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ÖZET

Bu çalışmada, içi ve yapısı görülmeyen opak cam eserler üzerin-
de X-ışını radyografi tekniği ile çalışılarak, bu eserlerin incelemeleri
gerçeklenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, opak cam eserlerin
cam hamurlarına ilişkin bilgi edinilmiş ve kalıp tekniği üzerinde değer-
lendirmeye gidilebilmiştir. Fazla olarak, kimisi üzerinde bulunan ek süs-
leme parçalarının, dıştan görünenin aksine, farklı teknikler ile birleşti-
rildiği gözlemlenmiştir. Bunlardan ayn olarak, restorasyon görmüş kimi
opak cam eserlerin restorasyon birleştirmeleri açıklıkla görülebilmiş ve
değerlendirmesi yapılabilmiştir. Bu şekilde, opak cam eserler, tahribat-
sız olarak ve hayli «kısa» bir sürede incelenebilmiş ve bu eserler üzerin-
de, saydam cam eserler kadar fikir sahibi olunabilmiştir.

ABSTRACT

In this study, opaque glass samples of which interiors is invisible,
investigated by the X-ray radiography technique. In the evaluation, some
knowledge has been extracted about the glass base and mold technique.
Furthermore, it was shown that ornamental attachments have been fixed
on the glass artifacts by techniques different than what it appears to be.
In addition to that, joining edges of the restorated opaque glass samples
can be investigated and quality of the restoration can be evaluated. The-
refore, the opaque glass samples were investigated non • destructively a
short period of time, much like transparent glass could be studied.
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GİRİŞ

Bu çalışmada, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan opak cam
eserler üzerinde X-ışını radyografi tekniği ile çalışılmıştır. Gerçekle-
nen çalışmalar, farklı dönemlere ait, çeşitli opak cam eserler üzerinde
yapılmıştır.

Çalışmalarımızla opak cam eserlerin hamur ve kalıp teknikleri in-
celenip, değerlendirmeye gidilebilmiştir. Fazla olarak, kimisi üzerinde
görülen ek süsleme parçalarının birleştirme teknikleri hakkında fikir sa-
hibi olunabilmiştir. Bunlardan ayrı olarak, restorasyon görmüş opak cam
eserlerin restorasyon değerlendirmesi yapılabilmiştir.

Saydam cam parçalar kullandığımız teknik olan X-ışını radyog-
rafi tekniği açısından, tekniğin uygulama sınırlarını zorlayan elemanlar-
dır. Bununla beraber, üzerinde çalıştığımız opak camların, saydam olma-
ması ve opaklaştırmak için hamurlarında, örneğin kimi metal oksitlerin
kullanılmış olması, X-ışını radyografi tekniğini uygulanabilir hale ge-
tirmektedir. Nedir ki, teknik uygulanırken, uygulanan teknik paramet-
relerinin dikkatle ve uygun olarak seçilmesi gerekmektedir.

X — IŞINI RADYOGRAFİ TEKNİĞİNİN TANITIMI

Elektromanyetik radyasyon olan X-ışınlarının dalga boylan yak-
laşık olarak 106 -1010 mm. arasında değişmektedir. Bu ışınlar, görünür
ışığa oranla hayli (1000 katından fazla) enerjitiktirler. Bu da onlara yü-
zeylerden yansıyıp, geri dönmek yerine, maddenin derinliklerine gire-
bilme (nüfuziyet) özelliği kazandırır.

X- ışınlan, madde içine nüfus ederken; söz konusu olan bu madde,
farklı yoğunlukta bölgelerden oluşmuş ise veya içinde boşluklar var ise,
maddenin bu özelliklerine bağlı olarak ışın demeti zayıflayacaktır. İşte
bu özellikten yararlanılarak, objenin bir tarafına kaynak diğer tarafına
film konarak, objenin iç yapısına ait bilgi verecek bir görüntü elde et-
mek mümkün olur. X ışınlan ile yapılan bu işleme «X-Işını Radyogra-
fisi» adı verilir. l2~3 Çekilen filme ise «Radyograf» denilir.

Çalışmamızda, X-ışını üretmek üzere bir endüstriyel X-Işını Rad-
yografi cihazı kullanılmıştır. Bu tip cihazlar bir X - ışını tüpüne haizdir-
ler. Burada, ısıtılmış bir flamanla elektron kaynağı oluşturulur ve ağır
metal bir plaka da anot olarak kullanılır. Flamanla anot arasında elekt-
ronlara yeteri kadar 'hızı sağlayacak yüksek voltaj uygulanarak «frenleme
radyasyonu (bremsstrahlung)» tipinde X-ışınlan elde edilir.

