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Öz: Eski İzmir, Smyrna veya Tepekule adlarıyla da tanınan Bayraklı Höyüğü, İzmir Körfezi doğusunda kıyıdan 550 m
kadar içeride bulunur. Elips şeklindeki höyüğün KB-GD doğrultusundaki uzun ekseni 420 m, GB-KD doğrultusundaki
kısa ekseni 280 m kadardır. Höyüğün güney eteğindeki tatlısu kaynağı, buraya yerleşilmesinin önemli bir nedeni
olmalıdır. Gerek Bornova Ovası gerekse Bayraklı Höyüğü çevresinde Holosen’deki jeomorfolojik gelişimin belirlenmesi
amacıyla ekibimiz tarafından delgi sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarımızın ilk bölümü 1996-1998,
ikinci bölümü 2008-2011 yılları arasındaki dönemlere ait olup son dönem çalışmalarımız ise 2018 yılı Nisan, Mayıs ve
Ekim aylarında sürmüştür. Bu çalışmalar sonucunda Holosen’de yükselen denizin Bornova Ovası ve Bayraklı çevresine
transgresyonun sonlarında ulaştığı, fazla arızalı olmayan pre-Holosen karasal bir dolgu yüzeyini kapladığı
belirlenmiştir. Bu süreçte Holosen öncesinde ova tabanındaki karasal birikimler üzerinde yükselen deniz suları 5500 yıl
önce Bornova kıyılarına ulaşmış ve bugünkü kıyıdan 1,5 km kadar içeriye sokulmuştur. Bayraklı höyük alanı güneyinden
doğuya sokulan deniz, kuzeye doğru daha sığ ve küçük bir girinti yapmıştır. Höyüğün kuzeybatısına deniz sokulmamış
olup bu haliyle bir ada durumunda bulunmadığı anlaşılmıştır. Höyük güneyinde ve kuzeyindeki sığ su ortamlarında
volkanik kül bantları belirlenmiş ve bu küller Santorini (Thera) volkanının Minoan patlaması ile ilişkilendirilmiştir. Bu
kül bandı çalışmalarımızda kılavuz bir seviye olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Paleocoğrafya, Jeoarkeoloji. Smyrna, Bayraklı Höyüğü, Bornova Ovası, Tepekule, İzmir, Santorini,
Thera, Minoan Patlaması.

Abstract: Bayraklı Höyüğü, formerly known as ancient İzmir, Smyrna or Tepekule, is located in the eastern part of İzmir
Bay, about 550 m from the coast. The long axis in the NW-SE direction of the elliptical mound is 420 m and the short axis
in the direction of GB-KD is 280 m. The fresh water source on the southern foothill of the mound should be an important
reason for settling here. Drilling work was carried out by our team in order to determine the geomorphological
development in the Holocene around both Bornova plain and Bayraklı Höyük. The first part of these studies belonged to
the periods between 1996-1998, the second part between 2008-2011 and our last period studies continued in April, May
and October 2018. As a result of these studies, it was determined that the rising sea in Holocene reached to the surviron
of Bornova plain and Bayraklı at the end of the transgression, covering a non-rough Pre-Holocene terrestrial fillings
surface. In this process, sea waters rising above the terrestrial deposits at the bottom of the Holocene before the Holocene
transgression reached the coasts of Bornova 5500 years ago and coastline were brought 2 km from the present coast.
The sea, which was placed to the east from the south of the Bayraklı mound, made a shallow and small recess towards
the north. To the northwest of the mound, there was no sea and it was found that it was not an island. Volcanic ash bands
have been identified in shallow water environments to the south and north of the mound. These ashes were associated
with the Minoan eruption of the Santorini (Thera) volcano. This ash band was evaluated as a key level in our studies.
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1. Giriş
İzmir iç körfezinin doğu ucunda yer alan Bornova Ovası, D-B doğrultulu bir çöküntü oluğu içinde
şekillenmiştir (Karadaş, 2014a; Karadaş; 2014b). Diğer bir ifade ile Bornova Ovası İzmir Körfezi’ni oluşturan
D-B doğrultulu oluğun kara tarafında kalan bölümünü oluşturmaktadır (Şekil 1). Bornova Ovası, çevredeki
yüksek kütlelerden ovaya ulaşan kısa, mevsimlik akışa sahip derelerin getirdiği alüvyonların bu çukurluğu
doldurmasıyla oluşmuştur (Karadaş, 2012).

Şekil 1. Anadolu’nun Ege kıyıları ve Bayraklı Höyüğünün yeri. Turuncu renk dağlık-tepelik alanları, yeşil renk genellikle graben
tabanlarındaki alüvyal ovaları ifade eder.

