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2019 yılı ocak ayında kemer ve çevresinde meydana gelen hortum, Phaselis Antik
Kenti’nde de etkili olmuş ve binlerce ağacın yıkılmasına sebep olmuştur. Söz konusu
ağaçlarım bazılarının gövdeden kırıldığı bazılarının ise köküyle birlikte devrildikleri
görülmüştür. Nitekim Polis Tapınak ve çevresinde birçok ağaç köküyle devrilerek yaklaşık iki
metre derinlikten pişmiş toprak malzemeyi gün yüzüne çıkarmıştır. Bu kapsamda alanda,
öncelikle gözlem, sonrasında ise tespit ve belgeleme olarak çalışmalar sürdürülmüştür. Belli
bir plan dahilinde gerçekleştirilen çalışmalar aşamalı olarak programlanmış ve ilk aşamada
alanın mevcut halinin hava fotoğrafları çekilerek ortofotosu oluşturmuştur. İkinci aşamada
mevcut arazi sınırları ölçülerek GPS koordinatları alınmış, bu sayede araştırma sahasının
sayısal haritalandırılması için alt yapı kurulmuştur. Kurulan alt yapı sayesinde sınırları da
belirlenen sahanın, ortofotosu üzerine 5x5 m. ölçülerinde dijital karelaj oturtulmuştur1
(Fig.1).
Yukarıda anlatılan aşamaların devamında ise 2 TP (Polis Tapınak)2 çevresinde yoğun
şekilde ele geçen pişmiş toprak buluntular saptanarak bu alanlara isimlendirme yoluna
gidilmiştir. Bu yoğunluk kıstas alınarak altı farklı buluntu merkezi belirlenmiş ve bu alanlar
Sektör (S)3 olarak isimlendirilmiştir. Söz konusu S’ler de kendi içlerinde 1x1 m. ölçülerinde
karelajlara bölünmüştür4 (Fig.2). Nitekim daha önce 5x5 şeklinde kurulan karelajlar içerisine,
saptanan sektörler eklenerek, sektörel dağılımlar ifade edilmeye çalışılmıştır (Fig.3).
Tüm anlatılan aşamalar sonrasında, S1’den başlanarak buluntular belgelenmeye
başlamıştır. Belirli bir sistem içinde sadece yüzeyde görülen pişmiş toprak buluntulardan
profile sahip olanları toplanarak alanda belgelenmiştir. Benzer uygulama belirlenen tüm
sektörlerde (S2, S3, S4, S5 ve S6) de gerçekleştirilmiş olup sadece yüzeyde tespit edilen
buluntular toplanarak alanda belgelenmişlerdir. Tüm araştırma süresince sadece iki sektör
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1
Söz konusu karelaj sisteminın kurulma nedeni; alanın sınırlarının belirlenmesi ve tespit edilen buluntuların
buluntu noktası itibari ile tam olarak yerine konulabilmesidir. Ayrıca oluşturulan ortofoto Google Earth üzerine
oturtulmuştur.
2
Polis Tapınak, Phaselis’in kent haritasında ve mevcut veri tabanında “2 TP” olarak kısaltılmıştır. Tüm metin
boyunca bu “2 TP” kısaltması kullanılacaktır.
3
Sektör olarak isimlendirilen alanların kısaltmaları “S” olarak tüm metin boyunca devamlılık göstermektedir.
Ayrıca tüm sektörler yoğunluklarına göre isimlendirilerek sayısal devamlılık izlemektedir.
4
Söz konusu Sektörlerin de kendi içlerinde 1 x 1 ölçülerinde karelajlara bölünmesinin nedeni; elde edilen
buluntunun nokta itibari ile kesin ele geçtiği yerin belirlenebilmesidir. Ayrıca tüm buluntuların GPS
koordinatları alınarak belgelenmiştir.