X-ışını radyografi cihazlannda iki önemli kumanda faktörü var-
dır.Bunlar; gerilim ve akımdır. Akımın arttırılması île, flamanın ısıtıl-
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masına kumanda edilir. Böylelikle, serbest kalan elektron miktarı artmış
olur. Bir başka deyişle, denetim elektron kesafeti arttırılır. Öte yandan,
gerilim ile elektronların hızına kumanda edilir. Bu faktör daha çok yük-
sek atom numaralı malzemeler için veya «hayli» kalın malzemeler için
arttırılarak kullanılır.

Oysa, bizim burada üzerinde çalıştığımız opak cam eserler ne kalın
ve ne de yoğun bir malzemedir. Bu durumda, X-ışını radyografi tek-
niği uygulanırken, gerilim nispeten düşük tutulup, iyi görüntü elde ede-
bilmek için akımı yüksek tutmak gerekmiştir.

Nitekim, böyle seçilen X - ışını cihazı kumanda faktörü çifti ile ça-
lışmamız gerçeklenmiştir. Bu şekilde, alınan sonuçlar tatminkar olabil-
miştir

Radyografik görüntü, siyah-beyaz olarak elde edilmektedir. Bir
başka deyişle, objenin içi hakkında, fotografik yoğunluk farkı nedeni
ile bilgi edinilir. Bu fotografik yoğunluk farkına «kontras» denir. Bura-
da, malzeme içindeki az yoğun veya ince yerler ışını daha çok geçirecek-
lerinden koyu, çok yoğun veya kalın yerler ise ışını daha az geçirecekle-
rinden açık renk görüntü verirler.

ÇALIŞMALARIN TANITIMI

îlk çalışmamız, Myrina Kalaba şehri buluntusu olan bir koku şişe-
si üzerinde yapılmıştır (M.Ö. III.-I. yy). Lacivert opak cam üzerine sarı
ve açık mavi opak cam zikzak bezemeleri bulunmaktadır (Emv. No: 264
[C]). Söz konusu bu koku şişesinin fotoğrafı (Resim: 1) de ve radyog-
rafi ise (Resim : 2)'de görülmektedir.

(Resim: 2)'deki radyograf incelendiğinde, görülmektedir ki; koku
şişesinin iç şekli nispeten düzgündür. Yüksekliği 9,5 cm. ağız çapı 2,3
ve gövde çapı 3,2 cm. olan bu eserin cidar kalınlıkları (Resim : 2)'den
net olarak görülmektedir. Cidar kalınlıkları, boyun kısmında 3-6 mm.
arasında, gövde kısmında ise 1,5-2 mm. arasında değiştiği radyograftan
tesbit edilebilmiştir. İç kalıp tekniği ile yapıldığı anlaşılan bu koku şi-
şesinin dip kısmı sivri olarak son bulmaktadır. Ancak, sivrileşme nokta-
sı tam orta eksen üzerinde bulunmamaktadır.

Koku şişesinin cam hamuru da radyograf yardımı ile incelenebil-
mektedir. Burada, kimi açık ve koyu benekler bulunmaktadır. Açık be-
nekler cürufları, koyu benekler ise gözenekleri göstermektedir. Fazla ola-
rak, dip sütununda, yönlenmiş kimi boşluklar görülmektedir ki; bunlar
gerilme çatlamaları olarak nitelenebilir. Bunlar, cam hamuruna sıcak şe-
kil verildikten sonra, soğuma esnasında meydana gelmişlerdir. Bundan
ayrı olarak, boyun kısmında ise bir yapı bozulması izleri görülmektedir.
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İkinci çalışmamız, millefiori tekniğinde yapılmış bir alabastron
üzerinde gerçeklenmiştir. 12,3 cm yüksekliğinde ve 4,9 cm. ağız çapı olan
alaba&tron apak turkuaz zemin üzerinde sarı, yeşil, lacivert, beyaz opak
cam çubuklar kullanılarak yapılmıştır (M.Ö. I. yy-M.S. I. yy). Salihli
Dardanos'ta bulunmuş olan bu alabastronun fotoğrafı (Resim: 3)'de
ve radyografi ise (Resim: 4)'de görülmektedir (Env, No: 880 [C]).

