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2006 YILI GÜLPINAR KAZILARI (27. YIL)
Co kun ÖZGÜNEL*
2006 Yılı Gülpınar kazıları, 1 A ustos- 31 Eylül 2006 tarihlerinde
gerçekle tirilmi tir. Ba kanlı ım altında yürütülen kazı çalı maları, Kültür ve
Turizm Bakanlı ı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün izinleri ve
maddî katkıları ve Kültür ve Turizm Bakanlı ı Döner Sermaye letmeleri Merkez
Müdürlü ü ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi’nin maddî
deste i ile gerçekle tirilmi tir. Adı geçen kurumlara te ekkürü bir borç bilirim.
Ayrıca Efes Pilsen çecek Grubu’na, Gülpınar Belediye Ba kanı Ünal Karagöz ve
belediye çalı anlarına maddî ve manevî yardımlarından dolayı te ekkür ederim.
Bilimsel çalı malarımıza katkıda bulunan, kazı heyeti üyeleri, tapınakta mimarî
belgeleme çalı maları yapan Prof. Dr. Thekla Schulz-Brize (Almanya Regensburg
Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü), Yard. Doç. Dr. rfan Aydın (Mimar Sinan ve
Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Bölümü), Doç. Dr. Turan Takao lu (Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Dr. Erhan
Öztepe (A.Ü. DTCF Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), Ara . Gör. Davut Kaplan (A.Ü.
DTCF Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), Ara . Gör. Aytaç Co kun (Dicle Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümü), Arkeolog Tayyar Gürdal (A.Ü. D.T.C.F., Klâsik Arkeoloji Anabilim
Dalı Doktora Ö rencisi)’a te ekkür ederim.
2006 yılı çalı malarına Kültür ve Turizm Bakanlı ı’nı temsilen katılan Çanakkale
Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Musa Tombul’a te ekkür ederim.
Büyük bir özveri göstererek çok a ır artlarda bizlerle çalı an Ankara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü yüksek lisans ö rencileri
Arkeolog Mirem Çelem, Engin Co ar ve Hazar Kaba, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ö rencisi Abdulkadir Özdemir, Almanya Regensburg
Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümünden Mimar Ilona Dudzinski ve mimarlık tarihi
ö rencisi Roland Lau, Marmara Üniversitesi’nden Heykeltıra Hakan Temur ve
Seramikçi Serkan Birdal ve Muhasebe Sorumlumuz Yurdakul Biçer’e içtenlikle
te ekkür ederim.
Troas bölgesinin en önemli kutsal alanlarından olan Smintheion’da yapılan
çalı malar bu sene de büyük bir hızla ve özveriyle devam etmi tir.
*

Prof. Dr. Co kun ÖZGÜNEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRK YE.
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2005 yılında tapınak ve çevresinde yapılan çalı ve a açlarla kaplı alanın
temizlenmesi sonucu tapına ın kuzeydo u kö esinde ve tapına a 13 m. uzaklıkta
farklı bir yapının varlı ı tespit edilmi ti. Bu yapının i levinin belirlenmesi amacıyla
batı kö esinde yapılan kontrol sondajı sonucunda toprak kayma tehlikesi de dikkate
alınarak 2.5 m. den fazla derine inilmeden sondaj çalı masına son verilmi ti. Fakat
bu çalı ma sonucunda yapının yamuk plana sahip oldu u ve duvarın iç yüzeyinde
tespit edilen hidrolik sıva kalıntıları da dikkate alınarak su deposu veya sarnıç
(rezervuar) oldu una karar verilmi ve 2005 yılı kazı çalı malarına son verilmi ti.
Smintheion 2006 yılı kazı ve restorasyon çalı malarına 15 i çi ile ba lanmı ,
her yıl oldu u gibi, 15 günlük bir süre temizlik çalı malarına ayrılmı tır. Kutsal
alan ve çevresinde varlı ı saptanan, özellikle tapınak ve çevresinde bolca bulunan
su kaynakları, farklı bitki ve a açların yeti mesine olanak sa lamaktadır. Bu
olumsuzlukların yanı sıra tapınak ve çevresine de ismini veren bahçeler içi mevkii
olarak ifade edilen bölgede verimli toprakların bulunması bitki örtüsünün gür bir
ekilde geli mesinde önemli etkenlerdir. Bu bakımdan tapınak ve çevresinde 2
m. yi a an dikenli bitki örtüsünün varlı ı iki haftalık çalı ve ot temizli ini gerekli
kılmı tır. Öncelikle tapınak ve çevresinde özellikle de tapınak temel tüf ta larına
zarar verecek bitkiler özenli bir çalı ma sonucu temizlenmi kesilen ot ve çalılar
kazı alanı dı ına çıkarılmı tır.
