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ANT K TROAS’DA APOLLON KÜLTÜ
Tayyar GÜRDAL
Zonguldak Karaerlmas Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü

ÖZET
Klasik Ça ’lardaki Anadolu kült gelene inin ana unsurlar ndan biri olan tanr
Apollon ve kültünün konu edildi i çal mam z n amac ; Apollon’un Troas
bölgesindeki alg lan biçimlerini, yo unlu unu ve özelliklerini ortaya koymak
olarak belirlenmi tir. Anadolu’da Apollon kültü ile ilgili ilk bilgilerimizi
Homeros’dan ediniriz. Ve bu ilk bilgiler kültün önem ve yayg nl n ortaya
koyarken, özellikle de Smintheus kültüne i aret ederler. Troas’ n en önemli
tanr s Apollon Smintheus’dur. Homeros’un anlat m ile Apollon
Anadolu’ludur. Apollon’un Smintheus s fat d ndaki; Thymraios, Gergithos,
Killaios, Hekatos s fatlar da bölgeye özgü olmalar ve ne K ta Yunanistan’da ne
de Anadolu’da ba ka bir örnek ile temsil edilmemeleri ile an lmaya de erdir.
Apollon’un bölgede kar m za ç kan di er s fatlar ise; daha çok Artemis’le
birlikte görmeye al t m z Aktaios ve çekirgelerle ili kilendirilen Pornopios
s fatlar d r..
Anahtar kelimeler: Troas, Antik Ça , Apollon kültü, Smintheion.
ABSTRACT

The god of Apollo was one of the most popular divities of Anatolia throughout
the classical antiquity. The worship of Apollo was particularly very popular in the
ancient region of Troad. This essay aims to examine the ways how Apollo was
perceived by the ancient populations of Troad in the light of archaeological and
literary evidence. The first information regarding Anatolia-Apollo relationship is
derived from the famous eighth century B.C. poet Homeros, who pointed out the
cult of Apollo Smintheus (“lord of mice”) in his great epic, the Iliad. Besides
Smintheus, Thymraios, Apollo is worshipped with epithets of Gergithos, Killaios,
Hekatos. The lack of these Apollo epithets in any region other than the Troad is
striking, implying the importance of Apollo with the religious life of the region’s
ancient populations. Apollo is also known to us with epithets such as Aktaios
(“lord of the shore”) and Pornopios (“lord of grasshoppers”) in the Troad. These
are also known to us from the Greek mainland.

Anahtar kelimeler: Troad, classical antiquity, the cult of Apollo, Smintheion
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GR
Homeros’un, K ta Yunanistan’da ya ayan halklar n sald r s na kar , yerli Anadolu
halklar n n bütünle erek direnç gösterdikleri Troia Sava lar ’n n geçti i yer olarak
ilk kez tan mlam oldu u Troas bölgesi; askeri, ekonomik ve stratejik co rafi
konumu nedeniyle, yak n tarihimizde oldu u gibi günümüzde de önemini
yitirmemi tir. Troia Sava lar , Haçl Seferleri ve 1. Dünya Sava gibi insanl k
tarihindeki en büyük sava lar n önemli amaçlar ndan bir tanesi bölgenin
kontrolünü ele geçirmektir. Bu özelli i ile uygarl k tarihi için önemli bir mercek
olan bölge, Klasik Ça ’lar için de ayd nlat c birçok bilgiyi bar nd rmaktad r. Bu
bilgiler içerisinden inan ve tap n m (kült) ile ilgili olanlar; hem toplumsal ve
kültürel yap n n çözümlenmesine sa lad klar katk lar, hem de uyand rd klar
popüler ilgi ile daima dikkat çekici olmu lard r.
