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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‟nün 20
Temmuz 2018 tarihli ve 94949537-160.02-E.612408 sayılı izni çerçevesinde, Antalya Müzesi
Müdürlüğü Uzmanı Melih KILINÇ‟ın temsilciliğinde, Prof. Dr. Murat ARSLAN‟ın bilimsel
danışmanlığında 07 Ağustos 2018 – 20 Kasım 2018 tarihleri arasında Phaselis Antik
Kenti‟nde restorasyona yönelik kazı çalışmaları tarafımıza verilen izin çerçevesinde
Hadrianus Kapısı, Tiyatro, Küçük Hmam-Latrina ve Tetragonal Agora içindeki Bazilika
özelinde gerçekleştirilmiştir.
07.08.2018
Kazı ve düzenleme çalışmasına Tiyatronun en kuzeyde yer alan 5. Oturma dilimi–Kerkides
üstünde yer alan batı anelemna dan itibaren, diazoma bölümünden başlanılmıştır. Bu
belirlenen ilk alanda diazomanın devamına göre daha az moloz dolgu içermektedir.

Öncelikle bu alanın hemen üstünde akropole devam yamaçta diazomadan çıkan dolgu-toprakmolozu depolamak üzere boş bir alan belirlenerek, yamacın alt tarafına moloz dolgudan ve
etraftaki tanımsız parçalarla iki üç sıralık bir kuru duvar tekniği ile teraslama yapılmıştır. Bu
işlem ileriki günlerde de çalışmayla ortaya çıkan dolgu ile devam etmiştir.

08.08.2018

Çalışmanın devamında önce toprak dolgular kaldırılmış, bunlala birlikte sonrasında moloz
taşlar arkada yapılan teras alana depolanmaya başlanılmıştır. Büyük olan yapı taşları diazoma
arka duvarının önüne sıraklanmaya başlanılmışıtır. Bunlar tespit edilebildiği kadarı ile
diazoma duvarının ön sıra düzgün yapı taşlarıdır. Gözlenebildiği kadarı ile arkasındaki harçlı

moloz duvarı ile birlikte yapılmış ancak bu moloz dolgu duvar ile bir bağ oluşturmamıştır. Ön
sıra sıfır derz, harçsız olarak, şaşırtmalı derz tekniği ile örüldüğü düşünülmektedir.
Arkasındaki daha yüksek ele geçmiş olan moloz duvarda ön sıra duvarların yatay derz izlerini
görmek mümkündür. Ayrıca bu alanda diazoma duvarının hemen başlangıcında insitu
diazoma döşemesine ait olması gereken tek parça dikdörtgen döşeme taşı bulunmamktadır.
Burada yapılan ölçümlere göre, bu caveya bölümündeki üst oturma sıraları iyaronuzaman
içersindeki deprem hareketleri ile yaklaşık 14 cmlik bir kotfarkı ile öne doğru kaymıştır.
09.08.2018

Kazı çalışmasının üçüncü gününde diazoma temizleme ve düzenleme işi sırasında toprak
dolgunun içerisinden oldukça yıpranmış bronz bir sikke bulunmuşutur (Buluntu 1). Yaklaşık
12mm çapındaki sikkenin iki yüzünde de kabartmalar mevcuttur. Ön tarafında portre ve
lejantı bulunmaktadır. Lejantı portreye göre daha yoğun tahribata uğramıştır ve temizlenme
çalışması yapılmadan okunması zordur. Portrede ise görünen kısım için başında bir taç olduğu
söylenebilir. Arka kısmında ise muhtemelen ayakta duran ve sunu yapmakta olan bir erkek
figür betimlenmiştir. Lejant kısmı ön yüzünden daha iyi korunmuştur fakat temizleme
çalışması yapılmadan net bir
biçimde okunamamaktadır. Alandan
yine düzgün yapı elemanları,
diazoma duvar taşları, duvar önüne
sıralanmaya devam edilmiş, diğer
dolgu ise hemen arkasındaki
yamaçtaki teras depo alanına
taşınmıştır. Toprak dolgudan çıkan
pişmiş toprak niteliksiz keramik,
kiremit, tuğla parçaları üstte, hemen
yakınındaki bir alanda ayrılarak
tekrar
gömülmek
üzere
depolanmıştır.
10.08.2018

Çalışmanın devamında Diazomanın diğer dördüncü dilimine (kerkides) geçilmiştir. Üst
depolama alanına geçişi kolaylaştırdığı için diazomada iki üç metrelik dolgu bırakılmış
alanın devamınında yine toprak, moloz dolgu
kaldırılmaya başlanılmıştır. Burada da yine
diazomanın üstünde akropole devam eden
yamaçta depolama alanı belirlenerek
teraslama yapılmışıtır. Dolgu kaldırılmaya
başladıktan sonra alanda bir bronz sikke daha
bulunmuştur (Buluntu 2). Bronz sikke
yaklaşık 17mm çapında kenarları düzgün
üstünde temizlik öncesi tanımlanması zor her
iki yüzde de kabartmalarıdır.
11.08.2018-12.08.2018 Hafta sonu
13.08.2018
Dolgu katmanları aşama aşama kaldırılmaya
başladıktan diazomanın döşemesine yakın bir kotda
bir bronz sikke daha bulunmuştur (Buluntu 3).
Bronz sikke yaklaşık 20mm çapında kenarları
düzgün üstünde temizlik öncesi tanımlanması zor
her iki yüzde de kabartmalarıdır. Toprak dolgu ve
moloz kaldırıldıkça ilk defa diazomanın devam eden
döşemesi ortaya çıkmaya başlamıştır. Diazoma
döşeme taşları tiyatronun dairesel hareketinin
devamı ile uyumlu bir şekilde akslar ve yaylar gözetilerek yerleştirilmiştir. Bu bölümde ayrıca
dizoma duvarının alt ve hemen üstündeki yapı taşlarıda yer yer insitu olarak ele geçmiştir. Bu
alandan çıkan diğer büyük yapı taşları önce oturmak basamakları tarafına sıralanmıştır.
Döşeme belgelendikten sonra bunlarda yine duvarın dibine düzgün olarak sıralanacaktır.

14.08.2018

Kazı
çalışmasının
devamında
dolgu
katmanları
kaldırılmaya
başladıktan
diazomanın döşemesine yakın bir kotda bir
bronz sikke daha bulunmuştur (Buluntu 4).
Yoğun bir biçimde korozyona uğramış olan
eser, toprak tabakası ile kaplanmış ve bir
kısmının da kırılmış olması sebebiyle
okunması ve tanımlanması imkansız hale
gelmiştir. Kapsamlı bir çalışma ancak müzede
gerçekleştirilecek
olan
temizleme
çalışmasından sonra mümkün olabilir.Toprak dolgu ve moloz kaldırıldıkça diazoma
döşemesinin devam ettiği görülmüştür. Unlarda yine tiyatronun dairesel hareketinin devamı
ile uyumlu bir şekilde akslar ve yaylar gözetilerek yerleştirilmiştir. Dizoma duvarının alt ve
hemen üstündeki yapı taşlarıda yer yer insitu olarakdevam ettiği gözlemlenmiştir. Bu alandan
çıkan diğer büyük yapı taşları önce oturmak basamakları tarafına sıralanmıştır. Döşeme
belgelendikten sonra bunlarda yine duvarın dibine düzgün olarak sıralanması
öngörülmektedir.
15.08.2018

