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Yapı, Hellenistik akropolis’in hemen güney yamacında, Dor tapınağının yaklaşık 300
-400 m. kuzeybatısında ve kentin içine doğru devam eden modern yolun ise yaklaşık 200 m.
kuzeyinde konumlanmaktadır. Kuzeydoğu – güneybatı oryantasyonlu olup, Phaselis Güney
Limanına hâkim bir noktada yer almaktadır. Başka bir ifadeyle, hem kentin içinden liman
tarafından hem de kepezlerin olduğu üst kesimden ulaşılması mümkün bir vadi üzerine inşa
edildiği görülmektedir (Res.1). Güney limanı tüm detaylarıyla gören bir noktada olması,
Hellenistik Dönem’den başlamak üzere Bizans Dönemi içlerine kadar faaliyette olması ve
kent içinde başka tekil yapılmış kule örneğinin bulunmamasından dolayı bu yapı” Merkezi
kule” olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Antalya yolunun yapımı sırasında bazı kayaların koparak
düştüğü ve yapıya zarar verdiği görülmektedir.

Resim 1: Merkezi kulenin konumunu gösteren hava fotoğrafı
Yapı’da 22-23 Ağustos 2019 tarihlerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Öncelikle yapı ve çevresindeki otlar temizlenmiş, ağaççıklar kesilmiş ve bu yıl meydana gelen
fırtınada kırılıp düşen ağaç kütleleri uygun bir yere taşınarak alan çalışılmaya müsait bir hale
getirilmiştir. Mekânın krokisi çizilmiş, ölçüleri alınmış ve fotoğrafları tüm detaylarıyla
çekilerek belgeleme işlemi tamamlanmıştır. Havadan görüntüleme aracıyla farklı açılardan
fotoğrafları çekilmiş ve son aşamada ise cors cihazı yardımıyla planı çıkartılarak arazi
çalışmaları bitirilmiştir (Res.1-2).

Resim 2: Temizlik
güneydoğudan

öncesi

durumu, Resim 3: Ot temizliği çalışmalarından bir
görüntü

Merkezi kule arazi şekline uydurulmuş ve inşası buna göre yön bulmuştur. Yapıda
kullanılan malzeme yerel kireçtaşıdır. Hemen üst kesimindeki Hellenistik Akropolis’in
üzerinde yükseldiği Kepezdeki doğal kayalık alanlardan taşların söküldüğü ve yerinde
işlenerek yapının inşasında kullanıldığı söylenebilir. Merkezi kule biri ana mekân olmak
üzere toplam üç mekana sahip olup, bölgede örneklerini bildiğimiz kompleks bir yapı
örneğini teşkil etmektedir. Mekânlar arası geçişler kapılar vasıtası ile sağlanmaktadır. Tüm
mekanların girişleri tek koridora açılmaktadır (Res.4-Çiz. 1). Aşağıda bu mekânlar alt
başlıklar halinde verilecektir.

Resim 4: Merkezi kulenin havadan görüntüleme aracı ile 90 derece açıyla çekilmiş görüntüsü

Çizim 1: Merkezi kulenin planı
Ana Mekân
Ana mekân, kompleksin güneyinde olup arkada kalan iki yan odayı güneyde
çevrelemektedir. Mekân içten 8,95 x 8,85 m. ölçülerinde olup tam olarak kare planlıdır1.
Mekânın duvar kalınlığı 61 cm.’dir. Ölçülebilen korunmuş yüksekliği içte 3,75 m. iken dış
tarafta 5 m.’dir. Ana mekânın kuzeydoğu ve güneybatı köşeleri sağlam olup kalan duvar
bölümleri yıkılmıştır. Özellikle güney ve doğu duvarları zemin seviyesinden itibaren yıkılmış
olup duvar blokları yamaca doğru akmıştır. Batı duvarı yakın bir tarihte içe doğru yıkılmıştır.
Kuzey duvarı ise yer yer 2,20 m.’ye kadar korunmuştur ve hattı belli olmaktadır (Res.5-6).
Mekânın girişi arka kısımda iki yan müştemilatın olduğu yerdeki kapıdan sağlanmaktaydı. Bu
kapının toplam genişliği 2,50 m olup korunmuş yüksekliği ise 2,70 m’dir. Mekânın güney
cephesinde (ön) içte batı duvardan 87 cm. doğuda, 85 cm. genişliğinde ve korunmuş 2,50 m
ölçülerinde bir adet pencere bulunmaktadır. Aynı pencerenin güney duvarını doğu yönünde de
olduğu varsayılmaktadır. Ancak duvarın yıkılmasından dolayı detaylara ulaşılamamaktadır.

