Sualtı Çalışmaları (U. Orhan )
2015 yılından günümüze kadar
bu alanda sürdürülen çalışmalar
kapsamında
onlarca
ticari
amphora tespit edilmiş ve dalga
kıran
olarak
inşa
edilen
mendireğin çizimi tamamlanarak
kent planına eklenmişti1. 2020
yılında ise söz konusu alanda yeni
bir mendirek veya dalga kıran
tespit edilmiş ve röleve-plan
çalışmalarına başlanmıştır. Bu
kapsamda öncelikle RTK kors ile
referans noktalar alınmış ve
Fig. 1. Güney Liman Havzası (orthophoto)
alanın
orthophotosu
oluşturulmuş; ardından alan karelaja bölünerek kroki oluşturulmuştur. Söz konusu kroki ise
sualtında kullanımı mümkün olan slaytlere işlenmiştir. Ardından oluşturulan kroki üzerine 50 adet
“DB” kodlu bloğun en, boy, yükseklik ve derinlikleri işlenmiştir. Bu sayede ana hattı oluşturulan
“İkiz Mendirek” yapısının kıyı ve diğer yapılar ile ilişkileri görülebilmiştir2. 2021 yılı sualtı
araştırmalarında ise; eksik kalan blok envanterine devam edilmiş olup rölöve-plan
tamamlamalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda Güney Liman Havzası içerisinde (WGS 84:
36°31'22.42"K.- 30°33'2.45"D, 36°31'22.06"K- 30°32'59.00"D hattından 36°31'20.56"K 30°33'2.96"D, 36°31'20.24"K - 30°32'59.54"D dörtgeni içerisinde) çalışmalar başlatılmıştır
(Fig.91). İkiz Mendirek’te (1.780 m2 alanda WGS 84: 36°31'21.66"K - 30°32'59.37"D,
36°31'21.29"K - 30°32'59.71"D, 36°31'22.47"K - 30°33'2.19"D, 36°31'21.52"K - 30°33'2.20"D’lik
dikdörtgen içerisinde) -2 ile -8 m arası değişen derinliklerde blok envanteri sürdürülmüştür
(Fig.92).
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Alanda yapılan çalışmalar için bk. Orhan 2017, 141-148, Fig. 1-8; Aslan et al. 2018, 1-13; Aslan & Orhan 2019,
85-99.
Alanda bulunan tüm bloklar, duruş durumlarına göre isimlendirilerek numaralandırılmıştır. Bu kapsamda DB:
Dağınık Bloklar, AS: Atkı Sırası, BSB: Birinci Sıra Bloklar, İSB: İkinci Sıra Bloklar.
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Fig. 2. Envanteri Tamamlanan Bazı Blok Örnekleri

Önceki yıllarda 50 adet “DB” kodlu blok en, boy, yükseklik ve derinlikleri alınarak plana eklenmiş
ve önceki çalışmaların devamında 20 adet “DB” kodlu bloğun daha envanteri yapılarak plana
eklenmiştir (Fig.92-93).

Fig. 3. İkiz Mendirek Karelajlı Plan ve Blok Dağılımı
Fig. 4. İkiz Mendirek İkinci Sıra Duvar Sırası

Bu alanda yapılan çalışmalar envanteri tamamlanamayan diğer blokların da ölçülmesi ile
sürdürülmüştür. Nitekim bu alanda yapılan çalışmalar daha önce karelaja bölünmüş ve sualtı alan
kapama yöntemi ile karelere göre bloklar krokilenmiştir. Söz konusu karelaja göre D4-4B ve D54B karelerinde blok envanteri yapılmıştır. Sürdürülen çalışmalarda E1, E2, E3 - 4A ve 4B
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karelerindeki blokların envanterleri tamamlanmıştır. D4-4B ve D5-4B karelerinin tamamlanması
ile D3-4A, D4-4B, D5-4A,4B karelerinde çalışmalara devam edilmiştir. Bu alanda daha önce eksik
kalan 8 adet bloğun ölçüleri alınarak envantere kaydedilmiştir (Fig. 97).
