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1. GİRİŞ 

 
 Köşk Höyük, Niğde İli, Bahçeli Kasabası yakınında, il merkezine 17 km 

uzaklıkta, Kayseri-Niğde-Adana karayolu üzerinde ve Bor ovasının doğu tarafında 

bulunan kireçtaşı yükseltilerinin kuzey ucundaki eğimli alanda yer almaktadır 

(Öztan, 2003). Höyüğün güney eteğinde, Roma çağına ait olan ve suyunu höyükten 

çıkan bir kaynaktan alan bir havuz bulunmaktadır (Silistreli, 1983). Köşk Höyük, 

yaklaşık 80 m çapında ve 15 m yüksekliğindedir (Harmankaya et al.,1997).  

Neolitik ve Kalkolitik Çağda Köşk Höyük’ün yerleşim yeri olarak 

seçilmesinin başlıca nedenleri Köşk Höyük’ün çok verimli bir araziye hakim 

durumda olması (Öztan, 2002),  kayalığın altından doğrudan çıkan Köşk Pınarı 

kaynağının bulunması (Özkan, 2001) ve Neolitik ile Kalkolitik Dönemde madenin 

yerini alan obsidiyen kaynakları açısından zengin olan Melendiz dağlarının Köşk 

Höyük’ün hemen yakınında bulunmasıdır (Silistreli, 1989). Köşk Höyük bu konumu 

nedeniyle Neolitik ve Kalkolitik Dönemde uzun süreli yerleşilen bir alan olmuştur 

(Özbaşaran ve Cutting, 2007). 

Bahçeli kasabasının eski adı “Diravun” ya da “Diragun”dur. Tuvana Krallığı 

(Tyana) içinde değişik adlarla anılmış olması da olasıdır. Roma Havuzu ve Köşk 

Höyük'ün beldede bulunması bölgenin M.Ö. 6030'a varan eski bir tarihe sahip 

olduğunun göstergesidir. Günümüz Bahçeli kasabası önceleri Kemerhisar'ın (tarihi 

Tyana kenti) bağ ve bahçeleri olarak oluşmuş daha sonra insanlar yerleşmeye 

başlamıştır. Kemerhisarlılar, Bahçeli’ye yaz aylarında gelerek bağ evlerinde 

oturmuşlar, ürün hasatlarını yaptıktan sonra kışın Kemerhisar’a göçmüşlerdir. Tyana 

ve Diravun, eski çağlarda tarihi Efes kentini İpek yolu'na bağlayan yol üzerinde 

bulunmaktaydılar. Önceleri Diravun ve Kemerhisar arasında Kergâh adında bir 

yerleşim birimi bulunmaktaydı. 1935'te Niğde il meclisinde alınan bir kararla 

Diravun'la Kergâh'a Bağçalı, sonra da Bahçeli adı verildi. Bahçeli'nin çevresinde 

birçok kervan yolu izleri ve han kalıntıları vardır.  

Niğde'nin tarihi ile ilk buluntuları saptanması Neolitik Döneme (M.Ö. 7250-

5500) rastlar. Söz konusu buluntular, Bor Bahçeli Kasabası Roma Havuzu 

yakınındaki Köşk Höyük'ten ve Bor Pınarbaşı Höyüğünden çıkartılan eserlerdir. 
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Anadolu'da Hitit dönemi olarak isimlendirilen M.Ö. 2000-7000  yıllarına ait eserler 

ise Kömürcü Köyü Göllüdağ Örenyeri'nden çıkartılmıştır. Helenistik dönemde ise 

(M.Ö.330-30) Niğde bölgesi, Büyük İskender'in komutanlarından Eumenes'in 

kurduğu Bergama Krallığı'na dahil olmuştur. Tepe Bağları ve Ulukışla Porsuk 

Höyük kazılarından bu döneme ait eserler çıkartılmıştır. 

Eski çağlarda Niğde kentinin bulunduğu yerde yerleşme merkezi 

bulunmamaktaydı. Hititler zamanında Niğde, “Nahita” isimli bir yerleşme 

merkeziydi. Hitit Devletinin yıkılışı ile bu bölge, M.Ö. 8. yüzyılda Frikya Devletinin 

hâkimiyeti altına girdi. Anadolu’da kurulan Frikya ve sonradan Lidya Devleti, yine 

iç karışıklıklar ve bölünme sonrasında yıkılınca bu bölge Perslerin eline geçti.  

            M.Ö. 4. yüzyılda Makedonya Kralı İskender, Pers Devletini yenerek Anadolu 

ve İran’ı Makedonya İmparatorluğuna kattı. İskender’in ölümü üzerine bu geniş 

imparatorluk, komutanları arasında dağıtılınca Anadolu, Selevkos Devletinin payına 

düştü. Niğde ve çevresi bir süre Selevkosların elinde bulunduktan sonra Kapadokya 

Krallığının eline geçti. M.S. 1. yüzyılda, Kapadokya Krallığını Roma İmparatorluğu 

ele geçirince, Niğde ve çevresi Roma’nın yönetimine girdi. M.S. 395 yılında Roma 

İmparatorluğu ikiye bölününce, Niğde ve çevresi Anadolu’nun bir parçası olarak 

Doğu Roma’nın (Bizans) payına düştü.  

M.S. 707 senesinde Emevîler devrinde Niğde ve çevresi İslâm orduları 

tarafından feth edildi ve bölgeye “Tavâna” ismi verildi. Emevîlerin, iç isyan, bölücü 

eylemler ve iktidar kavgaları nedeniyle zayıflaması üzerine Bizans, Niğde ve 

çevresini Müslümanlardan geri aldı.  

1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu fâtihi Kutalmışoğlu Süleyman Şah 

emrindeki Türk ordusu, bütün Anadolu gibi bu bölgeyi de Bizanslılardan alarak 

fethetti (1076). Sultan İkinci Kılıçarslan burasını yerleşme merkezi hâline getirerek 

oğlu Melik Arslan Şaha verdi. Bundan sonra gelişmeye başlayan Niğde 13. yüzyılın 

ilk yarısında Anadolu’nun büyük kentlerinden biri olmuştur. Sultan İzzeddin 

Keykâvus ve kardeşi Sultan Alâaddin Keykubat devrinde bu sultanların emriyle 

Niğde vâlisi olan Zeyneddin Beşâre, şehri ileri düzeyde imar etmiş ve Niğdeyi 

Selçuklu Devletinin önemli bir askerî merkezi (üssü, ser-leşkeri) konumuna getirmiş 

ve, Selçuklu Sultanlarının belirli sürelerde ziyaret ettikleri bir kent oluşturmuştur.  
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 1308  senesinde,  Selçuklu  Devleti  yıkılarak  ülke, pek çok  beyliklere 

bölünmüş  ve  Niğde  de  İlhanlıların   hâkimiyetine   girmiştir. İlhanlıların genel 

valisiyken    Orta   Anadolu’da    bağımsızlığını   îlân    eden    Eretnaoğulları,   

Niğde   ve  çevresine  de  hâkim   olmuş   ve   Niğde   vâlisi   Sungur,   kenti  geniş  

ölçüde  îmâr etmiştir.  Tancalı  Arap Seyyahı   İbn-Battûta  1333’te  Niğde’yi   

ziyaret    etmiş   ve   eserinde   Niğde’yi   büyük bir şehir olarak tanımlamıştır.  

             Eretnaoğulları ile Karamanoğulları arasında Niğde ve çevresi çatışma konusu 

olmuş ve Eretnaoğullarının yerine geçen Kadı Burhâneddîn ile Karamanoğulları 

arasında Niğde ve çevresi için çekişme devam etmiştir. Kadı Burhâneddîn’in 

ölümünden sonra bölgeyi Karamanoğulları (1365-1476) yönetmişler ve Niğde bu 

süreçte de gelişmeye devam etmiştir. Böylece, Niğde, 1341-1365 arasında 

Eretnaoğulları ve 1365-1476 yılları arasında Karamanoğulları yönetiminde kalarak 

gelişmiştir.  

            Sultan Yıldırım Bâyezîd Han, Niğde ve çevresini alıp Karamanoğulları 

Beyliğini ortadan kaldırmış, daha sonra da Tîmûr’a 1402 Ankara Savaşında 

yenilmiştir. Osmanlıların büyük özverisiyle kurulan Anadolu birliği böylece ortadan 

kalkmış ve birçok Anadolu beyliği gibi Karamanoğulları Beyliği de bu bölgede 

kurulmuştur. 

1419’da Mısır Memlûk Sultanı Müeyyed’in oğlu İbrâhim, Niğde’yi aldıysa 

da koruyamamış ve Niğde yeniden Karamanoğullarının eline geçmiştir. Niğde ve 

çevresinin, 1470’te Fâtih Sultan Mehmed Hân döneminde, Osmanlı Devletine 

katılmış olmasına karşın, Osmanlı Devletini yıkmayı amaçlayan Akkoyunlular ve 

Karamanoğulların birleşmesi sonucunda, Karamanoğullarına savaş açılmasına karar 

verilmiş ve söz konusu beylikler Fâtih Sultan Mehmed Hanın oğlu Şehzâde Mustafa 

tarafından büyük bir yenilgiye uğratılıp, doğuya sürülmüşlerdir. Aynı yıl İshak Paşa, 

Niğde’yi Karamanoğullarından geri alarak, Karamanoğulları Beyliğini tarih 

sayfalarından silmiştir. 

Osmanlılar döneminde Niğde, 17. yüzyılda Karaman Beylerbeyliğinin yedi 

sancağından biri olmuştur. Yirminci yüzyıl başlarında ise bu durum değişerek Niğde, 

Konya eyaletinin beş sancağından biri konumuna getirilmiştir. 



1.GİRİŞ                                                                                                    Elif DAYSAL 

4 

Osmanlı döneminde Niğde, zaman zaman isyanlara ve çatışmalara sahne 

olmuş ve zarar görmüştür. Bu durum kentten göçlerin başlamasına neden olmuştur. 

Kayseri ve Konya gelişirken, Niğde iç isyanlarla ikinci derecede bir şehir durumuna 

gelmiş ve isyan eden Abaza Mehmed Paşanın kuvvetleri tarafından yağmalanmıştır. 

Günümüzdeki il konumunu Niğde, Cumhuriyet devrinde (1923) elde etmiştir. 
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

2.1. Köşk Höyük’te Yapılan Kazı Çalışmaları 

Köşk Höyüğün batı sınırında bulunan Roma Havuzundaki tahribat nedeniyle 

Su Şubesi Müdürlüğünün görevlendirdiği bir mühendis havuzun duvarını parçalamış 

ve zemini su kaynağına kadar kazmıştır. Bu kazıda bir altın yılan bulunmuştur. Bu 

eser Niğde Müzesine gönderilmiştir. 1952 yılında ise Arkeolog Hikmet Gürçay 

Bahçeli’de bulunan bir grup eseri rapor etmiştir (Gürer, 2004) . 

Köşk Höyük; Köşk Pınar adıyla ilk kez 1961'de M. Ballance tarafından 

saptanmış; 1964'de R. Harper ve M. Ramsden (Summers 1993); 1965'de ise I.A. 

Todd tarafından (1968) ziyaret edilerek toplama yapılmıştır. Ele geçen yüzey 

buluntuları, Lann Todd tarafından yayımlanmıştır. Yerleşim yerinin eteğindeki 

kaynak nedeni ile Köşk Pınarı olarak adlandırılmıştır (Todd 1980). Yerleşimin batı 

yamacına yakın bir yerde, 1980 yılında Devlet Su İşleri tarafından açılan bir su 

sondajı sırasında bazı buluntuların açığa çıkması üzerine Niğde Müzesi Müdürlüğü 

ve Prof.Dr. Uğur Silistreli’nin katılımı ile başlanan kazılar 1981-1982 yıllarında 

sürdürülmüştür. Prof. Dr. Uğur Silistreli başkanlığında 1983-1990 yılları arasında 

devam ettirilen kazılara, vefatı ile ara verilmiştir. 1995 yılında tekrar başlanan 

kazılara, Niğde Müzesi Müdürlüğü ve Prof. Dr. Aliye Öztan başkanlığında devam 

edilmektedir (Öztan, 2007). 

Höyükte kazı çalışmaları 1981 yılında başlamıştır.1981 yılı kazı çalışmaları, 

höyüğün kuzey yamacında başlamıştır. Kazı çalışmalarına 1983 yılında ise kuzey 

yamaçta bulunan ocakta başlanmıştır. Kaldırılan 1. tabaka mimarisi altından ve aynı 

ocakta güney yönünde genişletilen bölümden 2. tabakaya ait yapıların duvarları, 

tabanları ve taban üzerinde küçük eserler bulunmuştur. Genellikle dikdörtgen planlı 

bölmelerden oluşmuştur. Yapıların duvarları taş temel üzerine kerpiç olarak 

yükselmektedir. Sert zeminli odaların duvarları ve tabanları kat kat özenle 

sıvanmıştır. 2. tabaka tabanları üzerinde yerinde bulunan, fırın tabanları, ocaklar, 

tandırlar, söve, öğütme taşları ve oldukları yerde kırılmış erzak küpleri, kaplar, 2. kat 

sakinlerinin günlük yaşamlarını gözler önüne sermektedir (Silistreli, 1984). 
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Genellikle dikdörtgen planlı yapıların üstünün, Orta Anadolu'nun geleneksel 

mimari yapısına uygun olarak, ağaç hatıllar, hasır, buğday sapları ve toprakla 

kapatıldığı anlaşılmaktadır. Gene bu odanın tabanı üzerinde in situ durumda, stilize 

boğa başlarını andıran tutamaklı pişmiş topraktan üç adet saç ayağı, oldukları yerde 

kırılmış kaplar, söve taşı ve diğer küçük buluntular ele geçmiştir. Bu boğa başı 

şeklindeki saç ayakları herhalde sıradan bir ocağa ait olmayıp, kutsal bir ocakla 

ilgiliydiler. Odaları, mutfakları ve ambarlarıyla iyi korunmuş bir durumda açığa 

çıkarılan bu 2. kat yapıları, Köşk Höyüğünün mimari yapısını tamamen 

aydınlatmaktadır. 2. tabaka seramiği de bir önceki gibi tamamen el yapımıdır. Siyah, 

koyu gri, açık ve koyu kırmızı hamurlu tek renkli olmasına karşılık, I. tabakadan 

farklı olarak az da olsa çok renkli seramik örneklerine de rastlanmıştır. Seramikler 

geometrik motiflerle bezelidir. Köşk Höyüğü seramiğinin en güzel örneklerini 

oldukça yüksek kabartma olarak yapılmış insan ve hayvan figürleriyle bezeli iri 

vazolar oluşturmaktadır. Her iki tabakada da bulunan yivli kısa veya uzun boyunlu, 

geniş ağızlı, yuvarlak karınlı, deve  tüyü kırmızı veya gri hamurlu iyi perdahlı ince 

bir işçilik eseri vazoların üzeri kabartma olarak yapılmış ana tanrıça, tanrı, boğa, 

keçi, eşek, antilop ve yılan figürleriyle bezenmiştir. Ana tanrıça figürü vazoların 

üzerine saçları rüzgârda savrulmuş, uzun yüzlü ve abartılarak yapılmış uzuvlarıyla 

stilize bir üslupta yapılmıştır. Genellikle kırmızı veya pembe hamurlu vazoların 

üzerine yüksek kabartma olarak yapılan beyaz boyalı boğa figürlerinin başları 

cepheden gövdeleri profilden gösterilmiştir. Bu çağ için şaşırtıcı ve eşşiz buluntular 

veren Köşk Höyüğü'nün, kabartma insan, hayvan figürleriyle süslü vazolarının 

benzerlerine başka merkezlerde rastlanmamıştır. Ritüel libasyonlar da (kutsal 

vazolar) kullanılmak için yapılmış bu vazolar Köşk Höyüğü'ne özgüdür. 2. katın 

tabanları altında toprak mezarlar bulunmaktadır. Bulunan sekiz intramural (organlar) 

gömmeden beşi çocuklara aittir. Bu mezarlara pişmiş toprak kaplar, çeşitli taş ve 

deniz kabuklarından boncuklar, hediye olarak bırakılmıştır. Bulunan kaplardan en 

ilginci bir çocuk mezarında bulunmuş olan siyaha yakın koyu gri hamurlu ve 

perdahlı, dikdörtgen formlu, dört ayaklı kâse ile özenle yapılmış kaşığıdır.  Bu 

mezarlar Köşk Höyüğü'nde de bu çağda yerleşim yeri içi gömmenin varlığını 

kanıtlamaktadır. Bu tabakada da bulunan alet ve silahların tümü başta obsidiyenden 
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olmak üzere çakmaktaşı, taş ve kemiktendir. Özellikle obsidiyenden yapılmış hançer, 

bıçak, ok ve mızrak uçları çok ince bir işçilik eseridirler. Bu merkezin zengin 

obsidiyen yataklarına sahip Melendiz dağlarının hemen yanında bulunmasından 

dolayı bu eserlere sahiptir. Bu çağda madenin yerini tutan bu değerli maddenin 

ticaretinin de yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu kültür alışverişini dini inanışlarda da 

görmekteyiz. Ana tanrıça ve boğa kültü Köşk Höyüğü'nde bulunmaktadır (Silistreli, 

1984).  