Bornova Ovası ve yakın çevresinde bulanan Yeşilova Höyüğü, Yassıtepe Höyüğü, İpekli Kuyu
Höyüğü, Ulucak Höyüğü gibi höyükler bu alanın Erken Neolitik çağlardan beri insanların yaşamak, yerleşmek
için kullandığı bir yer olduğunu göstermektedir (Derin ve Öner, 1996; Çilingiroğlu vd., 2004; Derin ve Batmaz,
2005; Derin, 2009; Derin, 2013a; Derin, 2015) (Şekil 2). Yeşilova Höyüğü’nün ilk yerleşiminin Neolitik
Çağ’a kadar indiği biliniyor. Böylece İzmir ve Bornova’daki ilk yerleşimin günümüzden 8000-8500 yıl önceye
kadar uzandığı görülmektedir (Derin, 2009; Derin, 2010; Derin, 2012; Derin, 2013b). Bornova Ovasının kıyı
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kesiminde, kuzeydeki Yamanlar dağı eteklerinde, bugünkü kıyıdan 550 m kadar içeride bulunan Bayraklı
Höyüğünün tarihi ise arkeolojik kazı ve araştırma verilerine göre Bronz çağına kadar inmektedir. Ancak asıl
höyük dolgusu büyük ölçüde klasik çağlara (M.Ö. birinci bin) aittir (Akurgal, 1945; Akurgal, 1950; Akurgal,
1983; Akurgal, 1987). Bayraklı Höyüğü, Bayraklı sırtının GD’sunda bulunur ve ondan dar bir çukurlukla
ayrılır. Tarihi çağlardan beri insan yerleşimine sahne olmuş Bornova Ovası, günümüzde de İzmir kent
nüfusunun önemli bir kısmının yaşadığı bir alandır. XX. yüzyılın başlarında körfez çevresinde dar bir kuşak
olarak yayılım gösteren yerleşim alanı, hızlı nüfus artışı ve kentleşme sonucu günümüzde doğuda Belkahve’ye,
güneyde Kalabak Tepe’nin yamaçlarına ve kuzeyde Yamanlar Dağı’nın yamaçlarına kadar genişleyerek tüm
ova tabanını kaplamıştır. Eski İzmir, Smyrna veya Tepekule adlarıyla da tanınan Bayraklı Höyüğünün
temelinde, bugünkü deniz seviyesinden birkaç metre yükseğe kadar andezit anakaya bulunmaktadır. Bunun
üzerinde höyük dolguları ve yapı katlarının kalıntıları 20 m yükseklikte bir tepe (höyük) oluşturmuştur.
Bugünkü şekliyle kuzeyde dik ve yüksek olan höyük güneye doğru alçalır ve 2 m kadar yükseltideki bugünkü
kıyı düzlüğüne birleşir. Elips şeklindeki höyüğün KB-GD doğrultusundaki uzun ekseni 400 m, GB-KD
doğrultusundaki kısa ekseni 200 m kadardır (Şekil 3 ve 4). Höyüğün güney eteğindeki bir tatlısu kaynağı,
buranın yerleşme yeri olarak seçilmesinde önemli bir neden olmalıdır (Kayan ve Öner, 2013) (Foto 1).

Şekil 2. Bornova Ovası ve yakın çevresinin ana şekil birimleri ve ovadaki höyüklerin konumu.
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Şekil 3. Bayraklı Höyüğü ve yakın çevresinin morfografik birimleri. Yüksek rölyef kahverengi (eküidistans 10 m)(1), alüvyal alanlar
açık yeşil (2), Laka deresinin birikinti konisi turuncu renk-noktalı desenle gösterilmiştir (3). Kırmızı nokta ve numaralar Bornova
Ovasında yapılan delgi sondajlara aittir.

Şekil 4. Bayraklı Höyüğünün uydu görüntüsü ve delgi sondaj yerleri. Sarı noktalar 1996-1998 yılları arasında, kırmızı noktalar ise
2018 yılında yapılan delgi sondaj yerlerini göstermektedir.
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Foto 1. Bayraklı Höyüğünün bu noktada kurulmasının bir nedeni olabilecek tatlısu kaynağına ait antik çeşme yapısı ve delgi sondaj
çalışmamız [BYR 2018-05 (BYR 13) numaralı sondaj noktası].