Çalışma devam ettikçe alandan çıkan toprak dogu ve
moloz taşlar için yine diazomanın üstünde akropole
devam eden yamaçta depolama alanı belirlenerek
teraslama
yapılmışıtır.
Dolgu
katmanları
kaldırılmaya başladıktan diazomanın döşemesine
yakın bir kotda bir bronz sikke daha bulunmuştur
(Buluntu 5). Bronz sikke yaklaşık 15 mm çapında
kenarları düzgün üstünde temizlik öncesi
tanımlanması zor her iki yüzde de kabartmalarıdır. Toprak dolgu ve moloz kaldırıldıkça

diazoma döşemesinin devam ettiği görülmüştür. Dizoma duvarının alt ve hemen üstündeki
yapı taşlarıda yer yer insitu olarak devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu alandan çıkan diğer
büyük yapı taşları önce oturmak basamakları tarafına sıralanmıştır. Döşeme belgelendikten
sonra bunlarda yine duvarın dibine düzgün olarak sıralanması öngörülmektedir.
16.08.2018

Devam eden çalışmada alandan çıkan toprak
dogu ve moloz taşlar yamaçta yapılan suni
teraslama- depolama alanına taşınmıştır. Dolgu
katmanları kaldırılmaya başladıktan diazomanın
döşemesine yakın bir kotda bir bronz sikke daha
bulunmuştur (Buluntu 6). Bronz sikke yaklaşık
11-12 mm çapında oldukça küçük kenarları
düzgün olamayan, hafif elips üstünde temizlik
öncesi tanımlanması zor her iki yüzde de
kabartmalarıdır. Toprak dolgu ve moloz kaldırıldıkça diazoma döşemesinin ve diazoma
duvarının devam ettiği görülmüştür. Duvar taşlarının ikinci sırasında yer alan bir duvar
taşında prizmatik düzgün açılmış bir oyuk vardır. Bu duvar taşlarıda olasılıkla dönemin
devşirme malzemeside değerlendirilmiştir. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı taşları önce
oturmak basamakları tarafına sıralanmıştır.

17.08.2018

Bugünkü çalışmada diazomanın yaklaşık yarısına kadar olan bir alan temizleme ve
düzenlenme yapılabilinmiştir. Üçüncü kerkidesin üstünde yer alan diazomada çalışma devam
ettikçe alandan çıkan toprak dogu ve moloz taşlar yamaçta yeni suni teraslama- depolama
alanları yaratılarak çıkan dolgu ve moloz buraya taşınmıştır. Dolgu katmanları kaldırılmaya
başladıktan diazomanın döşemesine yakın bir kotda bir bronz sikke daha bulunmuştur
(Buluntu 7). Bronz sikke yaklaşık 11-12 mm çapında oldukça küçük kenarları düzgün
olamayan, hafif elips üstünde temizlik öncesi tanımlanması zor her iki yüzde de
kabartmalarıdır. Toprak dolgu ve moloz kaldırıldıkça diazoma döşemesinin ve diazoma
duvarının devam ettiği görülmüştür. Duvar taşlarının ikinci sırasında yer alan bir duvar
taşında prizmatik düzgün açılmış bir oyuk vardır. Bu duvar taşlarıda olasılıkla dönemin
devşirme malzemeside değerlendirilmiştir. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı taşları önce
oturmak basamakları tarafına sıralanmıştır.

18.08.2018-19.08.2018 Hafta sonu
20.08.2018 Arife
21.08.2018-24.08.2018 Kurban bayramı
25.08.2018-26.08.2018 Hafta sonu
27.08.2018
Bayram sonrası ilk çalışma gününde hem tiyatrodaki çalışmalara devam edilmiş hem de
Tetragonal Agora içerisindeki Bazilikal planlı kilise çalışmalarına başlanmıştır. Tiyatronun
diazomanın yaklaşık ortasında yer alan çamın hemen devamındaki alanda dolgu temizliği ve
düzenleme yapılmıştır. Burada da diazoma duvarının ilk sırasının insitu olarak devam ettiği
görülmektedir. Ancak bu alanı zaman içerisinde tiyatronun depremlerle hareketleri ile
yerinden oynayan döşeme ve diazomanın ortasında yer alan çam ağacının kökleri oldukça
tahrip ve deforme etmiştir. Katman katman kaldırılan moloz dolgu toprak yine akropole doğru
teraslama alanlarına kaldırılarak depolanmış büyük yapı taşları ise diazoma döşeme taşları
açıkta kalacak şekilde oturma basamaklarına doğru sıralanmıştır.

Kent Merkezi Bazilikal Planlı Kilise Yapısı Phaselis kent merkezinde güney ve kuzey
limanlardan uzanan caddelerin birleştiği noktada ve tiyatro, latrina, küçük hamamla beraber
caddelerin birleşim noktasındaki geniş alanı çevreleyen “tetragonal agora” içinde
konumlanmaktadır. Kilise günümüze görece sağlam olarak ulaşabilmiştir. Yapının üç kemerli
pencere açıklığına sahip apsisi apsis yarım kubbesi ile ayaktadır. Ayrıca yapının güney nef
duvarı da üzerindeki pencera ve kapı
açıklıklarının
karakterlerini
tanımlamaya
olanak
sağlayacak
yüksekliklerde ve hatta güneydoğu ve
güneybatı köşelere yakın birimlerde
yatay kiriş yuvalarını da koruyacak
kotlarda günümüze ulaşabilmiştir.
Bununla beraber, atrium kuzey nef
cephe duvarı, taşıyıcı sistem ve olası
litürjik mobilyalara (ambon, templon,
katedra, sithranon v.b) dair veri
bulunmamaktadır.
Kilise önceki yıllarda Schafer ve ekibi tarafından belgelenmiş ve yayınlanmış olsa da, yapı
sadece enine kesit bazında, neredeyse ölçekli kroki benzeri ve yetersiz bir biçimde
belgelenmiştir. Söz konusu eksiklikler ve 2019 yılında yeterli ödenek olması halinde bu
yapıda gerçekleştirilmesi planlanan kazı ve sondaj çalışmaları nedeniyle bazilikal planlı
kilisede detaylı çizim ve fotoğraf çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

28.08.2018
Tiyatro ve bazilika çalışmalarına devam edilmiştir. Bazilikada rölöve çalışmalarına öncelik
verilmiştir. Bu nedenle kilisede, enine ve boyuna kesitler ve cephe tasvirleri için gerekli
ölçüler alınmış, yapı fotoğrafla detaylı olarak belgelenmiştir. Bu çalışmaya ek olarak agoranın
günümüze ulaşan ve olasılıkla bazilikal planlı kilisenin inşa edilmesinden sonra da kullanılmış
olduğu düşünülen mekanlar da plan ve kesit çalışmasına tüm boyutları ile dahil edilmiştir.
Ayrıca kilisenin dışında ve güney doğu mekânlarından birinin içinde yer alan mozaik döşeme
tekrar açılarak stil kritik değerlendirme için gerekli veriler elde edilmiştir. Ekip üyelerinden
Aykan Akçay tarafından hem yapının genel vaziyetini belgelemek hem de mozaik zemin için
“dron” kullanılarak hava fotoğrafları çekilmiştir. Bu vesile ile hem alınan ölçüler hem de hava
fotoğraflarından faydalanarak mozaik zemin kaplamasının çizimlerine başlanmıştır.

