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1. PHASELİS SUTUNLARINDA OLUŞAN DEFORMASYONLAR 

Phaselis antik kenti tapınak alanında devam eden kazı çalışmaları yerinde incelendi. 2019 yılında 

belirlenen Dor stili sütunların daha belirgin şekilde ortaya çıktığı görüldü. Prof. Dr. Murat Arslan’ın 

dairesel bir dönme tespit ettikleri sütunlar incelenerek, iki sütünün birbiri üzerine oturduğu 

noktada, sağ yönlü dönme (saat yönünde) hareketi oluştuğu gözlemlendi (Fig.1).  

 

Fig. 1.Tapınaktaki Sütunlardaki Dönme Hareketi 

Hareketin sütunlar arasında dairesel olarak sağ yönlü olarak gelişmiş, buna karşın sütunlar arasında 

yanal kayma gerçekleşmemiştir. Birbirine göre dairesel kayma yaklaşık olarak 2 cm civarındadır. 

Bunun dışında diğer sütunlar üzerinde de boyuna ve dikine birbirine 45° ‘lik açı yapan makaslama 

kırık ve çatlakları görülmektedir (Fig.2).  

     

Fig. 2.Sütunlarda Oluşan Kırık ve Çatlaklar 

Tapınaktaki sütunlarda gözlenen kırık çatlakların benzerleri büyük hamamın eklektik sütunlarında 
da görülmüştür (Fig.3). 



 
Fig. 3.Büyük Hamam Sütunlarda Gözlenen  Kırık ve Çatlaklar 

İlgili sütuna daha yakından bakıldığında birbirine yaklaşık 450 açı ile oluşmuş makaslama kırık ve 
çatlakları çok net görülmektedir (Fig.4).  

 
Fig. 4.Makaslama Kırık ve Çatlaklar 

Diğer bir sütunda bu hareketlerin birbirine göre hareketleri de çok açık bir şekilde görülmektedir 

(Fig.5).  

 
Fig. 5.Sütunlarda Gözlenen Makaslama Kırıkları ve Sağ Yönlü Atımlar 

Bu sütunlarda gözlenen hareketler 19-09-2020 raporunda iki sütun arasında gözlenen sağ yönlü 
hareket ile uyumlu olarak görülmektedir. Büyük olasılıkla her iki alandaki sütunlardaki kırık ve 
çatlaklar aynı depremde oluşmuş olmalıdır.  

Bu tür dönme ve kırık-çatlakların genelde depremler sırasında oluştuğu bilinmektedir.  

Phaselis antik kenti Girit-Kıbrıs yayı olarak bilinen dalma batma zonlarının kesiştiği alanda yer 

almaktadır (Fig.6).  



 
Fig. 6.Girit-Kıbrıs Yayı 

Girit-Kıbrıs yayı her iki adanın güneyinden geçen ve Akdeniz’in yitimini oluşturan dalma batma 
zonunun oluşturduğu bir sistemdir. Dalma batma zonları kıtaların kayması sisteminde okyanusal bir 
plakanın diğer bir okyanusal plakanın altına dalması ile oluşan bir sistemdir (Fig.7).  

 
Fig. 7.Dalma Batma Zonu 

Fig.5’de, sol tarafta bu sistemin okyanus-okyanus palakası dalma-batma zonunun temsili kesitini, 

sağda ise bu şekilde oluşan dalma batma zonlarındaki depremler görülmektedir. Dalan plaka 

üzerinde oluşan stres iki plaka arasındaki sürtünme kuvvetini aştığı anda plakalardan dalan plaka 

aşağıya doğru hareket etmekte ve bu sırada biriken enerji çok kısa bir zaman içinde (saniyeler) 

açığa çıkmakta ve depremleri oluşturmaktadır. Son yıllarda Girit, Rodos ve Marmaris’te gözlenen 

depremler bu hareketlerin sonucudur.   

Depremler oluştuğunda en yıkıcı hareket torsiyon hareketleridir (Fig.8).  

 
Fig. 8.Depremlerde Torsiyon Hareketleri 

Muhtemel olarak gerek sütunların birbiri üzerinde dönmesi, gerekse de sütunlarda oluşan 

makaslama kırık ve çatlakları tarihi dönemlerde oluşan bir veya birkaç deprem etkisi ile olmalıdır.  

2. ANTİK KENT YAMAÇ KAYMASI (HEYELAN) TEHLİKESİ 

Phaselis’de tapınağın Kuzey doğusunda yer alan kule alanı ile kuzeydeki Kemer karayolu arasındaki 
alanda heyelan alanları gözlenmiştir. 2019 yılında oluşan hortum nedeniyle yıkılan ağaçların 
temizlenmesi sonucunda alan açık hale gelmiştir. 24-07-2019 tarihli Google Earth uydu 
fotoğrafında alan görülmektedir (Fig.9).  