Gerek Bornova Ovası gerekse Bayraklı Höyüğü çevresinde Holosen’deki jeomorfolojik gelişimin
belirlenmesi amacıyla delgi sondaj çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın ilk bölümü 1996-1998,
ikinci bölümü 2008-2011 yıllarında gerçekleşmiştir. Son dönem çalışmaları ise 2018 yılı Nisan ayında
başlamış ve halen devam etmektedir (Öner ve Kayan, 2006; Kayan ve Öner, 2013; Karadaş, 2012; Karadaş,
2014a; Karadaş 2014b) (Şekil 4, Foto 1).
2. Materyal ve Yöntem
Bayraklı Höyüğü ve çevresinin paleocoğrafya ve jeoarkeolojik özelliklerini belirlemek amacıyla,
öncelikle son 6000 yıllık sürede gelişen doğal çevre değişmelerinin ortaya konması gerekmiştir. Bayraklı
Höyüğü’nün bulunduğu Bornova Ovası ve höyük çevresinde meydana gelen doğal çevre değişmelerinin izleri,
Orta ve Geç Holosen’den günümüze kadar geçen sürede biriken sedimanlar içinde saklıdır. Henüz bu
sedimanlar iç yapılarını görebileceğimiz şekilde yarılmadıkları için, incelenmeleri ancak delgi sondaj yöntemi
ile mümkün olmaktadır. Bu amaçla Bayraklı Höyüğü ve çevresinde Atlas Copco firmasının Cobra 248 ve Mk
1 modeli benzin motorlu kompresörlerle zemine çakılan değişik uç modelleri ve birer metrelik bağlantılar
kullanılmıştır. Sedimanların özelliklerine göre 35, 50 ve 60 mm çaplardaki uçlar farklı derinliklerde kullanılıp
bu yarı kapalı uçlarla alınan birer metrelik sedimanlar, arazide not edilip gerekli bölümlerinden analizler için
örnekler alınmıştır. Zemine çakılan uçlar ve bunlara eklenen bağlantılar Honda firmasına ait benzinli hidrolik
makine ile yukarıya çekilmiştir. Bu şekilde Bayraklı Höyüğü ve çevresinde toplamda 19 sondaj yapılmıştır
(Öner ve Kayan, 2006; Kayan ve Öner, 2013) (Şekil 4). Bayraklı Höyüğü yakınlarında yapılan arıtma tesisi
toplama istasyonu inşası sırasında yapılan sondaj sonuçlarından da yararlanılmıştır (Ege Temel Sondajcılık,
1996). Bunun yanında Bornova Ovasında da toplam 9 adet delgi sondaj gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde
Yeşilova Höyüğü çevresinde de sayısı Yine DSİ ve diğer üniversite projelerinde yapılan sayısı 50’leri geçen
sondajlardan da yararlanılmıştır (Karadaş, 2012; Karadaş, 2014a; Karadaş 2014b). Bütün bu sondajlardan
alınan sediman örneklerinin tane boyu, kimyasal ve paleontolojik analizleri yapılarak, biriktikleri ortam
özellikleri belirlenmiştir. Bu değişen ortam özellikleri kronolojik bir şekilde düzenlenerek Bornova Ovası ile
Bayraklı Höyüğü çevresinde meydana gelen doğal çevre değişmeleri açıklanabilmiştir.
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3. Bornova Ovası ve Yakın Çevresinin Fiziki Coğrafya Özellikleri
İzmir iç körfezinin doğu ucunda yer alan Bornova Ovası bir kıyı ovası olup, D-B doğrultulu bir
çöküntü oluğu içinde şekillenmiştir. Diğer bir ifade ile Bornova Ovası İzmir Körfezi’ni oluşturan D-B
doğrultulu oluğun kara tarafında kalan bölümüdür (Şekil 1 ve 2). Ovanın kuzeyinde ve güneyinde dorukları
1000 metreyi aşan dağlık kütleler yer almaktadır. Kuzeyinde volkanik kayaçlardan yapılı Yamanlar Dağı
(1076 m), güneydoğusunda Üst Kretase flişlerden oluşan Kemalpaşa Dağı (1506 m) ve güneyinde Miyosen
göl tortullarının oluşturduğu Kalabak Tepe (379 m) ile çevrelenmektedir. Bornova Ovası, doğu bölümünde
yükseltisi 500 metreyi geçen Belkahve Eşiği ile sınırlanmaktadır. Günümüzde İzmir-Ankara karayolunun
geçtiği bu eşik, yüksek dağlar ile çevrili Bornova Ovası’nın tarihi çağlardan beri, iç kesimler ile gerek ulaşım
gerekse ticari amaçlı bağlantılar kurmasına imkân vermiştir. Bornova Ovası Batı Anadolu’nun horst-graben
sistemi içinde gelişmiş doğu-batı doğrultulu tektonik bir çukurluktur. Jeolojik anlamda Bornova Ovası Batı
Anadolu’nun temel yapısını oluşturan Menderes Masifi’nin kuzeybatısında ve KD-GB uzanımlı İzmir-Ankara
Mesozoyik jeosenklinal kuşağının güney kesiminde yer almaktadır. Ovanın güneydoğusunda sarp topografyası
ile dikkat çeken Kemalpaşa dağı ve doğuda yer alan Belkahve geçidi söz konusu kuşak içinde yer alır. Ova
çevresinde geniş alan kaplayan bu birimin alt seviyeleri daha çok kırıntılı, üst seviyeleri karbonatlı
sedimanlardan oluşur (Karadaş, 2012; Karadaş, 2014b) (Şekil 5).

Şekil 5. Bornova Ovası ve Bayraklı Höyüğü çevresinin jeoloji haritası.

