T.C. KÜLTÜR BAKANLIGI
ANITLAR VE MOZELER GENEL MOOORLOGO

,

TOPLANTISI
i

ANKARA -25-29 MAViS 1992

Sayfa
Berna ALPAGUT
(Bursa)-1991

1

YALÇINKAYA
1991 Karain

23

YALÇINKAYA
1991 Öküzini

43

Erksin GÜLEÇ
1991

59

Mehmet ÖZDOGAN,
ÖZDOGAN, Isabella CANEVA
Michael K. DAViS, Alpaslan KOYUNLU
1991
Çayönü

81

Isabella CANEVA
Salvage Excavations At Yayvantepe-Til Huzur

107

Michael ROSENBERG
The Hallan Çemi Exeavation 1991

117

Ufuk
1991

Höyük (Aksaray

Köyü) Kurtarma
131

Refik DURU
Höyücek

- 1991

Guillermo ALGAZE, Adnan MISIR
of California Excavations and
Surveys At
Höyük 1991

147"

155

1991

175

Antonio SAGONA
BüyüktepeHöyük 1991

;

193

1991 Dönemi

ve Restorasyon
199

Marcella FRANGlPANE
The Results of the 1991 Campaign At Arslantepe-Malatya

·213

YENER
Göltepe

Sezonu

Hüseyin SEVER
Zank Höyük Kurtarma

231
- 1991..

247

Oliver PELON, Aksel
Porsuk'ta Dört
Mevsimi (1986-1989) Genel

....... 159

Metin .AKYURT, Bahattin DEVAM, HayatERKANAL,
TubaOKSE
1991 Gimavaz

267

AliyeÖZTAN
1991
Acemhöyük

281

SedatALP
Konya-Karahöyük 1991

301

Sachihiro OMURA
1991
Kaman-Kalehöyük

307

Peter J. NEVE
1991
CemalPULAK
Ulu Burun
Jürgen SEEHER
Demireihüyük Nekropol
IV

ve Onanm

327

1991
1991

347
Sonuçlan

365

Manfred KORFMANN
1991
Troia

381

M. Taner TARHAN, Veli SEviN
Van Kalesi ve Eski Van
Altan ÇiLiNGiROGLU
Van Ayanis
Kalesi

1991

.407

1990-1991

.431

OktayBELLi
1991
Anzaf Urartn Kaleleri

441

Altan ÇiLiNGiROGLU
Van-Dilkaya

469

Machteld J. MELLINK
Report on 1991 Activities

493

ERKANAL
1991 Panaztepe
Sonuçlan

495

G. Kenneth SAMS
Gordion Archaeological Activities, 1991

503

1991
Onanm

ÖZGÜNEL
(Apollo-Smintheus

Wolfgang RADT
Pergamon 1991

ve
509
515

v

1991 YILI
TAPINAGl)

(APOLLO-SMINTHEUS
VE
ÖZGÜNEL*

Kültür
1980
bu yana
Çanakkale ili
ilçesine
köyündeki Apollonve onanm
1991
yaz aylannda
Smintheus
15 Temmuz-If) Eylül tarihleri
devam
baÇanakkale Müzesi arkeologlanndan Erhan Oztepe temsil et1991
madde ve manevi
ötürü
bu
sunmak bizim için büyük bir
1991
da adlan belirtilen ekip ile
Yük...M imar Restoratör Fuat Gökçe ODTÜ Mim. Fak. Res. Ana Bilim
Uyesi.
Serarnik/Restoratör, Mim. Sinan Üni. Güzel SanatDr. Gül
lar Fak. Seramik Ana Sanat
Üyesi /
Mim. Zeynep Aktüre, ODTÜ. Mim. Fak. Res. Ana Bilim

M.A.

Arkeolog Nalan Gürsoy, Eda Akyürek, A.Ü. DTCF. K. Ark. M.A.
Dr. Özgül Akan,
Yurdakul Biçer, hesap

Hekimi, Ankara
sorumlusu/Bilkent Üniversitesi, Ankara

A,Ü. DTC Fak. K. Arkeoloji Ana Bilim
Tayyar Gürdal, Burak Tüzün, Sultan
•

Prof. Dr.

