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Muhtemelen tarihi yapıtlarla ilgili ilginç hikayeler duymuş 
ya da okumuşsunuzdur. Bir arkeolojik kazıda tahtadan 
yapılmış bir alete rastlanmış ve arkeologlar onun 5000 
yaşında olduğunu bulmuşlardır. And dağlarında bir çocuk 
mumyası bulunmuş ve arkeologlar çocuğun yaklaşık 
2000 yıl önce yaşadığını söylemişlerdir. Bilim adamları 
bir nesnenin ya da insan kalıntısının kaç yıllık olduğunu 
nasıl biliyorlar? Onlar hangi yöntemleri kullanıyorlar ve 
bu yöntemler nasıl işliyor? Bu sunumda bilim 
adamlarının nesnelerin yaşını belirlemek için kullandıkları 
radyoaktifliği yani karbon-14 ile yaş tayinini 
inceleyeceğiz.

GİRİŞ



  

Karbon-14 Yaş 
Tayini Yöntemi YAŞ TAYİNİ YÖNTEMLERİ

Ağaçlarda Büyüme 
Halkalarının yardımıyla 

yaş tayini

OSL (Optical Silimulated 
Luminescance - Işık Uyarlamalı 

Luminenas Yöntemi) 

TLD (Termo 
Luminenas Yöntemi) 



  

Karbon-14 Yaş Tayini Yöntemi

Karbon-14 hem doğal 
olarak kendiliğinden 

sürekli biçimde oluşan 
hem de yapay olarak 

üretilebilen bir 
radyoizotoptur.
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Karbon-14 ile yaş tayini, 
yaklaşık 50.000 yıla 
kadarki biyolojik orijinli 
arkeolojik eserlerin yaşını 
belirlemede kullanılan bir 
yöntemdir. Yakın geçmişte 
insanoğlu tarafından 
kullanılan kemik, kıyafet, 
tahta ve bitki fiberleri gibi 
şeylerin yaş tayininde 
kullanılır.



  

• Willard Frank Libby 
paleontolojik devirlerden veya 
tarihin derinliklerinden arda 
kalan kalıntıların yaşlarının 
tayininde yeni ve şaşmaz bir 
yöntem olarak Karbon-14′ün 
kullanılabileceğini kanıtlamış 
ve bu buluşuyla 1960 yılı 
Nobel Ödülü’nü kazanmıştır.



  

• Libby bu yöntemle son buzul 
çağının zannedildiği gibi 25 000 yıl 
önce değil, fakat 10 000 yıl önce 
yaşandığını; Mezopotamya’da 
çiftçiliğin 7 000 yıl önce başladığını; 
Teotihuacan (Meksika) güneş 
piramidinin zannedildiği gibi 15 000 
yıllık değil, fakat sadece 3 000 yıllık 
olduğunu ve benzeri daha birçok 
tarihi yanılgıyı ortaya çıkardı. 
Kendisi ve ondan sonra bu yöntemi 
kullananlar müzelerde özenle 
saklanan bir kısım eşyanın sahte 
olduklarını veya kendilerine 
atfedilenden başka döneme ve 
uygarlığa ait olduklarını gösterdiler.



  

• Prof. Libby haklı olarak tarihi tekrar yazan adam unvanını 
kazanmıştır. Libby’ye asıl şöhreti ve Nobel ödülünü “Dead Sea 
Scrolls” ismiyle bilinen dinsel yazıtların orijinal belgeler 
olduğunu kanıtlaması kazandırmıştır. 1948 yılında Kudüs 
dolaylarında bir mağara içinde bulunan, rulo seklinde sarılmış 
deri şeritlerin Milattan önce 2. yüzyıla ait olduklarını 
saptamıştır. Deri üzerinde okunan dini yazılar İncil’in 
günümüze kadar tahrif olmadan geldiğinin kanıtı sayılmış ve 
Hıristiyanlık dünyasını heyecandan ayağa kaldırmıştır. 



  

Karbon-14 Nasıl Oluşur?

Dünya atmosferine her gün çok sayıda kozmik ışın girer. 
Örneğin, bir insana her saat yaklaşık yarım milyon 
kozmik ışın çarpar. Kozmik ışınlar genellikle atmosferde 
atomlarla çarpışarak enerjik nötron formunda ikincil 
kozmik ışınları oluştururlar. Bu enerjik nötronlarda azot 
atomlarıyla çarpışırlar. Nötron çarpıştığında bir azot-14 
atomu (7 proton 7 nötron) bir karbon-14 atomuna (6 
proton 8 nötron) ve bir hidrojen atomuna (1 proton 0 
nötron) dönüşür. Karbon-14 atomu yarı ömrü yaklaşık 
5736 yıl olan radyoaktif bir atomdur. 



