ayrıca konuya ilişkin bu
raporda hiçbir kanıt ve kaynak gösterilmeden saptadıkları eski dönemlerin
maden üretim yerlerinin Etiler veya Romalılar zamanından kalma olduğunu
yine bazı eski galerilerin ise Osmanlı Devrinde kurşun cevheri üretimine ait
olduğu belirtilmektedir (Bingöl-Aydemir, 1991). Ayrıca pasaların arasında
dönemin madencilerine ait kullanma olanağı kalmadığı için atılan ahşap
madenci araç ve gereçleri saptanmıştır.

Beşiktaş’ta Eski İşletme Yeri
Eski dönemdeki madenciler üretim yerine girişi yamaçtan yapmıştır. Ön
araştırma yaptıktan sonra karstik boşluğun özellikle batı ve kuzey doğusunda
kurşun-çinko cevherleşmesinin var olduğunu saptamış olmalıdırlar (Çizim:
1). Dolayısıyla burada kurşun cevheri üretimi için yoğun bir şekilde
çalışılmıştır (Şekil: 1). Ancak kurşun cevherine eşlik eden çinko bu dönemde
istenmeyen metalik madendir. Bu nedenle kırma işlemi yapılarak, çinko
kurşun cevherinden ayrılıp-ayıklanıp pasa gibi atıklar arasına karışmıştır.
Atık çinkonun bir kısmı, cevher alındıktan sonra oluşan boşluklarda dolgu
malzemesi olarak da kullanılmıştır. Dolayısıyla göçük olma olasılığına karşı
önlem alınmıştır. Ayrıca atık çinkonun çalışma yerinde birikimiyle küçük
yığınların oluşması önlenmiş ve burada rahat iş görme olanağı sağlanmıştır.
Kurşun cevherinin çıkarıldığı üretim yerinde büyük olmayan cevhersiz iki
ayrı yerde sabit kireç taşı kalmıştır (Çizim: 1). Karstik boşluk kurşun cevheri
alındıktan sonra genişlemiş ve eni 30-40 m. olarak günümüzdeki görünümünü
almıştır.
Buluntulara ait yerin ilk konumu, burası üretime geçince değişmiştir.
Çünkü buraya taş-toprak ve diğer atıkların taşınması için küçük eğimli kuyu
görünümüne yakın galeri (fere) açılmıştır. Bu galeri aynı zamanda sonradan
yeni açılan maden arama galerisiyle bağlantılıdır. Maden arama galerisi daha
sonra üretime geçmiştir. Yaklaşık 150-200 m.dir.
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ESKİ MADENCİLİĞE AİT BULUNTULAR
Tufanbeyli Beşiktaş madencileri tarafından kuzey kesiminde 2140-2170
kotları arasında eski dönemin üretimine ait pasalar arasında iki adet ahşap
madenci küreği ve bir adet cevher taşıma teknesi ile pişmiş topraktan yapılmış
yağ kandili bulunmuştur. Ayrıca Beşiktaş’ta eski dönemin bir başka galeri
boşluğunda (yüzeyden 100 m. derinlikte) benzeş sayılan pişmiş topraktan
yapılmış ve içinde katılaşmış yağla birlikte bir yağ kandili daha bulunmuştur.
Sözü edilen yerde bir de ayı kafatası bulunduğu için burası Ayılı Boşluk olarak
isimlendirilmiştir. Beşiktaş’ta 1975 yılında yeni açılan bir galerinin 220m.de
başyukarı girilen eski döneme ait üretim yapılmış karstik boşlukta rastlanan
su birikintisinin içinde yüzen ahşap bir kap ele geçirilmiştir. Bu nedenle ve bu
görüntüye göre, bulanlar tarafından, buna su kabı denilmiştir. Gerçekte ise bu
materyal “ahşap örnek toplama kabı”dır.

Ahşap Madenci Küreği 1
Kendinden saplı ve yuvarlak ağızlı kürek olarak tanımlanır. Sadece kürek
kısmı günümüzde kullanılan ve metal olan yuvarlak ağızlı kürek tipiyle
benzeştir (Türk Standartları Enst, 1974). Ahşap madenci küreği 1, bir ağaç
kütüğünden oyulup yontularak yapılmıştır. Çok kullanılmıştır. Kendinden
saplı küreğin kürek sapı eksiktir.
Boyutları: Tüm uzunluğu 53 cm. Kürek uzunluğu 27-26.3 cm. Kürek eni
19.5-17 cm. Kürek kalınlığı (değişkendir) 2.3, 1.9, 5.1, 0.8 cm., kürekteki çatlak
uzunluğu 21.5cm. Kürek sapının çapı 1.99-1.95cm. (Çizim: 2, Resim: 1).

Ahşap Madenci Küreği 2
Kendinden saplı ve yuvarlak ağızlı kürek olarak tanımlanır. Kendinden
saplı bu kürek çok kullanılmış olmasına karşın eksik değildir. Küreği kullanan
madencinin daha çok sağdan sola doğru çalıştığı anlaşılmaktadır. Çünkü
küreğin sol yanı çok aşınmıştır. Bir ağaç kütüğünden oyulup yontulmak
suretiyle geleneksel üretim tekniğine uygun olarak yapılmıştır.
Boyutları: Kendinden saplı küreğin tüm uzunluğu 50.2 cm., kürek
uzunluğu 20 cm., kürek eni 12.6-11.5 cm., kürek kalınlığı 2.7-1 ve 0.6-0.5 cm.
Kürek sapının çapı 1.99-1.82 cm. (Çizim: 3, Resim: 2).
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Ahşap Cevher Taşıma Teknesi
İstenmeden ufalanmış kırık cevherin toplandığı taşındığı, boyutları büyük
olmayan ahşap cevher taşıma teknesi olarak tanımlanır. Beşiktaş’ta eski
dönem madencileri, kurşun cevheri üretimi yapmışlardır. Bu nedenle, kurşun
cevheriyle birlikte gelen çinko istenmediği için burada kurşun cevherinden
ayıklanmış ve pasa olarak atılmıştır. Bu işlemler (kırma) sırasında üretim
yerinde bazen kurşun cevherleri küçük parçalara ayrışmış ve dağılmış
olmalıdır. Ufalanmış olan bu cevher toplanmış ve boyutları büyük olmayan
ve kucakta taşınan cevher taşıma teknesi ile taşınmış olmalıdır. Deforme
olmuş dikdörtgen formundadır (Resim: 3).
Boyutları: Uzun kenarı 44.5 cm. Uzun kenar kalınlığı 1.1-0.7 cm. Kısa kenarı
20.4-19.2 cm. Kısa kenar kalınlığı 3.8-3.4 cm. ve 4.5-3.1 cm. Cevher taşıma
teknesinin eni 18.3-17.5 cm. Derinliği 7-6.9 ve 6.8 cm. (Çizim:4, Resim: 3).

Benzer Buluntular
Bugüne değin yapılan araştırmalar cevher taşıma teknelerine çok ender
rastlandığını göstermiştir. Bunun başlıca nedeni cevher taşıma teknelerinin
ahşap madenci küreklerine oranla daha az aşınıp yıpranmasıdır. Dolayısıyla
ahşap küreklerden daha uzun süreli maden galerilerinde kullanılan ve az
atıldığı için daha az ele geçirilen materyaller olmasıdır. Bu nedenle eski
dönemlere ait maden galerilerinde ele geçirilen ahşap madenci araç-gereçleri
arasında ender rastlanan buluntular arasında yer alır.
İlk buluntu Giresun-Bulancak Erikli Köyü’ndeki yeraltı bakır madeni
işletmesinde ele geçirilmiştir (Kaptan, 1978). Boyutları büyüktür (118 cm.
uzunluğunda). Galeri tabanında çekilerek kullanılan bir cevher taşıma
teknesidir. 11. yy.a tarihlenmiştir (Kaptan, 1990). Tufanbeyli Beşiktaş
buluntusu benzer sayılan bir örnek olup küçüktür. İşlevi aynıdır. Daha yakın
bir tarihe aittir. Ele geçirilen (25-30 cm. uzunluğundaki diğer iki küçük buluntu
ise cevher taşıma teknesi değildir. Örneğin Giresun-Espiye Çımaklı’da
bulunan ve yanlış isimlendirilen materyal bunlardan biridir. Cevher taşıma
teknesi değildir. Sözü edilen materyal “örnek toplama kabı”dır.
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Kandil
Beşiktaş’ta eski dönemin cevher üretimine ait karstik boşlukta ele geçirilen
ve anlatımı yapılan ahşap madenci araç-gereçleriyle birlikte pasa(atık)lar
arasında, pişmiş topraktan yapılmış bir yağ kandili bulunmuştur. Bu dönemin
madencileri cevher üretimi sırasında karstik boşluğun bazı yerlerinde yağ (?)
ve fitilden oluşan aydınlatma aracı olan pişmiş topraktan yapılmış bu kandili
kullandığı anlaşılmaktadır. Çok kullanıldığı belirgindir. Bazı yerleri kırıktır.
Bu kırık yerler ölçümleri engelleyecek büyüklükte değildir (Resim: 4).
Pişmiş topraktan özen gösterilmeden elde yapılmış, kaba bir işçiliği olan
yağ kandilidir. Dıştan çapı 10 cm., içten çapı 7.5 cm., dudak kısmının kalınlığı
2.5-2 cm. derinliği 3 cm., yerden yüksekliği 5.6-5 cm. (Resim: 4, Çizim: 5).
Büyük bir olasılıkla 19. yy. sonlarına aittir.
SONUÇ
Tufanbeyli Beşiktaş’ta eski dönemlerdeki madenciler (19. yy. sonlarında)
kurşun cevheri üretimi için çalışmışlardır. Kurşun cevheri madenciliğinin
bütün eski dönemler için eski Anadolu madenciliğinde ayrı bir önemi vardır.
Çünkü diğer metalik madenlere göre metalurjisi daha kolay yapılan bir
madendir. Ancak yeraltı kurşun cevheri madenciliğinin yapıldığı bütün eski
dönemlerde genellikle zengin kurşun cevherine eşlik eden çinko sevilmeyen,
istenmeyen, işlenmeyen bir metalik madendir. Anadolu’da, zaman zaman,
rastlanan Roma-Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm dönemlerinde
yeraltı maden galerilerinde bu durum gözlenmiştir. Beşiktaş’ta olduğu gibi
galeri içerisinde cevher hazırlamanın ilk aşaması yapılmıştır. Kurşun çinkodan
ayrılmış, ayıklanmıştır. Çinko pasa (atık) olarak atılmıştır. Ayrıca alınmış
olan cevher boşluklarında dolgu malzemesi olarak da kullanılmıştır. Bilinen
en son ve en iyi örnek Beşiktaş’tır. Burada eski dönemlere ait yaklaşık 25-30
ton çinko toplanmıştır. Atık dolgular arasında çinko toplanırken döneme ait
ahşap madenci araç ve gereçleri tesadüfen ele geçirilmiştir.
Beşiktaş yeraltı maden işletmesinde ele geçirilen ahşap madenci araç ve
gereçleri M.Ö. 1. binyıldan itibaren uygulanan üretim tekniğiyle yapılmıştır.
Bu özellik, bir ağaç kütüğündeki ağacın yaş halkalarının, oyulup yontularak
üretilen küreklerde, enine gelecek şekilde oluşmasına zanaatkarlar tarafından
dikkat ve özen gösterilmiştir. Bu durum kısa sürede kırılmaları -iki parçaya
bölünmeleri- önlemek için geçen zaman içinde deneyimle kazanılmış teknik
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bir birikim sonucudur. Beşiktaş’ta 19. yy. sonlarındaki madenciler geleneksel
üretim tekniği uygulayan zanaatkârlar sayesinde yapılan ahşap madenci araç
ve gereçleri kullanmıştır.
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BADEMAĞACI ERKEN NEOLİTİK İNSANLARI
Yılmaz Selim ERDAL*
Göller Bölgesi’nde Neolitikleşme sürecinin anlaşılması amacıyla, Hacılar,
Kurucay ve Höyücek yerleşmelerinden sonra bölgede yapılan kazıların
dördüncüsü olan Bademağacı Höyüğü, Toros Dağları’nın kuzey yamaçlarına
bitişik küçük bir ovada, Burdur-Antalya karayolunun hemen kenarında,
Antalya’ya 50 km. uzaklıkta, aynı isimde anılan beldenin 2,5 km. kuzeyinde
yer alan bir yerleşmedir (Duru 2007). 1993 yılından beri Prof. Dr. Refik Duru
ve Prof. Dr. Gülsün Umurtak başkanlığında oluşturulan bir kurul tarafından
yürütülen sistemli kazılarda, Erken Neolitik Dönemden Bizans Dönemine
kadar aralıklarla iskân edildiği belirlenmiştir (Duru 2007).
Bademağacı’nda yürütülen kazılarda 12 yapı katı belirlenen Erken
Neolitik Dönem tabakalarında, çoğunluğu taban altına gömülmüş, genellikle
hocker tarzda bir tarafa yatırılmış ya da sırt üstü yatırıldıktan sonra bacakları
karna çekilmiş, kollar karın üzerinde, eller üst üste birleştirilmiş 26 mezar
açığa çıkarılmıştır (Duru 2003, 2005). Bu mezarlardan 22’sinde tekli gömüler,
2’sinde ikili gömüler, birinde üçlü gömü, ikisinde ise dörtlü gömüler ele
geçirilmiştir. Yanarak yok olan 8 numaralı evden (Duru 2005) ele geçirilen
11 insan iskeleti ile birlikte, Bademağacı’nın Erken Neolitik tabakalarından
gün ışığına çıkarılan iskelet sayısı toplam 48’e ulaşmıştır1 (Tablo: 1). Bu
çalışma, Bademağacı’ndan elde edilen insan iskelet kalıntılarının sağlık yapısı
belirlenerek, topluluğun çevreye uyarlanma süreçleri hakkında ipuçları elde
edilmesi amaçlanmaktadır.
Yaş ve Cinsiyet Dağılımı
Bademağacı topluluğunda bireylerin ölüm yaşları dişin kalsifikasyon
süreci, kemiklerin büyümesi, epifizlerin kaynaşma aşamaları, kafatası
dikişlerinin kapanma süreçleri, kaburgaların uçları, symphysis pubis, auricular
yüzey (Ascadi ve Nemeskeri 1970; Krogman ve İşcan 1986; Lovejoy ve ark. 1985;
* Prof. Dr. Yılmaz Selim ERDAL, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü 06800, Beytepe
Ankara yserdal@hacettepe.edu.tr
1 İskeletleri inceleme fırsatı veren ve yayın çalışma her türlü bilgi ve dokümanı sağlayan Prof.
Dr. Refik Duru ve Prof. Dr. Gülsün Umurtak’a en içten teşekkürlerimi sunarım.
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Ubelaker 1989; Loth ve İşcan 1989; Meindl ve Lovejoy 1985, 1989; WEA 1980;
Scheuer ve ark. 2000) gibi kriterlerin uygun yaş gruplarına uygulanmasıyla
saptanmıştır. Her bir birey için uygulanan yaş kriterinin ortalama değeri,
bireyin ölüm yaşı olarak kullanılmıştır. Cinsiyetin belirlenmesinde ise
kafatası ve leğen kemiği başta olmak üzere cinsiyeti en iyi yansıtan morfolojik
özelliklerden yararlanılmıştır (Ascadi ve Nemeskeri 1970; WEA 1980).
Bademağacı Höyüğü’nden elde edilen 48 Erken Neolitik Dönem iskeletinin
2’si 7-9 aylık fetus iken çoğu 6 aydan daha küçük yaşta ölen bebekler, bütün
topluluk içerisinde % 45.8 ile en yüksek oranda temsil edilmektedir (Tablo:
1). Çocukluk çağında yaşamını yitirmiş olan bireyler sınırlı sayıda örnekle (5
birey) temsil edilmektedir. Topluluk içerisinde 15 yaşının altında yaşamını
yitirmiş olan bireyler % 60,4 gibi yüksek bir orana sahiptir. Toplulukta ele
geçirilen 19 erişkin bireyin yaklaşık yarısı (10 birey) orta erişkinlik aşamasında
yaşamını yitirmiştir. Yaşlıların oranı % 6,3 iken, genç erişkinlik aşamasında
yaşamını yitirmiş olanlar 6 birey ile sınırlıdır. Cinsiyeti belirlenebilen 19
bireyden 12’si (% 63.2) kadın iken erkek bireyler sınırlı örnekle (7 birey) temsil
edilmektedir.

Bademağacı Topluluğunda Hastalıklar
Bir kemiğin bütünlüğünü kısmî ya da tamamen bozan bütün yaralanmalar
travma kavramı altında ele alınmaktadır (Lovell 1997; Ortner 2003). İskelette
kemiğin kısmen ya da tamamen kırılması, bir eklemin yer değiştirmesi ya da
yerinden çıkması, kemiğin ana yapısı ya da biçiminde meydana gelen bilinçli
değişimler olarak gruplanan kemik üzerindeki travmatik değişimler, bir
topluluğun yaşadığı çevreyle olan ilişkileri ve yaşam biçimlerini belirlemede
başvurulan en temel veri kaynaklarından birisini oluşturmaktadır (Ortner
2003; Roberts ve Manchester 1995; Lovell 1997). Bademağacı topluluğunda kafa
yaralanmaları oldukça düşük sıklıktadır (Tablo: 2). İncelenen 16 kafatasından
yalnızca üçünde kafa yaralanması mevcuttur. Bu yaralanmalardan BH’00 SK
9 ve BH’02 ENII SK1 numaralı iki erkekte gözlenenler, iyileşmiş depresyon
biçimindedir. BH’00 ENII/3 SK13a olarak numaralandırılan 60 yaşını
aşmış kadın iskeletinde kafatasının sağ duvar kemiğinde (parietal) 32 mm.
çapında, kafa kemiklerinin içe çökmesini sağlayan küt silâh ile meydana
gelen ve bireyin ölümüne yol açan bir yaralanma mevcuttur. Çayönü (Özbek
2004), Aşıklı (Özbek 1992, 1998), Çatalhöyük (Molleson ve ark. 2006) gibi
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toplulukların çoğunda da yaralanmalar düşük sıklıktadır ve bunlar savaştan
ziyade kazalar ve bireysel kavgalarla ilişkilidir. Örneklem sayısı sınırlı olmakla
birlikte, Bademağacı topluluğunda gözlemlenen yaralanmaların hem sıklığı
hem de biçimi, bu grupta yaralanmaların kazalar ve bireysel kavgalardan
kaynaklandığı; Anadolu’daki diğer Neolitik topluluklar gibi Bademağacı
topluluğunun da barışçıl olduğu söylenebilir.
Gövde kemiklerinde de yaralanmalar son derece sınırlıdır (Tablo: 2). BH’02
ENII/2’nin sol el 2. tarak kemiğinde, BH’03 ENII/3 SK 31 numaralı bireyin
ayak parmaklarından ikisinde iyileşmiş kırık, BH’04 ENI SK2 numaralı bireyin
sol topuk (calcaneus) kemiğinde travmaya dayalı eklem rahatsızlığı, BH’04
ENII/3 SK34 numaralı bireyde ise kaval (tibia) ve iğne (fibula) kemiklerinin
alt ucunda travmaya dayalı ek kemik oluşumları ile sol ön kol kemiğinde
(radius) Colles kırığı gerçekleşmiştir. Ön kol kemiklerinde karşılaşılan Colles
kırığı düşmeyle ilişkilendirilmektedir (Roberts ve Manchester 1995; Larsen
1997; Ortner 2003) Bu tür küçük boyutlu yaralanmaların tamamı düşme,
çarpma, burkulma ve gerilme kırıklarıdır (Lovell 1997; Ortner 2003). Hiçbir
çocukta yaralanma izine rastlanmamış olan Bademağacı topluluğunda,
gövde yaralanmalarından elde edilen veriler kafatasından elde edilenlerle
uyumludur.
Hiçbir bireyde verem, cüzam, frengi ve benzeri spesifik nedene dayalı
enfeksiyona rastlanmamıştır. Buna karşın, Staphylococcus, Streoptococcus,
Escherichia coli, Salmonella typhi, ve Nesisseria gonorrhoeae gibi organizmalarla
ilişkilendirilen, ancak spesifik bir ajanın belirlenemediği spesifik olmayan
enfeksiyonlar, diğer iskelet topluluklarında olduğu gibi Bademağacı
topluluğunda da gözlemlenmiştir (Tablo: 2). Bu lezyonların toplumun
sağlık yapısının belirlenmesinde oldukça önemli bilgiler sağlamaktadır
(Larsen 1997). Bademağacı topluluğunda incelenebilen 5 erkek bireyin
2’sinde, yaralanmalarla ilişkili spesifik olamayan enfeksiyon gözlenmiş iken,
kadınlarda herhangi bir enfeksiyon izine rastlanmamıştır. Birçok toplulukta
olduğu gibi (Bkz. Erdal 2000) Bademağacı topluluğunda da spesifik nedene
dayanmayan enfeksiyonlar, erişkinliğe ulaşmamış bireylerde, özellikle de
bebeklerde gözlemlenen bir durumdur. Bunlar çoğunlukla kaval kemiklerinin
ön yüzeyinde, periosteal reaksiyon biçiminde kendini gösteren enfeksiyonlar
biçimindedir. Bu enfeksiyonlar çoğunlukla tarıma dayalı yaşam biçimine
sahip, beslenme bozukluğunun mevcut olduğu, hijyen koşullarının kötü ve
diğer enfeksiyonların yoğun olduğu topluluklarda daha fazladır (Larsen
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1997). Bu görüşün desteklenebilmesi için diğer hastalık durumlarının da
incelenmesi gerekmektedir.
Hiçbir bireyde C vitamini eksikliği mevcut değildir. Biri 1,5-2 yaşlarında
bebek (BH’00 ENII SK 17), diğer ise 4,5-5 yaşlarında çocuk (BH’03 ENII/3 SK 30)
olan iki bireyde uzun kemiklerde eğrilik, kafatası kemiklerinde gözeneklenme,
kemik kalınlığında artış, raşitik rozari, coxa vara gibi oluşumlarla kendisini
gösteren D vitamini eksikliği ile karşılaşılmıştır. Bu hastalık üzerine yapılan
çalışmalarda, D vitamini yetersizliği için, güneş ışığına yetersiz derecede
maruz kalmanın, geleneksel olarak kapalı giyimin, düşük sosyoekonomik
seviyenin, kötü beslenme ve barınma koşullarının, emzirme süresinin uzun
olmasının ve çok çocukluluğun risk faktörlerini oluşturduğu bulgulanmıştır
(Büyükkarakaya ve Erdal, baskıda). Hastalığın ortaya çıkışının en önemli
etmenin güneş ışınlarından yeterince yararlanılmaması ile ilişkili olduğu
belirtilmektedir (Orbak ve ark. 2005; Hatun ve ark. 2003). Burdur ve Antalya
illerinin bol güneş alan bölgede yer aldığı dikkate alındığında, bu topluluğun
ekolojik nedenlerden ötürü güneş ışınlarından yeterince yararlanamadıkları
söylenemez. Bu çerçevede, insan için gerekli güneş ışınlarının yaşanan
mekânlara yeterince ulaşamaması ve güneşten yararlanmayı etkileyen giyinme
biçimleri, kundaklama, bebek ve çocukların güneşe çıkarılmaması gibi inanç
sistemleri ile geleneklerin etkisi altındaki kültürel davranış biçimlerinin daha
etkili olduğunu göstermiştir (Hatun ve ark. 2005; Özkan ve ark. 1999; Hatun
ve ark 2005). Anne sütünün uzun süre emzirilmesinin de D vitamini eksikliği
ve raşitizmin riskini artıran bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir (Abrams
2002). Düşük miktarda et içeren ya da bütünüyle etten yoksun besinler ile
yüksek miktarlardaki lifli besin tüketiminin D vitamini eksikliğiyle anlamlı
bir ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Dunnigan ve ark. 2005). Bu veriler
bir arada değerlendirildiğinde, Bademağacı topluluğunda, evlerin karanlık
olması kuvvetle muhtemel olduğu, bireylerin sıkı giyinmiş olabilecekleri,
Neolitik Dönemde süt emme süresinin altı aydan daha fazla olması (Özbek
2004), D vitamini açısından fakir olan beslenme biçimi gibi nedenlerin birlikte
işlediği bir süreç sonucunda raşitizme yakalandıkları söylenebilir.
Tek fonksiyonu vücudun bütün yaşayan hücrelerine akciğerden oksijen
taşımak olan kırmızı kan hücrelerinin miktarında ya da içeriğindeki veya her
ikisinde azalmayla karakterize olan durum, anemi olarak tanımlanmaktadır
(Ortner 2003; Aufderheide ve Rodriguez-Martin 1998; Roberts ve Manchester
1995; Mays 1998). Kafa damı kemiklerinde gelişen porotic hyperostosis ve göz
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tavanında gelişen cribra orbitalia lezyonları, aneminin ayırt edici göstergeleri
olarak kabul edilmektedir (Stuart-Macadam 1992). Aneminin göstergeleri olan
porotic hyperostosis ve cribra orbitalia, Bademağacı topluluğunda da karşılaşılan
bir durum olmuştur (Tablo: 2). Aneminin iki türü bulunmaktadır. İlk grubu,
orak hücreli anemi ve Akdeniz anemisi gibi kalıtsal nedenlere dayanan
anemiler oluşturmaktadır (Ortner 2003; Roberts ve Manchester 1995; Mays
1998; Stuart-Macadam 1992). Kalıtsal nedenlere dayalı olan anemilerde hastalık
yalnızca kafatasında yukarıda belirtilen lezyonlara yol açmaz, aynı zamanda
yüz kemiklerinin genişlemesi ve uzun kemiklerin metafizlerinde şişkinlik,
kemiklerin süngerimsi ve sert dokularında azalma gözlenmektedir (Ortner
2003). Bademağacı topluluğunda gerek bireylerin çoğunda lezyonların hafif
düzeyde gelişim göstermesi, gerekse lezyonların çoğunlukla kafa damında
sınırlı olması, aneminin etiyolojisinde kalıtsal yapının dışındaki nedenlerin
aranmasını gerektirmektedir. Bireyde doğumdan sonra gelişen beslenme
bozuklukları, bazı enfeksiyon ve metabolik hastalıklar, edinimsel anemiye
yol açabilmektedir (Stuart-Macadam 1992; Ortner 2003). Çevresel faktörlerle
ilişkilendirilen anemiye birçok neden yol açmakla birlikte, aneminin en
yaygın biçiminin demir eksikliğine dayandığı kabul edilmektedir. Aneminin
sıklığı ve gelişim dereceleri dikkate alındığında, Bademağacı topluluğunda,
aneminin en önemli nedeninin demir eksikliği anemisi olduğu söylenebilir.
Çocukluk aşamasında karşılaşılan fizyolojik stres göstergelerinden
bir diğeri mine hipoplazileridir. Mine hipoplazisi, amelogenesis sürecinde
ameloblastların aktivitesinde meydana gelen aksama nedeniyle, minenin
kalitesi ve kalınlığında ortaya çıkan bozukluk olarak tanımlanmaktadır
(Goodman ve Rose 1990; Rose ve ark. 1985; Martin ve ark.1991). Bademağacı
topluluğunda, mine hipoplazilerinin sıklığı, bütün dişler dikkate alındığında
% 42,1’dir (Tablo: 3). Diş grupları açısından bakıldığında ise % 76,8 ile en
yüksek sıklığın beklendiği gibi (Goodman ve Rose 1990) köpek dişleri olduğu
saptanmıştır. Bu değer, bireylerin dörtte üçünün çocukluk çağında fizyolojik
streslerle karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. Hipoplazi üzerinde
sürdürülen araştırmalar, sıklığın avcı-toplayıcı topluluklardan ziyade tarımsal
geçime sahip topluluklarda, yüksek sosyoekonomik gruplardan ziyade düşük
sosyoekonomik gruplarda daha fazla olduğunu göstermiştir (Goodman
ve Rose 1990; Rose ve ark. 1985; Martin ve ark.1991). Hipoplazilerle ilgili
olarak Anadolu’daki Neolitik topluluklar üzerinde sürdürülen araştırmalar
hipoplazilerin (Çizim: 1), Aşıklı (Büyükkarakaya ve Erdal 2006), Musular
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(Erdal ve Büyükkarakaya baskıda) ve Çatalhöyük’te düşük, buna karşın
Çayönü’nde (Büyükkarakaya ve Erdal 2006) yüksek olduğunu göstermiştir.
Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Neolitik toplulukları arasındaki
farklılık ise beslenme modelleri, çevresel koşullar ve sosyoekonomik yapıları
arasındaki farklılıklarla açıklanmıştır. Diğer Neolitik topluluklardan daha
yüksek hipoplazi sıklığına sahip olan Bademağacı topluluğunun hangi
nedenlerden ötürü yüksek sıklığa sahip olduğunu anlamak için, topluluğun
beslenme yapısının nasıl olduğunun bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bademağacı Topluluğunun Beslenme Yapısı
Topluluklarda yaşam biçimi ve çevreye uyarlanma süreçlerinin
algılanmasında kullanılan veri kaynaklarından birini beslenme alışkanlıkları
ve besin hazırlama teknikleri oluşturmaktadır. Beslenme alışkanlıklarının
belirlenmesinde en sık kullanılan bilgi alanlarından biri ağız ve diş sağlığıdır.
Bu çerçevede Bademağacı topluluğunun diş sağlığı incelenmekte, topluluğun
beslenme yapısı ve yaşam biçimi hakkında bazı veriler sağlanmaya
çalışılmaktadır.
Bademağacı topluluğunda % 11,6 sıklığı ile diş çürüğü Çayönü (Özbek
2007), Aşıklı (Özbek 2007), Musular (Özbek, baskıda), Ilıpınar (AlpaslanRoodenberg ve Maat 1999), Çatalhöyük (Molleson ve ark. 2003) ve Hakemi
Use (Erdal 2007) topluluklarından daha yüksektir (Çizim: 2). Buna karşın
% 18,1 olarak belirtilen Menteşe Höyük’ün (Alpaslan-Roodenberg 2008) diş
çürüğü sıklığından daha düşüktür. Diş çürüğü, dişlerin bazı bölgelerinde
jelatin bir tabaka formunda yerleşen bakteri florası tarafından, besin
artıklarının parçalanması esnasında ortaya çıkan organik asitlerce dişlerin
demineralize edilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Larsen ve ark. 1991;
Martin ve ark. 1991; Hillson 1990). Mikroorganizmaların dolaylı biçimde
yol açtığı enfeksiyonel lezyon ile diş dokularının yapısı ve sertliğinden
tükürüğün akışkanlığına, besin türlerinden gelişimsel rahatsızlıklara kadar
birçok yapının karmaşık bir işlevi söz konusudur (Martin ve ark. 1984; Larsen
ve ark. 1991). Etiyolojisinde birçok faktör bulunmakla birlikte, karbonhidratlı
besin tüketiminin artışıyla çürük sıklığı arasında doğrusal bir ilişki mevcuttur
(Erdal 1996). Çürük sıklığı avcı-toplayıcılara nazaran, karbonhidratça zengin
tahıl ürünleriyle beslenen tarım toplulukları ile fermante edilmiş yiyecekleri
yoğun biçimde tüketen sanayi toplumlarında daha yoğundur (Turner II 1979;
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Formicola 1987; Özbek 1995; Kelley ve ark. 1991; Larsen ve ark. 1991). Anadolu
toplulukları üzerinde yürütülen çalışmalarda (bkz. Erdal 1996, Özbek 2007),
% 10 civarında olan çürük sıklığının, karbonhidrat tüketiminin yoğun olduğu
topluluklarda karşılaşılan bir durum olduğunu göstermiştir. Bademağacı %
11,6 ile karbonhidrat tüketiminin yoğun olan topluluklar arasında olduğunu
göstermektedir. Nitekim, Bademağacı’nda yapılan arkeobotani çalışmalarının
ilk bulgularına göre, yerleşmede eincorn ve emmer buğdayı ile arpanın
evcilleştirildiğini, baklagiller arasında mercimek, nohut, bezelye ve burçağın
bulunduğunu göstermiştir (Duru 2007; Umurtak 2007; Martinoli Baskıda).
Yapılan kazılarda ev içlerinde, ocak kenarlarında küçük boyutlu kil kutular
saptanmıştır. Bu kutulara ek olarak Erken Neolitik Dönemin 2 evresine ait 3
ve 4. yapı katlarında, binaların arasındaki boşluklarda çeşitli sayılarda, kil
plâkalardan yapılmış silolar ya da kutular da gün ışığına çıkarılmıştır (Duru
1999, 2007; Umurtak 2007). Besin depolamaya uygun büyük boy çömleklerin
bulunmadığı Bademağacı’nda besinlerin kutu şeklindeki silolarla yapıldığı
anlaşılmıştır (Umurtak 2007). Tahıl ve baklagillerin depolandığı tahmin
edilen bu kutularda ya da kutulara tarımsal üretimin çok önemli kanıtları ve
aynı zamanda yaşamın sürekliliği, bolluk ve bereket ile ilgili çok özel birimler
olduğu kabul edilirken, yakın alanlarda ele geçirilen çeşitli buluntular, bunların
Neolitik yaşam içinde tinsel anlamının da olduğu biçiminde düşünülmektedir
(Umurtak 2007). Bu veriler Bademağacı topluluğunun gündelik yaşamında
tahıl ve baklagillerin çok önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Genellikle
tek gözlü odalardan oluşan evlerde, öğütmede kullanılan çok sayıda öğütme
taşları ve dibekler de (Duru 1998) tahılın gündelik yaşamda çok önemli
olduğunu göstermektedir. Bu veriler, Bademağacı insanlarının, diş çürüğü
sıklığının düşük olduğu diğer Neolitik topluluklardan daha fazla tarıma,
özellikle de tahıla dayalı bir yaşam biçimi ve beslenme alışkanlığına sahip
olduğunu göstermektedir.
Diş çürüğü besinlerin niteliği hakkında bilgi verirken, dişlerdeki aşınma
besin hazırlama teknikleri ve besinlerin sertliği ve içerikleri hakkında bilgiler
sağlamaktadır. Çiğneme esnasında dişlerin hem birbirlerine sürtünmesi, hem
de besinlere ve besinlerin içerisindeki yabancı maddelerle mekanik teması,
önemli ölçüde doku kaybına neden olmaktadır. Teknolojik gelişmeyle ters
orantılı bir yapı izleyen diş aşınması sert, lifli, iyi işlenmemiş, içerisinde yabancı
maddeler barındıran besinlerle beslenen topluluklarda hızlı iken; yabancı
maddelerden arındırılmış, yumuşak besinlerle beslenen topluluklarda daha

103

yavaştır (Molnar 1972; Scott ve Turner II 1988; Özbek 2007). Her ne kadar diş
aşınmasının mekanizması tam olarak anlaşılmasa da, diş aşınmaları eski insan
toplumlarının beslenme alışkanlıkları, besin hazırlama teknikleri ve beslenme
dışı aktivitelerde dişlerin kullanımına ilişkin önemli bilgiler sağlamakta; eski
insan toplumlarının yaşam biçiminin yeniden canlandırılması çalışmalarında
en fazla kullanılan bilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Bademağacı
topluluğu, 5 ve 6 numaralı aşınma düzeyinin yoğun olduğu bir topluluktur
(Çizim: 3). Bu toplulukta öğütme işlevini üstlenen büyük azı dişlerinde orta ve
şiddetli aşınma miktarı oldukça yaygın karşılan bir durumdur. Bademağacı,
Çatalhöyük dışında (Molleson ve ark 2006), diğer Neolitik topluluklarda
olduğu gibi diş aşınmasının şiddetli olduğu bir yerleşmedir. Şiddetli diş
aşınmaları, genellikle besinlerin sertliği ve besinlerin içeriğine karışan yabancı
maddelerle ilişkilendirilmektedir. Bademağacı yerleşmesinde, çanak-çömlek
üretimi yaşam biçiminde oldukça önemli bir yere sahiptir (Duru 1999, 2007).
Hemen her evde saptanan fırın ya da ocak kalıntıları, besinlerin önemli ölçüde
pişirildiğini göstermektedir (Duru 1999-2007). Diş çürüğü sıklığının da son
derece yüksek bir oranda olması da besinlerin yumuşak ve olasılıkla yapışıcı
nitelikte olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, daha önce de belirtildiği
gibi çok sayıda ele geçirilen öğütme taşları (Duru 1998), besinlerin öğütülmesi
esnasında yiyeceklerin içerisine bu taşlardan kopan küçük boyutlu parçaların
karıştığına işaret edebilir.
Topluluklarda besinlerin niteliği, besinlerin içerisinde bulunan maddeler,
hatta ağza alınan yabancı maddelerle ilişkilendirilen bilgi alanlarından
bir diğerini diş dokularında ortaya çıkan küçük doku kırılmaları (chipping)
oluşturmaktadır (Milner ve Larsen 1991; Bonfiglioly ve ark. 2004).
Bademağacı’nda ön dişlerde çoğunlukla 1 mm.den küçük, küçük ve büyük
azı dişlerinde ise 3 mm.den daha büyük kırılmalarla sıklıkla karşılaşılmıştır
(Çizim: 4). Ön dişlerde gözlenen daha yüksek sıklıktaki kırılmalar kavga,
düşme ve dişlerin üçüncü bir el gibi kullanımı ile ilişkilendirilmektedir (Gould
1968). Toplulukta düşmeyle ilişkilendirilen bir bireyde Colles kırığı, kavgayla
ilişkili olabilecek bir kafa yaralanması gözlemlenmiş olmasına rağmen, ön
dişlerde gözlemlenen yüksek sıklıktaki küçük boyutlu yonga kırıklarından
yalnızca düşme ve kavgalar sorumlu tutulamaz. Birçok toplulukta azı dişlerde
gözlenen küçük boyutlu diş kırılmaları, bu dişlerin temel işlevlerinin besinleri
parçalamak ve öğütmek olması nedeniyle, beslenme aktivitelerine bağlanmıştır
(Turner II ve Cadien 1969; Bonfiglioly ve ark. 2004). Bu verilerden hareketle
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Bademağacı topluluğunda dişlerdeki doku kırıklarına, besinle birlikte ya
da besin dışında ağza alınan yabancı maddelerin yol açtığı söylenebilir. Bu
bulgular, aşınmadan elde edilen verilerle de uyum içerisindedir.
Bademağacı topluluğunda, ön dişleri mevcut olan 10 erişkin bireyin
yarısında, ön dişler arkadakilere oranla daha fazla aşındıkları, hatta bazı
örneklerde arka dişlerdeki aşınma düzeyi normal iken, ön dişlerinin
köke kadar dokularını kaybettikleri gözlemlenmiştir. Ön dişlerdeki
küçük boyutlu kırılmalar ile şiddetli diş aşınması birlikte ele alındığında,
Bademağacı topluluğunda gündelik yaşamda ön dişlerin üçüncü bir el gibi
ya da kerpeten olarak kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Ön dişlerdeki
şiddetli aşınma ip üretimi, deri, barsak ve sinirlerin işlenmesi gibi işlevlerle
ilişkilendirilmektedir (bkz. Erdal 2008). Dişlerini üçüncü bir el gibi kullanımına
ilişkin bulgular Çayönü (Özbek 2004), Aşıklı (Özbek 2007) ve Ilıpınar (AlparlanRoodenberg 2008) gibi topluluklarda da mevcuttur. Bademağacı’nda tamamı
yatay düzlemde gerçekleşen şiddetli ön diş aşınması, genellikle ağza yatay
düzleme paralel olarak alınan maddelerle ilişkilendirilmektedir. Bademağacı
Höyüğü’nde ele geçirilen hayvan kemiklerinin ilk incelemeleri, bunlar arasında
domuz, keçi, koyun ve sığırın evcilleştirilmiş olduğunu göstermektedir.
Bunlara ek olarak yabanıl hayvanların avlanıldığını gösteren kanıtlar da
mevcuttur (Duru 2007; De Cupere, baskıda). Bu kalıntılar üzerinde yapılan
incelemeler, hayvanların et ihtiyacının giderilmesi dışında ikincil ürünleri
için de yetiştirildiği sonucuna varılmıştır (De Cupere, baskıda). Bu ürünler
arasında, olasılıkla deri ve yün önemli bir yer tutmuş olmalıdır.

Bademağacı’nda Yanmış Bireyler
Bademağacı’nda ele geçirilen en dramatik bulgu, iskeletlerin bazılarında
karşılaşılan yanma durumudur. Bilindiği gibi, Anadolu’da bilinçli olarak
ölülerin ateşe maruz kalması ile ilgili ilk bulgular Aşıklı Höyük (Yılmaz,
2002; Özbek 1992, 1993) ve Çayönü (Özbek 1986, 2004; Le Mort ve ark.
2001) gibi seramiksiz Neolitik yerleşmelerden ele geçirilmiştir. Ateşe maruz
kalma ile ilgili bir durumla Bademağacı’nda da karşılaşılmıştır. SK 15 olarak
numaralandırılan bir mezardan biri kemiklerin üzerinde siyahlaşma ile
kendini gösteren, kemiklerinde yer yer gri rengin mevcut olduğu bir erkek
iskelet (SK 15a), diğeri bu iskeletin yanında, kemikleri mavimsi beyaz
renge dönüşmüş erişkin bir kadına ait (SK 15b) iskeletle karşılaşılmıştır.
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Kemiklerinde renk değişimi, büzülme, küçülme ve enine çatlaklarla temsil
edilen bu tür değişimler, kemiklerin organik dokular, yağ ve su gibi
maddeleri barındırmakta iken yandıklarını göstermektedir (Shipman ve ark.
1994; Ubelaker 1989; Mays, 1998; McKinley, 2000). Bu iskeletlerin bir mezarda
ele geçirilmesi, ölülerin Aşıklı Höyük’te olduğu gibi yakılmasından ziyade
(Yılmaz 2002), kaza sonucu yandıktan sonra mezara konuldukları biçiminde
değerlendirilmiştir. Bu durumun en sağlam kanıtı, Bademağacı’ndan yangın
geçirdiği belirlenen 8 numaralı evde ortaya çıkmıştır (Duru 2005).
2003 yılında kazılan Erken Neolitik’in II. evresine ait 3. tabakada açığa
çıkarılan 8 numaralı evde (Duru 2005), Tablo 4’te listesi verilen 11 bireyden
oluşan iskelet kalıntıları ele geçirilmiştir. 8 numaralı evin kapısının hemen
dışındaki alandan gün ışığına çıkarılan SK 30 numaralı çocuk iskeleti
(Duru 2005) ile binanın içerisinde ele geçirilen SK 21 ve 28 numaralı bebek
iskeletlerinin, siyah renge sahip olmalarına karşın, kemiklerde büzülme,
küçülme ve çatlaklarla karşılaşılmamasından hareketle ateşe maruz
kalmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu binada ele geçirilen dördü kadın, biri
erkek, biri bebek ve ikisi çocuk olmak üzere toplam 8 iskelette ise şiddetli
yanma izleri saptanmıştır. Bütün kemikleri açık gri, mavimsi beyaz ya da
beyaza dönüşmüş olan, uzun kemiklerde çatlaklar, bütün kemiklerde büzülme
ve küçülmenin saptandığı bu bireyler, yanmış olan 8 numaralı binanın
içerisinde, moloz kalıntılarının altı ile tabanın üzerinde ele geçirilmiştir. Bu
bireylerden SK 24a ve 27’de yanma hafif düzeyde olup çoğunlukla yeşilimsi
siyah ve koyu gri renk yaygındır. İlk bakışta bu bireylere ait kemiklerin
ateşten doğrudan etkilenmediği ya da kuru kemik iken yandıkları izlenimi
edinilmiştir. Bununla birlikte, SK 24a’da uzun kemiklerde mavimsi gri renkle
karşılaşılması, SK 27’de ise uyluk (femur) kemiğinin orta kısmında küçük bir
bölgede gözlemlenen belirgin büzülme ve rengin mavimsi beyaza dönmesi
ile enine ve boyuna çatlaklar, kemiklerin üzerilerinde organik dokular, su ve
yağ gibi maddeleri barındırmakta iken ateşe maruz kaldıklarını (Shipman ve
ark. 1994; Ubelaker 1989; Mays, 1998; McKinley, 2000) göstermiştir. Bununla
birlikte, bu özelliklerin kemiklerin bazı bölgelerinde karşılaşılması, vücudun
bütününün değil, bazı bölümlerinin yüksek ısıdaki ateşle doğrudan temas
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ettiğini göstermektedir. Geri kalan 6 birey ise ateşle doğrudan temas ederek
kemiklerinin mavimsi beyaz ve beyaz renge dönüşmüş, kemiklerinde boyut
küçülmesi, büzülme, eğrilmeler gelişmiştir. Mavimsi beyaz ya da beyaz renk
ise ateşin ısınsının 950-1000 C derecenin üzerine çıktığını, kemiklerindeki
biçimsel değişmeler ise bunların yaş kemik hâlindeyken (Shipman ve ark. 1994;
Ubelaker 1989; Mays, 1998; McKinley, 2000) yandıklarını göstermektedir.
Bu veriler, 8 numaralı binanın dışına gömülen SK 30 numaralı birey
dışındaki bütün bireylerin binanın içinde yer aldıkları, yüksek ısıda yanan
binanın çökmesiyle, bazı bireylerin (SK 21, Sk 24a, SK 27 ve SK 28) ya ateşe
doğrudan maruz kalmadıkları ya da vücutlarının bazı bölümlerinin ateşle
temas ettiğini göstermektedir. Buna karşın SK 24b, SK 25a-d, SK 26 ve SK
29 numaralı bireylerin kısmen ya da bütünüyle yüksek ısıdaki ateşle yüz
yüze kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. İçerisinde in situ çok sayıda arkeolojik
buluntunun ele geçirildiği 8 numaralı ev, Bademağacı’nda ele geçirilen diğer
evlerden farklı olarak 2 odalı yapılmıştır (Duru 2005). Bu yapının ön odasında
bir fırın yer almaktadır. Olasılıkla yangın binanın ana girişini oluşturan
fırının da bulunduğu ön odada çıkmış, bireyler dışarı çıkamadığı için yanarak
hayatlarını kaybetmiş oldukları söylenebilir (Duru 2005; Umurtak ile yapılan
kişisel görüşme Ağustos 2007).
Bu yapıda ele geçirilen birey sayıları, grupta orta erişkin bir erkek, biri
16-18 yaşlarında, ikisi 20-30 yaşlarında, bir diğeri ise 30-45 yaşlarında olan
dört kadın, biri 4,5-5 yaşlarında, diğeri 5-7 yaşlarında bir diğeri ise 12-15
yaşlarında 3 çocuk, ikisi 0-1 aylık, bir diğeri ise 1-2 yaşlarında bebek olmak
üzere toplam 11 bireyin mevcut olduğu saptanmıştır. Eğer yalnızca yangın
esnasında yanmış bireylerin bu evde oldukları kabul edilecek olursa, bu evde
8 kişinin mevcut olduğu, muhtemelen Bademağacı’ndaki bu evde hane halkı
sayısının 8 birey olduğu; bütün bireylerin yangından doğrudan ya da dolaylı
etkilenerek öldükleri kabul edilecek olursa, bu hanede 10 bireyden oluşan
(SK 30 numaralı birey evin dışında ele geçirilmiştir) geniş bir ailenin yaşadığı
söylenebilir. Üretkenlik aşamasında 4 kadına karşın bir erkeğin mevcut olması
ise belki de hanenin çok eşli bir aileden oluştuğuna işaret edebilir.
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Yaş grubu (yıl)

Erkek

Kadın

Toplam

n

%

n

%

N

%

Fetus

-

-

-

-

2

4.2

Bebek (0-2,5)

-

-

-

-

22

45.8

Çocuk (2,5-15)

-

-

1

20.0

5

10.4

Genç Erişkin (15-30)

1

16.7

5

83.3

6

12.5

Orta Erişkin (30-45)

4

40.0

5

50.0

10

20.8

Yaşlı (45+)

2

66.7

1

33.3

3

6.3

Toplam

7

14.6

12

25.0

48

100.0

Tablo 1: Bademağacı topluluğunda bireylerin yaş ve cinsiyet dağılımı

Erkek

Kadın

n/N

%

Kafatası

2/4

50,0

Gövde kemikleri

3/5

Spesifik olmayan enfeksiyon 2/5

n/N

Çocuk

Genel

%

n/N

%

1/4

25,0

0/8

0.0

3/16

18.8

60,0

1/5

20,0

0/20

0,0

4/30

13.3

40.0

0/6

0.0

5/24 20.8

7/36

19.4

Spesifik enfeksiyon

0/5

0.0

0/6

0.0

0/23

0.0

0/35

0.0

C vitamini eksikliği

0/4

0.0

0/5

0.0

0/21

0.0

0/30

0.0

D vitamini eksikliği

0/4

0.0

0/5

0.0

2/23

8.7

2/33

6.1

Osteoporoz

¼

25.0

2/6

33.3

2/17 11.8

5/27

18.5

Cribra orbitalia

0/3

0.0

1/2

50.0

1/16

6.3

2/21

9.5

Porotic hyperostosis

2/4

50.0

1/3

33.3

2/21

9.5

5/28

17.9

Omurda eklem hastalığı

3/3 100.0

2/5

50.0

-

-

5/8

62.5

Gövdede eklem hastalığı

¾

0/5

0.0

-

-

3/9

33.3

75.0

Tablo 2: Bademağacı topluluğunda hastalıkların dağılımı

114

Mine Hipoplazisi

Çürük

n/N

%

n/N

%

I1

3/6

50,0

0/19

0.0

I2

4/9

44.4

2/19

10.5

C

11/14

78.6

6/24

25.0

P1

9/17

52.9

1/26

3.8

P2

8/15

53.3

5/24

20.8

M1

0/11

0.0

2/20

10.0

M2

2/11

18.2

2/18

11.1

M3

3/12

15,0

1/14

7.1

40/95

42.1

19/164

11,6

Genel

Tablo 3: Bademağacı topluluğunda mine hipoplazileri ve diş çürüğü

BH’03 EN3

Yaş grubu

Yaş

SK21

Bebek

0-1 ay

SK 24a

Genç erişkin

SK 24b

Cinsiyet

Yanma durumu

-

Yok

20-30

Kadın

Hafif

Genç erişkin

20-30

Kadın

Şiddetli

SK 25a

Erişkin

30-45

Kadın

Şiddetli

SK 25b

Çocuk

5-7

-

Şiddetli

Sk 25c

Bebek

1-2

-

Şiddetli

SK 26

Genç erişkin

16-18

Kadın

Şiddetli

SK 27

Orta erişkin

30-45

Erkek

Karışık

SK 28

Bebek

0-1 ay

-

Yok

SK 29

Çocuk

12-15

-

Şiddetli

SK 30

Bebek

4.5-5

-

Yok

Tablo 4: Bademağacı’ndan 8 numaralı evden elde edilen bireyler ve yanma durumları
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Çizim 1: Anadolu Neolitik topluluklarında hipoplazi sıklığı

Çizim 2: Neolitik Dönem Anadolu topluluklarında diş çürüğü sıklığı
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Çizim 3: Bademağacı topluluğunda diş aşınması

Çizim 4: Bademağacı topluluğunda ön dişlerde doku kırıkları

117

boş basılacak
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TEPECİK/ÇİFTLİK İNSANLARININ ANTROPOLOJİK
AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA*
Yılmaz Selim ERDAL
Metin ÖZBEK
GİRİŞ
Tepecik/Çiftlik Höyüğü ilk olarak 1960’larda Ian Todd tarafından
yürütülen yüzey araştırmasında tespit edilmiştir. Niğde İli’ne bağlı Çiftlik
İlçesi sınırları içerisinde yer alan höyük ilçe merkezinden yaklaşık 1 km.
uzaklıktadır. Melendiz Ovası’nda yer alan Çiftlik İlçesi’nin denizden
yüksekliği 1500 m. olup ova Melendiz Dağları ile çevrelenmiştir. Pleistosen
Dönemde bir göl olduğu tespit edilen bu iç ovanın Holosen Dönemde ponza
ve kül karışımı bir alüvyon dolgusu ile dolduğu ifade edilmektedir (Bıçakçı
ve Faydalı 2001).
Tepecik/Çiftlik Höyüğü kazı çalışmaları İstanbul Üniversitesi’nden
Doç.Dr. Erhan Bıçakçı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülmektedir.
Tepecik/Çiftlik Höyüğü saptanan kesin sınırları yaklaşık 33.300 m2’lik
bir alanı kapsamakta fakat höyüğün tamamının yaklaşık 6 hektar olduğu
belirtilmektedir. Şimdiye kadar yapılmış kazı çalışmaları sonucunda çevre
ovadan yüksekliği 4-9,6 m. olduğu tespit edilen höyüğe ait 750 m2’lik alan
kazılmıştır (Bıçakçı ve diğ 2007).
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Tepecik/Çiftlik Höyüğü’nde ağırlıklı
olarak Neolitik Dönem ve Kalkolitik Dönemde yerleşimin olduğu saptanmış
Geç Roma-Bizans Dönemine ait çeşitli buluntular ele geçirilmiştir. Temel
olarak 5 tabakası olan höyüğün 1. tabakası Geç Roma-Bizans, 2. tabakası Orta
* Araş. Gör. Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü 06800
Beytepe-Ankara/TÜRKİYE alimetin@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Yılmaz Selim ERDAL, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü 06800 BeytepeAnkara/TÜRKİYE yserdal@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Metin ÖZBEK, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü 06800 Beytepe, Ankara,
mozbek@hacettepe.edu.tr
1 İskeletlerin gün ışığına çıkarılmasında ve incelenmek üzere laboratuvarımıza tesliminde her
türlü kolaylığı sağlayan Doç Dr. Erhan Bıçakçı ve tüm ekibine teşekkür ederiz.
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Kalkolitik, 3. tabakası İlk Kalkolitik, 4. ve 5. tabakaları ise Neolitik Döneme
tarihlendirilmektedir (Bıçakçı ve diğ 2007).
Tepecik/Çiftlik Höyüğü’nden elde edilen insan iskelet kalıntıları Hacettepe
Üniversitesi Biyolojik Antropoloji Laboratuarında bulunmaktadır.
MATERYAL VE METOT
Tepecik/Çiftlik Höyüğü’nden elde edien Geç Roma-Bizans Dönemi
iskeletlerinin neredeyse tamamının yüzey toprağına çok yakın bir seviyede
oldukları görülmüştür. Yöre insanlarından elde edilen bilgiler höyüğün
geçmişte tarla olarak kullanıldığı, bazı zamanlarda ise çeşitli yapılarda
kullanılmak üzere taş alınması yoluyla höyüğün tahribata uğratıldığı
belirtilmektedir (Bıçakçı 2001). Bu nedenle diğer arkeolojik materyal yanı sıra
iskelet kalıntıları çeşitli derecelerde tahribat görmüştür. Halihazırda özellikle
Geç Roma-Bizans Dönemine ait bireylerin çoğunluğu bu tip nedenlerle
tahribata uğramış mezarlarda ele geçirilmiştir.
Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucu (2000-2007 kazı dönemleri)
toplam 71 birey elde edilmiştir. Gün ışığına çıkarılan bireylerden cinsiyetleri
tespit edilenlerin sayısı ise 37’dir. Bu bireylerin 14’ü erkek (%37,8) 23’ü (60,2)
ise kadınlardan oluşmaktadır. Ele geçirilen bireylerin toplamına ait yaş
grupları ve cinsiyet dağılımları Tablo 1 ve 2’de sunulmuştur.
Yaş grupları

N

%

Bebek (0-2.5)

17

23,9

Çocuk (2.5-15)

11

15,5

Genç Erişkin

14

19,7

17

23,9

Yaşlı (45+)

6

8,5

Erişkin Belirsiz

6

8,5

71

100

(15-30)

Erişkin (30-45)

Toplam

Tablo 1. Tepecik/Çiftlik Höyük iskeletlerinin yaş dağılımı (Genel)
1 İskeletlerin gün ışığına çıkarılmasında ve incelenmek üzere laboratuvarımıza tesliminde her türlü
kolaylığı sağlayan Doç Dr. Erhan Bıçakçı ve tüm ekibine teşekkür ederiz.
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Erkek Kadın Toplam
Yaş grupları

N

%

N

%

N

%

3

21,4

11

47,9

14

37,8

Erişkin (30-45)

7

50,0

9

39,2

16

43,2

Yaşlı (45+)

2

14,3

2

8,6

4

10,8

Erişkin Belirsiz

2

14,3

1

4,3

3

8,2

14

100

23

100

37

100

Genç Erişkin

Toplam

(15-30)

Tablo 2. Tepecik/Çiftlik Höyük iskeletlerinin cinsiyet dağılımı (genel)