Troas kült gelene inin ana unsuru, Klasik Ça ’larda Anadolu kült
gelene inin de ana unsurlar ndan biri olan tanr Apollon ve kültüdür. Anadolu’da
Apollon kültü ile ilgili ilk bilgilerimizi yine Homeros’dan ediniriz. Ve bu ilk bilgiler
kültün önem ve yayg nl n ortaya koyarken, özellikle de Smintheus kültüne i aret
ederler. Troas’ n en önemli tanr s Apollon Smintheus’dur. Homeros’dan beri
bilinen kültün, ilkidir ve özgündür. Homeros’un anlat m ile Anadolu’ludur. Ancak
Apollon, bölgede sadece Smintheus s fat ile onurland r lmam t r. Smintheus s fat
d nda; Thymbraios, Gergithos, Killaios, Hekatos, Pornopios, Aktaios ve lieus
s fatlar alt nda da tap n m n oldu u görülür. Apollon Smintheus’un gölgesinde
kalmalar na ra men, bu farkl s fatlarla da tanr n n bölgesel özellikleri
belirlenebilmektedir. Ancak daha önce de belirtti imiz gibi kültün karakterini ve
uygulan n anlayabilmek için en iyi örnek; Smintheus s fat ve tanr n n bu s fat ile
tap n lm oldu u Apollon Smintheus Kutsal Alan (Smintheion)’d r.
Smintheion
M.Ö. 311’de skender’in komutanlar ndan Antigonos’un uygulad “synoikisis”
ile, bölge kentleri Hamaksitos, Kebren, Skepsis, Neandria, Kolonai ve Larissa’n n
birle tirilmesi ile kurulan Aleksandria Troas’ n (Akal n 2003: 4-10) kutsal alan olan
Smintheion, bölgenin bilinen en önemli kült merkezidir. Apollon’un, Smintheus
s fat ile tap n m görmü oldu unun, ku kuya yer b rakmayacak biçimde, yaz tlar
(Schwertheim 1996, 112, n.6; Ricl 1997, n.41, 49. 52, 53, 62-66) arac l ile
kan tlanabildi i tek kutsal alan olan Smintheion; günümüzde Çanakkale ili, Ayvac k
ilçesine ba l Gülp nar Beldesi’nde, volkanik bir platonun içerisinde yer almaktad r
(Özgünel 2003: 261; 2007: 7).
Smintheion’da ele geçen kültle ilgili en erken tarihli yaz t, M.Ö. 165 y l na
tarihlendirilir ve Aleksandria Troas vatanda lar ad na Apollon Smintheus kutsal
alan na, tanr y onurland rmak için dikilmi tir (Ricl 1997: 42, n.5). Kutsal alan n
Gülp nar’a lokalize edilmesindeki en güçlü kan t olu turan bir meclis karar nda ise;
kutsal alan n yak n çevresindeki iki kentin, Khryse ve Hamaksitos’un, varl klar na
i aret edilmektedir (Özgünel 2001: 27). M.S. 1.yy. içerisine tarihlendirilebilecek bir
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ba ka örnekte ise, bir Apollon Smintheus rahibinin, heykeli kutsal alana dikilerek
onurland r ld görülür (Ricl 1997: 75, n.41). Yine kutsal alanda ele geçmi ve spor
kar la malar nda ödül alanlar n onurland r ld iki heykel kaidesinin üzerinde yer
alan yaz tlardan, Delphi Pythia enlikleri ile benzer bir biçimde, Smintheion’da da
“Smintheia Pauleia” enliklerinin gerçekle tirildi ini ö reniriz (Ricl 1997: 80, n.
52,53). Apollon, Aleksandria Troas’da ele geçen yaz tlarda da Smintheus s fat ile
onurland r l r. Mermer bir sunak üzerindeki tek bir örnekte ise tanr ile birlikte
Asklepios Soter’in de ad geçmektedir (Ricl 1997: 95, n. 66).
