TÜBA Kültür Envanteri Dergisi 2 / 2004

Bornova-Kemalpaﬂa (‹zmir) Arkeolojik
Envanteri 2003
Zafer DER‹N*/ Atilla BATMAZ*

ANAHTAR SÖZCÜKLER/ KEYWORDS

‹zmir, Kemalpaﬂa, Bornova, Ulucak, Yeﬂilova, Neolitik, ‹lk Tunç Ça¤›, pithos
‹zmir, Kemalpaﬂa, Bornova, Ulucak, Yeﬂilova, Neolithic, Early Bronze Age, pithos

ÖZET/ SUMMARY

Bu çal›ﬂma, Türkiye Bilimler Akademisi’nin
Türkiye s›n›rlar› içindeki kültür varl›klar›n›, uygarl›k tarihine ve topluma kazand›rmak amac›yla baﬂlatt›¤› Türkiye Kültür Envanteri Projesinin
bir parças› olarak Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünce 2003 y›l›n›n May›s - Temmuz aylar› içinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
‹zmir’in iki ayr› ilçesinde (Kemalpaﬂa ve Bornova) toplam 25 gün süren arazi çal›ﬂmalar›,
Kemalpaﬂa’da ikisi mezarl›k olmak üzere beﬂ
ayr› merkezde, Bornova’da ise biri mezarl›k,
di¤er üçü Prehistorik Ça¤ yerleﬂimi olmak
üzere toplam dört merkezde yürütülmüﬂ, daha sonraki aylar içinde envanter verilerinin de¤erlendirmesi ve kay›t iﬂlemleri yap›lm›ﬂt›r.
Bornova ve Kemalpaﬂa’daki arkeolojik yerleﬂim alanlar›n›n ço¤unlukla yeni kentsel doku
içinde kalmas›, bu merkezlerin h›zl› bir ﬂekilde
yok olmas›na neden olmaktad›r. Buna ra¤men
‹zmir il s›n›rlar› içinde önemli say›da arkeolojik
yerleﬂim tespit edilebilmiﬂtir. Kemalpaﬂa ve
Bornova ilçelerinde yapt›¤›m›z araﬂt›rmada,
yerleﬂim merkezlerinde Neolitik, Kalkolitik,
Tunç (‹lk, Orta ve Son Tunç) ça¤lar›, Antikça¤
(Yunan ve Roma devirleri), Ortaça¤ kültürleri
tespit edilmiﬂtir.

The present study, conducted by the Archaeology Department of Ege University through
May-July 2005, has been carried out within
the framework of the Turkish Academy of
Sciences extensive project to develop cultural properties in Turkey, as a contribution
for our understanding of cultural history and
also for social enrichment.
Fieldwork in two different area of ‹zmir (Kemalpaﬂa and Bornova) continued for a total of
25 days. The survey was carried out in five
different localities in Kemalpaﬂa, including
two cemeteries, four different localities in
Bornova, three prehistoric settlements and
one cemetery. Data evaluation was completed in the following months.
Archaeological sites are disappearing because of the fact that most of them are within the urban area of the modern town. Despite such destruction, the existence of such a
number of these sites is remarkable.
The field work revealed that in Bornova and
Kemalpaﬂa, there is evidence for Neolithic,
Chalcolithic periods, Early, Middle and Late
Bronze Ages, Classical and Medieval periods.

* Yrd. Doç. Dr. Zafer DER‹N (Proje Yürütücüsü); Arﬂ. Gör. Atilla BATMAZ (Proje Yürütücüsü Yard›mc›s›)/ Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Bornova ‹ZM‹R.
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G‹R‹ﬁ
Bu çal›ﬂma Türkiye Bilimler Akademisi’nin, Türkiye
Kültür Sektörü (TÜKSEK) program› kapsam›nda Türkiye s›n›rlar› içindeki kültür varl›klar›n›, uygarl›k tarihine ve topluma kazand›rmaya yönelik olarak baﬂlatt›¤› Türkiye Kültür Envanteri Projesi çerçevesinde
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünce ‹zmir’de gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Arkeoloji bölümünden Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin baﬂkanl›¤›ndaki
çal›ﬂmaya, Arﬂ. Gör. Atilla Batmaz, Arﬂ. Gör. Fulya
Dedeo¤lu ve Arﬂ. Gör. Mehmet Iﬂ›kl› kat›lm›ﬂlard›r.

Protohistorya bilim dal› içinden oluﬂturulan ekip
özellikle bölgede gerçekleﬂtirilen Ulucak Höyük kaz›s›ndan elde etti¤i deneyimle çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂtür.

Projeyi sürdürmek için gerekli parasal kaynak Ege
Üniversitesi Araﬂt›rma Fonu 2003 EDB 01 numaral›
projesinden sa¤lanm›ﬂt›r. Bu kaynakla altyap› için
gerekli olan bilgisayarlar, foto¤raf makinesi, ses kay›t
cihazlar› gibi aletler ve çeﬂitli malzemeler al›nm›ﬂt›r.

Bornova

TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri Projesi Yürütme Kurulu, Arkeolojik Kültür Varl›klar› Envanter
Grubunun haz›rlad›¤› sistem dahilinde sürdürdü¤ümüz araﬂt›rmay›, ‹zmir içinde olmam›z nedeniyle
uzun bir sürece yayma olana¤›na sahiptik; hafta
içinde belirli günleri arazi çal›ﬂmas›na ay›rarak,
araﬂt›rmam›z› 2003 y›l›n›n May›s - Temmuz aylar›nda gerçekleﬂtirdik.
Proje ile ilgili verileri kay›tlamak ve arﬂivlemek için
fiziki ﬂartlar› da haz›rlad›k. Edebiyat Fakültesi bünyesi içinde yer alan eski kütüphanenin üst kat›ndaki
ofis odalar›ndan ikisi bu amaçla projeye tahsis edildi. Buradaki iki odadan biri bilgisayar veri yükleme
odas›, di¤eri arﬂiv ve depo odas› olarak düzenlendi.
Böylece bu tür bir çal›ﬂma için altyap› elde edilmiﬂ
oldu. Bir yandan toplanan malzeme depolanacak,
kullan›labilir bir bilgi arﬂivine dönüﬂtürülecek, di¤er
yandan da toplanan her türlü bilgi, standart bir hale
getirilerek Türkiye çap›nda sürdürülen projelere uygun olarak bilgisayar ortam›na aktar›lacakt›r.
Türkiye Kültür Envanteri Projesi ile ilgili olarak arkeoloji, sanat tarihi ve tarih bölümlerindeki ekipler
kendi alanlar›ndaki çal›ﬂmalara baﬂlamay› planlad›lar ve alt ekiplerini oluﬂturdular. Prehistorik-Protohistorik ve Yunan-Roma gibi kültürler dikkate al›narak, arkeolojik envanter çal›ﬂmas›n›n iki ayr› ekiple
sürdürülmesine karar verildi. Bunun için Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün
Protohistorya ve Klasik Arkeoloji anabilim dallar›n›n
kat›l›m› sa¤lanm›ﬂt›r. Bu gruplardan ilki daha çok
höyükler ve Tunç Ça¤› mezarl›klar›, ikinci grubu
oluﬂturan arkeologlar ise Klasik Devirden baﬂlayarak
Roma Devrini de içine alan döneme ait kaleler, yerleﬂim merkezleri ve mezarl›klar üzerinde çal›ﬂmay›
planlam›ﬂt›r. Amaç, anabilim dallar›na uygun konularda daha yetkin olabilmektir. Ancak arkeolojik belgeleme çal›ﬂmalar›n›n ilk etab› yaln›zca Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dal› ö¤retim üyelerince gerçekleﬂtirilebilmiﬂtir.
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BÖLGEN‹N KONUMU
Araﬂt›rma alan›m›z›n s›n›rlar› içine iki ilçemiz (Bornova ve Kemalpaﬂa) girmektedir. Araﬂt›rma için öncelik
verdi¤imiz bu iki ilçeyi s›ras›yla ﬂöyle ele alabiliriz:

‹zmir'in do¤usunda yer alan Bornova ilçesi. ‹lçe
çaylar›n getirdi¤i molozlarla oluﬂan burun seklinde
bir tepe üzerinde kurulmuﬂtur. Bunun için bir zamanlar “Burunova”, “Burunabad” denilmiﬂtir.
Sonradan bu kelimeler “Bornova” ﬂeklini alm›ﬂt›r
(Do¤er 2000: 18-22).
Bornova’n›n kuruluﬂu üzerinde yap›lan pek çok
araﬂt›rma ve inceleme sonucunda elde edilen veriler Hititler taraf›ndan kuruldu¤una iﬂaret ediyorsa
da bu durum kan›tlanamam›ﬂt›r. Bunun yan› s›ra
Bornova'n›n –P›narbaﬂ›, Iﬂ›klar, Naldöken ve Kavakl›dere köylerindeki arkeolojik yerleﬂmelerle birlikte– MÖ 610 y›l›nda ‹onlar taraf›ndan kuruldu¤u
düﬂünülmektedir.
Belkahve eﬂi¤i ile Kemalpaﬂa Ovas›ndan ayr›lan ve
körfeze do¤ru üçgen ﬂeklinde uzanan Bornova Ovas›ndaki yerleﬂimler, akarsu k›y›lar›na ve ova kenarlar›ndaki yüksek tepeler üzerine kurulmuﬂlard›r. Bornova Ovas› kuzey, güney ve do¤usundaki da¤lardan
gelen akarsular›n taﬂ›d›¤› genç çökellerle (sediman)
dolmuﬂtur. Ovadaki yerleﬂim alanlar› da bu do¤al
olaydan etkilenmiﬂ ve höyük türündeki yükseltilerden çok az kal›nt› günümüze ulaﬂabilmiﬂtir.

