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Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri İzmir'in
ışık tutmaya devam ediyor
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Yeşilova Höyüğü buluntuları içinde 85OO
yıl önce Neolitik Dönem'den Tunç Çağlarına kadar farklı dönemlere ait eserlerin
önemli bir lısmı çanak çömleklerden oluşuyor. Bu buluntuların yanısıra taş, pişmiş
toprak ve kemik eserler de nitelikleri açısından dikkati çekiyor. Bunların başında ise B9 bin yıl öncesi ilk Egeli topluma ait kemik
aletler, taş baltalar ile açığa çıkardığımız taş
alet üretim alanları geliyor.
Neolitik Dönemi ilginç kılan mimari kalntıları, 13 kez yıkılıp tekrar yerleşilen Höyük'ün alt katlarında ortaya çıkardık. Egeli
ilk toplumun yuvarlak planlı evlerini inşa
ederken evlerinin arasından akan dereyi
taşkınlara karşı set duvarı inşa ederek kontrol altında tutmayı bildiklerini, böylece su
kaynaklarının bol olduğu bu alanda kendilerine uygun koşullar yarattıklarını gördük.
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Yassıtepe'de çok özel eserler

Forum Bornova'nın karşısında yer alan,
çoğunlukla 5 bin yıl öncesine ait Troya ile
çağdaş yerleşim alanı Yassıtepe'den de bu

yıI özel buluntular gelmeye başiadı. Günümüzden 5 bin yıl öncesine tarihlenen mekanların içinde çok miktarda çanak çömlek
ele geçirip, bir mekanın içinde keramik firını
açığa çıkardık. Ele geçen kapların arasında
en dikkat çekenleri ise dini seramonilerde
kullanılan ritüel kabı ve parfüm kabı oldu.
Anadolu'da benzerine daha önce rastlanmayan bayanlara bu özel koku kabı, kadın
vücudu formunda olup üzeri çizgilerle bezeme|i. Günümüzden 5 bin yıl öncesine
Erken Tunç Çağ Dönemi'ne tarihlenen kap
Batı Anadolu'da ortaya çıkan en eski örnek.
İki bin yıl sonra Lidya ve Romalılar tarafindan da kullarulacak bu tür kaplar, Egeli kadının zevkini ve güzelliğine verdiği önemi
göstermesi açısından da çok önemli. Aynı
alanda ele geçen çiftyiz|n bir mühür de 5
bin yıl öncesinin ender örneklerden biri olarak karşımıza çıktı.
Yassıtepe kazı alarunda bu yıl 5 bin yıl
öncesine tarihlenen üç de mezar bulduk.
Bu mezarların bulundukları alan tahminlerimize göre kent içinde ortaya çıkartılan
bu döneme ait ilk mezarlıklardan biri.
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Anne karnındaymış gibi toprağa gömülen üç gömü üzerindeki çalışmalarımız
devam ediyor. Mezarlardaki bireylerin kökenleri ve görünümlerini anlayabilmek için
kemikler üzerinde DNA araştırmaları yapılıyor.
5 bin

yıllık ljzijm çekirdekleri

Yasıtepe'den bu yıl çıkardığlmtz en
önemli buluntular biri de unutulmaya yiz
tutan ve Bornova Belediyesi'nin yeniden
üretimi konusunda çalıştığı üzümün 5 bin
yıl önceki ilk örnekleri oldu. Bir çömleğin
dibinde kuruyarak karbonlaşmış üzüm çekirdeklerine ve kurumuş üzüm tanelerine
rastladık. Bunlar Anadolu'nun en eski
üzüm kalıntıları olarak karşımıza çıktı. Bu
bilgiler ışığında izim yetiştiriciliğin ve
bağcılığın Bornova Ovası'ndaki geçmişinin
günümüzden 5 bin yıl öncesine gittiğini
söylemek mümkün. Bu durum MuskatMoskatos-Misket adıyla özdeşleşen üzümün Avrupa'ya yolculuğunun başlangıç
noktalarından birinin Bornova olduğunu
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ortaya koyuyor.

Ziyaretçi Merkezi çok önemli

20|6 y/ıı süresince kazı alanlarının yanında yer alan, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi
Merkezi de yoğun ziyaretçi akınına uğradı.
Bugüne kadar her yaş grubundan 15 binden {az|a ziyaretçi, kazı ekibi üyesi uzman

personelin rehberliğinde kazı alanı ve merkezi gezdi, bilgi aldı ve aktivitelere katıldı.
Halen bu tür aktivitelerin sürekli yapıldığı
tek kazı alanı olarak Yeşilova Höyüğü'nün
kentimiz turizmi açısından benzersiz bir
kaynak olduğunu söylemek mümkün.
Anaokulu öğrencilerinden, üniversitelerin
arkeoloji bölümleri öğrencilerine kadar her
yaştan öğrencilerin eğitim gördüğü bu
alanda, bütün ziyaretler ve aktiviteler Bornova Belediyesi'nin desteğiyle topluma
ücretsiz olarak veriliyor "Yeşilova Höyüğü
Ziyaretçi Merkezi" farkh temalardaki sergi
leri ile bir kültiir merkezi olma yolunda
hızla ilerliyor ve kent kültürünün tanltımına önemli katkılarda bulunuvor.
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