Apollon, Girit kökenli olabilece i dü ünülen ve bölge dilinde fare anlam na
gelen “sminthos” sözcü ünden türemi olan Smintheus s fat (Özgünel 2001,
12,13, dipnot 61-69) ile, ilk kez Homeros’un lyada’s nda kar m za ç kar ( lyada I,
37). “Khryse’yi, kutsal Killa’y koruyan, gümü yayl , Tenedos’un güçlü kral ,
Smintheus”, Troia sava lar boyunca hep Anadolulu’lar n yan ndad r; Troia
surlar n in a eder; Anadolu’lu kahramanlar korur ve yönlendirir; Akha ordular n n
üzerine oklar ile veba mikrobunu yollar.
Akha ileri gelenlerinin, Apollon Smintheus’u yat t rmak ve ordular n k r p
geçiren veba arac l yla gönderdi i cezas n kald rabilmek için, kutsal alanda
Apollon Smintheus rahibinin yönetiminde gerçekle tirdikleri kurban ritüeli;
arkeolojik verilerle o kadar uyumludur ki, sunu ritüelleri ile ilgili bir çok soruyu
cevaplamaktad r:
“De erli kurbanlar dizdiler suna n çevresine,
ellerini yudular, ald lar avuçlar na arpa taneleri…
Hepsi yakard lar, arpa taneleri serptiler yere,
ba lar n arkaya kald r p kurbanlar kestiler,
derilerini yüzdüler, butlar n ay rd lar,
ya l gömlekle sard lar butlar iki kat,
sonra etler koydular üstüne çi çi .
Odunlar n üstünde k zartt ihtiyar onlar .
arap döktü üzerlerine, ate gibi, p r l p r l.
Be di li çatal tutuyordu yan nda delikanl lar.
Butlar k zart ld , ci erler, yürekler yenildi,
kalan etler parçaland , i lere geçirildi,
k zart ld iyiden iyi, çekildi hepsi ate ten.
ler bitti, ölen haz r oldu, yenildi içildi.
ölende e pay ald her insan, yak nmad bir tek ki i.
Yenilip içilince doyas ya,
delikanl lar arapla doldurdular sa raklar ,
taslarla da tt lar, tanr lara sunmak için,
korolarla yat t rd lar tanr y , gün boyunca.
Koruyucu tanr ya ükürler edip güzel bir övgü söyledi Akha delikanl lar .
O da duydu bunu, ferahlad , ho nut oldu.
Gün batt , bast rd gece” ( lyada I, 447-475).
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Smintheus kültünün, Girit ve K ta Yunanistan üzerinden bölgeye gelmi
olabilece i yönündeki görü ler; Strabon’un, kültü bölgeye ta d klar na inand
Teukerler taraf ndan kurulan Hamaksitos kentinin kurulu öyküsünde (Strabon,
Geographia XIII, 604) aktard klar na dayand r lmak istenir. Ancak K ta
Yunanistan’da külte i aret edebilecek kesin belgelerin olmay , gelen göçmenlerin
kültle bölgede tan m olduklar n dü ündürür (Özgünel 2001: 13). Antik Ça ’da
Apollon ad nda bir tanr oldu unu bildiren en eski kaynak olan Homeros’un
metninde, tanr n n Smintheus s fat ile ve Anadolu’lu karakteri ile yer almas ;
bölgede, dolay s yla Anadolu’da Apollon kültünün köklülü ünü ve önemini aç kça
gözler önüne serer. Ayr ca yerli Mysia dilinde fareye “sminthos” denmesi ve
kültün bölge d nda tan nm yor olmas , özgün oldu u yönündeki güçlü kan tlard r
(Özgünel 2001: 18, dipnot 108).
Smintheion’un, bir kehanet oca olarak i lev görmü olabilece ini, M.S.