Daha önce de değinildiği gibi Tepecik/Çiftlik Höyük birkaç yapı katından
oluşmaktadır. Buna paralel olarak gün ışığına çıkarılan iskelet kalıntıları da
bu farklı tabakalanmalardan elde edilmiştir. Tepecik/Çiftlik yerleşmesinden
insan kalıntılarının ele geçirildiği tabakalar erken döneme ait 4. tabaka, yine
erken döneme ait 3. tabaka ve geç döneme ait olan 1. tabakadır. 3. Tabakadan
elde edilen birey sayısının az miktarda oluşu ve 3. ve 4. tabakalar arasında
çok önemli bir geçim örüntüsü farklılığı olmadığından yapılan incelemede
bu tabakalara ait bireyler tek bir topluluk olarak ele alınmıştır. Bu şekilde
inceleme Erken Dönem ve Geç Dönem biçiminde iki alt grup üzerinden
yürütülmüştür.
Tepecik/Çiftlik Höyüğü’nde gün ışığına çıkarılan iskeletlerin yaşlarının
belirlenmesinde erişkinler ve erişkin olmayanlar için farklı yöntemler
kullanılmıştır. Bebek ve çocukların yaş tayinlerinde çoğunlukla dişlerin
kalsifikasyon dereceleri dikkate alınmıştır (Ubelaker 1989). Bu yöntemin yanı
sıra uzun kemik diyafiz uzunlukları ve epifizlerin kaynaşma dereceleri de yine
bu yaş gruplarında yaş tayininde kullanılmıştır (Brothwell 1981; Fazekas ve
Kosa 1978; Sundick 1978). Erişkin bireylerin yaşları belirlenirken ise kafatası
suturlarının kapanma dereceleri, kaburga uçlarındaki, auricular yüzeydeki,
symphysis pubisteki yaşa bağlı değişimler kriter olarak kullanılmıştır (Meindl
ve Lovejoy 1989; Krogman ve İşcan 1986; Loth ve İşcan 1989). İskelet üzerinde
cinsiyet tayinlerinin daha net olarak yapılabildiği genç erişkin yaş grubu
ve daha sonraki yaş gruplarına dâhil bireylerde cinsiyet belirlenmiştir.
Cinsiyetler belirlenirken özellikle pelvis bölgesi olmak üzere kafatası ve
gövde kemiklerinin morfolojilerinden yararlanılmıştır (WEA 1980; Brothwell
1980; Ubelaker 1989).
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BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Demografik Yapı
Tepecik/Çiftlik Höyüğü’nden elde edilen bireylerin sayılarına iki dönem
açısından bakıldığında erken döneme ait 36, geç döneme ait ise 35 birey
olduğu görülmektedir. Birey sayıları göz önünde bulundurulduğunda,
demografik yapılar hakkında kesin yargılarda bulunmanın mümkün
olmadığı, bununla beraber eldeki verilerden hareketle her iki topluluk için
birtakım çıkarsamalarda bulunabileceği görülmektedir.
Topluluklara yaş grupları açısından bakıldığında, erken dönem
topluluğunu oluşturan bireylerin %38,9’unun bebeklerden, %13,9’unun
çocuklardan, %19,4’ünün genç erişkinlerden, %16,7’sinin erişkinlerden,
%2,7’sinin yaşlılardan ve %8,5’inin yaşı tam olarak belirlenemeyen
erişkinlerden oluştuğu görülmektedir. Geç dönem topluluğunun ise
bebeklerin %8,6, çocukların %17,1, genç erişkinlerin %20, erişkinlerin %31,4,
yaşlıların %14,3 ve yaşı tam olarak belirlenemeyen erişkinlerin %8,6 oranında
temsil edilmektedir (Tablo: 3 - 4).
Erkek
Yaş grupları

Kadın

Belirsiz

Toplam

N

%

N

%

N

%

N

%

Bebek (0-2.5)

-

-

-

-

-

-

14

38,9

Çocuk (2.5-15)

-

-

-

-

-

-

5

13,9

Genç Erişkin

3

42,9

4

57,1

0

0

7

19,4

Erişkin (30-45)

3

42,9

3

42,9

0

0

6

16,7

Yaşlı (45+)

0

0

0

0

1

33,3

1

2,7

Erişkin Belirsiz

1

14,3

0

0

2

66,7

3

8,3

Toplam

7

100

7

100

3

100

36

100

(15-30)

Tablo 3. Tepecik/Çiftlik Höyük Erken Dönem iskeletlerinin yaş ve cinsiyet dağılımı

Bebek ve çocuklar birlikte ele alındığında erken dönem topluluğunda bu yaş
grubu %52,8, geç dönemde ise %25,7 temsil edildiği göze çarpmaktadır. Bebek
ve çocuk ölümlülüğü, insan toplumlarının sağlık yapıları ve sosyoekonomik
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durumlarına işaret eden temel bir demografik veri kaynağıdır. Prehistorik
dönemlere bakıldığında, topluluklarda bebek ve çocuk ölümlülüğünün bazen
nüfusun yarısına kadar ulaştığı belirlenmiştir (Erdal 2000; Özbek ve Erdal
2006). Neolitik ve Kalkolitik Döneme tarihlendirilen topluluklarda 0-15 yaş
ölüm oranları Çatalhöyük’te %33,3 (Angel 1971), Çayönü’nde %50,3 (Özbek
1988), Aşıklı Höyük’te %41,8 (Özbek 1998), Değirmentepe’de %83,3 (Özbek
1986) biçimindedir. Bu açıdan bakıldığında Tepecik/Çiftlik Höyüğü erken
dönem topluluğunda tespit edilen bebek ve çocuk oranının diğer verilerle
uyumlu olduğu görülmektedir.
Erkek
Yaş grupları

Kadın

Belirsiz

Toplam

N

%

N

%

N

%

N

%

Bebek (0-2.5)

-

-

-

-

-

-

3

8,6

Çocuk (2.5-15)

-

-

-

-

-

-

6

17,1

Genç Erişkin

0

0

7

43,8

0

0

7

20

Erişkin (30-45)

4

57,1

6

37,5

1

33,3

11

31,4

Yaşlı (45+)

2

28,6

2

12,5

1

33,3

5

14,3

Erişkin Belirsiz

1

14,3

1

6,3

1

33,3

3

8,6

Toplam

7

100

16

100

3

100

35

100

(15-30)

Tablo 4. Tepecik/Çiftlik Höyük Geç Dönem iskeletlerinin yaş ve cinsiyet dağılımı

Yine Anadolu’da Roma, Bizans ve Ortaçağ Dönemine ait topluluklarda
0-15 yaş ölüm oranlarına bakıldığında ise Börükçü’de %16,6 (Sağır ve
diğ 2004), İznik’te %16,6 (Erdal 1996), Yortanlı’da %28,9 (Nalbantoğlu
ve diğ 2000), Değirmentepe’de %36,7 (Özbek 1986), Topaklı %6,3 (Güleç
1987), Tepecik %26,18 (Sevim 1993) ve Karagündüz % 56,1 (Gözlük 2004)
oranlarının belirlendiği görülmektedir. Görülebileceği gibi Tepecik/Çiftlik
Höyük geç dönem topluluğuna ait bulgu da kendi dönemine yakın diğer
topluluklarla (Roma, Bizans ve Ortaçağ toplulukları) genel olarak benzer bir
oran sergilemektedir. Bununla beraber geç dönem bireylerinin höyüğün üst
katmanlarında bulunması, höyük alanının tarımsal faaliyet için kullanılmış
olması aslında bu döneme ait bebek ve çocuklarına ait kalıntıların erken
döneme göre daha az ele geçmesiyle ilişkili olabileceği akla gelmektedir.
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Yukarıdaki duruma zıt olarak Tepecik/Çiftlik Höyük geç dönem
topluluğunda hem erişkin bireylerin hem de 45 yaş üzeri bireylerin erken
döneme nazaran daha sıklıkla temsil edildikleri göze çarpmaktadır. Geç dönem
topluluğunda erişkinlerin oranı %74,3 erken dönem topluluğunda ise bu
oran %47,2’dir (Tablo: 1 - 2). İnsanın çevresine uyarlanma stratejilerinin ve tıp
alanındaki gelişmelerin prehistorik dönemlerden günümüze doğru gelişmesi
gerek Anadolu’da gerekse dünyanın diğer bölgelerinde erişkin yaşa ulaşan
birey sayısını artırıcı bir etkisi olduğu söylenebilmektedir. Bununla birlikte,
Tepecik/Çiftlik Höyüğü erken ve geç dönem topluluklarının demografik
yapıları arasındaki bu farklılığı erişkinlere ait ölüm yaşı ortalamalarında
görememekteyiz (Tablo: 5).
Erken dönem erişkinlerinin ölüm yaşı ortalamaları 30,28 yıl, geç dönem
erişkinlerinin ise 32,35 yıl olarak tespit edilmiştir. Anadolu arkeolojik
topluluklarına ait verilere bakıldığında daha erken dönem topluluklarında
erişkin ölüm yaşı ortalamalarının Çatalhöyük’te 31,5 (Angel 1971),
Çayönü’nde 36,1 (Özbek 1988), Aşıklı Höyük’te 32,0 (Özbek 1998) yıl
olduğunu görmekteyiz.
Geç dönem topluluklarında ise erişkin ölüm yaşı ortalamalarının
Börükçü’de 39,2 (Sağır ve diğ 2004), İznik’te 30,6 (Erdal 1996), Yortanlı’da
37,8 (Nalbantoğlu ve diğ 2000), Değirmentepe’de 34,4 (Özbek 1986), Topaklı
32,8 (Güleç 1988), Tepecik %26,18 (Sevim 1993) ve Karagündüz 37,08 (Gözlük
2004) olduğu görülmektedir.
Erken Dönem

Geç Dönem

Yaşlar

N

Yaşlar

N

Bebek+çocuk+erişkin

11,26

26

21,04

17

Kadınlarda

29,25

4

28,07

7

Erkeklerde

31,66

3

42,33

3

Erkek ve Kadın

30,28

7

32,35

10

Gruplar

Tablo 5: Tepecik/Çiftlik Höyük
ortalamaları
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erken dönem ve geç dönem insanlarında ölüm yaşı

Veriler göz önünde bulundurulduğunda Tepecik/Çiftlik Höyüğü
erken dönem topluluğuna ait erişkin yaş ortalaması değeri benzer dönem
toplulukları açısından normal görünürken, geç dönem topluluğuna ait aynı
değer yine benzer dönemlere göre bir miktar düşük görünmektedir. Geç
dönem erişkinlerinin ölüm yaşı ortalamasının düşük tespitinde ise özellikle
kadın bireylerin ölüm yaşı ortalamalarının etkili olduğu anlaşılmaktadır,
erkeklerde ölüm yaşı ortalaması 42,33 yıl, kadınlarda ise 28,07 yıl olarak
hesaplanmıştır (Tablo: 5). Genel olarak bakıldığında, günümüz geleneksel
topluluklarında erişkinliğe ulaşmış bireyler arasında kadın bireylerin gerek
doğuma ait komplikasyonlar gerekse topluluk içindeki sosyal statüleriyle
ilişkili bir şekilde yaşamsal olarak daha fazla stresle karşı karşıya kaldıkları,
başka bir deyişle beslenme ve hastalık statülerinin erkeklere göre daha kötü
olduğu bilinen bir olgudur. Geç döneme topluluğun ait yaş gruplarına
göre dağılım tablosu (Tablo: 4) incelendiğinde ve genç erişkin bireylerin
yalnızca kadınlardan oluştuğu da dikkate alındığında demografik yapının bu
örüntüsünün ortaya çıkışında cinsiyetler açısından karşılaşılan streslerdeki
farklılığın etkili olduğu söylenebilir.
Topluluklara cinsiyet dağılımları açısından bakıldığında erken dönem
topluluğunda erkek/kadın oranın 1, geç dönem topluluğunda ise 0,43 olduğu
saptanmıştır. Normal bir populasyonda erkek kadın nüfusu oranının 1’e yakın
olması beklendiğinden (Brothwell 1981) geç dönem topluluğunun bir farklılık
sergilediği görülmektedir. Bu farklılık ölü gömme geleneğinden kaynaklanan
bir durum olabileceği gibi höyüğün tafonomisiyle ilgili rastlantısal koşullar
etkisinde de gelişmiş olabilir. Fakat, geç döneme ait genç erişkinler arasında
erkeklerin olmayışı bu dönemde yaşamış kadınların yaşadığı hamilelik
stresi gibi özgün koşularında dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğunu
akla getirmektedir (Acsadi ve Nemeskeri 1970). Kadınların aleyhine olan bu
durumu Sk 24 a ve b örneklemektedir.
2004 yılı kazı döneminde ele geçirilen Sk 24 a iskeleti erişkin bir kadına
aittir. Bireyin kalça kemiğinin hemen üzerinde 38-40 haftalık bir fetüse ait
iskelet kalıntıları ele geçirilmiştir. Biyoarkeolojik çalışmalarda son derece
nadir tespit edilen bu durum hamilelik stresi ve ölümlülük arasındaki ilişkiyi
net bir şekilde anlatır gözükmektedir. Yapılan ilk gözlemlere göre fetüs
üzerinde patolojik bir yapı ile karşılaşılamamıştır. Hamile olan bireyin ise
sakral kısmında sipina bifida, sol sakroiliak ekleminde kaynaşma (ankylosis)
tespit edilmiştir. Bireyin sakroiliak eklemindeki kaynaşma ankylosan
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spondylitis hastalığına işaret etmekle birlikte, diğer eklemlerdeki hastalığa
özgü verilerin azlığı net bir tanı koymayı güçleştirir. Yapılan ölçümler pelvis
giriminin ön-arka çapının (Conjugata Obstetrica) 9 cm. ve transvers çapının
11,2 cm. olduğunu göstermiştir. Rahim kanalından çıkışının başlangıç kısmını
oluşturan pelvis giriminin dar olmasının doğumu zorlaştırıcı bir etkisi
olduğu bilinmektedir ve yukarıda sıralanan değerler sırasıyla kadınlarda
ortalama 11 cm. ve 13,5-14 cm.dir (Binici 2005). Fetüsün pelvis üzerindeki
konumuna dikkatli bakıldığında ise fetüsün yaşının doğum zamanına yakın
olmakla birlikte baş kısmının doğum kanalı tarafında yer almaması da dikkat
çekmektedir. SK 24 a ve dolayısıyla SK 24 b’nin kesin ölüm nedenleriyle ilgili
çalışma sürdürülmekle birlikte ilk bulgular doğum kanalının dar olmasının
ve sakroiliak eklemdeki kaynaşmanın veya fetüsün konumunun nedenler
arasında olabileceği akla gelmektedir.
Sk 24 a ve b bireyleri hamilelik stresiyle ilgili iyi bir örnek oluşturmakla
birlikte geç döneme ait şimdiye kadar elde edilen verilerin azlığı cinsiyet
dağılımı hakkında yorumların ileriki yıllarda ele geçecek yeni buluntular
ışığında yapılmasının daha uygun olacağını düşündürmektedir.
Patolojik Yapı
Raşitizm ve İskorbit: Çoğunlukla bebeklik ve çocukluk döneminde
karşılaşılan metabolizmal hastalıklar olarak raşitizm ve iskorbit hastalıklarına
erken dönemde rastlanmamıştır. Geç döneme ait bebek ve çocukların korunma
durumları bu hastalıkların incelenebilmesine olanak vermediğinden bu
hastalıklar açısından herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır (hastalıklarla ilgili
genel sıklıklar, yaş gruplarına göre dağılımı için bkz. Tablo 6 - 7).
Travmalar: Geç döneme ait toplulukta yaşlı bir erkek bireyde kafatasında
travma gözlenmişken, erken döneme ait toplulukta kafatası travmasına
rastlanmamıştır. Erken dönem topluluğunda iki bireyde (%21,4) gövde
travması tespit edilmişken geç dönemde üç bireyde (42,9) gövde travmasına
rastlanmıştır. Gövde travmaları içinde erken döneme ait SK 58 numaralı
bireyde karşılaşılan ilginçtir. Bu birey aynı zamanda Tepecik/Çiftlik
Höyüğü’nde karşılaşılan başsız ele geçirilen iki iskeletten biridir. Bireyin boyun
omurlarının sağ eklem yüzeyleri eburnation oluşturacak şekilde osteoartrit
sergilemektedir. Bireyin sağ radiusunun alt kısmında, sağ ulnasının orta 1/3,
sol ulnasının alt 1/3’lük kısmında iyileşmiş kırıklar tespit edilmiştir (Resim:
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1). En az iki kaburgasında da iyileşmiş kırık olduğu gözlenen bireyin sağ
dizinde çoğunlukla düşme gibi durumlar sonucu ortaya çıkan osteokondritis
dissecans (Ortner 2003) tespit edilmiştir. Sayılan tüm kemiklerde herhangi bir
yanlış kaynaşma bulgulanmamıştır. SK 58’in her iki ulna kemiğinde gözlenen
travmalar genelde kavga ile ilişkili olduğu düşünülen parry kırığı, radiusunda
gözlenen kırık ise genelde düşme ile ilişkilendirilen Colles kırığı dâhilinde
değerlendirilebilir. Bununla birlikte, ulnada gözlenen kırıklar düşme gibi
nedenlerden de kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle,
kırıkların genel
yayılımı bireyin olasılıkla bir kaza sonucu yüksek bir yerden düşme sonucu
yaralandığını akla getirmektedir. Hem erken dönem hem de geç dönem
bireylerde saptanan travmalar göz önünde bulundurulduğunda, travmaların
kişiler arası şiddetten ziyade, belki de bölgenin dağlık coğrafî yapısıyla ilişkili
bir şekilde, çeşitli kazalarla ilgili olabileceği düşünülmektedir.
Enfeksiyonlar: Her iki döneme ait toplulukta da spesifik enfeksiyona
rastlanmamıştır. Farklı etiyolojileri olabilen spesifik olmayan enfeksiyonlar
ise erken dönem topluluğunda %14 oranında bulgulanırken, geç dönem
topluluğunda %66,6 oranında saptanmıştır. İki dönem arasında hastalık
sıklıklarında farklılık yalnızca oranlarda değil, aynı zamanda yaşa göre
dağılımda da göze çarpmaktadır. Erken dönemdeki örnekler yalnızca
bebeklerde saptanmışken, Geç dönemde 15 yaş üstü bireylerde spesifik
olmayan enfeksiyonların izlerine rastlanmıştır. Geç döneme ait patolojik
örnekler içinde genç erişkin ve erişkin bireylerin tamamının cinsiyetinin
kadın olduğu da belirtilmelidir. Eldeki veriler özellikle kadınların aleyhine bir
durumu içerecek bir şekilde geç dönem topluluğu bireylerinin daha sıklıkla
enfeksiyonel hastalıklarla yüz yüze kaldıklarına işaret etmektedir.
Porotic hyperostosis ve cribra orbitalia: Erken dönem topluluğunda porotic
hyperostosis %57,1, cribra orbitalia %50,0 oranında tespit edilmişken geç dönem
topluluğunda bu değerler sırasıyla %71,4 ve %66,7’dir (Resim 2 - 3). Porotic
hyperostosis ve cribra orbitalia çoğunlukla demir metabolizması ile ilişkili olarak
değerlendirilen kafatasındaki patolojik lezyonlardır (Stuart-Macadam 1992) ve
eski insan topluluklarında beslenme statüsüyle ilgili önemli birer göstergedir.
Enfeksiyonel hastalıklar kadar olmasa da bu tip lezyonlar açısından da geç
dönem topluluğunun daha kötü bir durumda olduğu söylenebilmektedir.
Osteoporoz: Osteoporoz rahatsızlığına erken dönem topluluğunda %25
geç dönem topluluğunda ise %66,6 oranında saptanmıştır. Daha fazla sayıda
15 yaş üstü bireye sahip olan geç dönem topluluğunda osteoporozun daha
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yüksek bir oranda karşımıza çıkması şaşırtıcı değildir, çünkü bilindiği gibi
osteoporoz nadir vakalar dışında yaşla birlikte artışa geçen bir rahatsızlıktır.
Bununla birlikte, her iki toplulukta da bu rahatsızlığın kadın bireylerde tespit
edilmesi gerek sosyal statüleri gerekse hamilelik ve emzirme gibi nedenlerle
beslenme statüleri erkeklere göre daha kötü olan bu cinsiyetin hastalık
açısından dezavantajlı konumunu göstermesi açısından anlamlıdır.
Eklem hastalıkları : Eklem hastalıkları omurlarda ve diğer eklem
yerlerinde olmak üzere kaydedilmiştir. Tepecik/Çiftlik Höyüğü erken
dönem topluluğunda omurlarda osteoartritise %66,6, diğer eklemlerde %50,0
oranında rastlanırken, aynı değerler geç dönem topluluğunda sırasıyla
%100 ve %75 olarak tespit edilmiştir. Her iki toplulukta da eklemlerde
saptanmış osteoartritler hafif düzeydedir. Yine her iki topluluktaki bireylerin
omurlarında genelde hafif düzeyli osteoartrite rastlanmışken, orta ve belirgin
dereceli osteoartrit erişkin bireylerde saptanmıştır (Resim: 4). Cinsiyetler
açısından ise iki dönem arasında belirgin bir farklılık belirlenemezken geç
dönem kadınlarında eklem hastalıklarının daha sıklıkla temsil edildiği
söylenebilir.
ÖLÜ GÖMME ÂDETLERİ
Tepecik/Çiftlik Höyüğü’nün geç dönem topluluğuna ait iskelet
kalıntılarının çok önemli bir kısmı (27 birey) 2000 ve 2001 kazı dönemlerinden
elde edilmiştir. Şimdiye kadar olan süreçte ele geçirilen bireylerin ise yine çok
önemli bir kısmının tüm bir iskelet şeklinde temsil edilmediği belirtilmelidir.
Toprak yüzeyine yakın olmaları nedeniyle çoğunlukla tahribata uğramış
mezarlarda ele geçirilmiş bu bireylerden oluşan geç dönem topluluğunun ölü
gömme âdetleri hakkında bu nedenle net bir şeyler söylemek güçleşmektedir.
Bununla birlikte, geç dönem topluluğu bireylerinin basit toprak mezarlara
gömüldüğü söylenebilir. In situ korunmuş olan bireyler çoğunlukla doğu
batı (atlas-sacrum) istikametinde sırt üstü yatırılmış olup ellerin karında veya
göğüste birleştirildiği gözlenmiştir. Genelde mezar hediyesine rastlanmamış,
sadece bir bireyde kötü korunmuş durumda bir sikke ele geçirilmiştir.
Tepecik/Çiftlik Höyüğü erken dönem topluluğu bireylerine ait gömülerin
de çok önemli bir kısmı basit toprak mezarlardan elde edilmiş mekân altı
gömü sadece iki tane tespit edilmiştir. Geç dönem mezarlarından bir farklılık
olarak erken dönemde çömlek mezarlara da rastlanmıştır. Çömlek mezarlarda
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ele geçirilen bireyler (3 mezar) bir yaşın altındaki bebeklerden oluşmaktadır.
SK 44 numaralı bebeğe ait mezarın çok yakın bir kısmından siyah renkte, SK
45 numaralı bebeğin boyun kısmından kırmızı renkte bir boncuk elde edilmesi
dışında diğer erken dönem mezarlarından hediye elde edilememiştir. Erken
döneme ait mezarlardan bir kısmı ikincil gömülerden oluşmaktadır. Bu
gömülerden birinde (SK 25) birden fazla bireye ait uzun kemikler istiflenmiş,
hemen yan kısmına ise yine birden fazla bireye ait kafatası yerleştirilmiştir. SK
41 ve SK 42 örneklerinde ise yine birden fazla bireye ait uzun kemik kalıntısı
ele geçirilmiş hiçbir kafatasına rastlanmazken az miktarda gövde iskeletine
ait kemik ele geçirilmiştir.
Tepecik/Çiftlik Höyüğü erken dönem topluluğuna ait mezarlardan
iki tanesinde iskeletlerin kafatasları bulunamamıştır. Erişkin olan bu
bireylerden 2004 yılında bulunan SK 26 25-30 yaşlarında bir genç erişkin
olduğu saptanmıştır. Cinsiyetinin kadın olduğu tespit edilen bu birey hocker
pozisyonunda, vücudu güney-kuzey istikametinde ve gövdesi batıya dönük
olarak gömülmüştür. 2007 yılında bulunan SK 58 numaralı bireyin ise
yaklaşık 35-45 yaşlarında erişkin bir kadına ait olduğu saptanmıştır (Resim:
5). Birey batı-doğu istikametinde yatırılmış olup gövdesi güneye bakacak
biçimde gömülmüştür. Bu bireye ait alt sağ köpekdişi ve küçük azı dişi de ele
geçirilmiştir.
Tepecik/Çiftlik erken dönem topluluğunda başsız iskeletlerin ele
geçirilmesinin sonraki dönemlerin etkisi altındaki tafonomik süreçlerle
ilişkili olma ihtimali düşük görünmektedir. Gerek iskeletlerin yalnızca baş
kısımlarının olmayışı ve diğer kısımlarının in situ tespit edilmiş olması, gerekse
erken döneme ait ikincil gömüler gibi farklı uygulamaların mevcudiyeti bu
durumda farklı geleneklerin etkisi olabileceğini akla getirmektedir. Her iki
bireyin de atlas ve axis boyun omurlarının in situ korumasından hareketle
bireylerin başlarının yumuşak dokuları yok olduktan sonra alınmış olduğu
düşünülmektedir. Nitekim, Tepecik/Çiftlik Höyüğü’nün bulunduğu bölgeye
çok yakın olan ve Tepecik/Çiftlik erken dönem topluluğu ile kronolojik
açıdan eş zamanlı evreleri bulunan Köşk Höyük’te de başsız iskeletlerin,
sıvalı kafataslarının ve ayrıca sıvasız kafataslarının ele geçirilmesi (Özbek
2005) Tepecik/Çiftlik Höyüğü’nde tespit edilen başı olmayan bu iki
bireyin kafataslarının erken dönem topluluğu üyelerince alındığı izlenimi
uyandırmaktadır.
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Tepecik/Çiftlik yerleşmesinden başsız gövdelerin ele geçirilmesi
Güneydoğu’daki önemli arkeolojik merkezlerden biri olan Çayönü’nde olduğu
gibi “kafatası kültü” değerlendirmesini gündeme getirebilir (Özbek 2004).
Ek olarak, şimdiye kadar yapılan birçok çalışma Ortadoğu ve Anadolu’nun
birçok neolitik yerleşmesinde kafatasını kil-alçı sıvama geleneğinin varlığını
ortaya koymuştur (Özbek 2005). Bununla bağlantılı olarak, görece yakın
yerleşmelerden Köşk Höyük ve Çatalhöyük’te bu tip uygulamaların tespit
edilmiş olması, özellikle araştırmacılar tarafından aynı kültür bölgesinde
olduğu ifade edilen Köşk Höyük olmak üzere her iki topluluğa ait iskelet
kalıntılarında başsız gömülerin ele geçirilmesi (Bıçakçı ve diğ 2007; Öztan
2007; Hodder 2007), Tepecik/Çiftlik Höyüğü’nden elde edilen başsız
iskeletlerin yakın yerleşmelerde de var olan bir geleneğe ait uygulamaların
bir parçası olabileceğini akla getirmektedir. Bununla birlikte, bu varsayımsal
düşüncelerin netliğe kavuşabilmesi ve yeni bilgilerle desteklenmiş yorumların
yapılabilmesi için önümüzdeki yıllarda Tepecik/Çiftlik Höyüğü erken
dönemine ait iskelet kalıntılarından bu konularla ilişkili yeni bilgilerin elde
edilmesini beklemenin doğru olacağı düşünülmektedir.

SONUÇ
2000 yılında başlayan Tepecik/Çiftlik Höyüğü kazılarından elde edilen
insan iskelet kalıntıları gerek höyüğün yoğun bir şekilde tarla olarak
kullanımı gerekse höyük mimarî yapısını oluşturan duvarlardan taşların
alınması nedeniyle çoğunlukla kötü korunmuş olarak ele geçirilmiştir. Erken
ve geç dönem topluğunu oluşturan bireylerin kötü korunmuş olmaları ve
sayılarının az olması temel olarak yaşam biçimleri bağlamında incelemeyi
kısıtlamıştır. Bununla birlikte iki dönem topluluğu arasında demografik
yapıda ve patolojik yapıda saptanan farklılıklar bu grupların yaşam biçimleri
arasında bir farklılığın ipuçlarını oluşturmaktadır. Ölü gömme âdetleri
açısından bakıldığında birbirinden ayrı iki kültür olarak karşımıza çıkan erken
ve geç dönem topluluklarıyla ilişkili olarak önümüzdeki yıllarda yapılacak
antropolojik çalışmaların konunun farklı açılardan görülmesine olanak
sağlaması açısından daha net bir şekilde irdelenmesini sağlayacağı açıktır.
Şimdiye kadar yapılan arkeolojik incelemeler, hem bulunduğu bölge
hem de yer aldığı kronolojik zaman dilimi göz önünde bulundurulduğunda,
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Kapadokya bölgesindeki ve Orta Anadolu’daki önemli arkeolojik
merkezlerden biri olan Tepecik/Çiftlik Höyüğü’nde ileriki yıllarda yapılacak
kazılar sonucunda ele geçirilecek buluntuların bölgenin kültürel geçmişi
hakkında önemli bilgiler vereceği düşünülmektedir.
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Tablo 7: Tepecik/Çiftlik geç dönem iskeletlerinin hastalıklarının yaş gruplarına göre dağılımı
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KYZİKOS İSKELETLERİNİN DENTAL ANALİZİ
Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU*
Füsun YAŞAR
Ayhan YİĞİT
Ayla SEVİM EROL
GİRİŞ
Kyzikos antik kenti, Balıkesir İli Erdek İlçesi sınırları içinde, ErdekBandırma karayolu üzerinde, Erdek’ten 8 km. doğuda yer almaktadır. Kente
ait kalıntılar kuzeyde Dindymos (Ayı Dağı), Hamamlı ve Belkıs (Yeniköy)
köyleri, batıda Düzler Köyü, güneyde Marmara Denizi, doğuda Aşağıyapıcı
Köyü ve Bandırma Körfezi ile çevrilidir. Propontis’te (Marmara Denizi) üç
doğal limana sahip stratejik açıdan hem anakara, hem de Kapıdağı’nı kontrol
edebilecek konumdadır. Kyzikos yerleşme yerine Tunç Çağından itibaren
yerleşildiği kabul edilmesine karşın, şimdilik henüz bunu destekleyecek
arkeolojik bulgular yoktur (http://www.kyzikos.net/son-haberler/tarihce.
html).
Kyzikos’ta 1988–1997 yıllarında Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Abdullah Yaylalı başkanlığında kazılar yapılmış, 1997 yılından
başlayarak bir süre ara verildikten sonra, 2006 yılında Atatürk Üniversitesi
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nurettin Koçhan’ın bilimsel başkanlığında
yeniden başlatılmıştır (http://www.kyzikos.net/).
Kyzikos kazı çalışmaları, kentin kuzeybatısında yer alan batı nekropol
alanı (M.S. 2. yy.) ve MS 2. yüzyılda yapılmış bir tapınma yeri olan ve daha
*
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Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 58140, Sivas/ TÜRKİYE.
Dr. Z. Füsun YAŞAR, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp A.B.D., Ankara /
TÜRKİYE.
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TÜRKİYE.
Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji
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sonra depremle yıkılan Bizans ya da Ortaçağda doğu ve güney yönü mezarlık
alanı olarak kullanılan Hadrianus Tapınağı olmak üzere iki farklı alanda
sürdürülmektedir. Tapınak, Bandırma-Erdek karayolu üzerindeki Düzler
Köyü’nün girişinde, yolun hemen kuzeyinde yer almaktadır. Denizden
yaklaşık 500-600 m. uzaklıkta olan tapınak yıkıntıları belli bir yükselti
oluşturmuş, mezarlarda bu alana yerleştirilmiştir. Kentin batı nekropolünde
bulunan 1 adet lâhit ve 1 adet oda mezar M.S. 2. yy.a, Hadrianus Tapınağı’ndan
çıkarılan 4 adet kiremit mezar ve 2 adet küp mezar da Bizans ya da Ortaçağa
aittir. Lâhit mezar ile oda mezarda ölü hediyelerine rastlanmıştır (Nurettin
Koçhan sözlü görüşme).
Bu çalışmada, 06 Temmuz - 06 Ağustos 2007 tarihlerinde Kyzikos
antik kenti batı nekropol alanından ve Hadrianus Tapınağı’ndan çıkarılan
iskeletlere ait diş ve çeneler incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda
Kyzikos insanlarının ağız ve diş sağlığı ve yaşam tarzları konusunda bulgulara
ulaşılmıştır.
MATERYAL – METOT
Kyzikos’ta yapılan kazı çalışmalarında iskelet bilgisine sahip bir uzmanın
bulunamayışı, iskeletlerin karışık bir biçimde toplanmasına neden olmuştur.
Böylece mezarlık alanlarından elde edilen alt ve üst çenelerin hangi bireylere
ait olduğu saptanamadığından, çeneler ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Öncelikle iskeletlerin temizlik ve onarım işlemlerinin ardından, birey sayısı
belirlenmeye çalışılmış, daha sonra cinsiyet tayini ve yaş tahmini yapılmıştır.
Cinsiyet tayini yapılırken, öncelikle alt çene, üst çene ve dişlerdeki cinsiyet
kriterlerine bakılmış, üst çeneye sahip üç kafatasında ise, kafataslarının
gösterdiği cinsiyet kriterleri dikkate alınmıştır (WEA,1980); yaşlandırmada
ise, bebek ve çocuklarda dişlerin sürme zamanına göre geliştirilen dental
yaşlandırma (Ubelaker, 1978; Brothwell, 1981; Krogman ve İşcan, 1986), genç
erişkinlerde daimî dişlerin köklerinin kapanması (Ubelaker, 1978), erişkin
bireylerde ise sutural yaşlandırma (Olivier, 1969; WEA, 1980) ve dental
aşınma (Brothwell, 1981; Hillson, 1990) gibi metotlar kullanılmıştır. Diş
aşınma dereceleri Bouville ve arkadaşlarının (1983) geliştirmiş olduğu diş
aşınma ölçeğine göre yapılırken, dişlerde ve çenelerde mevcut diğer patolojik
lezyonlar, Brothwell’in (1981), Hillson’ın (1990), Buikstra ve Ubelaker’ın, (1994)
çalışmalarından yararlanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde
SPSS 11.0 programı kullanılmıştır.
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BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
1.

Diş ve Çene Sayısı

Kyzikos antik kentinin batı nekropolünde bulunan lâhit ve oda mezardan
(M.S. 2. yy.), Hadrianus Tapınağı’nda bulunan kiremit mezardan (Bizans ya
da Ortaçağ) elde edilen alt ve üst çenelerin ve dişlerin dağılımı Tablo 1 ve
Tablo 2’de verilmiştir. Hadrianus Tapınağı’nda bulunan küp mezarlardan
çıkarılmış herhangi bir diş ve çene buluntusu mevcut değildir.
Lâhit, oda ve kiremit mezarlardan elde edilen toplam 27 çenenin %
59,26’sı alt çene (n: 16), % 40,74’ü ise üst çene olarak belirlenmiştir (n:11). Bu
çenelerin % 25,93’ü kadın (n: 7), % 51,85’i erkek (n: 14) ve % 22,22’si cinsiyeti
saptanamayan bireyler (n: 6) olarak belirlenmiştir (Grafik: 1). Çenelerin %
77,78’i lâhit mezardan (n: 21), % 11,11’i oda mezardan (n: 3), % 11,11’i kiremit
mezardan (n: 3) bulunmuştur (Grafik: 2).
Lâhit, oda ve kiremit mezarlardan elde edilen toplam 277 daimî dişin %
56,68’i alt çeneye (n: 157), % 43,32’si ise üst çeneye aittir (n:120). Bu dişlerin
% 25,27’si kadın (n: 70), % 54,51’i erkek (n: 151) ve % 20,22’si cinsiyeti
saptanamayan bireyler (n: 56) olarak belirlenmiştir (Grafik: 3). Daimî dişlerin
% 79,42’si lâhit mezardan (n: 220), % 9,03’ü oda mezardan (n: 25) ve % 11,55’i
kiremit mezardan (n: 32) bulunmuştur (Grafik: 4).
Lâhit mezardan elde edilen alt çene ve üst çene dişleri birlikte
değerlendirildiğinde; dişlerin 6,82’sini 1. kesiciler, % 10,91’ini 2. kesiciler, %
13,64’ünü köpek dişleri, % 16,36’sını 1. küçük azı dişleri, % 13,64’ünü 2. küçük
azı dişleri, % 13,64’ünü 1. büyük azı dişleri, % 15’ini 2. büyük azı dişleri ve
% 10’unu 3. büyük azı dişleri oluşturmaktadır (Grafik: 5). Lâhit mezarda yaşı
saptanabilen 19 çenenin, % 42,11’i (n: 8) genç erişkin (17-24,9), % 47,37’si (n:
9) orta erişkin (25-44,9), % 10,53’ü ise (n: 2) ileri erişkin (45+) yaş grubunda
belirlenmiştir.
Oda mezardan elde edilen dişlerin % 92’si (n: 23) alt çeneye aittir. Alt çene ve
üst çene dişleri birlikte değerlendirildiğinde; kesici dişlere hiç rastlanmazken,
dişlerin % 4’ünü köpek dişleri, % 20’sini 1. küçük azı dişleri, % 16’sını 2.
küçük azı dişleri, % 20’sini 1. büyük azı dişleri, % 28’ini 2. büyük azı dişleri ve
% 12’sini 3. büyük azı dişleri oluşturmaktadır (Grafik: 6). Oda mezarda yaşı
saptanabilen 3 alt çenenin hepsi orta erişkin (25-44,9) yaş grubundadır.
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Tablo 1: Kyzikos antik kentinde bulunan alt ve üst çenelerin mezar tiplerine ve cinsiyetlere göre dağılımı
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Tablo 2: Kyzikos antik kentinde bulunan alt ve üst daimî dişlerin mezar tiplerine ve cinsiyetlere göre dağılımı
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Kiremit mezardan elde edilen alt çene ve üst çene dişler birlikte
değerlendirildiğinde; dişlerin % 12,5’ini 1. kesiciler, % 15,63’ünü 2. kesiciler,
% 18,75’ini köpek dişleri, % 15,63’ünü 1. küçük azı dişleri, % 12,5’ini 2. küçük
azı dişleri, % 12,5’ini 1. büyük azı dişleri ve % 12,5’ini 2. büyük azı dişleri
oluşturmaktadır. Bu çenelerde 3. büyük azı dişlerine rastlanmamıştır (Grafik:
7). Bu alandan, cinsiyetini belirlenemeyen ileri erişkin (45+) bir bireye ait bir
alt çene ve orta erişkin (25-44,9) yaş grubunda değerlendirilen bir kadın bireye
ait, hem alt hem de üst çene mevcuttur.

2. Diş ve Çene Patolojileri
Diş ve çenede oluşan patolojik olguların, incelenen toplumların ağız ve diş
sağlıklarını ortaya koyan, aynı zamanda beslenme biçimleri, besin hazırlama
teknikleri, kültürel alışkanlıkları gibi birçok konuda bilgi veren önemli veri
kaynaklarıdır. Bu kapsamda Kyzikos antik kentinden çıkan çene ve dişler,
cinsiyet faktörü de göz önünde tutularak mezar tiplerine göre paleopatolojik
açıdan ayrı ayrı incelenmiş ve bu bireylerde diş aşınması, diş çürüğü,
hypoplasia, diştaşı, premortem (ölüm öncesi) diş kaybı ve alveol kaybı gibi
lezyonlar belirlenmiştir.
i) Diş çürüğü: Freeth (2000) şeker ve nişasta gibi karbonhidratların
sindirilmesinden sonra mikroorganizmalar tarafından salgılanan asitin
çürüğe neden olduğunu söylemektedir. Diş çürüğünün oluşması için,
hızla asit ortaya çıkarabilen karyojenik bakterilerin ve asidin yapılabilmesi
için gerekli karbonhidratların ortamda bulunması gerekir (Akyüz, 1990).
Pindborg (1970) diş çürüklerini, ilerleyen diş yapısı bozulmasının, mikrobiyal
aktivite tarafından diş yüzeyinde başlatıldığı bulaşıcı bir hastalık olarak
tanımlanmaktadır. Kemiğin yıkıcı etkisinin aksine, dişin sert dokusunun
harabiyeti, lytic bakteri hareketinin doğrudan bir sonucudur (Ortner ve
Putschar, 1985).
Kyzikos antik yerleşim yerinden elde edilen dişler mezar tiplerine göre
diş çürüğü açısından incelenmiştir. Buna göre, lâhit mezarda bulunan 220
daimî dişin 18’inde (% 8,18) diş çürüğüne rastlanmıştır. Kadınlarda bu oran %
2,38, erkeklerde % 9,93, cinsiyeti saptanamayan bireylerde ise % 8,11’dir. Diş
çürüğü alt çenede 116 dişin 13’ünde (% 11,21), üst çenede 104 dişin 5’inde (%
4,81) gözlenmiştir. Görüldüğü üzere, alt çene dişleri üst çene dişlerine göre,
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erkeklerde diğer erişkin bireylere göre bu lezyondan daha yüksek oranda
etkilenmiştir. Aynı zamanda kesici dişlerde çürük oluşumuna rastlanmazken,
arka dişler kompleks yapılarından dolayı bu oluşumdan daha fazla
etkilenmiştir (Grafik: 8). Diş çürükleri, dişlerde görülme yüzeyleri açısından
incelendiğinde ise, özellikle kole çürükleri (% 55,56) dikkat çekicidir (Tablo:
3 ve Grafik: 9).
Çürük Yüzeyleri

n

%

10

55,56

Mesial

3

16,67

Buccal

3

16,67

Oklüzyal

1

5,56

Arayüz

1

5,56

Toplam

18

100

Kole

n: Çürük sayısı
Tablo: 3 ve Grafik 9: Lâhit mezarda diş çürüğü görülme yüzeyleri

Oda mezarda çürük açısından incelenen 25 daimî dişten 1’inde (% 4) bu
oluşum saptanmıştır. Erkeklerde incelenen 10 dişin hiçbirinde diş çürüğü
gözlenmezken, bu lezyon sadece cinsiyeti belirlenemeyen bireylere ait 15 dişin
1’inde (sol M1) (% 66,67) mevcuttur. Kiremit mezarda ise çürük açısından
incelen 32 dişin hiçbirinde bu oluşuma rastlanmamıştır.
ii) Hypoplasia: Hypoplasia amelogenesis sürecinde kendini gösteren bir
aksama sonucu mine tabakasının kalınlığında ortaya çıkan kusur olarak
tanımlanmaktadır (Goodman ve diğ., 1980; Brothwell, 1981; Lukacs,
1989). Bu oluşuma mine yüzeyinde çizgi, bant ve küçük çukurlar şeklinde
rastlanmaktadır (Lukacs, 1989; Hillson, 1990; Blakey ve diğ., 1994; Wood, 1996)
ve bu lezyon sarı, krem/beyaz, turuncu ve kahverengi gibi değişik renklerde
görülmektedir (Buikstra ve Ubelaker, 1994). Kronik beslenme yetersizliği, bazı
metabolizma bozuklukları, yüksek ateşle seyreden bazı çocuk hastalıkları,
bağırsak enfeksiyonları veya kronik A ve D vitamini eksikliği bu oluşuma
neden olan faktörler arasındadır (Özbek, 2000).
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Lâhit mezarda incelenen 220 daimî dişten 136’sında (% 61,82) hypoplasia
gözlenmiştir. Kadınlarda 42 dişin 22’sinde (% 52,38), erkeklerde 141 dişin
94’ünde (% 66,67), cinsiyeti belirlenemeyen bireylere ait 37 dişin 20’sinde
(% 54,05) bu lezyon saptanmıştır. Görüldüğü üzere, bu oluşumdan erkekler
diğer bireylere göre daha fazla etkilenmiştir. Hypoplasia alt çene dişlerini (%
63,79), üst çene dişlerine (% 59,62) göre daha fazla etkilemiştir. Brothwell’in
(1981) derecelendirme sistemine göre, bu dişlerde hypoplasia genelde belirgin
düzeyde (% 41,91) görülmektedir. Ön dişlerin sayıca daha az olması göz
önünde bulundurulduğunda, bu oluşumdan en fazla köpek dişleri, 2. küçük
azı dişleri ve 1. büyük azı dişlerinin etkilendiği anlaşılmaktadır..
Oda mezarda incelenen 25 daimi dişin 3’ünde (%12) yine bu oluşuma
belirgin derecede rastlanmıştır. Erkek bireylere ait dişlerde hypoplasia oluşumu
görülmezken, cinsiyeti belirlenemeyen bireylere ait 15 dişin 3’ünde (% 20)
lezyon saptanmıştır. Kiremit mezarda ise, incelenen 32 daimî dişin 12’sinde
(% 37,5) ileri derecede hypoplasia oluşumuna rastlanmıştır. Bu lezyon sadece
kadın bireye ait 28 dişin 12’sinde (% 42,86) mevcuttur. Kiremit mezarda
hypoplasia üst çene dişlerini (% 42,86), alt çene dişlerine (% 33,33) göre
daha fazla etkilerken, oluşumdan en fazla etkilenen 1. küçük azı ve köpek
dişleridir.
iii) Diş taşı: Diş taşı, dental plağın mineralleşmesi sonucunda oluşan,
genellikle diş etinin diş tacıyla sınır teşkil ettiği yerde meydana gelen inorganik
bir birikimdir (Brothwell, 1981; Ortner ve Putschar, 1985; Lukacs, 1989). Diş
taşı ağız hijyenini en iyi gösteren kriterlerden biridir.
Lâhit mezarda incelenen toplam 220 daimî dişin 13’ünde (% 5,91) diştaşına
rastlanmıştır. Kadınlarda 42 dişin 5’inde (% 11,9), erkeklerde 141 dişin 5’inde
(% 3,55), cinsiyeti belirlenemeyen bireylere ait 37 dişin 3’ünde (% 8,11) diştaşı
mevcuttur. Diş taşı üst çene dişlerini (% 7,69) alt çene dişlerine (% 4,31) göre
daha fazla oranda etkilerken, oluşumdan en fazla etkilenen dişler 2. kesici
ve 2. küçük azı dişleridir. Brothwell’in (1981) derecelendirme sistemine göre
değerlendirildiğinde, diş taşı oluşumu az derecededir.
Oda mezarda incelenen 25 daimî dişin hiçbirinde bu oluşum gözlenmemiştir.
Kiremit mezarda ise, incelenen 32 daimî dişin 6’sında (% 18,75) az derecede
iken, sadece kadınlarda yapılan değerlendirmede 28 dişin 6’sında (% 21,43)
mevcuttur. Diş taşı üst çene dişlerini (%21,43) alt çene dişlerine (% 16,67) göre
daha fazla oranda etkilemiştir ve oluşumdan sadece 1. ve 2. kesici dişler ve
köpek dişleri etkilenmiştir.
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iv) Apse: İleri derecedeki diş çürükleri ya da aşırı diş aşınmasının ardından
pulpa boşluğunun iltihaplanmasını ifade eden apse oluşumuna (Buikstra
ve Ubelaker, 1994) lâhit, oda ve kiremit mezarlardan elde edilen çenelerin
hiçbirinde saptanmamıştır.
v) Ölüm öncesi (premortem) diş kaybı: Premortem diş kaybı, bireyin ölümünden
önce meydana gelen diş kaybıdır. Lezyona genellikle ileri derecedeki çürük
ve aşınma, yoğun diş taşı birikimi ile önemli periyodontal rahatsızlıklar
ve travmalar neden olmaktadır (Brothwell, 1981; Hillson, 1990; Ortner ve
Putschar, 1985).
Lâhit mezardan çıkan çenelerde mevcut 289 alveol ölüm öncesi diş
kaybı açısından incelenmiş ve 11 alveolde (% 3,81) bu olguya rastlanmıştır.
Kadınlarda 74 alveolün 6’sında (% 8,11), erkeklerde 187 alveolün 3’ünde (%
1,60), cinsiyeti belirlenemeyen bireylere ait çenelerde 28 alveolün 2’sinde
(% 7,14) premortem diş kaybı söz konusudur. Premortem kayıplar üst çenede
(% 6,77) alt çeneye (1,28) göre daha fazladır, ayrıca genelde arka dişlerde ön
dişlere göre, 1. büyük azı dişlerin de diğer diş gruplarına göre daha fazla
kayıp söz konusudur.
Oda mezardan çıkan çenelerde incelenen 28 alveolden 1’inde (% 3,57) ölüm
öncesi diş kaybı belirlenmiştir. Erkekler ayrı değerlendirildiğinde, incelenen
12 alveolün 1’inde (sağ M3) bu olgu tespit edilmiştir (% 8,33).
Kiremit mezarda ise 44 alveol ölüm öncesi diş kaybı açısından incelenmiş
ve 8 alveolde (% 18,18) kayıp olduğu tespit edilmiştir. Kadınlarda 31 alveolün
2’sinde (% 6,45), cinsiyeti belirlenemeyen bireylerde 13 alveolün 6’sında (%
46,15) premortem diş kaybı mevcuttur, oluşumdan sadece alt çene (% 27,59),
özellikle de arka diş grupları etkilenmiştir.
vi) Alveol kaybı: Periyodontal hastalıklar mikroorganizmaların etkisiyle,
diş etinin iltihaplanması sonucunda, diş eti ve alveol kemik çekilmesini ifade
etmektedir (Brothwell, 1981; Roberts ve Manchester, 1995; Özbek, 1997).
Alveol kaybı periyodontal hastalıklar içinde değerlendirilmekte ve özellikle
ileri derecede aşınma, çürük, yoğun diş taşı birikimi, apse ve ağız hijyeninin
bozukluğu gibi etmenler alveol kaybına yol açabilmektedir.
Lâhit mezardan elde edilen toplam 21 çene ve oda mezardan elde edilen
toplam 3 çene alveol kaybı açısından incelenmiş ve çenelerin hepsinde az da
olsa oluşuma rastlanmıştır. Kiremit mezardan elde edilen toplam 3 çeneden
2’sinde (% 66,67) alveol kaybı gözlenmiştir. Kiremit mezarda alveol kaybı
yalnızca bir kadına ait alt ve üst çenede mevcuttur.
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viii) Diş aşınması: Diş aşınması, çiğneme esnasında dişlerin birbirlerine
sürtünmeleri ve bu arada çiğnenen gıda içerisindeki sert cisimlerin yol açtığı
tahribat sonucu diş minesinin giderek eskimesi şeklinde tanımlanmaktadır.
Diş aşınması; besinlerin sertlik derecesi, hazırlanma biçimi ve bir ölçüde de
diş sisteminin genetik yapısıyla ilgilidir (Özbek, 2000).
Lâhit mezarda incelenen 220 daimî dişin 194’ünde (% 88,18) çeşitli
derecelerde aşınmalar mevcuttur. İncelenen dişlerde en fazla rastlanan aşınma
derecesi 2 düzeyindedir (Grafik: 10). Genel olarak bakıldığında bu oluşumdan
en fazla etkilenen diş grupları 2. küçük azı ve 1. büyük azı dişleridir ki, bu
diş gruplarında incelenen bütün dişlerde aşınma tespit edilmiştir (Grafik: 11).
Aşınmadan üst çene dişleri ( % 92,31) alt çene dişlerine (% 84,48) göre daha
fazla etkilenirken; kadınlarda incelenen 42 dişin 41’inde (% 97,62), erkeklerde
incelenen 141 dişin 121’inde (% 85,82) ve cinsiyeti belirlenemeyen bireylerde
incelenen 37 dişin 32’sinde (% 86,49) diş aşınması saptanmıştır. Kadınlarda
en fazla rastlanan aşınma derecesi 3-, erkeklerde 2, cinsiyeti belirlenemeyen
bireylere ait dişlerde ise 1, 2 ve 3 düzeyindedir. Görüldüğü üzere bireylerde
aşınma dereceleri birbirine yakın düzeydedir.
Oda mezarda incelenen 25 daimî dişin hepsinde çeşitli derecelerde
aşınmalar saptanmıştır. İncelenen dişlerde en fazla rastlanan aşınma derecesi
4+ düzeyindedir (Grafik: 12). Genel olarak bakıldığında bu oluşumdan en
fazla etkilenen diş grupları 1. ve 2. büyük azı dişleridir (Grafik: 13). Erkeklerde
en fazla rastlanan aşınma derecesi 4+, cinsiyeti belirlenemeyen bireylere ait
dişlerde ise 3+ düzeyindedir.
Kiremit mezarda incelenen 32 daimi dişin 31’inde (% 96,88) çeşitli
derecelerde aşınmalar saptanmıştır. İncelenen dişlerde en fazla rastlanan
aşınma derecesi 4 düzeyindedir (Grafik: 14). Genel olarak bakıldığında bu
oluşumdan en fazla etkilenen diş grupları 2. kesici ve köpek dişleridir (Grafik:
15). Kadınlarda incelenen 28 dişin 27’sinde (% 96,43), cinsiyeti belirlenemeyen
bireylerde incelenen 4 dişin hepsinde diş aşınması saptanmıştır. Kadınlarda
en fazla rastlanan aşınma derecesi 4, cinsiyeti belirlenemeyen bireylere ait
dişlerde ise 6 düzeyindedir.
Aynı döneme tarihlendirilen (M.S. 2. yy.) lâhit ve oda mezardan çıkan
dişler bir arada değerlendirildiğinde, incelenen 245 dişin 219’unda (% 89,39)
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çeşitli derecelerde aşınmalar saptanmıştır. Bu oluşumdan en fazla etkilenen
diş grupları Grafik 16’da ve en fazla görülen aşınma dereceleri Grafik 17’de
gösterilmektedir. Buna göre M.S. 2. yüzyıla tarihlendirilen lâhit ve oda
mezarda elde edilen daimî dişlerde en fazla rastlanan aşınma derecesi 2’dir.
Kyzikos batı nekropolünde aynı döneme tarihlendirilen (M.S. 2. yy.) lâhit
ve oda mezardan çıkan çene ve dişler paleopatolojik açıdan bir arada
değerlendirildiğinde, elde edilen sonuç Tablo 4’te gösterilmektedir. Buna
göre bu dönemde diş çürüğüne % 7,76, hypoplasia oluşumuna % 56,73, diş
taşına % 5,31, ölüm öncesi (premortem) diş kaybına % 3,79, alveol kaybına %
100 oranında rastlanmaktadır. Apse oluşumu incelenen çenelerin hiç birinde
saptanmamıştır.
Kadın

Erkek
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Dental Lezyonlar
Çürük (diş)

GENEL

B

G

%

B

G
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14
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7,69
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Hypoplasia (diş)
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22

52,38
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52 23 44,23

245 139

Diştaşı (diş)

42

5

11,9
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5

3,31
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3

5,77

245

13

5,31

Apse (alveol)

74

0

0

199

0

0

44

0

0

317

0

0

Premortem D.K. (alveol)

74

6

8,11

199

4

2,01

44

2

4,55

317

12

3,79

5

5

100

14

14

100

5

5

100

24

24

100

Alveol Kaybı (çene)

Tablo 4: Kyzikos batı nekropolünden (M.S. 2. yy) çıkan çene ve dişlerde görülen patolojik
oluşumlar ( lâhit + oda mezar)

Kyzikos antik kentinden çıkan ve farklı dönemlere tarihlendirilen
mezar tiplerinden elde edilen dişler ve çeneler paleopatolojik açıdan
değerlendirildiğinde, özellikle oda ve kiremit mezardan çıkan materyalin az
sayıda olması, mezarlar arası karşılaştırmayı sağlıklı kılmayacağından, M.S.
2. yüzyıla tarihlendirilen lâhit ve oda mezar diş ve çene patoloji sonuçları bir
arada ele alınmış ve diğer eski Anadolu toplumlarından elde edilen diş ve
çene patoloji sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır (Tablo: 5).
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Uzel ve diğ. (1988)
Eroğlu (1998)
GÖZLÜK VE DİĞ., 2008
Gözlük ve diğ., 2005
Erdal (1996)
Erdal (2003)
Gözlük (2004)
Gözlük ve diğ. (2004)
Güleç (1989)
Şimşek ve diğ. (2008)

Araştırıcı
2,9
4,3
2,92
3,93
3,01
5,56
3,21
11,27
2,85
10
5,2
5,4
9,8
11,11
9,52
8,7
7,76
4,68
10,88
9,6
6,36
11,75
7,3
28,42

3,7
2,8
13,79
31,51
27,4
20,15
2,8
87,5
9,28
35
60,3
22,73
64,54
56,73
11,7
36,80
75,4
24,91
30,42
5,7
51,01

9,5
64
1,58
20.89
17,7
20,15
15,18
66,6
11,26
12,5
14,76
80
50,52
5,31
16,96
59,28
57,2
25,9
47
58,88
7,26
0
1,63
3,93
5,1
1,86
1,72
2,21

5,4

25
3,56
2,58
26,66
3,90
-

26,3
20,2

Çürük Hypoplasia Diştaşı Apse
%
%
%
29,4
36,6
57,9
60,98
90
12,70
82,31
100
33,33
70,83
33,1
40,64
39,74
100

7,6
27,8
15,65
7,6
19,79
9,17
13,8
7,89
3,7
3,4
17,5
11,11
14,2
16,04
3,79
7,61
7
12
18,73
18,28
34,24

Periodontal
Hastalıklar Premortem
%
%

Tablo 5: Kyzikos batı nekropolünde (M.S. 2. yy.) lahit ve oda mezarlardan çıkan çene ve dişlerde görülen patolojik oluşumların, diğer eski
Anadolu toplumlarıyla karşılaştırılması

Dönem

Yer

SONUÇ
1) Kyzikos antik kentinden çıkarılan çene ve dişler çoğunlukla genç ve orta
erişkin bireylerden oluşmuştur.
2) Farklı dönemlere ait mezarlardan çıkarılan dişlerin aşınma dereceleri
genelde az ya da orta düzeydedir. İleri derecede aşınmaya çok fazla
rastlanmamıştır. Bu da beslenmelerinin tarıma dayalı olmakla birlikte, besinlerin
içerisinde iri ve sert taneli maddelerin olmadığını düşündürmektedir.
3) Hypoplasianın yüksek oranda olması yetersiz beslenmenin belirtisi
olabilir. Dişlerdeki belirgin hypoplasia dişin mine tabakasında porotik yapıya
neden olmakta, bunun da diş taşı oluşumunu hızlandıracağı ve daha yüksek
oranda diş taşı oluşumu beklenirken, verilerden diş taşı oranının düşük
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum diştaşlarının çeşitli nedenlerle düşmüş
olabileceğini akla getirmektedir.
4) Alveol kaybı genelde az düzeyde olmakla birlikte, kaybın olması
bireylerin ağız bakımının çok da iyi olmadığının bir göstergesidir.
5) İleri derecede aşınma ve çürüğün çok fazla olmayışı, ölüm öncesi diş
kaybının düşük çıkmasını etkilemiştir. Bunun yanı sıra ileri erişkin bireylerin
sayıca az olması da bu sonucun diğer bir etkenidir.
6) Kyzikos verimli toprakları sayesinde zeytincilik, bağcılık ve şarapçılıkta
ekonomik anlamda oldukça ileri gitmiştir. Bu yerleşim yerinin deniz
kenarında olması nedeniyle, buradan yaşamış olan insanların beslenmesinde
deniz ürünlerine de yer verdiği düşünülmektedir.
7) M.S. 2. yüzyıla tarihlendirilen lâhit ve oda mezardan çıkan çene ve dişlerin
bir arada ele alınmasıyla elde edilen diş ve çene patoloji sonuçlarının, diğer eski
Anadolu toplumlarından elde edilen sonuçlarla yapılan karşılaştırmasında;
incelenen toplumun diş ve çene patolojileri açısından, hem çağdaşlarıyla ve
yakın dönemde yaşamış toplumlarla, hem de deniz kenarında ya da denize
yakın yerlerde yer alan toplumlarla genelde benzer bir yapı sergilediği ortaya
konulmuştur. Bu da benzer bir beslenme rejimini akla getirmektedir.
Kyzikos antik yerleşim yerinde çalışmalarının hâlen devam etmesi
nedeniyle, ilerleyen zamanlarda gelecek yeni iskeletlerle birlikte demografik
dağılım detaylandırılacaktır. Bu çalışma, şimdilik Kyzikos bireylerine ilişkin
kesin bir sonuç vermese de, toplum hakkında genel bir fikir edinilebilecek
niteliktedir.
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(Milet) 15. yüzyıl başlarında inşa edilmiştir1. Antik harabeler üzerine inşa
edilmiş olan külliye; cami, medrese ve çifte hamam binalarından oluşmaktadır
(Resim: 1). Hamam ve medrese binaları kısmen, cami ise özgün bütünlüğünü
büyük ölçüde koruyarak bugüne ulaşabilmiştir. Cami, mimarî kuruluşu,
özgün cephe tasarımı ve dekoratif özellikleriyle külliye içinde ana motif
olarak dikkati çekmekte ve bu özellikleriyle Anadolu Türk sanatının seçkin
yapıtları arasında yerini almaktadır. Hamam binalarındaki sıva üzerine baskı
tekniğiyle işlenmiş süslemeler de örneğine az rastlanan özgün karakterde
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yapı öğeleri olarak dikkati çekmektedir. Yıllardır bakımı ihmal edilen tarihî
ve sanat değeri yüksek bu eserlerin bilimsel esaslara uygun yöntemlerle
korunması ve yaşatılması zarurî bir ihtiyaç hâlini almıştır.
Bu temel yaklaşımdan hareketle, Milet İlyas Bey Külliyesi çalışmaları,
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Aydın Bölge Müdürlüğü
adına SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sponsorluğunda2, Cengiz
Kabaoğlu – KA.BA Eski Eserleri Koruma ve Değerlendirme – Mimarlık
Ltd.- tarafından yürütülen Aydın, Söke, Balat, Milet İlyas Bey Külliyesi,
Alan Yorumu ve Sunumu Plânı ve Koruma / Onarım, Çevre Düzenleme
ve Sergileme Uygulamaları Projesi3 altında oluşturulan, Milet İlyas Bey
Külliyesi’nde Bulunan Yapılara, Kalıntılara ve Buluntulara ait Özgün
Malzemelerin Korunmasına Yönelik Araştırma ve Uygulama Projesi4
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sahip bu modelin oluşumunda proje sahibi ve malî destekçi olarak SÖKTAŞ yönetim kurulu
üyeleri Sayın Muharrem Kayhan ve Sayın Hilmi Kayhan Beylere, Projede SÖKTAŞ adına
koordinasyonu sağlayan Aslı Aydoğan ve Süleyman Çakmak’a teşekkürü borç biliriz.
3 Ana Proje kapsamında gerçekleştirilen alandaki yapı ve kalıntıların belgelenmesi ve
projelendirme çalışmaları Cengiz Kabaoğlu (Koruma Mimarı) ve Arzu Nizamoğlu Batman
(Koruma Uzmanı – Mimar) yönetiminde, Faruk Zarşat (Onarım Mimarı), Özgür Karakaş
(Mimar), Şinasi Kılıç (Topograf – Mimar), Şule Algın (Onarım Teknikeri), Mustafa Durcan
(Teknik Ressam), Ömer Ekim (Topografya Teknisyeni)’den oluşan bir ekip tarafından
yürütülmektedir.
Proje sahibi olarak Söktaş adına görev yapan bilimsel danışma kurulu üyeleri: Prof. Dr.
Aynur Durukan (Sanat Tarihçisi, Hacettepe Üniversitesi), Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan (
Mimar – Koruma Uzmanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Uğurhan Akyüz (İnşaat
Mühendisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi).
Alandaki kazı ve temizlik çalışmaları, 2008 yılı içerisinde, Milet Müzesi Müdürlüğü adına
Yard. Doç. Dr. Şakir Çakmak (Sanat Tarihçisi, Ege Üniversitesi) ve Yard Doç. Dr. Yekta
Demiralp (Sanat Tarihçisi, Ege Üniversitesi) tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır.
Külliye ve çevresinde gerçekleştirilen jeofizik araştırmalar Yard. Doç. Dr. Selma Kadıoğlu
(Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü) ve Doç. Dr. Yusuf Kağan
Kadıoğlu (Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü),
tarafından yapılmıştır.
Alandaki yapı ve kalıntılarda gözlenen yapısal sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar
Doç. Dr. Uğur Polat (İnşaat Mühendisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi) tarafından
yürütülmektedir.
4 Alt Proje çalışmaları, Ankara Üniversitesi ve SÖKTAŞ Tekstil Sanayi A.Ş. arasında imzalanan
bir protokol gereği, Başkent Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülmektedir.
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ve ‘uygulama’ olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Araştırma aşaması;
jeofizik, petrografik ve arkeometrik incelemeler ile tespit ve belgelemeyi,
uygulama aşaması da araştırma aşaması çalışmaları ile elde edilen veriler
üzerine mevcut sorunların giderilmesine ilişkin olarak belirlenen müdahale
yöntemlerinin uygulanmasını içermektedir.
Araştırma çalışmaları Nisan - Eylül 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmişti5.
Ekim 2007’de başlatılan ve aralıksız devam ettirilen uygulama çalışmalarının
2010 yılında tamamlanması planlanmaktadır6.
Tarihî / arkeolojik alanlarda uygulanan teknik incelemeler, hem binalarda
kullanılan malzemelerin doğru değerlendirilip belgelenmesi, hem de koruma
uygulamalarında seçilecek onarım malzemeleri ve yöntemlerinin belirlenmesi
bakımından büyük önem taşımaktadır. Her biri oldukça detaylı, kapsamlı
sonuç raporlarını içeren özgün malzemelerin korunmasına yönelik araştırma,
belgeleme ve tespit çalışmaları aşağıda ana hatları ile belirtilmektedir7.

