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Ye ilova Höyü ü 2016 - 2018 yl kazlar zmir Büyük ehir Belediyesi�nin 
ve Bornova Belediyesi�nin verdi i destekle tüm yl süresince devam eden bir 
çal maya dönü türülmü tür1. Çal malara yurt içinden ve d ndan birçok 
bilim insan ve farkl üniversitelerden ö renciler katlm tr. Her iki kaz dö-
neminde Bakanlk Temsilcisi olarak görev alan ve katkda bulunan Mehmet 
Eneze, Veysel Da  , Lev a Erdem, Elif Akgül, Ya ar Kepenek , Nur Soyer, 
Sevim Acarsoy ve Ula  Göçmen�e te ekkür ederiz. 

Ye ilova Höyü ü�deki kaz çal malar I, II ve VI No�lu alanlarda, yakla-
k 800 m2 lik bir alanda sürdürülmü tür. Çal ma programna uygun olarak 

gerçekle tirilen çal malarnda Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Ça  kültürlerine 
ili kin yeni bulgulara ula ma hedeflenmi tir. 

Bu amaçla çal malarn gerçekle tirildi i ilk alan Ye ilova Höyü ü�nün 
merkezinde yer alan I No.lu alan olmu tur. 

Kazlar I, II ve VI No.lu alanda gerçekle tirilmi tir. Ye ilova Höyü ü ta-
bakalar:

I. Kültür Kat : Roma (M.Ö. 10-M.S. 290)
II. Kültür Kat : Tunç Ça : Erken Tunç Ça  Mezarlar
III. Kültür Kat : Kalkolitik� 1, 2 (M.Ö. 4340-4230)
IV. Kültür Kat (Neolitik) : 1 a,b,c, 2-8 

* Doç. Dr. Zafer DER N, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Bornova- zmir/
TÜRK YE.

1 Uzun ve yo un çal ma temposunda gerçekle en kaz sezonunda Kültür Varlklar ve Mü-
zeler Genel Müdürlü ü�ne, Kazlar Dairesi Ba kanl �na, zmir Arkeoloji Müzesi ve zmir l 
Kültür Müdürlü ü�ne verdikleri destek ve yardmlar ekip üyeleri ve ö rencilerimiz; Mehmet 
Akif Erdem(MA), Ar .Gör. ahin Mente e, Mehmet Yurtsever, Ya mur Mercan, Mehtap Ergül, 
Meryem Kzl, Merve Mamiko lu ,(MA.), Yi it Ersöz, Özgen Çelik (MA) ,Hüseyin Mert, Yük. 
Mimar Müge Cengiz, Bar  Isyel, Bilgehan Demir, Ceren Binici, Eda Kama, Eylül Tuncer, Meh-
met Can Ünal, Msra Yank, Suzan Ylmaz, Hüseyin Emre�ye çal malardaki katklar nedeniyle 
te ekkür ederiz. 



III. Tabaka ( Kalkolitik) 
lk olarak L17c açmasnda 17.35-15.75 m. seviyeleri arasnda çal lm tr. 

Bu seviyeler arasnda yaplan kaz çal mas sonucunda; Neoliti in geç evre-
lerinde buluntu yo unlu unun fazla ve kar k oldu u gözlemlenirken erken 
evrelerde buluntunun daha az ve daha steril oldu u anla lm tr. Örne in 
geç evrelerde Roma, Kalkolitik ve Neolitik Dönem keramik parçalar birlikte 
bulunurken daha erken evrelerde, tabakaya özgü keramik parçalarn artt-
 gözlemlenmi tir. Kaz çal malar srasnda ele geçen keramik parçalarn 

ço u amorf niteli indedir. 
I 8a ve K17 d plankaresinde gerçekle tirilen çal malarda 16.55 metre se-

viyesinde yakla k 3.00 metre çapndaki bir alanda küllü ve ta l bir bölümle 
kar la lm . Bu alan ele geçen kalkolitik keramikler nedeniyle 3 Nolu yap 
Kalkolitik döneme verilmi itir. Mekann Neolitik tabakalarn içine kazlarak 
yapld  ve mekan çevresinde Neolitik keramiklerin yo unla t  anla l-
m tr. 

IV. Tabaka ( Neolitik)
Ye ilova Höyü ü Neolitik tabakalarn aç a çkartmak için I, IIa ve IIb 

alanlarnda çal lm tr. Ye ilova Höyü ü�nde Neolitik yerle im II No.lu 
alanda bir dere yata yla iki bölüme ayrlmaktadr. Bu fiziki bölünmeye 
uygun olarak Neolitik tabakalar kuzeydeki IIa ve güneydeki IIb alanlarn-
da ara trlm tr. (Çizim: 1, Resim: 1) Neolitik yerle im içindeki ekonomik 
ve sosyal yapy anlayabilmek, yaplarn içinde ve d ndaki ya am izlerini 
saptayabilmek amacyla IIa ve IIb alanlarndaki çal malar 4 ayr plankarede 
sürdürülmü tür.

Çal malarn ilk bölümü IIb alanndaki IV1 tabakasna ait mekan d  
alanlarda gerçekle mi tir. 4 No.lu Mekan�n do usunda, avlu kesiminde 
IV1b tabakasna ait ta  temelli 9 No.lu Mekan aç a çkartlmaya ba lanm -
tr (Resim: 2). Söz konusu mekan Ye ilova Höyü ü IV1b tabakasnda ortaya 
çkartlan ikinci yapdr. Orta ve küçük boy i lenmemi  ta larla yaplm  dü-
zensiz bir ta  temele sahip mekan höyü ün e imine ba l olarak kuzeydo-

uya do ru yükseklik kazanm tr. Mekann ta  temel kalnl  0.30-0.40 m. 
kadardr. Ortaya çkartlan kalntlardan mekann 3.10x5.10 m. boyutlarnda 
oldu u saptanm tr. Mekan tek sra ta  temel üzerine çamur sval dal örgü 
sistemiyle yaplm  duvarlara sahiptir. 5-10 cm. boyutlarndaki kerpiç blokla-
r düzensiz parçalar halinde 1.00 m. yüksekli e ula maktadr. Taban ksmen 



çukur tabanl barnaklar gibi ta  temel yüzeyinden 10-20 cm. daha derinde-
dir. Mekann do usunda d  duvarna biti ik durumda yuvarlak bir ocak ve 
bir petek eklinde tandr yer almaktadr. lk bölüm 0.90x0.60 m. boyutlarnda 
ikinci bölüm ise 0.70x0.70 m. boyutlarndadr. Mekann bu ekli ile duvarla-
rnn özel olarak parçaland  ve mekann içine y larak dolduruldu u an-
la lmaktadr. Bu durumu Anadolu�da çanak çömleksiz Neolitik Dönemden 
itibaren Göbekli, Çayönü, A kl, Çatalhöyük gibi yerle imlerde de görülen 
yapy gömme gelene inin Ye ilova Neolitik Dönemdeki bir uygulamas ek-
linde görmek mümkündür. 

