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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 13 

Temmuz 2020 tarihli ve 94949537-161.01- E.497536 sayılı izni çerçevesinde, Antalya 

Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Fahri AYÇİN’in bakanlık temsilciliğinde, Phaselis Antik Kenti ve 

Teritoryumu’nda başkanlığımda 14-Eylül -13 Ekim 2020 tarihleri arasında arkeoloji, epigrafi, 

tarihsel coğrafya ve mimari, ekiplerinden oluşan disiplinler arası ekiplerle yüzey araştırması 

yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar bakanlığımıza sunulan araştırma programına uygun olarak 

gerçekleştirilmiştir.  

Aşağıda söz konusu araştırmamıza ilişkin günlük raporumuz sunulmaktadır. 

 

ARAZİ ÇALIŞMALARI, YÖNTEMLER ve VERİ SONUÇLARI 

 

14 Eylül 2020 

2020 yılı Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu yüzey 

araştırmamızın, 2017 yılında bakanlığımıza 

sunduğumuz beş yıllık araştırma programı planında 

tasarlandırdığımız ve 2020 yılı başvurumuzda 

belirttiğimiz şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. 

Buna göre kent için çalışmalarının yanı sıra 

teritoryumda, yanda sunulan haritada 2019-2020 yılı 

çalışmalarının sınırlarını gösteren yeşil taramalı 

alanda -Üçoluk ve Hisarçandır civarı- çalışılacaktır. 

Alandaki çalışma önceliğimizi ise 2017 yılındaki 

tespitimiz ardından aralıklarla çalıştığımız ve bu yıl 

itibariyle neticelendirmeyi düşündüğümüz Üçoluk 

Mahallesi Ekizce/Sedir Yaylası Tahtacı Mezarlığı 

(Karabalçık Mezarlığı) civarında konumlanan Ares 

Kutsal Alanı çalışmaları oluşturmaktadır. 

Planlandığı şekliyle bu seneki çalışmalarımız da 

büyük ölçüde Kemer ilçesi sınırları içinde 

gerçekleşeceği için çalışmanın ilk gününde öncelikle 

Kemer Jandarma Komutanlığına gidilerek bakanlık iznimiz ile ekip listemizin bir kopyası 

kendilerine verilmiş ve araştırma projemiz, çalışma alanlarımız ve yöntemlerimiz hakkında 

 
Fig. 1: Çalışma Planını Gösteren Harita 



komutanlara bilgi verilmiştir. Araştırmanın başladığına ilişkin başlangıç raporları yazılmış ve 

bakanlığımıza postalanmıştır. 

Ardından Kemer’de Phaselis Araştırma İstasyonu’nun altyapı, donanım ve olası eksikleri 

temin edilmeye çalışılmış ve istasyona dönülmüştür.  

15 Eylül 2020 

Epigrafi ve tarihsel coğrafya ekipleri Ares Kutsal Alanı çalışmaları kapsamında, sayısal 

belgeleme (RTI ve FTM) başta olmak üzere belgeleme ve olası yeni yazıtları bulma 

çalışmalarına başlanmıştır. Bu bağlamda bugün itibariyle beş adet adak yazıtının FTM 

kayıtları alınmış ve bir de yeni adak steli tespit edilip kaydedilmiştir. FTM olarak kaydedilen 

yazıtlardan ilki 2017 yılında bulunmuştur. Üstten profilli, ilk satırı tamamen okunaklı olan 

adak stelinin ikinci satırında tek karakter okunmaktadır (Fig. 2). Buradaki adak “yüce Ares’e” 

seslenmektedir. Muhtemelen devamında “duaları işiten” epitheti beklenebilir. Diğer yazıt ise 

2018 yılında tespit edilmiştir. Alttan profilli ve üst kısmı ortadan yukarı doğru kırılmış olan 

kireçtaşı adak steli üzerinde üç satır yazıt korunmuştur (Fig. 3). 

 

Fig. 2: 4EY37 no.lu yazıtın FTM kaydı 

 

Fig. 3: 4EY69 no.lu yazıtın FTM kaydı 

 

FTM kaydı alınan üçüncü stel alttan kırığı olan ve sadece büyük bir omikron harfinin 

görüldüğü kireçtaşı malzemedendir ve yazıt taşıyıcısının üstte dübel deliği bulunmaktadır. 

Yüzeyi ise oldukça aşınmıştır (Fig. 4). Söz konusu omikron harfinin, Üçoluk çevresindeki 

dağlık topografyada yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı noktalardaki kayalar üzerine 

kazınmış olan omikron’larla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bundan başka alanda yine 

benzer bir omikron harfi taşıyan başka bir stelin (4EY72) daha bulunması bu noktada dikkat 

çekicidir. Söz konusu stel üzerinde ayrıca beş satır daha küçük boyutlu harflerle yazılmış bir 

adak yazıtı bulunmaktadır. Burada ele alınan stel kırık olduğu için bunda da benzer tarzda bir 



adak yazıtının olması beklenebilir. Dördüncü yazıtı taşıyan stelin yüzeyi oldukça düzgün 

olmasına rağmen yazıt çok sığ kazındığı için normal gözle farkedilemeyecek denli silik 

durumdadır. Bu sebeple bu stelin de FTM kaydının alınması elzem görülmüştür. Şu an için 

sadece adama ifadesi olan εὐχήν kelimesi okunabilmektedir. Ofis çalışmaları sonucunda tüm 

yazıtın çözümlenmesi mümkün olabilecektir (Fig.5). 

 

Fig. 4: 4EY70 no.lu yazıtın FTM kaydı 

 

Fig. 5: 4EY73 no.lu yazıtın FTM kaydı 

 

Günün son çalışmasını ise alanda yeni 

yazıt arama çalışmaları oluşturmuştur. Bu 

kapsamda alanın yaklaşık 30 m kadar 

doğu yamacına sürüklenmiş vaziyette 

bulunmuş, kabartmalı ve yazıtlı adak steli 

tespit edilmiştir (Fig. 6).  Söz konusu 

stelin üst ksmı kırıktır. Göründüğü 

kadarıyla üzerinde bir figürünün ayak 

kısmı korunmuştur. Stelin alt kısmında 

dört satırlık yazıt görülse de çözümlenmesi için RTI ve FTM kayıtlarının alınması 

gerekmektedir. 

16 Eylül 2020 

Öncelikli olarak bir plan çerçevesinde planladığımız, daha önceki yıllarda bulunan yazıtların 

FTM ve RTI kayıtlarını almaya devam edilmiştir. Bu bağlamda gün içerisinde dört adet 

yazıtın FTM kaydı alınmıştır. Söz konusu yazıtlardan ilki geçen yıl tespit edilmiştir ve 

üzerinde tek satır yazıtı korunmuştur. Burada adama ifadesi olan εὐχήν kelimesinin son üç 

harfi korunmuştur (Fig. 7). Diğer yazıt da fragman halindedir ve üzerinde iki satır yazıtı 

korunmuştur (Fig. 8). 

 

Fig. 6: Yeni stel 



 

Fig. 7: 4EY12 no.lu yazıtın FTM kaydı 

 

Fig. 8: 4EY28 no.lu yazıtın FTM kaydı 

Üçüncü yazıt 2017 yılında tespit edilmiştir. Kireç taşından her tarafından kırıkolan stel 

üzerinde üç satır yazıt olduğu görülmektedir (Fig. 9). Dördüncü yazıt form olarak ince uzun 

dörtgen şekilde korunmuş bir steldir. Üzerinde dübel deliği de bulunan stel üzerindeki yazıt 

çok aşınmış durumdadır, bu sebeple hem FTM hem de RTI kaydı üzerinden çözümleme 

yapılması elzemdir (Fig 10). 