  1984 yılında devam eden kazı çalışmalarının amacı, daha önceki çalışmalarda 

belirlenen I-II. tabakaların altında bir başka tabakanın bulunup bulunmadığıdır. Bu 

nedenle kuzey ocağında, geçen iki dönemde açığa çıkarılan, fotoğrafları çekilip, 

planları çizilen ilk iki tabakanın mimarisi kaldırılmıştır. Planı kaldırılan II. tabaka 

mimarisi altından, yapım tekniği bakımından, I - II. tabaka mimarisinin benzeri, III. 

tabaka yapılarının taş temel üzerine kerpiç olarak yükselen iyi sıvalı duvarları açığa 

çıkarılmıştır. Dikdörtgen ve kareye yakın planlı bu üçüncü kat evlerinin iyi sıvanmış 

sert tabanın üzerinde, fırın tabanları, tandırlar, erzak küpleri, taş kaplar, söve taşları 

ve oldukları yerde kırılmış p. t. kaplar in situ olarak bulunmuştur. Başta obsidiyenden 

olmak üzere, taştan, kemik ve boynuzdan yapılmış alet ve silahlar da bu tabanlar 

üzerinde bulunmuştur. III. tabaka seramiği de bir önceki gibi tamamen el yapımıdır. 

Büyük bölümü, gene siyah, koyu gri, açık ve koyu kırmızı hamurlu tek renkli olup, 

ağzı açık fon üzerine koyu renklerle yapılmış geometrik motiflerle bezelidir. Bu çok 

renkli seramik motifleri bakımından II. Tabakadakilere göre çok zengindir. Bu katta 

da, II. tabakada olduğu gibi ince bir işçilik eseri, geniş ağızlı, yivli, kısa veya uzun 

boyunlu, yuvarlak karınlı, devetüyü, kırmızı, gri hamurlu, perdahlı vazoların üzeri, 

insan, boğa, inek, eşek, keçi, kaplumbağa, antilop, ağaç gibi oldukça yüksek 

kabartmalarla bezelidir. Bu çağda Anadolu ve Önasya'da başka bir merkezde 

görülmeyen zenginlikte, canlılıkta, tabiilikte karşımıza çıkan Köşk Höyüğü 

kabartmalı vazoları, doğaya sadık usta sanatçılar tarafından şüphesiz ritüel 

libasyonlar da kullanılmak amacıyla yapılmışlardır. III. katta bulunan toprak 

mezarlar, Köşk Höyüğünde yerleşim yeri içi gömmenin yaygınlığını kanıtlamaktadır. 

Toplam on üç mezardan beşi yetişkinlere, sekizi de çocuklara aittir.1984 mevsimi 

çalışmalarının en anlamlı buluntusunu oluşturan tahtında oturan ana tanrıça 
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heykelciği de bu alanda bulunmuştur (Resim 2.1). Başı boynundan kırılmış ana 

tanrıça, yuvarlak bordürlü başlıklı, iri badem gözlü, kemer burunlu, dolgun yanaklı, 

iri göğüslü, kalçalı ve baldırlı olarak şekillendirilmiştir (Silistreli, 1985). 

 
Resim 2.1. Tanrıça ve hayvan figürinleri (Öztan, 2006) 

 

Helenistik döneme ait olan, taş temel üzerine kerpiç olarak yükselen oldukça 

kalın bir duvar açığa çıkarılmıştır. Bu tabakanın bir özelliğini de, dokumacılığın 

varlığını kanıtlayan tezgâh ağırlıklarının bulunması oluşturmaktadır. Köşk Höyüğü 

kültürünün, Çatal Höyük Erken Neolitiği kadar, gerek mimarisi gerek seramiği ve 

diğer buluntuları bakımından gelişmiş bir kültürü yansıtmaktadır (Silistreli, 1985).  

1984 kazı mevsiminde açığa çıkarılan III. tabaka mimarisinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için kuzey ocağında bulunan II. tabaka mimarisi kaldırılmış ve bu 

kesimlerde de güzel örnekleriyle III. tabaka yapıları gün ışığına çıkarılmıştır. Erzak 
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ambarı açığa çıkarılmıştır. Bu ambarda üç adet iri çift kulplu küple daha küçük 

boyda bir adet tek kulplu küp vardır. Ayrıca bir küpün içinde çocuk kemiği içinde 

bulunan kemiklerden bir çocuk mezarı olduğu anlaşılan küpte ayrıca ölü hediyesi 

bırakılmış koyu renkli bir kâse bulunmuştur. Bu şekilde süslü başka vazo parçaları da 

aynı yerde bulunmuştur. Bu sene de III. kat tabanları altında dört çocuk, iki yetişkin 

mezarları bulunmuştur. Bu altı mezardan biri küp, biri taş sanduka, dördü basit 

toprak mezar tipindedir. Her mezara bir veya iki adet genellikle koyu renkli halka 

gibi tas, obsidyen veya kemikten alet ve silahlar ölü hediyesi olarak bırakılmıştır. 

Gömme adetleri açısından ilginç olan bir konu da basit toprak mezarda bulunan bir 

çocuğa ait kafatasının alçıya benzeyen bir madde ile sıvanıp kırmızı renkte boyanmış 

olmasıdır. Köşk Höyük'te yerleşim yeri içi (intramural) gömme uygulanmakta ve 

mezarlara bırakılan ölü armağanlarından Köşk Höyük sakinlerinin ölümden sonraki 

yaşama olan inançları anlaşılmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu III 

tabaka saptanmış, Anadolu ve diğer Önasya merkezlerinde görülmeyen, Kalkolitik 

ve Neolitik çağ sorunlarına ışık tutacak ilginç ve ünik buluntular ortaya konmuştur 

(Silistreli, 1986). 

1987 yılında yapılan çalışmalar büyük kuzey ocağında sürdürülmüştür. Köşk 

Höyük'te yaklaşık 30-40 cm. derinlikten sonra Neolitik ve Kalkolitik çağların 

doğrudan içine girilmektedir. Bugüne kadar yapılan kazılarda Höyükte üç tabaka 

sapsanmıştır. Kare ve dikdörtgen planlı yapılara bu sene bir yenilik olarak tolos 

olarak tanımlanacak iki yuvarlak planlı yapı gün ışığına çıkarılmıştır. Yaklaşık 3m. 

derinlikte ele geçen seramik örnekleri büyük bir değişiklik göstermemektedir. 

Seramiğin çoğunu 'koyu kırmızı, devetüyü, gri ve siyah hamurlu kaplar 

oluşturmaktadır. Az da olsa çok renkli parçalar da vardır. Köşk Höyük'ün en önemli 

buluntuları üzerleri kabartma olarak özenle yapılmış insan, hayvan figürleri ve çeşitli 

motiflerle bezeli iri vazolardır (Silistreli, 1988). 

Yerleşim yeri içi gömme geleneği varlığını sürdürmektedir. Evlerin tabanların 

altında özel eşyası ve yiyecek, içecek kaplarıyla gömülmüş 17 adet bebek ve çocuk, 

2 adet yetişkin mezar bulunmuştur. Bu 19 mezardan, ikisi pitos, kalanı basit toprak 

mezardır. Bu seneki önemli buluntulardan biri, III. kata ait iyi sıvalı bir banket 

üzerinde bulunan ve antropologların verdiği bilgilere göre 21-24 yaşlarındaki bir 
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kadına ait kafatasıdır. İlginç ve eşşiz olan durum kafatasının iskelete dönüştükten 

sonra, kil ve alçı karışımı maddeyle sıvanıp maske haline dönüştürüldükten sonra aşı 

boyasıyla sıvanmış olmasıdır.  İkinci önemli buluntu ise, II. kata ait kült yeri (Mabet) 

oluşturmaktadır. Dikdörtgen planlı, düzgün eşikli ve kapılı, iki bölmeli kült yerinin 

içinde yer alan banket üzerinde özenle dizildikleri kesin olan boğa ve ineğe ait 

kemikler ve boynuzların arasında belki de tanrı olabilecek ince uzun gövdeli, sivri 

başlıklı, bir elinde asa tutan kabartma insan figüriyle süslü bir vazo parçası in situ 

durumda ele geçmiştir (Silistreli, 1988). 

1988 çalışmaları yine büyük kuzey ocağında sürdürülmüştür. Açığa çıkarılan 

yapıların çok özenle örülmüş keskin köşeler yapan oldukça yüksek olarak korunmuş 

taş temelleri ele geçirilmiştir. Yapılar dikdörtgen ve kareye yakın bölmelerden 

oluşmuştur. Çalışma döneminde seramik büyük bir değişiklik göstermemektedir. Bu 

senenin en önemli ve anlamlı eserlerinden biri de açmanın kuzeybatı kesiminde II. 

kat tabanı altında bulunan bir mezarda ele geçen, uzun başlıklı, çekik gözlü, dolgun 

yanaklı, hafifçe gülümseyen, ellerini göğsünde kavuşturmuş, oturan tanrıça 

heykelciğidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Köşk Höyük'te dört yapı katı 

saptanmıştır. Bu yapı katları arasında mimari ve seramik bakımından bir fark yoktur 

(Silistreli, 1989). 

1989 yılı Köşk Höyük kazı çalışmaları büyük kuzey ocağında yer alan 

kuzeydoğu ve kuzeybatı açmaları ile güney kesiminde de sürdürülmüştür. Burada 

yapılan kazılarda yüzeyden 25-30 cm derinlikten itibaren I. yapı katının mimarı 

kalıntıları çıkmaya başlamıştır. Sürdürülen çalışmalar sonucu 1. yapı katının iyi 

sıvalı sert tabanları açığa çıkarılmıştır. Taş temel üzerine kerpiç olarak yükseldikleri 

anlaşılmış olup sağlam olarak günümüze ulaşmamıştır. Bu yapı katında kuzey-güney 

yönünde yer alan ve aynı aks üzerinde 3 fırın ile önlerindeki yuvarlak çok sert iyi 

sıvalı ateşlik yerleri bulunmuştur. Rastlantı sonucu ortada yer alan fırın, üst tarafı da 

dahil olmak üzere sağlam olarak gün ışığına çıkmıştır. Fırınların yanlarında iyi sıvalı 

yuvarlak formlu ambarlar bulunmaktadır. 1. yapı tabanı üzerinde in-situ olarak 

öğütme taşları dibekler, taş kaplar, havan, havan elleri ve tabanında taş bulunan ağaç 

dikme yerleri, çoğu gri-siyah azı deve tüyü hamurlu seramik parçaları, erzak küpleri 

gün ışığına çıkarılmıştır (Silistreli, 1990). 
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2002 yılı Köşk Höyük kazılarında 1. Höyükte biri kuzeybatı-güneydoğu, 

diğeri kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan iki sokağın olduğu anlaşılmıştır. Bu 

sokakların bir yanına, bitişik olarak inşa edilen yapılar, bir oda ve depodan oluşan bir 

planın farklı ölçülerdeki uygulamalarıdır. 2000 yılı kazıları sırasında toplanan 

örneklerin, Heidelberg Üniversitesi laboratuarın da yapılan analizlere göre III. katın 

tarihi M. Ö. 5600- 5380±38'dir. I. ve III. katlarda bulunan tasvirler, Köşk Höyük 

ekonomisinin büyük çaplı tarım ve hayvancılığa bağlı olduğunu göstermektedir. I. 

katta bulunan inek figürini hayvansal ürünlerin de işleme konduğunun göstergesi 

olabilir. 2002 yılında ele geçirilen 51 mezardan 30 tanesi I.ve II. katlara aittir. Toprak 

ve taş sanduka tiplerindeki 21 mezar Geç Roma- Bizans ve İslam dönemlerindendir 

(Özkan ve diğ., 2003). 

2003 yılı kazıları höyükte üç alanda sürdürülmüştür. Höyüğün doğu 

yönündeki sınırını belirlemek amacı ile doğu terasta üç sondaj açılmış, üçünde de ana 

kayaya kadar ulaşılmıştır. Erozyonla çok aşınmış olmasına karşın, açmalarda 50-80 

cm. arasında değişen dolgularda höyüğün I. katı ile çağdaş yapı kalıntılarına 

rastlanmıştır (Öztan ve diğ., 2005). 

I-J/12-13 karelerindeki kazılar, yerleşimin Erken Kalkolitik Çağda terk 

edilmesinden sonra aralıklarla yeniden iskân edildiği iki farklı kültür dönemi 

hakkında bilgi vermiştir. Bu alandaki tabakalaşma aşağıda verilmiştir:   

1. Bizans 

2. Roma 

3. Erken Kalkolitik (Şekil 2.1.) 
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Şekil 2.1. Bizans, Roma, Erken Kalkolitik yapılar(Öztan ve diğ., 2005) 
 

Bizans yapısı tek mekânlı gibi görünen kuzeydoğu-güneybatı yönünde 

uzanan bir yapıdır. Taş duvarları 60 cm. genişlikte olup içten çamur harçla balık 

kılçığı şeklinde örülmüştür. Aralara konan bazı iri taşlar bu düzeni bozsa da, genelde 

bütün duvarlarda aynı sistem uygulanmıştır (Resim 2.2). Duvarların dış yüzü kabaca, 

taşların üst üste yığılması ile yapılmıştır. Genişliği 7m.dir. Açma dışında kalan 

güneydoğu duvarı saptanamadığından, uzunluğu belirlenememiştir. Doğu duvarının 

açma kenarına girdiği kısma yakın dik olarak konmuş iri bir blok kapı sövesi olarak 

kullanılmış olmalıdır. Üstünde dikdörtgen şeklinde biri büyük diğeri küçük iki niş 

olan Geç Roma Devrine ait bu mimarî parça, yapıda ikinci kez kullanılmıştır. 

