APOLLON SM~NTHEUS TAPINA~PNIN
F~GURLU SUTUN TAMBURLARI (ONRAPOR)
ORHAN B~NGÖL
Hellenistik dönemin mimarl~k tarihinde çok önemli bir yeri
vard~r. Bu dönemde mimarlar görgü, bilgi ve deneyimlerini yap~tlar~nda amaç, plan ve ayr~nt~~olarak kayna~t~rm~~~ve onlar~~hem kendi
dönemlerine hem de sonraki dönemlere arma~an etmi~lerdir. Arkaik
ve Klasik dönemler gibi Hellenistik dönem de mimarl~k tarihindeki ününe Anadolu ve adalardaki ion düzenindeki tap~naklarla
ula~m~~t~r. Hellenistik dönem yap~lar~n~n bu denli ünlü olmalar~~
yaln~z say~lar~n~n azl~~~ndan de~il, ayn~~zamanda ve belki de daha
fazla, onlar~n ~imdiye de~in çözümlenmemi~~sorunlar~ndan ve yetersiz
ara~t~rmalar nedeniyle tüm özellikleriyle tan~nmam~~~olmalar~ndan
kaynaklanmaktad~r.
Bu önemli yap~lardan biri Anadolu'da Troas bölgesinde kar~~m~za ç~kmaktad~r. Chryse'deki Apollon Smintheus tap~na~~'run 1966
y~l~nda bilim dünyas~na H. Weber taraf~ndan ikinci kez tan~t~lip,
an~msat~lmas~, tap~na~~n ilk kez kaz~ld~~~~tarih olan 1866 y~l~ndan
tam ~ oo y~l sonra gerçekle~tirilebilmi~tir 1. O tarihte Dilettanti Cemiyeti taraf~ndan görevlendirilen Pullan 2 taraf~ndan yap~lan çal~~malar sonucu ortaya ç~kart~lan kal~nt~lar~n önemi, üç ayr~~antik
kaynak taraf~ndan bize aktar~lm~~~olmas~ndan da anla~~lmaktad~r 3.
Apollon Smintheus tap~na~~, eski ad~yla Külahl~~bugünkü ad~yla
Gülp~nar köyündedir. Gülp~nar, Ayvac~k'tan Behramkale'ye (Assos)
kadar olan 16 km. lik asfalt yoldan sonra, Assos'tan kuzeye yönelen
yolun 26. km. sindedir. Köye ayr~ca Çanakkale'den, Ezine üzerinden
de ula~~labilmektedir. Tap~na~~n kal~nt~lar~~yamaçtaki yerle~im alan~n~n a~a~~da, tarlalarla birle~ti~i yerde "Bahçeleriçi" diye adland~r~lan kesimdedir.
1 H. Weber, IstMitt 16, 1966, too vd. Lev. 13-16.
2 C. T. Newton- R. P. Pullar~, Antiquities of Ionia IV (1881) 40 vd. Lev.
26-3o.
3 Homeros, Iliada, I, 27 vd.; Strabon, 13, 604, 48; Pausanias, X, 12, 3.
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Tap~na~~n önemi ve Hellenistik dönem mimarl~k tarihindeki
yeri bilim dünyas~nca daima vurgulanm~~t~r. Kültür Bakanl~~~, Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün de yerinde görü~~ve izinleriyle 1980 y~l~~yaz~ndan ba~layarak tap~nakta Doçent Dr. Co~kun
Özgünel'in ba~kanl~~~nda yap~lacak kurtarma kaz~lar~, y~llardan beri
unutulmu~~ve yeniden toprak alt~nda kalm~~~bu önemli yap~ n~n gün
~~~~~na ç~kar~lmas~na olanak sa~layacakt~r 4. ~u anda tap~nak ve onun
çevresinde do~an~n olumsuz etkilerine b~rak~lm~~~e~siz de~er ve önemdeki mimari parçalar~n ve figürlerle bezeli çe~itli friz parçalar~n~n 5, yeni kaz~larla elde edilecek di~er örneklerle birlikte korunmalar~~ ve bilim dünyas~na tan~t~lmalar~~böylece gerçekle~tirilmi~~olacakt~r. Bu sat~rlar~n amac~~tap~na~~n çok önemli bir özelli~ini, ayr~nt~l~~sonuçlar sonradan sunulmak üzere, bilim dünyas~na ~imdiden
duyurmakt~r.
Anadolu'da sütunlar~~figürlü tamburlarla (columnae caelatae) bezeli iki büyük tap~nak tammaktay~z. Bunlar Didyma Apolon <3 ve Efes Artemis 7 tap~nakland~r. Bu örneklere ~imdi üçüncü
bir tap~na~~, Gülp~nar'daki Apollon Smintheus Tap~na~~'m ekleyebilecek somut kan~tlara sahip bulunmaktay~z.
Gülp~nar'da tap~nak yak~n~nda figürlerle bezeli friz ve di~er
mimari parçalar~n yan~nda, üzerinde 14 insan figürünün yer ald~~~~
bir sütun tamburu durmaktad~r (Res. ~ ). Üzerinde üzümpresi olarak kullan~ld~~~n~~belgeleyen bir oyu~a sahip bu tamburun, Weber'in
bir tarlada gömülü olarak gördü~ü mimari eleman oldu~u yöre
halk~n~n verdi~i bilgilerden anla~~lmaktad~r 8.