 

Fig. 9: 4EY35 no.lu yazıtın FTM kaydı 

 

Fig. 10: 4EY44 no.lu yazıtın FTM kaydı 

  

Kayıt alma çalışmalarının ardından alanda 

gözlem ve yüzey taraması çalışmalarına 

devam edilmiştir (Fig. 11). Bu çalışmalar 

sırasında bir adet bronz halka ile geç döneme 

tarih verebilecek olan bir seramik parçası 

kayıt altına alınmıştır.  

 

 

 

 

 

Fig. 11:  Ekizce Alanı Tespit ve Tarama Çalışmaları 
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 Bugünkü çalışmalar bir yandan Ekizce Ares Kutsal 

alanında tespit ve belgeleme şeklinde sürdürülürken, 

diğer yandan da hemen Ares kutsal alanının aşağısında 

Dikenli Mevkii alanı ile yukarısındaki tepelik –Anlıca 

ve Oluklu - alanlarda, bölgeyi anlamlandırma yönünde 

gözlem ve tespit amaçlı devam ettirilmiştir (Fig. 12). 

Bu bağlamda ilk olarak, 2017 yılında bölgeye ilk 

geldiğimiz zamandan itibaren konumu ve kayalık 

tepeleri ile dikkatimizi çeken fakat gözlem yapma 

fırsatı bulamadığımız, Antalya-Kumluca 

Karayolu’ndan Ekizce Yaylasına giriş kavşağından 

yaklaşık beş yüz metre kadar iç kesimde bulunan 

Dikenli Mevkii ziyaret edilmiştir. Hemen yolun 

kenarından başlayan hafif meyilli arazinin ortasında 

devasa boyutları ve düzgün ve dik formu ile dikkat çeken söz konusu kayalık, hemen yukarıda 

da Ares’e adanmış bir kült yerinin 

varlığı düşünüldüğünde dönem 

insanları tarafından yine kült amaçlı 

kullanılma olasılığı yüksek bir 

mekan olarak dikkat çeker (Fig.13) 

 Alanda yapılan gözlemlerde, söz 

konusu kayalıkta herhangi bir kültür 

kalıntısına rastlanmamıştır. Fakat 

buradaki kayalığın hemen 50 metre 

kadar güneyinde yükselen tepelik alanda sürdürülen 

gözlemlerde hem çoğu kiremit parçasına ait olan kaba 

seramik parçalar (Fig.14) gözlemlenmiş hem de söz konusu 

tepelikteki kayalık yüzeylerde, insan eliyle yapılmış izlenimi 

veren oyuklar tespit edilmiştir (Fig 15-16). 

 

 

Fig. 13: Dikenli Mevkii kayalık alan 

 
Fig. 14: Alandaki seramik buluntular 

Fig. 12: Dikenli Mevkii 



 
Fig. 15: insan eliyle yapılmış izlenimi veren oyuklar 

 
Fig. 16: Oyuk ayrıntı 

 

 Buradaki tepelik alanda prehistorik delgi ya da keski 

olabilecek obsidyene benzer opal-kalsedon (calcedoni) türü 

kayaçlar tespit edilmiştir (Fig. 17). 

Bu alanda birkaç kaçak kazı çukuru da tespit edilmişse de 

herhangi bir antik yapı tahribatına dair bir hasar 

gözlemlenmemiştir (Fig.18-19) 

 
Fig. 18: Kayalık alan önündeki kaçak kazı çukuru 

 
Fig. 19: kaçak kazı çukuru 

 

 
Fig. 17: prehistorik buluntular (?) 



 Dikenli Mevkii’den sonra Anlıca ve Oluklu 

tepelere çıkılmıştır. Phaselis’in yaklaşık 48 km 

kuzeybatısında konumlanan sedir ormanları 

içerisinde, oldukça dik bir tepe olan Anlıca tepe 

tam olarak Ekizce köyü ile Arse Kutsal Alanı 

üzerinde yükselmektedir (Fig.20). Bu alandaki 

kayalıklar tekrardan gözden geçirilmiş ve 

omikron (Ο)  ile delta (Δ) harflerinden oluşan bir 

kısaltmayı içeren yazıtı taşıyan kütlesel kayalık 

üzerinde insan eliyle yapıldığı izlenimini veren 

mızrak motifleri tespit edilmiştir (Fig. 21) Alanda herhangi bir seramik kalıntısına 

rastlanmamıştır.  

 

Fig. 21: Mızrak motifleri 

 

2018 yılında ziyaret ettiğimiz 

Oluklu Tepe üzerindeki 

araştırmalarımız sırasında 

Hellenistik Dönem’e tarihlenen 

ağız ve kaide parçalarına ilişkin 

seramik parçalar, alanın kullanım 

tarihine yönelik bir çıkarım 

yapmamıza olanak vermiştir 

(Fig.22). 

Ekizce Ares Kutsal alanında yürütülen tespit ve belgeleme çalışmaları kapsamında ise bir adet 

bronz mızrak ucu (Fig.23) ve bir adet GLORIA EXERCITVS sikkesi (Fig.24-25) tespit 

 
Fig. 20: Anlıca ve Oluklu tepeler konum 

 
Fig. 22: Oluklu Tepe Hellenistik Dönem Seramik Parçaları 



edilmiştir. Söz konusu sikke II. Konstantin zamanına (MS 335-337) tarih verir. Öyle ki ön 

yüzde imparatorun sağa bakan  

 portresi; arka yüzde ise her bir tersine 

çevrilmiş mızrak ve yere yerleştirilmiş 

kalkan tutan iki asker birbirine bakıyor 

şekilde tasvir edilmiştir ve ortalarında da bir 

sancak yer alır. Ön yüzde kısmen korunmuş 

halde CONSTANTINVS IVN NOB C; arka 

yüzde ise GLORIA EXERCITVS lejantları 

okunur. Arka yüzde alt kısımda darphane 

kısmı tamamen silinmiş olsa da bu tip sikkelerde SMALB beklenebilir. Bu da bu baskıların 

Aleksandreia’da darph edildiğini gösterir. Alandaki çalışmalar devam etmektedir. 

 
Fig. 24: Sikke ön yüz 

 
Fig. 25: sikke arka yüz 
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2018 yılında tespit edilen Kale yerleşimi bu yıl da 

ayrıntılı gözlem ve tespit yapabilmek için yeniden 

ziyaret edilmiştir (Fig. 26). Bu bağlamda Ares Kutsal 

Alanı’nın tam olarak batı aksına düşen söz konusu küçük 

polikhnion tarzı yerleşimin, tamamen dış saldırılara karşı 

savunma pozisyonunda inşa edildiği görülmüştür. 

Yerleşimin doğu sınırı boyunca 80 cm genişliğinde çift 

duvar tekniğiyle örülmüş olan duvar yapıları ile 

yerleşimde izlenen tüm yapıların tek dönem gösterdiği 

 
Fig. 23: Broz mızrak ucu 

 
Fig. 26: Kale Yerleşimi 



ve bunun da kullanılan harç dolayısıyla Doğu Roma Dönemi’ne tarihlendirilebileceği 

öngörülmektedir. Sur duvarının aynı zamanda kent içindeki yapıların da yan duvarı olarak 

kullanıldığı dikkat çeker (Fig. 27-28).  

 Kuzey ve batı hattı boyunca oldukça dik bir uçurumla çevrelenmiş olmasına rağmen yer yer 

yine sur yapısıyla koru altına alınmış olması, buradaki yerleşimin, MS III. Yüzyıl sonrasında 

bölgede yaşan güvensizlik ortamıyla bağdaşlaştırılabileceği düşünülür (Fig. 29).  

 
Fig. 29: Batı surları 

 

Güneyde birleşerek, ucu sivri oval bir daire formunda tamamlanan yerleşim, doğudaki kayalık 

alanın önünde kuzey, kuzeybatı hattında yayılan meyilli arazi üzerinde konumlanmaktadır. 

