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ÖZET

Farklı arkeolojik eserler üzerinde uygulanan X-ışını radyografisi
tanıtılmakta ve haklarında kısa bilgi verilmektedir. Yapılan bir çalış-
mada; toprak altında gömülü kaldığı süre içinde çevre şartlarının etkisi
ile «çok sayıda boncuğa kaynaşmış halde bulunan ve gözle varlığı bile ke-
sin olarak farkedilemeyen bir disk, üzerindeki çivi yazısı ile çözüldüğün-
de, diskin, Asur Kralı Salmanasar I'c (M. Ö. 1274-1245) ait olduğu sap-
tanmıştır. Bundan ayrı olarak, zırh, kilit gibi farklı metal içerikli eleman-
ların X-ışını radyografik incelemeleri sonucunda, bunlar hakkında eski
bilgilere ek bilgiler edinilmiş ve değerlendirilmiştir. Fazla olarak, zırhın
kumaşı üzerinde betagrafik incelemeler yapılmıştır. Ayrıca, X-ışmı rad-
yografi tekniğinin uygulama sınırında bulunan pişmiş kilden yapılmış
zarfh-mektup tabletler üzerinde de çalışılmıştır ve ileri bazı bilgiler edi-
nilmiştir. Böylelikle, diğer tekniklerle, tahribatsız olarak tesbit edilmesi
mümkün olamayacak değerlendirmeler, radyografik tekniklerin uygulan-
ması ile, esere hiçbir zarar vermeden, gerçeklenebilmiştir.

ABSTRACT

X-ray radiography and betagraphy which are applied on different
archaeological artifacts have been given including some general infor- ;
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mation about the technique. A study was realized on a chunk of beads
and a disc which can not be noticed by visual inspection, clustered toget-
her. The X-ray radiography of the cluster disclosed that the disc has
cuneiform script on it which is assigned to the period of Assyrian King
Shalmaneser I. The other two studies were realized on the metal artifacts
an armour and latch. Furthermore, betagraphy was applied an armour
cloth. X-ray radiography was applied on tablets in spite of the limitations
of the technique. Further information were obtained about on enveloped
letter tablets. Therefore, the radiographic evaluation can be easy and
nondestructively which is impossible otherwise.

GİRtŞ

Bu çalışmada, radyografi tekniği kullanılarak, Istanbul Arkeoloji
Müzelerinde bulunan, esas itibariyle metal eserler üzerinde ve az sayıda
da kilden yapılmış zarflı-mektup tabletler üzerinde çalışılmıştır.

Üzerinde çalışılan metal eserler, genellikle ya yangın geçirmiş, ya da
gömülü kalmış eserlerdir. Bir başka deyişle, söz konusu eserler çevre
şartlarından veya maruz kaldıkları şartlardan hayli etkilenmişlerdir. Bu
nedenle, ya oksitlenmiş, ya da yakınlarında bulunan diğer eser veya mal-
zemelerle kaynaşmış durumdaydılar.

Az sayıda olmakla birlikte, üzerinde çalışılan kil eserler ise zarflı -
mektuplardı ve klasik yöntemlerle içteki mektuba ulaşmak, ancak kil
zarfın kırılması ile mümkündü.

Aşağıda tanıtılacak olan radyografi tekniği ile, söz konusu eserler
herhangi bir tahripkar etkiye maruz bırakılmadan incelenebilmiş ve hak-
larında bazı ileri bilgiler edinilebilmiştir.

KULLANILAN YÖNTEMLER

«Radyografi», girici ışınlarla malzeme iç yapısına ilişkin film alma
tekniğidir. Burada kullanılan ışınlar; gama ışınları veya beta ışınları ola-
bilir. Kullanılan ışına bağlı olarak, radyografi işlemi ayrı bir isim alır.
Şöyle ki; X-ışmları kullanılması halinde «X-ışını radyografisi», gama ışın-
ları kullanılması halinde «gamagrafi» ve beta ışınları kullanılması halin-
de ise «betagrafi» adı verilir. Çalışmamızda, eserler üzerine X-ışını rad-
yografisi ve betagrafi uygulanmıştır. 1 2 3

Radyografi işlemi sırasında, ışınların .maddeyi katederek geçmesi
söz konusudur. Ancak, ışın demeti maddeyi geçerken eksponansiyel ola-
rak zayıflar. Fazla olarak, ışın demetinin zayıflaması, radyografisi alınan
objenin kalınlığına, biçimsel iç yapısına ve malzemesine bağlı olarak
farklılık gösterecektir. Böylelikle de obje hakkında bilgi edinilecektir.
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X-isini radyografisi için bir X-ışını radyografi cihazı kullanılmıştır.
Böyle bir cihaz, bir tüpe haizdir. Burada açığa çıkarılıp, hızlandırılan
elektronların, aniden durdurulması sağlanır.

