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CSZET 

Teknoloji tarihi diger tarih dallan yaninda oldukça genç bir ugra§ alanidir. Ulkemizde ise 
halen Oniversitelerarasi Kurul'un kabul ettigi bilim dallan arasinda yer almamaktadir. Ulkemizin 
endustrileçme surecine girdigi son yillarda eskiye ait teknolojik verilerin hizla yok oldugu bir or-
tamda Anadolu'nun teknoloji tarihinin bir an evvel hazirlanmasi aynca bir ônem kazanmiçtir. En-
diistri arkeolojisi yôntemleri, etnografik incelemeler ve belgesel kaynaklann araçtinlmasi yôntem-
leri ile bu çali§manm çok yonlii yapilmasi gerekmektedir. Bununla birlikte bir çok engelin açil-
masindan sonra ancak etkili bir Anadolu Teknoloji Tarihi'nin yazilabilecegi bir ortama ulaçila-
bilecegi de unutulmamahdir. 

I— Qriç 

Tarih bilimcileri 19. yuzyilin ikinci yansinda daha çok siyasal ve anayasal tarih 
ile ugraçmijlardir. 20. yiizyilin bajlannda sosyal ve ekonomik faktôrler de tarihçile-
rin ilgisini çekmeye baçlamij ve bôylece tarih bilimi daha liberal bir hiiviyet kazan-
miftir. ikinci DUnya Savaçindan sonra ise teknolojik faktôrlere ilgi artmaya baflamis 
olmakla beraber, teknoloji tarihi bir bilim dah olarak halen tam olarak yerleçmemis-
tir. 

Dr., Beçeri Bilimler Bôlumii, Bogaziçi Universités! 
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Olkemizde ise teknoloji tarihi dahnda çalifmalar çok daha geç basjamiftir. An-
ra Universitesi Dil, Tarih ve Cografya Fakiiltesine bagli Bilim Tarihi Kiirsiisii uzun se-
neler ôzellikle islam ve Turk bilginlerinin çeçitli bilim alanlarmdaki katkilan konusun
da çaliçmalar yiiriitmektedir. Istanbul Universitesi biinyesinde ise son senelerde tip 
tarihi dahnda arastirma ve egitim yapilmaktadir. Bu arada bir kaç yildir Orta Dogu 
Teknik Universitesi Fen ve Edebiyat Fakiiltesi biinyesinde de bilim tarihi konusunda 
kurslar verilmektedir. Ozellikle teknoloji tarihi dahnda ilk egitim ve araftirma ola-
naklan ise, bir kaç yil once Bogaziçi Universitesi Temel Bilimler Fakiiltesine bagh Be-
çeri Bilimler Boliimii tarafindan basjatilmiftir. Bu arada Istanbul Teknik Universitesi 
biinyesinde iki yil kadar once kurulan bir Bilim ve Teknoloji Tarihi Enstitiisii ise $im-
dilik yalnizca bir araçtirma kurumu olarak faaliyetini yiiriitmekte, egitim yapmamak-
tadir. Ayrica islam ve Turk rasathanelerinin tarihi ile astronomi limine Turk bilgin
lerinin katkilan konusunda Istanbul Kandilli Rasathanesi bilim adamlan tarafindan 
da olumlu araçtirma ve yaymlar gerçekleftirilmektedir. 

Konunun daha derinlemesine incelenmesine girmeden once "teknoloji" ve 
"bilim" sôzciiklerinin taniminin yapilmasi yerinde olacaktir. "Teknoloji" sôzciigii 
ile, insanoglunun dogal çevresine giderek iistiinliik kufabilmesi için iirettigi turn alet 
ve gereçler ile bunlara ait bilgi birikimini anhyoruz. "Bilim" ise insanm dogal çev-
resinde izledigi olgulan (fenomenleri) anliyabilmek ve açiklayabilmek için gôster-
digi ugraçtir. Denebilir ki 18. yiizyilda Bati Avrupa kiiltiirlerinin gerçekleftirdigi "Bi-
limsel Devrime" kadar teknoloji genellikle bilimin geli$mesini hazirlamiç, bu tarihten 
sonra ise bilimsel gelijmeler teknolojik atilimlarm yapilmasina yol açmiftir. Bu ana 
gerçek gôz oniinde tutularak yontem konusundaki incelememizi once kronolojik 
açidan ele alacak, daha sonra cografik faktôrler ile ilijkisini belirleyecek, ve sonra bu 
incelemeyi teknolojik konularm içeriklerinin ortaya koydugu çerçeveye oturtaca-