Kemalpaﬂa
Kemalpaﬂa ilçesi ayn› isme sahip ova üzerinde yer
almaktad›r. Kemalpaﬂa Ovas›, Bat› Anadolu’nun
do¤u-bat› do¤rultulu yap›sal çukurlar›ndan biri üzerinde ﬂekillenmiﬂtir. Kemalpaﬂa Ovas›n›n kuzeyinde
Manisa Da¤›, güneyinde ise Kemalpaﬂa Da¤› yükselir. Ova taban› bat›da Ulucak beldesi çevresinde 220
metre kadar yükselmektedir. Manisa ve Kemalpaﬂa
da¤lar› Mezozoik Zamana (‹kinci Jeolojik Zaman) ait
eski oluﬂumlard›r. Manisa Da¤›nda karbonatl› kayaçlar, Kemalpaﬂa Da¤›nda ise altta kumtaﬂ› ve ﬂist gibi
k›r›nt›l›, üstte yine karbonatl› kayaçlar hâkimdir. Bu
yüksek kütleler aras›ndaki çöküntü oluﬂtu¤unda ﬂekillenen Kemalpaﬂa Ovas›n›n taban›, da¤lardan aﬂ›n›p akarsularla taﬂ›nan genç çökellerle dolmuﬂ; ova
üzerindeki ilk yerleﬂimler de bu genç çökellerden etkilenmiﬂtir. Bu nedenle Tunç Ça¤› ve Bizans yerleﬂimlerinin Manisa ve Kemalpaﬂa da¤lar› yükseltilerine do¤ru yap›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
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Bornova-Kemalpaﬂa (‹zmir) Arkeolojik Envanteri 2003

ÇALIﬁMANIN AMACI VE KAPSAMI

Envanteri yap›lan baﬂl›ca merkezler:

‹zmir’in tarihini, arkeolojisini, dini ve sivil mimarl›k
örneklerini belirlemek için her y›l bir ilçe içinde çal›ﬂarak ‹zmir’in kültür envanterini oluﬂturmay› amaçlad›k. Çal›ﬂmalara öncelikle, Bornova ve Kemalpaﬂa
ilçelerindeki arkeolojik kültür varl›klar›n› belgelemekle baﬂlad›k. Bu çal›ﬂma ile iki y›l içinde, Neolitik’ten Bizans Devrinin sonuna kadar olan döneme
ait yerleﬂimler ve di¤er arkeolojik kültür varl›klar› bilimsel olarak kay›tlanacakt›r.

Kemalpaﬂa ilçesinde Ulucak Höyük (env. no:
L18A005), Yenmiﬂ Höyük (env. no: L18A006),
Nemrut Höyük (env. no: L19A007), Ulucak
Mezarl›¤› (env. no: L18A009), Kemalpaﬂa Mezarl›¤›
(env. no: L18A008).

Çal›ﬂmaya, daha önce saptanm›ﬂ olan ve bir k›sm›
kamu alanlar› içinde kalan baz› höyük, kale ve yerleﬂim merkezlerinin bir listesinin ç›kar›lmas›yla baﬂland›. Bu listedeki yerleﬂim merkezlerini ve çevrelerini dikkate alarak araziye ç›kmay› planlad›k.
Arazide yap›lan araﬂt›rmalar s›ras›nda TÜBA’n›n
standart kültür envanteri formlar› dolduruldu; arazi
üzerinde ölçüm ve gözleme dayanan kay›t ve raporlar tutuldu. ‹kinci aﬂamada arazi üzerinde elde
edilen veriler ana bilgisayar sistemine geçirildi. Yüzeyden toplanan buluntular›n temizli¤i, kay›tlanmas›, çizimleri ve tasnifi yap›ld›. Gerekli görülen buluntular foto¤rafland›.
Bu aﬂamaya çok önem vermekteyiz. Çünkü bu
görsel malzeme ço¤u kez, bu kültür varl›klar›n›n
tek ve son belgesi olabilmektedir. Bu nedenle bunlar›n özenle, eriﬂilebilir ﬂekilde korunmas› ve gelecek kuﬂaklara aktar›lmas› gereklidir. Yüzey araﬂt›rmalar›yla elde edilen veriler, haritalar üzerine iﬂlenerek ‹zmir’in bir “Kültür Envanteri Haritas›” oluﬂturulmaktad›r.

AYRINTILI ANLATIM
ARAZ‹ ÇALIﬁMASI
Arazi çal›ﬂmalar›m›z May›s - Temmuz aylar› içinde
toplam 25 gün sürmüﬂ, daha sonraki aylarda ise veri de¤erlendirme ve kay›t iﬂlemleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Arazi çal›ﬂmalar›m›zda GPS (Global Positioning
System) aleti kullan›lm›ﬂ, küresel konum bilgileri bu
yöntemle tespit edilen yerleﬂim alanlar› ve mezarl›klar›n enlem ve boylam aç›s›ndan konumlar› derece
ve radyan cinsinden verilmiﬂtir. Yerleﬂim envanter
numaralar› proje standartlar›na uygun olarak
1:100000 ölçekli haritalara göre kodlanm›ﬂt›r. Ancak
çal›ﬂmalar›m›zda 1:100000 ve 1:5000 ölçekli haritalar› kullanma olana¤› bulamad›k. ‹zmir bölgesi içinde
baz› alanlar›n askeri bölge olmas› nedeniyle 1:25000
ölçekli haritalar d›ﬂ›nda bu ölçeklerdeki haritalar› elde etmek ve kullanmak mümkün olmam›ﬂt›r. Tespit
etti¤imiz yerleﬂim alanlar› koordinatlar›na uygun
olarak 1:25000 ölçekli haritalar üzerine iﬂlenmiﬂtir.
Bornova ve Kemalpaﬂa’da 6 Prehistorik - Protohistorik yerleﬂim ve 3 mezarl›k üzerinde çal›ﬂma olana¤› bulduk.
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Bornova ilçesinde P›narbaﬂ› (Tepeba¤) Höyü¤ü
(env. no: L18A003), Bornova Anadolu Lisesi
Höyü¤ü/ Bornova Höyü¤ü (env. no: L18A002),
Yeﬂilova Höyü¤ü (env. no: L18A001), Çiçekli
Mezarl›¤› (env. no: K18A004).

BÖLGEN‹N KISA TAR‹HÇES‹ VE BÖLGEDE
YAPILAN ‹LK ARAﬁTIRMALAR
Arkeolojik yerleﬂim alanlar›, ço¤unlukla yeni kent
dokusu içinde yer ald›klar›ndan h›zl› bir ﬂekilde ortadan kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r. Buna ra¤men ‹zmir il s›n›rlar› içinde günümüze kadar gelebilmiﬂ önemli say›da Prehistorik yerleﬂimin varl›¤›, ‹zmir bölgesi yerleﬂim tarihinin Neolitik Ça¤a kadar gidebilece¤ini ortaya koymuﬂtur.
Belkahve geçidi ile birbirinden ayr›lan Bornova ve
Kemalpaﬂa ovalar› bir anlamda bu ilk yerleﬂimler
için uygun koﬂullar› sa¤lam›ﬂ, ilk üretimcili¤e geçiﬂten sonra bu alanlar yerleﬂimciler için tercih nedeni olmuﬂtur.
Her iki alanda (Kemalpaﬂa’da ve Bornova’da) da ender olmas›na karﬂ›n çanak çömlekli Neolitik Ça¤’a ait
4 merkez tespit edilmiﬂtir. Ele geçen az say›daki çanak çömlek parças›, ortak karaktere sahip baﬂka yerleﬂim merkezlerinin varl›¤›n› ortaya koymuﬂtur.
Bölgedeki ilk araﬂt›rmalar 1960 y›l›nda, ‹ngiliz arkeolog David French’in Bal›kesir, Akhisar, Manisa çevresini kapsayan yüzey araﬂt›rmas›yla baﬂlam›ﬂt›r. Bu
çal›ﬂman›n ard›ndan Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Recep
Meriç (Meriç 1987: 301-310; 1989: 385-392; 1990:
361-366) 1985, 1987 ve 1988 y›llar›nda üç yüzey araﬂt›rmas› gerçekleﬂtirmiﬂtir. ‹ki bilim adam›n›n da
araﬂt›rmalar›nda a¤›rl›k verdi¤i bölge Kemalpaﬂa
Ovas› olmuﬂtur. Kaz› çal›ﬂmalar› yüzey araﬂt›rmalar›ndan çok daha sonra baﬂlam›ﬂt›r.
Kemalpaﬂa Ovas›ndaki ilk kaz› Ulucak Höyükte (env.
no: L18A005) gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ulucak Höyük kaz›lar› ‹zmir Arkeoloji Müzesi Müdürlü¤ü yönetiminde
ve Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Altan Çilingiro¤lu’nun (Çilingiro¤lu
et al. 2004) bilimsel baﬂkanl›¤›nda 1995 y›l›nda baﬂlanm›ﬂt›r. 1998-1999 y›llar›nda da Ulucak Mezarl›¤›
(env. no: L18A009) kaz›lm›ﬂt›r. Ulucak Höyük kaz›lar›na halen devam edilmektedir. Kemalpaﬂa ilçesi s›n›rlar› içindeki bir baﬂka arkeolojik kaz›, Kültür ve Tabiat Varl›klar› Koruma Kurulu’nun karar› üzerine
2002 y›l›nda Laskarisler Saray›n›n bulundu¤u alanda
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Burada da Bizans Devri yap› ka-

77

Zafer DER‹N/ Atilla BATMAZ

l›nt›lar›n›n alt›nda, bir Tunç Ça¤› mezarl›¤› (env. no:
L18A008) aç›¤a ç›kar›lm›ﬂt›r.