1. CAMİ
Kitabesine göre, Menteşe Beyi İlyas Bey tarafından 1404 yılında inşa
ettirilen cami kare planlı, tek kubbeli kübik bir kuruluşa sahiptir8 (Resim: 2).
Yapı, revaklı giriş cephesi, mermer kaplamaları ve renkli taş süslemeleriyle
Beylikler Devri sanatının en özgün anıtlarından birini temsil etmektedir9. 20.
yüzyılın başlarından itibaren çeşitli tarihlerde farklı niteliklerde onarımlar
5 Alanda ve laboratuvar ortamında sürdürülen araştırma çalışmaları proje başkanı Doç Dr.
Bekir Eskici, proje başkan yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Selçuk Şener, araştırmacılar Doç. Dr.
Yusuf Kağan Kadıoğlu ve Uzman Ali Akın Akyol ile proje laboratuvar (malzeme araştırma ve
koruma laboratuvarı) asistanları Kürşat Demirel ve Elif Topaç’tan oluşan bir ekip tarafından
gerçekleştirilmiştir.
6 Alandaki yapılara ait malzeme korumaya yönelik uygulama çalışmaları Doç. Dr. Bekir Eskici
ve Doç. Dr. Yaşar Selçuk Şener yönetiminde, restorasyon teknikerleri Turgay Arıkan ve Ömer
Çokdoğan ile işçi ve ustalardan oluşan bir ekip tarafından yürütülmektedir.
7 Binaların inşasında kullanılan yapı ve süsleme malzemelerinin türleri, kimyasal ve fiziksel
özellikleri, bunlarda görülen bozulmalar ve nedenleri ile deneme uygulamaları ve koruma
yöntemlerini de içeren kapsamlı raporlar Vakıflar Genel Müdürlüğü, Aydın Bölge Müdürlüğü
Koruma Kurulu’na sunulmuş ve onaylanmıştır.
8 Wittek, P., Menteşe Beyliği. 13. – 15. Asırda Garbi Küçük Asya Tarihine Ait Tetkik (Çeviren: O.Ş.
Gökyay), Ankara, 1944, s. 147; Durukan 1988, 4;
9 Öney, G., Beylikler Devri Sanatı, XIV: - XV: Yüzyıl (1300 – 1453), Ankara, 1989, s. 7.
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geçiren cami, 1955 depremindeki önemli hasardan sonra, kullanılamaz hâle
gelerek kaderine terk edilmiştir. Depremin ardından 1955-1972 tarihlerinde
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1985 yılında da Alman Arkeoloji Enstitüsü ve
Milet Kazısı Başkanlığı tarafından bazı müdahalelerde bulunulmuştur10.
Cami hâlen kullanım dışı olup ziyarete açıktır.
1.1. YAPI MALZEMELERİ
1.1.1. Örgü Malzemeleri
Camide örgü malzemesi olarak, tüm beden duvarlarında antik Milet
harabelerinden devşirilen mermer bloklar (Taş Grup 1 – Taş Grup 4)
kullanılmıştır. Devşirme mermer bloklar örgü düzeni ve işlevsel özellikleri
bakımından yeniden işlenerek duvarlara yerleştirilmişlerdir.
Yapıda kullanılan taşlar; homojen düz beyaz (Taş Grup 1), damarlı beyaz
mermer (Taş Grup 2), pembe (Taş Grup 5) ve gri (Taş Grup 7) renklidirler. Ön
cephede yer yer rengi pembeye çalan mermerler de bulunmaktadır. Gerek
örgüdeki düz yüzeyli bloklar, gerekse mihrap, portal ve pencere çerçeveleri
gibi dekoratif işçiliğe sahip mermer bloklarda yüzeyler düzgün kesilmiş ve
perdahlanmıştır. Girişin iki yanındaki şebekeler hariç, mermer kaplamalarda
ince kristal yapı (Taş Grup 3) hâkimdir. Mermer blokların ölçüleri sıralar
arasında değişkenlik gösterse de, aynı sırada genelde eş yüksekliğe ve
farklı genişliğe sahiptir. Mevcut kırıklardan anlaşıldığına göre, yatay örgü
sıralarındaki blokların kanca şeklinde ters yerleştirilmiş demirden “U” biçimli
kenetlerle birbirlerine bağlandığı anlaşılmaktadır.
Kubbe, kubbeye geçiş elemanları ve dışarıdaki üst kasnak tuğla örgülüdür.
Alt kasnağın iç duvarları, taş ile birlikte tuğla malzemenin kullanıldığı almaşık
örgüye sahiptir. Kubbe, dışardan oluklu kiremitle (Türk tipi, geleneksel kiremit)
kaplanmıştır. Kubbe içi ve köşe tromplarındaki tuğla örgülü yüzeylerin, kireç
harçlı sıva ile kaplandığı kalıntılardan anlaşılmaktadır. Ancak sıvalar son
onarımda raspa edilerek kaldırılmıştır. Üst örtü sisteminde kullanılan tuğla
örgü, yatay istif düzeninde yarım tuğla boyu kaydırılarak oluşturulmuştur.
1955 depreminde yıkılan minare gövdesinin de tuğla örgüye sahip olduğu
eski fotoğraflardan anlaşılmaktadır11.
10

Durukan 1988, s. 9-11; Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi.

11

Wulzinger, K. – Wittek, P. – Sarre, F. 1935, Fig.; Durukan 1988, s. 9, Fotoğraf 8.
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1.1.2. Dekoratif (Renkli Taş, Mozaik Çini) Malzemeler
Portal ile iç ve dış pencere alınlık ve çerçevelerinde, örgü taşlarına geçme
ve kakma olarak yerleştirilmiş, dekoratif nitelikli renkli taş (Tablo 1; Taş
Grup 5 ve Grup 7) ve çini malzeme kullanımı görülmektedir. Renkli taş,
portal revak kemerleri ve pencere kemerlerinde geçme, alınlık veya çerçeve
düzenlemelerinde ise örgü taşına (kireçli harçlı veya harçsız) kakma olarak
yapılmıştır (Tablo: 1).
Çini kakmalar portaldeki kemer alınlıkları ile doğu cephedeki pencere
alınlıklarında genellikle yıldızlı geometrik kompozisyonların bir parçası
olarak renkli taşlarla birlikte kullanılmıştır. Çiniler genelde tek renk firuze
sırlıdır. Yer yer lacivert ve mor çinilere de rastlanır.

1.1.3. Derz Haçları
Örgü taşlarının arasında kullanılan özgün derz harçları iki şekilde
karşımıza çıkar. Bunlardan ilki yanaşık derzli mermer bloklar arasında
görülen ince taneli, beyaz-krem renkli, kireçli harçtır (Tablo: 2; Harç Gr3).
İkincisi ise tuğla örgü ile taş-tuğla almaşık örgüde kullanılan derz harcıdır
(Tablo: 2; Harç Gr2). İçerisinde kum, taş kırığı, az da olsa tuğla kırığı bulunan
bu kireçli harç ilkine göre, iri taneli bir yapıya sahiptir (Tablo: 2).

1.2. MALZEME BOZULMALARI VE NEDENLERİ
Milet İlyas Bey Camisi, uzunca bir zamandır işlevini sürdürmese de,
yapısal bütünlüğünü büyük ölçüde koruyarak bugüne ulaşmıştır. Bununla
birlikte, depremden kaynaklanan yer sarsıntısı ve çevresel etmenler özgün
yapı malzemelerinde çeşitli bozulma oluşumlarına yol açmıştır. Örtü ve
drenaj sistemlerinden kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle de belirli bölgelerde
bozulmaların yoğunlaştığı gözlenmektedir. Hatalı ve eksik nitelikteki
restorasyon müdahaleleri de bozulma oluşumlarında bir diğer etken olarak
belirlenmiştir.
Yerinde yapılan incelemeler sonucu tespit edilen bozulmaları üç başlık
altında incelemek mümkündür:
1-Yapısal sorunlara bağlı bozulmalar: Doğrudan binayı oluşturan örgü
ve yapı elemanlarındaki statik sorunlardan kaynaklanan bozulmaları
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kapsamaktadır. Yapısal sorunlar, örgüde açılmaya, özgün malzemelerde
kırılma ve çatlamalara yol açmıştır. Özellikle giriş cephesindeki mermer
sütunlar depremden kaynaklanan yer sarsıntısı ve dengesiz yük dağılımı
nedeniyle büyük hasara uğramıştır (Resim: 3).
2-Eski onarım müdahalelerine bağlı bozulmalar: Geçmiş dönem onarımlarında
kullanılan yanlış malzeme ve/veya yönteme bağlı olarak oluşan bozulmalardır.
Pencere parmaklıkları ve sütun gövdelerindeki metal kuşakların nem etkisi
ile oksitlenmesinin sonucu olarak taş yüzeylerde pas lekeleri, derzlerde ve
plastik tamamlamalarda çimento içerikli harç kullanımı ve buna bağlı özensiz
uygulama hatalarından kaynaklanan kirlenmeler bu tür bozulmalara örnek
olarak verilebilir (Resim: 4).
3-Dış etkenlere bağlı bozulmalar: Binadaki özgün yapı ve süsleme
malzemelerinde daha çok iklimsel etkenlere bağlı olarak meydana gelen
bozulmaları kapsamaktadır. Çatı ve drenaj sisteminden kaynaklanan
aksaklıkların da etkisiyle mikrobiyolojik patina oluşumları, yüzeysel ve
kalkerli tortu birikimleri, yapraklaşma, tuzlanma, çatlama ve aşınma gibi
fiziksel bozulmalar yoğun olarak gözlenmiştir (Resim: 5). Bunlara insan eliyle
verilen zararlar ile yoğun kuş pisliklerinden kaynaklanan kirlenmeyi de
eklemek mümkündür.
2. MEDRESE
Külliyeyi oluşturan yapılar topluluğunun bir parçası olan medrese, cami ile
ortak bir avlu etrafında düzenlenmiş olup büyük ölçüde tahribata uğrayarak
bugüne ulaşmıştır (Resim: 6). Kubbeli dershane odası (baş oda) hariç bütün
mekânların üst örtüleri yıkılmış; duvarlar kısmen ayakta kalabilmiştir (Resim:
7).
Medresenin aslî fonksiyonunu yitirdikten sonra uzun süre kullanılmadığı,
buna bağlı olarak da bakımsızlık ve ilgisizlikten tahribata uğradığı
anlaşılmaktadır. 1985 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Milet Kazısı
Başkanlığı tarafından kısmî onarım görmüştür.
2.1. YAPI MALZEMELERİ
Medresede inşa malzemesi olarak taş ve tuğla kullanılmıştır. Yapının bütün
dış cepheleri ve duvarları moloz taş ve devşirme mermer bloklar kullanılarak
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inşa edilmiştir. Odaların kapı, kemer ve söveleri devşirme mermer bloklarla
avlu zemini de iri mermer bloklarla kaplanmıştır (Tablo: 1).
Dershane odasının kubbe ve kemeri tuğladan inşa edilmiş, kubbe dışardan
oluklu kiremitle kaplanmıştır. Mekânların iç yüzeylerinin sıva ile kaplanmış
olduğu mevcut kalıntılardan anlaşılmaktadır (Tablo: 3 ve Resim: 8).

2.2. BOZULMALAR VE NEDENLERİ
Medrese binasına ait kalıntılar her türlü dış etkilere açıktır. Yağmur,
rüzgâr, ısı gibi iklimsel faktörler yapı ve yapı malzemeleri üzerinde aşındırıcı
ve tahrib edici rol oynamaktadır. Mevcut kalıntılar yıkılma, çökme gibi ciddî
yapısal sorunlar ortaya koymamakla birlikte, duvar örgülerinde bu süreci
hızlandırıcı rol oynayacak çözülme ve dökülmeler gözlenmektedir.
Medresenin Cami ile ortak kullanım alanını oluşturan avlu zemini
devşirme iri blok taşlar ile (mermer) kaplanmıştır. Bu döşemede zamanla
seviye farklılıkları oluşmuş, derz aralarındaki dolgu harçları bozulmuş bu da
yoğun bitkisel oluşuma yol açmıştır. Kaplama bloklarda kırılma ve çatlaklar
gözlenmiştir.
Hatalı restorasyon uygulamaları da yapı malzemelerinin bozulmasında bir
diğer etken olarak belirlenmiştir. 1985 onarımı sırasında medrese kalıntılarına
ait çeşitli mimarî öğelerin kısmen tamamlandığı, dolgu ve derz harçlarının
büyük ölçüde yenilendiği görülmektedir. Yenilenen derz ve dolgu harçlarında
çimento kullanılmış; özgün taş yüzeyleri kirletilmiştir. Onarım harçlarında
yüksek oranda çimento kullanıldığı analiz sonuçlarıyla da tespit edilmiştir.
Özgün renk ve dokudan uzak çimento içerikli bu onarım harçları görüntü
kirliliğine yol açmıştır (Tablo: 3).

3. ÇİFTE HAMAM
Külliyeyi oluşturan yapılar topluluğunun bir parçası olan çifte hamam,
caminin kuzeydoğusunda yer alır. Biri büyük diğeri küçük olmak üzere
yan yana iki binadan oluşan çifte hamam büyük ölçüde tahribata uğrayarak
bugüne ulaşmıştır (Resim: 9). Çoğu mekânın üst örtüsü yıkılmış; duvarlar
kısmen ayakta kalabilmiştir. Hamam binaları işlev dışı kaldıktan sonra
herhangi bir onarım geçirmemiş, kaderine terk edilmiştir.
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3.1. YAPI MALZEMELERİ
Yapının bütün beden duvarları moloz taş ve devşirme mermer bloklar
kullanılarak inşa edilmiştir. Farklı boyutlarda kullanılmış olan taşlar duvar
örgüsünde belirli bir düzen oluşturmadan uygulanmıştır. Büyük hamamın
soyunmalık kısmının zemini iri mermer bloklarla kaplanmıştır (Tablo: 1).
Yapıda, kemer, kubbe ve kubbeye geçiş gibi üst yapı öğeleri tuğladır.
Duvar örgüsünde de, taş bloklar arasında belirli bir düzen göstermeden kırık
ya da tam tuğlalar daha çok dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır.
Yapının iç beden duvarları ve üst yapı öğeleri tamamen harç ve sıva
tabakalarıyla kaplanmış; bazı mekânlarda farklı dönem kullanımlarına
işaret eden birkaç kat sıva uygulamasına rastlanmıştır (Tablo: 4-5). Hamam
binalarındaki sıva üzerine baskı tekniğiyle işlenmiş motifler Anadolu Türk
sanatında örneğine az rastlanan özgün karakterde süsleme öğeleri olarak
dikkati çekmektedir. Bunlardan bazıları üzerinde rastlanan kırmızı boya
kalıntıları vaktiyle bu süslemelerin boyalı olduklarına işaret etmektedir. Bazı
mekânlardaki sıvalar üzerinde graffitiye de rastlanmaktadır. Harçlar pembe
renkli, üst sıva katı beyazdır.

3.2. BOZULMALAR VE NEDENLERİ
Mevcut kalıntılar yıkılma, çökme gibi ciddî yapısal sorunlar ortaya
koymakta, duvar örgülerinde bu süreci hızlandırıcı rol oynayacak yarılma,
çözülme ve dökülmeler gözlenmektedir ((Resim: 10). Gelişmiş bitki örtüsü
hamam yapılarında karşılaştığımız en büyük koruma problemlerinin başında
gelir. Özellikle yıkıntılar üzerinde ve duvar içlerinde gelişen ağaç ve/ veya
iri bitkiler yapı ve yapı malzemelerine büyük zararlar vermiştir. Bitkilerin
uzun kökleriyle yapı malzemelerini tahrip ettiği, duvarlarda çatlama ve
yarıklara yol açtığı gözlenmiştir. Ayrıca dış etkenlere bağlı olarak özgün sıva
ve sıva üzerine baskı tekniğindeki süsleme kalıntılarında aşınma, çatlama ve
dökülme şeklinde fiziksel tahribat oluşmuştur (Resim: 11).
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SONUÇ
Yerinde ve laboratuvar ortamında gerçekleştirilen araştırma safhası
çalışmaları sonunda;
- yapıların geçirdiği onarımlar saptanmış,
- arkeometrik incelemelerle yapı malzemelerinin özellikleri araştırılmış12;
- külliye yapıları ve çevresindeki alanın toprak altı durumu jeoradar
yöntemiyle incelenmiş13;
- yapı ve malzemeler üzerinde oluşan bozulma türleri ve nedenleri
saptanmış ve çizimler üzerinde belgelenmiş;
- çeşitli yüzeyler üzerinde yerinde yapılan deneme uygulamalarıyla
temizlik yöntemleri belirlenmiş;
- mevcut sorunların çözümüne yönelik koruma ve onarım yöntemleri
önerilmiştir.
Bu araştırma ve tespit çalışmalarında elde edilen verilere göre Aydın
Koruma Kurulu’nun da onayı alınarak Ekim 2008’den itibaren uygulama
çalışmalarına başlanmıştır.

12 Yapı malzemelerinin nitelik ve türlerinin saptanmasına yönelik çeşitli bilimsel analizleri içeren arkeometrik çalışmalar Ankara Üniversitesi Enstrümantal Analiz Birimi Petrografi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları ile Başkent Meslek Yüksekokulu Malzeme Araştırma ve
Koruma Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir.
13 Külliye yapıları ve çevresindeki alanın toprak altı durumunu belgelemek amacıyla proje
kapsamında gerçekleştirilen yer radarı (jeofizik) çalışmaları; Ankara Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Selma Kadıoğlu (Kayaç Fiziği
Laboratuvarı) ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu
tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Taş Grupları

Taş Türü

Sertlik (Mohs)

Grup 1

Lepidogranoblastik Dokulu Mermer

3

Grup 2

Granoblastik Dokulu Mermer

3

Grup 3

İnce Kristalin Mermer

3

Grup 4

İri Kristalin Mermer

3

Grup 5

Kripto Kristalin Kireçtaşı

Grup 6

Mikritik Kireçtaşı

3

Grup 7

Traverten

3

Grup 8

Holokristalin Granüler

2,5 - 3

Dokulu Granodiyorit
Grup 9

7

Granolepidoblastik Dokulu
Klorit-Muskovit Şist

Grup 10

5

Lepidogranoblastik Dokulu
Klorit-Mika Şist

7

Grup 11

Biyotit Kalk Şist

6

Grup 12

Muskovit Şist

7

Grup 13

Kuvars Mika Şist

7

Grup 14

Kuvars Monzonit

7

Tablo 1: Milet İlyas Bey Külliyesi yapılarına ait taş/kayaç grupları

Örnek

Matriks Bağlayıcı (%100)

Matriks Agrega (%100)

Grupları

Bağ

Agr

Kireç

KT-MT Çimento Alçı Kayaç/Mineral

Harç Gr1

95

5

40

-

-

60

Harç Gr2*

70

30

95

5

-

-

85 (Q,K,Ç)

Harç Gr3*

80

20

95

5

-

-

Harç Gr4

45

55

60

-

40

Harç Gr5

70

30

70

-

30

94 (Q,K)

Org

-

6

15

-

100 (K)

-

-

-

100 (K)

-

-

-

99 (K)

1

-

(*) Özgün harç grupları
Tablo 2: Milet İlyas Bey Külliyesi, cami harç örnekleri agrega / bağlayıcı içeriği
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TK

Örnek

Matriks Bağlayıcı (%100)

Matriks Agrega (%100)

Grupları

Bağ

Agr

Kireç

KT-MT Çimento Alçı Kayaç/Mineral

TK

Org

Harç Gr1

70*

30

65

-

35

-

100 (Q,K)

-

-

55

45

100

-

-

-

100 (Qs,Mr,Ş,Gs)

-

-

Harç Gr2

75
50

25
50

50
90

10

50
-

-

100 (Q,K)
100 (K,Fs)

-

-

Harç Gr3

70
60

30
60

70
90

10

30
-

-

100 (Q,K)
100 (Qs,Mr,Gr)

-

-

Harç Gr4

35

65

60

-

40

-

100 (K,Gr)

-

-

Sıva Gr1

95

5

100

-

-

-

97 (Q,K,Ç,C)

-

3

(*) Üst katman çimento içerikli, alt katman özgün/kireçli derz harcı
Tablo 3: Milet İlyas Bey Külliyesi, medrese harç ve sıva örnekleri agrega / bağlayıcı içeriği

Örnek

Matriks Bağlayıcı (%100)

Matriks Agrega (%100)

Grupları

Bağ

Agr

Kireç

KT-MT Çimento Alçı Kayaç/Mineral

Harç Gr1

40

60

100

-

-

-

Harç Gr2

35

65

100

-

-

- 100 (Q,Gs,Ş,Pl,A,By)

Harç Gr3

70

30

100

-

-

-

Harç Gr4

55

45

100

-

-

Sıva Gr1

99

1

100

-

Sıva Gr2

65

35

100

Sıva Gr3

55

45

Sıva Gr4

90

Sıva Gr5

70

95 (Q,Qs,Pl,Ş,Ç)

TK

Org

5

-

-

-

20 (Q,C,Op)

80

-

-

95 (Q,Pl,Py,Op)

5

-

-

-

100 (Q)

-

-

-

-

-

98 (Q,Pl,Py,Gs)

2

-

100

-

-

-

70 (Q,K,Qs)

30

-

10

100

-

-

-

70 (Q,K,Ç)

30

-

30

90

10

-

-

20 (Q,Qs,F,K)

80

-

(*) Tüm harç ve sıva grupları kireç içerikli özgün yapıdadır.
Tablo 4: Milet İlyas Bey Külliyesi, Büyük Hamam harç ve sıva örnekleri agrega / bağlayıcı
içeriği
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Örnek

Matriks Bağlayıcı (%100)
Kireç

Matriks Agrega (%100)

Grupları

Bağ

Agr

KT-MT Çimento Alçı Kayaç/Mineral

TK

Org

Harç Gr1

70

30

95

5

-

-

90 (Q,Qs,F,Gs)

10

-

Harç Gr2

70

30

95

5

-

-

90 (Q,Qs,F,Gs)

10

-

Harç Gr3

55

45

90

10

-

-

80 (Q,Qs,K,F,Gs,M)

20

-

Harç Gr4

98

2

50

-

-

50

100 (Q,K,Ç)

-

-

Harç Gr5

55

45

100

-

-

-

100 (Q,Ş,Gs,F,By,Ç,K)

-

-

Sıva Gr1

99

1

100

-

-

-

100 (K)

-

-

Sıva Gr2

97

3

100

-

-

-

98 (K)

2

-

Sıva Gr3

65

35

90

10

-

-

85 (Q,Qs,Gs,Ş,K)

15

-

(*)

Tüm harç ve sıva grupları kireç içerikli özgün yapıdadır.

(**)

A: Amfibol, By: Biyotit, C: Kalsit, Ç: Çört, F: Feldispat, Fs: Fosil, Gr: Granit, Gs: Gnais, K: Kireçtaşı,
KT-MT: Kireçtaşı-Mermer Tozu, M: Marn, Mr: Mermer, Q: Kuvars, Qs: Kuvarsit, Op: Opak
Mineral, Org: Organik İçerik (Bitki, saman vb.) Pl: Plajiyoklaz, Py: Piroksen, Ş: Şist, TK: Tuğla
Kırığı.

Tablo 5: Milet İlyas Bey Külliyesi, Küçük Hamam harç ve sıva örnekleri agrega / bağlayıcı
içeriği
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Resim: 1

Resim: 2

175

Resim: 3

Resim: 4

176

Resim: 5

Resim: 6

177

Resim: 7

Resim: 8

178

Resim: 9

Resim: 10

179

Resim: 11
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OLBA (URA-UĞURALANI) JEOARKEOLOJİSİ
(SİLİFKE, MERSİN)
Muhsin EREN*
ÖZET
Olba (Ura-Uğuralanı) antik kenti (Silifke, Mersin), ‘Mut Formasyonu’
olarak adlandırılan, Langiyen-Serravalliyen (Orta Miyosen, Tersiyer) yaşlı
kireç taşları üzerinde kuruludur. Arazide gri rengi ve masif görünümüyle
tipik olan kireç taşları, ince kesitlerde iyi korunmalı kırmızı alglerin
bolluğuyla karakteristiktir. Ayrıca bentik foraminiferler ve mercanlar
yaygındır. Olba yöresindeki vadilerde, kalınlığı 2-4 m. arasındaki masif
kireç taşı katmanlarının vadinin tabanına yakın seviyelerde yaygın olarak
görülmeleri, kireç taşları içerisinde kaya ve anıt mezarların yapımı için uygun
doğal ortamı sağlamıştır. Ayrıca masif kireçtaşlarından büyük bloklar elde
edilebilir olması, bu tip kayaçların lâhit mezar taşlarının ve kapaklarının
yapımında kullanılmasına olanak sağlamıştır. Masif kireç taşlarının çatlaksız
yapısı ve yer altında açılan büyük boşluklarda suyun sızmadan depolanabilir
olması, sarnıçların masif kireç taşları içerisinde yapılmasını sonuçlamıştır.
Olba yöresinde vadileri sınırlayan sırtların üst seviyelerinde kireç taşlarının
katman kalınlıkları (genellikle 1-2 m.) göreceli olarak azalmakta ve ara
seviyelerde kalın katmanlı (< 1m.) kireç taşları görülmektedir. Bu ise kireç
taşlarından daha küçük boyutlu kireçtaşı bloklarının elde edilmesine olanak
sağlamaktadır. Bu tür bloklar kır evlerinin duvarlarının yapılmasında, dere
kenarlarında taşkın önleme duvarlarının yapımında, su kemeri yapımında,
gözlem kule duvarı yapımında, tiyatro duvarı ve oturma yerlerinin yapımında
ve kilise duvarlarının inşasında kullanılmıştır. Olba yöresindeki düzlüklerde
tabanı taşınmış kırmızı topraklarla örtülü olan dolin ve birden fazla dolinin
birleşmesinden oluşan uvala karstik çukurlukları gözlenmektedir. Bunlar
ise yörede sınırlı olarak tarımın yapılabilmesine ve dolaysıyla insanların
yerleşimine olanak sağlamaktadır. Ayrıca eğimin fazla olduğu yamaçlarda
kireç taşları içinde küçük ölçekli dolinler gözlenmektedir.
*

Doç.Dr. Muhsin EREN, Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği
Bölümü, 33343 Çiftlikköy-Mersin/TÜRKİYE. e-mail: m_eren@yahoo.com
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GİRİŞ
Olba (Ura-Uğuralanı) Silifke’nin (Mersin) kuzeyinde, Uzuncaburç
Beldesi’nin 4 km. doğusunda Uzuncaburç-Örenköy yolu üzerinde
bulunmaktadır (Çizim: 1). Olba’nın Silifke’ye olan uzaklığı 32 km.dir. Antik
yerleşim, Olba territoriumu sınırları içinde, denizden ortalama 1100 m.,
bulunduğu düzlükten 50 m. yükseklikteki akropolis ve çevresini içermektedir
(Çizim: 2; Erten 2003). Akropolis doğudan ve batıdan iki vadi
ile sınırlanır. Bu vadiler güneyde birleşerek Şeytan Deresi olarak
adlandırılan daha büyük bir vadiyi oluşturmaktadır (Çizim: 2). Bu çalışmanın
amacını Olba antik kenti arkeolojik yapıtlarının yöre jeolojisiyle olan ilgisi ve
yörede yürütülmekte olan arkeolojik çalışmalara1 destek oluşturmaktadır.
JEOLOJİK KONUM
Mut-Ermenek-Silifke havzası olarak adlandırılan bölge, Orta Toros
kuşağında yaklaşık Silifke-Erdemli-Karaman-Ermenek ve Anamur ilçeleri
arasındaki bölgeyi kapsamaktadır (Korkmaz ve Gedik 1990). Havzada,
Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı temel kayaları görülmekte ve bunları açısal
uyumsuzlukla Tersiyer yaşlı çökel kayaları örtmektedir (Şekil 3, 4; Gökten 1976;
Gedik ve diğ. 1979; Ulu 2002). Olba antik kenti, yörede geniş yayılıma sahip
olan, Gedik ve diğ. 1979 tarafından ‘Mut Formasyonu’ olarak adlandırılan,
Langiyen-Serravaliyen (Orta Miyosen, Tersiyer) yaşlı resifal kireç taşlarının
egemen olduğu birim üzerinde kuruludur (Çizim: 3).
Olba kireç taşları arazide gri rengi ve masif görünümüyle tipiktir. Kireç
taşlarının özelliklerini belirlemek üzere akropolisin doğusundaki vadinin
doğu yamacından ölçülü stratigrafik kesit (Çizim: 5) alınmış ve her katmanı
karakterize edecek şekilde örnekleme yapılmıştır. Ayrıca arkeolojik yapıtlardan
nokta örnekleri alınmıştır. Kireçtaşlarının vadideki ölçülen kalınlığı 40 m. dir.
Katman kalınlıkları 30 cm. ile 6 m. arasında değişmektedir. Masif katmanların
egemen olduğu stratigrafik kesit hattında katman kalınlıkları vadi tabanına
yakın seviyelerde 2-6 m. ve üst seviyelerde ise 1-2 m. katman kalınlığı
egemendir. Arada kalınlığı 1 m.den az daha olan katmanlar görülmektedir.
Kireç taşı örneklerinden yapılan ince kesitlerde kırmızı algler bol ve iyi
korunmuş olarak görülürler. Ayrıca bentik foraminiferler ve mercanlar
yaygındır. İnce kesitlerde aşağıdaki mikrofosiller saptanmıştır:
1

Olba (Ura-Uğuralanı arkeolojik yüzey araştırmaları Doç. Dr. Emel Erten’in (Gazi Üniversitesi)
başkanlığında bir ekip tarafından 2001 yılından beri yürütülmektedir.
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Foraminiferler: Idalina sinjarica Grimsdale, Gypsina marianensis Hanzawa,
Amphistegina lessonii d’Orbigny, Sphaerogypsina carteri Silvestri, Sherbornina
cf. atkinsoni Chapman, Borelis melo Fichtel & Moll, Rotalia perovalis Terquem,
Rotalia trochidiformis Lamarck, Operculina complanata Defrance, Dentritina sp.,
Planorbulina sp., Biloculina sp., Triloculina sp., Valvulina sp., Quinqueloculina
sp., Spiroloculina sp., Anomalina sp., Miolepidocyclina sp., Miogypsina sp.,
Miliolidae.
Algler: Archaeolithothamnium johnsoni Mastrorilli (Resim: 1), Amphiroa propria
(Lemoine), Lithoporella melobesioides Foslie, Lithothamnium sp., Lithophyllum
sp.
Mercanlar: Litharaeopsis subepithe cata Oppenheim, scleractinian mercan
(Resim: 2).
Diğer fosiller: Ditrupa cornea Linne (annelid), ostracoda, bryozoa, ekinit
plakası.
Olba yöresinde gözlenen kireç taşlarının fosil içeriği, bunların LangiyenSerravaliyen yaşlı Mut Formasyonu’na ait birimler olduğunu gösterir (Gedik
ve diğ. 1979).
Olba’daki düz alanların jeolojisi incelendiğinde, düzlüklerin tabanı
taşınmış kırmızı topraklarla (terra rossa) örtülü dolin ve birden fazla dolinin
birleşmesinden oluşan uvala karstik çukurluklardan oluştuğu görülmektedir
(Çizim: 2). Uvalayı oluşturan dolinler arasındaki eşiğin kalıntıları arazide ve
uydu fotoğrafında izlenebilmektedir. Ayrıca eğimin fazla olduğu yamaçlarda
küçük ölçekli dolinlere rastlanmaktadır.
ARKEOLOJİ
Olba (Ura-Uğuralanı) yerleşkesi, bir tepenin üzerinde kurulu antik
kent (akropolis) ve onu çevreleyen vadilerde yer alan nekropolis alanlarını
içermektedir. Olba, Helenistik Dönemde dinsel ve yönetsel merkez olan
Diocaesarea’nın (Uzuncaburç) doğusunda, onunla bağlantılı, tarıma ve
üretime dayalı bir kent özelliğindedir. Olba bu özelliğini Roma Döneminde de
korumuştur (Erten, 2003; Erten ve Özyıldırım 2006). Antik kentten günümüze
kadar gelebilmiş eserler arasında dinsel yapılar, su kemeri, nekropol, anıtsal
çeşme (nymphaeum), tiyatro, gözlem kulesi, sarnıç, kır evi ve dere taşkın
önleme duvarı bulunmaktadır.
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JEOARKEOLOJİ
Olba yöresindeki kireç taşlarından alınan örneklerinin fosil içerikleri antik
kentin Gedik ve diğ. 1979 tarafından ‘Mut Formasyonu’ olarak adlandırılan
Langiyen-Serravaliyen yaşlı resifal kireç taşları üzerinde kurulu olduğunu
göstermektedir. Nekropol alanındaki kaya mezarlarının kireç taşları içerisinde
yer alması ve arkeolojik eserlerden alınan nokta örneklerinin fosil içeriklerinin
yöredeki kireç taşlarıyla genelde aynı özellikte olması arkeolojik yapıtların
yöre kireç taşları içerisinde veya onlardan yontma veya kırmayla elde edilen
kaya bloklarının kullanılmasıyla oluşturulduğunu göstermektedir.
Olba-Uğuralanı düzlüklerinde tabanı kırmızı topraklarla (terra rossa)
doldurulmuş karstik alanlar (dolin, uvala) yörede küçük ölçekli tarımın
yapılmasına ve küçük bir nüfusun barınmasına olanak sağlamaktadır.
Antik kentin bu özelliği Erten 2003’ ün arkeolojik çalışmasında da
vurgulanmaktadır.
Olba’daki vadilerde masif katmanlı (kalınlık > 1 m.) kireç taşları yaygın
olarak görülmektedir. Bunlardan özellikle katman kalınlığı 2-4 m. arasında
olanlar vadi tabanına yakın konumlarda yer almaktadır. Bu tür kireç
taşlarının çatlaksız yapısı, dayanımının yüksek oluşu kaya mezarlarının ve
anıtsal özellik gösteren diğer mezarların yapımına elverişli olan doğal ortamı
sağlamıştır (Resim: 3). Bu tür alanlar nekropol alanlarının seçiminde etkili
olmuştur. Ayrıca masif katmanların kırıksız yapısı, bu tür katmanlardan çok
büyük parçalar hâlinde kaya blokların parçalanmadan yekpare olarak elde
edilebilir olmasına olanak sağlamış, bundan dolayı lâhit tip mezar ve mezar
kapaklarının yapımında önemli rol oynamıştır.
Diğer taraftan masif kireç taşı katmanlarının çatlaksız yapısı ve diğer
süreksizlikleri içermemesi kayacın sızdırmazlık özelliğini sağlamaktadır. Bu
ise Olba’da sıkça rastlanan sarnıçların bu birimler içinde yapılmasında etkili
olmuştur.
Olba-akropolis alanının doğusundaki vadiyi sınırlayan sırtta, ölçülü kesit
hattının üst seviyelerinde katman kalınlıkları göreceli olarak azalmaktadır.
Katman kalınlığı yaklaşık 30-40 cm. olan kireç taşlarının kırılmasıyla elde
edilen bloklarının istif edilmesiyle sırtın üst kısmında kır evleri (villa rustica)
yapılmıştır. Ölçülü kesit hattının dışında, vadilerde görülebilen benzer
kalınlıktaki katmanlardan kırma yoluyla elde edilen blokların dere kenarında
istiflenmesiyle taşkın önleme duvarı yapılmış ve sarnıç tavanlarının yapımında
kalınlığı yaklaşık 30-35 cm. olan kireç taşı katmanlarından yararlanılmıştır.
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Olba’nın karakteristik yapıtlarının (su kemeri (Resim: 4), anıtsal çeşme
(nymphaeum), tiyatro, gözlem kulesi)

yapımında kalınlığı yaklaşık 40-80

cm. olan katmanlardan yontmayla elde edilen farklı uzunluktaki bloklar
kullanılmıştır. Bloklar aşmalı şekilde istif edilerek duvarların duraylılığı
sağlanmıştır.

SONUÇLAR
Olba (Ura-Uğuralanı) antik kenti ve kenti oluşturan arkeolojik yapıtların
yöre jeolojisi ile olan ilgisini araştıran bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır:
• Olba antik kentinin yer seçiminde ve şehrin yapılanmasında yörenin
jeolojik özellikleri ve topografya önemli rol oynamıştır.
• Antik kent Langiyen-Serravaliyen yaşlı karbonat kayaçları üzerinde
kuruludur.
• Yöredeki karbonat kayaçları içindeki karstik alanlar (dolin, uvala) küçük
ölçekli tarıma ve yerleşime olanak tanımaktadır.
• Antik kente ait yapıtlar yöredeki kayaçlar içinde veya bu kayaçlar
kullanılarak yapılmıştır.
• Masif katmanlı kireç taşları (kalınlık > 1 m.) kaya mezarlarının, lâhitlerin
ve sarnıçların yapımı için uygundur.
• 30-80 cm. kalınlığındaki katmanlardan elde edilen bloklar arkeolojik
yapıtların duvarlarının (su kemeri, kule, kilise, tiyatro, anıtsal çeşme, kır evi,
dere taşkın duvarı), sarnıç üst kapağı gibi) yapımında kullanılmıştır.
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Çizim 1: Yerbulduru haritası

Çizim 2: Olba (Ura-Uğuralanı) konumunu ve karstik çukurlukları gösterir uydu fotoğrafı
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Çizim 3: Silifke yörenin basitleştirilmiş jeoloji haritası (Ulu 2002’ den değiştirilerek)
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Çizim 4: Silifke yörenin basitleştirilmiş stratigrafik dikme kesiti (Gedik ve diğ. 1979’ dan
değiştirilerek)
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Çizim: 5: Olba yöresi karbonat istifinin ölçülü stratigrafik dikme kesiti
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Resim 1: Kırmızı alg (Archaeolithothamnium sp.)

Resim 2: Scleractinian mercan
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Resim 3: Masif kireç taşı içindeki kaya mezarları

Resim 4: Su kemeri
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MİNNETPINARI İNSANLARININ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Z. Füsun YAŞAR*
Ayla SEVİM EROL
GİRİŞ
Minnetpınarı, Kahraman Maraş İli Andırın İlçesi’nin Minnetpınarı
Köyü’nün 2,5- 3km. doğusunda yer almaktadır. Minnetpınarı, BTC (BaküTiflis-Ceyhan) HPBH (Ham Petrol Boru Hattı) güzergâhı üzerinde olması
nedeniyle, burada T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile BOTAŞ BTC HPBH
Proje Direktörlüğü ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nün işbirliği ile
hazırlanan bir proje çerçevesinde, 15 Mart – 20 Kasım 2003 tarihlerinde
Kahramanmaraş Müzesi Müdürü Ahmet Denizhanoğlu’nun başkanlığında,
Prof. Dr. Halit Çal’ın bilimsel danışmanlığında ve Gazi Üniversitesi
ARÇED’in organizasyonuyla kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir (Tekinalp,
2005). Yapılan kazı çalışmalarında 65 adet mezar açığa çıkarılmıştır. Açığa
çıkarılan mezarlardan 64’ü basit toprak mezar, biri ise üzeri düzgün kesme
taş levhalarla kapatılmış kireç harçlı düz bir zeminde oluşturulmuş bir
mezardır. Yatış yönü doğu-batı doğrultusunda olan iskeletlerin hepsinde baş
ve vücut kemikleri taş sıra ile çevrilmiş olup özellikle kafatasının sağ, sol ve
arka kısmına yerleştirilen taşlar kafatasına bitişik durumdadır. Mezarlarda
gömülme biçimi açısından cinsiyet ve yaşa bağlı farklılıklar tespit edilmiştir.
İskeletlerin yatış pozisyonlarının Ortaçağ Hıristiyan kültüründekine benzer
şekilde olması, ortaya çıkarılan mimarînin kilise olduğunun düşünülmesi
ve ele geçirilen sikkelerin çoğunun üzerinde haç motifinin bulunması,
bu mezarların Ortaçağ Hıristiyan mezarı olduğunu düşündürmektedir
(Tekinalp, 2005). Minnetpınarı’nın, Toros Dağları’nın eteğinde yer alması,
buradan ele geçirilen iskeletlerin ait olduğu insanların hayvancılıkla uğraşan
kişiler olduğunu düşündürmektedir.
Bu çalışma, Minnetpınarı insanlarının ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi
edinmek amacıyla yapılmıştır. Bir toplumun ağız ve diş sağlığı, genel sağlık
* Dr.Z. Füsun YAŞAR, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı, Ankara/
TÜRKİYE.
Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL, Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi,
Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
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durumu hakkında önemli bilgiler vermesi nedeniyle 2007 yılında Minnetpınarı
toplumundaki iskeletlerin mevcut dişleri incelenerek, bu insanların yaşam
biçimleri ve genel sağlık yapıları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalışmada
değerlendirilen materyal daha önce Dr. Z. Füsun Yaşar’ın doktora tezinde
detaylı analizler yapılarak değerlendirilmiştir (Yaşar, 2007).
MATERYAL – METOT
Minnetpınarı toplumundaki iskeletlerin birey ayırımları ile cinsiyet ve yaş
dağılımları Yiğit ve arkadaşları tarafından 2007’de yapılan çalışmada verildiği
için demografik değerlendirme yapılırken bu çalışmadan yararlanılmıştır
(Yiğit ve ark., 2007).
Toplumun ağız ve diş sağlığını belirlemek amacıyla bireylerde mevcut dişler;
diş çürüğü, aşınma, varyasyon ve hypoplazi açısından değerlendirilmiştir.
Bireylerde gözlenen alveol kaybı diş değil birey bazında ele alınarak, toplum,
ağız ve diş sağlığı alışkanlıkları bakımından sorgulanmaya çalışılmıştır.
Dental aşınmada Brotwell (1981) ve Hillson (1990), dental hypoplazide
Buikstra ve Ubalaker (1994), alveol kaybında ise Brotwell (1981) skalalarından
yararlanılmıştır. Dişlerin numaralandırılmasında FDI (World Dental Federation)
numaralandırma sistemi kullanılmıştır.
BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
1. Paleodemografik Dağılım
Yapılan değerlendirmeler sonucunda Minnetpınarı toplumunda 86 birey
saptanmıştır. Toplumunun paleodemografik dağılımı incelendiğinde bu
bireylerin; % 82,56’sı erişkin, % 9,30’u bebek ve % 8,14’ünün çocuklardan
oluştuğu anlaşılmaktadır. Toplumda her bireyin dişi bulunmaması nedeniyle
diş patolojileri ve varyasyon değerlendirmeleri; cinsiyeti tanımlanamayan 3
birey, 7 bebek, 6 çocuk, 21 kadın ve 32 erkekten oluşan 69 bireye ait dişlerde
yapılmıştır.
2.Diş ve Çene Patolojileri
Bu çalışmada kadın bireylerde 198’i üst çene ve 217’si alt çenede olmak
üzere toplam 415 daimi diş, erkek bireylerde ise 332’si üst çene ve 340’ı
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alt çenede olmak üzere toplam 672 daimî diş belirlendi. Bebeklerde 21 üst
çeneye, 19 alt çeneye ait olmak üzere toplam 40 süt dişi ve 1 üst çenede, 4 alt
çenede olmak üzere toplam 5 daimî diş bulunmakta olup incelenen toplam
süt ve daimî diş sayısı 45’tir. Çocuklarda 36 üst çeneye, 38 alt çeneye ait olmak
üzere toplam 74 süt dişi ve 39 üst çenede, 29 alt çenede olmak üzere toplam 68
daimî diş bulunmakta olup incelenen toplam süt ve daimî diş sayısı 142’dir.
Tanımlanamayan bireylerde 3 üst çenede ve 12 alt çenede olmak üzere toplam
15 daimi diş bulunmaktadır (Tablo: 1, Grafik: 2).
Cinsiyet

Süt Dişi
n

Cins. bilinmiyor

Daimî Diş
%

n

Toplam Diş
%

n

Birey sayısı
%

n

%

-

-

15

1,28

15

1,16

3

4,35

Bebek

40

35,09

5

0,42

45

3,49

7

10,14

Çocuk

74

64,91

68

5,79

142

11,02

6

8,70

Kadın

-

-

415

35,32

415

32,20

21

30,43

Erkek

-

-

672

57,19

672

52,13

32

46,38

114

100

1175

100

1289

100

69

100

TOPLAM

Tablo 1: Minnetpınarı bireylerinin dişlerinin cinsiyete göre dağılımı

Hypoplasia: Kadınlarda 415 daimî dişin 80’inde %19,3 hypoplasia
gözlenmiştir. Bu lezyon üst dişlerde %22,7 iken alt dişlerde %16,1 olarak
belirlenmiştir. Üst sağ çenede lezyondan en fazla etkilenen diş grubu %33,3
ile 2. premolar ve 3. molar olmasına karşın, sol çenede %35,7 ile 2. molardır.
Alt çenede ise lezyon sağda %25,0 ve solda %29,4 değerleriyle her iki yarım
çenede 2. molar dişlerde görülmektedir. Kadınlardaki hypoplasia lezyonunun
% 75’i minede çukurcuklar, %18,8’i dişin mine tabakasında krem-beyaz renk
değişikliği, % 6,2’si ise dişin mine tabakasında sarı-kahverengi renk değişikliği
şeklindedir (Grafik: 3).
Erkeklerde 672 daimî dişin % 22,5’inde yani 151 bireyde hypoplasia
gözlenmiştir. Lezyon üst dişlerin % 23,5’inde, alt dişlerin % 21,5’inde tespit
edilmiştir. Erkeklerin bu lezyondan en fazla etkilenen diş grubu üst çenede
kanin (13-23) (% 30-% 33,3), alt çenede ise sağ 1.premolar (44) % 33,3 ve sol 2.
molar (37) % 35 dişleridir. Erkeklerde gözlenen hypoplasia lezyonu % 60 dişin
mine tabakasında krem-beyaz renk değişikliği, % 43,7 minede çukurcuklar,
% 5,3 ise dişin mine tabakasında sarı-kahverengi renk değişikliği şeklinde
gözlenmektedir (Grafik: 4).
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Hypoplasia açısından bütün erişkinler birlikte değerlendirildiğinde, üst
dişlerde % 23,1, alt dişlerde % 19,4 genelde ise % 21 oranında lezyonun varlığı
tespit edilmiştir.
Minnetpınarı kadın ve erkekleri hypoplasia ortalamaları kare testi ile
karşılaştırıldığında, elde edilen değer (p=0,21, p>0,05), toplumda cinsiyetler
açısından anlamlı bir farkın olmadığını göstermektedir (Grafik: 5).
Hypoplasia açısından değerlendirilen bebek ve çocuklara ait 73 daimî
dişten %2,7’sını oluşturan 2 dişte ve dişin mine tabakasında krem-beyaz renk
değişikliği şeklinde lezyon saptanmıştır. İncelenen 114 süt dişinin ise %8,8’ini
oluşturan 10 dişte hypoplasia lezyonu gözlenmiştir. Lezyon üst çenede %8,8 alt
çenede ise %8,7 şeklinde belirlenmiştir.
Aşınma: Kadınlarda 415 daimî dişin 292’sinde % 70,4 aşınma gözlenmiştir.
Aşınma üst çenede 131 dişte % 66,2 alt çenede ise 161 dişte %74,2 görülmektedir.
Üst çenede lezyondan en fazla etkilenen diş grubu 1.kesici (11 - 12) (%
85,7 ve % 72,7), alt çenede ise 1.molar (46-36) (% 91,6 ve % 84,6) dişleridir.
Aşınma açısından alt ve üst çene dişleri birlikte ele alındığında lezyondan en
fazla etkilenen diş grubunun 1.molar % 82 ve 1. kesici % 77.6 dişler olduğu
anlaşılmaktadır (Grafik: 6). Saptanan diş aşınma dereceleri; üst çenede % 21,3
ve alt çenede % 22,3 değerleriyle 3 düzeyindedir.
Erkeklerde bireylerde 672 daimî dişin 441’inde % 65,6 aşınma gözlenmiştir.
Bu lezyon üst çenede 220 % 66,3 alt çenede ise 221 % 65,0 dişte görülmektedir.
Üst ve alt çenede lezyonun en fazla görüldüğü diş tipi 1.molar, 1.kesici dişlerdir.
Aşınma açısından alt ve üst çene dişleri beraberce değerlendirildiğinde;
lezyondan en fazla etkilenen diş grubunun 1.molar % 92,4, ve 1. kesici % 77,8
dişler olduğu gözlenmiştir (Grafik: 7). Diş aşınmaları 4 derecesindedir.
Erişkinlerde diş aşınması % 67,7 değerindedir. Lezyon üst çenede % 66,5
alt çenede ise % 68,7 şeklinde görülmektedir. Lezyondan en fazla etkilenen
dişler; üst çenede 1.molar (16-26) (91,9- 83,3), 1.kesici (11-21) (% 77,1- % 72,2),
alt çenede 1.molar (46-36) (% 91- % 89,2) , 1.kesiciler % 81,3- % 80,6) dişler
şeklindedir (Grafik: 8). Toplumun erişkin bireylerinde görülen diş aşınma
dereceleri diş tiplerine göre ele alınacak olursa; gerek üst gerekse alt çenede
lezyonun sıklıkla 4 düzeyinde ve aşınmanın en fazla 1. molar (16-26-36-46)
dişlerde olduğu belirlenmiştir.
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Kadın ve erkeklerin diş aşınma ortalamaları kare testi ile karşılaştırıldığında
elde edilen değer (p:0,11, p>0,05), cinsiyetler arasında anlamlı bir farkın
olmadığını göstermektedir.
Toplam 74 daimî dişi incelenen çocuklarda, dişlerin 39’unda %52,7
aşınma saptanmıştır. Bebek ve çocuklara ait süt dişlerinde %34,2’lik aşınma
söz konusudur. Bu grupta; üst çenede %33,3 alt çene ise %35,1’lik aşınma
belirlenmiştir. Süt dişlerindeki aşınma derecelerinin sayısal değerlerine
bakıldığında, aşınmanın 3 düzeyinde olduğu gözlenmektedir.
Diş çürüğü: Minnetpınarı kadınlarına ait 415 diş, çürük açısından
incelendiğinde bunların 39’unda %9,4 çürük saptanmıştır. Çürüklerin 21’i
%10,6 üst dişlerde, 18’i % 8,3 ise alt dişlerde görülmektedir. Çürük oranının en
yüksek olduğu diş grupları üst çene 2.kesici (12-22) alt çenede 2.molar (37-47)
dişlerdir. Üst dişlerde en fazla arayüz (M-D) %47,6, alt dişlerde ise çiğneyici
yüz %55,6 çürüklerinin olduğu belirlenmiştir.
Erkek bireylerde; incelenen 672 dişten 44’ünde % 6,5 çürük saptanmıştır.
Çürük oranı; üst dişlerde % 6,6, alt dişlerde ise % 6,5’tir. Bireylerde üst ve alt
çenede 2.molar dişler % 20,0 ve %17,5 oranıyla çürüğün en sık görüldüğü
dişlerdir. Üst dişlerde %31,8 oranıyla en fazla ara yüz (M-D) ve ara
yüz+çiğneyici yüz, alt dişlerde ise % 50,0 oranıyla buccal yüzey çürüklerinin
olduğu gözlenmektedir.
Periodontal hastalık: Periodontal hastalıklar başlığı altında diş taşı ve alveol
kayıpları birlikte incelenmiştir. Periodontal hastalıkların çeşitli nedenleri
olmakla birlikte, en önemlisi ağız bakımının yeterince yapılmamasıdır.
Temizlenmeyen dişler üzerinde oluşan bakteri plâklarının mineralize olması
sonucunda diş taşları oluştuğu gibi plâklar üzerindeki mikroorganizmalar
diş eti dokusunda iltihabî olayları başlatarak alveol yıkımına neden olurlar.
Mikroorganizmaların dişeti dokusunda iltihabi olayı başlatmaları ve ilerleyen
iltihabın da gerek diş eti gerekse alveol dokularında yıkıma neden olması
periodontal hastalık olarak tanımlanır (Brothwell, 1981; Clarke, 1990). Alveol
kaybı peridontal hastalıklar sonucu ortaya çıkan bir patolojidir. Antropolojik
materyallerde de sıklıkla karşılaşılan periodontal hastalıklar; Paleolitik
Dönemde başlayıp Neolitik Dönemde artışını hızlandırmış ve günümüzde
beslenme şeklinde görülen değişikliklere bağlı olarak en üst düzeye ulaşmıştır
(Hillson, 2000).