Derenin kuzeyinde yer alan IIa alannda (Resim: 1) 17.75 m. seviyesinden 
itibaren gerçekle tirilen çal malarda IV1 tabakasna ait a,b ve c evreleri ile 
IV2 tabakasna ait mimari kalntlar aç a çkarlm tr. 5x5 metrelik alanda 
ba layan çal malar, IV1a-c tabakalarn daha geni  bir alanda tespit edebil-
mek amacyla, ilerleyen süreç içinde geni letilerek 10x10 metre boyutlarna 
ula m tr. IV1a ve b katlarna ait belirli bir plan vermeyen ta  kalntlar tespit 
edilmi tir. K10c açmasnda yaplan çal malar srasnda IV1c tabakasndaki 
bir mekana ait ta  temel kalntlar, ocak ve ayn tabakaya ait bir frn aç a 
çkarlm tr (Çizim: 2). 17.74 m. seviyesinde kuzey kesit önünde 1.15x0.70 m. 
boyutlarnda oval planl ta  dö emenin de bir frn taban oldu u dü ünül-
mektedir. 

IV1c ve 2 tabakasna ait plan vermeyen baz mimari kalntlar IIa alannn 
güney yarsnda aç a çkarlm tr. Açmann güneybatsnda IV.1c tabakas-
na ait 1.93x0,35 m. boyutlarnda bir ta  duvar tespit edilmi , söz konusu ta  
duvarn yapmnda dev irme olarak ö ütme ta larnn kullanlm tr. Duvar 
güneybatya, dere tarafna do ru e imli olarak yaplm tr. Dereye ait çakl 
ta l ve milli topra n duvarn güneyinde yo unla t , kuzey kesiminde bu-
lunmad  anla lm tr. Dolaysyla bu duvar ve sahip oldu u yapnn kuzey 
tarafta yer alan dere ta knlar sonucunda i levini yitirdi i anla lmaktadr. 

IV2 tabakasnda oval formda dört yap kalnts aç a çkarlm tr. M10, 
M11, M12, M13, (Resim: 3, Çizim: 2). 1.50, 1.90 ve 2.00 metre çapndaki yuvar-
lak mekanlarn birbirlerine biti ik durumda in a edildikleri ve 0.30 m. kaln-
l nda ta  temele sahip olduklar anla lm tr. Üst yapsnn a aç ve çamur 
kullanlarak yapld  dü ünülen mekanlardan M10�un içinde 16.30 m. sevi-
yesinde, sk trlm  yanm  çamurdan taban olan bir ocak tespit edilmi tir. 
Ocak tabann altnn ise küçük çakl ta laryla dolduruldu u anla lm tr. 
M12, içerisinde biley ta lar ve yar i lenmi  kemiklerin bulundu u bir kemik 
i li ine sahiptir. Yakla k bir metre çapndaki bir alanda kemiklerin yansra, 



kemik i lemeye yarayan ta  aletlerde bulunmu tur. Bunlardan biri ortasnda 
kanal eklinde bo luklar olan biley ta lar önemlidir. Bezemeli erken örnek-
leri Körtik Tepe�de ortaya çkarlan bu tür aletlerin benzerlerine zmir�de Ulu-
cak ve Çukuriçi Höyük�te rastlanm tr2. Ço unlukla pedestal olarak adlan-
drlan bu aletin ortasnda, bileme srasnda sürtünmeden kaynaklanan bir 
kanal yeralr. Bu mekan içinde ayrca serpantin türü ta larla yaplm  aletler 
de bulunmu tur. (Resim.4) 

M10 a plankaresi içinde yer alan 15 No.lu Mekan�n bir bölümü aç a ç-
kartlm tr. Söz konusu bu yap kuzey güney do rultuda 2.00 m. uzunlu-

undadr. Bununla birlikte güney bitim noktasndan do uya do ru yine tek 
sra kerpiç blo un yüzeyinin svanmasyla 1.15 m.lik bir pise duvar örgüsü 
in a edilmi tir. Mekann güneyinde çamur sval dal örgü sistemiyle yaplm  
bir hücre yer almaktadr. Taban çamur sval bu bölümün depo alan olarak 
kullanld  dü ünülmektedir.

Pise tekni inde, tek sra kerpiç kullanlarak olu turulmu  duvar örgüsü 
içerisinde günlük kullanma ait çanak çömlek parçalara ve delici kesici alet-
lere rastlanlmas, bu alann domestik amaçl kullanmn ortaya koymu tur. 

15 numaral mekânn güneyinde, M 10b plankaresindeki kerpiç bloklar 
ile doldurulmu  bir ba ka mekan yer alr. Ta  temelli ve üzeri dökme kerpiçle 
yaplan dörtgen planl yap 16 No.lu Mekan olarak adlandrlm tr (Çizim: 
2). Bu alanda gerçekle tirilen çal malarda, alann batsnda bulunan at nal 
biçimli ö ütme alan ve yuvarlak planl frn yapsn da içerisine alan bir 
mekan ortaya çkarlm tr. 

L 10d ve L 10c plankareleri arasnda kalan bu frn yapsnn 0.52 m. uzun-
lu unda ve yakla k 0.60 m. geni li inde oldu u saptanm tr. Bu frn ya-
psnn alt tarafna 5-10 cm. arasnda boyutlarda ta  dö enerek oval bir plan 
verildi i, bu ta larn üzerine de ince bir çaklta  dolgunun atlarak yüzeyin 
svand  ve düz bir zemin olu turuldu u anla lm tr.