 
Fig. 9.Kule Alanı ve Tapınak Arasındaki Alanın Uydu Görüntüsü 

Gerek karayolunun genişletilmesi gerekse de antik dönemdeki taş ocağı nedeniyle alandaki 
erozyonlar artmıştır. Bu olayların sonucu olarak karayolu ve güneyinde yer alan traverten breş 
tabakalarından mega bloklar kopmuş ve antik kente ulaşım yoluna kadar inmiştir (Fig.10).  

 
Fig. 10.Tapınak Alanı ve Blok Kaymaları 

2019 yılında bu alandaki ağaçların kesilmesi tabandaki serpantinlerin yüzeylenmesi erozyonu 

arttırmaktadır. Erozyon ile serpantinlerin aşınması karayolu tarafından traverten breşi bloklarının 
kaymalarını arttırabilir. Bu olay karayolunun güvenliğini de tehlikeye atabilir.  

 

3. ARES KÜLT ALANI YAPITAŞLARI 

Ares Kült Alanı, Phaselis’in 48 km (kuşuçuşu 24 km) kuzeybatısında Antalya ilinin güneybatısında 

yer almaktadır (Şekil 1) .Phaselis antik kenti teritoryumunda yer alan antik alan, Üçoluk Köyü Ekizce 

yaylası mevkinde Tahtacı Mezarlığı’nda (Karabalçık Mezarlığı) bulunmaktadır. (Fig.11).  



 

Fig. 11.Ares Kült Alanı Haritası (Ölçeksiz) 

Ares Kült Alanında (Fig.12) yüzey araştırmaları 2017 yılından beri Phaselis kazı ekipleri tarafından 

sürdürülmektedir (Aslan ve Önen, 2019). Yazıtlar üzerinde sürdürülen çalışmalara göre  Aslan ve 

Önen (2019) alanın antik dönemde bu alan için “Herodotos’un bahsettiği kehanet merkezinin, 

Ekizce’deki bu alanda olması beklenebilir. Zira şu ana kadar alanda düzinelerce yazıt bulunmuş 

olup, epigrafik belgelerin sayısallaştırma, tanımlama, tipolojik ve kronolojik sınıflandırma ile 

deşifrasyon-yayım çalışmaları devem etmektedir” belirtmişlerdir.  



 

Fig. 12.Ares Kült Alanı Adak Taşları 

Ares Kült alanı Ekizce yaylası mevkinde Anlak tepe ile Anlıca tepe (1543 m) arasında kuzey-güney 

yönlü yâr şeklindeki tepenin doğusunda kısmen düzlük alanda bulunmaktadır (Fig.13).  

 

Fig. 13.Ares Kült Alanı Topografik Haritası ve Google Earth Görüntüsü 

Genel Jeolojik Özellikler 

Ares Kült Alanı Türkiyenin Torid Kuşağı olarak anılan Toros dağ kuşağında yer almaktadır (Fig.14). 
Şekil 14’de görüldüğü gibi Ares Kült Alanı Antalya Napları olarak anılan nap kuşağında Tahtalıdağ 
napı ile Alakırçay napının sınırında yer almaktadır1.  

Tahtalıdağ napı yapısal olarak Alakırdağı napı üzerinde yer almaktadır. Bu napın yaşı 
Kambriyen’den (Paleozoyik) Üst Kretase sonuna kadar yaş grubundaki plarform kireçtaşları ile 

 
1 Bölgesel jeolojinin açıklanması Şenel (1997) nin yaptığı gibi yaş sırasına göre değil tektonik dizilime göre verilmiştir. 

Tanımlamalar Şenel(1997) den basitleştirilerek verilmiştir. 



temsil edilmektedir.  

Alakırdağı napı ise genelde daha kırıntılı kayaçlarla temsil edilmektedir. Kısmen fosilli kireçtaşları da 
görülürken, kumtaşları, marnların yanısıra radyolaritler ve denizaltı volkanizması (spilitik lavlar) 

içeren derin deniz sedimanları da içermektedir (Şenel 1997).  

 
Fig. 14.Antalya Napları Tektonik Birlikleri (Şenel, 1997) 

Ares Kült Alanının ve çevresinin jeoljisine daha yakından baktığımızda (Fig.15), antik alanın tam 
olarak bindirmenin üzerinde inşaa edildiği görülmektedir. Adak taşları ve kutsal alanın olduğu alan 
(Şekil 12) Alakırçay napına ait kumtaşları ve şeylerle temsil edilen Çandır formasyonu üzerinde 
bulunmaktadır. Birim ince orta tabakalı açık gri, yeşil , sarı kumtaşları (Fig.16) ve aynı renklerdeki 
kiltaşı ve şeyllerden oluşmuştur.  