Bu amaçla, hızlandırılmış elektronlar ağır çekirdeklere haiz bir he-
defe çarptırılırlar. Burada elektronlar, hedef elemanın atomları ile etki-
leşmeye girer ve frenlenirler. Frenleme esnasında ise X-ışınları üretilmiş
olur. Bu tip X-ışınlanna «Beyaz Radyasyon» veya «Frenleme Radyasyonu
(Bremsstrahlung) adı verilir.

Betagrafide, beta radyasyon kaynağı olarak Stronsiyum-90 radyo-
izotopu kullanılmıştır. Beta ışınları, X-ışınIarına göre daha az nüfuz edici
ışınlardır. Bu nedenle, radyografi amacıyla ince parçalar için kullanılma-
ları uygundur4.

Radyografi işlemi sırasında, obje radyasyon kaynağından yayılan
radyasyona maruz kalacak şekilde yerleştirilir. X-ve beta ışınlan, özel
olarak hazırlanmış filmleri, radyasyon şiddetine bağlı olmak üzere etki-
leyebilmektedir. Bu özellikten yararlanılarak, obje arkasına yerleştirilen
film üzerinde obje iç yapısına ait görüntü elde edilebilmektedir.

Radyografi çekimi sırasında dikkat edilecek birçok faktör mevcut-
tur. Bunlar arasında, çalışmamız açısından bilhassa önemli olan .faktör
«film faktörü »dür.

Radyografide kullanılan filmlerin radyasyona karşı duyarlılıkları
farklıdır. Film üzerine görüntü, nokta nokta kaydolur. Filmi oluşturan
kristaller küçüldükçe, görüntüyü oluşturan noktalar da birbirinden ayır-
dedilemeyecek kadar küçük ve sık olacaktır. Ancak, ince taneli filmler,
uzun poz süresi gerektirirler, dolayısıyla da «yavaş film» dirler.

Çalışmamız, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Labaratuarı'nda
gerçeklendiği için poz süresinin, nükleer güvenlik açısından, olabildiğince
kısa tutulmasına çalışılmıştır. Bu nedenle, metal malzemeler için iri ta-
neli, bir başka deyişle «hızlı film» kullanılmıştır. Ancak kil eserler üze-
rinde yapılan çalışmamızda, söz konusu malzeme X-ışını uygulama sını-
rını zorlaması nedeni ile, yavaş film kullanılması zorunlu olmuştur.

Çalışmamız açısından önemli olan diğer bir faktör de «film ekran-
larındır. X-ışını radyografi çekiminde, film kaseti içine, filmin hem ön
yüzü hem de arka yüzüne kurşun ekranlar konmuştur. Filmlerin radyas-
yon kaynağı tarafına bakan yüzüne konan ekran, gelen radyasyonu güç-
lendirmek ve film yüzeyinden geri saçılan radyasyonu azaltmak amacı ile
kullanılmıştır. Filmin arka yüzüne konan ekran ise radyasyonun filmi
daha çok etkilemesi ve çevreden saçılan radyasyonun etkisini minimum-
da tutulmasını sağlamak üzere kullanılmıştır.
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Betagrafide ise filmin arka yüzeyine konan ekran kullanılmakla be-
raber, filmin ön yüzüne konan ekran kaldırılmıştır. Bunun nedeni, beta
ışınlarının nüfuziyet kabiliyetlerinin az olmasıdır.

X-ışını radyografisinde filmin ön yüzüne konan kurşun ekran 0,125 '
mm gibi ince bir varaktır. Ancak bu kalınlıktaki kurşun bile, beta ışınları
için ekran vazifesi görmekten çok, filtre etkisi yapmaktadır. Bu nedenle
de betagrafi uygulaması sırasında filmin ön yüzüne herhangi bir eleman
konmamıştır.

ÇALIŞMANIN TANITIMI

Metaller üzerinde yapılan radyografik çalışmalardan biri; toprak pl-
tında gömülü kaldığı süre içinde çevre şartlarının etkisi ile «Çok sayıda»
boncuğa kaynaşmış halde bulunan ve gözle varlığs bile kesin olarak fark
edilemeyen bir disk üzerinde gerçeklenmiştir. Resim : l'de bu kütlenin
fotoğrafı görülmektedir.

