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Günümüzde birçok alanda, uzaktan algılama ve fotogrametri teknikleri ile üretilen 

haritalar kullanılmaktadır. Gelişen teknolojilerle birlikte uzaktan algılama, fotogrametrik 

algılayıcılar ve taşıma platformları hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Helikopter, 

uçak, uydular gibi birçok taşıyıcı platform amaçlarına uygun olarak yeryüzüne ait görüntülerin 

elde edilmesi için başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Son zamanlarda, yeni bir taşıyıcı 

platformu olan insansız hava araçları, fotogrametri ve uzaktan algılama amacıyla kendisine 

birçok kullanım alanı bulmuştur. Bu araçlar, özellikle küçük alanları içeren çalışmalarda hızlı, 

hassas, düşük maliyetli ve tekrarlı ölçü elde etme özelliklerinde dolayı, arkeoloji ve kültürel 

mirasın belgelenmesi alanlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Arkeolojik çalışma alanları ve 

kültürel miras alanlarımız çok hızlı değişimlere ve deformasyonlara uğrayan alanlardır. Bu 

alanlarda meydana gelen değişimlerin izlenmesi, bu alanların belgelenerek koruma altına 

alınması için hızlı ve hassas ölçüm tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. İnsansız hava araçları, 

arkeolojik alanların ve kültürel mirasın belgelenmesinde gerekli olan altlık verilerin üretilmesi 

için ideal platform olma özelliği taşımaktadır. 

Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanlığınca 2011 

yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, söz 

konusu bölgenin beş yıllık yüzey araştırmalarını içeren Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu 

Araştırma Projesi sunulmuştur. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında proje kapsamında yürütülen 

yüzey araştırmalarında, Antalya – Kumluca karayolunun Tahtalı Dağı istikametinde bazı 

bölgelerin kayalar üzerine harici duvarlar örülmek suretiyle tahkimli bir hale getirildiği 

görülmüştür. Bölgede tespit edilen yerleşim yerleri, çiftlik evleri, işlikler, kuleler, mezar alanları 

ve diğer arkeolojik kalıntılar Phaselis’in batısında yer alan Tahtalı Dağı eteklerinin tarımsal 

üretim amaçlı kullanıldığını göstermiştir. Tahtalı Dağı’ndan Phaselis kentine doğru inen hat 

üzerinde genellikle kuzey-güney doğrultusunda birbirine paralel yüzlerce paralel tipte teras 

yapısı tespit edilmiştir 1.  

Antik teraslama yapılarının eğimli arazilerden tarımsal amaçlı yararlanmak, erozyonu 

önlemek ve bitkiler için gerekli olan nemi korumak amacıyla Bronz Çağı’ndan beri çiftçiler 
                                                 
1 Arslan – Tüner Önen 2015, 198-207. 



tarafından uygulandığı bilinmektedir2. Hellence haimasia kelimesi, tarımsal amaçlı yapılan 

harçsız teras duvarlarını ifade etmekteydi. Homeros Odysseia destanında yurduna dönen 

Odysseus’un, babası Leartes’i çevrilmiş haimasia bahçesinde bulduğunu kaleme almıştır3. 

Nitekim kelimenin çevreleme duvarı anlamına geldiği de bilnmektedir4. Teraslamalar tahıl 

üretimi için uygun alanlar değildi, bu düzenleme özellikle zeytin ağaçları ve üzüm bağları 

yetiştirmek amacıyla yapılmaktaydı5. Teraslamaların yapısal olarak farklı özelliklerde inşa 

edildiği görülmektedir. Bu bağlamda haimasia olarak adlandırılan duvarların genel olarak; 

yapısal anlamda başka bir desteği olmadan inşa edilen harçsız duvarlar, bir araziyi çevreleyen 

harçsız duvarlar ve kapalı bir alanı belirlemeksizin araziyi bölen harçsız duvarlar şeklinde üçe 

ayrılmaktadır6. Yapılan son ayrımın tarımsal antik teraslamalar olduğu düşünülmektedir. 

Tarımsal antik teraslamalar da kendi içerisinde paralel teraslar, şerit teraslar ve cep teraslar 

olarak üç ayrı yapısal biçimde değerlendirilmektedir7. 

Phaselis yüzey araştırmalarında tespit edilen kültürel kalıntılar ışığında, üzerinde 

tarımsal üretim yapıldığı değerlendirilen teraslamaların daha yakından incelenmesi ve 

planlarının çıkarılarak topografik haritalarının hazırlanması öngörülmüştür. Bu bağlamda 

yürütülen bir bilimsel araştırma projesi kapsamında, belirlenen teraslama yapılarının kısmi 

sayısal arazi modellemesi üretilmiştir. Phaselis Teritoryumu Tahtalı Dağı mevkii alanında 

üzerinde taşıyıcı platform olan insansız hava aracına yerleştirilmiş normal dijital kamera ile 

fotogrametrik ölçüm amacıyla uçuşlar yapılmış, uçuş sonrası elde edilen hava fotoğraflarının 

kullanılması suretiyle çalışma alanına ait Sayısal Arazi Modeli (SAM) üretilmiştir. Hazırlanan 

modele ilişkin görüntüler ekte sunulmaktadır (Ek: 1). 

Tahtalı Dağı mevkii’nde tespit edilen tarımsal amaçlı antik teraslamaların, Phaselis 

kentinin ekonomi tarihine ve ihracatına ışık tutacak nitelikte kültür kalıntıları olduğu 

düşünülmektedir. Bu projenin amacı, arazi üzerindeki teraslama amaçlı yapıların güncel 

teknolojik metodolojiler ve bakış açılarıyla incelenerek kentin ekonomik yapısı ve kapasitesi 

hakkında genel bir kanaatin oluşturulmasını sağlamaktır. Ayrıca, çalışmada kullanılan 

metodlarla elde edilen bulgular ışığında, gelecekte yapılacak benzer çalışmalar için 

yönlendirici bir temel oluşturulması hedeflenmiştir. Bu araştırma sonucunda, söz konusu 

metodolojilerin geleneksel yüzey araştırması çalışmalarına yeni bir bakış açısı ve yaklaşım 

kazandırması öngörülmektedir. 
                                                 
2 Broodbank 2016, 16 
3 Hom. Od. XXIV. 225. 
4 Racham – Moody 1996, 143. 
5 Diler 2010, 150 – 151.  
6 Price – Nixon 2005, 666. 
7 Racham – Moody 1996, 141 



 

 

 

    
                              Res. *                                                            Res. * 

 

       
                           Res. *                                                           Res. * 
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*Res. ) Tahtalı Dağı’nda belirlenen teraslama yapılarının fotogrametrik haritasının 

hazırlanması amacıyla insansız hava aracı ile yapılan uçuş çalışmalarında çekilen fotoğraflar. 

 
  



 
 
  



 


	Res. *                                                            Res. *
	Res. *                                                           Res. *
	Res. *                                                                      Res. *
	*Res. ) Tahtalı Dağı’nda belirlenen teraslama yapılarının fotogrametrik haritasının hazırlanması amacıyla insansız hava aracı ile yapılan uçuş çalışmalarında çekilen fotoğraflar.