Yapının içindeki dolguda herhangi bir buluntuya rastlanmamış olması, tarihi 

konusunda kesin bir yargıyı olanaksız kılmaktadır. Ancak yapının, hemen altındaki 
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Roma Çağına ait büyük binanın bir kısmını tahrip ederek onun içine oturması, Roma 

Çağından sonra yapıldığını göstermektedir. Yapıda ikinci kez kullanılan mimarî 

parça ve höyük eteğinde açığa çıkarılan Bizans Devri taş sanduka mezarları göz 

önüne alındığında, Köşk Höyük’ün bu en geç yapısının Bizans Devrine ait olduğu 

anlaşılmaktadır (Öztan ve diğ., 2005). 

 

 
Resim 2.2. Bizans yapısı(Öztan ve diğ., 2005) 

 

Roma dönemi yapısı kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Bu 

büyük binanın 130-160 cm. arasında değişen kalınlıklardaki taş temelleri 260 cm. 

yükseklikte korunmuştur. Duvarların her iki yüzü bazıları düzgün kesilmiş iri 

taşlardan çamur harçla örülmüştür. Araları daha küçük taş ve molozla 

doldurulmuştur. Duvarların üstünün kerpiç olarak devam ettiği taş temel üstündeki 

korunmuş tek sıradan anlaşılmaktadır. Kerpiç duvar, taş temele göre daha dar olup 

her iki taraftan yaklaşık olarak onar santim içeriden örülmüştür. Yapıda 35x35x16 

cm. ölçülerinde kerpiç kullanılmıştır (Resim 2.3). Bütün duvarlar birbirine dik açı ile 

bağlanmaktadır. Ele geçirilen duvarlar ve belirlenen temel izleri yapının bu kesimde 

11 odasının var olduğunun göstermektedir. Koridorun kuzeyinde yer alan ve eğimli 

araziye oturan mekânlarda taban ve kapı yeri saptanamamıştır. Bu nedenle, en 

azından kuzeydeki mekânların yapının bodrumuna ait olması gerekmektedir. Yapı 

arasında çatı kiremitleri, döşeme tuğlaları, birkaç terra sigillata parçası, kırmızı 

renkte yapılmış konsantrik daire bezekli bir çanak parçası, siyah glazürlü yassı bir 

tabak parçası ile Niğde yöresinden tanıdığımız ve Helenistik Dönem içine kadar 

yapımları sürdürülen geç Demir Çağı kap parçaları bulunmaktadır. Bu parçalar 
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yapının M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren Roma Çapına kadar uzanan geniş bir zaman 

diliminde kullanıldığını göstermektedir (Öztan ve diğ., 2005). 

 

 
Resim 2.3.Roma dönemi taş temelleri ve korunan kerpiç duvarları(Öztan ve diğ., 

2005) 

 

Höyüğün güney yönünde, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Erken 

Kalkolitik Çağa ait ev (Şekil 2.2) sırasının batısındaki I. evin tamamı ve V. ev açığa 

çıkarılmıştır. I. Ev: Çoğu komşusu gibi bu ev de iki evrelidir. Bina ilk yapıldığında 

yaklaşık 6x 9.75 m. Ölçülerinde düzensiz dikdörtgen biçimlidir. Kuzeybatısından 

geçen yola açılan kapısı 1 m. genişliğindedir. Kapının dışında sokak üstüne yapılmış 

1.40 m. çapındaki silolardan batıdaki doğrudan evin dış duvarına, batıdaki ise bir 

yandan da II. evin çıkıntı yapan duvarına dayanmıştır. Sokaktan bir basamakla 

girilen evin tabanı üstünde, girişin hemen kuzeydoğusunda 1.60 m. çapında bir fırın 

bulunmaktadır. Aynı konumda kuzeybatı köşede yarım daireye yakın bir biçimde 

kilden yapılmış bir depo yer almaktadır. Uzun yan duvarları eğridir. Bunlardan 

güneydoğu duvarı, arka duvara bağlanan köşeye yakın kısımda bir dirsek yaparak içe 

dönmektedir (Öztan ve diğ., 2005). 
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Şekil 2.2. Erken kalkolitik dönemin evleri (Öztan ve diğ., 2005) 
 
 

2004 yılı kazıları önceki yıllarda açığa çıkarılan I. kat mimarisinin devamının 

incelenmesi amacı ile biri kuzeyden diğeri doğudan gelen iki ev sırasının birbirlerine 

yaklaştığı H/13 plan karesini kazarak aradaki ilintiyi saptamak amaçlanmıştır. H/13 

plan karesinde, n H-I/ 12 karelerinde 11 mekânı saptanmış olan Geç Demir 

Devri/Erken Helenistik binasının temellerine ait parçaların uzantıları belirlenmiştir. 

Bazı kısımlarda temel taşlarının sökülmesi nedeniyle önceki yıl kazılan yapı ile 

bağlantıların yok olduğu görülmüştür. Binaya ait malzeme arasında kiremit parçaları 

ile dışı sarı astarlı içi derin çark izleri taşıyan parçalar dikkati çekmektedir (Öztan ve 

diğ., 2006). 
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2005 yılı kazıları esas olarak ikisi yerleşimin güneyinde (güney ve güney 

batıda), biri doğuda olmak üzere üç alanda yoğunlaşmıştır. Plan karelerin kuzey 

yarısında bu tabanın bir bölümü kaldırıldığında hemen altından I. kata ait kalıntılara 

rastlanmıştır. Bu geç yapı tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiş alanda Erken 

Kalkolitik Çağa ait bir yapının duvarlarının bir kısmı ile ocak yerleri bulunmaktadır. 

Doğu yönündeki üç ocaktan ikisi kil sıvanarak, biri küçük taşlardan örülerek 

yapılmıştır. I. katın diğer yapıları gibi kalın bir yangın dolgusu içindeki bu 

donanımlardan kuzeydeki ocak ana kaya üstüne oturmaktadır. Taş örülü ocağın 

hemen önündeki seki üstünde farklı ölçülerde üç kap yeri bulunmaktadır. Batı tarafta 

ise yapının kapı eşiğine ait bir parça korunabilmiştir. Bu yapının enkazı içinde 

kemikten üç bız, boynuzdan bir sap, pişmiş topraktan iki minyatür kap, hematitten 

bir perdah taşı ve akikten yapılmış domuz başı şeklinde kolye tanesi ele geçirilmiştir. 

III. kata ait evlerin güneyinde kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bir sokak 

bulunmaktadır. Bazı kısımlarda daralıp 0.5 m.ye düşerken bazı yerlerde 2.0 m. kadar 

genişleyen sokağın bugüne kadar açılan kısmı 30 m. ye ulaşmıştır. 5 ve 6. odaların 

güneyinde genişlik daha da artmaktadır. Buraların aynı zamanda çöplük olarak 

kullanıldığı dolgu içindeki kül, kemik, kırık kap parçaları ve obsidyen atıklarından 

anlaşılmaktadır (Öztan ve diğ., 2007). 

2005 yılında yapılan kazılar sırasında açığa çıkan 11 mezardan altı tanesi 

Ortaçağa aittir. Ortaçağ mezarları yerleşimin doğu ve kuzey yönünde yoğunlaşmıştır. 

Özellikle doğudakiler, eğimli bir alanda oldukları için erozyon nedeniyle yüzeye çok 

yaklaşmış ve daha fazla tahribata uğramıştır. Daha derinde olanları ise çoğunlukla 

Neolitik tabakalara kadar ulaşmış ve çoğu yerde onları tahrip etmiştir. Bu 

mezarlardan ikisi toprak olup çocuklara aittir. Bir başka toprak mezara gömülmüş 

yetişkin bireyin başı ve ayakları yoktur. Yanına ikinci bir bireyin parçaları 

konmuştur. Aynı alandaki bir diğer mezar bir çocuk için hazırlanmış taş sanduka 

biçimlidir. Yine taş sanduka biçimli bir mezara gömülmüş yetişkinin başı ve sağ 

bacağı kayıptır. Bu bireyin sol bileğinde birisi kırık, iki cam bilezik bulunmaktadır 

(Öztan ve diğ., 2007). 

Köşk Höyük kazılarında Silistre tarafından açığa çıkarılan hayvan kemikleri 

incelenmesi de yapılmıştır. Arkeozoolog Dr. Benjamin S. Arbuckle tarafından 
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yapılan çalışmalarla tüm buluntular tabaka ve buluntu yerlerine göre 

değerlendirilmektedir. Köşk Höyük’te I-V. tabakalarda bulunan çeşitli hayvanlar 

evcil ve yabanî türlerdedir. En yaygın olan hayvan koyun/keçidir. Bunları çokluk 

sırasına göre yabanî at, sığır, yabanî eşek, tavşan, geyik, köpek, domuz, tilki ayı ve 

küçük etçiller izlemektedir. İlk belirlemelere göre sayısal olarak en fazla koyun/ keçi 

bulunmasına karşın etinden en fazla yararlanılan hayvanlar inek/ sığır ve attır. Öte 

yandan Neolitik Dönem boyunca beslenme amacı ile genç yaştaki koyunlar 

kullanılırken keçilerin daha yaşlı olarak tüketildiği görülmektedir. Bu da keçiden 

elde edilen yan ürünlerin daha fazla kullanıldığını göstermektedir (Öztan ve diğ., 

2007). 

2006 yılı kazıları yerleşimin güney, doğu, kuzey kenarlarında ve 

merkezindeki beş ayrı alanda yapılarak I-IV. tabakalar incelenmiştir. Güneybatı ve 

güneyde olmak üzere iki ayrı alanda yürütülmüştür. Ev yerleşiminden kemikten 2 

bız, birer kirmen kanadı, boynuzdan sap, taştan iki yassı balta, pişmiş topraktan bir 

tanrıça figürini, 5 ağırşak, birer maşrapa, çömlek, minyatür kap ile tümlenebilecek 

çok sayıda kap bulunmuştur. Yerleşimin kuzey yönünde Prof. Dr. U. Silistreli 

tarafından kazılan I-III. tabakalara ait yapılar bulunmaktadır. Bu kesimde zamanla 

bozulan açma kenarlarında Ortaçağa ait iki taş sanduka mezarın duvarları ortaya 

çıkmıştır. Çocuklara ait olan bu iki taş sanduka mezar dışında aynı alanda Ortaçağın 

toprak mezarları da bulunmaktadır. I. tabakaya ait olan mezara bir genç 

gömülmüştür. Antropolog Prof. Dr. Metin Özbek’ in belirlemelerine göre 14-15 

yaşlarındaki bu çocuk toprak mezara hocker olarak yatırılmıştır. Üstüne büyük 

ölçüde aşı boyası dökülmüştür. En az üç sıra halinde 2 mm. çapında boncuklardan 

olan kolyesi, iki bileğindeki aynı tarz boncuklardan yapılmış bilezikleri ile birlikte 

gömülmüştür. Bu mezarın ait olduğu evin kuzeyindeki eğimli alanda, bir başka yapı 

‘XXII. ev’ olarak adlandırılmıştır. Ortaçağ mezarları ve erozyon nedeniyle evin 

kuzey duvarı ve büyük odasının yarısı tamamen, doğu duvarı kısmen yok olmuştur. 

Genel hatları ile I. tabaka konutlarına benzeyen bu ev de bir büyük oda ve onun 

arkasındaki depodan oluşmaktadır. Büyük odada seki, iki kil kutu, bir küçük depo ve 

ortada ısınma ocağı bulunmaktadır. Tavanı taşıyan dört dikmeden üçünün yeri 

korunmuştur. Diğer evlerde giriş yanındaki duvara oyulmuş niş XXII. evde büyük 
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odadaki küçük deponun içinde yer almaktadır. Odanın her tarafına dağılmış durumda 

yerinde kırılmış kaplar arasında öğütme ve ezgi taşları, havanelleri vardır. 

Boynuzdan bir sap ile şimdilik tümlenebilen birer maşrapa, fincan ve çömlek bu 

evin diğer eşyalarıdır (Öztan ve diğ., 2008). 

III. tabaka yapılarından dört oda, tabanlarına kadar temizlenmiştir. Kuzey 

yönüne paralel inşa edilmiş, birbiriyle bağlantılı bu dört oda aynı eve aittir. 

Kuzeydeki ince uzun dikdörtgen planlı mekân evin dışa açılan asıl odasıdır. 

Kuzeybatı köşesinde bir seki, güneybatı köşesinde diğer odaya geçilen yüksek 

basamağın kıyısında çeyrek daire biçimli ikinci bir seki bulunmaktadır. Batıda birbiri 

ile bağlantılı iki küçük oda, güneyde ise ana oda uzunluğunda üçüncüsü 

bulunmaktadır. En dipteki dışında bütün odalarda çömlek, çanak, meyvelik biçimli 

kaplar tamamı kırılmış durumda tüm tabana dağılmıştır. İçlerinde az sayıda 

kabartmalı ve boya bezekli olanlar da mevcuttur. İki havaneli ve bir kemik bız evin 

diğer buluntularıdır. Höyüğün kuzeydoğusunda, yamaçtaki bu alanda Ortaçağa ait 

basit toprak ve taş sanduka mezarlar bulunmaktadır. Kazılardan önce yerleşimin 

doğu kıyısında sürdürülen tarımsal faaliyetler nedeni ile büyük ölçüde tahrip edilmiş 

mezarların çoğunda kafatası olmadığı gibi, kemikler de dağınık durumdadır. Önceki 

yıllarda kazılan I-J/9 plan karelerindeki evlerin kuzeyinde III. Tabakaya ait yeni bir 

ev açığa çıkarılmıştır. Kuzey kenarı Ortaçağ mezarları nedeniyle tahrip edilmiş bu ev 

dört odalıdır. I/11 plan karesinde III. tabakaya ait bir evin iki odası saptanmıştır. 

Bunlardan büyük odanın iki evreli olduğu anlaşılmaktadır. Büyük odada kuzeybatı 

köşede bir ocak, güneydoğu köşede bir kil kutu ve hemen yanında ufak bir işlik 

bulunmaktadır. Bu odanın güney duvarı kapı hizasından güneye doğru bir niş 

yapacak şekildedir. Güneydeki kapıdan 2. odaya geçilmektedir. Önceki yıllarda 

kazılmış olan bu 2. oda da nişin arkasındaki çıkıntı dışında dikdörtgen biçimlidir. 

İkinci evrede evin H/10 plan karesinin batısına giren kısmına küçük bir odacık daha 

eklenmiştir. İşlikler Köşk Höyük’te boncuk işleme ve boyama âdetinin köklü bir 

geleneği yansıttığını kanıtlamaktadır. Kırılmış durumda farklı boyutlarda çoğu çanak 

olan çok sayıda kap, boynuzdan bir sap, yabanî at parmağı kemiğine işlenmiş bir 

idol, biri sileks diğerleri obsidyenden üç ok ucu ele geçirilmiştir. Çöp çukurlarında 
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yabanî at ve eşeklerin kemiklerine ait kalıntıların çok fazla olması dikkat çekicidir 

(Öztan ve diğ., 2008 ). 

2007 yılında kazılar yerleşimin güney, merkez ve kuzeyindeki üç farklı 

alandaki değişik plan karelerde yürütülmüştür. 600 m2 lik bir alanda Ortaçağ, Roma, 

Demir Çağı ve Erken Kalkolitik Çağa ait yapılar açığa çıkarılmıştır (Öztan ve diğ., 

2009). 

 
2.2. Arkeolojik Yerleşimlerde, Mikromorfolojik ve Mineralojik Analizle İlgili      

            Çalışmalar 

 

 Mikromorfolojik, petrografik ve mineralojik yöntemlerle Anadolu’da yapılan 

az sayıda araştırmaların başında Dinçol ve Kantman’ın (1968) çalışmaları gelir. 

Dinçol ve Baykal (1969) Gedikli Karahöyük’ün nekropol kesiminde açığa çıkan 

kremasyon (yakılarak gömü) mezarlarında ele geçen seramiklerin petrografik 

analizlerini söyleyebiliriz. 

