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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 18 
Temmuz 2017 tarihli ve 94949537-161.01[161.01.01]-E.145037 sayılı izni çerçevesinde, 
İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanı Elif BÜYÜKGENÇOĞLU’nun bakanlık 
temsilciliğinde, Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu’nda başkanlığımda 24 Temmuz – 20 
Ağustos 2017 tarihleri arasında arkeoloji, su altı arkeolojisi, epigrafi, tarihsel coğrafya, 
mimari, ekoloji, botani, zooloji (flora-fauna) ekiplerinden oluşan disiplinlerarası ekiplerle 
yüzey araştırması yapılmıştır. 
 
ARAZİ ÇALIŞMALARI, YÖNTEMLER ve VERİ SONUÇLARI 
 
24 Temmuz 2017 (Pazartesi) 
Bu seneki çalışmalarımız büyük ölçüde Kemer, Tekirova ve Çamyuva beldelerinin sınırları 
içinde gerçekleşeceği için Kemer Jandarma Komutanı Yasin BERÇİN’e gidilerek kendisi 
araştırma projemiz ve faaliyet alanlarımız hakkında bilgilendirilmiştir. Ayrıca Kemer Bele-
diye Başkan Yardımcısı Kemal YÜKSEL ile de görüşülerek Phaselis araştırmaları ve faaliyet-
leri konusunda detaylıca bilgi verilmiştir. Ardından Kemer Kaymakamlığı’na da gidilmiş ve 
Mustafa Cihad Feslihan ile görüşülmüş, Phaselis’in tel örgüsü, limanları, tonoz atımı ve lagü-
nüne ilişkin problemler ve çözüm önerileri üzerine konsültasyon yapılmıştır. 

Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan’ın ilgi ve desteğiyle Antalya İli, Kemer 
İlçesi, Tekirova Mahallesi, Olympos Beydağları Sahili Milli Parkı sınırları içerisinde kalan 
Phaselis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanında sualtındaki arkeolojik alanların ve 
kültür kalıntılarının gezi teknelerinin çapa kullanımından zarar görmesini engellemeye yöne-
lik Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.03.2017/5921 tarihli ve nolu 
kararı uyarınca koordinat bilgileri saptanmış noktalarda tonozlama çalışmalarına başlanmıştır.  

Selçuk Üniversitesi’nden Erdoğan ASLAN başkanlığında yürütülen Sualtı arkeoloji 
ekibimiz tarafından Phaselis’in limanları üzerine tespit, belgeleme ve haritalama çalışmalarına 
devam edilmiştir1. Bugünkü çalışmamızda sualtı ekibimize kiraladığımız tekneyle sualtı 
robotu, row ve sonarıyla Phaselis limanlarının ve çevresinin taraması yapılmıştır. 

Çamyuva yönünde İnce Burun açıklarından başlayarak Tekirova’ya kadarki deniz 
oşinografisi üzerine belgeleme yapılmıştır. Özellikle sonar ve sualtı robotuyla deniz dibi 
taranmış ve kayıt altına alınmıştır. Ayrıca Phaselis’in kuzey, merkezinin yanı sıra özellikle 
güney limanı ve mendireği çevresinde sulatı robot kullanılarak araştırmalar yapılmıştır.  

                                                 
1 Phaselis Antik Kenti Sualtı Araştırmaları, araştırma gemimiz olmadığından dolayı, bütçemizin imkânları 
doğrultusunda tekne kiralanarak sürdürülmüştür. Araştırmanın birinci aşaması Yan Taramalı Sonar (Side Scan 
Sonar) oluşturmaktadır. Side Scan Sonar, teknenin arkasında sarkıtılarak, belli bir yükseklikten deniz tabanını 
tarayarak ekrana görüntüyü iletmeyi sağlamaktadır. Aktarılan görüntüler kayıt altına alınmakta ve buluntu olarak 
yorumladığımız alanlar işaretlenerek tespit edilmektedir. Bu sayede kısa zamanda uzun mesafeler taranarak 
belgelenmiştir. Bu yıl yapılan çalışmalarda harita üzerinde işaretli alanlar Side Scan Sonar (Yan Taramalı Sonar) 
ile taranmıştır. Daha detaylı bilgi için ayrıca bk. 2017 Phaselis Kent Limanları ve Sualtı Araştırmaları Raporu 
 
 



 

 
 

 
 

 
       Side Scan Sonar’ın kurulumu Side Scan Sonar çalışması 

  
Sonardan gelen görüntünün takibi Sonar çalışması 

 
Side Scan Sonar ile taraması yapılan alanlar 

 

 

 



 

  
Tarama güzergâhları ve Side Scan Sonar görüntüleri 

Akropolis çalışmaları çerçevesinde akropolis’in güney ve güneydoğusundaki yapı tespitinin 
yapılması üzerinde yoğunlaşılmıştır2. İlgili gridlerdeki yapı topluluklarının krokilerinin 
çıkartılarak topografik harita üzerinde sayısallaştırma çalışmalarına başlanmıştır. 

Ofis çalışmaları üzerinde, belgeleme, kayıt, sayısallaştırma çalışmalarıyla Phaselis 
antik kentindeki yazıtların corpus haline getirilmesi üzerine çalışmalara devam edilmiştir. 

Arkeoloji ekibimiz tarafından Hadrianus Takı’nın rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projeleri tetkik edildi. Öncelikle alanın dronla sayısal belgelemesi yapıldı. Fotogrametrik 
yöntemle orthofotosu çıkartılan alan üzerindeki mimari plastik içeren parçalar belgelenerek 
restorasyon projesiyle karşılaştırıldı. Takın güney limanına bakan girişindeki yazıt taşıyan 
arşitrav, freeze ve geison sima parçalarının her biri yerinde kontrol edilerek korunma 
                                                 
2 2017 yılında Phaselis yüzey araştırmaları kapsamında gerçekleştirilen Doğu Roma (Bizans) çalışmaları, 21 
Temmuz - 19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar her yıl olduğu gibi bu yıl da kent 
merkezi ve teritoryum araştırmaları olarak iki ana tema üzerinde planlanmış ve uygulanmıştır. Çalışmanın 
amaçları arasında, söz konusu dönemlere ait ve yüzeyde bulunması muhtemel taşınır ve taşınmaz kültür 
varlıklarının yerinde tespitinin yapılması elde edilen verilerin analiz edilmesi, gerekiyorsa koruma ve tescil 
önerilerinin getirilmesi olarak tanımlanabilir. Ayrıca, Doğu Roma çalışmaları açısından önemli verilere sahip 
olduğu önceki yıllarda yapılan çalışmalarla, kuşku götürmeyecek biçimde anlaşılan kent ve çevresinde elde 
edilen yeni bulguların bilim camiasına sunulması da ana amaçlar arasında tanımlanabilir. Buna bağlı olarak, 
Phaselis antik kentinin Doğu Roma döneminin açık şekilde anlaşılabilmesinin ön koşulu olarak 
değerlendirebileceğimiz Geç Antikçağ ve Erken Hıristiyanlık dönemlerine ait kültür varlıklarının tespiti de 
hedefler arasında yer almaktadır.  
Belgeleme çalışmaları sırasında ve özellikle planların sayısal ortamda bulunan topoğrafik kent planına 
aktarılmasında Leica Viva CS10 GNSS kors kullanılmıştır. Arazide varlığı tespit edilen mimari öğelerin ölçekli 
planlarının çizilmesinde ve bu yapılara ait planların sayısal topografik kent planına yerleştirilmesinde gerekli, 
maksimum 0.9 cm ila 1.5 cm arasında hata payına sahip saflaştırılmış noktasal ölçüler, Leica Viva CS10 GNSS 
kors ile elde edilmiştir. Daha sonra koordinat sistemine bağlı noktasal ölçümler sayısal ortamda Autocad 
vektörel çizim programı kullanılarak plana dönüştürülmüş, ardından da bu planlar gene aynı program yardımıyla 
topoğrafik kent planına yerleştirilmiştir. 2017 yılında yapılan çalışmaların sonuçları sayısal ortamda kırmızı 
çizgilerle belirtilmiş ve lejanta bu bilgi eklenmiştir. Ayrıca belgeleme çalışması bitki örtüsünün izin verdiği 
oranda fotoğraflarla da desteklenmiştir. Daha detaylı bilgi için ayrıca bk. 2017 Yılı Phaselis Yüzey Araştırması 
Doğu Roma (Bizans) Çalışmaları Raporu. 



durumları raporlandı. Benzer süreç takın kuzeye bakan yüzde de uygulanmıştır. Bu şekilde 
yapının entabletür bölümü çizimsel, mimari ve restitüsyon açısından ne şekilde 
tamamlanabileceğine yönelik fikir elde edilmiştir.  

  
Takın 2011 Restitüsyon Önerisi 

     
25 Temmuz 2017 (Salı) 
Tetragonal agoranın kuzeyindeki tepe üzerinde bir platform bulundu. Emporion üzerinde 
tetkikler yapıldı. Akabinde güney limanın lagün tarafı araştırıldı. Ardından güney limandan 
İncir Yalısı koyuna doğru ilerlerken yol güzergahı üzerindeki Çöğmen tepesi üzerinde 
araştırmalar yapıldı. Bu alanda bol miktarda Hellenistik ve Roma dönemleri çatı kiremitleri 
tespit edildi. 

Hadrianus Takı’na ilişkin belgeleme, kontrol ve sayısallaştırma çalışmalarına devam 
edilmiştir. Takla ilgili raporlar, arkeometrik makaleler okunmuş ve yeni veriler ışığında takın 
mimari donatılarının, özellikle entabletür bölümündeki plastik işçiliğin ve motiflerin 
Perge’deki ve Attaleia’daki Hadrianus taklarıyla olan benzerliğinin büyük oranda birbirleriyle 
örtüştüğü saptanmıştır. Bu bakış açılarıyla söz konusu taklar dikkatli bir şekilde incelendikten 
sonra Phaselis’teki takıyla olabilecek zamansal, malzemesel, ustasal ve sanatsal içeriği 
üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Ardından arkeoloji ekip üyelerimiz tarafından 
Hadrianus Takı’na ilişkin raporlama çalışmaları yapılmış ve takın olası restitüsyon ve 
konservasyon önerileri üzerine değerlendirmeler ve öngörüler içeren öneriler kaleme 
alınmıştır. 

Akropolis ekibi tarafından yukarı kentin mimari dokusuna ve yerleşim arkeolojisine 
ilişkin incelemeler yapılmıştır. Tetkikler sonucunda bulunan yapı komplekslerinin cadde ve 
sokakların krokisi çizilmiş, plan çalışmalarına başlanmıştır. 
Araştırma istasyonunda Hadrianus Takı’nın lazer, dijital, fotogrametrik, çizimsel ve RTI 
metotlarıyla belgelenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. 
Kentin epigrafik corpus’unu oluşturma çalışmalarına devam edilmiştir.   
 
26 Temmuz 2017 (Çarşamba) 
Ofis ve arşiv çalışmaları.  
Her bir ekip serbest bir şekilde kendi disiplinine ait çalışmalara araştırma istasyonunda devam 
etmiştir.  
Phaselis limanlarının tonozlama çalışmalarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
 
27 Temmuz 2017 (Perşembe) 
Akropolis ekibi tarafından yukarı kentin E-F/13 ve F/14 sektörlerinin krokisi çıkartılmıştır. 
Ayrıca akropolis’teki sarnıçlar, yapı kompleksleri, dönemleri, inşa teknikleri ve işlevleri 
açısından sınıflandırılarak yukarı kentin yerleşim arkeolojisi üzerine tetkikler yapılmıştır. 
 



Nekropolis ekibi tarafından kuzeydoğu nekropolis çalışmaları üzerine yoğunlaşılmış, mezar 
tipolojisi, dönemleri, yapım teknikleri, plastik sanat örnekleri ve olası yazıt taşıyıcı lahitler, 
tonozlu mezarlar ve heroon’lar incelenmiştir. 
 
Polis ve mimari ekibimiz tarafından küçük hamamın, yersel ve havasal fotogrametrik 
belgeleme çalışmalarına başlanmıştır3.     

 
                                                            Küçük Hamam 
Epigrafi ekibi tarafından kentin corpus çalışmalarına devam edilmiştir.   
 
28 Temmuz 2017 (Cuma) 
Polis çalışmaları özelinde Phaselis Küçük Hamam ve latrina mimari ve arkeoloji ekipleri 
tarafından çalışılmıştır. Yapının planı çıkartıldıktan sonra coğrafi koordinatları alınmış ve 
fotogrametrik çekimlerine başlanmıştır. 
Tetragonal agoranın kroki, plan, kesit, taş çizimlerine başlanmıştır4. 

                                                 
3 1811 yılında Kaptan F. Beaufort ile başlayan Phaselis araştırmaları, günümüze değin pek çok bilim insanının 
özverili çalışmaları ile devam etmiştir. Bu araştırmaların bir parçası olarak, 2017 yılında, bu çalışmaya konu olan 
Phaselis Küçük Hamamının belgeleme çalışmalarının daha sağlıklı olabilmesi için, öncelikle bugüne kadar 
yapılan çalışmalar incelenmekle ve o çalışmalarda yapılan tespitlerle günümüzdeki durumlarının 
karşılaştırılmaları yapılarak başlanmıştır. 
4 Tetragonal Agora’da 1982 ve 1990 yıllarında Cevdet Bayburtluoğlu ve ekibi ile Antalya Müze Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan kompleksin planının çıkartılması 
için agora bölümünde herhangi bir kazı çalışmasına gerek yoktur. Fakat özellikle arka bölümde yer alan 
bazilikanın ve yapının güney-kuzey yönlerindeki duvarların ortaya çıkartılması için bitki temizliği yapılması 
gerekti. Yapılan bu temizlikten sonra, taş planı, plan ve kesit çizimleri için gerekli olan ölçülerin alınmasına 
uygun ortam sağlanmış oldu. 

Yapı genel olarak dörtgen bir formdadır ve bu yüzden ‘tetragonal agora’ olarak adlandırıldığını 
düşünmekteyiz. 37 x 33 metrelik boyutuyla oldukça büyük bir alanı kaplamaktadır. Önemli özelliklerinden bir 
tanesi yapının yüksek bir girişi bulunmaktadır fakat bu girişe ait herhangi bir merdiven sistemi ele geçmiş 



 
Tetragonal Agora 

Nekropolis çalışmaları sırasında kuzeydoğu nekropolisindeki anıt mezarların tetkilerine 
devam edilmiştir. 

