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BİLEÇ HÖYÜK İSKELET BULUNTULARININ ARKEOMETRİK 

YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ*
 

 
Archaeometrıcal Reserach On Bileç Höyük Bone Fındıngs 

 
Deniz SALTIK                                   Ercan NALBANTOĞLU 
Arkeometri Anabilim Dalı    Arkeometri Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bronz Çağına ait Bileç Höyük (Develi, Kayseri) kazısı etütlük kemik 
örnekleri üzerinde yapılan mineralojik, mikromorfolojik ve kimyasal analizler ve 
antropolojik bilgiler ile daha önce bölgede üzerinde çalışılma yapılmayan kemik 
örneklerinin analitik özellikleri ortaya konulmuştur. Çalışma sonrasında kemik 
örneklerinin kalsiyum apaptitten oluştuğu ortaya konulmuştur. Tarama elektron 
mikroskopisi çalışmaları sonrasında oldukça yüksek gözeneğe sahip kimi 
kemiklerde yara izleri saptanmıştır. Araştırma sonuçları Bileç Höyük yaşam 
ortamında insanların kemik gelişiminin normal sınırlar içinde olduğunu göstermiştir.   
Anahtar Kelimeler: Bileç höyük, Bronz Çağı, insan kemikleri, Arkeometri 
 
ABSTRACT 

The mineralogical, micromorphological and chemical analyses and 
antropological surveys undertaken on Bronze age Bileç Höyük (Develi, Kayseri) 
excavation survey samples revealed archaeometrical properties of human bones 
which were not studied before. Results revealed that the bones are made of 
calcium apatite. Scanning elctronmicroscope analyses showed that some of the 
bones with high porosity have injuries. Finally, the human bone development at 
Bileç Höyük outlines a normal human development.    
Keywords: Bileç höyük, Bronze Age, human bones, archaeometry 

 
GİRİŞ 

Arkeometri, arkeolojik çalışmalar sonucunda bulunan eserlerin yaşı, 
yapıldıkları materyallerin fiziksel, kimyasal, mineralojik, mikromorfolojik özellikleri ile 
bulunduğu ortamın paleocoğrafik ve iklimsel özelliklerini araştıran bir bilim dalıdır. 

Disiplinler arası çalışmalar artık bilim dünyasının yeni bir anlayışı olmuştur. 
Arkeometri de bu disiplinler arası çalışmaların bir sonucu olarak hızla 
gelişmektedir. 

Arkeolojik buluntular, birçok bilim dalının katkısıyla incelendiğinde veriler 
değişik amaçlar için kullanılabilmektedir. Örneğin seramiklerdeki yüksek sıcaklık 
minerallerinin incelenmesi geçmiş fırın teknolojilerinin tanımlanmasına yardımcı 
olmaktadır (Kapur ve ark. 1993). Benzer biçimde arkeolojik ortamlardaki erozyon 
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sonucu biriken çökellerin tarihlendirilmesi iklimsel olguları ortaya koymaktadır (Bal 
ve ark. 2003).  

Arkeolojik kazılarda insan yapımı eserler kadar insanlardan ve 
hayvanlardan kalan kemik, saç ve diş dokuları bulunduğu bölgedeki tarım-besin-
insan etkileşimi oldukça kesin biçimde yorumlanmasına olanak sağlamaktadır.   

Anadolu bir çok uygarlığa ve kavme beşiklik veya ev sahipliği yapan doğal 
kaynakların çok çeşitli olduğu bir coğrafyadır. Bu coğrafya içerisinde ki arazi 
kullanımı, tarım, sosyal çevre ve sonuçta doğal kaynak kullanımı insanların 
yaşamlarını etkilemiştir. Bu süreçler içerisinde kimi alanlarda bozunumlar olurken 
(İç Anadolu ve Harran Ovasındaki tarihsel arazi bozunmaları), kimi alanlarda da 
dünyaya örnek oluşturacak sekilerin kullanıldığı (Akdeniz Bölgesi) sistemler ortaya 
çıkmıştır. Bu bozunumlar doğrudan tarımı ve dolayısıyla beslenmeyi etkilemiştir.  

Bu çalışmada ise Orta Anadolunun önemli bir yerleşim yeri olduğuna 
inanılan Kayseri Develi’de yer alan Bileç Höyük’te bulunan insanlara ait kemiklerde 
yapılan ayrıntılı mikromorfolojik ve mineralojik analizlerle söz konusu döneme ait 
kemik gelişimi ve topraklardaki ayrışma etmenlerinin kemiklere özellikle kemik 
mikromorfolojisi ile mineralojisi üzerine olan etkisi arkeometrik yaklaşımla ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.  