 
Fig. 27: Kent surları 

 
Fig. 28: İç kısımda bir yapının kenar duvarı görevini gören 

sur yapısı 



Söz konusu meyil dört teras ile yerleşilebilir duruma getirilmiştir. Yukarıdan ikinci teras 

üzerinde, apsisi oldukça iyi korunmuş bir kilise yapısı tespit edilmiştir (Fig.30-31). 

 
Fig. 30: Kale Yerleşimi Kilise 

 
Fig. 31: Kilise incelemeleri 

 

Yerleşimde çok sayıda çatı kremidi ve seramik malzeme görülür. Gözlemlenen seramikler de 

geç dönem seramikleriyle özdeşleşmektedir. Bu durum kent surları ve iç bölümdeki teraslarda 

konumlanan yapıların dönemi ile uyuşmaktadır (Fig. 32-33). 

 
Fig. 32: Çatı kremidi parçaları 

 
Fig. 33: seramik buluntu 

 

Ekizce’de sürdürülen çalışmalarda ise yazısız stellerin yanı sıra, yine bir adet II. Constantinus 

sikkesi (Fig.34-35) ve kült malzemesi olarak tanımlanan seramik buluntular ile, geçen yıllarda 

da bulunan mızrak uçları ve metal parçalar tespit edilmiştir (Fig. 36-38). Ön yüzde çok net bir 

şekilde okunan CONSTANTINVS IVN NOB C lecantının ortasında imparatorun sağa bakan 

büstü yer alırken; arka yüzde GLORIA EXERCITVS lejantı ile, her biri mızrak ve kalkan 

tutan iki asker ve aralarında iki sancak tasvir edilmiştir. Darphane işareti SMALAB de çok net 

bir şekilde okunur. Böylece bu sikkenin de Aleksandreia baskısı olduğu netlik kazanır. 



 
Fig. 34: II. Constantinus Sikkesi Ön Yüz 

 
Fig. 35: II. Constantinus Sikkesi Arka Yüz 

 

 
Fig. 36: Terrakota buluntular 

 



 
Fig. 37: Bronz Buluntular 
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Hafta sonu tatili 

 
Fig. 38: Seramik buluntular 
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Ekizce Ares Kutsal alanında tespit çalışmalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda bugün 

itibariyle yazıtsız bir adak steli ile iki fibula ve bir de mızrak ucu tespit edilmiştir (Fig. 39-40). 

Bu mızrak uçları muhtemelen, geçen yıl da belirtildiği üzere yazıtlı-yazıtsız olmasına 

bakmaksızın adak stelleri üzerine dikiliyor olmalıydı. Stellerin kimi üzerindeki dübel 

deliklerinde bulunan kurşun kalıntıları da bu durumu belgelemektedir. 

 
Fig. 39: Fibulalar 

 
Fig. 40:Mızrak Ucu 

 

Bugün aynı zamanda Akropolis’te de tespit çalışmaları yürütülmüştür. En son 2018 yılında 

alanda çalışılmış ve bu tarihten sonra herhangi bir belgeleme çalışması yapılmamıştır. 

Tiyatronun hemen güneyinden akropolise çıkan merdivenli yoldan çıkılmış ve ikinci terasın 

üzerinde, üzeri yazıtlı bir stel tespit edilmiştir (Fig.41-42). Söz konusu stel ilk olarak sağ 

taraftan kırık olan küçük bir parçası görülmüş, ardından alanda yürütülen alan çalışması 

sonrasında aynı stelik parçaları olduğu tespit edilen iki parça daha bulunmuştur. Buna göre de 

stelin boyu ve derinliği tam olarak hesaplanabilmektedir; genişliğine ilişkin ise şu an için net 

bir şey söylemek mümkün değildir. Stelin üzerinde, bir heykel adağına işaret edebilecek izler 

bulunur. Daha ayrıntılı alan taraması gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Stel üstten üç fascia 

ile profillendirildikten sonra köşelerinde akroterleri olan bir alınlıkla sonlandırılmıştır. Ele 

geçen parça üzerinde üç satır yazıt olduğu görülmektedir. Oldukça yıpranmış olan yazıtın 

kaydı alınmıştır, aynı zamanda daha iyi belgelenmesi için RTI ve FTM kayıtlarının da 

alınmasına karar verilmiştir. Görüldüğü kadarıyla stel üzerine kazınmış harflerin karakteri en 

geç Klasik Dönem’e işaret etmektedir. 



 
Fig. 41: Yazıtlı stel 

 
Fig. 42: Yazıtlı stelin diğer parçalarıyla birleştirilmiş hali 

 

Akropolis üzerinde aynı teras 

düzleminde, güney hattında 

başka bir parça daha tespit 

edilmiştir (Fig.43). Ortasında 

düzgün şekillendirilmiş bir delik 

ile deliğe yönelmiş bir akıntı 

kanalı bulunan ve bunun 

üzerinde de delta harfi kazınmış 

olan bu diktörtgen bloğun işlevi 

tam olarak çözülemese de, bir 

ölçü birimi olabileceği düşünülmektedir. Bu konuda literatür taraması yapılacaktır.  
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Ekizce Ares Kutsal alanında tespit ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda 

dört adet yeni adak steli tespit edilmiştir (Fig.44). Oldukça tahrip olmuş haldeki steller 

üzerinde adak yazıtına ilişkin harf kalıntıları tespit edilebilse de, transkriptionunu yapmak için 

yazıtların hem estempajlarının alınması hem de FTM ve RTI kayıtlarının alınması 

gerekmektedir. Kayıt ve belgeleme işlemlerinin önümüzdeki hafta yapılmasına karar 

verilmiştir.  

 
Fig. 43: Üzerinde Delta harfi kazınmış dübel delikli buluntu 

 



 

Fig. 44: Ekizce’de tespit edilen yeni yazıtlı adak stelleri 

 

Akropolis’te sürdürülen tespit çalışmalarına devam edilmiştir. Dün üç parçası bulunan yazıtlı 

adak stelinin bugün merkezini oluşturan orta parçası ve yan kırıkları da alanda tespit edilmiş 

ve yazıt bir raya toplanmaya çalışılmıştır (Fig.45-46). Harf karakterlerine göre Geç Arkaik-

Erken Klasik Dönem’e tarihlendirilebileceği düşünülen söz konusu parça, kentin erken 

dönemi için iyi bir veri oluşturabilecek niteliktedir. Fakat alanda yaşanmış olan yangınlar, 

taşların mukavemetini oldukça azaltmıştır. Üzerinde heykel adağına ilişkin ayak izleri taşıyan 

stelin özellikle yazıtlı ön yüzeyi tahrip olmuştur. 

 
Fig. 45: Yazıtlı Adak Steli 

 
Fig. 46: Yazıtlı Adak Steli Ayrıntı 

 

Yazıtlı Adak Stelinin hemen beş metre kadar doğusunda iki tane yazıtlı kaide tespit edilmiştir. 

Söz konusu kaidelerden ilkinin üst yarısı kırıktır ve alanda şimdilik tespit edilememiştir. Alt 

kısım ise profillendirilmiştir. Üzerinde üç satır yazıt olduğu anlaşılır, fakat yüzeyi çok aşınmış 

olduğundan şu an için bir transkription yapılamamıştır. Söz konusu bloğun ayrıca RTI ve 

FTM kayıtları alınacaktır (Fig.47). Yazıtlı diğer stel de ortadan ikiye kırık durumdadır, fakat 

bu kaidenin her iki parçası da alanda görülebilmektedir. Bu kaide üzerindeki yazıtlı kısım da 

çok aşınmış durumdadır. Bu yazıtın da RTI ve FTM kayıtları alınacaktır (Fig.48). 



 
Fig. 47: Yazıtlı Kaide 

 
Fig. 48: Ortadan kırılmış Yazıtlı kaide 

Alanda yürütülen çalışmalarda, yazıtlı kaidelerin 

yine beş metre kadar güneyinde, daha düşük bir 

kotta, oldukça özenli bir işçilik gösteren ve ortası 

yuvarlak formlu bir yapı elemanı belgelenmiştir. 