197

Toplum diş taşları açısından incelendiğinde, bebek ve çocuk dişlerinde diş
taşına rastlanmazken, kadınlardaki toplam 415 dişten 61’inde %14,7 diş taşı
saptanmıştır. Bu grupta diş taşı üst dişlerde %15,2, alt dişlerde %14,3 olarak
belirlenmiştir. Kadınlarda diş taşı üst çenede 1. molar, alt çenede ise kesici ve
kanin dişlerinde saptanmıştır. Erkeklerdeki 672 dişten 109’unda %16,2 diş taşı
bulunmaktadır. Diş taşı oranı üst dişlerde %9,3 iken alt dişlerde %22,9’dur.
Erkeklerde 2. ve 3. molarlar hariç tüm dişlerde diş taşı saptanmıştır. Kadın
ve erkek bireylerde diş taşı ortalamaları kare testi ile karşılaştırıldığında, elde
edilen değer (p:0,50, p>0,05) toplumda cinsiyetler arasında anlamlı bir farkın
olmadığını göstermektedir.
Alveol kaybı; kadın bireylerde % 76,2 iken erkek bireylerde % 75’tir.
Toplumda 5 çocuk birey alveol kaybı açısından incelenebilmiş ve bunların
3’ünde % 60 alveol kaybı gözlenmiştir. Kadın ve erkek bireylerde alveol
kaybı ortalamaları kare testi ile karşılaştırıldığında, bulunan sonucun (p:0,45,
p>0,05) cinsiyetler arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir.
Antemortem diş kaybı: İleri derecede aşınma, çürük, diş taşı, periodontal
hastalıklar veya travma sonucu bireyin yaşarken diş kaybetmesi şeklinde
tanımlanan ölüm öncesi diş kaybı (Brothwell, 1981) Minnetpınarı toplumunun
kadın ve erkek bireylerinde de sıklıklı görülmektedir. Kadınlarda antemortem
diş kaybı % 6,5, erkeklerde % 5,2’dir. Kadınlarda antemortem diş kaybının en
yüksek olduğu diş grubu üst çenede 2.molar % 12,0, alt çenede ise 1.molar
% 33,3 iken; erkeklerde üst çenede 1.molar % 6,1 alt çenede ise 3.molar %
21,7 dişleri şeklinde belirlenmiştir. Ki kare testi ile elde edilen değer (p:
0,18, p>0,05), toplumda cinsiyetler açısından anlamlı bir farkın olmadığını
göstermektedir.
3.Varyasyonlar
Toplumdaki kadınlarda %3,2 kök varyasyonlu diş bulunmaktadır. Bu dişler,
üst ve alt sıklıkla çenede 2.molar dişlerindedir. Erkeklerde kök varyasyonu
%3,7 ile kadın dişlerindeki değere yakındır. Erkeklerde kök varyasyonu
üst çenede 1.premolar alt çenede ise 2.molar dişlerde görülmektedir.
Minnetpınarı toplumu diş varyasyonları açısından da incelenmiştir. Yapılan
incelemeler sonucunda tKadın ve erkek bireylerde belirlenen kök varyasyonu
ortalamalarI kare testi ile karşılaştırıldığında, elde edilen sonucun (p:0,91,
p>0,05) cinsiyetler arasında anlamlı olmadığı anlaşılmıştır. Toplumda iki
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erkekte, üç 1.molar (16-16-26) dişte karabelli tüberkülü ve bir erkekte üst çene
2.kesici (12-22) dişlerde pag -shaped belirlenmiştir. Toplumda bir kadın ve 5
erkeğe ait dişlerde pozisyon sapması belirlenmiştir.
Tartışma
Minnetpınarı toplumunda gözlenen diş aşınması Anadoluda yaşayan ve
farklı dönemlere tarihlendirilen toplumlarla karşılaştırıldığında, elde edilen
sonuçlara göre Minnetpınarı dişlerinde aşınma derecesinin oldukça yüksek
çıkması, incelenen bireylerin orta ve ileri erişkinlere ait olmasıyla açıklanabilir
(Tablo: 2, Grafik: 10).
Toplumunda gözlenen diş hypoplasisi çürük, diş taşı ve antemortem diş
kayıp oranları Anadolu’da farklı dönemlerde yaşamış olan toplumlara göre
daha düşük değerler vermiştir. (Tablo 3; Grafik: 11,12,13,14,15).
Yer

Dönem

Araştırıcı

Aşınma derecesi

Çayönü

Neolitik

Özbek (1997)

5

Küçük Höyük

Erken Tunç

Açıkkol (2000)

4

Hayaz Höyük

Erken Tunç

Özbek (1984)

Hakkari

Erken Demir

Gözlük ve diğ. (2003)

Klaz-Yıldıztepe

M.Ö. 6-5. yy.

Güleç (1986)

3-4

İznik

Geç Bizans

Erdal (1996)

2-3

Güllüdere

Ortaçağ

Yaşar (2007)

5

Minnetpınarı

Ortaçağ

Yaşar (2007)

4

Panaztepe

İslam

Güleç (1989)

3+

1-2
4

Tablo 2: Minnetpınarı insanlarının diş aşınması açısından farklı dönemlerde yaşamış olan
diğer Anadolu toplumlarıyla karşılaştırılması

Sonuç
Minnetpınarı toplumu dişlerinde belirlenen hypoplasia oranı, çağdaşı
Anadolu toplumlarından daha düşük bir değer vermiştir. Minnetpınarı
insanlarının hayvancılıkla uğraşması ve Toros Dağları eteğinde yaşamış
olması elde edilen sonuçları destekler niteliktedir. Bunun yanı sıra diş aşınma
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derecelerinin 4-5 düzeyinde çıkması, toplumu oluşturan bireylerin orta ve ileri
erişkin sayısının fazlalığıyla uyumludur. Benzer şekilde toplumda; çürük,
diş taşı ve antemortem diş kayıp oranları da Anadolu toplumlarından düşük
bulunmuştur. Alveol kayıp oranlarına bireysel bazda bakıldığında gözlenen
yüksek değerler, yukarıda belittiğimiz sonuçlarla çelişiyor gibi görünse de,
alveol kayıplarının diş bazında değerlendirilmesinde doku kayıp derecelerinin
düşük olması elde ettiğimiz verilerle uyumlu olduğunu göstermektedir.
Minnetpınarı insanlarının diş patolojileri cinsiyet farklılıkları açısından
değerlendirildiğinde;
1. Diş aşınma oranı kadınlarda daha yüksek göründüğü hâlde, istatistiksel
analizler sonucunda cinsiyetler arasında anlamlı bir fark belirlenmemiştir.
Bu sonucun yanı sıra erkeklerde aşınma derecesinin kadınlara göre yüksek
değerde olduğu gözlenmiştir.
2. Hypoplasia açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir farkın olmamasına
karşın, kadın dişlerinde saptanan hypoplasia değerlerinin daha ileri derecede
olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç bize kadınlarda beslenme yetersizliği olduğunu
düşündürmektedir.
3. Kadın ve erkek birey dişleri diş taşı ve alveol kaybı açısından
değerlendirildiğinde, cinsiyetler arasında önemli bir farkın olmaması toplum
genelinde ağız bakımının çok iyi olmadığını göstermektedir.
Sonuç olarak, diş inceleme ve analizleri ile elde edilen veriler, Toros
Dağı eteğinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraştığı düşünülen Minnetpınarı
toplumunda, ağız ve diş sağlığnın genel olarak iyi düzeyde olduğunu
göstermektedir.
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2007 ‘ Kahramanmaraş/Minnetpınarı İskeletlerinin Paleoantropolojik
Açıdan Değerlendirilmesi’, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları
Ve Müzeler Genel Müdürlüğü 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Kocaeli,
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Grafik 1: M i n n e t p ı n a r ı
bireylerinde
paleodemografik
dağılımı

Grafik 2: M i n n e t p ı n a r ı
bireylerinde
dişlerinin cinsiyete
göre dağılımı

Grafik 3: Kadınlarda hypoplasia
tiplerinin diş tiplerine
göre dağılımı

Grafik 4: Erkeklerde hypoplasia
tiplerinin diş tiplerine
göre dağılımı
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Grafik 5: Hypoplasianın cinsiyete göre dağılımı

Grafik 6: Kadınlarda diş aşınmalarının diş tiplerine göre dağılımı

Grafik 7: Erkeklerde diş aşınmalarının diş tiplerine göre dağılımı

Grafik 8: Toplumda diş aşınmalarının cinsiyete göre dağılımı
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Erişkin

Kadın

ek

Erk

Grafik 9: Toplumda
diş
çürüklerinin
cinsiyete göre dağılımı

Grafik 10: Minnetpınarı toplumu bireylerindeki diş aşınma derecelerinin çeşitli dönemlerdeki
Anadolu toplumlarıyla karşılaştırılması

Grafik 11: Minnetpınarı toplumu bireylerindeki diş hypoplasialarının çeşitli dönemlerdeki
Anadolu toplumlarıyla karşılaştırılması

Grafik 12: Minnetpınarı toplumu bireylerindeki diş çürüklerinin çeşitli dönemlerdeki Anadolu
toplumlarıyla karşılaştırılması
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Grafik 13: Minnetpınarı toplumu bireylerindeki diş taşlarının çeşitli dönemlerdeki Anadolu
toplumlarıyla karşılaştırılması

Grafik 14: Minnetpınarı toplumu bireylerindeki periodontal hastalıkların çeşitli dönemlerdeki
Anadolu toplumlarıyla karşılaştırılması

Grafik 15: Minnetpınarı toplumu bireylerindeki AM diş kayıplarının çeşitli dönemlerdeki
Anadolu toplumlarıyla karşılaştırılması
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Resim 1: M7; Pozisyon sapması ve karabelli tüberkülü

Resim 2: M47; Hypoplasia
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Resim 3: M15; Hypoplasia, diş taşı

Resim 4: M4; Pozisyon sapması, hypoplasia, alveol kaybı
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Resim 5: M64; kök varyasyonu

Resim 6: M63; tüberkül varyasyonu pag shaped)
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KUŞADASI KADIKALESİ/ANAİA KAZISINDA
BULUNAN İNSAN İSKELET KALINTILARI
Handan ÜSTÜNDAĞ1
Giriş
Kadıkalesi, Aydın’da Kuşadası-Davutlar yolu üzerindeki yazlık siteler
bölgesinde yer alan bir Bizans kalesidir. Samos Adası’nın tam karşısında yer
alan kale, Samos Boğazı’na hâkim bir konuma sahiptir. Kadıkalesi kazıları
2001 yılında bir kurtarma kazısı olarak başlamış olup 2002 yılından bu yana da
Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Zeynep Mercangöz’ün
başkanlığında yürütülmektedir. Kadıkalesi, Erken Tunç Çağından itibaren
iskân görmüş olan protohistorik bir höyüğün üzerinde oturmaktadır.
Kadıkalesi’nin bugün bölgede bulunan yazlık sitelerin altında kalan antik
Anaia kenti ile de bağlantılı olduğu kabul edilmektedir. Kadıkalesi, 12. ve
13. yüzyıllarda Anaia kenti ve limanını korumak üzere inşa edilmiştir. Kazı
çalışmalarında kalede 14–15. yüzyıllara ait yapılaşmaları, ayrıca I. Dünya
Savaşının Osmanlı askerî tabyaları ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında
kazılmış siperleri de açığa çıkarılmıştır2.
Kadıkalesi kazılarında 2005 yılından itibaren Geç Bizans Dönemine ait
çok sayıda insan gömüsüne rastlanmıştır. Açığa çıkarılan insan iskeletlerin
osteolojik incelemeleri 2006 yılında başlamıştır. Kaledeki kazı çalışmaları
hâlâ devam etmekte olup önümüzdeki dönemlerde de gömülerin bulunması
beklenmektedir. Dolayısıyla, bir ön rapor niteliğinde olan bu çalışma sadece
şu ana kadar açığa çıkarılan iskeletlerin genel osteolojik değerlendirmesini
kapsamaktadır.

Materyal ve Metot
Kadıkalesi kazılarında şu ana kadar hepsi Geç Bizans Dönemine ait olan
toplam 58 insan gömüsü açığa çıkarılmıştır. Bu gömüler kalede iki alanda
1

Yard. Doç. Dr. Handan ÜSTÜNDAĞ, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 26470 Eskişehir/TÜRKİYE. (hustunda@anadolu.edu.tr)

2

Kadıkalesi/Anaia kazısıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Mercangöz 2003; 2008.
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bulunmuştur. Bunlardan birincisi, sur duvarının içinde kalan alanda ortaya
çıkarılan kiliseyle ilişkili alandır. Bu alanda toplam 25 gömü açığa çıkarılmıştır.
Diğer alansa kalenin sur duvarının dış kenarında yer almaktadır. Bu alanda
ise toplam 33 gömüye rastlanmıştır. Her iki alanda bulunan mezarlar gerek
bulundukları seviye ve gömü biçimleri, gerekse demografik ve antropolojik
özellikleri bakımından paralellik göstermektedirler. Dolayısıyla bu gömülerin
hepsinin Geç Bizans Dönemine (İ.S. 12.-13.yy.) ve aynı topluluğa ait olduklarını
öne sürebiliriz.
Mezarların çoğunluğu devşirme kiremitlerin çatılmasıyla kapatılmış
tiptedir. Kapaklar genellikle baş ve ayakucunda küçük birer kiremit
parçasıyla kapatılmışlardır. Bulunan 30 adet mezar bu tiptedir. 12 iskeletse
kiremit kapaksız olarak doğrudan toprağa gömülmüştür. Bir fetüs iskeleti
ise küçük bir pişmiş toprak kap içerisinde bulunmuştur. Gömüler Hıristiyan
âdetlerine uygun biçimde batı-doğu yönünde, yüz doğuya bakacak şekilde
konumlanmışlardır. İskeletler genellikle dorsal (sırt üstü) pozisyondadır,
ancak ilginç bir biçimde 2 adet hoker tarzı gömüye rastlanmıştır. Dorsal
gömülerin çoğunda (% 73) bacaklar düz ve birbirine paralel şekildedir, sadece
% 20’sinde bacaklar bükülü ve % 7’sinde çapraz biçimdedir. İskeletlerin elleri
genellikle göğüs üzerinde (% 30) ya da pelvis üzerinde çaprazlanmış (%19) ya
da çene altında birleştirilmiştir (%15). Bazı bireylerde sağ el göğüs üzerinde
ve sol el karın üzerinde (%15), bazılarında sol el göğüs üzerinde ve sağ el
karın üzerinde (% 8) ve bazılarındaysa iki el de karın üzerinde birleştirilmiştir
(% 12) (Bkz. Tablo: 1).
Cinsiyet ve yaş tespiti Workshop of European Anthropologists (1980) ve
Buikstra ve Ubelaker (1994) tarafından önerilen standart osteolojik teknikler
kullanılarak yapılmıştır. Erişkinlerde cinsiyet os coxae ve cranial morfolojiye
göre belirlenmiştir. Erişkinlerde ölüm yaşı pubic symphysis, auricular yüzey,
costaların sternal uçlarının morfolojik değişimleri; cranial suturların kapanma
aşamaları ve diş aşınması derecelerine göre tespit edilmiştir. Erişkin yaşın
altındaki bireylerde yaş birincil osifikasyon bölgeleri ve epifizlerin birleşmesi,
dişlerin sürmesi ve epifizleri birleşmemiş uzun kemiklerin uzunlukları esas
alınarak belirlenmiştir.
Paleopatolojik bulgularda Buikstra ve Ubelaker (1994) tarafından
önerilen kriterler esas alınmıştır. İncelenen tüm iskeletlerde periostitis, cribra
orbitalia, porotic hyperostosis, endocranial lezyonlar ve traumalar not edilmiştir.
Dejeneratif eklem hastalığı erişkin bireylere ait tüm eklemlerde araştırılmıştır.
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Tüm daimî ve süt dişlerinde diş çürüğü, antemortem diş kaybı, calculus, apse
ve mine hipoplazisinin olup olmadığı not edilmiştir.
Bulgular
Kadıkalesi iskelet topluluğu içerisinde erişkin yaşın altındaki bireylerin
sayısı 35 (% 63), 13 yaşın altındaki tüm çocukların sayısıysa 29’dur (%
50). Erişkin bireylerin sayısı 23’tür (% 40). Erişkin bireylerin de çoğu genç
erişkinlerden ve özellikle de genç kadınlardan oluşmaktadır (Tablo: 1).
Yaş Grupları

n

%

Fetus

2

3.4

10

17.2

Erken Çocuk (3-5,5)
Geç Çocuk (6-12)

6
9

10.3
15.5

Ergen (13-19)

8

13.8

1

1

14

24.1

12

2

Orta Yaşlı (35-49)

2

3.4

1

1

Yaşlı (50 +)

2

3.4

2

-

Erişkin (?)

5

8.6

3

-

58

100.0

19

4

Bebek (0-2,5)

Genç Erişkin (20-34)

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

35

23

Tablo: 1. Cinsiyet ve Yaş Dağılımı

Grafik: 1’de özellikle bebek ve genç erişkin ölümlerinin yüksek oranı
göze çarpmaktadır. Orta yaşlı ve yaşlı bireylerin sayısı oldukça azdır.
Grafik: 2’de cinsiyeti belirlenebilen erişkin bireyler arasında genç kadınların
oranı görülebilir. Genç kadınların oranı tüm erişkin bireylerin % 52’sini
oluşturmaktadır. Erkeklerin oranı ise bütün seri içerisinde çok düşüktür.
Erişkinlerde ortalama ölüm yaşı tüm toplulukta 32 olup bu oran erkeklerde
31,6 ve kadınlarda ise 32,3’tür. Bebek ve erken çocukluk aşamasındaki
ölüm oranlarına yakından bakıldığında yeni doğan ölümlerinin yüksekliği
görülmektedir. İlk altı aydan sonra düşen ölüm oranı sütten kesilme yaşıyla
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birlikte yeniden yükselmektedir (Grafik: 3). Enfeksiyonlara açık bu riskli
dönemi atlatan çocukların yaşama oranıysa tekrar artmaktadır.
Paleopatolojik Bulgular
Periostitis
Kadıkalesi iskeletlerinde periostitise % 25,6 oranında rastlanmıştır. Bu oran
en azından bir tibiası mevcut olan bireyler (n=43) esas alınarak hesaplanmıştır.
Grafik: 4’te görülebileceği gibi en yüksek orana tibiada rastlanmıştır.

Cribra Orbitalia ve Porotic Hyperostosis
Cribra orbitalia en az 1 orbitası mevcut olan bireylerde (n=19) ve porotic
hyperostosis de kafatasının en az 2/3’si mevcut olan bireylerde (n=35)
araştırılmıştır. Kadıkalesi iskeletlerinde %12 oranında cribra orbitalia ve %
17 oranında sadece ince gözenekli yapıda yani çok hafif düzeyde porotic
hyperostosis saptanmıştır.

Endocranial Lezyonlar
Kadıkalesi iskelet topluluğunda hem çocuklarda hem de erişkin bireylerde
en sık gözlemlediğimiz patoloji endocranial lezyonlardır. Bu lezyonlar
endocranial yüzeyde izole olarak veya meninks kanallarının çevresinde
gözenekli ya da lifli yapıda yeni kemik oluşumları olarak ortaya çıkabilirler.
Ayrıca fırça şeklinde genişlemiş diploe veya kemik dokunun içine doğru
giren damarlı oluşumlar olarak da gözlemlenebilirler3. Endocranial lezyonlar
kafatasının en azından üçte ikisi mevcut olan 35 bireyin 16’sında yani % 45,7
oranında saptanmışlardır. Bu lezyonlar Kadıkalesi topluluğunda çocuklarda
% 28,6 oranında (n=10), erişkinlerdeyse % 17,1 oranında (n=6) görülmüştür.
Lezyonlar daha çok occipital ve parietal bölgede gözlemlenmiştir (Grafik: 5).
Kadıkalesi iskelet topluluğunda 3 bireyde görülen endocranial lezyonlar küçük
çukurluklar ve alanlar şeklinde ortaya çıkan erozyonik oluşumlardır (Resim:
1). Diğerleri gözenekli ve/veya lifli bir görünüme sahiptir (Resim: 2).
3

Endocranial lezyonlarla ilgili detaylı bilgi için bkz. Lewis 2004.
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İki çocuk iskeletinde kafatasındaki endocranial lezyonların kronik C vitamini
eksikliğiyle (iskorbüt) ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Çocuklarda
görülen kronik C vitamini eksikliğine ya da iskorbüte “Möller-Barlow
hastalığı” da denmektedir. Bu iki bireyde endocranial lezyonların yanı sıra yüz
iskeletinde ve uzun kemiklerde de iskorbüte özgü değişimler gözlemlenmiştir.
İskorbüte özgü gözenekli yapıdaki periostal reaksiyonların tipik lokasyonları
şöyle sıralanabilir: Craniumun iç ve dış yüzeyleri, orbitler, sphenoidler, maxilla,
mandibula, zygomatic kemikler ve uzun kemiklerin metafizleri4. Söz konusu
iskeletlerden birincisi yaşında bir çocuğa aittir (2005/11 no.lu birey). 3 İskelette
kafatasının occipital ve parietal bölgelerinde endocranial lezyon, tibialarında
periostitis ve cribra orbitalia saptanmıştır. Ayrıca mandibula ve maxillada
gözenekli yapı ve sphenoid kemikte de periosteal reaksiyon saptanmıştır
(Resim: 3-4). Bu gözlemler iskorbüt hastalığının özellikleri ile büyük ölçüde
örtüşmektedir. Diğer iskelet de 7 yaşında bir çocuğa aittir (2007/R23/13).
Bu iskeletin de kafatasının occipital, frontal ve temporal bölümlerinde simetrik
periostal lezyonlar saptanmıştır. Ayrıca maxilla ve mandibulada, femur, tibia ve
humeruslarda yoğun periostitis gözlemlenmiştir (Resim: 5).
Kadıkalesi topluluğunda travmaya sadece 1 yetişkin bireyde iyileşmiş bir
ulna kırığı olarak rastlanmıştır. Dejeneratif eklem hastalıkları da topluluğun
demografik profiliyle ilişkili olarak çok az oranda gözlemlenmiştir.
Ekstremitelere ait eklemlerde hiç osteoartrite rastlanmamış, eklem hastalıkları
sadece omurgada gözlemlenebilmiştir. Omurlarının en az 1/3’ü mevcut olan
10 birey eklem hastalıklarının varlığı bakımından incelenmiş ve bu bireylerin
dördünde (%40) omur gövdelerinde ortaya çıkan osteofitler ve beşinde de
(%50) omurlar arası diskin omur gövdesine doğru fıtıklaşmasını ifade eden
Schmorl nodülleri saptanmıştır. Sadece 1 bireyde (%10) apofizyal eklemlerde
görülen osteoartrite rastlanmıştır. Bu birey topluluktaki 2 yaşlı bireyden
biridir. Bu bireyde ayrıca omurlar arası diskin dejenerasyonu sonucunda
oluşan ileri derecede intervertebral osteochondrosis saptanmıştır (Resim: 6).
Kadıkalesi topluluğundaki diğer yaşlı bireyde (2006/U32/14 No.lu
iskelet) ise “difüz idyopatik iskelet hiperostozu (DISH)” ya da ‘Forestier
hastalığı’ olarak adlandırılan bir hastalık belirlenmiştir. Bu birey kilisenin
yakınında açığa çıkarılmış olup 60 yaşlarındaki bir kadına aittir. Oldukça iyi
korunmuş olan iskeletin omurgasında ve diğer kısımlarında DISH’in tüm
4

Ortner ve Ericksen 1997; Ortner 2003: 384-387.
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tipik göstergeleri gözlemlenmiştir. DISH’in en tipik görüntüsü omurganın sağ
tarafında anterior longitudinal ligamentin bal mumuna benzetilen bir şekilde
kemikleşmesiyle ortaya çıkan yeni kemik oluşumudur5. Bu bireyin 4. torakik
omurundan 1. lumbar omuruna kadar 10 omur birleşmiştir ve bu omurların
sağ anterior tarafında bal mumu benzeri kemikleşme görülmektedir (Resim:
7). Apofizyal eklemlerse birleşmemiştir ve omur gövdeleri arasındaki mesafe
korunmuştur. Servikal omurlarda büyük ve diğer omur gövdelerine taşan
osteofitler görülmektedir. DISH’de omurga dışında da uzun kemikler, pelvis,
patella ve calcaneusta iskeletin neredeyse tamamında ligament ve tendonların
kemikleşmesiyle ortaya çıkan yeni kemik oluşumları da görülür6. Bu iskelette
de simetrik olarak clavicula, manubrium ve sternum, humerus, ulna; radius;
coxae; femur; patella (Resim: 8); tibia ve calcaneusta ligament ve tendonların
kemikleşmesiyle ortaya çıkan yeni kemik oluşumları saptanmıştır.
Dental patoloji başlığı altında antemortem diş kaybı, diş çürüğü, apse,
calculus ve hipoplazinin görülme sıklığı araştırılmıştır. Dişlerinin en az 3’te
1’i mevcut olan 20 erişkin bireyde dental patoloji incelenebilmiştir. En fazla
rastlanan dental patoloji diş çürüğü (erişkin bireylerin %65’i) ve calculustur
(erişkin bireylerin %55’i). Yine hipoplazi de erişkinlerin %35’inde yani yüksek
sayılabilecek bir oranda görülmüştür.
Tartışma
Kadıkalesi topluluğu erişkinlerinde kadınlar ve erkeklerde 32 olan
ortalama ölüm yaşı çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında biraz düşük olduğu
söylenebilir (Tablo: 2). Kadıkalesi’nden daha düşük olarak sadece İznik Geç
Bizans topluluğu ve Eleutherna (Girit) Erken Bizans topluluğu bulunmaktadır.
Kadıkalesi topluluğunda 13 yaşın altındaki tüm çocukların oranı % 50 olup
diğer Bizans topluluklarıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksektir (Tablo: 2).
Görüldüğü gibi Kadıkalesi topluluğunda erişkinlerin ortalama yaşı çağdaşı
diğer toplumlara göre biraz düşükken çocukların topluluk içindeki oranı
çağdaşı diğer topluluklara göre yüksektir. Buna göre Kadıkalesi topluluğunun
diğer çağdaşlarına göre daha kötü yaşam koşullarına sahip olduğunu öne
sürebiliriz.

5

Resnick ve Nivayama 1976.

6

Resnick vd. 1975.
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Dönem

Araştırmacı

Ortalama Yaş

Çocuklar (%)

Kadıkalesi

G. Bizans

Üstündağ

32

50 (n=29)

İznik

G. Bizans

Erdal 1996

31

53

Topaklı

Bizans

Güleç 1988

33

47

Bergama

G. Bizans

Schultz 1989

-

40

Elaiussa Sebaste

E. Bizans

Paine vd. 2007

36

38

B. Saray - E.Cezaevi

G. Bizans

Erdal 2002.

34

34

Boğazköy/Hattuşa

E. Bizans

W. Backofen 1987

33

31

Symrna Agorası

Bizans

Gözlük vd. 2005

35

25

Eleutherna (Girit)

E. Bizans

Bourbou 2003

30

-

Messene (Yunanistan) E. Bizans

Bourbou 2003

40

-

Tablo: 2: Çeşitli Bizans topluluklarında erişkinlerde ölüm yaşı ortalamaları ve çocukların
topluluk içerisindeki oranı

Kadıkalesi iskeletlerinde periostitis % 25,6 ile oldukça yüksek bir oranda
gözlemlenmiştir. Kadıkalesi’nin çağdaşı diğer topluluklara baktığımızda
daha düşük oranlar karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Elaiussa Sebaste Erken
Bizans topluluğunda % 19 oranında periostitis bildirilmiştir7. Eleutherna
Erken Bizans topluluğunda ise % 5,9 ve Messene’de % 9,5 oranında, yani
çok daha az periostitis gözlemlenmiştir8. Sadece İstanbul Büyük Saray – Eski
Cezaevi Geç Bizans topluluğunda % 40,5 ile çok yüksek oranda periostitis
bildirilmiştir9. Uzun kemiklerde görülen periostitisin nedenleri arasında
travma ve non-spesifik enfeksiyonlar sayılabilir ve hatta periostitis doğrudan
bir fiziksel stres göstergesi olarak kabul edilebilir10. Periostitisi genel anlamda
bir stres göstergesi olarak kabul edersek Kadıkalesi’nin çağdaşı topluluklara
göre daha fazla stres altında olduğunu öne sürebiliriz.

7

Paine vd. 2007.

8

Bourbou 2003.

9

Erdal 2002.

10 Ortner 2003: 209.
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Kadıkalesi iskeletlerinde cribra orbitalia %12 ve porotic hyperostosis % 17
oranında diğer Bizans topluluklarına göre daha düşük oranda saptanmıştır.
Örneğin İstanbul Büyük Saray – Eski Cezaevi Geç Bizans topluluğunda % 58,6
oranında porotic hyperostosis ve % 48 oranında cribra orbitalia saptanmıştır11.
Elaiussa Sebaste Erken Bizans topluluğunda % 20 oranında cribra orbitalia
ve porotic hyperostosis bildirilmiştir12. Boğazköy/Hattuşa Erken Bizans
topluluğunda çocuklarda % 36,8 oranında cribra orbitalia ve Bergama Geç
Bizans topluluğunda ise % 16,2 oranında anemi bildirilmiştir13. Kadıkalesi’ne
en yakın oranın Bergama topluluğunda olduğu göze çarpmaktadır. Bilindiği
gibi, bu oluşumların çeşitli nedenleri olabilir ancak en çok demir eksikliği
anemisiyle, genetik anemilerle, iskorbütle, protein eksikliğiyle, sıtmayla,
bağırsak parazitleriyle ve enfeksiyonlarla ilişkilendirilmektedirler14.
Kadıkalesi’nde periostitis diğer toplumlara göre daha yüksek oranda
görülürken cribra orbitalia ve porotic hyperostosisin daha düşük oranda ortaya
çıkması ilginçtir. Kadıkalesi topluluğunda enfeksiyonlarla ilgili sorunların
beslenmeyle ilgili sorunlardan daha ön planda olduğu düşünülebilir.
Kadıkalesi iskelet topluluğunda endocranial lezyonların oranının % 45,7
ile oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 12 yaşın altındaki çocuklardaysa bu
oran % 53,6’dır. Schultz, Boğazkale Erken Bizans topluluğunda incelenen
çocuk iskeletleri grubunda % 25, Bergama Geç Bizans topluluğunda % 64,
Almanya’daki Ortaçağ topluluklarından Barbing’de % 50 ve Harting’de %
45,5 oranında bu lezyonlardan saptamıştır15. Bu oranlar da Kadıkalesi’nin
oranına yakındır. Bu lezyonlarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapmış olan Lewis
ise incelediği İngiltere’deki Ortaçağ topluklarında çocuklarda % 12,2 oranında
endocranial lezyon saptamıştır16.
Endocranial lezyonlar, meninkslerin iltihaplanması (menenjit) veya
kanamasına bağlı olarak ortaya çıkan yeni kemik oluşumlarıdır. Schultz bu
lezyonları “meningoensephalitis” olarak adlandırmıştır17. Genellikle çocukluk
döneminde geçirilen tüberküloz, sifilis, otitis media, sinüzit, mastoidis, tifo,
11 Erdal a.g.e.
12 Paine vd. a.g.e.
13 Schultz 1986, 1989.
14 Stuart-Macadam 1992.
15 Schultz 1986, 1989a, 1989b.
16 Lewis 2004.
17 Schultz a.g.e.
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pnömoni, hatta kızamık ve kabakulak gibi bir bakteriyel enfeksiyon menenjite
neden olabilir. Ayrıca travmaya bağlı olarak oluşan subdural hematoma; A,C
ve D vitamini eksiklikleri ve hatta beyin tümörleri de endocranial lezyonların
nedenleri arasında sayılmaktadır18.
3 bireyde ortaya çıkan endocranial lezyonlar diğerlerinden farkı olarak
kemik dokuda beliren küçük çukurluklar ve çöküntüler şeklinde bir yapıya
sahiptir. Bu tipteki lezyonlar Hershkovitz ve arkadaşları tarafından “Serpens
endocrania simetrica” olarak adlandırılmış ve mycobacterium tuberculosisin
yol açtığı beyin zarı iltihabının sonucunda oluştukları öne sürülmüştür19.
Bilindiği gibi tüberkülozun iskelette tipik olarak görüldüğü yerler omurga,
pelvis ve diz eklemleridir20. Kadıkalesi iskeletlerinin hiçbirinde tüberkülozun
bu tipik görüntüleri saptanamamıştır. Ancak paleopatolojide craniumdaki
lezyonlar ve kaburgaların iç yüzeylerinde görülen reaktif periostitis de artık
tüberkülozun önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir21.
Kadıkalesi topluluğunda üç bireyin kaburgalarında periostal reaksiyon
saptanmıştır. Bunlardan ikisi aynı zamanda çukurluklar şeklinde görünen
endocranial lezyonlarla birlikte aynı bireylerde (2005/D18/8 ve 2007/P23/8
numaralı bireyler) saptanmıştır. Dolayısıyla en azından bu iki bireyde
tüberküloz olasılığından bahsedebiliriz.
İki çocukta gözlemlenen endocranial lezyonlarınsa iskorbütle ilişkili
olduğu düşünülmektedir. İskorbüt C vitamini eksikliği nedeniyle ortaya
çıkan bir hastalıktır22. C vitamini eksikliği dokularda genel bir zayıflığa neden
olmakta ve kan damarlarının duvarlarında ortaya çıkan zayıflık hemonajiye
yani iskorbütün temel lezyonuna yol açmaktadır. Hemonaji kemiğe yakın
bir bölgede oluşursa kemik osteolojik bir reaksiyon vermektedir. Bilindiği
gibi C vitaminin kaynağı taze sebze ve meyvelerdir. C vitamini eksikliğinin
nedeni tek yönlü bir beslenme ya da besinlerin genellikle pişirilerek yenmesi
olabilir. Örneğin C vitamini balık ve tahıl gibi gıdalarda düşük miktarda
bulunur. Kadıkalesi her ne kadar taze meyve ve sebze açısından verimli olan
bir bölgede yer alsa da politik-ekonomik nedenlere bağlı kıtlık dönemleri söz
18 Lewis a.g.e.
19 Hershkovitz 2002.
20 Aufderheide ve Rodriguez-Martin 1998.
21 Ortner 2003.
22 Ortner 2003: 383.
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konusu olabilir. Ayrıca coğrafî konum itibariyla yoğun olarak balık tüketildiği
de düşünülebilir. Kadıkalesi’nde iskorbütün rastlandığı bireylerin oranı tüm
çocukların % 6,9’unu oluşturmaktadır. Bergama Geç Bizans topluluğunda
oldukça yüksek bir oranda (% 35) iskorbüt bildirilmiştir23. Boğazköy/
Hattuşa Erken Bizans topluluğunda ise çocukların % 5,6’sında iskorbüt tespit
edilmiştir24. Erdal Büyük Saray - Eski Cezaevi Geç Bizans topluluğunda bir
çocukta iskorbüt saptamıştır25. Bourbou da Girit’te bulunan Eleutherna adlı
Erken Bizans topluluğunda 2 çocukta iskorbüte bağlı olduğunu düşündüğü
lezyonlardan söz etmektedir26. Kırım’da bulunan Chersonessos adlı bir
Geç Bizans yerleşiminde çocuklarda iskorbüte bağlı kemik oluşumları
bildirilmiştir27.
Kadıkalesi topluluğunda % 40 oranında vertebral osteofite rastlanırken bu
oran Bergama topluluğunda % 70,628, Symrna Agorası Bizans topluluğunda
ise % 12’dir29. Omurgada dejeneratif eklem hastalığını osteofit ve apofizyal
ostoartrit olarak ayrılmaksızın Eleutherna topluluğunda % 43 ve Mesense
topluluğunda da % 13 oranında bildirilmiştir30. Görüldüğü gibi topluluklar
arasında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların nedeni
öncelikle demografik yapıda aranabilir. Toplulukta yaşlı bireylerin oranı
fazlaysa topluluğun genelinde dejeneratif eklem hastalıklarının görülme
sıklığı da artmaktadır.
Her ne kadar genellikle kilise veya manastır gibi dinî yapıların yakınındaki
Hıristiyan gömüleri genellikle elit bir sosyal sınıfla ilişkilendirilse de,
Kadıkalesi’ndeki gömülerin farklı sosyal statü gruplarını temsil ettiğine dair
henüz elimizde bir veri bulunmamaktadır. Sadece 2006 yılında bulunan 14
numaralı iskelette zengin beslenmeyle ve üst sosyal sınıflarla ilişkilendirilen
diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) saptanmıştır. Yanında özel bir
gümüş fibula da bulunan bu iskeletin diğer bireylerden daha yüksek bir soysal
statüye sahip olduğunu varsayılabiliriz.
23 Schultz 1989.
24 Schultz 1986.
25 Erdal 2002.
26 Bourbou 2003.
27 Enneberg vd. 2006.
28 Schultz 1989.
29 Gözlük vd. 2005.
30 Bourbou 2003.

218

DISH genellikle yaşlı insanlarda ortaya çıkan ve erkeklerde daha fazla
rastlanan bir kondisyondur31. DISH’in etiyolojisi tam olarak bilinmemekle
birlikte, hastalığın obezite ve hyperglycemia32 ve diabetes mellitus33 ile ilişkisini
ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Bazı paleopatolojik çalışmalar
hastalığın yüksek kalorili bir beslenme ve yüksek sosyal statüyle ilişkisinden
söz etmektedirler34. DISH’in Avrupa’daki Ortaçağ manastır rahipleri arasında
yaygın olduğunu saptayan ve hastalığın manastır tipi yaşam ve beslenme
biçimiyle ilişkili olduğunu öne süren çalışmalar da bulunmaktadır35.
Sonuç
Kadıkalesi topluluğunda erişkinlerin ortalama yaşı diğer Bizans
topluluklarına göre düşükken, çocukların topluluk içerisindeki oranı daha
yüksektir. Bir fiziksel stres göstergesi olan periostitis Kadıkalesi topluluğunda
diğer çağdaşı topluluklara göre yüksektir. Ancak cribra orbitalia ve porotic
hyperostosis oranı Kadıkalesi’nde diğerlerine göre daha düşüktür, iskorbütse
diğer Bizans topluluklarındakiyle benzer oranda saptanmıştır. Endocranial
lezyonlara Kadıkalesi’nde oldukça yüksek bir oranda rastlanmıştır. Kadıkalesi
topluluğunun Bergama Geç Bizans topluluğuyla özellikle paleopatolojik açıdan
benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Kadıkalesi topluluğunun genel olarak
diğer Bizans topluluklarına göre daha kötü yaşam ve sağlık koşullarına sahip
olduğunu öne sürebiliriz. Ancak bir bireyde yüksek kalorili bir beslenmeyle
ilişkilendirilen DISH’e rastlamış olmamız, topluluk içerisinde daha iyi yaşam
standartlarına sahip olan bir üst sosyal statü grubunun bulunduğunun işareti
olabilir.
Teşekkür
Kadıkalesi/Anaia kazısında bulunan insan iskelet kalıntılarını incelememe
izin veren Sayın Prof. Dr. Zeynep Mercangöz’e, iskeletlerin açığa çıkarılması
ve belgelenmesi konusundaki emeklerinden dolayı tüm kazı ekibi üyelerine,
31 Julkunen vd. 1971.
32 Julkunen vd. 1971.
33 Hajkova vd. 1965.
34 Jankauskas 2003.
35 Waldron 1985.
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iskeletlerin temizlik ve onarım aşamalarındaki yardımlarından dolayı
Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Mehtap Külâhlı ve Hale
Çakmak’a teşekkür ederim.
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Grafik 5: Endocranial lezyonların saptandığı bireylerin gözlemlendiği kemiğe göre dağılımı

Resim 1:
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2007/R23/8 No.lu bireyde endocranialde küçük çukurluklar ve alanlar görünümünde
ortaya çıkan erozyonik oluşum
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Resim 4:

2005/11 No.lu bireyde sphenoid kemikte iskorbüte bağlı olarak ortaya çıkan yeni kemik
oluşumu

Resim 5:

2007/R23/13 No.lu bireyde femorada periostitis

226

Resim 6:

2006/U32/11 No.lu bireyin omurlarında intervertebral osteochondrosis

Resim 7:

2006/U32/14
No.lu
iskeletin
omurlarında
difüz idyopatik iskelet
hiperostozuna
(DISH)
bağlı değişimler
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Resim 8:

228

2006/U32/14 No.lu iskelette patellaede quadriceps femoris kaslarının yapıştığı yerde
difüz idyopatik iskelet hiperostozuna (DISH) bağlı yeni kemik oluşumları

MİNYATÜRLÜ BİR EL YAZMASI ESERİN
ONARIM AMAÇLI İNCELENMESİ VE SONUÇLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYGULANMASI
Esra ÖZTEKİN MERT*
Şahinde DEMİRCİ
1. GİRİŞ
Ülkemiz topraklarında köklü tarihi boyunca kültürden sanata, tıptan
felsefeye birçok alanda yazma eserler üretilmiştir. Bu eserler, geçmişten
bugüne kadar gelen ve ulusal kimliğimizi, kültür, bilim ve sanat anlayışımızı
yansıtan geri getirilemeyecek son derece değerli kültür varlıklarıdır.
Ülkemizdeki yazma eser sayısının 600 000 ile 700 000 arasında olduğu
tahmin edilmektedir. Bu eserler yazıldıkları diller ve edebiyatları ile İslâm
öncesi ve İslâmî devirler Doğu Akdeniz kültür ve uygarlığı, doğu Hıristiyanlığı,
Mezopotamya ve Mısır ilim ve kültür mirası ile geniş bir uygarlığın önemli
kaynaklarıdır (Duman, 1999).
Maalesef bu değerli eserler, ısı, nem, ışık, kötü kullanım ve atmosfer
etkisi gibi çevresel faktörler, asitlik, metal katkılı mürekkepler gibi eserin
yapısındaki bileşenlerden kaynaklanan bozulmalar göstermektedir.
Bu kadar zengin ve değerli kültürel kaynaklar olan yazma eserlerin
korunarak geleceğe aktarılması hem ulusal kültürümüzün hem de dünya
kültürel miras çeşitliliğinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, Millî Kütüphane Yazma eser koleksiyonuna ait “Fal-name”
isimli minyatürlü eserin onarımı gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Millî Kütüphane
bünyesindeki Yazma Eser Restorasyon Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir.
Eserin yazarı ve müstensihi bilinmemektedir. Kesin bir yapım tarihi
olmamakla beraber yazım özelliklerine bakılarak 18. yüzyılın sonlarına
tarihlenmiştir. “harekeli nesih” denilen bir yazı türü ile yazılmıştır.
*

Esra ÖZTEKİN MERT, ODTÜ, FBE Arkeometri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Milî
Kütüphane Restorasyon Laboratuarı, Ankara/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Şahinde DEMİRCİ, 8. Cadde 70. Sok 9/1 Emek – Ankara/TÜRKİYE.
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2. LABORATUVARDAKİ ONARIM İŞLEMLERİ
Tarihî bir eserin konservasyonunda ilk aşama belgelemedir. Belgelemenin
amacı, konservatöre, ileride bilgisi arttığında referans oluşturacak ve yasal
bir anlaşmazlığın doğmasına neden olabilecek karışıklıklara engel olmaktır.
Belgeleme kapsamında; eserin künyesi, hammadde özellikleri, hasar derecesi
ve nedenleri, konservasyon önerileri, konservasyon öncesi /sonrası durumu
fotoğraflı olarak belgelenmektedir.
2.1 Eserin Onarım Öncesi Durumu
Eserin cildi ve dikişi olmadığından sayfalar tek tek dosyalanmış şekilde
muhafaza edilmektedir. Sayfalar saman sarısı ve kirli beyaz renklerdedir.
Metin kağıtlar üzerine siyah mürekkep ile başlıklar ise turuncu kırmızı
mürekkep ile yazılmıştır. Sayfalarda yazı kenarlarında mavi ve kırmızı boya
ile yapılmış süslemeler bulunmaktadır. Sayfalar kalın ve güçlü olmasına
karşın özellikle el değen kenar bölgeleri oldukça kirlenmiş durumdadır.
Sayfa kenarlarındaki yırtıklar ve aşınmalar oldukça fazladır. Ayrıca parça
kayıpları da bulunmaktadır. Sayfaların bazılarında kağıt veya selobant ile
yapılmış onarımlar ve bazı onarımların altında kahverengi yapıştırıcı artıkları
bulunmaktadır. (Resim: 2, 3, 5)
Eserde siyah mürekkep kullanılmıştır. Mürekkebin siyahlığını ve
parlaklığını koruduğu görülmektedir. Yapılan mürekkep testinde mürekkebin
suda çözündüğü anlaşılmıştır. Bu sonuçlar göz önüne alındığında mürekkebin
is mürekkebi olduğu düşünülebilir. Eserde 89 adet insan ve hayvan şekilli
minyatür bulunmaktadır. Minyatürlerde kullanılan pigmentler, pembe, mavi,
yeşil, turuncu- kırmızı, sarı, beyaz pigmentler ve altındır.
Minyatürlerde özellikle beyaz pigmentte aşınmalar, kırılmalar, pul pul
olma ve oksitlenmeler görülmektedir. Literatürdeki bilgilere göre beyaz
pigment olarak kullanılan pigment beyaz kurşun denilen, bazik kurşun
karbonattır. Bu pigment dayanıklılığı az bir pigment olarak bilinmektedir.
Eserdeki kırmızı pigmentlerde gözle görünür bozulmalar bulunmamakla
beraber, mikroskop altında bazı kısımlarda aşınmalar gözlenmiştir. Osmanlıda
genelde kırmızı pigmeznt olarak kırmızı kurşun (Pb3O4), vermillion gibi
sentetik pigmentler, lak, kırmızı ve cochineal gibi hayvansal kaynaklı organik
pigmentler, kök boya ve kızılağaç gibi bitki kökenli organik pigmentler
kullanıldığı bilinmektedir (Baker, 2004).
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Yeşil pigmentte de aşınmalar bulunmaktadır. Eski Osmanlı mürekkep
reçetelerine bakıldığında, yeşil pigmentlerde genelde bakır bulunduğu
özellikle jengar ya da zangar denilen bakır asetatın (Cu(C2H3O2)2.H2O
kullanıldığı görülmüştür. Bu pigment çoğunlukla altın ile karıştırılarak
metin kısımlarını cetvellemekte kullanılmaktadır. Bunlar kağıt için oldukça
zararlı pigmentlerdir ve oldukça aktif radikaller olan hidroksi radikallerinin
oluşumunda katalizör görevi üstlenerek selülozun oksidasyonuna neden
olurlar (Banik, 1989). Bunun dışında bakır(II) sülfat ve safran, bakır(II)
sülfat ve mazı suyu gibi reçeteler uygulanarak da üretilen yeşil mürekkepler
bulunmaktadır (Yaman, 1995).
Süslemelerde kullanılan mavi pigmentlerin bazılarının renklerinde
koyulaşma gözlenmiştir. Osmanlıda mavi renkli pigmentlerde genellikle çivit
veya bakırlı pigmentler kullanıldığı anlaşılmıştır (Yaman, 1995).
Uygun onarım işlemlerine karar vermek amacıyla pigmentlerin suya ve
alkole dayanıklılığı test edilmiş ve tüm pigmentlerin suya karşı dayanıksız
olduğu, sarı dışındaki tüm pigmentlerin ise alkole karşı dayanıklı olduğu
görülmüştür.
Esere deasidifikasyon işlemi uygulanıp uygulanmayacağına karar vermek
için düz yüzey pH elektrotu kullanılarak kağıtların çeşitli noktalarında pH
ölçümleri yapılmış ve sonuçların ortalamaları alınmıştır. Buna göre eserin
pH değerinin, 5.6-5.8 arasında değişmekte olduğu anlaşılmıştır. Kritik pH
değerinin yaklaşık 5.5 olduğu bilinmektedir (US Patent, 1995).