 
MATERYAL ve METOD 
Materyal 

Bileç Höyük, Kayseri’nin Develi ilçesinin girişinde yer alan (Şekil 1) ve 
yerleşim tarihi MÖ. 3000’lere ulaşan bir arkeolojik alandır. Höyüğün kuzeyinde 
volkanik kökenli Erciyes dağı yer almaktadır. Höyük alüviyal bir arazi üzerindedir. 
Höyük çevresinde yer alan akarsuların taşıdığı materyallerle örtülmüştür (Şekil 2). 
Çevresinde yer alan topraklarda andezitik-bazaltik ana materyalden taşınan Entisol 
(USDA, 2006) veya WRB (2006) sınıflamasına göre Fluvisol sınıfına giren 
topraklardır.  

 

 
 
Şekil 1. Bileç Höyük’ün Konumu 
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Şekil 2. Bileç Höyük Kazı Alanı 
 
Sellerle taşınan materyalin kazı alanını örtmesi kazı alanın bir çok özelliğinn 
korunmasına yol açmış ve çoğu yapı ayıtedilebilecek özelliklerini korumuştur. Sel 
materyali tekdüze toprak oluşturmuştur (Şekil 3). 
 

 
 
Şekil 3. Bileç Höyük Kazı alanı yakınındaki Entisol (Soil Survey Staff, 2006) –  
                Fluvisol (WRB, 2006) grubu toprak profili 
 
Eskiçağda Ölü Kültü ve Ölü Gömme Adetleri 
 Yukarıdaki materyal tanıtımı ile birlikte Eski Çağ’daki ölü gömme 
tekniklerinin bilinmesi antropolojik örneklemelere yardımcı olacaktır. Bu bağlamda 
bu bölüm çalışmaya eklenmiştir (Akyurt, 1998; Şahin, 2003; Ökse, 2005).  
 Eskiçağda insanlar doğada korktukları, anlam veremedikleri, 
önleyemedikleri varlık ve olayların tanrılar tarafından yapıldığına inanırlar. Dağ 
tepeleri, pınarlar, gök, ay, yıldızlar gibi gökyüzü cisimleri, fırtına, şimşek gibi doğa 
olayları tanrıların bir göstergesi olarak algılanır. Böylelikle eskiçağ insanları 
kendilerine bir kült yaratarak, bir nesneye veya bir varlığa tapma, sığınma ihtiyacı 
duyarlar 

Ölü kültü ile ilgili törenlerin kökeni eskiçağda ölüm anlayışına bağlıdır. 
İnsanlar ölülerden korkar ve onlara saygı duyarlar. Gerekli olan kurbanlar, 
sunumlar yapılmazsa, ölü ruhları yeraltından çıkarak, insanlar arasında huzursuz 
bir şekilde dolaşıp onlara zarar verebildiğine inanılır. Ölüye gösterilen saygı, onun 
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için bir mezar yapılması, gömme sırasında uygulanan törenlerle ya da düşünsel 
çerçeve ile sınırlı kalamaz. Ölen kişi günümüzde nasıl çeşitli şekillerde anılıyorsa, 
ölüme ve ölümden sonraki yaşama inanan eskiçağ insanı için de aynı durum söz 
konusudur. 
  Cenaze töreni bittikten sonra bazı seremoniler yapılmaktadır. Bunlar, 
ölünün mezarı başında hediyelerin sunulması, kurbanların kesilmesi, çeşitli sıvı 
libasyonlarının yapılması şeklindedir. Yapılan bu uygulamalar ölüye olan 
sorumlulukların yerine getirilmesidir. Ayrıca belirlenen günlerde, ölen kişinin 
anılması da ölü kültünü oluşturan temel öğelerdir. 