(Fig.49). Tiyatronun hemen üstündeki terasta, 

boyutlarıyla dikkat çeken, üstten profillendirilmiş 

bir blok dikkat çekmiştir (Fig.50-51). Akropolis 

üzerindeki erken dönem –Klasik/Hellenistik- agora yapısı ve Agora yakınında 

konumlandığını düşündüğümüz Athena Tapınağı ile ilişkilendirilebilecek alanda yer alması 

dolayısıyla belgelen söz konusu blok yakınında alan çalışmalarına devam edilmesi 

planlanmıştır.  

 
Fig. 50: Anıtsal boyutlu blok 

 
Fig. 51: Anıtsal boyutlu blok profil ayrıntı 

 

Bugün itibarıyla, Yüzey araştırmaları kapsamında gerçekleştirilen sualtı çalışmalarına 

başlanmıştır. Phaselis Antik Kenti Güney Liman’ında daha önceki yıllarda yapılan 

araştırmalarda tespit edilen fakat detaylı incelemesi gerçekleştirilemeyen yeni bir dalga kıran-

mendirek olduğu düşünülen yapının duvarları tespit edilmişti. Bu kapsamda önceki yıllarda 

 
Fig. 49: Ortası yuvarlak silindir 



yapılan çalışmaların devamı niteliğinde yine Güney Liman Havzası içerisinde sualtı 

araştırmaları başlatılmıştır (36°31'22.42"K.- 30°33'2.45"D, 36°31'22.06"K- 30°32'59.00"D 

hattından 36°31'20.56"K - 30°33'2.96"D, 36°31'20.24"K - 30°32'59.54"D dörtgeni içerisinde) 

(Fig.52).  

 
Fig. 52: Çalışma Alanını Gösterir Hava Fotoğrafı

 

Belirli bir plan çerçevesinde çalışılacak olan alan özelinde öncelikle sualtında bulunan 

blokların incelenmesi ile araştırmalar sürdürülmüştür. Deniz suyunun mevsim geçişine bağlı 

olarak daha sığlık alan oluşturması ve dalgaların kumu dağıtması ile birçok blok daha okunur 

hale gelmiştir. Nitekim bugün yapılan çalışmalarda duvar sıraları takip edilerek kroki 

çıkartılmış ve 12 adet in situ bloğun ölçüleri alınarak krokiye işlenmiştir (Fig.53-54).  



 
Fig. 53: Yeni Tespit Edilen Mendireğin Blokları  

 
Fig. 54: Duvar Sırası ve Atkı Sırasının Genel 

Görünümü 

 

Sualtında bulunan blokların yanı sıra alanda pişmiş toprak kap parçalarına da rastlanılmış 

olup çoğunluğu amphoraların oluşturduğu izlenmiştir. Tespit edilen amphoraların içerisinde 

ise; yukarıda bahsi geçen duvar sıralarının arasında Hellenistik Dönem tarihli iki adet 

amphora parçası ele geçmiştir (Fig.55-56). Ayrıca ele geçen buluntuların, hem Güney Liman 

içerisinde tespit edilen en erken buluntu grubunu oluşturması hem de duvar sıralarının 

kullanım geçirdiği tarihler hakkında fikir vermesi bakımından önemini arz etmektedir. 

Nitekim bu alanda başlatılan çalışmalara ileri ki günlerde devam edilecektir. 

 
Fig. 55: Hellenistik Rhodos Amphporasına ait Kulp 

Parçası ve Khios Amphora Dibi 

 
Fig. 56: MS 13. Yüzyıla Tarihlenen Günsenin-Ganos Tip 1.1 

Amphorası 
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Phaselis kenti ve teritoryumu yüzey araştırması kapsamınada bugün itibarıyla Ekizce Ares 

Kutsal Alanı çalışmaları ile Akropolis Tepesi tespit çalışmaları ve sualtı araştırmalarına 

devam edilmiştir. Ares alanında sürdürülen çalışmalarda bir adet broz Phaselis sikkesi 

bulunmuştur (Fig.57-58). Söz konusu sikke iki bakımdan önemlidir; ilk olarak Ares kutsal 

alanının tarihlendirilmesinde bir terminus post quem oluşturmaktadır, diğer yönden ise alanın 

Phaselis ile olan bağlantısını ortaya koymaktadır. Genel olarak bronz sikkeler krozyon 

dolayısıyla çok aşınmış olarak ele geçerler; fakat Ekizce buluntusu oldukça iyi korunmuş 



durumdadır. Ön yüzde bir gemi pruvası ile üzerinde bereket boynuzu bulunmakta; arka yüzde 

bir gemi pupası ve üzerinde ΦΑΣ lejantı yer almaktadır. Söz konusu lejantlar bu sikkenin 

Phaselis bronz sikkelerinin 1. Serisine ait olduğuna işaret eder. Phaselis’in bronz sikkelerinin 

gümüş sikkelerle aynı dönemde tedavülde olduğu bilinir. Uluslararası ticarete hizmet eden ve 

Phaselis’in dış ticareti ile dış politikası için belge teşkil eden Hellenistik Dönem gümüş 

sikkelerinin aksine bronz sikkeler yerel bölge için kullanılmıştır. Bunlar özellikle Phaselis’in 

yerel ekonomisi ve bölge ilişkileri hakkında malumat verebilir. Bu sebepden dolayı bronz 

sikkeler genel olarak sınırlı bir tedavül alanına sahiptir. Bronz sikkelerin genel ve geniş 

dağıtımı K. Asya’nın sahil kesiminde İÖ 4. yüzyılda çıkar. Karia’lı Hekatomnos (İÖ 395-377) 

ve Lykia’lı Perikles (İÖ 380-362) kendi bölgelerinde bronz sikkeleri tedavüle süren ilk 

dynastlar olarak bilinir.  Phaselis de ilk bronz sikkelerini, 8. seri gümüş sikkeleri ile aynı 

dönemde, MÖ 3. yüzyılda basmıştır. 

 
Fig. 57: Sikke Ön yüz 

 
Fig. 58: Sikke Ön yüz 

Gemi pruvası ve pupasının Phaselis’in ifade edilen işareti olarak anlamı gümüş sikkelerle 

bağlantı içinde açıklanabilir. Gümüş sikkelerin 8. serisi ve Bronz sikkelerin 1. serisinin çok 

sayıdaki benzer işaretleri ve eşit monogramları dolayısıyla bu bronz sikkelerin 1. serisinin 

gümüş sikkelerle aynı dönemde basıldığı kabul edilebilir. Hatta bu iki seri aynı zamanda, yani 

MÖ III. yüzyılın ikinci yarısında basılmışlardır. 

Alanda yürütülen çalışmalarda ilk olarak tespit edilen bir 

örnek olarak dikkat çekici olan bir at kafasına ait terrakota 

parçası öne çıkar (Fig.59). 

Oldukça yoğun bitki örtüsü ile kaplı olmasından ve 

yaklaşık bin yıllık bir kalıntı külliyesi barındırdığından 

Akropolis üzerinde tespit çalışması yürütmek oldukça meşakkatli devam etmektedir. Bugün 

 
Fig. 59: at kafasına ait terrakota parçası 



itibarıyla, dün tespit edilen ve ağırlık ölçü birimi olduğu düşünülen ortası yuvarlak silindir 

buluntunun kırık olan diğer parçası tespit edilmiştir (Fig.60). Söz konusu tespit bu buluntunun 

bir sekomata olabileceği görüşünü güçlendirmiştir.  

 
Fig. 60: Phaselis sekomatası (?) 

 

Günün geri kalanında Phaselis Antik Kenti Güney Liman’ında bir önceki günlerde başlanan 

çalışmalara devam edilmiştir (Fig.61).  