2.2. Onarım İşlemleri
Genel olarak onarım işlemlerinin ilk aşaması temizliktir. Temizlik, eserin
orijinal görüntüsüne ait olmayan veya bütünlüğünü bozan çeşitli nedenlerle
oluşmuş leke, toz, vb. unsurların ortadan kaldırılması veya azaltılması için
yapılan işlemlerdir.
Yıkama işlemi, eserdeki çıkmayan lekeleri çıkarabileceği gibi, kağıdın
kuru dayanıklılığının artırılması ve serbest asitlerin uzaklaştırılmasına da
yardımcı olmaktadır. Ancak “Fal-name”’nin belgeleme çalışması sırasında
minyatürlerdeki pigmentlerin ve eserde kullanılan mürekkebin suya karşı
dayanıksız olduğu belirlenmiş olduğundan temizleme işlemi olarak kuru
temizleme yöntemi tercih edilmiştir.
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Kuru temizlik işleminde sağlam bölgelerde silgi tozu ve silgi pedleri
kullanılmış, yıpranmış ve zayıflamış sayfa kenarlarında ise, kağıda hasar
verme olasılığının daha düşük olması nedeniyle otomatik silgi kullanılarak
kuru temizlik işlemi gerçekleştirilmiştir. (Resim: 1)
Eserdeki kuru tozlar alındıktan sonra nemli bir bez yardımı ile sayfa
kenarları özenle temizlenmiştir. Nemli bez yardımı ile temizlenen sayfalar
kabarmayı engellemek için “sandviç” diye adlandırılan Hollytex1, kurutma
kartonu, Plexiglastan2 oluşan tabakalar arasında kurumaya bırakılmıştır.
(Resim: 13)
Eserin pH değerinin kritik değerin üzerinde olması ve kağıdın yapısında
herhangi bir bozulma, sertleşme veya kırılganlaşma görülmemesi nedeniyle
deasidifikasyon işleminin uygulanmamasına karar verilmiştir (US
Patent,1995).
Belgelemede belirtildiği gibi eserin bazı sayfalarında kağıt ve selobant
ile gerçekleştirilmiş eski onarımlar bulunmaktadır. Tarihî bir eser üzerinde
bulunan onarımlar, eğer eserde yazılı bir kısmı veya bir şekli kapatıyor,
işlevselliğini kaybetmiş veya kağıda zarar veriyor ise, çıkarılmalıdır. Eğer
bu özelliklerin hiçbirini taşımıyor ise eserin tarihine ait bir bilgi olarak
bırakılmalıdır (Smith, 1990).
Onarımlarda kullanılan selobant kağıt için oldukça zararlıdır. Çünkü bu
malzemenin sahip olduğu yapıştırıcı, kağıt tarafından emilerek kağıda zarar
vermektedir. Kağıt ile yapılan onarımların kağıtta gerilmeye neden olduğu
anlaşıldığından, bu onarımların da çıkarılmasına karar verilmiştir.
Bu onarımlar öncelikle mekanik olarak çıkarılmaya çalışılmıştır, kağıt
onarımlar mekanik olarak kolayca çıkarılmıştır.(Resim: 3) Ancak kağıdın
altındaki kahverengi, reçinemsi yapıştırıcı oldukça kalın bir tabaka hâlinde
uygulanmış ve çok sertleşmiştir. Bu yapıştırıcı tabakasının çıkarılması için
%2.5’lik metil selüloz çözeltisi kullanılmıştır. Yapıştırıcı yüzeyine yumuşak
uçlu bir fırça ile metil selüloz çözeltisi uygulanıp bir süre beklendikten sonra,
bisturi yardımı ile dikkatli bir şekilde yapıştırıcı tabakası kaldırılmıştır (Resim:
4).
1 Konservasyonda kullanılan beyaz, yünsüz, sentetik bir tekstil.
2 Akrilik camın ticari ismi.
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Selobant ile yapılan onarımlar da aynı şekilde öncelikle mekanik olarak
çıkarılmaya çalışılmış ancak çıkarılamamıştır. Mekanik olarak çıkarılmayan
selobantlar için aseton kullanılmış ve kağıt yüzeyine zarar vermeden
çıkarılmıştır. (Resim: 5-6) Çıkarılan kağıt onarımlar, ait oldukları eserin
adı ve demirbaş numarası belirtilerek ileride analiz için kullanılabilecekleri
düşünülerek saklanmıştır.
Daha sonraki aşama pigmentlerin sağlamlaştırılması aşamasıdır. Eserde
en çok bozulmanın görüldüğü beyaz pigmentler hem kırılgan hâle gelerek
pul pul olmuş hem de kararmıştır (Resim: 7).
Osmanlı mürekkep ve hat sanatına ilişkin kaynaklar incelendiğinde, beyaz
pigment olarak beyaz kurşun denilen ve kimyasal formülü; Pb(CO3)2 Pb(OH)2
olan bazik kurşun karbonatın kullanıldığı anlaşılmıştır (Derman, 1998).
Beyaz pigmentlerde görülen bu bozulmaların nedeni büyük bir olasılıkla
oldukça dayanıksız bir pigment olan beyaz kurşunun ortamda bulunan
hidrojen sülfür ile tepkimeye girip kurşun(II) sülfür oluşturmasıdır.
PbCO3 +H2S → PbS + H2O + CO2

Tepkime 1

Sağlamlaştırma işlemi uygulanmadan önce beyaz pigmentteki bu
kararmanın giderilmesi için beyazlatma işlemi uygulanmıştır. Beyazlatma
işlemi için hidrojen peroksit içeren bir jel kullanılmıştır. Hidrojen peroksit,
(H2O2) siyah renkli kurşun sülfürün (PbS) bazik kurşun karbonatla hemen
hemen aynı morfolojik özelliklere sahip ve beyaz renkli olan kurşun sülfata
(PbSO4) dönüştürülmesini sağlamaktadır (Clark, 2002).
PbS(k) +4H2O2(suda) → PbSO4(k) + 4H2O(s)

Tepkime 2

Peroksit içeren jel uygulaması sonucunda beyaz pigmentlerde gözle
görülür şekilde bir beyazlaşma gerçekleşmiştir (Resim: 8).
Beyaz pigmentlere uygulanan beyazlatma işleminden sonra kırılgan hâle
gelmiş pigmentlere yumuşak uçlu bir fırça yardımı ile Klusel-G3 ve etanol
çözeltisi trinoküler mikroskop altında bozulmuş pigmentlere uygulanmıştır.
3 Hidroksi propil selüloz, bir tür selüloz eteri.
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Eserde hatalı kullanım, kötü saklama koşulları, yüksek asitlik gibi
nedenlerden dolayı yırtıklar oluşmuştur. Bu yırtıkların onarılması için
kullanışlı özel onarım malzemesi (remoistenable tissue) hazırlanmıştır.
Yırtıkların onarılmasında ve eksik kısımların tamamlanmasında ana malzeme
olarak Japon kağıdı kullanılmıştır.
Japon kağıdı, bazı bitkilerin liflerine ayrılıp keçe benzeri birbirine at kılı ile
bağlanmış ince bambu çubukları olan kalıplara konularak hamur teknelerine
batırılması ile elde edilmektedir (Balloffet ve Hile, 2005).
Liflerinin ortaya çıkmasını sağlamak için onarımda kullanılacak Japon
kağıtları kesilmemeli, yırtılmalıdır (Lavender, 2001). Japon kağıdından
(Paper Nao RK-0) oluşan özel malzemenin hazırlanmasında iki tür yapıştırıcı
kullanılmıştır; minyatür ve mürekkep olmayan kısımlar için yapıştırıcı
olarak metil selüloz, saf su ve seyreltik polivinil asetattan oluşan bir karışım
kullanılmış, suya hassas olan bu kısımlardaki yırtıklar için ise Klusel-G ve
etanolden oluşan bir karışım kullanılmıştır (Murphy, 1998). (Resim: 9-10).
Yırtıklar onarıldıktan sonra sıra eserdeki eksik kısımların tamamlanmasına
gelmiştir. Eserin görsel bütünlüğünü korumak amacıyla sayfaların rengine
uygun biçimde boyanan Japon kağıtları (Paper Nao, RK-20) metil selüloz
kullanılarak eksik kısımlara uygulanmıştır. Böylece tekrar normal sayfa
boyutlarına getirilen sayfalar bir araya getirilerek biyofolyo hâline getirilmeye
uygun duruma getirilmiştir (Resim: 11-12). Yırtık onarımı ve eksik tamamlama
işlemlerinden sonra kağıtta oluşabilecek kabarmayı önlemek amacıyla
uygulamalardan sonra Resim13’te görüldüğü şekilde “sandviç” yöntemi ile
kurutulmuştur.
Bir sonraki konservasyon aşaması olan sağlamlaştırma; lifleri güçlendirmek
ve kağıt yüzeyini korumak için protein bazlı yapıştırıcılar, selüloz eterleri,
nişasta veya sentetik bazlı polimerler kullanılarak kağıdın yeniden
astarlanması işlemidir. Minyatürler ve mürekkep suya karşı çok duyarlı
olduğu için sağlamlaştırma işlemi esnasında minyatürlü ve mürekkepli yüzeyi
kapatacak biçimde kesilen Hollytex ve kurutma kartonları ile neme duyarlı
olan bu bölgeler kapatılmıştır. Delikli metal bir yüzey üzerine yerleştirilen
sayfaların açıkta kalan kenar kısımlarına yumuşak ve geniş uçlu bir fırça
yardımı ile %2’lik metil selüloz çözeltisi sürülmüştür. Bir süre kuruması
için delikli levhanın üzerinde bekletilen sayfalar, bir miktar kuruduğunda
“sandviç” yöntemi ile kurutulmuş ve iyice kuruduktan sonra 24 saat kalmak
üzere büyük kitap presine konmuştur.
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“Fal-name” isimli eserdeki minyatürlerin suya karşı oldukça hassas olması
nedeni ile nemlendirme işlemi sırasında basınçlı bir sprey yardımı ile kurutma
kartonu nemlendirilmiştir. Daha sonra en alta kuru kurutma kartonu üzerine
sayfa ve Hollytex konulmuş en üste de nemli kurutma kartonu konularak hafif
ağırlıklarla preslenmiştir. Bu şekilde eserin nemden doğrudan etkilenmesi
engellenmiştir. Belirli aralıklarla sayfanın nem durumu kontrol edilmiş ve
kağıttaki nemin uzaklaştığı anlaşıldıktan sonra mermer ağırlıklar altında
preslenen eser 24 saat kalmak üzere Hollytex, kurutma kartonu ve iki adet
düz yüzeyli ahşap arasına konularak demir prese yerleştirilmiştir.
Konservasyonun son aşamalarından olan dikiş işleminden önce sayfaların
fasikül hâline getirilmesi gerekmektedir. Sayfa numarasına göre üst üste
konulan sayfalar, fasiküllerden oluşacak biçimde birleştirilmiştir. Daha sonra
fasikül çiziminde bağlantılı görülen sayfalar kağıdın tonuna uygun renge
boyanan Japon kağıtları ile orta kısımlarından birleştirilmiştir. Beş fasikül
hâline getirilen eser uygun kalınlıkta ip kullanılarak dikilmiştir (Resim: 1415).
Dikiş işleminden sonra ahşap preste sıkıştırılan eserin sırt kısmına balık
tutkalı4 ve pva5 karışımı kullanılarak sırt tekstili yapıştırılmıştır. 24 saat
kurumaya bırakıldıktan sonra sırt tekstilinin alt ve üst kenarlarına yastık derisi
konularak üzerine atkı ipleri atılmış ve atkı ipleri üzerine şiraze örülmüştür.
Eser, birbirini takip eden sayfalardan oluşan ve bütünlük arz eden bir eser
olduğu için cilt yapılmasına karar verilmiştir.
Esere yapılacak cilt sonradan yapılma bir cilt olacağı için abartılı ve
süslü bir cilt olmasına gerek duyulmamıştır. Eseri tozdan ve yıpranmaktan
koruyacak sade bir cildin yeterli olacağı düşünülmüştür. Öncelikle kartonların
üzerine yapıştırılacak cilt, alkolde çözünen metal kompleks boya kullanılarak
dönemin cilt renklerine uygun bir renk olduğu düşünülen kahverengine
boyanmış ve kurumaya bırakılmıştır. Daha sonra eserin yapıştırıcıya maruz
kalmaması ve cilt ile eser arasında bağlayıcı bir etken olması amacı ile yan
kağıt olarak kullanılacak olan Japon kağıtları eserin orta kısmına ince bir
yapıştırıcı tabakası ile yapıştırılmış, diğer sayfalar da ön ve arka kapakların iç
kısımlarına yapıştırılmak üzere bırakılmıştır.
4

Balık kemiğinden yapılan jelatin benzeri bir yapıştırıcı.

5

Polivinil asetat; konservasyonda kullanılan bir yapıştırıcı türü.
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Kapaklarda kullanılacak olan mukavvalar, eserin ölçülerine uygun
olarak kesilmiştir. Daha sonra pva ve metil selüloz karışımı kullanılarak deri
mukavvaların üzerine, derinin kenar kısımları ise içe doğru yapıştırılmıştır.
Yeniden ciltlenen eser pres altında kurumaya bırakılmıştır. Tamamen
kuruduktan sonra presten çıkarılan eser, kendisini toza ve yıpranmalara karşı
koruyacak yeni bir cilde kavuşmuştur.
Eserin minyatürlerindeki boyaların birbirine temas etmesini engellemek
amacıyla sayfaların iç kısmına Hollytex yapıştırılmıştır.

3. SONUÇ
Laboratuvardaki onarım işlemleri tamamlanan eser, tozlanmayı
engellemek amacıyla boyutlarına uygun olarak asitsiz kartondan yapılan bir
kutu içerisinde saklanmak üzere Milli Kütüphane Yazma Eser Deposu’na
teslim edilmiştir.
Bu çalışma, önemli bir kültür mirasımız olan el yazması eserlerin korunup
onarılmasında deneysel çalışmaların önemini açıkça ortaya koymaktadır.
Bu çalışma ile elde edilen bilgi ve deneyimin, yazılı eserlerin onarılması ve
gelecek nesillere en iyi konumda bırakılması çalışmalarına katkıda bulunacağı
düşünülmektedir.
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Resim 2: Kağıt onarımı

Resim 3: Onarım çıkarıldıktan
sonra
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Resim 4: Yapıştırıcı çıkarıldıktan sonra

Resim 5: Selobant onarımı
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Resim 6: Onarım
sonra

çıkarıldıktan

Resim 7: Beyaz kurşun korozyonu

Resim 8: Jel
sonra
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uygulamasından

Resim 9: Yırtık onarımı öncesi

Resim 10: Yırtık onarımı sonrası

Resim 11: Tamamlama öncesi

Resim 12: Tamamlama sonrası
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Resim 13: Sandviç metodu ile presleme

Resim 14: Fasikülllerin dikiş öncesi görünüşü

Resim 15: Dikiş sonrası fasiküller
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İSKELET ÇALIŞMALARINDA
FENETİK ANALİZ KULLANIMI: ACEMHÖYÜK ÖRNEĞİ
Ayşen AÇIKKOL*
E. Mahir KORKMAZ
GİRİŞ
Acemhöyük Aksaray İli’nin 18 kilometre kuzeybatısında Tuz Gölü’nün
güneyindeki Yeşilova kasabasında yer almaktadır. Acemhöyük’teki güncel
kazılar, Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Aliye Öztan tarafından 1989 yılından beri sürdürülmektedir. Arıbaş
Mezarlığı höyüğün yaklaşık 500 metre kadar uzağında yer alan bir Geç Asur
Ticaret Kolonisi Çağı nekropolüdür. İlk kez 1992 yılında bir çiftçi tarafından
keşfedilmiş ve 1993, 1995 ve 1996 yıllarında kazılmıştır. Mezarlık M.Ö. 18.
yüzyıldan M.Ö. 17. yüzyılın ortalarına kadar kullanılmıştır. Acemhöyük ölü
gömme geleneğinde, kremasyon ve basit toprak gömüler bir arada görülür
(Öztan, 1998). 1996 kazıları sırasında mezarlıkta birden çok bireyin bir
arada gömüldüğü mezarlar açığa çıkarılmıştır. Örneğin bunlardan birinde,
2’si çocuk 7’si kadın olmak üzere 9 birey ayırt edilmiştir. Ancak çoklu
gömülerde, bireylerin akrabalık ilişkilerini belirlemek çok zordur. İskelet
çalışmalarında, bireylerin genetik yakınlığının belirlenmesi için en güvenli
yöntem olan eski DNA çalışmaları çok masraflı olduğu için genellikle
populasyon düzeyinde yapılamamaktadır. Ancak, genetik kökenli olduğu
bilinen varyasyonlar ile bireylerin morfolojisini yansıtan ölçü ve endisler,
morfolojik benzerliklerden yola çıkılarak hazırlanan fenetik analiz programları
yardımıyla değerlendirilebilmektedir (Wittwer Backofen, 1988; Özer ve Güleç,
2000; Özer et al., 2000; Açıkkol et al., 2006). Bu çalışmanın amacı, yukarıda
verilen bilgiler ışığında, Arıbaş Nekropolü iskelet populasyonunu oluşturan
bireylerin genetik yakınlığını araştırmak ve aynı mezara gömülen bireylerin
olası akrabalık ilişkilerini incelemektir.
* Yrd. Doç. Dr. Ayşen AÇIKKOL Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji
Bölümü, 58140, Sivas/TÜRKİYE.
Arş.Gör. E. Mahir KORKMAZ Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü, 58140, Sivas/TÜRKİYE.
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MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada Acemhöyük Arıbaş Nekropolü’nde açığa çıkarılan
inhumasyon gömülerden elde edilen ve Geç Asur Ticaret Kolonileri Çağına
tarihlendirilen 15’i kadın, 15’i erkek ve cinsiyeti belirlenemeyen 6 birey olmak
üzere toplam 36 birey araştırılmıştır. Bireylerin bir kısmı çoklu gömü yapılan
mezarlardan elde edilmiştir. Öncelikle diş, kafatası ve vücut varyasyonları ile
kafatası ve vücut endisleri “0, 1, 2,…” gibi analiz programına uygun şekilde
sayısal olarak kodlanmıştır. Bakılamayan karakterler için “?” kullanılmıştır.
Analiz, toplam 96 karakter ile gerçekleştirilmiştir (Tablo:1 ve Tablo:2).
Araştırmamızda cinsiyet farklılığı gözetilmemiştir. Bireylerin envanter
numaraları ve kodlanan karakterleri Şekil 1’de verilmiştir. Sayısal olarak
kodlanan değerler, Biyoloji Bölümü laboratuvarında bulunan Power Mac
G4 bilgisayara yüklenerek PAUP (Phylogenetic Analysis Using Parsimony) 4,0
b10 Altivec Analiz Programı içerisindeki UPGMA (Unweighted Pair Group
Method with Arithmetic Mean) fenetik analiz programında incelenmiştir.
PAUP, filogenetik ve fenetik analizleri içeren özel bir programdır. Moleküler,
morfolojik ve davranışsal verilerin elde edilmesini sağlar. Evrimsel biyoloji,
koruma biyolojisi, ekoloji ve adlî bilimler gibi farklı alanlarda kullanılır.
Parsimony (Tutumluluk), maksimum olasılık ve distance (uzaklık) metotları
ile çalışır. UPGMA, ağaç oluşturmak için kullanılan bir metottur. Kullanım
amacı, taksonomik üniteler (bu çalışmada bireyler) arasındaki fenotipik
benzerliklerden yola çıkarak taksonomik fenogramlar oluşturmaktır. UPGMA
filogenetik ağaçların oluşturulmasında kullanılmaz. Çünkü metodolojisi
fenetik karakterleri temel alır. Aynı türün farklı soy hatları arasındaki evrimsel
akrabalık ilişkisine dayanarak ağaçlar oluşturur (Sneath ve Sokal, 1973).
Bu çalışmada, genetik kökenli morfolojik karakterler için “distance metodu”
uygulanmıştır.
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Diş Varyasyonları

Kafatası Varyasyonları

Vücut Varyasyonları

1-4

Kürek Biçimli

1-Metopik Sutur

1-2

Allen Çukuru

Kesici Diş

2-Supranasal Sutur

3-4

Poirier Facet

5-10 Karabelli Tüberkülü

3-Bregmada Wormian

5-6

Gluteal Crest

11-42 Pozisyon Sapması

4-Sagittal Suturda Wormian

7-8

Hypotroc. Çukurluk

43-44 Crowding

5-Lambdada Wormian

9-10 3. Trochanter

6-İnka Kemiği

11-12 Supra Condy. Çıkıntı

7-8 Coronal Wormian

13-14 Foramen Olecrani

9-10 Lambdoid Wormian
11-12 Asterionda Wormian

Kafatası Endisleri

13-14 Occipitomastoid

1- Kafa Endisi

Wormian

2- Frontoparietal Endis
3- Trans.Frontal Endis
4- Yük-Uzunluk Endisi
5- Yük-Genişlik Endisi

Vücut Endisleri
1-Femur Plastric Endis
2-Femur Platymeric Endis

15-16 Epipterik Kemik
17-18 Supraorbital Foramen

3-Tibia Cnemial Endis
4-Humerus Diafizyal Endis

19-20 Frontal Foramen
21-22 Mastoid Foramen

6- Orbital Endis

23-24 Parietal Notch

7- Tüm Yüz Endisi
8- Nasal Endis
9- Palatal Endis
10-Mandibular Endis

Tablo 1: Kullanılan karakterlerin dağılımı
VARYASYONLAR

ENDİSLER

Yok: 0

X-65

Var: 1

65-69,9 Hiperdolikosefal : 5

Bakılamayan: ?

70-74,9 Dolikosefal

Ultradolikosefal : 6
:4

75-79,9 Mezosefal

:3

80-84,9 Brakisefal

:2

85-89,9 Hiperbrakisefal

:1

90-X

Ultrabrakisefal

Hesaplanamayan

:0
: ?

Tablo 2: Karakterlerin kodlanması
(Kafatası endisi örnek olarak verilmiştir)
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Şekil 1: Arıbaş Nekropolü bireylerinin sayısal olarak kodlanan karakterlerinin
dağılımı

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Çalışmada ele alınan 36 bireye ait 96 karakter, ilk olarak ayrı ayrı
değerlendirilmiştir (Grafik:1, 2 ve 3). Son analizde karakterlerin tümü birlikte
kullanılmıştır (Grafik:4).
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Grafik 1’de kafatası varyasyonları ile kafatası ve yüz endisleri kullanılarak
yapılan analizin sonucu gösterilmiştir. Bu fenogramda 4 soy hattı
gözlenmiştir. Aynı mezardan çıkarılan ve tümü kadınlara ait olan numarasız
kafatasları bir arada kümelenmiştir. 19 ve 19Y birbirleriyle yakından ilişkili
görünmektedir. PA 39 diğer bireylerden tamamen farklı bir soy hattı üzerinde
yer almaktadır.
Diş varyasyonlarının kullanıldığı ikinci UPGMA fenogramında 6 soy hattı
belirlenmiştir. Bireyler tek tek incelendiğinde, 26 numaralı mezardan çıkarılan
iki bireyin birbirlerine çok yakın oldukları anlaşılmaktadır. 28 numaralı
mezardan çıkarılan izole maxilla ve mandibula kemikleri, farklı soy hatlarında
olmakla birlikte, kendi aralarında aynı grup içerisinde kümelenmişlerdir.
Vücut varyasyonları ve vücut endislerinin kullanıldığı üçüncü analizin
sonuçları, diğerlerine göre daha belirsizdir. Bu analizde 4 soy hattı
belirlenmiştir. En göze çarpan sonuç, 17, 28B ve 19 bireylerinin araştırılan
karakterler açısından, diğer bireylerden tamamen ayrılmış olmasıdır.
Araştırılan tüm karakterlerin kullanıldığı son UPGMA grafiğinde
(Grafik:4) 6 ana soy hattı belirlenmiştir. Diğer analiz sonuçlarına benzer
şekilde 28 numaralı mezardan çıkarılan bireyler ile izole kafatasları kendi
içlerinde bir arada kümelenmişlerdir. PA39 bireyi ayrı bir soy hattı üzerinde
görünmektedir.

SONUÇLAR
Bu çalışmada
sıralanmıştır.

elde

edilen

sonuçlar

aşağıda

maddeler

hâlinde

Fenetik analiz, iskelet çalışmalarında bireyler arasındaki soy
yakınlığının belirlenmesinde tutarlı sonuçlar vermektedir.
Araştırılan karakter sayısı ne kadar çok olursa, sonuçlar da o ölçüde
anlamlı olmaktadır.
Bu çalışmada karşılaşılan en büyük sorun, bakılamayan karakter
sayısının çok olmasıdır.
Acemhöyük populasyonunun Geç Asur Ticaret Kolonileri Çağında
en azından 4 farklı soy hattından oluştuğu söylenebilir.
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Acemhöyük populasyonunda, aynı mezardan çıkarılan numarasız
kafatasları birbirleriyle yakın genetik ilişkiye sahiptirler. Bunlar arasındaki 6
numaralı kafatası diğerlerinden farklı karakterler göstermektedir.
28 numaralı mezardan çıkarılan maxilla ve mandibula kemiklerinin
ait olduğu bireyler, iki farklı soy hattına ait görünmektedir. Ancak bunların
kendi aralarında birbirleriyle kümelenmesi bizim açımızdan anlamlıdır.
PA 39 bireyi, neredeyse tüm ağaçlarda diğer bireylerden tamamen
farklı ya da diğerlerine göre görece daha uzak konumlanmıştır. Ancak, bunun
sebebi incelenebilen en çok karaktere sahip birey olmasına bağlanabilir.
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Grafik 1: Kafatası varyasyonları, kafatası ve yüz endisleri kullanılarak oluşturulan fenogram
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Grafik 2: Diş varyasyonları kullanılarak oluşturulan fenogram
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Grafik 3: Vücut varyasyonları ve vücut endisleri kullanılarak oluşturulan fenogram
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Grafik 4: Tüm varyasyonlar ve endisler kullanılarak oluşturulan fenogram
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AÇÇANA HÖYÜĞÜ’NDE ARKEOZOOLOJİ ÇALIŞMALARI:
2007 YILI RAPORU
Canan ÇAKIRLAR1
Amik Ovası’nın orta kesiminde, Asi Nehri yakınlarında bulunan Aççana
Höyüğü’ndeki yeni dönem kazı çalışmaları 2003 yılında Prof. Dr. Aslıhan
Yener tarafından başlatılmıştır2. Bu kazı çalışmalarından elde edilen
hayvan kalıntılarının değerlendirilmesine aynı yıl başlanmış, arkeozoolojik
buluntuların incelenmesi 2003 ve 2004 sezonları sırasında Harvard
Üniversitesi’nden Stine Rossel tarafından yürütülmüştür. Arkeozoolojik
çalışmaların sorumluluğu 2006 yılında Prof. Dr. Aslıhan Yener’in teşebbüsü ile
tarafıma verilmiştir. Rossel’ın değerli işbirliği sayesinde 2003 ve 2004 sezonları
sırasında elde edilen arkeozoolojik veriler ile 2007 yılında sözü geçen sezonlara
ait buluntular üzerinde yapılan çalışmaların sonuçları, farklı veri bankalarının
uyumu ile ilgili sorunlara rağmen büyük ölçüde harmanlanabilmiştir. Bu ön
raporda Aççana Höyüğü’nde sürdürülmekte olan arkeozoolojik çalışmaların
amaçları, önemi, yöntemleri ve gidişatı üzerinde durulacak ve ilk sonuçlara
değinilecektir.
Amaçlar
Aççana Höyüğü’nde sürmekte olan bilimsel çalışmalar en azından 2015
yılına kadar sürmesi planlanan uzun süreli bir projenin ilk aşamalarını temsil
etmektedir. Bu yeni dönem bilimsel çalışmaların amaçları arasında höyükte
1936-49 yıllarında Sir Leonard Woolley’in kazıları esnasında ortaya çıkarılan
tabakaların yeni bulgular ışığında detaylı olarak tashih edilmesi ve yerleşimin
çeşitli dönemlerdeki karakterinin anlaşılması yer alır. Bir başka amaç da
elde edilen bilgilerin hem Tunç Çağında bölgede var olan siyasî ortamla
ilgili bulgular hem de Amik Ovası’nın paleoekolojik durumuyla ilintili yeni
buluntular eşliğinde değerlendirilmesidir. Dolayısıyla arkeozooloji çalışmaları
da bu amaçlar göz önünde bulundurularak biçimlenmektedir.
1 Dr. Canan ÇAKIRLAR, Inst. Für Urgeschichte, Archäobiologie, Universität Tübingen,
Rümelinstr. 23, 72070 Tübingen/ALMANYA.
2 Yener ve diğerleri 2004.
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Arkeozoolojik çalışmaların en önemli hedeflerinden bir tanesi Aççana’daki
yerel hayvan ekonomisinin Orta Tunç II ve Geç Tunç Çağları boyunca
bölgedeki dinamik siyasî ortamda yaşanan gelişmelere paralel olarak geçirdiği
değişiklikleri anlamaktır. Orta Tunç II döneminde yerleşimin güneydeki
bölgelerle yakın siyasî ilişkiler içinde olduğu halde Geç Tunç Çağında bölgede
hâkim olan Hitit hegemonyasının etkisi altına girdiği bilinmektedir3. Bu
siyasî gelişmeler esnasında yerel ekonominin de, Amik Ovası’nın yerleşimler
coğrafyasında yaşanan değişiklerle beraber çeşitli gelişmelere açık olduğu var
sayılmaktadır. Yerel ekonomideki bu değişikler yerleşimin çeşitli evrelerinde
bulunan hayvan kalıntılarının özelliklerinin değerlendirilmesi sayesinde
gözlemlenecektir. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak göz önünde
bulundurulması gereken önemli bir husus da değerlendirmelerin Suriye ve
Anadolu’da bulunan çağdaş yerleşimlerden yayınlanmış olan arkeozoolojik
sonuçlarla birlikte yapılması gerekliliğidir.
Aççana’daki arkeozooloji projesinin diğer bir amacı yerleşimin çeşitli
bölgelerindeki ekonomik aktivitelerin ve sosyal çeşitliliğin betimlenmesidir.
Aççana’daki yeni kazı çalışmaları höyüğün çeşitli kesimlerinde kapsamlı
olarak yürütülmektedir4. Buralarda ortaya çıkan yapı katları anıtsal
mimarî birimlerin yanı sıra, işlik, açık kullanım alanı, sokak ve ev olarak
nitelendirebilecek yapıları temsil etmektedir5. Arkeozoolojik buluntular,
farklı karaktere sahip arkeolojik birimlerin yerleşik toplumların farklı sosyal
birimlerini ve oralarda gerçekleştirilen ekonomik aktiviteleri temsil edebileceği
kuramından yola çıkarak değerlendirilmektedir. Burada esas olan hayvansal
kalıntıları hem arkeolojik yapı birimlerinin bağlamında değerlendirmek hem
de bu birimlerden elde edilen diğer buluntular eşliğinde yorumlamaktır. Gerek
yerleşimin değişik bölgelerinde gün ışığına çıkan kemiklerin temsil ettiği
iskelet bölümleri ile kasaplık gelenekleri ilgili veriler, gerekse hayvanların tür
dağılımlarıyla ilişkili veriler bu amaca ulaşmak için dikkate alınan bilimsel
ölçütlerdir. Gelişmiş toplumlarda değişik sosyal zümrelere ait olan bireylerin
beslenme alışkanlıklarının farklılıklar gösterdiği ve farklı kökenlerden
gelen insan gruplarının evcil ve vahşî hayvanların tüketilmesinde farklı
3 Yener ve diğerleri 2000.
4 Yener 2007.
5 Yener ve diğerleri 2005, Yener 2007.
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kasaplık tekniklerinden yararlandığı bilinen gerçeklerdir. Arkeolojik hayvan
kalıntılarının bu gerçekler de göz önünde tutularak incelenmesi hâlinde
yerleşim içi aktivelerin karakterinin ve sosyal çeşitliliğin anlaşılmasına
katkıda bulunduğu bilinmektedir6.
Höyükteki arkeozoolojik çalışmaların ana amaçlarından üçüncüsü ise
Amik Ovası’nda M.Ö. ikinci binyıl sırasında var olan çevre şartlarının
betimlenmesine ve bölgenin doğa tarihine katkıda bulunmaktır. Arkeolojik
yerleşimlerde tespit edilen türler ve onların morfolojik özellikleri belli ekolojik
nişlere işaret ettikleri için arkeolojik yerleşimlerde geçimin sağlanması
amacıyla yararlanılan çevrenin kapsamı ve sınırları hakkında önemli ipuçları
verir7. Bu tip bilgiler de jeomorfololoji ve palinoloji gibi bilimlerle beraber
geçmiş çevre şartlarının betimlenmesini sağlayarak, kültürel yorumların
ekolojik ilişkilerden bağımsız olarak değil, çevre-insan ilişkileri bağlamında
değerlendirilmesine yardımcı olur. Bütün Akdeniz ve Güney Avrupa Bölgesi
gibi Amik Ovası ve Amanos Dağları’nın doğal mirası da artan nüfusun ve
tarımsal faaliyetlerin etkisiyle hızla tahrip edilmektedir. Bu tahrip günümüze
özgü bir gelişme olmamakla beraber, Aççana’nın milâttan önceki yerleşimleri
süresince etrafında var olmuş olan daha ‘doğal’ bir çevreden söz etmek
mümkündür. Amik Ovası ve dolayısıyla Aççana Höyüğü, hem Palearktik,
hem Afrika, hem de Oryantal zoocoğrafî bölgelerinin kesiştiği, doğa tarihi
açısından çok özel ve zengin bir geçiş coğrafyasını temsil etmektedir8. Fakat,
günümüzdeki hayvan topluluklarının fakirleşmiş olması, var olan hayvan
coğrafyasından edinilebilecek verilerin bu coğrafyada Kuaterner Dönemdeki
‘orijinal’ ekolojik ilişkiler hakkında yapılabilecek yorumlara katkısını son
derece kısıtlamaktadır. O hâlde arkeolojik hayvan kalıntılarından elde edilen
veriler bu coğrafyaların ekolojik rekonstrüksiyonunda en önemli katkıyı
sağlama potansiyeline sahiptir. Bununla beraber, Amik Ovası’nda şu ana
kadar gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan hayvan kalıntılarından rapor
edilen veriler ne yazık ki oldukça kıttır. Dolayısıyla höyükteki arkeozoolojik
çalışmalar bu önemli boşluğu kısmen de olsa doldurmak amacındadır.

6 Gumerman 1997, Stein ve diğerleri 1996.
7 Uerpmann 1996.
8 Uerpmann 1987.
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Yöntemler
Aççana’da şu ana kadar yapılan arkeozoolojik çalışmalar çeşitli dönemlerde
hem kazı evi laboratuvarında hem de yurt dışındaki çeşitli bilimsel
kuruluşlarda sürdürülmüştür. Girişte de bahsedildiği gibi daha önce hayvan
kalıntılarını inceleyen Stine Rossel 2003-4 yıllarında kazı evinde ve Harvard
Üniversitesi arkeozooloji laboratuvarında çalışmalarını yürütmüştür. 2007
yılında incelemeler Temmuz ayında iki haftalık bir dönemde Aççana’da ve
yıl boyunca aralıklarla Smithsonian Enstitüsü ve Tübingen Üniversitesi’nde
devam etmiştir. Kazı evinde yürütülen çalışmalara Muséum National d’Histoire
Naturelle’den Rémi Berthon da katılmıştır. 2007 yılında Tübingen Üniversitesi
Troia Kazıları’ndan küçük bir karşılaştırma koleksiyonu ödünç alınmıştır.
Arkeozoolojik çalışmaların yürütülmesine yardımcı olan en önemli araçlar
özel olarak iskelet morfolojisi araştırmaları için oluşturulmuş referans
koleksiyonlarıdır. Bu koleksiyonlar doğa tarihi müzelerine ait olabildiği
gibi, üniversitelerin arkeobiyoloji laboratuarlarında da yer alabilir. Höyük
yerleşimlerinden çıkarılan hayvan kalıntıları hem doğal hem de kültürel
etmenler sonucunda parçalar hâlinde bulunduğundan, başta tür tayinleri
olmak üzere kalıntıların birçok özelliğini anlamak için karşılaştırma
koleksiyonları zarurî bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç ‘Amaçlar’ kısmında sözü
edilen zengin zoocoğrafyası nedeniyle Amik Ovası yerleşimleri ve benzeri
geçiş bölgelerinde önemini artırmaktadır. Ödünç alınan koleksiyona ek
olarak, kazı evinin yakınlarından geçen sulama kanalının kıyısında kısmen
korunmuş hâlde bulunan evcil hayvan iskeletleri de temizlenip kullanılmak
üzere hazırlanmıştır.
İncelemeler başlamadan önce, hayvan kemikleri, dişler ve yumuşakça
kavkıları ‘bütün’, ‘büyük’ ya da ‘tanımlanabilir’ olup olmadığına göre
değil, tarihlenebilen ‘temiz’ arkeolojik birimlerden gelip gelmediklerine
göre sınıflandırılmıştır. Her birim birbirinden ayrı birer bütün olarak
değerlendirilmektedir. Bu arkeolojik birimlerden kaldırılan toprağın
tamamı bir santimetre eninde delikleri olan eleklerden geçirilmekte, taban,
ocak, mezar alanı ve benzeri birimlerden elde edilen toprağın da tamamı
yüzdürülmektedir. Yüzdürülen toprak örneklerinin ağır kısmı da kurutulup
saklanarak iki buçuk ve bir milimetre genişliğinde delikleri olan eleklerden
geçirilerek incelenmektedir. Toprağın bu kısmından küçük memelilere ait
çok sayıda iskelet parçası ile balık kemiği elde edilmektedir. Bunlar hem
geçmişteki çevre şartlarını hem de hayvan ekonomisinin değişik boyutlarını
anlamak açısından çok önemlidir.
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Arkeozoolojik malzeme betimlenirken her örnek sayılmakta ve ağırlıkları
hassas tartılarla alınmaktadır. Örneklerin türü, hangi kemiğe ait olduğu,
kemiğin hangi bölümünü temsil ettiği belirlenmekte, kemiğin temsil ettiği
bireyin ontojenik yaşı ve cinsiyeti takribi belirtilmektedir. Bunların yanı
sıra, örneklerin üzerindeki yanık ve kesik izleri, erozyon etkileri, diş izleri
ve patolojik lezyonlar da detaylı bir şekilde kaydedilmektedir. Betimlemeler
Access programı kullanılarak kaydedilmekte, daha sonra tanımlanmış
örneklerin sayısı (TÖS) ve tanımlanmış örneklerin ağırlığı (TÖA) genellikle
Excel programında hesaplanıp değerlendirilmektedir9. Morfometrik ölçümler
Von den Driesch 1976’ya göre alınmaktadır. Aslında kullanılan bütün bu
yöntemler Davis 1987’de detaylı olarak değinilen arkeozoolojik yöntemlerden
çok da farklı olmadığı gibi, veri bankası sistemi de Uerpmann 1978’de
anlatılan KNOCOD sisteminin mantığını benimsemiştir. Kasap izlerini
kaydetmek için ise, Binford 1981’de anlatılan sistem gerektiğinde eklemeler
yapılarak kullanılmaktadır. Evcil hayvanların isimlendirilmesi için kullanılan
nomenklatür Uerpmann 1993’ten alınmıştır.
Bu ön raporda yalnızca tür dağılımı üzerinde durulacaktır.
Bulgular
Tabakalandırılması yapılmış olan arkeolojik birimlerden elde edilen hayvan
kalıntılarından şu ana kadar incelenmiş olanların sayısı 7962’dir (Tablo: 1).
Bu örneklerin toplam ağırlığı 56 kilogramı geçmektedir. Bu kemik örneklerin
yanı sıra çok sayıda tatlı su midyesi (Unionidae), tatlı su salyangozları,
kara salyangozları ve denizel yumuşakça kavkıları elde edilmiştir. Tatlı su
midyelerinin bazılarının raspa olarak kullanıldığı anlaşılmakla beraber, ki
bu tip âletler hem Suriye’deki hem de Ürdün’deki höyüklerin Tunç Çağı
tabakalarından bilinmektedir10. Aççana’daki tatlı su midyelerinin yoğunluğu
bu hayvanların daha ziyade beslenme amacıyla kullanıldığına işaret edebilir.
Tablo 1’den de anlaşılabileceği gibi memeli kemiklerinin önemli bir kısmı,
özellikle büyük baş hayvanları temsil eden örnekler (at, sığır gibi) herhangi
bir türe atfedilememiştir. Bu durumun en önemli nedeni memelilerin uzuv
9 Tanımlanmış örneklerin sayısı (TÖS) Anglo-Sakson geleneğinde “Number of identified
specimens” (NIS) olarak geçen terime denk gelirken, tanımlanmış örneklerin ağırlığı (TÖA) da
“Weight of identified specimens” (WIS) terimine karşılık gelmektedir.
10 Çakırlar’ın kişisel gözlemleri ve Cartwright 2003.

257

kemiklerinin küçük parçalar hâlinde bulunmasıdır. Parçalanma kemiklerin
hem zaman içinde yer değiştirmesi esnasında gerçekleşmekte, hem de toprağın
kimyasal özelliklerine göre aşınması sebebiyle olmaktadır. Genel kanının
aksine, büyük kemikler fiziksel olarak parçalanmaya daha elverişliyken,
küçük kemikler depozitin içinde sıkışıp korunabilirler. Örneklerin birçoğunun
farklı morfolojileri sayesinde tür tayinine olanak sağlayan eklem yerlerine
yakın olan taraflarının köpek gibi hayvanlar tarafından çiğnenmiş olması
da tür tayinini engelleyen faktörlerden biridir. Bir başka sebep de, başta
belirtilen zengin hayvan coğrafyası ve bununla beraber M.Ö. ikinci binyılının
özellikle sonlarına doğru iskelet anatomisi birbirine oldukça benzeyen evcil
hayvanların da sayısının artmasıdır. Örneğin, iskelet morfolojisi birbirine
çok yakın olan küçükbaş boynuzlugillerden en az iki tür ceylan, koyun ve
keçi ile beraber, geyikgillerden olmasına rağmen yine bunlara çok benzeyen
karaca da höyükte temsil edilmektedir. Sonuçta, tanımlanamamış olan orta
boy (küçükbaş) hayvanlar ile tanımlanamamış olan büyükbaş hayvanların
birbirlerine olan oranlarını (yaklaşık % 24 / %71) tanımlanmış olan küçükbaş
ve büyükbaş hayvanların oranlarıyla karşılaştırırsak (yaklaşık %78 / %18),
bu oranların birbirlerine çok yakın olduğu ve bu durumda türlerin dağılımı
ve temsili konusunda istatistikî anlamda bir kayıp olmadığı görülür.
Tanımlanabilmiş kemiklere dayanarak türlerin dağılımına bakıldığında,
evcil hayvan kemiklerinin yüzde oranları ile temsil edilen hayvancılığın,
yabanî hayvanların yüzde oranlarıyla temsil edilen avcılığa nazaran beslenme
ekonomisinde çok daha önemli bir yer teşkil ettiği görülmektedir. Koyun,
keçi ve sığırların büyük kısmı erişkin bireylere aittir. Çok küçük bir kısmı da,
kuzu, oğlak ve buzağı olarak tabir edebileceğimiz çok genç bireylere aittir.
Evcil hayvan topluluklarında bu tip bir yaş dağılımının gelişmiş toplumlarda
özellikle kentleşme süreci içinde gelişen kentlere ait olduğu düşünülmektedir11.
Çünkü yetişkin bireylerin çokluğu et üretiminden ziyade, süt ve yün üretimi
gibi hem tüketime hem de pazarlamaya yönelik ikincil ürünlere ağırlık
verildiğini gösterir. TÖS oranlarının oluşmasında önceki paragrafta da
belirtilen birçok faktör rol oynamasına rağmen, TÖA oranları aynı sınıftan
olan hayvanlar için doğrudan et verimiyle ilişkilendirilebilir. Tablo 1’den
anlaşılacağı üzere, sığır kemikleri ağırlık olarak neredeyse küçükbaş evcil
hayvanların tamamına eşittir. Bu da doğrudan etten alınan protein açısından
sığırın Aççana’da en önemli hayvan olduğunu göstermektedir. İneklerin su
11

Wapnish ve Hesse 1988.
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ihtiyacı koyun ve keçilere göre daha yüksek olduğundan, bu arkeozoolojik
verilerden yola çıkarak, tahmin edildiği gibi M.Ö. ikinci binyılda Amik
Ovası’na büyükbaş hayvancılığa elverişli oldukça sulak bir ortamın hâkim
olduğu teyit edilebilir. Evcil domuzların oranının da %17 ile daha güneyde
kalan diğer Tunç Çağı yerleşimleriyle karşılaştırıldığında12 Aççana’da daha
yüksek olduğu görülmektedir. Arkeolojik yerleşimlerde evcil domuzların
yüksek oranda olması bazı araştırmacılar tarafından ortamın sulak olmasına
bağlansa da, Yakın Doğu’daki yabanî domuzların hem sulak hem de kıraç
ortamlara adapte olabildiği bilinmektedir13. O hâlde Aççana’da domuz
kemiklerinin göreceli olarak yüksek miktarlarda bulunmasını sosyoekonomik
koşullara bağlamak daha doğru olacaktır. Hareket kabiliyeti koyun-keçi kadar
yüksek olmayan bu hayvanlar yıl boyunca yerleşmede ya da yakınlarında
yetiştirilmiş olabilir.
Avcılığın çok önemli bir geçim kaynağı temsil etmemekle beraber,
oldukça geniş bir çevrede yapıldığı anlaşılmaktadır. Boynuzlugillerden dağ
keçisi ve ceylanlar, geyikgillerden karaca, alageyik ve kızıl geyik ve bunlara
ek olarak yaban domuzu önemli av hayvanlarını temsil eder. Tavşan gibi
küçük hayvanlardan ziyade bu orta ve büyük boy hayvanların avlanmış
olması, av hayvanlarında tercihin evcil hayvan eti üretimiyle paralelliklere
sahip olduğunu gösterir. Dağ keçilerinin azlığı bölgede bu hayvanların
yaşayabileceği sarp kayalıkların azlığına bağlanabilir. Ceylanlar ise Amanos
dağlarının yamaçlarında ya da daha ziyade Amik Ovası’nın düz ve yükseklikli
alanlarında avlanmış olmalıdır. Ceylan populasyonlarının yayılım alanı
Epipaleolitik Dönemde batıda Antalya’ya kadar uzanmış olmasına rağmen14,
günümüzde Türkiye’de sadece Urfa ili Ceylanpınar Devlet Çiftliği’nde
korunmaya alınmış bir populasyonla sınırlıdır. Geyikgillerden ise Amanus
Dağları’nda günümüzde yaşayan tek tür karacadır. Yaban domuzu ise
bölgede hâlâ en önemli av hayvanıdır.
Aççana’daki hayvan kalıntıları arasında etçil hayvanlardan ise boz ayı,
çizgili sırtlan, altın çakal, aslan ve firavun faresine rastlanmıştır (Resim: 1).
Bu hayvanlardan özelikle boz ayı ve aslan kemikleri elit av seferlerini temsil
edebileceği gibi, çizgili sırtlan, firavun faresi ve çakal yerleşime yaklaşarak
12

Örneğin, bknz. Falconer 1995, Wapnish ve Hesse 1988.

13

Uerpmann 1996.

14

Uerpmann 1987.
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evcil hayvanlara karşı tehdit oluşturdukları için de avlanmış olabilir. Bilindiği
kadarıyla bugün Amik Ovası’nda ne altın çakal ne de firavun fareleri
yaşamaktadır. Amanoslar’da yaşayan boz ayılar ise Türkiye’deki diğer
boz ayılar gibi avlanma yasağıyla korunmaktadır. Çizgili sırtlanın Türkiye
sınırları içindeki doğal statüsü ise çok iyi bilinmemekle beraber, son yıllardaki
araştırmalar şaşırtıcı bulgular vermiş, bu türün yaşam alanının Marmara
Bölgesi’nden Hatay’a kadar yayıldığını göstermiştir15. Amanos Dağları’ndaki
küçük ve çekingen gruplar bu populasyonların en iyi bilinenlerinden
olmasına rağmen, uzmanlar tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar
arasında sayılmaktadırlar. Öte yandan aslanlar bu bölgeden çok uzun süre
önce çekilmiş gibi görünmektedirler. Firavun faresi ise bölgede en son 1997’de
Adana civarında görülmüştür16.
2003 sezonunda 44/69 açmasının 2010 numaralı lokusunda ortaya çıkan
büyük bir diş kökünün Smithsonian Enstitüsü’nde bulunan fildişleriyle
karşılaştırılma sonucunda file ait bir azı dişi olduğu anlaşılmıştır (Resim:
2). Fakat bu kökün morfolojik özelliklerinden tür tayini yapmak mümkün
değildir. Ne yazık ki 2010 numaralı lokus bu açmanın tarım toprağıyla karışmış
üst tabakalarına aittir. İşlenmiş ve işlenmemiş hâlde bulunmuş birçok fildişi
örneği Aççana’da yapılan kazılardan bilinmektedir17. Bu örnekler Elaphas
maximus, yani Asya filine ait olarak tayin edilmiştir. Bu türe ait işlenmemiş
diş ve postkranial kemikler kuzeyde Sirkeli Höyük’ten güneydoğuda
Emar’a kadar çeşitli Tunç ve Demir Çağı yerleşimlerinden bilinmektedir18.
Her ne kadar Suriye ve Güneydoğu Türkiye’de bulunan bu örneklerin
detaylı kronolojisinin gözden geçirilmesi gerekiyor olsa da, şu andaki
bilgiler doğrultusunda anlaşılan odur ki, Geç Tunç Çağı’nda, Alalakh’ın da
gelişiminde merkezî bir rol oynadığı fildişi ticareti yoğunlaşmakla kalmamış,
canlı Asya filleri de bu ticaretin bir parçası olmuştur.

15

Kasparek ve diğerleri 2004.

16

Öztürk ve diğerleri 1998.

17

Yener 2007.

18

Becker 1994, Gündem ve Uerpmann 2003.
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Sonuç ve Tasarımlar
Bu raporda Aççana’da gerçekleştirilen arkeozooloji çalışmalarının
amaçları, yöntemleri ve gidişatından söz edilmiş, 2007’ye kadar elde edilen
bulguların yorumlu bir özeti verilmiştir. Elde edilen türlerin taksonomik
listesi ve birbirlerine olan oranları hayvan ekonomisinde en önemli rolü evcil
hayvanların oynadığını göstermiştir. Sığırdan elde edilen etin, yerleşmede
yaşayanların beslenmesinde en az küçükbaş hayvanlardan elde edilen et
kadar önemli bir yer tuttuğu görülmüştür. Bununla beraber hem ovada
hem de Amanos Dağları’nda avcılık yapılmış, genelde ceylan ve daha
büyük hayvanların hedef olarak belirlendiği anlatılmıştır. Av hayvanlarının
arkeolojik kalıntılarının bölgenin doğal mirası bağlamındaki önemi üzerinde
de durulmuştur. Tunç Çağı’nda ticarî ilişkilerle ilgili bir buluntu da bir file ait
olan diş köküdür.
Gelecek yıllarda amaç, bulguların hem daha detaylı tasvirlerini
sunmak hem de arkeolojik birimlerle ilişkilerini daha sağlam temellerde
değerlendirmektir.
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Taksonomik Tanım

TÖS

% TÖS TÖA (gr.) % TÖA

Tanımlanamayan memeliler
Tanımlanamayan memeliler –küçük

86

1.7%

146.1

0.8%

Tanımlanamayan memeliler –küçük-orta boy

18

0.4%

12.5

0.1%

3627

70.9%

6170.9

35.3%

185

3.6%

861.2

4.9%

1201

23.5%

10299.6

58.9%

1

0.0%

4.8

0.0%

5118

64.3%

17495.1

28.2%

BOS (sığır)

461

17.9%

14539.6

41.3%

OVIS (koyun)

231

9.0%

2625.4

7.5%

CAPRA (keçi)

82

3.2%

685.1

1.9%

1242

48.2%

7535.16

21.4%

451

17.5%

5759

16.4%

CABALLUS (at)

9

0.3%

587.9

1.7%

ASINUS (eşek)

7

0.3%

233.4

0.7%

CABALLUS/ASINUS (at ya da eşek)

72

2.8%

3073.7

8.7%

CANIS (köpek)

22

0.9%

83.4

0.2%

1

0.0%

60.3

0.2%

2578

32.4%

35183.2

56.6%

OVIS/CAPRA/Gazella spp. (koyun, keçi ya da ceylan)

6

26.1%

20.5

12.7%

BOS/Cervus elaphus (sığır ya da kızıl geyik)

7

30.4%

102.3

63.2%

BOS/Bos primigenius (sığır ya da vahşi sığır)

7

30.4%

37.1

22.9%

CANIS/Canis vulpus (köpek ya da kurt)

3

13.0%

2

1.2%

23

0.3%

161.9

0.3%

Tanımlanamayan memeliler
–orta boy (küçükbaş hayvanlar)
Tanımlanamayan memeliler –orta boy-büyük
Tanımlanamayan memeliler
–büyük (büyükbaş hayvanlar)
Tanımlanamayan memeliler –çok büyük
Hepsi/Tamamı içinde oranı
Evcil hayvanlar

OVIS/CAPRA (koyun ya da keçi)
SUS (domuz)

CAMELUS (tek hörgüçlü deve)
Hepsi/Tamamı içinde oranı
Evcil ya da yabani memeliler

Hepsi/Tamamı içinde oranı
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Yabanî memeliler
Capra aegagrus (yaban keçisi)

1

0.7%

69.7

2.3%

Gazella gazella cf. subgutturosa
(dağ ceylanı ya da İran ceylanı)

20

14.4%

191.1

6.3%

Dama dama dama/mesopotamica
(Anadolu ya da Mezopotamya alageyiği)

78

56.1%

1718.8

57%

Cervus elaphus (kızıl geyik)

9

6.5%

200.5

6.7%

Dama dama/Cervus elaphus (alageyik ya da kızıl geyik)

9

6.5%

198.3

6.6%

Capreolus capreolus (karaca)

4

2.9%

76.1

2.5%

Sus scrofa (yaban domuzu)

3

2.2%

204.9

6.8%

Ursus arctos (boz ayı)

3

2.5%

145.1

7.2 %

Canis aureus (altın çakal)

1

0.7%

2.6

0.1%

Hyena hyena (çizgili sırtlan)

1

0.7%

28.8

1%

Panthera leo (aslan)

2

1.1%

173.6

3.4%

Herpestes ichneumon (firavun faresi)

1

0.0%

3

0.1%

Lepus capensis (yabani tavşan)

2

1.4%

2.1

0.1%

Rodentia indet. (tanımlanmamış kemirgenler)

6

4.3%

2

0.1%

Elephas cf. maximus (Asya fili)

1

0.7%

56

2.2%

140

1.7%

3016.6

4.7%

11

0.1%

5.6

0.0%

Cheloniidae indet. (tanımlanmamış deniz kaplumbağası)

1

0.0%

1.1

0.0%

Trionyx triunguis (Nil kaplumbağası)

3

0.0%

16.3

0.0%

11

0.1%

56.9

0.1%

1

0.0%

0.1

0.0%

76

1.0%

245.3

0.4%

Hepsi/Tamamı içinde oranı
Diğer
Aves indet. (tanımlanmamış kuşlar)

Testudinidae indet. (Tanımlanmamış tosbağ)
Decapoda indet. (Tanımlanmamış yengeç)
Pisces (Balıklar)
Tamamı

7962

56179.2

Tablo 1: Aççana’da temsil edilen türler; 2003-2004 yılı kazıları
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Resim 1: Aççana AT 2192.
Çizgili sırtlana
(Hyaena hyaena)
ait bir kürek
kemiği parçası

Resim 2: Aççana
AT
2195.
Asya
filine (Elephas cf.
maximus) ait bir
diş kökü parçası
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OLBA ANTİK KENTİNDE KULLANILAN YAPI TAŞLARINDA
GÖZLENEN BOZUNMA DAVRANIŞINA
MİKRO VE MAKRO ÖLÇEKTE GENEL BİR BAKIŞ
Kıvanç ZORLU*
Candan GÖKÇEOĞLU
GİRİŞ
Bu çalışmada Olba antik kentinin yapımında kullanılan yapı taşlarının
bozunmasına ilişkin gözlemsel bir değerlendirme yapılması ve bu
değerlendirmenin X-ışınları kırınım analizleri, petrografik analizler ile SEM
analizleri yardımıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Olba antik kenti kireç taşları
kullanılarak inşa edilmiştir. Kireç taşlarında gözlenen bozunmaların en tipik
olanı erime türüdür. Bu tür bozunmada kireçtaşlarındaki mikro kırıklardan
itibaren su etkisiyle boşluklar genişlemekte, yapı taşı şeklini kaybetmekte ve
dayanımı azalmaktadır. Ancak mekanik deneyler için çok sayıda ve büyük
ölçekte örneklere gereksinim duyulmaktadır. Bu tür alanlardan bu amaca
yönelik örnek kullanmanın olanaksızlığı dikkate alındığında, gözlemsel
değerlendirmeler ve çok küçük örneklerin kullanıldığı analizlerin yapılması
önem kazanmaktadır. Bu nedenle, çalışma kapsamında gözlemsel temelli ve
üç sınıftan oluşan bir sınıflama önerilmiştir. Bu sınıflama blokların şeklini,
gözenek büyüklüğünü ve üzerinde gelişmiş bir bozunma kabuğunun varlığını
veya yokluğunu dikkate almaktadır. Bu sınıflama yardımıyla, arazide toplam
114 blok sınıflandırılmış ve bu sınıflama alınan toplam 8 adet küçük örnek
üzerinde yapılan analizlerle kontrol edilmiştir. X-ışınları kırınım analizleri
sonucunda bir örnekte killeşme tespit edilmiş, diğer örneklerin ise tamamen
kalsiyum karbonattan oluştuğu görülmüştür. Petrografik ve SEM analizlerinde
ise bozunma derecesine bağlı olarak kalsit minerallerinde erimeye bağlı olarak
şekil bozulması ve boşlukların büyümesi net biçimde tespit edilmiştir. Sonuç
*
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olarak, makro ölçekte bloklarda gözlenen şekil değişiklikleri ve boşlukların
büyümesi mikro ölçekte de gözlenmiştir. Bu durum, Olba antik kentindeki yapı
taşları için geliştirilen gözlemsel temelli bozunma sınıflamasının restorasyon
amaçlı çalışmalarda etkin biçimde kullanılabileceğini göstermiştir.

OLBA ANTİK KENTİ
Olba antik kent yerleşimi, Olba territoriumu sınırları içinde, denizden
ortalama 1100 m., bulunduğu düzlükten yaklaşık 50 m. yükseklikteki akropolis
ve çevresindedir. Akropolis doğudan ve batıdan iki vadi ile sınırlandırılır ve
bu vadiler güneye doğru daha geniş bir vadi tabanında, Şeytan Deresi olarak
adlandırılan derin bir vadi ile birleşir. Akropolis’in kuzey kesiminde ise, çok
daha farklı bir görünüm söz konusudur. Düzlük ve tarımsal etkinliğe uygun
arazi yapısı dikkati çeker.
Olba dinsel yapıları; su kemerleri, nymphaeum, sarnıçlar, tiyatro,
konutlar gibi kamusal yapıları, sur duvarları ve kulelerden oluşan savunma
kuruluşları ile Roma Döneminde yaşayan bir kent niteliğindedir. Ayrıca,
çeşitli tiplerdeki mezarlar kentteki nüfusun kanıtıdır. Olba-Diocaesarea
(Uzuncaburç) Hellenistik Dönemden (II. ve III. yüzyıllar) beri getirdiği dinsel
ve yönetsel merkez olma özelliğini Roma Döneminde de bir ölçüde korurken,
Olba günlük yaşamla, tarımsal etkinlik ve üretimle ilgili bir kent özelliği taşır
(Erten, 2003).

ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ
Geçmişin günümüzdeki en büyük ve önemli izleri antik çağlardan bugüne
kadar gelmeyi başaran doğal yapılar ve o çağlara ait malzemelerdir. Tarihî
bu miraslar, eski uygarlıkların yaşam biçimlerinden dinsel inanışlarına kadar
pek çok konuda bilgi ve fikir sahibi olmamızı sağlayan doğal belgelerdir.
Her ne kadar kazılar ve yüzey araştırmaları sonucunda elde edilen pek çok
malzeme ve küçük boyuttaki yapıtlar müzeler ve özel tasarımlı alanlarda
korunaklı bir biçimde sergilense de, çok daha büyük boyutlardaki binalar ve
özellikle açık hava antik kentlerinin yerleşim alanları için böyle bir koruma
yöntemi mümkün olmamaktadır. Bu tür alanlar, sit alanları olarak koruma
altına alınmış olmakla birlikte, bu yöntem bir ölçüye kadar insan etkisiyle
tahribatı önlemede etkili olmakta, ancak jeolojik ve meteorolojik süreçlere
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karşı koruma sağlamamaktadır. Zaman içerisinde, yıllık sıcaklık değişimleri,
radyasyon, nem, yağış gibi meteorolojik faktörlere maruz kalan açıkhava antik kent alanlarının yapı taşları, mineraloji, doku ve mühendislik
özellikleri gibi jeolojik faktörlerin değişimleri ile büyük ölçüde tahribata
uğramaktadır. Bu tür tarihî alanlarda bir mühendislik jeolojisi çalışması
yapmak, bu sahaların koruma altında olması nedeniyle son derece güçtür. Bu
sahalarda yapılacak çalışmaların, tarihî yapılara zarar vermeden yürütülmesi
zorunludur. Bu nedenle, koruma altında olan tarihî alanlardan blok örnek
almak ve laboratuvar deneyleri yapmak mümkün değildir. Olba örneği gibi,
tarihî kentler uzun süre atmosferik etkiler altında kaldığından, doğal yapı
taşları az ya da çok bozunma gösterirler. Restorasyon çalışmaları açısından,
mevcut yapı taşlarının bozunma derecesinin tayini büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın amacı; Olba antik kentinde kullanılan yapı taşlarının bozunma
durumlarını, tarihî yapıya zarar vermeden belirlenmesine yönelik bir yaklaşım
ortaya koymaktır.
Akdeniz Bölgesi, insanlığın başlangıcından bu yana uygarlığın beşiği
olarak kabul edilen en önemli bölgelerden biridir. Bölgede pek çok tarihî
kent bulunmakla birlikte, bu kentlerde yapılan kazı ve yüzey araştırmaları
hâlâ devam etmektedir. Mersin İli de jeolojik konumu ile tarihi zenginlikleri
bakımından Akdeniz Bölgesi’nin en dikkat çekici bölgelerinden biridir.
Mersin İli ve ilçelerini kapsayan geniş bir alan içerisinde, bu kentlerin en
dikkat çekici özellikleri, deniz kıyısından başlayarak 1100 m. yüksekliğe
kadar olan bölgelerde kurulmuş olmaları ve kentlerin inşasındaki yapı
taşlarında, bölgenin en yaygın jeolojik birimi olan kireç taşlarının kullanılmış
olmasıdır (Harita:1). Bu çalışmaya konu olan Olba antik kentindeki yapılarda
da kireç taşı blokları kullanılmış olup bu bloklar az ya da çok bozunmaya
uğramışlardır.

