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ÖZET
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte çevre güvenliğini sağlamak için birçok yeni yöntemler geliştirilmiştir. Yüksek
çözünürlüklü, gece görüş özellikli, termal kameralar gibi teknik özelliklere sahip donanımlarla çevre güvenliği, emniyeti
alınmaya başlanılmıştır. İlkçağlardan itibaren görmek ve görünmek, düşmandan korunmak, ticaret için ulaşım için yolları
kontrol altında tutmak en az günümüzde olduğu kadar önemli bir güvenlik sorunu olarak görülmekteydi. Geçmişte kullanılan
yöntemlere bakıldığında, ilkçağlardan itibaren bir bölgenin güvenliği söz konusu olduğunda kullanılan en yaygın yöntem
gözetleme kuleleridir. Gözetleme kuleleri geniş alanların izlenmesini sağlayan genelde coğrafi doğal yapının kullanıldığı yüksek
tepeler, ağaç üzerinden gerçekleştirilen veya yüksek binalar inşa edilerek, savunma, iletişim, izleme faaliyetlerinin
gerçekleştirildiği yerlerdir. Birçok alanda olduğu gibi arkeolojik alanlarda yapılan çalışmalarda da Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) kullanımının yaygınlaşması yürütülen araştırmalarda yapılan analizleri artırmaktadır. CBS analizlerinden birisi olan
görünürlük analizi belli bir noktadan gözlenen alana ait bilgileri belirlemeye yaramaktadır. Bu çalışmada Çorum ili sınırları
içerisinde bulunan arkeolojik alanlardan toplanan veriler yardımıyla alanların güvenliklerinin nasıl sağlandıkları incelenmiş
ortak özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulardan yararlanılarak, alanlarda önceden belirlenen muhtemel
gözetleme kule yerleri yardımıyla görünürlük analizleri yapılmış ve haritalar oluşturulmuştur. Alternatif gözetleme kulelerinin
yerleri belirlenmesine yönelik farklı senaryolar üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Arkeoloji, Çorum, Görünürlük Analizi, Gözetleme Kulesi, Uzaktan Algılama.

