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veriler kullanılarak özellikle Walter iklim diyagramları çizildi, jeolojik bilgiler için MTA’nın 
yayınlarından yararlanıldı. Afyonkarahisar’ın değişik bölgelerinde bulunan jipsli topraklar üzerinde 
yetişen bitkiler belirlendi. Buradaki hakim bitkilerin listeleri hazırlandı. Bitki topluluklarının 
topraklarla ilişkisini bulmak için 0-30 cm derinlikler arasından temsil yeteneği yüksek olan 24 
toprak örneği alındı ve bunların fiziksel ve kimyasal analizleri Tüzüner(1990)’in belirlediği 
metotlara göre Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarlarında 
yapılarak sonuçları çizelge haline getirildi.

Sonuç: Çalışma alanının büyük bölümünü kuvaterner arazisi kaplamaktadır.  Çalışma alanı 
“Kurak - Yarı-kurak, Soğuk - Çok Soğuk Akdeniz biyoiklimine” sahiptir. Alanda “Doğu Akdeniz 
İkinci Tipi” yağış rejimi görülmektedir. Çalışma alanında Kahverengi, Alüvyal ve Kolüviyal 
Büyük Toprakları ile arazi tipi olarak Çıplak kayalar ve molozlar bulunmaktadır. İran-Turan 
floristik bölgesi içerisindeki çalışma alanından yaklaşık 52 vasküler bitki teşhis edildi.  Bu 
çalışmada Afyonkarahisar’daki Jipsli topraklar ile bitki örtüsü arasındaki ilişkisi incelendi. Bitki 
topluluklarının topraklarla ilişkisini bulmak için 0-30 cm derinlikler arasından toprak örnekleri 
alındı ve bunların fiziksel kimyasal analizleri yapılarak sonuçları yorumlandı. 

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, jipsli topraklar, vejetasyon, bitki örtüsü-toprak ilişkisi 

Teşekkür: Bitkilerin teşhisinde yardımcı olan Doç. Dr. Mustafa Kargıoğlu’ na teşekkür ederiz. 
Bu çalışma, “A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Destekleme Programı” desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir.
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Tatarlı Höyük (Ceyhan, Adana) Hellenistik Dönem Tabakaları 
ve Çöp Çukurlarından Elde Edilen Bitkisel Kalıntıların 

Arkeobotaniksel Açıdan Değerlendirilmesi

Feryal Aslan, Halil Çakan, K. Serdar Girginer
Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Sarıçam, Adana, faslan@cu.edu.tr

Amaç: Tatarlı Höyük (Ceyhan, Adana) kazısı Hellenistik Dönem’e ait bitkisel makro kalıntıların 
analizi yapılarak, tarımın beşiği olarak kabul edilen Bereketli Hilal’e yakınlığıyla önem kazanan bu 
bölgede, Hellenistik Dönem tarımsal faaliyetleri ile ilgili bilgi edinmektir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızın materyalini Tatarlı Höyük kazı alanından elde edilen 
bitkisel makro kalıntılar oluşturmaktadır. Kazı faaliyetleri esnasında ayrılan toprak örnekleri, kazı 
alanında kurulmuş olan yüzdürme (floating) düzeneğinde su ile yüzdürme işlemine (flotation) tabi 
tutularak, içerisinde bulunan bitkisel materyaller elde edilmiştir. Bu yöntemle elde edilen örnekler 
Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ne getirilerek, önce morfolojik olarak ayrılmış, daha 
sonra stereo mikroskop altında, çeşitli tohum atlaslarından faydalanılarak teşhis edilmiştir. Tatarlı 
Höyük’te 2007 yılında başlamış olan kazı çalışmalarına paralel olarak alınan örneklerden 2008-
2009 ve 2010 yıllarında alınmış olan 53 farklı örnek değerlendirilmiştir