Smintheion 2006 kazı ve restorasyon çalı maları iki alanda yürütülmü , kazı
alanını rezervuar olu tururken, restorasyon çalı malarına hem rezervuarda hem
de tapınakta devam edilmi tir (Plan: 1).
2006 yılı çalı malarını; kazı çalı maları, çevrede yapılan ara tırma, düzenleme
ve belgeleme çalı maları ve restorasyon çalı maları olmak üzere üç ana ba lıkta
toplamak mümkündür.
1. Kazı Çalı maları
a. Su Deposu
Smintheion 2005 yılı kazı çalı malarıyla varlı ı tespit edilen rezervuar ve
çevresindeki temizlik çalı malarının ardından yapının dı sınırları belirlenmi tir.
Tapına ın kuzeydo u kö esinde ve tapınaktan 13 m. uzakta yer alan bu yapının
dı konturları dikkate alındı ında, bunun yönleme olarak tapına a paralel olmadı ı,
duvarlarının dik açı ile birbirine ba lanmadı ı ve yamuk plana sahip oldu u tespit
edilmi tir. Kazı öncesi dı ölçüler dikkate alındı ında, en uzun kenar yakla ık
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16 m. en kısa kenar ise 13 m. olarak ölçülmü tür (Plan 2). Duvar kalınlıkları ve
yapının mimarî özelliklerinin ortaya çıkarılması amacıyla rezervuarın kazısına
08.08.2006 tarihinde ba lanmı ve 10.09.2006 tarihinde yakla ık dört haftalık bir
sürede bitirilmi tir.
Su deposu tapına ın kuzeybatı kö esinde ve tapınaktan 13 m. uzakta yer
almaktadır. Arazinin e imi dü ünüldü ünde, kuzeybatı ve güneybatı kenarlarını
olu turan bölümün daha kısa oldu u, tapına a yakın kenarın ise daha uzun
tutuldu u görülmektedir. Ayrıca bu uzun ve kısalık yapının duvar kalınlıklarına da
yansımı tır. Dolayısıyla, kısa kenardaki duvar yakla ık 2.23 m. tapına a yakın
olan uzun kenara sahip duvar ise 1.88 m. ile daha dar tutulmu tur. Bu ölçülere
ek olarak yapının in asında farklı mimarî uygulamalar da vardır. Yapının kısa
kenarları tapına a do ru geni açı yapmakta ve duvar i çili i tapına a yakın
cepheye oranla çift cepheli ve daha özenlidir. Bütün bu farklılıkların uygulanması
arazinin e iminden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan arazide batıya do ru bir
e imin oldu u ve bu e imin kötü sonuçlarını ortadan kaldırmak için de hem yamuk
planın uygulandı ı hem de su basıncının arttı ı, batı kenarda kalın ve çift cepheli
duvar tekni inin temelden itibaren uygulandı ı görülmektedir. Oysa tapına a yakın
olan cephede yapı cephesinin geni ledi i ve iç mekânda zemine kadar inen duvar
tapına a bakan cephede zemin seviyesinde ve yakla ık 1.5 m. yüksekli inde in a
edilmi tir.
Su deposunda duvar yüksekli i batı duvar dı cephesinde 3.5 m. içerde ise 3/3.20
m. dir. Dolayısıyla zeminde 20 cm. lik bir e im söz konusudur. Duvar kalınlıkları
da yükseklikle ba lantılı olarak de i mektedir. Duvar in asında alı ılmı ın aksine
kesme ta yerine, moloz ta örgü tekni i kullanılmı tır (Resim: 1). Sadece yapının
kö elerinde dı cephelerde kalker (kireç ta ı) kesme ta bloklar kullanılmı tır. Bu
dikdörtgen bloklar sadece dı kö elerde ba layıcı elemanlar olarak kullanılmı tır.