Kült alanının kuzey ve kuzey batısında yine Alakırçay napına ait radyolarit ve çörtlü kiraçtaşlarından 
oluşan bir birim (Gökdere formasyonu) gözlenmektedir (Fig.17). Gökdere ve Çandır 
formasyonlarıının yaşları fosil bulgularına göre Şenel(1997) tarafından Üst Aniziyen-Noriyen 
(Triyas-Mesozoyik) olarak verilmiştir.  

Gökdere formasyonu - çandır formasyonu geçişi genellikle çört aratabakalı ve ara bantlı kireçtaşı 
tabakaları şeklindedir (Şekil 18 ve 19). İnce tabakalı (5-20 cm) bu kireçtaşları üste doğru 
kumtaşlarına geçmektedir. 



 
Fig. 15.Ares Kült Alanı ve Çevresinin Jeolojik Haritası (Şenel, 1997) 

 

Fig. 16.Kumtaşları 



 

Fig. 17.Radyolarit, Çörtlü Kireçtaşları ve Çamurtaşları 

 
Fig. 18.Çört Arabantları içeren İnce Tabakalı Kireçtaşları 

 
Fig. 19.Çörtlü Kireçtaşları Bantları 



Kumtaşlarının üst kesimlerinde tektonik dokanak ile Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları görülmektedir. 

Bu kireçtaşları Tahtalıdağ napına ait Tekedağı formasyonu Neritik kireçtaşlarıdır (Şenel, 1997).  

Ekizce yaylasının en yüksek seviyelerini oluşturan bu kireçtaşları tektonizma nedeniyle dik dike 

yakın bir konum almışlardır. Doğrultuları genelde K-G yönündedir ve eğimleri genelde batıya 

doğrudur (Fig.20) .  

 

Fig. 20.Jura-Üst Kretase Kireçtaşları 

Kireçtaşlarında killi sarımsı beyaz ve açık gri renkleri egemendir. Genelde orta-kalın tabakalıdırlar 

(20-100 cm).   

Adak Taşları Ve Yapıtaşları 

Ares Kült Alanındaki yapıtaşları genelde adak taşı, yazıt ve kült alanındaki teraslamalarda 

kullanılmıştır. Kült alanındaki yazıtlarda genellikle kireçtaşları ve az miktarda da kumtaşları 

kullanılmıştır (Fig.12). Çok az yazıtta kumtaşı kullanılmıştır (Fig.11). Tüm alan içinde birkaç blokta 

kumtaşı kullanıldığı görülmektedir (Fig.21). Alakırçay napı Çandır formasyonuna ait kumtaşları da 

zamanın ve hava şartlarının etkisi ile bozunmalar göstermektedir.   

 

Fig. 21.Kült Alanında  Bulunan Kumtaşı Blokları 

Adak sunum alanı dışında da bazı kumtaşlarının yüzeyleri çok düzgündür. Bunların da adak taşı 

olarak hazırlandığı veya bunların kırılmış parçaları olduğu tahmin edilmiştir (Fig.22).  



 

Fig. 22.Adak Taşı olarak hazırlanmış Blok (?) 

Açık sarı killi kireçtaşları daha kolay işlendiklerinden daha çok sütun şekilli ve düzgün bloklarda 

kullanılmıştır. Tekedağ formasyonuna ait bu kireçtaşlarında genellikle makro fosiller gözlenmiştir 

(Fig.23). Bazı adak taşlarının üzerinde görülen deliklerin bayrak dikmek için olduğu tahmin 

edilmektedir (Fig.23). 

 

Fig. 23.Açık Sarı Renkli Killi Kireçtaşları (Makro Fosilli) 

Ares Kült alanının doğu kesimindeki yar şeklini almış Jura-Üst Kretase kireçtaşlarının hemen 

önünde bir çok düzgün kesilmiş bloklar bulunmuştur (Fig.24).  

 

Fig. 24.Düzgün Kesilmiş Kireçtaşı Blokları 



Bazı blokların da düzgün olarak ikiye kırıldığı görülmektedir (Fig.25). Blokların kırılma durumları 
günümüzde küçük murçlarla blok kırma metoduna benzemektedir.  