3.yy.’da ya ayan Menander Rhetor’un dizelerinden ö reniriz (Çizmeli-Ö ün 2004:
27). Menander, Apollon’un Lykia’da do duktan sonra ilk kurdu u kehanet oca
olarak Smintheion’u gösterir ve tüm kehanet ocaklar n n buradan yay ld n söyler
(Meander, Rhetor, 207). Ancak Smintheion’un, ayn zamanda bir kehanet oca
olabilece ini gösteren arkeolojik kan t yoktur.
Apollon Smintheus tap na ; volkanik bir platoda, kaynak sular n n
topland bir çukurlu un içerisinde, suyun üzerine in a edilmi tir. M.Ö. 2. yüzy l n
2. yar s içerisine tarihlendirilen yap ; Hermogenes etkilerinin takip edilebilece i
mimarisi ve Homeros’un lyada’s nda geçen sahnelerin bir resimli roman gibi
i lenmi oldu u plastik eserleri ile Hellenistik Ça sanat n n özgün yap lar aras nda
yer almaktad r (Özgünel 2001: XXXVIII). Kutsal alanda yer alan tap nak d ndaki
yap lar n hemen hepsi, su ile ilgilidir ve tap naktan daha geç dönemde in a
edilmi lerdir. Tap na n yak n çevresindeki M.S. 1-3. yüzy llar aras nda olu an
yerle imlerin ihtiyaçlar olan suyun depolanmas amac yla in a edilmi olduklar
dü ünülen yap lar n; kültle ilgili ar nma ritüelleri için de kullan lm olabilecekleri
de göz ard edilmemelidir. Tap na n hemen yak n nda yer alan an tsal çe me
binas da suyun kült için önemini vurgular niteliktedir.
Kutsal alandaki en erken tarihli yap kal nt s , Erken Hellenistik Ça ’a
tarihlendirilen bir teras duvar d r. Kutsal alanda az say da ele geçen M.Ö. 5-4.
yüzy l siyah astarl pi mi toprak mimari elemanlar ile birlikte teras duvar , kutsal
alan n Hellenistik Ça öncesinde de kullan lm oldu unun kan tlar n olu tururlar
(Özgünel 2001: 81). Teras duvar n n, tap nak temenos taban seviyesine kadar
y k larak dolgu toprak ile kapat lm olmas , tap nak yap m s ras nda, alan n köklü
bir düzenleme ile tesviye edildi ini gösterir.
Smintheion’da son y llarda gerçekle tirilen ve kutsal alan n yak n
çevresinde çok erken tarihlerden itibaren yerle im oldu unun belirlendi i
çal malar, az da olsa dinsel içeri e de i aret eden ilginç sonuçlar içermektedir.
M.Ö. 5. binin ilk yar s nda kutsal alan ve yak n çevresinin prehistorik bir yerle ime
sahne oldu unu söyleyebilmek mümkündür (Takao lu 2006: 48).
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Hamaxitos (Grace 1932: 232 ekil 6 Dipnot 25; Ta l kl o lu 1963: 189;
Çizmeli-Ö ün 2004: 28 Res. 1 Dipnot 13) ve Aleksandria Troas (Grace 1932: 229
ekil 1-5; SNG v. Aulock, n. 1462, 1468, 1469,1470, 1472, 1477, 1483, 7445, 7548,
7550, 7555, 7559, 7560, 7564, 7566) kent sikkeleri üzerinde saptanabilen iki farkl
Apollon Smintheus ikonografisi, Aleksandria Troas - Smintheion ili kisinin,
Miletos-Didyma ili kisi ile benzer bir biçimde oldu unu ortaya koyar.
Smintheion’dan ayr olmak üzere Aleksandria Troas kenti içerisinde, t pk
Miletos’da da oldu u gibi ritüellerin ba lat ld bir Apollon kutsal alan ve bu iki
kutsal alan birbirine ba layan kutsal bir yol olmal d r (Gürdal 2007: 182-183).