  



  



  

Canlılarda Karbon-14
Kozmik ışınla oluşan karbon-14 
atomları oksijenle birleşerek 
karbondioksiti oluşturur. 
Karbondioksiti bitkiler doğal 
olarak soğurur ve fotosentez 
yoluyla bitki liflerine iletir. 
Hayvanlar ve insanlar bitkiler 
yer ve onlardan karbon-14 alır. 
Herhangi bir anda tüm yaşayan 
canlılarda ve havadaki karbon-
12’ nin karbon-14’ e oranı 
yaklaşık sabittir. Trilyonda bir 
karbon atomundan biri karbon-
14 olabilir. Karbon-14 atomları 
daima bozunur fakat onlar sabit 
bir oranda yani karbon-14 
atomlarıyla yer değiştirir. Bu 
durumda canlılar aynı miktarda 
karbon-14 atomu içerir.



  

Bir Fosilin Yaş Tayini

• Yaşayan bir organizma ölür ölmez 
yeni karbon alımını durdurur. 
Ölüm anında karbon-12’ nin  
karbon-14 oranı her canlı için 
aynıdır, fakat karbon-14 bozunur 
ve yer değiştirmez. Kullanılan 
örnekteki karbon-12 miktarı sabit 
kalıyorken yarı ömrü 5736 yıl olan 
karbon-14 bozunur. İncelenen 
örnekteki karbon-12’ nin karbon-
14’ e oranına bakarak ve bu 
değeri canlı bir organizmanınkiyle 
kıyaslayarak daha önce yaşamış 
olan canlıların yaşını oldukça 
hassas bir şekilde tayin etmek 
mümkündür. 



  

Doğal radyoaktifliğe, 
yeryüzünün doğal saati 
denilebilir. Özellikle radyoaktif 
yapısı olan Karbon-14 (14C) 
izotopu yardımıyla,antik testi 
ve çömleklerden firavun 
mumyalarına fosillerden antika 
ahşap eşyalara kadar her 
alanda yaş tayini yapılabilir. 



  

Atmosferdeki CO2 molekülleri 12C,13C ve14C izotoplarını 
içermektedirler. 14C izotopu 

7
14N + 6

14C → 6
14C + 1

1H 

denklemine göre 14C izotoplarına dönüşür. Dolayısıyla, 
beta bozunması sonucu 14C miktarı azalsa da; kozmik 
ışınlar tarafından 14C üretilmektedir. Yani 14C’nun 
bozunma hızı ile 14N izotopundan 14C izotopunun oluşma 
hızı arasında bir denge vardır. Bu denge sayesinde 
atmosferdeki 14C miktarı sabit kalır.



  

Bunun sonucu olarak 
atmosferdeki 14C izotopunun, 
12C izotopuna oranı sabit bir 
değer alır. Bu değer bir tane 
14C atomuna karşılık 7,2.1011 
tane 12C atomu şeklinde olup 
1,4.10-12 dir. Bilindiği gibi 
karbon atomları (12C,13C 
ve14C),CO2 bileşiği 
(12CO2,13CO2 ve14CO2) halinde 
fotosentez ile 
bitkilere,bitkilerin besin olarak 
kullanımı sonucu hayvan ve 
insanlara geçer. 

Bitkiler, besin elde etmek için CO2 
(karbondioksit), H2O (su) ve güneş 
ışığını kullanırlar. İşte bitkinin 
bünyesine aldığı bu karbondioksit 
moleküllerinin bir kısmı, radyoaktif 
karbon olan karbon-14'ten oluşmuş 
olan moleküllerdir. Bitki, bu radyoaktif 
maddeyi bünyesinde toplar ve 
beslenme zincirinin etkisiyle, bitkilerin 
havadan aldıkları radyoaktif karbon 
diğer canlılara da aktarılır.



  

Canlı organizmada 
CaCO3 gibi kararlı 
bileşiklerin oluşumunda 
kullanılan karbon 
atomları kemik ve diş 
yapısına geçer. Buna 
bağlı olarak fosilleşmiş 
kalıntılarda 14C yöntemi 
ile yaş tayin edilebilir.