Kesme blok ta ların bir sıra yatay, bir sıra dikey olarak örüldü ü görülmü tür
(Resim: 2). Kesme kalker bloklar arasında kenet gibi herhangi bir ba lantı ö esine
rastlanmamı , ba layıcı olarak sadece Horasan harcı kullanılmı tır. Kö elerdeki
blok ta lar dı ında ise moloz ta la harçlı olarak örülmü tür. Moloz harçlı örgünün su
kütlesine direnç gösterebilmesi için de duvar kalınlı ı dikkate alınarak iki dar duvar
birle ik olarak in a edilmi tir. Böylece dolgu duvardaki zaﬁyet ortadan kalkmı ve
daha dirençli hâle gelmi tir. Fakat bu sa lam duvarlar dahi uzun süre kullanılan
yapıda tahribatı önleyememi tir. Bu kısa ve basıncı önleyen duvarda çatlaklar
olu mu ve yapı zaman zaman elden geçirilerek bu çatlaklar sıvanmı tır.
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Duvar tekni indeki bu uygulamanın bir sonucu olarak, kutsal alanda tapınak
tarafından bahçeler içine do ru kuzeybatı yönde bir e imin varlı ı ve mimarî
yapıların bu e im dikkate alınarak in a edildi i anla ılmaktadır.
Su deposunda duvarlar dı ında bir di er ta ıyıcı ö e ise yapıyı kuzey-güney
yönde ikiye bölen kemerlerin varlı ıdır (Plan: 2). Tam kapasite ile yakla ık 380 m³
su hacmine ula an bir yapıda, kemer sistemi aynı zamanda üst yapıyı ta ımaya
dönük olarak uygulanmı tır. Birbirine e it üç adet kemerden olu an sistemde,
kemer ayaklarından ortada yer alanlar ba ımsız ve di er iki ayak ise duvara
gömülüdür.
Kemer açıklıkları 2.60 m. dir (Resim: 3). Kemer payeleri ise 87/89x89/93 m.
lik (orijinalde 90x90 m.) kare ölçülere sahiptirler. Her kemer aya ı 4 adet yekpare
dikdörtgen blok ta tan meydana gelmektedir. Payelerin toplam yüksekli i ise
1.43 m. dir. Blok ta ların kenarları tıra lanmı yüzeyleri ise kabarık bırakılarak
bosajlı yüzeyler elde edilmi tir (Resim: 4). Bu uygulama duvar kö eleri, payeler ve
kemerlerde birlikte uygulanmı tır. Ele geçirilen kemer ta ları da dikkate alınarak
yapılan kemerlerin yükseklikleri zeminden kilit ta ı alt seviyesine kadar 2.70 m.,
kilit ta ı üst seviyesine kadar ise 3.15 m. oldu u tahmin edilmektedir. Her bir
kemer kilit ta ı ile toplam 13 adet bloktan meydana gelmektedir. Yastık ta ı ve kilit
ta ı dı ındaki bütün bloklar birbirlerine e ittirler. Kemer ta ları 87x46x32 cm. lik
ölçülere sahip olup aralarında harç kullanılmı tır.
Tek farklı uygulama kemer payelerini olu turan üst sıra blok ta ta görülmektedir.
Burada kemer iç kısmına bakan yüzeyde bosajlar sa ve soldan 11x15 cm lik
ölçülerde tıra lanmı lardır. Bu uygulama kemer kalıplarının oturtulması için açılmı
iskele ve kalıba ait izler olmalıdır. Ele geçirilen kalıntılardan dı ta kemer dairelerini
olu turan alanlardaki açıklıklar ve pahlar yine aynı duvar tekni i uygulanarak
moloz ta la örülmü tür (Resim: 4). Di er duvarlardan farklı olarak burada tek kat
sıva uygulanmı tır.
Su deposunda üst yapıya ait olabilecek herhangi bir bulguya rastlanmamı tır.