Söz konusu çal malarda batdaki duvarn ksmen tahrip olsa da düzgün 
dere ta lar ve kerpiç bloklarndan in a edildi i gözlemlenmi tir. Toplamda 
4.43 m. uzunlu a ve 0.50 m. geni li e sahip duvarn güneyden dönü  yapa-

2 V.Özkaya, A.Co kun, �Körtik Tepe�, The Neolithic in Turkey, New Excavations & New Research, 
The Tigris Basin, Eds. M.Özdo an-N.Ba gelen-P.Kuniholm, Archaeology-Art Publications, s-
tanbul 2011, 124,  g.26, B. Horejs, B. Milic, F. Ostmann, U. Thanheiser, B. Weninger, A. Galik, 
�The Aegean in the Early 7th Millennium BC: Maritime Networks and Colonization�, J World 
Prehist (2015) 28, 314,  g.11, 



rak do uya do ru ba ka bir duvarla ba land  anla lm tr. Bahsi geçen bu 
güneydeki duvar ise çift sra büyük boyutlu ta lar kullanlarak in a edilmi , 
4.60 m. uzunlu a ve 0.50 m. geni li e ula m tr. Bu güneydeki duvarn bir 
ksm kesit altnda kald  için duvarn net snrlar henüz belirlenememi tir. 
Ayrca alan içerisinde ö ütme bölümü ve frnn do usunda merkeze yakn 
bir konumda ah ap dikme ta na rastlanlmas bu mekann çatsnn a aç di-
reklerle desteklendi ini ortaya koymu tur. 

IV.1a evresine tarihlendirilen 1, 2 ve 3 numaral yaplarn hemen altn-
da, 2018 yl kazlar kapsamnda yeni mekânlar tespit edilmi . Söz konusu 
mekânlardan biri de 19 No.lu Mekân�dr (Çizim: 2). 2 ve 3 numaral mekânla-
rn güneyinde ve yakla k 0.10 m.lik bir seviye fark ile aç a çkarlan mekân, 
üst evredeki mekânlar gibi ta  temelli ve dikdörtgen yapda in a edilmi tir. 
Sadece iki duvar ortaya çkarlan duvarn kuzey ve bat duvarlar kesit al-
tnda kaldklar için mekânn ana hatlar ve boyutlar hakknda fikir sahibi 
olunamam tr. 

Mekânn do u duvar tespit edildi i kadaryla 3.85 m. uzunlu unda ve 
0.50 m. kalnl ndadr. Güney duvar 2.15 m. uzunlu a ve 0.50 m. geni li e 
sahiptir. Detayl olarak yap incelendi inde mekânn iki kullanm evresi ge-
çirdi i gözlemlenmi tir. Mekân duvarlarnn tespit edilmesi sonras mekân 
içi detayl olarak kazlm tr. Yaplan çal malarda 17.05 m. seviyesinde ala-
nn kuzeyinde yuvarlak planl kerpiç sval bir oca a ait izler ve bu oca n 
hemen yannda yakla k olarak 2 m2lik yaylm gösteren küçük ta  dö eli bir 
taban ortaya çkarlm tr. Söz konusu ta  dö eli taban yapsnn alann güne-
ye do ru tahrip oldu u gözlemlenmi tir.

Mekann güneyinde 16.77 m. seviyesinde büyük bir ö ütme ta  ve bu 
ö ütme ya  yannda iki adet krk ve tabana oturmu  durumda çömlek par-
çalarna rastlanlm tr. Bunlarn da bir mekâna ait taban yaps üzerinde var 
olduklar öngörülerek söz konusu alan, ayn mekân içerisinde ikinci bir kul-
lanm evresine sahip eklinde yorumlanm tr. Bu sonuçla alanda iki farkl 
kullanm evresi tespit edilmi , ilk kullanm ö ütme ta  ve yannda iki adet 
çömle in oturdu u 16.77m. sevisindeki taban, ikinci kullanm evresi ise 17.05 
m. seviyesinde tespit edilen yuvarlak planl ocak izi ve yakla k olarak 2 m2 

lik yaylm gösteren küçük ta  dö eli taban olarak tanmlanm tr.
Ye ilova Neolitik Dönem mimarileri içerisine IV.1b evresine ait yapla-

rn hemen 10cm altnda neredeyse bu mekânlar ile iç içe girmi  yeni yaplar 
da ortaya çkarlm tr. IV.1c tabakasna ait 17 ve 18 no�lu mekânlar olarak 
tanmlad mz bu mekânlardan 18 Numaral Mekân büyük oranda tahrip 



olmu  durumdadr. Mekân IV.1b evresine ait 15 ve 16 numaral mekânlarn 
hemen altnda 17 numaral mekânn güneybatsnda yer alr. 

2018 kazlar çerçevesinde ortaya çkartlan bir di er mekân da 17 No.lu 
Mekân�dr. Söz konusu mekân geçmi  yllarda tespit edilen IV.1a evresine 
ait 1-2 numaral mekânlarn güneyinde yakla k olarak 0.10 m. altta tespit 
edilmi tir. Bununla birlikte bu yl ortaya çkarlan IV.1b evresine ait 19 numa-
ral mekânn do usunda, 15 ve 18 numaral mekânlarn batsnda kar mza 
çkar. Her ne kadar bu mekânlarn tam arasnda tespit edilse de onlardan 
daha erken bir tarihte kullanm gördü ü ve tpk 19 numaral mekân gibi iki 
kullanm evresi oldu u dü ünülmektedir. 17.70 m.de tek sra ta tan örülmü  
duvarlar olan mekann temel geni li i 0.90-1.00 m. kadardr. Do u bat do -
rultuda yerle tirilmi  bu ta  bloklarnn yakla k olarak 5.50 m. uzunlu un-
da oldu u saptanm tr. Bu duvarn ta tan olmas çal malarn daha ayrntl 
yaplmasna neden olmu , ilerleyen zaman diliminde bu duvarn üst üste 8 
sradan olu an ta  srasna sahip oldu u ve duvarn güneye do ru ykld  
anla lm tr. Mekann güney duvar üzerinde 1.00 m.lik kap giri i vardr. 