11 — Teknoloji Tarihine Kronolojik Yaklaçim 

Anadolu'nun teknoloji tarihinin hazirlanmasinda kronolojik açidan en onernli 
unsur Anadolu'nun Turk hakimiyeti altma girdigi ana kadarki devre ile bu olaydan son-
raki devrenin ayri ayri incelenmesi gereksinimidir. Bôylece yakla§ik 1000 tarihi, araf-
tirmacilar için bir ayirim noktasi olmaktadir. Bati'nm teknoloji tarihini arastiranlar 
için ise bu ayirim noktasi Roma imparatorlugu'nun çôktiigii yaklaçik 500 tarihi ola
rak kabul edilir. Roma'nin çôkiijunden sonra Batt Avrupa teknolojik açidan tarn bir 
bosjuk demek olan 300 ilâ 400 yillik bir "Karanlik Devir" geçirmiçtir. Buna karsj-
hk, Anadolu'nun da içinde bulundugu Dogu Akdeniz yoresinde ise Konstantin tara
findan kurulan Dogu Roma veya Bizans imparatorlugu'nun hakimiyetinde daha on-
ceki Klasik Yunan ve Roma'nin teknolojik gelenekleri aynen siirmiictiir. Bu durum-
da Anadolu için daha dogal ayirim noktasi Tiirkler'in 11. yiizyilda sahneye çikisja-
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η olmaktadir. "Antik Devirler Teknoloji Tarihi" diye tanimlanabilecek olan ilk boliim 
insanoglunun alet yapimina baçladigi ilk andan, baçka bir deyiçle yaklaçik 2,000,000 
yil ôncesinden sonraki gelijmeyi kapsiyan ve avcihk ve toplayicilik ile geçinen yari-
gôçebe toplumlu Eski Tas. (Palaeolitik) Devrini, bitkilerin ve hayvanlarm evcille§tiril-
mesi ile yerlesik toplumlann ortaya çiktigi Yeni Tas (Neolitik) Devrini, bakirm ve da-
ha sonra tuncun alet yapiminda kullanilmaya baflandigi ve sehirleçme olgusunun or
taya çiktigi ilk Maden Çaglarmi, ve Klasik Yunan ve Roma Devirlerini kapsiyan Demir 
Çagini içermektedir. Butiin bu zaman siireci içinde Anadolu uygarliklan hem her tiir-
ILi teknolojik geli$menin on saflannda yer almisjar, hem de iilkenin iistun dogal zengin-
likleri ve çok olumlu iklim ve topografik çartlan sonucu birçok alanda, ôrnegin tarim-
sal devrimin gerçeklesmesinde veya madenlerin iiretilmesinde, Yakin Dogu'da ilk tek
nolojik siçramalan yapan yôreler arasinda yer almi§tir. §imdiye dek kaleme alinmi? 
olan Antik Devirler ile ilgili tarih araçtirmalarmda, Yakin Dogu'nun Mezopotamya 
veya Misir gibi diger yorelerine dengesiz bir fekilde dikkat çekilmiç oldugundan Ana
dolu uygarlikiarinin Antik Devirler Teknoloji tarihine yapmis, olduklari katkilarin ve 
iilkenin bu açidan oynadigi çok ônemli roliin bir an evvel hakiki perspektifine otur-
tulmasinin ve bununla ilgili yeni araçtirmalarm vakit geçirilmeden gerçekleçtirilmesi-
nin onemi açiktir. Bu araçtirmalan sihhatli bir sekilde yapabilmek için teknoloji tarih-
çilerinin kullanmalan gereken yontemler fôylece ôzetlenebilir: 

1) Etnografik saha araftirmalan ile teknolojik verileri toplamak, 

2) Arkeolojik kazilar sonucu elde edilen alet ve edavati laboratuvar analizleri 
ile diger bilimsel incelemelere uygulamak, 

3) Duvar resimleri, kabartmalar, siislemelerdeki çizimler ile kazilar ve mezar-
lardan elde edilen çefitli tur modellerin incelenmesi, 