Bornova Ovası, çevredeki yüksek kütlelerden ovaya ulaşan kısa, mevsimlik akışa sahip derelerin
getirdiği alüvyonların bu çukurluğu doldurmasıyla oluşmuştur. Bu derelerden Manda Çayı ve Kocaçay,
Bornova Ovası’nda akan ve İzmir Körfezi’ne dökülen en büyük akarsulardır. Bu akarsular Kemalpaşa
Dağı’nın kuzey kesiminin ve Yamanlar Dağı’nın güney kesiminin sularını toplayarak ovaya ulaşırlar. Ovaya
ulaştıkları kesimde eğim koşullarına uygun olarak batıya doğru akarak denize açılırlar.
Yaklaşık 50 km² (5 x 9,5 km) kadar büyüklüğü ile dikdörtgen bir şekli olan Bornova Ovası, çevredeki
yüksek kütlelerin eteklerinde gelişmiş birikinti konileri ile çevrelenmektedir. Ovada doğuya ve çevredeki
dağların yamaçlarına doğru gidildikçe bu konilerin üzerinde yükselti ve eğim değerleri artmaktadır. Ovanın
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doğuda Belkahve Eşiği’ne uzanan bölümünde yükselti 100 metrenin üzerine çıkmaktadır. Ova tabanını
çevreleyen bu koniler derelerin taşıdığı kaba unsurlu kolüvyonlardan, aşağı kesimdeki ova tabanı dolguları ise
siltli, kumlu birikimlerden oluşmaktadır (Şekil 2 ve 5).
Bornova Ovası Akdeniz makroklima bölgesi içinde yer almaktadır. Yılın büyük bir bölümünün kurak
geçtiği Akdeniz iklim koşulları altında ova ve ovayı çevreleyen alanda büyük ölçüde Akdeniz elemanlarından
oluşan bitki örtüsü gelişmiştir. Akdeniz ikliminin klimaks türü olan kızılçamların ve karaçamların alanı,
eğimin azaldığı alanlarda bugün son derece daralmıştır. Neolitik’e kadar uzanan yerleşme tarihi boyunca doğal
bitki örtüsü tahrip edilmiş, bu nedenle günümüzde kızılçam ormanlarının yerini büyük ölçüde makiler almıştır.
Bitki örtüsünün zayıf ve seyrek olması ve topografyanın da oldukça engebeli olması nedeniyle ovayı
çevreleyen alanda erozyon her zaman etkili olmuş dolayısıyla toprakta horizonlaşma gerçekleşmemiştir
(Karadaş, 2012) .
Bornova Ovası, Neolitik Çağ’dan bu yana insanların yerleşmek için tercih ettiği bir alan olmuştur.
Kuşkusuz bu süreçte Bornova Ovası’nın coğrafi konumu ve sahip olduğu coğrafi özellikleri büyük ölçüde
etkili olmuştur. Nitekim kent, kuzeyden Menemen ve doğudan Kemalpaşa ovaları ile Gediz Ovasının verimli
topraklarına, güneyden Melez Çayı vadisi ile Küçük Menderes Ovası’nın verimli topraklarına açılmaktadır.
Kentin tarımsal potansiyeli yüksek olan bu büyük ovalara yakınlığının yanı sıra kıyıda yer alması ve korunaklı
bir limana sahip olması, iklim koşullarının uygun olması gibi faktörler kentin cazibesini artırmış ve
kuruluşundan günümüze sürekliliğini sağlamıştır. Söz konusu coğrafi avantajlar sayesinde binlerce yıllık
yerleşme tarihine sahip olan ova tabanında günümüzde çeşitli yerlerde eski yerleşme kalıntıları bulunmaktadır.
4. Bornova Ovası ve Bayraklı Höyüğünün Arkeolojik Özellikleri
Son yıllarda Bornova ova tabanının orta kesimlerinde bulunan Yeşilova yerleşme yerinin kuruluş tarihi
8000 yıldan eskilere inmektedir (Derin, 2010). Arkeolojik araştırmalarla benzer yerleşmeler daha uzak çevrede
de bulunmuştur. Örneğin Kemalpaşa Ovasındaki Ulucak Höyüğü bunlardan iyi araştırılmış olanlardandır
(Derin ve Öner, 1996; Çilingiroğlu vd., 2004; Derin ve Batmaz, 2005). Buna göre, güncel bulgular Bornova
ve çevresinin Erken Neolitik çağlardan beri insanların yaşamak, yerleşmek için kullandığı bir alan olduğunu
göstermektedir. Yeşilova’nın 400 m kuzeyinde yer alan Yassıtepe Höyüğü ve İpeklikuyu Höyüğü ile birlikte
bu üç höyüğün bulunduğu 500 m çapındaki alan, İzmir'in Tarihöncesi Dönem yerleşim alanıdır (Derin, 2007;
Derin, 2009; Derin, 2010; Derin, 2012; Derin, 2013a; Derin, 2013b). Bornova ovasının kıyı kesiminde,
kuzeydeki Yamanlar dağı eteklerinde, bugünkü kıyıdan 600 m kadar içeride bulunan Bayraklı Höyüğünün
tarihi ise arkeolojik kazı ve araştırma verilerine göre Bronz çağına kadar inmektedir. Ancak asıl höyük dolgusu
büyük ölçüde klasik çağlara (M.Ö. birinci bin) aittir (Kayan ve Öner, 2013).
Bugün Bayraklı Höyüğü çevresinde İzmir’in yoğun yerleşme alanlarından biri olan Bayraklı semti
bulunur. Bugünkü Bayraklı, önce volkanik yapılı Yamanlar dağının dik yamaçlarında, güneye uzanan küçük
bir sırt üzerinde kurulmuş, zamanla yapılar doğuya ve batıya doğru dik yamaçları kaplamıştır. Bayraklı sırtının
güneydoğusunda, ondan dar bir çukurlukla ayrılan Bayraklı Höyüğü bulunur Eski İzmir, Smyrna veya
Tepekule adlarıyla da tanınan Bayraklı Höyüğünün temelinde, bugünkü deniz seviyesinden birkaç metre
yükseğe kadar andezit anakaya bulunmaktadır. Bunun üzerinde höyük dolguları ve yapı katlarının kalıntıları
20 m yükseklikte bir tepe (höyük) oluşturmuştur. Bugünkü şekliyle kuzeyde dik ve yüksek olan höyük güneye
doğru alçalır ve 2 m kadar yükseltideki bugünkü kıyı düzlüğüne birleşir (Şekil 3 ve 4). Elips şeklindeki
höyüğün KB-GD doğrultusundaki uzun ekseni 400 m, GB-KD doğrultusundaki kısa ekseni 200 m kadardır.
Höyüğün güney eteğindeki bir tatlısu kaynağı, buranın yerleşme yeri olarak seçilmesinde önemli bir neden
olmalıdır. Höyük temelindeki andezit kayalıklardan çıktığı anlaşılan kaynak, daha sonra Arkaik çağda bir
çeşme yapısı ile düzenlenmiştir (Kayan ve Öner, 2013).
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5. Holosen Jeomorfolojisi