IV.2 evresinde 2018 yl çal malarnda ayn alanda 20 No.lu Mekân aç a 
çkartlm tr. Söz konusu mekân IV.1c ve IV.2. evrelerinde ortak kullanm 
gören 17 numaral mekânn güneydo usunda, IV.1c evresine ait 18 numara-
l mekânn altnda tespit edilmi tir. 20 No.lu mekânn duvar yapm tekni i 
farkl özelliktedir. Duvarda krk kerpiç parçalar ve ta lar birlikte kullanl-
m tr. Mekânn bat duvar 4.25 m. uzunlu unda ve 0.50 m. geni li indedir. 
Mekânn kuzey duvar ise 3.86 m. uzunlu undadr ve 0.50 m. geni li e sa-
hiptir. Mekânn do u duvar ve güney duvar açma kesitinde kaldklar için 
mekânn boyutu hakknda net veriler söylenememektedir. 

20 numaral mekânn her ne kadar kesin snrlarna ula lamasa da mekâ-
nn kuzey duvarnn hemen yannda kesit içerisinde kalmas sebebiyle net 
verilere ula amad mz bir yap daha mevcuttur. Söz konusu16.60 metre 
seviyesindeki 21 No.lu Yap�nn kuzey duvar 3.14 m. uzunlu unda olup, ka-
lnl  1.00 metredir.

2016-18 yllarnda Ye ilova Höyü ü I. No.lu alan içinde K17, L17, M17 
ve L16 plankarelerinde çal lm tr. K17 ve L16 plankarelerinde Kalkolitik 
Dönem tabakalar a rlkl olarak ortaya çkartlrken, M17 plankaresi Ne-
olitik tabakalar ile ön plana çkmaktadr. Bu alandaki çal mada Neolitik 
IV-1-2-3 tabakalarnda ele geçirilen buluntular di er açmalarda ele geçirilen 
genel buluntularla yo unluk açsndan benzerlik gösterirken, krmz astarl 
keramiklerin, basit a z kenarl içe dönük ve s profilleri ço unlukta oldu u 



görülmü tür. K17d açmasnda, özellikle Neolitik IV-4 tabakasndan itiba-
ren hayvan kemiklerinde, obsidyen ve çakmakta  aletlerde art  tespit edil-
mi tir. Ayrca alanda az da olsa deniz hayvan kabuklar da ele geçirilmi tir. 
Özellikle erken tabakalarda ele geçirilen yivli ve dikenli d.h.k�larnn kültür 
topra nn a r nemli olmasndan dolay da ld  gözlemlenmi tir. 

Höyü ün kuzeyinde I No.lu alanda sürüdürülen çal malar srasnda Neoli-
ti in erken katlar kazlm tr. Özellikle M17 plankaresindek çal malar srasn-
da IV.4 ve 5 tabakalarn bir bölümü aç a çkartlm tr. IV-4 evresini kapsayan 
seviyeler (16.85-16.70 m.) arasnda üst evrelerde oldu u gibi yo un miktarda 
keramik ele geçirilmi tir. Ele geçirilen keramikler ço unlukla açk krmz, tu-
runcu ve koyu gri astarldr. Ço unlu u amorf parçalardan olu an keramik-
ler arasnda basit a z kenarlar, pervaz a z kenarlar, basit kulp, mahmuzlu 
kulp, mantar ba l kulp gibi profil veren parçalarda bulunmaktadr. 

IV-5 evrede bulunan keramik parçalarnn da kar k oldu u gözlemlen-
mi tir. Alandan az miktarda deniz- hayvan kabu u, kemik ve yontmata  da 
ele geçirilmi tir. IV.5 tabakasndaki çal malarda M17a açmasnda 16.45 m. 
seviyesinde 0,40 m. geni li inde ta  sras ile kar la lm tr. Çal malara ta  
srasnn takibi ile devam edilmi  ve bunun sonucunda ta  srasnn yuvar-
lak planl bir mekâna ait duvar oldu u anla lm tr. IV.5 tabakasndaki 3,30 
m. çapndaki bu yap � 14 No.lu Mekân � olarak adlandrlm tr (Resim: 6). 
Ksmen kazld  için taban üstündeki mekan içi bulgulara dair çok az eserle 
kar la lm tr. 

IIa ve IIb alanlarnda sürdürülen çal malardan ele geçen yanm  a aç 
örnekleri, radyokarbon analizi için Amerika�da BETA Laboratuvar�na gön-
derilmi , radyokarbon analizleri sonucunda IV1a tabakasndan M.Ö. 5975-
5945/5920-5740, IV1c tabakasndan M.Ö. 5985-5765 ve IV2 tabakasndan ise 
M.Ö. 6020-5890 ve M.Ö. 6010-5895 tarihleri elde edilmi tir. Elde edilen bu 
tarihler Neolitik tabakalarla ilgili daha önceki tespitlerimizi bir kez daha 
do rulam tr. Geç Neolitik olarak adlandrd mz söz konusu tabakalardan 
elde edilen tarihler keramikler ve di er buluntular ile de desteklemektedir. 

KÜÇÜK BULUNTU
Ye ilova Höyü ü 2016-2018 yl çal malarnda ta , pi mi  toprak, kemik 

buluntular ele geçirilmi tir. 
IV.1 tabakasnda pi mi  toprak eserler içinde figürün parçalarna rast-

lanm tr. Ayrca keramik üzerinde geni  kalçal, iri gövdeli yapsyla kadn 



betimlemeleri de saptanm tr. Pi mi  toprak eserler içinde ku kusuz dikkati 
çeken iki buluntu, pindatera olarak da adlandrlan iki yuvarlak mühürdür. 
Önceki yllardan da benzerini gördü ümüz mühürlerden güne  eklindeki 
büyük olan 5 cm. çapyla dikkati çeker. IV1 tabakasnda ele geçirilen ikinci 
mühür labirent bask yüzlüdür (Resim: 5). Ye ilova�nn Neolitik Dönem son 
katlarnda rastlanan eser gruplarnda birini olu turur. Ye ilova Höyü ü IV.5. 
kat buluntular arasnda pi mi  toprak ev modeli ve bir ay figürini de önemli 
buluntular arasnda yer alr.