Smintheion ve Aleksandria Troas’da sürdürülen son çal malar bu yöndeki çok
güçlü ipuçlar n ortaya koymaktad r. Aleksandria Troas kent merkezinde yer alan
‘forum’da sürdürülen kaz çal malar n n sonuçlar ve ‘forum’a ula an yol
kal nt lar ile Smintheion’da ele geçen yol kal nt lar aras ndaki benzerlik bu
ipuçlar n örneklendirirler. Aleksandria Troas ile Smintheion aras ndaki kutsal yola
ili kin en önemli kal nt lar, Tuzla (Satnioeis) Çay ’n geçmek için in a edilmi olan
Roma Ça köprüsüne aittir. Köprü üzerinde araba veya yaya a nd rma izlerinin
olmay , sadece özel zamanlarda kutsal amaçlar için kullan lm oldu unun kan t
olarak de erlendirilir (Özgünel 2005: 519). Böylelikle Smintheion’dan Tuzla
Ovas ’na do ru yönlenen yol ile Aleksandria Troas merkez forumuna ula an
yolun, benzer teknik ve i çilik özellikleri ile in a edilmi olmalar daha da anlaml
bir hal almaktad r.
Anadolu’daki Apollon kutsal alanlar n n genel özellikleri olarak
sayabilece imiz; suyu toplayan co rafik bir çanak içerisine kurulmu olmalar ,
kutsal bir koruluk içerisinde yer almalar , kutsal su kayna n n varl n n neredeyse
vazgeçilmez olmas ve kent d nda özenle seçilmi yerlerde kurulmalar gibi
özelliklerin, Smintheion için de geçerli oldu unu söylemek mümkündür. Ma ara
tap n m da geleneksel kutsal alanlar için s k rastlan lan bir ortak özellik olarak öne
ç kar.
Thymbra
Homeros’un lyadas ’nda sadece bir yer ad olarak geçen Thymbra ( lyada, X, 430),
Thymbrios (Kemerdere) çay n n akt ovada, günümüzdeki ad ile Küçük F l
Tepe (Sevin 2001: 66)’ye yerle tirilmek istense de lokalizasyonu sorunludur.
Strabon, Apollon Thymbraios tap na n n Thymbrios (Kemerdere) nehrinin akt
ovada yer ald n ve lion’a elli stadia mesafede oldu unu bildirir (Strabon,
Geographia XIII, 598). Apollon kültüne kan t olabilecek tek yaz t örne i, Apollon
Thymbraios tap na n n de erli e yalar n n kaydedildi i bir kutsal e yalar listesidir
(Leaf 1923: 179). M.Ö. 4. yüzy la tarihlendirilen, Troas bölgesinde ele geçmi bir
sikkenin arka yüzünde, nlar saçan y ld z beze ine tanr n n s fat n n e lik etti i
görülmektedir ve bu motifin tanr n n simgesi olabilece i dü ünülür (Ta l kl o lu
1963: 192).
Thymbra’da Apollon kültünden bahseden bir ba ka antik metinde ise;
Roma gelene inde Troia sava n n kaybedilme nedeni olarak gösterilen, tahta at n
51
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kente al nmas na kar geldi i için cezaland r lan Laokoon’un; Apollon Thymbarios
tap na n n rahibi oldu u görülmektedir (Vergilius, Aeneid 201). Thymbra, bir
kentten çok kutsal alan görünümündedir. Akhilleus’un, Troilos’u öldürdü ü ve
Kassandra’ya kehanet becerisinin verilmi oldu u kutsal alan n, kehanet oca
i levi de görmü olmal d r.
Parion
Parion, Granikos (Biga) rma n n sulad
Adresteia (Biga) ovas nda,
günümüzdeki ad yla Kemer’de yer almaktad r. Aleksandria Troas’la birlikte
bölgenin iki önemli Roma kolonisinden biri olan Parion, Hellespontos’a giri ve
ç k lar kontrol alt nda tutan co rafi konumu ile özellikle Roma mparatorluk Ça
boyunca bölge tarihinde önemli rol oynam t r. Parion’da Apollon kültünü, M.Ö.