ABSTRACT
THE PRACTICE OF VISIBILITY ANALYSIS IN ARCHAEOLOGICAL SITES
Today, many new methods are developed in order to secure the environment by the advancing technology. The environmental
security is provided by a number of technical equipment, such as thermal cameras equipped with night vision and high definition
features etc. From the antiquity, some acts such as to observe or to be observed, to be protected from enemy, to secure the
trading routes, have been comprehended as important security problems like today. Among the ancient techniques using to make
safe a region, the watchtowers are probably most common ones in Antiquity. They were built as high structures on the top of a
hill or a tree, which enabled to observe the broad areas; these buildings were the points which defending, observation and
communication activities could be fulfilled. The fact that the use of geographic information systems (GIS) becomes widespread in
archaeological studies also redounds to the number of analysis in the researches. The visibility analysis, one of GIS analysis, is
used to define the information for an area which are observed from a certain point. In this context, it is researched how a few
ancient sites in Çorum were secured in antiquity, by means of archaeological evidence gathered from these areas, and the
common features of these sites were tried to define. And by using evidence in question, some visibility analysis were made from
the probable watchtower points in ancient sites, and finally, a number of maps was created. In order to define the alternative
points which watchtowers were probably built, the different scenarios also were discussed.
Keywords: Archaeology, Çorum, Visibility Analysis, Watchtower, Remote Sensing
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1. GİRİŞ
Anadolu, gerek coğrafi konumu gerekse ekonomik yönden taşıdığı önem nedeniyle birçok uygarlıkların geliştiği bir
bölge olmuştur. Bilindiği gibi üzerinde yaşadığımız ülkemiz, doğal ve kültürel değerler bakımından büyük bir
zenginlik ve çeşitlilik göstermektedir. Binlerce yıllık tarihsel geçmişin günümüze kalan izleri bizim olduğu kadar,
tüm dünyanın uygarlık tarihinin açıklanmasında önem taşımaktadırlar. Bunlardan bazıları yapılan arkeolojik
çalışmalar sonucu gün ışığına çıkarılmış olmasına rağmen, birçoğu keşfedilmeyi beklemektedir.
Arkeoloji sözcüğü, Yunanca arkhaios (eski) ve logos (bilim) sözcüklerinin birleştirilmesi yoluyla türetilmiştir.
Sanıldığının aksine arkeoloji, bir tarih bilim dalı değil; kazı ve araştırmalar yoluyla insanlığın kültür tarihini
aydınlatmaya çalışan, bu bağlamda da tarih bilimine katkı veren bir bilim alanıdır. Bu bilim dalının uzmanları olan
arkeologlar, kazılarla ev kalıntılarını, sarayları, idari yapıları, mezarları ve tapınakları ortaya çıkararak, kullandıkları
alet, eşya ve yapı kalıntılarını inceleyerek, insanların o dönem içerisinde yaşamları hakkında fikir sahibi
olmaktadırlar.
İnsanların topluluk halinde yaşamaya başlamasında etkili olan nedenleri başında güvenliği sağlamak gelmektedir.
Üretim ilişkilerinin biçim verdiği toplumlar güvenlik içinde olmak için farklı stratejiler kullanmışlardır. Birey olarak
insan dünyaya gelmeden önce güvenli bir ortamda gelişimini tamamlar ve dünyaya geldikten sonra da güven içinde
olma istemini sürdürür. Maslow’un gereksinimler kuramına göre güvenlik gereksinimi temel fizyolojik
gereksinimlerden sonra ikinci sırayı almaktadır (Yılmaz, A., Yaman, H., 2012).
İnsanın güvenli bir ortam isteği güvenlik ile ilgili yapıları ortaya çıkmaya başlamıştır. Öncelikle insan yaşamını
devam ettirebileceği bir korunak sağlayarak hayatta kalma güvenliğini sağlamıştır. Daha sonra yaşadığı bölgenin
güvenliğini sağlamaya çalışmıştır. Yaşadıkları bölgeye sahip olmak elde tutmak ve dış etkileri azaltmak için
çevresel yapılar yapmaya başlamıştır. Binaların etrafına ağaçlardan veya taşlardan korunma duvarları yapmışlar ve
bu duvarlar zaman içerisinde toplulukları içerisine alacak şekilde genişletilmiş ve şehirlerin etrafını kapatacak
büyüklükte sur duvarlarının oluşmasına yol açmıştır. Bu yapıların üzerlerine veya etraflarına gözetleme kuleleri
yerleştirerek daha geniş alanları görmek için çeşitli çalışmalarda bulunmuşlardır. Gözetleme kulesi geniş alanların
izlenmesini sağlayan bazen coğrafi yapının kullanıldığı yüksek tepeler veya ağaç üzerlerinde bazen de yüksek
binalar inşa edilerek savunma, iletişim, izleme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerlerdir (Ozulu, M., vd.2011).
Arkeolojik kazılarda şehir surlarında ve yerleşim yerleri etrafındaki yüksek tepeler üzerinde gözetleme kulelerine ait
yapılara veya kalıntılarına rastlanmıştır. Bu yapılar yerleşim yerlerini ve yerleşimler arasındaki yolların güvenlikleri
için yapılmış oldukları düşünülmektedir. Bu kalıntıların tespit edilmesi yerleşimler arasındaki yolların ve yeni
yerleşim yerlerinin belirlenmesinde arkeolojik anlamda büyük öneme sahiptir (Reyhan, E., vd.2011).
Arkeolojik kazılarla elde edilen verilerin haritalarla birleştirilmesi, yeni haritaların oluşturulması ve kıyaslanması
söz konusu olduğunda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kullanımı kaçınılmazdır. Bu bilgisayar-destekli sistem;
tüm farklı türdeki verilerin, haritalar üzerinde alanlara, çizgilere ve noktalara bağlanmasını sağlar. CBS’nin
kullanımının artması yeni çalışmalara ve araştırmalara yol açmaktadır.
Arkeologların karşı karşıya oldukları ortak bir problem nereye bakacakları ve kazıya nereden başlayacaklarıdır.
Yüzey araştırmaları ve kazılar zaman alıcı ve pahalı işlemlerdir. CBS kullanımı bir bölgede sistematik arkeolojik
araştırmalar için, yüzey araştırmaları ve sahadan toplanan mekansal verilerin analizini planlamada zamandan ve
harcamalardan tasarruf sağlamaktadır. Özellikle mekansal analizler sayesinde büyük alanların uzun ve zahmetli
süren çalışmalarına hız kazandırmaktadır (Dann, M. A., Yerkes. R.W., 1994)
Arkeolojik alanlar içerisinde veya etrafında bulunan güvenlikle ilgili olan yapılarının yerlerinin belirlenmesi, bu
noktalardan nereler görülebilir sorusunu akla getirmektedir. Bu soruya CBS analizlerinden birisi olan görünürlük
analizi cevap vermektedir. Görünürlük analizi belli bir noktadan gözlenen alanın ne kadarının görünebildiğini
hesaplamaktadır. Görünürlük analizi sonuçları arkeologlara noktalar arasında bağlantılar kurmak sonuçları
yorumlamak ve yeni çalışma alanları belirlemede faydalı olmaktadır.