 M.S. Tite (1972) seramik analizleri üzerine çalışmıştır. Tite (1989).ayrıca, 

İznik Seramikleri’nin Üretim Metodları adlı çalışmasında İznik ve Kütahya 

Seramikleri’nin çamur, astar ve sır bileşimlerinin kimyasal yapıları üzerine 

çalışmıştır. 

 Coutois ve Velde (1981), Kıbrıs beyaz astarlı seramik kaplarının petrografik 

ve elektron mikroskobu ile incelemesini yapmışlardır. 

 Olcay Birgül (1981)  İkiztepe ve Değirmentepe’nin Erken Tunç, Kalkolitik ve 

Demirçağ seramik parçaları üzerine inceleme yapmıştır. 

 Türkmenoğlu ve ark. (1985) Değirmentepe seramiklerinin mineralojisini ve 

petrografik analizlerini yapmışlardır. Alkım ve ark. “İkiztepe (Samsun) seramik ve 

kil eser element analiz çalışmalarında seçilen seramik ve kil yatağından alınan 

örnekleri analiz ederek elementsel içeriklerini araştırmışlardır (Alkım ve ark., 1985).  

Demirci (1985) Arkeolojik topraklara ve seramiklere kimyasal, yapısal 

analizler yaparak topraktaki taneciklerin şekil ve büyüklük dağılımının örnekten 

örneğe değiştiğini saptamış ve seramiklerin mikroskobik özellikleri yönünden 

gruplandırılması olasılığını vurgulamıştır. 
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Yeğingil ve Kapur (1986), Adana’nın güney bölgesinde ele geçen seramikler 

üzerinde TL uygulaması yapmıştır. 

Sakarya ve ark. (1990) 12. ve 13. yüzyıl Samsat seramiklerini çalışmışlar ve 

fırın teknoloji ile mineralojik içeriklerini ortaya koymuşlardır. 

Kapur ve ark., (1992) İkiztepe Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı seramiklerine 

minarelojik ve mikromorfolojik analizler uygulamışlardır . 

16. yüzyıl İznik seramikleri üzerinde polarize ve elektron mikroskopisi 

yöntemlerini kullanarak psödovolastonit ve forsterit gibi yüksek sıcaklık mineralleri 

Kapur ve ark., (1993; 1995) tarafından arkeometrik yaklaşımla saptanmıştır. 

Aloupi ve ark. (1994), Atik siyah astarlı seramiklerin ayrışma etkileri üzerine 

çalışmışlardır. 

Selçuklu ve Osmanlı Çinilerinin mineralojik ve mikromorfolojik 

farklılıklarını incelemiştir Sakarya (1999) tarafından incelenerek dönem 

seramiklerinde yaygın hammadde kullanımı saptanmıştır.  

Adıyaman Samsat Seramikleri’nin mineralojisi üzerine yapılan çalışmada, 

seramikler üzerine total elementsel analizler, tarama elektron mikroskopisi ve X- 

ışını kırınımı analizleri yapılarak seramikler arkeometrik yönden değerlendirilmiştir 

(Yücetaş, 2000). Yücetaş (2000), seramiklerin mineralojisi üzerine yaptığı çalışmada 

kullanılan hammaddelerin Kalkolitik Çağ’dan Erken Bizans’a kadar benzerlik 

gösterdiğinin, buna karşın Osmanlı Döneminde farklı katlar ve sırlar kullanımıyla 

değişik bir kaynak kullanıldığını veya seramiklerin ithal olabileceklerini ortaya 

koymuştur.  Bu çalışmada seramiklerde kullanılan hammadde ve teknolojik 

özelliklerin saptanabilmesi için seramikler arkeometrik yönden değerlendirilmiştir.  

Arslanoğlu (2001), Amik Ovası Tell Kurdu E-Evresi Seramikleri üzerine 

yaptığı çalışmada, seramiklerin termoluminesans (TL) yöntemi ile tarihlendirilmesini 

ve mineralojik, mikromorfolojik özelliklerini saptamıştır . 

Kızılarslanoğlu (2002),Gözlükule (Tarsus) Kazısı Etütlük Erken Tunç Çağı 

Seramikleri Mikromorfolojik yönden ele alarak üretim teknolojileri üzerinde 

yorumlar yapmıştır. 
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Yavuz (2003), Taşucu Aslan Eyce Amphora Müzesinde bulunan Suriye, 

Filistin, Kartaca Amphoralarının tipolojisini hazırlayarak amphoraların mineralojisi 

ve mikromorfolojisi üzerine çalışma yapmıştır. 

Akyol ve ark. (2005), Zeugma Arkeolojik Alanı A Bölgesi Duvar Resimleri 

Analizleri konusunda çalışmalar yürütmüşler, buna karşın günümüze değin Zeugma 

Antik Kentinde ortaya çıkarılan diğer eserlerle ilgili olarak Arkeometrik çalışmalar 

yapılmamıştır.  

Akça ve ark. (2009), Çatalhöyük seramiklerinin mikromorfolojik 

çalışmasında seramiklerde organik kökenli katkıların olduğu ve bunların söz konusu 

dönemde Çatalhöyük bölgesinde yaygın olan sazlık kökenli bitki, materyali 

olduklarını saptamışlardır. 

Akça ve ark. (2010), Urartu seramikleri ile Roma Terra Sigilattalarını 

karşılaştırılark teknolojik ve hammadde farklılıklarını benzerliklerini ortaya 

koymuşlar ve Urartuların hammadde seçiminde yüksek bilince sahip oldukları 

saptamışlardır. 

Bugün Çukurova Üniversitesi, Arkeometri Anabilim Dalı ile Ortadoğu 

Teknik Üniversitesi, Arkeometri Anabilim Dalları, Fizik ve Jeoloji Mühendisliği 

Anabilim Dallarıyla ve diğer, çalışma konularıyla ilgili olan bölümlerle (Biyoloji, 

İnşaat Mühendisliği, Kimya ve Ekonomi) bir bütün halinde çalışmalarını sürdürerek 

Çevre Arkeolojisi, Pedo-Arkeoloji, Seramik Mikromorfolojisi, Neolitik ve Antik 

Seramik Yapım Teknikleri, Tarihlendirme, Kil Mineral Analizleri gibi konularda  

interdisipliner yaklaşımlarla bütünleşmektedirler. 
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3. MATERYAL VE METOD 

 
3.1. Materyal 

 
3.1.1. Höyükler  

 
 Toprağa bağlı yerleşmelerin, aralarında doğal afetler, savaş etmenlerininde 

bulunduğu değişik nedenlerle yıkılıp, toprakla kapanması ya da üzerine yeni 

yerleşimlerin kurulmasıyla ve zaman içerisinde onların kalıntılarıyla oluşmuş 

tepelere höyük denir (Başaran,1998). Arapçada “Tell”, “Tal” ya da “Til”, İngilizcede 

mound, Farsça ve Perslerde tepe, Almancada wohnhügel, batılılarda “Magula”, 

Anadolu’da höyük veya hüyük diye adlandırılmıştır. Höyüklerin karakteristik 

özellikleri, birbirlerine yakın coğrafi ve iklim şartlarının yerleşmeye uygun, 

toprağının verimli ve konumunun su kaynaklarına yakın olmasıdır (Pekman, 1983). 

 Paleolitik dönemde insanlar henüz yerleşik düzene geçmemişler, çoğunlukla 

da ağaç kovuklarında ve mağaralarda barındıklarından (Başaran, 1996) höyüklerde 

paleolitik döneme ait kalıntılar bulunmamaktadır. Neolitik Çağ’da yerleşik düzene 

geçişte ve diğer tarih öncesi çağlar boyunca evler kerpiçten yapılmıştır (Akurgal, 

1993). Zamanla bunların üzeri bir toprak katmanıyla kaplanmış ve çoğu zamanda bu 

yıkıntının üstüne başka bir topluluk gelerek yerleşmiştir veya yıkılan kent yeniden 

imar edilmiştir. Toplulukların hep aynı alana gelip yerleşmelerinin nedenleri; yörenin 

coğrafi özellikleri, toprak verimliliği, iklim koşulları ve bölgedeki suyun durumudur 

(Başaran, 1998).  

 Höyüğün oluşmasında en büyük etken kerpiç ve ahşap malzemedir. Yeni 

gelen toplulukların eski yerleşimin hemen üzerine kenti inşa etmelerinin en önemli 

nedenleri; 

a) Kendi yapılarında kullanacakları ahşap malzemenin hazır olması, 

b) Kerpiç duvarlar yıkıldığında kerpiçin çabuk dağılması ve eski yerleşimin 

rahatlıkla düzleştirilmesiyle yeni yapılacak konut için düz alan elde 

edilmiş olması, 

c) Kerpiç üzerine oturan yeni konutlar yerleşim yüzeyinin sıcak olması 

nedeniyle yabani otların büyümesinin büyük oranda engellenmesi, ve 
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d) Höyüklerde oluşan yükselti ile de yağmurlu ortamlarda konutun içine 

suyun girmesinin önlenmesidir. 

Doğal olmayan bu tepeciklerin en önemli özelliği üzerinde ve çevresinde çok sayıda 

çanak çömlek parçasının olmasıdır. Çanak çömlekler, insanlık tarihinin en eski ve en 

önemli kültür varlığıdır. Höyüklerde özellikle yağmurlar çanak çömlek parçaları 

üzerindeki toprak ve kerpici temizlemekte ve böylece höyüğün üzerlerinde yoğun bir 

şekilde çanak çömlek parçalarının açığa çıkmasını sağlamaktadır. Höyüklerdeki 

çanak çömlek buluntular, orada var olmuş kültürlerin özelliklerini yansıttığı için 

höyüğün kültür tabakalarını ayırt etmede ve tarihlendirmede önemli bir yer 

tutmaktadırlar. 

 Höyükler insanların yerleşik hayata geçmelerinden itibaren günümüze kadar 

tarihin karanlık sayfalarını barındıran arkeolojinin bilgi bankalarıdır.  

 

3.1.2. Köşk Höyük 

 

Köşk höyük, Niğde İli, Bor İlçesi’ne bağlı Bahçeli Beldesi’nin 

kuzeydoğusunda, doğal bir yükseltinin kuzey yamacında yer almaktadır (Şekil 3.1.). 

Yerleşim, 1964 yılında bölgede yapılan bir yüzey araştırması sırasında Richard 

Harper ve Margaret Ramsden tarafından saptanmıştır. Lann Todd, 1965 yılında  

yerleşim yerinde elde etmiş olduğu yüzey buluntularını yayınlanmıştır. Köşk 

Höyüğü, yerleşim yerinin eteğinde yer alan kaynak nedeni ile, Köşk Pınarı olarak 

adlandırılmıştır (Todd 1980:41-42,46,77-80). Yerleşimin batı yamacına yakın bir 

yerde,1980 yılında Devlet Su İşleri tarafından açılan bir su sondajı sırasında bazı 

buluntuların açığa çıkması üzerine Niğde Müzesi Müdürlüğü ve Prof.Dr. Uğur 

Silistreli’nin katılımı ile başlanan kazılar 1981-1982 yıllarında sürdürülmüştür. Prof. 

Dr. Silistreli başkanlığında 1983-1990 yılları arasında devam ettirilen kazılara, onun 

vefatı ile ara verilmiştir. 1995 yılında tekrar başlanan kazılara, Niğde Müzesi 

Müdürlüğü ve Aliye Öztan başkanlığında devam edilmektedir (Öztan, 2007). 
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Şekil 3.1. Çalışma alanının konumu 

 

3.1.2.1. Doğal Çevre ve Konum 

 

Niğde İli’nin güneyinde, deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.100m olan 

Bor Ovası yer alır. Holosen alüvyonlarla kaplı bu ovanın doğusundaki yükseltiler 

Neojen tüflü kalker yapılara sahiptir. Uzun Tepe’nin kuzeye doğru alçalan ucu, 

Niğde-Adana karayolu yapılırken kesilmiştir. Köşk Höyük, bu kesik parçanın kuzey 

ucundaki yamaçta oluşmuştur (Resim 3.1.). Kalker yapı içinde irili ufaklı birçok su 

kaynağı bugüne kadar çevresine yaşam sunmuştur. Höyüğün batı kıyısında bu 
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kaynaklardan biri bulunmaktadır. Yerleşimin oluşmasında en önemli etken bu su 

kaynağıdır. Ayrıca bu alan, çevredeki tarıma elverişli topraklarla çevrilidir ve o 

dönemlerde var olduğu anlaşılan yakındaki ormanların sunduğu diğer olanaklarla 

birlikte  obsidyen kaynaklarına kolay ulaşılabilecek bir noktadadır (Öztan, 2007). 

 
 

Resim 3.1. Köşk Höyük kazı alanının genel görünümü 

 

3.1.2.2. Tabakalanma 

 

 Yerleşimin oturduğu kayalık, kuzeybatı ve batıda daha dik, doğuda az bir 

eğimle alçalmaktadır. Bu topoğrafik özellik, kayalığın uç kesimine ilk kez Çanak 

Çömlekli Neolitik Çağ’ın ortalarından itibaren yerleşildiğini ortaya koymuştur. Bu 

dönemden başlayarak, yerleşime açılan höyük, Erken Kalkolitik’in başlarına kadar 

süreklilik göstermektedir. M.Ö. 5000 yıllarında geçirdiği yangından sonra bölge 

tamamen terk edilmiştir, buna karşın, yerleşimin bir kısmındaki yeni binaların Geç 

Demir Çağın’dan itibaren yapıldığı, çalışmalar sonucunda anlaşılmıştır. Höyüğün en 

yüksek yeri olan güney kesimine çoğu üst üste olmak üzere, birçok bina yapılmıştır. 

Önce Geç Demir Çağın’da daha sonra aynı alana Geç Helenistik Çağ’da çok odalı 

büyük bir yapı inşa edilmiştir. Roma döneminde de bu yapılar kullanılmıştır. Uzun 

Tepe’nin batı yamacı ile Köşk Höyük’ün doğu, kuzey ve batı yamaçları Geç Roma 
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ve Bizans dönemlerinde mezarlık olarak kullanılmıştır. Aynı amaçlı kullanıma uzun 

bir aradan sonra Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde bir süre daha devam edilmiştir 

(Öztan, 2007). 

 

3.1.2.3. Mimari 

 

 Neolitik dönem, Köşk Höyük yerleşimcilerinin, kayalığın kuzey yamacını 

düzelterek, ilk konutlarını bu düzlüklere yaptıkları belirlenmiştir. Yerleşimde 

gelişme doğu ve güneye doğru olmuştur. Neolitik dönem mimarisi bütün tabakalarda 

ortak özelliklere sahiptir. İnşaat materyali çevrede yoğun bulunan kireçtaşıdır. III ve 

V. tabakalarda düşük düzeyde de olsa kerpiç kullanılmıştır. Duvarlar orta boy 

taşlardan tek ya da çift sıra halinde çamur harçla örülür, kalın bir sıva tabakası ile 

düzgünce kaplanır. Duvarlar çoğunlukla toprak sıvalı bırakılmıştır. Az sayıda 

duvarda beyaz badana veya açık turuncu boya kullanıldığı anlaşılmaktadır (Öztan, 

2007). II.-IV.  tabakalardaki konutlar dikdörtgen, yamuk veya kareye yakın planlı 

odalardan oluşur. Oda sayıları iki ile dört arasında değişir. Büyük odada olmak üzere, 

en az bir seki bulunur. Sekiler genellikle odanın bir köşesindedir. Bazen de girişin 

karşısındaki duvarın ortasına dayanmıştır. Her evde en az bir ocak ve hemen her 

odada çamurdan yapılmış farklı ölçülerde kutular yer alır. Yapıların üst örtüsü 

hakkında herhangi bir bulguya rastlanmamıştır (Öztan, 2007). 