Günümüzden 20000 yıl önce, son buzul çağı maksimumunda yüksek enlemlerde büyük miktarda
suyun buzullar şeklinde katı halde bulunması nedeniyle Dünya denizlerinin seviyesi günümüzdekine oranla
130 metre daha alçaktı (Waelbroeck ve ark., 2002; Brückner ve ark., 2010; Kayan, 2012) (Şekil 6). Bu durumda
Batı Anadolu kıyılarında da akarsular -130 metre aşağıdaki taban seviyesine bağlı akış gösteriyor ve kıyı
çizgisi de bu seviyeye bağlı olarak günümüzdekinden açıkta ve alçakta bulunuyordu (Kayan, 1996; Kayan,
2012; Öner, 1999) . Bornova Ovasının olduğu depresyon tabanı da -130 metredeki kıyı çizgisine göre
şekillenen alçakta bir kıyı düzlüğü halindeydi (Şekil 7). Son buzul çağı maksimumundan sonra sıcaklıkların
giderek artması ile buzullar erimeye ve denizlerin seviyesi giderek artmaya başladı. Deniz seviyesi
günümüzden 7000-6000 yıl öncesinde bugünkü seviyesine ulaşmıştır (Kayan, 1988; Kayan, 1999). Böylece
eski alçak düzlükler deniz suları ile örtülerek kıyı çizgisi karaya doğru ilerlemiştir. Bu gelişme sonucunda o
dönemde İzmir Körfezi dışında daha açıkta olan kıyı çizgisi, deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak İzmir
Körfezi ve Bornova Ovasının bulunduğu alana doğru ilerlemiştir. Özellikle Gediz deltası ve İzmir Körfezinin
bulunduğu alan geniş bir körfez haline dönüşmüştür (Şekil 7). Gediz deltası ve Bornova Ovasında kıyı
çizgisinin nereye kadar ilerlediği, bu alanlarda yaptığımız delgi sondajlarla belirlenmiştir (Karadaş, 2012;
Kayan ve Öner, 2015; Öner ve Vardar, 2018; Vardar ve Öner, 2018). Erken Holosen’de yükselen deniz
seviyesinin Bornova Ovası’nın aşağı kesimini de etkilediğini ve ovanın kıyıya yakın bölümlerinin sular altında
kaldığını ortaya koymaktadır (Kayan, 2000). Bu süreçte, Holosen öncesine ait karasal birikimler üzerinde
yükselen deniz suları 5500 yıl önce Bornova kıyılarına ulaşmış ve deniz bugünkü kıyıdan 1,5 km içeriye kadar
sokulmuştur (Karadaş, 2012; Karadaş, 2014a; Karadaş; 2014b). Bu dönemden günümüze kadar, zaman içinde
sadece 1,5 km lik bir kıyı şeridinin doldurulması kara tarafında etkin olan flüvyal süreçlerden kaynaklanmıştır.
Şöyle ki ovanın su toplama havzasının küçük olması, geriden gelen sürekli ve büyük bir akarsu olmaması
buraya malzeme taşınımının az olmasına yol açmıştır. Bu durum ise sığ bir kıyı ortamı olmasına rağmen
alüvyonlar ile hızlıca doldurulmasını engellemiştir. Söz konusu etkenler nedeniyle Bornova Ovası kıyılarında
delta tipi bir alüvyal gelişme gerçekleşmemiştir. Aynı şekilde Holosen’de yükselen deniz, transgresyonun
sonlarında (Orta Holosen) Bayraklı Höyüğü güneyinden doğuya ve küçük bir koy oluşturacak şekilde kuzeye
sokulmuştur. Ancak höyük alanının deniz suları ile kaplanmadığı veya bu alanın bir ada durumunda
bulunmadığı anlaşılmıştır (Şekil 8) (Karadaş, 2012; Kayan ve Öner 2013; Karadaş, 2014a; Karadaş; 2014b).
5.1. Bayraklı Höyüğü 2018 Yılı Paleocoğrafya Araştırmaları
Bornova Ovası ve Bayraklı Höyüğü çevresinde önceki yıllarda delgi sondaj yöntemli paleocoğrafya
araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Bunun bir devamı olarak 2018 yılında bu yazıya söz konusu olan delgi sondaj
yöntemli paleocoğrafya ve jeoarkeoloji araştırmalarımız yeniden başlamıştır. Yeni dönemin bu ilk çalışmaları
2018 yılı Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşmiştir. Bayraklı Höyüğü ve yakın çevresinde önceki yıllarda
(1996-1997-1998’de) 8 adet; Bornova Ovasında (2008-2011 yılları arasında) 9 adet olmak üzere 17 adet delgi
sondaj gerçekleştirilmiştir (Şekil 3, 4, 8 ve 9). Bir sondaj da Dokuz Eylül Üniversitesi adına yürütülen bir
projeye ait olup sonuçlarından yararlanılmıştır (Şekil 3; 10 numaralı sondaj). Aynı şekilde Bayraklı Höyüğü
ve Bornova Ovasında özel ve resmi kurumların yaptıkları derin sondajlardan da yararlanılmıştır. Bu
çalışmalara ait ayrıntılı sonuçlar dergilerde makale ve sempozyumlarda basılı bildiri olarak sunulmuştur (Öner
ve Kayan, 2006; Karadaş, 2012; Kayan ve Öner 2013; Karadaş, 2014a; Karadaş; 2014b).
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Şekil 6. Dünya denizlerinin seviye değişme eğrileri. 1)Son 450 bin yılda göreli deniz seviyesi değişmeleri. Grafik, Kuzey Atlantik
(siyah çizgi) ve Pasifik (gri çizgi) okyanuslarında birçok araştırıcı tarafından bentik organizmalarda yapılan δ18O izotop ölçümlerine
dayanmaktadır (Waelbroeck ve ark., 2002). 2) Son buzul çağı maksimumunu izleyen yaklaşık 20 bin yılda iklim ve deniz seviyesi
değişmeleri (Kayan, 2012). 3) Son 7000 yıldaki Doğu Akdeniz (Yunanistan- Türkiye-İsrail ve Mısır) kıyılarında deniz seviyesi
değişmeleri (Brückner ve ark.,2010).
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Şekil 7. İzmir Körfezi ve Çevresinde Holosen transgresyonu öncesi son buzul maksimumundaki (~20000 yıl önce) -130 m’lerdeki kıyı
çizgisine göre şekillenen kıyıların tasviri (üstte), Holosen transgresyonu sonlarındaki kıyı çizgisi (7000-6000 yıl önce) (ortada) ve
Günümüz kıyı çizgilerini ifade eden (altta) rekonstrüksiyonlar.
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Şekil 8. Bornova Ovasında Holosen transgresyonu sonlarında (GÖ 7000-6000 yıl) Orta Holosen’de kıyı çizgisi bugünküne oranla 1,52 km kadar içeriye sokulmuştur. Bu dönemde bile Bayraklı Höyüğü bir ada durumuna dönüşmemiştir.