Akropolis çalışmaları sırasında kentin ana yapılarının ve caddelerinin krokisi 
çıkartılma çalışmaları sürdürülmüştür. Ardından kuzeydoğu nekropolis’indeki mezarlık şapeli 
üzerine yoğunlaşmıştır. Şapelin hassas ölçüm aletleriyle (cors etc.) planı çıkartılmış ve çizim 
çalışmaları yapılarak belgeleme çalışmaları yapılmıştır.  
Kentin epigrafi corpus’unu hazırlama çalışmalarına devam edilmiştir. 
 
29 Temmuz 2017 (Cumartesi) 
Tatil 
 
30 Temmuz 2017 (Pazar) 
Akropolis çalışmaları özelinde yapıların ve sokakların kroki çizimi ile plan çıkarımına devam 
edilmiş, hassas ölçümleri alınarak akropolis’e ait topografik haritaya işleme çalışmalarına 
başlanmıştır. 

Polis çalışmaları sırasında Küçük Hamam, Latrina ve Tetragonal Agora’nın taş, kesit  
çizimleri, belgeleme ve hassas ölçüm çalışmalarına devam edilmiştir. 

                                                                                                                                                         
değildir. Buda aplike edilmiş bir merdiven sisteminin olduğunu düşündürtmektedir. Zira bu durum malların 
dükkânlara yapının ön kapısından değil de Domitianus Agorası’yla ortak kullanılan güney kısımdaki sokağa 
açılan ve üstü kemerli bir yapıya sahip olan arka kapısından taşındığını göstermektedir.  

Yapının cephe bölümünde, Doğu Roma döneminde inşa edilmiş olan bir adet Nymphaion bulunmaktadır. 
Buraya agoranın arka tarafından gelen ve buradan küçük hamama ve latrina’ya giden bir su sistemi 
bulunmaktadır. Yapının iç kısımlarında ise farklı dönemlere ait kullanım evreleri göze çarpmaktadır. Bunlardan 
en dikkat çeken iki evresi, Roma Dönemi ve yaklaşık MS VI. yüzyılda yapılmış olduğu düşünülen ve yapıyı bir 
duvarla ikiye bölerek arkada kalan kısma inşa edilmiş olan üç nefli bazilika evresidir. Bunun dışında duvar 
işçiliğine, pencere ve kapıların geç dönemlerde kapatılmasına bakarak bir kaç evrelik kullanımının olduğunu da 
söyleyebiliriz. Fakat bunlar için net bir tarih vermek şu an itibariyle güç durumdadır.  

 
 
 

 



 
Küçük Hamam Çizim 

Nekropolis çalışmaları çerçevesinde kuzeydoğu nekropolis’teki anıt ve tonozlu mezarlara ait 
inceleme, belgeleme, durum analiz tespiti üzerine araştırmalar sürdürülmüştür. 
Kentin epigrafi corpus’unu hazırlama çalışmalarına devam edilmiştir. 
 
31 Temmuz 2017 (Pazartesi) 
Akropolis çalışmaları sırasında tiyatronun arkasından başlayarak akropolis falezine kadarki 
sektörde yer alan cadde, sokak ve konut krokilerinin çıkartılmasına ve ölçümlerinin 
alınmasına devam edilmiştir. 
Polis çalışmaları özelinde Tetragonal Agora’nın belgeleme, taş kesit ve çizimleri 
sürdürülmüştür. 
Kentin epigrafi corpus’unu hazırlama çalışmalarına devam edilmiştir. 
Nekropolis çalışmalarına kentin kuzeydoğu nekropolis’teki anıt ve tonozlu mezarları özelinde 
devam edilmiştir. 
Phaselis limanlarının tonozlama çalışmalarına ilişkin çalışmalar ve görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. 
 
1 Ağustos 2017 (Salı) 
Akropolis çalışmaları özelinde yukarı kentin sektörlerinde kroki, plan, ölçüm, belgeleme ve 
topografik haritaya ekleme çalışmalarına devam edilmiştir. İlgili yapıların hassas ölçümleri ve 
çizimleri yapılmış ve ilgili koordinatları kaydedilmiştir. 
Kentin epigrafi corpus’unu hazırlama çalışmalarına devam edilmiştir. 
Küçük Hamam ve Latrina’nın çizim ve belgeleme araştırmaları sürdürülmüştür. 



Küçük Hamam çalışmaları özelinde tam olarak ortaya çıkartılamamış olsa da tiyatronun batı 
duvarından yıkılan taşların altında kalmış olan bölüm büyük bir olasılıkla apodyterium’dur. 
Apodyterium’dan ulaşılan ve bir hypokaust sistemi tespit edilmemiş olan hatta batı kısmında, çapı 2,7 
mt ölçüsünde dairesel bir havuz bulunan bölümün frigidarium olarak tanımlamak hiç de yanlış olmaz. 
Bu alanda havuz olan bölümde bitki temizliği çalışmaları yapılarak gerçek zemin kotuna ulaşılmaya 
çalışılmıştır. 

 
Tiyatronun Batı duvarının yıkıntıları altındaki Apodyterium 

  
Kuzeydoğu Nekropolis’te belgeleme tetkileri sürdürülmüştür. 

Phaselis limanlarının tonozlama çalışmalarına ilişkin çalışmalar ve görüşmeler 
gerçekleştirilmiş ve sualtı ekibimizden dalgıçlar tekrar ekibe katılmıştır. 
Nekropolis çalışmaları özelinde kentin Kuzeydoğu Nekropolis’indeki anıtsal bir mezara ait 
kırılmış plastik bezemeli üzerinde yüksek kabartma uzanan bir insan figürü olan lahit 



kapağının birleştirilmesi ve konservasyonu için Antalya Müze Müdürlüğü ile Antalya 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarıyla görüşülmüştür. 
    
2 Ağustos 2017 (Çarşamba) 
Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Mahallesi, Olympos Beydağları Sahili Milli Parkı sınırları 
içerisinde kalan Phaselis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanında sualtındaki arkeolojik 
alanların ve kültür kalıntılarının gezi teknelerinin çapa kullanımından zarar görmesini 
engellemeye yönelik kentin limanlarında tonozlama alanlarının oluşturulmasına ilişkin 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.03.2017/5921 tarihli ve nolu kararı 
uyarınca ekli haritada yeri gösterilen ve koordinat bilgileri verilen noktalarda Antalya Müze 
Müdürlüğü’nden uzman Hüseyin Toprak’ın denetiminde 02.08.2017-03.08.2017 tarihleri 
arasında tonoz atma çalışmasına Phaselis Araştırmaları ekiplerinin koordinat verileri 
sağlanması ve gözetiminde gerçekleştirilmiştir5. 
Söz konusu çalışma Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden tedarik edilen New 
Jersey’ler ve Kemer Belediyesi’nden sağlanan 4 adet tonoz sualtında ağırlık olarak 2 Ağustos 
Çarşamba-günü içinde Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın önünden Dalgıç Erol isimli 
vinçli tekneye yüklenerek Phaselis limanlarında ilgili koordinatlara atma çalışması 
gerçekleştirilmiştir.  

  
Belirlenen GPS koordinatlarına tonozların atılması 

 
Nekropolis ekibimiz tarafından geçtiğimiz senelerde belgelenen, RTI, fotogrametri, ölçüm 
tanım ve restitüsyon çalışmaları yapılan lahit kapağın çalışmaları ve 3D tamamlanma modülü 
Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’nden restoratör Ufuk 
Denizli ile Perihan Banaz’a gösterilmiştir. Ardından Kemer Belediye Başkanlığı’nın 
katkılarıyla temin edilen kepçeyle lahit kapağının restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. İlk 
gün itibariyle lahit kapağının konumlandırılması, ölçümü ve birleşme noktalarının delinmesi 
gerçekleştirilmiştir.    
 
Polis çalışmaları özelinde Küçük Hamam6 ve Latrina’nın havadan insansız hava aracıyla ve 
yerden fotoğraflama, RTI ve fotogrametrik ölçümleri yapılmadan ve hassas çizimleri yapılım 
ile topografik plana aktarılamadan önce temizlik çalışmaları yürütülmüştür.  
                                                 
5 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.03.2017/5921 tarihli ve nolu kararı fotokopileri ve 
koordinat listesi ve benim raporum EKTE verilecek. 
6 C. Bayburtluoğlu’nun kazı notlarında belirttiği gibi, tepidariumun tabanının tamamının kare şeklinde pişmiş 
tuğla plakalarla kaplıdır. Laconicum olarak kullanıldığını zannettiğimiz bölümünde doğu duvarına bitişik 
vaziyette o döneme ait döşeme korunmuş durumdadır. Hamamın tepidarium kısmı calidarium'a açılan kapı 
yanında, normal döşeme altında olan ve duvar altından geçen özel bir geçitle sıcak hava ile bağlantılı kılınmıştır. 
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Tepidarium Tabanı 

 
Akropolis çalışmaları kentin krokisinin çıkartılıp çizimlerinin yapılması ve topografik plana 
aktarılması özelinde devam edilmiştir. 
 

Phaselis teritoryumunda bulunan yazıtların estampaj, fotoğraf, RTI ve fotogrametrik 
yöntemler kullanılarak transkripsiyon çalışmalarına araştırma istasyonunda devam edilmiştir.  
 
3 Ağustos 2017 (Perşembe) 
Bir gün önce başlanan tonozlama çalışmalarına devam edilmiş Kemer Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’nın önünden Dalgıç Erol isimli vinçli tekneye yüklenen tonozlar Antalya Müze 
Müdürlüğü’nden uzman Hüseyin Toprak’ın denetiminde Phaselis’in güney ve kuzey 
limanlarına atılma çalışması öğleden önce tamamlanmıştır.  

Öğleden sonra sualtı ekibimize kiraladığımız tekneyle Phaselis güney limanı önünde su 
robotu7 gönderilerek güney liman mendireği ve çevresinde tetkikler ve belgeleme çalışmaları 
yapılmıştır8.  

                                                                                                                                                         
Laconicum olarak nitelediğimiz bölüm, tepidarium’u buraya bağlayan eşik altındaki sıcak hava - buhar kanalı 
yanı sıra caldarium ve praefurnio'dan (külhan) doğrudan bağlantılı normal döşeme altı geçitlerle ısıtılmaktadır. 
Ayrıca bu odanın doğu duvarının köşelerinde yandan ısıtmayı sağlayacak deliklerin yanı sıra fazla buharı atmak 
üzere doğu duvarının her iki köşesine isabet eden ve tavana doğru yükselen buhar boşaltma bacaları da 
mevcuttur. Calidarium'un doğu tarafı, üç göz halinde sıcak havanın taban altından bu mekana ve diğerlerine 
bağlandığı külhan kısmına tahsis edilmiştir. Ayrıca laconicum olarak nitelediğimiz bölümün tiyatronun 
bulunduğu yön olan doğu duvarında hypokaust bölümünün güney doğu kesişim köşesindeki buhar çıkışının üst 
kottaki çıkış noktası da bulunmuştur. 
7 Araştırmanın ikinci aşaması, Side Scan Sonar ile tespit edilen alanların incelenmesidir. Bu incelemeleri ROV ( 
Denizaltı Robotu) ve dalışlar vasıtasıyla yapılmaktadır. İkinci aşamada Deniz altı Robotu gönderilerek, 
sualtından canlı görüntüler ekrandan izlenebilmektedir. Ekrandan canlı görüntüler elde edilmesinin yanı sıra bir 
teknisyen ve kumanda aracılığı ile kontrolü de sağlanabilmektedir. Elde edilen görüntüler kayıt altına alınmakta 
ve gerek görülen yerlere dalışlar yapılmaktadır. 
8 Oldukça korunaklı bir demirleme alanı olan Güney Liman, kent akropolünün yer aldığı yarım adanın 
güneybatısındaki körfezin doğu kısmında bulunmaktadır. Güneyden esen rüzgârlara yönelik olarak ise kentin 
batı bölümünde ana karadan başlayarak denizin doldurulması ile doğu-batı uzantılı ve yaklaşık 200 m 
uzunluğunda 50 m genişliğinde yapay bir mendirek inşa edilmiştir. Önceki yıllarda başlatılan sualtı çalışmalarına 
bu yılda devam edilmiş, yapay olarak oluşturulan mendireğin çevresi taranmıştır. Mendireğin inşasında sualtında 
kalan bölüm değişik boyutlarda moloz ile doldurulmuş ve yapılan dalışlar ile bu dolgunun içerisinde çeşitli 
eserler tespit edilmiştir. Dolgu içerisinde bulunan eserlerin yanı sıra, Güney Liman’ının içinde de çok sayıda 
esere rastlanılmıştır. 



  
Robotun suya indirilmesi Robotun ekranı ve kontrol kumandası 

 

  
Robotun kontrol paneli ve görüntülerin izlenmesi ROV’un sualtından görüntüsü 

 

 
Bu çalışmalarda ayrıca ekibimizin 
Phaselis adlı teknesi de yardım ve destek 
amaçlı kullanılmıştır. Robotla su altından 
gerek akropolis’in güney kıyıları gerekse 
açıkları taranmış ve kayıt altına alınmıştır. 
Bu sırada dalgıç ekibi güney liman 
mendireği ve çevresinde dalışlar gerçek-
leştirmiş ve mendireğe ilişkin araştırmalar 
yapmıştır. Ardından güney limanın kent 
tarafında geç antikçağa tarihlendirilen 
diğer mendirek üzerinde de dalışlar ger-
çekleştirilmiş ve mendireğin uzunluğu, 
mimari yapısı, durumu ve olası materyal 
kültür kalıntıları üzerine tetkikler 
yapılmıştır9. 
 

                                                 
9 Güney liman mendireği dolgusunda yapılan sualtı araştırmalarında form vermeyen çeşitli kap ve pişmiş toprak 
seramik eserler, pitoslar, çatı kiremitleri, künk parçaları, ve amphora parçalarının yanında bir adet Kilikya 
Bölgesi kökenli, Agora m 239 tipi amphora, ayrıca Ege Bölgesi kökenli LR 2-C tipi, ağız, kulplar ve boyun 
nispeten sağlam amphora, 2 adet Mısır kökenli LR 4 tipi amphora tespit edilmiştir. 