Tiyatro‟da birinci kerkidesin bitiminde, yukarı akropole ve depolama alanları için
bıraktığımız dolgu alanında diazomaya ait döşeme taşları ortaya çıkmıştır. Bunlar olasılıkla
dolgu sonrasında devam eden döşeme ile birleşecektir.

Öncelikle bu döşeme taşlarının temizlenmesi sınırlarının belirlenmesi için bu alan itina ile
toprak tabakasından arındırılmaya çalışılmıştır. Üstünde duran yapı taşları tekrar

düzenlenerek döşeme açığa çıkartılmıştır. Bu çalışma ile beraber ortada kalan dolgu alanda
biraz daha açılmış moloz ve yapı taşları yine aynı sistemde depolanmış ve yerleştirilmiştir.
Diazoma duvarında konsol olarak duran ikinci sıradaki duvar taşı yapının hareketi ile birlikte
arkasındaki moloz örgü ile birlikte öne doğru kaydığı ve gerekli önlem ve sağlamlaştırmalar
yapılmazsa ileride olasılıkla çözülüp duvarın daha fazla tahribatına yol açacağı
düşünülmektedir.

Moloz dolgunun altında da yine döşeme taşlarının devam ettiği gözlemlenmiştir. Gün
sonunda alan tekrar düzenlenip, temizlenip çalışmanın devamı için hazır hale getirilmiştir.

29.08.2018
Bazilika çalışmalarına devam edilmiştir. Yüzeyde görülen bazı kalıntılara dayanarak, gene
yüzeydeki çam iğnesi ve ince torf tabakası mala ile temizlenerek kilisenin taşıyıcı sistemi ve
stilobatına dair bazı veriler gün ışığına çıkarılmıştır. Bu sayede kilisenin devşirme malzeme
ile inşa edilmiş bir stilobata, taşıyıcı sistem olarak da büyük ihtimalle kabayonu kesmetaş ve
kesmetaş ile örülmüş payelere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu veriler önümüzdeki yıl yapılacak
olan kazı çalışmaları ile daha anlamlı biçimde değerlendirilebilecektir.

Diazomada bulunan ağacın arkasından devam eden çalışmalarda yeni döşeme taşları diazoma
duvarına ait ilk sıra taşları ortaya çıkarıldı. Ancak döşeme taşlarını ağacın kökleri ve
tiyatronun geçirdiği deprem ile oldukça tahrip olduğu yerinden oynadığı ve bir çoğununda
olasılıkla parçalanarak yok olduğu gözlemlenmektedir. Diazoma duvar taşlarınında yerinde
olmadığı ardındaki moloz örgünün arkasındaki dolgu sebebiyle öne doğru meyillendiği
saptanmıştır. Temizlik sırasında kısmen bitki ve köklerde temizlenmiştir

30.08.2018 Zafer Bayramı tatil
31.08.2018
Çalışmalara Küçük Hamam ve tiyatroda devam edilmiştir. Phaselis Antik kentinde şimdiye
kadar bulunan Roma Dönemi hamam yapılarından ( Büyük Hamam ve Küçük Hamam ) biri
olan Küçük Hamam yapısı, antik kentin, kent limanı ile güney limanı arasında şehrin ana aksı
üzerinde bulunan yapılardandır. Yapı doğudaki tepeye konumlanmış olan tiyatro binasının
batısında ve alt kotunda (bölgede yapılan drone çekimlerinden alınan kot ölçümlerine göre,
deniz seviyesi sıfır kabul edilerek, tiyatronun sahne kotu yaklaşık 15.00 mt, hamam yapısının
frigidarium kotu yaklaşık 6.88 mt ) bulunmaktadır.

2018 sezonunda röleve çalışmalarının sonlanması planlanan Phaselis küçük hamamı ve
latrinası olarak bilinen yapıların, daha önceki fotoğraflama çalışmalarına da yardımcı olması
açısından güncel fotoğraflanması yapılmıştır.Güncel fotoğraflama ile geçen yıl yapılan, hem
drone hem de bireysel çekimler karşılaştırılmıştır.

Tiyatro‟da devam eden çalışma alanında yoğunlukla daha büyük ebatlı yapı taşlar, diazoma
duvar elemanları ve akropolden akıp gelen başka yapılara ait yapı parçaları
gözlemlenmektedir. Toprak ve moloz dolgunun temizlenmesinden sonra açığa çıkan bu yapı
elemanları yine üst oturma basamaklarının üstüne buluntu yerine parelel konumlandırılmıştır.
Duvar kenarlarındaki diazoma döşeme taşlarının insitu durduğu diğer alanların ise dağıldığı
gözlemlenmiştir. Bu alanda toprak dolgu içerisinde iki parça halinde taş korkuluk alt kaide
parçasına da rastlanılmıştır

İhbar yoluyla elde edilen bilgiler üzerine, Antalya Müze Müdürlüğü‟nün de bilgisi dâhilinde,
Gedelma‟da Arap Mezarlığı mevkiinde yaklaşık 36°36'35.06"K ve 30°26'17.80"D
koordinatlarında bulunan şapel yapısında çalışmalar yürütülmüştür.

Şapel ormanlık alanda ve bir düzlük üzerinde yer almaktadır. Yapının çevresindeki
kalıntılardan burada başka yapıların da olduğu anlaşılsa da işlev tespiti mümkün değildir.
Şapel doğu batı doğrultusunda uzanan tek mekanlı bir naosa sahiptir. Naos olasılıkla
arkosolium düzenlemelidir. Naosun doğusunda içten ve dıştan yuvarlak bir apsis
izlenmektedir. Apsisteki izlerden yapının daha önce de sistematik şekilde defineciler

tarafından defaten kazıldığı anlaşılmaktadır; zira apsisin ana aksında bulunan kesmetaşlar
sökülmüş burası kazılan toprağın dışarı atılması için bir koridora dönüştürülmüştür.
Yapının naosunun kuzey ve güneyinde farklı işlevlere sahip olduğu anlaşılan mekânlar
bulunmaktadır. Ayrıca kuzey doğuda ve apsisin hemen dışınd apsisle ortak duvarı kullanan
apsisli başka bir mekanın izleri görülmektedir. Yapının özellikle kuzey, kuzeybatı ve
kuzeydoğu bölümleri oldukça yüksek yıkıntı molozu ile kaplanmış olduğundan bu mekanlar
açıkça gözlemlenememektedir. Bununla beraber güney mekanlar defineciler tarafından parçalı
olarak kazıldığından daha rahat izlenebilmektedir. Şapel doğu – batı ve kuzey – güney
akslarında 19. 50 x 12. 50 metre ölçülerine sahiptir.
Çalışanlarla yapılan görüşmelerde kişiler, yapının tarihi olmadığını ifade etseler de bu
kişilerden birinin Gedelme‟nin yerlisi ve söz konusu yapıya yakın mevkide ikamet ediyor
olması bu ifadelerin inandırıcılığını zayıflatmaktadır. Buna dayalı olarak şahıslar orman
seyreltme çalışmaları sırasında müteahhit firmaya ait kepçenin operatörü tarafından yapının
içinde ve dışındaki ağaçların söküldüğünü ve zeminin altına kadar gerçeklşen tahribatın bu
yüzden gerçekleştiğini ifade etmişlerse de durum öyle gözükmemektedir. Yapının naosundan
kepçe marifeti ile kazılarak çıkarılan yapı malzemeleri ve kiremit ve harç ihtiva eden
karışımın yapının batısına yayılarak kamufle edilmeye çalışılmış olması ve gene yapının
içinde ağaç kök yerlerine ve boşalmış kök yuvalarına dair herhangi bir boşluğa rastlanmamış
olması bu ifadeleri zayıflatan unsurlar arasında yer almaktadır.

