Hellenistik Tapınak Kazı ve Düzenleme Çalışmaları (U.Orhan*)
Hellenistik Tapınak olarak isimlendirilen yapının olduğu alan; Phaselis antik kenti kuzey
yamaçlarında yer almaktadır. Daha önce 24 Ocak 2019 yılında gerçekleşen talihsiz hortum
felaketi dolayısıyla 2019 yılı kazı programına dahil edilen Hellenistik Tapınak’ta 2020 yılı kazı
sezonunda da, zarar gören kültür varlığının onarılmasına, dağılmış ve yıkılmış malzemelerin
düzenlenmesine, henüz zarar görmemiş fakat ileride yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ise
korumaya yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Yine söz konusu çalışmalara, 2021 yılı kazı
sezonunda da devam edilmesi planlanmıştır. Ayrıca alanda hala devrilmiş ağaçlara ait kökler
yer almaktadır. Fakat bu kökler gerekli çalışmalar sonucunda, daha önce yapıldığı gibi,
sökülerek alandan uzaklaştırılmıştır. 2019 ve 2020 kazı sezonlarında yapılan çalışmalar
kapsamında yeni veriler elde edilmiş ve mevcut planı da güncellenmiştir.

2TPH-A 2TPH-B
2TPH-C

Fig. 1. Hellenistik Tapınak Alanı Karelajı Hinterland Kazısı Açmaları
2021 yılı Phaselis kazı sezonunda ise, hedeflenen çalışmalar doğrultusunda; öncelikle tapınak
ve çevresinde yabani bitki ve otlar temizlenmiş ardından plan ile rölöve için çalışmalar
başlatılmıştır. Bitki temizliğinin ardından daha net anlaşılan alan GNSS RTK Cors ile çizilmiş,
dijital olarak Cad tabanlı programlarda işlenmiştir1. Ardından mevcut durumu ile ortaya çıkan
alan karelaja alınmış böylelikle tam sistematik ve bilimsel kazılara temel zemin
oluşturulmuştur. Ayrıca söz konusu alanın planı kent haritasına da eklenmiştir2. Yapılan bu
çalışmalar ardından söz konusu alan kazıya hazır hale getirilmiştir.
Söz konusu alanda sürdürülen çalışmalar farklı aşamalardan oluşmakla birlikte öncelikle
tapınak çevresinde çalışmalar başlatılmıştır (Fig.1). İki ana plan çerçevesinde öncelikle tapınak
Alanın plan-rölöve çizimleri devam etmektedir.
Hellenistik Tapınak Alanı’nda yapılan daha önceki çalışmalar için bk. Arslan & Tüner-Önen 2019, 428431; Arslan & Tüner-Önen 2020, 252-258 ; Orhan 2020, 75-86.
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hinterlandında çalışmalar başlamıştır3. Bu alanlardaki çalışmaların sonlandırılmasıyla da
Tapınak Pronaos’unda çalışmalara başlanmıştır4.
Hinterland Kazıları (2TPH-A, B ve C Açmaları)
Hinterland kazıları kapsamında üç adet açma oluşturulmuş, 2TPH-A, 2TPH-B ve 2TPH-C
açmalarında çalışmalar başlatılmıştır (Fig.1). Nitekim 7.5 x 3 m ölçülerinde tasarlanan 2TPHA açmasına bakıldığı zaman 13.17 m kotlarında yer aldığı kazı öncesi ölçülmüştür. 12.15 ve
11.75 kot değerleri arasında dolgu topraktan ise münferit olarak muhtemelen yamaçtan akarak
gelen seramik parçaları ve amphoralar ele geçmiştir. Herhangi bir tabaka oluşturmayan söz
konusu buluntular arasındabir adet İtalya kökenli Dressel 2-4 (Fig.2) ve iki adet Rhodos kökenli
Hellenistik Rhodos mühürlü amphora kulbu ayırt edilebilmektedir (Fig.3-4).

Fig. 2. DR 2-4 Amphorası

Fig. 3. Rhodos Amphora Fig. 4. Rhodos Amphora
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Bu amphoralara bakıldığı zaman DR 2-4 MS I. yüzyıla tarihlenmiş mühürlü Rhodos
amphoraları ise MÖ 107-88 yıllarına tarihlendirilmiştir5. 2TPH-A açmasında sürdürülen
çalışmalarda 11.75 kot yüksekliğinde bazı pişmiş toprak kaplar ele geçmiştir. Yine dolgu
olduğu ve yamaçtan münferit olarak akarak geldiği düşünülen pişmiş toprak malzeme arasında
MÖ I. yüzyıla tarihlenen İtalya kökenli DR 1-A amphorası ile Knidos kökenli MÖ III. yüzyıla
tarihlenen Knidos amphorasının ağız, boyun ve kırık kulp kısmı tespit edilmiştir6. Ayrıca
seviyenin 11.75 kot seviyesinden 11.20 kadar düşürülmesiyle birlikte tek taraflı duvar sırası
tamamen ortaya çıkarılmıştır7. 11.20 kot seviyesiyle aynı zamanda belirlenen seviyeye
ulaşılmış ve “A” açmasındaki çalışmalar sonlandırılmıştır. “A” açmasının hemen doğu
paraleline ise duvar takibi adına “B” açması kurularak duvar devamlılığı ve çalışma sürekliliği
sağlanmıştır. Bu kapsamda “B” açmasında da seviye düşürülerek zemine eşitlenmiştir. Yapılan
tüm çalışmalarda herhangi bir buluntuya rastlanılmamıştır. Ayrıca alanda daha önce ortaya
çıkan duvar sıralarında devamlılık izlenmiştir.

2TPH; 2TP: Polis Tapınak, H: Hinterland ve harf sıralamasını takip eden kısaltmalar kullanılmıştır.
2TP-PN; 2TP: Polis Tapınak, PN: Pronaos ve harf sıralamasını takip eden kısaltmalar kullanılmıştır.
5
Bu kapsamda dolgu toprak tabakasında DR 2-4 amphorasının Rhodos mühürlü kulplardan sonra ele
geçmesi bu alanda herhangi bir stratigrafinin bulunmadığını kanıtlar niteliktedir.
6
Daha önce de değinildiği üzere herhangi bir kontekst oluşturmamaktadır.
7
Söz konusu duvarın 2 kanadı tespit edilmiş ve “A” açmasının sonlandırılması ile bu alandaki duvarı
takiben “C” açması oluşturulmuştur.
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“A” ve “B” açmalarındaki gözlemler neticesinde
bu alanda sadece duvar takibi ve yapı kalıntısı
tespiti
üzerine
çalışmalar
yürütülmesi
planlanmıştır. 11.20 kot değerine eşitlenen
2TPH-A açması ile bu alanda yapı kalıntıları
ortaya çıkmıştı. C3-1D karesi içerisinde yer alan
söz konusu yapının niteliğini anlamak üzere ise
tekrar bir açma oluşturulmuştur. Bu kapsamda
2TPH-C açması olarak isimlendirilen bu yeni
açma; 2 x 3 ölçülerinde duvar sırası takibini
amaçlamaktadır (Fig.1). Bu kapsamda alanda Fig. 5.2TPH-C Açması Genel Görünümü
kazı çalışmalarına başlanmıştır. İlk aşamada 25
cm seviye düşürülerek 10.95 kot değerine alan eşitlenmiştir (Fig. 5).
Ayrıca inilen seviye ile birlikte de
bu alanda kesme taş blokların
zemine doğru devam ettiği
izlenmiştir.
Yapılan
kazı
çalışmalarında 25 cm’lik dolgu ile
karşılaşılmış ve herhangi bir
stratigrafi yakalanamamıştır. Söz
konusu dolguda bazı pişmiş toprak
kap parçaları, amphoralar, çatı Fig. 6. Siyah Firnisli Echinus Kase Fig. 7. Knidos
Amphora Dibi
kiremitleri ve metal objeler ele
geçmiştir. Alandaki en önemli
buluntuyu ise siyah firnisli echinus
kase ve kadeh oluşturmaktadır. Siyah firnisli kaseye bakıldığı zaman; Geç Klasik Dönem’e,
kadeh ise Hellenistik Dönem’e tarihlenmektedir. Söz konusu buluntuların yanı sıra; alanda MÖ
III. yüzyıla tarihlenen Knidos amphora dibi ile çiviler de ele geçmiştir. Yine alanda ele geçen
iki adet metal çivi de bu yapı özelinde bir ahşap rekonstrüksiyon olduğunu düşündürmektedir.
Hem ele geçen buluntular hem de 2TPH-C açması özeline bakıldığı zaman ise; yukarıda sözü
edildiği üzere herhangi bir stratigrafi izlemediği görülmüştür. Ayrıca ortaya çıkarılan duvarların
yapı bazlı işlevi de şuan için anlaşılamamıştır.
Pronaos Kazıları (2TP-PN Açmaları)
Tapınak alanında yürütülecek olan kazılar tapınağın temenos’unda ve doğuya bakan anıtsal
girişinde başlatılmıştır. Yapılan kazı çalışmalarında, bazı yapı duvarları ortaya çıkartılmıştır.
Ortaya çıkarılan bu duvar ve yapı kalıntıları çizilerek mevcut plan ile karelaja eklenmiştir.
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Fig. 8. Hellenistik Tapınak Alanı Karelajı
Tapınağın temenos/asylon’u özelinde tamamlanan çalışmaların
ardından tapınağın pronaos kısmında, krepis ve krepidomaların
bulunduğu kısımda kazılar başlatılmıştır. Bu kapsamda alan hem
karelaj hem plan üzerinde açmalara bölünmüştür.
Nitekim alanın kazısı 2 krepis hizasında sürdürülmüştür (Fig.8).
Tapınak pronaosunda oluşturulan tüm açmalar 11.40 m kot
değerinden 10.76 m kot seviyesine eşitlenmiştir. Kademeli olarak
sistemli-bilimsel kazıların sürdürüldüğü alanda ilk olarak 1.
krepis seviyesine kadar (32 cm) sonrasında ise ikinci krepis
hizasına kadar (33 cm) tüm alanın kazısı tamamlanmıştır. Bu
kapsamda pronaosta toplamda 15 açma sınırı belirlenmiş ve
sadece ikisi hariç (2TP-PN-A ve 2TP-PN-H1) tüm açmalar 5 x 1
m olarak sınırlandırılmıştır (Fig.9).

Fig. 9. Zemer
Amphora Dibi

41

Yapılan çalışmalara genel olarak
bakıldığı zaman neredeyse tüm

Fig. 10. Ezme Teknesi (Havan) ve Ezme Taşı

buluntularun 10.76 kotundan ele geçtiği söylenebilmektedir8. Yine söz konusu kot seviyesinde
B1
açmasında bir adet münferit olarak heykel parmağı ele geçmiştir9. Diğer bir alan olan 2TP-PNC2 açmasında yapılan Kilikya kökenli
MS I. yüzyıla tarihlendirilen Zemer 41 amphorası ele geçmiştir (Fig. 9). C2 açmasının
paralelinde yer alan D1 açmasında ise ezme amaçlı (havan) olduğu düşünülen mono blok bir
tekne ortaya çıkarılmıştır. Yine bu teknenin hemen önünde ezme amaçlı olarak kullanıldığı
düşünülen ezme taşı da in-situ olarak ele geçmiştir. Ayrıca bir adet terakota kadın figürün
parçası da yine ezme teknesinin yakınında ele geçmiştir (Fig. 10-11).
Diğer açma planlarından farklı olarak
tasarlanan H1 açması 8.5 x 5 m ölçülerinde
kurulmuştur. C2-1D ile C3-1D kareleri
içerisinde yer alan H1 açmasında 65 cm
seviye inilmiş ve 11.40 m kot değerinden
tüm açmalarda olduğu gibi 10.76 m kot
seviyesine eşitlenmiştir. Söz konusu alanda
herhangi bir konteks veya katmana Fig. 11. Terakota Fig. 12. Parfüm Şişesi
rastlanmamış olup dolgu toprak olduğu Kadın
Figürün veya
Unguentarium
izlenmiştir. Fakat yapılan çalışmalarda C2- Parçası
Gövdesi
1D
karesinin
kuzey
bölümünde,
döneminde yıkıldığı anlaşılan ve işlevi
henüz tespit edilemeyen yapı grubuna ait
duvarlara rastlanılmıştır. Söz konusu
yapının güney duvarında ise MS I. yüzyıla
tarihlendirilen parfüm
şişesi
veya
unguentarium gövdesi (Fig.12), yine aynı
Fig. 13. DR 1-A
alanda MÖ I. yüzyıl sonuna tarihlendirilen
Fig. 14. Amphora Tıpası
Amphora Dibi
Kos amphorası ve yine benzer tarih
aralığına sahip MÖ I. yüzyıl ortaları ile MS
I. yüzyıl başları arasına tarihlendirilen DR 1A amphora parçaları ele geçmiştir (Fig.13). Söz
konusu buluntular 10.83 kot seviyesine ait olup muhtemelen yapının duvarları yıkıldığı zaman
duvar blokları altında kalmıştır. Fakat kot seviyesinin geneli MÖ I. yüzyıl ortalarından MS I.
yüzyıl başlarına devam eden bir zaman aralığına işaret etmektedir. Yine aynı katmanda ve
yıkılmış duvarların arasında ele geçen bir adet amphora tıpası da benzer örneklerden yola
çıkılarak MÖ 30 - MS 30 yıllarına tarihlendirilmiştir (Fig. 14)10.
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Sadece buluntu ele geçen açmaların detayları üzerine durulmuş aksi belirtilmediği durumlarda diğer
açmalardan herhangi bir buluntu ele geçmemiştir.
9
Daha önce aynı alanda atılan ufak çaplı sondajda heykele ait 3 adet heykel parmağı ele geçmiştir.
10
Benzer amphora tıpası Ephesos kentinde ph 4’de ele geçmiş ve MÖ 30/27 ile MS 30 aralığına
tarihlendirilmiştir. Ayrıntılar için bk. Bezeczky et al. 2013, pl. 32, 364. Ayrıca söz konusu tıpa üzerinde bulunan
Trident benzeri “Ψ”sembolden yola çıkarak; kökeni, daha dar aralıklı tarihi hatta üretim atölyesini bile tespit

Bu alanda yapılan çalışmalarda, söz konusu duvarları yıkılan yapılara ait çok sayıda blok
tespit edilmiş olup şuan için yerlerinde korunması uygun görülmüştür. Buluntular arasında
bütünlenebilir olarak ele geçmiş tüm amphora parçaları toparlanarak bir arada muhafaza
edilmişler ve birleştirilmeleri için hazır hale getirilmektedir. Nitekim alanın mevcut kot
seviyesinin tarihsel gelişiminin izlenmesinde söz konusu buluntular büyük önem taşımaktadır.
Neticede Hellenistik Tapınak pronaosunda yapılan çalışmalar ve ele geçen buluntular ışığında
söz konusu zeminin (10.76 m) ve yıkılmış duvarların tarihsel olarak MÖ I. yüzyıl ortaları ile
MS I. yüzyıl ortalarını kapsadığını söylemek yanlış olmayacaktır (Fig. 15).

Fig. 15. Hellenistik Tapınak Alanı 2021 Yılı Çalışmalar Öncesi ve Sonrası Genel
Görünümü

etmek mümkündür. Söz konusu sembole sahip amphora tıpasının yine benzer örneklerden yola çıkarak DR 1-A
amphoralarına ait olabileceği düşünülmektedir.

Hadrianus Kapısı Restorasyon ve Düzenleme Çalışmaları
Phaselis antik kenti, Hadrianus Takı restorasyon ve düzenleme çalışmaları kapsamında,
geçtiğimiz kazı sezonları içerisinde, entablature bloklarının düzenleme ve sergileme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmalar dahilinde, yapıştırılması ve birleştirilmesi
mümkün olan parçalara gerekli işlemler uygulanmış, tamamlanabilecek parçalar ise uygun
şekillerde kalıplara alınarak, döküm işlemlerinin ardından, restorasyon kuralları çerçevesinde
düzenlenerek, sergileme bölümüne yerleştirilmişlerdir. Aradan geçen zaman içerisinde, kentte
yapılan çalışmalar dahilinde, entablature kısmında yer alan, arşitrav, friz ve geison-sima
bloklarına ait bazı parçalar bulunmuş ve bu parçaların, sergilenen veya sergilemeye henüz
alınmayan blokların parçaları olduğu yapılan tetkikler neticesinde anlaşılmıştır.
22.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 4 adet blok parçası, ait
oldukları yerlere, Araldite, Aerosil 2000 ve Hardener karışımı hazırlanarak yerleştirilmişlerdir.
Yapının 2HT132 numaralı friz sırasına ait blok üzerinde yumurta ve inci-boncuk dizisi
yer alan profilli parçanın blok üzerine oturacak ve yapıştırıcı sürülecek alanı öncelikle tel fırça
yardımıyla iyice temizlenmiştir. Temizlenen yüzeylere, 20 ml Araldite, 5 ml Hardener ve
kıvamı istenilen seviyeye gelene kadar Aerosil200 kullanılarak hazırlanan yapıştırma karışımı
sürülmüş, ardından taş parçası blok üzerindeki yerine tamamen oturtulduktan sonra mengeneler
yardımıyla sıkıştırılarak kurumaya bırakılmıştır (Fig. 12).

Fig. 12. 2HT132 No’lu Friz Bloğu ve Yapıştırılan Parçası
Yapının 2HT149 numaralı friz sırasına ait bloğun, üzerinde yumurta ve inci-boncuk
dizisi yer alan profilli parçasının blok üzerine oturacak ve yapıştırıcı sürülecek alanı öncelikle
tel fırça yardımıyla iyice temizlenmiştir. Temizlenen yüzeylere, 15 ml Araldite, 3 ml Hardener
ve alabildiği kadar Aerosil 2000 kullanılarak hazırlanan yapıştırma karışımı sürülmüş, ardından
taş parçası blok üzerindeki yerine tamamen oturtulduktan sonra mengeneler yardımıyla
sıkıştırılarak kurumaya bırakılmıştır (Fig. 13).

Fig. 13. 2HT149 No’lu Friz Bloğu ve Yapıştırılan Parçası
Yapının 2HT418 numaralı arşitrav bloğuna ait, üzerinde inci-boncuk dizisi yer alan
profilli parçanın blok üzerine oturacak ve yapıştırıcı sürülecek alanı öncelikle tel fırça
yardımıyla iyice temizlenmiştir. Temizlenen yüzeylere, 15 ml Araldite, 3 ml Hardener ve
alabildiği kadar Aerosil 2000 kullanılarak hazırlanan yapıştırma karışımı sürülmüş, ardından
taş parçası blok üzerindeki yerine tamamen oturtulduktan sonra mengeneler yardımıyla
sıkıştırılarak kurumaya bırakılmıştır (Fig. 14).

Fig. 14. 2HT148 No’lu Friz Bloğu ve Yapıştırılan Parçası
Yapının 2HT162 numaralı taşına ait, üzerinde bir bezeme bulunmayan, bloğun köşesine
ait olan parçanın geison-sima bloğunun üzerine oturacak ve yapıştırıcı sürülecek alanı öncelikle
tel fırça yardımıyla iyice temizlenmiştir. Temizlenen yüzeylere, 15 ml Araldite, 3 ml Hardener
ve alabildiği kadar Aerosil 2000 kullanılarak hazırlanan yapıştırma karışımı sürülmüş, ardından
taş parçası blok üzerindeki yerine tamamen oturtulduktan sonra mengeneler yardımıyla
sıkıştırılarak kurumaya bırakılmıştır (Fig. 15).

Fig. 15. 2HT162 No’lu Friz Bloğu ve Yapıştırılan Parçası
Phaselis ana caddesinin güney limanla kesiştiği noktada konuşlandırılan Phaselis
Takı’na ait, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilmiş olan sergileme ve restorasyon çalışmaları
devam ettirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında, öncelikle blok parçalarının istiflenmesi ve
düzenlenmesi ile çalışmalar başlatılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar
kapsamında, alanın doğu kısmında istiflenen ve korumaya alınan blok parçalarının, arşitrav –
friz – geison-sima blok sıralarına ait olanları, kendi sıralarına göre sınıflandırılarak alanda
koruma altında düzenlenmiştir. Bu düzenleme ve sınıflandırma, parçaların bloklar üzerinde yer
alan orijinal yerlerinin tespit edilmesi sırasında, işgücü kolaylığı ve çalışmanın sistematik bir
şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır, ayrıca parçaların korunmasına destek olacaktır.
Gerçekleştirilen gruplandırma ve düzenleme çalışmaları neticesinde çalışma alanı
sistematikleştirilmiş olup, bloklara ait olan parçaların orijinal yerlerinin belirlenmesi
işlemlerine hazırlık tamamlanmıştır (Fig. 16-23).

Fig. 16. Düzenlenen Parçalar

Fig. 17. Eski Alandan Taşınan Parçalar

Fig. 18. Alandan Çalışma Fotoğrafları

Fig. 19. Domitianus Agorası ve Hadrianus
Kapısının Kesişim Alanında Bulunan
Parçalar

Fig. 20. Parçaların Taşındıktan Sonra Alanın
Genel Görünümü

Fig. 21. Kapının Ayak Kısımlarına Ait
Parçaların Gruplandırılması

Fig. 22. Kapının Ayak Kısımlarına Ait
Parçaların Gruplandırılması

Fig. 23. Alanın Genel Görünümü
Phaselis ana caddesinin güney limanla kesiştiği noktada konuşlandırılan Phaselis
Kapısı’na ait, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilmiş olan sergileme ve restorasyon çalışmaları

devam ettirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında, öncelikle blok parçalarının bloklar üzerindeki
yerini tespit etmeye yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.
Gerçekleştirilen düzenleme ve gruplandırma çalışmaları neticesinde, günün geri kalan
süresi içerisinde, parçaların bloklar üzerindeki yerlerinin tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Bu doğrultuda, üç adet parçanın orijinal yeri tespit edilmiş olup yerleri tespit edilen parçalar şu
şekildedir: 2HT186 No’lu friz sırasına ait bloğun, orta kısımda ve üzerinde yumurta dizisi
bulunan parçanın orijinal yeri tespit edilmiştir ve restorasyona hazır hale getirilmek üzere, tel
fırça yardımıyla temizliği yapılmış ve taş ve blok üzerinde yer alan çapaklar murçlar yardımıyla
temizlenerek, yapıştırma işlemine hazır bir halde korumaya alınmıştır.

Fig. 24. Frize Ait Olan Taşın
Temizlenmeden Önceki Hali

Fig. 25. Taşın Temizlendikten Sonraki Hali

2HT160 No’lu friz sırasına ait bloğun, floral dizisi üzerinde yer alan parçanın orijinal
yeri tespit edilmiştir ve restorasyona hazır hale getirilmek üzere, tel fırça yardımıyla temizliği
yapılmış ve taş ve blok üzerinde yer alan çapaklar murçlar yardımıyla temizlenerek, yapıştırma
işlemine hazır bir halde korumaya alınmıştır.

Fig. 26. Floral Süslemeyi Tamamlayan
Taşın Temizlenmeden Önceki Hali

Fig. 27. Floral Bezemeyi Tamamlayan Taşın
Temizlendikten Sonraki Hali

Yapının 2HT140 No’lu bloğun bir büyün parçası tespit edilmiş ve restorasyona hazır
hale getirilmek üzere, tel fırça yardımıyla temizliği yapılmış ve taş ve blok üzerinde yer alan
çapaklar murçlar yardımıyla temizlenerek, yapıştırma işlemine hazır bir halde korumaya
alınmıştır.