 
Fig. 61: Çalışma Alanını Gösterir Hava Fotoğrafı

 



Bu kapsamda daha önceki günlerde yapılan blok envanterine devam edilmiştir. En, boy, 

yükseklik ve derinlik ölçüleri alınan tüm bloklar numaralandırılmış ve autocad üzerinde plana 

eklenmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda toplamda 33 adet blok envanterlenmiştir. 

Ayrıca sualtında görülen blokların yanı sıra kuma gömülü vaziyette blokların devam ettiği de 

tespit edilmiştir (Fig. 62-63). Nitekim alanın planının çıkartılmasıyla daha anlaşılır hal alan 

güney liman ikiz mendireği, bir dalgakırandan çok yapıların olduğu iskele yapısına da 

benzemektedir. Bu benzerlik özelinde yapının benzerleri ile karşılaştırılması ve çalışmanın 

yeni tespitler özelinde ilerlemesi önemini arz etmektedir. Bu nedenle ikiz mendirek güney 

hattı üzerinde detaylı blok incelemesi yapılmış hat taranmış ve hiza takip edilmeye 

çalışılmıştır. Bloklar arası geçişler sualtında elle yellenerek belirgin hale getirilmiş ve ayrıca 

kenet izleri aranmıştır. Fakat tüm yapıya bakıldığı zaman her hangi bir kenet izine 

rastlanılamamıştır.  

 
Fig. 62: İkiz Mendirek Güney Hat 26 ve 27 Numaralı Bloklar 

 
Fig. 63: İkiz Mendirek Atkı Hattı 28-29 ve 30 Numaralı Bloklar 

 

 Yine alanın planının çıkartılmasıyla ve daha iyi taranmasıyla iki sıra atkı izine de 

rastlanılmış olup bu atkılarının yaklaşık 10 metre ara ile atıldığı izlenmiştir. Ayrıca ikiz 

mendireğin güney hattında bazı kısımlarda üç sıra blok in-situ olarak korunmuş ve tüm 



mendirek boyunca blokların aynı doğrultuya doğru devrildikleri izlenmiştir. Bu devrilmenin 

nedenleri üzerine daha detaylı inceleme gerekmekle birlikte ilk izlenimler bu alanda zeminin 

çökmesi veya kuvvetli bir dalganın bu blokları devirdiği düşünülmektedir. Yine alanda 

sürdürülen sualtı çalışmalarında birçok pişmiş toprak malzemeye rastlanılmıştır. Bunlar 

arasında gemiden atıldığı düşünülen mutfak kapları (tava) ve bir adet amphora (kulp-ağız ve 

boynun bir kısmı) tespit edilmiştir (Fig. 64-65). Amphoraya bakıldığı zaman; Kuzey Afrika 

kökenli Afrika Tip I sınıfı içerisinde MS II. – III. yüzyıl arasına tarihlendirilmektedir. 

 
Fig. 64: Kuzey Afrika 

kökenli Afrika Tip I 

Amphorası 

 
Fig. 65: Sualtında Tespit Edilen Mutfak Kabı (Tava) Tutamak Parçası 
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Ekizce Ares kutsal alanın tespit çalışmalarına devam edilmiştir. Bugün söz konusu alanda bir 

adet sikke bulunmuştur (Figh.66-67). Oldukça tahrip olmuş sikkenin ön yüzünde gryphon, 

sphenks ya da pegasus tarzı kanatlı bir canlı seçilirken; arka yüzde cepheden çıplak bir şekilde 

ayakta durur ve sol elinde bir nesne tutar şekilde tasvir edilmiş erkek figür görülür. Ayrıca 

arka yüzdeki yunanca lejant da oldukça tahrip olduğundan net bir okuma yapılamaz. Söz 

konusu sikkenin RTI ve FTI kayıtları da alınacaktır. 

 
Fig. 66: Sikke ön yüz 

 
Fig. 67: sikke arka yüz 

 



Akropolis çalışmaları kapsamında yeni bir sarnıç belgelenmiştir (Fig.68). Yaklaşık 4.45 m 

çapa sahip olan sarnıcın ölçülebilen derinliği 7.15 m.dir. Sarnıç üzerinde 5.30 m boyunda; 

0.52 m genişliğinde ve 0.77 m derinliğinde iki adet monolit blok uzatılmıştır. Akropolis’in 

güney limana bakan yamaçlarında konumlanan sarnıç Phaselis’te bugüne kadar tespit 

edilmişlerin arasında en büyüğünü teşkil eder. 

 
Fig. 68: Akropolis Sarnıç 

 

 Söz konusu sarnıcın yer aldığı terasın 

hemen bir alt kodunda, kentin 

Hellenistik Dönem surlarının 

gözlemlendiği yerde, yukarıdaki 

sarnıç yapısıyla ilişkili olabilecek, 

kayaya işlenmiş bir tekne tespit 

edilmiştir (Fig.69). Söz konusu tekne 

ile neredeyse birebir benzer bir diğer 

örnek 2014 yılı çalışmaları sırasında 1 

No.lu kilise yakınında tespit 

edilmiştir.  

Phaselis Antik Kenti Güney Liman’ında bir önceki günlerde başlanan çalışmalar denizin 

dalgalı olması ve sualtından görüntünün bozuk olması nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

Fakat 14 adet bloğun daha sadece derinlikleri alınarak rölöveye eklenmiştir. Hava muhalefeti 

nedeniyle yapılamayan çalışmalara ofiste devam eden çalışmalarda Güney Liman İkiz 

Mendireğe karelaj kurulmuş ölçüler oturtulmuş bloklar yerleştirilmiştir. Kroki plana 

 
Fig. 69: Kaya Tekne 



aktarılmış ve lejantların kurulmasıyla blokların konumları belirlenmiştir. Ayrıca referanslar da 

plana eklenerek alanın üçgenleme modeli kurularak WGS:84 koordinatları tam olarak 

yansıtılabilmiştir. Bu kapsamda bundan sonra sualtında fotoğraflanarak numaralandırılan tüm 

bloklar hem envantere eklenecek hem de plana eklenebilecek alt yapı kurulmuştur (Fig.70). 

 
Fig. 70: İkiz Mendirek Vaziyet Planı Genel Görünümü ve ayrıntı çizimi  
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Ekizce Ares Kutsal alanı çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olan dört adet yazıtlı stelin 

RTI ve FTM kayıtları alınmıştır (Fig.71). Söz konusu yazıtların aşınmış olmaları dolayısıyla 

okumaları oldukça zordur. Alınan RTI ve FTM kayıtları üzerinden çözümleme çalışmaları 

daha sonraki ofis çalışmaları kapsamında gerçekleşirilecektir. 

 
Fig. 71: Yazıt belgeleme çalışmaları 

 

Akropolis çalışmaları kapsamında ise, kentin erken dönem (Klasik-Hellenistik) agorası 

olabilecek bir alan tespit edilmiştir. Akropolis tepeliğinin doğu-güneydoğu kısmında yer alan 

söz konusu yapı, teraslarla düzenlenmiş, ortasında oldukça geniş bir avlu kısmına sahiptir ve 

kenarlarında dükkan sıralarını oluşturabilecek yapılar ve kapı eşikleri görülmektedir; avlunun 

içinde iki adet de sarnıç yapısı bulunmaktadır (Fig.72-75).  



 
Fig. 72: Teraslı avlu 

 
Fig. 73: Sarnıç -1 

 
Fig. 74: Kapı eşiği ve yapı kalıntıları  

Fig. 75: Avlu ve 2. sarnıç 

 

 

Alanda bir adet de ezme taşı ve çok sayıda seramik ve cam kalıntı gözlemlenmiştir (Fig. 76-

77). Fakat kapsamlı bir temizlik çalışması yapmadan kesin bir şey söylemek zordur. 