01.09.2018-02.09.2018 Hafta sonu
03.09.2018
Küçük Hamam-Latrina yapıları ve tiyatroda çalışmalar sürdürülmüştür. Küçük Hamam yapısı,
Krencker tarafından tipolojik olarak sıra tipi olarak tanımlanan hamam yapısına örnek teşkil
etmektedir. Yapı, kuzey güney doğrultusunda konumlanmış dikdörtgen formunda
mekanlardan oluşmaktadır.

Tiyatroda diazomanın yaklaşık dördüncü kerkidesin üstüne kadar olan bir alanda sadece üst
tabaka taşınabilinir molozlar alınarak temizleme ve düzenlenme yapılabilinmiştir.Büyük yapı
taşları yerlerinde bırakılmış çalışmanın devamında kaldırılması öngörülmektedir. Çalışma
devam ettikçe alandan çıkan toprak dogu ve moloz taşlar yamaçta yeni suni teraslamadepolama alanlarına taşınmıştır.

Dolgu katmanları kaldırılmaya başladıktan sonra moloz dolgunun içerisinde bir kotda iki
bronz sikke daha bulunmuştur (Buluntu 8, 9). Bronz sikkelerin biri yaklaşık 13 mm çapında
oldukça küçük kenarları kısmen kırık, diğeri daha büyük bir sikkenin çeyreği kadar kırılmış
oldukça kötü durumdadır. Sikkelerin üsünde temizlik öncesi tanımlanması zor kabartmalar
olduğu düşünülmektedir.

Toprak dolgu ve moloz kaldırıldıkça diazoma döşemesinin ve diazoma duvarının devam
ettiği görülmüştür. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı taşları önce oturmak basamakları
tarafına sıralanmıştır.

04.09.2018
Tiyatro, küçük hamam-latrina ve Kuzey nekropol şapelinde çalışmalar yürütülmüştür.
Tiyatroda devam eden çalışmada son toprak ve moloz dolgu kaldırılarak oldukça tahrip olmuş
diazoma döşemesine ulaşılmıştır. Aralarda eksik döşeme parçaları olmasına rağmen diğer
bölümden daha iyi koruna gelmiştir. Bir önceki gün insitu bırakılan büyük yapı elemanları üst
oturma sıralarının üstüne çekilmiştir.

Diazoma duvarının ön düzgün örme taş sırasından sadece ilk duvar sırası kalmış olasılıkla üst
sıralar deprem ile veya zaman içinde yerlerinden çözülerek öne doğru kaymıştır. Çalışma
alanında bulunan ve oturma sıralarının üstüne yerleştirilen yapı taşlarının bir kısmı bu duvara
ait olmalıdır.

Caldarium olarak belirlenmiş olan, 1 nolu
mahal bölümünün A duvarının cephe
çizimlerine başlanılmıştır. A duvarındaki bazı
taşlara ait kot ve ölçü kontrollerinin tekrar
yapılması gerekmiş, Caldarium bölümünün A
duvarının cephe çizimlerine devam edilmiş ve
son kontrol aşamasına getirilmiştir. Taş
çizimleri sonlandıktan sonra, taş cinslerine ait
malzeme tesbitleri Sn. Ferda Öner tarafından
yapılmaya başlanmış ve netleşince cephelere
lejant eşliğinde işlenecektir.

İki numaralı Nekropol Şapeli olarak adlandırılan küçük boyutlu yapı Cennet Koyu‟na
bağlanan vadinin güney yamacında ve denize yakın bir konumda, deniz seviyesinden yaklaşık
18 metre yukarıda konumlanmaktadır. Şapel Kuzey Nekropol alanı dâhilinde ve lahit
stokunun yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır, oldukça dik eğimli bir arazi üzerine ve yer
yer ana kaya da kullanılarak inşa edilmiş olan şapel, doğu – batı ve kuzey – güney akslarında
15, 20 x 11,50 metrelik ölçülere sahiptir. Nekropol sınırlarında olmasından dolayı “2 no.lu
nekropol şapeli ” olarak adlandırılan yapı, yaklaşık doğu- batı doğrultusundaki suni bir teras
üzerinde konumlanmaktadır. Yapı tonoz örtü sistemine sahip, naosu tek mekânlı küçük
boyutlu bir şapeldir. Çevresinde kuzey ve güneyinde farklı işlevlere sahip olduğu anlaşılan
farklı mekânlar bulunmaktadır. Yapıda detaylı fotoğraflama ve çizim için gerekli ölçü
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler büro ve kütüphane ortamında
değerlendirilecektir.

05.09.2018
Çalışmalara Tiyatro ve Küçük Hamamda devam edilmiştir. Tiyatroda alandan çıkan toprak
dogu ve moloz taşlar yamaçta yapılan suni teraslama- depolama alanına taşınmaya devam
etmiştir. Toprak dolgu ve moloz kaldırıldıkça diazoma döşemesinin ve diazoma duvarının
kısmen devam ettiğialt sırada eksik olmadığı ama üstündeki ikinci sıradan başlıyarak duvar
taşlarının yerinde olmadığı arkasındaki moloz dolgu duvarında kısmen çözülerek dağıldığı
tespit edilmiştir. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı taşları önce oturmak basamakları tarafına
sıralanmıştır.

Küçük Hamam çalışmalarında 1 nolu mahal kabul edilen Caldarium bölümünün B duvarının
cephe çizimlerine devam edilmiş ve son kontrol aşamasına getirilmiştir.

06.09.2018
Tiyatro ve Küçük Hamam‟da çalışılmıştır. Tiyatroda diazomanın yaklaşık dört ile beşinci
kerkidesin üstüne yer alan dolgu tabakasında çalışılmışıtır. Alanda taşınabilinir molozlar ve
diazoma duvarına ait yapı taşları kaldırılarak bir önceki alanlardaki gibi temizleme ve
düzenlenme yapılmıştır. Büyük yapı taşları buluntu yerine paralel üst oturma basamaklarının
üstüne yerleştirilmiş, moloz taşlar ise tiyatronun üstündeki yamaçta yeni oluşturulan suni
teraslama- depolama alanlarına taşınmıştır.

Bugünkü çalışmada Çalışmanın devamında tiyatronun üstü-akropolisten diazomaya açılan
üçüncü kapının varlığı tespit edilmiştir. Daha önce kısmen seçilebilinir olan bu kapının tiyatro
ile akropolisten gelen bir sokak veya küçük bir meydanı bağladığı düşündürmektedir. Kapı
diğer tespit edilen iki kapı gibi oldukça tahrip olmuştur. Taş kapı kasasının alt bölümü, eşik ve
diazomadaki basamak tanımlanabilir durumdadır.

Frigidarium mekanından geçilen ikinci mekan tepidariumdur. Bu mekanda mekanı ısıtmak
için kullanılan hypocaust sistemi ve laconiuma geçiş olması dolayısı ile bu mekanın
tepidarium olduğu düşünülmektedir.

2 nolu mahal kabul edilen Tepidarium bölümünün C duvarının cephe çizimlerine devam
edilmiş ve son kontrol aşamasına getirilmiştir.