Mezopotamya’da Sümer, Assur, Babil metinleri öbür dünya ve yeraltı 
hakkında bilgiler içermektedir. Bu inanışlara göre ölülerin bedenlerinin mezarlarda 
kaldığı ve ruhlarının da yeraltı dünyasını geçtiği düşünülmektedir. Bu metinlerden 
anlaşıldığı üzere yeryüzü, yeraltı nehri ve yer altı olmak üzere belirli kademeler 
bulunmaktadır. Yerden yeraltına geçişlerin, mezarlar ve su yolları ile olduğuna 
inanılır.  
 Eski Mısır’da da ruhun ölümsüzlüğüne inanılır. Ancak Mezopotamya 
toplumlarının aksine, diğer dünyanın bildikleri gibi bir düzene sahip olduğunu 
düşünürler. Bu yüzden de ölülerini mumyalayarak, bedeni bu dünyanın koşullarına 
uygun olarak hazırlarlar. Mısır’da ölen kişinin bir mahkemede yargılandığı 
düşünülür ve bu yargı sonucunda beraat etmeyen ölüler için açlık ve susuzluk, 
mezarından dışarı çıkamama gibi cezalar verilir. 
          Hitit ölü gömme adetleri Küçük Asya kültüründen gelmektedir. Toplumların 
farklı kültür yapıları, bazı zamanlarda ortak paydada buluşmaktadır. Özellikle 
Illias’da Patroklos’un cenaze töreni Hitit cenaze törenleriyle ortak özellikler 
taşımaktadır.  
  Hititlerin ve Illias’ın ölü gömme ritüelleri şu noktalarda ortaktır: 

1) Cenaze yakılır. 
2)  Ateş içeceklerin dökülmesiyle söndürülür. 
3) Kemikler, yağ veya don yağına batırılır ya da bununla kaplanır. 
4) Kemikler keten bezi ve iyi bir giysiyle sarılır. 
5) Taş bir odaya yerleştirilir. 
6) Şölen yapılır. 

  Protogeometrik Dönem başlangıcında Attika’da ölü gömme geleneğinde 
farklılaşma görülür. Bu inhumasyondan kremasyona geçiş anlamını taşır. 
Kerameikos’ta bulunan protogeometrik vazolar başta amphoralar olmak üzere 
birçok kremasyon kaplarından oluşur. Geometrik Dönem sonunda ise, 
kremasyondan inhumasyona geçiş gözlemlenir. Dipylon vazoları inhumasyon 
gömüleri için hazırlanan kaplardır ve bu bakımdan kremasyon için yapılan 
protogeometrik vazolardan ayrılır. Yunanlılarda ölü kültü sadece yazıtlarda değil 
seramik üzerindeki betimlemelerde de görülmektedir. Dipylon vazoları üzerindeki 
ekphora ve prothesis sahneleri bunun erken örnekleridir.  Soma”nın 
hazırlanması ilk aşamadır. Bu bölümde ölünün gözleri kapanıp çenesi bağlanır ve 
ölü yakılmadan önce yıkanır. Böylelikle kötü ruh kovulur. Yıkama işlemini yapan 
yaşlı kadınlardır. Yıkanan ölü daha sonra, kokulu yağlarla ovulur ve parfümlenir. 
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İkinci aşama olarak da prothesis (sergileme) bölümü yer alır. Bu aşamada ölü evin 
içinde sergilenir. Ölümden bir gün sonra yapılan bu aşama, zorunluluk arz eder. 
Hatta ülke dışında ölen bir kişinin bile cenazesi evine getirilir, kemikleri olsa dahi 
sergilenir. Sergileme şekli, sadece başı açık şekilde kefene sarılarak yapılır. 
 Mezar kültüne özgü kurallar arasında, aile mezarına bir yabancının 
gömülme yasağı da vardır. Bunu yapan kişi lanetlenmekte ve bir tapınağa veya 
şehre ceza ödemekle hükümlüdür. 
 Romalılarda cenaze törenleri, Yunan (Atinalıların) Klasik dönem ölü 
geleneğinden ayrılır. Romalılar, törenlere ağıt yakarak başlar, Bu ağıtta ölünün ismi 
zikredilir. Ölünün tabuta ve katafalka konulmasında çeşitli hazırlıklar yapılır.  

Roma’da ölünün toprağa verilmesi (inhumasyon) ve yakılması (kremasyon) 
adetleri bütün dönemlerde aynı zamanda uygulanır, fakat bu yöntemlerden birinin 
diğerine belli bazı dönemlerde ağır bastığı olur. Örneğin, Cumhuriyet döneminde 
yakma yönteminin ağır bastığı zaman dilimi içinde, Cornelius’lar, ölüyü lahit içinde 
gömme yolunu seçerler. Bu sadece yazılı kaynaklar ile değil, aynı zamanda 
arkeolojik olarak kanıtlanır. 