Radyograftan görülmektedir ki; alabastronun iç kalıbı muntazam
değildir. Cidar kalınlıklarının farkları hayli fazladır. Boyun kısmında,
radyograftan ölçülen cidar kalınlıkları 2 mm. ve 5 mm'dir. Gövdede ise
cidar kalınlıkları 2,5 mm. ilâ 8mm. arasında değişmektedir. İncelememiz
sonucunda, alabastron hamurunun yapımı iyi ancak kalıp tekniği iyi
değildir denebilir.

Diğer bir çalışma ise opak görünümlü bir şişe üzerinde yapılmıştır
(M.S. I. ve II. yy). 9,2 cm. yüksekliğinde, 2,7 cm. ağız çapı ve 6 cm. göv-
de çapı olan bu eserin (Resim: 5 ve Resim : 6) 'da sırasıyla fotoğrafı ve
radyografi görülmektedir (Env. No: 1860 [C]).

Radyografin incelenmesiyle, fihn üzerinden alınan ölçümden 1 mm.
incelikte bir cidara sahip olduğu anlaşılmıştır. Fazla olarak, cidar ka-
lınlığı ince olmasına karşın, hemen her yerde aynı kalınlıktadır. Bu ne-
denle, bu şişenin kalıp tekniği iyidir denilebilir.

Bundan sonraki iki çalışma, birbirine benzeyen ve dışarıdan aynı
şekilde yapıldığı izlenimini veren iki küçük şişecik üzerinde yapılmıştır.
Her ikisi de Zor-Tedmür buluntusudur ve M.S. VI.-VIII. yy'lar ara-
sına aittir. Şişelerden daha küçük olanı 1,1 cm. ağız çapı ve 3,7 cm. göv-
de çapında, 4,6 cm. yüksekliğindedir (Env. No : 1537 [C]). Büyükçe olanı
ise, 1,8 cm. ağız çapında ve 4,8 cm. gövde çapında, 5,6 cm. yüksekliğin-
dedir (Env. No: 1536 [C]). (Resim: 7 ve Resim: 8)'de şişelerin fotoğ-
rafı ve (Resim: 6)'da radyografları görülmektedir.

Şişelerden açık zeytuni renkte olan büyükçe şişecik üzerindeki »be-
zeme, (Resim: 6)'daki radyograftan görüldüğü üzere, şişeciğin cam ha-
muruna gömülü bulunmaktadır. Oysa, daha küçük olan şişeciğin bezeme-
leri, şişeciğe gömülü değildir.

Böylelikle, buradaki radyografi incelemesiyle, dıştan görünüm iti-
bari ile pek de farklı olmayan bu iki şişeciğin; aynı yer buluntusu olma-
sına karşın, farklı bezeme tekniği ile süslenmiş olduğu anlaşılabilmiştir.
Şöyle M; birincisi sıcak cam hamuruna sıcak aplike, diğeri ise soğuk ca-
ma sıcak aplike olarak yapılmıştır.

Bir diğer çalışma, mozaik tekniği ile yapılmış 2,35 cm.-2,4 cm. ça-
pında ve 2,4 cin yüksekliğinde bir cam topuz ile gerçeklenmiştir.
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M. Ö. I. yy-M. S. I. yy). Lacivert - kiremit kırmızısı opak camların kul-
lanıldığı bu eserin (Resim : 9)'da fotoğrafı ve (Resim : 10)'da ise rad-
yografi görülmektedir (Env. No : 76.70 [C]).

Cam topuzun radyografi üstten çekilmiştir. Radyografta görüldü-
ğü üzere; çap çevresince dışarıdan görünmeyen, mastar cam çubukları-
nın bulunduğu görülmektedir. Çubukların dizilişi hayli muntazamdır.
Buradan hareketle, cam topuzun muhtemelen bir tutamaç olduğu söyle-
nebilir.

Bunlardan ayrı olarak, opak beyaz ve eflatun renkli camdan yapıl-
mış, 11,9 cm yüksekliğinde ve 3,5 cm ağız çapında, 3,8 cm gövde çapında,
restorasyon görmüş bir alabastronun üzerinde radyografik çalışmalar
yapılmıştır. M.Ö. VI. - IV. yy'lar arasına ait olan bu eser Myrina - Kalaba
şehrinde bulunmuştur (Resim : 11 ve Resim : 12)'de söz konusu bu ala-
bastronun fotoğrafı ve radyografi görülmektedir (Env. No: 268 [C]).