07.09.2018
Tiyatro ve Küçük Hamam çalışılmıştır. Tiyatroda Diazomanın güneyde 5. Kerkidesin üstünde
yer alan son bölümdeki çalışma alanı da olasılıkla yine deprem sonucu çok büyük tahribata
uğramış altında yer alan oturma sıraları ile birlikte yerinden oynamış ve aşağıya doğru
kaymıştır. Bu bölüm tiyatronun en fazla yerinden oynamış, aşağıya doğru kaymış bölümüdür.
Kapının devamında yer alan diazoma duvarı ise aynı oranda tahripolduğu tespit edilmiştir.

Tepidariumun B duvarı frigidariumun D duvarının kuzey tarafıdır, ancak farklı kaplama ve
malzeme özelliklerine sahiptir. Bu duvarda, döşemelerdeki hypocaust sistemine benzer bir
ısıtma sistemi olduğu taşıyıcı taş duvarlardaki destek elemanlarının montaj yerlerinden

anlaşılmaktadır. Bazı taşların üzerindeki destek elemanları, uç kısımları kırılmış olsa da
durmaktadır. 1982 yılındaki ilk kazı raporunda bulunan fotoğraflarda bu destek elemanlarının
varlığı açıkça görülmektedir.

3 nolu mahal kabul edilen Laconium bölümünün B duvarının cephe çizimlerine devam
edilmiş ve son kontrol aşamasına gelinmiştir.

08.09.2018-09.09.2018 Hafta sonu
10.09.2018
Tiyatro ve Küçük Hamam - Latrina‟da çalışılmıştır.Tiyatronun bu bölümü diğer alanlara göre
daha az toprak ve taş dolgu içerdiği için bugün ziyaretçiler tarafından akropole çıkış yolu
olarak ta kullanılmaktadır. Dolguyu biraz kaldırdıktan sonra yüzeyden de görünen kapı ortaya
çıkarılmıştır. Kapı-boşluğu bir basamakla akopole doğru tiyatronun dışına açılmaktadır.
Oldukça tahrip olmuş olan kapının taş yan kasalarının bir bölümü insitu yerinde durmaktadır.

Kapı boşluğunun akropole doğru olan bölümünde yakın mesafelerde oldukça fazla yapı
kalıntısı vardır. Ancak bu yapı kalıntıların oldukça tahrip olmuş ve kısmen de dolgu altında

kalmıştır. Bu durumları ile bir tanımlama yapılması güçtür. Fakat duvar kalıntılarının
aralarında sokak dokusu izleri görülmektedir. Yakın mesafede ayrıca akropolde oldukça sık
rastlanan sarnıçlardan bir tanesi bulunmaktadır.

Küçük hamam ve latrina yapısının planlarına devam edilmiş ve son kontrol aşamasına
gelinmiştir.

11.09.2018
Tiyatro ve Küçük Hamam‟da çalışılmıştır. Tiyatronun son güney bölümünde devam eden
çalışmalarda zemin temizlendikçe döşeme taşları ortaya çıkarılmıştır. Orkestra bölümüne
doğru kayan oturma basamakları ve hemen yakınında bugün basamakları gölgede bırakan
ağaç tiyatronun bu bölümünde oldukça büyük tahribat yaratmıştır. Diazoma döşeme taşlarının
bir kısmı insitu yerinde dururken Analemna duvarına doğru tümüyle tahrip olup yok olmuştur.
İnsitu döşeme taşlarının bir bölümü yerinden oynamış, zeminde kabarmıştır. Diazoma
duvarının sadece kısmen ilk iki alt sırası kısmen takip edilmektedir. Arkasındaki harçlı moloz
dolgu ise nerede ise tamamen dağılmıştır.

3 nolu mahal kabul edilen Laconium bölümünün C duvarının cephe çizimlerine devam
edilmiş ve son kontrol aşamasına gelinmiştir.

12.09.2018
Tiyatro ve Hadrianus Kapısı‟nda çalışmalara devam edilmişitir. Tiyatronun dolgu katmanları
aşama aşama kaldırılmaya başladıktan sonra diazomanın oldukça tahrip olmuş döşemesi
ortaya çıkarılmıştır. Diazoma döşeme taşları tiyatronun dairesel hareketinin devamı ile
uyumlu bir şekilde akslar ve yaylar gözetilerek yerleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu
bölümde ayrıca dizoma duvarının alt ve hemen üstündeki yapı taşlarıda yer yer insitu olarak
ele geçmiştir. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı taşları önce oturmak basamakları tarafına
sıralanmıştır.

Hadrianus Kapısı‟nda kepçenin gelmesiyle birlikte entablatüre bölümü yapı elemanlarında
konservasyon ve restorasyon çalışmalarına başlanılmıştır.

13.09.2018
Tiyatro ve Hadrianus Kapısı‟nda çalışmalara devam edilmişitir. Bugünkü çalışmada
tiyatronun son diliminde yer alan dolgu tabakasında çalışılmışıtır. Alanda taşınabilinir
molozlar ve diazoma duvarına ait yapı taşları kaldırılarak bir önceki alanlardaki gibi
temizleme ve düzenlenme yapılmıştır. Büyük yapı taşları buluntu yerine paralel üst oturma
basamaklarının üstüne yerleştirilmiş, moloz taşlar ise tiyatronun üstündeki yamaçta yeni
oluşturulan suni teraslama- depolama alanlarına taşınmıştır.

Hadrianus Kapısı‟nda da düzenleme çalışmalarına devam edilmiştir.

14.09.2018
Tiyatro, Küçük Hamam ve Hadrianus Kapısı‟nda çalışmalara devam edilmiştir.Tiyatronun
son diliminde güney analemnaya doğru devam eden çalışmada Analemna duvarının kısmen
yıkılmış olması, üst oturma basamaklarının yerinden kaymış olmaları dikkate alınarak fazla
sınıra yanaşılmamıştır. Alanda taşınabilinir molozlar ve diazoma duvarına ait yapı taşları
kısmen kaldırılarak bir önceki alanlardaki gibi temizleme ve düzenlenme yapılmıştır. Büyük
yapı taşları buluntu yerine paralel üst oturma basamaklarının üstüne yerleştirilmiş, moloz
taşlar ise tiyatronun üstündeki yamaçta yeni oluşturulan suni teraslama- depolama alanlarına
taşınmıştır.

Apoditerium ve külhan kısımlarının yıkık durumda olduğu alanlarla birlikte tamamının 500
m2 lik bir alanı kapladığı tahmin edilen Hamam yapısının ayakta bulunan frigidarium,
tepidarium, laconium ve caldarium bölümlerinin alanı 260 m2 olarak hesaplanmaktadır.
Mekanları incelemeye apoditerium olarak kabul edebileceğimiz bölümle başlarsak, sıra tipi
Roma hamamlarında bulunan apoditerium bölümü, hamama gelenlerin eşyalarını bıraktıkları,
muhtemel para ödedikleri bir bölümün olduğu bir giriş bölümüdür. Hamam yapımızdaki bu
bölümün duvarlarının büyük bir bölümü yıkık durumdadır, ancak plan incelendiğinde,
frigidarium bölümüne olan giriş kapısının olması, laconium ve frigidarium bölümünün güney
duvarlarının doğudaki tiyatroya doğru devam etmesi burada, apoditerium olarak kabul
edebileceğimiz bir mekanın olduğunu göstermektedir. Tiyatro yapısından, deprem sırasında
hamam kotuna düşen taşlardan dolayı apoditeriumun diğer duvarlarının tam sınırları
görülememektedir, ancak bu taşların kaldırılması ile bu mekanın tam sınırları konusunda daha

detaylı bilgi sahibi olunabileceği düşünülmektedir.Söz konusu alanın önceki yıl çıkartılan
planına yönelik kontrol çalışmaları tamamlanmış ve plan gözden geçirilmiştir.