1

Ölçülerdeki 10 cm.’lik fark duvarlardaki açılma veya kaymadan kaynaklanmaktadır.

Resim 5: Ana mekânın güney ve batı Resim 6: Ana mekânın güney ve doğu
duvarları, güneybatıdan
duvarları, güneydoğudan
Mekan pseudo-isodomos teknikte inşa edilmiş olup bu tekniği oluşturan dizimdeki
blokların yükseklikleri yukarıya çıkıldıkça azalmaktadır. Bu durumun sebebi yamaca yapılmış
yapının duvar hacmini azaltmak olduğu söylenebilir. Bununla beraber, özellikle mekânın
içteki zemin seviyesi hizasındaki taş sırasının devasa bloklarla inşa edilmiş olması dikkat
çekmektedir. Duvar kesitlerine baktığımızda bir sıra enleme bir sıra boylama dizilmiş duvar
örgüsü (Header and Strecher, Binder und Läufer) kullanıldığı tespit edilmiştir. Kullanılan
bloklar dik açılı ve rektogonal olup, dört yüzü de işlenmiştir. Blok kenarları düz kesilmiş ve
birleşme yerlerinde boşluk bırakılmamıştır. Duvarda yapımında kullanılan blokların ön
yüzleri düz tıraşlanmış olup derz aralıkları da düz verilmiştir. Bununla beraber dış cephede,
köşelerdeki bazı blokların bosajlı verildiği de görülmektedir. Ayrıca yaptığımız incelemeler
neticesinde duvar yapımında harç ve başka bağlayıcı malzemelerin tercih edilmediği de
anlaşılmıştır (Res.7-8).

Resim 7: Pseudo-isodomos duvar örgüsü

Resim 8: Duvar kesitindeki
enleme-boylama teknik

Mekânın iç kesimi kum, taşçık ve seramik katkılı gri renkli kaba bir harçla sıvanmıştır.
Harç kalınlığı 2,50 cm. olup mekânın iç kesiminde tüm duvarlarda görülmektedir. Duvar
düzeyi ilk olarak ince bir harçla sıvanmış, üzerinde günlük kullanıma yönelik seramik
parçaları yerleştirilmiş; seramiklerin de üzeri alttaki sıvadan biraz daha kalın olan harçla
sıvanmıştır. Sıvanın özellikleri ve seramiklerin tarihinden hareketle (Roma İmparatorluk) ana
mekânın geç antik çağda sıvandığı ve kullanılmaya devam ettiği açık bir şekilde ifade
edilebilir (Res. 9-10).

Resim 9: Harçlı duvardan görünüm

Resim 10: Harçlı duvar, detay

Mekân 1
Mekan 1, ana mekanın hem kuzeyinde benzer biçimde kuzeydoğu – güneybatı
oryantasyonlu konumlanmaktadır. Mekân 1 içten 2,40 x 3,55 m. ölçülerinde olup dikdörtgen
planlıdır. Kireçtaşı malzemeden benzer şekilde pseudo-isodomos teknikte inşa edilen Mekân
1’in duvarlarında taşçık ve kum katkılı kaba bir harç ile geç dönemde sıvanmıştır. Kuzey
duvar ana kayadan yararlanarak inşa edilmiştir. Ana mekândan farklı olarak harcın altında
seramik parçaları tercih edilmemiş ve harç yaklaşık 1 cm. kalınlığında bırakılmıştır. Mekânın
dört duvarı da yer yer sağlam olup hatları tüm ayrıntılarıyla belli olmaktadır. Doğusunda
bulunan Mekân 2 ile aynı duvarı kullanmaktadır. Mekân 1 ile Ana mekân arasında 2,45 m.
mesafe bulunmaktadır. Bir tane girişi vardır ve güneyde yer almaktadır. Girişin genişliği 1,40
m. ve korunan yüksekliği ise 1,45 m.’dir. Lento bloğu yerinde in situ durmakla beraber
yıkılma tehlikesi bulunmaktadır (Res.11).

Resim 11: Mekân 1’in genel görüntüsü, güneybatıdan
Mekânın kuzey duvarında, kuzeydoğu köşeden 1 m. batıda, 40 cm. genişliğinde, 60
cm. yüksekliğinde ve 35 cm. derinliğinde 1 adet dikdörtgen niş yer almaktadır. Nişin içi önce
duvarlardaki gibi kaba, devamında ise üzerine ince bir sıva çekilmek üzere iki kademeli
sıvanmıştır. Sıvanın toplam kalınlığı 2,50 cm.’dir. Nişin ince sıvalı olması kült ile ilgili
olabileceğini düşündürtmektedir. Yapının girişinin olduğu kuzey duvarda batı ile güney
duvarın birleştiği tarafta lento bloğunun hemen üst seviyesinden başlayan yan yana
yerleştirilmiş 14 x 14 cm. ölçülerinde ve 12 cm. derinliğinde iki tane hatıl yuvası
bulunmaktadır (Res. 12-13).