 
Güney Liman Mendireği Dolgusu 

 



 
Agora m 239 tipi Amphora 

 
LR 2-C tipi Amphora 

 

 
Öğleden sonra kuzey limanın Çamyuva istikametindeki İnceburun açıklarından başlayarak 
Phaselis kuzey limanı, mendireği çevresi, açıkları ile merkezi limanın açıkları sualtı robotuyla 
taranmış ve belgelenmiştir. Ardından bir ekip şnorkelle kuzey limandan başlayarak 
mendirekten İnceburun’a kadarki olası kalıntıları taramıştır. Ardından merkezi limandaki 
limen clostrus’un önünden başlayarak akropolis etrafında sualtı dalışları gerçekleştirmiş olası 
batık ve materyal kültür kalıntıları aranmıştır10. 

                                                 
10 Güney liman içinde yapılan sualtı araştırmalarında form vermeyen çeşitli kap ve pişmiş toprak seramik eserler, 
çatı kiremitleri, metal objeler, mimari blok, çeşitli dip parçaları ve amphora parçalarının yanında, 2 adet 
Marmara kökenli Günsenin Ganos tip 1 ve Günsenin Ganos tip 4 amphoraları, ağız, kulplar ve boyun nispeten 
sağlam günümüze ulaşmış olup, ayrıca Afrika ve bir adet Kilikya Bölgesi kökenli, LR 1-B tipi amphora amphora 
tespit edilmiştir. 
Phaselis 2017 sualtı araştırmalarının 3. alanı, akropolis’in altında yapılan çalışmadır. Akropolis’in kuzeyinden 
güneye doğru sualtından yapılan tarama çalışmalarında pek çok malzemeye rastlanılmıştır. Birbirinden bağımsız 
şekilde 3 adet amphora, kırık şekilde tespit edilmiştir. Form özelliklerine bakıldığı zaman Kilikia Bölgesi 
kökenli bir adet LR 1-B ve kökeni belirlenemeyen 2 adet amphora tespit edilmiştir (fig. 28-30). Akropolis’in 
haritada görülen uç kısmında 18 metre derinliklerde ise 2x2 metre alanda iç içe şekilde diğer buluntular tespit 
edilmiş. Bunlar, bir adet kaplama çatı kiremidi, düz çatı kiremit parçaları, Thasos amphorasına ait kulp ve boyun, 
35 cm uzunluğunda pitos tarzı bir kaba ait olabileceği düşünülen bir adet kulp ve pişmiş toprak tabak buluntular 
arasındadır. Detaylı bilgi ve literatür için ayrıca bk. Phaselis Sualtı Raporu.  
 

 
LR 4 tipi Amphora 

 
Çatı kiremiti, Amphora dip parçası 



 
Akropol’ün altında tespit edilen malzemelerin buluntu dağılımı 

Nekropolis ekibimizin de katılımlarıyla Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sonucu söz konusu materyal kültür kalıntısının 
konservasyon ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.: 
 
Kat. No. 81 Envanter No: 3KB.81 

a) Materyal 
Türü: Lahit K. 
Kapak Formu: Klineli Kapak 
Malzeme: Konglomera 
Durumu:  Kırık 
Dönem: Roma Dönemi 
Tanım: Açık bej renginde iri gözenekli kireç 

 

 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,108527/antalya-restorasyon-ve-konservasyon-bolge-laboratuvari-.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,108527/antalya-restorasyon-ve-konservasyon-bolge-laboratuvari-.html


taşından ya da konglomera taşından yapılmış 
üç parça halinde lahit kapağı. Kapak kline 
biçiminde düzenlenmiştir. Kapağı dört köşede 
yükselerek dışa doğru eğimlenen bir çerçeve 
profil çevrelemektedir. Kapak üzerinde muh-
temelen bir erkek olabilecek bir figür yatar 
vaziyette betimlenmiştir. Yastık ve şiltesi bir 
yönde ucu püsküllü şekilde detaylı olarak 
işlenmiştir. Şiltenin korunmuş olan bir köşe-
sinde lahit kapağının köşesini saran sarmaşık 
dalı bezeği ve bezeğin bitiminde aşınmış 
durumda bir eros büstü vardır. Kline üzerin-
deki figür khimation giymektedir. Giysi sol 
bacak üzerinden pileli dökülürken sağ bacak 
üzerinde vücutla birleşmiş görünmekte- 

 

Tekne: 
Boy: - En: - Yük.: - 
Der.: -  Kal.: - Çap: - 
Kapak: 
Boy: 2.55 m En: - Yük.: 0.50 m 
Der.: - Kal.: - Çap: - 

dir. Kumaş burgu yaparak açık duran sol kol üzerinden atılmış ve aşağı sarkmaktadır. Sağ el 
kasık hizasında sola doğru bükülmüş ve elinde bitki bezeklerinden oluşan uçları tenea ile 
bağlanmış obje tutmaktadır. Başın geldiği yan yüzde yüksek kabartma olarak işlenmiş aslan 
başı mevcuttur. Kapağın altı üç bölümlü profil veren sıradan oluşturulmuştur.  

b) Lokasyon 
Bulunduğu Yer: Kuzeybatı Nekropolis 
Konumu: ☐ in-situ   ☒ incertus  
Kayıt Tarihi: 26.03.2016 

Koordinatlar:  
ITRF96: 548595.39 4044455.20 
WGS84: 36,5296817 30,5426179 
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm  

   
Fig. 1.  Klineli kapağın (3KB.81) 3B modeli üzerinde aslan protomu ve bitkisel bezek detayı. Solda nokta 
bulutu (point cloud), ortada katı model (solid) ve sağda doku eşleşmesi tamamlanmış model (textured) 



 
Fotogrametrik model üzerinden (fiziki) restorasyon  

öncesi sanal restorasyon üzerinde kapağın birleşmiş görünümü 
 
Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’nden restoratör Ufuk 
Denizli ile Perihan Banaz tarafından lahit kapağının ortadan kırılmış iki ana gövdesi 
birleştirilmiş, yapıştırılmış ve dik pozisyonda kurumaya bırakılmıştır. Lahit kapağının üçüncü 
parçasının yapıştırılma ve kapağın konservasyon işlerine pazartesi günü devam edilmek üzere 
çalışmalara ara verilmiştir11.  
 

    
Restorasyon Çalışmalarından Görünütüler 

Akropolis çalışmaları kentin krokisinin çıkartılıp çizimlerinin yapılması ve topografik plana 
aktarılması çalışmalarına devam edilmiştir. 

Küçük Hamam’ın ve Tetragonal Agora’nın önündeki yazıtlardan12 AC10’un fotogrametrik 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
Polis çalışmaları özelinde Tetragonal Agora’nın havadan insansız hava aracıyla ve yerden 
fotoğraflama, RTI ve fotogrametrik ölçümleri yapılmadan ve hassas çizimleri yapılım ile 
topografik plana aktarılamadan önce temizlik çalışmaları yürütülmüştür.  

                                                 
11 Daha detaylı bilgi için ayrıca bk. Phaselis Kline Raporu. 
12 Agora’nın ana kapısının her iki tarafında iki adet yazıt bulunmaktadır. Bunlardan birisi; ‘Perge’de görev yapan 
Q. Voconius Saxa Fidus ve oğlunu, diğer ise; Rhodiapolis’li Opramoas’ı onurlandıran yazıttır. Bu iki siyasi 
yazıttan dolayı yapının siyasi, idari ve politik sebeplerle de kullanıldığı düşünülmektedir. 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,108527/antalya-restorasyon-ve-konservasyon-bolge-laboratuvari-.html


 
Phaselis teritoryumunda bulunan yazıtların estampaj, fotoğraf, RTI ve fotogrametrik 
yöntemler kullanılarak transkripsiyon çalışmalarına araştırma istasyonunda devam edilmiştir.  
 
4 Ağustos 2017 (Cuma) 
Polis çalışmaları özelinde Tetragonal Agora’nın havadan insansız hava aracıyla ve yerden 
fotoğraflama, RTI ve fotogrametrik ölçümleri yapılıp ve hassas çizimleri ile topografik plana 
aktarılamadan önce temizlik çalışmalarına devam edilmiştir.  

Akropolis çalışmaları kentin krokisinin çıkartılıp çizimlerinin yapılması ve topografik plana 
aktarılması çalışmalarına devam edilmiştir. Bu alandaki yapıların her birinin krokileri, 
planları, ve çizimleri yapılarak topografik haritaya işlenmiştir13.  

 
 
 
 
 

                                                 
13 Daha detaylı bilgi için ayrıca bk. 2017 Yılı Phaselis Yüzey Araştırması Doğu Roma (Bizans) Çalışmaları 
Raporu. 



Phaselis teritoryumunda bulunan yazıtların estampaj, fotoğraf, RTI ve fotogrametrik 
yöntemler kullanılarak transkripsiyon çalışmalarına araştırma istasyonunda devam edilmiştir.  
 

Phaselis Araştırma İstasyonunda arazi çalışmalarında elde edilen (AC10 ve AC11) bilgisayar 
ortamında işlenerek yazıtın 3D hassas modelinin oluşturulma çalışmaları yürütülmüştür. 
 

Nekropolis çalışmaları özelinde teritoryumda bulunan lahitlerin tipolojisi, tanımlanması ve 
belgelenerek yayın haline getirilmesi üzerine araştırmalar sürdürülmüştür14.  
Bunlardan Asker Lahdi: 

Uzuntaş mevkiinde bulunan lahit mezar 
tekne, kapak ve podyum olmak üzere üç 
parçadan oluşmaktadır. Tekne podyum 
üzerinde in-situ konumundadır ancak 1/3 
oranında kırıktır bu nedenle ön yüzün sol 
tarafı hakkında ilgi alınamamaktadır. 
Kapak tekne üzerinden kay(dırıl)mış tek-
nenin 2 m uzağında yerde ters durur 
vaziyettedir, büyük oranda korunmuş gö-
rünen kapak kırma çatı formunda ve köşe 
akroterlidir. Ön uzun yüzde podyumun bir 
basamağı görülebiliyorken doğuya bakan 
bir dar yüzde üç basamak görülebilmekte-
dir. Modern yolun kenarında bulunan eser 
büyük oranda insan tahribatına maruz 
kalmıştır. Mezarın hammaddesi kireçtaşıdır. Tekne podyum üzerinde in-situ konumundadır 
ancak 1/3 oranında kırıktır bu nedenle ön yüzün sol tarafı hakkında veri alınamamaktadır. 
Doğu-batı doğrultulu yerleştirilen tekne 1.18 m en, 2.40 m boy ve 1.40 m’yükseklik 
ölçülerindedir. Kapak, tekne üzerinden kay(dırıl)mış mezarın 2 m uzağında yerde ters 
durmaktadır. Kırma çatı formunda ve köşe akroterli olan kapak 2.58 m uzunluğundadır diğer 
ölçüler alınamamaktadır. Alanın genel görünümünde ciddi bir tahribat görülür. Mezarın 
yanından geçen modern yol bu tahribatı artırmış olmalıdır. 
 
5 Ağustos 2017 (Cumartesi) 
Nekropolis ekibi tarafından yürütülen çalışmalar sırasında kentin Kuzeydoğu Nekropolis’inin 
başlangıcında deniz kıyısındaki anıtsal mezarın arkasında orijinal yeri belli olmayan (locus 
incertus) üzerinde bir kadın betimlemesi olan mezar steli bulunmuştur15.  

                                                 
14 2017 yılı Phaselis araştırmaları sezonunda teritoryumda yer alan 4 adet lahit üzerinde çalışmalar 
yürütülmüştür. Söz konusu mezarlar Phaselis teritoryumundaki Beşiktaş mevkii ile Teke Dağ’ın doğu 
eteklerinde yer alan Yaylakuzdere ve Çürük Dağ’ın batı eteğinde bulunan Üçoluk Yaylası Kırtepe ile Uzuntaş 
mevkiilerinde yer almaktadır. Bu lahitlerin 3’ü serbest, biri ise ana kayaya işlenmiştir. Lahitlerin mevcut 
durumu, tanımı, korunma durumu, ölçüleri ve konumu kartotekslere işlenmiştir. Her bir lahit fotogrametri 
yöntemi ile kaydedilerek, sayısallaştırılmış veri olarak dijital ortama aktarılmıştır. Ayrıca mezarlar üzerindeki 
rölyef ve yazıtların görünür kılınması için RTI metodu uygulanmıştır. Daha detaylı bilgi için ayrıca bk. 
Nekropolis Aaştırmaları Raporu. 
15 Phaselis Antik Kenti, Kuzey Liman Yivli sütunların olduğu alanda sütunlu anıt mezar yapısının kuzeyinde, 
yüzey tabakasında bulunmuştur. Ancak orijinal yerinin neresi oldu ve buraya nereden getirildiği belli değildir. 
Stelin tanımlama, envanterleme ve ön bilimsel çalışmaları yapılmış ve envanterlenerek araştırma bitiminde 
Antalya Müzesi’ne teslim edilmiştir. 

 
Uzuntaş mevkiinde bulunan lahit mezarın genel 

görünümü 



Tanımı: Beyaz renkli kireç taşından 
yapılmış, oturur vaziyette duran giysili 
kadın heykeline ait üst gövde bölümü-
dür. Baş boyundan itibaren kırık ve 
eksiktir. Boyundan bel hizasına kadar 
mevcut olan bölümde kısmi eksiklikler 
bulunmaktadır. Sol kol dirsekten bü-
külmüş, omuzdan itibaren inen giysi 
kolun iki yanından sarkıtılmıştır. Sağ 
kol büyük oranda kırık ve eksiktir, 
izlenebilen bölümlerde kolun bel 
hizasına kadar düz indirildiği daha 
sonra yumuşak bir eğimle gövdeye 
doğru büküldüğü görülebilmektedir. 
Khiton omuzlardan aşağı oldukça ince 
kumaş kıvrımları halinde inmekte, 
kıvrımlar iki göğüs arasını açıkta bırakacak şekilde V şeklini almakta, göğüslerden aşağıya doğru 
inildikçe sağ ve soldaki kıvrımlar bel bölgesinde birleşecek şekilde birbirine doğru verevlenmektedir. 
Giysi kıvrımları vücudun iki yanında da bükülmüş olan kolun yaklaşık dirsek dizasına arkaya doğru 
izlenebilmektedir. Gövdenin bel bölgesinde, eserin oturur vaziyete geçtiğini gösteren çıkıntı 
görülebilmektedir. Eser tam da bu noktadan itibaren alt gövdeye ve altlığa kadar kırık ve eksiktir. 
 