  

• Bir bitki canlı kaldığı sürece bitki dokularında 14C miktarı 
atmosferdeki miktarı gibi sabit kalmaktadır. Ancak bitki 
öldüğü anda fotosentez durur bitkinin, atmosferden CO2 
absorblaması sona erer. Yani, dışarıdan 14C alımı durduğu 
halde bitkinin bünyesindeki 14C izotopları bozunmaya devam 
eder ve 14C izotopunun, 12C izotopuna oranı bozulur. Bitki ne 
kadar önce öldü ise, içerdiği 14C miktarı da o kadar az olur. 

http://www.mercek.org/MOC/ADMIN/editor_2/images/kuruyaprak_kelebek.jpg


  

14C izotopunun yarılanma süresi 
5736 yıldır. Yani 5736 yıl sonra 
12C miktarı değişmezken, 14C 
miktarı yarıya inecektir. Buna 
bağlı olarak da 14C izotopunun 
bozunma hızı yarıya inecektir. 
Yaşayan bir canlıdaki 14C 
bozunma hızı 1 gram karbon için 
bir dakikada 16 bozunma (16 
bozunma / gram.dakika) olarak 
bilinmektedir. Eğer bir kemik 
parçasında yapılan 14C sayımı;
8 bozunma / gram.dakika ise 
sonuç canlının 5736 yıl önce 
ölmüş olduğunu gösterir.



  

Her bozunumdan bir adet 0,2 MeV maksimum enerjide 
ve eksi elektrik yüklü beta parçacığı yayınlanır. Canlı 
ölüp besin çevriminden çekilince, yeni karbon takviyesi 
kesildiği için, bünyesindeki radyo karbon, bu 
radyoizotopun 5736 yıl olan yarı ömrü ile azalmaya 
başlar. Bu sürenin sonunda fosilin içerdiği gram karbon 
başına dakikada 8 beta, iki yarı ömür (11 472 yıl) sonra 4 
beta yayınlanacaktır. Aşırı duyarlı teknikler sayesinde 10 
yarı ömre kadar azalan radyo karbon aktiviteleri 
ölçülebilmiştir. Yani zamanımızdan geriye 57 000 yıl 
giden bir tarih dönemi için radyo karbon, sanki bir doğal 
saatmişçesine kullanılabilmektedir. 



  

Ağaç, kemik, kağıt, v.b. 
kalıntılarla, karbonlaşmış 
tabakaların (kömür, petrol) 
arkeolojik ve jeolojik yaş 
tayinleri bu sayede mümkün 
olabilmektedir. 



  

Karbon-14 ile bir örneğin kaç yaşında olduğunu 
hesaplayabilmek için kullanılan formül:

t = [ ln ( Nf / N0 ) / (-0.693) ] x t½

Burada In doğal logaritma, Nf / N0  incelenen örnekteki 
karbon-14’ ün canlı dokulardaki miktarına oranı ve t1/2 
karbon-14’ ün yarı ömrüdür.



  

Böylece elinizde canlı bir örnekle kıyaslananın dışında %10 
karbon-14 içeren bir fosil varsa bu durumda fosil

t = [ ln (0.10) / (-0.693) ] x 5,736 yıl 

t = [ (-2.303) / (-0.693) ] x 5,736 yıl

t = [ 3.323 ] x 5,736 yıl 

t = 18,940 yıl yaşında

Karbon-14’ ün yarı ömrü 5736 yıl olduğundan yaklaşık 57000 
yıla kadarki yaş tayinleri güvenilirdir.



  

Karbon-14 ile yaş tayini 
prensibi diğer izotoplara da 
uygulanır. Vücudumuzda 
doğal olarak bulunan bir 
diğer radyoaktif elementte 
potasyum-40’ tır ve 1,3 
milyar yıllık bir yarı ömre 
sahiptir. Radyoaktif yaş tayini 
için kullanılan diğer 
radyoizotoplar yarı ömrü 704 
milyar yıl olan uranyum-235, 
yarı ömrü 4,5 milyar yıl olan 
uranyum-238, yarı ömrü 14 
milyar yıl olan toryum-232 ve 
yarı ömrü 49 milyar yıl olan 
rubidyum-87’ dir.