Söz konusu kütlenin X - ışını radyografisi alındığında, disk kesinlikle
belirlenebilmiş ve üzerinde çivi yazısı ile yazılmış bir yazıtın bulunduğu
tesbit edilmiştir. Resim : 2'de kütlenin radyografi görülmektedir.

t

Diskin küçük bir kısmı kırıktır. Bununla beraber, .radyograftan ya-
zıt okunabilmiş ve diskin, Asur Kralı Salmanasar I'e (M. Ö. 1274-1245)
ait olduğu anlaşılmıştır. Resim : 3'de diskin üzerindeki yazıt görülmek-
tedir, j

Diskin bir benzeri, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Hazine Dairesi'nde
mevcuttur. <l"5-6-7 Altın olan bu diskin fotoğrafı Resim: 4'de görül-
mektedir. Resim : 5'de ise altın diskin üzerindeki yazıt ayrı olarak görül-
mektedir. Altın disk 5,5 cm çapta ve 0,5 cm kalınlıktadır. Radyograf üze-
rinden alınan ölçüm ile, üzerinde çalıştığımız diskin aynı boyutta olduğu
anlaşılmıştır.

Yeni bulunan diskin yazıtı (parantez içindeki kelimeler altın disk-
ten anoloji ile tamamlanmış olarak) :

«tarna As-su]r bâli-su n"iSül-ma-nu aâaredu issak As-sur Sâ i
si-[qu-ri-te]». '

Altın diskin yazıtı : (Env. No : 5197)
«a-na As-sur beli-su miiğûl-ma-nu asarödu issak As-sur i-qis
sâ si-qu-ri-te».

Manası ise :

«Assur'a, O'nun beyi, Salmanasar, Assur'un öncü, rahip kralı, Zig-
gurat'a (tapınak arazisine) ithaf etti.»
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Boncuklarla kaynaşmış olarak bulunan kütlenin, X ışını radyografi
tekniği ile incelenmesi sonucunda bulunan disk ile, hazinedeki altın dis-
kin tek olmadığı, fazla olarak altından başka imalzemenin de benzeri disk
yapımında kullanıldığı anlaşılmıştır. Aynca, disk üzerindeki yazıtın rad-
yograftan okunması ile kütle için kesin tarihleme yapılabildiği gibi kütle j
ile birlikte bulunan diğer eserlerin de kesin tarihlemesi yapılabilecektir.

İkinci çalışma, Trakya bölgesinde Vize Tümülüsü'nden (M. S. I.
yüzyılın ilk yarısı) zırhlı elbisenin üzerinde yapılmıştır. Zırh, mezara kat-
lanarak konmuş ve bu haliyle kalmıştır8. Bugün zırh, açılamamaktadır.
Zırh, bronz zincirli bir zemin üzerinde zincire bağlanmış küçük dar-uzun
gümüş, demir ve bronz pullarla kaplıdır. Zincirli zeminin altında keten
bir kumaş vardır.

Tipinin nadide örneklerinden olan bu zırhın arka kısmından öne
gelen parçaları gövdeye birer büyük gümüş raptiye ile tutturulmuştur.
Resim : 6'da zırhın fotoğrafı, Resim : 7 ise çizimi görülmektedir8. Çizimde
yan kısımlarda herhangi bir bağlantı elemanı görülmemektedir. Nitekim,
zırh gözle incelendiğinde, açılamadığından herhangi bir yan eleman gö-
rülmemektedir (Env. No : 5731).

X-ışını radyografi tekniği ile tüm zırhın radyografisi alınmıştır. Bu
çalışma sonunda, zırhın bir yanında dört raptiye tesbit edilmiştir. Re- :

sim : 8 zırhın raptiyelerin bulunduğu yanına ait radyografim göstermek-
tedir. Böylelikle, zırhlı elbise giyildikten sonra, radyograftan görülen rap- /
tiyelerle birleştirildiği anlaşılmıştır. :

Zırhlı elbisenin keten kumaşı üzerine, ayrıca betagrafi uygulanmış-
tır. Resim : 9'da kumaşın betagrafi-radyografı görülmektedir. Radyograf-
tan dikiş izleri farkedilebilmekte ve kumaşın dokuması görülebilmek-
tedir.

Bir diğer çalışma, kilit aynası parçası üzerinde yapılmıştır. Bu eser
de Vize Tümülüsü'nden (M. S. I. yüzyılın ilk yarısı) çıkarılmıştır9. Parça,
çevre şartlarından «hayli» etkilenmiş durumdaydı. Özellikle, kilit kısmı
iyi gözlenememekteydi. Resim : 10'da kilit aynasının bir fotoğrafı görül- i
inektedir (Env. No : 5756). . •"

Kilit aynası ağaç ve demir kısımlardan oluştuğundan X-ışım rad- j
yografisi iki ayn dozda uygulanmıştır. Her iki radyograf Resim : 11 ve !
Resim : 12'de görülmektedir. 1