Bayraklı Höyüğü kazı projesi kapsamında 2018 yılında höyük ve çevresinde yeniden çalışmaya
başlanılmıştır. Yeni dönemdeki ilk çalışmalarımız 2018 yılı Nisan, Mayıs ve Ekim aylarında gerçekleştirilmiş
olup toplam 11 yeni delgi sondaj yapılmıştır (Şekil 4 ve 9). Bu delgi sondajların ön değerlendirmeleri arazide
yapılmış, uygun seviyelerden analizler için sediman örnekleri alınmıştır. Önceki yıllara ait sondajlara göre
ulaşılan ilk sonuçların kontrolü ve yeni verilerin elde edilmesini amaçlayan yeni delgi sondajların ön sonuçları
ortaya konmuş olup analizler tamamlandıkça daha ayrıntılı olarak yorumlar yapılacaktır. Yeni sondajlar 2018
yılı 01 sondaj numarası ile (BYR 2018-01) ifade edildiği gibi genel Bayraklı sondajları olarak önceki
sondajlara eklenerek de numaralandırılmıştır (BYR 09).
Yeni döneme ait ilk beş sondaj Bayraklı Höyüğü güneyinde, üçü doğusunda dördü de kuzeyinde
gerçekleşmiştir (Şekil 4 ve 9). Höyüğün güneyinde yapılan beş sondajın sonuçları önceki yıllarda yapılan
sondajlarla uyumlu olmuştur. Güneydeki BYR 2018-01 (BYR 09) numaralı sondajda yüzeyden itibaren 900
cm derine inilmiştir. Bu sondajın bulunduğu yüzey eski seviyeye oranla 2,5 metre kadar kazılmıştır. Sondajın
ilk 2 metresi karasal höyük materyali, 2-4,7 metreleri denizel kökenli kıyı bataklığı, 4,7-6 metreleri denizel ve
son 3 metresi Holosen öncesi karasal sel birikintilerinden oluşmuştur. Karasal sediman üzerinde kalan 5-6
metre derinlikler arasındaki bölüm dökülmüş olup olasılıkla kaba unsurlu denizel sedimanlardan oluşmuştur.
Önceki çalışmalarımızda BYR 1, 7 ve 8 numaralı sondajlarda rastladığımız volkanik kül katmanına (Öner ve
Kayan, 2006; Kayan ve Öner, 2013), bu sondajımızın 3,6-3,7 metrelerinde rastlanmıştır. Volkanik külün
varlığı bu kısımdaki denizel ortamın giderek kapalı bir sığ su ve bataklık ortama dönüştüğünü göstermiştir
(Şekil 9). Bu seviyeden önceki sondajlarda alınan kül örneklerinin element analizi Santorini külleri ile uyumlu
sonuçlar vermiş olup Minoan püskürmesi dönemine aittir (Sullivan, 1988; Guichard vd., 1993; Vardar ve Öner,
2016a; Vardar ve Öner, 2016b). Volkanik kül katmanı çalışmalarımızda stratigrafik bir kılavuz seviye olarak
da değerlendirilmiştir.
Bayraklı Höyüğü güneyindeki BYR 2018-02 numaralı sondaj biraz daha batıda, kazı alanının
sınırlarına yakın yapılmış olup bugünkü yüzeyden yaklaşık 3 metre kadar aşağıdaki kazı çukuru zemininden
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başlamış ve 7 metre derine inilmiştir. İlk 1 metresi höyük toprağı ile karışık kazı dolgusundan oluşmuştur.
Sondajın 1-5,5 metreler arası ince taneli denizel sedimanlardan oluşmuştur. Son 1,5 metrelik bölüm de
transgresyonu öncesi karasal sedimanlarla devam etmiştir. Bu sondajın bulunduğu nokta kıyı kordonu ile
sınırlanan kıyı gölü dışında bulunduğu için daha derin, açık bir deniz ortamını yansıtmış ve volkanik kül
katmanına bu nedenle rastlanmamıştır (Şekil 9).