Fig. 28. Temizlemeden Önce Bloğun Üst Ve
Yan Yüzleri

Fig. 29. Temizlenme Yapılmadan Önce
Bloğun Profili

Fig. 30. Temizleme Yapıldıktan Sonra Korumaya Alınan Arşitrav Parçası
Phaselis Takı’na ait, devam ettirilen sergileme ve restorasyon çalışmaları ve bu
çalışmalar kapsamında, blok parçalarının bloklar üzerindeki yerini tespit etmeye yönelik
çalışmalar sürdürülmüştür. Bu doğrultuda, dört adet parçanın orijinal yeri tespit edilmiş olup
yerleri tespit edilen parçalar şu şekildedir:
2HT105 No’lu geison-sima sırasına ait bloğa ait, üzerinde palmet dizisi yer alan
parçanın orijinal yeri tespit edilmiştir ve bu doğrultuda blok ve parça üzerinde yer alan kirler
ve yosun tabakası tel fırça yardımıyla temizlenmiş ve bu alanlarda yer alan çapaklanmalar murç
yardımıyla temizlenerek, parça ve blok yapıştırmaya hazır bir halde korumaya alınmıştır.

Fig. 31. Parçanın Blok Üzerinde Temizlenmeden Önceki Hali
Friz sırası üzerinde yer alan 2HT185 No’lu bloğa ait iki adet üzerinde yumurta ve inciboncuk dizisi yer alan parçalar tespit edilmiş ve parçalar ve blok üzerinde yer alan kirler ve
yosun tabakası tel fırça yardımıyla temizlenmiş ve bu alanlarda yer alan çapaklanmalar murç
yardımıyla temizlenerek, parçalar ve bloklar yapıştırmaya hazır bir halde korumaya alınmıştır.

Fig. 32. Blok ve Parçaların Temizlendikten Sonraki Halleri

Arşitrav sırası üzerinde yer alan 2HT150 No’lu bloğa ait bir adet, üzerinde inci-boncuk
dizisi yer alan parça tespit edilmiş ve parça ve blok üzerinde yer alan kirler ve yosun tabakası
tel fırça yardımıyla temizlenmiş ve bu alanlarda yer alan çapaklanmalar murç yardımıyla
temizlenerek, parça ve blok yapıştırmaya hazır bir halde korumaya alınmıştır.

Fig. 33. Blok Parçası ve Yapışacağı Alan
Hangi sıraya ait olduğu bilinmeyen, entablature kısmına ait olan ve kendi içerisinde
tümlenebilen bir parça tespit edilmiş, temizlendikten sonra yapıştırılmak üzere, korumaya
alınmıştır.

Fig. 34. İki Parçanın Temizlendikten Sonra Yapışmaya Hazır ve Korunmaya Alınmış Hali
Hadrianus Takı sergileme ve restorasyon çalışmaları kapsamında, blok parçalarının ait
oldukları yerleri tespit etme çalışmaları sürdürülmüştür. Bu çalışmalar doğrultusunda 4 adet
blok parçası tespit edilmiş olup, bu parçalar temizlenerek, yapıştırılmaya hazır bir halde
korumaya alınmıştır.
Yapının ayak kısmında yer alan bir adet blok parçasına ait olan bir parça tespit
edilmiştir. Bu doğrultuda bu parça tel fırça ve murç yardımıyla önce yosunlarından ve
kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir.
Temizlenen parça ve blok parçası yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır.

Fig. 35. Blok Parçası ve Ait Olduğu Yeri

2HT422 No’lu geison-sima sırası üzerinde yer alan bloğun, palmet ve diş sırası arasına
denk gelen kısmına ait olan bir parça tespit edilmiştir. Tespit edilen bu parça, tel fırça ve murç
yardımıyla önce yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla
çapakları temizlenmiştir. Temizlenen parça ve blok parçası yapıştırılmaya hazır bir halde,
korumaya alınmıştır.

Fig. 36. Parça ve Bloğun Temizlenmeden
Önceki Hali

Fig. 37. Parça ve Bloğun Temizlendikten
Sonraki Hali

Yapının, zemin seviyesine denk gelen bloklarına ait olan kaideli bir blok parçasının, kendisine
ait olan diğer parçası tespit edilmiştir ve tespit edilen bu parça, tel fırça ve murç yardımıyla
önce yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları
temizlenmiştir. Temizlenen parça ve blok parçası yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya
alınmıştır.

Fig. 38. Parçada Gerçekleştirilen Temizleme Çalışmaları

Fig. 39. Parçanın Temizlendikten Sonraki Hali
2HT185 No’lu, friz sırasında yer alan bloğun, üzerinde inci-boncuk ve Ion kyması yer
alan sağ üst kulak kısmı tespit edilmiştir ve tespit edilen bu parça, tel fırça ve murç yardımıyla
önce yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları
temizlenmiştir. Temizlenen parça ve blok parçası yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya
alınmıştır.

Blok Parçasının Temizlenmeden Önce ve Temizlendikten Sonraki Hali
Hadrianus Kapısı sergileme ve restorasyon çalışmaları kapsamında, blok parçalarının
ait oldukları yerleri tespit etme çalışmaları sürdürülmüştür. Bu çalışmalar doğrultusunda 4 adet
blok parçası tespit edilmiş olup, bu parçalar temizlenerek, yapıştırılmaya hazır bir halde
korumaya alınmıştır.
Yapının olasılıkla podyum alanında yer alan bloklara ait olduğu düşünülen bir adet blok
parçası, üçe ayrılmış bir halde tespit edilmiştir. Tespit edilen bu parçalar tel fırça ve murç
yardımıyla önce yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla
çapakları temizlenmiştir. Temizlenen parçalar yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya
alınmıştır.

Parçaların Temizlenmeden Önce ve Temizlendikten Sonraki Halleri
Yapının olasılıkla entablature bölümüne ait olan ve yeri tam olarak tespit edilemeyen
bir parça ikiye ayrılmış bir halde tespit edilmiştir. Tespit edilen bu parçalar tel fırça ve murç
yardımıyla önce yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla
çapakları temizlenmiştir. Temizlenen parçalar yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya
alınmıştır.

Parçaların Temizlenmeden Önce ve Temizlendikten Sonraki Halleri

Parçaların Temizleme Çalışmaları
Gün içerisinde tespit edilen dördüncü parça, kapının ayak kısmında yer alan floral
bezeme sırası üzerinde yer alan, numarasının görünemediği bir bloğa ait, üzerinde yaprak
betimlemesi bulunan parçadır. Tespit edilen bu parça tel fırça yardımıyla önce yosunlarından
ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir.
Temizlenen parça yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır.

Parça ve Bloğun Temizlenmeden Önce ve Temizlendikten Sonraki Halleri
Gün içerisinde tespit edilen son parça kapının ayak kısmında yer alan sarmaşık bezeme
sırası üzerinde yer alan numarasının görünmediği bir bloğa ait, üzerinde yaprak betimlemesi
bulunan parçadır. Tespit edilen bu parça tel fırça yardımıyla önce yosunlarından ve kirlerinden

arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. Temizlenen parça
yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır.

Parça ve Bloğun Ait Oldukları Yere Dair Fotoğrafları
Hadrianus Takı sergileme ve restorasyon çalışmaları kapsamında, blok parçalarının ait
oldukları yerleri tespit etme çalışmaları sürdürülmüştür. Bu çalışmalar doğrultusunda 4 adet
blok parçası tespit edilmiş olup, bu parçalar temizlenerek, yapıştırılmaya hazır bir halde
korumaya alınmıştır.
Yapının entablature kısmına ait olduğu düşünülen fakat ait olduğu bloğun tespit
edilemediği, üzerinde ion kyması ve palmet dizisinin yer aldığı bir parça, iyi ayrılmış halde
tespit edilmiştir. Tespit edilen bu parçalar tel fırça ve murç yardımıyla önce yosunlarından ve
kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir.
Temizlenen parçalar yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır.

Parçaların Temizlenmeden Önce ve Temizlendikten Sonraki Halleri
Numarası diğer bloklardan dolayı okunamayan arşitrav bloğuna ait olan, üzerinde
palmet bezemesi ve ion kyması bulunan bir parça tespit edilmiştir. Tespit edilen bu parçalar tel
fırça yardımıyla önce yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç
yardımıyla çapakları temizlenmiştir. Temizlenen parçalar yapıştırılmaya hazır bir halde,
korumaya alınmıştır.

Parçaların Temizlenmeden Önce ve Temizlendikten Sonraki Halleri
Yapının podyum alanına ait olan 2HT256 No’lu blok üzerinde yer aldığı bir parça tespit
edilmiştir. Tespit edilen bu parça ve blok tel fırça ve murç yardımıyla önce yosunlarından ve
kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir.
Temizlenen parça ve blok yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır.

Parçaların Temizlenmeden Önce ve Temizlendikten Sonraki Halleri
Ait olduğu arşitrav bloğu belli olmayan bir arşitrav parçasının üzerinde ion kyması ve
inci-boncuk dizisi bulunmaktadır ve ikiye ayrılmış bir halde tespit edilmiştir. Tespit edilen bu
parçalar tel fırça ve murç yardımıyla önce yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha
sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. Temizlenen parçalar yapıştırılmaya
hazır bir halde, korumaya alınmıştır.

Tespit Edilen Parçaların Temizlendikten Sonraki Yapışmaya Hazır Halleri
Hadrianus Kapısına ait blokların ve kırılmış parçalarının, restorasyon işlemleri dahilinde
gerçekleştirilecek olan işlemlere hazırlanması maksadıyla gerçekleştirilen, parça tespit ve
temizleme çalışmaları sonrasında, alanda güney liman ile ana cadde birleşim noktasında yer
alan ve geçtiğimiz kazı sezonları içerisinde düzenlenen bloklar, gerçekleştirilecek olan

restorasyon çalışmalarında mobiliteyi sağlamak, gruplandırmak ve parça birleştirme
işlemlerinde kolaylık sağlanması amacıyla taşınma işlemlerine başlanmıştır. Gerçekleştirilen
çalışmalar neticesinde, alanın güney kanadında yer alan 25 adet blok seçilmiş olup bu blokların
taşınma ve gruplandırma işlemleri başlatılmıştır. Hedeflenen işlemler neticesinde, blokların
restorasyonundan önce hem eksik olan parçalarının tespit edilmesi ve çalışmada kolaylık
sağlanması amacıyla, parçaların gruplandırıldığı yere taşınması gerçekleştirilecek olup hem de
kurulacak olan taş hastanesi etrafında gruplandırılacak olan blokların tasnifi kolaylaşması
sağlanacaktır.
Alanda yer alan bloklar, vincin daha rahat çalışabilmesi ve zaman kaybı yaşanmaması
amacıyla bulundukları alandan, arazinin orta kısmına taşınmaya başlanmış ve daha sonraki
günlerde orta alandan hedeflenen alana taşınması planlanmıştır.
Hadrianus Kapısına ait olan blokların tasnif işlemi gün içerisindeki çalışmalar dahilinde
sürdürülmüş olup, 11 adet adet blok, restorasyon çalışmaları sırasında, restore edilmek ve
kayıp-kırık parçalarının aranması amacıyla taşınmıştır. Taşınan bu bloklar, güney limanda yer
alan ağaçlar nedeniyle iki defada hedeflenen alana ulaştırılmıştır. Bundan dolayı her blok, önce
vincin ulaşabildiği ara bir alana istiflenmiş, oradan da taş hastanesinin yakınına taşınmıştır.
Taşıma işlemlerinin birinci gününde taşınan bloklar şu şekildedir:

2HT66 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi

2HT83 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi

2HT290 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi

2HT605 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi

2HT266 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi

2HT59 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi

2HT62 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi

2HT254 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi

2HT5 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi

2HT20 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi

Numarasız Bir Blok ve Taşıma İşlemi
Phaselis Hadrianus Kapısı 3D Restitüsyon ve Sergileme Çalışmaları
Phaselis’te yer alan Hadrianus Kapısı doğa, zaman ve insani faktörler nedeniyle yıkılmış
durumda olduğundan yapının blokları alanda dağınık halde bulunmakta ve ziyaretçiler
tarafından algılanamamaktadır. Bu kapsamda alanın bütüncül bir yaklaşımla sergilenmesi ve
ziyaretçilerin yapıyı doğru algılayabilmesi için yerinde sergileme yöntemlerinin kullanılması
uygun görülmüştür. Phaselis Hadrianus Kapısı’nda uygulanması planlanan yerinde sergileme
yönteminde öncelikle koruma uygulamaları ve belgeleme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır
(Fig. 40).

Fig. 40. Hadrianus Kapısı’nın Mevcut ve Eksik Bloklarının Durumu
Bu kapsamda Yapının bulunduğu noktada sergilenecek 3D maketin üretimi aşamasında,
öncelikle alanda bulunan tüm nitelikli bloklar sayısal görüntüleme metotları ile belgelenmiş ve
dijitalleştirilmiştir (Fig. 41).

Fig. 41. Entablatür Bölümünde Sergilenen Blokların Restitüsyon Modelinde Görünümü
Hadrianus Kapısı’nın 3D yazıcı ile üretilecek maketinin oluşturulmasında katı modelleme
yöntemiyle, yapı blokları orijinal bezemelerine sadık kalarak hazırlanmaya çalışılmıştır. Ancak
bitki bezemesi ve hayvan figürü gibi organik formda betimlemeler taşıyan bloklarda, katı
modelleme yöntemiyle birebir aynı formu vermek mümkün olmamıştır.
Bu kısıtlamayı aşmak için
sayısal
görüntüleme
metotlarından fotogrametriye
başvurulmuştur. Elde edilen bu
sayısal modeller üzerinden
yapıların ölçümleri yapılabilir,
restorasyon önerileri, kesitleri
hazırlanabilir ve üç boyutlu
yazıcıdan
maketleri
üretilebilir. Bu kapsamda
Hadrianus Kapısı’nın alanda
bulunan nitelikli bloklarına ait Fig. 42. Hadrianus Kapısı dijital görselleştirme çalışmaları
fotogrametrik
veriler
3B
modelleme çalışmaları sırasında altlık olarak kullanılmıştır. Yürütülen sayısal modelleme
çalışmaları kapsamında elde edilen veriler Hadrianus Kapısı’nın yerinde sergileme
elemanlarında kullanılmak üzere, sergi maketinin üretilmesinde, bilgilendirme panolarının
görselleştirilmesinde ve internet erişimi aracılığıyla yapıya ait üç boyutlu interaktif modellerin
incelenmesinde kullanılacaktır (Fig. 42).
Bloklarda görülen tahribat ve kısmi kırıklar, üretilen üç boyutlu modellerde eksikliklere
sebebiyet vermiştir. Bu eksiklikleri gidermek ve bitki, çiçek, aslan figürü vb. amorf yapıya
sahip nitelikli bloklar organik modellemeyle iyileştirilmiştir. Son olarak kapıya ait niteliksiz
bloklar ise katı modelleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Bu çalışmalar sırasında katı
modellemeler için Autodesk 3Ds Max 2017, organik modellemeler için Pixologic ZBrush 2018
ve fotogrametrik modellerin üretimi için Agisoft Metashape Pro programları kullanılmıştır. Bu
modele uygun olarak üç boyutlu yazıcı ile maketin üretimi yapılmıştır Hadrianus Kapısı’nın
yerinde sergilenmesi çalışmaları kapsamında üretilen maketin sergilenmesi amacıyla arkeolojik
dokuyu bozmayacak materyallerle oluşturulmuş koruyucu bir strüktür tasarlanmıştır.
Bu tasarım iki ana kriter
etrafında kurgulanmıştır. İlk
kriter
ziyaretçinin
maketi
incelerken
yapıdan
ve
bulunduğu
alandan
soyutlanmaması, ikinci kriter ise
dış
mekan
şartlarından
izolasyonun
sağlanmasıdır.
Koruyucu çatı diğer sergi
elemanlarına uyumlu biçimde
Fig. 43. Yapının bulunduğu alanda tasarlanan sergi
çelik strüktür üzerine levhalar
elemanları

sabitlendikten sonra yalıtımlı membranın uygulanmasıyla oluşturulmuştur. Maketin bulunduğu
sergi platformu ise sergileme yöntemlerinin gerekliliklerine uygun şekilde tasarlanan bir kaide
üzerinde, cam hazne içerisinde sergilenmektedir (Fig. 43). Ayrıca tüm bu çalışmalar İç Mimar
Ayça AKÇAY tarafından sürdürülmüş ve kazı ekibine 3D maket ile sunumu yapılmıştır (Fig.
44-45).

Fig. 44. Phaselis Antik Kenti Araştırma İstasyonu Çalışma Ofisi Sunum

Fig. 45. Phaselis Antik Kenti Araştırma İstasyonu Çalışma Ofisi Sunum
Phaselis Lağünü ile İlgili Ekolojik Çalışmalar
Phaselis’in kuzey ile merkezi limanı arasında yer alan lağünün yanlış müdahaleler
sonucu bataklık haline dönüşmesinden dolayı ve aynı zamanda hali hazırda az da olsa su tutan
lagün sedimantasyonla dolarak kuruma aşamasına gelmiştir. Bu sebeplerden dolayı gerekli

lağünü temizlik, derinleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları için Antalya Bölge Koruma
Kuruluna müracaat edilmiştir. Bu girişimler sonrasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge
Müdürlüğü tarafından uzman ekip göl için ziyaretlerini de gerçekleştirmiştir. Bu ziyarette Milli
Parklar Şube Müdürlüğü’nden şube müdürü Uğur ALTINDAL ve yine 6. Bölge Doğa Koruma
ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan BERBEROĞLU kenti ziyaret ederek lagünü yerinde
incelemişlerdir.
Hadrianus Takı Restorasyon ve Düzenleme Çalışmaları
Hadrianus Kapısı sergileme ve restorasyon çalışmaları kapsamında, alan içerisinde
orijinal yerleri tespit edilmiş ve temizlenmiş olan blok parçalarının bir kısmının prova işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Taşınma sırasında parçalan, arşitrav sırasının 2HT118 numaralı bloğuna
ait, üzerlerinde inci boncuk dizisi olan iki büyük parçanın provaları yapılmış ve temizlenmiştir.

2HT118 Numaralı Blok Parçalarının Birleştirme-Prova İşlemleri
Prova işlemi gerçekleştirilen bir diğer parçalar, friz sırasının 2HT185 numaralı bloğuna
ait, 10 cm uzunluğunda, 25 cm derinliğinde ve bir diğeri 17 cm uzunluğunda ve 19 cm
derinliğindedir. Parçaların üzerlerinde ion kyması bulunmaktadır.

2HT185 Numaralı Blok Parçalarının Birleştirme İşlemleri
Prova işlemi gerçekleştirilen bir diğer parça, 2HT105 numaralı friz bloğuna ait olan, 16
cm derinliği ve 16 cm genişliği olan üzerinde ion kyması ve inci boncuk dizisi olan parçadır.

2HT105 Numaralı Blok Parçalarının Birleştirme İşlemleri
2HT165 numaralı friz bloğunun floral diziminde yer alan bir parça ve üzerinde İon
kyması ve inci boncuk dizisi yer alan bir diğer parçası prova edilmiştir. Floral dizimde yer alan
parça, 15 cm uzunluğunda, 3 cm derinliğinde olup, kymalı parça ise 20 cm uzunluğunda ve 9
cm derinliğindedir.

2HT165 Numaralı Blok Parçalarının Birleştirme İşlemleri
Friz sırasına ait olan 2HT158 numaralı blok üzerinde yer alan, bloğun sağ üst kulak
kısmında yer alan bir parçanın provası yapılmış ve bu parçanın buraya uygun olduğu
görülmüştür. Parça üzerinde ion kyması ve inci boncuk dizisi bulunmaktadır ve parça 11 cm
uzunluğunda, 7.5 cm derinliğindedir.

2HT158 Numaralı Blok Parçalarının Provası
2HT321 numaralı friz bloğuna ait, floral dizin üzerinde bulunan 13 cm uzunluğunda ve 2 cm
derinliğinde bir parçanın da provası yapılmış ve kopmuş olduğu alan tespit edilmiştir.

2HT321 Numaralı Blok Parçalarının Birleştirme-Prova İşlemleri
2HT412 numaralı geison-sima bloğuna ait olan iki büyük parça tespit edilmiştir ve
ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek olan restorasyon ve birleştirme işlemlerine hazırlık amacıyla
temizlenerek korumaya alınmıştır.

2HT412 Numaralı Geison-Sima Bloğuna Ait Olan İki Büyük Parçanın Tespiti ve
Temizlenmesi
Vinç yardımıyla büyük blokların eşlene bilirliğinin tespit edilmesi amacıyla prova
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2HT145 Numaralı Bloğa Ait Provalar

2HT145 Ve 2HT171 Numaralı Bloklara Dair Gerçekleştirilen Provalar
2HT5? Numaralı bloğa ait bir parça tespit edilmiştir ve parçalar temizleme ve prova
işlemlerine hazır bir şekilde korumaya alınmıştır.

2HT5? Numaralı Blok ve Parçasının Tespiti
2HT68 numaralı blok, taşınma esnasında, birçok kırık parçanın bloktan ayrılması ve
bloğun çok fazla hasar görmüş olduğunun fark edilmesi sebebiyle kum havuzuna taşınmıştır.
Kum havuzuna taşınan bu blok ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek prova işlemleri
kapsamında, restore edilmek üzere temizlenmiştir.

2HT68 Numaralı Bloğun Temizlenmeden Önceki ve Sonraki Halleri

2HT68 Numaralı Bloğa Ait Kopan Parçaların Temizlenmeden Önceki ve Sonraki Halleri

Bloğa Ait Parçaların Temizlendikten Sonra Provalarının Yapılması
Hadrianus Kapısı sergileme ve restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir. Mengeneler
ile provası yapılan blokların (2HT118, 2HT185, 2HT105, 2HT165, 2HT158 ve 2HT321)
yerlerinin tam olarak tespit edilmesiyle çalışmalar başlanıştır.

2HT118 Numaralı Bloğun Prova Sonrası Mengenelerinin Sökülmesi

2HT185 Numaralı Bloğun Mengenelerinin Sökülmesi

2HT105 Numaralı Bloğun Mengenelerinin Sökülmesi

2HT158 Numaralı Bloğun Prova İşleminden Sonra Mengenelerinin Sökülmesi

2HT321 Numaralı Bloğun Prova İşleminden Sonra Mengenelerinin Sökülmesi
2HT118 numaralı, taşınma esnasında parçalanan ve temizleme işlemleri gerçekleştirilen
arşitrav bloğunun prova işlemleri gerçekleşirken uygun pozisyonda olması istenmesinden
dolayı blok vinç yardımıyla ters çevrilmiştir. Bloğa ait olan ve temizlenme işlemleri
gerçekleştirilen 2 adet parçanın provaları gerçekleştirilmiştir. Diğer parçalar ise yine tam olarak
prova edilmesi amacıyla üzerlerindeki yosun ve toprak tabakası fırçalandı ve çapakları keski
yardımıyla temizlenip korumaya alındı.

2HT118 Numaralı Bloğun Pozisyonunun Değiştirilmesi ve 2HT118 Numaralı Bloğa Ait
Parçaların Provalarının Yapılması

2HT118 Numaralı Bloğun Temizlenmeden Önceki ve Sonraki Halleri

2HT118 Numaralı Bloğun Provadan Sonraki Hali
2HT68 numaralı, kum havuzuna taşınan ve temizliği yapılan bloğun parçalarının
provaya hazırlanması.

2HT68 Numaralı Bloğun Provalarının Tamamlanması

2HT68 Numaralı Bloğun Prova İşlemlerinin Ardından Görüntüsü
2HT422 numaralı geison-sima bloğuna ait olan 3 adet parça bulunmaktadır fakat bu
parçalardan birisi diğer iki parçanın üstünde olduğu için önce alt kısma denk gelen 2 parçanın
provası yapıldı ve diğer parça bu örtüşen iki parçanın birbirine uygun olması dolayısıyla
korumaya alındı.

2HT422 Numaralı Bloğun Son Provaları ve Parçanın Son Temizleme İşlemi

2HT422 Numaralı Bloğun Parçalarının Provası

2HT422 Numaralı Bloğun Provası
2HT269 numaralı friz bloğunun 2HT5? ve bir adet numarası blokla provaları
gerçekleştirildi ve provalar sonucunda bu parçaların aynı bloğa ait oldukları tespit edildi.