Resim : 11'deki radyograftan, ağaç üzerindeki aplike metal süsleme
kesin hatlarıyla ayırt edilebilmektedir. Resim : 12'de ise kilit mekaniz-
ması net olarak görülmektedir. Radyograftan görüldüğü üzere, kilit diş
mekanizması ile çalışan bir kilittir.
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Bunlardan ayrı olarak, X-ışını radyografi tekniğinin uygulama sı-
nırını ızorlamakla birlikte, kilden pişirilmiş zarflı-mektuplar üzerinde
çalışılmıştır. Diğer çalışmalarımızda kullandığımız ve hayli iyi netice ve-
ren hızlı filmlerin, bu çalışma için yeteri kadar detay vermeyeceği düşü-
nülerek yavaş film kullanılmıştır. Resim: 13'de yavaş tilmle alınan rad-
yograf görülmektedir. Böylelikle, içteki mektup kısmı belirlenebilmiştir.

Son grup radyografi çekimleri yine metal buluntular üzerinde ger-
çeklenmiştir. Bunlardan biri bir takı yumağı üzerinde gerçeklenmiştir.
Bu takı yumağı Truva'dan bulunmuş olup, M. Ö. 3. binin sonlanna aittir.
Resim : 14'de takı yumağının fotoğrafı, Resim : 15'de ise radyografi gö-
rülmektedir. 1 0 1 1 (Env. No: 700)

Yangın geçirmiş olan bu takı yumağının Resim : 15'deki radyogra-
fından, içinde bir bilezik ve iki topuzlu iğne bulunduğu açıkça görülmek-
tedir. Ne var ki, iğneler yangın sırasında olsa gerek eğilmişlerdir. Fazla
olarak, gözle «az sayıda» görülen minik altın süslemelerin, görülenden
fazla olduğu radyograftan anlaşılmıştır.

Bir diğer çalışma, Vize Tümülüsü'nden bulunan bir miğfer yanak-
lığı üzerinde yapılmıştır. 9 " Restorasyon geçirmiş olan bu eserin
Resim : 16'da fotoğrafı, Resim : 17'de de radyografi görülmektedir. (Env.
No : 5774.) (M. S. I. yy. m ilk yarısı.)

Radyograftan, miğfer yanaklığının üzerinde figürler bulunduğu an-
laşılmıştır. Hemen farkedilebileceği gibi, yanaklığın üst kısmında Nike
bulunmakta, alt kısmında ise bir süvari figürü seçilmektedir. Nike, sü-
variyi taltif eder vaziyette tasvir edilmiştir.

SONUÇ

Üzerinde radyografi tekniği ile çalışılan metal içerikli eserlerin hep
si uzun süreler gömülü kalmış ve kimi de yangın geçirmiş eserlerdi. Çevre
şartlarının etkisiyle, bu eserler ya birbirine kaynaşmış veya oksitlenmiş
durumdaydılar. Bu nedenle de incelenmeleri zorluklar arzetmekteydi. Oy-
sa, radyografi tekniklerinin uygulanmasıyla, bu eserler kolaylıkla ve
hayli kısa bir sürede incelenebilmiş ve değerlendirilebilmiştir.

Kilden yapılmış zarflı - mektuplar üzerinde uygulanan X-ışım rad-
yografisiyle içte bulunan mektup tablet hakkında ileri bilgi edinilebil-
miştir.

Böylelikle, diğer tekniklerle, tahribatsız olarak tesbit edilmesi müm-
kün olamayacak değerlendirmeler, radyografik tekniklerin uygulanmasıy-
la, esere hiçbir zarar vermeden, gerçeklenebilmiştir.
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Çalışmalarımızda bize gösterdikleri ilgi ve yardımlar ile çalışmamı-
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Resim: 1 — Kütlenin fotoğrafı

Resim: 2 — Kütlenin
radyografi

Resim: 3 — Diskin üzerindeki yazıt

98



Resim: 4 — Al! in diskin fotoğrafı

Resim -. 5 — Altın diskin üzerindeki yazıt
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Resim: e — Zırhın fotoğrafı

Resim -. 7 — Zırhın çizimi
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Resim: 8 — Zırhın raptiyelerin bulunduğu
tarafının radyografi

Resim: 9 — Zırh kumaşının Bet agrafi -
radyografi
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Besim : 10 — Kilit aynası fotoğrafı

Resim: 11 — Kilit aynasının düşük dozda
çekilmiş radyografi
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Resim : 12 — Kilit aynasının yüksek dozda

çekilmiş radyografi



Resim : 13 — Kilden
yapılmış
zarflı -
mektup-
ların rad-
yografi

Resim-. 14 — Takı yumağının fotoğrafı

Resim: 15 — Takı yumağının radyografi
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Resim: 16 — Miğfer yanaJdığının
fotoğrafı

Resim: 17 — Miğfer yanaklısının
radyografi
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