1988 YILI GÜLPINAR KAZILARI
CO~KUN OZGÜNEL
1980 y~l~ ndan beri Kültür ve Turizm Bakanl~~~, Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlü~ü ile, A. Ü. DTCF ad~na yürütülmekte
olan Gülp~ nar kaz~lar~~ bu y~l da EEMG. ile A. Ü. ve Türk Tarih
Kurumu'nun maddi ve manevi katk~lar~~ile 1 A~ustos-9 Eylül 1988
tarihleri aras~nda sürdürülmü~tür.
Geçen y~llarda oldu~u gibi, bu y~l da, önce alan ve çevre temizli~i yap~lm~~ , daha sonra ise, temel çal~~ ma alan~~olan ApolloSmintheus Tap~na~~~ile ça~da~~yerle~me alanlar~nda çe~itli çal~~malar
gerçekle~tirilmi~~bulunmaktad~r.
Tap~ nak Çal~~ malar ~~ :
1988 y~l~~ çal~~malar~ nda daha önceki y~llarda tasar~m~~ yap~lan
ancak zaman ve maddi ko~ullar~ n yetersizli~i yüzünden gerçekle~tirilemeyen sondajlar yap~lm~~t~r.
a) (Plan 1, 2) Çal~~ malara öncelikle Cella-Naos içindeki sondajlarla
ba~lan~lm~~t~r. Söz konusu çal~~malar ile tap~nak Stylobat'~~üzerinde
gerçekle~tirilmi~~olabilecek K ur v a t ur -entasis- sisteminin var olup
olmad~~~n~n ara~t~r~lmas~~amaçlanm~~t~ r. Bu amaca yönelik olarak
öncelikle Cella-Naos içinde 1.70 m. geni~li~inde ve dört kenar boyunca
devam eden sondajlar yap~lm~~t~ r. Bugünkü "O" kotundan ba~layan
çal~~ malar "1.65 m." kotunda tamamlanm~~~ve 1985 y~l~nda Cella-Naos
içinde saptanan tuffa temel bloklar~n~n s~ralanmas~ndaki 6. ve 5. s~ra
tuffa temel bloklar~~tamamen gün ~~~~~na ç~kar~lm~~t~r. Cella-Naos
içinde gerçekle~tirilen söz konusu sondajlarda moloz ve yonga ta~lardan olu~an dolgu malzemesine rastlanm~~t~r. Dolgu malzemesi d~~~nda
hiçbir kültür buluntusu elimize geçmemi~ tir. Sondajlarda yap~lan kurvatur sisteminin ara~t~r~lmas~ na yönelik çal~~malarda a~a~~da özetleyece~imiz kimi gözlem ve sonuçlara var~lm~~t~r:
(Plan 1, 2) Cella-Naos sondajlar~nda gerçekle~tirilen ölçümler
sonucu tap~nak Stylobat'~~üzerinde kurvatur sisteminin kullan~lm~~~
olmas~ndan söz etmek henüz mümkün görünmemektedir. Kesin olarak emin olabilmemiz için ba~ ka verilere de gereksinme duyulmakta-
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d~r. Söz konusu alanda 7. s~ra tuffa temel bloklar~m izleyebilmek
mümkün olabilseydi, üzerlerinde gerçekle~tirilebilecek çal~~ malar bize
yeni veriler verebilecekti. Hem bu tuffa s~ras~~hem de mermer
zemin üzerinde gerçekle~tirilmi~~olabilecek kurvatur sisteminin ara~t~rilmas~nda ileriye dönük çal~~ malar ile bir tak~m sonuçlara ula~abilmek ancak zaman içinde mümkün olabilecektir. Önümüzdeki 1989
y~l~~ çal~~malar~nda planlanm~~~olan ya~hane son bölüm y~k~m çal~~malar~~belki in situ olarak yeni bulgular' ortaya koyacakt~r.