Phaselis Araştırma İstasyonunda arazi çalışmalarında elde edilen (AC12) bilgisayar ortamında 
işlenerek yazıtın 3D hassas modelinin oluşturulma çalışmaları yürütülmüştür. 

Aynı gün içinde diğer ekipler Phaselis araştırma istasyonunda belgeleme, günlük raporların 
bilgisayara girimi, arşiv, plan ve buluntuların database’e aktarımı üzerine çalışmalar 
yürütmüşlerdir. 

Phaselis’e ait araştırma birikimine ilişkin Cevdet Bayburtluoğlu ve Antalya Müzesi 
başkanlığında yürütülen kazı, temizlik ve bilimsel çalışmalara ilişkin sınıflandırma, tasnif ve 
arşivleme çalışmalarına başlanmıştır. 
 
6 Ağustos 2017 (Pazar) 

Tatil 
 
7 Ağustos 2017 (Pazartesi) 
Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel ile Kemer Sahil Güvenlik Komutanı 
Hasan Özak ile Phaselis limanlarına atılan tonozlara Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanlığı 
tarafından temin edilecek zincir ve şamandıra takılımı üzerine konsültasyon yapılmış ve söz 
konusu düzenlemenin Sahil Güvenlik tarafından önümüzdeki hafta içinde tamamlanması ve 
gemilerin kullanımına açılması kararlaştırılmıştır.    
 

Akropolis çalışmaları özelinde 3 no’lu kilisenin temizlik, kroki, plan ve kesit çalışmalarına 
başlanmıştır. 
 

Nekropolis çalışmaları sırasında kuzeydoğu nekropolis araştırmaları sırasında yak 40 cm 
uzunluğunda bir kadın steli bulunmuştur. Stil kritik açıdan Geç Klasik ve Hellenistik 
Dönem’e ait olabilecek plastik işlemeye sahip stel güneydoğu nekropolis’in kentin Kuzey 
Limanı başlangıcındaki ikinci heroon’un arkasından ele geçmiş olup orijinal buluntu yeri 
kesin değildir (locus incertus). Söz konusu stele ilişkin belgeleme, kayıt, envanterleme, 
database’e aktarma ve bilimsel inceleme faaliyetlerine başlanmıştır.  
 

 
Stel  Parçası Üzerindeki Kabartma 
Kireç Taşı Env. No: PHA 17-1 

 
Ölçüleri :  en: 18,5 cm, boy: 
30.5 c., kal.: 12.5 cm. 



Epigrafik çalışmalar özelinde Phaselis’in Doğu Roma – Olympos sınırındaki yazıtları 
araştırmak üzere Beycik/Fırıncık (Laodikeia?) mahallesi yerleşim yeri sınırları çevresinde 
araştırmalar yürütülmüştür. Beycik –Phaselis yol sistemini, yerleşim arkeoljisini ve olası 
nekropolis alanlarını araştırmak üzere Fırıncık’ın Phaselis’e bakan yamaçlarında incelemeler 
yapılmıştır. Fırıncık ören yeri istikametinde eski Beycik yolu kenarından başlayarak aldığımız 
bilgiler doğrultusunda yaklaşık 3 km2 alanda yoğun alan arkeolojisi çalışması yapılmış, ancak 
topografyaya uygun bir şekilde birbirine paralel şekilde uzanan teraslar16 sayılmazsa herhangi 
bir arkeolojik materyal kültür kalıntısına rastlanılmamıştır. 
 

Polis çalışmaları özelinde Phaselis’teki Latrina, Küçük Hamam ve Tetragonal Agora’yla 
ilintili kroki, çizim, plan, ölçüm, kesit ve 3D çalışmalarına devam edilmiştir. 
Bu sırada tiyatro ile küçük hamam arasında kalan bölümün daha doğru tariflendirilmesi için öncelikle 
bu bölgenin temizlenmesi gerekmiştir. Temizlik yapıldıkça kuru dalların altından küçük hamamın 
doğu cephesi duvarlarına ait olduğu düşünülen duvar parçaları ortaya çıkmıştır. 

  
Tiyatro ile Küçük Hamam arasından kaldırılan kuru dal parçaları öncesi ve sonrası 
Phaselis yazıtlarının bilgisayar ortamında işlenerek yazıtın 3D hassas modellerinin  
oluşturulma çalışmalarına devam edilmiştir. 

                                                 
16 Antik teraslama yapılarının eğimli arazilerden tarımsal amaçlı yararlanmak, erozyonu önlemek ve bitkiler için 
gerekli olan nemi korumak amacıyla Bronz Çağı’ndan beri çiftçiler tarafından uygulandığı bilinmektedir. Hellence 
haimasia kelimesi, tarımsal amaçlı yapılan harçsız teras duvarlarını ifade etmekteydi. Nitekim kelimenin çevreleme 
duvarı anlamına geldiği de bilinmektedir. Teraslamalar tahıl üretimi için uygun alanlar değildi, bu düzenleme 
özellikle zeytin ağaçları ve üzüm bağları yetiştirmek amacıyla yapılmaktaydı. Teraslamaların yapısal olarak farklı 
özelliklerde inşa edildiği görülmektedir. Bu bağlamda haimasia olarak adlandırılan duvarların genel olarak; yapısal 
anlamda başka bir desteği olmadan inşa edilen harçsız duvarlar, bir araziyi çevreleyen harçsız duvarlar ve kapalı bir 
alanı belirlemeksizin araziyi bölen harçsız duvarlar şeklinde üçe ayrılmaktadır. Yapılan son ayrımın tarımsal antik 
teraslamalar olduğu düşünülmektedir. Tarımsal antik teraslamalar da kendi içerisinde paralel teraslar, şerit teraslar 
ve cep teraslar olarak üç ayrı yapısal biçimde değerlendirilmektedir. 

Yüzey Araştırmamız sırasında tespit edilen tarımsal amaçlı antik teraslamaların, Phaselis kentinin ekonomi 
tarihine ve ihracatına ışık tutacak nitelikte kültür kalıntıları olduğu düşünülmektedir. Amacımız arazi üzerindeki 
teraslama amaçlı yapıların güncel teknolojik metodolojiler ve bakış açılarıyla incelenerek kentin ekonomik 
yapısı ve kapasitesi hakkında genel bir kanaatin oluşturulmasını sağlamaktır. Ayrıca, çalışmada kullanılan 
metodlarla elde edilen bulgular ışığında, gelecekte yapılacak benzer çalışmalar için yönlendirici bir temel 
oluşturulması hedeflenmiştir. Bu araştırma sonucunda, söz konusu metodolojilerin geleneksel yüzey araştırması 
çalışmalarına yeni bir bakış açısı ve yaklaşım kazandırması öngörülmektedir. 

Phaselis yüzey araştırmalarında tespit edilen kültürel kalıntılar ışığında, üzerinde tarımsal üretim yapıldığı 
değerlendirilen teraslamaların daha yakından incelenmesi ve planlarının çıkarılarak topografik haritalarının 
hazırlanması öngörülmüştür. Bu bağlamda yürütülen bir bilimsel araştırma projesi kapsamında, belirlenen 
teraslama yapılarının kısmi sayısal arazi modellemesi üretilmiştir. Phaselis Teritoryumu Tahtalı Dağı mevkii 
alanında üzerinde taşıyıcı platform olan insansız hava aracına yerleştirilmiş normal dijital kamera ile fotogrametrik 
ölçüm amacıyla uçuşlar yapılmış, uçuş sonrası elde edilen hava fotoğraflarının kullanılması suretiyle çalışma 
alanına ait Sayısal Arazi Modeli (SAM) üretilmiştir. Hazırlanan modele ilişkin görüntüler işleme aşamasında olup 
önümüzdeki sene sunulacaktır. 



Phaselis’e ait araştırma birikimine ilişkin Cevdet Bayburtluoğlu ve Antalya Müzesi 
başkanlığında yürütülen kazı, temizlik ve bilimsel çalışmalara ilişkin sınıflandırma, tasnif ve 
arşivleme çalışmalarına devam edilmiştir.       
Hadrianus Takı’na ilişkin belgeleme ve bilimsel çalışmalara devam edilmiştir. 
  
8 Ağustos 2017 (Salı) 
Akropolis çalışmaları özelinde 3 no’lu kilisenin temizlik, kroki, plan, kesit, ölçüm ve 
topografik haritaya işleme çalışmalarına devam edilmiştir. 
Polis çalışmaları özelinde Phaselis’teki Latrina, Küçük Hamam ve Tetragonal Agora’yla 
ilintili kroki, çizim, plan, ölçüm, kesit ve 3D çalışmalarına devam edilmiştir. 
Küçük Hamam’da yürütüle temizlik çalışmalarından sonra, C. Bayburtluoğlu’na göre, 5 
Ağustos 240 yılındaki depremden sonra inşa edildiği ve MS VIII. yüzyılın sonlarına kadar 
kullanılmış olabileceği düşünülmekte olan yapının rölöve çalışmalarına başlanmıştır. Bu 
çalışma bize yapıyı daha detaylı olarak tanımamıza yardımcı olacaktır. Rölöve çalışmalarında 
bize 3 boyutlu çizim imkanı sunan bir çizim programı kullanılmıştır. 

 
                                 Küçük Hamam’ın Rölöve Çizimi 

Phaselis yazıtlarının bilgisayar ortamında işlenerek yazıtın 3D hassas modellerinin  
oluşturulma çalışmalarına devam edilmiştir. 

Phaselis’e ait araştırma birikimine ilişkin Cevdet Bayburtluoğlu ve Antalya Müzesi 
başkanlığında yürütülen kazı, temizlik ve bilimsel çalışmalara ilişkin sınıflandırma, tasnif ve 
arşivleme çalışmalarına devam edilmiştir.       



Nekropolis çalışmaları özelinde 8 Ağustos günü bulunan stele ait belgeleme, envanterleme ve 
tanımla çalışmalarına devam edilmiştir.  

Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’nden restoratör Ufuk 
Denizli ile yardımcısı tarafından birleştirilen ve kurumaya bırakılan kapağın üçüncü kısmı 
lahit ters çevrilerek yapıştırma çalışmaları yürütülmüştür. Gün içerisinde üçüncü parça da 
yerine oturtulmuş, kapağın konservasyonu ile eksik kısımlara ve henüz müdahale edilemeyen 
kısımlara ait çalışmalara ertesi gün devam edebilmek üzere çalışmalara akşam 17:00 sularında 
ara verilmiştir. 

Kemer İlçesi, Beycik mahallesine gidilerek kasabanın ortasında 21. Nokta olarak adlandırılan 
Çınaraltı çay bahçesinin ve pansiyonun sahibi Temel Amca ile görülmüştür. Temel amcadan 
elde edilen bilgiler doğrultusunda Beycik’in değişik mahalle, sokak ve özel arazileri içindeki 
birkaç lahit bulunmuştur. Lahitlerin bazıları zaman, doğa ve insan tahribatı sonucu kırılmış ve 
kötü durumda oldukları tespit edilmiştir. Aynı gün içerisinde mahallenin muhtarının 
kardeşinin cenaze ve defin işlerinin devam etmesinden ötürü epigrafik ve tarihsel coğrafi 
çalışmalara öğle yemeği zamanında ara verilmiş ve ertesi gün içinde belgeleme ve tespit 
çalışmalarına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.  
 
Hadrianus Takı’na ilişkin kontrol, çizim, ölçüm, belgeleme ve bilimsel çalışmalara devam 
edilmiştir. 
 
9 Ağustos 2017 (Çarşamba) 
Beycik mahallesi girişinde tarla çitinin hemen kenarında, terasların içinde kireç taşından 
yapılmış defineciler tarafından üç parçaya ayrılmış semerdam kapaklı lahit parçası tespit 
edilmiş. Lahdin teknesi kötü şekilde tahrip edilmiş ve etrafa dağıtılmıştır. Uzunluğu kesin 
olarak saptanamamakla birlikte 200 m civarında olup genişliği 96 cm yüksekliği ise 1 m’ye 
yakındır (Lat. 36.484434 Long. 30.446565, Yük. 533 m, Sapma Payı 5 m).    

  
 
Beycik mahallesi girişinde yol kenarında bir evin bahçe teli ve girişi etrafından zeytinyağı 
işliği ile ezme taşı ile birlikte birçok antik yapı taşı şipolyen malzeme olarak evin bahçe 
duvarında kullanılmıştır. İşik kireçtaşından yapılmış olup 1.55 cm çapında ve 1 m 
yüksekliğinde ezme taşı 80 cm yükseklinde ve yak 30 cm genişliğindedir (Lat. 36.491688 
Long. 30.439283, Yük. 475 m, Sapma Payı 4 m). 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,108527/antalya-restorasyon-ve-konservasyon-bolge-laboratuvari-.html


  
 
Beycik mahallesine gidilerek Çınaraltı çay bahçesinde, 21. nokta olarak adlandırılan mevkiide 
bir lahdin tabula ansata’sına ait yazıtlı bir fragman tespit edildi. Yak. 40 x40 cm ölçülerinde 
çok kenarlı bir şekilde kırılmış tabula ansata’nın kenarında yunus kabartması yer almaktadır. 
Locus incerta (geldiği lokasyon belli olmayan) fragman üzerindeki yazıtın, fotografları 
çekildi, estambajı alındı ve belgelendi. Yazıttan anlaşılabildiği kadarıyla Aurelius 
preanomen’li (önadlı) ismini bilmediğimiz bir kişi tarafından babasına ve büyük bir olasılıkla 
çocuklarına yaptırılmış bir mezar yazıtının fragmanı yer almaktadır. 
 
Tanım: Kireçtaşından bir lahdin ön yüzüne ait bir parça. Lahdin tabula ansata’sının sağ 
çeyreği korunmuş. Tabula ansata’nın tutacağını bir yunus kabartması süslüyor.  
Buluntu Yeri: Beycik Köyü içindeki Çınaraltı Restoranı’nın pide fırınının duvarında 
devşirme olarak kullanılmış. 5 m hata payı ile Lat.:36.504217, long: 30.424659 
koordinatlarında; 824 m yükseklikte. 

