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Anadolu’nun
ilk şehri 5 bin
yıl sonra gün
yüzüne çıktı
ESKİŞEHİR’DE HEYECAN
YARATAN KEŞİF

Eskişehir Seyitgazi’deki Küllüoba Höyüğü’nde yapılan arkeolojik kazılarda, milattan önce
3 bin yıllarına dayanan Anadolu’nun ilk şehir yapılanması keşfedildi. Kazı başkanı Doç.
Dr. Murat Türkteki, alanın 5 bin
yıl önce ilk şehirciliğin başladığı yerlerden birisi olduğunu
söyledi. Türkteki “Kazılarda,
insan iskeletlerinin yanında
bir çömlekte yaklaşık 2.5 milyon zarife otu tohumu bulduk.
Zarife otu, bugün tıp alanında
aromatik olarak hâlâ kullanılan bir bitki” dedi.
ORGAN BAĞIŞI
Boyut : 5 * 16 cm
Üretim Tarihi : 13 AğustosHAYATA
2019 Salı
BAĞLADI
Telif Hakkı Sahibi İstanbul Karar Gazetesi
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Yayınıdır.

adlı sergi, çarşamba günleri hariç her
gün 22 Aralık’a kadar Sadberk Hanım
Müzesi’nde görülebiliyor. Kitap sanatkonusunda
uzman Prof. Dr. Zeren
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hattatlarının elinden çıkma Hilye-i Şerif, veciz sözleri ve duaları içeren hüsn-i
hat levhalardan oluşan 200 eser yer
alıyor. Sergide yer alan eserler arasında Seyyid Ahmed b. Abdurrahman’nın
1201’de (1786-87) kopyaladığı Kur’ân-ı

tan III. Selim’in tuğrası, Bağdatlı hattat
Derviş Ali Talibzâde’nin elinden Delâ’ilü’l – Hayrât’ta karşılıklı üç sayfada altın
ve vişne rengi cetvel içine bol yeşil yapraklı pembe gül ve goncalardan oluşan
yapıtlar yer alıyor.

Şehir : İstanbul

1996 yılında başlatılan kazılarda milattan önce 3 bin yılına uzanan taş sanduka ve çömlek mezar olmak üzere toplam 20 mezar alanı belirlenmişti.

Höyükten 5 bin yıllık
ilk Anadolu şehri çıktı

Eskişehir’deki Küllüoba Höyüğü’nde yapılan arkeolojik kazılarda, milattan önce 3 bin yıllarına dayanan Anadolu´nun ilk şehir
yapılanması gün yüzüne çıkarıldı. Kazı başkanı Murat Türkteki alanın şehirciliğin başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak
‘’Kazılarda, hayvan ve insan iskeletlerinin yanı sıra bir çömlekte yaklaşık 2,5 milyon tane zarife otu tohumu tespit ettik’’ dedi.

E

skişehir’in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba Höyüğü’nde yapılan arkeolojik
kazılarda, milattan önce 3 bin yıllarına
dayanan Anadolu´nun ilk şehir yapılanması gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 5 bin
yıllık insan ve hayvan iskeletlerinin de
bulunduğu kazılarda, yerleşme planının
ortaya çıkarıldığını ifade eden kazı başkanı Doç. Dr. Murat Türkteki, “5 bin yıl
önce ilk şehirciliğin başladığı yerlerden
birisi. Kazılarda, hayvan ve insan iskeletlerinin yanı sıra bir çömlekte yaklaşık
2,5 milyon tane zarife otu tohumu tespit ettik. Zarife otu, bugün tıp alanında,
aromatik olarak hala kullanılan bir bitki.
Ayrıca 4 ve 14 yaşlarında 2 insan iskeleti

Boyut : 24 * 27 cm
Üretim Tarihi : 13 Ağustos 2019 Salı
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ınırlı sayılı insanoğlunun tanımlarından
biri de “haddi aşmak” olabilir mi? Elbette
olabilir, oldu, oluyor ve olacak.
Bazı hadler kişiseldir, istediğin gibi

daha çıkarıldı” dedi. 1996 yılında başlatılan kazılarda milattan önce 3 bin yılına
uzanan taş sanduka ve çömlek mezar
olmak üzere toplam 20 mezar alanı belirlenmişti. Küllüoba Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Türkteki, bitişik
nizam evlerden oluşan şehir yapılanmasında yönetici sınıfın ayrı ve daha büyük
evlerde oturduğunun tespit edildiğini
kaydederek “Burada avluya bakan, dış
taraflarında savunma niteliği olan birbirine bitişik yapılardan bahsedebiliriz.
Bu yapılar, kamusal yapıları da içeriyor.
Dolayısıyla biz burayı, ‘Yukarı Şehir’
olarak adlandırıyoruz. Aşağı kısımda ise
daha çok konut yapıları bulunuyor. Bu

Hadler

da aslında, sosyal organizasyonun, sınıflaşmanın ve bir yönetici sınıfın burada
var olduğunu gösteriyor. Şehirleşmeyle birlikte artık sınıflar ortaya çıkmaya
başlıyor. Bu sınıfların bir organizasyonu
var. Burada biz özellikle yöneticilere ait
bazı yapılar ortaya çıkardık. Bunlardan
bir tanesi, 31 metre uzunluğunda ve 24
metre genişliğinde yönetici yapısı. O
dönem için oldukça büyük ve anıtsal bir
yapı” ifadelerini kullandı. Kazı alanında
bulunan 2 insan iskeletinin ardından
çömlek mezar içerisinde 2-4 yaşlarında ve 13-14 yaşlarında iki iskelet daha
bulduklarını kaydeden Doç. Dr. Murat
Türkteki çocukların anne karnındaki fe-

galiba zaid olur. Ki İslam dini bağlamında fâkihler, müfessirler, kelamcılar bunu
yüzlerce yıldır çok geniş perspektifler
içinde yapmaktadır.

tüs pozisyonunda gömüldüğünü söyledi.
Çalışmalarda sadece mimari bulguları,
çanak-çömleği veya iskeletleri değerlendirmediklerini anlatan Doç. Dr. Türkteki, hala tıp alanında kullanılan zarife
otundan 2,5 milyon adet bulduklarını
belirtti. Türkteki “İnsana ait her şey ve
onun dışında, o gün burada olan her
şey bizim ilgi alanımız. Dolayısıyla hayvan kemiklerini de bitki kalıntılarını da
analiz ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Uluslararası antropologlar, zooarkeloglar, arkeobotani uzmanlarıyla birlikte
çalıştıklarını aktaran Türkteki, kazı çalışmalarının yalnızca bölgesel değil uluslararası bir değer olduğunu vurguladı.
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