4) Yakla§ik olarak M.O. 3000'den sonra ortaya çikan taf stileler, toprak tab-
letler, veya papiriis parsumenleri iizerine kaydedilmif yazili belgelerin incelenmesi, 
ve son olarak 

5) Çogu Anadolu kôkenli olan ve Klasik Yunan, Hellenistik, Roma ve ilk De-
vir Bizans Çagi teknik adamlan ve tarihçileri (ôrnegin Milet'li Taies, Magnesia'h Pau-
sanias, Amasya'li Strabo) tarafindan kaleme alinmis, yazmalardaki Anadolu teknolo
jik tarihine yônelik bilgi birikiminin araçtinlmasi. 

Yaklaçik 1000 tarihinden sonra Turk hakimiyeti altina giren Anadolu'nun son 
bin yillik teknoloji tarihinin hazirlanmasinda kullanilacak yôntemlerde ise, belge ve 
arsjv araçtirmalarma daha biiyiik bir yiik diismektedir. Sayisiz turde devlet belgesini 
içeren Osmanli Arçivleri ile bunlarm karçiti olan çesitli Avrupa ve Yakin Dogu devlet-
leri ar$ivleri teknolojik verilerin ortaya çikarilmasi için çok etrafli bir çalifmayi gerek-
tirmektedir. Bu belge incelemesini yaparken yeni kaligrafik yetenekler ile ek lisan 
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bilgilerinin arttinlmasi §arttir. Bu arada etnografik saha arastirmalarimn da bilgi biriki-
mine sagliyacagi faydalar vardir ve buna ait açiklamalar asagidaki IV. kisimda verilmek-
tedir. Ayrica "Orta Çag Arkeolojisi", "Yakm Çag Arkeolojisi" ve hatta "Endiistri 
Arkeolojisi" gibi bilimsel yontemlerin Bati'da geliftirildigini belirtmek ve bu yôn
temlerle elde edilen bilgilerin belgesel incelemeyi destekledigini içaret etmek yerinde 
olur. 8 

III. Anadolu Teknoloji Tarihinde Cografi Faktôrlerin Belirlenmesi 

Antik Devirler Teknoloji Tarihi çerçevesi içersinde Anadolu cografik açidan 
ilk uygarliklann yeserdigi On Asya'nm (Eski Diinya'nm) ayrilmaz bir parçasidir. Bilhas-
sa son senelerde gerçeklestirilen arkeolojik arastirmalar sonucunda Anadolu uygarhk-
lannin çogu kez teknoiojik geliçmelerde ba$i çektigi anlasjlmaktadir. Ozellikle 
Anadolu'nun kendine ôzgU bir Palaeolitik (Eski TasJ Devri Kultiirune sahip oldugu, 
ve "Neolitik Devrimi", baçka bir deyimle, hayvanlarin ve bitkilerin evcilleçtirilmesi 
sonucu avcihk ve toplayicihk esasma dayanan gôçebe toplumlar diizeyine geçilmesini 
ilk baçaran yôreler arasinda yer aldigi kesin §ekilde ortaya çikanlmiçtir. Bunda §Liphe-
siz en ônemli katkiyi Anadolu'da izledigimiz olumlu iklim ve doga çartlan gerçekles-
tirmiçlerdir. Anadolu'daki iliman iklim, ayrica evcifleftirilen bitki ve hayvanlarin ilk 
turlerinin Anadolu kôkenli olmasi, "Neolitik Devrim" için gerekli basjica §artlan oluç-
turmaktaydi. Ozellikle Anadolu'nun iiç taraftan denizler ile çevrilmiç olmasi, yiiksek 
dag siralannin yer yer biiyiik nehir vadileri yoluyla iç kesimlere geçit vermesi, ulasjm 
açismdan ônemli kolayliklar saglamiçtir. Bu arada Anadolu'nun hemen her yôresinde 
bol miktarda bulunan ve gerekahçap yapi teknolojisinin hizli gelijmesinde roi oynayan, 
ve gerekse metalurji, seramik ve cam teknolojisi ile kimyasal endiistri gibi alanlar için 
yakit olarak buyuk gereksinim duyulan zengin orman ôrtiisii ônemli avantajlar sagla-
mi^tir. Hammadde açisindan da çok zengin bir yôre olan Anadolu'da ozellikle obsi-
diyen ve çakmak tasi yataklan, iyi tiir insaat taslari, kireç taji, alçi ve su mermeri 
(albatr) gibi mineraller ile'bakir, altin, giimus. ve demir gibi madenlerin bol bulunmasi 
bir çok teknoiojik asamanm çok erken gerçeklestirilmesine yol açmiçtir. 