  

Çeşitli radyoizotopların 
kullanımı biyolojik ve jeolojik 
örneklerin yaşının çok hassas 
bir şekilde tayinine izin verir. 
Ancak gelecekte radyoizotopla 
yaş tayini yapılamayabilir. 
1940’ tan sonra (nükleer 
bombalar, nükleer reaktörler 
ve açık havada yapılan 
nükleer testler başladıktan 
sonra) ölen herhangi bir şeyin 
yaşını hassas bir şekilde 
ölçmek çok daha zor hale 
gelmiştir.



  

Ülkemizin hâlâ bir tarih ve 
arkeoloji hazinesi olduğu, 
ayrıca geniş kömür ve linyit 
yataklarının bulunduğu, 
petrol aramalarına büyük 
ümitler bağlandığı 
düşünülürse, radyo karbon 
yaş tayini konusunda 
uzmanlaşmanın Türk kültür 
ve ekonomisi için ne büyük 
katkıları olabileceğini 
anlamak kolaylaşır.



  

Karbon-14 Metodunda Soru İşaretleri 
Karbon-14 tekniğinin sağlıklı işlemesi için yeryüzündeki 
radyo karbon / olağan karbon oranı, teste konu olan varlık 
hem hayatta iken, hem de öldükten sonra aynı kalmış 
olmalıdır, ve metodun ilk geliştirildiği günden beri de aynı 
kabul edilmiştir (son gelişmeler ışığında böyle bir ön 
kabulün doğru olmadığı anlaşılmıştır). 



  

Arkeologlar mezarını 
buldukları bir insanının yaşını 
belirlemek istediklerinde, 
eğer bu insan hayattayken 
yeryüzünde daha fazla 
karbon 14 mevcut idiyse, 
kemiklerden elde edilen yaş 
hatalı olacak, o insan gerçek 
yaşından daha genç 
gözükecektir. Eğer yaşarken 
yeryüzünde daha az radyo 
karbon mevcut idiyse bu 
durumda daha yaşlı 
gözükecektir.

http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/Archive/May2008/Chile_TMO_2008124.jpg


  

Libby ve ekibi 1940’larda bu tekniği geliştirirken, Dünya’daki 
karbon 14 miktarının insanın yeryüzündeki varoluş zamanı 
boyunca değişmediğine inanıyorlardı; çünkü bu varoluş 
zamanı, Dünya’nın 4,6 milyar yıl olarak kabul edilen yaşı 
yanında çok küçük kalıyordu. Libby de radyo karbon oranını 
“denge değeri” ifadesiyle sabit kabul ediyordu. 

Dünya oluştuktan ve bir atmosfere sahip olduktan sonra, 
karbon 14’ün inşa edileceği 30 bin yıllık bir geçiş periyodu 
olacaktı. Bu periyodun sonunda, kozmik radyasyon etkisiyle 
meydana gelen karbon 14 miktarı sıfıra doğru bozulan 
karbon 14 miktarıyla dengelenecekti. Libby’nin 
terminolojisiyle, 30 bin yıl sonunda yeryüzündeki radyo 
karbon rezervuarı sabit duruma ulaşmış olacaktı. 



  

• Üniformitaryen jeolojiye (jeolojik zamanlar 
boyunca tabiattaki şartların değişmediğini 
kabul eden görüşe) göre, Dünya, 
rezervuarın dolması için gereken 30 bin 
yıldan binlerce defa daha yaşlı 
olduğundan, radyo karbon miktarı 
milyarlarca yıl önce dengeyi yakalamış ve 
insanın yaratıldığı günden bugüne kadar 
da bu sabit değeri korumuş olmalıdır. 
Teorinin bu kısmını test etmek için Libby, 
radyo karbonun hem oluşma hem de 
bozulma oranlarıyla ilgili ölçümler yaptı ve 
önemli bir çelişki belirledi. Buna göre, 
radyo karbon atmosferde bozulup ortadan 
kalkma hızına göre % 25 daha hızlı 
oluşuyordu. Libby, bu sonucu deney 
hatası olarak kabul etti. 



  

Yeni deneyler, Libby’nin tespit ettiği çelişkinin sadece deney 
hatası olmadığını gösterdi; bu mevcuttu. Büyük hatalara 
rağmen, bugünkü tabii oluşum oranının tabii bozulma 
oranını % 25 kadar aştığını gösteren güçlü belirtiler olduğu, 
karbon 14’ün oluşma ve bozulmasındaki dengenin 
korunmadığı belirlendi. 