üzerine ayrıntılı çalışmalar sürdürülmüş ve bu alanların (S1 ve S2) işlevleri anlaşılmaya
çalışılmıştır. Fakat ele geçen buluntular ışığında, söz konusu alanın işlevine yönelik somut
kanıtlar elde edilememiştir. Nitekim alanın işlevini anlamaya yönelik olarak, çalışma
sahasının çevresindeki topoğrafya da taranmış fakat herhangi bir yapı kalıntısına
rastlanılmamıştır.

Taranan topoğrafyaya bakıldığı zaman da dik yamaç ile anakayadan

oluştuğu görülmüştür.
Sektörler5
Kentin kuzeydoğusunda 2 TP olarak kısaltılan yapı kompleksi çevresinde 40 x 60
metrelik bir alan taranarak belgelenmiştir. Yukarıda anlatıldığı üzere, belgeleme sırasında
alanın orta fotosu üzerine dijital şekilde kurulan karelaj sistemi kullanılmıştır. Bu kapsamda
söz konusu S1, alanın güneybatı köşesinde yer almakta olup (WGS84: 36°31'37.93"K 30°32'56.67"D) I-5/6 ve J-5/6 karelerini kapsamaktadır. Bir diğer sektör olan S2, G-4
karesinin güneybatı köşesi ile G-5 karesinin kuzeybatı köşelerinde, (WGS84: 36°31'38.04"K
- 30°32'56.10"D), S3, K-3/4 ve L-3/4 kareleri (WGS84: 36°31'38.28"K - 30°32'57.07"D),
S4, F-3 karesinin kuzeydoğu kenarı ile G-3 karesinin güneybatı uçlarını (WGS84:
36°31'38.23"K -

30°32'56.06"D), S5, D4 karesinin doğusu ile E-4 karesinin güneybatı

köşesinde (WGS84: 36°31'38.08"K - 30°32'55.68"D), S6 ise S5’in hemen doğusunda E-4
karesinin de güneydoğu köşesinde (WGS84: 36°31'38.12"K - 30°32'55.77"D) yer almaktadır
(Fig.4-9).
Buluntular
Tüm sektörler özelinde yapılan çalışmalarda ele geçen buluntulara bakıldığı zaman,
geniş ölçekte oldukça çeşitli pişmiş toprak kaplar tespit edilmiştir. Nitekim ele geçen
buluntuların büyük bir kısmının kırık olduğu ve belli bir tarih aralığına ait oldukları
izlenmektedir. Söz konusu 2 TP alanı ve çevresinde, yüzeyde tespit edilen buluntulara
bakıldığı zaman; çatı kiremitleri, günlük kullanım kapları, amphoralar, amorf parçalar ve
seramik atıkları (Cüruf) olduğu görülmektedir (Fig.10-15).
Yapılan tüm çalışmalar ve ele geçen buluntular için genel bir değerlendirme yapmak
gerekirse; gerek tarih olarak gerekse alanın işlevi olarak, şuan için yeterli veri elde
edilememiştir. Nitekim hem pişmiş toprak buluntuların değerlendirmesi hem de alanın
işlevine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
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Sekörel dağılımların yerleri için bk. Fig. 3: Sektörel Dağılım Haritası

Figür 1: Alanın Ortofotosu Üzerine Oluşturulan 5 x 5 Ölçülerindeki Karelaj Sistemi

Figür 2: S1’in Üzerine Oturtulan 1 x 1 Ölçülerindeki Karelaj Sistemi

Figür 3: Sektörel Dağılım Haritası

Figür 4: S1 Genel Görünüm

Figür 5: S2 Genel Görünüm

Figür 6: S3 Genel Görünüm

Figür 7: S4 Genel Görünüm

Figür 8: S5 Genel Görünüm

Figür 9: S6 Genel Görünüm

Figür 10: S1 P.T Buluntular

Figür 11: S2 P.T Buluntular

Figür 12: S3 P.T Buluntular

Figür 13: S4 P.T Buluntular

Figür 14: S5 P.T Buluntular

Figür 15: S6 P.T Buluntular