3 m. lik bir derinli e sahip olan mekânın kapatılması için tek ipucu kuzeyde ve
batıda korunmu , aynı zamanda duvar örgüsünden farklı dokuya sahip ve daha
ince olan duvar kalıntılarıdır. Bu duvar kalıntıların korunan yüksekli i 50 cm. ile 2
m. arasında de i mektedir. Bu duvar kalıntıları kemerlerinde yardımıyla yapının
üzerini kapatan tonozlara ait olmalıdır. Kazı sırasında üst yapıya ait herhangi bir
malzemenin ele geçirilmemesi, zaman zaman onarım görmü olması ve güçlü
kemer yapısının varlı ı tonoz örgü sisteminin varlı ını güçlendirmektedir.
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Su deposuna giri ise güney taraftan güney kemer aya ına biti ik bir
alandan merdivenle sa lanmaktaydı (Resim: 5). Yine kalker (kireç ta ı) kesme
blok ta lardan yontulmu 5 adet basamak, dik bir açıyla kemer-duvar birle im
noktasında zeminden 105 cm. yüksekte dikdörtgen 90x50 cm. lik bir sahanlıkla
sona ermektedir. Su deposuna su giri ini sa layan düzenekle ilgili herhangi bir
bulguya rastlanmamı tır. Ancak do u kö ede duvar üst seviyesinde iç zeminden
2.15 m. yukarda 80x70 m. ölçülerinde bir açıklık tespit edilmi tir. Muhtemelen
bu açıklık su giri ine ait olmalıdır. Bu giri le yapıda merdivenle simetrik olarak
düzenlenmi uygulama basınç da dü ünülerek e it olarak da ıtılmı tır.
Tahliye sistemi ve su da ıtımı için çıkı larda kuzeybatı cephede en kısa
ve aynı zamanda en geni duvardan sa lanmı tır. 2 adet künkle tahliye
gerçekle tirilmektedir (Resim: 6). Her iki künkün a ız kısımları arasında kot farkı
olup çapları de i mektedir. Havuz içerisinde tespit edilen 2 tahliye künkü arasında
belli bir yükseklik farkı olu u, 1 No.lu giderin önündeki tekne düzenlemenin olu u
ve tabanla e it olması gibi sebeplerden ötürü, havuzun dibinde kalan pis suyun
tahliyesinde de kullanıldı ını söylemek yanlı olmaz. 2. tahliye künkü ise daha çok
zorunlu hâllerde temiz suyun çıkı ında kullanılmı olmalı.
Zemin ise plakaj ta dö endikten sonra kalın bir harç tabakasıyla sıvanmı
ve 20 cm. lik bir yükselti farkıyla tahliye çıkı ına do ru yönlendirilmi tir. Duvarda
yer alan 4 farklı sıva tabakasının aksine zeminde fazla düzenleme yoktur. Duvar
cephelerindeki bozulan sıvaların üzeri çentiklenerek yeni sıva için hazır hâle
getirilmi , farklı dönemlerde ve farklı harçlarla 4 kez sıvanarak kullanılmı tır
(Resim: 7).
Kemer kilit ta ına ait parça ve 3 adet kemer ta ı, bahçe toprak seviyesinin
hemen altında ele geçirilmi tir (Resim: 8). Muhtemelen bu seviyede tapınak
moloz dolgusundan sonra kemerlerin ayakta oldu u dolgudan sonra tahrip
edildi i bu kemer ta ları ile do rulanmaktadır. Bahçe topra ı seviyesinden itibaren
sıvalardaki tahribat da artar. Özellikle 2005 yılında kaldırılan ve do u kö esinde
hâlâ varlı ını koruyan incir a acı ve di er a açlar köklerini salmı ve kök depo
zeminine kadar ula mı tır. Bu bakımdan yapıdaki tahribat alanın hem bahçe
olarak kullanılması hem de duvarlarda beslenen incir a açlarıyla olu mu tur. Bu
bahçe topra ından itibaren zemine kadar olan yakla ık 2 m. lik dolgu tabakası
tamamen moloz ta lardan ibarettir. Yapılan çalı malar ve elde edilen birkaç
buluntu ile bu moloz dolgunun tapına a ait oldu u saptanmı tır. Özellikle moloz
dolgu arasından gelen ve tapınaktaki frizlere ait olması gereken birkaç mermer
ﬁgür parçası ve mimarî bloklara ait parçalar dikkat çeker. Turkuaz renkte mimarî
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parçalar, süpürgelikler, yumurta dizileri, kymationlar, friz parçaları ele geçirilmi tir.