150 y l na tarihlendirilen ve üzerlerinde Apollon Aktaios yaz t bulunan sikkeler
arac l ile saptayabilmek mümkündür (Frisch 1983: 89). Giyimli, bir elinde sunu
tas di er elinde ise kithara ile birlikte betimlenmi olan tanr , yanan bir sunak ve
omphalos aras nda ayakta durmaktad r.
Apollon’un Aktaios s fat ve tap n m ile ilgili olarak Strabon; kent yak n nda
Apollon Aktaios ve Artemis’e adanm bir kehanet oca bulundu unu, tap na n
bilinmeyen bir nedenle y k ld ktan sonra tüm e yalar ve ta lar n n Parion’a
ta narak burada büyük bir sunak in a edildi ini, ancak kehanet oca n n zamanla
önemini yitirdi ini aktar r (Strabon, Geographia XIII, I, 13). Parion sikkeleri
üzerinde gördü ümüz yaz t ve tanr tasviri Strabon’un aktard klar ile örtü ür
görünmektedir. Sikke üzerinde tanr n n Aktaios s fat belirlenebilmektedir.
Apollon, Strabon’un sözünü etti i sunak ve kehanet oca bulunan kentlerin
birço unun simgesi olan omphalosun aras nda durmaktad r. Bu verilerin
nda;
Apollon’un Parion’da, Aktaios s fat ile, önceleri kent d nda bulunan daha sonra
kent içerisine ta nan bir kutsal alanda Artemis’le birlikte ortak tap n m gördü ü
bir kehanet oca n n oldu unu söylemek yanl olmayacakt r. Aktaios s fat ,
Apollon d nda Zeus, Dionysos için de kullan lm t r. Attika’n n kurucu kral
Aktaios ile ili kilendirilir ve K ta Yunanistan kökenine i aret eder.
Neandria
Aleksandria Troas’ n güneydo usunda Ç r da n n doruklar nda oldukça
korunakl bir co rafyada yer alan Neandria, M.Ö. 311’de Antigonos’un bölge
kentlerini Aleksandria Troas’a yerle meye zorlamas n n ard ndan bütünüyle terk
edilmi görünmektedir. Anadolu’da Arkaik ve Klasik Ça ’lar ya ad ktan sonra terk
edilen ve bir daha yerle im görülmeyen ender kentlerden bir tanesidir. Kentteki en
önemli yap kal nt s ; Anadolu’nun korunabilen en eski tap naklar ndan biri olan ve
M.Ö. 6. yüzy la tarihlendirilen Neandria tap na , özgün mimarisi ile dikkat
çekicidir. Kentteki Apollon kültü, bu tap nakta bulunan bir heykel kaidesi üzerinde
yer alan yaz t arac l yla, belirlenebilmektedir. M.Ö. 5. yüzy lda Apollon’un kutsal
alan na dikilmesi için, tanr n n heykelinin adanm oldu unu bildiren yaz t n
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nda, Anadolu’nun bu önemli tap na n n Apollon kültüne hizmet verdi ini
söyleyebilmek mümkündür (Schwertheim 1994: 40, n.2).

Troia
Troas bölgesinin en önemli kenti, Homeros destanlar n n lion’u, Hitit
metinlerinin Wilusa’s olan Troia, Hellespont’un tam da giri inde, günümüzdeki
ad yla Hisarl k tepesinde yer al r. Troia’da Apollon kültü ve kutsal alan ile ilgili ilk
bilgileri yine Homeros’tan al r z. lyada’da Hektor’un sava ta galip gelmek için
Apollon’a adak sözü verirken söyledi i sözler Troia’daki Apollon kutsal alan n
aç kça i aret eder:
“Apollon verirse bana bu ünü,
Silahlar n soyup tanr sal lion’a götürece im
Onlar okçu Apollon’un tap na na asaca m.” ( lyada, VII, 83)
Kültün arkeolojik somut kan tlar n ise yaz tlar olu tururlar. M.Ö. 281 y l na
tarihlendirilen yaz t, bir meclis karar d r (OGIS, n.212; Ta l kl o lu 1963: 182).