 Yerleşim yeri konutları birbirlerine çok yakındır; aralarında dar geçitler,  

çıkmaz düzensiz sokaklar ve küçük meydanlar vardır. Konutlar dışında kalan 

alanların bir bölümünün çöplük olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (Resim 3.2.). Bir 

kısmının da mezar olarak kullanıldığı görülmektedir (Öztan, 2007). 
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Resim 3.2. Köşk Höyük kazı alanındaki yapılar (Öztan, 2005) 

  

 Köşk höyük’te tapınak ve yönetici konutu olarak ayrıcalıklı bir yapıya 

rastlanılmamıştır (Öztan, 2007). 

 

3.1.2.4. Bitki ve Hayvan Kalıntıları  

  

 Köşk Höyük’te ele geçen bitki kalıntıları yok denecek kadar azdır. Buna 

karşın karbonize olmuş buğday, arpa, mercimek, nohut ve fasulye tohumları bölgede 

tarım kökenli bir yaşamın olduğunu ortaya koyan bulgular olarak değerlendirilmiştir. 

Her tabakada ayrıca palamut tohumlarına çokça rastlanmıştır. Bu da büyük olasılıkla 

Köşk Höyük’e yakın uzaklıkta olan dağlık bölgede (Şekil 3.2) günümüzde çok 

seyrek olan meşe ağaçlarının daha yoğun olduğunu düşündürmektedir.   

 

 
Şekil 3.2. Kemerhisarı çevreleyen dağlık arazi 
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3.2. Metod 

3.2.1. Çalışma Alanında Yeralan Profilin/Çökelin Örneklenmesi 

 

Köşk Höyük Roma Dönemi Toprak Dolgu/ToprakOluşumu? Kesitinden 

saptanan katmanlara göre toprak/çökel örnekleri alınmıştır (Çizelge 3.1, Şekil 3.3). 

 

Çizelge 3.1. Katman aralıkları ve özellikleri 

 
KATMAN 
NO. 

KATMAN/HORİZON 
DERİNLİĞİ 

 
ÖZELLİKLERİ 

          
        1 

         (0-5 cm) 
(kabuk ve altı: 
yerleşim 
katmanı/tabanı?) 

10Y 7/1 (açık gri) Kabuk (Crust), yaygın kireçli-
CaCO3-  sertleşmiş katman. İri-orta boyutta, 
antropik dizilim gösteren  kayaç parçaları. 

          
         2 

    
       (5-13 cm) 
 (toprak 
Horizonu? /çökel) 

10Y 6/1,(gri) dalgalı geçişli katman sınırı,iri kayaç 
parçaları: orta-orta yarı köşelili blok granüler 
yapı.Kayaç parçaları birkaç cm’den 10 cm’e kadar 
boyutlarda değişiyor.Yaygın faunal aktivite 
(solucan ve termitler) görülmektedir. 

         
 
         3 

    
      (13-29 cm) 
(çökel/malzeme 
katmanı/harç) 

 10YR 7/2 (mat sarımsı portakal), dalgalı geçişli 
katman sınırı,doğal dolgu malzemesi,bol kireçli-
CaCO3- (farklı boyutta kireç nodülleri) harç 
benzeri/harç malzemesi???? Yaygın olarak 
gözlenmiştir.  

         
         4 

    
 
     (29-80 cm)  
(toprak 
horizonu?/çökel) 

10Y 5/1 (gri), dalgalı geçişli katman sınırı, kayaç 
parçaları yaygın ( birkaç cm’den  10 cm’ye kadar 
boyutlarda),Katman --toprak yapısı orta-orta yarı 
köşeli blok sonra granüler yapıdadır. Yer-yer 
çimentolaşmış/sertleşmiş /kireççe 
sertleştirilmiş (prizlenmiş) yamalar/yataya paralel 
alt katmanlar biçiminde alanlar, yaygın faunal 
aktivite (solucan ve termitler) gözlenmiştir. 

        
         
          5 

   
     (80-160 cm) 
 (toprak horizonu?) 

10 Y 5/1 (gri), dalgalı geçişli katman sınırı, oldukça 
tekdüze yaygın seyrek orta kayaç parçaları (1-
5cm). İri Prizmatikten yarı köşeli blok. Yaygın 
faunal aktivite (solucan ve termitler) saptanmıştır. 
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Şekil 3.3. Katmanlardan görünüm 

 

3.2.2. Mineralojik Analiz Yöntemleri 

 18. yy’da doğal kristal yapılarının incelenmesiyle ortaya çıkan mineraloji, 

mineralleri inceleyen bir bilim dalıdır ve yer bilimlerinden madenciliğe, metalürjiden 

kimyaya, petrografiden fiziğe ve Toprak Bilimine (Pedoloji) kadar birçok bilim 

dalının temelini oluşturur. Mineralojinin amacı; minerallerin fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin incelenmesi, mineral bileşiklerinin veya kayaç, toprak ve maden 

minerallerinde karmaşık minerallerin birliktelik yasalarının saptanması, oluşum 

işlevlerinin evrimi ve oluşum sıralarının belirlenmesidir (Uz, 1990) 

 

    2 

 3 

4 

 5 

1 
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3.2.3. X-Işını Kırınımı Yöntemi  

 X-ışını kırınımı kristal yapılı katı bileşiklerin yapısal özelliklerini saptamak 

amacıyla kullanılan bir yöntemdir. X- ışınları bir atom boyutundaki elektro-manyetik 

radyasyondur. Işınların dalga boyları 10‾¹¹ m ile 10‾8 m (0,8–100Å) arasında değişir. 

Gama ışınları ile ultraviyole ışınlar arasındaki bölgede yer alırlar. 1895’te bulunan bu 

yöntem minerallerin atomik düzeyde çalışılmasını sağlamıştır. X- ışını, kayaç ve 

topraklarda kristalen materyallerin parmak izleri olarak adlandırılan yansımalarının 

saptanması ve yapıların belirlenmesi olarak iki ana alanda kullanılır (Sayın, 1988). 

 X- ışınlarının madde ile olan etkileşimi ile ortaya çıkan olaylar ışının dalga ve 

parçacık özellikleriyle açıklanmaktadır. X-ışını kırınımının açıklanmasında ışınların 

dalga özelliği, karakteristik spektrumun açıklanmasında ise ışınların parçacık özelliği 

geçerlik kazanmaktadır (Sayın, 1988).  

 Toprak materyalinde, kil mineralleri dışındaki birincil minerallerin 

saptanması amacıyla, toz örnekler (farklı kum boyutlarındaki mineraller ve/veya 

agregatlar: 2000-50 mikron-bu tezde 50-150 mikron boyutu çalışılmıştır) özel metal 

tutucuya yerleştirilerek 15–40 (2θ) aralığında bakır tüplü Philips marka X- ışını 

kırınım aygıtında 40 kV ve 30 mA’da kırınımları elde edilir.  

Ayrıca Jackson’a (1979) göre hammaddeden/topraktan ayrılan kil boyutlu 

parçacıklar (kil minerallerini ve farklı boyutlardaki agregatları içeren boyut-bu boyut 

bu tez çalışmasında çok düşük düzeyde olduğu için çalışılmamıştır), Mg ile 

doyurularak rastlantısal çökertmeli kil örnekleri/preparatları hazırlanır. Hazırlanan 

kil örneklerinde, kil mineralleri X- ışını kırınımı ile 3–13 (2θ) arasındaki açılarda 

taranarak tanımlanırlar. Bu çalışma ile, kil minerallerinin doruk (pik:peak) 

yüksekliklerinde yarı nicel mineral yorumlarının yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca 

farklı sıcaklıklarda fırınlanan kil preparatları kimi minerallerin kristal birimlerinin 

sıcaklığın etkisiyle Å düzeyinde farklılık göstermesiyle de farklı yorumlara ulaşılır. 

Hazırlanan preparatlarda, kil mineralleri veya bu boyutta bulunabilen diğer birincil 

minerallerden (X-ışını çekim aralığı 40 2-theta’ ya kadar çekilirse) özellikle feldispat 

ve kuvars da saptanabilir. Sonuçta, X- ışınları kırınımı ile çeşitli toprak veya çökel 

ortamlarında oluşan/yeniden oluşan ve/veya değişen (değişen toprak/çökel ortamına 
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bağlı olarak) minerallerin elde edilen doruklarından pedolojik yorumlar yapılabilir 

(Kapur ve Bayır, 1985).  

 

3.2.4.  Toprak/Çökel Örneklerinin X-Işını Kırınımı 

 Bu çalışmada toprak/çökel örnekleri, X-ışını kırınımı aygıtına hazırlanmak 

üzere, hava kurusu olarak, pedolojide özel ve en uygun çalışma boyutunu elde etmek 

amacıyla, 50-150 μm’lik (çok ince kum boyutu-very fine sand size) elekten 

geçirilmiş ve işlemin sonunda agat havanda ezilerek toz boyutuna (~ 50 μm-genel 

anlamda X-ışınlarında dorukları elde edilen tüm kum boyutu parçacıklar için 

kullanılan aralık) getirilen bu örnekler daha sonra 2–90 θ arasında Cu ++ tüpü ışınımı 

kullanılarak, toprak ve/veya çökel örneğinden kaynaklanan birincil mineraller ile 

birlikte çimentolaşma/betonlaşma sürecinde oluşabilen minerallerinin saptanmasına 

çalışılmıştır.  

 X-ışınlarının değerlendirilmesi evresinde, X- ışınları difraksiyon aygıtında 

1.64 Å dalga boyuna sahip Cu-Kα ışınıyla, örneklerin kristal yüzeylerinde kırınıma 

uğrayan ışınımların oluşturduğu doruklar yazıcıdan elde edilmiş ve örneklerin 

mineral içerikleri  değerlendirilmiştir.  

  

3.2.5. Tarama Elektron Mikroskopisi (Scannning Electron Microscope -SEM) 

Elektron-optik ilkeler çerçevesinde tasarlanmış tarama elektron mikroskobu 

(Scannning Electron Microscope-SEM), görüntü iletimini sağlayan, ışık yollarını 

mercekle değiştirerek, daha küçük ayrıntıların görülebilmesine olanak sağlayan bir 

aygıttır. Gerek ayrım gücü, gerek oda derinliği ve gerekse görüntü ve analizi 

birleştirebilme özelliği, tarama elektron mikroskobunun, araştırma ve incelemelerde 

geniş ölçüde kullanılan bir aygıt olmasına neden olmuştur. Mikro işlemci ve 

bilgisayarların mikroskop ile birlikte kullanılması kullanım kolaylığı getirmiş ve yeni 

araştırma yöntemlerine olanak sağlamıştır (Torucu ve diğ., 1986).  

Tarama Elektron Mikroskobu için örnek hazırlanması göreceli olarak 

kolaydır. Örnekte aranılan başlıca koşullar, vakumda bozulmamaları ve iletken 
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olmalarıdır. Katı haldeki örnekler genellikle vakuma dayanıklıdır. Metaller gibi 

iletken örnekler doğrudan incelenebilirler. Seramik ve cam gibi yalıtkan örnekler 

mikroskoba konmadan önce iletken bir tabaka ile kaplanırlar. Görüntü analog 

elektrik sinyalleri ile oluşturulur. Bu sinyallerin ölçümü ve modifikasyonu elektronik 

devrelerle yapılmaktadır. Bu şekilde görüntü üzerinden nicel ölçümler yapılabilir. 

Görüntü sinyallerinin sayısal hale çevrilmesiyle görüntü üzerindeki ölçüm ve 

analizlerin bilgisayarla yapılabilir .  

Tarama Elektron Mikroskobunda bulunan elektron tabancası, kararlı bir 

elektron demeti oluşturacak şekilde düzenlenmiş bir elektron kaynağıdır. Elektron 

demeti örnek üzerine düşürülerek örnek uyarılır.  Uyarma sonucu çıkan sinyallerin 

algılanması ile görüntü oluşur. Örnek üzerine gelen elektronların bir kısmı elastik 

çarpışma sonucu enerjilerinden fazla bir kayıp vermeden, örnek içinde hareket 

ederler ve bazıları aynı enerjiyle örnekten dışarı çıkarlar. 

Demet ile gelen elektronlar, örnekteki atomların elektrostatik alanlarıyla 

etkileşebilir veya bu atomların yörüngelerindeki elektronlarla çarpışır. Demet 

elektronları atomların en dış yörüngesindeki elektronlara çarparak bunları 

yörüngelerinden çıkarabilir. Çekirdeklerine oldukça zayıf bir kuvvetle bağlı olan bu 

elektronları çekirdekten ayırmak için az bir miktar enerji yeterlidir. Elastik olmayan 

çarpışmalar sonucu serbest hale geçen bu elektronlara ikincil elektronlar denir.  

İkincil elektronlar demet elektronları veya geri saçılan elektronlarca oluşurlar. 

Bu iki kaynağın oluşturduğu ikincil elektron oranı mikroskopta görüntü kalitesini 

etkiler. Demet elektronlarının oluşturduğu ikincil elektronlar, dar bir hacimden 

çıktıkları için yalnız bu hacmin özelliklerini yansıtırlar. Geri saçılmış elektronlar ise 

daha geniş bir alanda yayılırlar ve bunların oluşturduğu ikincil elektronlar, daha 

geniş bir hacmin özelliklerini yansıtırlar. Demet örnek odasına girdiğinde, örnek 

yüzeyine tek bir noktadan çarpar ve ikincil, geri sayılan, soğrulmuş elektronlar ve 

karakteristik kaydedilebilir sinyaller ortaya çıkar. Bu sinyallerin uygun bir algılayıcı 

ile toplanmasıyla bu noktanın topoğrafisi, bileşimi gibi özellikler belirlenir. Bir 

noktaya odaklanmış elektron demeti, bu noktanın altında ve üstünde genişler. 

İncelenen örnek eğer pürüzlü ise, demetin çarptığı yüzeydeki çapı, yüzeyin odak 

düzlemine olan uzaklığına göre genişleyecektir (Torucu ve diğ., 1986). 
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3.2.6. Tarama Elektron Mikroskobu (SEM) Analiz Yöntemi 

 Toprakların ve kayaç gibi ayrışmış materyallerin mikro-yapısal 

(microstructural) özelliklerinin saptanması için matriksi oluşturan gözeneklerin ve 

minerallerin kristallenmeleri ile birlikte kristallerin oryantasyonlarının görsel/sub-

mikroskopik olarak araştırılmaları gerekmektedir. Bu verilerin alınabilmesi için 

toprak/kayaç/malzeme yüzeylerinin iletkenliklerinin sağlanması gerekmektedir. Bu 

nedenle anılan tezde, çalışılan örneklerin iletkenliklerinin sağlanabilmesi için 

hızlandırılmış iyonlardan yararlanılan Sputter tekniği kullanılmıştır. Tarama Elektron 

Mikroskobuna , çalışılacak toprak/agregat örnekleri çift taraflı bant yardımı ile örnek 

tutturucularına monte edilmiştir. Daha sonra örnekler POLORAN SC 7620 mini 

(sputter coater) cihazı ile 15 sn. boyunca yaklaşık 45 Å (Angstrom) (aygıt saniyede 

yaklaşık 3 Å kalınlığında bir kaplama oluşturuyor) kalınlığında Altın (Au) ve 

Paladyum (Pd) ile kaplanmıştır ve hazırlanan toprak örnekleri incelenmek üzere 

elektron mikroskobuna yerleştirilip incelenmeleri yapılmıştır. 