2. ÇALIŞMA ALANI
Çorum İli İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesinin birleştiği alanda yer almaktadır. Doğuda Amasya, güneyde
Yozgat, batıda Çankırı, kuzeyde Sinop, kuzeydoğuda Samsun, güneybatıda Kırıkkale illeri ile sınırı bulunmaktadır.
Karadeniz Bölgesinde kalan kesimleri dağlıktır. En önemli akarsuyu Kızılırmak’tır. Yüzölçümü 12.820 km2’dir.
Deniz Seviyesinden ortalama yüksekliği 801 metredir.
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Çorum İli, tarihin derinliklerinden günümüze kadar dikkate değer izler taşıyan bir bölgedir. En eski yerleşim tarihi
Kalkolitik (Taş) Çağ’dan başlamak üzere günümüze kadar bölgede kurulan bütün uygarlıklara ev sahipliğinde
bulunmuştur. Arkeolojik anlamda iç içe girmiş evrelere sahiptir (URL 1).
Yapılacak çalışmada ilin tamamı çalışma alanı olarak alınmamış, alan sınırları çizilirken, verilerin niteliğine bağlı
olarak Ortaköy ve Alaca ilçeleri çalışma kapsamında değerlendirilmiştir (Şekil.1). Toplam çalışma alanı 1346 km2’
dir. İlçe sınırları içerisinde kalan daha önceden tespit edilerek kayıt altına alınmış arkeolojik noktalar işaretlenmiştir.

Şekil.1 Çalışma Alanı

2. YÖNTEM
Arkeolojik alanlar için oluşturulacak olan sistemin yersel gerçekliğin yüksek hassasiyetle ifade etmesi
gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi özellikle derlenen verinin doğruluğu ile gerçeğin yansıtılması açısından
önem taşımaktadır. Veriler, alansal ve niteliksel bileşenlere sahip olmalıdır. Bu unsurlar bir araya getirildiğinde
CBS kullanıcısının; “neyin” 'nerede' olduğunu saptanmasına imkân vermektedir. Veri girişi için çeşitli yöntemler
olup, her bir yöntemde veri kalitesi ve veri formatı etkilenebilir. CBS veri-tabanında, veriler raster veya vektör
formatında saklanabilir (DeMers, M.N., 2000). Verinin formatı veri kalitesini etkileyebilmektedir. Bu sebepler göz
önüne alınarak çalışmalara başlamadan arkeolojik alanların modellenmesinde kullanılacak olan verilere ait
standartların belirlenmesi gerekmektedir. Veriler derlendikten sonra, CBS’ ne veri girişi yapılır. Bu yüzden CBS,
içerdiği farklı veri katmanları ile beraberce gerçek durumun bir modelini temsil eder. Farklı bilgi katları, coğrafik
dokuları ve bağlantıları tanımlamak için üst üste yerleştirilebilir veya birleştirilebilir. Aşağıdaki Çorum İlinde
bulunan arkeolojik alanlar için oluşturulan CBS akış şeması (Şekil 2.) ve altlık çalışma aşamaları Çizelge 1. De
ayrıntıları gösterilmektedir (Ozulu, İ.M., vd.2012).