2HT269 Numaralı Bloğun Provalarının Gerçekleştirilmesi

2HT269 Numaralı Bloğun Provalarının Gerçekleştirilmesi

2HT269 Numaralı Bloğun Temizlenmesi

2HT269 Numaralı Bloğun Prova İşlemleri

2HT269 Numaralı Bloğun Prova İşlemlerinin Ardından Görüntüsü

2HT132 numaralı friz bloğuna ait bir parça tespit edildi. Gerçekleştirilen provalar
sonucu blok üzerinde çok sayıda parçanın kopmaya yakın bir halde olduğu tespit edildi ve bu
parçalar blok üzerinden alınarak restorasyon işlemleri için temizleme ve provaları
gerçekleştirildi.

2HT132 Numaralı Bloğun Parçalarının Sökülmesi

2HT132 Numaralı Bloğa Ait Parçaların Provalarının Yapılması
Hadrianus Takı sergileme ve restorasyon çalışmaları, tarihinde gerçekleştirilen prova
çalışmaları neticesinde, bloklara takılarak sabitlenen mengenelerin sökülmesiyle çalışmalara
başlamıştır. Mengenelerin sökülen bloklar (2HT118, 2HT422, 2HT269, 2HT68) korumaya
alınmıştır.

2HT118 Numaralı Bloğun Mengenelerinin Sökülmesi ve Son Hali ve 2HT422 Numaralı
Bloğun Mengenelerinin Sökülmesi ve Son Hali

2HT269 Numaralı Bloğun Mengenelerinin Sökülmesi ve Son Hali

2HT68 Numaralı Bloğun Mengenelerinin Sökülmesi ve Son Hali

2HT118 Numaralı Bloğun Prova İşlemleri

Parçaları temizlenmeye başlanan 2HT132 numaralı friz bloğu daha rahat temizlik
yapılabilmesi için vinç yardımıyla halatlı alan içerisinde sergilenen konumundan zemine
indirildi, dik bir şekilde yine vinç yardımıyla çevrildi. Temizlik yaparken prova da yapıldı ve
sıraya göre yerleştirilen parçaların sabit kalması için kemer ile tutturuldu.

2HT132 Numaralı Bloğun Sergileme Alanından Yere Alınması

2HT132 Numaralı Bloğun Sergileme Alanından Yere Alınması ve Parçalarının Prova
Edilmesi

2HT132 Numaralı Bloğun Sergileme Alanından Yere Alınması ve Parçalarının Prova
Edilmesi
2 adet parçası birleştirilen 2HT269 numaralı friz bloğu vinç yardımıyla yan çevrildi. İlk
olarak 2HT415 numaralı blokla birleşebilecekleri düşünüldü fakat uyuşmadıkları tespit
edilmiştir. Daha sonra 2HT76 numaralı bloğun vinç yardımı ile provası yapıldı ve birleşmek
üzere uygun oldukları tespit edilmiştir. Blokların birbiriyle birleşen kısımları tel fırça ve
keskiler yardımıyla hem yosun ve topraklarından hem de çapaklarından arındırılmak üzere
temizlenmiştir.

2HT269 Numaralı Bloğun Prova Amacıyla Taşınması

2HT269 Numaralı Bloğun Prova Denemeleri

2HT269 Numaralı Bloğun Prova Denemeleri ve Temizlikten Sonraki Durumu

2HT269 Numaralı Bloğun Prova İşlemleri

2HT269 Numaralı Bloğun Prova İşlemleri Sonucundaki Durumu

2HT422 Numaralı Bloğun Prova İşlemi Sonraki Görüntüsü

2HT415 numaralı blok ile 2HT268 numaralı friz bloklarının provası gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen prova işlemlerinin neticesinde, blokların birbiriyle uyuştukları tespit edilmiştir.

2HT415 ve 2HT268 Numaralı Blokların Provalarının Gerçekleştirilmesi
2HT56 numaralı geison-sima bloğuna ait, yaklaşık 20 cm genişliğinde ve 3 cm
kalınlığında bir parçanın provası için, blok ve parça önce temizlendi. Uyuşan Parçalar
numaralandırılarak daha sonraki işlemler için korumaya alındı.

2HT56 Numaralı Bloğa Ait Parçanın Prova İşlemleri
Kum havuzunda restorasyon işlemleri gerçekleştirilmiş olan 2HT68 numaralı bloğa ait
olduğu düşünülen numarasız bir blok vinç yardımıyla kum havuzuna taşındı ve burada kurulu
olan caraskal yardımı ile provalandırıldı. Gerçekleştirilen prova işlemleri neticesinde blokların
birbiriyle uyumlu oldukları tespit edildi ve bloklar temizlenmek üzere korumaya alındı.

2HT68 Numaralı Bloğun Prova İşlemleri
Hadrianus Takı sergileme ve restorasyon çalışmaları kapsamında, porva işlemlerinden
kalan mengenelerin sökülmesiyle çalışmalar başlamıştır (2HT118, 2HT422, 2HT56, 2HT269).

2HT118

2HT269

Temizlenmek üzere konumu değiştirilen 7 adet küçük parçası olan 2HT132 numaralı
friz bloğunun temizliği devam etti fakat taşın çatlaklı bir yüzeyi olduğundan dolayı çapakları
alınırken küçük parça sayısı 16 adede çıktı. Bu parçalar içerisinden 1 tanesi floral bezemeli
diğer 15 parçası ise ya bezemesiz ya da iç parçalara ait. Gün içerisinde ileride yapılacak olan
provası işlemine kolaylık sağlaması için 16 adet parçanın provaları birkaç kez tekrarlanıp her
biri sırasına göre numaralandırıldı.

2HT132 Numaralı Bloğun Temizleme İşlemleri

İlk provası yapılan kum havuzundaki 2HT68 ve numarasız bloğun temizleme ve prova
işleminde, kum havuzunda yer alan kum tanelerinin sıkıntılara yol açmaması gerekçesiyle kum
havuzundan vinç yardımı ile farklı bir konuma taşındı. Taşınma sırasında numarasız bloktan 1
adet parça bloktan ayrıldı ve daha sonra birleştirilmek üzere ayrıldı. İlk olarak provası yapıldı
ve parçaların birbiriyle örtüşen kısımları yapılacak temizlik için hazırlandı. Bir sonraki işleme
kadar sabit kalması için 3 adet mengene yardımı ile sabitlendi.

Blokların Provalarının Gerçekleştirilmesi

Blokların Provalarının
Gerçekleştirilmesi

Blokların Provalarının Gerçekleştirilmesi
Hadrianus Kapısı sergileme ve restorasyon çalışmaları kapsamında, 2HT68 numaralı
bloğun temizlenmesi ve vinç yardımıyla provaları sırasında mengenelerle sıkıştırılmış olan
parçaları birbirinden ayrılıp yere indirildi.

2HT68 Numaralı Bloğun Provalarının
Yapılması

2HT68 Numaralı Bloğun Provalarının
Yapılması

2HT150 numaralı arşitrav bloğun restorasyon çalışmalarını gerçekleştirilmek için
sergilendiği alandan indirilmesi planlandı. Öncelikle üzerinde duran 2HT156 numaralı friz
bloğu vinç yardımıyla indirildi daha sonrasından 2HT150 numaralı blok aşağıya indirilebildi.
2HT150 numaralı friz bloğunun iç arka ve alt kısımlarında oldukça fazla eksiklik olduğundan
dolayı, bloğun eksik parçalarını aramak için kum havuzunun önündeki parçaların bulunduğu
bölgeye vinç yardımı ile taşındı. Birbirine uyduğu düşülen numarasız blok ile denenmesi için
vinç yardımıyla yan yana getirildiler, 1 adet mengene yardımıyla sıkıştırıldılar ve birleştikleri
tespit edildi. Çevredeki parçalardan denenenler oldu fakat tam anlamıyla uyuştuğu tespit edilen
bir parçayla karşılaşılmadı.

2HT156 Numaralı Bloğun İndirilmesi

2HT156 Numaralı Bloğun İndirilmesi

2HT150 Numaralı Bloğun Taşınması

2HT150 Numaralı Bloğun Taşınması

2HT150 Numaralı Bloğun Taşınması

2HT150 Numaralı Bloğun
Provalarının Gerçekleştirilmesi

2HT132 Numaralı Blok ve Parçalarının Prova İşlemleri

Phaselis Su Kemerleri Sağlamlaştırma ve Temizleme Çalışmaları
Phaselis antik kentinde merkezi liman ve lagün arasında yer alan bölgede, kuzey-güney aksında
konuşlandırılmış olan su kemerlerinin sağlamlaştırma ve temizlik çalışmaları başlatılmıştır
(Fig. 35-36). 1 numaralı arçın ayağı kısmen toprak altında kalmış bir durumda bulunmaktadır.
1 numaralı arçın başladığı alanda, 2020 yılı başlarında yapı üzerine devrilen çam ağacının,
yapının üst kısmında bulunan moloz örgü duvarda oluşturduğu tahribattan dolayı oluşan yıkıntı
duvara ait molozlar alandan uzaklaştırılmıştır (Fig. 37-38). Yıkıntı duvarın temizleme işlemleri
neticesinde, yapı üzerinde yer alan bitki kalıntıları, toprak ve kökler temizlenmiştir (Fig. 39-4041). Yapının duvarlarında yer alan bitkilerin ve toprak kalıntılarının temizlenmesi, vince takılan

sepet yardımıyla gerçekleştirilmiştir (Fig. 42). Süpürge ve diğer temizlik araçlarının
ulaşamadığı ve efektif bir şekilde çalışamadığı alanlarda ise tazyikli su makinası yardımıyla
temizlik işlemleri sürdürülmüştür. 1. Arçın 2. Ayağına gelen kısma kadar temizlik işlemleri
gerçekleştirilmiş ve alan konservasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirilene kadar
koruma altına alınmıştır (Fig. 43-44-45-46).

Fig. 35. Temizlik Öncesi Doğu’dan
Görünüm

Fig. 36 Temizlik Sonrası Doğu’dan
Görünüm

Fig. 37. Yığıntı Duvarın Temizlenmeden
Önceki Durumu

Fig. 38. Yığıntı Duvarın Temizlendikten
Sonraki Durumu

Fig. 39. Bitki, Toprak ve Kök Temizliği

Fig. 40. Bitki, Toprak ve Kök Temizliği

Fig. 41. Bitki, Toprak ve Kök Temizliği

Fig. 43. Temizlik
Fig 43. Temizlik Çalışmaları

Fig. 45. Temizlik Çalışmaları

Fig. 42. Bitki, Toprak ve Kök Temizliği

Fig. 44. Temizlik Çalışmaları

Fig. 46. Temizlik Çalışmaları

Su kemerlerinin sağlamlaştırma ve temizleme çalışmalarının ikinci gününde, 1 ve 2 numaları
ayakların arasında kalan alanda yer alan blokların bir kısmının, zaman içerisinde düşmesi
sonucunda, bu boşluk alanlarda yüksek miktarda toprak dolgu bulunduğu gözlemlenmiştir ve
bu alanların temizlenmesi çalışmalarına başlanmıştır (Fig. 47 – 48). Vinç yardımıyla kaldırılan
kafes içerisinden el yordamıyla ve tazyikli su makinası vasıtasıyla biriken toprak, bitki ve
köklerden temizleme çalışmaları devam ettirilmiştir. 1 ve 2 no.’lu ayakların güneyinde kalan

kısımda zaman içinde oluşmuş tahribattan kaynaklı kemerin üst bendinde, künk hattında ve
sonradan eklendiği bilinen moloz duvarda oyuk görülmektedir ve bu oyuk temizlenmiştir (Fig.
49 -50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 - 56).

Fİg. 47. 1 No’lu Arçın Batıdan Görünüşü

Fig. 48. Yapının Üstten Görünüşü

Fig. 49. Tazyikli Su Makinası ile Temizlik

Fig. 50. Tazyikli Su Makinası ile Temizlik

Fig. 51. Vinç Yardımıyla Gerçekleştirilen
Temizlik Çalışmaları

Fig. 52. 1 No’lu Arçta Bulunan Oyuk

Fig. 53. 1 No’lu Arçta Bulunan Oyuğun
Temizlenmesi

Fig. 55. 1 No’lu Arçta
Bulunan Oyuğun Temizlenmesi (Yapının
Üstünden Görünüş)

Fig. 54. 1 No’lu Arçta Bulunan Oyuğun
Temizlenmesi (Doğudan Görünüş)

Fig. 56. 1 No’lu Arçta Bulunan Oyuğun
Temizlenmesi (Batıdan Görünüş)

Su kemerlerinde gerçekleştirilen temizlik ve sağlamlaştırma çalışmalarının üçüncü
gününde, su kemerlerinin hattının güneyinden başlayarak, kuzeye doğru,1, 2, 3 ve 4 numaralı
arçların batı cephelerinin temizliğine başlanmıştır (Fig. 57 – 58). Batı cephesinin temizliğini
gerçekleştirebilmek için vinç ve sepetin elzem olmasından dolayı, bu alanlar tek seferde
temizlenmiştir. 4 numaralı arçın günlük hedef olarak belirlenmesinin nedeniyse su kemerinin
bent yıkıntısının bu no.’lu arçtan sonra boy göstermesidir (Fig. 59). Gün boyu sırasıyla
güneyden kuzeye yukarıda belirtilen arçların tazyikli su ile zaman içinde oluşmuş artıklardan
arındırılması ve bahçe makasıyla yapı üzerinde yetişmiş bitkilerden temizlenmesi işlemleri
sürdürülmüştür (Fig. 60 – 61 – 62- 63 – 64).

Fig. 57. 1 No’lu Arçın Doğu Cepheden
Görünüşü

Fig. 58. Güneyden Kuzeye Doğru 1, 2 ve 3
No’lu Arçlar

Fig. 59. Batı Cepheden 4 No’lu Arçtan
Sonra Moloz Duvarda Yer Alan Tahribat

Fig. 60. 1 No’lu Arçın Tazyikli Su İle Batı
Cephesinin Temizlenmesi

Fig. 61. 1 No’lu Arçın Tazyikli Su İle Batı
Cephesinin Temizlenmesi

Fig. 62. 2 No’lu Arçın Tazyikli Su İle Batı
Cephesinin Temizlenmesi

Fig. 63. Bitkilerin Bahçe Makası Yardımıyla
Kesilmesi

Fİg. 64. 3 No’lu Arçın Tazyikli Su İle Batı
Cephesinin Temizlenmesi

Çalışamalara, 2 numaralı ve 3 numaralı arçların, üst kısmında yer alan bitki ve toprak
kalıntılarının temizlenmesiyle devam edilmiştir. Söz konusu alan önce sert fırça yardımıyla
süpürülmüş, ardından tazyikli su ile temizlenmiştir. Temizleme çalışmaları ile birlikte, alanda
belgeleme ve çizim çalışmaları da gerçekleştirilmiştir (Fig. 65 – 66). Genel ölçeksiz krokisi
çıkartılan alanda, 1 ve 2. arçların ve 1,2 ve 3. Ayakların arasında kalan alanın ölçeksiz krokileri
çıkartılmış ve ilerleyen zamanlarda yapının ayrıntılı belgeleme çalışmalarının tamamlanması
için ön çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapının dijital ortamda belgelenebilmesi için
fotoğraflama çalışmaları gerçekleştirilmiş ve çalışma sonlandırılmıştır (Fig. 67).

Fig. 65. Doğu Cepheden Temizlik
Çalışmaları

Fig. 66. Doğu
Çalışmaları

Cepheden

Temizlik

Fig. 67. Belgeme Çalışmaları (Genel Görünüş, 1 ve 2 Numaralı Arçlar
Phaselis Büyük Hamam Restorasyon, Konservasyon ve Temizlik Çalışmaları
Ana caddenin kent limanı girişinde, yolun batı kısmında yer alan 24 x 14 m
ölçülerindeki büyük hamamın, apoditerium zeminini oluşturan düzgün kesimli 17.05 x 8.86m
ölçülerindeki mermer bloklarının temizlik, konservasyon ve restorasyona yönelik çalışmalarına
başlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu alanda bulunan taban döşemelerinin bütünlüğünü
oluşturan yapılarda, dış etkenlere açıklığı sebebi ile hava koşulları, bitki örtüsü ve insan faktörü
gibi etmenlerle oluşan bozulmaları önlemek ve döşemenin özgün formunun korunmasını
sağlamak amacı ile restorasyona başlanmıştır.
Mermer bloklarının bütünlüğünün korunması, yerinden ayrılmış olan parçaların zarar
görmemesi ve herhangi bir parçanın kaybını önlemek için yapıda bulunan döşemelerin
kenarlarına bordür harcı yapılması planlanmaktadır.
Taban döşemesinin bulunduğu zeminin genel alan temizliği yapılmıştır. Bu alan ise
dokuz farklı kareye bölünerek çalışılmıştır (Fig. 68). Gün içerisinde çalışılan alanlar ve ölçüleri
şu şekildedir: Birinci alan 4.30 x 3.10m ölçülerindedir. (Fig. 69) İkinci alan 4.30 x 5.95m
ölçülerindedir. (Fig. 70) Üçüncü alan 4.20 x 1.90 ölçülerindedir. (Fig. 71) Dördüncü alan 4.20
x 3.85m ölçülerindedir. (Fig. 72) Alanda bulunan rüzgârın taşımış ve biriktirmiş olduğu toprak,
ağaç yaprakları vb. atıl malzemeler ve eserin yüzeyinde oluşmuş yosunlar yumuşak uçlu kıl
fırçalar, yüzeye zarar vermeyecek nitelikte olan ahşap spatüller, toz küreği, bisturi, çöp torbası
kullanılarak alandan uzaklaştırılmıştır.
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Fig. 68. Alanın Havadan Genel Görünümü ve Karelajlara Bölünmüş Hali

Fig. 69. 1. Alanın Temizlenmeden Önceki
Hali

Fig. 70. 1. Alanın Temizlendikten Sonraki
Hali

Fig. 71. 2. Alanın Temizlenmeden Önceki
Hali

Fig. 72. 2. Alanın Temizlendikten Sonraki
Hali

Fig. 72. 3. Alanın Temizlenmeden Önceki
Hali

Fig. 73. 3 Alanın Temizlendikten Sonraki Hali

Fig. 74. 4. Alanın Temizlenmeden Önceki
Fig. 75. 4 Alanın Temizlendikten Sonraki Hali
Hali

Fig. 76. 4. Alanın Temizlenmeden Önceki
Fig. 77. 4 Alanın Temizlendikten Sonraki Hali
Hali

Taban döşemesinin bulunduğu apoditerium temizliğine devam edilmiştir. Gün
içerisinde çalışılan alanlar ve alanların ölçüleri şu şekildedir: İkinci alan 4.30x5.95m
ölçülerindedir. (Fig. 78 – 79 - 80) Yedinci alan 4.00x7.20m ölçülerindedir. (Fig 81 - 82)
Sekizinci alan 5.20x9.00m ölçülerindedir. (Fig 83 - 84) Alanda bulunan rüzgarın taşımış ve
biriktirmiş olduğu toprak, ağaç yaprakları vb. atıl malzemeler ve oluşmuş yosunlar yumuşak
uçlu kıl fırçalar, yüzeye zarar vermeyecek nitelikte olan ahşap spatüller, toz küreği, bisturi, çöp
torbası kullanılarak alandan uzaklaştırılmıştır.

6.Alan

3.Alan

1.Alan

9c

4.Alan
8.Alan
7.Alan
2.Alan

9b

5.Alan
9a
aal
anı

Fig. 78. Apoditeriumun Havadan Görünüşü

Fig. 79. 2. Alan Temizlik Öncesi

Fig. 80. 2. Alan Temizlik Öncesi

Fig. 81. 7. Alan Temizlik Öncesi

Fig. 82. 7. Alan Temizlik Sonrası

Fig. 83. 8. Alan Temizlik Öncesi

Fig. 84. 8. Alan Temizlik Sonrası

Taban döşemesinin bulunduğu apoditerium temizliğine devam edilmiştir. Sekizinci alan
5.20 x 9.00 m ölçülerindedir. Sekizinci alanın güney duvarından kuzey duvarına uzanan 4.00 x
4.00 metrelik kısmında çalışılmıştır (Fig 85). Alanda bulunan rüzgarın taşımış ve biriktirmiş
olduğu toprak, ağaç yaprakları vb. atıl malzemeler ve oluşmuş yosunlar yumuşak uçlu kıl
fırçalar, yüzeye zarar vermeyecek nitelikte olan ahşap spatüller, toz küreği, bisturi, çöp torbası
kullanılarak alandan uzaklaştırılmıştır. Yedinci ve sekizicinci alanın kesişiminde bulunan
güney duvarından kuzey duvarına uzanan yönünde 2.30x1.73 uzunluğundaki alanda temizlik
çalışması yapılmıştır (Fig 86). Sekizinci alandaki çalışmalarda güney duvarından 27.5cm doğu
duvarında 273cm uzaklıkta lejant ve simgeleri bulunan Doğu Roma dönemine ait olduğu tespit
edilen bronz sikke bulunmuştur. Sikkenin ölçüleri 1.9x2.1cm’dir (Fig 87). Yine aynı bölgede
güney duvarından 24cm doğu duvarından 275cm uzaklıkta lejant ve İsa ideogramı bulunan,
Doğu Roma dönemine ait olduğu tespit edilen bir adet bronz sikke bulunmuştur. Sikkenin
ölçüleri 2.9x2.7cm’dir (Fig 88). Alanda bulunan sikkeler belgelenmesi ve envanter kaydının
yapılması için kazı başkanlığına teslim edilmiştir.

Fig. 85. 8. Alanın Temizlenmeden Önceki
Hali

Fig. 86 8. Alanın Temizlendikten Sonraki
Hali

Fig. 87. Çalışma Fotoğrafları

Fig. 88. Çalışma Fotoğrafları

Fig. 89. İkinci Alanın Temizlendikten
Önceki Hali

Fig. 90. İkinci Alanın Temizlendikten
Sonraki Hali

Fig. 91. Sekizinci Alan Temizliğinde Ele
Geçirilen Sikke

Fig. 92. Sekizinci Alan Temizliğinde Ele
Geçirilen Sikke

Alanda bulunan rüzgarın taşımış ve biriktirmiş olduğu toprak, ağaç yaprakları vb. atıl
malzemeler ve oluşmuş yosunlar yumuşak uçlu kıl fırçalar, yüzeye zarar vermeyecek nitelikte
olan ahşap spatüller, toz küreği, bisturi, çöp torbası kullanılarak alandan uzaklaştırılmaya
devam edilmiştir. Üçüncü alanın içinde bulunan merdiven basamağı formunda olan yarım
daire taş eserin yüzeyinde oluşan yosunların mekanik temizliği yapılmıştır. Gün içerisinde 2.
5. 6. ve 3. alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Fig. 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98).

Fig. 93. İkinci Alanın Temizlenmeden
Önceki Hali

Fig. 94. İkinci Alanın Temizlendikten
Sonraki Hali

Fig. 95. Beşinci Alanın Temizlenmeden
Önceki Hali

Fig. 96. Beşinci Alanın Temizlendikten
Sonraki Hali

Fig. 97. Altıncı Alanın Temizlenmeden
Önceki Hali

Fig. 98. Altıncı Alanın Temizlendikten
Sonraki Hali

Alanda bulunan rüzgarın taşımış ve biriktirmiş olduğu toprak, ağaç yaprakları vb. atıl
malzemeler yumuşak uçlu kıl fırçalar, yüzeye zarar vermeyecek nitelikte olan ahşap spatüller,
toz küreği, bisturi, çöp torbası kullanılarak alandan uzaklaştırılmaya devam edilmiştir.
Dokuzuncu alan üç farklı bölüme ayrılarak çalışılmıştır. 9a (Fig. 99-100), 9b (Fig. 101-102) ve
9c (Fig. 103-104) bölümlerinde ağaçların oluşturduğu yaprak kirliliği, yosun, bitki kökleri, altta
kalan tabakalaşmış yaprakların temizliği yapılmıştır. 9a alanı 140 x 145 x 45 cm ölçülerindedir.
9a alanına doldurulan dolgu toprağı mala, kürek, fırça kullanılarak bulunduğu ortamdan
çıkarılmıştır. Alanın zemininde seramik tabana rastlanılmıştır (Fig. 105-106).

