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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 7
Temmuz 2019 tarihli ve 94949537-160.01.01-E.630991 sayılı izni çerçevesinde, Malatya
Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Bülent DEMĠR’in temsilciliğinde, 07 Ağustos– 27 Eylül 2019
tarihleri arasında Phaselis Antik Kenti’nde Hellenistik Tapınak, Hadrianus Kapısı, Kent
Hamamları ve Kuzeydoğu Nekropolis alanında temizlik, belgeleme, konservasyon,
restorasyon, anastylosis ve kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalara ilişkin
ayrıntılı sonuç raporları ek dosyalar şeklinde ayrıca bakanlığımıza gönderilmiştir.
07.08.2019
Ġlk gün, 24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen hortum felaketinden dolayı hem yüzey
araştırması hem de kazı programına dahil edilen Hellenistik Tapınak alanında çalışmalara
başlanmıştır.

Temizlik Öncesi Hellenistik Tapınak Dron ile Çekilen Hava Fotoğrafı

Tapınağın konumu ve hortum sonrası genel durum

Ağaçların Temizlenmesinden sonraki Genel Durum

Temmuz ayında yürütülen Yüzey Araştırması sırasında alanda bitki temizliği yapılmış; yakın
çevresi ile birlikte belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiş; teras-temenos duvarlarının taş
planları çıkartılarak yaklaşık bir plan şeması yapılmıştır. Bu sebeple çalışma için alanın
doğusunda sütunların varlığından dolayı yapının girişinin olduğu düşünülen kısımdan
başlanılması önerilmiştir. Bu doğrultuda üç sütun dizisinin ve ayrıca çok sayıda sütun
parçalarının bulunduğu yaklaşık 7x 12 m2lik alanda çalışma öngörülmüştür. Belirlenen alan
daha detaylı temizlenerek çevrelenmiştir. Toprağın en üst humuslu-bitki altı kısmı alınmaya
başlanılmıştır. Görünen sütun tamburları, parçalarının etrafları temizlenmiştir.

Hellenistik Tapınak Çalışma Alanı Hava Fotoğrafı

Aynı gün, kentin mimari yapı elemanlarının belgelenmesine yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Phaselis Kuzey Limanı’nın yakınlarındaki anıtsal mezar ve
Nekropol Hamamı olarak adlandırılan geç dönem hamamı yakınlarında çalışılmıştır.

Kayda geçirilip belgelemeleri yapılan mimari yapı elemanlarına örnekler

08.08.2019
Hellenistik Tapınak’ta çalışmalara devam edilmiştir. Toprağın en üst humuslu-bitki altı kısmı
toprak gevşetilerek alınmaya başlanılmıştır. Bu üst katmanda daha çok üst akropolis’ten
kayıp gelen farklı ölçülerde taş ve bitki örtüsü, kökleri görünen sütun tamburları, dikkatle
temizlenmiştir. Çalışma kuzey-doğu bölümünden başlayarak güneye doğru devam etmiştir.

Hellenistik Tapınak Çalışma Alanı

Tapınakta sürdürülen çalışmaları yanı sıra, tapınağın yaklaşık 500 metre kadar batısında,
sahile inen yol kenarında yer alan iki mezar çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu mezar yapısı da Ocak ayında yaşanan hortum felaketinden zarar görmüş ve üzeri
ağaç dallarıyla kaplanmıştır.

Temizlik Öncesi

Temizlik sonrası

09.08.2019
Hellenistik Tapınak’ta devam eden alan çalışmasında ince bir katman toprak daha alınmış
ikinci sırada bulunan sütunun arka-batı tarafında oldukça yakın bir mesafede, daha alt kot da
eğik bir vaziyette bir parça yivli sütun ortaya çıkmıştır. Bu sütun parçası olasılıkla öndeki
sütunun üst tamburuna veya yakındaki başka bir sütuna ait olmalıdır. Sütunun doğu
bölümünde temizlik yapılmış diğer yüzeylerinde koruma amaçlı toprak tabakası bırakılmıştır.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Phaselis Kuzey Limanı’nın yakınlarındaki anıtsal mezar ve geç dönemde yapılmış hamam
kentin mimari yapı elemanlarının belgelenmesine yönelik çalışmalara devam edilmiştir.

Kayda geçirilip belgelemeleri yapılan mimari yapı elemanlarına örnekler

10-14.08.2019
Bayram Tatili
15.08.2019
Hellenistik Tapınak’taki çalışma alanında kuzey-doğu bölümünde baştan gelerek bir alt
çalışma katmanına inilmiş ve aynı düzlemde devam etmesi öngörülmüştür. Üst deki akıntı ile
gelen moloz dolgulu toprak yerine daha küçük taşlar ile dolu daha açık renk toprak katmanına
ulaşılmıştır. Çalışmada sütunların etrafında koruma amaçlı bir katman toprak bırakılmıştır.
Oldukça fazla tahribata maruz kalmış olan sütunların yüzeylerinde parçalanmalar mevcuttur.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Mimari yapı elemanlarını belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda

Kayda geçirilip belgelemeleri yapılan mimari yapı elemanlarına örnekler

16.08.2019
Hellenistik Tapınak’ta belirlenen kazı alanında tekrar kuzey-doğu bölümünde baştan gelerek
bir alt çalışma katmanına başlanılmış aynı düzlemde devam etmesi öngörülmüştür. Bu
katmandan başlayarak daha fazla küçük kiremit ve keramik parçalarına rastlanılmıştır.
Amphora, tabak, künk, kiremit, pişmiş toprak levhalar ortaya çıkmıştır.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

19.08.2019
Bu gün itibariyle Kuzeydoğu Nekropolis alanında durum tespit, bitki temizliği ve belgeleme
çalışmalarına başlanmıştır. Bu bağlamda ilk olarak kuzey yerleşim olarak adlandırılan
tepeliğin doğu eteğinde konumlanan ve yan yana üç mezar odasından oluşan alanda
çalışılmıştır. Söz konusu mezar odalarından en kuzeyde konumlanan mezarın içinde bulunan,
yana yatık konumdaki L-29 no’lu semerdamlı lahit (Lykia tipi) çevresinde temizlik yapılmış
ve calaskal yardımıyla bu lahdin düz konuma getirilmesi sağlanmıştır.