Yo un olmamakla beraber, 11–12 yy.a tarihlenen sırlı seramikler ile günümüzde
dahi kullanılan amphoralar da ele geçirilmi tir. Bu ba lamda tapına ın temellerine
kadar sökülüp tahrip edilirken, kendi orijinal dolgusu su deposuna aktarılmı ve bu
molozla beraber friz ve mimarî parçalar da dolgu içerisine karı mı tır.
Su deposu, zamanla geni leyen tapınak ve çevresindeki mimarînin su
ihtiyacını kar ılamak amacıyla yapılmı olmalıdır. Dolgu topra ının bo altılması
çalı malarının bitimiyle birlikte, açı a çıkarılan havuzun iyi korundu u ve oldukça
sa lam bir yapı oldu u anla ılmı tır.
B. Su Deposu ve Tapınak Arasındaki Alanda Yürütülen Çalı malar
Bütün bu çalı malarla tapınak ve çevresindeki yapıları gün ı ı ına çıkarmak
hedeﬂenmektedir. Tapınak ve rezervuar arasında kalan alanın kazılıp tapına a ait
mimarî blokları ortaya çıkarmak ve bu yapıların kullanıldı ı döneme ait zeminin
tespitini yapmak amacıyla geni bir alanda çalı malar yapılmı tır. Yakla ık 16x13
m. ölçülerindeki çalı ma alanı içerisinde tapına a ait mimarî bloklar tespit edilmi tir.
Bu buluntular arasında sütun tamburları (9 adet), üst yapıya ait olabilecek andezit
bloklar (8 adet), 1 adet sütun kaide parçası, 1 adet naos duvarı kaidesi, 7 adet
farklı mermer blok parçası, 10 adet farklı andezit blok, 1 adet granit de irmen ta ı
gibi toplam 36 adet mimarî parça ele geçirilmi tir (Resim: 9).
2. Çevrede Yapılan Ara tırma ve Düzenleme ve Belgeleme Çalı maları
Birinci a amada rezervuar restorasyonunda kullanılan kemer ta ları çevredeki
bahçelerin sulama havuzlarında (Resim: 10, 11) tespit edilmi ve kullanıldıkları
yerden alınarak kemerlerdeki yerlerine konmak üzere hazırlanmı lardır.
kinci a amada ise kutsal alanda var oldu u bilinen ve son bölümü açı a
çıkarılan kutsal yolun varlı ıdır. Bu a amada Nail Ünal’ın evinde korunan adak
anıtının tespiti ve alınmasıyla ba lanmı tır. Bu eserin Gülpınar depo-müzesine
kazandırılmasından sonra, aynı yöntemle yürütülen çalı malar sonucunda,
benzer bir anıtın Nail Ünal’ın arazisinden 50 m. ilerde Zekeriya Bey’in arazisinde
bulunması ile çalı malara hız verilmi tir. Aynı yöntemle, olasılıkla 1970’li yıllarda
Çanakkale Arkeoloji Müzesi tarafından yapılan ve Roma Caddesi’nin kenarında
var olan bir di er anıtın tespiti önemlidir. Bu anıt Gülpınar erken dönem yerle imi
üzerindeki Roma Caddesi kenarında ele geçirilmi olup bu alandan yakla ık 60 m.
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ilerdeki bir bahçede yine yazıtlı bir anıtın varlı ı, bu kutsal yol veya caddenin güneykuzey yönde devam etti ini veya yapıla manın varlı ını göstermesi açısından
önemlidir. Her iki alan arasındaki mesafe yakla ık 200 m. olsa da, tapına a yakın
ve yine anıtlarla aynı aksta, köylülerin hamam olarak tanımladı ı tarla içerisinde
zeytin dalı bezemeli anıtla bu kutsal yol veya caddenin varlı ı büyük olasılıkla
do rulanmaktadır.