Kemik alet açsndan olaya yakla ld nda büyük ve küçükba  hayvanla-
ra ait kemiklerin i lendi i gözlemlenmektedir. Özellikle kemik �mablaklar� 
günlük kullanm ürünleri olarak IV.1 tabakasnda ele geçirilmi tir. 

Kavklar çok sayda ele geçirilen besin ürünlerden biridir. Hemen hemen 
her ev içinde oldukça fazla sayda deniz kabu una rastlanlmas, günlük tü-
ketim maddelerinde besin endüstrisinde deniz ürünlerinin ne kadar önemli 
oldu una vurgu yapar. Bunlara ek olarak ele geçen balk kemikleri dönem 
açsndan son derece önemlidir. Yaplan analizeler sonucu �çipura� türünde 
bir bal a ait olan kafatas parças Neolitik Dönem toplumlarnda balk tüke-
timinde tercih edilen ürünlerden birinin ö renilmesine yol açm tr.

Ye ilova Höyü ü Neolitik Dönem tabakalarnda krmz asarl mallar ile 
birlikte IV.1c evresinden itibaren ele geçirilen devetüyü mallar keramik özel-
liklerini yanstr. Üretim açsndan oldukça iyi pi irilmi  ve perdahlanm  
örneklerin yan sra kötü pi irilme nedeniyle kolay da labilen parçalarn da 
varl  bilinmektedir. Kum ta çk ve kireç katksna rastlanlmakla birlikte 
mika kullanm yoktur. Form repertuvar bakmndan basit a z kenarl �S� 
Profilli çömlekler en yaygn tiptir. Basit a z kenarl, d a çekik a z kenarl ve 
pervaz a z kenarl üretimler en ya n form tipolojisini olu turur. Çömlek for-
munda dar ve uzun boyunlu kaplar bulunmu tur. Dip ksmnda ise düz dip 
en yaygn form olmakla birlikte az sayda halka dip kar mza çkar. Gövde 
üzerlerinde farkl boyutlarda dikine tünel delikli tutamaklar yaygndr. Ke-
ramikler d nda kesiciler, kazyclar ve dilgiler yontmata  aletler yo undur. 

VI NO.LU ALAN -YASSITEPE
Ye ilova Höyü ü kaz çal malarnn bir bölümü VI No.lu Alan Yasste-

pe�de gerçekle tirilmi tir. VI No.lu Alan�daki çal malar I. No.lu Alan�da ol-
du u gibi kazlar ön hazrlk ve kaz a amalar olmak üzere iki farkl süreci 
kapsam tr. Yasstepe Höyü ü kültür tabakalar: 



I. Kültür Kat :Roma 
II. Kültür Kat: Tunç Ça  A. Orta Tunç Ça  B. Erken Tunç Ça  1, 2,3,4,5,6,7,8  

( MÖ.2880-2830/ 3020-2900)
III. Kültür Kat : Kalkolitik (Orta) 1, (Erken) 2 
IV. Kültür Kat :Neolitik (Geç ?)

I. TABAKA (Geç Roma-Bizans)
Kaz çal malar srasnda keramik buluntular d nda bu tabakay karak-

terize edecek herhangi bir mimari ö enin izine rastlanlmam tr. Bu durum 
Yasstepe�nin bu dönemine ait yaplarnn yakn zamana kadar süren tarm 
faaliyetleri nedeniyle tra lanm  olmasyla açklanabilir. Nitekim kazlan 
alanlarda asma köklerine rastlanlmas bu durumu do rular niteliktedir. 

Bu tabakalarda ele geçirilen keramikler içinde Roma, Bizans ve Selçuklu 
Dönemine ait parçalar da tespit edilmi tir. Bunlara ek olarak ele geçirilen 
gold wash ware keramik parçasndan yola çkarak Demir Ça a ili kin verile-
rin de dikkate alnmas gerekti i anla lm tr.

II. TABAKA(Tunç Ça lar)
Yasstepe�de II. Tabakaya ait verilerin iki farkl dönemi yanstt  görülür. 

Orta Tunç ve Erken Tunç Ça  I olmak üzere tanmlamas yaplan evrelerde 
Orta Tunç Ça na ait veriler IIA eklinde belirlenmi  iken, Erken Tunç Ça  
verileri IIB olarak de erlendirilmi tir. Bunun yannda eski mekânlarn de-
vam niteli inde olan yerlerin kazlmas sonras baz mekanlarn iki veya üç 
evreli tabanlara sahip oldu u anla lm tr. 

IIA evresi (Orta Tunç Ça )
K13a plankaresi Orta Tunç Ça  verilerinin elde edildi i alanlardan biri-

dir. Yasstepenin konumu dü ünüldü ünde alann do usunda, modern yer-
le im alanlarnn yaknnda yer alr. Bu alanda 18.60 m. seviyesinden itibaren 
5x5m2 lik bir plankare olu turularak çal malara ba lanlm tr. Yüzey topra-
nn kaldrlmasndan sonra II. Kat mimarisine 17.38 m. seviyesinde ula la-

bilmi tir (Çizim: 4, Resim: 7). 
J11b-d ve J10a-c plankareleri Yasstepe�nin güneydo usunda çal lan 

alanlardr. 5x5m2 boyutlarnda olu turulan kaz snrlar içerisinde yürütü-
len faaliyetlerde Yasstepe Orta Tunç Ça nn iki mimari evresi tespit edil-



mi tir. En geç evre olan IIA1�de 18.00 m. seviyesinde, 3.50 m. uzunlu unda 
0.50 m. geni li inde bir duvar aç a çkarlm tr. Bu duvarn merkezine 
yakn bir bölümde yakla k olarak 1 m. uzunlu unda ba ka bir duvar ile 
mekân ikiye bölünmü tür. Söz konusu duvarn in asnda 0.15-0.20 m. bo-
yutlarnda ta lar kullanlm tr. Bu 3.50 m.lik duvarn kar  tarafnda ise 1.50 
m. uzunlu unda 0.50 m. geni li inde ba ka bir duvar tespit edilmi tir. Ta-
rm tahribat nedeniyle mekânn tamamna ula lamam tr. IIA2 evresine 
ait duvarlar (17.50 m.) kuzey güney do rultuda 5.50 m. uzunlu unda 0.50 
m. geni li indedir. 