  

• Verileri gözden geçiren 
Utah Üniversitesi’nden 
metalürji profesörü Melvin 
Cook, karbon 14’ün 
bugünkü oluşum oranının 
bir dakikada bir gramda 
18,4 atom, bozulma 
oranının ise bir dakikada 
bir gramda 13,3 atom 
olduğu sonucuna ulaştı; 
yani aynı zaman 
aralığında oluşma oranı 
bozulmadan % 38 kadar 
fazlaydı.



  

Cook, radyo karbon oluşması ve bozulmasıyla 
ilgili eldeki en son rakamları aldı ve buradan 
sıfır radyo karbona ulaşacak şekilde geriye 
doğru hesaplamalar yaptı. Aslında bunu 
yaparken, radyo karbon tekniğini kullanarak 
Dünya atmosferinin yaşını hesaplamaya 
çalışıyordu. Sonuçta, Dünya atmosferinin yaşı 
10.000 yıl civarında çıktı. Hayatın Dünya 
üzerinde 10.000 yıl gibi kısa bir geçmişi 
olabileceği fikri, kaçınılmaz olarak mantıksızdır. 
Acaba radyo karbon metodu yaşı bilinen 
nesneler için test edilip doğruluğu tamamen 
gösterildi mi? Acaba bu teknik, mükemmel 
sonuçlarla arkeolojide geniş bir kabul gördü 
mü? Acaba kullanılan metotta yıllar önce 
herhangi bir kusur bulunmuş muydu? 



  

• Radyo karbon metodu, yaşını bildiğimiz nesneler 
üzerinde denenmişti ve etkileyici erken başarılar elde 
etmişti. Test edilen ilk eşyalardan biri, Mısır’da bir firavun 
mezarından çıkarılmış olan ve bağımsız olarak 3.750 yıl 
öncesine ait olduğu bilinen ağaç bir kayıktı. Radyo 
karbon denemesi 3.441 ile 3.801 yıl arasında bir tarih 
verdi; bu sadece 51 yıl gibi bir hata demekti. Fakat bu 
umut verici başlangıçtan hemen sonra, metot için 
zorluklar başladı ve sonraki denemeler anormal yaşlar 
verdi. 



  

Anormal yaşlarla ilgili son örneklerden birisi şuydu: 1991’de 
Güney Afrika’da açık arazide bulunan kaya resimleri Oxford 
Üniversitesi tarafından analiz edilmiş ve yaklaşık 1200 yıl yaşlı 
olduğu hesaplanmıştı. Bu önemliydi, çünkü bunlar bölgede 
bulunan ilk açık arazi resimleriydi. Fakat, bu konuda çıkan 
haberler Capetown’da oturan bir bayanın, Joan Ahrens’in 
dikkatini çekti. Ahrens resimleri tanıdı; bunlar kendisinin resim 
dersinde yaptığı ve daha sonra bahçesinden çalınan resimlerdi. 



  

• Bu anormal keşiflerle ortaya çıkan durum Introduction to 
Prehistoric Archaeology adlı eserde şöyle özetleniyor: 
“Yıllardan beri, muhtemel hataların...nispeten küçük 
etkileri olabileceği düşünüldü, fakat radyo karbon 
yaşlarıyla ilgili yakın zamanda yapılan araştırmalar, 
karbon 14’ün atmosferdeki tabii konsantrasyonunun 
hesaplanan yaşları belli dönemlerde önemli ölçüde 
etkileyecek kadar değişmiş olduğunu gösteriyor. Değişim 
miktarı teorik olarak tahmin edilemediğinden, karbon 14 
ile gerçek takvim arasında korelasyon yapabilecek 
mutlak kesinlikte paralel bir yaş tayin metodu bulmak 
artık zorunlu olmuştur.” 



  

• İşte bu noktada devreye ağaçların yaş tayin metodu 
girmiştir. Ancak bu yönteminde bazı tartışmaya açık 
yönleri bulunmaktadır.



  

Ağaçların Yaşı Nasıl Belirlenir?

• Kesilmiş bir ağaç 
gövdesi üzerindeki 
halkaları çoğumuz 
biliyoruz. Bir ağacın 
yaşını belirlemek 
için öncelikle bu 
halkalardan 
yararlanırız. Aslında 
bu halkalar ağacın 
yaşı yanında daha 
birçok önemli bilgi 
barındırır. 