Fig. 99. 9a Alanın Temizlenmeden Önceki
Hali

Fig. 100. 9a Alanının Temizlendikten
Sonraki Hali

Fig. 101. 9b Alanın Temizlenmeden Önceki
Hali

Fig. 102. 9b Alanının Temizlendikten
Sonraki Hali

Fig. 103. 9c Alanın Temizlenmeden Önceki
Hali

Fig. 104. Alanının Temizlendikten Sonraki
Hali

Fig. 105. 9a,b,c Alanlarının Temizlenmeden
Önceki Genel Durumu

Fig. 106. 9a,b,c Alanlarının Temizlendikten
Sonraki Genel Durumu

9a (Fig. 107 – 108), 9b (Fig. 109 – 110), 9c (Fig. 111 – 112) bölümlerinde ağaçların
oluşturduğu yaprak kirliliği, yosun, bitki kökleri, altta kalan tabakalaşmış yaprakların temizliği
yapılmıştır. 9a alanında dolgu toprağı temizleme çalışması yapılmıştır. İşlemde mala, kürek,
fırça kullanılmıştır. Alanda birçok kırık mermer, pişmiş toprak, cam buluntulara rastlanılmıştır.
9b alanında 1x1 metre ölçülerinde 10cm derinliğinde atıl toprak temizleme çalışması
yapılmıştır (Fİg. 110 -111). Temizliği yapılan alanda harç ve taş tabakasına ulaşılmıştır.

Sekizinci alanda kuzey-güney yönünde 230cm, doğu-batı yönünde 200cm alanda temizlik
çalışması yapılmıştır (Fig. 112 - 113). Alanın görüntüsünü bozan, düzgün bir zemin
görünümünde olmasını engelleyen dolgu toprağının yüksek yerleri mala, fırça, kürek
kullanılarak temizlenmiş ve alanda daha düzgün bir görüntü elde edilmiştir. Yapılan temizlik
çalışmasında bir adet kırık cam (kaide formunda) bulunmuştur.

Fig. 107. 9a Alanının Temizlenmeden
Önceki Hali

Fig. 108. 9a Alanının Temizlendikten
Sonraki Hali

Fig. 109. 9b Alanının Temizlenmeden
Önceki Hali

Fig. 110. 9b Alanının Temizlendikten
Sonraki Hali

Fig. 111. 9c Alanının Temizlenmeden
Önceki Hali

Fig. 112. 9c Alanının Temizlendikten
Sonraki Hali

Fig. 113 9b. Alanı Dolgu Temizliği Öncesi
Hali

Fig. 114. 9b Alanı Dolgu Temizliği Sonrası
Hali

Fig. 115 8. Alanın Temizlenmeden Önceki
Hali

Fig. 116. 8. Alanın Temizlendikten Sonraki
Hali

9a, 9b, 9c bölümlerinde ağaçların oluşturduğu yaprak kirliliği, yosun, bitki kökleri, altta
kalan tabakalaşmış yaprakların temizliği yapılmaya devam edilmiştir (Fig. 117 – 118 – 119 –
120 – 121 – 122). 9b bölümünde, 1x1 metre ölçülerinde 10cm derinliğinde yapılan atıl toprak
temizleme çalışması 175x100cm ölçülerinde doğu-batı yönünde genişletilmiştir (Fig. 123 –
124).

Fig. 117. 9a Alanının Temizlenmeden
Önceki Hali

Fig. 118. 9a Alanının Temizlendikten
Sonraki Hali

Fig. 119. 9b Alanının Temizlenmeden
Önceki Hali

Fig. 120. 9b Alanının Temizlenmeden
Önceki Hali

Fig. 121. 9c Alanının Temizlenmeden
Önceki Hali

Fig. 122. 9c Alanının Temizlenmeden
Önceki Hali

Fig. 123. 9b Alanı 1x1 Boyutlarındaki Dolgu
Alanı Temizliği Öncesi Durumu

Fig. 124. 9b Alanı 1x1 Boyutlarındaki
Dolgu Alanı Temizliği Sonrası Durumu

9a, 9b ve 9c alanlarında ağaçların oluşturduğu yaprak kirliliği, yosun, bitki kökleri, altta
kalan tabakalaşmış yaprakların temizliğine devam edilmiştir. 9. alanda kaplama çalışması

gerçekleştirilmiştir. Mevcut dönemin dokuzuncu alanda kalan kopmuş, dağılmış vaziyetteki
statümen tabakasını, dışarıdan gözlemlenebildiği bir görüntü oluşturulmuştur. Alanda harç
dolgusu ile statümen tabakasının onarılması amaçlanmaktadır. Yapılması planlanan bu işlem
için dokuzuncu alan doğu sınırı boyunca temizlenmiş ve düzgün bir kesit elde edilmiştir (Fig.
125 - 126). Uygun Ölçülerde plywood, 5x10 kalıp tahtaları, keser ve çekiç kullanılarak işlem
yapılacak alana kalıp hazırlanarak yerleştirilmiş ve yüzey harç dökümüne uygun hale
getirilmiştir (Fig. 127 – 128 – 129 – 130 - 131).

Fig. 125. Dolgu İçin Oluşturulan Kesitler

Fig. 126. Dolgu İçin Oluşturulan Kesitler

Fig. 127. 9a Alanı Kalıp Yerleştirmeden
Önceki Durumu

Fig. 128. 9a Alanı Kalıp Yerleştirdikten
Sonraki Durumu

Fig. 129. 9b Alanı Kalıp Yerleştirmeden
Önceki Durumu

Fig. 131. 9c Alanı Kalıp Yerleştirmeden
Önceki Durumu

Fig. 130. 9b Alanı Kalıp Yerleştirdikten
Sonraki Durumu

Fig. 132. 9c Alanı Kalıp Yerleştirdikten
Sonraki Durumu

Sekizinci alan güney duvarında oluşan yosun tabakasının mekanik temizliği yapılmıştır
(Fig. 133 – 134). 9a, 9b, 9c alanlarında, 1. ve 2. alanların kayma durumlarını konserve etmek
amacıyla 30 cm yüksekliğinde, 7 mt genişliği ve 40 cm derinliğinde bir destek duvarı
örülmüştür. Söz konusu bu duvarı örmek için 300 kg mıcırlı kum, 150 kg hidrolik kireç
kullanılarak bir harç elde edilmiştir (Fig. 135 -136). ) Alan su ile ıslatıldıktan sonra elde edilen
hidrolik harcı ile uygun taşlar kullanılarak duvar örüm işi gerçekleştirilmiştir. Harcın çatlama
yapmaması için harç uygun sertliğe geldikten sonra sulama işlemi uygulanmıştır. Harcın nemli
kalmasını sağlamak için ıslatılmış üstübü bezleri ile üzeri örtülmüştür (Fig. 137 – 138 – 139 –
140 – 141 – 142).

Fig. 133. 8. Alanın Temizlenmeden Önceki
Hali

Fig. 134. 8. Alanın Temizlendikten Sonraki
Hali

Fig. 135. Destek Duvarına Örülmesi
Planlanan Harcın Hazırlanma Aşaması

Fig. 136. Destek Duvarına Örülmesi
Planlanan Harcın Hazırlanma Aşaması

Fig. 137. 9a Alanı Harç Dökümü Öncesi

Fig. 138. 9a Alanı Harç Dökümü Sonrası

Fig. 139. 9b Alanı Harç Dökümü Öncesi

Fİg. 141. 9c Alanı Harç Dökümü Öncesi

Fig. 140. 9b Alanı Harç Dökümü Sonrası

Fig. 142. 9c Alanı Harç Dökümü Sonrası

9A, B ve C alanlarına uygulanan duvarların kaymasını engellemesi amacıyla yapılan
harcın çatlama yapmaması için sulama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kalıp alandan sökülmüştür
(Fig. 143 – 144). Harcın içine eklenen taşların yüzeylerini ortaya çıkarmak için harç tel fırça
kullanılmıştır (Fig. 145 – 146 -147 -148). Yüzeye uygulanacak ince harç tabakası ve bordürler
için numune çalışması yapılmıştır.
Numune için 2’ye 1 ölçülerinde kireç harcı hazırlanmıştır. Birinci numune için; 360
gram elenmiş beyaz renkli küfeki kumu, 40 gram taş unu, 200 gram hidrolik kireç
kullanılmıştır.
İkinci numune için; 360 gram elenmiş kızıl renkli küfeki kumu, 40 gram taş unu, 200
gram hidrolik kireç kullanılmıştır.
Üçüncü numune için; 180 gram elenmiş kızıl renkli küfeki kumu, 180 gram elenmiş
beyaz renkli küfeki kumu, 40 gram taş unu, 200 gram hidrolik kireç kullanılmıştır (Fig. 149 –
150).

Fig. 143. Kalıbın Sökülmesi İşlemi

Fig. 144. Kalıbın Sökülmesi İşlemi

Fig. 145. Harç İçerisindeki Taşlı Yüzeyin
Fırçalanması

Fig. 146. Harç İçerisindeki Taşlı Yüzeyin
Fırçalanması

Fig. 147. Harcın Fırçalanması İşleminin
Öncesi

Fİg. 148. Harcın Fırçalanması İşleminin
Sonrası

Fig. 149. Numune İşlemi Yapım Aşaması

Fig. 150. Numune İşlemi Yapım Aşaması

Ana caddenin kent limanı girişinde, yolun batı kısmında yer alan 11.76x10.82m
ölçülerindeki büyük hamamın palaestra zeminini oluşturan, tessera boyutları değişiklik
gösteren mozaik taban döşemesinin temizlik ve restorasyona yönelik koruma ve önleme
çalışmalarına başlanmıştır (Fig. 151).
Çalışmaların gerçekleştirileceği bu alanda, mozaiği korumak amacıyla jeotekstil ve kum
serildiği gözlemlenmiştir. Yapılan bu çalışma eserin zaman içerisinde daha fazla tahrip olmasını
önlemiştir.
Fakat parçalanmış, yerinden ayrılmış ve boşlukta olan kısımların daha fazla zarar görmesini
engellemek ve parça kaybını önlemek amacıyla mozaik döşemesinin kenarlarına bordür harcı
ve derz boşluklarına derz dolgusu yapılması planlanmaktadır (Fig. 152 – 153). Mozaik
döşemesinin bulunduğu zeminin genel alan temizliği yapılmıştır. Çalışması yapılan alanın
boyutları 11.76x8.78m ölçülerindedir.
Palaestrada mozaik üzerinde serili halde bulunan kumlar gelberi, kürek, fırça, yumuşak
uçlu süpürge, el arabası, çuval kullanılarak alandan taşınmıştır. Jeotekstiller toplanmıştır. Alan
yumuşak uçlu süpürgeler ile süpürülmüştür (Fİg. 154 – 155).
Mozağin üzerinde, mekanın kuzey cephesinde yer alan iki adet duvar taşı ipek halat
kullanılarak vinç yardımı ile palaestradan çıkarılmıştır (Fig. 156 – 157). Çalışma alanının kuzey
duvarına 50cm güneyinde orta noktaya yakın alanda bir adet bütün halde korozyona uğramış
metal çivi ele geçmiştir.

Fig. 151. Palaestranın Havadan Genel Görünümü

Fig. 152. Alanın Temizlenmeden Önceki
Durumu

Fig. 153. Alanın Temizlendikten Sonraki
Durumu

Fig. 154. Temizlik Çalışmaları

Fig. 155. Temizlik Çalışmaları

Fig. 156. Taş Kaldırma İşlemleri

Fig. 157. Taş Kaldırma İşlemleri

Palaestra alanın temizlik ve restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 158 –
159). Mozaik döşemesinin bulunduğu zeminin genel alan temizliği yapılmıştır (Fig. 160 –
161). Mozaik temizlik çalışmalarının sürdüğü Palaestra bölümünün kuzey kısmında yer alan
11.76x2.04 ölçülerinde; duvar ile ayrılmış alan üzerindeki kum ve tabakalaşmış toprak
yumuşak uçlu fırçalar ile süpürülerek temizlenmiş duvar ve mozaiklerin kesiştiği noktalar
uygun spatül vb. malzemeler kullanılarak mozaikler açığa çıkarılmıştır (Fİg. 162 – 163).

Fig. 158. Temizlik Öncesi Durum

Fig. 159. Temizlik Sonrası Durum

Fig. 160. Temizlik Çalışmaları

Fig. 161. Temizlik Çalışmaları

Fig. 162. Koridorun Temizlenmeden
Önceki Durumu

Fig. 163. Koridorun Temizlendikten Sonraki
Durumu

Güneyden Kuzeye devam eden su kemerinin konservasyon çalışmaları öncesinde
yapılan temizlik işlemlerine ise devam edilmiştir. Arçların üst sıraları önce süpürülmüş
ardından su ile yıkanmıştır (Fig. 164 – 165). Temizlik işlemleri neticesinde belgeleme
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Genel krokisi çıkarılan kemerin, 1 ve 2. arçlarının 1, 2 ve 3.
ayakları arasında kalan yapının daha büyük ölçekli krokileri çizilmiş rölöve için belirtilen
arçlarda uzunluk ölçüleri alınmaya başlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, dijital
ortamda belgeleme çalışmaları için gerekli olan fotoğraflama işlemleri gerçekleştirilmiştir
(Fig.166 – 167 – 168).

Fig. 164. 1 ve 2 No.’lu Arçların Süpürülme
İşlemleri

Fig. 166. Doğu Cephesi Genel Görünüş

Fig. 165. 1 ve 2 No.’lu Arçların Yıkanma
İşlemleri

Fig. 167. Doğu Cephesi 1 No’lu Arç

Fig. 168. Doğu Cephesi 2 No’lu Arç

Güneyden Kuzeye devam eden su kemerinin konservasyon çalışmaları öncesinde
yapılan temizlik işlemlerine devam edilmiştir (Fig. 169 – 170 – 171 – 172 – 173 – 174 – 175 –
176 – 177 – 178). Arçların üst sıraları önce süpürülmüş ardından su ile yıkanmıştır. Temizleme
işlemleri neticesinde belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 179 – 180 – 181).

Fig. 169. Künk Hattı | Güneyden Kuzeye
Bakış

Fig. 170. Moloz Duvar | Güneyden
Kuzeye Bakış

Fig. 171. Doğu Cephesinin Temizlenmesi

Fig. 172. Doğu Cephesinin Temizlenmesi

Fig. 173. Batıdan Görünüş

Fig. 174. 1 No.’lu Arçtaki Kalıntı Toprağın
Mala Yardımıyla Temizlenmesi

Fig. 175. 1 No.’lu Arçtaki Kalıntı Toprağın
Basınçlı Hava İle Temizlenmesi

Fig. 177. 3 No.’lu Ayağın Yıkanması

Fig. 179. Doğu Cephesi 3 No’lu Arç

Fİg. 176. 3 No.’lu Ayağın Süpürge ile
Temizlenmesi

Fig. 178. 4 No.’lu Ayağın Süpürge ile
Temizlenmesi

Fig. 180. Doğu Cephesi 4 No’lu Arç

Fig. 181. Batı Cephesi 1 No’lu Arç
Phaselis Su Kemerleri Sağlamlaştırma ve Temizleme Çalışmaları
Kemerin 1, 2, 3 ve 4 No’lu arçlarında yer alan delikleri derz ve dolgu kaplama işlemleri
devam ettirilmiştir. 25 kg beyaz mıcır ve 10 kg kırmızı mıcır ile 10 kg hidrolik kireçten elde
edilen karışım kullanılmıştır (Fig.1-2).
Dolgu yapılan yerler fotoğrafta A, B, C, D olarak gösterilmiştir (Fig.3). Alan
temizlenmeden önce basınçlı su ile delikler açılmış ve hazırlanan harcın yolunu bulabilmesi
için gerekli yolun oluşması sağlanmıştır. Daha sonrasında moloz taşlar, yapının orijinal inşa
tekniklerine sadık kalınarak bu deliklere yerleştirilmiş ve harçla kaplanmıştır (Fig.4-7). Alan
C’de moloz duvarın üzerinde künk hattı kısmen korunmuş halde bulunmaktadır. Duvarın
içerisine huni yardımıyla harç doldurularak, moloz duvarın bu alanda kalan bölümünün
korunma işlemleri tamamlanmıştır (Fig.8). Alan D’de de bloklar arasındaki boşluklar derz
atılarak doldurulmuştur (Fig.9 – 10). 1. Ayağın batı cephesinde yer alan blokların arasındaki
derzlerin yoğun bir tahribata uğradıkları görülmüş ve bu alandaki derzler temizlenerek yeniden
derzlenmiştir (Fig.11-14).
Alanın belgeleme çalışmaları devam ettirilmiştir. 1. 2. 3. ve 4. arçların bütünleşik
ölçüleri alınıp, krokileri çizilmiştir ve ofis ortamında dijital ortama aktarılma çalışmaları
gerçekleştirilmiştir (Fig.15-18).

Fig.1. Harç Hazırlama Çalışmaları

Fig.2. Harç Hazırlama Çalışmaları

Fig.3. Çalışılan Alanlar

Fig.4. Taşlar Üzerindeki Deliklere Harç
Dolgu Uygulaması

Fig.5. Taşlar Üzerindeki Deliklere Harç
Dolgu Uygulaması

Fig.6. Bloklar Arasındaki Boşluklara Derz
Uygulaması

Fig.7. Bloklar Arasındaki Boşluklara Derz
Uygulaması

Fig.8. Moloz Duvar İçerisine Huni
Yardımıyla Derz Doldurulması

Fİg. 9. Alan D’de Yer Alan Boşluklara Derz
uygulaması, Güney Cepheden Görünüş

Fig.10. Alan D’de Yer Alan Boşluklara Derz
uygulaması, Kuzey Cepheden Görünüş

Fig.11. Doğu Cephesinin 1. Ayağındaki
Boşluğun Harç Malzemesi ile Doldurulması

Fig.12. Doğu Cephesindeki Boşlukların
Doldurulmadan Önceki Hali

Fig.13. Doğu Cephesindeki Boşluğun
Doldurulduktan Sonraki Hali

Fig.14. Doğu Cephesinin 1. Ayağındaki Boşluğun Doldurulduktan Sonraki Hali

Fig.15. Doğu Cephesi 1 No’lu Arç
Belgeleme Çalışmaları

Fig.16. Doğu Cephesi 2 No’lu Arç
Belgeleme Çalışmaları

Fig.17. Doğu Cephesi 3 No’lu Arç
Belgeleme Çalışmaları

Fig.18. Doğu Cephesi 4 No’lu Arç
Belgeleme Çalışmaları

Dolgu olarak uygulanan harç malzemesinin oyuklardaki fazlalıkları tel fırça, keski ve
yumuşak uçlu süpürge yardımıyla temizlenmiştir ve 1. ayak üzerinde yer alan blokların
arasındaki boşluklar temizlenip arasına derz doldurma işlemi gerçekleştirilmiştir (Fig.19-26).

Belgeleme çalışmaları içinse yatayda alınan bütünleşik ölçüler, dikeyde Nivo kurularak
belirlenmiştir. Arazideki eğimi ve kot farkları kemerdeki referans noktalarıyla skeçler üzerine
not edilmiştir (Fig.27-29). Bununla birlikte yapının 3 boyutlu belgeleme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir (Fig.30).

Fig.19. 1. Ayağın Batı Cephesindeki
Derzlerin Temizlenmesi

Fig.20. 1. Ayağın Batı Cephesindeki
Derzlerin Temizlenmesi

Fig.21. 1. Ayağın Batı Cephesindeki
Derzlerin Temizlenmesi

Fig.22. 1. Ayağın Batı Cephesindeki
Derzlerin Temizlenmesi

Fig.23. 1 No’lu Arçın Üzerindeki Blok Arası
Boşluklara Derzleri Dökülmeden Önceki
Durumu

Fig.24. 1 No’lu Arçın Üzerindeki Blok
Arası Boşluklara Derzleri Döküldükten
Sonraki Durumu

Fig.25. 1. Ayağın Batı Cephesinin
Temizlenmeden Önceki Hali

Fig.26. 1. Ayağın Batı Cephesinin
Temizlendikten Sonraki Hali

Fig.27. Nivo ile Ölçüm Çalışmaları

Fig.28. 1 No’lu Arçın Doğu Cephesinin
Rölövesi

Fig.29. 2 No’lu Arçın Doğu Cephesinin
Rölövesi

Fig.30. Yapının 3 Boyutlu Çizim
Çalışmaları

Konservasyon çalışmalarına devam edilen günde, 80’li yıllarda gerçekleştirilen
restorasyon müdahalesi sırasında kemere çekilen derzlerden bozuk ve natamam olanlara
müdahale edilmiştir. Keski, murç ve madırga yardımıyla eski derzlerin çürütülmesi ve derz
aralarının boşaltılması işlemlerine kemerin güneyindeki 1. ayakta devam edilmiştir (Fig.31-32).
Belgeleme çalışmaları kapsamında, güneyden başlayarak, kemerin 1, 2, 3 ve 4 numaralı
arçlarının doğu cephelerinin ölçüleri metre ve Nivo aleti yardımıyla alınmaya devam edilmiştir.
Nivo yardımıyla arazideki eğim ve kemerin ayakları arasındaki kot farkının belirlenmesi için
ölçümler gerçekleştirilmiştir (Fig.33-38) Söz konusu 4 arçın açıklıkları lazer metre yardımı ile
ölçülmüş daha sonra bilgisayar ortamında çizilmek üzere nokta atışları yapılmıştır (Fig.39).
Belgeleme çalışmalarının devamında vinçle yükseltilen platformda tablet yardımıyla
taranan Kemerin doğu yüzü üç boyutlu ayağa kaldırma çalışmaları için dijital ortamda
kaydedilmiştir (Fig.40).

Fig.31. 1. Ayağın Doğu Cephesindeki Eski
Derzlerin Çürütülmesi

Fig.32. Batı Cephesi 1. Ayağın Derz
Temizliği Tamamlandıktan Sonraki
Durumu

Fig.33. Nivo ile Ölçüm İşlemleri

Fig.34. Nivo ile Ölçüm İşlemleri

Fig.35. 1 No’lu Arç Doğu Cephesi
Belgeleme Çalışmaları

Fig.36. 2 No’lu Arç Doğu Cephesi
Belgeleme Çalışmaları

Fig.37. 3 No’lu Arç Doğu Cephesi
Belgeleme Çalışmaları

Fig.38. 4 No’lu Arç Doğu Cephesi
Belgeleme Çalışmaları

Fig.39. Lazer Metre ile Ölçü Alınması

Fig.40. 3 Boyutlu Belgeleme Çalışmaları

Konservasyon çalışmaları kapsamında Su Kemeri'nin güney kısmındaki 1. ayağın batı
cephesinde derz çürütme ve yerlerine yeni dolgu harcı sıvama işlemlerine devam edildi. Keski
yordamıyla işlevini yitirmiş eski derzler yapıdan uzaklaştırıldı. Gerçekleştirilecek derz
uygulamaları için 25 kg beyaz mıcır 5 kg kırmızı mıcır, 10 kg hidrolik kireç karışımı
hazırlanmıştır. Kısmen kuruyan harçların ince işleri tel fırça ve süpürge yardımı yapıldı, kaba

kalıntı dolgular temizlenerek yeni harç malzemesi su kemerinin bütününe uygun hale getirildi
(Fig.41-43).
Belgeleme çalışmalarına da devam edilmiştir ve bir önceki çalışma gününden eksik
kalan nivo ölçümleri tamamlandı (Fig.44) Geçen hafta tamamlanmış olan su kemerinin doğu
cephesinin skeçlerine yeni ölçümler eklendi. Kemer, bilgisayar ortamında oluşturulmak üzere
belgelenmeye devam edildi (Fig.45-48).