Şekil 9. Bayraklı Höyüğü çevresinin günümüz ve Orta Holosen paleocoğrafyası. Höyüğün güney ve kuzey kesimlerdeki kıyı gölü ve
bataklıklarda çökelip korunan Santorini volkanının küllerine rastlanmıştır.

Biraz daha doğuya doğru yapılan BYR 2018-03 (BYR 11) numaralı sondaj buradan geçen kanal
betonuna denk gelmiştir. Bu nedenle hemen yakınında BYR 2018-04 (BYR 12) sondajı gerçekleştirilmiştir
(Şekil 4 ve 9). Bu sondajda 7,25 metre derine inildiğinde sert bir zeminde kalınmış ve daha fazla
ilerlenememiştir. Muhtemel andezit ana kaya olabilir. Ana kaya üzerinde ise kaba kum ve çakıl gibi kaba
unsurlardan oluşan birim yer almış, ancak büyük bölümü sondaj ucundan dökülmüştür. Kaba unsurlu birim
muhtemelen güneydeki göl ortamını oluşturan kıyı kordonu malzemesidir. Bu birimin üzeri yaklaşık 5,5 metre
derinliklerde kıyı gölünün tabanı durumunda organik bataklık sedimanı ile kaplı olup volkanik kül katmanını
içermektedir. Volkanik kül katmanı ince taneli gri renkli kumlu sedimanlarla örtülmüştür. Kül katmanının
varlığı açık denize kapalı bir kıyı gölünün varlığını gösterir. Yüzeyden itibaren 3 metrelik kahve renkli kumlu
birim ise muhtemelen kanal yapımına bağlı yapay dolguya aittir.
Antik çeşme yapısı önünde yapılan BYR 2018-05 (BYR 13) numaralı sondaj kazı çukurluğunda
yapılmıştır. Bu nokta deniz seviyesinin altında olan bir yüzeydedir. Sondajın 2,6 metresinde volkanik kül
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katmanı geçilmiştir. Daha aşağı seviyelerdeki kaba kumlu gri renkli birimler volkanik külün birikmesini
sağlayan göl ortamını sınırlayan kıyı kordonlarına aittir. Üstteki kahve renkli kumlu birimler ise flüvyal
kökenlidir. Deniz seviyesi altında karasal birimlerin varlığı, Holosen transgresyonu ile bugünkü seviyesine
yükselen denizin bir kalıntısı olan kıyı gölünün içinde biriken volkanik küllerin deniz seviyesine kadar karasal
akarsu sedimanları ile örtülmesi, deniz seviyesinin bu dönemde alçaldığının işaretidir. Buradaki volkanik
küllerin, Santorini külleri ile benzer olduğu belirlenmiştir (Vardar ve Öner 2016a, Vardar ve Öner 2016b).
Santorini volkanının Minoan püskürmesi günümüzden 3640 yıl öncelere ait olduğu düşünülürse, Batı Anadolu
kıyılarında Bronz Çağı dönemine karşılık gelen regresyon dönemi ile uyumludur (Şekil 6) (Kayan, 1997). Bu
durumda Bornova Ovası ile Bayraklı Höyüğü kıyılarında deniz seviyesinin Bronz Çağında alçaldığı anlaşılır.
Deniz seviyesinin bugünkü seviyesine tekrar yükselmesi ise hızlı alüvyon birikimi nedeniyle kıyı çizgisinin
karaya doğru ilerlemesinde etkili olamamıştır.
Bayraklı Höyüğü doğusunda yapılan BYR 2018-06 (BYR 14) ve BYR 2018-07 (BYR 15) numaralı
sondajlarda yüzeyden 3 metrelere kadar höyük materyali içeren kültür katmanları geçilmiştir. Bu seviyelerden
7,5 – 8 metrelere kadar ise koyu gri-siyahımsı renkli kum oranı fazla sedimanlar yer almıştır. Büyük olasılıkla
bu birimler denizel ya da deniz seviyesinin etkisinde kalan fluvial kökenli sedimanlardan oluşurlar. Ayrıntılı
mikrofosil analizleri ile bu sedimanların ortam özellikleri kesin olarak belirlenebilecektir. Daha alt seviyelerde
ise kahverenkli kaba unsurlu birimler yer almış olup karasal akarsu sedimanlarına karşılık gelirler. Önceki
çalışmalarımızda hazırlanan batı-doğu yönlü kesitte bu hattaki sondajlar yeniden birlikte değerlendirilmiş olup
denizel birimlerin nereye kadar sokulduğu yorumlanmıştır (Öner ve Kayan, 2006; Kayan ve Öner, 2013). Aynı
şekilde bugünkü deniz seviyesi altında fluvial kökenli sedimanların varlığı Bronz Çağındaki regresyonun
göstergesidir (Kayan, 1997) (Şekil 6, 10 ve 11).

Şekil 10. Bayraklı Höyüğü Batı-Doğu yönlü kesiti.
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Höyüğün kuzey ve kuzeydoğusunda yapılan sondajlarda [BYR 2018-08 (BYR 16A-E); BYR 2018-09
(BYR 17); BYR 2018-10 (BYR 18); BYR 2018-11 (BYR 19)] (Şekil 4 ve 9) yüzeyden 4,5 metre derinliklere
kadar seramik parçası ve yapı kalıntıları gibi insana ait katkıların da bulunduğu karasal kökenli fluvial
birimlerden oluşmuştur. Sondajların 4,5 ile 7 metreleri arası denizel sedimanlar yer almaktadır. Bol denizel
kökenli kavkıları ile gözlenen bu sedimanlar sığ deniz ortamını yansıtır. Sondajların 7 ile 9 metrelerden daha
derinlere doğru transgresyonu öncesi karasal sel birikintilerine geçilmiştir. Denizel birimle karasal sel
birikintileri arasında ise kıyı bataklığı birimi yer almıştır (Şekil 11).

Şekil 11. Bayraklı Höyüğü kuzey etekleri boyunca hazırlanan kuzeybatı-güneydoğu yönlü kesit.