b) (Plan 3) Bu y~l hedeflenen di~er çal~~ malar da gerçekle~tirilmi~tir. Kaz~~çal~~malar~n~n ba~lad~~~~ilk y~llardan bu yana tap~na~~n güney-bat~~"giri~" dar cephesi üzerinden geçen yolun ara~t~r~lmas~~amaçlanm~~t~r. Belirtilen alanda tap~nak temel duvarlar~n~~izleyebilmek mümkün olamamaktad~r. Çünkü zaman içinde meydana
gelen tahribat ve ya~hane-zeytin ambarlar~n~n oturdu~u temel, söz
konusu kay~plara neden olmu~tur. Çal~~malara önce bat~dan ba~lamlm~~, peristasis-cella aras~nda kalan atk~~duvarlar~n~n bulundu~u
kesime kadar devam eden yüzey taramas~~ ~eklinde gerçekle~tirilmi~;
ancak amaçlanan temel duvarlar~na rastlamak söz konusu nedenlerden dolay~~mümkün olmam~~t~r. Temel yüzeyinde peristatis ile atk~~
duvarlar~-pronaos'un güney-bat~~anta duvarlar~~aras~nda kalan son
atk~~duvar~n~n önünde 2 x 2.50 m. boyutlar~nda bir açma aç~lm~~t~r. Açmada bugünkü "O" kotundan daha derinde "-0.65 m."
kotunda ba~layan çal~~ malar, (Plan 4,5) "-1.40 m." kotunda ana
topra~a ula~~lmas~~ile tamamlanm~~t~r. Bu alandaki 2 x 2 m. boyutlarmdaki son iki açma da ilk açman~n önünde gerçekle~tirilmi~~ve ayn~~
kotta ba~layan çal~~ malar "-1.46 m." kotunda ana toprak ile kar~~la~~lmas~~üzerine tamamlanm~~t~r.
Söz konusu çal~~ malar s~ras~nda a~a~~da k~saca belirtece~imiz
gözlem ve sonuçlara ula~~lm~~~bulunulmaktad~r. Bu sonuçlar hiç ku~kusuz, tapma~m temel tasar~m~~üzerindeki problemlere aç~kl~k getirmesi yönünden çok önemlidir.
Her üç açmada da yap~lan çal~~malar ile, genel tuffa temel blok
s~ralar~~içinde mevcut tuffa temel blok s~ralar~n~~tespit edebilmek
(Plan 3-5) mümkün olmu~tur. Ilk açmada dört kat tuffa s~ras~~tespit edilmi~tir. Bu dört s~ra, tap~nak genelindeki temel ta~~s~ralamas~nda, temel yüzeyinde görülen alt~nc~~s~radan üçüncü s~raya kadar
olan s~ralamay~~kapsamaktad~r. Açman~n peristasis'e bakan yüzünde,
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be~inci s~ ra tuffa temel bloklar~n~n biri üzerinde a~a~~-yukar~~30 cm.
yüksekli~inde harfe benzer bir ta~c~~i~aretine rastlamlm~~ t~r. Söz konusu
i~aretin ayn~s~~1985 y~l~ nda gerçekle~tirilen Cella-Naos kuzey iç duvar~ndaki çal~~ malarda da gün ~~~~~na ç~kar~lm~~~bulunmaktayd~.
Ayn~~alanda aç~lan ikinci açmada da dört s~ra tuffa blok dizisi
(Plan 4) saptanm~~t~r. Ancak açman~ n güney-do~u kenar~nda be~inci
s~ ra tuffa temel bloklar~n~n moloz ve yonga ta~lardan olu~turulmu~~
bir zemine oturtulmas~~ilgi çekicidir.
Son açmada ise tap~na~~n ta~~temel s~ralamas~ndaki be~inci ve
üçüncü s~ra aras~ndaki s~ralar~~saptamak mümkün olamam~~t~r (Plan 5).
Çal~~malar~ n sürdürüldü~ü alanda açmalar~ n ilk ikisinde tap~nak güney dar-giri~~cephesine paralel kenarlarda ve son açmada saptanamayan alt~nc~~ ve be~inci s~ ra tuffa temel bloklar', tahribat nedeniyle görülememektedir. Özellikle tuffa temel bloklar~n~n yüzeyde
kimi yerlerde kesilme suretiyle tahrip edildi~i anla~~lm~~t~r.
Söz konusu açmalar arac~l~~~~ile, tap~ nak temel yap~s~~ hakk~nda baz~~ilginç veriler gün ~~~~~na ç~km~~~bulunmaktad~ r. Açmalarda
ula~ilan ana toprak-ana zemin ile tespit edilen ilk s~ralar~n oturdu~u yüzeylerde bir yuvalanma gözlenmi~tir. ~öyle ki, her üç açmada
da ana toprak oyulmak suretiyle yataklar haline getirilmi~~ve açmalardaki ilk tuffa-temel dizileri söz konusu yataklara yerle~tirilmi~tir.