IV. Etnografik Saha Araçtirmalan ile Teknoiojik Verilerin Toplanmasi 

Hizh bir sanayilecme siirecine girilmij olan iilkemizde son 15-20 yil zarfinda 
geleneksel araçlar ve yôntemlerle yapilagelen çefitli tiir teknoiojik iiretim, çagdaç 
iiretim yôntemlerine dônufturiilmekte, bu arada tarihsel açidan çok kiymetli bilgi-
leri içeren alet ve makina ile bunlarla ilgili yôntemler kaybolmaktadir. Anadolu'nun 
teknoiojik tarihinin haziHanmasmda etnografik saha arastirmalari ile bu tiir çok zen
gin teknoiojik verilerin bir an evvel toplanmasi gereklidir. Saha araftirmalan yapihr-
ken, çesitli teknoiojik dallarmi degisik bajliklar altmda incelemek bir takim kolay
liklar getirmektedir. Bôyle bir ayirim için açagida bir siniflandirma teklif edilmek-
tedir: 
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1. Temel iiretim teknolojileri 

a. Obsidiyen ve çakmak tajι gibi alet hammaddesi uretimi 
b. Ahfap uretimi (hem alet hammaddesi olarak, hem de yapi teknolojisi 

elemani olarak) 
c. Kireç taçi, alçi, albatr, mermer, ve diger yapi taçlari tiirleri uretimi 
d. Bakir, altin, giimu?, kalay, demir gibi madenlerin uretimi (madencilik ve 

metalurji) 

2. Tanm ve gida teknolojileri (avcilik, bahkçihk, hayvancilik, çarapçihk 
gibi dallari da içermektedir.) 

3. Oretim teknolojileri 

a. Dericilik teknolojisi 
b. Dokuma teknolojisi 
c. Çanak ve çômlekçilik teknolojisi 
d. Çini, fayans ve cam e$ya teknolojisi 
e. ince metal i$çiligi ve kuyumculuk teknolojisi 
f. Agir metal teknolojisi 
g. Môble uretimi ve tiim marangozluk dallari 
h. Biitiin bu dallardaki aletlerin yapim teknolojisi 

4. Yapi Teknolojisi 

a. Ahfap yapi teknolojisi 
b. Κ agir (tas. ve tugla) yapi teknolojisi 
c. Hidrolik miihendisligi ve sanitasyon teknolojisi 
d. Mimarlik ôlçii aletleri ile topografik aletler yapimi 
e. Kentteçme teknolojisi 

5. Ulafim Teknolojisi 

a. Kara ulasjmi (yol teknolojisi) ve kara nakil vasitalan yapimi 
b. Deniz ulasimi ve gemicilik teknolojisi 
c. Kôprii, tiinel, liman, tersane ve kanal yapimi 

6. Enerji Teknolojisi, mekanik aletler ve makinala$ma, savaç teknolojisi ve kim-
yasal teknolojiler 

a. Çesjtli teknoloji dallannin gereksinimi olan gUç ve enerji uretimi 
b. Mekanik aletler ile makina teknolojisi 
c. Savaç aletleri ve teknolojisi 



32 H.H. GUNHAN DANI§MAN 

d. Eski kimya (simya veya al-kimya) ile kimyasal sanayi dallannm (boya, 
yag, sabun, ispirto, barut gibi) evrimi 

7. Haberlesme ve kaydetme teknolojileri, bilimsel aletlerin geliçmesi 

a. Dil ve yazinin evrimi 
b. Uzunluk, agirlik ve zaman ôlçiimii aletleri 
c. Hassas aletlerin evrimi (topografya, astronomik gozlemler, baritacilik, 

gemicilik ve topçuluk) ve bunlann bilimsel devrime katkisi 

Bu siniflandirma ile belirlenen çeçitli teknoloji dallannda Anadolu'da yapilacak 
araçtirmalar ile ne denli zengin verilerin elde edilebilecegi, son iki Uç yil zarfinda yiiru-
tiilen bir arastirma projesi ile ortaya konmuçtur. Elde edilen bilgilerle ilgili uç adet or-
nek açagida ôzetlenmektedir. 