Hadrianus Kapısında da konservasyon ve restorasyona ilişkin çalışmalara devam edilmiş ve
yapı elemanlarının photogrametrik olarak belgelenmesi çalışmaları yürütülmüştür.

15.09.2018 -16.09.2018 Hafta sonu
17.09.2018
Tiyatro, Küçük Hamam ve Hadrianus Kapısı‟nda çalışmalara devam edilmiştir.Tiyatro
çalışmaları kapsamında daha önceki çalışmalarda Akropole ve depo alanına geçişi sağladığı
için ikinci dilimin üstünde bırakılan dolgu alanına geçilmiş ve bu alan bu hafta için
düzenlenmesi ve temizlenmesi öngörülmüştür. Yine aynı düzende aşama aşama devam eden
dolgu ve taş kaldırma çalışmaları ile alan düzenlenmiştir.

Küçük Hamam‟da dış cephe duvarlarından güney cephenin taş plan çizimi üzerinde
çalışılmıştır.

Phaselis‟lilerin İmparator Hadrianus onuruna inşa ettikleri, tek kemerli anıtsal bir kapının
entablatüre bölümü yapı elemanlarında konservasyon ve restorasyon çalışmalarına devam
edilmiştir.

18.09.2018
Tiyatro, Küçük Hamam ve Hadrianus Kapısı‟nda çalışmalara devam edilmiştir. Tiyatro
çalışmalarının devamında dolgunun içinde ve üstünde yer alan yapı taşları oturma
basamaklarına yerleştirilmiş, diğer moloz dolgu ise depo alanına nakledilmiştir. Temizleme
devam ettikçe Diazomanın yerinde duran fakat kısmen parçalanmış döşeme taşları ortaya
çıkarılmış, diazoma duvar elemanlarının ise oldukça tahrip olduğu gözlemlenmiştir. İlk duvar
sırası insitu olarak devam ederken üst duvar sırası yer yer eksikliklerle arkasındaki harçlı
moloz duvar örgüsünü tutmaktadır.

Hamam çalışmaları kapsamında Apoditerium olduğunu düşündüğümüz mekanda, mekanı tanımlama
çalışmaları yürütülmüştür. Yapının kuzeyini oluşturan duvarda bulunan bir boşluğun formu, o boşluğu
belki bir ahşap için hazırlanmış özel bir bölüm olduğu izlenimi vermektedir.

Hamam yapısına, hamamın güneydoğusunda konumlanmış ve şu anda yıkık durumdaki
apoditeriumdan giriliyor olmalıdır, zira yapının ana cadde üzerindeki cephesinden böyle bir giriş için
kapı olma ihtimali olan herhangi bir açıklık yoktur ve sıra tipi hamam yapılarında, caldarium ya da
tepidariumdan giriş, yıkanma ritüeline uygun değildir. Yapının kuzeyindeki Latrina yapısı ile ortak olan
sokaktan da müşteri girişinin olması, o bölümde Külhan bölümünün olmasından dolayı mümkün
gözükmemektedir. Frigidarium olan bölümde de, batı duvarının olduğu bölümde havuz, güney
duvarında da çeşme bulunduğundan bu mekandan da giriş uygun değildir. Apoditerium olması yüksek
ihtimal olan bölümden frigidariuma bir kapı ile bağlantı olması yapıya ana girişin buradan olduğu
tezini güçlendirmektedir.

Hadrianus Kapısı‟nda da konservasyon ve restorasyona yönelik çalışmalara devam edilmiştir.

19.09.2018
Tiyatro, Küçük Hamam ve Hadrianus Kapısı‟nda çalışmalara devam edilmiştir. Bugünkü
tiyatro çalışmasında alanda taşınabilinir molozlar ve diazoma duvarına ait yapı taşları
kaldırılarak bir önceki alanlardaki gibi temizleme ve düzenlenme yapılmıştır. Büyük yapı
taşları buluntu yerine paralel üst oturma basamaklarının üstüne yerleştirilmiş, moloz taşlar ise
tiyatronun üstündeki yamaçta yeni oluşturulan suni teraslama- depolama alanlarına
taşınmıştır. Ortaya çıkarılan diazoma duvarı temizlenerek toprak ve köklerden arındırlmıştır.
Bu bölümün başında yer alan öne doğru eğilmiş insitu duran ikinci duvar sırasına ait yapı
elemanı altınnnda kısmen boş olduğu görülmüştür. Olasılıkla arkasındaki harçlı moloz dolgu
tutmaktadır.

Küçük Hamam‟da firigidarium bölümünde tanımlama çalışmaları yürütülmüş ve mimari
teknik çizimi üzerinde çalışılmıştır. 9,94 m x 4,61 m ölçülerinde dikdörtgen bir planda olan
frigidarium, 4,61 m.lik kenarları doğu ve batıya, 9,94 m lik kenarları da güney ve kuzeye
yerleşmiş durumdadır. Apoditerium olduğu düşünülen mekandan genişliği 1,05 m, yüksekliği
de 1,85 m olan bir kapı ile frigidarium bölümüne geçilir. Hamam yapılarında sıcak havanın
dolaşmasını sağlayan hypocaust sistemin bu mekanda görülmemesi, bu mekanın frigidarium
yani soğuk mekan olduğu görüşünü desteklemektedir. Mekana ilk girilen alan ( 4a ), deniz
seviyesine göre, +6,88 mt kotunda ve 5,58 m x 4,61 m ölçülerindedir. Bu alanın batısından
0,45 m derinliğinde ara bir basamak ile +7,60 m kotundaki 4,27 m x 4,61 m ölçülerinde başka
bir alana geçilir (4b). Bu alanın içerisinde hamam kullanımı sonrası yapıldığını
düşündüğümüz, çapı 2,67 m, derinliği de 1,30 m olan, havuz olarak kullanıldığı düşünülen bir
boşluk mevcuttur ( 4c ). Bu havuz bölümünün Bizans döneminde civa eritmek kullanıldığı
Sn.Cevdet Bayburtluoğlu tarafından belirtilmiştir.

Hadrianus kapısında konservasyon ve restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir.

20.09.2018
Tiyatro, Küçük Hamam ve Hadrianus Kapısı‟nda çalışmalara devam edilmiştir. Çalışmada
sırasında bulunan büyük yapı taşları buluntu yerine paralel üst oturma basamaklarının üstüne
yerleştirilmiş, moloz taşlar ise tiyatronun üstündeki yamaçta yeni oluşturulan suni teraslamadepolama alanlarına taşınmıştır.