Kin~i yerlerde bu yatak-yuvalara toprak, moloz-yonga ta~~kar~~~m~yla dolgu yap~lm~~~ve temeldeki yatay yükselti birli~i sa~lanm~~t~r.
Di~er taraftan temel sistemi, tasar~m yönünden birtak~ m problemlere
kar~~~önlemleri içerir. Bunlar~ ; depreme kar~~~ve kaygan-sulu zeminin
ortaya koydu~u problemlere kar~~~al~ nan önlemler olarak da görebiliriz.
Giri~~bölümü, güney-bat~~ kö~esine yak~n açmalarda gün ~~~~~na ç~kar~lan do~al-tuffa-ana kaya kal~nt~lar~~ise, bu bölümde bir ana kaya-zeminin oldu~unu ve daha öncede belirtti~imiz yuva-yatak olay~~
d~~~ nda kalan yüzeylerin oldu~u gibi b~rak~ld~ klarm~~bize göstermesi
yönünden de 1988 y~l~~çal~~malar~~için çok önemli bulgular~~içerir.
Söz konusu alanlarda tespit edilen tuffa temel s~ralar~~ile ula~~lan ana toprak seviyesinin önceki y~llarda tap~na~~n çe~itli kesimlerinde gerçekle~tirilen çal~~ malardan elde edilen verilerle kar~~la~t~rmak mümkün olmu~ tur. Öncelikle 1985 y~l~ nda Cella-Naos içinde
sürdürülen çal~~ malar s~ras~ nda tespit edilen alt~nc~~ s~ra tuffa temel
bloklar~ndan ancak dört s~ra sa~l~kl~~bir biçimde saptanm~~t~ r. Özel-
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likle 1. ve 2. s~ralar~~görebilme olana~~m~z olamam~~t~. Açmalarda genel tuffa s~ralamas~~içindeki 4. s~ra, ula~~lan ana toprak ile ayn~~seviyede görülmektedir. Yuva-yatak içine yerle~tirilmi~~3. tuffa temel
s~ralar~n~n tap~nak genelindeki tuffa temel s~ralarmdan daha dü~ük
kotta olduklar~~saptanm~~t~r. Söz konusu ara~t~rmalar~n ~~~~~~alt~nda
tap~nak temelinin bu kesimde di~er kesimlerine nazaran daha yükselmi~~bir zemin üzerine oturtuldu~u anla~~lm~~~bulunmaktad~r.
Kaz~~çal~~malar~~s~ras~nda ilk açmada elegeçen ve ço~u Geç Hellenistik evreye ait olan seramik, sa~lam bir kültür tabakas~n~~içermemektedir. Son açmada dolgu malzemesi içinde elegeçen bir mermer blok ilgi çekicidir. —0.85 m. kotunda ele geçen bu mermer blok,
gösterdi~i veya seçilebilen detaylar~~ile, yan veya tepe akroter parças~~olmas~n~~akla getirmektedir.
1988 y~l~~çal~~ma program~~içinde, yukar~da bahsedilen çal~~ malar d~~~nda tasarlanan kimi ara~t~rma ve kaz~lar da gerçekle~tirilmi~~
bulunmaktad~r. Özellikle 1987 y~l~nda tap~na~~n kuzey dar cephesi
biti~i~inde, Halil Tekin'e ait tarlada ba~lanan ve bitirilemeyen çal~~malara devam edilmi~~ve önemli içerikteki buluntular gün ~~~ .a
ç~kar~lm~~ t~r.
c) 1987 y~l~na ait çal~~ ma döneminde tap~na~~n kuzey (k,
do~u) kenar~~önündeki alanda ba~lat~lm~~~ve kimi verilerini geçen
y~l aç~klad~~~m~z (1987) çal~~ malar, bu y~l özellikle I 5 ve J 6 gridleri
içinde yo~un bir ~ekilde sürdürülmü~tür (plan için bak= 198- y~l~~kaz~~raporlar' EEMG.). J 6 karesi içinde yap~lan çal~~ malar Iras~nda tap~na~~n kuzeydo~u kenar~~ile güneydo~u kenar~n~n biri .~ti~i kö~eye yak~n konumda yeralan Halil Tekin'e ait bahçe havuz alt~nda topra~a gömülü olarak oldukça iyi korunmu~~bir friz I :o~u
(1.48 x 0.78 m.) ion kymationu ile taçland~r~lm~~~detaylar~~ile I, Ilikte ele geçmi~tir.