 
Fig. 76: ezme taşı 

 
Fig. 77: seramik ve cam buluntular 

 

Akropolis çalışmaları sırasında, yine akropolis’in güneydoğu kesiminde tespit edilen bir 

yapının küçük boyutlu bir hamam olabileceği düşünülmektedir. Tamamen moloz yığını ile 

kaplanmış olan yapının ısıtma mimarisine yönelik herhangi bir tespit yapılamasa da; duvarda 

gürülen su borusu ya da ısıtma sistemine ilişkin borulara yönelik olabilecek tesis kalıntısı bu 

görüşü destekler niteliktedir (Fig.78-79). 



 
Fig. 78: Akropolis Hamam Yapısı (?) 

 
Fig. 79: Yapı duvarındaki su sistemi 

 

Phaselis Antik Kenti Güney Liman’ında önceki günlerde tespit edilen bir adet stel (Fig.80), 

yerinde belgelendikten sonra çalışma istasyonuna alınmak üzere sualtından çıkartılarak tuzdan 

arındırma tankına alınmıştır.  

 
Fig. 80: Stelin Buluntu Yerini Gösteren Genel ve Detay Hava Fotoğrafları

 



Tuzdan arındırma tankında bir süre bekletilerek üzerinde bulunan kekamoz tabakasından 

arındırılması planlanmaktadır. Söz konusu stelin daha sonraki süreçte temizlenmesi ile birlikte 

üzerinde yazıt olup olmadığı anlaşılacak ve muhtemel yazı bulunan yüzeyi alanında uzman 

epigraflar tarafından çalışılacaktır (Fig.81-82). 

 
Fig. 81: Stelin Sualtında Korunma Durumu

 
Fig. 82: Stelin Sualtından Çıkartılmasını Gösterir Çalışma Fotoğrafları
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Phaselis Güney Liman havzasında tespit edilen ikiz mendirek yapısında çalışmalar 

sürdürülmüştür (Fig.83).  

 

Fig. 83: Çalışma Sahasını Gösterir Hava Fotoğrafı 

 

Blok envanteri ve plan çalışmaları devam eden alanda mendireğin batı duvarında 

fotogrametrik sualtı görüntüleme yöntemi uygulanmıştır (Fig.84).  



 

Fig. 84: Fotogrametrik Çalışmanın Uygulandığı Batı Sıra Hattı ve Çalışma Planı 

 

Batı duvarın yaklaşık 25 metrelik görünen duvar sırası cepheden belirli bir hatta yaklaşık 1 m. 

derinlikten görüntüleri elde edilmiş ve 43 adet fotoğraf birleştirilerek tüm cephe 

belgelenmiştir. Plana işlenen rölevesinin yanı sıra cephe görünümleri de elde edilen batı 

sıranın çökmeye bağlı eğimi de bu sayede görülebilmektedir (Fig.85).  

 

Fig. 85: Batı Sıranın Birleştirilmiş Cephe Görünümü 

 

Ayrıca bugün yapılan fotogrametrik çalışmaların yanı sıra blok envanterine de devam 

edilmiştir (Fig.86).  



 

Fig. 86: Envantere Eklenen Yeni Blokların Sualtından Görünümü 

 

8 adet bloğun da ölçüleri alınarak plana işlenmiş ve derinlikleri de belirtilmiştir (Fig.87). 

 

Fig. 87: Envantere Eklenen Yeni Blokların Sualtından Görünümü 

 

 Güney Liman Havzası’nda yapılan tespit, belgeleme, fotogrametri ve röleve 

çalışmaları (Fig.88) dışında yapılan sualtı taramalarında, limana demirleyen tekneler 

sebebiyle limanı oldukça kirlendiği görülmektedir (Fig.89).  



 

Fig. 88: Plana İşlenen ve Derinlikleri İfade Edilen Blokların Rölövesi 

 

Fig. 89: Liman Havzasına Atılmış Vaziyette Kesik İpler ve Plastik Atıklar 



Güney Liman’ın kirlenmesinin yanı sıra demir atan teknelerin çapalarının taraması sonucu 

birçok in-situ bloğu yerinden söktüğü ve kültür varlığına zarar verdiği izlenmiştir. Alanda 

bulunan tonozlara teknelerini bağlamak yerine farklı araçlara ait tekerlek ve sualtında bulunan 

bloklara halat bağlayarak hem doğal yaşam dokusuna hem de arkeolojik alanlara zarar veren 

söz konusu teknelerin bu alanlara girişi oldukça tehlike arz etmektedir (Fig.90).  

 

Fig. 90: Hali Hazırda Bulunan Tonozlara Demirlemek Yerine Blokları ve Farklı Obleri Kullanarak Yapılmış Bağlama 

Objeleri 

Arkeolojik alanların ve sualtı doğasının korunması için bir an önce önlem alınması gerekirse 

Güney Liman Havzası’na hiçbir deniz taşıtının alınmaması gerekmektedir (Fig.91). 

 

Fig. 91: Gemilerin Demirlemesi Sonucu Kırılan ve Parçalanan Kültür Varlığı 

 



29 Eylül 2020 

Phaselis Güney Liman havzasında tespit edilen ikiz mendirek yapısında çalışmalar 

sürdürülmüştür (Fig.92). Bu kapsamda Blok envanterine devam edilmiş ve 7 adet daha bloğun 

ölçüleri alınmış ve derinlik ifadeleri eklenmiştir (Fig.93).  

 

Fig. 92: Çalışma Sahasını Gösterir Hava Fotoğrafı 

 

Fig. 93: Envantere Alınan Bloklardan 47 ve 48 Numaralı Kesme Taşların Genel Görünümü

 

Alınan ölçüler ve tutulan kroki de ana plana eklenmiştir. Envanter çalışmasının yanı sıra 

alanda el ile yelleme yöntemi ile bazı blokların devamını görmek adına, kum süpürülmüştür. 



Kumun bir kısmının el ile yellenerek farklı bir yere nakledilmesiyle de mevcut blokların 

devamında kumun altında devam eden blok sırası net şekilde görülebilmiştir (Fig.94).  

 

Fig. 94: El ile Yellenerek Kumun Kavuşturulması ile Ortaya Çıkan Blok Sırası 

 

Ayrıca daha önceki çalışmalarda belirtildiği üzere; kuzeyden güneye doğru mendireğin kuma 

gömüldüğü ifade edilmiş. Yine elle yellenerek blokların görünür hale getirilmesiyle bu görüşü 

destekler nitelikte blokların güney istikamete doğru birbirlerinden ayrılarak bir çökmeye 

maruz kaldığı net şekilde görülebilmektedir (Fig.95). Bu çökmenin nedenleri hakkında ise 

çalışmalar sürdürülecektir. Fakat şuana kadar yapılan çalışmalarda, mendirek bloklarının 

liman havzasındaki kum zemine gömüldüğü anlaşılmıştır. 

 

Fig. 95: Duvar Sırasında Batmayı Gösteren En Net Bloklar 

 



  Yukarıda değinildiği üzere blokların takibi için 

yapılan elle yelleme sonucunda birçok seramik 

parçası da ele geçmiştir. Yine önceli çalışmalarda, 

kayan iki blok arasında tespit edilen Hellenistik 

Dönem tarihli amphoraların yanı sıra yine benzer 

bir şekilde iki blok arasında erken tarihli 

amphoralara rastlanılmıştır. Bu kapsamda MÖ III. 

yüzyıl sonu II. yüzyıl başına tarihlenen Knidos 

Amphora dibi tespit edilmiştir (Fig.96). Diğer bir 

amphora ise; MS IV. – V. yüzyıla tarihlenen 

Kilikya kökenli LR 1B tipi amphoradır (Fig.97).  

 

 

Fig. 97: MS IV. – V. yüzyıla tarihlenen Kilikya Kökenli LR 1B Amphorası 

 

30 Eylül 2020 

Ekizce Ares Kutsal alanı çalışmalarına devam edilmiştir. Bugünkü çalışamalar sırasında yeni 

bir yazıt daha bulunmuştur. Üzerinde sekiz satır yazıt taşıyan söz konusu stelin hem estampaj 

kayıtları alınmış hem de FTM ve RTI belgelemeleri yapılmıştır (Fig. 98-101). 