 
Anadolu’da Kremasyon - Ceset Yakma - Geleneği 
  Ceset yakma geleneği ilk defa Neolitik dönemde Orta Avrupa’da görülür.  
Daha sonra Güney Rusya’da tespit edilen yakma geleneği buradan da güneye 
doğru yayıldığı düşünülür. Anadolu’da ilk olarak ölü yakma geleneği Aksaray’daki 
Aşıklı Höyük’te ortaya çıkarılır ve günümüzden yaklaşık 9 bin yıl öncesine 
tarihlenir. Aşıklı Höyük’teki avcı toplum evlerinin altlarına yakınlarını gömerler. 
Evlerin altından çıkan kemiklerin çoğunluğunda yanık izleri tespit edilir. Anadolu’da 
düzenli olarak ceset yakma geleneği 2. binde Troia IV’da ile Hitit dönemlerinde 
ayrıca Panaztepe, Beşiktepe, Müskebi kazılarında da görülmektedir.  
  Batı Anadolu’daki yakma geleneğinin kökeni olarak Orta Anadolu olduğu 
önerilmektedir. Gedikli’de yapılan kazılarda İ.Ö. 22.-20. yüzyıllara yakma gömünün 
bulunması bu düşünceye bir kanıt olarak gösterilir. 

Kremasyon, ister sağlığa uygun nedenlerden olsun isterse de yurtlarından 
uzaklarda ölen kişilerin kemiklerini geri getirme kolaylığı için başlasın, hiçbir kültür 
grubunda yaygın bir adet haline gelmez (Durukan, 1998). 
 
Metod 
      Bileç Höyük kazı alanından alınacak kemik örneklerinde mikroyapının 
incelenebilmesi için kemik örneklerden ince kesitler Kapur ve ark (1985) ile 
FitzPatrick (1993)’e göre polyester reçine ile sertleştirilerek 30mikronmetre 
kalınlığına indirilecektir (Şekil 4).    İnce kesit dışında kemiklerin elementsel 
bileşiminin saptanması için tarama elektron mikroskobisi (SEM) analizi 
gerçekleştirilmiştir (Baker, 1998). Mikromorfolojik çalışmalar ile SEM verileri 
antroplojik özellikleri ortaya konulmuştur (Alpagut ve ark. 1996).    
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Şekil 4. Örnek bir ince kesitteki kemik görünümü (x400 polarize mikrokop) 
  
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 Bileç Höyük kazı alanından 3 farklı yaşa ait 5 kemik örneği alınmıştır. 
Örneklerden birincisi çoçuk (0-6 –yaş), ikincisi genç (15-25 yaş) ve üçüncüsü yaşlı 
(50+ yaş) bireye aittir. Dördüncü örnek erkek beşinci örnek ise kadın bireye aittir.   
  
Örnek 1 
 Yetişkin sol üst koldan alınmış (humerus) örneğin rengi Munsell renk 
skalasında kemik kesit dokusu rengi 5Y 5/2 (Zeytin yeşili) dış rengi ise 10YR 4/2 
(koyu grimsi kahverengi) saptanmıştır (Şekil 1).  

 
Şekil 5. Örnek 1’e ait kemik dokusu 

 
 Humerus örneğinde herhangi bir dışsal etkiden kaynaklanan deformasyon 
(kırık izi, darbe izi vb) saptanmamıştır. Örneğin gözenekliliği Fransa’de yapılan 
Neolitik kemik çalışmasındaki normal olmayan gelişim gösteren kemiklere oranla 
güncel kemiklere daha çok benzerlik gösterdiği saptanmıştır (Şekil 5). 
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Şekil 6. Fransa’da Neolitik Döneme ait üç adet kemiğe ve güncel insan ait 

mikrotomografik görüntüler.  
 
Şekil 2’de üstteki iki kemikte iyileşme görüntüsü görülmektedir. Alttaki sarı 

okla gösterilen kemikte kesilip alınan parça yeri gösterilmektedir. Sağda ise güncel 
insana ait kemik yer almaktadır.  
 Kemik örneğinde yapılan mineralojik analiz sonrasında örnekte kalsiyum 
fosfor minerali olan hidroksiapatit -Ca5(PO4)3(OH)- saptanmıştır   

Örneğin tarama elektron mikroskopisi çalışmalarında homojen bir oluşum 
saptanmıştır (Şekil 4). Kemik dokusunda mikro boyutta bozunma veya 
yaralanmadan/kırıklardan kaynaklanan yapısal bozukluk saptanmamıştır. Doku 
bozuklukları ölüm öncesi Post mortem kemik bozunumun yapısal kalojenin

1
 

biyolojik veya kimyasal yollarla bozunmasından oluştuğu ve bu proteindeki 
bozunumların kalojenolitik enzimlerin saldırısıyla ve çözünebilir peptid parçacıkların 
hidroliz olmasıyla açıklanmıştır.  

