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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 
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ve yapıya sertlik kazandıran yoğun lignin birikimi, bu anatomik yapıyı bir üflemeli müzik aleti 
olmaya elverişli kılan başlıca özellikler. Ney yapımı için uygun olgunluğa erişmiş bir kamıştaki 
ligninleşme oranı ve bununla bağlantılı olarak çeşitli hücre gruplarındaki çeper kalınlığı-lümen 
genişliği değerleri ses kalitesini belirleyen başlıca unsurlardır. Hipodermanın ve demet kınlarının 
genişliği ve ligninleşme durumu özellikle önemlidir. 

Sonuç: İnterkalar meristemler sayesinde gerçekleşen teleskopik büyüme, bir ney kamışının kaliteli 
olup olamayacağını ekolojik ve fizyolojik olaylarla bağlantılı olarak açıklar: Ekolojik koşulların 
göreceli elverişliliği nedeniyle iyi büyüme gösteren bir kamışta internodlar uzun olacağından, 
ayrıca her bir internodun zamana yayılmış bağımsız büyümesi nedeniyle ortaya çıkacak heterojen 
internod mesafeleri nedeniyle böyle bir kamış ney yapımına elverişli olmayacaktır. Samandağ’da 
Asi Deltası ve civarında yetişen kamışlarda bu durumun tersinin görüldüğünü morfolojik ve 
anatomik deliller ışığında tespit ettik. Başka bölgelerdeki populasyonlarda nadir görülen kısa 
ve eşit uzunlukta internodlu ayrıca ideal ligninleşme düzeyine sahip kamışlara bu bölgedeki 
populasyonlarda sıkça rastlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arundo donax, Samandağ kamışı, ney 

Teşekkür: Çalışmalarımızda bize danışmanlık yapan ney yapımcısı Cemil Kahiloğulları’na 
içtenlikle teşekkür ederiz.
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Amaç: Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (karaçam), Quercus L. (meşe) ve Pinus brutia Ten. 
(Kızılçam)’dan sonra. Türkiye’de en geniş yayılışa sahip ağaç türüdür. Bu dendroekolojik 
çalışmada amaç, karaçamın yılık halka genişliğini sınırlandıran iklim faktörlerini ortaya koymak 
ve karaçamın iklime tepkisini sınıflandırmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Karaçamın yıllık halka genişliüini etkileyen iklim faktörlerini ortaya 
koymak amacıyla, Batı Anadolu’da farklı araştırıcılar tarafından oluşturulan 28 karaçam kronolojisi 
için tepki fonksiyonları hesaplanmıştır. Tepki fonksiyonlarının hesaplanmasında grid iklim verileri 
(aylık ortalama sıcaklık ve toplam yağış) kullanılmıştır. Her bir kronoloji için ayrı ayrı elde edilen 
tepki fonksiyonu katsayıları hiyerarşik küme analizi kullanılarak gruplandırılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Kronolojilerin sıcaklık ve yağışa bireysel tepkileri dört ana grupta 
sınıflandırılmıştır. Bu grupları oluşturan kronolojiler haritalandırıldığında, grupların oluşmasına 
neden olan en önemli faktörlerin iklim ve fitocoğrafik farklılıklar olduğu görülmüştür. Kronolojilere 
ait tepki fonksiyonu sonuçları, hemen hemen tüm yörelerde karaçamın yıllık halka genişliğini 