KÜLTÜREL EVRELER
Çanak çömlekli Neolitik
Bornova ve Kemalpaﬂa ilçelerinde çanak çömleksiz
Neolitik Ça¤a ait herhangi bir buluntu yerine rastlanmam›ﬂt›r. Buna karﬂ›n, çanak çömlekli Neolitik
evreye iliﬂkin Kemalpaﬂa’da üç, Bornova’da bir
merkez bulunmuﬂtur (lev. 1: ﬂek.1). Bunlardan Ulucak Höyük (env. no: L18A005/ lev. 8: ﬂek. 12, res. 1819), Nemrut Höyük (env. no: L19A007/ lev. 11: res.
26-29; lev. 12: res. 30-31, ﬂek. 17-18; lev. 13: res. 32)
ve Yenmiﬂ Höyükte (env. no: L18A006/ lev. 9: ﬂek.
13, res. 20-23 ve lev. 10: res. 24-25, ﬂek. 14-15) yüzey
araﬂt›rmalar› ve kaz›lar s›ras›nda ele geçen Neolitik
Ça¤ buluntular› ayr›nt›l› olarak ele al›narak incelenmiﬂtir. Bunlar›n d›ﬂ›nda Bornova Ovas›nda yer alan
Yeﬂilova arkeolojik yerleﬂimi (env. no: L18A001/ lev.
2: res.1-2, ﬂek. 2; lev. 3: res. 3, ﬂek. 3-4; lev. 4: res. 4,
ﬂek. 5) ise bir toprak hafriyat› s›ras›nda tesadüfen
ortaya ç›kart›lm›ﬂt›r.
Yeﬂilova’daki bir hafriyat çukurundan elde edilen
çok say›da parça, Neolitik ve Roma devirlerine iliﬂkin özellikler göstermekteydi. Toprak hafriyat›n›n
durdurulup alan›n koruma alt›na al›nmas›ndan sonra toprak kesiti incelenmiﬂtir. Bu incelemelerden,
Yeﬂilova’n›n da Ulucak Höyükte oldu¤u gibi kal›n
bir Neolitik Ça¤ yerleﬂimine sahip oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Her iki yerleﬂimin ortak özelli¤i birinin k›smen, di¤erinin tamamen çökellerle (sediman) örtülmüﬂ olmas›d›r. Ulucak Höyük (env. no: L18A005),
deniz düzeyinden 220 m yüksekte yer almas› nedeni ile höyü¤ün eteklerindeki, yaklaﬂ›k 4-5 metrelik
k›s›m çökellerin alt›nda kal›rken deniz düzeyinin 1519 metre yukar›s›nda kalan Bornova Ovas›ndaki Yeﬂilova Höyü¤ünü çökeller tamamen kapatm›ﬂ; Neolitik Ça¤dan sonra yerleﬂim alan› terk edilince üstü
tamamen örtülmüﬂ ve Roma Devrine kadar bir daha yerleﬂilmemiﬂtir.
Bornova’da Yeﬂilova, Kemalpaﬂa’da Ulucak, Nemrut ve Yenmiﬂ höyüklerinde ele geçen Neolitik
Ça¤a ait çanak çömlek parçalar›n›n tümü el yap›m›
olup yap›m ve form bak›m›ndan homojen, hamur
rengi, aç›k k›rm›z›ms› kahverengi ya da aç›k k›rm›z›d›r. Katk› maddesi olarak kum, taﬂc›k ve beyaz
mika görülürken, birçok örnekte saman katk›s› da
saptanm›ﬂt›r. Piﬂme ço¤unlukla orta ya da kötüdür,
ancak iyi piﬂmiﬂ örneklere de rastlanm›ﬂt›r. Astarlar› hamur renginde, yani aç›k k›rm›z› ya da aç›k
k›rm›z›ms› kahverengi, baz› örneklerde de krem ve
k›rm›z›ms› sar› renktedir, ço¤unlu¤u perdahlanm›ﬂt›r (lev. 3: res. 3, ﬂek. 3-4; lev. 10: res. 24, ﬂek. 14:
1-5; lev. 12: res. 30, ﬂek. 17).
Sözü edilen yerleﬂim merkezlerinde bulunan çanak
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çömlek parçalar› içinde form olarak basit a¤›z kenarl›, dik boyunlu çömlekler, basit a¤›z kenarl› kâseler
kolayl›kla ay›rt edilebilirler (lev. 3: ﬂek. 3/1-5; lev.10:
ﬂek. 14/1-3; lev. 12: ﬂek. 17/2-3 ve 5-6). Hâkim olan
kap formu içinde çömlekler çeﬂitlilik göstermezler.
Dar a¤›zl› çömlek tiplerinde, küresel ya da oval gövdeden a¤›z kenar›na do¤ru düzgün bir kavisle daralma yerine, a¤›z kenar›n›n hemen alt›nda k›sa bir boyun yer al›r. Düzleﬂtirilmiﬂ a¤›z kenarl› çömlekler
(lev. 12: ﬂek. 17/1 ve 4) nispeten daha kal›n cidarl›d›r.
Dipler genelde düzdür ve hafif yükseltilmiﬂtir; baz›
örneklerde ise çukurlaﬂt›r›lm›ﬂt›r (lev. 3: ﬂek. 3, res. 3;
lev. 10: res. 24, ﬂek. 14/8; lev. 12: res. 30, ﬂek. 17/7-10).
Kulp olarak dikine ip delikli silindirik tutamaklar kullan›lm›ﬂt›r (lev. 3: ﬂek. 3/6). Ele geçen parçalar üzerinde boya, kabartma ya da çizik (insize) bezemeye
rastlanmam›ﬂt›r.
Neolitik yerleﬂmelerde birbirinden farkl› formlarda
kap türlerine rastlanmamas›na karﬂ›n, yap›m tekni¤i
aç›s›ndan ayn› ﬂeyleri söylemek zordur. Neolitik
Ça¤a ait kaliteli kaplar›n daha çok Ulucak Höyükten
elde edildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Bornova ve Kemalpaﬂa çevresindeki yerleﬂim alanlar›nda ele geçen çanak çömle¤in gerek yap›m tekni¤i, gerekse formlar› itibar›yla birbirleriyle büyük
benzerlikler gösterdi¤ini söylemek mümkündür. Bu
anlamda tüm bölgeleri kapsayan bir keramik üretiminin varl›¤›ndan söz etmek olas›d›r. Neolitik keramiklerin üretim yerlerinden biri olarak gösterilen
Ulucak Höyükte, kaz›larla ﬂimdiye kadar ortaya ç›kar›lan en erken yerleﬂimlerin Neolitik Ça¤›n ilk dönemlerine kadar gitti¤i bilinmektedir. Kaz›lardan elde edilen buluntular› tarihlemek için uygulanan karbon 14 (14C) metodu ile elde edilen en eski tarih MÖ
6200 y›llar›d›r. Neolitik Ça¤›n ilk ve son dönemlerine
ait keramiklerin –baz› farkl›l›klar da olmas›na ra¤men– aralar›ndaki benzerlikler nedeniyle ‹zmir ve
çevresindeki keramik üretiminin köklü bir gelene¤e
sahip oldu¤unu söyleyebiliriz.
Birbirinden Belkahve eﬂi¤i ile ayr›lan Bornova ve
Kemalpaﬂa ovalar›n›n, farkl› beslenme özelliklerine
sahip yerleﬂimleri bar›nd›rd›klar› düﬂünülmektedir.
Neolitik Ça¤da k›y› çizgisi bugünkünden daha geride oldu¤undan Bornova Ovas›ndaki birçok yerleﬂim de k›y›ya yak›n konumdayd›. Bu yerleﬂimlerin
konumlar› itibar›yla denizle ba¤lant›lar› daha güçlüyken, Kemalpaﬂa Ovas› yerleﬂimlerinin iç kesimle
olan iliﬂkilerinin yo¤un oldu¤u düﬂünülebilir. Tar›m›n yan› s›ra devam eden avc›l›k yaﬂamlar› da bu
co¤rafi ﬂartlardan etkilenmiﬂ olabilir. Bu durumda
Kemalpaﬂa Ovas›nda kara hayvanlar› avc›l›¤›n›n
daha ön planda oldu¤unu düﬂünmek hiç de yanl›ﬂ
olmayacakt›r. Özellikle Yeﬂilova ve Ulucak höyüklerdeki yerleﬂimlerden elde edilecek verilerle yap›lacak bir karﬂ›laﬂt›rman›n bu gibi unsurlar› daha
aç›kl›kla ortaya koyaca¤› inanc›nday›z.
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Her iki bölgenin (Bornova ve Kemalpaﬂa) de uygun
co¤rafi konumu, büyük akarsular›n çevresindeki verimli ovalar›, bunlar›n aras›ndaki ormanlarla kapl›
da¤lar›, denizsel olanaklar› ve çeﬂitli yönlere ulaﬂan
do¤al yollar ile ba¤lant›lar›, buralar›n kuzey ve güney aras›nda s›k›ﬂ›p kalm›ﬂ önemsiz birer bölge olmad›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Ayr›ca Bornova’da, tarihöncesine ait Yeﬂilova gibi bir yerleﬂiminin varl›¤›,
‹zmir bölgesi yerleﬂim tarihinin Neolitik Ça¤a kadar
gidebilece¤ini ortaya koymuﬂtur. ‹zmir merkezinden
uzakta Limantepe, Ulucak, Yenmiﬂ, Nemrut gibi yerleﬂim alanlar›nda Neolitik kültürün varl›¤› bilinirken,
merkeze en yak›n konumdaki Yeﬂilova, ‹zmir’in kuruluﬂ tarihini günümüzden 8 bin y›l önceye çekmiﬂtir.
Belkahve geçidi ile birbirinden ayr›lan Bornova ve
Kemalpaﬂa ovalar› bir anlamda Prehistorik Ça¤›n ilk
yerleﬂimleri için uygun koﬂullar› sa¤lam›ﬂ, ilk üretimcili¤e geçiﬂten sonra bu alanlar yerleﬂimciler için
tercih nedeni olmuﬂtur. Neolitik süreç içinde ovalara, Manda ve Nif çaylar› gibi akarsular›n çevresindeki verimli alanlara köylerini kuran toplumun, su taﬂk›nlar›ndan etkilenmiﬂ olmas› olas›d›r. Yeﬂilova Prehistorik Ça¤ yerleﬂiminin üzerini örten yaklaﬂ›k 11.50 metre yüksekli¤indeki alüvyon ve çak›l tabakas›, taﬂk›nlar›n yerleﬂim merkezlerini ne ölçüde etkiledi¤ini ortaya koyar.
Ulucak Höyükten elde edilen verilerden anlaﬂ›ld›¤›
kadar›yla, Neolitik Ça¤›n sonunda meydana gelen
su taﬂk›n›, toplumsal olaylar ya da deprem gibi felaketler yerleﬂimcileri etkilemiﬂtir. ‹zmir civar›ndaki
Barbaros, Ege Gübre, Yeﬂilova ve Ulucak gibi merkezlerde, Neolitik Ça¤›n sonunda halk›n, muhtemelen bir felaketin ard›ndan yerleﬂim alanlar›n› terk ettikleri ve felaketin ard›ndan toparlan›p yeniden köylerine dönemedikleri anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Ulucak (env. no:
L18A005), Nemrut (env. no: L19A007) ve Yeﬂilova
(env. no: L18A001) gibi yerleﬂim merkezlerinden elde edilen veriler bu düﬂüncemizi destekler niteliktedir. Çünkü Nemrut ve Yeﬂilova yerleﬂimlerinde Kalkolitik Ça¤ buluntular›na hemen hiç rastlanmazken,
Ulucak Höyükte Neolitik Ça¤ ile Kalkolitik Ça¤a ait
üçüncü kat aras›ndaki tabakada, k›sa süreli de olsa
yerleﬂimin olamad›¤› bir ara dönem saptanm›ﬂt›r.