Arazi Çalışmaları
Arazi çalışmaları sırasında, Olba antik kent duvarlarında kullanılan yapı
taşlarının farklı derecelerde bozunmaya uğradığı gözlenmiştir. Antik kent
sınırları içerisinde bozunmaya uğramamış taze kayaya rastlamak mümkün
olmamıştır. Çünkü, yapıtaşı olarak kullanılan bloklar en az 2000 senedir
atmosferik etkilere maruz kalmıştır. Arazi gözlemleri temel alınarak, Olba
antik kentindeki yapı taşları için bozunma derecelerini tanımlamaya yönelik
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gözlemsel bir sınıflama sistemi geliştirilmiştir (Tablo:1). Bu sınıflama sistemi
üç grup yapı taşını içermektedir: az bozunmuş (SW), orta derecede bozunmuş
(MW) ve bozunmuş (W). Bu gözlemsel sınıflamaya göre 114 adet yapı taşı
sınıflandırılmıştır. Ayrıca bu sınıflamaya dâhil edilmiş blokların her birinin
fotoğrafları çekilmiştir (Resim:1-3).

Petrografik İncelemeler ve X-Işınları Analizleri
Olba antik kenti yapıtaşları üzerinde yürütülen petrografik incelemeler,
polarizan mikroskobu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Petrografik analiz
sonuçlarına göre, örnekler mikrit matriksli fosilli kireçtaşlarıdır (Tablo 2).
Aynı örnekler üzerinde ayrıca X-ışınları kırınım (XRD) analizleri de yapılmış
olup, bu analizler ile minerallerin göreceli miktarı belirlenmiştir (Tablo 2).
XRD sonuçlarına göre, Olba antik kent duvarlarında meydana gelen bozunma
kalsit minerallerinin çözünmesine bağlı olarak gelişmektedir.

Fraktal Boyutun Belirlenmesi
Fraktal kelimesi literatüre ilk kez Mandelbrot (1967) ile girmiş ve kendine
oldukça geniş kullanım alanları bulmuştur. Doğada hiçbir şeyin düzenli
bir şekli olmamasından yola çıkılarak ortaya atılmış olan bu kavramda,
düzensizliklerin ve parçalılığın matematiksel olarak farklı ölçeklerdeki ifadesi
kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, bozunmaya bağlı olarak yapı
taşlarında meydana gelen geometrik değişimlere, fraktal geometri ve fraktal
boyut kavramları uygulanarak belirlenmiştir. Olba antik kentindeki blokların
fraktal boyutları, arazide çekilmiş olan fotoğrafların bu çalışma için geliştirilen
bir bilgisayar programı (FRACEK 1.0) yardımıyla sayısallaştırılması ile
hesaplanmıştır (Sezer, 2007) (Resim:4). Fraktal boyutlar, grid-hücre yöntemine
göre hesaplanıştır. Sayısallaştırma aşamasından sonra, her bir grid hücresinin
boyutları (s), kare hücrelerinin sayıları (N(s)) ve çevre tahmini (sxN(s))
parametreleri hesaplanmıştır. Program yardımıyla hesaplanan parametreler
kullanılarak blokların fraktal boyutları belirlenmiştir (Resim:5).
Çalışmanın bu aşamasında, gözlemsel sınıflama sisteminde kullanılan 114
adet yapı taşı sayısallaştırılmış ve fraktal boyutları hesaplanmıştır. Fraktal
boyut hesaplamaları sonucunda elde edilen veriler, gözlemsel sınıflama ile
belirlenen bozunma dereceleri ile bire bir örtüşmektedir.
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Elektron Mikroskop Analizleri (SEM)
Olba antik kentindeki farklı bozunma derecelerine sahip yapı taşlarından
alınan örnekler üzerinde 2000 büyütmeli elektron mikroskop çekimleri
yapılmıştır. Kalsit minerallerindeki mikroskobik boyuttaki bozunmanın
oldukça açık gözlendiği SEM analizleri de gözlemsel sınıflamayı doğrular
nitelikte sonuçlar vermiştir. Bazı örneklerde kalsit mineralleri öz şekilli
hâllerini korurken (az bozunmuş) (Resim:6), bozunmuş bloklardan alınan
örneklerin SEM analizlerinde kalsit minerallerinin öz şekillerini kaybettikleri
ve

kenarlarından

itibaren

kemirilmeye

başladıkları

gözlenmektedir

(Resim:7).

SONUÇLAR
Tarihî alanlarda yapılan çalışmalarda, bu alanların koruma altında olması
nedeniyle, örnekleme yapılamamakta ve yapı taşlarının bozunma derecelerinin
belirlenmesinde “zarar vermeyen” yöntemlere gereksinim duyulmaktadır.
Bu çalışmada Olba antik kentinin akropol alanında, kireç taşından oluşan
yapı taşlarındaki çözünme türü bozunma, fraktal geometri ile belirlenmiştir.
Bu yöntem bu şekilde koruma altında olan tarihî alanlarda, doğal dokuya
zarar vermeden, yapı taşı olarak kullanılan blokların bozunma derecelerinin
belirlenmesinde

kullanılabilecek

uygun

bir

yaklaşım

olarak

ortaya

konmuştur.
Bu amaçla arazide gözleme dayalı bir sınıflama sistemi oluşturulmuştur.
Daha sonra, bloklarda bozunmaya bağlı şekil değişimleri kullanılarak fraktal
geometri uygulanmış ve her bir bloğun, ayrıca her bir bozunma sınıfının
fraktal boyutları belirlenmiştir.
Bu çalışmanın sonuçları, fraktal geometri uygulaması gibi bazı “zarar
vermeyen” yaklaşımların özellikle koruma altındaki tarihî alanlarda, yapı
taşlarının bozunma derecelerinin tanımlanmasında ve kantitatif olarak
değerlendirilmesinde kullanılabilir olduğunu göstermektedir.
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Bozunma Sınıfı

Tanımlama

Az Bozunmuş (SW)

Bloklar orijinal şeklini koruyor. Bazı insan
yapımı izler gözlenmekte. Sadece küçük
erime boşlukları ve renk değişimleri mevcut.
Genellikle bu tür bloklar likenle kaplı

Orta Derecede Bozunmuş
(MW)

Genellikle kenarlar ve köşeler erime ile
yuvarlaklaşmış. Yüzeyler kısmen likenle kaplı.
Erime boşluklarının boyutu en fazla 1 cm.

Bozunmuş (W)

Bloklar orijinal şekillerini tamamen kaybetmiş.
Yüzeyler tamamen renk değiştirmiş ve
bozunma kabuğu gözlenmekte

Tablo 1: Gözlemsel bozunma derecesi sınıflaması

Tablo 2: Petrografik ve X-ışınları analizlerinin sonuçları
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Harita 1: Bölgenin jeolojik haritası
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Resim 1: Gözlemsel sınıflamaya göre az bozunmuş (SW) yapı taşları

Resim 2: Gözlemsel sınıflamaya göre orta derecede bozunmuş (MW) yapı taşları
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Resim 3: Gözlemsel sınıflamaya göre bozunmuş (W) yapı taşları

Resim 4: FRACEK 1.0 programı ile yapı taşlarının sayısallaştırılması
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Resim 5: Fraktal boyutun hesaplanmasına bir örnek

Resim 6: Az bozunmuş yapı taşlarında, kireç taşı içerisindeki kalsit minerallerinin SEM
görüntüsü
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Resim 7: Bozunmuş yapı taşlarında, kireç taşı içerisindeki kalsit minerallerinin SEM görüntüsü
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ANKARA ŞENGÜL HAMAMI’NDAKİ ÇATI AKAÇLAMA
DÜZENEĞİNİN TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERLE
İNCELENMESİ
G. DİŞLİ*
A. TAVUKÇUOĞLU
L. TOSUN
ÖZET
Bir yapının yağmur suyu drenaj sistemi esas olarak çatı drenaj sistemi,
yüzey suyu drenaj sistemi ve yeraltı drenaj sisteminden oluşmaktadır. Tarihî
hamamlarımızın yağmur suyu akaçlama düzeneklerindeki aksaklıklardan
kaynaklanan önemli nem sorunları vardır. Bu yapıların uzun süre ayakta
kalabilmeleri için özgününde iyi düşünülmüş akaçlama düzeneklerine sahip
olmaları beklenir.
Bu çalışma kapsamında Şengül Hamamı’nın çatı akaçlama düzeneği,
yapıya zarar vermeyen kızılötesi ısıl görüntüleme, nivelman yöntemi,
bozulma biçimlerinin haritalandırılması ve drenaj sistemlerinin kapasite
hesapları gibi tahribatsız yöntemler kullanılarak detaylı olarak incelenmiştir.
Tarihî hamam yapılarının çatı akaçlama sistemlerinin, performans, kapasite
ve yeterlikleri bakımından incelenmesi, fonksiyonlarını daha uzun yıllar
sürdürebilmeleri için gereklidir. Bu nedenle çalışma kapsamında yapının
çatı akaçlama düzeneğinin iyileştirilmesi için acil ve uzun dönemli bakım ve
onarım programları önerilmiştir.
*
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Anahtar kelimeler: Tahribatsız inceleme, çatı akaçlama hesapları; nivelman
yöntemi; kızılötesi ısıl görüntüleme; Şengül Hamamı; malzeme bozulmalarının
haritalandırılması; çatı akaçlama sistemi.
1. GİRİŞ
Türkiye’de Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemlerinde inşa edilmiş
birçok tarihî hamam yapısı bulunmaktadır. Bu yapıların yağmur suyu
akaçlama düzeneklerindeki aksaklıklardan kaynaklanan önemli nem
sorunları bulunmakta ve bu sorunlar yapıdaki malzeme bozulmalarını
hızlandırmaktadır. Tarihî yapıların uzun süre ayakta kalabilmeleri için iyi
düşünülmüş çatı akaçlama düzeneklerine sahip olmaları gerekir. Ancak,
bu düzeneklerin çalışma prensiplerini, kapasite-yeterlik analizleri ve çatı
örtü malzemesinin uygunluğu ile bir arada değerlendiren çalışmalar yok
denecek kadar azdır. Özgün niteliklerinin devamını sağlamak açısından
bu düzeneklerin tanımlanması, irdelenmesi ve kendilerine özgü bakım
programlarının oluşturulması ve bu çalışmanın da tahribatsız yöntemlerle
yapılması gerekir.
Bu tür bir çalışma, Ankara’daki bir 15. yüzyıl Osmanlı Dönemi hamam
yapısı olan, Şengül Hamamı’nın onarımına yönelik olarak yapılmıştır.
Yapının çatı akaçlama düzeneği tahribatsız yöntemlerle incelenmiş; bu
düzeneğin özellikleri, yeterliği, su boşaltma kapasitesi ve zamanla ortaya
çıkan aksaklıkları/sorunları ayrıntılı biçimde çalışılmıştır.
2. MALZEME VE YÖNTEM
15. yüzyıl yapısı olan Şengül Hamamı kendine özgü işlevsel özelliklerini
ve mimarîsini hâlen korumakta olan tipik bir çifte hamam yapısıdır. Bayanlar
ve erkekler için iki ayrı bölümü vardır. 1970 yıllarında yapılan son dönem
müdahalelerinde, duvar ve kubbelerinde çimento harcı ve sıvalarıyla onarımlar
yapılmış, sıcak ve soğuk su tesisatı yenilenmiş ve çatı 8 cm. kalınlığında hasır
donatılı beton ile tamamen kaplanmıştır.
Araştırma kapsamında çalışılan çatı alanları Resim 1’de sunulmaktadır.
Şengül Hamamı farklı geometri ve akaçlama düzeneklerine sahip dört çatı
alanından oluşmaktadır: A1, A2, B1 ve B2 (Resim: 1). Bunlardan ahşap eğimli
çatılar (A1 ve A2), birbirlerine benzer özellik gösteren iki kısımdan meydana
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gelmektedir: altta dört taraflı kare planlı kırma çatı ve üstte ahşap fenerli
kısım. Bu çatılarda yağmur suyu drenajı, çinko oluk ve on dört yağmur suyu
iniş borusundan oluşan çeper akaçlama sistemi ile sağlanmaktadır (Resim: 2),
az eğimlidir ve sıcaklık ve ılıklık mekânlarının üzerinde bulunan çatı alanı
(B1 çatısı), kubbe üst örtüsü dâhil olmak üzere hasır beton kaplıdır (Resim:
3a). Çeper akaçlama sisteminin bulunduğu bu çatıda, yüzey eğimleri batı
cephesine doğru verilmiş ve bu cephe boyunca saçak seviyesinde dokuz adet
çörten yerleştirilmiştir. Sıcak su deposu ve külhanın üzerinde bulunan B2 çatısı,
düz çatı olup yine son dönem müdahalesi sonucu hasır beton ile kaplanmıştır
(Resim: 3b). Bu çatıda, yüzey eğimleri çatı alanının ortasına yerleştirilmiş olan
bir su toplama kanalına yönlendirilmiştir. Bu kanalda toplanan yağmur suyu,
kuzey tarafındaki gider aracılığıyla bahçedeki yüzey suyu drenaj hattına ve
oradan da sokaktaki merkezi yağmur suyu şehir şebekesine boşaltılmaktadır.
Yapının yakın çevresindeki zemini üç tarafından tamamıyla asfalt kaplıdır.
Bütün bu çatı alanları tahribatsız yöntemler kullanılarak incelenmiştir.
Yapıdaki malzeme bozulmaları cephe çizimleri üzerinde haritalandırılmış,
dağılımları incelenmiştir. Benzer bir çalışma da çatıdaki sorunların
tanımlanması ve dağılımlarının belirlenmesi amacıyla yapılmış; problemli
bölgeler çatı planı üzerinde haritalandırılmıştır.
Yapının çatı yüzeyleri ve yakın çevresindeki zeminde nivelman ölçümleri
yapılmış; elde edilen veriler ile yüzey eğimleri, yönleri ve dağılımları
belirlenmiştir. Çatı yüzeyleri ve yapının yakın çevresindeki zemine ait su akış
şeması ortaya çıkarılmış; göllenme riski bulunan alanlar, su akışına ters eğimler
ve su akışını kesen etmenler belirlenmiştir. Çatı ve duvarların kızılötesi ısıl
görüntüleri alınmış, ölçümler esnasında çatıdaki boşaltma elemanlarının yakın
çevresi ve suyun boşalırken yıkadığı duvar yüzeylerine önem verilmiştir. Elde
edilen kızılötesi ısıl görüntüler, yapıdaki nem dağılımını, kullanılan onarım
malzemelerinin uyumluluğunu ve malzemelerin bozulmuşluk durumunu
incelemek amacıyla analiz edilmiştir. Nemli bölgeler ile çatıdaki göllenme
riski olan alanlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Çatı akaçlama elemanlarının
mevcut durumdaki boşaltma kapasiteleri hesaplanmış, çatıda toplanan
yağmur suyunu makul düzeyde boşaltabilecek kapasiteye (QO) sahip olup
olmadığı değerlendirilmiştir. Her bir boşaltma elemanı için yağmur suyunu
makul düzeyde boşaltabilecek ideal boyutlar hesaplanmıştır.
Mevcut durumdaki çatı akaçlama sisteminin yağmur suyu boşaltma
kapasitesi ve yeterliği belirlenmiştir. Ayrıca, boşaltma elemanlarının
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durumları ve kapasiteleri değerlendirilerek çatıya en uygun su akış şeması
ortaya çıkarılmıştır. Ankara bölgesinin yağış debisi (r) ve çatı yüzeylerin
su tutuculuğu dikkate alınarak çatıdan boşalması gereken yağmur suyu
debisi (QR) hesaplanmıştır. Çatı akaçlama düzeneğinin boşaltma kapasitesi,
çatıda toplanan yağmur suyunu makul oranlarda boşaltabiliyorsa, yeterli
kabul edilmiştir. Akaçlama hesaplarında kullanılan yöntem, günümüz çatı
akaçlama düzeneklerinin tasarımında kullanılmakta olan hesaplamaların
Şengül Hamamı’nın özelliklerine göre geliştirilmiş ve uyarlanmış hâlidir2, 3,
4, 5, 6, 7
.
Her boşaltma elemanın hizmet ettiği alandan boşaltması gereken yağmur
suyu debisi (QR) ise,
QR = r x AR x χm l/s,

(1)

formülüyle hesaplanmıştır2, 5, 6, 7. Burada; “QR”, çatıdaki yağmur suyu debisini
(l/s); “r”, yağış debisini (mm/s); “AR”, etkin çatı alanını (m2); “χm”, ortalama
boşalma katsayısını (birimsiz) göstermektedir. “χ”, zemin şartlarına göre
değişir ve düşen yağmur suyunun yüzey tarafından emilmeyen yüzdesini
gösterir5, 7. Bu değerin düşmesi, yüzeydeki su tutma kapasitesinin artması
anlamına gelir. Çatı alanının farklı zeminlerden oluşması durumunda
boşalma katsayılarının kendi alanlarına göre ağırlıklı ortalaması alınır (“χm”).
Bu hesaplarda yağış debisi, Ankara bölgesinin uzun dönem meteorolojik
verileri dikkate alınarak “r”, 0.03 mm/s değeri kabul edilmiştir6.
Çatıdaki su boşaltma elemanları çörtenler, su toplama kanalı ve gideri,
yağmur olukları ve iniş borularıdır. Bu elemanlar, girişlerinde göllenmeye
2

BRE. Roof drainage: Part 2. BRE Digest 188, April. Watford: BRE; 1976.

3

BRE. Roof drainage: Part 2. BRE Digest 189, May. Watford: BRE; 1976.

4

CW. Griffin, Fricklas RL. Draining the roof. In: Manual of low-slope roof systems. 3rd ed. New
York: McGraw Hill;.1995

5

F. Hall (1996) Rainwater pipes and gutters, flow over weirs. In: Building services and
equipment, vol. 3. 3rd ed. UK: Longman Scientific & Technical; 1996. p. 33–41.

6

A., Tavukcuoğlu, Düzgüneş, A., Demirci, Ş., Caner-Saltık, E. N. The assessment of a roof
drainage system for an historical building. Building and Environment, 42, 2699–2709; 2007.

7

TS EN 12056-3/Nisan, 2005. Cazibeli Drenaj Sistemleri—Bina İçi- Bölüm 3- Çatı DrenajıTasarım ve Hesaplama. Gravity Drainage Systems Inside Buildings - Part 3: Roof Drainage,
Layout and Calculation. Ankara, Türk Standartları Enstitüsü (TSE).
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fırsat vermeden serbest su akışını sağlayabilecek delik boyutlarına sahip
olmadırlar. Bu sebeple tek tek her birinin yeterliği gözden geçirilmiştir.
Çörten deliğinin, su toplama kanalı ya da giderinin su boşaltma kapasitesi
(QO) ise,
QO = (A3 / B)1/2 x 10-4

l/s,

(2)

formülüyle hesaplanmıştır3, 5, 6. Burada; “QO”, yağmur suyu boşaltma
kapasitesini (l/s); “A”, su akışı kesit alanını (mm2); “B”, su yüzeyinin
genişliğini (mm) göstermektedir. Bu hesaplarda akış üstü payı (HF), akış
düzeneğinin (HO) beşte dördü kabul edilmiştir2, 4, 5, 6, 7.
3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Elde edilen sonuçlar, “yapının çatı akaçlama düzeneğinin aksayan yönleri”,
“çatı akaçlama düzeneğinin yeterliği” ve “bu düzeneğin iyileştirilmesine
yönelik öneriler” olmak üzere üç ayrı başlık altında değerlendirilmiştir.
3.1. Çatı Akaçlama Düzeneğinin Aksayan Yönleri
Şengül Hamamı’daki çatı akaçlama düzeneğinin, yanlış onarımlar ve
bakımsızlık sonucu işlevini yerine getiremediği anlaşılmıştır. Çatı üzerine
sonradan eklenen hasırlı beton katman yapının kendisine ve çatı akaçlama
1

Aktaş Y. 2006, Technological characteristics of a brick masonry structure and their relationship
with the structural behaviour. Unpublished Master Thesis. METU, Department of Civil
Engineering.

2

BRE. Roof drainage: Part 2. BRE Digest 188, April. Watford: BRE; 1976.

3

BRE. Roof drainage: Part 2. BRE Digest 189, May. Watford: BRE; 1976.

4

CW. Griffin, Fricklas RL. Draining the roof. In: Manual of low-slope roof systems. 3rd ed. New
York: McGraw Hill;.1995

5

F. Hall, (1996) Rainwater pipes and gutters, flow over weirs. In: Building services and
equipment, vol. 3. 3rd ed. UK: Longman Scientific & Technical; 1996. p. 33–41.

6

A. Tavukcuoğlu, Düzgüneş, A., Demirci, Ş., Caner-Saltık, E. N. The assessment of a roof
drainage system for an historical building. Building and Environment, 42, 2699–2709; 2007.

7

TS EN 12056-3/Nisan, 2005. Cazibeli Drenaj Sistemleri—Bina İçi- Bölüm 3- Çatı DrenajıTasarım ve Hesaplama. Gravity Drainage Systems Inside Buildings - Part 3: Roof Drainage,
Layout and Calculation. Ankara, Türk Standartları Enstitüsü (TSE).
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düzeneğine çok ciddî zarar vermiştir. Bu ağır katman, yapının ölü yükünü
artırmakta, depremde yatal yüklere karşı zayıflatmakta, kubbede oluşan
ısıl gerilmeler sonucu yapısal sorunları arttırmaktadır1. Ayrıca yapıda
malzeme bozulmalarına neden olan nem ve tuz problemlerini beraberinde
getirmektedir. Kısaca, yapıda ve üst örtüde gözlemlenen sorunların çoğu, bu
hasırlı beton katmanından kaynaklanmaktadır.
Bozulma haritaları ve kızılötesi ısıl görüntülerinin analizleri sonucunda,
yapının problemli bölgeleri saptanmıştır. Yapı, oluk, yağmur iniş boruları ve
çörten hizalarından çatı ve yapı duvarlarına nüfuz eden yağmur suyundan
devamlı suretle zarar görmektedir. Kızılötesi ısıl görüntülerde, yağmur iniş
boruları ve çörtenlerin yıkadığı duvar yüzeyleri, özellikle de bu duvarların
alt kısımlarının soğuk ve nemli oldukları ve bu nemin yukarılara doğru
tırmandığı gözlenmiştir (Resim: 4a-4b, Resim: 5).
Duvar yüzeylerinde tespit edilen, şiddetli malzeme kaybı, renklenme ve
tuz birikintileri de bu nemli bölgelerle örtüşmektedir (Resim: 6-8). Çimento
harçları ile derz yapılan bu bölgelerde ısınma-kuruma ve tuz kristallenme
döngüleri sonucu taş malzemede bozulma hızlanmıştır.
Çatı akaçlama düzeneğinde belirlenen sorunlar aşağıda özetlenmiştir:
−
Yağmur suyunu çatıdan boşaltan tüm boşaltma elemanları ciddî
şekilde işlevini kaybetmiştir: Çörten deliklerinin tümü, toprak ve bitki
birikintilerinden dolayı kapanmış ve su akışı engellenmiştir (Resim: 9). WS1,
WS4, WS5 ve WS7 çörtenleri büyük ölçüde bozulmuş, çörtenler kendi özgün
formlarını kaybetmişlerdir. Önünde göllenme problemi olan çörtenlerin saçak
hizalarında taşma olmakta ve bu sorunlu bölgeler dış duvarlardan alınan
kızılötesi görüntülerde de açıkça görülmüştür (Resim: 10). Metal yağmur
olukları ve iniş boruları da çürümüş ve işlevlerini yerine getiremeyecek
duruma gelmişlerdir.
−
Beton kaplı çatı yüzeylerinde (B1 ve B2 çatıları), eğimler yetersiz
buşlunmuş, su akışına ters eğimlerin olduğu anlaşılmıştır. Bu bölgelerde
göllenme sorunu vardır(Resim: 9). Su akış şemasındaki yanlışlıklar ve
düzensizlikler, yetersiz eğimler, ahşap çatılardan yağmur suyunun doğrudan
beton kaplı çatılara boşaltılması gibi sebeplerden ötürü, WS5, WS6 ve WS7
çörtenleri aşırı yüklenmiştir (Resim: 11 ve Tablo: 1). Bu aşırı yüklemenin
sonucu olarak saçak hizasından taşan sularla ıslanan duvar yüzeylerinde
bozulmalar ciddî boyuttadır.
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−
Beton kaplı çatılarda (B1 ve B2 çatıları), son dönemlerde eklenmiş olan
parapetler, yağmur suyunun boşaltma elemanlarına ulaşmasını engellemekte,
diğer bir deyişle, su akışını kesmektedir. Parapet önlerinde biriken suyu diğer
tarafa aktarmak üzere bazı delikler açılmış olmakla birlikte, bu deliklerin
boşaltma kapasitesi beklenenin çok altındadır. Bunun sonucunda bu boşaltma
deliklerinin önleri toprak ve bitki birikintileriyle zaten kapanmıştır. (Resim: 9
ve Resim: 12).
−
B1 çatısının güneyi ve B2 çatısının kuzeyinde kalan bölgelerde,
yağmur suyunu boşaltacak boşaltma elemanları bulunmamaktadır (Resim:
9). Bu bölgelerde saçak seviyesinde göllenme ve taşma sorunları kaçınılmaz
olarak vardır.
−
B2 çatısı doğudaki komşu binanın çatısından akan sularla aşırı
yüklenmektedir. Bu çatının ortasına yerleştirilmiş olan su toplama kanalı, IG,
ve bu kanalın kuzey tarafındaki gider, O1, bu aşırı yüklenmeyi kaldıracak
yeterli boyutlara sahip değildir. (Resim: 9 ve 13 ve Tablo 1). Bu kanal ve
giderin yakın çevresinde göllenme olacağı açıktır.
−
B1 çatısı üzerine son dönemde yeşil bahçe yapılmış ve bu bahçe
ortalama 40 cm. yüksekliğinde ve herhangi bir su boşaltma deliği olmayan
parapetlerle çevrelenmiştir (Resim: 9). Yağmur suyunu içinde biriktiren ve
bir su toplama havuzu gibi davranan bu bahçe, hiç şüphesiz yapının içi ve
dışında ciddî nem problemlerine neden olmaktadır.
−
B1 ve B2 çatılarındaki hasırlı beton yüzeyler üzerinde, eğimleri takip
eden çatlaklar gözlenmiştir. Bu çatlaklardan iç kısımlara su sızmakta, yapıda
ısı kaybına neden olmaktadır.
3.2. Çatı Akaçlama Düzeneğinin Yeterliği
Şengül Hamamı’nın çatı yüzeyindeki eğimleri, boşaltma kapasitesi ve
yeterlikleri açısından değerlendirilmiştir. Çatı ve yapı yakın çevresindeki
eğimlerin yönlerini ve oranlarını gösteren harita Resim: 14’te verilmiştir.
Kiremit kaplı eğimli çatılarda (A1 ve A2 çatıları) eğimler, sırasıyla % 32 ve %
42 olarak belirlenmiştir. Beton kaplı B1 çatısındaki eğimler %3 ve %6 arasında
değişmektedir. Beton kaplı B2 çatısında ise eğimler ortadaki su toplama
kanalına doğru verilmiş olup %3 ile % 10 arasında değişmektedir (Resim: 14).
B1 ve B2 çatı yüzeylerindeki eğimler, her ne kadar makul düzeyde görünseler

285

de, bazı yerlerde bu eğimlerin su akışına ters olduğu, çörten/gider başına
düşen yağmur suyu yüklemesinde dengesizliklere neden olduğu anlaşılmıştır.
Kısacası, bu yüzeylerdeki eğimler, kabul edilebilir su akış şeması ve dağılımı
oluşturmamaktadır (Resim: 11 ve Tablo: 1). Çatının mevcut durumundaki su
akış şeması, bilinçsiz müdahaleler, yüzey eğimlerinin yönleri ve dağılımları
bakımından yetersiz bulunmuştur.
Hesaplamalar çatıdaki boşaltma elemanlarının akaçalama/boşaltma
kapasitesinin yetersiz olduğunu göstermiştir (Tablo: 1). Örneğin, B1 çatısının
toplam yağmuruyu debisi, QRT, 18.2l/s olarak hesaplanmiştir. Oysa ki, aynı
çatının mevcut durumdaki toplam boşaltma kapasitesi, QOT, 10.2l/s’dir,
yani nerdeyse yarısı kadardır. B2 çatısı için de durum benzerdir. B2 çatısının
toplam yağmur suyu debisi, QRT, 9.7l/s iken, toplam boşlatma kapasitesi, QOT,
5.4l/s’dir (Tablo 1). Üstelik bu çatı alanı sadece, O1, gideri ile boşaltılmakta
olup tıkandığı durumda çatıdan suyu boşaltacak ikinci bir (yedek) gider de
bulunmamaktadır.
Her bir su boşaltma elemanının boşaltma kapasitesi ve yeterliği tek tek
belirlenmiştir. Bu hesaplamalarla, WS5, WS6, WS7, WS9 çörtenleri ile DP7
yağmur iniş borusunun aşırı yağmur suyu yüklemesine maruz kaldığı,
WS1, WS2, WS3 ve WS8 çörtenlerinin ise tam tersine kapasitelerinin altında
yüklendiği tespit edilmiştir (Tablo: 1) (Resim: 11). WS5, WS6 ve WS7 çörtenleri
sırasıyla 5.8l/s, 4.6l/s and 3.6l/s değerindeki yağmur suyu boşaltma
kapasiteleri ile neredeyse boşaltma kapasitelerinin dört katı düzeyinde bir
aşırı yüklemeye maruz kalmaktadırlar (Tablo: 1).

3.3. Öneriler
Çatı akaçlama düzeneğinin geliştirilmesi için önerilen ideal koşullar
aşağıda özetlenmiştir:
a. Çatı yüzeyindeki eğimler, su akışını, doğrudan ve hızla su boşaltma
elemanlarına yönlendirecek şekilde düzenlenmeli;
çörten önlerinde
göllenmeye neden olan ters eğimler düzeltilmelidir.
b. Her bir boşaltma elemanın hizmet ettiği çatı alanı, mümkün
olduğunca eşit olmalı ve makul düzeyde bir yağmur suyu yüklemesi
sağlanmalıdır. Şengül Hamamı’nın çatısı için en uygun çözüm Resim 15a ve
15b’de verilmiştir.
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c. B2 çatısına yağmur suyunu doğrudan boşaltan komşu binanın çatı
akaçlama düzeneği hamamınkinden ayrılmalıdır; komşu binanın kendisine
ait ayrı bir çatı akaçlama düzeneği olmalıdır. Bu şekilde B2 çatısındaki O1
gideri ve IG1 su toplama kanalına yapılan aşırı yağmur suyu yüklemesi
engellenecektir (Tablo: 2).
d. Çörtenlerin delik boyutları artırılarak su boşaltma kapasiteleri
iyileştirilmelidir. WS1, WS2, WS3, WS4, WS5, WS8 ve WS9 çörtenleri için,
1.8l/s gibi yeterli düzeydeki bir yağmur suyu boşaltımını sağlayacak ideal
çörten deliği boyutları, 10cm x 9cm (en ve yükseklik) olarak hesaplanmıştır.
WS6 ve WS7 çörtenlerinin ise daha yüksek bir su boşaltma kapasitesine sahip
olması gerekmektedir. Bu çörtenler için 2.7l/s civarında bir su boşaltımını
sağlayabilecek 11cm. x 11cm. boyutları (en ve yükseklik) uygundur (Tablo:
2a). B2 çatısındaki O1 giderinin yeterli düzeyde su boşaltımı yapabilmesi için
en ve yükseklik boyutlarının en az 28.0cm. x 12.5cm. olması gerekmektedir
(Tablo: 2a).
e. IG1 kanal boyu B2 çatısı boyunca uzanmalı, boyu 17.40 m.ye
uzatılmalıdır (Resim: 15a-15b). Ayrıca bu kanalın sonunda bulunan O1
giderine kısmi/tamamen tıkanması durumunda bir alternatif oluşturacak,
ikinci bir çıkış deliği/gideri düşünülmelidir.
f.
Yağmur suyunun saçaktan kontrolsüz bir şeklide bolşaldığı ve suyun
yaladığı yapı duvarında ciddî nem probleminin görüldüğü B1 çatısının
güney cephesinde, bir çörten ve suyu bu çörtene toplayacak bir oluk/kanala
gereksinim vardır. Bu tür bir çözüm Resim 15a- 15b’de WS10 çörteni ile
önerilmiştir.
g. Ahşap eğimli çatılar Resim 15b’de gösterildiği gibi dört taraflı kırma
çatı olarak yeniden düzenlenmelidir. Ahşap eğimli A1 ve A2 çatıları ile hasırlı
beton kaplı B1 ve B2 çatılarının akaçlama düzenekleri ayrı çalışmalı, ahşap
eğimli çatılardan beton kaplı çatılara doğrudan yağmur suyu boşaltımı/
yüklemesi engellenmelidir. Bu sayede eğimli çatılardan B1 ve B2 çatılarına
boşalan yağmur suyu engellenmelidir.
h. Ahşap eğimli çatılarda her bir yağmur iniş borusu (DP) ve oluğunun
yeterli bir su boşlatma kapasitesine sahip olabilmeleri için uygun çap boyutları
hesaplanmış ve Tablo 2b’de verilmiştir. Bu düzeneğin 70 mm. çapında 23
adet yağmur iniş borusu ve 250 mm. çapında oluk sistemi ile sağlanması
önerilmiştir. Fenerli üst kat çatılar için daha küçük boyutların da yeterli
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olabileceği görülmüştür(Tablo: 2b). Yağmur iniş borularının yerleşim haritası
ve her birinin oluklarla birlikte ideal ölçüleri sırasıyla (Resim: 15b) ve (Tablo:
2b)’de verilmiştir.
Yukarıda özetlenen öneriler göllenme riskinin olmadığı bir çatı akaçlama
sisteminin sağlanması ve yapının uzun yıllar yaşamını sürdürmesi açısından
gereklidir. Ayrıca, boşaltma elemanlarının toprak ve bitki birikiminden
arındırılması için düzenli temizliğinin ve bakımının yapılması gerekmektedir.
Geleceğe yönelik her türlü müdahalenin, bu çalışmada geliştirilen hesaplama
yöntemiyle kontrol edilmesi önerilmektedir.

4. SONUÇ
Şengül Hamamı’nın, çatı akaçlama düzeneğinin zaman içinde oluşan
aksaklıklardan ve yanlış müdahalelerden dolayı ciddî nem sorunları olduğu
belirlenmiştir. Şu anki durumda çatı akaçlama düzeneği, tarihî yapı ve
malzemeleriyle uyumsuz olan hasırlı beton kaplama ve bakımsızlık koşulları
nedeniyle işlevini sürdürememektedir. Beton ile yapılan müdahalenin,
yapıdaki nem ve tuz sorunlarının ve kubbe ve çatı yüzeylerinde ısı
kaçaklarının artmasına neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışma sonucunda,
Şengül Hamamı’nın çatı akaçlama düzeneğinin yeniden işlevini yapabilmesi
ve makul düzeyde su boşaltma kapasitesine sahip olabilmesine yönelik
çözümler önerilmiştir.
Son dönem müdahalesi olan hasırlı beton kaplamadan dolayı, yapının
çatı akaçlama düzeneğinin yeniden aslına uygun olarak faaliyet göstermesi,
mümkün değildir. Hamamın sıcaklık ve ılıklık mekânlarının üzerine sonradan
eklenmiş olan hasırlı beton tabaka, koruma uzmanları ve mühendislerinin
oluşturduğu iyi planlanmış bir koruma programı çerçevesinde, kontrollü
olarak kaldırılmalı; özgün çatı yüzeyi tarihi malzemelerle uyumlu koruyucu
çatı onarım sıvalarıyla kaplanmalıdır. Çatı yüzeyinde oluşturulması gereken
suakış şeması ve su boşaltma elemanlarının bu şemaya göre konumu boyutları
çalışmamız kapsamında detaylı olarak açıklanmıştır. Çatı onarımlarında
kulllanılmak üzere tarihi malzeme ile uyumlu, su geçirimliliği düşük ve su
buharı geçirimliliği yüksek onarım sıvalarının üretilmesine yönelik kapsamlı
laboratuvar çalışmaları yapılmalıdır.
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Tablo 1: Hâlihazır durumdaki çatı akaçlama sistemine ait hesaplamaların sonuçlarını gösteren
tablo: Kırmızı ile gösterilen alanlar, halihazır durumda boşaltma elemanlarının yağmur
suyu boşaltma kapasitelerinin (QO) yeterli olmadığını göstermektedir.

Tablo 2: İdeal koşullardaki drenaj hesaplarının sonuçları(a)B1 ve B2 çatıları (solda) (b) A1 ve A2
çatıları(sağda)
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Resim 1: Çalışılan çatı alanları ve yapının yakın çevresi; A1–kadınlar soyunmalık bölümünün
üzerindeki kiremit örtülü ahşap eğimli çatı; A2– erkekler soyunmalık bölümünün
üzerindeki kiremit örtülü ahşap eğimli çatı; B1–sıcaklık ve ılıklık bölümlerinin
üzerindeki hasır donatılı beton kaplı çatı; B2– sıcak su deposu ve külhan üzerinde
bulunan demirli betonarme çatı örtüsü; Gri-gölgeli alanlar– yapının yakın çevresi.

Resim 2 – Kiremit kaplı ahşap kırma çatıların (A1 ve A2 çatıları) genel görünüşü.
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(a)

(b)
Resim 3 – (a) Az eğimli hasır beton kaplı kubbeli çatının (B1 çatısı) ve batı tarafındaki çörtenlerin
genel görünüşü ve (b)Hasır beton kaplı düz çatının B2 çatısının ve ortasındaki su
toplama kanalının genel görünüşü.
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(a)

(b)
Resim 4: (a) Yağmur iniş borularının yakın çevresindeki malzemede bozulmalar (ayrılmalar)
görülmektedir. Bu bölgeler kızılötesi ısıl görüntülerde soğuk ve nemli yüzeyler olarak
belirlenmiştir. (b) Kızılötesi ısıl görüntülerde yağmur iniş boruları ve çörten aksındaki
duvarın alt kısmının soğuk ve nemli olduğu ve bu nemliliğin yukarılara doğru
tırmandığı gözlenmiştir
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Resim 5: Kuzey cephedeki seçilmiş alanın kızılötesi ısıl görüntüsü; çatı drenaj sistemindeki
aksaklık/hatalardan kaynaklanan, şiddetli malzeme kaybı olan alanlar daha sıcak
görünmektedir; gözle farkedilmeyen malzemede ayrılmaların olduğu bölgeler,
kızılötesi görüntülerde soğuk yüzeyler olarak tespit edilebilmektedir

Resim 6: Kuzey ve batı cephelerinde malzeme kaybı olan bölgeleri gösteren bozulma haritaları.
S1, S2, S3, S4, S5 ve S6 batı cephesinden alınan malzeme örneklerini ve yerlerini
göstermektedir

293

Resim 7: Kuzey ve batı cephelerindeki malzemede ayrılma ve çatlak olan bölgeleri gösteren
haritalar

Resim 8: Kuzey ve batı cephelerinde malzeme yüzeyinde renklenme ve
birikim olan bölgeleri gösteren bozulma haritaları
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Resim 9: Çatı drenaj sistemindeki problemleri gösteren sorun haritası
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Resim 10: WS6 ve WS7çörtenleri arasında, saçak seviyesinden taşan yağmur suyunun etkilediği
alanlar, kızılötesi ısıl görüntülerde nemli bölgeler olarak görülmektedir. Bu nemli
bölgeler, malzeme kaybı, tuz birikintileri ve biyolojik oluşumların bir arada görüldüğü
gibi ciddî malzeme bozulmalarının olduğu yüzeylerle örtüşmektedir (Resimler: 6-8)

Resim 11: Bu çatı planında her bir boşaltma elemanını besleyen çatı alanınları gösterilmektedir.
Bu plan, yüzey eğimleri değerlendirilerek ortaya çıkarılan su akış şeması dikkate
alınarak oluşturulmuştur. Her çatı alanına hizmet eden bir boşaltma elemanı vardır.
WS5, WS6 ve WS7 en çok yüklenen çörtenlerdir
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Resim 12: Son dönemlerde eklenmiş olan parapetler, su akışını kesmektedir. Parapetlerin önünde
göllenme meydana gelmekte ve toprak ve bitki birikintileri oluşmaktadır. Bu sorunlu
bölgeler kızılötesi ısıl görüntülerde soğuk ve nemli yüzeyler olarak görülmektedir

Resim 13: B2 çatısındaki su toplama kanalına doğru çatı eğim dağılımını ve komşu binadan
kaynaklanan yağmur suyu yüklemesini gösteren A-A kesiti

Resim 14: Şengül Hamamı’nın çatısındaki ve yakın
çevresindeki yüzey eğimlerin yönleri ve oranlarını
gösteren çatı planı
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Resim 15: (a) Düzenli bir yağmur suyu yüklemesinin olduğu, her bir çörtene düşen çatı alanını
gösteren ideal durum haritası.(b) Her bir boşaltım elemanın yerleşim düzenini
gösteren ideal durum haritası
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DEDE MEZARI İSKELETLERİNİN
OSTEOLOJİK ANALİZİ
Zehra SATAR*
Işın GÜNAY
Erksin GÜLEÇ
GİRİŞ
Çalışma materyalini oluşturan Dede Mezarı iskeletleri, 2006 yılında
Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü tarafından gerçekleştirilen, “Dede Mezarı Nekropolü
kazısı” sonucunda ele geçirilmiştir1. Mezarlık alanı Afyonkarahisar İli Bayat
İlçesi, Yukarı Çaybelen Köyü’nde yer almaktadır.
Dede Mezarı Nekropolü olasılıkla İlk Tunç Çağında ve büyük oranda Orta
Tunç Çağında kullanılmıştır (Üyümez vd., 2008). Dede Mezarı Nekropolü
kazısında bulunan iskeletler Doç. Dr. Özdemir Koçak’ın izniyle Afyonkarahisar
Müzesi’nden alınarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi
Paleoantropoloji Laboratuarına getirilmiştir.
MATERYAL VE METOT
Kötü durumda korunmuş olan ve küçük parçalar hâlinde ele geçirilen
iskeletlerin temizlik ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra yaş tahmini
ve cinsiyet tayini işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bireylerin cinsiyet tayini
ve yaş tahminleri, Buikstra ve Ubelaker’ın (1994) editörlüğünü yaptığı,
STANDARDS For Data Collection From Human Skeletal Remains adlı eserdeki
kriterler kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca yaş tahmini konusunda Kaur ve Jit
* Araş. Gör. Zehra SATAR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji
Bölümü, 06100, Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.
Işın GÜNAY, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü
Doktora Öğrencisi, 06100, Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE (isingunay@yahoo.com)
Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji
Bölümü, 06100, Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.
Işın Günay’ın doktora eğitimi TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
1 İskeletler üzerinde çalışmamıza imkân sağlayan Sayın Doç. Dr. Özdemir Koçak, Mevlüt
Üyümez, Ahmet İlaslı’ya ve Dede Mezarı Nekropolü kazı ekibine teşekkür ederiz
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(1990) yönteminden de faydalanılmıştır. Boy uzunluğu hesaplanmasında
Sağır (2000) boy regrasyon formülleri kullanılmıştır. Dental inceleme
sırasında ise diş aşınması, Brothwell (1981) ile Bouville vd (1983)’ne göre
değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Paleodemografik Dağılım
2006 yılında Dede Mezarı Nekropolü’nde, 10x10 metre boyutlarında
E ve F açması olarak isimlendirilen iki alanda kazı çalışmaları yapılmıştır.
Yapılan birey tayini çalışmaları sonucunda bu iki alanda yer alan mezarlarda
bulunan kemiklerin 12 bireye ait olduğu saptanmıştır. Bu bireylerin 7’sinde
cinsiyet tayini yapılabilmiş; 5’nin (%41,7) kadın, 2’sinin (%16,7) erkek
olduğu belirlenmiştir. 3 (%25) erişkin bireyin cinsiyeti ise yeterli kriter
bulunamadığından, belirlenememiştir. Ayrıca bir adet çocuk (%8,3) ve yine
bir adet genç erişkin (%8,3) bireye ait kemikler tespit edilmiştir (Tablo:1,
Grafik:1).
Bireyler

N

%

Çocuk

1

8,3

Genç Erişkin

1

8,3

Kadın

5

41,7

Erkek

2

16,7

Belirsiz

3

25

Toplam

12

100

Tablo 1 : Dede Mezarı topluluğunun demografik dağılım tablosu

Mezarlar
E Açması
E açmasının kuzeybatı köşesinde E1 küp mezarı yer almaktadır. Kaçak
kazılar sonucunda tahribat görmüş olan mezarın dip kısmında pişmiş
topraktan bir çaydanlık ve 3 adet tunç yüzük bulunmuştur (Üyümez vd.,
2008). Küp içerisinde karışık olarak ve kötü durumda ele geçirilen iskeletlerin
orta erişkin bir kadına ve 4yaş ± 24aylık bir çocuğa ait olduğu anlaşılmıştır.
Ayrıca küp içerisinde insan kemiklerinin yanı sıra keçi veya koyuna ait 7 adet
aşık kemiği bulunmuştur.
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E açmasının batı-güneybatı köşesinde E2 taş-sandık mezarı yer almaktadır.
Kemikler diğer mezarlardaki kemiklere göre nispeten daha iyi korunmuştur.
Bütün kemikler mezarın kuzey-batı köşesinde toplanmıştır. Kemiklerin
konumu hocker (?) tipi bir gömüye işaret etmektedir. Bu kemiklerin 45,6 ±10,4
yaşında bir erkeğe ait olduğu saptanmıştır.
E açmasının ortasında kısmen tahribata uğramış E3 küp mezarı yer
almaktadır. Ağız kısmı sıkı taşlarla kaplanmış bu mezarda yer alan az sayıda
ve korunma durumu çok kötü olan kemik parçalarının erişkin bir bireye ait
olduğu tespit edilmiştir.
E açmasının kuzeydoğu köşesinde yer alan E5, etrafında taş yığınları
bulunan basit toprak mezarıdır. Mezarda bulunan ve oldukça tahribat görmüş
olan kemiklerin erişkin bir kadın bireye ait oldukları düşünülmektedir.

F Açması
F açmasının güneydoğu köşesinde ağız kısmı taş örgü ile örülmüş F1 küp
mezarı yer almaktadır. Bu küp mezardaki kemiklerin 32 yaşında bir kadına
ve 16-20 yaş aralığında genç erişkin bir bireye ait oldukları tespit edilmiştir.
Ayrıca mezarda insan kemiklerinin yanı sıra keçi veya koyuna ait 6 adet aşık
kemiği bulunmuştur (Resim:1).
F2 kaya-oygu mezarı, F açmasının doğu-ortasında yer almaktadır. Jeolojik
dolgunun oyulmasıyla açılan dikdörtgen şeklinde bir mezardır (Üyümez
vd., 2008). Mezar içerisinde yer alan ve orta erişkin bir erkeğe ait olduğu
düşünülen iskelet nispeten iyi korunmuştur. Kafatası sol tarafa yatırılmıştır,
yüz güneybatıya bakmaktadır. Sol kol dirsekten hafif bükülü bir şekilde karın
üzerindeyken sağ kol uzatılmıştır. Bacaklar birbirine paralel uzatılmıştır.
Tahribat nedeniyle ayak kemikleri bulunamamıştır. Bu bireyin boyu Sağır
(2000) boy regrasyon formüllerine göre 167,9±4,62 cm. olarak hesaplanmıştır.
Kaçak kazılarla tahrip edilmiş olan F3 küp mezarı F açmasının kuzeydoğu
köşesinde yer almaktadır. Çanak-çömlek kırıkları ile birlikte bulunan
kemiklerin orta erişkin bir kadına ait olduğu anlaşılmıştır.
F açmasının kuzeybatı köşesinde, içerisinde bir adet yarı hocker gömüsü
bulunan F6 basit mezarı yer almaktadır. Mezarda bulunan ve korunma
durumu kötü olan kemiklerin 56 yaşında bir kadına ait olduğu saptanmıştır.
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F açmasının orta-kuzeybatısında F5 küp mezarı ve hemen yanında F8
çömlek mezarı yer almaktadır. Her iki mezarda da yanmış kemik parçaları
(kremasyon) bulunmuştur. F5 ve F8 mezarlarında bulunan kemikler
cinsiyetleri belirlenmeyen erişkin bireylere aittir. Kemikler üzerindeki yanma
izlerine bakıldığında boyuna çatlaklar yerine; yarıklar, enine büzülmeler,
çarpılmalar gözlendiği için yakma işleminin, kemik üzerinde et bulunurken
gerçekleştirildiği söyleyebilir.
Dede Mezarı Populasyonunda Gözlenen Diş Patolojileri
Dede Mezarı Nekropolü’nde bulunan bireylere ait 86’sı daimî, 2’si süt
dişi olmak üzere toplam 86 diş bulunmuştur. Yapılan inceleme sonucunda
diş aşınması hakkında bir fikir sahibi olunurken dişlerin korunma durumları
ve hemen hemen hiçbir çene kemiğinin ele geçirilememesi nedeniyle çürük,
hypoplasia, ante mortem diş kaybı, apse, diş taşı, alveol kaybı gibi lezyonlar
hakkında bilgi elde edilememiştir.
Toplam 84 daimî dişte, diş aşınmasına bakılmıştır. Populasyon genelinde
aşınmanın 4 (% 28,5) ve 3 (% 25) derecelerinde yoğunlaştığı görülmektedir
(Tablo:2, Grafik:2). Tunç Çağı toplumlarından biri olan Akhan populasyonunda
daimî dişlerde aşınma en çok 2 (%24,8) derecesinde yoğunlaşmaktadır. Bunu
sırasıyla 3 (%21,4) ve 4 (%18,2) dereceleri izlemektedir (Günay vd., 2006).
Diğer bir Tunç Çağı toplumu olan Çavlum’da aşınma durumu; 4 derecesinde
% 22,03, 3 derecesinde % 20,31 ve 5 derecesinde % 11,09 olarak belirlenmiştir
(Sevim, 2005).
Derece
1
2
2+
33
3+
4
4+
5
5+
Toplam

Diş Sayısı
4
10
4
1
21
7
24
4
7
2
84

Tablo 2 : Diş aşınma derecelerinin dağılımı
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%
4,8
12
4,8
1,2
25
8,3
28,5
4,8
8,3
2,3
100

GENEL DEĞERLENDİRME
2006 yılında Dede Mezarı Nekropolü’nde, E ve F açmalarında
gerçekleştirilen kazılar sonucunda toplam 12 bireye ait kemikler bulunmuştur
(Tablo:3).
İskelet kalıntılarının kötü durumda ele geçirilmesi nedeniyle bireylerin
morfolojik yapıları hakkında sağlıklı bir değerlendirilme yapılamamıştır. Gömü
sonrası koşullardan kaynaklanan deformasyonlar nedeniyle kafataslarından
morfolojik özellikleri tanımlayacak ölçüler alınamamıştır (Resim:2). Benzer
şekilde populasyonu oluşturan bireylerin vücut kemiklerinden de herhangi
bir ölçü alma imkânı olmamıştır. Sadece F2 numaralı bireyin tahmini boy
uzunluğunu hesaplama şansı olmuştur.
Dede Mezarı iskeletlerinde kemiğe yansıyan herhangi bir patolojik bulgu
gözlenememiştir. Bu durumun populasyonun sağlıklı olduğu anlamından
çok olası paleopatolojik lezyonların bulunduğu kemiklerin, ölüm sonrası
tahribatla yok olduğu şeklinde yorumlanması daha doğru olacaktır.