 

Fig. 25.Murç İle Kırılmış (?) Kireçtaşı Bloğu 

Kült alanı ve çevresinde yapılan araştırmalarda yâr şeklindeki tepelerin alt yamaçlarında en azından 
bir yüzeyleri çok düzgün olarak işlenmiş bloklar belirlenmiştir (Fig.26 ve 27). Bu alandan alınan GPS 
koordinatları Google Earth üzerine yerleştirilmiştir. Düzgün kesilmiş ve kırılmış blokların görüldüğü 
alan Fig. 13’de kırmızı çizgili alan ile işaretlenmiştir.  

 

Fig.13’den görüldüğü gibi taşların bulunduğu alan kuzey-güney yönünde uzamış elipsoid 
şeklindedir ve tepelerin oluşturduğu yâra paralel uzanmaktadır. Bu alan içinde taş bloklar kuzeyde 
ve güneye yakın alanlarda daha fazladır. Bu nedenle fiziki koşullardan dolayı antik dönemde iki 
ocak açılmış gibi durmaktadır.  

İlki hemen kült alanın üstünde bulunan kuzey taraftaki ocaktır. Burada çok düzgün kesilmiş 
(kırılmış?) bloklar gözlenmiştir (Fig.26). Şekil 16’da iki kenarı ve köşesi düzeltilmiş bloklar 
görülmektedir.  

 
Fig. 26.Kült Alanının Üzerindeki Alanda (Kuzey Ocak) Bulunan Kireçtaşı Blokları 

Kült alanından sonra yaklaşık 700 m kadar güneye doğru pek çok taş bloklar bulunmaktadır (Fig. 
27).  



 
Fig. 27.Güney Alandaki Bloklar 

Bu kesimde üzerlerinde keski ile işlendiği kuvvetle olası bloklar da görülmüştür (Fig.28 ve 29).  

 
Fig. 28. İşlenmiş Blok 

 
Fig. 29.Güney Ocakta Görülen Blok 

Kült alanının güneyinde sahadaki bir kaya üzerinde “V” şekilli bir kanal oyulmuş büyükçe bir kaya 



tespit edilmiştir (Fig.30). Bu kayanın incelenmesi ile “V” şekilli oluşumun doğal olmadığı insan eliyle 
yapıldığı görülmektedir. Prof. Dr. Murat Arslan ile yapılan inceleme sonucunda bunun “işlik” olduğu 
tahmin edilmiştir. Bu tür işliklerin yağ veya şarap işlemek için yapıldığı bilinmektedir. Ares Kült alanı 

1400 kotlarında bulunduğundan bu alanlarda çok fazla zeytin yetişmemektedir. Bu nedenle 
bunların  çevredeki üzümlerin işlendiği şarap işlikleri olabileceği düşünülmüştür.  

 
Fig. 30.İşlik İçin Oyulmuş Blok 

Kült alanı içinde ocaklar arasını bağlayan yol olabilecek alanlar gözlenmiştir (Fig.31). Bu yolların 
özellikle yamaç taraflarında teraslamalar dikkat çekmektedir.  Bu teraslamalar günümüzde de 

yapılmış olabilir fakat antik dönemde de kullanılmış olması olasıdır. Bu teraslamalarda tamamıyla 
kireçtaşları kullanılmıştır.  

 
Fig. 31.Yol Kenarı Teraslamalar 

Sonuç olarak Ares Kült Alanında kullanılan taşların yerli kayaçlar olduğu ve hemen çok yakından 
üretilidiği belirlenmiştir. Tekedağı kireçtaşlarının bindirmeden dolayı dikilmeleri burada bir doğal 
ocak oluşmasını sağlamıştır. Antik dönemde duvar gibi dik alandan aynalar açılarak bloklar üretilmiş 

ve hemen aynı alanda işlenmiş olmalıdır. Kült alanında eklektik (yabancı) herhangi bir taş 
görülmemiştir.  

Taş ocağı olarak kullanılan kireçtaşının ocak aynası olabilecek yüzey kesimlerinde işlenmiş bloklar 
bulunamamıştır. Bu durum taş ocağı işlenmeyi bırakıldığı antik dönemden bugüne kadar olan 
depremler ve doğal şartlar nedeniyle oluşan heyelanlardan oluşmuş olmalıdır. Antik dönemde bu 



tür üretime bir örnek Çanakkale’deki Koçali ocağındaki (Fig.32) üretime hazırlanmış bloklarda 
görebilmekteyiz (Ay ve Tolun, 2017). Şekil 18’de görülen bloktaki izler Koçali ocağında bir bloktaki 
kesme ve kazıma izlerine çok benzemektedir (Fig.33).  

 
Fig. 32.Koçali Ocağı’nın batısında yer alan ocakta görülen kama ile sütun çıkarma (Ay ve Tolun, 2017) 

 
Fig. 33.Koçali Ocağı’nın yüzeyindeki kazıma ve kama izleri (Ay ve Tolun, 2017). 
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