L-29 no’lu semerdamlı lahit

Hellenistik Tapınak’ta güneye doğru devam eden çalışmada birinci kuzey sütun sıralarından
sonra basamak yapılarak bir alt kot da devam edilmiştir. Yüzeyde görünen sütun
tamburlarının altında tekrar sütun tamburları ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 103-105 cm

uzunluğundaki görünür olan yivli tamburların altındaki sütunlarında yine aynı düzende devam
ettiği belgelenmiştir. Yüzeydeki bölümleri yivleri ve dış perdahları oldukça tahrip olmuş olan
sütunların toprak altında kalan kısımları oldukça iyi durumdadır. Yivleri daha okuna bilinir ve
çatlakları daha azdır. Toprak katmanı bunları hem iklim-hava şartlarından, hem yangın ve
Akropolden kopup gelen taş gibi afetlerden hayvanlardan korumuştur. Ancak yoğun bir
Orman-agaç dokusunun içerisinde kalan alanda, toprak altında en çok onları sarmalayan kılcal
kökler zorlamıştır. Dışarda kalan kısımlar ayrıca yosun, alg gibi micro düzeyde yüzey
kayıplarına ile birlikte havadaki Karbon, Sülfür gibi tuz ve asitlerin etkisiyle renk değişimleri
tekrarlanan patina kayıplarına maruz kalmıştır.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

20.08.2019
Hellenistik Tapınak’ta çalışmalara devam edilmiş ve az bir katman daha inilmiş, bu düzlemde
toprağın içinde küçük ölçekli iç ve dış bükey profilli bir mimari buluntu açığa çıkarılmıştır.
Bir yüzeyi tamamen kırık olan mimari buluntu yaklaşık 20 x30 cm ölçülerindedir.

Hellenistik Tapınak’tan ele geçen mimari buluntu

Alanda öğleden sonra yeraltı araştırmaları mimari buluntuların tespiti için çoklu elektrot
ölçüm alan rezistivite yöntemi ile belgeleme çalışmalarına başlanılmıştır. Kuzey-güney
yönünde devam eden birbirine yaklaşık 5m ara ile paralel, lineer hatlarda 5m de bir zemine
toprağa çakılan elektrotlar yardımı ile ölçüm yapılarak alan taranmıştır. Bir lineer doğrultuda
7 adet elektrot zemine çakılmıştır. Bu işlem güneye doğru sekiz defa tekrarlanmıştır. Her
işlem en az üç saat zaman gerektirmiştir, verileri alan yüzeyi ile ilişkilendirmek ve olası
buluntuların yer tespiti için Cors-GPRS ile her elektrotun ayrıca koordinatları alınmıştır.
Daha sonra her iki yönde alınan bu veriler karşılaştırılarak alanın toprak altındaki jeo-fiziki
durumu olası yapı kalıntılarının yerlerinin tespiti plan, kot gibi bilgilerine ulaşılması
öngörülmektedir.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

21.08.2019
Hellenistik Tapınak’ta, yeraltında devam eden mimari buluntuların tespiti için çoklu elektrot
ölçüm alan rezistivite yöntemi ile belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Doğu-batı
yönünde devam eden birbirine yaklaşık 7m ara ile paralel, lineer hatlarda 2m de bir zemine
toprağa çakılan elektrotlar yardımı ile ölçüm yapılarak alan taranmıştır. Bir lineer doğrultuda
56 adet elektrot zemine çakılmıştır. Bu işlem güneye doğru üç defa tekrarlanmıştır. Her işlem
en az üç saat zaman gerektirmiştir, verileri alan yüzeyi ile ilişkilendirmek ve olası
buluntuların yer tespiti için Cors-GPRS ile her elektrotun ayrıca koordinatları alınmıştır.
Daha sonra her iki yönde alınan bu veriler karşılaştırılarak alanın toprak altındaki jeo-fiziki
durumu olası yapı kalıntılarının yerlerinin tespiti plan, kot gibi bilgilerine ulaşılması
öngörülmektedir.

Hellenistik Tapınak’ta Sürdürülen Jeofizik Çalışmaları

Kuzeydoğu Nekropolis’te üçlü mezar yapısında temizlik çalışmalarına devam edilmiştir
22.08.2019
Hellenistik Tapınak alanındaki çalışma güneye doğru devam etmiş yüzeyde toprağın üzerinde
devrilmiş olarak duran sütun tamburunun batıya doğru devam eden diğer parçaları açığa
çıkarılmıştır. Ayrıca doğu tarafında bir altkotda önünde başka bir mimari eleman açığa
çıkarılmıştır. Alanın güney ucundan hem batıya hem doğuya doğru bir temzlik çalışması daha
yapılmış burada toprak üstünde okunamayan taşların sınırları gözlemlenmiştir.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Hellenistik Tapınağın yaklaşık 300-400 metre kadar kuzeybatısında yer alan ve Merkezi Kule
olarak adlandırılan yapıda da hortum dolayısıyla oluşan hasarın tespit edilmesi ve söz konusu
yapının belgelenmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Öncelikle yapı ve çevresindeki otlar
temizlenmiş, ağaççıklar kesilmiş ve bu yıl meydana gelen fırtınada kırılıp düşen ağaç kütleleri
uygun bir yere taşınarak alan çalışılmaya müsait bir hale getirilmiştir.

Merkezi Kule Çalışmaları

23.08.2019
Hellenistik Tapınak alanında sadece belgelemeye yönelik bir çalışma yapılmıştır: Dron
yardımı ile tapınak alanının çevresi ile birlikte güncel hava fotoğrafları çekilmiş, Cors GPRS
sistemi yardımı ile alandaki buluntu, teras duvarların koordinatları belirlenmiş ve autocad
programına aktarılmıştır. Tüm veriler karşılaştırılarak alanın vaziyet planı çıkarılmıştır.

Hellenistik Tapınak Vaziyet Planı

Merkezi Kulde’de belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Mekânın krokisi çizilmiş,
ölçüleri alınmış ve fotoğrafları tüm detaylarıyla çekilerek belgeleme işlemi tamamlanmıştır.
Havadan görüntüleme aracıyla farklı açılardan fotoğrafları çekilmiş ve son aşamada ise cors
cihazı yardımıyla planı çıkartılarak arazi çalışmaları bitirilmiştir.