Fig.41. Derz Hazırlanması

Fig.42. 1. Ayağın Batı Cephesinin
Derzlerinin İşlenmesi

Fig.43. 1. Ayağın Batı Cephesinin Derzlerinin
İşlenmesi

Fig.44. Nivo ile Kemerde Ölçüm İşlemleri

Fig.45. 1 No’lu Arçın Doğu Cephesinin
Belgeleme Çalışmaları

Fig.46. 2 No’lu Arçın Doğu Cephesinin
Belgeleme Çalışmaları

Fig.47. 3 No’lu Arçın Doğu Cephesinin
Belgeleme Çalışmaları

Fig.48. 3 No’lu Arçın Doğu Cephesinin
Belgeleme Çalışmaları

Gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 1. ayağın batı cephesinde
temizlik, çürütme derz çekme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 1.ayağın güney kısmındaki bloklar
önce tel fırça ardından ince uçlu süpürge yordamıyla temizlenmiştir. 80’li ve 90’lı yıllarda
gerçekleştirilen konservasyon çalışmaları sırasında uygulanmış olan dersler tel fırça yardımıyla
çürütülerek yapıdan uzaklaştırılmıştır (Fig.49-51). Gerçekleştirilecek derz uygulamaları için
50 kg beyaz mıcır 10 kg kırmızı mıcır, 20 kg hidrolik kireç karışımı hazırlanmıştır. Hazırlanan
harç karışımları söz konusu alanlara yukarıda belirtilen alanlara uygulanmıştır. Sonrasında
kısmen kuruyan kaba kalıntı dolgulan tel fırça yordamıyla hafif bir şekilde soyulmuştur (Fig.5253).
Belgeleme çalışmaları kapsamında rölöve alımına devam edlimiştir, tablet yardımıyla
taranan 2. ve 3. arç dijital ortama daha sonrasında bilgisayarda çizilmek üzere aktarılmıştır
(Fig.49). Gün içerisinde, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ölçümler Autocad’e aktarılmış,
3Dscanner programında 3 boyutlu elde edilen ilk arçın rölöve çizimi gerçekleştirilmiştir.

Fig.49. Batı Cephesi 1. Ayağa Uygulanan
Müdahale

Fig.50. Eski Derzlerin Sökülmesi

Fig.51. Harç Hazırlanması

Fig.52. Derz Uygulaması

Fig.53. 1 No’lu Arçın Doğu Cephesinin Belgeleme Çalışmaları

Çalışmalar, 1. ayağın batı cephesinde, blok aralarına derz çekme ve fırçalama
işlemleriyle sürdürülmüştür. Bununla birlikte 1. ayağın üzerinde yer alan moloz duvara keeping
işlemi gerçekleştirilmiştir (Fig.54 – 55). Moloz taş duvarı temiz su ve uzun telli fırça
yordamıyla temizlenmiştir. Ardından sağlam olmayan molozlar ayıklanmıştır (Fig.56). Daha
sonra gerçekleştirilecek derz uygulamaları için 100 kg beyaz mıcır 25 kg kırmızı mıcır, 50 kg
hidrolik kireç karışımı hazırlanmıştır. Duvar sırasında dökülen moloz taşların tekrardan
örülmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. 1. ayakta yer alan bloklarda oluşan delikler harç yardımıyla
kapatılmıştır (Fig.57). Keeping işlemi de tamamlandıktan sonra alan kurumaya bırakılmıştır.

Fig.54. Moloz Duvarın Temizlenmesi

Fig.55. Moloz Duvarda Gerçekleştirilen
Keeping İşlemi Sonucu

Fig.56. Keeping Sonrası Fazla Harcın
Temizlenmesi

Fig.57. Bloklardaki Deliklerin Doldurulması

Gerçekleştirilen keeping işleminin kuruyan harcındaki fazlalıklar temizlenmiştir.
Sonrasında 1. ayakta yer alan bloklarda bulunan deliklere derz uygulaması gerçekleştirilmiştir
(Fig.58-61). Derzler için ise 75 kg beyaz mıcır, 15 kg kırmızı mıcır ve 30 kg hidrolik kireç
kullanılmıştır.

Fig.58. Keeping Sonrası Temizleme İşlemi

Fig.59. Keeping Sonrası Temizleme İşlemi
Detay

Fig.60. 1. Ayakta Yer Alan Bloklarda Yer
Alan Deliklerin Doldurulması

Fig.61. Moloz Duvarda Bulunan Boşlukların
Doldurulması

Yapıda 80’li ve 90’lı yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarda uygulanan derzler
temizlenmeye devam edilmiştir. Bununla birlikte gerçekleştirilen derz uygulamalarındaki fazla
derzler temizlenmiştir (Fig.62-63). Yapının 1. ayağında yer alan blokların düşmesi sonucu
oluşan boşluğun doldurulma çalışmalarına başlanmıştır. Doldurma işlemleri sırasında,
doldurulacak alana, bu alandan düşen taşlar doldurulmuştur. Alan doldurma için ise 25 kg beyaz
mıcır, 5 kg kırmızı mıcır ve 10 kg hidrolik kireç kullanılmıştır (Fig.64-68).

Fig.62. 1. Ayağın Doğu Cephesindeki
Derzlerin Temizlenmesi

Fig.64. Doldurulacak Alanın Doğu Cephesi

Fig.66. Bozuşumun Ayrıntısı

Fig.63. 1. Ayağın Doğu Cephesindeki
Derzlerin Temizlenmesi

Fig.65. Doldurulacak Alanın Batı Cephesi

Fig.67. Alana Taş Taşıma İşlemi

Fig.68. Alana Taş Taşıma İşlemi
Su kemerinin restarasyon çalışmalarına; keeping, temizleme, taş blok yapıştırma ve
yapıştırılan taş bloğunun temizliği ile devam edilmiştir. Yapılan keeping işleminin derzlerinin,
temizlenip düzeltilmesi yapılmıştır (Fig.69-70). Su kemerinin 1. ayağından düşen taş blok tespit
edilmiştir. Ardından çatlakları ve kırık bölgeleri bulunup dikkatli bir şekilde vinç ile
kaldırılmıştır. Tespit edilen taş blok toplam 3 parçaya bölünmüştür. Zamanla toprak altında
kalan blok, çapa, gelberi ve kürek yardımıyla çıkarılmıştır. Gün yüzüne çıkan blok halat ile

bağlanıp en büyük parçadan başlanarak vinç yardımıyla düzgün bir yüzeye bırakılmıştır.
Ardından taş bloğunun diğer parçası halat ve vinç yardımıyla büyük parçanın yanına taşınıp
bırakılmıştır. Halatla paket tekniği ile bağlanıp büyük olan parçanın provası yapılmıştır ve
zamanla kırılan tüm parçalar tespit edilmiştir. Toplam 2 blok arasından dökülen taş parçaları 4
tanesi büyük olmak üzere toplam 11 parçadır. Her parça prova yapılarak yerleri tespit edilmiştir
ardından tel fırça ve su ile temizlenmiştir. Blokların yapıştırılacak olan tarafları keski ile
düzeltilmiş, pürüzler alınmış ve zaman içinde oluşan yosunlaşmalar su ve keski kullanılarak
taştan arındırılmıştır. Provası yapılan taşlar numaralandırılıp yerlerine yerleştirilmiştir ve
yerlerine yerleştirilirken, 1. taş 20 ml araldite, 4 ml hardener ve aerosil200 ile birbirlerine
yapıştırılmıştır. 2 ve 3 numaralı taşlar 50 ml araldite, 10 ml hardener ve aerosil 200 ile
birbirlerine yapıştırılmıştır. 2 büyük blok parçasını yapıştırmak için ise 100 ml araldite, 20 ml
hardener ve aerosil200 kullanılmıştır (Fig.71-90).

Fig.71. Harç Hazırlanması

Fig.73. Bloğun Bulunduğu Yerden
Çıkartılması

Fig.72. Boşluğun Derz ile Doldurulması

Fig.74.
Bloğun
Çıkartılması

Bulunduğu

Yerden

Fig.75. Bloğun Bulunduğu Yerden
Kaldırılması

Fig.76. Bloğun Bulunduğu Yerden
Kaldırılması

Fig.77. Bloğun Bulunduğu Yerden
Kaldırılması

Fig.78. Bloğun Bulunduğu Yerden
Kaldırılması

Fig.79. Bloğun Bulunduğu Yerden
Kaldırılması

Fig.80. Bloğun Yerine Konulması

Fig.81. Blok Parçalarının Temizlenmesi

Fig.82. Blok Parçalarının Temizlenmesi

Fig.83. Blok Parçalarının Taşınması

Fig.84. Blok Provalarının Gerçekleştirilmesi

Fig.85. Blok Provalarının Gerçekleştirilmesi

Fig.86. Blok Provalarının Gerçekleştirilmesi

Fig.87. Bloktaki Çapakların Temizlenmesi

Fig.88. Bloktaki Çapakların Temizlenmesi

Fig.89. Prova Sonuçları

Fig.90. Prova Sonuçları

Gerçekleştirilen yapıştırma işlemi hazırlıkları tamamlanmış ve blok parçaları
yapıştırılmaya başlanmıştır. Bloklar arasına 18 mm çapında çelik pinler atılmıştır. Atılan çelik
pinlere 30 ml araldite, 6 ml hardener ve aerosil200 kullanılarak hazırlanan yapıştırıcı
sürülmüştür. Bununla birlikte yapıştırılan blok üzerine 3. parça da prova edilmiştir ve toplamda
5 parça blok üzerine yapıştırılmıştır. Bu 5 parça için 100 ml araldite, 20 ml hardener ve
aerosil200 kullanılmıştır. Bununla birlikte taşın iki büyük parçasının yapışması için ise 200 ml
araldite, 40 ml hardener ve aerosil200 kullanılmıştır. Son olarak ise taşta yer alan boşluklar ve
delikler harç kullanılarak kapatılmıştır (Fig.91-101).

Fig.91. Bloğa Delik Açılması

Fig.92. Bloğa Delik Açılması

Fig.93. Deliklerin Temizlenmesi

Fig.94. Deliklere Yapıştırıcı Uygulanması

Fig.96. Prova işlemleri

Fig.97. Prova İşlemlerinin
Neticelendirilmesi

Fig.98. Boşluklara Derz Sürülmesi

Fig.99. Boşluklara Derz Sürülmesi

Fig.100. Boşluklara Derz Sürülmesi

Fig.101. Bloğun Restorasyon Sonrası
Görünümü

Phaselis Büyük Hamam Mozaik ve Mermer Restorasyonu
Palaestra alanında bulunan mozaik döşemesinin toprak ve kum altında kalan, önceki
yıllarda yapılmış olan kazı çalışmalarında açığa çıkmamış olan mozaiğin devamını açığa
çıkarmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tessera yüzeylerini kaplayan toprak
tabakasını kaldırmak için ahşap spatül, mala ve yumuşak uçlu fırçalar kullanılarak alanın
temizliği gerçekleştirilmiştir (Fig.1-4).
Temizlik çalışmaları esnasında palaestra alanının kuzeyinde yer alan orta kısımda dolgu
toprağa rastlanılmıştır. Dolgu toprağı bulunan bu alanda birçok farklı kırık, eksik formda pişmiş
toprak, cam buluntu ele geçmiştir (Fig.5-8).
Mala ve spatül kullanılarak yüksekliği eşitlenen alanlar yumuşak uçlu fırça kullanılarak
süpürülmüştür. Islak temizliğe hazır hale getirilen mozaik yüzeyi nemlendirilmiş süngerler
kullanılarak silinmiştir (Fig.9).
Temizliği sağlanan palaestra alanı, mozaiğin zarar görmesini engellemek amacıyla
jeotekstille örtülerek koruma sağlanmıştır (Fig.10-11).
Apoditeriumun kuzey-batısında bulunan 1. ve 2. Niş arasında kalan alanın taban temizliği
yapılmıştır. Yapılan temizlik çalışmalarında mermer zemine rastlanılmamıştır (Fig.12-13).
Apoditerium alanında mermerlerin boşluklu yüzeylerine uygulanacak ince harç tabakası ve
bordürler için numune çalışması yapılmıştır.
Dördüncü numune için; 180gr beyaz elenmiş küfeki kumu, 20gr taş unu, 90 gr hidrolik
kireç,2 gr siyah kök boya kullanılmıştır (Fig.14).
Beşinci numune için; 180 gram elenmiş kızıl renkli küfeki kumu, 20 gram taş unu, 90
gram hidrolik kireç, 2 gr siyah kök boya kullanılmıştır (Fig.15).
Altıncı numune için; 90 gram elenmiş kızıl renkli küfeki kumu, 90 gram elenmiş beyaz
renkli küfeki kumu, 20 gram taş unu, 90 gram hidrolik kireç, 2 gr siyah kök boya kullanılmıştır
(Fig.16).
Yedinci numune için; 97 gram elenmiş kızıl renkli küfeki kumu, 195 gram elenmiş
beyaz renkli küfeki kumu, 50 gram taş unu, 146 gram hidrolik kireç, 1 gr siyah kök boya
kullanılmıştır (Fig.17).

Sekizinci numune için; 97 gram elenmiş kızıl renkli küfeki kumu, 195 gram elenmiş
beyaz renkli küfeki kumu, 50 gram taş unu, 146 gram hidrolik kireç, 1.5 gr siyah kök boya
kullanılmıştır (Fig.18).

Fig.1. Temizlik Çalışmaları

Fig.2. Temizlik Çalışmaları

Fig.3. Temizlik Çalışmaları Öncesi

Fig.4. Temizlik Çalışmaları Sonrası

Fig.5. Dolgu Toprağı Temizlik Çalışmaları
Sırasında Ele Geçen Buluntular

Fig.6. Dolgu Toprağı Temizlik Çalışmaları
Sırasında Ele Geçen Buluntular

Fig.7. Dolgu Zemininin Temizliği Öncesi

Fig.8. Dolgu Zemininin Temizliği Sonrası

Fig.9. Mozaik Döşemesinin Nemli Süngerle Silinme Aşaması

Fig.10. Palaestra Alanının Jeotekstil
Örtüsüz Görünümü

Fig.11. Palaestra Alanının Jeotekstil Örtülü
Görünümü

Fig.12. Apoditerium Alanını Temizlik
Öncesi

Fig.13. Apoditerium Alanını Temizlik
Sonrası

Fig.14. Dördüncü Numune

Fig.15. Beşinci Numune

Fig.16. Altıncı Numune

Fig.17. Yedinci Numune

Fig.18. Sekizinci Numune

Phaselis antik kenti büyük hamam apoditerium kısmında bulunan mermer zemin
döşemesi için 1 x 1 m ölçüleri kullanılarak Autocad uygulaması ile karelaj çalışması
yapılmıştır (Fig.19).

Fig.19. Apoditerium Mermer Zemin Karelaj Çalışması

Apoditeriumda bulunan mermer zemin döşemesinin harç yapım işlemine başlanmıştır.
Yapılacak harç ve derz işlemleri için a2/b18,19,20,21 alanında ince temizlik çalışmaları
yapılmıştır. Kıl fırça ve dişçi aletleri kullanılarak derz yapılacak alanlar harçlama işlemine hazır
hale getirilmiştir (Fig.20-23).
Güney duvarının keşisiminde bulunan a2/b18,19,20,21 296 cm uzunluğunda ve 2 cm24 cm arasında değişen genişliklerde dolgu harcı ve derz işlemleri yapılmıştır (Fig.24-27).

26cm genişliğinde ve 21 cm uzunluğundaki mermerin kırılıp yerinden ayrılmasıyla oluşan
boşluğa daha önceki dönemlerde yapılmış ve işlevselliğini kaybetmiş olduğu gözlemlenen
dolgu harcı sökülerek yeni bir dolgu uygulaması yapılmıştır (Fig.28-29).
A2/b20 ‘de bulunan 34 cm genişlik ve 17 cm uzunluk ölçülerine sahip olan 5 mevcut
kırıklı alanda, mermerler depremler sonucu harç sağlamlığı kaybolarak yerlerinden oynamıştır
ve mermerlerin altına toprak girmiştir. Bu alanda mermerler yerlerinden kaldırılarak alta girmiş
olan toprakların temizliği yapılmıştır (Fig.30-31).
Temizliği yapılan 5 adet kırık mermer, yatak harcı hazırlanarak ve eğimi belirlenerek
yerlerine konulmuştur (Fig.32,33).
Uygulaması yapılan dolgu harcı ve derz için kullanılan reçete; 50gr taş unu, 1.25 gr siyah kök
boya, 146gr hidrolik kireç, 97 gr elenmiş kızıl küfeki kumu, 195 gr elenmiş beyaz küfeki kumu
Alanda; 600 gr taş unu, 1.752 gr hidrolik kireç, 1.164 gr elenmemiş kızıl küfeki kumu, 2340 gr
elenmemiş beyaz küfeki kumu kullanılarak toplamda 5.856 kg kaba harç kullanılmıştır.
800gr taş unu, 20 gr siyah kök boya, 2.336 gr hidrolik kireç, 1.552 gr elenmiş kızıl küfeki kumu,
3120 gr elenmiş beyaz küfeki kumu kullanılarak toplamda 7.828 kg ince harç kullanılmıştır.

Fig.20. Temizlik Çalışmaları

Fig.21. Temizlik Çalışmaları

Fig.22. Temizlik Çalışmaları

Fig.23. Temizlik Çalışmaları

Fig.24. Harç Hazırlama ve Uygulama
Aşamaları

Fig.25. Harç Hazırlama ve Uygulama
Aşamaları

Fig.26. Harç Uygulanan Alanın İlk Hali

Fig.27. Harç Uygulanan Alanın Son Hali

Fig.28. Dolgu Öncesi Görünüm

Fig.29. Dolgu Sonrası Görünüm

Fig.30. Kırık Mermerlerin Kaldırılması

Fig.31. Kırık Mermerlerin Kaldırılması

Fig.32. Kırık Mermerlerin Yerlerine
Konulma Aşaması

Fig.33. Kırık Mermerlerin Yerlerine
Konulma Aşaması

Apoditerium Mermer Zemin Karelaj Çalışması
Apoditeriumun genel alan temizliği yapılmıştır. Alanda görüntü kirliliğine sebebiyet
veren yaprak ve topraklar, yumuşak uçlu fırçalar kullanılarak süpürülmüştür (Fig.34-35).
Alanın güney-doğu kısmında a2-3/b21 alanında yer alan mermerlerin bitiş kısmına bordür
uygulaması yapılmıştır. Yapılan uygulamada; 820 gr elenmiş beyaz küfeki kumu, 400 gr
elenmiş kızıl küfeki kumu, 205 gr hidrolik kireç, 4 gr siyah kök boya, 140.5 gr taş unu
karışımından elde edilen harç kullanılmıştır. Harç yapılacak alanlar kıl fırçalar ve spatül
kullanılarak temizlenmiş ve ıslatılmıştır. Mermer döşemeye uygulanan bordürler, uygun
spatüller kullanılarak pahlanmıştır. Uygulanan harç, uygun sertliğe ulaştığında, çatlama
gerçekleşmemesi için ıslak üstübü kullanılarak nemli olarak kurumaya bırakılmıştır (Fig.3643).
Bir önceki çalışmada 1. alanda yapılan harç, derz, dolgu çalışmasının traşlama işlemine
başlanmıştır. Dolgu yüzeyinde düzgün bir görüntü sağlamak için dikdörtgen uçlu ve oval uçlu
spatül ile dolgu yüzeyleri mermerden 3 mm aşağıda olacak şekilde traşlanmıştır. İşlem
bitiminde çalışılan süpürülmüş ve nemli süngerler ile silinmiştir (Fig.44-47).

Fig.34. Apoditerium Temizlik Öncesi

Fig.35. Apoditerium Temizlik Sonrası

Fig.36. Harç Yapım Aşamaları

Fig.37. Harç Yapım Aşamaları

Fig.38. 5. Alanın Bordür Harcına
Hazırlanması

Fig.39. 6. Alanın Bordür Harcına
Hazırlanması

Fig.40. Bordür Harcı Uygulama Çalışmaları

Fig.41. Bordür Harcı Uygulama Çalışmaları

Fig.42. Bordür Uygulaması Yapılan Alan
Öncesi

Fig.43. Bordür Uygulaması Yapılan Alan
Sonrası

Fig.44. Dolgu Traşlama Çalışmaları

Fig.45. Dolgu Traşlama Çalışmaları

Fig.46. Dolgu Traşlaması Yapılan Alanların
Öncesi

Fig.47. Dolgu Traşlaması Yapılan Alanların
Sonrası

Büyük hamam Apoditeriumda karelaj baz alınarak a2,3,4/b21,22 alanlarında seviye
eşitleme, mermer kenarlarının temizliği ve bordür harcı uygulamaları yapılmıştır (Fig.48).
Mermer seviyesinden yüksekte bulunan dolgu toprak tabakası mala ve spatula
kullanılarak, 5-10cm aralığında kotu düşürülmüştür. Yumuşak kıl fırçalar yardımı ile seviyesi
düşürülen alan temizlenmiş ve düz bir zemin elde edilmiştir (Fig.49-50).
A2,3,4/b21 alanlarında bulunan mermer döşemenin bordür kısımlarında daha önceden
uygulanmış olduğu görülen ve kısmi olarak bulunan, yıpranmış, kırılmış ve yerinden oynamış
vaziyetteki harçlar, dişçi aletleri ve bisturi kullanılarak yerlerinden kaldırılmıştır (Fig.51-52).
Yeni harç uygulanacak olan bu alanda mermer kenarlarını kaplayan toprak tabakasının mekanik
yöntem kullanılarak temizliği gerçekleştirilmiştir. Bordür harcının, mermerlerin kenarlarına ve
zemine daha sağlıklı tutunabilmesi için alan su ile ıslatılmıştır (Fig.53-54).
Bordür çalışması için hazırlanan harçta; 2562 gr elenmiş beyaz küfeki kumu, 1039 gr
elenmiş kızıl küfeki kumu, 95 gr taş tozu, 700 gr hidrolik kireç ve 7 gr siyah kök boya
kullanılmıştır. Hazırlanan harç, Islatılmış olan mermer kenarlarına pah oluşturacak şekilde,
ahşap ve metal spatül kullanılarak uygulanmıştır. Oluşturulan bordürler ıslak üstübüler ile
kapatılarak yavaş kurumaya bırakılmıştır (Fig.55-58).

Fig.48. Apoditerium Mermer Zemin Karelaj Çalışması

Fig.49. Dolgu Toprak Temizliği Öncesi

Fig.50. Dolgu Toprak Temizliği Sonrası

Fig.51. Eski Harçların Kaldırılmamış
Durumu

Fig.52. Eski Harçların Kaldırılmış Durumu

Fig.53. Çalışılan Alanın Temizlenmemiş
Hali

Fig.54. Çalışılan Alanın Temizlenmiş Hali

Fig.55. Harç Hazırlama Aşaması

Fig.56. Harç Uygulama Aşaması

Fig.57. Bordür Uygulaması Öncesi

Fig.58. Bordür Uygulaması Sonrası

Büyük hamam apoditeriumda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında, mermer
zemin döşemelerinin kenarlarına uygulanmış olan harç bordürlerin sulama çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
A3,4/b18,19,20 alanlarında bulunan mermer zemin döşemelerinin kenarlarına
uygulanacak bordür harcı için temizlik çalışmaları yapılmıştır. Mermer kenarlarında bulunan
eski harçlar keski ve çekiç kullanılarak çürütülmüş ve mermer zemine zarar verilmeden
alınmıştır. Mermer yüzeyinde ve kenarlarında bulunan toprak, yosun vb. yabancı maddeler
bisturi, dişçi aletleri ve kıl fırçalar kullanılarak temizlenmiş, harç uygulanacak yüzeyler
ıslatılarak bordür harcı uygulamaya hazır hale getirilmiştir (Fig.59-62).
Harç için; 5856 gr elenmiş beyaz küfeki kumu, 2376 gr elenmiş kızıl küfeki kumu,
216 gr taş tozu, 1600 gr hidrolik kireç ve 16 gr siyah kök boya kullanılmıştır (Fig.63-64).
Harç uygulamasına hazır duruma getirilen alanlarda spatül ve abeslang kullanılarak,
pah oluşturacak biçimde bordür çalışması yapılmıştır. Çalışma yapılan alanlar ıslak üstübüler
ile kapatılarak nemli bırakılmıştır (Fig.65-70).