 
Örnek 2 
 Genç bireye ait sol üst kol örneğinin (humerus) Munsell renk skalasında 
kemik kesit dokusu rengi 2.5Y 8/2 (Açık sarı) dış rengi ise 10YR 4/2 (koyu grimsi 
kahverengi) saptanmıştır  

Genç yaştaki bireye ait örnekten alınan kemik örneğinde yapılan 
mineralojik analiz sonrasında örnekte kalsiyum fosfor minerali olan hidroksiapatit 
saptanmıştır (Hidroksiapatit kemikleri oluşturan başlıca mineraldir (McConnell,  
1962; Underwood, 1977). Mineral doruğunun sivri yapılı olması bireyin 
kemiklerinde hidroksi apatit oluşumunun normal olduğunu ortaya koymaktadır.  
 
Örnek 3 
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Yaşlı bireye ait (50+) sağ üst kol örneğinin (humerus) Munsell renk 
skalasında kemik kesit dokusu rengi 10YR 6/3 (Açık kahverengi) dış rengi ise 2.5Y 
6/3 (açık sarımsı kahverengi) saptanmıştır (Şekil 7).  
 

 
Şekil 7. Yaşlı bireye ait kemik örneği 
 

Örnekte yapılan mineralojik analiz sonrasında örnekte kalsiyum fosfor 
minerali olan hidroksiapatit saptanmıştır . Hidroksiapatit kemikleri oluşturan başlıca 
mineraldir (McConnell,  1962; Underwood, 1977). Mineral doruğunun sivri yapılı 
olması bireyin kemiklerinde hidroksiapatit oluşumunun normal olduğunu ortaya 
koymaktadır.  

Örneğin tarama elektron mikroskopisi çalışmalarında lifli dokuların 
oluşturduğu kemik yapısı saptanmıştır (Şekil 8). Nielsen-Marsch ve ark. (2000) 
toprak ortamında çözünen fosforun kemikten uzaklaşmasıyla gözenekler/oyuklar 
oluştuğunu bildirmişlerdir. Örnekte düşük de olsa buna benzer oluşumlar tarama 
elektron mikroskopisinde saptanmıştır (Şekil 9).  

 
Şekil 8. Lifli dokulardan oluşan kemik yapısı 
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Şekil 9. Olası fosfor çözünme oyukları  
 Bu yargının kanıtlanması için kemik ve dişlerdeki bozunmayı ayrıntılı 
biçimde ortaya koyan gerisalınımlı tarama elektron mikroskopisi çalışması (BSE-
SEM) yapılamsı gerekmektedir. BSE-SEM çalışmaları benzer sorunları tanımlamak 
amacıyla  Bell ve ark (1996) ölüm sonrası iskelet değişimlerini çalışmak amacıyla 
kullanılmış ve kimyasal bozunmalar ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir.  
 
Örnek 4 

Erkek bireye ait sol üst kol örneğinin (humerus) Munsell renk skalasında 
kemik kesit dokusu rengi 2.5Y 5/2 (grimsi kahverengi) dış rengi ise 2.5 7/4 (açık 
sarı) saptanmıştır (Şekil 10). Kemik örneğinde yapılan mineralojik analiz 
sonrasında örnekte kalsiyum fosfat minerali olan hidroksiapatit saptanmıştır (. 
İskelet yapıda hidroksiapatit en yaygın bulunan mineraldir (McConnell,  1962; 
Underwood, 1977). Mineral doruğunun sivri yapılı olmasına karşın düzeyi ilk üç 
örnekten düşüktür. Bu da hidroksiapatitin kemik dokudan çözünme ile ayrıldığını 
ortaya koymaktadır. Hidroksiapatitin azlığı örneğin diğer örneklere oranla çok daha 
önce ki bir döneme ait olduğu da düşündürmektedir.   

Makroboyutta gözlemlenen gözenekli yapı tarama elektron mikroskopisi 
incelemelerinde çözünme bölgelerine (Ramakrishnan, D. and Tıwarı, K. C. 2006) 
benzer yapılar ile birlikte saptanmıştır . 
 