Resim 12: Mekân 1’in doğu duvarı

Resim 13: Mekân 1’in kuzey duvarındaki
sıvalı niş

Mekân 2
Kuzeydoğu – güneybatı oryantasyonlu yerleştirilen Mekân 2, merkezi kulenin doğu
bölümünü oluşturmaktadır. Yapı 3,95 m. x 5 m. ölçüleriyle dikdörtgene yakın plandadır.
Mekânın girişi batıda olup girişin açıldığı alan ana mekân ve mekân 1’in girişlerinin açıldığı
koridordur. Buranın genişliği 1,75 m. olup ana mekânın kuzey duvarındaki izlerden
ölçülebilen 2,35 m. yüksekliktedir. Nitekim buradan düşen söve bloğu koridorda durmaktadır
ve uzunluğu 2,35 m’dir.
Benzer biçimde pseudo-isodomos örgü sistemine sahip olan mekânın kuzey duvarının
inşasında yerel kayadan da faydalanılmıştır. Bununla beraber, muhtemelen vadi ağzında
olmasından
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gözlemlenmektedir. Kuzey ile doğu duvarları belli bir seviyeye korunmuştur; fakat güney
duvarı yıkılmış ve malzemesi vadi boyunca aşağıya akmıştır (Res.14-15).

Resim 14: Mekân 2’nin kuzey duvarı, içten

Resim 15: Mekân 2’nin doğu duvarı,
doğudan.

Sonuç
Bir ana mekan ve iki müştemilattan oluşan kompleks biçimli Merkezi kule Güney
limana hakim bir noktada olmasıyla dikkati çekmektedir. Derin ve aynı zamanda sarp olan bir
vadinin aniden yükseldiği bir noktasına inşa edilen kuleye, bağlanan herhangi bir savunma
duvarı bulunmamakta ve tekil durmaktadır. Konum itibariyle kentin tamamından ziyade
sadece Güney limana hâkimdir ve buradaki tüm gelişmeler kolaylıkla fark edilmektedir. Hatta
akropolis’in sadece güney liman tarafı kulenin görüş alanına girmektedir. İlk incelemeler
sonucunda, menzilinde sadece Güney limanın olması ve tekil durması bir gözetleme veya
haberleşme kulesi olabileceğini akla getirmektedir. Bununla beraber aşağı şehirden üst
kesimlere yaya ulaşımını mümkün kılabilecek vadinin kontrolünü de sağladığı düşünülebilir.
Öyle ki, deniz üzerinden gelebilecek düşman unsurların (paramiliter güçler, askerler vb.)

kentin üst kesimlerine veya Hellenistik akropolis’e çıkmaları bu yapıyla engellenebilir ve
böylece kent savunma sistemine kent içinde ciddi bir katkı sağladığı da düşünülebilir. İleride
yapılacak savunma sistemine dair çalışmalarla Merkezi kulenin kent savunmasındaki konumu
daha açık bir şekilde ortaya konulacağı şu aşamada söylenebilir (Res. 16).

Resim 16: Merkezi kuleden güney liman ve kentin iç kesimlerinin görüntüsü
İncelemelerimiz sırasında kule ve çevresinde tarihlemeye yardımcı seramik, sikke ve
mimari plastik gibi malzemelere ulaşılamamıştır. Kulenin dönem değerlendirilmesi şu
aşamada duvar yapım tekniği, plan tipi ve duvarlardaki harç kalıntılarından yapılabilmektedir.
Merkezi kule pseudo-isodomos duvar yapım tekniğinde inşa edilmiştir. Pseudo-isodomos
tarzda rektogonal duvarlar, Hellenistik Dönem’den itibaren sıklıkla savunma alanlarında
tercih edilir2 ve Likya-Pamphylia Bölgeleri’nde yoğun bir şekilde karşımıza çıkar3. Duvarda
kullanılan harç ve harç tekniği ise yapının Bizans Dönemi’nde kullanılmaya devam edildiğini
göstermektedir. İlk değerlendirmeler neticesinde, Merkezi kulenin Hellenistik Dönem’den
başlamak üzere Bizans Dönemi içlerine kadar kullanıldığını söyleyebiliriz.
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