Denizel sedimanlar Bayraklı Höyüğü kuzey etekleri boyunca biraz daha batıya sokulmuştur. Kuzeyde
bugünkü çocuk parkı ve basket sahası ile höyük arasında kalan kısımda yapılan BYR 2018-13 (BYR 21)
numaralı sondaj noktasında 1 metre derinliğe kadar düşerek oldukça sığlaşan denizel ortam BYR 2018-12
(BYR 20) numaralı sondaj noktasında kıyı bataklıkları ile son bulmuştur (Şekil 4 ve 9). Burada dikkati çeken
bir diğer konu da BYR 2018-08 (BYR 16) sondajında ilk dört noktada 1,5 ile 4,5 metreler arasında yapı
temellerinde kalınmış ve ilerlenememiştir (Şekil 11). Höyük kuzeydoğusunda kazı ile açığa çıkarılan yapı
temellerinin bu yönde devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu kesimde yükselti değeri 3 metre kadardır. Buna göre
deniz seviyesinin 1,5 metre daha aşağısında yapı temellerinin bulunması, deniz seviyesinin Bronz Çağı
regresyonu ile alçaldığının bir başka kanıtı olarak değerlendirilebilir (Kayan, 1997).
Bayraklı Höyüğü çevresinde, daha önceki ve 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz delgi sondajlar birlikte
değerlendirilmiştir. Genel bilgilerimize göre günümüzden 20.000 yıl önce son buzul maksimumunda -130
metre aşağıda bulanan deniz seviyesine uygun kıyı çizgisi İzmir Körfezi açıklarında bulunmaktaydı. Bu taban
seviyesine göre karasal sedimanlarla şekillenen geniş bir ova yüzeyi bulunuyordu. Buzulların erimesiyle
başlayan deniz seviyesi yükselmesi sonucu günümüzden 7000-6000 yıl önce kıyı çizgisi Bornova Ovasına
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doğru ilerlemiş ve Bayraklı Höyüğünün bulunduğu sırtı çevrelemiştir. Ancak bu sırt kuzeybatısından
anakaraya bağlı olup hiçbir şekilde denizle tamamen kaplanıp ada durumunu almamıştır. Bu yönde daha çok
kıyı bataklıkları bulunmuştur (Şekil 9). Orta Holosenden itibaren deniz seviyesi yükselmesi durunca, bu kez
dağ derelerinin taşıdığı alüvyonlarla sığ deniz ortamı dolmaya başlamış, kıyı çizgisi körfeze doğru ilerlemiştir.
Bornova Ovasında büyük bir akarsu bulunmadığı için daha çok yağışlara bağlı ve kaynak suları ile beslenen
küçük akarsular bugünkü kıyı çizgisine kadar taşıdıkları alüvyonlarla kıyı bölümünü doldurmuşlardır. Bronz
Çağında Batı Anadolu kıyılarında gözlenen birkaç metrelik deniz seviyesi alçalması Bayraklı kıyılarında etkili
olmuştur. Bu dönemde sığlaşan ve açık denizden kıyı kordonuyla sınırlanan kıyı gölü ve kıyı bataklıklarında
Santorini volkanının Minoan püskürmesine ait küller birikmiş ve korunabilmiştir. Bu olay kıyı bölümünün
daha çabuk karasal dolgularla kaplanmasına neden olmuş ve yeniden günümüz seviyesine yükselen deniz,
tekrar içeriye fazla sokulamamıştır.
6. Sonuç
Delgi sondaj yöntemli paleocoğrafya araştırmalarımız sonucunda Holosen’de yükselen denizin
Bornova Ovası ve Bayraklı çevresine transgresyonun sonlarında (Orta Holosen: Günümüzden 6000 yıl kadar
önce) ulaştığı, fazla arızalı olmayan, pre-Holosen karasal bir dolgu yüzeyini kapladığı belirlenmiştir. Bu
süreçte Holosen öncesinde ova tabanında biriken karasal birikimler üzerinde yükselen deniz sularının Bornova
kıyılarına ulaştığı ve yaklaşık bugünkü kıyıdan 1,5 km içeriye kadar sokulduğu belirlenmiştir. Bayraklı
Höyüğü güneyinden doğuya sokulan denizin, kuzeye doğru daha sığ ve küçük bir girinti yaptığı anlaşılmıştır.
Doğudan ve kuzeyden gelen derelerin getirdiği kaba kumlu akarsu birikintileri bu sığ körfezi hızla
doldurmuştur. Dolgu yüzeyi höyük alanı çevresinde bugünkü deniz seviyesinin 2-3 m kadar altındadır. Bu
yüzey üzerinde denizel sedimana rastlanmamıştır. Buna göre Bayraklı höyük alanı hiçbir zaman bir ada
durumunda bulunmamıştır. Höyük güneyinde ve kuzeyindeki dalga ve akıntı etkisinde olmayan
çukurluklardaki sığ su ortamlarında volkanik kül bantları belirlenmiş ve bu küller Santorini (Thera) volkanının
Minoan patlaması (GÖ 3640 yılları) ile ilişkilendirilmiştir. Bu kül bandı çalışmalarımızda kılavuz seviye
olarak değerlendirilmiştir.

TEŞEKKÜR: Bayraklı Höyüğünde süren çalışmalarımızın başlamasına vesile olan Rahmetli Hocamız Prof. Dr.
Ekrem AKURGAL’ı saygıyla anıyoruz. Yeni dönem çalışmalarımızda bize sağladığı çalışma ortamı ve işbirliği nedeniyle
Bayraklı Höyüğü kazı başkanı Prof. Dr. Cumhur TANRIVER’e teşekkür ediyoruz. Bayraklı Höyüğü çalışma alanını da
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