  

• Ağaç halkalarının varlığı 
mevsimlerle yakından ilişkilidir. 
Mevsimsel farklılıkların 
bulunduğu kuzey yarıkürede 
büyüme sürekli olmayıp, 
ilkbaharla birlikte hızlanır, yazın 
azalır. İşte bu büyüme hızı 
farklılığından dolayı ilkbaharda 
oluşan odun dokuları açık renkli, 
yazın oluşan odun dokuları ise 
koyu renkli halkalar şeklinde 
görülür. Bu durumda bir açık ve 
bir koyu renkli halka bir yıllık bir 
büyümeye karşılık gelir. Yıllık 
halkalar diye bilinen bu halkaların 
sayısı ağacın yaşını vermektedir. 



  

Yıllık halkaların bize sunduğu bilgiler ağacın yaşı ile sınırlı 
değildir. Bu halkalar yardımıyla;

* Arkeolojik kalıntıların tarihlenmesi 
* Geçmişte oluşan erozyon ve çökelim hızının belirlenmesi 
* Radyoaktif karbon yoluyla saptanan yaşların 
doğrulanması 
* Önemli orman zararlarının 
veya yangınların gerçekleştiği 
tarihlerin anlaşılması 
* Geçmişte yaşanan iklim 
değişikliklerinin ortaya konması 
mümkün olur. 



  

Çok genel olarak yıllık 
büyüme halkalarının 
yardımıyla geçmişte 
yaşanmış tüm bu olayları 
belirlemeye çalışan bilim 
dalına Dendrokronoloji 
denmektedir. 

http://bp1.blogger.com/_txYb6z7ECvE/SFTBi_nAdSI/AAAAAAAAAV8/1-yrtRzk2VU/s200/800px-Tree_ring_arp.jpg


  

Ağaçların Yaş Tayininde Soru İşaretleri

• Dendrokronolojinin dayandığı temel prensip –her yıl bir ağaç 
halkası oluşur– sorgulanıyor. Encyclopaedia Britannica’da 
Holosen dönemiyle ilgili olarak dendrokronoloji çalışmalarını 
yazan R. W. Fairbridge şunları söylüyor: “Ağaç–halkası 
analizlerinde bazı tuzaklar keşfedildi. Zaman zaman, çok 
şiddetli geçen bir mevsimde, büyüme halkası oluşmayabilir. 
Bazı enlemlerde, ağaç halkasının büyümesi nem ile, 
bazılarında sıcaklıkla doğru orantı göstermektedir. İklim 
açısından bu iki faktör farklı bölgelerde genellikle ters orantılı 
bir ilişki içindedir.” Aynı şekilde, eğer büyüme baharda başlar, 
sonra vakitsiz soğuklardan dolayı durur ve tekrar başlarsa, bir 
yıl içinde iki halka da gelişebilir ve bu yanıltıcı olur. 



  

Sonuçta bu iki yönteminde kullanıldığını ancak bütün 
bilim adamları tarafında kabul görmediğini söylemek 
mümkündür. Ancak henüz yaş tayini konusunda çok 
kesin kanıtlar bulunamamıştır. Bu nedenle bu konuda 
yapılan araştırmalar hızlandırılmıştır.



  

Yaşayan Ağaçların Yaşlarının Saptanması

• Yaşayan dikili haldeki 
bir ağacın yaşı Artım 
Burgusu denilen bir 
alet yardımıyla 
bulunur. Ormancılık 
çalışmalarındaki 
mühendislik esasları 
çerçevesinde yapılan 
ölçüm işlemlerinde bu 
alet çok işimize 
yaramaktadır. 



  

Artım burgusu, yaşı ölçülecek 
ağacın gövdesinin yerden 1.30 
m yüksekliğindeki bölgesinde, 
ağacın gövdesine çevrilerek 
sokulur. Daha sonra halka kaşığı 
yardımıyla ağaca zarar 
vermeden bir yaş halkası 
çubuğu dışarıya çıkarılır. Bu 
çubuk üzerinden ağacın yıllık 
halkaları kolayca sayılır. Bu 
konuda daha ayrıntılı bilgiler 
Orman Genel Müdürlüğü’nden 
elde edilebilir. Ayrıca, özellikle 
Orman mühendisliği bölümlerinin 
bulunduğu üniversitelerin 
kütüphanelerinden de 
yararlanılabilir.



  

Bazı ağaç türlerinin çok uzun yıllar yaşayabildiğini 
biliyor musunuz?