 

Fig. 96: Figür 5: MÖ III. yüzyıl sonu II. yüzyıl 

başlarına tarihlenen Knidos Amphora Dibi 



 

Fig. 98: Yeni Yazıt 

 

Fig. 99: Estampaj alımı 

 

Fig. 100: RTI Kaydı 
 

Fig. 101: FTM Kaydı 

1 Ekim 2020 

Phaselis disiplinlerarası yüzey 

araştırmaları sırasında 2019 yılının 8 

Temmuz’unda bakanlık temsilcimiz Sinop 

İl Kültür Müdürlüğü Uzmanı Hüseyin 

VURAL ile birlikte Beycik-Ulupınar 

mevkileri arasındaki Çeşi tepesinin 

eteklerindeki mezarlık alanı mevkiinin 

yakınlarında eskiden Tekirovalıların çöp 

dökme alanının etrafındaki tepelerde çok 

 

Fig. 102: Çeşi tepesi seramik buluntuları 



sayıda teras ve orta yoğunlukta seramik parçaları tespit edilerek durum 2019 yılı raporunda 

belirtilmişti. Alanda yaptığımız incelemeler sırasında ayrıca alanda kaba ve orta seviyede 

lokal seramik parçaları bulunmuştur. Seramiklerin büyük bir çoğunluğu ufak ölçülerde olup 

yaklaşık 100 metrelik alanda miktar bakımından bazı lokasyonlarda daha yoğunluk gösterdiği 

belgelenmişti. Lokal bir şekilde üretilmiş ve genel itibariyle Geç Roma ya da Geç Antik 

Çağ’a tarihlendirilebilecek kırılmış profilli parçaların (ağız, kulp ve dip) çöplük ve etrafındaki 

tepelere doğru yayıldığı gözlemlenmişti (Fig. 102) 

Alandaki teraslar gene lokal şekilsiz kireç taşından kuru duvar tekniğiyle inşa edilmişti. 

Topografyaya uygun şekilde birbirine olabildiğince paralel şekilde (zaman zaman halihazırda 

arazi üzerinde yer alan kayalar da teraslarda kullanılmaktadır) örülmüş olup araları tepelere 

doğru genellikle 2-3.5 m arasında değişmekteydi. Teraslar 100 m’den fazla uzunlukta kuzey-

kuzeybatıdan doğu-güneydoğu istikametine (denize) doğru bakmaktaydı. Terasların önünde 

ise antikçağda düz olan günümüzde çöp dökülerek üstü toprakla örtüldüğünden ufak 

tepeciklerle engebeli bir alan oluşturan örtüyle kaplıydı (Fig. 103).    

 

Fig. 103: Çeşi Tepesi çöplük alanındaki teras kalıntılarından Olympos-Musa Dağı’na bakış 

Söz konusu alanın yaklaşık 250 m kuzeybatısında bir tepeciğin üzerinde en az 5 odalı 

tahkimli bir çiftlik evi bulunmuştur [970 D Kemer/Antalya, rakım: 520 m; 36○ 28ꞌ 26ꞌꞌ kuzey, 

30○ 27ꞌ 15ꞌꞌ doğu koordinatlarında (yak. 5 m sapma payı)]. 



Bu sene yaptığımız Phaselis Yüzey Araştırmaları sırasında da 01.10.2020 tarihinde bakanlık 

temsilci Antalya Müzesi’nden Arkeolog Fahri AYÇİN ile birlikte  Çeşi Tepesi ve çevresinde 

daha detaylı incelemeler yapmak üzere alana gidilmiştir. Ancak antik terasların ve Çeşi 

tepesinde çöplük olarak kullanılan alanın büyük bir kısmının paletli kepçe/ler vasıtasıyla 

tahrip edilerek düzlendiği, seramik buluntuların etrafa yayıldığı ve büyük kaya bloklarından 

yeni/modern teraslar yapıldığı gözlemlenmiştir (Fig. 104). 

 

Fig. 104: Alanın 01.10.2020 tarihindeki durumu 

Alanın çevresinde ve hemen kuzey doğusu boyunca uzanan tepenin üzerinde ve 

zirvesinde yaptığımız incelemeler sırasında lokal şekilsiz kireç taşlarından kuru duvar 

tekniğiyle inşa edilmiş teras duvarları, konutlar ve gözetleme kule kalıntıları tespit edilmiştir.  

Bunlardan dozerle tahrip edilen alanın hemen güneydoğu ucunda (36
0
 28’12’’ K / 30

0
 

27’17’’ D: 510 m. Yük.) yerel şekilsiz kireç taşından kuru duvar tekniğiyle örülmüş yak. 50 

cm genişliğinde duvar kalınlığına sahip 6x6 m ölçülerinde bir konut ile çevresinde teraslar 

tespit edilmiştir (Fig. 105). 



 

Fig. 105: Tahrip edilen alanın güneydoğu ucundaki duvar kalıntısı 

Söz konusu alanın hemen kuzeyindeki tepenin üzerinde ise yer yer ana kaya 

bloklarının üzerine şekilsiz kireçtaşlarından kuru duvar tekniğiyle yer yer kiklopik bloklar 

kullanılarak inşa edilmiş konut kalıntısına (36
0
 28’14’’ K / 30

0
 27’11’’ D: 540 m yük.) ve 

çevresinde topografyaya uygun şekilde birbirine paralel şekilde uzanan teraslar tespit 

edilmiştir (Fig. 106). 

 

Fig. 106: Teraslar 

Söz konusu tepe boyunca topografyaya uygun olarak bu sefer küçük şekilsiz kireç 

taşlarından birbirlerine paralel uzanan çok sayıda teras gözlemlenmiştir. Tepenin güney 

cephesinde ise yer yer ana kaya üzerine şekilsiz yerel kireç taşlarından inşa edilmiş ufak 

ölçekli bir tahkimat ile bir gözetleme ünitesi belgelenmiştir (36
0
 28’14’’ K / 30

0
 27’7’’ D: 540 

m yük.)  (Fig.107).  



 

Fig. 107: Yapı Kalıntıları 

 

Gözetleme ünitesinin üzerinde tepenin zirvesine 

doğru yükselen alanda yer yer antik tarım terasları ile 

duvar kalıntıları olabilecek yapı kalıntıları tespit 

edilmiştir. Alan üzerindeki yoğun bitki örtüsü ve çam 

pürleriyle kapandığı için temizlik çalışması 

yapılmadan olası kalıntıların planlarını çıkarmak 

mümkün değildir (Fig. 108).  

Tepenin zirvesinde ise yer yer ana kaya üzerine 

konuşlandırılmış yerel kireç taşlarından kuru duvar 

tekniğiyle bazen çapları 1 m üzerindeki kesme 

taşlardan polygonal teknikte inşa edilmiş bir 

gözetleme kulesinin kalıntıları bulunmuştur (360 

28’14’’ K / 300 27’3’’ D: 560 m yük.). Topografyaya 

hakim çevreyi kuşbakışı gören kule yapım tekniği 

itibarıyla Helenistik Dönem ve öncesine 

tarihlendirilebilir. Kule yıkıntıların geniş bir alana yayılması ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle 

herhangi bir seramik buluntuya rastlanılmamıştır  (Fig. 109). 

 

Fig. 108: Gözetleme ünitesinin üzerinde tepenin 

zirvesindeki yapı kalıntıları 

 



 

Fig. 109: Gözetleme Kulesi Kalıntıları 

2 Ekim 2020 

2018 yılı çalışmaları sırasında tespit edilen ve Tekirova’nın Kepez mevkiinde bulunan çiftlik 

yerleşimi bu yıl da yeniden ziyaret edilmiştir. Bitki temizliği sonrası alanın ana sınırlarını 

belirleyen polygonal nitelikteki kuru duvarlar açığa çıkarılmış, daha görünür hale gelmiştir 

(Fig. 110-111). 