(Resim: 12)'deki radyograf, alabastronun özellikle boyun bölgesinde
simetri farklılığı olduğunu göstermektedir. Radyograf üzerinden alman
ölçümlerle cidarların gövdede 2 mm - 3,5 mm arasında değiştiği anla-
şılmaktadır.

öte yandan, radyograf tan, restorasyon sırasında alabastronun par-
çalarının birbirlerine intibakları olabildiğince sağlanmış görülmektedir.
Bdr başka deyişle, alabasronun restorasyonu «hayli iyi» dir denebilir.

Son olarak, yine restorasyon görmüş, İslami (M.S. XII. - XIII. yy.)
opak turkuaz bir alabastron üzerinde çalışılmıştır. 9,9 cm yüksekliğinde
ve ağız çapı 2,4 cm, gövde çapı 5,8 cm olan bu alabastronun (Re-
sim : 13)'de fotoğrafı ve (Resim : 14)'de radyografi görülmektedir.

(Resim : 14)'deki radyograf dan görüldüğü gibi, burada restorasyon
başarılı sayılamaz. Radyograftan net bir şekilde görülmektedir ki; parça-
lar birbirine tam olarak intibak ettirilmemiştir. Bu nedenle, restorasyon
iyi olarak nitelenememektedir.

SONUÇ

Çalışmamızda, Arkeoloji Müzelerin deki bazı opak canı eserler üze-
rinde X-ışını radyografi tekniği uygulanmıştır. Böylelikle içi ve yapısı
görülemeyen bu eserler üzerinde ileri bazı bilgiler edinile bilmiştir.

Şöyle ki; kimi opak cam eserlere ilişkin kalıp tekniği, cam hamuru
değerlendirmesi.yapılabilmiştir. Fazia olarak, birbirinin benzeri görünen

i tesbit edilebilmiştir. Bir ÛeğcrltıMaliikltrtt, fcsas itibarı ite,
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nusu opak cam eserlerin imalat tekniği değerlendirmesine yönelik çalı-
şılmıştır.

Bundan ayrı olarak restorasyon geçirmiş kimi opak cam eserlerin
restorasyon değerlendirmesi ve kalitesi incelenmiştir.

Tahribatsız muayene usullerinden olan X-ışını radyografi tekniği
esere herhangi bir zarar vermeden, kolaylıkla uygulanabilmiş ve hayli
kısa bir sürede sonuç alınabilmiştir. Bu eserler gerçekten tekniğin uy-
gulama sınırına yakın düşmesine karşın, uygun kumanda faktörü çiftinin
seçimi ile başarılı olunabilmiştir. Bir başka deyişle, çalışmamızın gerçek-
lenmesi ile, opak cam eserler üzerinde, saydam cam eserler kadar fikir
sahibi olunabilmiştir.

TEŞEKKÜR

Opak cam eserler üzerinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamızın ya-
pılabilmesinde teşvik ve desteğini gördüğümüz ve atölyelerinden yarar-
landığımız İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Labaratuvan
Müdürlüğü'ne burada özellikle teşekkür etmek isteriz. Ayrıca, eserler üze-
rinde çalışmamıza izin veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne
ve çalışmamızda her türlü desteği gördüğümüz İstanbul Teknik Üniver-
sitesi «Nükleer Enerji Enstitüsü Müdürlüğü'ne de teşekkür ederiz.

REFERANSLAR

(D Halmshaw. R., «Industrial Radiology Techniques». Wykeham Publications
Ltd., London, (1971).

(2) Schneeman, J. G., «Industrial X-Ray Interpretation», Intex Publishing Com-
pany, Evanston, Illinois, (1968).

(3) «Industrial Radiography», Agfa - Gevaert, Belgium.

86



p
I

Resim : 1 — Unguentariumun
fotoğrafı

Resim: 2 — Unguentariumun radyografi

29O

Resim: 3 — Miltefiorinin
fotoğrafı

Resmi: 4 — MiUef iorinin
radyografi
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Hesim: 5 — Şişe fotoğrafı

Resim: 6 — Şişe ve şişetiklerin radyografi

Resim: 7 — Şişecik
fotoğrafı

Resim: 8 — Şişecik
fotoğrafı
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Resim: 9 — Cam topuz fotoğrafı
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268

Resim : 10 — Cam
topuz
radyografi

Resim: 11 — Alabastron
fotoğrafı

Resim: 12 — Alabastron
radyografi 89



Resim: 13 — Islami alabast-
ronun fotoğrafı

Resim: 14 — Islanıl alabastromın
radyografi
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