 

3.2.7.  Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analiz Yöntemleri 

3.2.7.1. Örnek Hazırlama  

 Toprak örnekleri 2 mm elek açıklığından geçecek boyuta gelinceye kadar 

tahta döveç yardımıyla öğütülmüş ve açık laboratuvar koşullarında hava kurusu 

konumuna getirilerek aşağıda açıklanan kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik 

yöntemlerle analizleri yapılmıştır.  

 
3.2.7.2. Tuzluluk 

 Toprak tuzluluğu, toprağın verimliliğinin önemli bir ölçütü olması yanında 

sulama ve sulak alanların ( özellikle sulak alan taban, sığ yer altı ve derin yer altı 

sularının yönetiminde kullanılacak bilgileri sağlar) yönetiminde kullanılabilecek 

yorumları elde edilmesini sağlamaktadır. Topraktaki tuzluluğun varlığı ve 

horizonlar/katmanlar boyunca düzeyinin değişimi, arkeolojik alanlarda eski/önceki 
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iklim dönemlerindeki (Holoson sürecindeki 10.000 yıl GÖ) topraktaki su 

döngüsünün önemli kanıtlarındandır. Toprak örneklerinin, 1/2.5 toprak-su 

karışımında, Elektrik Kondaktivite EC (mmhos/cm) aygıtında, ½ saat çalkalandıktan 

sonra tuzluluk düzeyleri saptanmıştır (Sparks, 1996). 

  

3.2.7.3. pH 

 Toprak pH’sı toprağın verimliliğinin ve buna bağlı olan gübrelenmesinin bir 

göstergesi olması yanında, toprağın ıslahı ve özel bitki/toprak kullanımı konularında 

öncelikli olarak kullanılması gereken bir veridir. Toprak pH’ sı arkeolojik alanlarda 

yeralan eski sulak/bataklık alanların ve sığ göllerin önemli bir kanıtı olarak kabul 

görmektedir. 

Çalışılan toprak örneklerinin pH ölçümleri, 1/2.5 toprak-su karışımında 1/2 

saat çalkalandıktan sonra yapılmıştır. Tuzluluk ve pH analizleri aynı toprak-su 

karışımında yapılmıştır (Sparks, 1996).  

 

3.2.7.4. Kireç (CaCO3) 

 Toprak kireçliliği/kireç düzeyi, uygulamalı veri olarak toprağın kullanımı 

(özellikle gübreleme) ve temel veri olarak ta oluşumu konularında öncelikli bilgileri 

sağlar. Ayrıca kazı ve/veya eski yerleşim alanlarında pedojenik olayların tarihsel 

süreçlerde insan ve/veya iklim değişikliklerinin etkileriyle oluşup oluşmadıklarının 

önemli bir kanıtıdır. Toprak örnekleri,  % 10’luk HCL ile Scheibler kalsimetresinde 

analiz edilerek CaCO3 içerikleri saptanmıştır (Sparks, 1996).  

 

3.2.7.5. Tekstür   

 Bu çalışmanın, topraklarının tekstür analizi Bouyocous hidrometre yöntemi 

ile yapılmıştır (Bouyoucos, 1951). Toprak tekstürü, birincil toprak parçacıklarının 

(kum, silt ve kil) büyüklüklüklerine göre (< 2 mm) ağırlıklarının toplam toprak 

materyali ağırlığının yüzdesi olarak dağılımının bir ifadesidir. 
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Kum: 2mm–0.02mm 

Silt: 0.02mm–0.002mm 

Kil: <0.002mm 

Toprak tekstürü, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri hakkında 

yapılacak yorumlara yardımcı olması ve bitki-toprak arasındaki ilişkileri etkilemesi 

yönünden de önemli bir toprak karakteristiğidir. Toprak tekstürünün toprak 

verimliliğine etkileri öncelikli olarak önemlidir. Bunlar, 

a) Toprağın su tutma kapasitesini, topraktaki suyun hareketini ve su 

geçirgenliğini, toprağın havalanmasını, ısınmasını ve tava gelmesini etkiler. 

b) Kullanılan gübre çeşitini, miktarını, etkinlik süresini, verilme zamanını ve 

şeklini etkiler.  

c) Toprağın organik madde miktarını, bitki besin elementlerinin elverişlilik 

durumunu, KDK’ ni, ve mikrobiyel aktiviteyi etkiler. 

d) Toprakların, horizonlar arası oluşumunun saptanmasında etkili bir araçtır. 

Arkeometrik yönden, toprak tektürü kazı alanlarındaki toprak profillerinde 

pedojenik oluşumların gerçekleşip gerçekleşmediğinin, başka bir deyişle 

horizonlaşmanın gelişip gelişmediğinin saptanmasının önemli ölçütlerindendir. 

Toprak tekstürü; el ile saptama, pipet ve hidrometre (Bouyoucos yöntemi ve Day 

yöntemi) yöntemleri ile yapılmaktadır. Pipet yönteminde, başlangıç homojenliği sağlanan ve 

parçacıkların çökelmeye başlatıldığı bir toprak süspansiyonunun belirli bir derinliğinden 

farklı (genellikle belirlenmiş) zamanlarda bir pipet yardımı ile belirli hacimde örnek alınıp 

suyu buharlaştırdıktan sonra arta kalan materyalin ağırlığını saptayarak parçacık 

büyüklük analizi yapılmaktadır. Hidrometre yönteminde ise, başlangıç homojenliği 

sağlanan ve danelerin çökelmeye başlatıldığı bir toprak süspansiyonuna farklı (veya 

belirlenmiş) zamanlarda bir hidrometre batırarak süspansiyon yoğunluğunu ölçmek 

suretiyle analiz yapılmaktadır. 

Toprak tekstürünü hidrometre yöntemiyle belirlerken örneklerin tam anlamıyla 

disperse olmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmalarına ve ikinci olarak da doğru bir şekilde 

fraksiyonlara ayrılmaları gerekmektedir. Toprak örneklerinin bir mekanik analiz için 

hazırlamanın asıl amacı maksimum dispersiyonu sağlamak ve analiz süresince bu 
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dispersiyonu korumaktır. Bu durum aşağıda belirtilen ölçütlerin yerine getirilmesiyle 

olasıdır. 

a) Suda eriyebilir tuzlar, karbonatlar gibi kümeleştirici; organik madde, demir 

ve alüminyum oksitler gibi çimentolayıcıların giderilmesi. 

b) Kil tanelerinin mekanik yollarla rehidrasyonu 

c) Tanelerin fiziksel ve kimyasal dispersiyonu 

Hava kurusu toprak örneğinden uygun miktarda (killi topraktan 25 g., tınlı topraktan 

50 g. ve kumlu topraktan 100 g) örnek tartılır ve 400 ml' lik bir beher içerisine 

aktarılır. Eşit ağırlıkta ikinci bir örnek alınarak fırın kurusu ağırlığı tayin edilir. 

Beherdeki toprağın üzerine 10ml. kalgon çözeltisi ve yaklaşık 150 ml saf su 

ilave edilir ve ucu lastikli cam çubukla karıştırılır. Bir gece bekletilir ve toprak 

süspansiyonu beherden elektrikli karıştırıcının dispersiyon kabına bir piset yardımı 

ile saf su kullanılarak yıkanarak kabın yarıdan fazla dolmamasına dikkat edilir. 

Dispersiyon kabı karıştırma aletine yerleştirilir ve toprak örneği, kum boyutu 

parçacıklar için 5, tın boyutu parçacıklar için 10 ve kil boyutu parçacıklar için ise 15 

dakika karıştırılır. Daha sonra, süspansiyon, dispersiyon kabından sedimantasyon 

silindirine aktarılır ve dispersiyon kabı silindir içerisine saf su ile yıkanır. 

Sedimantasyon silindiri litre çizgisine kadar saf su ile doldurulur. 

Pirinç karıştırma çubuğu süspansiyona sokulur ve 20 defa aşağı ve yukarı 

hareket ettirilmek suretiyle süspansiyonun tam karışması sağlanır. Karıştırma 

tamamlanınca, karıştırma çubuğu hemen süspansiyon dışına alınır ve saat tespit 

edilir. 

Karıştırmanın bitiminden 20 saniye sonra, hidrometre süspansiyon içerisine 

yavaş ve dikkatlice daldırılır. Tam 40'ıncı saniyede hidrometre okuması yapılır. Bu 

birinci hidrometre okuması, süspansiyon içerisindeki "silt + kil" ağırlığını verir. 

Hidrometre süspansiyon dışına alınır, saf su ile yıkanır ve bir kurulama kağıdı ile 

kurulanır ve süspansiyonun sıcaklığı tespit edilir.  

Süspansiyon, pirinç karıştırma çubuğu 20 defa aşağı ve yukarı hareket 

ettirilmek suretiyle tekrar karıştırılır ve saat tespit edilir. 2 saat bekletilir ve bu 

sürenin bitimine 20 saniye kaldığında, hidrometre süspansiyona yavaş ve dikkatlice 

daldırılır ve ikinci hidrometre okuması yapılır, ikinci okumadan hemen sonra 
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süspansiyonun sıcaklığı ölçülür. İkinci hidrometre okuması süspansiyondaki "kil" 

ağırlığını verir. 

Her iki hidrometre okuması için, 20°C'nin (68 °F' nin) üzerindeki her 1°C için 

0,36 birim ilave ederek veya altındaki her 1°C için ise 0,36 birim çıkarmak suretiyle 

sıcaklık düzeltmesi yapılır. 

 

Hesaplama 

 

Fırın kurusu toprak örneği ağırlığının yüzdesi olarak kil, silt ve kum 

fraksiyonları aşağıda verildiği şekilde hesaplanır. 

 

                     (Düzeltilmiş. 2. saat hidrometre okuması) 

% Kil = x100 

                             (fırın kurusu toprak ağırlığı)       

 

 

                     (Düzeltilmiş. 40. saniye hidrometre okuması) 

% Kil+%Silt = x100 

                           (fırın kurusu toprak ağırlığı)      

 

%Silt=(%kil+%silt)- % kil 

 

% Kum= 100-(%kil+%silt) 

Tekstür üçgeninden toprağın tekstür sınıfı tesbit edilebilir. 

 

3.2.7.6. Organik Madde  

 

 Toprak organik maddesinin düzeyi, toprak verimliliğinin ana ölçütüdür. 

Topraktaki organik madde veya karbonun birikimi toprak üstü biyo-kütle ve ölü 

örtüden daha yüksek düzeyde olup arttıkça toprak erozyonunu gelişen toprak yapısı 

ile birlikte durdurabileceği gibi günümüzün en dikkat çekici sorunu olan iklim 
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değişikliliğinin etkilerinin de düzelticisi/yavaşlatıcısı konumundadır. Arkeometrik 

çalışmalarda örneklenen, toprak profili veya sediman kesitlerinde  organik maddede 

saptanan  katman farklılıkları eski/önceki yüzey yaşam ve/veya tarım katmanlarının 

birer göstergesidirler. 

Bu çalışmadaki organik madde analizi Schlicting ve Blume organik madde 

tayini yöntemine göre yapılmıştır. 2 g hava kurusu toprak 100’lük balon jojelere 

tartılır. Üzerine 15 ml H2SO4 eklenir. Bunun üzerine de 10 ml K2Cr2O7 çözeltisi 

eklenir. 120º C’de 2 saat etüvde bekletilir. Daha sonra santrifuj kaplarına konan 

örnekler 3000 devir/dk olacak şekilde 10 dk santrifuj edilir. 578 nm dalga boyunda 

spektrofotometrede önce tanık okutulur ve kalibrasyon yapılarak alete sıfır 

tanımlanır. Daha sonra örnek okumaları yapılır. Alet okuma değerleri daha önceden 

oluşturulmuş formülde yerine konularak hesaplama işlemi yapılır (Schlichting ve 

Blume, 1966). 

 

3.2.7.7. Mikoriza 

 

 Mikorizanın topraktaki varlığının saptanması, çalışılan toprak örneğinin doğal 

verimliliğinin bir ölçüsüdür, başka bir deyişle sürüm, sulama ve gübreleme 

yapılmamış bir topraktaki verimliliğin göstergesidir. Artan sayıdaki mikoriza 

popülasyonları ile toprakların verimlilikleri de artar. Yukarıda sözü edilen toprak 

işlemlei arttıkça mikoriza eylemi azalmakta ve toprağın doğal işlevdelliği 

düşmektedir. Bunların yanında mikoriza verileri, arkeometrik çalışmalarda 

örneklenen toprak veya sedimanların katmanlar arası değişiminin saptanmasında 

toprağın eski/önceki tarım veya orman işlevselliğinin anlaşılmasında önemlidir.    

Çalışılan topraklarda mikoriza sporları ıslak eleme yöntemine göre izole 

edilmiş ve sayımı yapılmıştır (Gedermann ve Nicolson 1963). Toprak örnekleri spor 

sayımı için şu şekilde hazırlanır:10 gr. toprak örneği tartılır. 50 mm’lik elek üstte 250 

mm’lik elek altta olmak üzere ıslak şekilde elenir. Gravitasyon yasasından 

yararlanarak; 100 ml’lik Santrifüj tüplerine aktarılan örnekler 10 dakika/3500 

devirde santrifüj yapılır. Tüplerdeki berrak su dökülür ve % 50’lik şeker çözeltisiyle 
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tekrar santrifüj edilir. Şeker çözeltisi dökülüp yerine saf su konur. Saf sulu 

örneklerde spor sayımı yapılır. 

 

3.2.7.8. Mikroelement Analizi 

  

 Toprakların mikroelement içerikleri üretilen ürünlerin özellikle kalitesine etki 

etmektedir. Ayrıca arkeometrik çalışmalarda örneklenen katmanlar arasındaki 

pedolojik ve sedimantolojik ilişkinin belirlenmesinde önemli verileri 

sağlamaktadırlar. 

Çalışılan topraklarda 10 gr. 2mm elekten geçirilmiş hava kuru toprak 100 

ml’lik erlen içerisine alınmış ve üzerine 40 ml hazırlanan DTPA çözeltisinden 

konulmuştur. 2 saat süre ile çalkalayıcıda çalkalanan karışım mavi bant filtre 

kâğıdından geçirilerek ekde edilen ekstraktın mikroelement içeriği Atomik 

Absorpsiyon Spektrometresinde belirlenmiştir.  

 

3.2.7.9. Dehidrogenaz Enzimi Aktivitesi  

 

 Topraktaki dehidrogenaz aktivitesinin saptanması, toprağın organik maddeyi 

ayrıştırma gücünün bir göstergesidir. Başka bir deyişle yüksek düzeyde saptanan 

dehidrogenaz aktivitesi, topraktaki biyolojik aktivitenin yüksek olduğunun kanıtıdır. 

Bu bağlamda, tarım ve orman topraklarında son derece önemli olan bu 

mikrobiyolojik analiz aynı zamanda arkeolojik alanlarda örneklenen toprak veya 

sedimanlarda da gömülü/eski/geçmiş dönem/paleo sürüm/yüzey katmanlarının bir 

belirtecidir.  