önemi hakk›nda yorum yapmam›z› güçleﬂtirir. Kalkolitik Ça¤›n Bornova ve Kemalpaﬂa’daki evreleri,
mimariden çok keramik buluntular›yla saptanmaktad›r. Ulucak’ta bulunan koyu yüzlü, içe kal›nlaﬂt›r›lm›ﬂ
a¤›z kenarl›, perdah bezemeli kap parçalar› bu dönemi temsil eden keramikler aras›nda yer al›r.

‹lk Tunç
‹lk Tunç Ça¤›, Bornova ve Kemalpaﬂa ilçelerindeki
yerleﬂim merkezlerinin en iyi bilinen evrelerinden
biridir. Bat› Anadolu’nun yeni ve canl› dönemi olan
‹lk Tunç Ça¤›nda kentleﬂme süreciyle birlikte, daha
önce yerleﬂilmeyen alanlarda yeni ve büyük merkezlerin ortaya ç›kt›¤› bilinmektedir. Büyük bir olas›l›kla
zeytin gibi endüstri bitkilerinin ve zeytinya¤›n›n giderek öneminin artt›¤› bu dönemde tunç metalinin
de önemli bir yeri vard›.
Bornova Anadolu Lisesi bahçesindeki höyükte (env.
no: L18A002) ele geçen buluntular (lev. 4: ﬂek. 6, res.
7) ‹lk Tunç döneminin ilk evresinde (‹TÇ I) burada
yerleﬂimin oldu¤unu ortaya koymaktad›r. P›narbaﬂ›’nda (env. no: L18A003) bulunan keramikler de ayn› dönemi iﬂaret etmektedir. Kemalpaﬂa’daki Ulucak, Nemrut ve Yenmiﬂ gibi höyüklerden elde edilen
buluntular ‹lk Tunç döneminin birinci tabakas›ndan
(‹TÇ I) çok ikinci tabakas›n›n (‹TÇ II) özelliklerini taﬂ›maktad›r (lev. 4: ﬂek. 6/1-6, res. 7; lev. 6: res. 10, ﬂek.
8; lev. 10: res. 24-25, ﬂek. 14/6-7, 9; lev. 12: res. 31,
ﬂek. 18/11-16). Özellikle çark yap›m› keramiklerin bulundu¤u Troia II kültür tabaklar›n›n varl›¤› bu durumu kan›tlamaktad›r (lev. 12: res. 31, ﬂek. 18/11-13).
Bu dönem kültürünü yans›tan unsurlardan biri de
yerleﬂim alan› d›ﬂ›nda yer alan mezarl›klard›r. Ulucak Höyü¤ün 150 metre güneydo¤usunda bulunan
‹lk Tunç mezarl›¤› (env. no: L18A009) Bat› Anadolu
‹lk Tunç Ça¤› küp gömüt gelene¤ine ait tipik örnekler vermiﬂtir. Do¤u-bat› do¤rultulu olarak yerleﬂtirilmiﬂ, a¤›z k›sm› taﬂlarla kapat›lm›ﬂ küp mezarlar (lev.
8: res. 19) içinde bulunan statü eﬂyalar› zengin bir
toplumla karﬂ› karﬂ›ya olmad›¤›m›z› ortaya koymuﬂtur. Höyükte ortaya ç›kar›lan buluntular da bu durumu destekler niteliktedir.

Orta ve Son Tunç
Kalkolitik
Bornova ve Kemalpaﬂa’daki Prehistorik yerleﬂim
yerlerinde Bat› Anadolu’daki birçok merkezde oldu¤u gibi Kalkolitik Ça¤›n ilk ve son evrelerini saptamak zordur. Ulucak Höyükte saptanan Son Kalkolitik
döneme iliﬂkin olanlar›n d›ﬂ›nda kaz› bulgusunun ele
geçmeyiﬂi, ‹zmir bölgesinde Kalkolitik Ça¤›n evrelerinin tümünü aç›kl›kla ortaya koymam›z› güçleﬂtirir.
Özellikle Son Kalkolitik yerleﬂimlerin ‹lk Tunç Ça¤›
yerleﬂimleriyle birlikte bulunmas›, meydana gelen
tahribat, kültürel de¤iﬂime iliﬂkin tabakalar›n tam
olarak saptanamamas›, yerleﬂimlerin büyüklü¤ü ve
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Araﬂt›rd›¤›m›z bölgede genel olarak Orta ve Son
Tunç yerleﬂimlerinin, ‹lk Tunç yerleﬂimlerinden say›ca daha fazla oldu¤unu söylemek mümkündür.
Daha çok çark yap›m›, açk›l›, devetüyü, kiremit rengi keramiklerle, gri hamurlu ve astarl› keramikler ele
geçmiﬂtir. P›narbaﬂ›, Yenmiﬂ, Bornova Anadolu Lisesi ve Nemrut höyüklerin buluntular› içinde bu türden keramiklere s›kça rastlan›r (lev. 4: ﬂek. 6/4-12,
res. 7; lev. 6: res. 10-11, ﬂek. 8/7-11; lev. 10, ﬂek.
15/10-16; lev. 12: ﬂek. 18/17-19; lev. 13: res. 32, ﬂek.
19/20-27). Kuﬂkusuz bu dönem keramikleri aras›nda
yer alan ve Son Tunç Ça¤›na tarihlenen Gri Minyas
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türü keramiklerin yo¤unlu¤u (lev. 4: ﬂek. 6/7-8; lev.
6: ﬂek. 8/11; lev. 10: ﬂek. 15/14-15; lev. 13: res. 32,
ﬂek.19/20-23), Bat› Anadolu’nun kültürel mozai¤ini
ortaya koyacak niteliktedir.
Kemalpaﬂa (lev. 13: res. 33), Ulucak ve Çiçekli’de Orta Tunç Ça¤›na ait yerleﬂim d›ﬂ› mezarl›k alanlar›
tespit edilmiﬂtir. Bunlardan Çiçekli Mezarl›¤› (env.
no: K18A004/ lev. 7: res. 14) kaçak kaz›larla soyulmuﬂ ve talan edilmiﬂtir. Buluntular mezarl›¤›n özellikleri aç›s›ndan yeterli bilgi veremese de, kal›nt›lar
Bat› Anadolu küp mezar gelene¤i ile benzer özellikleri iﬂaret eder. Birçok mezarl›k alan›nda oldu¤u gibi kireçtaﬂ› zemine aç›lm›ﬂ basit çukurlar içine pithoslar do¤u-bat› do¤rultusunda yat›r›lm›ﬂt›r (lev. 8:
res. 19). A¤›zlar› plaka ﬂeklinde ya da küçük taﬂlarla
kapat›lan mezarlar›n içinde yer alan eﬂyaya iliﬂkin
herhangi bir parçaya sahip de¤iliz. Ulucak ve Kemalpaﬂa mezarl›klar›nda ortaya ç›kart›lan küp mezarlar da benzer özeliklere sahiptirler. Bu iki mezarl›kta yakarak gömme uygulamas›n›n varl›¤›na iliﬂkin
bulgulara da rastlan›lm›ﬂt›r.