Fig.59.Temizlik Çalışmaları

Fig.60. Harç Uygulanacak Yüzeyin
Islatılması

Fig.61. Temizlik Çalışması Öncesi

Fig.62. Temizlik Çalışması Sonrası

Fig.63. Harç Hazırlık Aşaması

Fig.64. Harç Hazırlık Aşaması

Fig.65. Bordür Harcı Uygulama Çalışmaları

Fig.66. Bordür Harcın Uygulama Aşaması

Fig.67. Bordür Çalışması Öncesi

Fig.68. Bordür Çalışması Sonrası

Fig.69. Alanın İlk Görünümü

Fig.70. Alanın Son Görünümü

Büyük hamam apoditeriumda bulunan a3,4,5/b18,19,20 alanlarında mermer zemin
döşemesine uygulanan bordür işlemleri devam edilmiştir. 17.08.2021 tarihinde temizliği
yapılmış olan alanlar tekrar süpürülmüş, ıslatılmış alan bordür harcı uygulamasına hazır hale
getirilmiştir (Fig.71-72).
Harç için; 2928 gr elenmiş beyaz küfeki kumu, 1188 gr elenmiş kızıl küfeki kumu, 108
gr taş tozu, 800 gr hidrolik kireç ve 10 gr siyah kök boya kullanılmıştır.
Hazırlanan harç spatül kullanılarak, temizlenmiş olan mermer kenarlarına pahlı olacak
şekilde uygulanmıştır. Uygulanan harç, sertliğini aldıktan sonra üzeri ıslatılmış üstübü ile
kapatılmıştır (Fig.73-78).
A2,3/b15,16,17 alanlarında bulunan mermerlerin arasında oluşan büyük boşlukta dişçi
aletleri, spatula, mala, kıl fırça, kürek kullanılarak temizlik çalışmaları yapılmıştır. Temizlik
çalışmaları sürmektedir (Fig.79-80).

Fig.71. Temizleme Aşamaları

Fig.72. Temizleme Aşamaları

Fig.73. Bordur Uygulaması

Fig.74. Bordür Uygulaması

Fig.75. Bordür Islatılma İşlemi

Fig.76. Islatılmış Üstübü ile Kapatılması

Fig.77. Bordür Çalışması Öncesi

Fig.78. Bordür Çalışması Sonrası

Fig.79. Temizlik Çalışması Öncesi

Fig.80. Temizlik Çalışması Sonrası

Büyük hamam apoditeriumda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında
(karelaj)a2,3/b15,16,17 alanında bulunan mermer kenarlarına uygulanacak bordürler için,
mermerlerin kırık, boşluklu, toprak birikmiş kısımlarında dişçi aletleri, spatula, mala, kürek,
fırça vb. malzemelerden yararlanarak ince temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. A2/b15
alanında yapılan ince temizlik çalışmasında 1 adet bronz sikke ele geçmiştir (Fig.81-86).

A3/b18 alanında bulunan boşluğa uygulanan ve çatlama yapmaması için ıslatılma
çalışmaları süren dolgu harcının traşlama çalışması yapılmıştır. Mermer yüzeylerinden 2-3 mm
düşük olacak şekilde metal spatül yardımıyla şekillendirilmiştir (Fig.87,88).
Uygulanacak olan harçların mermer kenarlarına iyi tutunabilmesi için temizliği ve
traşlaması yapılan tüm alanlarda ıslak temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir.

Fig.81. Temizlik Aşamaları

Fig.82. Temizlik Aşamaları

Fig.83. Temizlik Çalışması Öncesi

Fig.84. Temizlik Çalışması Sonrası

Fig.85. Bronz Sikke

Fig.86. Bronz Sikke

Fig.87. Traşlama Öncesi

Fig.88. Traşlama Sonrası

Büyük hamam apoditeriumda yapılan temizlik ve bordür çalışmaları sürdürülmüştür.
A2,3/b15,16,17 alanlarında yapılan çalışmalarda alanda bulunan dolgu toprağı, mala ve spatula
kullanılarak, mermer bordürlerinin 1-2 cm altına düşürülmüştür. Bölgede yaşanan deprem
sebebiyle mermer döşemeler zarar görmüş ve kırılarak yerlerinden oynamıştır. Bu sebeple
olması gereken seviyeden yüksekte olduğu görülen kırık mermer parçası Fotoğraf ile
belgelenerek tekrar onarılmak üzere, dişçi aletleri kullanılarak yerinden kaldırılmıştır. Toprak
temizliği yapılan alan yumuşak kıl fırçalar kullanılarak süpürülmüştür. Bordür harcı
uygulanacak olan mermer kenarları su ve fırça ile temizlenerek onarıma hazır hale getirilmiştir
(Fig.89-94).
A4,5/b19,20 alanlarında bordür harcı uygulaması yapılmıştır. Hazırlanan harçta; 1170
gr elenmiş beyaz küfeki kumu,396 gr elenmiş kızıl küfeki kumu,54 gr taş tozu, 400 gr hidrolik
kireç ve 6 gr siyah kök boya kullanılmıştır. Spatül kullanılarak uygulanan harç, keskin bir
görüntü oluşturacak biçimde pahlanmıştır. Harç uygun sertliğe ulaştığında üzeri ıslatılmış
üstübüler ile kapatılmıştır (Fig.95-98).

Fig.89. Dolgu Toprağı Temizlik Çalışmaları

Fig.90. Dolgu Toprağı Temizlik Çalışmaları

Fig.91. Kırık Mermerlerin Yerinden
Kaldırılması

Fig.92. Kırık Mermerlerin Yerinden
Kaldırılması

Fig.93. Dolgu Toprağı Temizliği Öncesi

Fig.94. Dolgu Toprağı Temizliği Sonrası

Fig.95. Harç Yapımı

Fig.96. Bordür Harcı Uygulama Aşaması

Fig.97. Bordür Çalışması Sonrası

Fig.98. Bordür Çalışması Sonrası

Apoditeriumda gerçekleştirilen onarım çalışmaları sürdürülmektedir. A2,3/b15,16,17
alanlarında yürütülen temizlik çalışmaları sonrasında, 1170 gr elenmiş beyaz küfeki kumu,396
gr elenmiş kızıl küfeki kumu,54 gr taş tozu, 400 gr hidrolik kireç ve 6 gr siyah kök boya
kullanılarak hazırlanan harç ile bordür uygulaması yapılmıştır. Abeslang ve metal spatül
yardımı ile pahlanarak uygulanan bordür harcı ıslak üstübü kullanılarak kapatılmıştır (Fig.99103).
A2/b15 karesinde yer alan, 20.08.2021 tarihinde tekrar yerine konmak üzere kaldırılıp
zemin temizliği yapılan kırık mermer plakanın harç ile tekrar yerine koyma çalışması
gerçekleştirilmiştir. Plakanın altında yer alan dağılmış durumda olan harç ve toprak yüzey
yukarıda belirtilen ölçüler ile hazırlanan kaba harç ile düzenlenmiş, mermer plaka için yatak
hazırlanmış ve kırık mermer parçası tekrar yerine konmuştur. Yapılan çalışmada 5 kg kaba harç
kullanılmıştır (Fig.104-105).
Yapılan çalışmalar sırasında, alanın güney duvarının doğu kısmında yer alan kapı
basamağına 10 cm uzaklıkta bordür uygulanan yüzeyde (a2/b17) 1 adet bronz sikke ele
geçmiştir (Fig.106-107).

Fig.99. Bordür Harcı Uygulama Aşaması

Fig.100. Bordür Harcı Rötuş Aşaması

Fig.101. Bordür Uygulaması Öncesi

Fig.102. Bordür Uygulaması Öncesi

Fig.103. Bordürün Üstübü İle Kapatılması

Fig.104. Kırık Mermerin Yatak Harcı
Çalışması Öncesi

Fig.105. Kırık Mermerin Yerine Konması
Çalışması Sonrası

Fig.106. Bronz Sikke

Fig.107. Bronz Sikke

A2/b13,14 alanında temizlik çalışmaları yapılmıştır. Mermer kenarlarını bordür harcına
hazırlamak için yapılan bu çalışmalarda mala, spatula, fırça ve kürek kullanılarak alandaki
toprağın kotu 1-2 cm düşürülmüştür. Orijinal harca zarar vermeden gerçekleştirilen bu çalışma
sonrasında, alan bordür harcına hazır hale gelmiştir (Fig.108-112).
A2/b19 ve a2,3/b20,21 alanlarında yer alan daha önceki yıllarda harç dolgusu yapılmış
fakat yıpranmış, kırılmış ve bozulmuş olduğu gözlemlenen,2 adet mermer boşluğunun eski harç
dolguları, spatula ve dişçi aletleri kullanılarak kaldırılmıştır. Kaldırılan eski harcın altında
bulunan ve çok yüksek olduğu gözlemlenen toprağın seviyesi indirilmiş ve boşluklar yeni harç
dolgusuna hazır hale getirilmiştir (Fig.113-120).
23.08.2021 tarihinde A2,3/b15,16,17 alanında gerçekleştirilen bordür uygulaması
çalışmasının rötuşlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada; 1170 gr elenmiş beyaz
küfeki kumu, 396 gr elenmiş kızıl küfeki kumu, 27 gr taş tozu, 200 gr hidrolik kireç ve 3 gr
siyah kök boya ile hazırlanan harç kullanılmıştır (Fig.121).

Fig.108. Temizlik Çalışmaları

Fig.109. Temizlik Çalışmaları

Fig.110. Temizlik Öncesi Görünüm

Fig.111. Temizlik Sonrası Görünüm

Fig.112. (a2/b19) Eski Dolgu Harcı Söküm
Aşaması

Fig.113. (a2/b19) Eski Dolgu Harcı
Temizlik Aşaması

Fig.114. (a2/b19) Söküm Yapılan Alanın İlk
Görünümü

Fig.115. (a2/b19) Söküm Yapılan Alanın
Son Görünümü

Fig.116. (a2,3/b20,21) Eski Dolgu Harcı
Temizlik Aşamaları

Fig.117. (a2,3/b20,21) Eski Dolgu Harcı
Temizlik Aşamaları

Fig.118. (a2,3/b20,21) Söküm Yapılan
Alanın İlk Görünümü

Fig.119. (a2,3/b20,21) Söküm Yapılan
Alanın Son Görünümü

Fig.120. (A2,3/b15,16,17) Alanı Rötuş Çalışması
A2,3/b20,21 alanında yer alan ve 24.08.2021 tarihinde dolgu işlemine hazır hale
getirilen mermer boşluğunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Dolgu harcı uygulaması
yapılmadan önce harcın uygulanacak yüzeye iyi tutunabilmesi için alan tekrar kıl fırça ile
süpürülmüş ve mermerlerin cidarları diş fırçası ile fırçalanarak yıkanmıştır. 8190 gr elenmiş
beyaz küfeki kumu, 2772 gr elenmiş kızıl küfeki kumu, 189 gr taş tozu, 1400 gr hidrolik
kireç, 21 gr siyah kök boya ve 21 gr kırpık cam elyafı kullanılarak hazırlanan harç mermer
boşluğuna doldurulmuş, mala yardımı ile yüzeyi düzeltilmiştir. Harç uygun sertliğe
ulaştığında, üzeri ıslak üstübü ile kapatılmıştır (Fig.121-122).
A2/b19 alanında bulunan mermer boşluğunda temizlik çalışmaları sürdürülmüştür.
Kırılmış ve kot değiştirmiş olan mermer parçaları yerinden kaldırılarak temizlenmiştir.
Yapılan temizlikte diş fırçası ve su kullanılmıştır. Harç dolgusuna hazır hale getirilen alanda
11700 gr elenmiş beyaz küfeki kumu, 3960 gr elenmiş kızıl küfeki kumu, 270 gr taş tozu,
2000 gr hidrolik kireç, 30 gr siyah kök boya ve 30 gr kırpık cam elyafı karışımı ile hazırlanan
harç kullanılmıştır. Dolgu yapım aşamasında yerinden kaldırılarak temizlenen mermer
parçaları tekrar yerlerine konulmuştur. Uygulanan dolgu harcı mala ile düzeltilmiş ve harç
uygun sertliğe ulaştığında üzeri ıslak üstübü ile kapatılmıştır (Fig.123-124).

Fig.121. Dolgu Harcı Öncesi Görünüm

Fig.122. Dolgu Harcı Sonrası Görünüm

Fig.123. Dolgu Harcı Öncesi Görünüm

Fig.124. Dolgu Harcı Sonrası Görünüm

A3,4,5/b13,14 alanlarında bulunan mermer cidarlarına bordür harcı uygulayabilmek
için temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Spatula ve dişçi aletleri kullanılarak alanda
bulunan zemin harcının üzerinde birikmiş olan toprak tabakası kaldırılmış ve yüzey yumuşak
uçlu kıl fırçalar ile süpürülmüştür. Bordur uygulaması yapılacak zeminin kot seviyesi yüksekte
olan kısımları, yapılan harç uygulamasının çatlamaması ve yüzeye daha iyi tutunabilmesi için
keski kullanılarak düzenlenmiştir (Fig.125,126-128).
A3/b15’te yer alan daha önceki yıllarda yapılmış olan harç dolgusunun söküm işlemi
gerçekleştirilmiştir. Sağlamlığı ve bütünlüğü bozulmuş olan dolgu, dişçi aletleri ve spatula
yardımıyla kaldırılmıştır. Dolgu altında yer alan kot seviyesi yüksekte olan toprak spatula, dişçi
aletleri ve kıl fırça kullanılarak temizlenmiş ve alan dolgu harcı dökümüne hazır hale
getirilmiştir (Fig.127,129-130).

Fig.125. Temizlik ve Kot Seviyesi
Düzenleme Aşaması

Fig.126. Dolgu Harcı Söküm Çalışması

Fig.127. Temizlik Çalışmaları Öncesi
Görünüm

Fig.128. Temizlik Çalışmaları Sonrası
Görünüm

Fig.129. Dolgu Sökümü Öncesi Görünüm

Fig.130. Dolgu Sökümü Sonrası Görünüm

Merkezi Kule Yamacı Deneme Açmaları (U. Orhan)
Phaselis antik kenti’nin kuzeyinde Merkezi Kule olarak adlandırılan yapının yamacında,
modern yolun ise kuzey kesimlerinde 7 adet test açması planlanmıştır 11. 36°31'43.42"K 30°32'49.03"D,
36°31'41.36"K-30°32'46.90"D,
36°31'39.04"K-30°32'51.75"D
ve
36°31'41.78"K-30°32'52.17"D koordinatlı alan içerisinde oluşturulan açmaların kazısı belirli
bir plan dahilinde ilerlemiş ve alananın durumuna göre belirlenen seviyeler ile boyutlara
ulaşıldığı zaman o açmada çalışmalar sonlandırılmıştır12. Nitekim kurulan sadece 3 açmada
buluntuya rastlanılmıştır. Bu 3 açmadan da sadece birinde akma veya tebriz sonucunda yoğun
buluntu tespit edilmiştir (Fig.16). 21DNM-A, 21DNM-B, 21DNM-C ve 21DNM-E açmalarında
ise herhangi bir arkeolojik kalıntıya rastlanılmamıştır (Fig. 17-19, 21).

21DNM-B
21DNM-F
21DNM-D

21DNM-C
21DNM-A
21DNM-E

21DNM-G

Fig. 16. Deneme Açmalarının Genel Görünümü
21DNM-D Açması13
Alanda yapılan deneme açmalarından dördüncüsü olan söz konusu açma 4.20 x 3.5 m
ölçülerinde kurulmuştur (Fig.20). Toplamda 1.20 m derinleşilen açmada zemine doğru
buluntuya rastlanılmıştır. Yine söz konusu açmanın kuzey kesitinde bir duvar sırası ortaya
çıkmıştır. 3 m kadar izlenebilen moloz taşlar ile örülmüş duvarın köşe yapan kısmının da açma
sınırları dışında az da olsa izlendiği görülmektedir. Örme taş hizasının takibi adına D1-D2 ve
D3 kareleri kurularak duvarın gidiş yönüne bakılmış ve herhangi bir devam takip edilememiştir.
Bu açma içinde yapılan kazılarda bir grup malzeme ele gemiştir. Ele geçen pişmiş toprak
malzemeye bakıldığında ise; çatı kiremitleri, mutfak kapları ve amphoralara ait ağız kulp ve dip
parçaları olduğu görülmüştür. Tarihlenebilen pişmiş toprak malzemeye bakıldığında ise; MÖ
11

Merkezi kule özelinde yapılan güncel çalışmalar için bk. Taşkıran 2021, 7-19.
21DNM olarak kısatması yapılan her açma için alfabetik sıra ile isimler verilmiştir.
13
Sondajlardan ele geçen tüm buluntular birbaşka çalışmanın konusunu oluşturduğundan dolayı yüzeysel
tanımlamalar, geniş tarih aralıkları ve genel tipolojik isimlendirmeler kullanılmıştır. Söz konusu tüm buluntular
üzerine ayrıntılı çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların nihai sonuca ulaşması ile de söz konusu arkeolojik
veriler bilim dünyası ile paylaşılacaktır.
12

V. yüzyıl sonlarından MÖ IV. yüzyıl ortalarına kadar giden bir perioda ait oldukları tespit
edilmiştir (Fig. 23). Yapılan tüm çalışmalar neticesinde açmanın kesitleri düzenlenerek
21DNM-D karesindeki çalışmalar sonlandırılmıştır.

Fig. 17. 21DNM-A Açması

Fig. 18. 21DNM-B Açması

Fig. 19. 21DNM-C Açması

Fig. 20. 21DNM-D Açması

Fig. 21.21DNM-E Açması

Fig. 22. Fig. 22. 21DNM-F Açması

21DNM-F Açması
Buluntu ele geçen diğer bir alan ise 21DNM-F açmasıdır (Fig. 22). 2.5 x 3.5 m ölçülerinde
doğu-batı doğrultulu tasarlanan karelajda 1.25 m seviye düşürülmüştür. Oldukça kayaç akıntısı
olan açma içerisinde bazı tabakalarda sert killi yapının olduğu izlenmiş ayrıca “F” karelajı
kuzeydoğu köşede anakaya veya oldukça büyük boyutlu bir kayaca rastlanmıştır. Genel olarak
bakıldığı zaman herhangi bir yapının içerisinde olunup olunmadığı bilinmeksizin; “F”
açmasının doğudan 1.60 m batıya doğru güney kesitte gelindiği zaman seramik buluntu tabakası
izlenmektedir. Doğu kesit güneydoğu köşeden 1.60 m sonra başlayan buluntu yoğunluğu, 1.90
m kadar açmanın batı kesitine kadar devam etmektedir. Ayrıca çalışmalar bu karelajda
başlatıldığında, 37 cm seviye düşürüldüğünde bu pişmiş toprak yığınlara ulaşılmıştır. Söz

konusu pişmiş toprak yığının olduğu katman ise 88 cm devam etmektedir. İzlendiği kadarıyla
bu katmanın güney ve batı kesitte devam
ettiği görülmüştür. Açma ile ilgili diğer söylenecek husus ise
pişmiş toprak malzemenin niteliği, işlevi ve korunma durumudur.
Nitekim pişmiş toprak buluntuların yığınlar şeklinde olduğu tespit
edilmiş ve uzun süre deniz suyuna veya tuzlu suya maruz kaldığı
görülmüştür. Zira sualtında tespit edilen pişmiş toprak malzeme
üzerinde oluşan kekomoza tabakasının benzeri bu tip malzeme
üzerinde de görülmektedir. Netice olarak bu katmanın uzun süre
sualtında kaldığı söylenebilir. Bu alanda suyun bulunması, kent
içerisinde yer alan lagünün bu alana kadar devam ettiğine işaret
eder. Nitekim siyah firnisli kaplardan çatı kiremitlerine, ticari
Fig.
23.
21DNM-D
amphoralardan mutfak kaplarına kadar yüzlerce kap çeşidi
Açması Bazı Buluntu
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca alanda ele geçen cüruflar, fırın
Örnekleri
atıkları ve hatalı üretimi gösteren somut veriler de ortaya
koymaktadır14. Yine bu açmada ele geçen ve tarihlenebilir malzeme de MÖ 350 ile 300 yılları
arasına işaret etmektedir (Fig.25).
21DNM-G Açması
Buluntunun olduğu son açma ise 21DNM-G
karesidir (Fig. 24). Bu kapsamda 3 x 3.75 m
ölçülerinde kuzey-güney doğrultulu tasarlanan
karelaj oluşturulmuştur. Söz konusu “G” açmasında
1.50 m seviye düşürülmüş ve seviye eşitlenmiştir.
Yapılan çalışmalarda açma içerisinde devamı
kesitlerde takip edilebilen tek sıra kesme taşlardan
örülmüş duvar sırası ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda
açmanın ortalarına denk gelen ve kuzeybatıgüneydoğu şeklinde uzanan bir adet duvar sırası ile Fig. 24. 21DNM-G Açması
birlikte yine pişmiş toprak buluntular ele geçmiştir.
Söz konusu buluntular arasında siyah firnisli skyphos kaide ve gövde parçaları ile amphoralara
ait kırık-eksik seramikler bulunmaktadır. Buradaki pişmiş toprak buluntular da Geç Klasik Erken Hellenistik Dönem içerisine (MÖ 350-300) tarihlendirilmektedir (Fig.26).
Belli ölçü ve derinliklerde kazısına karar verilen söz konusu açmalar belli bir plan dahilinde
oluşturulmuştur. Bu kapsamda raporlarımızda ayrıntıları ile belirttiğimiz üzere bazı sondajlar
herhangi bir buluntu vermezken (A, B, C ve E açmaları) bazı açmalardan oldukça yoğun
arkeolojik materyal ele geçmiştir. Özellikle 21DNM-D ve 21DNM-F açmalarında bu buluntu
gruplarının yoğun olarak ele geçtiği görülmektedir. Söz konusu buluntu sahalarına bakıldığı
zaman herhangi bir kontekst oluşturmadıkları ve herhangi bir katmana ait olmadıkları
söylenebilir. Bazı alanların atık alanı olarak kullanıldığı bazı alanlarda ise pişmiş toprak
malzemenin akıntı olarak biriktiği görülmüştür. Özellikle “F” açmasında ele geçen yüzlerce
hatalı üretim kap parçası, atölye atıkları ve cürufların bu alana ya atıldığı ya da akarak geldiği
14

Daha önce Hellenistik Tapınak depozit alanından ele geçen benzer malzeme için bk. Orhan 2020, 7586; Arslan & Tüner-Önen 2020, 257-258.

düşünülmektedir (Fig.25). Yine bu açma içerisinde ele geçen buluntuların üzerinde oluşan
patina ve kekomoza tabakaları da söz konusu malzemenin uzun süreç boyunca suya maruz
kaldığını ya da suda kaldığını işaret etmektedir.

Fig. 25. 21DNM-F Açması Bazı Buluntu Örnekleri
Binlerle ifade edilebilecek sayıda yoğun seramik buluntunun ele geçtiği “F” açmasının
konumlandığı alanın -hemen üst kotunda terasların bulunduğunu da not ederek- Antik
Dönem’de iç liman ile alakalı olabilecek bir alan olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Anadolu’da
birçok örneğinin bulunduğu liman veya iskele tarzında, gemilere mal indirme ve bindirme
alanlarından biri olabileceği düşünülmektedir15.
Nitekim alanda sadece amphoralar ele geçmemiş; siyah
firnisli Balık Tabak parçaları, kaseler, maltız parçaları,
günlük kullanıma ait tencerelere ait kulp parçaları ve
üretime işaret eden fırın tuğlaları ile çok sayıda pişmiş
toprak cüruf ele geçmiştir (Fig. 25). Cüruflara bakıldığı
zaman ise; yüksek ısıya maruz kalarak camsı parlaklığa
eriştikleri ve içlerinde seramik ile amphoralara ait profil
gösteren parçalar olduğu da tespit edilmiştir. Bu yönü
ile de söz konusu malzeme üretimle beraber özellikle
Fig. 26.21DNM-G Açması Bazı
Geç Klasik Dönem’in sosyo-kültürel ve ticari yaşamına
Buluntu
ait izler taşımaktadır. Özellikle Phaselis gibi kentlerde
sıklıkla olduğu üzere, görkemli bir mimari üslubun net olarak okunamadığı liman kentlerinde
bu perspektifte seramik buluntular büyük önem taşımaktadır. Özellikle yukarıda bahsedildiği
üzere, ele geçen amphoralar; Kuzey Ege kökenli olup amphora literatüründe oldukça nadir
rastlanılmaktadır (Fig. 25). Sadece “F” açması özelinde onlarcasının sadece kesitte ortaya
15

Liman ve sualtı araştırmaları için bk. Aslan & Baybo 2015, 1-17; Aslan 2016, 31-47; Orhan 2017, 141148, Fig. 1-8; Aslan et al. 2018, 1-13; Aslan & Orhan 2019, 85-99.