Merkezi Kule Çalışmaları

26.08.2019
Hellenistik Tapınak’da sürdürülen çalışmalarda araştırma alanın doğu batı bölümünde
oluşturulan basamağın devamı yaklaşık 120x 2.40 alanda yaklaşık 28cm lik bir toprak
tabakası daha alınmıştır. Çalışmada yoğun kiremit parçalarına az miktarda keramik, Ampfora
dip parçasına rastlanılmıştır. Ele geçen kiremit parçaları bir bütünü verebilecek kadar büyük
olmamasına rağmen profil parçalarından kısmi restitüsyon yapılabilinir niteliktedir.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Hellenistik Tapınak Çalışmaları Ayrıntı

Kuzeydoğu Nekropolis’te, düz konumuna çevrilen L-29 nolu lahdin ön yüzünde, ön yüzünde
işlenmiş olan 0.75 x 0.62 m ölçülerindeki tabula ansata içerisine 14 satır yazıt kazındığı tespit
edilmiş ve söz konusu yazıtın kayda geçirilip belgelenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Bu
bağlamda estampajı alınmış ve RTI kaydı alınmıştır. Böylece söz konusu lahdin
Epaphrodeitos ve Dositheia adlı Phaselisli iki vatandaşa ait olduğu tespit edilmiştir.

L-29 nolu lahdin yazıta ilişkin belgeleme çalışmaları

27.08.2019
Hellenistik Tapınak çalışmasında güney bölümündeki son taban seviyesinden biraz daha aşağıya
inilerek (yaklaşık 10cm) sütunların altında Tapınak döşemesine ulaşılmıştır. Alan TS4 sütunun
önüne kadar genişletilmiş döşeme taşlarının TS4 ün doğu kısmında yer alan işlenmiş mimari
elemanın altından devam ettiği görülmüştür. TS3 sütunun altından güneye doğrultusunda devam
eden şerit gibi üç taş döşeme taşı dışında yapının içinde batı kısmında veya doğu bölümünde
döşeme taşına rastlanılmamıştır. Kiremitler dışında başlık, arşitrav, friz, metop, sima gibi küçük
veya büyük mimari yapı elemanına rastlanılmaması olasılıkla yapı işlevini yitirdikten sonra bu
yapı elemanlarının kaldırıldığı devşirme malzeme olarak başka yapılarda kullanılmak üzere
söküldüğünü düşündürmektedir. Sütunların doğrudan kaidesiz döşeme-stylobata oturması Dor
Mimarisinin bir özelliğidir.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Tabakanın üst kısmından yine kiremit parçaları çıkmaya devam etmiş altından döşemeye ait
olduğu düşünülen harçlı toprak çıkmıştır. Kiremitler in hepsi kırık parçalanmış olarak
bulunmuştur. Ancak yapılan ölçümde farklı et kalınlıkları, hamurlardan ve olasılıkla farklı
formlarda oldukları görülmektedir.

Hellenistik Tapınak’tan ele geçen kiremit parçaları

Tapınak çalışmaları yanı sıra, kentin hamamlarının tespitine yönelik bir çalışma başlatılmıştır.
Bu bağlamda Büyük Hamam, Akropol Hamamı, Nekropol Hamamı ile Geç Dönem’de
hamam olarak kullanılmış olabileceği düşünülen bir yapıda çalışılmasına karar verilmiştir.

Kuzeydoğu Nekropolis’te çalışmalara devam edilmiştir. L.29 no’lu lahit mezarın bulunduğu
odanın batı bitişiğinde müşterek duvarların kullanılmasıyla yan yana devam eden üç farklı
mezar odası organizasyonu bulunduğu alanda çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu mezar
kompleksinin hemen önünde eskiçağdan itibaren kullanılan patika yol geçmektedir ve mezar
odalarının ön cephesi yola bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Önceki çalışma günlerinde
kaldırılan lahit teknesinin batısında devam eden iki mezar odasında detaylı temizleme ve
düzenleme çalışmaları yürütülmüştür. L.29 no’lu semerdamlı lahit ile batı bitişiğindeki 3KBTM.36 no’lu tonozlu mezar arasında 0.56 m’lik bir duvar mevcuttur. 3KB-TM.36 no’lu
tonozlu mezarın etrafında ve içinde bitki ot temizliği ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

3KB-TM.36 no’lu tonozlu mezar

28.08.2019
Hellenistik Tapınak alanındaki çalışmaya iki kısımda devam edilmiştir. Yapının içinde kalan
TS3 ve TS2 arasında sonlanan döşeme kodu TS2 sütun tamburuna kadar getirilmiştir ve
sütunların altında kalan döşemenin buraya kadar devam ettiği gözlemlenmiştir. Toprağın
içinden yine yoğun kiremit parçaları açığa çıkarılmıştır.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Alanın güneyine doğru yapılan ikinci çalışmada kaya parçası ve TS4 sütunun güney tarafınfa
çalışılmış üst humuslu toprak temizlenmiştir. Alanın güney bölümünde yan yatan TS4 sütun
tamburunun doğrultusunda devam ettiği görülen diğer parçalanmış sütun tamburları ile
arasında bir yapı elemanı taşı açığa çıkarılmıştır. Sütun tamburlarının ve bu mimari duvar
elemanın altında toprak tabakası görülmektedir. Olasılıkla batıya doğru devam eden bu yapı
taşları geç dönem bir duvar kalıntısıdır.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Hamam tespit ve belgeleme çalışmaları kapsamında Akropol’deki hamam yapısında
çalışılmıştır. Yapının tonoz olarak geçilmiş olan çatısının, bir bölümü bina içine çökmüş
olmakla birlikte yapı ile ilgili detaylı çalışma yapılabilmesi için gerekli bilgileri verebilecek
kısmının halen ayakta olduğu görülmektedir.

Akropolis Hamamı

Yapı 2,75 x 2,85m ölçülerinde 1 nolu mekan ve 3,41 x 2,88 m ölçülerinde 2 nolu mekandan
oluşmaktadır. Yapının dış sınırları çok net olarak tesbit edilemese de yaklaşık olarak, 8,20 x
4,29 m ölçülerindedir ve 35,45 m2 lik bir alana sahiptir. Söz konusu yapının Kat ve Çatı
Rölövesi çıkarılmıştır.

Akropol Hamamı Kat ve Çatı Rölöveleri

Kuzeydoğu Nekropolis’te, 3KB-L.28 no’lu hyposorionlu lahit mezar ile 3KB-TM.35 no’lu
tonozlu mezarın içinde yer aldığı mezar odasının yapının plan ve düzenlemesini anlamaya
yönelik olarak detaylı temizlik ve düzenleme çalışmaları yürütülmüştür. Ġlk
değerlendirmelerde mezar odasının üç farklı bölmeye ayrıldığı ve bölmelerin her birinde
farklı mezar türleri kullanıldığı tespit edilmiştir. Buna göre; mezar odasına iki basamaklı bir
merdiven ile giriş sağlanır, basamaklar 1.17 m. genişliğinde 0.27-0.35 arasında derinliğindedir
ve blok taşlar kullanılarak örülmüştür.