Şekil.2 CBS Akış Şeması
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Çizelge 1. Çalışma Aşamaları
AŞAMA 1

AMAÇ

AŞAMA 2

AŞAMA 3

YÜZEY ARAŞTIRMASI
Önceden belirlenmiş bir alan
içerisindeki arkeolojik
eserlerin belgelenmesi,
haritalara kaydedilmesi,
işaretlenmesi

SONDAJ KAZISI
Yüzey araştırması veya kazı
sırasında belirlenmiş küçük bir
alanda arkeolojik katmanların
tespiti ve incelemesi

VERİ SETİ I (DS-I)

VERİ SETİ II + (DS-I)

KAZI
Sınırları tespit edilmiş
arkeolojik alanlarda uzun
süreli çalışmalarla arkeolojik
katmanların tespiti ve diğer
kazı alanları ile olan ilişkilerin
belirlenmesi
VERİ SETİ III + (DS-I) +
(DS-II)
Sondaj kazısı sonuç haritaları
1/1000 lik topografik haritalar
1/500- Bina detay planları
Hava Fotografları (BalonİHA)

1/25000 STH
1/5000 Kadastro Haritaları
SYM/ DEM ( Yükseklikler)
Uydu görüntüleri > 5m
Hava fotografları
Jeoloji ve arazi kullanım
haritaları
Alana ait literatür bilgileri
ÖLÇÜM ALETLERİ SETİ I
(MES-I)
Arazide
GPS/ DGPS
Kullanılacak Dijital kayıt formlarını içeren
Ölçüm
taşınabilir
Araçları
CBS kayıt Ünitesi
Dijital Fotoğraf Makinesi vb.
Çalışma
Öncesinde
Kullanılacak
Veri seti

YAZILIM SETİ I (S-I)
GPS, CAD ve CBS
Kullanılacak yazılımları
Yazılımlar Veri Aktarım Yazılımları
Görüntü İşleme Yazılımları
Ofis programları
İŞLEM

SONUÇ

Yeni verilerin üretimi
Belgeleme
Kayıt altına alınma
Standartlara uygun veri
üretilmesi
Yüzey Araştırma raporları

Sondaj kazısı yapılıp

KARAR yapılmama kararı

1/2000 Kadastro Haritaları
1/1000 İmar Haritaları
Uydu görüntüsü > 5m
Hava fotografları
LIDAR
Yüzey araştırması haritaları

ÖLÇÜM ALETLERİ SETİ II
+ (MES-I)
DGPS/RTK-GPS
GPR (Yersel radar)
Nivo- Total Station
Detaylı kayıt formaları

YAZILIM SETİ II + (S-I)
GPR yazılımı
Haritacılık yazılımları
3D Modelleme yazılımları

VERİ TOPLAMA ve İŞLEME
Detaylı haritaların
oluşturulması
Belgeleme
Kayıt altına alınma
Standartlara uygun veri
üretimi
Sondaj Kazı Raporları
Uzun süreli sistematik kazı
yapılıp yapılmama kararı

ÖLÇÜM ALETLERİ SETİ III
+ (MES-I) + (MES-II)
Robotik Total Station
Yersel Lazer Tarama
Balon- İHA
Video ve ses kayıt cihazları vb

YAZILIM SETİ III + (S-I) +
(S-II)
Modelleme-Animasyon
yazılımı
Mimari yazılımları
Yersel Lazer Tarama
yazılımları
Görüntü işleme yazılımları
Detaylı Kazı haritaları
Belgeleme
3 Boyutlu Modeller
Standartlara uygun çıktı
üretimi
Düzenli Kazı Raporları
Kazı planlama- diğer alanlarla
ortaya çıkan mekansal
ilişkilerin belirlenmesi