ÖZGüNEL. Dil ve
ANKARA.

olarak:
Biçkes

Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim

509

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fak. Seramik Ana Bilim
Hilal Sever.
Ataner Koçak, Hakan Anay, Mehlika
ODTÜ. Mim. Fak.
ile Mühendislik Fak. Makina bölümünden de
Ozgünel üye
olarak
ve
1991

iki bölümde toplamak

l.
II.

I.
I.a. Nekropol
1989 ve 1990
600-700 m
da yer alan ve köylülerce Pazardere mevkii olarak
zeytinliktepe üzerinde sürdürülen nekropol
bu
da devam
ve
geçen
gibi parlak ve bol mezar ve buluntulu sonuçlara
1991
nekropol
geçen
yönünden
Söz konusu alanda toplam dört
sondaj
Sondajlarda alan yüzey ölçümü 5x5 m olarak saptansondaj
kendi içlerinde Ix1 m lik gridlere
tür.

1. nolu sondaj:

35 cm derinlikte kuzeyyönünde tahrip
kireç
bir lahit
biçimindeki lahit
hemen
ise zeytinlik sürülmesi
tahrip
ve
bir gömüye ait
iskelet-kemik
Bu
iskelet
çevresinde sürdürülen
50 cm derinlikte yine büyük bir
sürme
bir basit
gün
Mezar hediyesi olarak bu gömüden
cak durumda olan cam
profillerinden bun5 adet göz
Bu parçalar etüdlük nitelikte
halde
deposunda
1m
kadar sürdürülmesine
hiçbir görnil ve buluntuya
ve ana kayaya
için
ve alan zeytinlik sahibine verilen garanti üzerine
1 nolu sondaj, 1 nolu mezarda iyi
durumdaki 4 adet cam
envanterlenerek
Çanakkale Arkeoloji Müzesi'ne teslim

2. nolu sondaj:
rinde
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"O" kotundan -35 cm

ve
açma

yine 5x5 m ölçüle-daha sonra

ele geçen
buluntulardan
Bu buluntular
içinde döküntü Roma-Bizans seramik parçalan ile bir küçük
vo1üt
gün
-7S cm derinlikte ise olabir mezar steline ait mermer
ele
-9S cm
kotunda ise
Bunlar
önceki
ele geçen niteliksiz mezar örnekleri olarak
ancak
temizlik ve
sonunda
önce tahrip
ve
halinde
mezar
olduklan

3. ve 4. nolu sondaj: 1 2 nolu sondajlann
yine SxS
boyutlannda
-SOcm kotunda ana
ve çabu sondaj açmalannda da son verilerek zeytinlik alan
rak eski konumuna
1989
bu yana devam eden nekropol
belirlemek
ile Pazardere mevkiindeki
son verilerek
yeralan ve zeytinlik olarak tanma
olan
yöreye SO-60 m
olarak
alana
ve sondaj
üzerinde de SxS m boyutunda üç ayn sondaj açmaBöylece nekropol
sondaj
onu

5. nolu sondaj:

kenanna
bir kesimde
20-30 cm derinlikte bir mezann kenar
belirleyen bir
örgüye
Bu örgü yine
önceki
gibi spolyen bir
birikimi içermekteydi.
veya 2.
çevresi
ve üstü kireç
düzgün kapaklarla örtülü idi. Ancak mezar içinde
temizlik
bu nolu mezaönce
onaya
Mezar içinde
çok
bir iskelet
Sondaj-SO-60 cm kokaya zeminle son
ve daha sonra

6. nolu sondaj: S nolu
nnda
bu sondaj da

tekrar SxS m boyutlaaçmada-40-S0 cm derinlikte ana kayaya
olan

7. nolu sondaj: 6. nolu
da
bu sondaj

güneyinde
nekropol
-30-40 cm kotuna
ve ana kayaya
da
ve

8. nolu sondaj: S. nolu
açmada da -70 cm derinlikte yine ana kayaya
sonra

ölçülerde
bu
Bu alan da
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9. nolu sondaj:
sondajlan içersinde en güney kenarda
bu sondaj da, -50 cm kotunda rastlanan ana kaya ile son
tur.