Temizlik Öncesi

Mezar odası girişi ve merdivenler çalışma sonrası görünüm

Mezar odası odası içindeki tonozlu bölüm

29.08.2019
Hellenistik Tapınak çalışmalarında iş makinesi yardımı ile tapınak alanının çevresi
düzenlenmiş: alanda bulunan akropolden koparak gelen kaya parçaları ve hortumdan zarar
gören kökleri açığa çıkan bazı ağaçlar, Orman Müdürlüğünün kestiği büyük boyutlu ağaçlar
ve odunlar uzaklaştırılmış yolun güneyinde belirlenen boş bir alana taşınmıştır. Tapınağın
üstünde kuzeyinde bulunan odun yığını ile birlikte kaya parçaları, doğusunda bulunan bazı
kök ve kesilmiş ağaç parçaları, doğusunda kısmi toprak üstünde yer alan kaya parçaları
oluşturulan üç farklı yol güzergâhından alınarak belirlenen alana bırakılmıştır. Ağaç kesikleri,
odunlar ve kayalar uzaklaştırıldıktan sonra bunların bulunduğu alanlar bitki ve artıklardan
temizlenmiştir.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Bununla birlikte bu alanlarda taş ve ağaçların yakınında bulunan diğer kök ve üst humuslu
tabaka toprak toparlanarak temizlenmiş, kazı alanı ve mimari yapı kalıntıları daha okuna
bilinir olmuştur. Düzenleme çalışmaları ile birlikte tapınağın güneyinde tapınak döşeme kodu
baz alınarak devrik TS4 sütunun güney tarafında yapı kalıntılarını açığa çıkarmak-okuna
bilinir kılmak üzere kazı çalışmalarına devam edilmiştir.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Yapılan çalışmada TS4 sütunun yaklaşık 4m güney tarafında yapı-duvar elemanı açığa
çıkarılmıştır. Bu mimari buluntunun doğuya ve batıya doğru devam eden belli belirsiz taş

sırası ile uyumlu olduğu yine olasılıkla farklı bir dönem duvar uzantısında yer aldığı
düşünülmektedir.
Kuzeydoğu Nekropolis’te, 3KB-TM.35 no’lu tonozlu mezarda temizlik çalışmalarına devam
edilmiştir. Mezar odasının içinde hem bir tonozlu mezar hem de bir hyposorion mezar yer alır.
3KB-L.28 no’lu hyposorionlu lahit mezarın lahdi ve kapağı paramparça olmuştur. Parçaların
bir kısmı mezar odasının içinde bir kısmı odanın duvarındaki oluşan kırıktan araziye
sürüklenmiş durumdadır. Bu kısımda yürütülen çalışmalarda alt mezar odası (hyposorion)
içindeki akıntı ile gelen birikinti alınmış ve belgeleme yapılmıştır. Hyposorion dıştan dışa
1.30 m genişliğinde 2.47 m uzunluğundadır. Zemini iç duvarları kalın sıva tabakası ile
kaplanmıştır. Ġç derinliği 0.46 m.’dir. Hyposorion iki basamaklı podyum üzerindedir. Podyum
blokları in-situ olarak korunmuştur. Lahit teknesi ve kapağa ait parçalar biraraya toplanarak
mezar odası içine bırakılmıştır. Mevcut kalıntılar 3KB-L.28 no’lu lahit kapağının köşeleri
akroterli kırma çatı formunda olduğunu göstermektedir.

3KB-TM.35 no’lu tonozlu mezar

Hamam tespit ve belgeleme çalışmaları kapsamında Akropol hamamında çalışmalara devam
edilmiştir. Ġki mekandan oluşan yapının hamam yapısı olduğu hypocaust sisteminin
görülebilir durumda olmasından rahatlıkla söylenebilmektedir. Duvarlardaki terrakotta çivi
izlerinden, duvarlarında da döşemedeki gibi ısıtma sistemlerinin olduğu, mekanlar arası sıcak
havanın duvar altlarındaki geçişlerden sağlandığı ve buralarda dolaşan havanın da mekanların
köşelerindeki baca çıkışlarından atılıyor olduğu gözlenebilmektedir.

Akropol Hamamı Çalışmaları

2 nolu mekanın kuzey duvarında bir pencere, bu pencerenin sağ bölümünde de tabula ansata
bulunmaktadır. Yapı kaba taş duvar üzeri sıva olarak inşa edilmiştir. 2 nolu mekandaki
verilerden duvarların nişe kadar olan bölümleri mermer, üst kotlar sıva+boya olarak
yapılmıştır.

Akropol Hamamı Çalışmaları

30.08.2019 Zafer Bayramı tatil
02.09.2019
Hellenistik Tapınak çalışması iki alanda devam etmiştir. Tapınağın güney-doğu bölümünden
doğuya doğru ve içinde TS1 ve TS2 arasındaki alan tapınağın döşeme koduna getirilmeye
çalışılmıştır.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Hellenistik Tapınak Vaziyet Planı

Hamam çalışmaları kapsamında Güney Liman ve Kuzey Liman arasındaki ana aks üzerinde
bulunan ve Phaselis yerleşiminde şu ana kadar ortaya çıkartılan en büyük alana sahip yapılardan
olan Büyük Hamam yapısı bir sonraki çalışma alanıolarak belirlenmiştir. Öncelikle yapının
rölövesini çıkartmak için drone çekimleri yapılarak ve digital ölçüm aletleriyle ölçüler alınmıştır.

Büyük Hamam Hava Fotoğrafı

Kuzeydoğu nekropoliste çalışmalara devam edilmiştir. Bitişik nizamda sıralanmış olan
3KB.TM-24, 3KB.TM.25 ve 3KB.TM.26 no’lu mezarlarda (Fig. 15-16), TM.30 no’lu
mezarda ve TM.37 no’lu tonozlu mezarda bitki temizliği, düzenleme ve belgeleme çalışmaları
yürütülmüştür. Phaselis nekropolislerinde üçlü ikili ve tekli olarak örnekleri bulunan tonozlu
mezarların düzenlemesine dair örnek temsil eden söz konusu mezarlar iyi durumda korunmuş
oldukları için çalışmalar bu alanda yoğunlaştırılmıştır.

TM.37 no’lu tonozlu mezar temizlik öncesi

TM.37 no’lu tonozlu mezar temizlik sonrası

03.09.2019
Bugünkü çalışma üç alanda yürütülmüştür: Doğu bölümünde sütunların arasından mevcut
seviye korunarak devam edilmiş; alanın güney ucundan batıya doğru ve ayrıca doğuya doğru
bir çalışma yürütülmüştür.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

TS1 ve TS2 sütunun arasındaki kot seviyesi döşeme seviyesine kuzeye TS1 ve TS5, TS6 ya doğru
indirgenmiştir. Döşeme koduna yakın katmanda yoğun kırık kiremit parçaları çıkmıştır. Bunlar
daha öncekilerine benzer form ve niteliktedirler.