Söz konusu çalışmalar sırasında üç satır yazıtı olan küçük bir kaide tespit edilmiştir. O.12m
yüksekliğe, 0.17 m derinliğe ve 0.22m genişliğe sahip olan kaidenin üzerinde, üst kısma başka

bir objenin (heykel?) dikilmiş olduğunu gösteren bir yuva
yeri bulunmaktadır. Yazıt oldukça yıpranmış durumdadır.
Sadece ilk satırda “Khares” ismi okunmaktadır.
Küçük Hamamda tanımlama ve çizim çalışmaları
yürütülmüştür. 4 nolu mekan olan Frigidarium olarak kabul
ettiğimiz mekanın, batı cephesindeki A duvarının güney
tarafındaki duvarın tamamı, 4,61 m‟dir. Bu duvarın, deniz seviyesine göre 0,92 m lik kısmı
9,13 m yüksekliğe kadar, kuzey tarafındaki duvar ise 1,63 m lik kısmı 10,80 m yüksekliğe
kadar ayaktadır. Ortada bulunan 8,50 m yükseklikteki duvar ise 3,11 m uzunluğundadır.
Ortadaki bu duvarın tam orta aksında, orijinal olup olmadığını tam belirleyemediğimiz iki
parçadan oluşan bir taş grubu bulunmaktadır. Ancak bu boşlukların iki taraftaki düzgün taş
bitişleri, parapet olduğunu düşündüğümüz kottaki yekpare taş imalatı, boşlukların eşit olması
ve doğrama montaj noktalarının bulunması bu boşlukların pencere olma ihtimalini
güçlendirmektedir. A duvarının ana cadde cephesinde parapet kotundaki tek sıra taşın
kalınlığı 1,00 m, bu kotun alt ve üst kotlarında ise duvar kalınlığı 0,80 m‟dir. 1,00 m‟lik tek
sıra taş, tüm ana caddede ve latrina ile ortak olan sokakta da konsol olarak devam etmektedir.
Verilen kotlar, bina iç ölçülerine göre tekrar kontrol edilecek. Bu tip kot vermek bina
yüksekliği hakkında yeterli bilgi vermemektedir. Duvar ölçüleri son çizimlerden alınarak son
hali işlenecektir.

Hadrianus kapısında konservasyon ve restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir.

21.09.2018
Tiyatro, Küçük Hamam ve Hadrianus Kapısı‟nda çalışmalara devam edilmiştir. Tiyatro
çalışmaları bugün itibari ile tamamlanmıştır. Alanda taşınabilinir molozlar ve diazoma
duvarına ait yapı taşları kaldırılarak bir önceki alanlardaki gibi temizleme ve düzenlenme ile
birlikte oturma basamaklarının üstüne veya tiyatronun üstündeki yamaçta yeni oluşturulan
suni teraslama- depolama alanlarına taşınmıştır. Bu bölümde yer alan diazoma döşeme taşları
temizlenmiştir. Diazoma döşeme taşları tiyatronun dairesel hareketinin devamı ile uyumlu bir
şekilde akslar ve yaylar gözetilerek yerleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda Tiyatronun tüm
Diazoma alanı tekrar temizlenmiş oturma basamaklarında yukarıdan düşen ufak tefek
molozlar toplanmıştır.

Küçük Hamam çalışmaları da bugün frigidarium bölümünde yürütülen tanımlama ve teknik
çizim çalışmaları ile tamamlanmıştır. Frigidariumun güneyinde bulunan duvar olan B duvarı,
9,94 m uzunluğundadır. 2,09 m‟lik kısmı 10,30 m, 3,94 m‟lik kısmı 11,36 m ve 2,33 m‟lik
9,35 m yüksekliktedir. Orta aksında 8,16 m kotunda bir çeşme çıkışı olduğu düşünülen kemer
olarak örülmüş olan nişin, genişliği 2,29 m, 8,50 m yükseklikten başlayan kemerin orta
aksındaki yükseklik 9,78 m‟dir. Kemer derinliği de yaklaşık 0,40 m‟dir. Duvar kalınlığının
tamamı 1,00 m‟dir, ancak, yüksekliği 9,50 m, uzunluğu 1,84 m olan bölümdeki duvar
kalınlığı 0,60 m‟dir ve bu bölüm, hamam yapısının güneybatısında olduğu düşünülen çeşme
ile ortak duvardır.

Hadrianus kapısında konservasyon ve restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir.

Phaselis kazılarında çalışan akademik personelin, 2018-2019 eğitim öğretim yılının
başlamasından dolayı 24 Eylül – 20 Kasım tarihleri arasındaki çalışmalar toplu olarak
kaydedilmiştir.
Küçük Hamam Çalışmaları
Küçük Hamam olarak adlandırılan yapı,
tiyatronun hemen önünde yer almaktadır. 24
Eylülden itibaren Phaselis küçük hamamı ve
latrinası olarak bilinen yapıların çizim
çalışmalarına devam edilmiştir.
Frigidarium‟un, B duvarı, apoditeriumun
olduğu bölüme doğru uzanmaktadır. Ayrıca
bu duvarın imalat şeklinden, frigidariumun
bittiği noktada, dış mekandan apoditeriuma
birinin giriş, diğerinin çıkış olabileceğini
düşündüren 1,50 m‟lik iki adet dikine yerleştirilmiş kapı sövesi bulunmaktadır.

Apoditerium mekanı ile ortak bir geçişe sahip olan C duvarı mekanın doğusunda
bulunmaktadır, bu duvar da A duvarı gibi 4,61 m uzunluğundadır. D duvarına bitişik olan
kuzey duvarı, 1,76 m uzunluğunda ve 9,70 m yüksekliğinde, B duvarına bitişik olan güney
duvarı ise, 1,89 m uzunluğunda ve 10 m yüksekliğindedir. Kapı olan açıklığın genişliği, 1,15
m, yüksekliği de 1,87 m‟dir ve frigidariuma bakan yüzünde kapı doğraması montaj yerleri
olduğunu düşündüren girintiler bulunmaktadır. Kapı olan bölümün üzerinde günümüzde de
kullanılan 1,30 m uzunluğunda, 0,40 m yüksekliğinde bir lento bulunmaktadır. Lentonun
üzerinde
bosaj? bulunmaktadır. Duvar kalınlığı, 0,60 m‟dir. Duvar ölçüleri kesinleşen
projelerden alınacaktır.

Frigidarium mekanının son duvarı olan D duvarı, 9,94 m‟lik uzunluğundadır. Kemerli
tepidarium geçişinin C duvarına bitişik olan doğu bölümü 3,10 m uzunluğunda ve 10,20 m
yüksekliğindedir. Duvarın bu bölümünde önceleri boşluk olarak tasarlanmış, ancak hamam
yapısının imalatı bitmeden kapatılan boşluğun izleri de açıkça görülmektedir. A duvarına
bitişik olan batı bölümü de 4,52 m uzunluğunda ve 10,00 m yüksekliğindedir.

Hamam yapısında frigidarium, tepidarium ve caldarium mekanları arasındaki geçişler
kemerler ile sağlanmıştır. Frigidarium ( D duvarı ) ve tepidariumun ( B duvarı ) ortak
duvarında, kemerlerin içine, paslanmış olarak günümüze ulaşan, metal montaj elemanlarının
varlığı ile kapı montajı yapıldığını düşündürmektedir.