 

Falanca oğlu/kızı falanca (bu mezarı) falanca 
oğlu/kızı Aurelius/Aurelia, ----- babası falanca 
ve[çocukları] falancalar için yaptırdı. . 

Beycik mahallesinde semerdamlı bir lahit kapağı tespit edilmiştir. Podyumlu bir lahit 
platformu bulunan ve yüksek kalite işlenmiş büyük bir olasılıkla tabula ansata’sı üzerinde 
yazıt bulunan lahit teknesi yol kenarında olması sebebiyle, bazılarına göre yol açılırken 
bazılarına göre ise daha sonrasında kepçe tarafından tahrip edilerek ufak parçalara ayrılmış ve 
vandalizme kurban gitmiştir. Şu an itibariyle semerdamlı lahit kapağı tel bahçe duvarının 
içinde yer almaktadır (Lat. 36.504574 Long. 30.424909, Yük. 729 m, Sapma Payı 5 m).  



  
 
Beycik mahallesinde Fırıncık antik kenti istikametinde orman içinde kiteçtaşından yapılmış, 
düzdamlı bir lahit tespit edilmiştir. Lahtin podyumu son zamanlarda define avcıları tarafından 
tahrip edilmiş olmakla birlikte görece iyi korunmuştur. Lahtin tabula ansata’sının bir bölümü 
kırılmış olmakla birlikte on satırlık bir yazıt taşımaktadır (Lat. 36.506506 Long. 30.433069, 
Yük. 751 m, Sapma Payı 4 m). Söz konusu lahdin yaklaşık 50 m kuzeyinde 4 m 
yüksekliğinde ve 8 m genişliğinde kireçtaşından bir kaya tespit edilmiş olup söz konusu 
lahdin buradan kesilerek çıkartıldığı saptanmıştır (Lat. 36.506607 Long. 30.433101, Yük. 743 
m, Sapma Payı 4 m).  
 

  
 
Beycik mahallesinde kireçtaşından yapılmış ve iyi derecede korunmuş semerdamlı (242 cm 
uzunluk, 134 cm genişlik ve 100 m yükseklikte) bir lahit teknesi bulunmuştur. Büyük bir 
ihtimalle kısa süre önce toprak altından çıkartılmıştır. Özel arazi içinde bahçe telinin hemen 
yanında uzanmaktadır. Locus incerta olup yakından getirilmiş olmakla birlikte nereden 
geldiği bilinmemektedir. Etraf aranmış olmakla birlikte olası lahit teknesine ait herhangi bir 
ize rastlanılmamıştır (Lat. 36.508851 Long. 30.427703, Yük. 856 m, Sapma Payı 5 m). 



Beycik mahallesinde kireçtaşından 
yapılmış üst tarafı kırılmış mezar 
yazıtı tespit edilmiştir. Oldukça silik 
durumdaki yazıtın fotoğrafı çekilmiş 
ve belgelenmiş olmakla birlikte 
estampaj alımı ve transliterasyon ve 
çeviri işlemi RTI ve fotogrametrik 
belgeleme yöntemleri yapılarak 
değerlendirilmek üzere önümüzdeki 
günlere bırakılmıştır (Lat. 36.489433 
Long. 30.446565, Yük. 833 m, Sapma 
Payı 15 m). 
 

Eleutheros ve Ailesine İlişkin Mezar 

Yazıtı 

Kireçtaşından mezar taşı. Yazıt taşın üzerine enlemesine yazılmış. Mezar taşı yanlardan ve 

alttan kırılmış.  

Buluntu Yeri: Beycik Köyü’nün kuzey doğusunda, 5 m hata payı ile Lat.:36.511572, long: 

30.426218 koordinatlarında; 906 m yükseklikte. 

 

Falanca oğlu Moles’in çocukları Olymposlu 
falanca ve Demetrios bu mezarı aileleri, 
Demetrios oğlu Moles’in oğlu Demetrios kızı 
Olymposlu Mole ve falanca ile kendileri, 
çocukları ve de torunları için inşa ettiler, 
başka hiçkimseye izinli değildir, eğer başka 
birisi gömülürse, gömüyü yapan kişi kutsal 
Hephaistos’a 500 denaria ödeyecek, (bu 
durumu) haber veren kişi bu paradan üçte 
bir pay alacaktır. 

Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’nden restoratör Ufuk 
Denizli, Perihan Banaz ile yardımcısı tarafından birleştirilen ve kurumaya bırakılan kapağın 
üçüncü kısmı lahit ters çevrilerek yapıştırma çalışmaları tamamlandırılmıştır. Şu an itibariyle 
ters durumda yatırılış halde kurumaya bırakılan kapağın yarın konselidasyonu ve 
konservasyonu yapıldıktan sonra düzeltilecek ve altına bir poydum yapılarak sergilenmeye 
başlanacaktır. 
Nekropolis çalışmaları özelinde 8 Ağustos günü bulunan stele ait belgeleme, envanterleme ve 
tanımla çalışmalarına devam edilmiştir. Aynı zamanda Antalya Antalya Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’nden restoratörlere lahit kapağının 
yapıştırılması sırasında refakat edilmiştir. 

 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,108527/antalya-restorasyon-ve-konservasyon-bolge-laboratuvari-.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,108527/antalya-restorasyon-ve-konservasyon-bolge-laboratuvari-.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,108527/antalya-restorasyon-ve-konservasyon-bolge-laboratuvari-.html


 
 
Akropolis çalışmaları özelinde 3 no’lu kilisenin planının daha iyi anlaşılması ve hassas 
ölçümlerinin yapılması amacıyla iç ve dış duvar kenarlarındaki temizliğe devam edilmiştir.  
 
Polis çalışmaları için kentin Küçük Hamamı’ndaki çizim, belgeleme, hassas ölçüm, plan 
çıkarımı ve kesit çizimleri ile fotogrametrik çalışmalara devam edilmiştir. 
Bunu yaparken Küçük Hamam’a ait 3 boyutlu olarak hazırlanan projelendirme sayesinde yapıda 
istenilen detayda projelendirme imkanı sağlanmış, hatta bu sayede laconium bölümündeki hypokaust 
sistemi tüm detayı ile tariflenebilmiştir. 

 

 
Küçük Hamam’ın hypokaust sistemi üstten ve yandan görünüş  

Terragonal Agora’nın fasadının fotogrametrik çekimleri ve belgelenmesine devam edilmiştir. 
Hadrianus Takı’na ilişkin kontrol, çizim, ölçüm, belgeleme ve bilimsel çalışmalara devam 
edilmiştir. 
Kentteki yazıtların fotogrametri yöntemlerle belgelenme ve araştırılmasına devam edilmiş 
elde edilen verilerin bilgisayar ortamında işlenerek yazıtın 3D hassas modelinin oluşturulma 
çalışmaları yürütülmüştür. 
 
 
 



10 Ağustos 2017 (Perşembe) 
Beycik mahallesindeki dikdörtgen mezar yazıtının estampajı alınmış ve yerinde yazıtın 
transkripsiyonu üzerine çalışılmıştır. Fotograflanan ve belgelen yazıt yerinde 
çözümlenebildiği için RTI ve fotogrametrik çekimlerinin yapılmasına gerek kalmamıştır. 
 
Moles’in Çocuklarına ve Ailelerine Ait Mezar Yazıtı 
Tek kademeli bir podyum üzerine yerleştirilmiş, kireçtaşından, düz kapaklı lahit. Ön yüzdeki 
tabula ansata içinde 10 satırlık yazıt bulunmakta. Lahit teknesi, tabula ansata’nın sol üst 
köşesini de kapsayacak şekilde kırılmış. Bu sebeple ilk üç satırın yaklaşık 7-12 harflik kısmı 
yok. 
 
Buluntu Yeri: Beycik Köyü’nün güney doğusunda, 5 m hata payı ile Lat.:36.506330, long: 
30.432999 koordinatlarında; 552 m yükseklikte. 

 

Falanca oğlu Moles’in çocukları Olymposlu 
falanca ve Demetrios bu mezarı aileleri, 
Demetrios oğlu Moles’in oğlu Demetrios 
kızı Olymposlu Mole ve falanca ile kendileri, 
çocukları ve de torunları için inşa ettiler, 
başka hiçkimseye izinli değildir, eğer başka 
birisi gömülürse, gömüyü yapan kişi kutsal 
Hephaistos’a 500 denaria ödeyecek, (bu 
durumu) haber veren kişi bu paradan üçte 
bir pay alacaktır. 

Beycik mahallesinde gene orman kenarında, podyumlu ve semerdamlı bir lahit teknesi tespit 
edilmiştir. Kaba kireç taşından yapılmış lahdin semerdam kapağı önüne düşürülmüş ve biri 
büyük olmak üzere dört parçaya ayrılmıştır. Tabula ansata’nın içinde yazıtının bulunduğu 
kesin olmakla birlikte kaba bir işçiliğe sahip olması, kireçtaşının granürleri ile zaman ve doğal 
koşulların tahribatı sonucu yazıtın okunabilmesi mümkün görülmemektedir. Lahit ve teknesi 
belgelenmiş ve tanımları ile fotoğrafları çekilmiştir. 

  
 
 



Beycik mahallesinde dün orman içinde tespit ettiğimiz düz damlı lahdin fotoğrafları çekilmiş, 
estampajı alınmış ve tabula ansata’sının bir bölümü kırılmış olmakla birlikte büyük ölçüde 
çevirisi yerinde yapılmıştır. Yazıtlara ait incelemeler epigrafi ekibi tarafından çalışılmaya 
devam edilecektir.  
Antalya Restorasyon ve Konservasyon 
Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’nden 
restoratör Ufuk Denizli, Perihan Banaz 
ile yardımcısı tarafından birleştirilen 
ters çevrilerek kurumaya bırakılan 
figürlü lahit kapağı kuruduktan sonra 
tekrar düzeltilmiştir. Akabinde gerek 
lahdin birleşim noktaları kırılma ihti-
mali yüksek olan çatlaklar dolgu 
malzemesiyle yapıştırılarak lahit kapa-
ğının konsolidasyonu yapılmıştır. Bu 
sırada nekropolis araştırma ekibi 
tarafından kapağın tekrar fotogramet-
rik çekimleri yapılmıştır. 
Polis çalışmaları sırsında Küçük Ha-
mamın ölçüm eksiklikleri tamamlanmış, dronla havadan ve yerden fotogrametrik çekimlerine 
devam edilmiştir.  
Hadrianus Takı’na ilişkin kontrol, çizim, ölçüm, belgeleme ve bilimsel çalışmalara devam 
edilmiştir. 
Ekolojik çalışmalar özelinde, Phaselis kumsallarındaki Kelonya Midas türü deniz 
kaplumbağaları17 ile floral18 ve faunal19 ekipleri kentin ekoloji ve çevresiyle ilinti 
araştırmalara devam etmişlerdir.  
 

  
Phaselis Güney Limanı kumsalı ve Kelonya Midas Yuvası 

Akropolis çalışmaları özelinde 3 no’lu kilisenin planının daha iyi anlaşılması ve hassas 
ölçümlerinin yapılması amacıyla iç ve dış duvar kenarlarındaki temizliğe devam edilmiştir.  
                                                 
17 Phaselis, Bostanlı kumsalının batı bölümünde ergin birey çıkışlarının ve yavru çıkışlarının gerçekleşeceği 
tahmin edilen 15 Mayıs ile 15 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılan arazi ve ön çalışmada toplam 10 adet yuva 
tespit edilmiştir. Daha detaylı bilgi için bk. Bostanlık Koyu Kumsalı’nda (Phaselis/Antalya) 2017 Yılı Yaz 
Döneminde Deniz Kaplumbağası Populasyonlarının İzlenmesi Raporu.  
18 Phaselis kenti floral araştırmaları hakkında detaylı bilgi için bk. Phaselis Antik Kenti ve Çevresinin Botanik 
Buluntuları Raporu.  
19 Daha detaylı bilgi için ayrıca bk. Phaselis, Ornitho, Herpeto ve Memeli Raporları. 
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11 Ağustos 2017 (Cuma) 
Akropolis çalışmaları özelinde şimdiye kadar elde edilen verilerin topografik haritaya işlenme 
çalışmaları yürütülmüştür. 

Hidrografi çalışmaları dahilinde akropolis üzerinde yer alan sarnıçların tipolojileri üzerine 
çalışmalara başlanmış ve gerek yabani hayvan gerekse akropolis’i ziyaret eden yerli yabancı 
ziyaretçilerin herhangi bir kaza yaşamamaları için sarnıçların ağız kısımlarıyla yakın 
çevrelerinde bitki temizliği yapılmıştır. Bugün itibariyle 7 sarnıç ve çevresi temizlenmiştir. 
 
Hadrianus Takı’na ilişkin kontrol, çizim, ölçüm, belgeleme ve bilimsel çalışmalara devam 
edilmiştir. 
Polis çalışmalarında Küçük Hamam’ın farklı sistemlerle elde edilen ölçüm sonuçları 
değerlendirilerek bilgisayar ortamında son derece hassas sonuçlara ulaşılmış ve 3 boyutlu hale 
getirilmiştir. Bu şekilde yapının çizim ve planları çıkartılmış ve rölöve ve restitüsyon 
çalışmalarına başlanmıştır. 

 
             Küçük Hamam’ın hypokaust sisteminin 3 Boyutlu Görünümü 

 
Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından birleştirilen 
ve kosolidasyonu yapılan lahit kapağının her tarafındın 3 boyutlu fotogrametlik çekimleri 
yapılarak belgelenmiştir. Ayrıca birkaç nekropolis araştırmaları sırasında ele geçen figürlü 
stelin fotogrametrik çekimlerine ofiste devam edilmiştir. 
 