I. Ôrnek - Temel Uretim Teknolojileri (madencilik, yapi tasi ve mermer iiretimi, 
v.s.): 

Çesjtli madenler, mermer ve diger yapi ta§lan açisindan çok zengin olan Ulke-
mizde gerek madencilik ve metalurji teknolojisinin, gerekse temel iiretimin onemli kolla-
nndan biri olan mermer ve tas. ocagi isjetmeciliginin kesif yiizey ara$tirmalari ile saptan-
masi gerekmektedir. Mermer ve ta$ ocagi teknolojisi ile aletlerinin evriminin Orta Çag-
lardan beri biiyiik bir farkhlik gostermedigi ilk çahçmalar ile belirlenmiçtir. (resim 1) 

Resim 1 — Gaziantep yoresinde tuketilmi§ ve terkedilmi| bir t'a§-ocagi 
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2. Ôrnek — Enerji Teknolojisi: 

Anadolu'da kôkeni Roma Çagma dayanan su kuvvetinden faydalanan teknoloji-
ye ôrneklerin pekçok bulunmasi yanmda, XI. yiizyildan sonra Anadolu'ya dogudan 
(Çin ve Iran'dan) yayildigi ongôriilen ve riizgâr kuvvetinden faydalanan yel-degirmenle-
rine ait ôrnekleri de iilkemizin çesjtli yôrelerinde belirlemek miimkiindiir. (resim 2) 
Su degirmenlerinde oldugu gibi, yel degirmenlerinde de "kule-degirmen" olarak adlan-
dinlan ve daha onceki bir yel degirmeni tipi oldugu saptanan bu omeklerle ilgili ayrin-
tili çahsmalarin ôncelikle gerçekleçtirilmesi, eldeki verilerin hizla kaybolmasi açism-
dan çok onemlidir. 

^ # ^ 

Resim 2 — Bodrum Yanmadasi'nda çahjir durumda kule tipi bir yel degirmeni 

3. Ornek — Tarim ve Gida Teknolojileri : 

Tanm ve Gida teknolojileri içinde bahkçilik ve su iiriinleri teknolojisi ônemli bir 
yer tutar. Clç tarafi denizler ile çevrili olan ve çok sayida tatli su irmagi ve gôlii bulunan 
Anadolu'da balikçihk ve su iiriinleri teknolojisi çok yonlii geliçmeleri belgelemektedir. 
Bahkçilikta kullanilan teknelerin tipi ve yapi yontemleri ile ozellikle yengeç ve istakoz 
tiiru su iirunlerinin avlanmasinda kullanilan sepetlerini iiretimi (resim 3), hizli endiistri-
lesme sonucu kesinlikle yok olmaya mahkum geleneksel teknolojilere somut bir ôrnek-
tir. 
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Resim 3 — Dere yataklannda ve gôllerde yetiçen karm$lardan istakoz sepeti iiretimi 

V. Sonuç 

Hizh bir endiistrilesme siirecine girmis bulunan ulkemizde eskiye ait teknolojik 
verilerin giderek yok oldugu bir gerçektir. Yiizey arastirmalan ile elde edilebilecek ve 
Anadolu'nun teknoloji tarihinin bir an evvel yazilabilmesine olanak sagliyabilecek bil-
gilerin ne kadar zengin oldugu yukarda verilen bir kaç ôrnekle ortaya konmujtur. Bel-
gesel arajtirmalar ile desteklenecek olan yiizey ara§tirmalarmin ôncelikle gerçekleçtiril-
mesi bu konuya genis. capta arastirma fonu saglanmasi ve Ulke çapinda çok kapsamli 
bir taramamn sonucunda bir "Teknoloji ve Bilim Miizesi" olujturulmasi artik kaçinil-
maz olmustur. Bu konuya goniil vermis olan arastirmacilarm bir an evvel giiç birligi 
yaparak sistematik çalismalara basjamalari gerekmektedir. 