Kararda Athena ve Apollon’un birlikte onurland r ld görülmektedir. Athena ve
Apollon’un e it önemde oldu unu belgeleyen yaz t içeri inden, Apollon kutsal
alan nda rahibelerin hizmet sunamayaca n , tanr n n hizmetinde sadece rahiplerin
bulunabilece ini de ö reniriz. Bir ba ka yaz l belgede ise Apollon’un Ilieus s fat
ile onurland r ld görülür. lieus s fat , tanr y kente mal etmek için kullan lm
olmal d r. lion’lu Apollon’un kent için önemi bu s fat n tanr ya verilmesi ile de
kendini gösterir.
Troia’da Apollon kutsal alan na ili kin iki yer öne ç kar. Kent surlar n n
d ndaki kutsal ma ara ve kutsal kayna n bulundu u alan n hangi tanr ya ait
oldu u tart mal d r. Ancak kent merkezinde agora yak n nda monolit ta bloklarla
simgele tirilen kutsal alan, Anadolu tanr s Apollon, Hitit Wilusa’s “ap-pa-li-u-naas” ile özde le tirilir (Korfmann 2002: 152).
Di er Troas Kentlerinde Apollon
Troas’da Apollon kültü ile ilgili ipuçlar veren, ancak arkeolojik verilerin s n rl
say da oldu u kentlerdeki Apollon kültlerinin ayn ba l k alt nda tart lmas daha
do ru olacakt r. Herodotos’un bölgenin yerli halk n n ya ad n aktard
(Herodotos, VII, 43), günümüzde Kar ncal /Asartepe’ye lokalize edilen Gergis’de;
Apollon’un, Gergithos s fat ile onurland r lm oldu unu Pausanias’ n aktard klar
(Pausanias X,12,1) arac l ile ö reniriz. Gergis’li Apollon anlam ndaki s fat ile
tanr n n bu ehirde sayg n bir yer tuttu unu söyleyebilmek mümkündür. Apollon
soyundan gelen efsanevi kad n kahin Sibylla’n n Troas’da bu kentin s n rlar
içerisinde do du unu ve yine burada tanr ya ait kutsal bir korulukta ölmü
oldu unu aktaran metin, bizlere Gergis’te veya yak n çevresinde önemli bir
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kehanet oca n n varl n i aret etmesi ile önemlidir. M.Ö. 400-350 y llar aras na
tarihlendirilen bir Gergis sikkesi (BMC Troas, n. 29) üzerinde Sibylla betiminin yer
almas da Pausanias’ n aktard klar n destekler niteliktedir.
Bozcaada’ya lokalize edilen, antik metinlerden önemini anlayabildi imiz,
ancak günümüze ula abilen kal nt lar ile hayal k r kl yaratan Tenedos; Apollon
kültünün ba at oldu u bir kent olmal yd . Homeros’un Apollon Smintheus’a
seslenirken kullanm oldu u “Tenedos’un Güçlü Kral ” tan mlamas bu yönde
dü ünmemize olanak tan r. Ancak kentte Apollon kültü ile ilgili tek bilgi
kayna m z Homeros de ildir. Kalkhedon’da bulunan, Phokaia ve Tenedos’un
Kalkhedon kehanet merkezine ‘asylia’ hakk tan mas n konu alan oldukça uzun bir
yaz t (Merkelbach 1980: 8, n. 5), Tenedos’da di er Apollon kutsal alanlar na yetki
verebilecek kadar güçlü bir Apollon kültünü kan tlar.