Mimari d nda Orta Tunç Ça  verilerinin arasnda r aklar ve a rlk 
aletleri en çok ele geçirilen buluntu türleri olarak dikkati çeker. Ele geçirilen 
keramiklerde yo unlukla kahverengi, krmzms kahverengi, devetüyü ren-
gi ve gri tonlar hâkimdir. Astar uygulamasnda hamur rengiyle benze en 
astar renkleri kullanlm tr. Derin kâseler, s  kâseler, omurgal-omurgasz 
çanak çömlekler, �s� profilli çanaklar tanmlanabilen formlar arasndadr. 

IIB Evresi (Erken Tunç Ça )
VI No.lu Alan Yasstepe�deki çal malarda öncelikle 2010 ylndan itibaren 

süregelen kazlarda, alannn kuzeyinde ortaya çkarlan kompleks mimariye 
ait 12 mekann detayl ara trlmas ve bu do rultuda baz mekanlarn ilk 
taban seviyelerine kadar kazlmas olmu tur. Bu amaçlar do rultusunda 5, 6, 
8 ve 9 numaral mekânlar içinde çal lm tr (Çizim: 3). 

IIB1 Evresi
13 Numaral Mekân
17.05 m. seviyesinde kuzey güney do rultuda 4.35 m. uzunlu unda, 0.70 

m. geni li inde açmann boyunca uzanan bir duvar tespit edilmi tir. Sözko-
nusu yap kalnts 13 No.lu Mekan olarak adlandrlm tr. Mekan duvarla-
rnda 10-15 cm. arasnda de i en küçük boyutlu ta lar ile 20-30 cm. arasnda 
boyutlara sahip büyük boyutlu ta lar kullanlm tr. Nasl bir mimarinin par-
ças oldu u anla lamayan duvarn güneydo u kö esinde 1m2 alana yaylm  
deniz kabuklu bir bölüm tespit edilmi tir. Bu deniz kabuklarnn 5-10 cm. 
arasnda boyutlara sahip büyük boyutlu olduklar gözlemlenmi tir. Litera-
türde Ostrea edulis (European oyster) Avrupa stiridyesi ve Cerastoderma glau-
cum (Lagoon cockle) lagün kum midyesi olarak tanmlanan bu deniz kabuk-
larnn yo un oldu u öngörülmü tür.



IIB2 Evresi
Bu evreye ait sonuçlar F-G-H ve K alanlarndan elde edilmi tir. 

5 Numaral Mekân
17.80 m. seviyesiyle birlikte kazs yaplmaya ba lanan mekân içinde 17.55 

m. seviyesinde, 1.65x1.35 m. boyutlarnda dikdörtgen planl, taban keramik 
dö eli bir frn aç a çkarlm tr. Frnn günümüze üst ksm ula mam tr. 
Frn üzerinde çakmakta  aletler, minyatür ta  baltalar aç a çkarlrken, f-
rnn arkasnda bir kö eye bilinçli bir ekilde istiflendi i dü ünülen deniz ka-
buklar ile birlikte frn çevresinde çok sayda farkl nitelikte mutfak kaplar 
ele geçirilmi tir. Ele geçirilen buluntulardan hareketle bu frn alannn i lik 
alan olarak kullanlm  olabilece i öngörülmü tür. Bunlarn d nda 17.35 
m. seviyesinde mekânn kuzeyine do ru yayld  gözlemlenen beyaz kireç 
sval bir taban aç a çkartlm tr. Bahsi geçen tabann mekânn en erken 
kullanm gören evresine ait oldu u anla lm tr. 

5 No.lu Mekan�n içinde kuzey duvarna birle ik durumda kerpiçlerle ya-
plm  ve yo un yangn geçirmi  bir kalnt ile kar la lm tr. (H16d) yer 
alan bu yapnn keramik frn oldu u anla lm tr (Çizim: 3, Resim: 8). 5 
No.lu mekânn kuzey duvarna yaplan, do usu ve bats ise iki ksa duvar 
ile snrlanan frn, kerpiçten bir duvarla iki bölmeye ayrlmaktadr. Bats 
1.4x1m., do usu 0,8x1.04 m.dir. Kerpiç bloklarn boyutlar ise 44x22, 44x30, 
44x45 ve 50x28 cm.dir. çi orta boy ta larla ve yangn sonucunda pi mi  kil 
topaklar ve kil plakalar ile doludur. 5 No.lu Mekân içinde, alann do usunda 
daha önce tespit edilmi  olan yatk durumdaki pithosun içi ve çevresi temiz-
lenmi tir. Söz konusu pithosun olaslkla keramik üretiminde ihtiyaç duyulan 
suyu depolamak için kullanld  ve yangn srasnda yan yatarak devrildi i 
dü ünülmektedir. 

6 Numaral Mekân
18.00 m. seviyesinden itibaren kazsna ba lanlan mekânn iç ksmnda 

17.50 m. seviyesinde çaklta  dö eli bir tabana rastlanlm tr. Bu tabann 
yer yer tahrip olsa da açma genelinde takip edilebildi i gözlemlenmi tir. 
Mekânn ortasnda do u bat do rultulu mekânn duvarlar ile farkl yönde 
ilerleyen üç duvar sras tespit edilmi tir. Söz konu mekân içerisinde günlük 
keramik parçalarna, mekânn güneydo usunda a r ak parçalar ile birlikte 
bir adet pi mi  toprak figürün ele geçirilmi tir. 



8 Numaral Mekân 
Bu mekâna ait çal malar mekânn güneybatsnda gerçekle tirilmi tir. 

18.00 m. seviyesiyle birlikte kazsna ba lanan mekân içerisinde 17.56 m. sevi-
yesinde taban düzlemine ula lm tr. Mekânn kuzey duvarnda kare planl 
bir frn tespit edilmi tir. Frnn içinde küçük boyutlu kaplara, yannda ise 
büyük boyutlu bir depolama küpüne rastlanlm tr. 