Antikça¤
Bu dönem, ayn› zamanda bütün Bat› Anadolu’da görülen yeni bir süreci de kapsar. Klasik, Hellenistik ve
Roma devirlerine tarihlenen keramik buluntular› bu
ça¤› belgelendirir (lev. 4: res. 4, ﬂek. 5-6; lev. 6: res.
11, ﬂek. 9; lev. 10: res. 25, ﬂek. 15/17-20).
Ancak, Antikça¤ kültürleri ekibimizin uzmanl›k alan›
d›ﬂ›nda kald›¤›ndan araﬂt›rma bölgemizin bu ça¤›na iliﬂkin de¤erlendirmemizi tam olarak yapamad›k. Burada sadece malzemenin genel özelliklerini
belirleyip tan›tmakla yetindik. Ayr›nt›l› incelemeler
daha sonra Klasik Arkeoloji Anabilim Dal› uzmanlar›n›n oluﬂturaca¤› bir araﬂt›rma grubu taraf›ndan
yap›lacakt›r.

Ortaça¤
Bizans Devrinde Nymphaion ad›n› alan Kemalpaﬂa
ilçesi, Ortaça¤’da Sardeis (Sardes) ve Philadelphia
(Alaﬂehir) vadilerine giden stratejik yollar› kontrol
eder durumda bulunuyordu. Bu yerleﬂim birimi Beylikler ve Osmanl› devirlerinde Nif, Cumhuriyet Devrinde ise Kemalpaﬂa ad›n› alm›ﬂt›r (bkz. Sürgevil
2000: 5). Yüzeyde ve Ulucak kaz›lar›nda ele geçen
buluntular daha çok s›rl› Bizans keramikleridir. Bu
dönemlere iliﬂkin bilgiler konunun uzmanlar›nca de¤erlendirilecektir.

TAHR‹BAT
Yapt›¤›m›z araﬂt›rma, bölgenin birçok yerinde kültür varl›klar›n›n çok h›zl› yok olma süreci içine girdi¤ini de göstermiﬂtir. Tahribat›n bir k›sm› yo¤un tar›m ve ba¤c›l›k nedeniyle olmuﬂtur. Ulucak Höyükte
(env. no. L18A005) ve P›narbaﬂ›’nda (env. no.
L18A003) mekanize tar›m, höyüklerin tepe yükselti-
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sinin en az 1-2 metre aﬂ›nmas›na neden olmuﬂ, en
üsteki kültür katlar›na ait kal›nt›lar ortadan kalkm›ﬂt›r. Nemrut Höyükte (env. no. L19A007/ lev. 11: res.
26-29) de höyü¤ün yükseltisi ba¤c›l›k yapmak amac›yla araçla düzlenerek kal›nt›lar büyük oranda yok
edilmiﬂtir. Yeﬂilova Höyü¤ünün (env. no. L18A001/
lev. 2: res. 1-2) bir k›sm› toprak hafriyat› s›ras›nda ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
Höyükler üzerinde kaçak kaz› izlerine de s›kça rastlanm›ﬂt›r. Örne¤in Nemrut Höyü¤ün tepe k›sm›na
aç›lan 4-5 metre derinli¤inde, 3-4 metre çap›nda kaçak kaz› çukuru, ayn› zamanda höyü¤ün ana yükseltisinin tahribine neden olmuﬂtur. Ulucak Höyükte arkeolojik kaz› çal›ﬂmalar›n›n baﬂlad›¤› 1995 y›l›na kadar olan süre içinde höyük yükseltisi üzerinde birden fazla defineci çukuru ile tahribat yarat›lm›ﬂt›r.
Tahribat, kimi zaman da Yeﬂilova’da oldu¤u gibi
do¤al yollarla gerçekleﬂmiﬂtir. Dere taﬂk›nlar› ve
alüvyonlar yerleﬂimlerin üzerini kal›n bir yorgan gibi örtmüﬂ, bölgedeki yerleﬂim yerlerinin keﬂfi tesadüflere kalm›ﬂt›r.
En önemli tahribat yine insan eliyle yap›lm›ﬂ; Yenmiﬂ Höyük (env. no. L18A006/ lev. 9: res. 20-23),
üzerine kurulan fabrika ve iﬂletmelerle tamamen
tahrip olmuﬂ; Bornova Anadolu Lisesi Höyü¤ü de
üzerindeki yo¤un a¤açland›rma nedeniyle –do¤a
ve insan eliyle– tahrip edilmiﬂtir. Höyü¤ün üst k›sm›, burada yap›lan bina ve beton teraslarla a¤›r bir
tahribe u¤ram›ﬂt›r. Kemalpaﬂa ve Bornova’daki höyük türü yerleﬂimler aras›ndaki Ulucak Höyük de
çevresine yap›lan fabrikalarla adeta bo¤ulmuﬂ, ancak kaz› çal›ﬂmalar› sayesinde tümüyle yok olmaktan kurtulmuﬂtur.
‹ncelenen yerleﬂim merkezlerinin dijital foto¤raflar›
çekilmiﬂ, her birindeki tahribat belgelenmiﬂtir. Ayr›ca yüzeyden elde edilen çanak çömlek parçalar›n›n
çizimleri yap›lm›ﬂt›r.

SONUÇ VE ÖNER‹LER
Bir kentin co¤rafi ortam› o kentin geliﬂmesi için
önemli olanaklar sa¤lar. Bat›dan Ege Deniziyle s›n›rl›, do¤udan ‹ç Anadolu ile ba¤lant›l› topraklar üzerinde yer alan ‹zmir’de, uygun iklimin ve co¤rafi koﬂullar›n etkileri ça¤lar boyunca sürmüﬂtür. ‹zmir’in bu
konumu, onu di¤er kentlerden farkl›, ayr›cal›kl› bir
duruma getirmiﬂtir. Kent, yaln›z deniz vas›tas›yla
Ege, Akdeniz ve Balkan uygarl›klar› ile de¤il, ayn› zamanda Göller Bölgesi vas›tas›yla ‹ç ve Güneydo¤u
Anadolu kültürleri ile iliﬂkide olmuﬂtur. Böylesine
stratejik konumu nedeniyle, eski ça¤lardan bu yana
bölgeler aras› göç, istila ve ticaret gibi her türlü iliﬂkide kritik bir rol üstlenmiﬂtir. ‹zmir bir kültürel geçiﬂ
bölgesi olarak de¤il, çok geniﬂ co¤rafi alanlar›n kültür tarihini etkilemiﬂ bir bölge olarak görülmelidir.
Bornova ve Kemalpaﬂa’da 2003 y›l›nda sürdürülen