NOTLAR 
1 Bu ara§tirma notu, Bogaziçi Universitesi Ara§tirma Merkezi'nin mali destegi ile yurutiilmuc olan 

ve 1977 ve 1979 yillan arasinda gerçekle§tirilen "Anadolu'da Turk Hakimiyeti Altmda Teknolo-
jinin Tarihsel Geli§imi" adli ara§tirma projesi sonunda yazilmi§tir. Bu araçtirma projesi aynca 
Tiirkiye'deki Amerikan Ilmi Araçtvrmalar Enstitusii'niin bir bursu ile de desteklenmi§tir. 

2 Ankara Universitesi, Dil Tarih ve Cografya Fakiiltesi'nde, Ord. Prof. Dr. Aydm Sayih baçkanh-
gindaki Bilim Tarihi Kiirsiisu'nde, bilim tarihi dalmda ônemli araçtirmalar yaymlanmiçtir. Bu 
konuda aynntili yayinlar listesi için bkz. : 

Kazancigil, A. ve Solok, V., 1981, Turk Bilim Tarihi Bibliyografyasi, 1850 -1981, ΤΟΒΓΓΑΚ 
Proje No. BAYG-E-45, I.O. Cerrahpasa Tip Fak. Yayim, Istanbul.. 

3 Istanbul Universitesi, Cerrahpa5a Tip FakUltesi ile Çapa Tip Fakuitesi'ne bagli iki ayn Tip Ta-
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rihi Kursusii'nde bu dalda geniç capta aras/tirmalar gerçekleçtirilmiçtir. Ozellikle Ord. Prof. 
Dr. Bedi §ehsuvaroglu ile Ord. Prof. Dr. Siiheyl Onver'in yayinlan için bkz.: 

Kazanogil-Solok, 1981, s. 164-171 ve s. 209-237. 

4 Orta Dogu Teknik Universitesi, Fen ve Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Bôliimu'nde Bilim Tarihi 
ve Bilim Felsefesi konulannda egitim ve araçtirmalar yogun bir §ekilde geliçmektedir. 
Ozellikle Prof. Dr. Cemal Yildinm'in yayinlan için bkz.: 

Yildirim, C , 1971, Science and Its Meaning, ODTO yayim, Ankara. 
, 1974,100 Soruda Bilim Tarihi , Gerçek Yayinlan, Istanbul. 

— , 1981, The Pattern of Scientific Discovery, ODTU yayim, Ankara. 

5 Bogaziçi Universitesi, Temel Bilimler Fakiiltesi, Be§eri Bilimler Boliimii biinyesinde veril-
mekte olan Tarih Lisans Diploma dersleri arasinda 4 dônemlik bir siireyi kapsiyan " Tek-
noloji Tarihi " dersi iilkemizde halen bu konuda sunulan tek université diizeyi derstir. 

6 Istanbul Teknik Universitesi , Hidrolojik Miihendisligi Kiirsiisii Baçkani Prof. Dr. Kâ/.im 
Çeçen ba§kanhginda kurulan Bilim ve Teknoloji Tarihi Enstitiisii, Eyliil 1981 tarihinde 
I. Uluslararasi Turk—Islam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresini gerçekleçtirmiçtir. Bkz.: 

I.T.O., I. Uluslararasi Tiirk-Islâm Ilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, 14-18 Eyliil 1981, 
Bildiriler, 4 cilt, Ï.T.O. Mimarhk Fakiiltesi Baski Atôlyesi, Istanbul, 1981. 

7 Doç. Dr. Muammer Dizer bajkanhgmda yônetilmekte olan ve Milli Egitim Bakanligi'na 
bagh Istanbul Kandilli Rasathanesi, en son "Islâmda Rasathaneler" konulu bir uluslar
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ABSTRACT 

THE METHODOLOGY TO BE USED IN PREPARATION OF THE HISTORY OF 
TECHNOLOGY OF ANATOLIA AND ITS PROBLEMS 

This is a research note prepared after the completion of a field survey in Anatolia entitled 
"The Historical Development of Technology in Anatolia under the Turkish Domination", which 
was sponsored by the Research Center of Bogaziçi University. The Investigation was carried out 
to assess the available ethnographical evidence that is usable in preparing the history of certain 
traditional technologies in this region of the Near East. It is, however, being concluded that this 
field research should be complemented by archival research, as well as by newer methods of research 
such as industrial archaeological techniques. The preparation of the History of Technology of 
Anatolia becomes ever more urgent as destruction of available evidence increases with the rising 
speed of industrialization process in this country. 