Gülp~nar ile Tuzla aras~ ndaki yol üzerinde, bugün "Öküzba~~"
diye adland~r~lan yörede ikinci bir sütün tamburu bulunmaktad~r.
Tambur, Phiale ve Bukranion yani bo~a ba~lar~~ile bezenmi~tir (Res.4 Chrysa - Smintheion (Gülp~nar) kaz~s~~ ba~kan~~ Doçent Dr. Co~kun Özgünel'e bu sat~rlar~~yaymlama hakk~n~~bana verdi~i için te~ekkür etmeyi bir borç
bilirim. Ilgisi ve yard~mlar~~için Gülp~nar köyü muhtar~~Resul Uysal'a ayr~ca
te~ekkür ederim.
5 Weber, ayn~~eser, 107 vd.
8 G. Gruben, JdI 78, 1963, ~ o6 vd.
7 A. Bammer, OJh 47, 1964-65, 133 vd.; Die Architektur des jüngeren Artemision.s von Ephesos (1972), 2 I vd.
8 Weber, ayn~~eser, 107.
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2). Yörenin tambur üzerindeki bu Bukranionlardan ötürü bilinmeyen
bir zamandan beri "Öküzba~~" diye adland~r~ld~~~~anla~~lmaktad~r 9.
Newton" önraporunda "büyük bir ~ans sonucu bir sütuna ait
bütün tamburlar~~bulduklar~n~, fakat en üst tamburun ele geçmedi~ini"
söylemektedir. Figürlerle ve Phiale - Bukranion'larla bezeli bu tamburlardan anla~~ld~~~ na göre Pullan, alt tamburlar gibi yivli olmas~~
gerekti~ini dü~ündü~ü sütunun bu en üst bölümünü bo~~yere aram~~t~r. Sütunlar~ n en üst bölümlerinde, ba~l~klar~ n hemen alt~nda figürlerle bezeli tamburlar~n yer ald~~~, ~u anda elimizde olan örneklerle
ko~ulsuz kan~tlanm~~~olmaktad~r. Figürlü tamburlar~n alt kesimlerinde bulunan 8. cm yüksekli~indeki sütun yivleri (Res. 3), bu ö~elerin
ba~l~~~ n hemen alt~nda yer ald~klar~n~~ ve sütun yivlerinin bu figürlü
k~s~mlar~ n hemen alt~ ndan ba~layarak sütun kaidesine kadar indiklerini gösteren en önemli kan~tt~r. Ayr~ca figürlü sütun tamburlar~n~n üst çaplar~~04,5 cm), ion ba~l~klar~n~ n alt çaplar~~(109 cm.) ile;
yine figürlü sütun tamburlar~n~n yivli alt çaplar~~oo cm.), üzerine
oturduklar~~yivli sütun tamburlar~n~n üst çaplar~~ile uyum içerisindedirler.
Gülp~nar'a yapt~~~m~z son gezi s~ ras~nda "Karaa~aç kuyusu"
diye adland~ r~lan yörede tap~na~a ait bir kaide ile birlikte üçüncü
bir figürlü sütun tamburu daha bulduk. Figürleri tamamen k~r~lm~~~
olan bu tamburun ba~a~a~~~durmas~~sütun yivlerinin kesin olarak
saptanmalar~na bir kez daha olanak sa~lam~~t~r (Res. 4).
Apollon Smintheus tap~na~~nda figürlü sütun tamburlar~n~n
ba~l~klar~n hemen alt~nda yer almalar~ n~~bu çe~it sütunlara sahip
her yap~~için geçerli bir ölçü olarak görmek, yan~ lg~lara neden olabilir dü~üncesindeyiz. Bu tap~nakta bile sütunlar~n pek yüksek olmamalar~ na (11 . 79 m), Pseudodipteros plandan ötürü geni~~bir
pteron'a sahip olmas~na kar~~n sütunlar~n pyknostylos (s~k aral~ kl~)
düzenlen, bu figürlü tamburlar~n a~a~~dan nas~l görülebilece~i
sorununu akla getirmektedir. Daha yüksek (17.65 m.) ~~~ ve çift
s~ral~~sütunlara sahip Efes Artemis tap~na~~ nda, sütun aralar~n~n
Newton, ayn~~eser, 4o; J. M. Cook, The Troad (1973), 229, Res. 29c.
Newton ayn~~eser, 41.
11 Gruben, Die Tempel der Griechen (1966), 336.
9
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pyknostylos dan systylosa (dar aral~kl~) yakla~an bir oranda olduklar~~da göz önüne al~n~ rsa böyle bir durumun figürlerin görünmesi
yönünden daha büyük sak~ ncalar~~olaca~~~ortadad~r 12.
Burada tamburlardaki figürler ve tarihleme konular~nda ayr~nt~ lara girmek duyurunun amaçlar~~ d~~~ndad~ r. Bu konular tap~na~~n
di~er sorunlar~~ve ö~eleriyle birlikte ayr~nt~l~~olarak incelenecek ve
sonuçlar bilim dünyas~na ayr~ca sunulacakt~r.

12 Barnmer, ayn~~eserler. Kar~~t görü~~olarak Bk. O. Bingöl, Das ionische
Normalkapitell in hellenistischer und römischer Zeit in Kleinasien, IstMitt. Bh.
20, 1980, 47 vd. 121 vd. Foto~raflar yazar taraf~ndan çekilrni~tir.
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