Doğuya doğru devam eden çalışmada kuzeyden güneye eğimli giden arazi kesitinin bir kısmı
üzerinde çalışılmış, güney kısmında, doğu batı yönünde toprak üstünde görünen taş sırasına
kadar olan yaklaşık 4m genişleiğindeki alan döşeme koduna kadar indirgenmiş ve taş sırası
veya teras duvarı okunabilinir duruma getirilmiştir.

Alanın güney kısmında yan yatan TS4 sütun tamburunun güneyinden batı yönünde devam
eden çalışmada yaklaşık 30-40-50 cm toprak tabakasının altından köşe döşeme taşına
rastlanılmıştır. Büyük ebatlı olan döşeme taşlarının üzerilerinde kenet ve kaydırma yuvaları
vardır. Oldukça düzgün perdahlanmış olan döşeme taşları sert kireç yaşından yapılmıştır.
Batıya ve kuzeye doğru devam eden döşeme taşları tek sıra halinde ilerlediği görülmektedir.
Bu döşemenin doğu bölümünde sütunların altında devam eden yine tek sıra halindeki döşeme
taşlarından yaklaşık 5cm yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Büyük Hamam’da çalışmalara devam edilmiştir. Büyük Hamam yapısı toplamda, dönemsel
olarak etkileşimde olduğu ve şu ana kadar tesbit edilebilen alanlarla birlikte 1785 m2 lik bir
yapı kompleksidir. Yapı kompleksinin şu ana kadar yapılan çalışmalardan çok evreli bir yapı
olduğu söylenebilinir. Yapı, elimizdeki veriler ışığında 21 bölüme ayrılmış ve o şekilde

incelenmiştir. 1 olarak isimlendirilen alanın dış sınırları çok net değildir. Bu mekanla ilgili
detaylı bilgilere bu alanda yapılan moloz kaldırma çalışmalarından sonra ulaşılabilecektir,
ancak yine de bir girişi olan apsisli bir yapının varlığı gözlenmektedir. Yapıya ait evrelerin
tesbitinin daha doğru yapılabilmesi için Büyük Hamam yapısının batı bölümünde bulunan
toprak dolgunun kaldırılması faydalı olacaktır. Dolgu bölümün zemin kotunun şu anda
hamam yapısının (olası apoditerium mekanı) 9 nolu alanın kotu olan +4,47 ile aynı olduğu
tahmin edilmektedir. Zira bu mekandan batıya bir çıkışın bir kapı olması durumu, bu çıkışın
kotunun şu anki kotla aynı olmasını gerektirmektedir.

Büyük Hamam Çalışmaları

TM.37 no’lu tonozlu mezarda (yürütülen düzenleme ve belgeleme çalışmalarında, mezar
odasının hemen önünde çam iğnelerinin olduğu katmanın temizlenmesi sırasında bir adet
sikke bulunmuştur. Yoğun korozyondan dolayı sikke üzerindeki tasvirler ve kişiler net
değildir ancak ön yüzünde başı profilden verilmiş bir erkek figür ve arka yüzünde at binen bir
erkek figür olduğu ofis ortamında çekilen detay fotoğrafları ile ortaya çıkmıştır. Ġlk
değerlendirmelere göre sikkenin arka yüzündeki at binen figürün tasviri MS. III. yüzyıl’da
darp edilme olasılığını güçlendirmektedir.

Temizlik Öncesi

Temizlik Sonrası

Sikke Ön Yüz

Sikke Arka Yüz

04.09.2019

Hellenistik Tapınak’ta çalışmalara devam edilmiştir. TS4 sütun tamburunun güneyinden batı
yönünde devam eden çalışmada yaklaşık 30-40-50 cm toprak tabakasının altında ulaşılan
taban döşemesinin takibi yapılmıştır. TS1-TS5 arasında ise sonradan bir merdiven
düzenlemesi yapıldığı görülmüştür.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları

Büyük Hamam’da çalışmalara devam edilmiştir. Yapının plansal olarak birkaç evreye sahip
olduğu pek çok noktada karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, 11 nolu mekanın önceki evrede daha
büyük bir tepidarium olduğu ve daha sonraki bir evrede araya duvar örülerek 12 nolu alanın
oluşturulduğu, dolgu yapılarak kotunun da 9 nolu alanla aynı kılındığı ve bu yeni oluşan 12
nolu alanın da frigidarium olarak kullanıldığı söylenebilir. Başka bir örnek olarak, 9 nolu
alanın güney duvarında önceleri bir kapı olan bölümün sonraki bir evrede kapatıldığı, yine
aynı duvarda farklı evrelere ait duvar izleri rahatlıkla görülebilmektedir. Büyük hamam
yapısına ait evrelerin ilki olması ihtimali olan yapı izleri 11 nolu alanda tesbit edilmiştir.

Sonraki evrede küçültülmüş olan bu alanın döşemesinde daha önceki evreye ait duvar
temelleri, hypocaust sistemin döşeme kotuna esas teşkil etmiş ve zemine döşenen pişmiş
toprak döşeme malzemesi ile birlikte kullanılmıştır.

Büyük Hamam Çalışmaları

TM.37 no’lu tonozlu mezarda sürdürülen çalışmalar esnasında mezarın hemen önünde zemin
dolgusunun altında birbirine çatılmış duran iki adet kiremit fark edilmiştir. Bir adet kiremit
mezara ait olan bu kalıntılar zarar görme ihtimaline karşı belgelenmiş ve yeniden
kapatılmıştır.

TM 37 no’lu mezar ve önünde tespit edilen kiremit mezar

05.09.2019
Hellenistik Tapınak’ta çalışmalara devam edilmiştir. Alanın güneyinde batıya doğru devam
eden döşeme taşları dördüncü taştan sonra süregelen düzenini bozmuş geniş toprak derz
sonrası hafif güneye doğru açılmıştır. Tespit edilen bu son döşeme taşı boyut olarak
diğerlerinden daha küçüktür ve kot olarak da yaklaşık 2cm daha yüksektedir. Genel anlamada
değerlendirildiğinde sütunların altlarında bulunan döşeme taşları 4cm bir bant ile
çerçevelendiği ve sütun tamburlarının yaklaşık 102-130cm yüksklik arasında olduğu
gözlemlenmektedir.