Projeksiyon sistemi mutlaka önceden belirtilmelidir. Sisteme içerisine eklenecek mevcut
haritalar için dönüşüm parametreleri hesaplanmalıdır. (ÇORUM için Önerilen Projeksiyon
Sistemi UTM ZONE 36N -WGS84)

2.1. Görünürlük Analizi
Görünürlük analizleri iki nokta arasındaki bir çizgi boyunca olabildiği gibi bir noktadan belli bir bölgeyi kapsayacak
şekilde de yapılabilmektedir. Kullanıcı tarafından belirlenen gözetleme kulesi konumu, yüksekliği ve yarıçapı ile
yüklenen sayısal yükseklik modelini kullanarak, o noktadan görünen alanların hesaplayarak görüntü üzerinde
işaretlemesi sağlamaktadır. Kule yükseklikleri ve yarıçap uzunluğu metre cinsinden taranması istenen alan ise açı
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birimi ile ifade edilmektedir. Kuzey 0°, doğu 90°, güney 180°, batı ise 270° ile ifade edilmektedir. Başlangıç ve bitiş
açıları istenilen değerde verilebilmektedir (şekil 1.a). İki farklı uzaklık değeri verilerek iki çember arasında kalan
alanın taranması istenebilmektedir. Görünür bölgeler belirlenen renkle işaretlenirken görülemeyen bölgeler boş
bırakılmaktadır (Şekil 1.b).

a

b
Şekil 1. Görünürlük Analizinin Çalışma Şekli

2.2. Görünürlük Analizi Uygulamaları
Çalışma alanı içerisinde bulunan arkeolojik noktalardan öncelikle kazı yapılan ve etrafında sur, koruma duvarı
bulanan noktalar dikkate alınarak görünürlük analizleri yapılmıştır. Analizlerde 10 m. kule yüksekliği, 2 m. hedef
yüksekliği, 5 km. yarıçap ve 360° görüş alanı kullanılmıştır. Görünürlük analizi sırasında arazi yüzeyi doğrudan
değerlendirme içerisine alınmış yüksek binalar, ağaçlık alanlar göz ardı edilmiştir. Binalar ve ağaçlık alanlarda
değerlendirmeye alınmak istenmiş fakat alanın büyüklüğü ve güncel durumla zaman içerisindeki değişikliklerin
bilinememesi sebebi ile göz ardı edilmek zorunda kalınmıştır.
Günümüzde kazı çalışmaları yapılan Ortaköy ilçesi Şapinuva, Alaca ilçesinde Alacahöyük ve Eskiyapar
kazılarından elde edilen sonuçlara göre bu noktaların önemli yerleşim yerleri olması sebebi ile gözetleme kule
yarıçapları 10 km. olarak alınmıştır. (Şekil 3.)

Şekil 3. Şapinuva, Alacahöyük ve Eskiyapar Kazı Alanları Görünürlük Analizi Sonuçları
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Şekil 3.de görüldüğü gibi noktalardan Alacahöyük ve Eskiyapar kazı alanları birbirlerine yakın iken Şapinuva bu
noktalardan çok uzakta kalmaktadır. Noktalar arasındaki boş alanlarda bulunan arkeolojik diğer noktalara gözetleme
yarı çapı 5 km. olarak tek renk kullanılarak görünürlük analizleri tekrar uygulanmıştır (Şekil 4.). 2000 yılına ait IRS
1-C uydu görüntüsü yükseklik verisi üzerine eklenerek görsellik zenginleştirilmiştir.