Örnek 5 

Kadın bireye ait sağ üst kol örneğinin (humerus) Munsell renk skalasında 
kemik kesit dokusu rengi 2.5Y 8/3 (Açık sarı) dış rengi ise 2.5 4/2 (koyu grimsi 
kahverengi) saptanmıştır (Şekil 10). Kemik içerisindeki lifli yapı doğal bir oluşumdur 
ve herhangi bir bozunma veya çözünme göstergesi değildir (Şekil 11). Bununla 
birlikte dokunun korunmuş olması örneğin diğer örneklerden daha sonraki bir 
dönemde gömülmüş olma olasılığını arttırmaktadır.  

Kemik örneğinde yapılan mineralojik analiz sonrasında örnekte kalsiyum 
fosfat minerali olan hidroksiapatit saptanmıştır Mineral doruğunun sivri yapılı 
olması bireyin kemiklerinde hidroksi apatit oluşumunun normal olduğunu ortaya 
koymaktadır.  
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Şekil 10. Kadın bireye ait (Örnek 5) kemik dokusu 
 

 
Şekil 11. Kadın bireye ait kemiğin iç yapısı 
 

Örneğin tarama elektron mikroskopisi çalışmalarında tekdüze dokuların 
oluşturduğu kemik yapısı saptanmıştır (Şekil 12). Örnekteki homojen doku 
materyalin ayrışma etmenlerinden özellikle 3 nolu örnek kadar etkilenmediğini 
ortaya koyması açısından önemlidir  

 
Şekil 12. Tek düze yapılardan oluşan kemik dokusu 
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Şekil 13. Homojen ve mikrogözenekli kemik yapısı 
 
SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
 İnsanlar geçmişten günümüze kadar vücudunun çeşitli yerlerinde gerek 
güzellik giçin gerekse dini inançları nedeniyle bi takım değişiklikler yapmışlardır. 
Örneğin, Neolitik Çağ da en yaygın olan kafatası yassılama geleneği dış görünüşte 
yani toprak  altında yok olan kısımda (et ve sinirler) değiştirmeye degiştirmeye 
çalıştıkları gibi kemiklerin morfolojik özelliklerini de degiştirmişlerdir. Yakın zaman 
örneği olarak Kızıldereliler ve Afrikalı yerlilerin hala uygulamakta oldukları gelenek 
gösterilebilir. 

Kemiklerin kısa sürede alüvyona gömülmesi öncelikle çürümeyi önler, 
daha sonrada kemiğin kendi kimyasal maddelerinin yerini sert kaya minerallerinin 
almasını saglar . Kemiklerin korunması ve mineralleşmesi geçmişin bir dökümünün 
yapılması yolunda sadece ilk adımdır. Kemikler uzun süre yüzeyde kalırlarsa 
dagılıp toz olurlar ve sonsuza kadar kaybedilebilirler. Buna karşın insanoğlunun dış 
özelliğini degiştirmesi ne kadar mümkünse vücudunu oluşturan yapı taşlarını 
degiştirmesi o kadar olanaksızdır. Bileç Höyük’ten alınan örneklerde 3 farklı yaş 
brubu ve 2 farklı cinsten alınan örneklerde yapılan incelemelr sonrasında 
kemiklerin bilinen hidroksiapatit mineralinden oluştuğu saptanmıştır. Bununla 
birlikte kemiklerdeki mikrogözenek ve göreceli farklı hidroksiapatit düzeylerinin 
topraktaki ayrışma süreciyle ilgili olabileceği düşünülmektedir. Hidroksiapatit 
topraktaki su varlığı ve pH değişimleri sonrasında çözünerek dokudan 
uzaklaşmakta ve geride boşluklar/gözenekler bırakmaktadır (. Bileç Höyük’teki 
örnekler de bu durum nedeniyle yapısal ve mineralojik farklılıkların saptanması 
örneklerin gömülme dönemlerinin farklı olabileceğini düşündürmektedir. Bununla 
birlikte, kemiklerin mineral oluşturma düzeyi başk abir tanımla X-ışını 
doruklarındaki kristallık göstergesi olan doruk sivriliği incelendiğinde gelişimlerin 
normal koşullarda olduğu saptanmıştır.  
 Bununla birlikte bu araştırma sonrasında dönem insanlarının çevre başka 
bir tanımla topraktan kaynaklanan ayrışma düzeylerinin, insanların besin elementi 
döngüsünü ayrıntılı biçimde saptayabilmek amacıyla gömülü toprak 
katmanlarından örnek alınıp ayrıntılı elementsel analiz ile BSE-SEM çalışması 
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gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda insanların çevre ile etkileşimi, ortam 
ayrışma düzeyleri saptanarak daha sağlıklı veriler elde edilebilecektir.  
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