Söz konusu çok k~ymetli buluntu üzerinde, yine Homeros'uu ~lyada destan~nda terennüm etti~i Akha-Troia sava~lar~~ile ilgili bir
sahne yer almaktad~r. Ilyada XVIII. kitapta yer alan bölümde görülece~i gibi; sahnede Akhilleus'un; yolda~~, arabac~s~~Patroklos'un
cesedini bir örtü ile örtmesi betimlenmi~tir.
I 5 ve J 6 karelerinde - gridlerinde yap~lan çal~~malar s~ras~nda
pekçok mimari eleman parças~~yan~nda, frizlerden kopmu~~birçok figür parças~~da ele geçmi~tir. Ayr~ca bu alanlar içinde döküntü diyebilece~imiz bol say~da Bizans seramik parçalar~~da toplanm~~ t~r.
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Bir çal~~ ma ise tap~ na~~ n güney-bat~~ giri~-dar cephesi önündeki alanlarda gerçekle~tirilmi~~ve özellikle de E 9, 10 ve F 10 kareleri içindeki alanlarda yo~unla~t~r~lm~~t~ r. Söz konusu çal~~malar
ile bu kesimde tap~na~a ait mimari parçalar~ n var olup olmad~~~n~n
ara~t~r~lmas~~ amaçlanm~~t~ r. Nitekim F 10 karesi içinde sürdürülen
çal~~malar s~ras~ nda daha önce örne~i mevcut olmayan bir kaset
blo~u az tahrip edilmi~~biçimi ile gün ~~~~~na ç~kar~lm~~t~r. Ayn~~kare
içinde sürdürülen çal~~malar s~ras~ nda pekçok mimari eleman ve seramik parças~~ ile friz bloklar~~~dan kopmu~~parçalar bulunmu~tur.
Bunlar içinde bir kad~n ba~~~parças~, Aphrodite'yi an~ msatmas~~ ile
önemlidir.
Bu y~lki çal~~ ma program~~içinde öngörülen ba~ ka bir ara~t~rmam~z ise, Gülp~ nar köyüne 6 km. kuzeyde yer alan Tuzla köyündeki eski camiideki ta~~kald~rma çal~~ malar~~idi. Murat Hüdavendigâr
zaman~ na ait ve daha önce de Bizans döneminde kilise olarak in~aa
edilen yap~n~ n ön ve ana cemaat yerleri, Apollo Smintheus tap~na~~n~n cella duvar bloklar~~ve di~er mimari parçalar~~ile dö~enmi~~bulunmaktayd~ . Vak~flar Genel Müdürlü~ü'nden al~ nan izinle ön cemaat
yerinde yap~lan ta~~kald~rma i~lemleri s~ras~ nda, Cella duvar bloklar~n~ n kimi yerde oldu~u gibi, kimi yerde ise Bizansl~lar taraf~ndan
i~lenmi~~bir biçimde kullan~ld~klar~~saptanm~~~ve gerekli olan envanter ve ölçüm i~leri yap~ larak tekrar özgün durumuna getirilmi~tir.
Bu çal~~ malar s~ras~ nda ana cemaat yerinde 150'ye yak~n cella-blok
(mermer) ve di~er mimari elemanlara ait malzeme tespit edilmi~tir.
Önümüzdeki y~llarda e~er tap~nakta bir onar~ m gerçekle~tirilecek
olursa, yap~ lacak bir anla~ ma ile söz konusu malzemenin al~ nmas~~gerekecektir.
1981 y~l~ndan bu yana ileriye dönük olarak sürdürülen onar~m
ön çal~~ malar~ na bu y~ l da devam edilmi~, 1986 y~l~nda ba~lanan ion
ba~l~~~~tamamlama ve onar~ m çal~~ malar~~özverili bir biçimde sürdürülmü~tür.
Çal~~ malar~m~za ek olarak kaz~~deposunda saklanan mimari
parçalar ile seramik buluntular~~tekrar bir s~mfland~rmaya tabi tutulmu~, envantere yönelik çal~~malara olanak haz~rlanm~~t~r.
Sonuç olarak 1988 y~l~~çal~~malar~~ tap~nak temel tasar~m~na
yeni bak~~lar kazand~rm~~~ve mimariye ba~~ml~~yeni yontu (Friz) yap~t~~ise Homeros'un Hyada Destan~'n~n önemli bölümlerinin Hellenistik Devir'de yap~~plasti~i olarak betimlenmesi ile bugün için Anadolu-Yunan mimarisinde hâlâ ünikli~ini korudu~unu belgelemektedir.
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