TÜBA-KED 2/2004

Bornova-Kemalpaﬂa (‹zmir) Arkeolojik Envanteri 2003

arkeolojik kültür varl›klar› envanter çal›ﬂmas›n›n sonuçlar›, Bornova ve Kemalpaﬂa ilçelerinin ve dolay›s›yla ‹zmir’in tarihçesinin Neolitik Ça¤a kadar indi¤ini göstermiﬂtir. Bu durum ayn› zamanda ‹zmir’in
yerleﬂim tarihinin Tunç Ça¤›ndan üç bin y›l kadar
daha eskiye gitti¤ini de ortaya koymaktad›r. Özellikle ‹zmir’in ilk yerleﬂim alan›n›n, akarsularla sulanan
ve olas›l›kla yo¤un bitki örtüsüne, zengin av çeﬂidine sahip Bornova Ovas›nda olabilece¤i düﬂüncesindeyiz. Yeﬂilova yerleﬂimi (env. no. L18A001) buna en
iyi kan›tt›r. Bu alanda k›sa süreli de olsa kaz› yap›ld›¤› takdirde Neolitik Ça¤ yerleﬂiminin niteli¤i ve evreleri konusunda daha ayr›nt›l› bilgilere ulaﬂ›lacakt›r.
Bornova ve Kemalpaﬂa’n›n Tunç Ça¤›nda de yo¤un
bir yerleﬂime sahip oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. P›narbaﬂ›
(Tepeba¤) Höyü¤ü (env. no. L18A003), Bornova Anadolu Lisesi Höyü¤ü (env. no. L18A002), Ulucak Höyük (env. no. L18A005), Yenmiﬂ Höyük (env. no.
L18A006) ve Nemrut Höyük (env. no. L19A007) bu
ça¤› belgelendirecek kan›tlara sahiptir. Yerleﬂim
alanlar›n›n yan› s›ra Ulucak Mezarl›¤› (env. no.
L18A009), Kemalpaﬂa Mezarl›¤› (env. no. L18A008),
Çiçekli Mezarl›¤› (env. no. K18A004) gibi mezarl›k
alanlar›n›n varl›¤›, bölgede Tunç Ça¤›nda mezarl›klar›n yerleﬂim d›ﬂ›nda oldu¤unu da ortaya koymuﬂtur.
Bu mezarl›klarda yayg›n yerleﬂim içi gömüt (intramural) gelene¤i küp mezar türündedir. Bölgenin
Antikça¤ ve Ortaça¤ yerleﬂimleri de konunun uzmanlar›nca incelenmesi gereken zengin buluntular içerir.
2003 y›l› çal›ﬂma dönemini kapsayan bu rapor, ek-

siklerimizi ve hatalar›m›z› görmemizi sa¤lad›¤› gibi,
çal›ﬂmalar›n yay›mlanma aﬂamas›na gelmiﬂ olmas›
da ayn› proje içinde, farkl› dallarda araﬂt›rma yapacak birimleri cesaretlendirecektir.
Çal›ﬂmalar›m›z s›ras›nda tespit edilen yerleﬂim birimlerinin Kültür ve Turizm Bakanl›¤›na ba¤l› bölge
Kültür ve Tabiat Varl›klar› Koruma Kurulunca tescili
gerçekleﬂirse, kültür varl›klar›m›z›n tahrip edilmesi
k›smen de olsa engellenecektir. Böylece sanayileﬂme, yerleﬂime aç›lma ve kaçak kaz›lar sonucu olabilecek tahribat durdurulmuﬂ olacak ve eserler gelecek kuﬂaklara daha sa¤lam aktar›lacakt›r. Araﬂt›rma
yap›lan yerlerin ço¤u bu ba¤lamda arkeolojik SIT
alan› olarak tescillenmiﬂtir.
Çal›ﬂmalar›m›z›n sa¤l›kl› sürdürülebilmesi için gerekli izin ve bürokratik iﬂlemlerle ilgili olarak, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel
Müdürlü¤ü ile görüﬂülmesi; araﬂt›rmac›lar›n alanlar›nda daha rahat çal›ﬂabilmesi için Kültür Varl›klar›
ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü, TÜBA ve kaz› baﬂkanlar› aras›nda ortak bir karara var›lmas› gerekir.
Bu tür bir çal›ﬂmada yüzey araﬂt›rma izinleri için izlenebilecek en sa¤l›kl› yolun, araﬂt›rman›n yap›laca¤› bölgenin ve çal›ﬂma süresinin ilgili müze müdürlüklerine bildirilmesi ve sonuca iliﬂkin bir raporun
verilmesi ﬂeklinde olabilir. Böylece hem müzelerde
çal›ﬂan elemanlar›n azl›¤› nedeniyle müze iﬂleri engellenmeyecek hem de ilgili bölgedeki üniversite
araﬂt›rmac›lar› için daha az bürokratik iﬂlem içeren
bir çal›ﬂma ortam› sa¤lanm›ﬂ olacakt›r. 
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EK 1: BORNOVA VE KEMALPAﬁA ARKEOLOJ‹K KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTER L‹STES‹
Env. no.

Ad›

Türü

Yeri/ mevkisi

‹lçesi

L18A001

Yeﬂilova Höyü¤ü

höyük

Yeﬂilova Karacao¤lan Mahallesi

Bornova

L18A002

Bornova Anadolu Lisesi Höyü¤ü

höyük

Bornova Anadolu Lisesi

Bornova

L18A003

P›narbaﬂ› (Tepeba¤)

höyük

P›narbaﬂ› Mahallesi

Bornova

K18A004

Çiçekli Mezarl›¤›

mezarl›k

Çiçekli köyü

Bornova

L18A005

Ulucak Höyük

höyük

Ulucak beldesi

Kemalpaﬂa

L18A006

Yenmiﬂ Höyük

höyük

Yenmiﬂ köyü

Kemalpaﬂa

L18A008

Kemalpaﬂa Mezarl›¤›

mezarl›k

Laskarisler Saray›

Kemalpaﬂa

L18A009

Ulucak Mezarl›¤›

mezarl›k

Ulucak, Sokotap Tütün Fabrikas› Bahçesi

Kemalpaﬂa

L19A007

Nemrut Höyük

höyük

Armutlu, Karao¤lan Tepe

Kemalpaﬂa

EK 2: BORNOVA VE KEMALPAﬁA ARKEOLOJ‹K YÜZEY ARAﬁTIRMASI KERAM‹K KATALO⁄U
Yerleﬂim alan› Yerleﬂim kodu

No.

Ad›

Hamur renk

Katk›

Piﬂme Açk›

Yap›m

Yeﬂilova

L18A001

01

d›ﬂa dönük a.k.* çömlek

k.** kahverengi

kum, taﬂç›k, mika

iyi

var

el

Yeﬂilova

L18A001

02

basit a.k. kâse

kahverengi

kum, taﬂç›k, saman

iyi

var

el

Yeﬂilova

L18A001

03

d›ﬂa dönük a.k. kâse

kahverengi

kum, taﬂç›k

orta

var

el

Yeﬂilova

L18A001

04

basit a.k. kâse

kahverengi

kum, taﬂç›k

iyi

var

el

Yeﬂilova

L18A001

05

basit a.k. kâse

a***. kahverengi

kum, taﬂç›k, saman

orta

var

el

Yeﬂilova

L18A001

06

kulp parças›

kahverengi

kum, taﬂç›k, mika

iyi

var

el

Yeﬂilova

L18A001

07

dip parças›

kahverengi

kum, taﬂç›k, saman

orta

var

el

Yeﬂilova

L18A001

08

dip parças›

kahverengi

kum, taﬂç›k, saman

orta

var

el

Yeﬂilova

L18A001

09

dip parças›

kiremit

kum, taﬂç›k, saman

orta

yok

el

Yeﬂilova

L18A001

10

dip parças›

kiremit

kum, taﬂç›k, saman, mika orta

var

el

Yeﬂilova

L18A001

11

dip parças›

k. kahverengi

kum, taﬂç›k, mika

orta

var

el

Yeﬂilova

L18A001

12

dip parças›

kahverengi

kum, taﬂç›k, saman

orta

var

el

Yeﬂilova

L18A001

13

dip parças›

kahverengi

kum, taﬂç›k

orta

var

el

Yeﬂilova

L18A001

14

dip parças›

kahverengi

kum, taﬂç›k, saman

iyi

var

el

Yeﬂilova

L18A001

15

d›ﬂa dönük a.k. çanak

kiremit

kum, mika

iyi

var

el

Yeﬂilova

L18A001

16

d›ﬂa dönük
a.k. derin çanak

kiremit

kum

iyi

var

el

Yeﬂilova

L18A001

17

d›ﬂa dönük a.k. çanak

pembemsi krem

kum

iyi

var

el

Yeﬂilova

L18A001

18

d›ﬂa dönük a.k. kâse

a. kahverengi

kum

iyi

var

çark

Yeﬂilova

L18A001

19

kulp parças›

kiremit

kum, mika

iyi

var

el

Yeﬂilova

L18A001

20

kulp parças›

a. kahverengi

kum, taﬂç›k, mika

iyi

var

el

Yeﬂilova

L18A001

21

d›ﬂa dönük
a.k. çömlekçik

kiremit

kum, mika

iyi

var

çark

Yeﬂilova

L18A001

22

kal›nlaﬂt›r›lm›ﬂ a.k. küp

sar›ms› krem

kum, taﬂç›k

orta

yok

el

Bornova An.
Li. Hö.****

L18A002

01

d›ﬂa dönük a.k. kâse

kahverengi

kum, taﬂç›k, mika

iyi

var

el

Bornova
An. Li. Hö.

L18A002

02

gövde parças›

kiremit

kum, taﬂç›k, mika

orta

var

el
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Yerleﬂim alan› Yerleﬂim kodu No. Ad›

Hamur renk

Katk›

Piﬂme

Açk›

Yap›m

Bornova
An. Li. Hö.

L18A002

03

gövde parças›

kahverengi

kum, taﬂç›k, mika

iyi

var

el

Bornova
An. Li. Hö.

L18A002

04

d›ﬂa kal›nlaﬂt›r›lm›ﬂ
a.k. kâse

a. kahverengi

ince kum

iyi

yok

çark

Bornova
An. Li. Hö.