Frigidarium mekanının batı duvarının önünde, Roma hamamlarında olması gerekli, havuz
olarak kullanıldığını düşündüğümüz bir bölüm bulunmaktadır. İlk hamam yapısının yapıldığı
dönemde, iki basamakla çıkılan ve inilen ki, sonradan dolgu yapıldığı için iniş merdivenlerine
ait bir bulgu maalesef elimizde bulunmamaktadır, ancak bu bölümde kazı yapılması
durumunda böyle bir merdivene ait bir bulgu bulunacağını düşünülmektedir. İlk yapım
aşamasında havuz olarak kullanılan bölüm, 4,27 m x 4,61 m ölçülerinde bir dikdörtgendir ve
derinliği de minimum 1,30 m olmalıdır. Temel izine rastlanmamaktadır, şu anki boşluğun
yüksekliği 1,30 m‟dir ve havuzun bu mevcut derinliği kullanılmış olmalıdır. Bu alanın
komple havuz olduğuna düşünmemize sebep olan verilerden biri, çok net olarak gözlemlenen
toprak ya da moloz dolgu ile mermer duvar kaplamasının arasındaki farklı malzemelerin
çalışmasını gösterir belirgin izdir. Bir diğer veri, muhtemelen bu alanda kazı yapılsa temel
kotuna kadar, hatta havuz döşemesinde de devam edeceğini göreceğimiz mermer kaplamadır.
Şu anki çapı 2,67 m olan boşluk, mevcut havuza dolgu yapılarak, boşluk kenarları da yığma
taşlarla inşaa edilmiştir ve herhangi bir su yalıtımı ya da kaplama malzemesine
rastlanmamakta olması zaten bu boşluğun havuz olarak kullanılmadığını açıkça
göstermektedir. Havuz alanının dolgu yapıldıktan sonra üzerinin pişmiş toprak kaplama ile
döşenmiş olduğu açıktır.

Hadrianus Kapısı Çalışmaları
Anacaddenin Güney Limanı girişinde sonlandığı yerde, Phaselis‟lilerin İmparator Hadrianus
onuruna inşa ettikleri, tek kemerli anıtsal bir kapının entablatüre bölümünün yazıtlı parçaları
ile Güney Liman girişinde bulunan ve Hadrianus kapısına ait olmayan üç onurlandırma yazıtı
üzerinde konservasyon ve restorasyona yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
İlk olarak Hadrianus takı üzerinde, Güney Liman tarafındaki ön yüzünde konumlandığı tespit
edilen ithaf yazıtına ait parçalardan sağlam olanları sağlıklı bir şekilde sergilemek için, takın
hemen güneydoğu önünde bulunan boş alanda düzenleme çalışması yapılmıştır.

İmparatorun MS 130-131 yılındaki seyahati için olan söz konusu ithaf yazıtı toplamda 6
arşitrav bloğu üzerine yazdırılmıştır. Söz konusu bloklardan 1,2, 4 ve 6. Bloklar diğerlerine
göre kısmen daha iyi korunmuşlardır. 3. Blok üç; 5. Blok ise iki ayrı parçaya kırılmıştır.
Yürütülen konservasyon ve restorasyon çalışmaları sırasında bu parçalar bulunmuş ve
tamamlama yapılmıştır.

Bu çalışmaların yanında Hadrianus Kapısı‟na ve kapının ithaf yazıtına ait şimdiye kadar
yapılan bütün çalışmalar derlenmiştir ve kapıya ait olan bloklar „tahribatsız‟ belgelemeye ve
çok yönlü analiz etmeye imkan sağlayan sistemler RTI (Yansıtma Dönüşümlü Görüntüleme)
ve Fotogrametri yöntemleri ile belgelenmiştir. Elde edilen görüntü analizleri kabartma, rölyef
ve insizasyon ile yazıt detaylarının ortaya çıkarılmasında detaylı sonuçlar elde edilmesini
sağlamıştır.

Photogrammetric model of gesion blovk no. 2HT108
Hadrianus Kapısı‟nın ve kapıya ait yazıtların fotogrametrik yöntemlerle belgelenmesi ve 3
boyutlu modelleme çalışmalarına başlanmıştır. Kapı‟nın sanal ortamda özgün hali ile özgün
durumunun Trimble Sketchup, Rhinoceros, Autocad, 3D Studio Max, Photoshop ve Vray gibi
paket programlarından faydalanılarak yeniden üretilmesi ve 3B katı model üzerinden alınmış
görsellerinin üretilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Digital Restorasyon

Şimdiye kadar yapılan taramalardan elde edilen sayısal verilerin ve restitüsyon önerilerinin
belirli ölçek oranında (1/10 gibi) küçültülerek 3D yazıcı yardımıyla basılması ve Hadrianus
kapısının modelinin yerinde sergilenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar yöntemin başarılı
olacağını gösterir yönde sonuçlar vermeye başlamıştır, bu yöndeki çalışmalar halen proje
araştırmacıları tarafından sürdürülmektedir.
Hadrianus Takı‟nın hemen güneydoğu tarafında, Akropolis tepesinin güney batı ucunda,
Güney Liman‟daki geç dönem iskele yapısına doğru devam eden üğç girişli duvar yapısının

doğu tarafında daha önceki yıllarda tespit edilen ve parçalara ayrılmış iki onur yazıtı üzerinde
de çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu yazıtlar duvarın yıkıntıları arasında çıkarılmış ve
restore edilmişlerdir.Bu yazıtlardan ilki İmparator Traianus‟u onurlandırır.

Diğer yazıt ise İmparator Lucius Verus içindir.

2018 Yılı Phaselis Kazısı‟nda çalışan iş-kur işçilerinin 14.11.2018 tarihinden itibaren işlerinin
son bulması dolayısıyla bu tarihe kadar kazı evi ve çevresinde temizlik ve toparlanma
çalışmaları yürütülmüş ve Tekirova Mahallesi, 108. Sokakta A101 Market‟in önünde bulunan
ve olasılıkla Phaselis kentinden buraya taşınmış olan bir korinth başlığı kazı evine
getirilmiştir.

15-20 Kasım tarihleri arasında ise ofis çalışmalarına ağırlık verilmiş ve ayın 20‟si itibariyle
2018 yılı kazıları sonlandırılmıştır. Ofis çalışmaları kapsamında, Ağustos-Eylül aylarında
tiyatroda yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında yapılan alan çalışmaları ve temizlik
sonrasında çekilen dron fotoğrafı yardımıyla tiyatronun Diozama alanının taş planı
çıkartılarak tiyatro çizimine eklenmesi çalışması tamamlandırılmıştır.

Söz konusu tarihler arasında ayrıca Hadrian Kapısı‟nda yürütülen alan çalışmalarından elde
edilen bilgiler doğrultusunda restorasyon ya da konservasyonu yapılacak olan yapı
elemanlarının durumu ve üzerilerinde uygunacak yöntemlere ilişkin ofis çalışmalarına devam
edilmiştir.
Sonuç olarak 2018 yılında izin başvurusunda belirtilen çalışma programı çerçevesinde;
 Hadrianus Kapısında çalışılmış; imparatora ithaf edilen yazıtı ile arşitrav blokları
yerlerinde sağlamlaştırma çalışmaları yapılarak, çatlamış, dağılmış ve kopmuş parçaları bir
araya getirilmiş ve yerde oluşturulan bir platform üzerine herhangi bir kimyasal
kullanılmadan yan yana dizilmiştir.
 Tiyatro çalışmaları kapsamında diazoma bölümünde kazı çalışması yürütülmüş, alanın
mimari teknik çizimleri tamamlanmış ve gerekli görülen yerlerde sağlamlaştırma
çalışmaları yürütülmüştür.

 Kentin Doğu Roma (Bizans) mimarisine yönelik tetragonal agora içindeki bazilikal
kilisede çalışmalar yürütülmüş ve agora ile birlikte yapının vaziyet ve restütisyon planları
ve kesiti çıkartılmıştır
 Küçük Hamam'da çalışmalara devam edilmiş, hamamın teknik çizimleri ve taş plan
çizimleri neredeyse tamamlanmış, hamamda kullanılan taşlara ilişkin taş raporu
oluşturulmuştur.