12 Ağustos 2017 (Cumartesi) 
Yöre sakinlerinden alına bilgiler ışığında Phaselis ekibine ait tekneyle Tekirova’dan hemen 
sonraki koylardan biri olan ve Tekirova Bükü’ne (yerel halk tarafından Teke Taşağı olarak 
bilinir) gidilerek incelemeler yapılmıştır20. Koyun kumsalının hemen bitiminde tonozlu ve 
yapı malzemesi ile inşa tekniği açısından MS XI. yüzyıla tarihlendirilebilecek bir kilise 
kalıntısı tespit edilmiştir. Alana getirilen hassas ölçüm aletimiz (Corse) yakında herhangi bir 
baz istasyonu olmadığından ve kilise zaman içinde yoğun bitki örtüsü ve ağaçlar tarafından 
kaplandığından kullanılamamıştır. (Lat. 36.469196, Long. 30.506589, Yük. 3 m, Sapma payı 
4 m). Geç antikçağ uzmanları tarafından çalışılan yapının, krokisi ve planı çıkartılmış ve alan 
çevresinde araştırmalar gerçekleştirilmiştir.     

                                                 
20 Yerel halktan alınan bilgiler doğrultusunda 2017 yüzey çalışmaları çerçevesine, Phaselis’in territorium sınırına 
yakın bölgedeki Tekirova Bükü de dâhil edilmiştir. Halk arasında ve turizm camiasında farklı isimlerle anılan 
koy Tekirova Belediyesi’nden alına bilgiye göre Tekirova Bükü olarak adlandırılmaktadır, Tekirova İlçesinin 
güneyinde yer alan koya, deniz yolu dışında, Tekirova’nın güneyindeki oteller bölgesinden ayrılan, yaklaşık 5,5 
kilometrelik orman yolu ile ulaşmak mümkündür. Daha detaylı bilgi için ayrıca bk. 2017 Yılı Phaselis Yüzey 
Araştırması Doğu Roma (Bizans) Çalışmaları Raporu. 
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Yapı çevresinde yapılan incelemeler sırasında ilk kilisenin yak. 150 m batısında şose yolun 
hemen yanında duvarları sıvayla kaplı ve yer yer üzerinde bitki ve hayvan motifleri olan bir 
manastır kompleksini andıran bir yapı tespit edilmiştir. Sahile doğru inen şose yolun yapımı 
sırasında belirli ölçülerde tahrip edilmiş yapı, sonrasında zaman, doğa ve insan tahribatına da 
maruz kalmıştır. Alana getirilen hassas ölçüm aletimiz (Corse) yakında herhangi bir baz 
istasyonu olmadığından ve kilise zaman içinde yoğun bitki örtüsü ve ağaçlar tarafından 
kaplandığından kullanılamamıştır. Geç antikçağ uzmanları tarafından çalışılan kompleksin, 
krokisi ve planı çıkartılmış ve alan çevresinde araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
yapılara ait bilimsel çalışmalara araştırma istasyonumuzda devam edilmek üzere son 
verilmiştir. 
Tekirova Bükü Yüzey Çalışmaları: 
Söz konusu mevkide yapılan yüzey çalışmaları daha önce bölge halkından alınan bilgilerin 
doğruluğunu sınamak açısından olumlu sonuç vermiştir. Buna bağlı olarak Tekirova 
Bükü’nde Bizans dönemine tarihlenebilecek iki adet yapı tespit edilmiş ve belgelenmiştir. Bu 
yapılardan ilki sahilde kıyı kenar çizgisine çok yakın konumdaki çifte şapel, diğeri ise bu 
yapıya yaklaşık 150 m. kuzeybatısında yer alan bir başka mimari yapıdır. Diğer yapı işlev 
açısından tanımlanamadığı için 1 no.lu yapı olarak adlandırılmıştır. Sahilde yer alan çifte 
şapel koordinat sisteminde 36.469223 ve 30.506608 değerlerine sahiptir. 1 no.lu yapının 
bulunduğu alanda GPS, GNSS ve GSM verisi için gerekli uydu ve baz istasyonu sinyalleri 
bulunmadığından şapelin koordinatlarını elde etmek mümkün olamamıştır. Bununla beraber 
yapı, Tekirova’ya ulaşımı sağlayan orman yolunun deniz seviyesine indiği noktadan yaklaşık 
95 m. içeride ve batıdadır. Ayrıca orman yolunun kuzeyinde ve yol kotundan 3 m. 
yukarıdadır. 
Çifte şapel: 
Yapı topluluğu yukarıda da değinildiği gibi kıyı kenar çizgisine çok yakın, ağaçlık ve çalılık 
bir alanda yer almaktadır (şek. 17). Yan yana ve farklı dönemlerde inşa edildiğini 
düşündüğümüz iki adet şapel ve çevresindeki yıkıntı molozları buradaki yapı faaliyetinin 
yalnızca iki adet şapel ile sınırlı olmadığını düşündürmektedir. Bununla beraber muhtemel 
duvarlar, moloz ve toprakla kaplı olduğundan plan için veri elde edilememektedir. Doğu – 
batı doğrultulu iki şapel yüzeyde elde edilebilen veriler ışığında, doğu – batı ve güney – kuzey 
akslarında 15,47 x 12,20 metre ölçülerine sahip bir alana yerleşmektedir. Şapeller dizilim 
durumuna göre “kuzey şapel” ve “güney şapel” olarak adlandırılmıştır. 

  
 
Kuzey Şapel: 
Kuzey şapel doğu batı doğrultusunda yöneliş göstermektedir. Yapıya narteksten geçilerek 
giriş yapıldığı anlaşılmaktadır. Narteksin yalnızca güney duvarının bir kısmı günümüze 
ulaşmıştır. Güney duvarın güneybatı köşesi de görülebilmektedir. Buna dayalı olarak 
narteksin batısında da bir mekan olduğu anlaşılmaktadır. Narteksin batısındaki mekanın işlevi 
hakkında fikir yürütmek için yeterli veri olmasa da, seçenekler arasında dış narteks ve/veya 
atrium bulunmaktadır. Narteksten naosa geçişi sağlayan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. 



Yapının naosu tek mekânlı ve doğu – batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olup 9,57 x 3,95 
metre ölçülerine sahiptir. Doğuda ise, dıştan ve içten yuvarlak planlı bir apsis günümüze 
oldukça tahrip olarak ulaşabilmiştir. Apsis dıştan vurgulu olarak düzenlenmiştir. Şapelin 
kuzey duvarının kuzey doğu bölümü görülememektedir. Bu nedenle naosun dışarıyla ilişkisini 
sağlayan batıdaki kapıdan başka bir giriş açıklığı olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Ayrıca 
kuzey şapelin güney duvarında, Kuzey ve Güney şapellerin naosları arasındaki organik 
bağlantıyı sağlayacak bir geçiş de bulunmamaktadır.  
Kuzey şapelde dikkate değer önemli unsurlardan biri duvar kalınlıklarıdır. Bölgede Erken 
Bizans dönemine tarihlenen yapılarda duvar kalınlıkları 0,60 m. civarındadır. Kuzey şapelde 
gözlemlenen duvar kalınlıkları ise 0,90 m. ile 1,00 m. arasında değişmektedir. Tek mekânlı 
küçük bir yapıda bu kadar kalın duvarların bulunması örtü sistemini farklı düşünmek 
gerektiğini işaret etmektedir. Özellikle duvarların kalın olmasıyla naosun dar yapısı şapelin 
örtü sisteminin tonoz olduğunu düşünmeye sevk etmektedir. 
Kuzey şapelde kullanılan inşa malzemesi moloz taş bağlayıcı malzeme ise kireç harcıdır. 
Bunun dışında yapının apsis dış cephesinde taş – tuğla düzenli almaşık tekniğin kullanıldığı 
gözlemlenmektedir. 

 
Tekirova Bükü çifte şapel. Kuzey ve güney şapeller, doğuya bakış. 
Güney Şapel: 
Güney şapelden günümüze ne yazık ki çok fazla bir şey ulaşamamıştır. Yapının yalnızca 
kuzey şapele bitişik olarak inşa edilmiş olan kuzey duvarı ve apsisin bir kısmı ulaşabilmiştir. 
Elde edilebilen veriler ışığında bu yapının da kuzey şapel gibi tek mekânlıdır. Güney şapelin 
tamamına ilişkin veri olmadığından naosun ölçüleri tam olarak anlaşılamamakla beraber,  
doğu – batı, kuzey – güney aksında 5,25 metre genişliğe sahip olduğu söylenebilir. Doğu – 
batı aksında ise naos 9,55 metrelik bir bölüm izlenebilmektedir. 
Güney şapelin diğer birimlerine, giriş ve pencere açıklıklarına dair bir veri bulunmamakla 
beraber, yapının doğu – batı doğrultusunda dikdörtgen bir naosu olduğu ve naosun doğuda 
içten yuvarlak planlı bir apsisle sonlandığı anlaşılmaktadır. Apsisin dış cephesi kuzey apsisle 
birleşen düzensiz bir duvarla ilişkilidir. Bu nedenle apsis dıştan görülememektedir. 



Güney şapelin naosunda ve kuzey duvara bitişik olarak düzenlenmiş, 050 m. genişliğinde bir 
oturma sekisi bulunmaktadır. Ayrıca aynı duvarda tahrip olmasına rağmen dikdörtgen planlı 
olduğu anlaşılan bir adet niş de elde edilen veriler arasındadır. 
Çevresel verilerden anlaşıldığı kadarı ile batı – güneybatısı özellikle yağış mevsiminde 
bataklığa dönüşmektedir. Bu nedenle yapı yüksek miktarlarda neme ve hatta suya maruz 
kalmakta ve tahribata açık hale gelmektedir. Ayrıca alan mesire yeri olarak kullanıldığından 
yapıda suni tahribat ve kirlenme de teşhis edilmiştir.  
1 No.lu Yapı: 
Tekirova Bükü’ndeki bir başka çalışma alanı ise, çifte şapelin yaklaşık 150 m. kuzeybatısında 
bulunan ve 1 no. ile adlandırılan yapıdır. Söz konusu yapının işlevi belirlenemediğinden 1 
no.lu yapı olarak adlandırılmıştır. 1 no.lu yapı Tekirova’ya ulaşımı sağlayan orman yolunun 
deniz seviyesine indiği noktadan yaklaşık 95 m. içeride ve batıdadır. Ayrıca orman yolunun 
kuzeyinde ve yol kotundan 3 m. yukarıdadır, olasılıkla orman yolunun açılma çalışması 
sırasında tamamına yakını tahrip olmuştur. Bu gün yüzeyde üç farklı mekânı sınırlayan 
duvarların bir kısmı görülebilmektedir. Söz konusu mekânların tamamı, doğu – batı ve kuzey 
– güney akslarında 16,26 x 6,05 m. ölçülerinde bir alan üzerine oturmaktadır. Bunlardan m1 
ve m2 doğu – batı aksında 3,45 ve 6,35 m. ölçülerine sahiptir. M3 ise biraz farklı bir karakter 
arz etmektedir. Söz konusu mekânın batı duvarı, m1 ve m2’nin kuzey cephe duvarından köşe 
yaparak, m3’ü kuzeye doğru 3,65 m. büyütmektedir.  

 
Tekirova Bükü Mimari yapı. M3 Kuzeybatıya bakış 
M3’ün günümüze ulaşabilmiş tek duvarı olan kuzey duvar yapının özellikleri hakkında bazı 
bilgiler vermektedir. Bunların ilki mimari özellikleri hakkındadır. Kuzey duvarda izlenebilen 
iki payanda bulunmaktadır. Bunlardan kuzey batı köşeye bitişik olan dörtgen kesitlidir. İkinci 
payanda ise, kuzeybatı köşedekinin doğusunda ve aynı aksta yer almaktadır. Doğuda yer alan 
paye ise kuzeyden güneye doğru kademeli olarak daralmaktadır. Bu düzenleme kuzey 
duvarda dikdörtgen planlı bir niş oluşmasına imkân sağlamıştır. Ayrıca bu durum iki 
payandanın doğu-batı atılımlı bir kemer olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca doğu 
payandanın dar kademesinin de kuzey güney atılımlı bir kemer için düzenlendiği açıktır ki, bu 
durum bir önceki düşünceyi destekler niteliktedir. Diğer önemli özellik ise, m3’ün 



duvarlarının iç yüzlerinde görülen duvar boyası kalıntılarıdır. Bu kalıntılar hem batı hem 
kuzey duvarlarda hem de kuzeybatı köşede yer alan payanda üzerinde görülebilmektedir.  
Duvar resimlerinde kullanılan renkler sarı, yeşil ve bordodur. Duvarlardaki izlere dayalı 
olarak, yüzeylerin bordo renkli bordürlerle panolara ayrıldığı anlaşılmaktadır. Panoların ise, 
stilize bitkisel motifler kıvrım dallar ve spirallerle bezendiği anlaşılmaktadır.  

  
 
Yapılan çalışmalar sırasında 1 no.lu yapının bu üç mekândan oluşmadığı kuzey ve güney 
doğuda belgelenen duvarlar nedeniyle anlaşılmaktadır. Ancak duvarların tanımlamaya yete-
cek miktarda günümüze ulaşmaması olası mekânların ilişkileri ve özellikleri hakkında veri 
elde etmeyi engellemektedir. 

Yapıda kullanılan inşa malzemesi moloz taştır, bağlayıcı malzeme olarak da kireç harcı 
kullanılmıştır. 

Teritoryal ve epigrafi ve nekropolis ekiplerimiz tarafından ekiplerimiz tarafından önceki 
senelerde başladığımız Kemer ilçesi, Gedelma mahallesi ve çevresinde sürdürdüğümüz 
araştırmalara devam edilmiştir. Geçen sene itibariyle üzerinde çalışıp ölçümlerini aldığımız ve 
RTI’ını yaptığımız Beşiktaş ve çevresindeki materyal kültür kalıntıları tekrar yerinde 
incelenmiştir21. Lahte ait yazıt yerinde tekrar değerlendirilmiş ve lahdin fotogrametrik hassas 
çekimleri yapılarak belgelenmesi yapılmıştır. Ayrıca söz konusu lahitle ilişkilendirilen çiftlik 
evinin de planı çıkartılmış ve konu üzerindeki detaylı çalışmalara araştırma istasyonunda 
devam edilmek üzere geri dönülmüştür. 