3. Restorasyon ve Konservasyon Çalı maları
2006 yılı kazı sezonunda restorasyon ve konservasyon çalı maları, Roma
Dönemine tarihlenen su deposu ve tapınakta sürdürülmü tür.
a. Su Deposu
Su deposunda yürütülen çalı malarda ortaya çıkarılan üç kemerden olu an
kemer sırasının varlı ı restorasyon çalı malarında etken olmu tur. Özellikle
3 adet kemer blo unun sa lam olu u ve kutsal alanda tapınak da dâhil olmak
üzere ortaya çıkarılan yapıların temel seviyesine kadar tahrip edilmi olmaları,
kemerlerin eski görünümlerine kavu turulmasında en önemli etken olmu tur.
Restorasyonun orta kemerde uygulanmasına karar verilmi tir. Fakat çok sayıda
eksik blo un olması, imitasyonların hazırlanmasında bir di er etken olmu tur.
Öncelikle blokların tamamlanması amacıyla orijinali ile hemen hemen aynı ölçü
ve renkte, fakat karı ımı fazla olan imitasyon bloklar hazırlanmı tır. Kalıptan
çıkarılan imitasyon kemer blokları üzerinde orijinale uygun olarak kenetler açılmı
ve kenarlar tıra lanarak bosajlı yüzeyler elde edilmi tir. Toplam 5 adet hazırlanan
imitasyon bloklar kemere konmadan önce çevrede yapılan ara tırmalara hız
verilmi tir.
Bu çalı malar sonucunda çevrede çok sayıda bahçenin yer alması ve sulamada
kullanılan sulama havuzlarının içerisinde tapına a ait mermer bloklarının varlı ı
bizleri ümitlendirmi tir. Bu ba lamda yürütülen çalı malara ek olarak su deposunun
kazısı sırasında elde edilen bulgular, örne in kemerlerin moloz ta dolgudan sonra
sökülmü olmaları nedeniyle çevredeki ara tırmaların önemini artırmı tır.
Bu do rultuda tapınak kuzey tarafında, Ünal Karagöz’e ait bahçenin sulama
havuzunda kemer sırasına ait olabilecek kalker blok ta ları tespit edilmi tir.
Oldukça sa lam durumdaki 5 adet kemer blo unun yanı sıra iki adet yine kemer
blo una ait kırık parça ele geçirilmi tir. Kazı sırasında ele geçirilen kilit ta ı parçası
örnek alınarak, kırık parçalardan birisi kilit ta ı olarak yontularak orta kemeri
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tamamlayacak sayıda kemer blo u hazırlanmı tır. Bu a amadan sonra imitasyon
blokların kullanımından vazgeçilmi ve orijinal malzeme ile orta kemerin aya a
kaldırılması çalı malarına ba lanmı tır.
skele kurulmadan önce kemer ta larının kendilerini ta ıyabilecek kadar
yükseltilmesi için kaydırma yöntemi ile ilk bloklar konmaya ba lamı tır. Öncelikle
sol kemer aya ı üzerinde sadece yastık ta larının kalmı olması nedeniyle, ilk
a amada sol kemer aya ı üzerine dört kemer ta ı konarak sol ve orta kemerin
açısı konusunda gerekli görünümü verecek restorasyon yapılmı ve 4 adet kemer
ta ından ikisi sol kemere ikisi orta kemere konarak bir yerde gerekli olan orta
kemerin alt yapısı da hazırlanmı tır. Bütün bu bloklar, belli zaman aralı ı ile
konarak kenet yuvalarıyla da birbirlerine ba lanmı tır.
kinci a ama olarak ah ap iskele hazırlanarak sırasıyla kilit ta ına kadar kemer
blokları konmu tur. Kilit ta ı ise en son ba layıcı olarak iskele üzerinde gerekli
ölçümler yapıldıktan sonra, orijinale uygun olarak yine orijinal ta tan yontularak
konmu tur. Sa da yer alan kemer bo lu unu kapatan örgü sistemi aya a
kaldırılan sol kö ede de uygulanmı , moloz ta tan orijinal ekle sadık kalınarak
tamamlanmı tır (Resim: 4).