Hellenistik Tapınak Çalışmaları – Zemin Döşemesi

Kuzeydoğu nekropoliste çalışmalar yürütülen bir diğer tonozlu mezar da 3KB.TM30 no’lu
mezardır. Söz konusu mezar, üzerine devrilen bir ağaç nedeniyle tonozda çökme riskini
taşımaktaydı. Olası bir çökmenin gerek yapıya gerek ziyaretçilere zarar verebileceği
ihtimaline karşı tonoz üzerine düşmüş olan büyük ağaç dalının kaldırılması ve çevresinde
düzenleme yapılması amacıyla çalışmalar yürütülmüştür.

Temizlik Öncesi

Temizlik Sonrası

06.09.2019
Hellenistik Tapınak çalışmaları kapsamında belgelemeye yönelik olarak gerekli ölçüm, temizlik ve
düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Cors ve Drone ile yapılan belgelemeler dijital ortama
aktarılmıştır. Mimari elemanlarının üstleri yakın çevreleri topraktan arındırılmış ve fotoğraf
çekimlerine hazır hale getirilmiştir.

Hellenistik Tapınak Temizlik Sonrası

Hellenistik Tapınak Vaziyet Planı

Akropol Hamamı ve Büyük Hamam’dan sonra Kent Limanı ile Su Kemeri arasındaki yoğun
yapılaşmaya sahip merkez kapsamında kalan 2M6 Hamam? yapısının incelenmesi yapılmıştır.
Yapının bir hamam yapısı olduğu konusunda elimizde henüz yeterli veri bulunmamaktadır,
ancak yapı içinde ve çevresinde yapılan temizlik çalışmaları ile bu konu ile ilgili daha çok
detaya ulaşılması mümkün olacaktır. Su kemerinin hemen dibindeki konumu, bazı noktalarda
buhar çıkışı olarak kullanılması muhtemel pişmiş toprak bacalar ve c alanındaki mermer
döşemenin in situ olarak bulunması bize su ile ilişkili bir yapı olabileceğini
düşündürtmektedir.

2M6 Hamamı pişmiş toprak baca ve mermer döşeme izleri

3KB.TM30 no’lu tonozlu mezarda çalışmalara devam edilmiştir. Mezarın tabanında olasılıkla
kremasyon gömüler için kullanılan 0. 32m en, 0.20m boy ve 0.30. m derinlikte dikdörtgen bir
çukur da bulunmaktadır. 3KB.TM30 no’lu tonozlu mezar kuzeydoğu nekropolisi gezen
ziyaretçilerin kullandığı patika yolun hemen kıyısındadır. Bu nedenle mezar odasının içi ve
etrafında detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mezar odasının içinde 3 adet sikke
ele geçmiştir. Sikkelerin üçü de tanımlama ve tarihlendirme yapılamayacak ölçüde yoğun
korozyona uğramış durumdadır.

3KB.TM30 no’lu tonozlu mezar ve sikke buluntuları

Hadrianus Kapısı’nın Ġthaf yazıtının kazındığı arşitrav bloklarından kırık olan dördüncü blok
parçaları birleştirilmek için Araştırma Ġstasyonu’na getirilmiş ve restorasyon uzmanı
gözleminde restorasyon projesine uygun olarak kalıba dökülmüştür. Taşın kendi mıcırından
üç buçuk ölçek mıcır kumu ve beyaz çimento suyla yoğunlaştırılarak kalıba dökülerek
birleştirilmiştir.

Hadrianus Kapısı Ġthaf Yazıtının 4. Bloğuna Ġlişkin Çalışma

09.09.2019

2M6 Hamam’ında çalışmalara devam edilmiştir. Yapının çatı örtüsünün tonoz ve yapının
duvar ana malzemesinin de moloz taş ve devşirme malzeme olduğu yapının elimize ulaşan
bölümlerinden görülebilmektedir. Ayrıca özellikle yapının doğu cephesindeki veriler yapıda
en az iki evreden söz edebileceğimizi göstermektedir. 2M6 Hamam? yapısının su kemerinden
sonraki bir dönemde yapıldığı, duvarlarının su kemeri ile herhangi bir bağlantısının
olamamasından ve oluşturduğu açıdan rahatlıkla söylenebilir.

Çatının tonoz örtüsü, duvar ana malzemesi olan moloz taş+devşirme malzeme ve yapıda evreler.

Su altı ekibinin araştırmaya katılmasıyla birlikte Güney Liman’da çalışmalara başlanmıştır.
Phaselis Antik Kenti 2019 yılı sualtı araştırmaları kapsamında, üç farklı alanda çalışmalar
sürdürülmüştür. Bu alanlardan ilki; Güney Liman’ın güneybatısında bulunan kıyılar ile
Tekirova burnunu da içine alan kısımdır. Söz konusu araştırma alanı ilk olarak yüzeyden
taranmıştır. Ayrıca Tekirova Burnu’nu da içine alan ve Tekirova sahiline doğru uzanan kıyı
şeridi de taranarak belgelenmiştir. Bu taramalar sırasında kırık seramik parçaları tespit
edilerek belgelenmiştir.

Sualtında Tespit Edilen Seramik Buluntular

Araştırma Sahasını Gösterir Google Earth
Haritası

10.09.2019
2M6 Hamam’ında çalışmalar tamamlanmış ve yapının rölövesi çıkartılmıştır.

Sualtı çalışmaları kapsamında ikinci olarak kentin Güney Liman’da çalışılmıştır. Bu taramalar
sırasında pişmiş toprak çatı kiremidi parçaları, zemin döşeme tuğla parçaları, amphora ağız ve
dip parçaları saptanarak belgelenmiştir. Devam eden araştırmalarda seramik buluntuların yanı
sıra duvar sıraları, bloklar ve metal çapa tespit edilmiştir.

Güney Liman Alanı’nda Çalışma Yapılan Bölgenin
Hava Fotoğrafı

Alanda Saptanan Çatı Kiremitleri ve Taban
Döşemeleri

Güney Liman Havzasında Tespit Edilen Kilikya
Kökenli LR 1B Amphorası

Sualtında Ele Geçen Metal Çapa Kolu ve Halkası

Havza içerisinde gelgitler nedeniyle ve 24 Ocak’da vuku bulan hortum felaketi yüzünden yer
değiştiren kum hareketleri sonucunda önceki yıllarda yine bu alanda yapılan çalışmalarda
görülemeyen yeni duvar sıralarının olduğu saptanmıştır. Hava fotoğrafları ile belgelenen ve
aynı zamanda sualtında da detaylı incelemesi yapılan söz konusu duvar sıralarının ölçüleri
alınmış ve gerekli çalışma başlatılmıştır.