Bulgular: Teşhisi yapılan tohum örnekleri, Tatarlı Höyük kazı alanında bulunan 14 farklı açmaya 
ait çöp çukurlarının çeşitli seviyelerinden ve kap içlerinden olmak üzere, toplamda 53 toprak 
örneğinin değerlendirilmesi sonucu elde edilmiştir. Yapılan inceleme ve teşhisler sonucu, 23 farklı 
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familyaya ait yaklaşık 39 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 14 tanesi tür seviyesinde teşhis 
edilebilmiştir. Geri kalanlar cins düzeyinde teşhis edilmiştir. Tespit edilen takson sayısı en fazla olan 
familyalar; Fabaceae, Gramineae ve Asteraceae’dir. Elde edilen tohum sayılarına baktığımızda, en 
fazla tohum sayısı Capparis cinsine aittir. Tohum örnekleri dışında bitkiye ait diğer kısımların 
kalıntılarına da rastlanmış ve bunlar da değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan bu 
kalıntılar arasında glume, spikelet, floret bulunmaktadır.

Sonuç: Elde eldilen verilerin değerlendirmesi sonucu, Hellenistik Dönem’e (M.Ö. 330- M.Ö. 
30) tarihlenen bitkisel kalıntılar, günümüz florasıyla büyük benzerlikler göstermektedir. Tatarlı 
Höyük’teki hellenistik dönem tabakaları yüzeyden yaklaşık 1 m kadar derine ulaşması bu benzerliği 
açıklamaktadır. Yaklaşık 2400 yıllık süreçte çalışma alanı ve çevresinin florasında büyük bir 
değişiklik olmadığı gözlenmiştir. Fabaceae ve Gramineae familyalarına ait bitkilerin çoğunlukta 
olması da tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığını göstermektedir. Aynı sebeple, beslenme 
alışkanlıklarına baktığımızda günümüzden çok farklı olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tatarlı Höyük, arkeobotanik, Hellenistik
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Amaç: Arundo donax L. (Poaceae) bitkisinin anatomik ve morfolojik özelliklerini belirlemek. Bu 
özelliklerin, bitkinin ney yapımına elverişli olmasını nasıl sağladığını aydınlatmak. Bu bilgiler 
ışığında, Samandağ kamışının ney yapımında dünyaca bilinen bir kaliteye sahip olmasının 
gerekçelerini araştırmak.

Gereçler ve Yöntemler: Çeşitli illerden toplanan A. donax gövdeleri çalışmamızın materyalini 
oluşturmuştur. Hatay ilinden toplanan örneklerde Samandağ ilçesine, Asi Nehri’ne ve Asi Deltasına 
uzaklık gibi kıstaslar da dikkate alınmıştır. Çalışmalar, profesyonel ney ustalarının danışmanlığında 
yürütülmüştür. Ayrıca, ustalar tarafından yüksek ya da düşük ses kalitesine sahip olduğu belirtilen 
neylerden de anatomik kesitler alınmış ve morfolojik ölçümler yapılmıştır. Anatomik incelemeler 
için gövdelerden alınan kesitler histolojik boyalarla boyandıktan sonra kameralı binoküler 
mikroskop ile incelenerek fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Ney ustalarının, ney yapımına elverişli olduklarını belirttikleri kamışlar, internod 
uzunlukları ortalamaya göre kısa ve düzenli olan kamışlardır. İnternod uzunluğu enstrümanın tipini 
belirleyen başlıca kriterdir. İyi bir ney kamışında derin budaklar olmamalıdır. Bu da yanal filizlerin 
iyi gelişmemiş olması ile mümkündür. Arundo donax gövdesinin internod bölgesinde dıştan içe 
doğru: Epiderma, hipoderma, küçük iletim demetleri içeren bir sklerankimatik şerit, parankima 
hücreleri arasına dağılmış kapalı kollateral iletim demetleri ve geniş öz boşluğu göze çarpar. 
Nod bölgelerinde gövdenin içi doludur, ney yapımı sırasında açılır. Geniş öz boşluğunun varlığı 