Çalışılan topraklarda, 10 gr. fırın kuru toprak eşdeğeri ıslak toprak alınır, 

25x250 mm’ik tüplere konur. Üzerlerine 10’ar ml tris tamponu içinde çözülmüş % 

0.8’lik TTC konur ve iyice karıştırılır. Tüplerin ağzı kapatılarak 30º C’de 24 saat 

bekletilir. İnkübatörden çıkarılan tüplere reaksiyon önlemesi ve oluşan trifenil 

formazan’ınekstraksiyonu için 50’şer ml ekstraksiyon çözeltisi konur. Tüpler 

karanlıkta 2 saat bekletilir. Yarı aydınlık bir yerde mavi bant filtreden süzülür. Daha 

sonra okuma alınır. 
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3.2.7.10. Alınabilir Fosfor  

 

 Topraklarda alınabilir fosfor analizi total fosfor kadar olmasa da toprak/çökel 

horizon/katmanlarının değişiminin saptanmasında önemli bir ölçüttür. Öğütülmüş 

toprak örneğinden 5 g  çalkalama kabı içerisine tartılır. Üzerine 100ml 0.5 M sodyum 

bi karbonat (NaHCO3) çözeltisi ilave edilir. Daha sonra 30 dk çalkalanır. Karışım 

mavi bant filtre kâğıdından geçirilir. Kahverengi ekstraktan 25 ml alınır. Üzerine 2 

ml sülfürik asit ilave edilir. Yakma setinde renk beyaz oluncaya kadar yakılır ve 

soğumaya bırakılır. 50 ml’lik ölçü balonuna aktarılır. Birkaç damla paranitrofenol 

damlatılır. Sonra üzerine damla damla NaOH eklenir ve renk sarı oluncaya kadar 

çalkalanır. Daha sonra sarı renk giderilinceye kadar damla damla 2.5 N H2SO4 

eklenir. Hacim 50 ml’ye tamamlanır. Ekstraktan 10 ml okuma tüplerine çekilir. 

Üzerine 2ml boyama çözeltisi ilave edilir. 15 dk sonra mavi renk oluşur ve 

spektrometrede okunur. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 
 Köşk Höyük kesitinden alınan toprak örneklerinde yapılan 

pedolojik/arkeometrik laboratuvar analizleri sonucunda paleo-çevre, paleo-iklim 

olguları ortaya konulmak istenmiştir. Bu amaçla; kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik, 

mineralojik ve mikromorfolojik (sub-mikroskopik) analizler yapılmıştır. Bu analiz 

sonuçları ayrı başlıklar halinde sunulmaktadır. 

 

4.1. Profil Toprak/Çökel Morfolojisi 

 
Çalışılan profilin toprak/çökel morfolojisi (makromorfoloji-çıplak gözle 

yapılan morfolojik saptamalar) irdelendiğinde, horizonlarda/katmanlarda pedojenik 

ayırımların/toprak oluşumunun kanıtlarından (işlevlerin: proseslerin) olan yapı 

(strüktür) oluşumu (yarı-köşeli blok ve prizmatik) ile birlikte yaygın düzeyde faunal 

aktivite görünümleri saptanmıştır. Bu iki toprak oluşturan işlev (proses, soil forming 

processes), yüzey katmanından en altta yer alan katmana değin (3 no’lu katmanın 

dışında) bir topraklaşma eğiliminin varlığını ortaya koymaktadır. Arazi gözlemleri 

sonucunda çalışılan profilin, topraklaşmanın erken/genç evrelerinde olduğu 

söylenebilir. Bu olgunun doğruluğunu, toprağın açık gri/gri olan ve profil boyunca 

düşük düzeyde değişim gösteren rengi de kanıtlamaktadır. Horizonlar arası sınırların 

dalgalı geçişli olmaları ve parçacık boyutu dağılımının (tekstür) çoğunlukla tın 

olması da (kumlu tın olan yüzey kabuğunun ve kumlu killi tın olan en alttaki 

horizonun dışında)  pedojenik gelişmenin erken evrelerinin (genç profil oluşumu) 

varlığının diğer bir belirtisidir.        

 

4.2. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
 Toprak horizonlarının/katmanlarının  pH, tuz ve kireç içerikleri ve tekstür 

dağılım düzeyleri farklılıklar göstermiştir (Çizelge 4.1).  Tekstür sınıflandırılmasına 

göre  1 nolu toprak kumlu tın, 2, 3 ve 4 nolu topraklar tın, 5 nolu toprak örneği ise 

kumlu killi tındır. Tüm horizonların pH sonuçları hafif alkali olup birbirlerine yakın 

düzeydedirler. Oysa, tuzluluk düzeyinin 1 no’lu yüzey kabuk katmanında en düşük 
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düzeyde olması ve kireç düzeyinin de tersine tüm diğer horizonlardan yüksek olması, 

tuzun yağışlarla yıkandığını, kirecin ise dış etkilerle ve uzun süreçlerde (yerel 

ve/veya Sahara tozlarının katkısı ve/veya insan yaşam ortamı sonucundaki kireç 

birikimi?) biriktiğinin bir belirtisidir.  Bu ince katmanda, topraklaşma belirtileri az 

olmasına karşın bir insan yaşam tabanı varlığının olasılığı düşünülebilinir. 3 ve 5 no’ 

lu katmanların tuzluluk düzeylerinin benzer düşük düzeyde olmaları ilkinin bir harç 

malzemesi olma olasılığını güçlendirmesine karşın, ikincisinin tuzluluğunun düşük 

olması ise topraklaşmanın diğer horizonlara göre aşırı yıkanma nedeniyle daha fazla 

olabileceğinin belirtisidir. Ayrıca 5 no’lu horizonun tekstürünün kil (SCL) içermesi 

ve kireç düzeyinin kimi horizonlara göre düşük olması nedeniyle topraklaşmasının 

daha ileri düzeyde olabileceği söylenebilir. Bunun tersine 5 no’lu katmanın kil 

boyutu parçacıklarının fazlalığı horizonlaşmadan başka, bu katmanın 

çökelme/yığılma/depolanma sürecinde daha killi bir malzemeyi içermesine de 

bağlanabilir. 2 ve 4 no’lu katmanların ise tuzluluk düzeylerinin diğer horizonlara 

göre yüksekliği, strüktürlerinin/yapılarının/agregatlaşmalarının benzerliği ve 

ikincisinin kireç düzeyinin ve pH  ‘ sının en düşük olması, söz konusu horizonların 

toprak oluşum süreçlerinin (kimi özelliklere bağlı olarak) benzer olabilecekleri, 

söylenebilir.        

 

Çizelge 4.1. Toprak katmanlarının fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları. 
       Toprak No pH (1:10) Tuzluluk (%) Kireç (%)       Tekstür 

1             8.09 3.58 99.6 SL 
2 8.13 28.33 80.4 L 
3 8.09 4.99 80.4 L 
4 7.73 20.50 67.0 L 
5 8.0 4.86 76.6 SCL 

 
 

Çalışılan horizonların, her birinin birer kültür/yaşam katmanı/tabanı oldukları 

düşünüldüğünde ise, farklı tuz ve kireç içeriklerinin gıda kullanımı ve buna bağlı  

olan gıda atıklarının farklılıklarına bağlı olabileceği düşünülebilir. Benzer biçimde  

höyüklerdeki katmanlar arası farklılıkların insan etkisiyle olduğu bir çok çalışmada, 

özellikle total fosfor analizleriyle ortaya konulmuştur (Ryan et al. 2009). Bunun 

yanında alınabilir fosfor (NaHC03-P) analizlerinin de katmanların toprak oluşumu 
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düzeylerinin yorumlandırılmasında yararlı olabileceği aynı yazarlar tarafından 

belirtilmiştir. Profil horizonlarının/katmanlarının alınabilir fosfor içerikleri (Çizelge 

4.2) diğer kimi kimyasal ve fiziksel analiz sonuçlarını destekler konumdadır. Bu 

bağlamda, 1 ve 5 no’lu horizonların, diğer horizona/katmana göre, yüksek fosfor 

içeriklerinin saptanmış olması, bu horizonlardan ilkinin bir yaşam katı olmasından, 

ikincisinin ise toprak oluşumunun (pedojenik oluşum) diğer katmanlara/horizonlara 

göre daha ileri düzeyde olmasıyla birlikte, tarım katmanı/horizonu olabilmesine 

ve/veya uzun süreçli? Bir yaşam katmanı olmasına bir kez daha bağlanabilir.  

Fosforun horizonlarda yüksek düzeylerde saptanması, özellikle insan yaşamının, 

toprağa  katılan gıda kalıntıları, gübreleme -tarım/sürüm aktivitelerinin yürütülmesi- 

ve canlıların kemik kalıntılarının varlığının (kemikler yüksek düzeyde fosforlu 

mineral içerirler-hidroksiapatit, Ca5(PO4)3OH) en belirgin kanıtıdır. Organik 

maddenin 1 no’lu katmanda yüksek olması, ve buna bağlı dehidrogenaz aktivitesinin 

düşük olması da bu katmanın bir yaşam tabanı olabileceği savını güçlendirmektedir. 

Yüksek düzeyde organik madde içeren 5 no’lu horizonun da yukarıda da belitildiği 

gibi eski/önceki bir yaşam/tarım katmanı/horizonu olma olasılığı büyüktür (Çizelge 

4.2). Ayrıca, 2 ve 3 ile 4 ve 5 no’lu katmanların/horizonların alınabilir fosfor ve 

dehidrogenaz aktivite değerlerinin benzer olması, bu iki horizon grubunun kaynak 

kökenlerinin (provenans) aynı olma olasılığını ortaya koymaktadır.  

 

Çizelge 4.2. Toprak katmanlarının kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçları  
        Toprak No Fosfor 

kg/de 
Organik Madde 

% 
Mikoriza Dehidrogenaz 

1 1.1257 0.584 1 6,5 

2 1.0502 0.088 3 8,7 
3 1.0517 0.068 2 8,7 
4 1.0919 0.098 3 2,2 
5 1.1100 0.074 1 2,2 

 

4.3. Mineraloji 

 
 Toprak Örneklerinin birincil mineral içerikleri, kayaç ve/veya olası yüksek 

sıcaklık minerallerinin yarı-nicel düzeylerinin saptanılmasıyla gerçekleştirilmiştir.  



4.BULGULAR VE TARTIŞMA                                                             Elif DAYSAL 

46 

4.3.1. Minerallerin Toz Kırınımları 

 
 X-ışını kırınımı sonuçları ile toprak örneklerinde baskın/yaygın birincil 

kayaç/hammadde mineralinin kuvars (SiO2 -26.6 2θ) ve kalsit (CaCO3) olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca 1 nolu toprak örneğinde anortite ((Ca,Na)(Si,Al)4O8),  2, 3 ve 4 

no’lu toprak örneklerinde ise labradorite ((Ca0.64Na0.31)(Al1.775Si2.275)O8) 

rastlanmıştır. 

Kalsiyum sodyum ve aluminyumlu bir silikat olan labradorit feldispat 

grubunun bir mineralidir ve çoğunlukla anortizit volkanik kayaçlarında bulunur 

(Mernagh, 1991). Höyüğün göreceli olarak yakınında bulunan volkanik kökenli 

Hasandağı’ndan höyükte kullanılan, ve 2, 3 ve 4 no’lu katmanlarda saptanan 

labradorite bağlı olarak, volkanik kayaç kökenli toprak ve kayaç/kül materyallerinin 

bulunması güçlü bir olasılıktır. 5 no’lu horizondaki kuvars minerallerinin diğer 

horizonlara göre yüksek düzeyde olması ve labradoritin olmaması, bu horizonun 

ayrışma düzeyinin yüksekliği nedeniyle, labradoritin büyük olasılıkla ayrıştığını, 

kuvarsın da düzeyinin diğer minerallerin ayrışmasıyla yükselmiş olabileceğinin 

kanıtlarıdır (Çizelge 4.3). Kalsitin mineralinin örneklerin çoğunda farklı düzeylerde 

saptanmış olması kalsitin tozlarla taşınma özelliğine bağlanabilir (Kapur ve 

ark.1999). Buna karşın, kalsitin 3 no’lu katmanda en yüksek düzeyde saptanmış 

olması, bu katmanın, daha önce de belirtildiği gibi, kireç düzeyinin de yüksek 

olmasıyla (% 80.4), bir harç malzemesi olabileceğinin güçlü bir kanıtıdır (Çizelge 

4.3).     

 

Çizelge 4.3. Toprak Örneklerindeki Toz Boyutu Minerallerinin Dağılımı (yarı nitel 

ölçüm, 1: düşük. 2: orta, 3: yüksek, 4: çok yüksek) 
 

ÖRNEK NO 
 

KUVARS 
 

KALSİT 
 

ANORTİT 
 

LABRODORİT 
1 2 1 2 - 
2 3 2 - 2 
3 3 4 - 2 
4 4 3 - 2 
5 5 2 - - 

 



4.BULGULAR VE TARTIŞMA                                                             Elif DAYSAL 

47 

4.4. Mikromorfoloji (sub-mikroskopi) Tarama Elektron Mikroskopisi   
 
 Tarama Elektron Mikroskobu görüntüleri agregat/toprak/yığışımların mikro-

yapısal bütünleşmelerinin/oluşumlarının saptanması amacıyla yapılmıştır. 

 

4.5. Horizonlar/Çökel Katmanları/Malzeme Katmanları 

 

4.5. 1. 1 No’lu Yerleşim Katmanı/Tabanı  

 

Çalışılan 1 no’lu toprak örneğinde yaygın olarak gözlenen küçük boyutlu 

teksel kalsit ve daha büyük boyutlu, büyük bölümü kil agregat (kil boyutu kil 

mineralleri ve düşük boyutlu diğer mineralleri içeren agregatlar) 

/topak/yığışımlarından oluşan mikroyapı birimleri (20-40 μm) saptanmıştır. 

Agregat/topak/yığışımlardaki, başka bir deyişle mikroyapı birimlerindeki kil 

mineraller agregatlarının tabakalı yığışımları ve kenarlarının düzensiz (irregular) 

olmaları ve anadoku/matriks gözenekliliğinin düşük düzeyde olması,  bu katmanın 

uzun süreçlerde sıkıştırılmasıyla/yaşam katmanı olarak kullanılmasıyla ilgilidir 

(Şekil 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Söz konusu yüzey yaşam katmanının sıkışmış olması 

yanında, saptanan CSH yüzeylerinin de (Düzensiz tabakalar biçiminde ve koloidal 

boyut düzeyinde oluşan C-S-H --Kalsiyum-Silikat-Hidrat-- jelleri, harç ve/veya 

çimentonun hidrasyon sürecinde kuruyup çatlama sonucunda, mikroyapıda kırık 

yüzeyler oluşturur) mikroyapı oluşumuna katkıları olmuştur. Hidrasyon-dehidrasyon 

sürecinde kuruyan katman birimleri‘ASR’(Alkali-Silikat Reaksiyonu)sonucunda 

oluşan gerilimle gerilim sonucunda çatlamalara ve kırılma yüzeylerinin oluşmasına 

neden olmaktadırlar (Şekil 4.1). 
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Şekil 4.1. 1 No’lu örnekteki kabuk/yerleşim katmanı/çökel mikroyapısını oluşturan 
                agregatlar/mikroyapı birimleri, CSH jelleri (beyaz renkli kümeler/alanlar) 
                ve ASR çatlakları. 
 
 

Ayrıca, Şekil 4.2’ deki belirgin (2-5 mikron genişiliğinde) çatlaklar ve CSH 

jellerinin oluşturduğu agregatlar harç ve/veya beton oluşumunu desteklemektedir 

(Binici ve Ark., 2010; Karakurt and Topçu, 2010).  

 Horizon/katmanın içeriğindeki  parçacık boyutları incelendiğinde, yaklaşık 

aynı çapta parçacıkların/minerallerin varlığı, çökelin/sedimanın 

depolanması/yığılması sürecinde bir eleme/seçme işleminin gerçekleştirildiğinin bir 

kanıtı olabilir olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle Şekil 4.2 ve 4.3’te benzer 

çaplı parçacıklardan (2-40µ) oluşan mikroyapı bunu desteklemektedir.  