Güney Liman Havzasındaki Blokların Havadan Görünümü

11.09.2019
Sualtı çalışmaları kapsamında son olarak Merkezi (Askeri) Liman’da çalışmalar
yürütülmüştür. Bu alanda yapılması muhtemel projeler için sualtındaki blokların bozulma
durumları, kenet, dübel oyukları ve mimari profil olup olmadığı incelenmiştir. Nitekim
Merkezi Liman’da daha önceki yıllarda yapılan çalışmalardan farklı olarak, bazı blokların
detaylı ölçüleri alınmış farklılık gösteren bloklar tespit edilmeye çalışılmıştır.

Merkezi Liman’dan Çalışma Fotoğrafı

Merkezi Liman Sualtındaki Bloklar

12.09.2019
Hamam çalışmaları kapsamında 2019 yılında incelenen son yapı olan Nekropol Hamamı
olmuştur. Yapının su ile ilişkili olduğu günümüze kalan izlerden görülebilmektedir, ancak
hamam yapısı olduğuna dair daha net verilere ulaşabilmek için, mekanlarda bulunan moloz ve
doğal bitkisel atıkların kaldırılması gerekmektedir.

Nekropol Hamamı

Yapının rölövesini çıkartmak için öncelikli olarak done çekimleri tamamlanmıştır.

Nekropol Hamamı Hava Fotoğrafı

Nekropolis çalışmaları kapsamında 3.Kd.L15 olarak numaralandırılan lahit ve çevresinde
çalışılmıştır. Kireçtaşından khamosorion kırma çatılı lahit yan devrilmiştir. Yazıtı taşıyan 0.43
x 0.79 m ölçülerindeki tabula ansata yüzeyinde de derin çatlaklar ve yeryer kopmalar
bulunmaktadır. Yazıtın konumu da hem estampaj almayı hem de okumayı zorlaştırmaktadır.
Oldukça büyük boyutlu olan söz konusu mezarın ön yüzüne işlenen tabula ansata içerisinde
sadece üç satırlık bir yazıt kaydedilmiştir. Olasılıkla alt kısmı vacat bırakılmıştır. Buradaki
yazıttan söz konusu mezarın Asas oğlu Kougas’a ait olduğu öğrenilmektedir.

3.Kd.L15 no’lu lahit

Söz konusu lahit yakınında bir de mühürlü
amphora kulbu bulunmuştur. Rhodos tipi
dikdörtgen mühür üzerinde üç satır yazıtı
okunmaktadır. Rhodos tipi dikdörtgen
mühürde
okunan
ἐπὶ
Καλλικρ|άτεσς
Καρνείοσ yazısı, söz konusu amphora için
tarihlendirme ve menşei tanımlama imkânı
sunmaktadır. Zira Kallikrates daha önceden
Hellenistik Dönem’e tarihlendirilen eponym
memurdur. Bu amphora Hazıran-Temmuz
aylarına denk düşen Karneios ayında,
Mühürlü Amphora Kulbu
Kallikrates’in rahipliği (Helios) sırasında
üretilmiştir. Mısır ve Ġtalya Tarentum’da benzer mühürler kaydedilmiştir .

13.09.2019
Kuzey Nekropolis’te, kuzey Liman’dan nekropolis’e geçişte
konumlanan Tapınak Mezar’ın yakınında 0.18 x 0.19 x 0.10 m
ölçülerinde kireçtaşından mezar steli tespit edilmiştir. Alttan
profillendirilmiş olan stelin üst kısmı kırıktır ve sadece bir satır
yazıtı korunmuştur. Burada son satır söz konusu olduğu için
muhtemelen mezar sahibinin babasının adı yer almaktadır. Söz
konusu isme ait sadece dört harf net olarak korunabilmiştir. Fakat
satır başında bir alpha harfine işaret eden emareler
okunabilmektedir: - ΑΝΔΡΟ-.
Mezar Steli

16.09.2019
Nekropol Hamamı çalışmalarına devam edilmiştir. Yapının duvar malzemesinin devşirme
olduğu açıktır. Genelde moloz taş olan duvarlar, bazı yerlerde ana kullanım yeri tapınak
olması muhtemel malzemelerle tamamlanmıştır.

Nekropol Hamamı

17.09.2019
Kuzeydoğu Nekropolis’de sezonun son çalışma alanı olarak belirlenen bölümlerde, özellikle
nekropolis içindeki yürüyüş güzergahları ve patikaların üzerinde veya yakınında bulunan
farklı türlerdeki mezarların etrafının açılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu
kapsamda etrafı temenos duvarı ile çevrelenmiş bir adet hyposorionlu lahit L.15 no’lu mezar
üzerinde çalışılmıştır.

3KB.L.15 no’lu mezarda çalışma öncesi ve sonrası görünüm

Hadrianus Kapısı’nda anastylosis çalışmalarına başlanmıştır. Ziyaretçilerin yapıyı daha iyi
algılayabilmesi, yapının yerinde sergilenebilmesi ve blokların korunabilmesi amacıyla
entablatür bölümüne ait blokların yapının hemen önündeki alanda sergilenmesi planlanmıştır.
Söz konusu blokların toprakla temasının kesilerek zeminde oluşabilecek çökmelerin önüne
geçilmesi amacıyla ilk etapta çelik konstrüksiyondan bir platform tasarlanmıştır.

Entablatür kısmının üzerine koyulduğu platformun çizimi

Tasarlanan platform için 80 x 120 mm
ölçülerinde profiller ve yardımcı
gerekli malzemeler alana taşınmıştır.
Platformun oluşturulabilmesi için
profiller belirlenen ölçülerde kesilmiş
ve kaynakla birleştirilmiştir.

Profillerin kesildikten sonra kaynakla birleştirilmesi.

18.09.2019
Nekropol Hamamı çalışmaları tamamlanmış ve yapının rölöve planı çıkartılmıştır.

Nekropol Hamamı Kat Rölövesi

Hadrianus Kapısı’nda sürdürülen çalışmalara devam edilmiştir. Kapının Anastylos çalışmaları
kapsamında hazırlanan platform 8.82 x 1.48 m ölçülerinde birleştirilerek açık kalan uç
kısımları saç levhaların kaynaklanması ile kapatılmıştır. Pas oluşumunu engellemek amacıyla
antipas sürülmüştür. Platform tamamlandıktan sonra taşınacağı alandaki kot farkının
giderilmesi ve platformun stabil kalabilmesi amacıyla Kemer Belediyesi ekipleri tarafından
kum zemin düzeltilip 8.90 x 1.50 m ölçülerinde kilit parke taşı döşenmiştir.