b. Tapınak
Yıllardır devam eden tapınaktaki restorasyon çalı malarına, tapına ın
görkemini ortaya koyması ve ana mekânların algılanabilmesi maksadıyla 2006
yılında da devam edilmi tir. lk olarak tapına ın ana odası hakkında ﬁkir vermesi
amacıyla naos zemin dö eme bloklarının yerlerine konması tasarlanmı tır (Resim:
12). Birinci a ama olarak 2005 yılında hazırlanan tapına ın orijinal dolgusu olan
moloz ta ların oturtulması amacıyla, 2005 yılında uygulanan su verilerek silindir
baskıyla sıkı tırılma i lemine 2006 yılında da devam edilmi tir. Bir yıl bekleme
süresinden sonra en azından naos ölçülerinde tek sıra imitasyon döküme karar
verilmi tir.
kinci a amada büyük boyutlu çakıllar bu moloz ta ların üzerine gelen toprakla
sıkı tırıldıktan sonra atılacak bloklarda kayma ve çökmeleri önlemek için demir
ızgara ba lanmı tır.
Üçüncü a amada ah ap kalıplar hazırlandıktan sonra orijinal bloklara uygun
1.40 x 1.40 ölçülerinde 11 adet imitasyon bloklar için kalıplar hazırlanmı tır. Bloklar
arası ise birbirlerinden ba ımsız olarak ayarlanmı tır (Resim: 13).
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Ayrıca 2006 kazılarıyla kuzey kö ede ele geçirilen sella kaide blo u yerine
konmak üzere hazır hâle getirilmi tir.
Tapınakta devam eden bir di er restorasyon çalı ması ise 2005 yılında ba lanan
ve özenle devam eden ytongtan yontulan model on ba lı ı çalı malarıdır (Resim:
14). Bu sezon çalı masında ba lıktan alçı kalıp alınarak 2007 yılında dökülecek
olan imitasyon ba lık için hazır hâle getirilmi tir.
Almanya Regensburg Üniversitesi Mimarlık Tarihi profesörlerinden Thekla
Schulz- Brize gözetiminde bir mimar ve bir mimarî ö rencisinden olu an ekibi
tarafından tapınak üst yapısına ait mimarî blokların çizimi yapılmı tır.
4. Kültürel Etkinlikler
1980 yılından itibaren devam eden Gülpınar kazılarının 25. yıl kutlamalarının
ardından 2005 yılında 26. yıl kutlamaları yapılmı ve ardından Apollon Smintheus
Tapına ı ve kutsal alanın tanıtılması amacıyla Gülpınar Smintheion kazılarının
27. yılı Gülpınar Belediyesi’nin de katkıları ile “Apollon Smintheus enlikleri”
adı altında iki gün boyunca çe itli etkinliklerle büyük bir co ku ile kutlanmı tır.
Etkinlikler arasında kutsal alan gezisi dâhilinde tapınak ve di er mimarî yapılar
tanıtılmı tır. Bu kültürel hizmet, e itim-ö retim yılının ba laması ile ba ta Gülpınar
Beldesi’ndeki okullar olmak üzere, çevre köylerdeki e itim kurumlarında da e itim
amaçlı tanıtım yapılmı tır.
Efes Pilsen’in de büyük katkılarıyla 4-5 A ustos 2006 tarihlerinde 3 gün boyunca
konserler, dans gösterileri ile III. Apollon Smintheus enlikleri düzenlenmi tir.
enliklere çevre halkı, yerli ve yabancı konuklar katılmı tır.
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Plan 1: Apollon Smintheus tapına ı ve çevresi

Resim 1: Su deposu restorasyon sonrası
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Plan 2: Su deposu planı

Resim 2: Su deposu (do udan görünü )

Resim 3: Su deposu kemer açıklı ı
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Resim 4: Su deposu, orta kemer

Resim 5: Su deposu merdivenleri

Resim 6: Su deposu tahliye çıkı ı
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Resim 7: Su deposu iç yüzey sıva tabakaları

Resim 8: Su deposu kemere ait
blokların kazı sırasındaki
durumu

Resim 9: Tapınak ve Su deposu
arasında ele geçirilen
tapınak blokları

Resim 10: Sulama havuzundaki
kemer blokları
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Resim 11: Sulama havuzundaki
kemer blokları

Resim 12: Tapınak sellası
restorasyon öncesi

Resim 13: Restorasyon sonrası
tapınak sellası dö eme
blokları
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