Mekânn kuzeydo u kö esinde bir alan üzerinde yo un miktarda deniz 
kabuklar ele geçirilmi tir. Bu deniz kabuklarnn bu alana depoland  anla-
lmaktadr.

Mekânn güneybatsnda 1m2 lik bir bölümde a rlk, sürtme ta  ve per-
dah ta larna ait toplu bir buluntu grubu ortaya çkarlm tr. Söz konusu 
yer i lik alan olarak de erlendirilmi tir. Mekân genelinde ise farkl boyut 
ve formlarda günlük kullanma ait kaplar ele geçti i gibi, yo un miktarda 
keramik krklarna rastlanlm tr.

Mekân içerisindeki derinle me faaliyetlerinde 17.52 m. seviyesinde beyaz 
bir tabann mekân geneline yayld  gözlemlenmi tir. Söz konusu zemin 
üzerinde günlük kullanma ait kaplar aç a çkarld  gibi, çok sayda krk 
keramik parçasna da rastlanlm tr. 17.45 m. seviyesinde yank bir tabana 
rastlanlm tr. Söz konusu yank tabann mekânn batsna do ru, bir ba ka 
de i le G16d plankaresine do ru yayld  gözlemlenmi tir. Bu yank taban 
üzerinde de keramik parçalarnn yan sra tüm kaplar ele geçmi tir.

8 numaral mekânn bat uzants G16d plankaresinde aç a çkartlm tr. 
Mekânn batya do ru uzand  ve böylece ara bölme olmakszn do u-bat 
do rultusunda boyutunun 15.78 metreye ula t  anla lm tr. Mekan ku-
zeydo uda 2.56 m. güneybatda 4.90 m. geni li inde olup yelpaze (trapez) 
biçimli bir kurgulamann varl na i aret eder.

9 Numaral Mekân
18.00 m. seviyesiyle birlikte çal malara ba lanlan 9 numaral mekân içe-

risinde 17.65 m. seviyesinde taban düzlemine ula lm tr. Mekânn kuzey-
bat kö esinde yakla k olarak 1m2 lik yaylm alan gösteren yank bir bölüm 
tespit edilmi tir. Bu bölüm üzerinde keramik parçalarnn yan sra toplu bir 
biçimde a r aklar ele geçirilmi tir. Söz konusu alann dokumayla alakal 
bir i lik alan oldu u üzerine de erlendirmeler yaplm tr. Bunun d nda 
mekânn güney kö esinde kerpiç döküntülerine ve büyük boyutlu ta  kütle-
lerine rastlanlm tr. Olaslkla bu döküntüler ta  duvarlara ait yklm  bö-
lümleri olmaldr.



14 Numaral Mekân
K13a plankaresinde Erken Tunç Ça  I dönemi IIB1 Evresine ait duvar-

nn altnda, sadece kap giri i ve do u duvar tespit edilebilen, kuzey güney 
do rultuda in a edilmi , di er yaplar gibi ince uzun evler eklinde planlan-
m tr. Yasstepe ETÇ yerle iminin kuzeydeki M10 ve M11 mekanlar gibi gü-
neyde yön de i tirdi i bölümde yer alr. Mekan bu kata ait mekanlara göre 
1.20 metre daha derinde ortaya çkartlm tr. Bu durum höyükdeki e imin 
güneydo uya do ru artt n göstermektedir. 14 numaral mekânn do u 
duvarnn 4.42 m. uzunlu unda, kap giri lerine ait açkl n 0.80 m. oldu u 
anla lmaktadr. Mekânn içinde 2 m. çapnda yaylm gösteren kerpiç bloklu 
ve yank ah ap kalntlarn içeren bir tabakaya rastlanlm tr. Bu yangn ka-
lntlar tavan örtüsüne ait olmaldr (Çizim: 3). 

Mekân içi buluntulara bakld nda tüm ya da tüme yakn kaplarn yan 
sra, çok sayda krk keramik parças ele geçmi tir. Mekânn kap giri inde-
ki ö ütme ta  ve günlük kullanma ait mutfak kaplarndan yola çkarak bu 
mekânn domestik nitelikte kullanld n söylemek mümkündür.

Sur Duvar
Erken Tunç Ça  I�e tarihlendirilen ve çe itli evrelerde izlerine rastlad -

mz domestik yaplarn güneybatsnda 0.50 m., 0.60 m. boyutlarnda iri ta -
larn kullanld  büyük bir duvar aç a çkartlm tr (Çizim: 3, Resim: 10). 
9.50 m. uzunlu unda, 6.00 m. geni li indeki duvarda d  ksmlarna büyük 
boyutlu ta lar kullanlrken iç ksmda 0.20, 0.30 m. arasnda de i en boyut-
larda ta lar kullanlarak dolgu yaplm tr. Duvardan günümüze üst üste 4 
ta  sras ula abilmi tir. 

IIB3 Evresi
Bu tabakaya ait duvar kalntlar 6, 8 ve 9 No.lu mekânlarn tabanlar altn-

da ksa duvarlar eklinde ortaya çkarlm tr. Erken Tunç Ça nn erken ev-
relerini ve Kalkolitik süreci anlayabilmek amacyla alann kuzeyinde mimari 
kalntlarn bulunmad  H19a açmasnda çal lm tr (Çizim: 3). Söz konusu 
açma bu sene sondaj niteli inde dikey düzlemde kazlm tr. 

H19a açmasnda döküntü ta lar haricinde mimari bütünlük sa layan ya-
plara rastlanmam . Mimari kalntlar açma snrlarnda kesitlerde tespit edi-
lebilmi tir. Bu yüzden alann tabakalandrlmasnda açma kesitinden izlenen 
veriler, taban olabilecek beyaz sval alanlar, ele geçirilen keramiklerin az da 



olsa formundaki ve niteli indeki de i imler dikkate alnm tr. Açmada çok 
az mimari verinin tespit edilmesi, ayrca aralarnda yakla k 50 cm. seviye 
fark bulunan hocker pozisyonda iki gömünün aç a çkarlmas (Resim: 11) 
söz konusu açmann bulundu u alann, yerle im amacyla kullanlmad -
n dü ündürmektedir. Aç a çkarlan iskeletlerde yön birli i yoktur. Birinin 
kafas kuzeye ayaklar güneye bakarken, di erinin kafas güneye ayaklar 
kuzeye bakmaktadr. Bu gömüler d nda bir çömlek içinde bebek iskeleti 
tespit edilmi tir. Çömle in a z ksm biri ö ütme ta  olmak üzere iki ta  ile 
kapatlm tr. 