çıkarılması ve belli bir tipolojik devamlılık izlemesi bu amphoraların önemini arttırmaktadır.
Söz konusu buluntular gerek Kuzey Ege olarak isimlendirilen bu tip amphoraların tipolojik bir
devam izlenmesine olanak verir şekilde bir arada ele geçmesi, gerekse bir Emporium olarak
nitelendirdiğimiz Phaselis’in deniz aşırı bölgeler ile etkileşim ve iletişimini ortaya koyması
bakımından büyük önem arz etmektedir. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde, belirlenen
seviyeye ulaşılması, açma sınırlarının tamamlanması ve kesitlerin düzeltilmesi ile çalışmalar
sonlandırılmıştır.
PHASELİS BÜYÜK HAMAM MOZAİK VE MERMER RESTORASYONU
A2,3/b14,15 alanında bulunan mermer plakalar maruz kaldıkları kötü koşullar sebebiyle
kırılmış, mermerlerin yapısında ve yüzeyinde bozulmalar meydana gelmiştir. Yapılan
kontrollerde mermer plakanın zemininde bulunan harç ile bir tutunma sağlamadığı ve harç ile
mermer plaka arasında toprak tabakası oluştuğu gözlemlenmiştir. Harç tutunması sağlamayan
bu plakalar restorasyonu yapılmak üzere dişçi aletleri ve fırçalar kullanılarak yerlerinden
kaldırılmıştır (Fig. 1-6).

Apoditerium Mermer Zemin Karelaj Çalışması

Fig. 1. Mermer Plaka Yerinden Kaldırma
Aşamaları

Fig. 2. Mermer Plaka Yerinden Kaldırma
Aşamaları

Fig. 3. Mermer Plaka Yerinden Kaldırma
Aşamaları

Fig. 4. Mermer Plaka Yerinden Kaldırma
Aşamaları

Fig. 5. Mermer Plaka İlk Görünüm

Fig. 6. Mermer Plaka Son Görünüm

Apoditeriumda bulunan mermer zemin döşemesinin A2,3/b14,15 (karelaj) karelerinde
yer alan ve yerinden kaldırılan plakaların ince temizlik çalışmaları yapılmıştır. Çok kırıklı
parçalar halinde bulunan mermerler, su ve diş fırçası kullanılarak kirli bir yüzeyi kalmayacak
şekilde temizlenmiştir (Fig. 7-8).

Fig. 7. Mermer Parçalarının Temizlik
Çalışmaları Öncesi Görünümü

Fig. 8. Mermer Parçalarının Temizlik
Çalışmaları Sonrası Görünümü

Büyük hamamda yer alan apoditeriumda bulunan mermer zemin döşemesinin
A2,3/b14,15 (karelaj) karelerinde yer alan ve ince temizliğine başlanan çok parçalı mermer
plakanın temizlik işlemleri sürdürülmüştür. Daha sonraki süreçte birleştirme işlemleri
gerçekleştirilecek olan mermer plakanın, uygulanması planlanan yapıştırma işlemlerine hazır
duruma getirilebilmesi için su ve diş fırçası kullanılarak yapışacak olan cidarları ve diğer tüm
yüzeyleri temizlenmiştir (Fig. 9-10).

Fig. 9. Temizlik Çalışması Öncesi
Görünüm

Fig. 10. Temizlik Çalışması Sonrası
Görünüm

Büyük hamam apoditeriumda, A2,3/b14,15 (karelaj) alanından kaldırılan mermer
plakaların temizlikleri su ve diş fırçası kullanılarak gerçekleştirilmiş ve temizleme işlemi
tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda çok kırıklı yapıda olan mermer, yapıştırma
uygulamasına hazır hale getirilmiştir (Fig. 11-12).

Fig. 11. Temizlik Çalışması Öncesi Görünüm

Fig. 12. Temizlik Çalışması Sonrası
Görünüm

Büyük hamam apoditeriumda a2,3/b13,14 alanlarında bordür harcı uygulaması
yapılacak kısımlarda fırça ile süpürme, su ve diş fırçası ile yıkama işlemleri yapılarak mermer
kenarları harç işlemine hazır hale getirilmiştir.
Temizliği sağlanan bu alanlarda 4680 gr elenmiş beyaz küfeki kumu, 1584 gr elenmiş
kızıl küfeki kumu, 108 gr taş tozu, 800 gr hidrolik kireç ve 12 gr siyah kök boya ile hazırlanan
harç kullanılarak, spatül yardımı ile eğim verilerek mermer kenarlarına bordür harcı
uygulanmıştır. Bordür harcı uygun sertliğe ulaştığında ıslak üstübüler ile kapatılmıştır (Fig.
13,14).

Fig 13. Bordür Uygulama Öncesi Görünüm

Fig 14. Bordür Uygulama Sonrası Görünüm

Apoditeriumda yapılan çalışmalarda a5/b13,14 alanlarında bulunan mermer taban
döşemesi cidarlarına uygulanacak bordür harcı için ön hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Alan yumuşak uçlu kıl fırçalar ile süpürülmüştür. Harç uygulanacak olan zeminler sert fırça
kullanılarak fırçalanmış ve sağlamlığını kaybetmiş olan harç ya da toprak olan zeminin
temizliği sağlanmıştır. Mermer cidarları su ve diş fırçası kullanılarak yıkanmış ve kirin alandan
uzaklaştırılması sağlanmıştır. Harç uygulanacak yüzeyler, uygulanacak olan malzemenin
yüzeye tam tutunma gerçekleştirmesi amacıyla ıslatılmıştır.

Bordür uygulaması için; 3510 gr elenmiş beyaz küfeki kumu, 1188 gr elenmiş kızıl
küfeki kumu, 81 gr taş tozu, 600 gr hidrolik kireç ve 9 gr siyah kök boya karışımından elde
edilen harç, spatül ile eğim verilerek a5/b13,14 alanına uygulanmıştır. Harç uygun sertliği
sağladığında ıslak üstübüler ile üzeri örtülmüştür (Fig. 15-16).
9c alanında bulunan 2 adet profilli taş ipek halatlar ile bağlanarak vinç yardımı ile
kaldırılmış ve yine 9.alanda yer alan duvarın üzerine geçici olarak konulmuştur (Fig. 17-18).

Fig 15. Uygulama Öncesi Görünüm

Fig 16. Uygulama Sonrası Görünüm

Fig 17. Vinç ile Taş Kaldırma Çalışması

Fig 18. Vinç ile Kaldırılan Taşların Yerine
Konulmuş Görseli

Büyük hamamda (a5,6,7/b14,15,16) karelaj alanlarında yer alan mermer kenar ve
boşluklarında temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mala, spatül, dişçi aletleri, fırça, kürek
vb. malzemeler kullanılarak yapılan ince temizlik çalışmalarıyla alan bordür harcına hazır hale
getirilmiştir (Fig. 19-20).
A5,6/b13,14 alanlarında bulunan iki adet mermer boşluğunun dişçi aletleri ve
spatulalar kullanılarak ince temizliği yapılmış ve alan dolgu harcı işlemine hazır hale
getirilmiştir (Fig. 21-22).

Fig. 19. Alanın İnce Temizliği Öncesi

Fig. 20. Alanın İnce Temizliği Öncesi

Fig. 21. A5,6/b13,14 Alanının İnce
Temizliği Öncesi

Fig. 22. A5,6/b13,14 Alanının İnce
Temizliği Sonrası

A4/b14 karesinde yer alan mermer cidarının bordür çalışması için alan dişçi aletleri,
spatula, fırça, diş fırçası ve su kullanılarak temizlenmiştir. Temizliği sağlanan bu alanda 3510
gr elenmiş beyaz küfeki kumu, 1188 gr elenmiş kızıl küfeki kumu, 81 gr taş tozu, 600 gr hidrolik
kireç ve 9 gr siyah kök boya karışımı kullanılarak hazırlanan harç, spatül yardımıyla eğim
verilerek uygulanmıştır. Harç uygun sertliği sağladığında ıslak üstübüler ile üzeri örtülmüştür
(Fig. 23-24).
Detay temizlik çalışmaları yapılmış olan A6/b,14 alanında bulunan mermer boşluğunun
dolgu harcı döküm çalışması gerçekleştirilmiştir. Dolgu harcı için; 7020 gr elenmiş beyaz
küfeki kumu, 2376 gr elenmiş kızıl küfeki kumu, 162 gr taş tozu, 1200 gr hidrolik kireç ve 18
gr siyah kök boya ve 9 gr kırpılmış cam elyafı kullanılmıştır. Hazırlanan harç a6/b14 karesinde
yer alan mermer boşluğuna mala ve spatül yardımı ile uygulanmıştır. Dolgunun üzeri ıslak örtü
ile kapatılmıştır (Fig. 25-26).

Fig. 23. Bordür Harcı Uygulama Öncesi
Görünüm

Fig. 24. Bordür Harcı Uygulama Sonrası
Görünüm

Fig. 25. Dolgu Harcı Öncesi Görünüm

Fig. 26. Dolgu Harcı Sonrası Görünüm

İnce temizlik çalışmaları yapılmış olan A5/b13 alanında bulunan mermer boşluğunun
dolgu harcı döküm çalışması gerçekleştirilmiştir. Dolgu harcı için; 3510 gr elenmiş beyaz
küfeki kumu, 1188 gr elenmiş kızıl küfeki kumu, 81 gr taş tozu, 600 gr hidrolik kireç ve 9 gr
siyah kök boya ve 4,5 gr kırpılmış cam elyafı kullanılmıştır. Hazırlanan harç a6/b14 karesinde
yer alan mermer boşluğuna mala ve spatül yardımı ile uygulanmıştır. Dolgunun üzeri ıslak
üstübü ile kapatılmıştır (Fig. 27-28).
A6/b14,15 alanında bulunan kırık ve parçaları kayıp olan mermer plakanın dolgu
dökümü ile tümleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalarda harç dökümü
yapılacak alan, harç tutunmasını sağlamak amacıyla tozlarından arındırıldıktan sonra
ıslatılmış ve mermer cidarları diş fırçası kullanılarak yıkanmıştır. 7020 gr elenmiş beyaz
küfeki kumu, 2376 gr elenmiş kızıl küfeki kumu, 162 gr taş tozu, 1200 gr hidrolik kireç ve 18
gr siyah kök boya ve 9 gr kırpılmış cam elyafı kullanılarak oluşturulan hidrolik kireç harcı
alana mala ve spatül kullanılarak uygulanmıştır. Uygulanan harcın kenar kısımları yine spatül
kullanılarak uygun eğimle düzlenmiş olup ıslak üstübüler kullanılarak daha sonra traşlama
çalışması yapılmak üzere kurumaya bırakılmıştır (Fig. 29-30).
A2,3/b15,16 karelerinde yer alan özgün harç ve toprak tabakada ince temizlik
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Fırça, kürek, çekiç ve keski kullanılarak harcın dayanımsız ve

dağılmakta olan kısımları alınmış ve toprak tabakanın oluşturduğu kirlilikler temizlenmiştir
(Fig. 31-32).

Fig. 27. Dolgu Harcı Öncesi Görünüm

Fig. 28. Dolgu Harcı Sonrası Görünüm

Fig. 29. Dolgu Harcı ve Bordür Çalışması
Öncesi Görünüm

Fig. 30. Dolgu Harcı ve Bordür Çalışması
Sonrası Görünüm

Fig. 31. İnce Temizlik Çalışması Öncesi
Görünüm

Fig. 32. İnce Temizlik Çalışması Sonrası
Görünüm

Büyük Hamam Apoditeriumda sürdürülen koruma ve onarım çalışmalarına istinaden
alanın genel bir bölümünde kaba temizlik çalışmaları ve lokal alanlarda da ince temizlik
çalışmaları yapılmıştır.
Karelaj bazında a7,8,9/b4-b17 aralığında bulunan alanlarda yumuşak uçlu kıl fırçalar
ve faraş kullanılarak alan yüzeyde biriken yapraklardan ve topraktan arındırılmıştır (Fig. 3334).
A8,9/b13,14 alanlarında yapılan temizlik sırasında yığıntı oluşturan ağaç yaprakları ve
toprak örtüsünün altında mermer döşemenin devam ettiği görülerek ince temizlik çalışması
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmayla mermerler açığa çıkarılmıştır (Fig. 35-36).
A3,4,5,67,8/b10,11,12,13 alanlarında mermer cidarlarında bulunan toprak, yosun,
daha önce uygulanan pasif restorasyon bordür harçları ve dolgularının ince temizlikleri spatül,
dişçi aletleri, keski, fırça, kürek vb. malzemeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Fig. 37-46).

Fig. 33. Temizlik Çalışması Öncesi
Görünüm

Fig. 34. Temizlik Çalışması Sonrası
Görünüm

Fig. 35. Temizlik Çalışması Öncesi
Görünüm

Fig. 36. Temizlik Çalışması Sonrası
Görünüm

Fig. 37. İnce Temizlik Çalışmaları

Fig. 38. İnce Temizlik Çalışmaları

Fig. 39. Bordür Temizlik Aşamaları

Fig. 40. Bordür Temizlik Aşamaları

Fig. 41. Temizlik Öncesi Görünüm

Fig. 42. Temizlik Sonrası Görünüm

Fig. 43. Eski Bordür Sökümü Temizlik
Öncesi Görünüm

Fig. 44. Eski Bordür Sökümü Temizlik
Sonrası Görünüm

Fig. 45. Eski Dolgu ve Bordür Temizlik
Öncesi Görünüm

Fig. 46. Eski Dolgu ve Bordür Temizlik
Sonrası Görünüm

Büyük Hamam Apodyterium ve Palaestra Çalışmaları
Çalışmanın ilk evresi, 9 nolu, Apodyterium, 4 nolu Palaestra ve henüz tanımlaması
tam olarak yapılamamış olan 1 nolu alanda gerçekleştirilmiştir (Fig. 1-2).

Fig. 27. Büyük Hamam Yapısı Çalışma Alanları

Fig. 28. Büyük Hamam Yapısı Çalışma Alanları
9 nolu alanda ilk olarak alan temizliği yapılmış, daha sonra mahallin batı bölümündeki
çökme dolayısı ile ana döşemeden daha alt kotta bulunan bölüme yoğunlaşılmıştır (Fig.3).

Temizlik Öncesi

Temizlik Sonrası

Fig. 29. Apodyterium Alanı Temizlik Çalışmaları
Bu bölümde yapılan temizlikte, mahallin kuzeybatı köşesinde, 3 nolu bölüme geçişi
sağlayan kapının önünde döşeme kaplaması insitu olarak bulunan, yapının son evrelerinde
havuz olarak kullanılmış olduğunu düşündüğümüz bir alan tespit edilmiştir (Fig.4).

Fig. 30. Havuz Olarak Kullanılmış Olması Muhtemel Alan
Temizlik çalışmaları sonrasında, kot farkı olan bölüme kalıp çakılarak, o alanda daha
sonra oluşacak toprak ya da döşeme kaymalarını önlemek amaçlı, harçlı imalat-moloz taş ile
duvar örülmüştür. Bu duvar alanı üst döşeme restorasyonu sırasında kot kontrolü açısından da
faydalı olacaktır (Fig. 5).

Fig. 31. Apodyterium Batı Bölümündeki Çalışmalar
9 nolu Apodyterium alanındaki çalışmalardan sonraki alan çalışması 4 nolu Palaestra
alanında gerçekleşmiştir. Daha önceki yıllarda yapılan kazı çalışmalarında tespit edilmiş olan
ve geotekstil-kum ile koruma altına alınan alandaki malzeme belgeleme çalışması için
kaldırılmıştır (Fig.6).

Fig. 32. Palaestra Alanının Temizleme Çalışmaları
Daha önceki evrelerde koruma amaçlı yapılmış olan geotekstil-kum malzeme
kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan mozaikli alanda ilk olarak drone çekimleri
gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak da rölöve çalışmaları yapılarak mozaikli alanın belgeleme
işlemi gerçekleştirilmiştir (Fig.7).

Temizlik Öncesi

Temizlik Sonrası

Fig. 33. Temizleme ve Belgeleme Çalışması Yapılan 4 nolu Palaestra
Alanı
9 ve 4 nolu alanların temizlik ve belgeleme çalışmalarından sonraki evrede, elimizde
daha önce çalışma yapıldığına dair herhangi veri bulunmayan 1 nolu mekanda temizlik
çalışmaları başlamıştır. Temizlik çalışmalarında öncelikle yıllardır biriken çam ağacının
kurumuş iğnelerinden yapı alanı arındırılmaya çalışılmıştır. Bu temizlik çalışmasının öncelikli
hedefi, yapının duvar izlerinin daha net olarak tanımlanabilmesidir (Fig.8).

Fig. 34. 1 nolu Alanda Yapılan Temizlik Çalışmaları
Su Kemeri Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
Su Kemeri restorasyon ve konservasyon çalışmalarının iki haftalık bu etabında,
ilerleyen haftalarda gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların hazırlıklarının yapılması uygun
görülmüştür. Planlanan ve hedeflenen çalışmaların öncesinde, 1980 ve 1990’lı yıllarda, yapı
özelinde gerçekleştirilen kazı, temizlik ve restorasyon-konservasyon çalışmalarının
bozuşumları temizlenmiş ve bu alanlarda tekrar bir çalışmanın gerçekleştirilmesine uygun
zemin hazırlanması planlanmıştır. Bu planlama doğrultusunda:
Phaselis Su kemerleri restorasyon ve konservasyon çalışmaları kapsamında, 1980 ve
1990’lı yıllarda gerçekleştirilmiş olan fakat aradan geçen zaman neticesinde meydana gelmiş
olan bozuşumlar ve yıpranmaların tespiti ve çürütme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalar 2. arçın doğu cephesinde başlatılmıştır. Çürütülen sıvalar ilerleyen zamanlarda
gerçekleştirilecek restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ön hazırlığı rolündedir (Fig. 1).

Fig. 1. Harçların Çürütülme Çalışmaları
2. arçın batı yönünde, derz ve sıva çürütme çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca bu
alanda yer alan blokların aralarında bulunan bitkilerin ve toprak katmanının temizlik çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda alanda ilerleyen zamanda gerçekleştirilecek olan
restorasyon ve konservasyon çalışmaları için ön hazırlıklar tamamlanmıştır (Fig. 2).

Fig. 2. 2. Arçın Batı Yönünde Derzlerin Çürütülmesi ve Temizlenmesi
3. arçın doğu yönünde, derz ve sıva çürütme çalışmalarına devam edilmiştir. Alanda
bulunan blokların aralarından ve çatlaklarından çıkan bitkiler temizlenmiş ve blok aralarında
yer alan derzlerin çürütülme işleri gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda alanda ilerleyen
zamanda gerçekleştirilecek olan restorasyon ve konservasyon çalışmaları için ön hazırlıklar
tamamlanmıştır (Fig. 3).

Fig. 3. 3. Arçın Doğu Yönünde Derzlerin Çürütülmesi ve Temizlenmesi

3. arçın batı yönünde, derz ve sıva çürütme çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca bu
alanda yer alan blokların aralarında bulunan bitkilerin ve toprak katmanının temizlik çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda alanda ilerleyen zamanda gerçekleştirilecek olan
restorasyon ve konservasyon çalışmaları için ön hazırlıklar tamamlanmıştır (Fig. 4).

Fig. 4. 4. Arçın Batı Yönünde Derzlerin Çürütülmesi ve Temizlenmesi
4. arçın doğu cephesi de, denize en yakın olması sebebiyle korozyonun en yoğun olduğu
alan olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, cephe üzerinde geçmiş yıllarda gerçekleştirilen
çalışmalara ait sıvalar çürütülmüş ve bu cephede yer alan blok aralarındaki boşluklar,
çalışmanın ilerleyen günlerinde doldurulmak üzere hazırlanmıştır (Fig. 5).

Fig. 5. 5. Arçın Doğu Yönünde Derzlerin Çürütülmesi ve Temizlenmesi
4. arçın batı cephesinde yer alan blokların ve blok aralarındaki derzlerin, diğer ayaklara
oranla bir miktar daha iyi durumda olduğu görülmüştür ve bu alanda konservasyon odaklı bir
çalışma programlanmıştır. Bu doğrultuda bu ayakta ve arçta yer alan derzler ve boşluklar,
geçmiş yıllarda gerçekleştirilmiş olan çalışmaların derz ve sağlamlaştırma çalışmalarına destek
çalışmaları kapsamında planlanmıştır. Derzler bütüncül olarak çürütülmeden, sadece kopan ve
çatlayan kısımlar onarılmış, geri kalan kısımlar ise ilerleyen yıllarda çalışılmak üzere
bırakılmıştır (Fig. 6).

Fig. 6. 6. Arçın Batı Yönünde Derzlerin Çürütülmesi ve Temizlenmesi
Su kemerlerinin arçları ve ayakları üzerindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra, bu
bölgelere denk gelen alanların üzerinde bulunan moloz duvar örgüsü üzerinde yer alan blok
aralarındaki sıvaların çürütülme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Özellikle batı cephesinin doğu
cepheye oranla daha fazla korozyona uğradığı ve bu cephedeki tahribatın daha fazla olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla batı cephede derz çürütme işlemlerine odaklanılmış ve buradaki
derz ve sıvalar çürütülerek, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek olan çalışmaların ön
hazırlığına başlanmıştır (Fig. 7 – 8).

Fig. 7. Moloz Duvar Üzerinde Bulunan
Derzlerin Çürütülmesi

Fig. 8. Moloz Duvarda Bulunan Derzlerin
Çürütülmesi

Moloz duvar üzerinde yer alan sıvaların çürütülme işlemleri devam ettirilmiştir.
Çürütülen sıvaların ve derzlerin araları suyla yıkanarak ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek
çalışmaların ön hazırlığı devam ettirilmiştir (Fig. 8 – 9).

Fig. 8. Moloz Duvarda Bulunan Derzlerin
Çürütülmeden Önceki Durumu

Fig. 9. Moloz Duvarda Bulunan Derzlerin
Çürütüldükten Sonraki Durumu

PHASELİS KENTİ JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR
Phaselis kenti jeolojik araştırmaları 2021 yılı çalışmalarına Agustos ve Eylül aylarında devam
edilmiştir. Yapılan çalışmalar ve sonuçları aşağıda verilmiştir.
Büyük Hamam Mozaikleri
Büyük hamamın palaestra mekanında önceden bulunmuş ve bu dönem temizleme çalışmaları
ile devamı bulunan taban mozaiklerinin kullanıldığı malzemeler yerinde incelenmiştir.
Fig. 1’de görülen mozaikler bugüne kadar Phaselis’te incelenen mozaiklerden değişik olduğu
görülmüştür. Gerek mozaiklerin kırılma şekilleri gerekse de kullanılan malzeme açısından diğer
mozaiklerden (Latrina) çok farklıdır.