L18A002

05

basit a.k. kâse

kiremit

ince kum

çok iyi

var

el

Bornova
An. Li. Hö.

L18A002

06

düzleﬂtirilmiﬂ
a.k. çanak

kiremit

ince kum

iyi

var

çark

Bornova
An.Li.Hö.

L18A002

07

d›ﬂa kal›nlaﬂt›r›lm›ﬂ
a.k. kulp parças›

a. gri

ince kum,
deniz kabu¤u

çok iyi

var

çark

Bornova
An. Li. Hö.

L18A002

08

gövde parças›

gri

ince kum,
deniz kabu¤u

çok iyi

var

çark

Bornova
An. Li. Hö.

L18A002

09

gövde parças›

kiremit

yok

çok iyi

var

çark

Bornova
An. Li. Hö.

L18A002

10

basit a.k. kâse

a. kahverengi

ince kum

iyi

var

el

Bornova
An. Li. Hö.

L18A002

11

düzleﬂtirilmiﬂ
a.k. çanak

a. kahverengi

kum, taﬂç›k

orta

yok

çark

Bornova
An.Li.Hö.

L18A002

12

düzleﬂtirilmiﬂ
a.k. çanak

kiremit

kum, taﬂç›k

orta

........

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

01

a¤›z kenar parças›

k›rm›z›ms› sar›

kavk›, saman,
küçük taﬂç›k

kötü

yok

el

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

02

a¤›z kenar parças›

k›z›l kahve

Kireç

orta

yok

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

03

kulp parças›

k›rm›z›

küçük taﬂç›k,
mikal› kum

orta

yok

el

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

04

a¤›z kenar parças›

siyah

yok

çok iyi

var

el

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

05

a¤›z kenar parças›

k›rm›z›ms› siyah

kireç, çok az mika

iyi

var

.........

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

06

a¤›z kenar parças›

k›rm›z›ms› siyah

mika, kireç

orta

var

el

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

07

a¤›z kenar parças›

k. k›rm›z›ms› gri

mika, kireç

orta

yok

el

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

08

dip parças›

k›rm›z›ms› sar›

mikal› kum

çok iyi

........

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

09

kulp parças›

a. k›rm›z›

taﬂç›k, mika

orta

var

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

10

dip parças›

a. k›z›l kahverengi kavk›, mikal› kum,
küçük taﬂç›k

iyi

yok

el

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

11

kapak

k. gri

......................

çok iyi

yok

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

12

kaide parças›

k›rm›z›ms› sar›

...................

çok iyi

yok

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

13

a¤›z kenar parças›

a. k›rm›z›

kireç

çok iyi

yok

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

14

kadeh boynu

a. k›rm›z›

ince kum, çok az mika

iyi

yok

çark
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Yerleﬂim alan›

Yerleﬂim kodu No. Ad›

Hamur renk

Katk›

Piﬂme Açk› Yap›m

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

15

a¤›z kenar parças›

a. k›rm›z›

ince kum

orta

yok

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

16

a¤›z kenar parças›

a. k›rm›z›

bol mika, ince kum

çok iyi var

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

17

a¤›z kenar parças›

a. k›rm›z›

bol mika, ince kum

çok iyi yok

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

18

a¤›z kenar parças›

a. k›rm›z›

kireç, ince kum

iyi

yok

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

19

gövde parças›

pembemsi krem

kum

iyi

var

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

20

gövde parças›

a. k›z›l kahve

mika

çok iyi yok

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

21

bezemeli gövde parças›

a. kahverengi

kum

çok iyi var

çark

P›narbaﬂ›
(Tepeba¤)

L18A003

22

gövde parças›

kahverengi

kum, mika

iyi

var

çark

Çiçekli Mezarl›¤› K18A004

01

d›ﬂa dönük a.k. küp

kahverengi

kum, taﬂç›k

orta

yok

el

Çiçekli Mezarl›¤› K18A004

02

d›ﬂa dönük a.k. küp

kahverengi

kum, taﬂç›k

orta

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

01

d›ﬂa dönük a.k. kâse

k. kahverengi

kum, taﬂç›k

orta

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

02

d›ﬂa dönük a.k.
boyunlu çömlek

kahverengi

kum, mika

iyi

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

03

basit a.k. çanak

kahverengi

kum, taﬂç›k, saman

orta

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

04

d›ﬂa dönük a.k. kâse

kahverengi

kum, taﬂç›k

iyi

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

05

dip parças›

kiremit

kum, taﬂç›k

iyi

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

06

içe dönük a.k. kâse

k. kahverengi

kum, taﬂç›k, mika

iyi

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

07

d›ﬂa dönük a.k.
derin kâse

k. kahverengi

kum, taﬂç›k

iyi

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

08

dip parças›

kahverengi

kum, taﬂç›k, mika

iyi

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

09

içe dönük a.k.
omurgal› çanak

kahverengi

kum, taﬂç›k, mika

iyi

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

10

içe dönük a.k. kâse

kiremit

kum, mika

iyi

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

11

içe dönük a.k. kâse

kiremit

kum, mika

çok iyi var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

12

kulp parças›

kiremit

kum, taﬂç›k

iyi

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

13

kulp parças›

kiremit

kum, mika

iyi

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

14

düzleﬂtirilmiﬂ a.k. küp

a. kahve

kum, taﬂç›k, mika

iyi

var

çark

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

17

a¤›z kenar parças›

soluk k›rm›z›

çok az mika, kireç

orta

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

18

d›ﬂa kal›nlaﬂt›r›lm›ﬂ
a.k. ﬂiﬂe

kahverengi

kum, taﬂç›k

iyi

var

çark

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

19

kulp parças›

k›z›l›ms› gri

ince kum, çok az mika

iyi

var

el

Yenmiﬂ Höyük

L18A006

20

a¤›z kenar parças›

k›rm›z›ms› sar›

mika

çok iyi yok

çark

Nemrut Höyük

L19A007

01

düzleﬂtirilmiﬂ
a.k. çömlek

kahverengi

taﬂç›k, bitki, mika

orta

var

el

Nemrut Höyük

L19A007

02

basit a.k. kâse

k›rm›z›

kum, küçük taﬂç›k, saman iyi

var

el

Nemrut Höyük

L19A007

03

a¤›z kenar parças›

k›rm›z›

mika, saman, kireç

iyi

var

el

Nemrut Höyük

L19A007

04

içe kal›nlaﬂt›r›lm›ﬂ
a.k. çanak

kahverengi

kum, taﬂç›k, mika

orta

var

el
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Yerleﬂim alan›

Yerleﬂim kodu No.

Ad›

Hamur renk

Katk›

Piﬂme Açk› Yap›m

Nemrut Höyük

L19A007

05

basit d›ﬂa dönük
a.k. çanak

kahverengi
k.

Kum,saman, mika

iyi

var

el

Nemrut Höyük

L19A007

06

d›ﬂa dönük a.k. çanak

k. kahverengi

kum, taﬂç›k, mika

iyi

var

el

Nemrut Höyük

L19A007

07

dip parças›

çok koyu gri

kum, saman,taﬂç›k

orta

yok

el

Nemrut Höyük

L19A007

08

dip parças›

çok koyu gri

kireç, mika, ‹nce taﬂç›k

iyi

yok

el

Nemrut Höyük

L19A007

09

dip parças›

k›z›l›ms› sar›

mika, küçük taﬂç›k,
saman

iyi

var

el

Nemrut Höyük

L19A007

10

dip parças›

k›z›l kahverengi

kum, taﬂç›k, mika

iyi

var

el

Nemrut Höyük

L19A007

11

d›ﬂa dönük a.k. tabak

kiremit

kum, mika

iyi

var

çark

Nemrut Höyük

L19A007

12

d›ﬂa dönük a.k. tabak

Kahverengi

kum, mika

iyi

var

çark

Nemrut Höyük

L19A007

13

d›ﬂa dönük a.k. kâse

Kahverengi

kum, mika

iyi

var

çark

Nemrut Höyük

L19A007

14

a¤›z kenar parças›

Kahverengi

mika, bol taﬂç›k,
saman

iyi

yok

el

Nemrut Höyük

L19A007

15

d›ﬂa dönük a.k. küp

kiremit

kum, saman, taﬂç›k

orta

var

el

Nemrut Höyük

L19A007

16

basit a.k. kâse

kiremit

kum, taﬂç›k, mika

iyi

var

el

Nemrut Höyük

L19A007

17

kulp parças›

Kahverengi

kum

çok iyi var

el

Nemrut Höyük

L19A007

18

kulp parças›

kiremit

mika, Kireç

‹yi

var

el

Nemrut Höyük

L19A007

19

ayak

a. k›rm›z›

kum, mika, küçük taﬂç›k

iyi

var

el

Nemrut Höyük

L19A007

20

gövde parças›

soluk k›rm›z›

.........................

orta

yok

çark

Nemrut Höyük

L19A007

21

a¤›z kenar parças›

siyah

mika, kum

orta

yok

el

Nemrut Höyük

L19A007

22

dip parças›

koyu gri

mika, ince kum

iyi

yok

çark

Nemrut Höyük

L19A007

23

kulp parças›

k›z›l›ms› gri

mika, kum

iyi

yok

el

Nemrut Höyük

L19A007

24

d›ﬂa dönük
a.k. çömlekçik

kiremit

taﬂç›k, mika

iyi

var

çark

Nemrut Höyük

L19A007

25

a¤›z kenar parças›

sar›ms› k›rm›z›

mika, ince kum

iyi

var

el

Nemrut Höyük

L19A007

26

a¤›z kenar parças›

k›rm›z›

mika

çok iyi yok

çark

Nemrut Höyük

L19A007

27

a¤›z kenar parças›

a. k›rm›z›

mika

iyi

yok

çark

Nemrut Höyük

L19A007

28

a¤›z kenar parças›

a. k›rm›z›

ince kum, mika

iyi

yok

çark

* a.k.
* k.
* a.
An. Li. Hö.
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a¤›z kenarl›
koyu
aç›k
Anadolu Lisesi Höyü¤ü

TÜBA-KED 2/2004

ﬁek. 1. ‹zmir’in Bornova ve Kemalpaﬂa ilçelerindeki Prehistorik - Protohistorik ça¤ yerleﬂimleri ve mezarl›klar›n›n konumlar›n›
gösteren harita (ölçek: 1/250000).