Buluntular
Kaz sezonu boyunca Erken Tunç Ça  I verilerinin tespit edildi i IIB taba-

kasndan çok sayda ve farkl niteliklerde buluntu grubuyla kar la lm tr. 
Buluntularn ço unlu unu a r ak ve çakmakta  mikrolit aletlerin olu tur-
du u tespit edilirken, az sayda kemik, mermer ve metal örnekler Yasstepe 
Erken Tunç Ça  I ya antsn de erlendirmemize olanak tanm tr. 

Yasstepe Erken Tunç Ça  I 5. 6. 8. 9 ve 13 No.lu mekânlarnda çe itli form 
ve boyutlarda kap türleri ile kar la lm tr. Günlük kullanma ait mutfak 
kaplarnn yan sra büyük depolama kaplar (pithos-küp) ve özel i levli kap-
lar üzerinde durulabilir. Genel hatlaryla bakld nda, Gaga a zl erit kulp-
lu testiler, testiler, s  çömlekler, üçayakl boynuz çkntl çömlekler, yatay 
tünel delikli tutamaklara sahip tabaklar, pyxisler, askoslar, çift kulplu çömlek-
ler ve kapaklar tanmlanabilen form gruplarn olu turur (Resim: 9). 

Çömlekler ksa boyunludur ve ayakl, ayaksz örnekleri ile kar la lr. 
Üçayakl olan formlarda kulplar gövde üzerinden çkar, a z ksmnda son 
bulur. Baz örneklerde içe kalnla trlm  a z kenarlar dikkati çeker. Boy-
nuz çkntl çömleklerde yatay tünel delikli tutamak yapld  gibi, buna ek 
olarak a z ksmnda yatay tünel delik uygulamasna da gidildi i görülür. 
Kaplar içinde çift kulplu tankartlar yaygndr. lk kez bu yl 8 No.lu Mekan 
içinde gaga a zl aktacakl tiplerine de rstlanlm tr. 

Kapaklar iki çe ittir. Basit a z kenarl örneklerin yannda silindirik olarak 
a a ya inen formlar da mevcuttur. Basit a z kenarl kapaklarn üstlerinde 
4 adet memecik çkntsna rastlanrken, silindirik olarak a a ya inen kapak 
formlarnda genellikle 4 adet ip delikli çknt kulp bulunur.

Bezeme unsuru olarak gövde üzerinde kazma bezeme yaygn olarak 
kullanlr. Genellikle kaplarn a z kenarlarna ya da omuz ksmlarna ya-



tay ekilde bir bant halinde uygulanr. Bantlarn içine �çapraz tarama� ya 
da �a � motifi eklinde çizimler yaplr. Çizik atlan ksmlarn içleri minik 
beyaz nokta ya da küçük halkalar ile doldurulur. Söz konusu beyaz renk ise 
macun olarak tanmlanr. Bu macunlarn da muhtemelen kap frndan çktk-
tan sonra sürüldü ü öngörülür.

Kazlarda tespit edilen çok sayda keramik parças detayl olarak incelen-
di inde üretimin el yapm oldu u anla lm tr. Küçük ta ck ve mika katk 
maddesinin kullanld , genellikle iyi derece pi irilmi  parçalardan söz edi-
lebilir. Koyu gri, gri, siyah, koyu kahverengi, soluk krmz hamur renklerin-
den söz edilebilir. Parçalarn büyük ço unlu u astarldr ve hamur rengi ile 
benzer renktedir. Baz örneklerin çok iyi açkland  görülürken, kaba mut-
fak mallar ve pithos benzeri mallarda açklamaya gidilmemi tir. 

Alandan çok sayda olmasa da maden cüruflar, pota parçalar, ve krk bir 
bronz i ne gibi maden i çili ine i aret eden buluntular ele geçmi tir. Ayrca 
ö ütme ta , havaneli, ezgi ta  gibi sürtme ta  aletlerin yan sra küçük bir 
ta  balta, pi mi  toprak a r ak, i lenmi  kemik aletler (bz, mablak) bulun-
mu tur. Açmann kazlan her tabakasndan birden fazla radyo karbon örnek-
leri alnm  ve analize gönderilmi tir. Radyo karbon analizlerinin sonucunda 
IIB 4 tabakasndan 2860-2805, IIB 5. tabakadan 2865-2805 ve IIB 6. tabakadan 
3020-2900 (Erken Tunç Ça na geçi ) tarihleri elde edilmi tir. 



Çizim 1: Ye ilova Höyü ü plan.

Çizim 2: Ye ilova Höyü ü IIb alan IV . tabaka 
kalntlar.



Çizim 3: VI No.lu Alan ,Yasstepe Hö-
yü ü ETÇ mimarisi.

Çizim 4: VI No.lu Alan ,Yasstepe Hö-
yü ü OTÇ mimarisi.



Resim 1: Ye ilova Höyü ü IIa ve IIb alanlar.

Resim 2: Ye ilova Höyü ü IV 1b Tabakas 9 No.lu Mekan. 



Resim 3: Ye ilova Höyü ü IV.2 kat yuvarlak planl yaplar.

Resim 4: Ye ilova Höyü ü IV.2 tabakas atölye buluntular.



Resim 5: Ye ilova Höyü ü IV.1 kat Neolitik mühür.

Resim 6: Ye ilova Höyü ü IV.5 kat 14 No.lu Mekan.



Resim 7: VI No.lu Alan, Yasstepe Höyü ü OTÇ tabakas.

Resim 8: VI No.lu Alan,Yasstepe Höyü ü 5 No.lu Mekan içi ve keramik frn.



Resim 9: VI No.lu Alan Yasstepe ETÇ kaplar.

Resim 10: VI No.lu Alan ,Yasstepe Höyü ü ETÇ savunma duvar.



Resim 11: VI No.lu Alan Yasstepe ETÇ mezar.