Hedeflenen kareler içerisinde yer alan blokların tamamlanması ile farklı bir alana geçilmiştir. Bu
kapsamda E2-4A karesi içerisinde yer alan 4 adet blok daha tamamlanmıştır. Ardından mendireğin
asıl blok sırasının olduğu alana geçilerek eksik kalan 19 adet daha blok envantere eklenmiştir.
Böylelikle toplamda 51 adet dağınık blok (DB) envantere alınmış ve plana eklenmiştir. Plana
işlenen “DB” blokların yanı sıra hattı görülebilen İkinci Sıra Bloklar (İSB) ile Birinci Sıra Bloklar
(BSB)’ın devamı da plana işlenmiştir (Fig. 94-96). Nitekim toplamda bu alanda 101 adet “DB” kodlu
bloğun envanteri tamamlanmıştır. Söz konusu blokların tamamlanması ile de; Birinci Sıra Bloklar
(BSB), İkinci Sıra Blokları (İSB) ve Atkı Sıraları’nı (AS) oluşturan blokların birbirleri ile olan
bağlantılarının anlaşılması için bazı
blokların tekrar ölçümleri yapılmıştır.
Bu ölçümler sırasında Üçüncü Sıra
Bloklar (ÜSB) tespit edilmiş ve
envantere eklenmiştir. Söz konusu
İkiz Mendirek çalışmaları kapsamında
gerek
derinlik
gerekse
blok
yükseklikleri tekrar alınan bazı bloklar
da envantere eklenmiştir. Böylelikle
birinci hat mendirek blokları
tamamlanmış ve plana eklenmiştir
(Fig. 95). Güney Liman Alanı sualtı
araştırmaları kapsamında devam
Fig. 5. İkiz Mendirek Duvar Sıraları Detay Görünümü
eden belgeleme ve blok envanter
çalışmaları, alandan alınan verilerin tamamlanması ile saha kısmı sonlandırılmıştır.
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Bu kapsamda numaralandırılan “DB” bloklarından toplamda 214 adet blok envanterlenmiş ve
plana eklenmiştir. Dağınık blokların yanı sıra 20 adet birinci sıra blok (BSB), 18 adet ikinci sıra blok
(İSB), 7 adet üçüncü sıra blok (ÜSB)
ve 9 adet atkı sıra bloğun (AS)
ölçüleri alınarak envanterlenmiştir
(Fig. 96). İkiz Mendirek sualtı
araştırmaları kapsamında ise tüm
sıralar dahil 268 adet bloğun plan
eklemeleri
gerçekleştirilmiştir.
Blokların yanı sıra moloz taşlar da
plana eklenmiş ve bütünlük
sağlanmıştır.
Yapılan çalışmalar neticesinde İkiz
Mendireğe bakılacak olursa; iki ana
sıra ve belli aralıklarda yapılan atkılar
ile literatürde mendirek veya dalga
kıran
olarak
bilinen
yapı
oluşturulmaya çalışılmıştır. Oldukça
dağınık olduğu ve belli bir
Fig. 6. İkiz Mendirek Birinci Sıra Duvar Sırası (Birinci ikinci ve
mesafeden sonra takibi sonlanan
üçüncü sıra bloklar)
mendirek
duvarlarının
zemin
çökmesine veya depreme bağlı zemine battığı ve bu nedenle de işlevini yitirdiği düşünülmektedir.