 

CSH 
Jelleri 

ASR 
Çatlakları 
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Şekil 4.2. 1 No’lu kabuk/yerleşim katmanı/çökel mikroyapısını oluşturan 
agregatlar/mikroyapı birimleri ve CSH jelleri ile ASR çatlakları 

 
 

 Agregatları/mikroyapı birimlerini oluşturan parçacıkların büyük bir 

bölümünün köşeli ve yarı köşeli olmaları benzer materyalin eleme/seçme işleminden 

geçirilmiş olduğunun önemli bir göstergesidir (Şekil 4.3). Mikro gözenek (0.25-10µ) 

dağılımlarının ve boyutlarının tekdüze/homojen olmamaları da mikroyapı 

birimlerinin oluşumunda etkili olan kil boyutu parçacıkların (özellikle kil 

minerallerinin: smektit ve kaolinit) ve kireç içeriğinin etkisinin (agregat 

oluşturma/farklı boyut ve içerikteki parçacıkları birleştirme/yapıştırma etkisi) ve 

CSH jellerinin oluşumlarının kanıtlarıdır (Şekil 4.3 ve 4.4).   

 

CSH 
Jelleri 

Alkali 
Silikat 

Reaksiyon 
Çatlakları 
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Şekil 4.3. 1 No’lu kabuk/yerleşim katmanı/çökel mikroyapısını oluşturan kalsit, 
kuvars, kil agregatları/mikroyapı birimleri. 

 

 
 

Şekil 4.4. 1 No’lu kabuk/yerleşim katmanı/çökel mikroyapısını oluşturan kil 
agregatları/mikroyapı birimleri  

 
Şekil 4.5, 4.6 ve 4.7’ deki kil agregatları ile birlikte yer alan, yuvarlaklaşmış 

parçacıkların (kuvars) yanında yarı köşeli parçacıkların (kuvars) da var olması, 

çalışılan (depolanmış) katmanı oluşturan malzemenin, büyük olasılıkla yakın bir 

mesafeden taşınmış kuvarsça zengin bir materyalden/çökelden alınmış olabileceğinin 

gözenekler 

Kil 
Agregatı 

Kalsit 

Feldispat 

Kaolinit 

Kuvars 

kuvars 
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kanıtıdır. Yuvarlaklaşmış kuvars mineral parçacıklarının bir bölümünün ise, büyük 

olasılıkla rüzgarla taşınmış materyallerden (Sahara kökenli rüzgar ve/veya yerel 

kaynaklardan taşınan rüzgar materyalleri) kaynaklanmış olabileceği Kubilay ve ark. 

(1987) ve Costantini ve ark (2009) tarafından vurgulanmıştır.        

 

 
 

Şekil 4.5. 1 No’lu kabuk/yerleşim katmanı/çökel ana dokusundaki  kalsit, kil  boyutu 
parçacıklar/mikroyapı birimleri. 

 

 
 
Şekil 4.6. 1 No’lu kabuk/yerleşim katmanı/çökel anadokusundaki kalsit, kuvars, kil 

agregatları/mikroyapı birimleri  

Kalsit 

Kuvars 

Kil 
Agregatı 

Kalsit 

Kuvars 
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Şekil 4.7. 1 No’lu kabuk/yerleşim katmanı/çökel anadokusundaki birincil mineral, kil 

agregatları/büyük ve küçük boyutlu mikroyapı birimleri. 
   

4.5.2. 2 No’lu Toprak Horizonu/Çökel Katmanı 

 Çalışılan bu katman örneği, 1 nolu örnekten parçacık şekli olarak göreceli 

olarak daha fazla köşeli parçacık içermektedir ve mikroyapı birimleri daha düşük 

düzeyde belirgindir. Bunun nedeni büyük olasılıkla 1 no’lu katmanın uzun süreçli 

yaşam katmanı olması ve daha fazla sıkışmış (compacted) olmasındandır (Şekil 4.8, 

4.9 ve 4.10). Buna karşın bu katmanda da CSH jellerinin oluşması köken olarak 1 

no’lu katmanla benzer/aynı malzemeden olmasına bağlanabilir. 
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Şekil 4.8. 2 No’lu toprak horizonu/çökel anadokusundaki kuvars, kalsit ve kil 

agregatları/düşük düzeyde çatlaklı mikroyapı 
  
 

 
 
Şekil 4.9. 2 No’lu toprak horizonu/çökel anadokusundaki köşeli kuvars, kalsit ve kil 

agregatları/mikroyapı birimleri.  
 
 

Şekil 4.11 ve 4.12 kil agregatlarının üst-üste yığılarak/birikerek oluşumunu 

göstermektedir. Bu oluşum sürecinde faunal aktivitesinin etkisi, hem 

ekskrement/pelet (excrement/pellet: solucan dışkısı/peleti) (solucan dışkısı biçiminde 

Kuvars 

Kalsit 
nodülü 

Kil 
Agregatı 

Kil 
Agregatı 

Kalsit 

Kuvars 

CSH 
Jelleri 
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özellikle Şekil 4.12’ de gözlenebilmektedir) oluşturma ve hem de agregat 

oluşturucu/mineral parçacıklarının yapıştırıcısı/birleştiricisi olarak 

gözlenebilmektedir (özellikle Şekil 4. 11’ de). Buna karşın, Şekil 4.13’ te gözlenen 

agregatların her ikisi de birincil minerallerin üzerinde kil boyutu parçacıkların 

oluşturduğu daha düşük boyutlu kil agregatlarının birikimiyle oluşmuşlardır.   

 

 
 

Şekil 4.10. 2 No’lu toprak horizonu/çökel anadokusundaki kuvars ve kil 
agregatları/mikroyapı birimleri. 

 

 
 
Şekil 4.11. 2 No’lu toprak horizonu/çökel anadokusundaki kuvars ve kil 

agregatları/mikroyapı. 

Kil 
Agregatı 

Kuvars 
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Şekil 4.12. 2 No’lu toprak horizonu/çökel anadokusundaki mikro-yapı birimleri. 
 
 
 

 
 

Şekil 4.13. 2 No’lu toprak horizonu/çökel anadokusundaki birincil mineral üzerinde 
                    oluşan kil agregatları /mikroyapı birimleri 
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4.5.3. 3 No’lu Çökel Katmanı/Malzeme Katmanı (Harç) 

 Çalışılan örneğin kireç içeriği (1 no’lu örnekten sonra en yüksek düzey)  2 

nolu örnekle aynı düzeyde olup (%80.4) mineral kalsit (kristalleşmiş CaCO3) içeriği 

tüm diğer örneklerden yüksektir. Harç malzemesi olma olasılığı yüksek olan 

katmanın kalsit ve kireç içeriklerinin yüksek olması, agregatlaşma düzeyini ve mikro 

gözenekleri, özellikle daha çok küçük boyutlu kil agregatları için, mikroyapı 

boyutunda arttırmıştır (Çizelge 4.1, 4.3, Şekil 4.14 ve 4.15). Şekil 4.15’ te 2-10 

mikron düzeyindeki gözeneklerde, Şekil 4.16’ da ise 10-20 mikron düzeyindeki 

(agregatın genel görünümündeki yapısında) gözeneklerde/ çukurcuklarda oluşan 

kalsit kümeleri oluşumunu göstermektedir. Kalsit bir olasılıkla, durağan sıvı/hava 

akım koşullarının oluştuğu (makromorfolojik gözlemlerle de saptanan katmandaki 

harç varlığı) bu boşluklarda kristallenme olanağını bulmuş olabilir. 

 

 
 

Şekil 4.14. 3 No’lu  çökel/harç-beton anadokusundaki kalsit mineral kristalleri ve kil 
agregatlarından (kil+küçük boyutlu kalsit ve kuvars) oluşan mikroyapı 

birimleri 

Kil 
Agregatı 

Kalsit 
nodülü  
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Şekil 4.15. 3 No’lu çökel/harç-beton anadokusundaki kalsit mineralleri ve 1-2 
                  mikronluk tabakalı kil agregatlarından oluşan mikroyapı birimleri ile 
                  mikro gözenekler ve CSH jelleri 
 

 
 

Şekil 4.16. 3 No’lu çökel/harç-beton anadokusundaki agregatın/mikroyapı biriminin                                                        
üzerinde/içinde oluşan çukurcuklarındaki (pitler)/boşluklarındaki 
(gözenekler) kalsit alanları.  

 
 

Kil 
Agregatı 

Çukurcuklar 

Kalsit 

CSH 
Jelleri 
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4.5.4. 4 No’lu Toprak Horizonu/Çökel Katmanı 

Çalışılan bu örnekte morfolojik gözlemlerde saptanan yaygın faunal aktivite 

sub-mikroskopik çalışmada da saptamıştır. Şekil 4.18’ de saptanan solucan 

ekskrementinin/peletinin (150-200µ) üst yüzeyindeki yarım hilal biçimli birikintiler 

solucan hareketinin yönünü göstermektedir. Solucan aktivitesi diğer göstergeler 

(mikroyapı oluşumu, kil mineral aggregatlaşması gibi) yanında toprak oluşumunun 

kanıtlarıdır.Bu horizonda saptanan faunal pelet ve orta düzeyde yaygın mikroyapı 

oluşumları (Şekil 4.19) toprak oluşumunun orta-erken evrelerinde olduğunu ortaya 

koymaktadır.     

 
 

 
  
Şekil 4.17. 4 No’lu toprak/çökel anadokusundaki  faunal pelet (solucan dışkısı) 
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Şekil 4.18. 4 No’lu toprak horizonu/çökel anadokusundaki mikroyapı birimleri. 
 
 

 
 
Şekil 4.19. 4 No’lu toprak horizonu/çökel anadokusundaki mikroyapı birimleri. 
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4.5.5. 5 No’lu Toprak Horizonu 

Çalışılan bu örnekte, diğer analiz sonuçlarında da vurgulandığı gibi, toprak 

oluşumunun göreceli olarak (diğer profillere göre) daha ileri düzeyde olduğu 

gözlemlenmiştir. Şekil 4.20 ve 4.21’ de görülebileceği gibi, bu horizonda oluşan kil 

mineralleri, kalsit ve kuvarstan oluşan agregatlar/mikroyapı birimleri anadoku içinde 

oldukça tekdüze dağılım göstermekte olup, boyutları da diğer horizonlara göre daha 

benzer büyüklüktedirler. Şekil 4.21’ nin ortasında yeralan 50-100 mikron 

boyutundaki kuvars mineralinin yüzeyi taşınma nedeniyle bozunmuş ve daha sonra 

çok ince kil boyutlu ve/veya amorf parçacıklar tarafından kaplanmıştır. 

 
 
 

 
 
Şekil 4.20. 5 No’lu toprak horizonu anadokusundaki tekdüze boyut (boylanmalı) ve 

dağılımlı mikroyapı birimleri   
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Şekil 4.21. 5 No’lu toprak horizonu anadokusundaki tekdüze mikroyapı birimleri ve 

taşınmadan yüzey bozunumu gösteren kuvars minerali . 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 
 Köşk Höyükte yapılan kazılar sonucu elde edilen Roma dönemi 

toprak/çökel/sıva katmanlarından 5 adet örnek alınmış, mikromorfolojik, mineralojik 

ve kimyasal analizler yapılarak örneklerde katman kökeni, toprak oluşumu ve olası 

arkeolojik kullanımların (yaşam katı) varlığı tartışılmış, arkeometrik sonuçlar ortaya 

konulmuştur. 

Katmanlardan/horizonlardan 1, 2 ve  3 no’lu olanlarının, fiziksel, kimyasal, 

mineralojik ve süb-mikroskopik analizlerle, aynı tarihsel sürece ait çökel/horizonlar  

olabilecekleri söylenebilir. Profilin yüzeyinden alt bölümlerine doğru kesit/profil 

boyunca sırasıyla yerleşim/yaşam katmanı (1), bu katmanın altındaki topraklaşma 

özellikleri gösteren katman/horizon (2) ve harç-beton (3) karışımı olabileceği 

düşünülen katman yer almaktadır. Harç olgusu her üç katmanda da saptanan 

CSH/ASR jellerinin ve neden oldukları çatlakların mikromorfolojik/süb-mikroskopik 

olarak saptanmaları ile doğrulanmıştır.    

Farklı tuz ve kireç içerikleri söz konusu dönemdeki kültür katmanlarında gıda 

kullanımı, gıda atıklarının neden olabileceği farklılıkların yanında iki ayrı kültür 

katının varlığını düşündürmektedir. Benzer biçimde höyüklerdeki katmanlar arası 

farklılıkların insan etkisiyle olduğu birçok çalışmada ortaya konulmuştur (Ryan et al. 

2009).  

2 ve 4 no’lu katmanlarda tuz içeriklerinin yüksek olması ayrı birer kültür 

katmanının varlığını belirtebileceği gibi aynı döneme ait üst ve alt katmanların tuz 

içeriklerinin alt katmanlara yıkanması ile de ilgili olabilir. Benzer biçimde, en son 

yaşam katmanı olabilecek olan 1 no’lu katmanın kireç içeriğinin yüksek olmasının 

da,  Sahara tozlarının katılımı ile gerçekleştiği söylenebilir.  

2 ve 3 no’lu katmanların kuvars ve labrador minerallerinin, alınabilir fosfor 

ve organik madde içeriklerinin ve dehidrogenaz anzim aktivitelerinin benzer/yakın 

değerde olması bu katmanların büyük bir olasılıkla 1 no’lu katmanla aynı döneme ait 

olup yüzey katmanının farklılaşması sonucunda oluşmuş olabilecekleri söylenebilir. 

1no’lu katmanın tuz içeriğinin 2 no’lu katmana göre düşük olması, yukarıda da 

belirtildiği gibi tuzun yüzeyden alt katmana yıkanmasına bağlanabilir.  
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Yüzey katmanının (1) yüksek düzeydeki tuz içeriğinin kökeni ise, büyük olasılıkla, 

Holosen evresinin (GÖ 10.000 yıl) erken-orta süreci olan Kalkolitik dönemde 

(yaklaşık GÖ 7.000 yıl) ve/veya yakın süreçlerinde kurak bir iklim döneminde, Sahra 

tozlarının (Afrikadan) taşındığı süreçte, tuz kristallerinin de, tuzlu olan yakın 

çevrelerden rüzgarla taşıyabileceğinin belirtisidir. Bu olasılık, Holosen sürecindeki 

aşırı bir kurak dönemin varlığının ve Orta Anadoluda bu süreçlerde kuruyan iç gölün  

kanıtı olabilir.  

Profilin/kesitin 4 ve 5 no’lu katmanları ise, morfolojik özellikleri (renk, 

makroyapı birimleri ve faunal aktivite), fosfor ve kireç içerikleri, kuvars düzeyleri ve 

özellikle de dehidrogenaz aktiviteleri yönünden aynı döneme ait birer katman 

oldukları olgusunu güçlendirmektedirler. Kireç yüzdesinin 4 no’lu katmanda 5 no’lu 

katmana göre daha düşük düzeyde olması, buna karşın tuz miktarının 5 no’lu 

katmanda daha yüksek düzeyde olması  aynı tarihsel döneme ait katmanların üst 

derinliklerinden alt katmanlara doğru bir yıkanma/taşınmanın olduğunu ve 

vurgulamaktadır. 
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EKLER 
  
 
 

 
 

1 nolu toprak örneğinin kil boyutu X ışını kırınımı. 

 

 
 2 nolu toprak örneğinin kil boyutu X ışını kırınımı 

Kuvars 

Kalsit 
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3 nolu toprak örneğinin kil boyutu X ışını kırınımı. 

 

 4 nolu toprak örneğinin kil boyutu X ışını kırınımı. 
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5 nolu toprak örneğinin kil boyutu X ışını kırınımı. 
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