Platformun altına kilit parke taşlarının döşenmesi

Platformun yerine taşınması

19.09.2019
Etrafı temenos duvarı ile çevrili olan L.15 no’lu mezarın yerleştirildiği alanda lahit teknesi ve
kapağına ait çok sayıda parça tespit edilmiştir. Olasılıkla mezarın patlatılması nedeniyle tahrip
olan bu parçalar alanda biraraya toplanarak bırakılmıştır. Temizlik çalışmaları neticesinde
mezar yapısının batı duvarında bir ostothek teknesinin şipolyen malzeme olarak kullanıldığı
tespit edilmiştir. Üzerinde hellence yazıt bulunan ostothek teknesinin bir doktora ait mezar
yazııtı taşıdığı yapılan ilk epigrafik değerlendirmelerle ortaya çıkmıştır. Mezar yazıtı harf
karakterlerinin özelliklerine bakılarak Hellenistik Dönem içinden bir yazıt olarak
değerlendirilmektedir.

3KB.L.15 no’lu mezara ait temenosun batı duvarında kullanılan ostothek teknesi

Hadrian Kapısı’ndaki çalışmalarda zemindeki işlemler tamamlandıktan sonra platform yerine
taşınarak arşitrav dizisinin blokları dizilmeye başlanmıştır. Bloklar platforma yerleştirirken
yükü eşit dağıtmak ve çelik platformla temasını engellemek amacıyla (12 x 12 cm) sedir
ahşaplar, blokların altına yerleştirilmiştir. Köşe taşlarından sadece bir tanesinin alanda
bulunması nedeniyle (2.HT.118) platformun dengesini bozmamak amacıyla, bulunamayan
arşitrav köşe taşının yerine benzer ölçülerde kapının ara parçalarına ait düz bir blok
koyulmuştur. Arşitrav dizisinin güneydoğu cephesindeki Ġmparator Hadrianus ve ailesine
ithaf edilen yazıt sayesinde dizinin sırası belirlenmiştir. Kuzeybatı cephesinde ise yazıt
olmadığından kenet yuvaları ile bezemelere göre bloklar sıralanmıştır. Yapının envanter
paftaları, modelleri, restorasyon ve restitüsyon çizimleri de bu sıraya uygun olarak
düzenlenmiştir. Arşitrav sırasının üzerine friz blokları dizilmiş, her bloğun altına blokların
yükseklikleri eşitleyecek şekilde ahşaplar yerleştirilmiştir.

Blokların platforma taşınması

20.09.2019
Büyük Hamam’daki belgeleme çalışmaları tamamlanmış ve yapının rölöve planı
çıkartılmıştır.

Büyük Hamam Rölöve ve Taş Planı

Hadrian Kapısı çalışmaları kapsamında Platforma dizilen friz bloklarının sıralaması yapılırken
restitüsyon çizimleri, bitkisel bezemeler ve kenet yuvaları dikkate alınmıştır. Friz dizisinin
üzerine gelecek olan geison-sima bloklarından iyi durumda olanlar platforma yerleştirilmiştir.
Platforma, dengeyi ve ağırlık merkezini bozacak bloklar ile ağır tahribata uğrayan bloklar
taşınmamıştır. Söz konusu bloklar sergilenmek üzere platformun arkasında düzenlenmiş olan
alana taşınmıştır. Birleştirilecek olan bloklar alanda bulunan kum havuzuna götürülmüştür.
Hadrianus Kapısı’na ait bezemesiz düz bloklar ise bulundukları yerden geriye taşınarak aynı
hizada dizilmiştir. Kırık parçalar ileriki yıllarda yapılacak birleştirme ve güçlendirme
çalışmalarında birleştirilmek üzere yan yana dizilmiştir.

Entablatür kısmına ait blokların çalışmalardan önceki hali

Entablatür kısmına ait blokların çalışmalardan sonraki hali

23.09.2019
Hadrian Kapısı çalışmaları kapsamında Önceki yıllarda yapının ayak ve kemer blokları,
yapının yanında düzenlenen teraslara taşınmış ve küçük kırık parçalar için taş tarlası
oluşturulmuştu. 2019 yılında yürütülen düzenleme çalışmaları sırasında ise, kapıya ait
olmayan niteliksiz bloklar yapının yakınında bir alana, kemere ve ayaklara ait olduğu tespit
edilen bloklar ise sınıflandırıldıkları alanlara taşınmıştır. Böylelikle Hadrianus Kapısı’ndan
Güney Liman’a uzanan alan, yapının bölümlerine göre düzenlenerek turistlerin yoğun olarak
kullandığı alan genişletilmiş ve bloklar korumaya alınmıştır.

Platforma taşınmayan Geison bloklarının dizildiği alanın eski ve yeni hali

24.09.2019
Hadrianus Kapısı çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birleştirme
işlemlerine devam edilmiştir. Önceki yıllardaki çalışmalarda kırık olmayan parçaların, 2019
yılındaki çalışmalar sırasında kırık olduğu görülmüştür. Bu parçaların kırıkları ekip üyesi
uzmanlar tarafından birleştirilmiştir. Taş tarlasındaki küçük kırıklı parçalar yapının
bölümlerine göre sınıflandırılmıştır. Söz konusu kırık parçalardan entablatür kısmındaki
bloklara uyanların yüzeyleri temizlenip epoksi esaslı yapıştırıcı ile yapıştırılmıştır. Yeni
yapılan platformun yararlarından birisi de taş tarlasındaki küçük kırık parçaların, entablatür
kısmında hangi parçaya uyup uymayacağının kolaylıkla tespit edilebilmesidir.

Hadrianus Kapısı’nın bloklarındaki kırıkların yapıştırılması

25.09.2019
Hadrianus Kapısı çalışmaları kapsamında son olarak yapının hem sergilenmesine hem de
korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçilerin yapıyı daha iyi algılayıp,
yorumlaması kolaylaşmıştır. Ġleriki yıllardaki çalışmalarda bilgilendirme panosu, maket, kiosk
gibi sergilemeye yardımcı ekipmanlar da sağlanacaktır. Ziyaretçilerin bloklara temas
etmemesi, herhangi bir tahribat olmaması amacıyla dokuyu bozmayacak şekilde ahşap
birimlerin içinden 3 sıra halat geçirilip platform çevrilmiştir.

Kaidenin ana cadde bitimindeki merdivenlerden görünüşü

Ana caddeden alanın görünümü

26- 27.09.2019
Kazının son iki günü kazı evinin toplanması ve yapılan çalışmaların raporlanmasına
ayrılmıştır.