                                                 
21 Beşiktaş mevkiinde bulunan lahit mezar; tekne, yerinden kay(dırıl)mış kapak ve podyum olmak üzere üç 
parçadan oluşmaktadır. Tekne podyum üzerinde, kapak ise teknenin önünde yerde ters durur vaziyettedir. 
Podyum bloklarının bir kısmı tekne ile kapak arasında dağınık olarak bulunmaktadır. Kireçtaşı malzemeden 
üretildiği için taşın yüzey dokusunda bozulmalar meydana gelmiş yer yer küçük kırıklar ve çatlaklar oluşmuş 
ancak genel görüntü itibariyle tüme yakın oranda korunmuştur. Tekne 2.30 m boy, 1.13 m en ve 1.27 
m’yükseklik ölçülerinde in-situ konumunda ve doğu-batı doğrultuludur. Lahit kapağı 2.45 m boy, 1.25 m en ve 
0.73 m yükseklik ölçülerinde, kırma çatı fomundadır. Tekne ve kapak kireçtaşı malzemeden üretildiği için yüzey 
dokusunda bozulmalar meydana gelmiş yer yer küçük kırıklar ve çatlaklar oluşmuştur ancak genel görüntü 
itibariyle tüme yakın korunmuşlardır. Teknenin bir uzun yüzü ve iki dar yüzü bezenmiş, arka yüz işlenmeden 
kabaca tıraşlanarak bırakılmıştır. Lahit kapağının bir uzun yüzü üzerinde, gövdesi profilden yüzü ise cepheden 
verilmiş ayakta duran bir aslanın sağ kolu ile boğayı yakaladığı sahne kabartma olarak işlenmiştir. Kapaktaki bir 
diğer bezeme örgesi de yüzeyden görülebilen akroterlerden birinde yer alan palmet bezeğidir. Üç yapraktan 
oluşan açık palmet bezeğinin yaprakları köşe akroterini kaplayacak şekilde yerleştirilmiştir. 
 



 
Beşiktaş mevkiindeki Lahit mezar genel görünüm 

 
Ardından Gedelma mahallesinde Mustafa amcanın evine gidilmiş ve orada yapılanan 
incelemeler sırasında devşirme malzeme olarak kullanılan büyük ölçüde tam olarak korunmuş 
bir su künkü tespit edilmiştir. Söz konusu künkün totografları çekilmiş ve fotogrametrik bel-
gelenmesi gerçekleştirilmiştir. Ardından hidrografi ekibi tarafından çalışılmak ve korunmak 
üzere araştırma istasyonumuza getirilmiştir22.  

 
Künk (Tubuli Fictilos) 

Pişmiş toprak  Env. No: PHA 17-2 

 
Ölçüleri : en: 17,2 cm, boy: 36.3 cm, 

kal.: 4.5 cm Çap: 18,2 cm. 

Tanım: Kapalı boru sitemine ait, açık kiremit rengi pişmiş topraktan yapılmış künk. Eser tüm 
oranda korunmuş haldedir bu nedenle su temin hattında kullanılan malzemenin niteliğine 
ilişkin veri sunması açısından önem arz etmektedir. Künkün iki ucunda, suyun geliş ve gidiş 
yönüne göre yerleştirilen ve diğer künkler ile birleştirilmesini sağlayan (dişi, erkek) geçmeler 
korunmuş haldedir. Erkek geçmenin duvar kalınlığı 1.8 cm çapı 12 cm ve künkten çıkma 
yapan yüksekliği 3.3 cm’dir. Dişi geçmenin duvar kalınlığı 1.6 cm çapı 13.2 cm ve künkün bu 
geçmeden itibaren yüksekliği 4.3 cm’dir. Künkün erkek geçme bölümünde çapı 17.5 cm dişi 
geçme bölümünde çapı 17.7 cm’dir. Künkün dişi geçme bölümündeki hafifçe genişleyen form 
dışardan bakıldığında da izlenebilmektedir. Aynı bölümde ağız kenarı çevresinde harç benzeri 
bir malzemenin kalıntıları görülmektedir. Eserin iç ve dış yüzeyinde yaklaşık 1 cm 
genişliğinde ardışık devem ederek yüzeye yumuşak bir engebe kazandıracak oranda yükselen 

                                                 
22 Söz konusu künk daha sonradan araştırma temsilcimizle birlikte araştırmamız sonunda (18 Ağustos 2017 
Cuma) Antalya Müzesi’ne teslim edilmiştir. Ayrıca bk. Phaselis antik kenti ve teritoryumu 2017 yılı arkeolojik 
yüzey araştırması envanter fişi, envanter no: PHA 17-2.  



spiraller eser gövdesinin içinde ve dışında mevcuttur. Dış yüzey yer yer ince bir yosun 
tabakası ile kaplanmıştır. Ağız kısmındaki birkaç kırık ve eksik nokta dışında künk tüm 
oranda ele geçirilmiştir. 

Hadrianus Takı’na ilişkin kontrol, çizim, ölçüm, belgeleme ve bilimsel çalışmalara devam 
edilmiştir. Farklı restorasyon guruplarına ve Phaselis kazısı restorasyon ekiplerince yerinde 
gözlemler ve konsültasyon yapılmıştır. 

Polis çalışmalarında 3 boyutlu hale getirilerek belgelenen Küçük Hamam’ın rölöve ve 
restitüsyon çalışmalarına devam edilmiştir. 

13 Ağustos 2017 (Pazar) 
Tatil. 
 
14 Ağustos 2017 (Pazartesi) 
Akropolis çalışmaları özelinde 3 no’lu kilisenin planının ve yapı elemanlarının ölçüm ve plana 
işleme çalışmasına devam edilmiştir. 
Akropolis üzerindeki hidrografik çalışmalara devam edilmiştir. Yukarı kent üzerindeki 
sarnıçların tipolojilerinin belirlenmesi ve etrafının temizlenerek olası hayvan ve ziyaretçinin 
kazayla içlerine düşmesi engellenmeye çalışılmıştır. Bu şekilde akropolis üzerindeki sarnıçlar 
belirlenerek coğrafi koordinatları alınmaya ve topografik haritaya ekleme başlanmıştır. Bir 
sonraki aşamada ise, sarnıçların ölçüleri belirlenerek üzerlerine demir kafes yaptırılarak 
kapatılacaktır.  
Teritoryal çalışmalar özelinde Gedelma civarındaki arkeolojik buluntuların saptanma ve 
belgelenmesine yoğunlaşılmıştır. Ardından Üçoluk mevkiinde tespit edilen lahitlerin, 
transliterasyon ve çeviriyle ve fotogrametrik çekimlerine ve belgeleme çalışmalarına 
başlanmıştır.   
Polis çalışmaları özelinde Küçük Hamam, Latrina ve Tetragonal Agora’nın temizlik, plan, 
ölçüm, çizim ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. 
Bu sırada Küçük Hamam’ın cephelerine ait taş çizimleri de çıkartılmıştır23. 
 
Hadrianus Takı’a ait belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. 
 
15 Ağustos 2017 (Salı) 
Akropolis çalışmaları özelinde 3 no’lu kilisenin planının ve yapı elemanlarının ölçüm ve 
plana işleme çalışmasına devam edilmiştir. 
Akropolis üzerindeki hidrografik çalışmalara sarnıçların tespiti, tipoloji ve belgeleme çalış-
ması, temizlenmesi, coğrafi koordinatları ve topografik haritaya ekleme faaliyetlerine devam 
edilmiştir.  
Teritoryal çalışmalar özelinde Üçoluk mevkiinde tespit edilen lahitlerin, transliterasyon ve 
çeviriyle ve fotogrametrik çekimlerine ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir.   
Polis çalışmaları özelinde Küçük Hamam, Latrina ve Tetragonal Agora’nın temizlik, plan, 
ölçüm, çizim, koordinat alımı ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir 
Hadrianus Takı’a ait belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. 
Kentin 3D görselleştirme çalışmaları ve animasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
 
16 Ağustos 2017 (Çarşamba) 
Kentin 3D görselleştirme çalışmaları ve animasyon çalışmalarına devam edilmiştir. 
Hadrianus Takı ve Tiyatroya ilişkin belgeleme ve görselleştirme çalışmaları yapılmıştır. 
                                                 
23 Daha detaylı bilgi için ayrıca bk. Küçük Hamam Çalışmaları Raporu. 



Teritoryal çalışmalar özelinde Üçoluk mevkiinde tespit edilen lahitlerin, transliterasyon ve 
çeviriyle ve fotogrametrik çekimlerine ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Yörede 
yer alan lahit tekneleri üzerindeki kabartmaların ve insizasyonların görünür ve belgelenebilir 
hale getirilmesine çalışılmıştır. 
Akropolis üzerindeki hidrografik çalışmalara sarnıçların tespiti, tipoloji ve belgeleme 
çalışması, temizlenmesi, coğrafi koordinatları ve topografik haritaya ekleme faaliyetlerine 
devam edilmiştir. Şimdiye kadar toplamda 22 adet sarnıcın çevresi temizlenmiş ve akropol 
üzerinde son derece geniş kapasiteye sahip kamusal kullanıma ait bir sarnıç tespit edilmiş ve 
topografik haritaya işlenme çalışmaları yürütülmüştür. 
Kuzeydoğu nekropolis’te cennet koyu yakınlarındaki yapı kalıntısının plan ve kesit çekimleri 
yapılmış ve topografik haritaya işleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Polis çalışmaları özelinde Küçük Hamam’a ait çizim ve belgeleme çalışmalarına devam 
edilmiştir.  
Tetragonal Agora’nın fasad ve taş çizimine başlanmıştır. 
Teritoryal çalışmalar özelinde Üçoluk mevkiinde tespit edilen lahitlerin, transliterasyon ve 
çeviriyle ve fotogrametrik çekimlerine ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Şimdiye 
kadar elde edilen lahitler üzerindeki yazıtlara ait çeviri ve transliterasyon çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.    
 
17 Ağustos 2017 (Perşembe) 
Teritoryal çalışmalar özelinde Kemer İlçesi Beycik mahallesi istikametinde araştırmalar 
yürütülmüştür. Antalya – Kumluca karayolunun Beycik sapağının hemen üstünde 356 m 
yükseklikteki anakaya kütlesinin üzerinde 4 m x 8 m ölçülerinde bir gözetleme istasyonu 
tespit edilmiştir. Karayoluna yapılan genişletme çalışmaları sırasında ağaç kesimi ve dozerle 
temizleme sırasında bilinçli olarak dozerci tarafından duvarlarından bir tahrip edilmiş ve 
köşesi kazılmıştır. Yapıya ait mimari bloklar özelinden yapılan değerlendirmelere göre Roma 
öncesi (Hellenistik-Klasik?) döneme tarihlendirilebilecek kireçtaşından yapılma yaklaşık 1 m 
x 60 cm ölçülerinde şekilsiz taşlardan inşa edilmiştir. Odanın içinde ve çevresinde az sayıda 
kaba ve orta düzeyde devetüyü renginde seramik parçaları da bulunmuştur. Ancak 
seramolojiden yola çıkarak herhangi bir tarihlendirme yapabilmek imkan dahilinde değildir. 
Söz konusu gözetleme istasyonu büyük ihtimalle Phaselis – Olympos ve Fırıncık (Laodikeia?) 
yol güzergahını izleyen tahkimli bir lokasyon üzerinde konuşlandırılmıştır. 
Lat.:  36.483587 
Long.: 30.453855    sapma payı 5 m 
Antalya – Kumluca karayolundan Beycik 
mahallesine çıkarken 536 m yükseklikte 
(Lat.: 36.484359, Long. 30.450121; 5m 
sapma payı) anakaya üzerinde iyi 
derecede tahkim edilmiş, yak. 70 cm 
genişliğinde duvar enine ve yer yer 2.5 
m’yi aşan duvar yüksekliğine ulaş tek ve 
çok odalı teraslanmış evlere sahip 
yerleşim tespit edilmiştir. Kireç 
taşlarından orta ölçekte şekilsiz taşlar 
kireç harcıyla kullanılarak duvarlar inşa 
edilmiştir. Roma Dönemi’ne tarihlemek 
mümkündür ve tek evreye sahiptir. Erken 
ve geç dönemlerde kullanılmamış görünür. Yapı kompleksinde doğal ve zamana ait tahribat 
bulunmaktadır. Yapı kompleksinin çevresinde topografyaya uygun olarak düzinelerce teras 
yer almaktadır. Ancak topografyanın sarplığından ötürü teraslar kısa aralıklarla inşa edilmiş 

 



(yak. 3 m) görünür. Yapı kompleksinin tahkimli konumu ve lokasyonu göz önüne alındığında 
hem savunma hem de üretim amaçlı kullanılmış olabileceği düşünülmüştür. Bir yandan da 
Phaselis –Olympos ve Fırıncık (Laodikeia?) arasındaki bu kompleksin bölgelerarası yol 
ağıyla bağlantılı olabileceği ve olası durumlarda gözetleme ve haberleşme amacıyla da 
kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Alanda herhangi bir işlik tespit edilememiştir. 
Ancak kompleksin alt teraslarında kış aylarında aktif olabilecek bir kaynağa ait izler yer 
almaktadır.  

  
Polis çalışmaları özelinde Küçük Hamam ve Tetragonal Agora içinde temizlik çalışmaları 
yürütülmüştür.  
Mimari ekipler ve kentin 3D modelleme çalışmaları özelinde Hadrianus Takı’a ait belgeleme 
çalışmalarına devam edilmiştir. 
Domitianus Agora’sının hemen arkasında geç antikçağa tarihlenen 2 ya da 3 katlı olabilecek 
henüz işlevi tam olarak belirlenemeyen yapı kompleksinin plan, çizim ve ölçüm çalışmalarına 
başlanmıştır. 
Epigrafik çalışmalar özelinde Üçoluk mahallesindeki Ekizce mahallesi ile Tahtacı mezarlığı 
araştırılmıştır. Mezarlıkta tanrı Ares’e adanmış çok sayıda adak yazıtı tespit edildi24 ve 
transliterasyon, belgeleme ve çeviri çalışmalara devam edildi.  