Fig. 35.Büyük Hamam palaestra mekanında Tabanda Kullanılan
Mozaikler

Fig. 36.Büyük Hamam palaestra mekanında Tabanda Kullanılan
Mozaikler
Aynı şekilde Fig. 2’de görüldüğü gibi mozaikte iki tür mermer parçaları kullanılmıştır.
Biri kısmen krem renkli diğeri ise siyah-koyu gri renkli kireçtaşlarıdır.
Doğaltaş sektöründe kesilip parlatılabilen her tür doğaltaşa “mermer” tanımı
kullanılmaktadır. Bununla birlikte Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) internet
sitesinde (https://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/mermer) mermer tanımı aşağıdaki gibi
yapılmaktadır. “Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrı tanımı yapılmaktadır.
Bilimsel tanım: Başkalaşım (metamorfizma) süreci geçiren ve başkalaşımın izlerini
taşıyan kalker dolomit gibi karbonat bileşimli kayaçlara mermer denilir.

Ticari tanım: Ticari standartlara uygun boyutlarda blok verebilen, kesilip parlatılan veya
yüzeyi işlenebilen ve taş özellikleri (malzeme özellikleri) kaplama taşı normlarına uygun olan
her türden taş (tortul, magmatik ve metamorfik) ticari dilde mermer olarak bilinmektedir. Bu
tanım uyarınca kalker, traverten, kumtaşı gibi tortul; gnays, mermer, kuvarsit gibi metamorfik;
granit, siyenit, serpantin, andezit, bazalt gibi magmatik taşlar da mermer olarak
isimlendirilmektedir.”
Büyük Hamam’da kullanılan mozaiklerde kullanılan her iki kireçtaşında “Toroslar”
olarak bilinen dağ silsilesindeki kireçtaşlarından temin edilmiş olabilir (Fig.3).

Fig. 37.Antalya ve Çevresi Jeolojik Haritası (1/500.000 Ölçekli
MTA)
Fig.3’de mermer olabilecek kireçtaşları haritada fıstıki yeşil ve açık mavi renklerde
görülmektedir. Krem renkli mermerleri özellikle Phaselis’e yakın yerlerden bulmak kolay
olmakla birlikte siyah ve koyu gri renkli mermerler genellikle Antalya-Alanya ve Mersin
Anamur taraflarında çıkmaktadır. Bu bölgede de bir ocağı bilinmemekle birlikte ocak
açılamayacak büyüklükte küçük oluşumlar olabilir. Phaselis’in tüm ticaretinin deniz yolu ile
olduğu bilindiğinden deniz yolu ile Alanya veya Anamur’dan gelme ihtimali yüksektir (Fig.4).

Fig. 38.Toros Siyahı Mermeri (Anamur)
Krem renkli mermerler de aynı bölgelerde siyah mermerlerin yakınlarında
bulunabilmektedir. Bu tür krem renkli kireçtaşı mermeri olabilecek en yakın yer Phaselis’in 78 km batısında yer alan Tahtalı dağında yaygın olarak bulunmaktadır. Bununla birlikte her iki
mermerinde aynı ocak/bölgeden gelmesi daha doğaldır. Ayrıca mozaik parçalarının düzgün
kırılmaları, döşeme işçiliği (Fig.5) ve diğer mozaiklerden farklı bir malzeme kullanılması gerek
ustalık açısından gerekse de dönem açısından bu mozaiklerin farklı olduğunu
düşündürmektedir.

Fig. 39.Büyük Hamam Mozik İşçiliği

Jeolojik Harita Çalışması
Phaselis antik kenti ve çevresinin jeolojik haritaları eski yıllarda Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü (MTA) araştırmacıları tarafından yapılmıştır. Fakat bu haritalar en
fazla 1/25.000 ölçekli küçük ölçekli haritalardır.
MTA tarafından yapılmış olan 1/25.000 ölçekli harita Fig.6’da görülmektedir. Haritada
özellikle fay ve kırıklar gibi yapısal unsurların çok detaylı haritalanmadığı görülmektedir.
Hâlbuki antik kent civarında pek çok fay uydu görüntülerinde fark edilebilmektedir. Bu fayların
sahada kontrol edilmesi ve haritaya işlenmesi önemlidir. Tarihi kentin tarihi dönemlerde birçok
depremden etkilendiği bilinmektedir. Bu faylar gelecekte olabilecek depremlerde aktif hale
geçebilmektedir.

Fig. 40.Phaselis Antik Kenti ve Çevresinin Jeolojik Haritası (MTA)
Taş Araştırmaları
Önceki yıllarda Hadrian döneminde şehre dışardan bazı mermer ve doğaltaşların geldiği
ve yapılarda kullanıldığı belirlenmiştir. Bunlardan en fazla doğal taş beyaz renkli ve özellikle
Hadrian Takında kullanılan mermerler olarak gözlenmişti. Bu taşların Lmyra dan gelmiş
olabileceği düşünülmüştü. Çünkü Phaselis ve çevresindeki kireçtaşları ile bu taşlar arasında
bariz farklar görülmektedir (Fig.7). Fig. 7’de Phaselis Kuzey liman girişine yakın bir alanda bu
iki blok yan yana görülmektedir. Resimde sağdaki blok renginin daha beyaz olması breşlerinin
tane boyu ve şekli ile çok rahat ayırt edilebilmektedir. Sağdaki blokta beyaz renkli kireçtaşı
parçacıkları gene aynı renkli bir hamur ile birleşmiştir. Soldaki Phaselis’in traverten breşindeki
tanelerin daha bej renklidir ve bağlayıcı hamur malzemesi çok ince taneli traverten
çökellerinden oluşmaktadır. Ayrıca sağdaki blokta çok fazla miktarda mercan ve midye türü
fosil görülebilmektedir. Phaselis traverten breşlerinde hiç fosile rastlanmamıştır.

Fig. 41.Kuzey Liman Girişinde Doğaltaş Bloklar
2021 yılı araştırmalarında Limyra antik kentine yapılan ziyarette Limyra antik kentinde
kullanılan taşlarda Phaselis’te belirlenen doğal taşlara çok benzer taşlar görülmüştür (Fig.8).

Fig. 42
Ayrıca aynı mercan fosilleri de gözlenmiştir (Fig.9).

Fig. 43
2021 BÜYÜK HAMAM ÇALIŞMALARI
2021 yılının üçüncü dönemindeki çalışmamız, Büyük Hamam yapısının 2 nolu
mekanında gerçekleştirilmiştir. (Fig.1-2).

Fig. 44. Büyük Hamam Yapısı Çalışma Alanları

Fig. 45. Büyük Hamam Yapısı Çalışma Alanları
2 nolu alanda ilk olarak alan temizliği yapılmıştır. Bu alan ile ilgili daha önceki
dönemlerde yapılan kazı çalışmalarından bize ulaşan yeterli veri olmadığından öncelikle belli
noktalarda sondajlar yapılmış, in situ döşemeye ulaşılmaya çalışılmıştır (Fig.3).

A

B

C

Fig. 46. Sondaj noktaları
A noktasında yapılan çalışmalarda hemen toprak altında mozaik döşeme tespit
edilmiştir. Ancak oldukça zarar görmüş durumda olduğundan üzeri kaba taşlardan
temizlenerek, geçici korumaya alınmıştır (Fig.4-5).

Fig. 47. A noktasındaki sondaj çalışmaları

Fig. 48. A noktasında ortaya çıkartılan döşeme mozaiği
B noktasındaki çalışmalarda ince malzeme ile döşenmiş ve oldukça iyi durumda
günümüze ulaşan bir bölüm ortaya çıkartılmıştır (Fig.6).

Fig. 49. B noktasında ortaya çıkartılan döşeme mozaiği

C noktasındaki çalışmalarda ise herhangi bir döşeme mozaiğine rastlanmamıştır
(Fig.7).

Fig. 50. C noktasındaki çalışmalar
A, B ve C noktalarındaki tespit çalışmalarından sonraki aşamada B noktasındaki
döşeme mozaiğinin devamlılığının olup olmadığının anlaşılması için o noktadan başlamak
üzere döşeme üzerindeki toprağın temizlenmesi ve mozaiğin ortaya çıkartılması çalışlarına
başlanmıştır ve yapılan üst temizlik çalışması sonrası çıkan malzemeler ayrı ayrı istiflenmekte
(toprak, mermer vb.), toprak ayrıca elekten geçirilerek herhangi bir kayıp yaşanmasının önüne
geçilmektedir (Fig. 8).

Fig. 51. Alanda yapılan çalışmalar

Sonuç-Değerlendirme
2021 yılı çalışma programımızda belirttiğimiz üzere; Hellenistik Tapınak alanında plan,
belgeleme, restitüsyon ve kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda 2019 kazı ve
araştırma sezonunda, alanda öncelikle gözlem, sonrasında ise tespit ve belgeleme olarak çalışmalar
sürdürülmüştü. Yine Hellenistik Tapınak ve çevresinde yapılan araştırmalar neticesinde bu alanda
iki farklı jeofizik çalışmaları da gerçekleştirilmişti. Alanda yapılan belgeleme ve tespit çalışmaları
sonrasında burada bulunan ağaç kütükleriyle kökler Çevre ve Orman Bakanlığı izinleri ile
arkeolojik alanlardan kontrollü bir şekilde kaldırılmıştır. Söz konusu köklerin ve ağaçların
kaldırılmasıyla da derin çukurlar oluşmuş ve tehlikeli bir durum arz etmiştir. Bu tehlike arz eden
durum dolayısıyla 2020 yılı kazı sezonunda öncelikle bu alanda hem düzenleme hem koruma hem
de alanın işlevinin anlaşılmasına yönelik kazı çalışmaları yürütülmüştür. 2021 yılı kazı sezonunda
bu alandaki kazı çalışmalarına devam edilmesi planlanmıştı. Yine Hellenistik Tapınakta 2020 yılı
kazı sezonunda, 2019 yılında pronaos ve çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkartılmış in situ
sütunlar özelinde yapının korunması, onarılması ve çevre düzenlemesine ilişkin çalışmalar
sürdürülmüştü. Nitekim söz konusu tapınak yapısının pronaos ve hinterlandı doğu istikamete doğru
genişletilmiş ve krepise varmadan stylobat hizasındaki alan aynı seviyede eşitlenerek bırakılmıştır.
Ayrıca yine 2020 kazı sezonu içerisinde Hellenistik Tapınak’ın konumu itibarıyla kuzeydoğu
köşesinde krepis tespiti adına 2.2 x 1.5 m ölçülerinde 60 cm derinliğinde küçük boyutlu bir sondaj
açılarak yapının stylobatı ve krepisleri hakkında bilgi edinilmeye, planı hakkında fikir sahibi
olunmaya çalışılmıştır. In situ konumdaki sütunlar da yerlerinde anastylosis tekniğiyle
konservasyon ve restorasyon edilerek korumaya alınmışlardı. Bununla birlikte, tapınak üzerinde
kazı yapılmasına engel olduğu gibi büyük tehlike arz eden yamaçtan kopma devasa kaya blokları
da Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu müdürlüğünden gerekli izinler alınarak
Antalya Müzesi denetiminde güvenli bir şekilde alandan temizlenmişti. Bu sayede tapınak alanı
sistemli-bilimsel kazılar için hazır hale getirilmişti. Bu sebeple 2021 yılında da Helenistik Tapınak
alanında kazı, belgeleme, rölöve, restitüsyon, konservasyon ve restorasyon çalışmalarına devam
edilmesi planlanmaktaydı.
2021 Phaselis kazı sezonunda yukarıda hedeflenen çalışmalar doğrultusunda; öncelikle
tapınak ve çevresinde yabani bitki ve otlar temizlenmiş ardından plan ile rölöve için çalışmalar
başlatılmıştır. Alanın bitki temizliğinin ardından daha net anlaşılan alan GNSS RTK Cors ile
çizilmiş, dijital olarak Cad tabanlı programlarda işlenmiştir. Ardından mevcut durumu ile ortaya
çıkan alan karelaja alınmış böylelikle tam sistematik ve bilimsel kazılara temel zemin
oluşturulmuştur. Ayrıca söz konusu alanın planı kent haritasına da eklenmiştir. Yapılan bu
çalışmalar ardından söz konusu alan kazıya hazır hale getirilmiştir. Kazı çalışmalarına sırasında
tapınağın temenos’unda ve doğuya bakan anıtsal girişinde çalışmalar başlamıştır. Yapılan kazı
çalışmalarında, yukarıda detaylı şekilde raporlandığı gibi, duvarlar ortaya çıkartılmıştır. Yine ortaya
çıkan bu duvar ve yapılar çizilerek mevcut plan ile karelaja eklenmiştir. Tapınağın
temenos/asylon’u özelinde tamamlanan çalışmaların ardından tapınağın pronaos kısmında, krepis
ve krepidomaların bulunduğu kısımda çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda alan hem karelaj hem
plan üzerinde açmalara bölünmüş ve kazı bu şekilde sürdürülmüştür. Nitekim 2 krepis hizasında
alanın kazısı sürdürülmüştür (Fig.1). Bu alanlarda yapılan çalışmalarda ise 14 adet envanterlik eser
de ortaya çıkartılmış, belgelenmiş ve müzeye teslim edilmek üzere hazır hale getirilmiştir.
Yukarıda genel hatları ile özetlenen çalışmalar ile; 2021 yılı kazı sezonu içerisinde
hedeflenen tüm amaçlara ulaşılmış ve bu alandan kazılar ile elde tüm veriler bilimsel yayınlara
çevrilmek üzere kazı arşivi ve kazıya ait internet sitemizde yayımlanmak üzer dijitalde
depolanmıştır. Her ne kadar saha çalışmaları tamamlansa da bilimsel olarak elde edilen tüm veriler
ofis ortamında işlenecek ve bilim dünyasına tanıtılacaktır.

Fig. 1. Tapınak Alanı’nın 2021 Kazı Sezonu Öncesi ve Sonrası Genel Görünümü
2019 ve 2020 yılı kazı sezonlarında, Phaselis’in güney liman girişinde konumlanan ve
kentin en anıtsal yapıları arasında yer alan Hadrianus Kapısı’nda, özellikle ayaklar ve entablatür
kısmında anastylosis, koruma ve sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda,
2019 yılı itibarıyla oluşturulmuş olan podyum üzerinde sergilenen entablatür kısmında yeni veriler
doğrultusunda anastylosis, koruma ve sağlamlaştırma çalışmalarına devam edilmiş ve kapının, ana
cadde üzerinde in situ konumdaki ayaklarında da Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
müdürlüğünden gerekli izinler alınarak Antalya Müzesi denetiminde konservasyon ve restorasyon
çalışmaları yürütülmüştür. Kapıya ait elde olan tüm yapı elamanları, gelecek sezonlarda üzerinde
çalışmak için koruma altına alınmıştı. 2021 kazı sezonunda da Hadrianus Kapısı’nda, özellikle insitu konumda korunmuş olan ayakların üzerine yerleştirilebilecek olan yapı elemanlarının ve
bloklarının tespit edilmesi ve entablatür dahil olmak üzere kapının diğer bölümlerine ilişkin

düzenleme, restitüsyon ve konservasyon çalışmalarına devam edilmesi planlanmıştı. Bu kapsamda
planlandığı üzere; kazı çalışmalarına paralel olarak söz konusu çalışmalar sürdürülmüş onlarca
kırık-eksik entablatür parçaları bulunmuş ve birleştirilmek üzere alanda konumlandırılmıştır.
Aradan geçen zaman içerisinde, kentte Bu alanda yapılan çalışmalar dahilinde, entablatür
kısmında yer alan, arşitrav, friz ve geison-sima bloklarına ait bazı parçalar bulunmuş ve bu
parçaların, sergilenen veya sergilemeye henüz alınmayan blokların parçaları olduğu yapılan
tetkikler neticesinde anlaşılmıştır. Ayrıca alanda daha önce başlanan ve sergileme üzerine maketi
hazırlanan Hadrianus Kapısı’nın maketi de hazır hale getirilmiştir (Fig.2). Bu alanda yıl boyu
çalışmalar sürdürülecek hedeflenen amaçların tümü bu süreçte tamamlanacaktır. Parça bulma
işlemlerinin ardından bu kısım da tamamlanmıştır.

Fig. 2. Hadrianus Kapısı’na Ait Maket
Yine kazı çalışma programımız çerçevesinde planlanan ve kentin hamamlarında– Büyük
Hamam, Küçük Hamam, Akropolis Hamamı, Nekropolis Hamamı ve Liman Hamamı- başlatılan,
temizlik, belgeleme, çizim-plan, rölöve ve restitüsyon çalışmalarına devam edilmesi; Büyük
hamamın hemen yanındaki Apoditerium ait mermer yer döşemelerinin konservasyonu ile alanda
yer alan sütunların sağlamlaştırılması ve birleştirilebilenlerin bir araya getirilerek orijinal yerlerinde
sergilenmesi hedeflenmişti. Bu kapsamda da Büyük Hamamda iki farklı çalışma sürdürülmüş
bunlardan ilkini Mozaik ve Mermer Restorasyonu oluşturmuş ikincisini ise; Büyük Hamam
Apodyterium ve Palaestra Çalışmaları oluşturmaktadır. Apodyterium ve Palaestra çalışmaları
ise genel plan, rölöve ve belgeleme aşamalarından oluşmaktadır. Büyük Hamam’da yapılan
restorasyon yıl boyu devam edecek olup rölöve, plan ve belgeleme çalışmaları büyük oranda
tamamlanmıştır (bkz. Büyük Hamam Çalışmaları).
Aquaeductus’un yanındaki ve merkezi limandaki yapılar için planladığımız düzenlemeler
uyarınca, genel temizlik ve sağlamlaştırma çalışmaları yürütülmesine devam edilmesi yine çalışma
takviminde belirtilmişti. Yine hedeflenen plan doğrultusunda Su Kemerleri’nin batı bölümünün
bitki temizliği tamamlanmış ve taş planı çıkarılmış (Fig.3) ve derz temizliği ile sağlamlaştırma
çalışmaları yürütülmüştür. Su kemerlerinde konservasyon ve bitki temizliği çalışmalarına

Antalya Müzesi uzmanlarının denetiminde TTK projesi kapsamında devam edilmişi
planlanmaktadır. (ayrıca bk. Aquaeductus Çalışmaları).

Fig. 3. Aquaeductus Taş Planı
Kentteki yapılarda kullanılan malzemenin menşeii ve taş ocaklarının saptanması ve litholoji
çalışmalarına devam edilmesi planlanan bir diğer çalışma olup yine bu konu ile ilgili uzmanlar
gelerek çalışmayı tamamlamışlardır.
Halihazırda kullanılan topografik haritamıza yeni bulguların işlenmesi de planlanan bir
diğer husustu. Bu konuda da özellikle Hellenistik Tapınak Alanı’nın planı kent haritasına işlenmiş
fakat kazılar bu alanda ilerleyen yıllarda da devam edeceği için sürekli bir güncellemeye tabii
olacaktır. Söz konusu çalışmalarda tamamlanmıştır.
Çalışma programında yer almayan fakat kent içerisinde yapılması planlanan otopark
için denemesi yapılan bir diğer çalışma 7 adet test açmasının oluşturulmasıdır (Fig.4).

Fig. 4. Phaselis Merkezi Kule Kuzey Yamaç Test Açmaları Genel Görünümü
Phaselis Antik Kenti’nin kuzeyinde Merkezi Kule olarak adlandırılan yapının
yamaçlarında düzlük olan alanda başlatılan çalışmalarda 7 adet deneme açması planlanmıştır.
Belli ölçü ve derinliklerde kazısına karar verilen söz konusu açmalar belli bir plan dahilinde
oluşturulmuştur. Bu kapsamda raporlarımızda ayrıntıları ile belirttiğimiz üzere bazı
sondajlardan herhangi bir buluntu gelmezken bazı açmalardan oldukça yoğun buluntu ele
geçmiştir. Özellikle 21DNM-D ve 21DNM-F açmalarında bu buluntu gruplarının yoğun olarak
ele geçtiği görülmektedir. Nitekim özellikle “F” açmasına genel olarak bakacak olursak; Açma
ile ilgili diğer söylenecek husus ise; pişmiş toprak malzemenin niteliği, işlevi ve korunma
durumudur. Görüldüğü üzere pişmiş toprak buluntuların yığınlar şeklinde olduğu görülmüş ve
uzun süre deniz suyuna veya tuzlu suya maruz kaldığı görülmüştür. Nitekim bilindiği üzere

sualtında tespit edilen pişmiş toprak malzeme üzerinde oluşan kekomoza tabakasının benzeri
bu tip malzeme üzerinde de görülmektedir. Netice olarak bu katmanın uzun süre sualtı kaldığı
görülmüştür. Bu alanda suyun bulunması ise; kent içerisinde yer alan lagünün bu alana kadar
devam ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Pişmiş toprak malzemeye bakıldığında ise; siyah
firnisli kaplar, günlük kullanım kapları, çatı kiremitleri (stroter ve kalipter parçaları) ve
amphoralar ele geçmiştir. MÖ 5. yüzyıl sonundan 4. yüzyıla kadar tarihsel aralığa sahip bu
kaplardan özellikle amphoralar oldukça önemli bir grubu temsil etmektedir. Tüm malzeme
üzerinde detaylı çalışmalar sürdürülecektir. Binlerle ifade edilebilecek sayıda yoğum seramik
buluntunun olduğu “F” açmasına genel olarak bakıldığında ise; hemen üst kotunda yer alan
terasların bulunduğu görülmüş ve bu alanın antikçağda iç liman ile alakalı olabilecek bir alan
olduğunu düşündürmektedir. Anadolu’da birçok örneğinin bulunduğu liman veya iskele
tarzında, gemilere mal indirme ve bindirme alanlarından biri olabileceğini düşündürmektedir.
Çünkü bu yoğunlukta ve dışının kekomoza ile kaplı olması kesinlikle bu alanın döneminde
sualtında olduğunu göstermektedir. Nitekim alanda sadece amphoralar ele geçmemiş; Siyah
Firnisli Balık Tabak parçaları, kaseler, maltız parçaları, günlük kullanıma ait tencerelere ait
kulp parçaları ve üretime işaret eden fırın tuğlaları ile çok sayıda pişmiş toprak cüruf ele
geçmiştir. Cüruflara bakıldığı zaman ise; yüksek ısıya maruz kalarak camsı parlaklığa eriştikleri
ve içlerinde seramik ile amphoralara ait profil gösteren parçalar olduğu da tespit edilmiştir. Bu
yönü ile de söz konusu malzemenin üretimle beraber özellikle geç klasik dönemin sosyokültürel ve ticari yaşamına ait izler taşımaktadır. Özellikle Phaselis gibi kentlerde sıklıkla
olduğu üzere; görkemli bir mimari üslubun net olarak okunamadığı liman kentlerinde bu
perspektifte seramik buluntular büyük önem taşımaktadır. Özellikle yukarıda bahsedildiği
üzere, ele geçen amphoralar; Kuzey Ege kökenli olup amphora literatüründe oldukça nadir
rastlanılmaktadır. Sadece “F” açması özelinde onlarcasının sadece kesitte ortaya çıkarılması ve
belli bir tipolojik devamlılık izlemesi bu amphoraların önemini arttırmaktadır. Bu önem ki
gerek bu tip amphoraların bir arada ele geçerek tipolojik bir devam izlemesi ile Kuzey Ege
olarak isimlendirilen bu amphoraları bilim dünyasına tanıtmak gerekse bir emporium olarak
nitelendirdiğimiz Phaselis’in deniz aşırı bölgeler ile etkileşim ve iletişimini ortaya koyması
bakımından büyük önem arz etmektedir. Neticede olarak burada yapılan çalışmalar da
tamamlanmış ele geçen malzeme üzerinde ise çalışmalar ofiste devam edecektir.
2021 yılında yapılan tüm çalışmalar neticesinde ise; çalışma raporunun ve bu sene elde
edilen verilerden çıkan kazı sonuçlarının ulusal ve uluslararası sempozyum, bildiri ve yayınlarla
bilim çevrelerine duyurulması amaçlanmaktadır.

Çalışmaların başladığı 21.06.2021 tarihinden 20.09.2021 tarihine kadar 14 (ondört)
adet envanterlik eser açığa çıkarılmış olup Antalya Müzesine, Listesi ve Fişleriyle birlikte
Envanterlik Eserler teslim edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim. 20.09.2021
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