Mezar No

Mezar Tipi

Cinsiyet

Yaş

E1-1. Birey

Küp Mezar

Kadın

Orta Erişkin

E2-2. Birey

Küp Mezar

Çocuk

4yaş ± 24ay

E2

Taş Sandık Mezar

Erkek

45,6 ± 10,4yaş

E3

Küp Mezar

Belirsiz

Erişkin

E5

Basit Mezar

Kadın

Erişkin

F1-1. Birey

Küp Mezar

Kadın

32 yaş

F1-2. Birey

Küp Mezar

Belirsiz (Genç Erişkin)

F2

Kaya-Oygu Mezar

Erkek

Orta Erişkin

F3

Küp Mezar

Kadın

Orta Erişkin

F5

Küp Mezar (Kremasyon)

Belirsiz

Erişkin

F6

Basit Mezar

Kadın

56 yaş

F8

Çömlek Mezar (Kremasyon)

Belirsiz

Erişkin

16-20 yaş

Tablo 3 : Mezar tiplerinin dağılımı
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Dede Mezarı Nekropolü kazısı henüz bitirilmemiştir. Dede Mezarı iskelet
populasyonuna yeni iskeletlerin eklenmesi ihtimali bulunmaktadır. Yeni
ve nispeten iyi korunmuş iskeletlerin bulunmasıyla mevcut antropolojik
bilgilerin artması ve bu sayede populasyon hakkında daha güvenilir ve çeşitli
bilgilerin elde edilmesi mümkün olacaktır.
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Grafik 1: Dede Mezarı topluluğunun demografik dağılım grafiği

Grafik 2: Diş aşınma derecelerinin dağılım grafiği
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Resim 1: F1 numaralı mezarda bulunan koyun veya keçiye ait aşık
kemikleri

Resim 2: F6 numaralı mezarda bulunan kafatası kemiklerinin korunma
durumu
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ROCK PAINTING’S MATERIALS IN CAPPADOCIA:
ŞAHİNEFENDİ FORTY MARTYRS CHURCH
Ulderico SANTAMARIA*
Agresti GIORGIA
Pelosi CLAUDIA
Pernella ANDREA
Introduction
The Forty Martyrs rocks Church is inside a natural site whose structures,
coming from the layers of tuff formations, are made up of plagioclase, quartz,
biotite. The materials that links the different crystals is composed by bidellite
, derived from decay of tuff’s glass component. The main caused of decay are
to be connected with interaction processes between rocks and water, with or
without paintings plasters.
All churches escavated in the tuffs surroundings are connected with the
outer side through originally excavated doors and windows and with open
spaces, created later by human work. At visual analysis some lesion, due to
slough of the pyroclastitic tuff structure (Fig. 1); detachment of plasters from
the stony stand superficial exfoliation and rarely decohesion of the painting’s
film are the most evident phenomena. The dry-wet cycles are responsible for
a lot of decays.
1
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The external tuff surface is covered with a iron oxides reddish patina
produced by biotite hydrolysis. A completely different is the superficial
deposits of carbon black particles due to fires) whose use didn’t belong to the
ancient rocky church. The aim of the analysis carried out in the Forty Martyrs
Church, was to define original materials and different decay phenomena on
paintings surfaces.
Materials and Methods
The techniques used to analyze micro-samples are : optical analysis
of the pigments, study of the stratigraphy at polarizing microscope and at
SEM-EDS (Scanning Electron Microscope – Energy Dispersive Spectroscopy),
µ-FTIR analyses on that samples.
The informations about nature of the pigments ar not suitable if is not
related to the pictorial effect . So we have compared some pigments to
chromatic difference in the paintings. For this reason green parts (samples
1/07 and 7/07), red (sample 17/07, 2/07 and 25/07), yellow (18/07 and
23/07), black (4/07 e 9/07). Some micro-samples have been taken from this
parts and have been analyzed.
Result and Discussion
Among samples with green chromatic features have been taken into
consideration drawings 1/07 and 7/07 (Fig. 2). The sample 1/07 derives from
the foliage of a tree represented in the canopy of the south apse. The point of
drawing has green-pale zones and expanded black zones. The sample 7/07,
was sampled from the thirteen martyrs clypeus of the thirteen December
on the northern side of the canopy of the southern aisle. Point of drawing
coincide with a zone with green pale and deep green. The mineral analysis
optical permitted to observe in both samples, round green-grey 100 µm sized
grain, some siliceous light-blue particles. These features took both pigments
to a green celadonitic earth, a mineral derived from the decomposition of
basic rocks and made of iron and magnesium silicate.
Samples 17/07, 22/07 and 25/07 were taken from red and grey-black zones
(Fig. 5). Samples 17/07 comes from a zone, whose layer is quite homogeneous,
samples 22/07 are located in a with red brush-strokes zone, where darkening
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seems suggest a form of decay. Sample 25/07 belongs to a completely red
part of the rock painting.
Observing the micro-stratigraphy of samples 17/07, are detected six
layers. The first layer (about 1020 µm) is composed by lime with limonitic
materials and some quartz grain, a plaster with quartz traces. The second
layer, a snow-with plaster finish (about 40 µm), has by the light an intense
fluorescence, indicating probably organic protein material. The third layer, a
painting red film (about 30 µm) is homogeneous and well separated from the
lower layer, a technique a fresco drawing. The fourth, (about 25 µm), with a
red-colored painting film, perfectly sticking to the lower layer. The sixth, a
very superficial thin black crust (about 3-5 µm) of some micron, that coincides
with a carbon particle, derived from the breaking of fire by shepherds or local
inhabitants.
The micro-stratigraphy of the sample 22/07 shows a quite homogeneous
pictorial layer (about 30 µm), on a 50 µm plaster-finish, whose observed light
blue fluorescence, under UV light suggeste the presence of organic materials
(i.e. proteinaceous). Some black grains on the red pictorial layer and on the
surface, indicate form of decay. The SEM-EDS analysis on the cross section of
the sample 22/07 has reveled great calcium quantity (conc. 60%), but also iron,
aluminum, mercury, and lead traces on the pictorial surface. The discovery
of such chemical elements suggest the presence of hematite, cinnabar and
minium as color mixture used by the artists at the realization of the painting.
The darkening on the red brush-strokes on the angel’s wing could due to
the meta cinnabar presence, blackening of cinnabar , for heating and wet
conditions. Although cinnabar and meta cinnabar have the same chemical
formula (HgS), they have different color, different specific weight, different
sublimation temperature (580°C for cinnabar and 322°C for meta cinnabar)
and crystalline structure (hexagonal for cinnabar, cubic for meta cinnabar).
The last red analyzed pigment is the sample 25/07. The mineralogical
analysis shows little birifrangent and circle grains (about 50 µm), a kind of
pure haematite.
Among yellow pigments have been identified pigments and coloring the
samples 18/07 and 23/07.
The sample 18/07 comes from a yellow dripstone zone of right arch at the
southern apse.
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The sampled fragment is composed by plaster and light and dark yellow
pictorial film. The cross section lets identify a first plaster layer (about 960
µm), composed by limonitic material; a second snow-white layer (about 90
µm), with an intense fluorescence by UV light. The third one, with a yelloworange quite thin pictorial film (about 20 µm). The SEM-EDS analysis on this
layer underlines the presence of Pb , Hg, Fe, in addition to Si and Al. Such
elements shown that pictorial layer is composed by a mixture of lead oxide,
yellow ochre and cinnabar. The fourth layer (about 55 µm) has light yellow
pictorial film. The SEM-EDS has discovered traces of lead and antimony, by
presence of lead and antimony as impurity and/or lead antimonate used in
mixed form with other compounds, such as lead oxide and ochre yellow, as
iron, lead traces testifies.
The sample 23/07 (Fig. 10) come from a yellow-green zone on the fourth
Saint’s shoulder in the representation of Forty Martyrs a the northern aisle.
The stratigraphic sequence of the sample shows a first plaster layer (about
1250 µm), a second very light yellow layer (about 30 µm), a third one (about
35 µm), apparently composed bu the same material of the lower layer, but
involved into a opaque white matrix, with a weak fluorescence by the light
UV. Such feature could indicate the use of a color inside a silicate matrix but
it is necessary to do further analysis to confirm this hypothesis. The fourth
black layer (about 3 µm) is the consequence of darkening human processes
and superficial deposits.
Among the different analyzed samples, we have based in the results of
samples 4/07 and 9/07 (Fig. 11), both taken from the southern apse’s deep,
from respectively the background and the neck of the first Apostle.
The mineralogical analysis (Fig. 12) of the sample 4/07 shows the presence
of numerous scales, remains of wooden materials combustion and of the use
of vegetal black.
The µ FT-IR analysis be better to define the black t of the sample 9/07
(Fig. 13) shows the typical vegetal black’s absorption bands (3725.66, 1118.65,
876.56 cm-1) and other substances as calcium oxalate (weddellite ,3406.46,
1452.28, 1324.89 cm-1), probably due to decay of animal glue or others bindings
compounds.In Fig. 14 is shown for the sample 21/07 the presence of proteic
bindings (i.e. animal glue).
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Thank to the results derived from the samples 4/07 and 9/07 it can be
said that the black pigment, used for the decoration of the southern apse, has
vegetable origin, used in dry techniques (i.e. animal glue as binding).
Conclusion
The chemical analysis in 2007 an samples coming from Şahinefendi Forty
Martyrs Church revealed that the palette used for the decoration of this church
contained three green celadonitic earth, haematite, cinnabar and minium,
pure or mixed, to create the red zones.
For what concerns the yellows pigments, the situation is still unclear. The
use of the ochre is certain but the analysis SEM-EDS carried out on microstratigraphy , let supposr presence of lead oxide wit few concentration of
antimonate as pigments, but also of dyes . Are still in course more specific
analysis, such as diffraction, to better identify lead and antimonate pigments,
HPLC or GC-MS to establish the nature of the dyes .
Thanks to the frequent pronounced fluorescence UV on the plaster and
some times on the pictorial surface, we can suppose the presence of organic
bindings (i.e. proteinaceous material). Such hypothesis has been confirmed
by the µ FT-IR spectra from which derives the typical absorption band
frequencies of products of transformation of organic materials. It would be
better to define the binding used for the pictorial decorations, added to the
plaster finish. The large black crust on the surface have been caused by the
black smokes of the fires can be responsible of blackening of cinnabar.
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Fig. 1: Comparison between green zone. Sample No. 1/07 drawed at the foliage of a tree
represented in the canopy of the south apse; sample No 7/07 was sampled from the
clypeus whit thirteen martyrs clypeus of the thirteen December on the northern side of
the canopy of the southern aisle

Fig. 2: Sample 1/07 ob 10x NX
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Fig. 3: Sample 7/07 ob 10x NX

Fig. 4: Comparison between red zone: sample No 17/07 drawed at deep panel radianting with
Saint Damiano, sud wall. Sample N 22/07 coming at the angel’s wing, apse aisle nord.
Sample N 25/07 North BI3, recess, arc lower red dress of saint

Fig. 5: Sample 17/07. Fragment drawed, ob 6,3x. Cross section, ob10x, reflected light
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Fig. 6:

Sample 22/07. Fragment drawed,1x. Cross section, ob 20x

Fig. 7:

Sample 25/07, ob. 20x, NX
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Fig. 8:

Comparison between yellow zone. Sample No 18/07 comes from a yellow dripstone
zone of right arch at the southern apse. Sample No 23/07 drawed on the fourth Saint’s
shoulder in the representation of Forty Martyrs a the northern aisle

Fig. 9:

Sample No 18/06, cross section ob20x light reflect; sample 23/07, cross section ob 20x
reflected light

Fig. 10: Sample No 4/07 background apse sud; sample No 9/07 neck of the first apostle apse
sud
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Fig. 11: S a m p l e
No 4/07,
ob20x,
reflected
light

Fig. 12: Spectrum
IR
of
sample
9/07

Fig. 13: Spectrum
IR
of
sample
21/07
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HAMMADDE KAYNAĞININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK
EMECİK FİGÜRLERİNİN
ARKEOMETRİK İNCELEMESİ
Üftade MUŞKARA*
O. Yavuz ATAMAN
Şahinde DEMİRCİ
Sezgin BAKIRDERE
GİRİŞ
Emecik Köyü yakınlarındaki Arkaik Döneme ait Apollon Kutsal Alanı,
Datça Yarımadası’nda Knidos kent-devletinin Burgaz mevkiindeki ilk
yerleşim yerinin yaklaşık 14 km. doğusunda bulunmaktadır. Emecik’teki
Apollon Kutsal Alanı kazıları 1998 yılından itibaren Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Numan
Tuna başkanlığında devam etmektedir [1]. Emecik’te, diğer birçok adak
malzemesinin, örneğin pişmiş topraktan yapılmış sunular yanında M.Ö. 6.
yüzyıla tarihlenen kireç taşından yapılmış bir grup heykelcik de bulunmuştur
[2-4]. Bu alanın, M.Ö. 7.yy. sonundan itibaren Arkaik Dönem boyunca
Apollon adına sunu ve seremoni amaçlı kullanılmış bir kutsal alan olduğu,
Klâsik Dönemde terk edildiği, Hellenistik Dönemde ise tekrar kullanıldığı
anlaşılmaktadır (4).
M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen kireç taşı heykelcikler, Doğu Akdeniz
havzasında yaygın olarak bulunmaları yönünden dikkat çekicidir [5, 6]. Genel
olarak bu tip kireç taşı heykelciklerin Kıbrıs yapımı olduğu düşünülmektedir.
* Üftade MUŞKARA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeometri Anabilim Dalı Ankara/TÜRKİYE.
Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Arkeometri Anabilim Dalı, Ankara/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Şahinde DEMİRCİ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Arkeometri Anabilim Dalı, Ankara/TÜRKİYE.
Sezgin BAKIRDERE, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara/TÜRKİYE.
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Ancak, Kıbrıs sanatı ekolünde yapılmış ve Kıbrıs’ta bulunmuş olanlar dışında
örneğin Samos, Rodos, Emecik, Milet ve Mısır’da Kuzey Suriye, Kıbrıs ve Batı
Anadolu sanatlarının etkilerini taşıyan birçok heykelcik ele geçirilmiştir.
Geniş buluntu alanı ve farklı stillerde betimlenmiş olmaları heykelciklerin
yapım yeri ve/veya hammadde kökeni konusunda tartışmalara yol
açmaktadır. Kıbrıs’takinden farklı atölyelerin olabileceği ya da bu eserleri
Kıbrıslı ustaların yanlarında taşıdıkları kireç taşıyla dolaşarak yaptıkları
savunulan görüşler arasındadır [6-9].
Emecik’te heykelcikler çok sayıda ve farklı tiplerde ele geçirilmiştir [7].
Bu tipler arasında Kouros, dua eden ve sunu yapan figürler, müzisyenler,
tahta oturan tanrı/rahip figürleri ile Emecik kutsal alanının Apollon kültü
ile ilişkili olabileceğini gösteren boğa, koç figürleriyle oturan aslan figürleri
yer almaktadır. Buluntuların sayısı ve çeşitliliği onların bu yörede yapıldığını
düşündürmektedir. Dolayısıyla hammaddesinin, yöredeki bir taş ocağından
alınmış olması söz konusudur [10].
Bu konuya açıklık getirmek üzere bu çalışma başlatılmıştır. Çalışmada,
1999-2002 yılı kazı çalışmalarında ele geçirilen figürinler üzerinde arkeometrik
incelemeler yapılmıştır.

DENEYLER VE BULGULAR
Çalışmada Datça-Emecik kazılarında bulunan kireç taşı heykelciklerden
bir grup üzerinde incelemeler başlatılmıştır. Kaynak belirleme çalışmalarına
yardımcı olmak üzere Datça’daki ve Kıbrıs’taki taş ocağından alınan jeolojik
örnekler de analiz edilmiştir. Örnekler hakkında genel bilgi Tablo 1 ve 2’de
verilmiştir.
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İsimlendirme

Buluntu Konteksi

Görsel Tanım

EMLT28B.3

ST02 I 8B.28B.3

kırık parça

EMLT23.9

ST02 I 8B.23.9

bacak parçası

EMLT16A.11-a

ST02 I 8B.16A.11

gövde parçası

EMLT16A.11-b

ST02 I 8B.16A.11

bacak parçası

EMLT18.4

ST02 I 8B.18.4

aslan figürin parçası

EMLT10.26

ST01 I 8B.10.26

gövde parçası

EMLT16.148

ST00 K 8C.16.148

gövde parçası

EMLT16.151

ST00 K 8C.16.151

kırık parça

EMLT16.152

ST00 K 8.C.16.152

gövde parçası

EMUT18V

ST00 D 8A.18.V

gövde parçası

EMLT4.65

ST99 I 9B.4.65

bacak parçası

EMLT4.64

ST99 I 9B.4.64

kırık parça

EMLT3.17

ST99 I 9B.3.17

gövde parçası

EMLT9.21

ST99 K 8C.9.21

bacak parçası

EMLT2.17

ST99 I 9B.2.17

bacak parçası

EMLT4

ST99 I 9B.4

işlenmemiş taş parçası

Tablo 1: Çalışılan figürin örnekleri

İsimlendirme

Tanım

CD

Alyaka – Datça

CC 1

Değirmenlik, Kıbrıs

CC 1a

Değirmenlik, Kıbrıs

CC 2

Değirmenlik – Güngörköy, Kıbrıs

CC 3

Güngörköy , Kıbrıs

CC 4

Taşkent , Kıbrıs

Tablo 2: Taş ocaklarından alınan örnekler
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Çalışılan örnekler figürinlerin yıpranmış ve parçalanmış kısımlarından
alınmıştır. Böylece tüm olarak korunmuş örneklere zarar verilmemesi
sağlanmıştır. Jeolojik örneklerin alınmasında da taş ocağının homojen veya
heterojen oluşu üzerinde durulmuştur.
Alınan örnekler, öncelikle görsel olarak değerlendirilmiş, fotoğrafları
çekilmiş, belgelenmiş ve tanımları yapılmıştır.
Daha sonra, incelenen figürinlerin ve bazı jeolojik örneklerin ince kesitleri
hazırlanmış optik mikroskopla gözlenmiştir. Bu inceleme taneciklerin boyut
dağılımı, varsa fosil yapısı, türü ve kısmen mineral yapısı hakkında bilgi
vermiştir.
Arkeolojik örneklerin ince kesit incelemesi sonucunda, heykelciklerin
Miyosen/Pliyosen zamanda, sığ deniz ortamında oluşmuş foraminiferal kireç
taşından yapıldığı anlaşılmıştır. Bir figürin örneğinin ince kesit mikrografları
Res. 1 ve 2’de verilmiştir.
Datça örneklerinin ince kesitlerinin incelemesi sonucunda jeolojik
örneklerin gözenekli yapıda mikritik litografik kireç taşından oluştuğu
anlaşılmıştır. Yapıda, yaygın olmamakla beraber demir-oksit tanecikleri de
gözlenmiştir (Resim: 3, 4). Bu ocağın kireçtaşının denizsel (pelagic) ortamda
oluştuğu söylenebilir (şahsi görüşme: Asuman Türkmenoğlu).
Örneklerin mineral yapısının daha detaylı olarak belirlenmesi için XRD
analizi yapılmıştır. Çalışılan figurin örneklerinin mineral yapısının temelde
kalsit olduğu, yanında az miktarda dolomit de bulunduğu anlaşılmıştır.
Taş ocağı örneklerinde ise sadece dolomit minerali belirlenmiştir. İki XRD
spektrumu Resim : 5 ve 6’da verilmiştir.
Bulunan diğer heykelcikler ve Emecik heykelciklerinin yapım yeri
konusunda ikonografik ve stilistik yaklaşımlar sorunu çözmekte yetersiz
kalmaktadır. Hammadde kaynağının belirlenmesiyle yapım yerine yönelik
daha net bir sonuca ulaşmak için başta nadir toprak elementleri (NTE) olmak
üzere element içeriği bakımından hammadde özelliklerinin incelenmesi
gerekmektedir.
Bugüne kadar yapılan araştırmalar kaynak analizleri için en uygun
elementlerin eser elementler (d grubu elementleri) ve nadir toprak elementleri
(La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Sc, Cs, Hf, U, Th)
olduğunu göstermiştir [10].
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Bu çalışmada nadir toprak elementlerinden La, Ce, Nd, Sm, Eu, Yb, Lu ile
Ba, Sr, Mg, Fe elementleri analiz edilmiştir.
Analizde çeşitli analitik teknikler kullanılmıştır. Bunlar;
• ICPMS : İndüktif eşleşmiş plazma spektrometrisi (Thermo X SERIES 2
ICP – MS)
• ICP–OES: İndüktif eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometrisi
(Leeman DRE ICP-OES)
• Mikrodalga Sistemi; Milestone Ethos PLUS mikrodalga sistemi.
Örnekler ile yapılan çalışmalar Resim: 7’deki şemada özetlenmiştir.
Örneklerin çözünürleştirilmesinde iki yöntem kullanılmıştır. Bunlar
mikrodalga ile çözünürleştirme diğeri lityum metaborat – lityum tetraborat
ile çözünürleştirme yapılmıştır..

Mikrodalga Sistemi ile Çözünürleştirme
200 mg. örnek 3.0 mL derişik nitrik asit (HNO3), 3.0 mL hidroflorik asit (%45
HF), ve 3.0 mL derişik hidroklorik asit (HCl) karışımı ile PTFE kapta muamele
edilmiş ve mikrodalga fırınına yerleştirilip belirli bir sıcaklık programı
çerçevesinde çözünürleştirme sağlanmıştır [10]. Mikrodalga sistemiyle asitte
çözülen kısım kuruluğa kadar buharlaştırılmıştır. 2.0 mL derişik HNO3 eklenip
45 milipore açıklığı olan membran filtreden süzülmüştür. Süzüntü kısım 1%
HNO3 ile balonjojeye alınmış ve hacim 1% HNO3 50 mL’ ye tamamlanmış,
analize hazır hale getirilmiştir.

LiBO2 – Li2B4O7 Çözünürleştirilmesi (Eritiş)
Lityum metaborat ve lityum tetraborat ergiticileri 4:1 oranında kullanılarak
örnek çözünürleştirilmiştir. Bunun için 200 mg. örnek, LiBO2 -Li2B4O7 karışımı
(yaklaşık 800 mg.) ile eritiş kabına (%5 altın içeren platin kroze) konulup
karıştırılmış ve fırında 1050°C de 1 saat tutularak eritilmiştir. Ergimiş maddeye
1.5 mL derişik HNO3 asit eklenip manyetik karıştırıcıda tüm madde çözülene
kadar karıştırılmıştır. Oluşan çözelti süzülmüş ve 100 mL veya 250 mL ye %1
HNO3 ile tamamlanmıştır. Elde edilen çözeltiler analizlerde kullanılmıştır.
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Bu iki çözünürleştirme yöntemi sertifikalı referans maddeler kullanarak
denenmiş ve sonuçta çalışmada mikrodalga sistemi ile çözünürleştirme
gerçek örnekler için tercih edilmiştir.
Sonuçlar ve Değerlendirme
Kayaçların, özellikle tortul kayaçların kaynağının araştırılmasına yönelik
çalışmalar, kayacın oluşum ve değişim sürecini anlamak üzere bazı temel
ve eser elementlerle birlikte özellikle NTE içeriklerinin belirlenmesi ve
sonuçların yorumlanmasına dayanmaktadır [10]. Nadir toprak elementleri
kaynak çalışması için değerlendirilirken araştırılan örnekte bulunan derişim
değeri referans bir maddedeki örneğin meteor taşındaki değerine bölünerek
normalize edilir. Normalize değerler cn alt kısaltmasıyla örneğin Lacn ile
gösterilir.
Bu çalışmalarda öncelikle nadir toprak elementlerinin toplam derişimleri,
hafif nadir toprak elementlerinin derişimleri (La-Sm arasındaki elementler), ağır
nadir toprak elementlerin derişimleri (Gd-Lu arasındaki elementler) bulunur.
Lacn/Smcn ve Gdcn/Lucn oranlarının karşılaştırılmasıyla anlaşılır. hafif nadir
toprak elementlerinin derişimlerinin, ağır nadir toprak elementlerininkine
göre yüksekliği Lacn/Smcn ve Gdcn/Lucn oranlarının karşılaştırılmasıyla anlaşılır.
Bu oranların karşılaştırılması dışında Lacn/Lucn, ya da Lacn/Ybcn oranı da nadir
toprak element değerlerinin eğilimini belirler. Çalışmalar göstermiştir ki bazı
kireç taşlarında hafif NTE oranı ağır NTE’kinden daha fazla bazılarında ise
eşdeğerdir. Dolayısıyla, bu oran farklılıkları kireç taşları için ayırt edici bir
özellik olarak belirmektedir.
Jeolojik ve toprak örneklerinde NTE’nin derişimlerinin atom numaralarına
göre değişimi, NTE modeli, bir eğri olarak görülür. Bu eğilimdeki farklılık
(anomali) ani bir düşüş ya da yükseliş çalışılan örnek için ayırt edici bir
durum yaratabilir. Eğilimdeki farklılığı yaratan elementler örneğe bağlı
olarak değişir. Kireç taşı örnekleri için farklılık yaratan elementler Ce ve Eu
olarak bulunmuştur.
Nadir toprak elementlerinin derişimleri özellikle, deniz ve nehir
suyunda düşüktür [11]. İncelemelerde karbonatların oluşumunda büyük
rol oynayan suyun NTE modelinin, kayaç ve suyun etkileşimini yansıttığı
anlaşılmıştır. Ayrıca NTE’nin bazıları kayaçta bulunan karbonat kısmıyla,
diğerleri ise kayacın temelini oluşturan silikatlarla ilişkilidir. Sonuç olarak,
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kaynak belirleme çalışmalarında NTE içerikleri kireç taşı kayaçlar için ayırt
edici bulunmuştur. Bunun nedeni tortul kayacın NTE içeriğinin taşınma
sırasında değişmemesi, silifikasyon sürecinde etkilenmemesi ve kaynağın
oluşumundaki kimyasal özelliğini göstermesidir [11].
Konu edilen özelliklerinden dolayı, nadir toprak elementleri hammadde
kaynağı araştırmalarında belirleyicidir.
Bu çalışmada, Mg, Fe, Ba ve Sr elementleri ICP-OES ile La, Ce, Nd, Sm, Eu,
Yb, Lu elementleri ise ICPMS ile tayin edilmiştir. Analizlerin doğruluğunu
denemek amacıyla, gerçek örneklerin analizlerinden önce bu çalışmada
sertifikalı referans maddelerin analizleri yapılmıştır.
Sertifikalı referans maddelerin analiz sonuçları Tablo 3-5’te verilmiştir.
Bulunan

Sertifika değeri

İçerik

MD ağırlıkça %

Eritiş ağırlıkça %

ağırlıkça %

MgO

0.290 ± 0.011

0.299 ± 0.006

0.301± 0.010

Fe2O3

0.3160± 0.0069

0.3211± 0.0041

0.3191± 0.0068

BaO

0.0035 ± 0.0001

0.0037± 0.0001

0.0033±0.0011

SrO

0.0310± 0.0008

0.0295± 0.0007

0.0303± 0.0010

Tablo 3: Sertifikalı referans madde NIST 1d Argillaceous, Limestone ‘nin analiz sonuçları MD;
mikrodalga ile çözünürleştirmeyi göstermektedir.

Bulunan

Sertifika değeri

İçerik

MD ağırlıkça %

ağırlıkça %

La2O3

2.42 ± 0.01

2.41-2.45

CeO2

3.08 ± 0.03

3.79-4.06

Eu2O3

0.009 ± 0.001

0.008-0.012

Nd2O3

0.92 ± 0.07

0.95-0.99

Sm2O3

0.061 ± 0.004

0.057-0.063

Tablo 4: Sertifikalı referans madde IGS 40‘nin analiz sonuçları
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Bulunan
İçerik

Sertifika değeri

MD*

Eritiş1*

Eritiş 2*

La

12.2 ± 0.4

13.2± 0.4

14.7± 0.7

15± 5

Ce

26.8±0.9

25.1± 0.5

21.9± 1.1

25± 4

Nd

10.3±0.3

10.1± 0.3

11.4± 0.3

12.0± 1.4

Sm

2.2±0.1

2.1 ± 0.1

**

2.4± 0.3

Eu

0.47± 0.02

0.45± 0.02

**

0.51± 0.07

Yb

0.74± 0.04

0.77± 0.02

**

0.90± 0.16

Lu

0.10± 0.01

0.10± 0.01

**

0.14± 0.04

Tablo 5. Sertifikalı referans madde NCS DC 73306 ‘nin analiz sonuçları

Sertifikalı referans maddelerle elde edilen sonuçlar kullanılan yöntemlerin
doğruluğunu gösterdiğinden, aynı yöntemler figürin ve jeolojik örneklerin
analizlerinde kullanılmış ve sonuçlar Tablo 6 ve 7’de verilmiştir.
Örnekte bulunan eser element ve NTE derişimlerinin C1 Kondrit göktaşında
bulunan değerlere bölünmesiyle elde edilen normalize değerlerin logaritmik
ölçekte gösterildiği grafik Martı Modeli olarak isimlendirilmiştir. Datça’daki
taş ocağından alınan örneklere ve Emecik figürinlerine ait martı modelleri
Res. 8-11’de gösterilmiştir.
Arkeolojik ve jeolojik örneklerde nadir toprak elementlerinin derişimlerinin
genel eğilimini ve ağır nadir toprak elementleri bölünmelerini gösteren Lacn/
Ybcn, Lacn/Smcn oranları ile Eu/Ce oranı ve Ce anomalisi Tablo 8’de verilmiştir.
Ce anomalisi
Ce/Ce* = 3Cecn /(2Lacn + Ndcn)
formülü kullanılarak hesaplanmıştır.
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Örnek

İçerik
MgO %

Fe2O3 %

Sr mg/kg

Ba mg/kg

EMLT16A.11-a

0.37±0.01

0.28±0.01

330±5

17.2±0.23

EMLT16.A11-b

0.45±0.01

0.43±0.01

590±10

20.4±0.27

EMLT2.17.

0.41±0.01

0.20±0.01

500±8

15.9±0.23

EMUT18V

0.70±0.01

0.39±0.01

570±9

13.3±0.18

EMLT4.65

0.31±0.01

0.45±0.01

590±10

17.9±0.24

EMLT16.148

0.43±0.01

0.32±0.01

660±8

19.4±0.26

EMLT16.151

0.45±0.01

0.39±0.01

640±11

18.1±0.24

EMLT16.152

0.34±0.01

0.30±0.01

580±10

17.2±0.23

EMLT 28B.3

0.72±0.01

0.44±0.01

560±9

21.9±0.29

EMLT9.21

0.58±0.01

0.42±0.01

560±9

82.3±1.10

EMLT18.4

0.53±0.01

0.49±0.01

700±12

23.5±0.32

EMLT10.26

0.68±0.01

0.24±0.01

480±8

17.2±0.23

EMLT4

0.29±0.01

0.31±0.01

390±6

20.9±0.28

QD

3.63±0.07

0.35±0.005

250±4

20.9±0.28

CC1

0.35±0.01

0.0060±0.0001

120±2

ND

CC1a

0.30±0.01

0.0090±0.0001

110±2

ND

CC3

0.76±0.02

0.0100±0.0001

220±4

ND

3.15

2.74

3.45

7.5

LOD μg/kg

Tablo 6: Arkeolojik ve jeolojik örneklerin eser element derişim değerleri, LOD; tayin sınırını
göstermektedir.
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1.55±0.01
1.05±0.01
1.95±0.01
1.96±0.01
2.58±0.01
1.85±0.01
2.50±0.01
2.50±0.01
1.41±0.01
2.67±0.01
1.84±0.01
1.56±0.01

EMLT2.17.

EMUT18V

EMLT4.65

EMLT16.148

EMLT16.151

EMLT16.152

EMLT 28B.3

EMLT9.21

EMLT18.4

EMLT10.26

EMLT4

QD
1.88

2.62±0.02

2.04±0.01

2.79±0.02

1.41±0.01

2.70±0.02

2.49±0.02

1.83±0.01

2.81±0.02

2.18±0.02

1.85±0.01

1.24±0.01

1.62±0.01

2.07±0.01

1.88±0.01

Ce mg/kg

5.81

1.29±0.01

1.79±0.02

2.64±0.03

1.33±0.01

2.29±0.02

2.34±0.02

1.77±0.02

2.46±0.02

1.93±0.02

1.92±0.02

0.96±0.01

1.54±0.02

2.11±0.02

1.64±0.02

Nd mg/kg

10.86

0.22±0.01

0.35±0.01

0.52±0.01

0.25±0.01

0.43±0.01

0.45±0.01

0.33±0.01

0.51±0.01

0.32±0.01

0.33±0.01

0.21±0.01

0.36±0.01

0.40±0.01

0.31±0.01

Sm mg/kg

İçerik

8.92

*

0.085±0.001

0.14±0.001

0.062±0.001

0.10±0.001

0.11±0.001

0.071±0.001

0.12±0.001

0.078±0.001

0.079±0.001

*

0.074±0.001

0.087±0.001

0.072±0.001

Eu mg/kg

Tablo 7: Arkeolojik ve jeolojik örneklerin NTE derişim değerleri. ND; tayin sınırı altında anlamına gelmektedir

11.58

2.09±0.01

EMLT16.A11-b

LOD μg/kg

1.67±0.01

La mg/kg

EMLT16A.11-a

Örnek

12.19

*

0.170±0.002

0.230±0.002

0.130±0.002

0.130±0.002

0.230±0.002

0.100±0.001

0.230±0.002

0.190±0.002

0.170±0.002

*

0.140±0.001

0.160±0.002

0.140±0.001

Yb mg/kg

5.75

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Lu

Örnek

Element Oranları

Ce anomalisi

Lacn/Ybcn

Lacn/Smcn

Eu/Ce

Ce/Ce*

EMLT16A11-a

11.93

0.82

0.038

0.39

EMLT1611-b

13.06

0.79

0.042

0.46

EMLT16.148

10.32

0.94

0.036

0.52

EMLT16.152

18.50

0.86

0.039

0.46

EMLT2.17

11.07

0.66

0.046

0.48

EMUT18V

-

0.76

-

0.56

EMLT10.26

10.85

0.86

0.044

0.47

EMLT16.151

11.22

0.77

0.043

0.51

EMLT28B.3

10.87

0.85

0.044

0.47

EMLT9.21

19.23

0.89

0.037

0.51

EMLT18.4

11.61

0.79

0.050

0.49

EMLT4

10.82

0.80

0.042

0.52

-

1.08

-

0.81

QD

Tablo 8. Lacn/Ybcn, Lacn/Smcn Eu/Ce oranları ile ve Ce anomalisi

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada Emecik’te bulunan heykelciklerin hammadde kaynağının
araştırılması çalışmasında nadir toprak elementleri tayinleri ile ICPMS ve
ICP-OES yöntemlerinin uygulanabilirliği araştırılmıştır.
Üç farklı referans maddesi kullanılarak çözünürleştirme ve analiz
yöntemleri denenmiştir. Sonuçların beklendiği şekilde çıkması analizin
figürinler için kullanabilirliğini göstermiştir. Figürinlerden alınan 16 örnekten
13 tanesi analiz için seçilmiştir. Kıbrıs’taki iki modern taş ocağından toplanan
jeolojik örnekler ise bu çalışmada kullanılan metotlarla çözünürleştirilememiş,
dolayısıyla analiz edilmemiştir. Çözülememesinin nedenini, örneklerin
malzeme özelliklerinin aynı olmamasıdır.
Diğer taraftan figürinler gibi çözünürleştirilebilen Datça jeolojik örneğinde
ise ortak elementlerden biri olan Mg çok farklı miktarlarda bulunmuştur.
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Figürinlerde Mg derişimi MgO olarak % 0.29 – 0.72 arasında değişmekte
olup ortalama değer 0.51 olarak bulunmuştur. Datça’daki taş ocağından
alınan jeolojik örneklerde ise MgO değeri % 3.63 olarak belirlenmiştir. ICPOES ile tayin edilen Mg derişiminde gözlemlenen farklılık XRD sonuçları
ile de desteklenmiştir. Datça jeolojik örneklerinin temel mineral dolomit,
figürinlerinde ise temel mineral kalsittir. (Resim: 5, 6).
Figürinlerin ve Datça jeolojik örneklerinin; Fe, Sr ve Ba derişimleri ile NTE
(La, Ce, Nd, Sm, Eu, Yb Lu) derişimleri benzer değerdedir. Figürinlerin Fe
miktarı, Fe2O3 olarak ortalama % 0.35, jeolojik örneğinki de yine 0.35 olarak
belirlenmiştir. Sr ve Ba miktarları her iki örnekte de belirgin bir faklılık
göstermemektedir. (Tablo:6).
Nadir toprak elementlerinden La, Ce, Nd, ve Sm (hafif NTE) derişim
değerleri hem figürinler hem de Datça jeolojik örneğinde bfigürinlerin irbirine
yakın değerdedir. Ancak, jeolojik örnekte ağır toprak elementleri tayin sınırı
altında kaldığından ağır NTE derişimlerinden farklı olarak bulunmuştur.
Sonuçta toplam NTE değerleri ve Lacn/Ybcn oranı açısından iki örnek biririnden
farklıdır. Bu farklılık martı modelinde de görülmektedir (Resim: 8-11).
Figürinlerin martı modelinde eğri Ce anomalisi gösterirken, (Ce/Ce*
ortalama olarak 0.50) Datça örneğinde bu oran 0.81 olarak bulunmuştur.
Bütün bu farklılıklar incelenen taş ocağı örneğinin, figürinlerin yapımında
kullanılan malzemenin kaynağının olamayacağını göstermektedir.
Bundan sonraki çalışmalarda farklı taş ocakları ve daha çok sayıda taş
ocaklarından örnek alınarak analiz edilecek sonuçlar figürinlerin analiz
sonuçlarıyla karşılaştırılarak kaynağın belirlenmesinin mümkün olacağı
umulmaktadır.
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Resim 1: Foraminiferal kireçtaşı
(krosplorize ışık XPL; objektif x4)

Resim 2: Foraminiferal kireçtaşı
(düzlemplorize ışık PPL; objektif x4)

Resim 3: Litografik kireç taşı
(krosplorize ışık XPL; objektif x4)

Resim 4: Litografik kireç taşı
(düzlemplorize ışık PPL; objektif x4)
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Resim 5: Figürin örneklerinden EMUT 18V’nin XRD spektrumu: C; kalsit, D; dolomit

Resim 6: Datça jeolojik örneğinin XRD spektrumu. D; dolomit minerali
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Resim 7: Örneklerin çözünürleştirilmesi ve analizi aşamalarını gösteren şema

Resim 8: Figürin: EMLT16A11-a, 16A11-b, 16.148 ve 16.152
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Resim 9: Figürin: EMLTU18V, EMLT2.17, 10.26 ve 16.151

Resim 10:Figürin: EMLT28B.3, 9.21 ve 18.4
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Resim 11: Figürin: EMLT4.65; kazıda bulunan kireçtaşı EMLT4 ve Datça taş ocağı örneği
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NEW LIGHT ON THE “KASTRI GROUP”:
A PETROGRAPHIC AND CHEMICAL INVESTIGATION
OF CERAMICS FROM LİMAN TEPE AND BAKLA TEPE
Peter M. DAY1
Christos G. DOUMAS
Hayat ERKANAL
Vassilis KILIKOGLOU
Ourania KOUKA
Maria RELAKI
Vasıf ŞAHOĞLU
Terminology and Archaeological Evidence in Aegean and Anatolia
The term Kastri Group may sound exotic to many of those involved in
Anatolian Prehistory. However, it is a well-known term to those who conduct
research on the 3rd mill. BC. in Western Anatolia and the Aegean. In defining
this group during the 1970´s, Renfrew and Rutter used terms such as Kastri or
Lefkandi I Group or assemblage2 (Fig. 1):
1
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1. to define the period following the early Early Bronze II period of the
‘international spirit’ in Mainland Greece and the Cyclades in the second half
of the 3rd mill. B.C. (variously labelled Early Cycladic IIB3 or Early Cycladic
IIIA4), and
2. to characterize it by reference to ‘Anatolianizing’ pottery with a red/
orange, brown/yellowish or grey/black burnished surface including shallow
bowls, bell-shaped cups, one-handled tankards, depa amphikypella, cut
away spouted globular jugs and lentoid jugs, which appeared at sites in the
Cyclades and the Eastern coast of Mainland Greece5. The ‘Anatolianizing’

2

For terminology, definition, distribution and discussion about the chronological placement
of the Kastri Group or the Lefkandi I assemblage in the late EC II/EHII or in the EC III/
EB III see: C. Renfrew, The Emergence of Civilization. The Cyclades and the Aegean in the Third
Millennium B.C., London 1972, 99-116 (esp. 103-105), 180-183, Table 13.III; J.B. Rutter, Ceramic
Change in the Aegean Early Bronze Age. The Kastri Group, Lefkandi I and Lerna IV: A Theory
Concerning the Origin of EH III Ceramics, UCLA Institute of Archaeology Occasional Papers 5. Los
Angeles 1979; R.L.N Barber and J.A. MacGillivray, “The Early Cycladic Period: Matters of
Definition and Terminology”, American Journal of Archaeology 84, 1980, 141-157; J.B. Rutter.
“Some Observations on the Cyclades in the Later Third and Early Second Millennia”.
American Journal of Archaeology 87, 1983, 69-75; J. Maran, Kulturwandel auf dem griechischen
Festland und auf den Kykladen im späten 3. Jahrtausend v.Chr., Teil I-II, Universitätsforschungen
zur Prähistorischen Archäologie Bd. 53, Bonn1998,140-146, 153-159, Taf. 11-13, 80-81; P.
Kalogerakou, “H εμφάνιση της κεραμικής ομάδας «Λευκαντί Ι» στους Πρωτοελλαδικούς
οικισμούς”, in: A. Vlachopoulos and K. Birtacha (eds.), ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ. Τιμητικός τόμος για
τον καθηγητή Χρίστο Γ. Ντούμα από τους μαθητές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1980-2000),
Η Καθημερινή, Αθήνα 2003, 191-209; E. Alram-Stern, Die Ägäische Frühzeit. 2. Serie.
Forschungsbericht 1975-2002, Bd. 2.1-2.2. Die Frühbronzezeit in Griechenland mit Ausnahme
von Kreta, Wien 2004, 359-363; A. Angelopoulou, “The ‘Kastri Group’: Evidence from Korfari
ton Amygdalion (Panormos) Naxos, Dhaskalio Keros and Akrotiri Thera”, in: N.J. Brodie,J.
Doole, G. Gavalas and C. Renfrew (eds.), Όρίζωυ: A Colloquium on the Prehistory of the Cyclades,
Cambridge, 25th-28th March 2004, McDonald Institute Monograph Series, Cambridge 2008, 149163 (esp. 149-150); O. Kouka, “Third Millennium BC Aegean Chronology: Old and New Data
under the Perspectives of the Third Millennium AD”, in: St. Manning, (ed.), Tree-Rings, Kings,
and Old World Archaeology and Environment: Cornell Dendrochronology-Archaeology Conference in
Honor of Peter Ian Kuniholm, 3-5 November 2006, Cornell University, Ithaca, N.Y. (in print).

3

Ibid.: Rutter 1979, Table 3; Rutter 1983, 69-71, 75; Manning 1995, Fig. 1-2; Maran 1998, Taf.
80-81; Kouka (in print), Table 1.

4

Barber & MacGillivray 1980 (n. 2), 150-152 Tab. II, III.2.

5

For the definition of the new ceramic components of the Lefkandi I-Kastri Phase see: Rutter
1979 (n. 2), 1-9, 17-19, Table 1-2; Rutter 1983 (n. 2), Table 1-3; Maran1998 (n. 2), 271-283, Taf.
11-13. For further cultural components of the Lefkandi I-Kastri Phase see summarized: C.
Broodbank, An Island Archaeology of the Early Cyclades, Cambridge 2000, 309-319;.O. Kouka,
Siedlungsorganisation in der Nord- und Ostägäis während der Frühbronzezeit (3. Jt. v.Chr.),
Internationale Archäologie 58, Rahden-Westfalen 2002, 300-301.
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pottery, which does not exceed 10% of assemblages6, represents a new dining
set, which mostly replaced the standard drinking set of the Early Helladic
Period, namely the sauceboats and saucers, that were used during feasts
organized around hearths with rich stamped decoration in distinguished
buildings (so-called Corridor-Houses e.g. in Lerna in the Argolid-‘House of
Tiles’ and Kolonna on Aegina-‘Weisses Haus’)7.
Archaeological research in the last three decades in the north, east and
central Aegean, have led to the conclusion that the phase may last about 300
years (26th – 23rd century B.C./2550/2500-2250/2200 B.C.), from mature EH
II (Lerna IIIC) until the beginning of the EH III (Lerna IV.1)8. Notably, the
shapes appear in short-lived fortified settlements, like Panormos on Naxos
and Kastri on Syros, as well as in settlements with a long sequence and early
urban characteristics, such as Palamari on Skyros, Manika and Lefkandi on
Euboea, Raphina, Agios Kosmas and Koropi in Attica, Kolonna on Aegina and
Ayia Irini on Kea9. The Kastri Group appears in a cultural phase, during which
elements of the early EB II period are thought to develop further, namely:
settlements with early urban features, such as political authorities, social
stratification, communal buildings, administrative system, craft specialization,
tin bronze metallurgy, trade etc10. The erection of new or the extension of old
fortification systems, as well as the use at the settlement of Kastri on Syros
of tin bronze alloys similar to the ones used at Troy II and Poliochni giallo
led to the assumptions: a) of a time of insecurity in the Aegean, b) of the
movement of population from the north Aegean to the Cyclades11, and c) of
6

D.E. Wilson, Ayia Irini. Periods I-III. The Neolithic and Early Bronze Age Settlement. Part 1: The
Pottery and Small Finds. Keos Vol. IX, Mainz 1999, 238; Broodbank 2000 (n. 5), 313.

7

Cf. Kalogerakou 2003 (n. 2), 193 ff., Figs. 1-7.

8

For absolute dating of the Lefkandi I-Kastri Phase see: S.W. Manning, The Absolute
Chronology of the Aegean Early Bronze Age. Archaeology, Radiocarbon and History, Monographs
in Mediterranean Archaeology 1, Sheffield 1995, 51-63, 81-86, 170-172, 186-188, Fig. 1-2;
S.W. Manning, “Some Initial Wobbly Steps towards a Late Neolithic to Early Bronze Age
III Radiocarbon Chronology for the Cyclades”, in: N.J. Brodie, J. Doole, G. Gavalas and
C. Renfrew (eds.), Όρίζωυ: a Colloquium on the Prehistory of the Cyclades, Cambridge, 25th-28th
March 2004, McDonald Institute Monograph Series, Cambridge 2008, 55-59. For discussion
on relative and absolute chronology of this phase see also Maran1998 (n.2), 140-150, 153-159,
Taf. 80-81.

9

Kalogerakou 2003 (n. 2); Angelopoulou 2008 (n. 2), Kouka 2002 (n. 5).

10 Kouka ibid.
11 Chr.G. Doumas, “Early Bronze Age in the Cyclades: Continuity or Discontinuity?”, in: E.B.
French and K.A. Wardle (eds.), Problems in Greek Prehistory. Papers Presented at the Centenary
Conference of the British School of Archaeology at Athens, Manchester, April 1986, Manchester
1988, 26 ff.
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the movement of craftspeople and the transfer of technologies (metalworking,
potter´s wheel, anatolianizing pottery) either from the Northeast Aegean, via
Thessaly and Euboea to the north Cyclades and/or from the southeast coast
of Anatolia via Samos to the south Cyclades, Attica and Aegina12, following
the natural sea routes of the Aegean13.
In Anatolia these ceramics can be traced, following the chronological
systems proposed by Efe and Mellink14 from the late Early Bronze II through
the Early Bronze III periods, namely from Troy IIb (introduction of potter´s
wheel to Troy) or Troy IId (first appearance of tankards) through Troy IVearly, or from Liman Tepe V 2a through IV 215, or from Küllüoba IVA through
Küllüoba IIID16, and in Early Bronze III Tarsus. In Anatolia the above mentioned
aspects join two-handled tankards or tankards without handles, as well as
tea-pots17, Syrian flasks18 and in particular in the İzmir Region (Liman Tepe) of
sauceboats and incised pyxides19. However, the introduction of new pottery
12 Kouka 2002 (n. 5), 300 f. with notes.
13 D. Papageorgiou, “«Τα Αργοναυτικά» και οι θαλάσσιοι δρόμοι στο προϊστορικό Αιγαίο”,
in: A. Vlachopoulos and K. Birtacha (eds.), ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή
Χρίστο Γ. Ντούμα από τους μαθητές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1980-2000), Η Καθημερινή,
Αθήνα 2003, 85-100; D. Papageorgiou, “Sea Routes in the Prehistoric Cyclades”, in: N.J.
Brodie,J. Doole, G. Gavalas and C. Renfrew (eds.), Horizon: a Colloquium on the Prehistory of the
Cyclades, Cambridge, 25th-28th March 2004, McDonald Institute Monograph Series, Cambridge
2008, 9-11.
14 T. Efe, Demircihüyük. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975-1978. Bd. III, 2. Die Keramik 2 C.
Die frühbronzezeitliche Keramik der jüngeren Phasen (ab Phase H), Mainz 1988 (esp. Abb. 98); M.
Mellink, Anatolia, in: R.W. Ehrich (ed.), Chronologies in Old World Archaeology, Chicago 1992,
Vol. 1. 207-220; Vol. 2. 171-184, Table 2-3. For absolute dating of Western Anatolian Early
Bronze Age chronology, see Manning 1995 (N. 8), 74-77, 154-160, Fig. 2; B. Erdoğu, O. Tanındı
and D. Uygun, TAY Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri 14C veri tabanı. Istanbul 2003, Ek 2; Kouka
(in print) (n. 2).
15 V. Şahoğlu, “Erken Tunç Çağında Anadolu Ticaret Ağı ve İzmir Bölgesi”, in: I-II. Ulusal
Arkeologik Araştırmalar Sempozyumu Anadolu/Anatolia Ek Dizi No. 1, 2004, 245-262; Şahoğlu,
V. 2005a. “The Anatolian Trade Network and the Izmir Region during the Early Bronze Age”,
Oxford Journal of Archaeology 24, 339-361, Fig. 2; V. Şahoğlu, ”Interregional Contacts Around
the Aegean during the Early Bronze Age: New Evidence from the Izmir Region, Anadolu/
Anatolia 27, 2004 (2005b), 101-103, Fig. 4a, 4c, 6, 12, 13.
16 T. Efe, “The Theories of the ‘Great Caravan Route’ between Cilicia and Troy: the Early Bronze
Age II Period in inland Western Anatolia”, Anatolian Studies 2007, 47-64 (esp. Fig. 18).
17 M. Mellink, “The Early Bronze Age in West Anatolia”, in: G. Cadogan (ed.), The End of the
Early Bronze Age in the Aegean, Cincinnati 1986, 139-152, Pl. 16; Efe 2007 (n.16).
18 Ibid., 56, Fig. 13.
19 Şahoğlu 2005b (n. 15), 100-102, Fig. 3a-d, 4b, 10, 11, 15.
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shapes and technology is only one of the new features, which characterize
the second half of the 3rd mill. BC in Western Asia Minor. The emergence of
regional centres, such as Troy, Liman Tepe, Bakla Tepe, Küllüoba, KarataşSemayük, Tarsus and Kültepe show a general politico-economic change in the
second half of the 3rd mill. B.C. in Anatolia, characterized by central politicaleconomic and religious architectural complexes, administrative system, craft
specialization in metalworking of precious metals and tin bronzes, as well as
trade20.
The concentration of the cultural traits we have identified around the
inland of Western Asia Minor and their further distribution from the East
Aegean and Thrace to South and Central Anatolia as far as North Syria, as
well as their appearance right after the establishment of political and economic
elites, and in some cases, like Tarsus and Beycesultan (XIIIa) after a violent
destruction or as an imported group respectively led scholars to assume
their spread either by “West Anatolian aggressors”21, or as a result of cultural
interaction within the frame of metal trade through inland routes22.
Although the evidence is as yet fragmentary, the location of these
characteristic shapes in communal buildings or open spaces (e.g. Liman Tepe,
Küllüoba)23 and in rich pithos cemeteries (e.g. Bakla Tepe)24, as well as their low
percentage among the pottery of the levels they were found (e.g. in Küllüoba
only 12%)25, may indicate the use of this new dining set (pouring, drinking,
eating) in new commensal actions. Of interest is also the suggestion, that the
new shapes of this set do not appear at the same time. Systematic study of the
20 Sahoglu 2005a (n. 15); Efe 2007 (n. 16).
21 Mellink 1986 (n. 17), 148-152.
22 Efe 2007 (n. 16); L. Rahmstorf, “Zur Ausbreitung vorderasiatischer Innovationen in die
Frühbronzezeitliche Ägäis”, Prähistorische Zeitschrift 81, 2006, 49−96.
23 H. Erkanal, “Liman Tepe: New Light on Prehistorc Aegean Cultures”, in: H. Erkanal, H.
Hauptmann, V. Şahoğlu and R. Tuncel (eds.), The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and
the Early Bronze Age. Proceedings of the International Sumposium, Urla-Izmir (Turkey), October
13th-19th 1997, Ankara University-Research Center for Maritime Archaeology (ANKÜSAM)
Publication No: 1, Ankara 2008, 179-190; Efe 2007 (n.16) with older literature.
24 H. Erkanal, “Die neuen Forschungen in Bakla Tepe bei Izmir”, in: H. Erkanal, H. Hauptmann,
V. Şahoğlu and R. Tuncel (eds.), The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze
Age. Proceedings of the International Sumposium, Urla-Izmir (Turkey), October 13th-19th 1997,
Ankara University-Research Center for Maritime Archaeology (ANKÜSAM) Publication No:
1, Ankara 2008, 165-177 (with older literature).
25 Efe 2007 (n. 16), 55.
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archaeological evidence in both Western Asia Minor and the wider Aegean
region has indicated that one-handled tankards and bell-shaped cups precede
depas cups, shallow bowls, wheelmade plates and cut-away spouted jugs
with globular body26.
The Kastri Group Pottery Project – Aims
With this background we started in 2003 the project entitled ‘Kastri Group
Pottery: the Transmission of Style and Technology in the Early Bronze II
Aegean’ with main participants the Archaeological Society at Athens, the
National Center for Scientific Research Demokritos and the Universities of
Sheffield, Western Ontario and Ankara.
The Project aims to investigate the technology of production and the
provenance of Kastri Group pottery from a number of sites in Western Asia
Minor and the Cyclades. This has been carried out by the combination of
stylistic study with physico-chemical characterization. Ultimately, by
reconstructing their technology of production, by comparing this with other
elements in the ceramic assemblages, and by identifying pottery exchange
and movement, our aim has been to draw conclusions on the social meaning
of the Group, the transmission of technology and the exchange systems within
the wider Aegean region in the late EB II period.
Methodology
Samples have been taken from the settlements of Akrotiri on Thera27
(141 samples), Panormos on Naxos28 (50) and Liman Tepe29 (44), as well as
26 Mellink 1986 (n. 17), Pl. 16; V. Şahoğlu, Liman Tepe Erken Tunç Çaği seramiğinin Ege
arkeolojisindeki yeri ve önemi, unpubl. Ph. Diss. Ankara University, Ankara 2002, 148-153, Lev.
65a, 97 (Tip 7), 98, 100 (Sos Kabı), 115, 116.
27 For Kastri Group ceramics from Akrotiri see: Το Έργον της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
1999, 77-78, εικ. 73-75; P.M Day, D.E. Wilson, S. Kariotis, O. Kouka and M. Relaki, “The World
in a Chamber: the Kastri Group and a Late ECII Deposit From Akrotiri, Thera”, 107th Meeting
of the Archaeological Institute, Montreal, Canada 2006.
28 A. Angelopoulou, “Η «Ομάδα Καστριού» και το Κορφάρι των Αμυγδαλιών (Πάνορμος)
Νάξου”, in: A. Vlachopoulos and K. Birtacha (eds.), ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ. Τιμητικός τόμος για
τον καθηγητή Χρίστο Γ. Ντούμα από τους μαθητές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1980-2000), Η
Καθημερινή, Αθήνα 2003, 11-41.
29 Şahoğlu 2002 (n. 26).
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from the cemetery and the so called “special deposit” at Bakla Tepe30 (45
samples). These have in turn been compared with Kastri Phase ceramics
sampled previously from Ayia Irini, Kea. We have followed an approach
that integrates neutron activation analysis with thin section petrography, in
order to characterize the raw materials used, the geological and geographical
provenance, the manipulation of the clay body, surface modification, and
their pyrotechnology.
Preliminary Analytical Results
Liman Tepe (Samples LMT 03/01-44) (Fig. 2)
Analytical work on 45 samples from Liman Tepe led to the distinction of
around 11 main groups (Fig. 2). Among them there is a clearly local group
(Group 1), which contains aplastic elements ultimately derived from volcanic
material (including andesite and basalt etc.), whose source is located to the
west of the site, further along the Karaburun peninsula. To this group belongs
the normal domestic assemblage, that includes black slipped and burnished
deep bowls (01-04, 06,07, 41), jars (42), jugs (09) and pithoi (43) dating from the
EB I through the late EB II (LMT VI-V1a).
Members of another, finer and very homogeneous group have a micaceous
metamorphic matrix and contains the Anatolian shapes sampled (Group 3),
namely black or red slipped and burnished one-handled cups (17, 20, 21, 22,
24), tankards (12, 13), a depas cup (27), a spouted jug (24) and an askos (18).
The origins of the clay used for this group could not yet been defined. The
same is also true for Subgroup 3b, a group with semi-fine fabric with small
quartz schists. It includes a black slipped and burnished tankard (19) and two
one-handled cups (15, 16) (Fig. 3).
To the late EB II at Liman Tepe (LMT V2a) belong Groups 2 and 8, with the
latter representing slashed handles of transport jars familiar from the Central
Aegean31 (Fig. 4).
30 Erkanal, H. and T. Özkan, “Excavations at Bakla Tepe”, in: T. Özkan and H. Erkanal, (eds.),
Tahtalı Baraji Kurtarma Kazızı Projesı (Tahtalı Dam Area Salvage Project), Izmir 1999, 108-138,
Res. 16-17; V. Şahoğlu, “Crossing Borders: The Izmir Region as a Bridge between the East
and the West during the Early Bronze Age”, in: C. Gilllis and B. Sjöberg (eds.), Trade and
Production in Premonetary Greece: Crossing Borders. Proceedings of the 7th, 8th and 9th
International Workshops, Athens 1997-1999, Sävedal, 156-159, Fig. 2-4, 5b-d.
31 Angelopoulou 2008 (n. 2), 151 f, Fig. 16.5.5. Cf. Şahoğlu 2002, 215, Lev. 41b; 278, Lev. 75d.
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A third main group present at Liman Tepe are the Urfirnis sauceboats
(Subgroup 3a, Group 7). These are homogeneous as a group and match with
similar sauceboats from the EC II sites of Ayia Irini and Akrotiri as well
as from the EM II Poros. It should be emphasised, that all ECII sauceboats
imported to Liman Tepe from the Anatolian middle EB I through EB II have
the same fabric, while stylistic and analytical work provide further evidence
of an origin in the Cyclades, perhaps on Melos.
Finally, another characteristic fabric is characterised by red mudstone/clay
pellet fabric in the form of a red black mottled, two-handled bowl, an import
from the EM II Crete. Abundant analytical data from Minoan Crete allows the
identification of its origin as the Gulf of Mirabello.
Bakla Tepe (Samples BT 03/01-45)
The limited time of this paper does not allow a detailed presentation of
the scientific analysis of the samples taken from the Anatolian late EB II to
early EB III cemetery at Bakla Tepe. A number of groups in the preliminary
analytical work show a complex picture in both chemical and petrographic
terms. Several of these groups may be linked, since many of them contain
chalcedonic quartz, and are only slightly different in their composition. The
geological and provenance implications of this material are not yet clear and
needs further study.
However, it is clear that the Kastri Group samples from Bakla Tepe come
from a wider variety of sources than those at Liman Tepe. Some certainly seem
local, as they occur in fabrics which are also present in large burial jars etc, but
others may be imported to the site. One certain import has been shown to be
of a fabric identical to the Kastri Group fabric found at Liman Tepe (Fig. 3).
Stylistically this makes good sense, as this is a type only found at Liman Tepe
and which has been dubbed the ‘Liman Tepe Cup’ type32.
We have, therefore, an interesting picture emerging of both local
production and exchange of these special shapes. It seems that the sampling
of further material from the Bakla Tepe settlement would be valuable to
examine the full range of pottery.