Şekil 4. Diğer Arkeolojik Noktalar İçin Elde Edilen Görünürlük Analizi Sonuçları
Görünürlük analizleri sonucunda elde edilen veriler Çizelge 2. de gösterilmiştir. Bu sonuçlar gözetleme kuleleri
arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde kullanılabilecektir. Alanın 3 boyutlu görüntüsü üzerinde görünürlük analizi
sonuçları gösterilmiştir (Şekil 5.).
Çizelge 2. Gözetleme Kuleleri Görünürlük Analiz Sonuçları

ARKEOLOJİK ALAN
ADI
YARIÇAP

KULE
YÜK.

HEDEF
YÜK.

GÖRÜNÜR
ALAN
%

GÖRÜNÜR
ALAN
Km2

ALACAHÖYÜK

10 km.

10 m.

2 m.

8.1

25.45

ESKİYAPAR

10 km.

10 m.

2 m.

21.8

68.49

ŞAPİNUVA

10 km.

10 m.

2 m.

14.8

46.50

Kule 1

5 km.

10 m.

2 m.

53.5

42.02

Kule 2

5 km.

10 m.

2 m.

25.7

20.18

Kule 3

5 km.

10 m.

2 m.

49.3

38.72

Kule 4

5 km.

10 m.

2 m.

29.4

23.09

Kule 5

5 km.
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İ.M. Ozulu vd.: Görünürlük Analizinin Arkeolojik Alanlara Uygulanması

Şekil 5. Arkeolojik Noktalar İçin Elde Edilen Görünürlük Analizi Sonuçlarının 3 Boyutlu Gösterimi

3. SONUÇ
Çalışma alanı içerisinde bulunan arkeolojik noktalar ve kazı alanları görünürlük analizleri sonucunda gözlem
noktaları arasında görülemeyen sahaların olduğu gözlemlenmiştir. Bu alanların vadi içleri, yüksek tepe arkasında
kalan sahalar oldukları tespit edilmiştir. Söz edilen görülemeyen alanların yerleşim bölgelerinde ve gözetleme
alanları arasında fark edilebilecek durumda olması nedeniyle güvenlik açısından sorun teşkil etmeyecekleri
düşünülmektedir. Görünür alanların toplam yüz ölçümü 382,32 km2 olarak bulunmuştur. Bu sonuç çalışma alanın
%28.6 sine karşılık gelmektedir. En yüksek görünürlük KULE1 olarak isimlendirilen noktada %53.5 olarak
hesaplanmıştır. Noktaların durumlarına göre görünürlük alanları değişimler göstermektedir. Yüksek noktalarda,
etrafı düz alanlarda oran artarken vadi içi etrafı yüksek tepelerle çevrili alanlarda görünür alan yüzdesi doğal
engeller yüzünden düşmektedir.
Bu çalışmada öncelikli amaç, söz konusu sahadaki gözetleme kuleleri yardımıyla bir güvenlik haritasını ortaya
koymaktan çok CBS' nin arkeolojik alanlarda arkeologların kolaylıkla kullanılabileceğini göstermektir. Analiz
sonuçların değerlendirilmesi yüzey araştırmaları planlama ve kazı noktalarının belirlenmesinde yardımcı olacağı
düşünülmektedir.
CBS yöntemleri ile arkeolojik çalışmalarda, çalışma alanlarına ait veriler arttıkça yapılabilecek uygulamalarda
çeşitlenmektedir. Gözetleme kulelerinin yerlerinin belirlenmesi, yerleşim yerleri arasındaki mesafelerin
belirlenmesi, yeni yerleşim yerlerinin bulunması, savunma ve diğer yapıların tespit edilmesine kolaylık sağlayacağı
düşünülmektedir. Çalışma alanlarına ait verilerin çeşitliliği, doğruluğu ve kalitesi arttıkça yapılabilecek
uygulamaları çeşitlendirmek mümkün olacaktır. Uygulamaların çeşitlenmesi arkeolojik çalışmaların amacı olan
toprak üzerindeki ve altındaki kalıntıların belirlenmesi, geçmişe ait izlerinin ortaya çıkarılması ve insanlık tarihi
gerçeklerinin ortaya konulmasına yardımcı çözümler üretilmesinde katkı sağlayacaktır.
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