Bornova-Kemalpaﬂa (‹zmir) Arkeolojik Envanteri 2003

Levha 1
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Levha 2

ﬁek. 2. Yeﬂilova (env. no: L18A001) ve Bornova Anadolu Lisesi Höyü¤ünün (env. no: L18A002) konumunu gösteren
harita (ölçek: 1/25000).

Res. 1. Yeﬂilova Höyü¤ünün bulundu¤u alan›n
güneyden görünümü.

88

Res. 2. Bornova ilçesi Karacao¤lan Mahallesinde
bulunan Yeﬂilova’da (env. no: L18A001) toprak
hafriyat›n›n neden oldu¤u tahribat.

TÜBA-KED 2/2004

Bornova-Kemalpaﬂa (‹zmir) Arkeolojik Envanteri 2003

Levha 3

Res. 3. Yeﬂilova’da (env. no: L18A001) bulunan Neolitik Ça¤ keramikleri.

7
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5 cm

ﬁek. 3.- 4. Yeﬂilova Neolitik Ça¤ keramiklerinin çizimleri.
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14

0 1

5 cm
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Levha 4

15

16

17

18
0 1

Res. 4. Yeﬂilova (L18A001) Roma Devri keramiklerinden
örnekler.

5 cm

ﬁek. 5. Yeﬂilova (L18A001) Roma Devri keramiklerinin
çizimi.

Res. 5 - 6. Bornova Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan höyü¤ünün (L18A002) güneyden görünüﬂü.

1

2
3

4

Res. 7. Bornova Anadolu Lisesi Höyü¤ünde (L18A002) bulunan çanak
çömlek parçalar›ndan örnekler.
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90

10

5 cm

ﬁek. 6. Bornova Anadolu Lisesi Höyü¤ünde
(L18A002) bulunan keramiklerin çizimleri.
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Bornova-Kemalpaﬂa (‹zmir) Arkeolojik Envanteri 2003

Levha 5

ﬁekil 7. P›narbaﬂ› (Tepeba¤) Höyü¤ünün (env. no: L18A003) konumunu gösteren 1/25000 ölçekli harita.

Res. 8. P›narbaﬂ› (Tepeba¤) Höyü¤ünün (env. no:
L18A003) bat›dan görünüﬂü.

TÜBA-KED 2/2004

Res. 9. P›narbaﬂ› (Tepeba¤) Höyü¤ünün üst k›sm›n›n
görünüﬂü.
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Levha 6

1

2

4

3

5

Res. 10. P›narbaﬂ› (Tepeba¤) Höyü¤ünde (env. no:
L18A003) bulunan Tunç Ça¤› keramiklerinden örnekler.

6

7

8

10

9
11
12

ﬁek.. 8. P›narbaﬂ› (Tepeba¤) Höyü¤ünde bulunan Tunç
Ça¤› keramiklerinin çizimi.

14

13

15

16

17
18

19

20

Res. 11. P›narbaﬂ› (Tepeba¤) Höyü¤ünde (env. no:
L18A003) bulunan Klasik Devir keramiklerinden
örnekler.
21

22
0

1

5 cm

ﬁek. 9. P›narbaﬂ› (Tepeba¤) Höyü¤ü Klasik Devir
keramiklerinin çizimleri.
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Bornova-Kemalpaﬂa (‹zmir) Arkeolojik Envanteri 2003

Levha 7

ﬁek. 10. Bornova’ya ba¤l› Çiçekliköy’ün kuzeybat›s›nda yer alan Çiçekli Mezarl›¤›n›n (env. no: L18A004) konumunu
gösteren 1/25000 ölçekli harita.

Res.12. Çiçekli Mezarl›¤›n›n do¤udan görünümü.

Res.13. Çiçekli Mezarl›¤›n›n güneyden görünümü.

Res.14-15. Çiçekli Mezarl›¤›nda kaçak kaz›lar›n yaratt›¤› tahribat.
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Levha 8

1
2

0

1

Res. 16. Çiçekli Mezarl›¤›nda (env. no: L18A004)
bulunan keramik parçalar›.

ﬁek. 11. Çiçekli Mezarl›¤›nda bulunan keramik
örneklerinin çizimleri.

Res. 17. Deniz düzeyinden 220 m yüksekte yer alan
Ulucak Höyü¤ün günümüzdeki durumu.

Res. 18. Ulucak Höyükteki arkeolojik kaz›larla ortaya
ç›kar›lan Son Neolitik mimari kal›nt›lar.

5 cm

Res. 19. Ulucak Höyü¤ün 150 metre güneydo¤usunda
bulunan Ulucak Mezarl›¤› Bat› Anadolu ‹lk Tunç dönemi
küp gömüt gelene¤ine ait tipik örnekler bar›nd›r›r.
ﬁek. 12. Ulucak Höyük (env. no: L18A005) ve Ulucak
Mezarl›¤›n›n (env. no: L18A009) konumunu gösteren
1/25000 ölçekli harita.
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Bornova-Kemalpaﬂa (‹zmir) Arkeolojik Envanteri 2003

Levha 9

ﬁek. 13. ‹zmir-Ankara karayolunun kenar›nda, Bornova’ya 19 km mesafede bulunan Yenmiﬂ Höyü¤ün (env. no:
L18A006) konumunu gösteren 1/250000 ölçekli harita.

Res. 20 -23. Yenmiﬂ Höyük üzerine kurulan fabrika ve iﬂletmelerle tamamen tahrip olmuﬂ durumdad›r.
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Levha 10

1
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4

Res. 24. Yenmiﬂ Höyükte (env. no: L18A006) bulunan
keramiklerden örnekler.
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ﬁek. 14. Yenmiﬂ Höyük keramiklerinin çizimleri.
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0

ﬁek. 15. Yenmiﬂ Höyük keramiklerinin çizimleri.
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1

5 cm

Res. 25. Yenmiﬂ Höyükte (env. no: L18A006) bulunan
keramiklerden örnekler.
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Bornova-Kemalpaﬂa (‹zmir) Arkeolojik Envanteri 2003

Levha 11

ﬁek. 16. Nemrut
Höyü¤ün (env. no:
L19A007) konumunu
gösteren 1/250000
ölçekli harita.

Res. 26-27. Nemrut Höyü¤ün kuzeyden görünümleri.

Res. 28. Nemrut Höyü¤ün ba¤c›l›k amac›yla düzlenmesi
kal›nt›lar›n büyük oranda yok olmas›na yol açm›ﬂt›r.

TÜBA-KED 2/2004

Res. 29. Höyü¤ün tepe k›sm›na aç›lan kaçak kaz›
çukuru.
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Levha 12

1
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3

Res. 30. Nemrut Höyükte (env. no: L19A007) bulunan
Neolitik Ça¤ keramikleri.
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ﬁek. 17. Nemrut Höyük Neolitik keramiklerinin çizimleri.
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Res. 31. Nemrut Höyükte bulunan Tunç Ça¤›
keramikleri.
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ﬁek. 18. Nemrut Höyük keramiklerinin baz›lar›n›n çizimi.
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Bornova-Kemalpaﬂa (‹zmir) Arkeolojik Envanteri 2003

Levha 13

21
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Res. 32. Nemrut Höyükte bulunan çeﬂitli keramikler.
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ﬁek. 19. Nemrut Höyük (env. no: L19A007)
keramiklerinden örnekler.

Res. 33. Kemalpaﬂa Mezarl›¤› (env. no: L18A008), 2002
y›l›nda yap›lan arkeolojik kaz›lar s›ras›nda Laskarisler
Saray›n›n bulundu¤u alanda Bizans Devri yap›
kal›nt›lar›n›n alt›nda bulundu.

TÜBA-KED 2/2004

Res. 34. Kemalpaﬂa Mezarl›¤› küp mezarlar›n bulundu¤u
bir Tunç Ça¤› mezarl›¤›yd›.
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Levha 14

ﬁek. 20. Kemalpaﬂa Mezarl›¤› (env. no: L18A008) Kemalpaﬂa ilçe merkezinde yerleﬂim alan› içinde bulunuyor
(ölçek: 1/25000).
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