Nitekim bazı alanlarda dört sıra olduğu görülen yapının doğu-batı uzantılı olduğu görülmektedir
(Fig. 97). Ayrıca blok envanteri ile plan-rölöve çizimleri takip edildiğinde doğu kıyılarına yani
karelaja göre G ve H karelerinde daha orantılı kesme bloklar kullanılmışken D4-4B karesinde tonaj
ve boyut olarak daha büyük kesme blokların kullanıldığı görülmektedir (Fig. 93, 97). Phaselis
Güney Liman’da rüzgarlar genellikle kuzey-güney ekseninde hareket etmekte ve özellikle kış
aylarında güneyden esen rüzgarlar oldukça şiddetli dalgalara sebep olmaktadır. Bu nedenle dalga
şiddetini azaltacak ve mendireğin mukavemetini sağlayabilecek dönüş kısımlarda bu bloklar
kullanılmış olmalıdır. Mendirek duvar sıralarında birinci duvar sırasının 15 m devam ettiği izlenmiş
ve en az dört sıra blok sırasının in-situ korunduğu trspit edilmiştir; ikinci duvar sırasının ise 12 m
devamı izlenebilmektedir (Fig. 97)3.
Yaklaşık %3’lük bir eğimle zemine doğru inişi izlenen blokların devamlılığı parça parça
izlenmektedir. Fakat söz konusu blokların tamamen ortaya çıkartılmaları buradaki kumun tahliyesi
veya bu alanda yapılacak sualtı kazıları ile mümkündür. Bu sebeple söz konusu rölöve ve planlar
ile literatür taraması yapılarak benzerleri ile karşılaştırılacaktır. Saha çalışmaları tamamlanan
mendirekte; bu çalışmaların devamı niteliğinde ofis çalışmaları sürdürülmektedir. Bu bağlamda
planı çıkartılan mendireğin kesit görünümleri elde edilecektir. Bu süreç ofis ortamında
sürdürülecek olup lüteratür taraması ve tarihlendirme çalışmaları devam rtmrktrdir.
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Plan üzerindeki herbir kare 5 x 5 m ölçülerindedir.
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Fig. 7. Güney Liman Alanı İkiz Mendireğin Genel Görünümü
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Akarca A., 1998, Şehir ve Savunması, Ankara.
Arslan M. & Tüner-Önen N. 2018, “Phaselis, 2017 Yüzey Araştırmaları ve Kazı Çalışmaları”. Phaselis IV (2018)
295-323.
Arslan M. & Tüner-Önen N. 2019, “Phaselis Kenti’nde 2019 Yılında Gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları ve
Kazı Çalışmaları“. Phaselis V (2019) 425-463.
Arslan M. & Tüner-Önen N. 2020, “Phaselis 2020 Yılı Kazı ve Yüzey Araştırmaları”. Phaselis VI, 251-276.
Aslan E., Y. Kılıç & U. Orhan 2018, “Phaselis Güney Limanı”. Phaselis IV, 1-13.
Aslan E. & S. Baybo, “Phaselis Kent Limanları ve Sualtı Araştırmalarının Ön Değerlendirmesi”. Phaselis I, 117.
Aslan E. 2016 “Phaselis Merkezi (Kent) Limanı”. Phaselis II, 31-47.
Aslan E. & U. Orhan 2019, “Phaselis 2018 Yılı Güney Liman Alanı Sualtı Araştırmalarında Tespit Edilen
Amphoralar". Phaselis V, 85-99.
Bezeczky T., P. Scherrer & R. Sauer 2013, The Amphorae of Roman Ephesus (Forschungen in Ephesos 15/1).
Wien.
Laufer E., 2010, “Pednelissos, Sillyon, Adada: Romische Stadtmauern und Kilikische Pireten?”. Ed. J.
Lorentzen at al., Aktuelle Forschungen zur Kontruktion, Funktion und Semantik antiker
Stadtbefestigungen, Byzas 10, 165–193.
Lawrence A. W., 1979, Greek Aims in Fortification, Oxford.
McNicoll A., Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Newyork 1997
Orhan U. 2020, “Phaselis’ Hellenistic Temple (?) Entrance Slope and Terracotta Finds: A Preliminary Study”.
Phaselis VI, 75-86.
Taşkıran M., 2017, Sillyon Savunma Sistemi ve Pamhylia Bölgesindeki Konumu. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü.
Taşkıran M. 2021, “Phaselis Merkezi Kule”. Phaselis VII, 7-19.