10. nolu sonda}:
alanda en kuzeyde
bu son sondaj açmaile 1989
bu yana sürdürülen nekropol
son verilBu alanda ise -40 cm kotunda yine ana kayaya
1991
içinde planlanan nekropo1
1992
içinde tekrar söz konusu
belirleme
devam
edilecektir.
Nekropol

bize

bilgileri

1989-90
tanmsal
alanlar zaman içinde
rip
Bu tahribat
mezarlar
büyük
köylüler

çevre olarak belirlenen.
çok
içlerine konan aryollardan eski eser

Pazardere mevkii 1 nolu sondaj tek bir mezar (L.nolu) ve dört adet
ortaya koybuluntusu ile çevrenin nekropol

I. b
Bilal

mengenesi
ve
Geçen
da
ve Müzeler Genel
mengenesi, bu
programlan içinde yer
yeralan bu
merkezde ana
ve üç çevresini saran ek
söz konusu
bir depo-müze olarak
Bu nedenle önce tüm
bir rölevesi
ve
sonra da ana
tek
baz
yeni
bir uygulama ve restorasyon projesi
Söz konusu proje gertakdirde,
temelleri üzerinde depo olarak
ve
kuzeybau uzun ve dar kenarlan ortaya
Bilal
çevresindeki
duvarlannda
Ek
duvarlan
sit mimari eleman ve
512

yer alan ana eski
(1927)
Bu
ile ek
ait mermer parçalar
duvarlarda
mermer ve andeparçalar toplanarak
bir gözlem

Söz konusu ek

tahribattan az

verilen zarar 1964
gözlendi.

Ali

Ele geçen mimari parça ve
Bir sima
2. Bir kaset
3. Bir sütun tamburu
4. Mermer palmetli parça; ile birçok bimari ornametli parçalar
ile
cella duvarlanna ait olabilecek mimari mermer blok
ile yine Bizans
fonksiyon
mimari bloksonra
lar. Aynca kuzey yönündeki
ve sonra terk edilen iki küçük bir büyük
da
duvar örgüsü olarak gün
Bu gün bu
in situ olarak yerlerinde
arka bahçe alagüneyde
ve yan yana
ölçüleri 3.50 x 6.50 m olan açmalarda
sürdürüldü.
rnengeaçmada
taban topnesinin güney bahçe
seviyesine kadar 0-2.20 m kotunda
son verildi,
zamanda bu seviyede taban suyuna da
ikinci sondaj da -80 cm lik seviye içinde
yine Bizans
çanak çömlek bol miktarda gün
-80-96 cm seviyesinde ise çok ilgi çekici sonuçlar verebilecek iki
gelmesi bizleri
Bunlar büyük bir
1.0. V.
ait olabilecek terra-cotta anteile çan kiremidi
Söz konusu buluntular yörede
Sminterken döneme ait bir kamu
heion'da
akla getirme.ktedir.
-110-215 cm
miktarda
önceki
lerle dolduruldu.
1991
içinde:
edilecektir.

su

yine Bizans ve Roma
bol
ile birlikte
son verilerek, alan daha
toplanan yonga-hurda mermer döküntü-

arkeolojik
son verildi. 1992
mengenesi cevresi ve ana
iç

devam

II. Apolle Smintheus
1989

ancak
çözülemeyen
Bu
da
problemlerden ötürü geç
Otomarsan (Mercedes-Türk)
ve Çanakkale
re'nin (Kültür
Kültür ve Tabiat

bu

da devam
parasal
büyük ölçüde

Koruma Genel

ile
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1990
nm
lanan tüf temel

andesit
Bu
koruma

devamla onaise 1989
devam

istenen anastylose
ikinci bölümü olarak plünlanan Krepis andesit
bu
ki
içinde büyük ölçüde
merdiven
10.
dek
yukan 9O'a
yapay andesit kre1 üst andesit basamak
1992
pis bu
Konservasyon
Bu
üzerinde

amaç,

iki dar cephelerinde
ve
özellikle tüf temel
önlenmesini

yöntem, Yük. Mim. Res. Fuat Gökçe
dan
gözetiminde
koruyucu madde
Hava ve
hiçbir biçimde yapay ve kimyasal maddeler
kum
ile püskürtülen eriyik, tüf tozu,
kireç ve oksit
koruma
sonunda, korunan
boyadan
en az üç
söz konusu
etkilenmemesi
i 992
söz konusu anastylose
devam edilecek,
menner basamaklar yerlerine konacak ve stylobat üzerine ise ilk kaide
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