Troas’ n Mysia s n r nda bulunan ve günümüzde Sar köy’e lokalize edilen
Zeleia’da; lyada’n n dizelerinden ö rendi imiz köklü bir Apollon kültü olmal d r.
Önderleri Pandaros’un, kendisine bizzat Apollon’un verdi i yay kullan yor olmas ,
Athena’n n oku ile Menelaos’u vurmas için kand rmaya çal rken söyledikleri:
“Hadi git, ünlü Menelaos’a at bir ok,
sonra yurduna, kutsal Zeleie kentine dönü ünde
de erli kurbanlar kesmeyi ada, ilk kuzulardan
ün salm Lykia’l okçu tanr Apollon’a” ( lyada II, 823; IV, 101).
Kutsal Zeleia’da ya ayan halk n ba tanr s n n Apollon oldu unun göstergeleridir.
Apollon’un güne le bir tutuldu unu, ele geçen tek bir yaz t ile belirleyebildi imiz
Zeleia’da (Leaf 1923: 66), önceleri aktif olan ancak Strabon’un zaman nda i levini
yitirdi ini bildi imiz bir kehanet oca da yer almaktayd (Strabon, Geographia XIII,
I, 13).
Apollon’un kültü olabilece ini yine Homeros ve Strabon’un aktard klar
(Homeros, lyada I, 37-39; Strabon, Geographia XIII, 612-613, 618) arac l ile
belirleyebildi imiz bir ba ka kent ise, Killa’d r. Kutsal Killa’y koruyan Apollon,
lyada’da Smintheus olarak görünüyorsa da Strabon, Edremit körfezinde Killaios,
Killa’l Apollon olarak onurland r ld bir kutsal alan oldu undan bahseder.
Ça da ara t rmalarda da kutsal alan Edremit körfezi yak nlar nda aranm t r.
Killa’n n günümüz yerle imi Akçay veya yak nlar nda olmas gerekti i dü ünülür.
Kazda lar ’ndan do up Akçay’ n içerisinden geçen Zeytinli Çay da Strabon’un
sözünü etti i Killaios rma olmal d r (Leaf 1923: 311). Yine Akçay yak nlar ndaki
prehistorik malzeme veren Ma aratepe ‘Khryse’ ve kapl calar mevkii ise ‘Killa’
olarak yorumlanmak istenir (Stauber 1996: 30-32). Ancak Apollon’un Killaios
s fat ile tap n m gördü ünü arkeolojik olarak kan tlayan tek belgeye Gelibolu
yar madas nda yer alan Sestos’da (Akba Liman ) rastlar z. M.Ö. 133-120 y llar
aras na tarihlendirilen stel üzerinde yer alan yaz tta, Apollon Killaios tap na
rahibinin onurland r l yor olmas kutsal alan n varl n kan tlar (IK 19, n.1).
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Edremit körfezi ile Midilli (Lesbos) adas aras nda çok say da küçük ada yer
almaktad r. Strabon; bu adalara ‘Hekatonnesos’ denildi ini, bu ismin Apollon’un
Hekatos s fat ndan kaynakland n ve Apollon Hekatos’un tap na n n
Pordoselene kentinin kar s ndaki bir adada yer ald n aktar r (Strabon, Geographia
XIII,II,5). Pordeselene ile ili kilendirilen bir yaz t, Pornopia enliklerinden söz
etmesi ile Apollon Pornopios kutsal alan na i aret eder (Stauber 1996: 187, n.34).
Tanr n n ayn kutsal alanda Asklepios ile birlikte ortak tap n m n n belgelenmesi,
yaz t n bir di er özelli idir. Aeolia’l lar Pornopion ay nda, Apollon Pornopios’a
kurban sunusu yaparak onurland r r ve enlikler düzenlerlerdi. K ta Yunanistan’da
Boiotia bölgesinde de “parnops” olarak gördü ümüz tanr , bu s fat ile
Smintheus’a benzer biçimde çekirgelere hükmeden tanr d r.
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