Dünyanın saptanmış en yaşlı 
ağacı Sierra-Nevada'nın 
(Kaliforniya-ABD) kuzeybatı 
yamaçlarında denizden 3275 m. 
yüksekte yetişmiş bir çam 
ağacıdır (Pinus longaeva).  
1963-1964 yıllarında yapılan 
tespitlerle bu ağacın yaklaşık 
4900 yıllık olduğu anlaşılmıştı. 
Bu ağaç günümüzde ne yazık ki 
yaşamıyor, insanoğlunun 
acımasız testeresinden 
kurtulmayı başaramadı.



  

Yeni Yaş Belirleme Metotları 
• Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Niyazi Meriç, ''Karbon 14 metodu ile 
tarihlendirme yapan laboratuarlar artık standartsız kaldı. 
1950'li yıllara kadar bir materyal üzerinde dünyanın farklı 
yerlerinde yapılan testlerde aynı sonuç çıkabiliyordu ama 
artık atmosferdeki Karbon 14 miktarı, ülkelerin 
sanayileşmesi ve nükleer denemeler yüzünden farklılaştığı 
için aynı sonuç çıkmıyor'' diye konuştu. 



  

• Karbon 14 ile yaş belirlemenin, yerini yeni metotlara 
bıraktığına işaret eden Meriç, bu metotlardan en güvenilir 
olanlarının OSL (Optical Silimulated Luminescance - Işık 
Uyarlamalı Luminenas Yöntemi) ve TLD (Termo 
Luminenas Yöntemi) olduğunu kaydetti. 
OSL'nin, bir materyalin en son ne zaman gün ışığı 
gördüğünü saptamaya yönelik bir metot olduğunu, TLS 
ile de gün ışığı esasına dayalı olarak bir materyalin 
imalat tarihinin belirlendiğini anlatan Meriç, Ankara 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği 
Bölümü'nde bu metotların kullanıldığını belirtti. 



  

• Meriç, yeni metotların yüzde 5 hata 
payı ile çalıştığını ve bu yöntemlerle 
30 bin yıldan, 200-300 bin yıla kadar 
tarihlendirme yapılabildiğini belirterek, 
yaş tahmininde verilen aralıkların, 
numunenin durumuna göre değişiklik 
gösterebileceğini kaydetti. 
OSL'nin, fay hatlarının yaşını 
belirlemek için çok uygun bir yöntem 
olduğunu da ifade eden Meriç, fay 
hatlarının deprem olduğu zaman gün 
ışığı gördüğünü ve fay hattı üzerinde 
en son ne zaman deprem olduğunun 
OSL yöntemi ile öğrenilebileceğini 
belirtti. 



  

• Üniversite laboratuarı olarak 
en son Denizli'deki fay 
hatlarının yaşlarını 
belirlediklerini ve yapılan 
ölçümlere göre, buradaki fay 
hattından, milattan önce 300 
bin yıl önce deprem olduğunu 
saptadıklarını anlatan Meriç, 
OSL ve TLD yöntemlerinin, 
toplu mezarların ne zaman 
açıldığını, cesetlerin ne 
zaman gömüldüğünü ve 
sanat eserlerinin yaşlarını 
belirlemekte de 
kullanılabileceğini kaydetti. Tektonik fay hattının getirdiği bir güzellik



  

Türkiye'nin Parası Ülkede Kalsın

TÜBİTAK'ın, tarihlendirme için yurt 
dışındaki laboratuarlara yılda 1.3 
milyon avro ödediğini ifade eden Meriç, 
Türkiye'nin parasının ülkede kalması 
için çalıştıklarını ve bu amaçla Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü'nün yurt dışında 
60 bin YTL'ye yaptıracağı yaş tahmini 
işini, Ankara Üniversitesi 
laboratuarında ücretsiz yaptıklarını 
belirtti. 

Yrd. Doç. Dr. Niyazi Meriç



  

OSL ve TLD yöntemlerinin güvenilirliklerine yönelik, 
uluslararası bilim literatüründe yüzlerce makale bulunduğuna 
işaret eden Meriç, bu makalelerin Karbon 14 metodunun 
tarih olmaya başladığını gösterdiğini savundu. Meriç, konu 
hakkında isteyenlerin www.osl.ankara.edu.tr adresinden bilgi 
edinebileceklerini ifade ederek, üniversitede bu konuda 
doktora yapan 3, mastır yapan 2 öğrenci bulunduğunu 
söyledi.
Kaynak: tv8-24.11.2006 
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