32 Şahoğlu 2002 (n. 26), 98 (Tek Kuplu Fincan 6286/50; Şahoğlu 2004 (n. 15), Res. 3a.
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Concluding Remarks
In the case of Liman Tepe, we have clear evidence for variation, not only in
raw material location, but also the types of pottery fabrics chosen for different
elements of the ceramic assemblage. The very distinctive fine fabric of the
Kastri Group shapes contrasts with the clay with frequent, coarse volcanic
aplastics, used for the burnished local shapes, but the fine fabric is difficult to
place geographically.
Bakla Tepe also shows the local production of Kastri Group shapes, but
in addition has vessels imported from elsewhere, notable amongst which
a product of the fine fabric familiar from Liman Tepe. In contrast to Liman
Tepe, the Bakla Tepe Kastri vessels, in analytical terms, do not stand in as
sharp contrast to the non-Kastri shapes at the same site.
That the two sites sampled from Western Asia Minor show different
patterns of origin and technology of the Kastri pottery is of great interest. We
may compare this with our findings from other Aegean sites containing Kastri
material. At Panormos on Naxos, we have demonstrated that Kastri shapes
were produced locally in a fabric similar to those of other more normal shapes
in the assemblage. At Akrotiri, Thera, the Kastri Group material is far richer
and shows both the local production of these shapes and their importation
from Melos and Naxos, as well as other as yet unidentified separate sources.
Finally, at Ayia Irini, Kea we have similar picture to that at Akrotiri, with
confirmed locally produced Kastri shapes, but also imports from elsewhere in
the Western Cyclades and beyond.
This analytical work on Kastri group shapes has started to reveal a picture
of great interest. The place of these shapes within the local assemblage is
variable, and although the shapes are ‘foreign’ in their appearance at many
of the Aegean sites, still they form a normal part of the locally produced
assemblage at some sites (Akrotiri, Ayia Irini, Panormos, Bakla Tepe). Even at
Liman Tepe, where they form a very distinctive fabric group, we cannot yet
be sure that they are not produced locally.
Other elements of the ceramic assemblage appear to be moving freely, as
all these sites, with the exception of Bakla Tepe have been found to host the
same, characteristic Cycladic Urfirnis sauceboats. What is also clear from our
analyses is that the Kastri vessels are the focus of exchange, often occurring
in fine versions of fabrics which occur in the newly emergent transport jars,
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revealing the Kastri phase as being one characterised by the broad movement
of traded goods and ideas, perhaps not too dissimilar from the earlier phase,
namely the mature Aegean EB II, characterised by Renfrew’s ‘international
spirit’.
We believe, that for the understanding of the production of the new
dining set of the Anatolian Late EB II through Early EB III, further physicochemical analyses should be conducted along the western coast of Asia Minor,
as well as in Central and South Anatolia. This would contribute: a) to the
identification of production centers of the new Anatolian dining set, and b)
to the illumination of cultural aspects of the contemporary with the Aegean
Kastri Phase Anatolian Trade Network Period as defined by V. Şahoğlu (Fig. 1),
or the Great Caravan Route, as defined by T. Efe33.

33 Şahoğlu 2005a (n. 15); Efe 1007 (n. 16).
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Fig. 1: Map of the Early Bronze Aegean and Anatolia (after Şahoğlu 2005a, Fig. 1)

Fig. 2: Liman Tepe chemical groups

Fig. 3: Subgroup 3b: Sample 03/15, ‘Liman Tepe Cup’

Fig. 4: Group 8: Sample 03/32, Early Cycladic II transport jar
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TİLBEŞAR EXCAVATIONS’ FAUNAL REMAINS
Rémi BERTHON*
Marjan MASHKOUR
INTRODUCTION
Tilbeşar has been excavated by the Gaziantep Museum and a team lead by
Dr. Christine Kepinski (UMR 7041, CNRS, Nanterre, France). We have been
able to process the animal remains at the excavations house in 1999, 2001 and
2006. We also studied part of the remains in the laboratory of the UMR 5107
“Archéozologie. Histoire des sociétés humaines et des peuplements animaux”
(CNRS/MNHN, Paris, France)1.
The site of Tilbeşar lies 20 km. southeast of Gaziantep, on the banks of the
Sajur, one of the Euphrates’ tributaries. The site is composed of a high mound,
a south lower town and a north lower town. The city reached a maximum size
of 56ha.
Tilbeşar is a multi-period site. The remains analyzed come from three
distinct periods: the Bronze Ages, a Pre-Medieval burial and the Medieval
period (Berthon and Mashkour 2008). We will present the results of our
analysis period by period.
THE BRONZE AGES
We pooled into four periods the numerous phases or sub-phases seen
during the excavation (Kepinski 2005 ; Kepinski, et al. 2007 ; Kepinski and
Önal 2008) :
Late Chalcolithic/Early Bronze Age transition (3300-2900 BC) – thereafter
LCh
*

Rémi BERTHON, doctoral student, Christians-Albrechts-Universität zu Kiel, Graduate School
“Human Development in Landscape”, Kiel/ALMANYA. rberthon@gshdl.uni-kiel.de
Dr. Marjan MASHKOUR, CNRS, UMR 5197, Muséum national d’Histoire naturelle, 55 rue
Buffon, 75005 Paris/FRANSA. mashkour@mnhn.fr

1
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347

Early Bronze Age (2900-2100 BC) – thereafter EBA
EBA/Middle Bronze Age transition (2100-2000 BC) – thereafter EBA/
MBA
Middle Bronze Age (2000-1600 BC) – thereafter MBA
Presentation of the Assemblage
We registered 4151 fragments dated from the LCh to the MBA (Table 1). If
the identifiable fragments represent only 44 to 54% of the Number of Remains
(NR), it is particularly on account of the heavy fragmentation. In a weighted
sample, the identifiable remains represent 70% of the total weight of the
assemblage (WR). The assemblage is dominated by mammals. Also we have
to precise that no sieving was undertaken during the excavations and that
could explain the few bird, fish, crustacean, amphibian and reptilian remains
recovered.
Wild Mammals
Game mammals represent a very small part of the assemblage. In the EBA
and MBA, the game mammals are outclassed by the deer. Then come the
hare and the other species. The diversity of species recalls the environmental
mosaic around the Sajour Valley. The importance of deer could stress an
exploitation of the riverine forest or the hilly woodland but those species are
less linked with this environment than it is usually thought. The aim of this
hunting (meat, antlers, fur, leisure, cultural and social practices) is still to be
investigated.
Domestic Mammals
Domestic mammals dominate the assemblage with an average of 95% of
the number of identifiable specimens. Dog are quite numerous, especially
in the EBA period, and their presence is also visible in the gnawing marks,
meaning they were strolling freely in the site and interfering with the bone
deposits. The dogs were not consumed as we did not remark any cut mark
on the bones. It is not obvious that the equid were commonly consumed even
if we saw cut marks on a horse metapodial and a donkey scapula and tibia,
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all from the MBA period. The presence of camel bones in the EBA sample
is extremely surprising as it is far earlier than the first mention in Anatolia.
The attribution of some contexts is still subject to change after the completion
of several studies in progress. Consequently we highly recommend to our
colleagues to not quote Tilbeşar’s camels before a definitive publication of the
contexts.
We will have a closer look at the three main food providers : cattle, pig
and caprinae –sheep and goat. We have representative data for the herd
management only from the EBA and MBA periods.
The cattle shows, with dental age, a bimodal distribution in the EBA (Fig.
1) with a slaughter focused first on young animals between 2 and 6,5 years old
and then on more mature individuals older than 9 years. For the MBA, dental
ages show two main classes, before 2 years and between 4 and 6,5 years.
The management of pigs seems to be unchanged from the EBA to the MBA
with a majority of animals killed before 3 years old (Fig. 2).
It is more difficult to discuss sheep and goat because no more than twenty
percent of the remains could have been assigned to a species level. However,
our study of the remains from the 2005 and 2006 seasons (Berthon 2007)
provides some clues. For the EBA we have been able to construct a kill-off
pattern only for sheep and we showed an exploitation focused both on meat
of young animals and on secondary products, presumably wool2 as attested
by the noteworthy representation of individuals older than six years (Fig. 3).
In the MBA period, goats seemed to have been reared for mass-production
meat and to a smaller extent milk while sheep have a less specialized kill-off
pattern where production of young meat dominates (Fig. 4).
To sum up, in the EBA period animal products for alimentation came
mostly from sheep or goat (Fig. 5). Cattle has also an important role even
if a part of the herd was kept as draught animals. In the MBA period, the
importance of sheep and goat reduces slightly while cattle should have
become of first importance for food production. The kill-off pattern indicates
that most of the herd was used to produce meat and milk and even if sheep
and goat remains are twice more numerous, cattle produces four or five times
2

The exploitation of wool could be confirmed by the discovery of objects, considered as having
been used for weaving, from a room of level IIIC - ca. 2500 2300 B.C. – (Kepinski 2005 :
149).
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more than a sheep or a goat per individual. Pigs stay in third position in both
the EBA and MBA periods but increase noticeably in the MBA. Its exclusive
meat-producer status maybe allowed a focus on secondary products from
sheep, goat and cattle.
Social and Cultural Markers
We consider worked bones as markers of social and cultural practices. Bone
tools are rare in our assemblage. A fallow deer cut and polished astragalus
comes from a MBA tomb. As comparanda two worked fallow deer astragalii
were found in a MBA infant tomb at Ebla (Minniti and Peyronel 2005). A
sheep and a goat astragalii were found in another tomb of the same period,
they are not worked but their deposit is enlightening a cultural practice.
The most impressive worked bones from our assemblage are three incised
scapula (Fig. 6-8). One from a sheep comes from the EBA period, a goat one
is dated from the MBA and a pig one from the EBA/MBA transition. Incised
scapula become frequent in the Ancient East Mediterranean and Near East
(for a first inventory see Reese 2002). The use of such bones is still subject
to discussion. The different kinds of incisions in our three examples do
not support the musical scrapper theory (Driesch von den and Boessneck
1981).The recent interpretation of incised scapula as possible weaving tool
(Zukerman, et al. 2007) is interesting considering the possible exploitation of
sheep wool in Tilbeşar as described above.
A gull ulna presents fine incisions all around its distal part. It could be the
sign that the feather was taken away (Fig. 9).
Antlers were also a common raw material. Eleven fragments, of which
five from the EBA and five from the MBA, were recovered. We didn’t see
any evidence for roe deer antler but it was not always possible to distinguish
between the red deer and fallow deer antler fragments. A complete antler
(Fig. 10) and two other fragments from the EBA period were assigned to the
fallow - possibly Mesopotamian - deer. This complete antler and three other
remains of all levels are shed antlers, meaning that they were collected for
themselves and are not a product from hunting. Five of the eleven antlers
fragments present manufacturing traces more or less close to the finished
object (Fig. 11). This comforts us in the idea to see antler as raw material and
to not include it in the NR counts.
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THE PRE-MEDIEVAL EQUID
An almost complete equid skeletal was excavated in square D (Kepinski,
et al. 2006 : 253). The animal was in a large circular pit, overlaying the body
of a man, so-called horseman, laid on his side. A bronze arrow head was also
in this pit. This burial, locus 1754, is dated from the long abandonment of the
site period between the mid-second millennium B.C. and the eleventh century
A.D. As it can be seen on the excavation picture (Fig. 12), all the bones of each
member stayed in connection but the animal was clearly dismembered. The
parts were layed down in four groups. The group constituted by the skull
and the cervical vertebras lays parallel to the second part of the backbones
from the pelvis to the thoracic vertebras. The two forelimbs were disposed
together but close to the pelvis whereas the hind limbs are next to the thoracic
vertebras. The two scapulas were not recovered. Scapulas are known to have
a symbolic value in some communities and therefore their absence here is
noteworthy. This equid was disposed following an anthropic choice after
having separated the limb from the trunk and removed the scapula. This
equid is obviously a male horse. The average height at withers of this horse is
159cm which is relatively large, in the range of the Arab breed (Berthon and
Mashkour 2008).

THE MEDIEVAL LEVELS
The medieval city, Tell Bašir or Turbessel, is cited since 1095 A.D. by the
crusades’ historians and said inhabited by Christian communities. The city is
taken by Baudoin in 1097 A.D. and stay under Frankish domination until 1151
A.D. Tilbeşar is then ruled by Nur al-Din of the Zengid dynasty and since
1176 transferred to Ayyubid governors. The city was probably destroyed in
1265 by the Mameluk sultan Baybars (Rousset and Ergeç 1997 ; Rousset-Issa
and Ergeç 1998 ; 1999).
Most of the medieval faunal remains come from XII-XIIIth centuries AD
contexts.
The assemblage was recovered from domestic areas in the north and south
lower towns.
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Presentation of the Assemblage
Among the 1617 remains registered, 835 were identifiable, which means
52% (Table 2). Although we don’t have the weight for the whole assemblage,
in the sample from the 2005 and 2006 seasons identifiable bones represent
only 30,7% of the NR but 64,5% of the WR. Domestic mammals represent 95%
of the assemblage in NR.
Wild Mammals
Wild mammals count for a tiny part of the identifiable bones but attest to
the hunting activity. Half of the remains belongs to the deer, almost a quarter
to the rocky wild goat and the other ones to the steppe inhabitant gazelle and
to the more ubiquist aurochs. Even in small number, those wild mammals
make clear that all the different landscapes around Tilbeşar were exploited.

Domestic Mammals
Dogs are not numerous in the medieval assemblage but their presence is
also attested by gnawing marks. None of the bones wear cut marks. In the
same way there is no clue for consumption of horse, donkey and camel.
Concerning camel only one remains could be determined to a species level
and was assigned to a Bactrian camel or an hybrid (Berthon and Mashkour
2008).
Cattle, sheep and goat and pig count for 88% of the domestic mammals
in NR. For cattle, some individuals were killed before two years old but an
important part of the herd was slaughtered after three years but probably
before four years old.
For the pigs, according to the few epiphysial fusions, only one individual
was older than one year.
Sheep and goat will be considered together. Considering the dental age,
60% of the individuals were killed between six months and 2 years. This is
confirmed by the epiphysial age as more than 90% of the bones which fuse
between three and three and an half years old were unfused or fusing.
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To sum up, sheep and goat represent over 70% of the main food-providers
(Fig. 13). Slaughter age suggests a focus on meat production but it is difficult
to estimate exactly what was the part of the milk in this herding strategy.
Cattle also seem to be raised mainly for meat. As cattle remains are four times
less numerous than those of sheep and goat it is possible to estimate that the
part of cattle meat in the alimentation was equivalent to one of sheep and
goat. Pigs count for a small but noteworthy part of the main food-providers.
Social and Cultural Markers
Caprine astragalus displayed work marks. One is holed and another one
has a polished face. Eight astragalii were found in the same pit, it reminds the
knucklebones game but we have to keep in mind that astragalus has specific
symbolic values.
The species distribution can also be used as a social marker. Due to the
differences in architectural features and the presence of distinct city walls, M.O. Rousset suggested that the south and north lower towns could have been
inhabited by different communities. The first difference is that the south lower
town assemblage is composed only of domestic mammals with the exception
of birds and one fallow deer remain. Also, all the camel remains come from
the south lower town. For the main food providers, cattle are three times more
numerous in the north lower town than in the south lower town. Therefore,
we could expect a kind of economic or social difference that we have not been
able to define in more details. However, the proportion of pigs is almost the
same in the two assemblages. It would suggest that the difference between the
two communities is not due to a religious taboo.
Considering the consumption of young pig meat, we don’t know if the pig
remains come from Frankish, Islamic or both layers. The part of Christians in
the population is not either estimated. However, the presence of pigs is not so
surprising when looking at other near sites. In the small assemblage from the
XIIth and XIIIth centuries A.D. at Horum Höyük, pigs count for 13% of the
sum of cattle, sheep, goat and pig number of remains (Bartosiewicz 2005 : Tab.
1). The relative proportion of cattle, sheep, goat and pig is also very similar
in the XIIIth century AD assemblage at Hadidi (Clason and Buitenhuis 1978).
At Gritille, a site North-East of Tilbeşar on the Euphrates bank, the medieval
chronology is very similar to that of Tilbeşar. It is assumed that most of the
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inhabitants remained Christian from the XIth to the XIIIth centuries A.D. and
the pigs represent there 48% of the sum of cattle, sheep, goat and pig number
of remains (Stein 1998).
CONCLUSION
Animal exploitation at pre-medieval Tilbeşar is focused on the three
main food-producers : caprine, cattle and pig. Sheep, goat and cattle had
the same importance in term of weight of animal products. Pig were in the
third position, probably for a specific production of young tender meat. The
percentage of wild mammals is, during the Early and Middle Bronze Age,
among the smallest of South-East Anatolia and Northern Mesopotamia.
For the medieval period, Tilbeşar, Horum Höyük and Hadidi show a very
similar relative distribution of cattle, sheep, goat and pig at the same period.
The consumption of pig existed but was far less important than in Gritille.
Little can be said about the environment around Tilbeşar. Nonetheless, it
is noteworthy that the three species of deer, gazelle and wild goat have been
encountered in both protohistoric and medieval assemblages in roughly the
same proportions. It means that no drastic landscape deterioration occurred
before the medieval times.
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Table 1 : The taxonomic and chronological distribution of animal remains
from Chalcolithic and Bronze Ages Tilbeşar (LCh = Late
Chalcolithic , EBA = Early Bronze Age, MBA = Middle Bronze
Age) in Number of Remains (NR) and percent
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Table 2 : The taxonomic distribution of animal remains from
Medieval Tilbeşar in Number of Remains (NR) and
percent
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Fig. 1: Kill-off pattern for cattle during the Early Bronze Age (n=9) and Middle Bronze Age
(n=12) periods. Calculated from the number of dental remains

Fig. 2: Kill-off pattern for pigs during the Early Bronze Age (n=10) and Middle Bronze Age
(n=18) periods. Calculated from the number of dental remains

Fig. 3: Kill of pattern for sheep during the Early Bronze Age (n=9). Calculated from the Minimal
Number of Individuals from the lower dental remains
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Fig. 4: Kill of pattern for sheep (n=11) and goats (n=7) during the Middle Bronze Age. Calculated
from the Minimal Number of Individuals from the lower dental remains

Fig. 5: Percentages of the Number of Remains of pigs, cattle, sheep and goats from the
Chalcolithic and Bronze Ages (LCh = Late Chalcolithic , EBA = Early Bronze Age, MBA
= Middle Bronze Age)
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Fig. 6: Incised caprine scapula

Fig. 7: Incised pig scapula
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Fig. 8: Incised caprine scapula

Fig. 9: Distal part of gull ulna presenting incisions

Fig. 10: Complete fallow deer antler in situ
in locus 2043

Fig. 11: Worked piece of antler
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Fig. 12: The pre-medieval equid in situ in locus 1754

Fig. 13; Percentages
of
the numbers of
remains of pigs,
cattle, sheep and
goats
for
the
Medieval period
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AKTOPRAKLIK HÖYÜK (BURSA)
CİLÂLI TAŞ ÂLET ENDÜSTRİSİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER
Onur ÖZBEK1
GİRİŞ
Aktopraklık Höyük Bursa’nın batısındaki Apolyont Gölü’ne hâkim bir
noktada, gölden iki km. uzakta bulunur. Apolyont Gölü çevresinde yetişen
maki topluluklarının önceden açıldığı her yer verimli bir tarım arazisidir.
Aktopraklık Höyük güneyinde yer alan 600 metre yüksekliğe sahip tepeler,
yoğun biçimde bir kısmı yapraklarını kışın döken ağaçlar, bir kısmı da iğne
yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlarla kaplıdır. Plaeobotanik çalışması henüz
yapılmayan Apolyont Gölü çevresinde yetişen bitki örtüsünün Neolitik
ve Kalkolitik Çağda çok daha yoğun bir biçimde bu bölgeyi kapladığını
düşünebiliriz.
2004 yılında Necmi Karul başkanlığında bir ekip tarafından kazı
çalışmalarına başlanan Aktopraklık Höyük, bölgede sistematik kazısı yapılan
az sayıdaki prehistorik höyükten biridir. Kazılardan elde edilen kültür
malzemesi, Aktopraklık Höyüğün Ilıpınar’ın Son Neolitik ve Kalkolitik
tabakaları ile çağdaş olduğunu göstermektedir (M.Ö. 6000-5500) (Karul
2006: 127). Prehistorik Aktopraklık yerleşiminde bulunan sürtme taş âletler
üzerinde yaptığımız çalışmalar 2006 yılında başlamıştır2. Çalışmalarımızın
başlangıcında, 2004 yılı ile 2006 yılı arasında hem yerleşim yerinden, hem de
bu yerleşime ait olduğu anlaşılan mezarlık alanında azımsanamayacak sayıda
bulunan ve çalışma konumuzu oluşturan taş âletler üzerinde morfolojik
ayrıma gidip gidemeyeceğimizi sınamıştık (Özbek 2008a). İlk veriler, klasik
tanımlamada balta/keser ve keski olarak tanımlanabilecek dominant iki ana
1

Yrd. Doç. Dr. Onur ÖZBEK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, Terzioğlu Yerleşkesi, Çanakkale /TÜRKİYE. (ozbekonur@yahoo.com).

2

Aktopraklık Höyük sürtme taş endüstrisi tipolojik, teknojik ve ham madde kaynakları
araştırması için, Sayın Doç. Dr. Necmi Karul’a teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca arkeometrik
çalışmalarımız sırasında petrografik analizlerde bize yol gösteren sayın Dr. Kenan Erol’a
teşekkürü ederiz.
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grubun olduğunu, daha sonra ise az sayıda balta/keser ya da keski grubuna
dâhil edemeyeceğimizi düşündüğümüz bir başka âlet grubunun olabileceğini
düşünmüştük. Bunun seçim nedenleri ve bu âletlerin olabildiğince kısa
şekilde tanımlaması, bu yazıda anlatılmaya çalışılmaktadır.
Dünyada Neolitik Dönemden önce3 görülmeye başlayan cilâlanmış
(perdahlanmış)4 kesici kenarlı sürtme taş aletlerin Anadolu coğrafyasında en
eski örnekleri, Hallan Çemi Neolitik yerleşmesinden ele edilmiştir (Rosenberg
ve Davis 1992)5. Geçmişte, bu alet grubu, kazı envanterlerinde ilk önce balta
olarak genelleştirilirken daha sonra işlevsel olarak farklı alt gruplara ayrılmaya
çalışıldı6. Anadolu ve Türkiye Trakyası’nda kazılardan elde edilenleri
tanımlamak için “kesici sürtme taş âletler” tanımlamasını kullanmanın
uygun olabileceğini belirtmiştik (Özbek 2008a: 265-280). Bu adlandırmanın
nedeni ise, tüm yüzeyleri cilâlanan ancak bazen vurma eyleminde, bazen de
vurma eyleminin olmadığı pasif eylemlerde7 kullanılan öğelerden ayırma
nedenimizdi. Bu âletlerin alt gruplarını daha iyi anlatabilmek için, bugüne
kadar dünya arkeolojisinde kabul edilegelen üç ana grupla birlikte bir
dördüncü grubu da ekleyerek vermeye çalıştık8.
3

Bu âletlerin en eski kullanımı günümüz bilgilerine göre Japonya ve adalarında ortaya
çıkmaktadır. Üst Paleolitik Dönemin sonlarına doğru, Jomon Kültür Döneminde, kalibre
edilmiş tarihle günümüzden yaklaşık 14-16 bin yıl önce çanak çömlek buluntularla birlikte
cilâlı taş baltalar ortaya çıkmaktadır (Keally et.al. 2004: 345-351).

4

Türkçe’de cilâ ve perdah yada cilâlı ve predahlı kelimeleri arasında benzerlik vardır. TDK’nin
son yayınlarında da cilâlama kelimesinin bir anlamı parlatmak olarak verilmektedir. Bu iki
kelime arasındaki tek fark sadece cila kelimesinin parlatma işleminde kullanılabilecek başka
bir sıvı anlamına gelmesidir. Oysa perdah kelimesi sadece parlatma anlamında verilmektedir.
Daha önceki yayınlarımızda “cilâlı taş balta” tamlamasında parlatılmış olan taş öğe anlamında
kullanmıştık.

5

Güneydoğu Anadolu’da Çanak Çömlek Öncesi Neolitik Döneme ait cilâlı taş endüstri
örnekleri genellikle her tarafı cilâlanmış olarak bulunmaktadır. Oysa Suriye ve İsrail gibi
Levant kıyısı topraklarda yapılan kazılarda, bu aletlerin sadece ağız kısımları cilalı olarak
bulunmuştur.

6

Anadolu’daki Amerikan ve İngiliz ortak kazılarında ise bu genelleme “celt” kelimesi
kullanılarak yapılmıştı.

7

Vurma eyleminde kullanılmayan öğeler süs öğeleri yada “prestij âletleri” olarak
adlandırılabilecek topuzlar gibi öğelerdi. Bazen ip üretiminde de kullanılabilen bu âletlerin
daha geniş açıklaması için Bkz. Özbek 2007: 359-372.

8

Bu yazıda aktarılan âlet grupları ve tanımlamaları sadece genel olmayıp Aktopraklık Höyük
kazıları sırasında gün ışığına çıkartılan cilalı taş âletler üzerinde yaptığımız çalışmalar
üzerinedir.
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Baltalar
Baltaları etno-arkeolojik ve işlevsel olarak en iyi inceleyen araştırmacılardan
biri olan Leroi-Gourhan, bu âletlerin çalışma eylemini anlatabilmek için
salınımsal bir hareketle dikey olarak kesilmek istenen malzemeye vurulduğunu
ifade eder (Leroi-Gourhan 1943: 48). Bu tip âletlerde baltanın kesici ağzı9,
sapının ekseninden geçen bir düzleme paraleldir. Bir başka deyişle, balta
olarak adlandırabileceğimiz bir âletin ağız çizgisinin ekseni ile bu tip bir âletin
olası ahşap sapının doğrusal ekseni paralel olacaktır. Taş baltalar etnolojik
örneklerde de görüldüğü gibi etkin olabilmeleri için bir sapa geçirilerek
kullanılabilirler. Ancak genelde bozunma nedeniyle kazılarda sapları ile
birlikte ele geçirilmezler10. Baltaların kullanım amaçları genellikle ağaç gibi sert
malzemeler içindi. Ağaç üzerine büyük bir güç uygulanarak bunu kesmekten
başka, yongalamak, soymak ve sıyırmak için de kullanılabilmekteydi. Eğer bu
âletten daha küçük boyutlu başka bir alet yoksa, bunu kullanan el yeteneğine
bağlı olarak daha incelik isteyen ve aslında bir keserle yapılabilecek işler için
de kullanılmaktaydı11. Aynı âletlerle ağaçların kesilmesi, sadece o ağaçların
enerjiye dönüştürülmesi için değil, aynı zamanda çok yoğun bitki örtüsüne
sahip ekolojik sistemlerde ormanların açılması, dolayısıyla tarım alanlarının
elde edilmesi için de kullanılıyorlardı (Pétrequin 1994: 84).
9

Baltanın kesici ağızına verev de diyebilmekteyiz.

10 Cilâlı taş baltaların sapları ancak Avrupa’daki günümüzde de göl ortamı olan ekolojilerde
bulunan Neolitik yerleşim kazılarından elde edilmektedir. Bu kazılarda özellikle, Fransa,
Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde ele geçirilen korunmuş ahşap sap sayısı, bunlarla ilgili
tipoloji yapılacak kadar çoktur (Ramseyer 1987: 211-218, 1992, Egloff 1987: 229-245, Ricq de
Bouard ve Buret 1987: 177-184). Sapların Fransa Neolitiğinde kullanımı üzerine ayrıca Bkz.
Thirault 1993. Cilâlı taş baltaların silâh olarak kullanılmış olma ihtimali üzerine değişik
görüşler ileri sürülmüştür ancak bunu kanıtlamak oldukça zordur. Bu konuda etnolojik
bilgiler üzerine şekilsel (tipolojik) ve işlevsel yorumlar için Bkz. (Leroi-Gourhan 1945).
Neolitik Dönemde insan popülasyonlarının birbirine uyguladıkları şiddet üzerine detaylı
çalışmalar için Bkz. Wahl ve König 1987, Guilaine ve Zammit 2001, Christensen 2004.
Neolitik Dönemde cilâlı taş baltalarıının savaş için kullanılmalarına en iyi örnek “Talheim
katliamı”dır. Almanya’da Baden-Wurtenberg’de tesadüfen yapılan bir kazı çalışmasında
ortaya çıkartılan 34 bireydeki ölümcül yaralar birincil olarak cilâlı taş baltaları tarafından
oluşturulmuştu. Bu yaraların ikincil olarak oluşum nedeni ise ağır ahşap kütüklerdi. Kültürel
olarak “Rubane” çanak çömlek kültürüne ait olan bu gruptaki bireyler M.Ö. 5000’lerde toplu
hâlde katledilmişlerdi (2001: 129-134). Cilâlı taş baltalarının savaş amaçlı kullanıldıklarına ait
şekilsel veriler özellikle daha geç dönemlerde (Kalkolitik ve Tunç Çağı) delikli olanlarının
ortaya çıkmasıyla zenginleşir (Örn. Roe 1979: 23-48). Ayrıca Christensen (2004: 140) Avrupa
Neolitiğinde baltaların çatışmalarda önemli bir rolü olduğunu iddia eder.
11 Ağaç evlerin yapımında, daha farklı marangozluk işlerinde v.b.
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Bir baltayı tanımlayabilmek için gereken en önemli bilgilerden biri,
bu öğenin bir düzleme konulduğunda uzunlamasına yandan profilinin
simetrik olmasıyla elde edilmektedir. Kütlesel olarak en ağır olanlar genelde
balta gruplarıdır. Tipolojik olarak gruplama yapabilmek için bu öğelerin
arkeometrik çalışmalarının yapılması gerekir. En genel ve başlangıç çalışması
bunların uzunluklarının, genişliklerinin, kalınlıklarının ve ağırlıklarının
ölçülmesi ile başlar. Genelde yaygın olarak kabul edilen bir görüş olarak bir
baltanın sınıflandırılmasında bu öğenin oturduğu düzlemde ağzın (verev)
önden görünüşünün profili (extremite distal) önemli rol oynar (Özbek 2008a:
268,269). Bu ağız çizgisinin şekli, baltalarda genelde bir yay gibi değil
(convergent) düzdür (rectiligne). Ağıza önden bakıldığında ise genel şekli
(konturları) ya oval ya da simetrik olarak dışbükeydir.
Keserler
Keser kelimesinin ilk çağrışımı genelde metal âletler içindir. Orta Avrupa
Neolitiği dışında Yunanistan ve Bulgaristan’da yapılan çalışmalarda balta
ve keser ayrımına gidilmeye çalışılmıştı12. Oysa bu ayrım Türkiye’nin
doğusunda ya da Mezopotamya kazılarında nadiren irdelenir13. Bir balta ve
keser arasındaki ana fark, bu aletin çalışıldığı malzemeye vurma düzlemi ile
oluşturduğu farktır. Keserde oluşturulan kesici ağızın çizgisi, onun verimli
kullanılmasına yardımcı olan sapın eksenine dik olarak durur. Bu tanımlamalar
eğer arkeolojik buluntu bir sapla birlikte bulunursa, bizim için daha kesin bir
bilgi oluşturacaktır14. Keserleri baltalardan ayıran en önemli kriter, keserlerin
şekillerinde bakışımsızlığın (asimetri) hâkim olmasıdır. Bir keser bir düzleme
oturtulduğunda, yandan kesit (profil) açısından bakıldığında, âletin A
yüzü ile B yüzü arasında bir yuvarlaklık/düzlük farkı olması15 önemlidir.
12 Yunanistan ve Bulgaristan’daki ik çalışmalar için Bkz. Tsountas 1908, Wace ve Thompson
1912.
13 Orta Doğu’da çakmak taşı olmayan hammaddeden üretilmiş cilâlı taş baltalar için yapılan
bir ön tipoloji çalışması Irak’ta bulunan Çömlek Öncesi Neolitik Nemrik yerleşimini konu
alır. Bu konuda, bu bölgede yapılan nadir çalışmalardan biri olan bu incelemede balta-keser
ayrımına da değinir (Mazurowski 1997).
14 Ancak Anadolu arkeolojisinde ahşap sap şu ana kadar elimize geçmemiştir.
15 Litik tipoloji literatüründe bir âlet bir düzleme konulduğunda hangi yüz o düzleme yapışık
ve en az bombe vererek oturuyorsa, o yüze “B” yüzü, daha bombeli olan yüze “A” yüzü
denir. Bunun nedeni litik çalışmalarda âletlerin çizimi için konulduğu düzlemde en düzgünhareket ettirmeden çizimin yapılabileceği yüzeyi bulma çabasındandır. Ancak cilâlı taş âlet
tipolojisinde özellikle baltalarda A ve B yüzü genellikle eşit olabileceğinden, burada herhangi
bir fark aranmadan rastlantısal olarak bir yüze A, diğer yüze B denir.
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Prehistorik çalışmalarda, litik endüstri üzerine uygulanabilecek kullanım
izi analizleri (traseoloji çalışmaları), cilâlı taş endüstrisi üzerinde kolaylıkla
uygulanamamaktadır. İz analizleri konusunda öncü olan Rus bilimadamı
Semenov, balta ile keserin ayrımının zorlukla da olsa yapılabileceğinden
bahseder (1970 : 125). Ancak bu konuda dünyada yapılan çalışmalarda kesin
sonuca ulaşılamamıştır16.

Keskiler
Ağız çizgileri nedeniyle daha çok keserlere benzerler. Keskileri baltalardan
ve keserlerden ayıran en önemli şekilsel özellik kütlesel ve boyutsaldır. Daha
küçük ölçülere sahiptirler17. Keskilerin uzunlukları genişliklerinin en az iki
ya da genellikle üç katına ulaşır18. Keskiler, balta ve keserlere göre vurma
durumuna göre de büyük farklılık gösterirler. Bu fark keskilerin malzemeye
vurarak değil sabit konumda tutulurken başka bir vurgaçla topuklarına
vurulmalarıyla ortaya çıkar. Bu nedenden ötürü keskilerin genelde balta
ve keserler gibi uzun saplara (ahşaptan) sahip olmaları gerekmez. Kısa ve
vurmaya en iyi dayanıklı malzeme olan toynaklı hayvanların boynuzları,
bazen de değişik gövde kemikleri keskilere takılır19. Nadiren iki ağızlı
keskilere de rastlanmaktadır.

16 Cilâlı taş endüstrisi üzerinde yaptığımız kulllanım izi analizi konusundaki çalışmalarımız,
1997 yılında CNRS Sophia Antipolis (Valbonne) Centre de Recherches Archéologiques
laboratuvarlarında Fransa’daki Neolitik yerleşimlerde ele geçirilen malzemeler üzerinde
gerçekleştirilmişti. Kişisel deneyimlerimize göre, bu âletlerin üretildikleri ham maddenin
yapısıyla ilişkili olarak ağızlarında kesici yüzlerde görülen izler sonradan yapılan tekrar
bileme (sürtme) işlemi sırasındaki izlerle karıştıklarını gözlemledik. Bu konuda bize yardımcı
olan Sayın Dr. Patricia Anderson ve Dr. Monique Ricq de Bouard’a tekrar teşekkürü bir borç
biliriz.
17 Paleolitik tipolojidekine benzer şekilde bir yongadan dilgiyi metrik olarak ayırmamızı
sağlayan kriterleri burada da kullanabiliriz.
18 Uzunluk/genişlik oranı U/G: >2 ve hatta genellikle = ya da > 3. Oysa baltalarda ve keskilerde
uzunluk/genişlik oranı bazen eşit olabilmektedir.
19 Keskilerde kullanılan bu kemik malzemeye Türkçede “elcik” de diyebiliriz. Anadolu ve
Türkiye Trakyası’nda ele geçirilen prehistorik malzeme içinde daha çok keçi ve ceylanlara ait
boynuzlar bulunmuştur.
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Çapalar
Bu âlet grubu prehistorik arkeolojide ilk olarak değişik araştırmacılar
tarafından irdelenmiştir20. Çapa kelimesi tarımda toprağı altüst etmek
için kullanılan ve toprağa giren bölümü olabildiğince geniş âletleri anlatır.
Bu âletlerin, aslında keser grubuna dahil edilenlerin daha büyük biçimleri
olduğunu görebiliriz. Çapalar, etnolojik çalışmalara göre kalınlığı fazla
olmayan, daha çok yassı ve geniş bir dilgiye kısa ahşap sap takılarak
kullanılırlar (Leroi-Gourhan 1943 :90). Semenov, cilâlı balta ve keserlerin
çok yoğun olarak yıpranmış olanları üzerinde mikroskopla gerçekleştirdiği
çalışmalarda, bunların toprakla temas ettiklerine dair belirgin izler bulduğunu
belirtmişti (Semenov 1970 : 133). Yunanistan’daki çalışmalarda âlet grubu
olarak çapalardan bahsedilmez (Moundrea-Agrafioti 1987, 1981, Stroulia
2003). Bulgaristan’da gerçekleştirdiğimiz son çalışmalarda ise bazı Neolitik
yerleşim yerlerinde çok aşınmış ya da kırılmış bazı büyük boyutlu balta
yada keserlerin, çapa olarak toprağın işlenmesinde kullanılmış olabileceğine
değinmiştik (Özbek 2006, Leshtakov et. al. 2007). Anadolu’daki Neolitik
yerleşim yerlerinden elde edilen cilâlı taş endüstrisi ürünleri üzerinde çok
az çalışmadan biri de Davis’in Çayönü yerleşmesinden elde edilen âletler
üzerinedir (Davis 1982 : 73-174). Bu kazı raporunda Davis, yangın geçirmiş
“cell sub-phase” olarak adlandırılan kültür seviyesinde toplam 13 âletin toprak
kazma ile ilgili bir işlev için kullanılmış olabileceğinden bahseder (Davis 1982:
108,109)21.
Çapa âlet grubunun Kuzey Ege ve Anadolu Neolitik toplumlarındaki rolü
üzerine çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır22. Bu âlet grupları üzerinde
dünyada her ne kadar kullanım izi çalışmaları çok azsa da bu çalışmaların
yapılmasında yarar vardır.
20 Bu konudaki ilk çalışmalar için Bkz. Leroi-Gourhan 1943, Semenov 1970, M.-C. Cauvin 1979.
21 Bu âletlerden on tanesi bütün, üç tanesi kırıktır. Âletler için kullanılan tanımlama “digging
tools” dur. Davis raporunda bu âletlerin hammadde olarak kireç taşı, serpantinit ve
volkanik kayaçlardan yapıldığından bahseder. Ancak Davis’in bu çalışmasında hiçbir âlet
ya da parçasından petrografik laboratuvar analizi için ince kesit alınmadığı anlaşılmaktadır.
Âletlerin ham madde kaynakları üzerine makroskopik gözlemler yapılmıştır (Davis 1982 :
73-174).
22 Bu konuda Hocaçeşme Neolitik yerleşiminden elde edilen âletler üzerinde çalışmalar için
Bkz. Özbek 2008b: 213-219).
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2007 ÇALIŞMALARI
2007 yılında cilâlı taş endüstrisi ürünü olarak toplam 75 adet arkeolojik
malzeme üzerinde çalışılmıştır. Aktopraklık Höyük’te bu âletlerle
birlikte aynı âletlerin işlevsel olarak bir parçası olan hayvan kemiği ya da
boynuzundan birçok kemik âlet bulunmuştur. Kemik âlet endüstrisinin bir
parçası olan bu grup bizim için çok önemlidir. Bunun nedeni, taş âletlerin
tipolojisi oluşturulurken, bize işlevsel açıdan çok önemli bilgiler vermesidir.
Oysa yine bu taş âletlerle birlikte daha çok sıklıkla kullanılan ağaç saplar
ne yazık ki bozunma nedeni ile günümüze ulaşamamaktadır23. Aktopraklık
Höyük’te incelenen tüm ögelerin yüzde yetmişi konusunda şekilsel olarak
tipoloji yapılabilmiştir. Bu öğelerin 34’ü ise parçalı durumda, 40 tanesi tüm
olarak bulunmuştur. Bir öğenin ise kullanım sırasında kırıldığı, daha sonra
kalan topuk yeniden değerlendirilerek balta şekline getirilmeye çalışılırken
bırakıldığı gözlenmiştir. Bu tek öğe, Aktopraklık yerleşiminde kırılan âletlerin
başarı ile onarıldığını (restorasyon), bazılarının ise âletin tümünün üçte
birinden bile yeniden başka bir kesici ağızlı cilâlı âlet yapılmaya çalışıldığını,
dolayısıyla bir üretim ekonomisinin olduğunu göstermektedir24. Bu
yerleşimde 2007 yılına kadar incelenen âletler içinde en uzun olanı 127 mm.
dir25. Yaptığımız çalışmada bu âletlerin 26 adedinin yukarıda tanımlamaya
çalıştığımız “balta” kategorisine giren âletler olduğunu belirledik. On adet
âletin ise bir keserden çok bir baltaya yakın olduğunu söyleyebildik. Yine daha
önce yapmaya çalıştığımız tanımlamalara uyan dört adet keserin olduğunu,
bir adet âletin ise baltadan çok bir kesere benzediğini gördük. Toplam 10 adet
keski, baltalardan sonraki oldukça önemli ikinci ana grubu oluşturmaktaydı.
Böylece Aktopraklık Höyük’te kesin olarak tanımlayabildiğimiz âletler içinde
(Toplam 42) % 62’sinin balta (1. Grup), % 24’ünün keski (2.Grup), % 9’unun
keser (3. Grup) olduğunu gördük. Sadece iki adet âletin ise çapa grubuna
dâhil edilebileceğini düşünüyoruz (4. Grup) (Şekil 1).
23 Türkiye’de bildiğimiz kadarı ile Neolitik ya da erken Kalkolitik Döneme ait cilâlı taş âlet
ahşap sapı bulunamamıştır. Böyle bir öğenin ancak anaerobik bir ortamda, olasılıkla bir göl
çökeli ya da eski bir bataklıkta bulunulabilir.
24 Bu durum aynı zamanda kaliteli hammadde konusunda bir bolluk olmadığını ve bu konuda
ekonomi yapıldığını göstermektedir.
25 Âletlerin uzunluk ortalaması yaklaşık olarak 65 mm. dir. Bu da kullanılan âletlerin çoğunun
işlevsel olarak üretildiğini göstermektedir. Bu âletler arasında en ağırı 345 gr. ile bir baltadır.
En hafif âlet ise 3 gr. lık bir keskidir.
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ÜRETIM TEKNOLOJISI ÜZERINE GÖZLEMLER
Aktopraklık Höyük’te bulunan taş âletlerin üretim aşamalarına dair
gözlemlenebilen makroskopik izler Şekil 2’de verilmektedir26. Bu âletlerin
son kullanım durumuna göre27 üzerlerinde uygulanan “üretim” ya da
“yenileme” (restorasyon) tekniği olarak birinci sırada “kakma”28 ikinci sırada
ise “çekiçleme”29 gözlenmektedir. Sadece bir âlet üzerinde ikiye bölme işlemi
yapıldığı, bunun da taşı keserek yapıldığını görüyoruz. İki adet öğede ise
yongalama işleminin yapıldığını gözlemledik. Dokuz âdet âletin taşımalığının,
çekirdekten üretilerek değil, dere yataklarından toplanan çakıllardan
olduğunu görüyoruz. Ayrıca bunlardan başka 10 adet âletin de taşımalığının
çakıl taşı olması olasıdır. Tüm âletler içinde sadece iki öğede taşımalığın bir
bloktan30 oluştuğunu anlıyoruz. Genel olarak düşündüğümüzde yaklaşık
yirmi âletin, dere yataklarından toplanan çakıl taşlarından üretildiklerini
söyleyebiliriz. Burada günümüze kadar yapılan kazılarda bir üretim atölyesi
bulunmadığını düşünürsek, şu an için genelde bu âletlerin ham maddesinin
dere yataklarından toplandıklarını söyleyebiliriz. Aktopraklık malzemesi
içindeki bu öğeler, dere yataklarında bulunabilen ve kabaca bir balta şekline
yakın çakıl taşlarından oluşmaktadır. Bunlar daha sonra da fazla yongalama
işlemine tâbi tutulmamışlardır. Bu tip taşımalıklar, üretim aşamasında direkt
olarak kum taşı sürtme taşları ile şekillendirilebilir ve hemen cilâlama işlemine
tâbi tutulabilirler. Ancak toplam malzeme içinde yarıya yakınının sürtme
işleminden bir aşama öncesi işlem olan, çekiçleme işlemine tâbi tutulduğunu
söyleyebiliriz31.
26 Şekil 2: flaking (yongalama), incising (kesme), pecking (kakma), pounding (çekiçleme), polishing
(cilâlama ya da perdahlama), drilling (delme).
27 Bu âletler zaman içinde birden fazla defa başka bireyler tarafından kullanılmış ve ilk
üretildikleri boyutlar değişmiş (küçülmüş) olabilir.
28 İngilizce’de “pecking”, Fransızca’da “piquetage” adlı işlemi Türkçe’ye “kakma” olarak çevirdik.
Kakma ismi aslında bir yüzeye başka bir maddeyi saplamak için kullanılmaktaysa da ikinci
anlamı sivri uçlu bir âletle delmek, yontmak olarak da kullanılmaktadır.
29 Türkçe taş işçiliği terminolojisinde çekiçleme işlemi taş âletleri ile yapılmaktadır. Bu âletlere
ayrıca sıkca “mucarta” yada “mucarta çekici” de denmektedir. Çelikten ya da eskiden
demirden olan bu âletler bir ahşap sapla kullanılmaktadır. Âletin taşa vuran bölümü 1-3
kg.lik bir çelik blokun düz yüzeyindeki çivimsi çıkıntılara sahiptir. Taşa ya da kaplanan ve
düz olan satha daha sonra bir pürüzlülük yaratmak için kullanılır.
30 Bloktan sonra da üretim aşamasında çekirdek elde edilmiş olmalıdır.
31 Şekil 2a ve 2b ‘de belirtilen ve 47 öğede gözlenen cilâlama (perdahlama) işlemi hem tüm hem
de parçalarda gözlenmiş bir son durumdur.
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İncelenen âletlerin % 41’inin kesici ağız kısımları (distal ekstremite) hâlâ
keskin durumda bulunmuştur (Şekil: 3a ve 3b). Bu durumda ilk akla gelen
açıklama, âletlerin yerleşim yerinde daha çok işlevsel olarak kullanılmaları
olabilir. Bunların kullanımları sırasında sürekli bilenmeleri gerekmektedir.
Biz de bu izleri sadece % 20 büyütmeli merceklerle incelediğimiz grubun
% 8’inde belirgin olarak gözlemledik. Burada zaten âletlerin % 40’ında da,
ağzın kullanım sırasındaki kırılmasından dolayı bir restorasyon yapıldığına
dair izleri saptamıştık. Bu izlerden % 11’i, ağızda kırılma durumunda, tekrar
keskinleştirmek için yongalama ve taşlama işlemi yapıldığını belirgin biçimde
göstermektedir.
Aktopraklık Höyük sürtme taş kesici âletlerinde, topuk (proksimal
ekstremite) üzerinde gözlemlediğimiz üretim izleri, Şekil 4a ve 4b’de
verilmektedir. Buradaki âletlerin % 25’i topuklarında bir kırıkla bırakılmıştır.
Bu âletlerin % 5’inde ise kırıldıktan sonra yongalar alarak bir düzeltme
(restorasyon) yapıldığı belirgindir. Sürtme taş kesici âlet endüstrisinin en
belirgin özelliklerinden biri de, genelde topuklarda taşlama işlemi yapılmasıdır
(% 48). Bu işlem, âletin tümü şekillendirildikten ve hatta cilâlandıktan sonra,
cilâlı yüzeylere bir vurgaçla fazla basınç uygulamadan yapılan kakma
işlemidir. Her vuruşta kalkan küçük parçalar, daha önce aslında tamamen
pürüzsüz olan yüzeyde bir pürüzlülük yaratarak âletin geçtiği (oturduğu)
ahşap sapın içinde hareket etmesini kısıtlar32.
SONUÇ
Aktopraklık Höyük sürtme taş kesici âletlerinde 2007 yılı çalışmamızda
incelenen 75 âdet öğenin şekilsel olarak tanımlama yapılabilecek olanlarının
yarısından fazlası, balta formundadır. Simetrik profile sahip genel yapısı ve
sapı ile dik açı oluşturacak şekilde ağzı yerleştirilmiş bu âletler, genelde yoğun
orman örtüsüne sahip Neolitik yerleşimlerde, boylu ağaçların kesilmesinde
kullanılmışlardır33. Bu prehistorik yerleşim yerinde, incelediğimiz âletlerin
üretim atölyesi şu ana kadar bulunamamıştır. Yerleşim içinde üretimle ilgili
sadece birkaç taslak bulunmuş, bu taslakların da taşımalıklarının ham madde
kaynağından birincil olarak elde edilen blok ya da çekirdeklerden değil
32 Bu şekilde sürtünme katsayısı artarak baltanın kullanım sırasında çıkmasını engeller.
33 Bu genel olguya birçok etnoarkeolojik çalışmada da değinilmektedir (Bkz. örn. Petrequin ve
Petrequin 1993, 1988).
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ikincil kaynaklardan elde edilmiş malzemeden oluştuğu gözlenmiştir. Bu
âletlerin yaklaşık % 30’nun hammaddeleri büyük bir olasılıkla en yakındaki
dere yataklarından sağlanmıştır. Geriye kalan özellikle çok sert ve dayanıklı
hammaddeye sahip buluntular için kaynak belirleme çalışmaları, önümüzdeki
çalışma sezonlarında yapılacaktır34. Aktopraklık höyük yakınında bulunan ve
bu yerleşimin mezarlığı olduğu anlaşılan alanda kazılar sürdükçe, bu âletlerin
ölü hediyesi olarak hangi yoğunlukta kullanıldıklarını gözlemleyebileceğiz.
Ancak şimdiki bilgilerimize göre yerleşim yerinden çıkarılan âletlerin
çoğunlukla yoğun olarak günlük işlerde kullanıldıklarını, üzerlerinde
saptadığımız makro ve mikro izlerden anlamaktayız. Aktopraklık Höyük
yerleşimcilerinin, sürtme taş kesici âlet endüstrisinde ulaştıkları teknolojik
seviye dikkat çekicidir. Âletlerin üretimlerinde erişilen standardizasyon,
bunların uzunluk, genişlik ve kalınlık ölçülerinden de anlaşılmaktadır.
Aktopraklık Neolitik insanlarının yaşadıkları çevreyi değiştirmeye çalışırken
bu âletlerden yararlandıkları ve zamanla yeni ekonomik stratejilere
ulaştıklarını düşünebiliriz.
SUMMARY
Aktopraklık Höyük is situated 2 kilometres southeast of Apolyont Lake
near Bursa in Northwest Anatolia. The cultural sequence of the prehistoric
settlement can be correlated to Late Neolithic-Early Chalcolithic levels of
Ilıpınar (Around 6000 B.C.). Cutting edge ground stone tools of Aktopraklık
was subject to typological and technological analysis in 2006 and 2007 study
seasons. These polished tools, when compared to European Neolithic to
Bronze Age sites, are not so numerous at the north-western part of Anatolia
and despite their scarcity, they are generally noted as axes according to their
supposed functional aspects. Since 2006, Aktopraklık ground stone tools are
studied due to their functional, typological and technological aspects. One
of the results of the study confirmed that a considerable amount (30%) of
support for the production of the polished cutting edge tools in Aktopraklık
were supplied from the river beds (secondary raw material sources). The
excavations at Aktopraklık Höyük allow us to get hint of the daily activities of
the Neolithic people as well as their struggle with their natural environment.
34 Bu çalışmada incelenen âletlerin ham maddeleri konusunda öncül gözlemler için Bkz. Özbek
2008a.
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According to our preliminary observations, the fact that important portion
of the ground stone tools are produced as axes (62% of the 42 artefacts that
could be examined) imply an effort to clean or to deal with a dense forest
cover around the settlement. After the axes which comprise the first group
of artefacts, the second group is chisels (24%) and the third is adzes (9%).
Although we could not carry out a micro-wear analysis for the Aktopraklık
ground stone tools at present, we propose that two of the examined artefacts
were used in an activity with soil. The macro-wear traces of these tools may
place them in our fourth group as “hoes”. Our future studies on the ground
stone material will focus on to obtain further detail on the technology and raw
material procurement of Aktopraklık Neolithic people.
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Şekil 1: Aktopraklık Höyük (Bursa) sürtme taş kesici âlet envanterine göre tanımlanabilen âlet
grupları
Fig. 1: Aktopraklık Höyük (Bursa): Cutting edge ground stone tool types among defined
artefacts

Şekil 2a: Aktopraklık Höyük sürtme taş kesici âletlerinin üretim teknolojisi üzerine sayısal
gözlemler
Fig. 2a:

Quantitative observations on the production technology of the Aktopraklık Höyük
cutting edge ground stone tools

Şekil 2b: Aktopraklık Höyük sürtme taş kesici âletlerinin üretim teknolojisi üzerine gözlemler
Fig. 2b:
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Observations on the production technology of the Aktopraklık Höyük cutting edge
ground stone tools

Şekil 3a:

Aktopraklık Höyük sürtme taş kesici âletlerinde, ağız (distal ekstremite) üzerinde
kullanım izleri ve restorasyon

Fig. 3a:

Utilisation and restoration traces on the distal extremity of Aktopraklık Höyük cutting
edge ground stone tools

Şekil 3b:

Aktopraklık Höyük sürtme taş kesici âletlerinde, ağız (distal ekstremite) üzerinde
kullanım izleri ve restorasyon yüzdeleri

Fig. 3b:

Utilisation and restoration traces on the distal extremity of Aktopraklık Höyük cutting
edge ground stone tools (percentage)

377

Şekil 4a:

Aktopraklık Höyük sürtme taş kesici âletlerinde, topuk (proksimal ekstremite)
üzerinde üretim izleri

Fig. 4a:

Utilisation and restoration traces on the proximal extremity of Aktopraklık Höyük
cutting edge ground stone tools

Şekil 4b:

Aktopraklık Höyük sürtme taş kesici âletlerinde, topuk (proksimal ekstremite)
üzerinde üretim izleri (yüzde)

Fig. 4b:

Utilisation and restoration traces on the proximal extremity of Aktopraklık Höyük
cutting edge ground stone tools (percentage)
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DEĞERLİ BİLİM ADAMI
Genel Müdürlüğümüzce her yıl düzenlenen “Uluslararası Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Sempozyumu”nda sunduğunuz raporlar, bu yıl da kitap olarak basılacaktır.
Göndereceğiniz rapor metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olması, kitapların
zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımaktadır.
Yayın Kuralları
•

Yazıların A4 kağıda, 13x19 cm. lik bir alan içinde 10 punto ile, başlığın 14 punto ile
tirelemeye dikkat edilerek, Arial veya Times fontu ile 10 sayfa yazılması,

•

Dipnot numaralarının metin içinde belirtilerek sayfaların alt kısmına 8 punto ile
yazılması,

•

Dipnot ve kaynakçada kitap ve dergi isimlerinin italik yazılması,

•

Çizim ve fotoğrafların toplam adedinin 15 olması, CD’ye JPEG veya TIFF olarak 300
pixel/inch, renk modlarının CMYK veya Grayscale olarak kaydedilmesi, kesinlikle
word sayfası olarak düzenlenmemesi,

•

Haritalar (Harita: .....), Çizimler (Çizim: .....), Resimler (Resim: .....) olarak
belirtildikten sonra altlarına yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin
kullanılmaması,

•

Metin içerisinde kullanılan tabloların JPEG veya TIFF olarak gönderilmemesi,

•

Metin içerisinde kullanılan grafiklerin JPEG veya TIFF olarak kaydedilmesi,

•

Yazılara mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazılması,

•

CD’ye kaydedilmiş metnin çıktısının da gönderilmesi ve çıktı ile CD kaydının
uyumlu olması (aksi hâlde CD kaydı esas alınacaktır),

•

Raporların sempozyum esnasında teslim edilmesi veya en geç 1 Ağustos

gününe kadar
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Araştırmalar ve Yayınlar Şubesi Müdürlüğü
II. Meclis Binası
Ulus/Ankara
adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Yayın kurallarına uymayan veya geç gelen yazılar kesinlikle yayınlanmayacak ve iade
edilmeyecektir.
Not: Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı kitaplarına Bakanlığımız
www.kultur.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.
Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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DEAR COLLEAGUES
The reports which you will submit during the International Symposium of Excavations,
Surveys and Archaeometry will be published as usual.
In order to receive a qualitative print and to complete the publication on time, we
kindly request you to send the texts of your reports within the context of form mentioned
below:
•

The writings to be on A4 paper, not exceeding the writing space of 13.5x19 cm, with
Arial or Times font in 10pts. Kindly pay attention to using dashes (-) when necessary in
the text, and the text to be maximum 10 pages
*

The title to be written in 14 pts, bold,

*

Footnotes to be written below the text, with their numbers indicated within the
text, in 8 pts at the page where it is mentioned,

*

At the footnotes and the bibliography, the names of the books and the periodicals
to be written in Italic character.

•

The total number of the drawings and the pictures to be at most 15. If it is possible, you
are requested to scan the photographs and to save on CD as JPG on a separate file out
of the text with 300 pixel/inch; colour of mods of these photographs must be CMYK or
Grayscale; photographs to be taken by digital camera,

•

Please write (Drawing) for the drawings (Fig.) for the figures, pictures, and (Map) for
the maps as subtitle and please do not use table system.

•

Kindly write your name, title and communication address on the papers.

•

Please send the print out of the text that together with loading the text on a (new)
diskette or CD.

•

The print out of the text you will send and the text in the diskette or CD, should be
compatible, (or else the text in the diskette/CD will be accepted) with each other.

Kindly give your texts during the symposium or send until August 1, to the below
address:
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Araştırmalar ve Yayınlar Şubesi
Müdürlüğü, II. Meclis Binası Ulus-Ankara/TURKEY.
The reports which does not follow the rules or are sent late, will not be published and
will not be given back.
Note the books of the Symposium are available on www.kultur.gov.tr
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