                                                 
24 Phaselis teritoryumu içerisinde yer alan Ekizce/Sedir Yaylası’nda 36°43’28 Kuzey ve 30°26’34 Doğu 
koordinatlarında Tahtacı Mezarlığı olarak bilinen bölgede Tanrı Ares için bir kült yeri tespit edilmiş ve bu 
alanda keşfedilen yazıtlar kayıt altına alınmıştır. Tanrı Ares görüldüğü üzere Phaselis Teritoryumunda yer alan 
bu bölge için önemli bir tanrıdır. Geçen yılki çalışmalarımızda Üçoluk Yaylası Mizir mevkiinde Hüseyin 
Yazır’ın ev duvarına örülü olarak tespit ettiğimiz ve yine tanrı Ares’e adanmış olan yazıt da bunu açıkça ortaya 
koymaktadır. Ekizce’de ele geçen yazıtlarda tanrı, duaları işiten epithetinin yanı sıra μέγας Ἄρης (güçlü Ares) 
olarak adlandırılırken, Mizir mevkiinde μείζων Ἄρης (daha güçlü Ares) olarak nitelendirilmiştir. Mizir’daki 
yazıtların adandığı Irmak tanrı ποταμὸς Μειζοάρης de adını buradan almaktadır. Daha detaylı bilgi aiçin ayrıca 
bk. Epigrafi Çalışmaları Raporu. 



 
Ekizce 

Adak Yazıtı Parçası 
Kireç taşından alttan ve üstten profillendirilmiş fakat üst sağdan ve alt sağdan kırılmış yazıtın 
görülebilir 5 satırı bulunmaktadır.  

 

 
ΑΛΟ.Χ[- - - - ]* 

2 ΧΑ.Ο [- - - -  -] 
Ἂρῃ εὐ[χήν] 

4 Ε.ΟΙΑ 
ΒΑ.ΜΟ. 

Çeviri: [- - - - - - ] Ares için adağı (sundu) 
 

 
 
 

  
Adak Yazıtı Parçası 
Kireç taşından her tarafından kırık olmakla birlikte bir kelime bütünlüğü 
oluşturulmamaktadır. 

 

CΛΟ[- - - - - - ]* 

2 Φ[-]ΧΟ [- - - - -] 
            MO 

*Σλουνις 

 
 
Adak Yazıtı Parçası 
Kireç taşından olan fragmanda sadece 3 harf okunabilmektedir. 



 

[- - ]ΤΡΩ[- - - ] 
 

 
Adak Yazıtı Parçası 
Kireç taşından yapılan küçük adak yazıtın 6 ya da 7 satırlık olduğu düşünülmektedir.Yazıtlı 
yüzey oldukça yıpranmış halde, alttan ve üstten profillendirilmiştir.  

 

 
Λ[- - - -]Ο 

2 [- - ]Μ[- - -] 
 [- - - - - - ] 
4 [- - - -]ΛO 
6 ΙΟ. .Ω. . 
 

  
Tanrı Ares’e Adak 
Kireç taşından yapılan adak yazıtın 5 ya da 6 satırlık olduğu düşünülmektedir. Yazıtlı yüzey 
oldukça yıpranmış halde, ilk satır tam okunmakla birlikte alttan ve üstten profillendirilmiş; alt 
ve üst profil kırık.  

 

Ἐπηκόῳ 
2 ΓΑ[- -]ΟΧ[- -] 

ΛΟ [- - -] Ν 
4 [- - - - - - ] 

[- - - - - - -] 
 
 [- - - - - - ] Epokoos için [adağı] (sundu). 
 

Onialis’in Ares Megales için adağı  
Kireç taşından yapılan adak yazıtın oldukça itinalı yazılmış 4 satırdan oluşmaktadır.Alttan ve 
üstten profillendirilmiş; üst profil kırık haldedir.  

 

[Ἂ]ρῃ Μεγάλῳ 
2      εὐχήν 
 Όνιαλὶς Πρε- 
4     πελάου 

 
Prepelaos oğlu Onialis, Ares 
Megales için adağı (sundu). 
 

Kallineikos (?) ve arkadaşlarının Tanrı Ares’e adağı  
Kireç taşından yapılan adak yazıtın oldukça 3 satır okunabilmektedir. Alttan profillendirilmiş; 
üst sağ profil kırık haldedir.  



 

 
[Οἱ σὺν ----] 
ΛΙΝΕ [- -  ἑ-] 

2 ταῖροι [Ἄρῃ] 
  εὐχήν 

 
Καλ]│λινε[ίκῳ ? 
Çeviri: Kallineikos ve arkadaşları Ares’e 
adadı. 
 

 
Ayrıca Üçoluk camisinin yak 1 km batısında geniş alana yayılmış çiftlik evleri, teraslar ve 
semardam biçimli hamasorion tespit edildi. 
 
18 Ağustos 2017 (Cuma) 
Akropolis araştırmaları özelinde 3 no’lu kilisenin planının ve yapı elemanlarının ölçüm ve 
plana işleme çalışmaları tamamlanmıştır.  

 
 
Ayrıca kilisenin dış duvarlarının ve kesitinin anlaşılması için temizlik çalışmaları bitirilmiş ve 
şimdiye kadar elde edilen bütün veriler, planlar ve yapılar topografik haritamıza 
eklemlendirilmiştir25. 
 

                                                 
25 Daha detaylı bilgi için ayrıca bk. 2017 Yılı Phaselis Yüzey Araştırması Doğu Roma (Bizans) Çalışmaları 
Raporu. 



 
 
 



 
Epigrafik çalışmalar özelinde Üçoluk mahallesindeki Ekizce mahallesi ile Tahtacı 
Mezarlığı’nda araştırmalara devam edilmiştir. Alanda tanrı Ares’e adanmış çok sayıda yazıt 
tespit edilmiştir: 
Tanrı Ares’e ait bir adak parçası 
Kireç taşından yapılan adak yazıtın 5 satır olduğu görülen yazıt kısmen okunabilmektedir. 
Alttan profillendirilmiş; üst sağ profil kırık haldedir.  

 

 
Υ[- - - -- ] 

2 ΠΑ[- - - ] 
ΚΟΣ[- - ] 

4 Ἂρῃ ε[ὐ]- 
    χήν 

 
 [Falanca] Ares için adağı (sundu). 
 

Kointos’un Tanrı Ares’e Adağı  
Harf karakterleri Geç Döneme ait ve yazı sırasına çok özen gösterilmeden yazılmış olan 
yazıtın 5 satır olduğu görülmektedir ve son satırı tahrip olmuş durumdadır. 

 

Ἂρῃ Μεγά- 
2 λῳ Έπηκό[ῳ] 

τῷ εὐχή[ν] 
4 Κόϊντος 

[- -] Μ [-]ou 
 
Falanca oğlu Kointos Ares Megalos Epokoos 
için adağı [------] (sundu) 
 

Kitanauralı Osallas’ın Tanrı Ares’e Adağı 
Fragman, kireç taşından adak steli, 4 satır okunmakla birlikte KST 20.2’de B. İplikçioğlu 
yayınlamıştır.  

 

Οσαλλας [- - - - - - - ] 
2 ΛΟΥ ΚΑΡΙ[- - - - Κι]-* 

ταναυ[ρ]ε[ὺς - - - - -  - ]  
4  Ἄρῃ [- - - - - - - - - - ] 
 
Çeviri: …los oğlu Kitanauralı Osallas Ares 
için (adağı sundu). 
 

Ares Adağına İlişkin bir parça 
Kireç taşından olan profilli adak steli korozyona uğramıştır. Tek parça halinde olan eser, 
yatay olarak ortadan çatlamıştır. Muhtemelen 3 satır yazıt olduğu düşünülmektedir.  



 

Ἄρῃ [- -] ∆ [-] Ρ [--] 
2 [- - - - - - - - -  - - - -] 

Ε - - - - - - - - - - - - ] 
Çeviri: [- - - - -  - - - - - - - - - -] Ares için 
(adağı sundu) 
 

 
Ares için Kabartmalı Adak Steli  
Mermer malzemeli olan profilli adak steli olan taşın üst kısmı yitik halde iken alt kısmı 
korunmuş heykel kabartması ve aşınmış halde tek satırlık 3 karakter harf bulunmaktadır. Ares 
betimi olduğu düşünülen kabartmanın sağ elinde mızrak sol elinde kalkan tasviri 
bulunmaktadır. 

 

Ἄρῃ 
Çeviri: Ares için (adağı sundu). 
 

Adak Yazıtı Parçası 
Fragman halinde olan yazıtlı eserin iki satırı korunmuş durumda iken ilk satır 
okunamamaktadır. 

 

[- - - - - ] 
2 ΑΙΑΝ[-] 

ΕΝΟC 
Çeviri:  
 

 
Adak Yazıtı Parçası 
Tablet şeklinde kayrak taşından kırık parça. Muhtemel 6 satırlık yazıt aşınmış halde olup 7-8 
karakter okunmaktadır. 

 

 
Κ[- - - - - ] 

2 ΛΕ[- - - - -] 
ΠΕ[- - -- - ] 

4 [---- - - - - - ] 
[- - ]Δ[- - - -] 

6 [- - ]Σ[- - - - ] 
 

1. Kougas’ın Tanrı Ares’e Adağı 

Muhtemel 5 satırlık yazıtın tamamı aşınmış olmakla birlikte, el okumasıyla 7-8 karakter 
okunabilmektedir. 



 

 
Κουγας  

2 Μ[ο]λε[υς] 
Ἄρῃ εὐ- 
    χήν. 

Çeviri: Moles oğlu Kougas Tanrı Ares’e 
(adadı) 
 

 
Adak Yazıtı Parçası 
Muhtemel 5-6 satırlık olduğu düşünülen yazıtın nereyse büyük çoğunluğu korozyona 
uğramıştır. Birkaç karakter okunmakta ve sol alt parça kırık ve karakterler gelişigüzel 
yazılmış.(RTI yapılacak) 

 
 

 

 
[- - - -- ] νος  Α 

2 [------]ΝΚΥC 
εὐχὴν 

4 [--------] 
[------]Τ[- -] 

6 [-----------]Α 
Çeviri:[-----------------------] adağı (sundu) 
 
 
 

Ares Epekoos için Adak Yazıtı 
Muhtemel 6-7 satırlık olduğu düşünülen kaya malzemesinden yapılan taştaki yazıtın dört 
yanından da kırılmış halde uğramıştır. Çerçeve içine alınan yazılı kısım oldukça korozyona 
uğramış. (RTI yapılacak) 

 

 
Ἂρῃ  Έπη[κ]- 

2 όῳ ΗΜΑ[- - ] 
 [- - - - - - - - - -- ] 
4 [- - - - - - - - - -- ] 

[- - - - - - - - - -- ] 
6 [- - ]ΚΑΟΝ[-] 
Çeviri: Ares Epokoos için [- - - - - - -] 

 
Myra’lı Moskh..’un Tanrı Ares’e Adağı  
4 satırlık korunmuş olarak ele geçen yazıt kaya taşına işlenmiş ve B. İplikçioğlu tarafından 
KST 20.2 de yayınlanmıştır. Taş oldukça büyük olup her yerinden aşınma göstermektedir. 



 

Μοσχ[--ca 4--]* 

2 τοῦ Ἀπο[λλ] 
ου Μυρε[ύς], 

4  Ἄρῃ εὐχὴ[ν] 
5  

Çeviri: Apollas oğlu Myra’lı Moskh[..] Ares 
için adağı (sundu) 
 
 

Ares Adağına ilişkin bir parça 
Profilli alınlık kısmı korunmuş yazıt oldukça aşınmış haldedir ve büyük bir kısmı 
okunamamaktadır26. 

 

ΦΟΙΣΙΘΥΗ* 

ΙΖΕΝΜ/ΛΛΙ 
ΤΩΤΕ 

 

 
Kent merkezinin 3 boyutlu ayağa kaldırma çalışmalarına devam edilmiştir. 
Tetragonal Agora’nın plan-kesit çalışmaları sürdürülmüştür27. 
 

Yapının Cephe Kısmı Taş Planından Bir Örnek (2017) 

                                                 
26 Daha detaylı bilgi için ayrıca bk. Phaselis Epigrafi Raporu. 
27 Yapıyı koruma düşüncesinin öncelikle dijital ortama aktarılarak yapılması için RTI ve Fotogrametri teknikleri 
kullanıldı. Yapının hem hava fotoğraflarını hem de yer fotoğraflarını çekip dijital ortamda işleyerek yapının 3D 
modellemelerinin hazırlanması için gerekli olan doneleri edinildi. Bu çalışmalara önümüzdeki sene içerisinde 
tekrar devam edilecektir. Elde edilen veriler bilimsel makaleler ve hazırlanmakta olan tez çalışmalarında 
kullanılacaktır. Yapının ilk evresinde pseudo izodomik bir duvar işçiliği görmekteyiz. Bunun yanı sıra kullanılan 
bloklar bosajlı ve konglomera taşından yapılmışlar. Aynı zamanda Limyra Breşi olarak da kullanılan bu taşların 
Limyra’dan deniz yoluyla geldiği bilinmektedir. Yapı özelinde sürdürdüğümüz çalışmalar özetle temizlik, 
belgeleme ve çizim üzerine odaklandı. Öncelikle dış duvarların temizliğine odaklanıldı ve daha sonrasında 3D 
görüntüleme ve RTI sistemleriyle yapıyı dijital ortamda belgelemek için fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi. 
Sonrasında ise yapının plan, taş planı ve kesit çizimlerini hem havadan hem yerden drone vasıtasıyla aldığımız 
fotoğraflarla çizildi.  

 
 



Küçük Hamam’ın detaylı ölçüm ve fotoğraflama çalışmaları tamamlanmış ve hamamın foto-
gerçek dokuya sahip üç boyutlu sayısal modeli elde edilmiştir. 

  
               Phaselis Küçük Hamam sayısal modeli, foto-gerçek doku ve mesh görünümü 
 
Hadrianus Takı’nın 3D ve wireframe çalışmalarına başlanmıştır. Elde edilen sonuçlar 
disiplinlerarası çalışma etiğiyle değerlendirilme aşamasına gelmiştir. Şimdiye kadar 
gerçekleştirilen çalışmalardan birine ait ufak bir detay: 
  

  

 
Fig. 7. Geison kısmının fotogrametrik model verileri üzerinden üretilen görüntüleri 

 

Araştırma temsilcimiz Elif Büyükgençoğlu ile birlikte Antalya Müze Müdürlüğü’ne gidilerek 
bu sene ele geçen envanterlik eserler (figürlü stel ile tama yakın künk) müzeye teslim edilmiş 
ve bu seneki yüzey araştırmamız sonlandırılmıştır. 
 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
 
              Prof. Dr. Murat ARSLAN 

Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu  
       Yüzey Araştırması Başkanı 
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