 

Fig. 110: Çiftlik duvar köşe 

 

 

Fig. 111: Çiftlik duvar ayrıntı 



 Çalışmalar sırasında iki adet kapı girişi ve iki adet işlik yapısı ile karşılaşılmıştır. Alanda 

yoğun moloz dolgu mevcuttur. Yapının iç kısmında bulunan birinci işlikte basit ve sade bir 

işçilik görülür (Fig.112). İşlik mevcut anakaya basit bir şekilde traşlanarak düz bir zemin 

oluşturulmuş. Yapının güneyinde özenle inşa edilmiş içi sıvalı bir sarnıç mevcut olup 

muhtemel burada işlenen ürünlerden elde edilen zeytinyağı ve şarap gibi sıvılar bu sarnıca 

aktarılmıştır. İkinci işlik ise ana duvarın kuzeydoğu köşesinde yer almaktadır (Fig.113). 

Anakaya üzerine yapılmıştır. İşlik-atölye oldukça yüksek bir kot üzerinde bulunmaktadır.İşlik 

iki adet mekana bölünmüştür. Yapıya ilk girişi batıdaki kapıdan olup oradan da kuzeydeki 

ikinci odaya geçiş sağlanmaktadır. Alanda dağınık taşların yanı sıra in-situ halde taşlarda 

görülmektedir.  

  

Yüzeyden farklı dönemlerden çeşitli seramik parçaları ele geçirilmiştir. Bunlar arasında 

özellikle Klasik Dönem’e tarihlendirilen; Phaselis’te de bu yılki kazılarda örnekleri ele geçen  

bir adet Amphora dibi ele geçirilmiştir (Fig.114-115). Ele geçirilen bu çeşitli seramik 

parçaları ve Amphora dibi alanda fotoğraflandırılarak belgelenmiştir.  

Fig. 112: 1 Nolu işlik Fig. 113: 2 Nolu İşlik 



 

Fig. 114: Seramik Parçaları 

 

Fig. 115: Klasik Dönem Amphora Dib 

 

Ofis çalışmaları kapsamında, 24 Eylül Çarşamba günü bulunan, fakat üzerindeki yazıt ve 

kabartmaları çözülemeyen sikkenin RTI belgelemesi yapılmış ve söz konusu sikkenin MÖ III. 

Yüzyıldan Perge sikkesi olduğu anlaşılmıştır. Öz yüzünde bir sfenks bulunan söz konusu 

sikkenin arkasında Perge Artemis’inin yerel adlandırması olan Anassa lejantı ile birlikte 

tanrıçanınsola dönük olarak ayakta betimlenmiş tasviri yer alır (Fig. 116-117). 

 

Fig. 116: Perge Sikkesi ön yüz 

 

Fig. 117: Arka yüz 

 

3-4 Ekim 2020 

Hafta sonu tatili 



5 Ekim 2018 

Araştırmanın son haftasının ilk gününde, Ares kültünün bölgedeki yayılımını daha iyi 

belgeleyebilmek için ilk olarak Mızır alanı ziyaret edilmiştir. Burada daha önceden de 

gördüğümüz üç yazıtın belgelemesi yapılmıştır (Fig. 118). Mızır’da belgelenen yazıtlarda 

Ares “çok yüce” epitheti ile anılmakta ve adını da buradan akan bir ırmağa vermektedir. 

Burada söz konusu olan ırmak Göynük Çayı olmalıdır. 

 

Fig. 118:Mızır Yazıtları 

Bölge halkıyla yapılan görüşmeler sonrasında, Meizoares yazıtlarının tespit edildiği evin 

hemen yakınında, Göynük vadisinin kaynaklarını oluşturan bölgede iki çiftlik yerleşimi ve bir 

işlik tespit edilmiştir. Vadiye hakim konumda yer alan ilk çiftlikte bulunan işlik tamamen 

kayaya işlenmiştir (Fig119-120).  

 
Fig. 119: Çiftlik Duvar 

 

 
Fig. 120: Çiftlik İşlik 

 



Diğer alanda çiftliğe ilişkin kayaya açılmış hatıl deliktelir görülmüştür (fig.121-122). 

 
Fig. 121: Çiftlik Hatıl Yuvası 

 
Fig. 122: Ayrıntı  

 

Öğleden sonra Ekizce Ares kutsal alanı çalışmalarına devam edilmiştir. Alanda tespit edilen 

yazıtların RTI ve FTM kayıtlarının alınması çalışmaları yürütülmüştür (Fig.123-124). 

 

Fig. 123: RTI belgeleme çalışmaları 

 

Fig. 124: Belgeleme kurulum 

 

Bugünkü çalışmalar sırasında yeni bir sikke daha bulunmuştur (Fig. 125-126). Ön yüzü 

üzerinde tanrıça Roma’nın sola bakar şekilde tasvir edildiği büstü bulunmakta; tanrıça 

Roma’nın başı helmetlidir ve üzerinde Roma pelerini taşımaktadır; başının herki yanında  

VRBS-ROMA lejantı okunur haldedir. Arka yüzde ise Romus ve Romulus ikizlerinin kurt 

tarafından emzirildiği sahne betimlenmiştir. Söz konusu sahnenin altında silik halde darphane 

işareti görülmektedir.  



 
Fig. 125: Sikke ön yüz 

 
Fig. 126: Sikke arka yüz 

  

6– 8 Ekim 2018 

Takip eden günlerde alanda tespit edilen yazıtlardan belgelemesi yapılmamış olanların RTI ve 

FTM kayıtları alınmış ve estampajları çıkartılmıştır (Fig. 127-130).  

 
Fig. 127: 4EY60 nolu yazıtın FTM belgelemesi 

 

Fig. 128: 4EY34 nolu yazıtın RTI belgelemesi 

 

Fig. 129: 4EY74  nolu yazıtın RTI belgelemesi 

 

Fig. 130: 4EY74 nolu yazıtın RTI belgelemesi 

 

 



9 Ekim 2020 

Yöre halkıyla yapılan görüşmelerde, Havutönü mevkii 211 ada 3. parselin kuzey bitişiğindeki 

dere yatağına iş makinaları ile sürüklenerek atılmış lahit parçaları olduğu haberi alınarak 

derhal söz konusu alan ziyaret edilmiştir (Fig. 131). Kalıntılardan söz konusu lahitlerden 

birinin üçgen çatılı, diğerinin ise semerdam kapaklı olduğu tespit edilebilmiştir. Üçgen çatılı 

kapağın alınlığında medusa kabartması yer alır (Fig.132). Semerdamlı kapağın uzun yüzünde 

yüksek kabartma bir insan portresi ile dağ keçisi kabartılmış (Fig. 133). Her iki kapak da 

yukarıdan küründüğü için kırılmış durumdadır. Kapakların renginden her ikisinin de topraktan 

yeni çıkartıldığı anlaşılmaktar. Yakın dönemde çıkartılan 2B kanunundan yararlanmak için 

arazi açarken çıkartılmış olmalılar. Her iki lahde ait tekneler hala söz konusu parselin doğu 

kenarında yeni tel ile çevrelenmiş alana iş makineleri ile yerleştirilmişler (Fig. 134). Söz 

konusu alana ilişkin bilgiler temsilcimiz Fahri Ayçin ile birlikte oluşturduğumuz bir kayıt ile 

derhal Antalya Müzesi’ne bildirilmiştir. 

 

Fig. 131: Dere yatağına kırılarak atılmış lahit kapakları 

 

Fig. 132: Üçgen çatılı kapak 

 

Fig. 133: Semerdam şekilli kapak 

 

Fig. 134: Taşınmazın içine konulmuş olan lahit tekneleri 

 

 



10-11 Ekim 2020 

Hafta sonu tatili 

 

12 Ekim 2020 

Ofis çalışması gerçekleştirilmiştir. 

 

13 Ekim 2020 

Envanterlik eserler Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edilerek yüzey araştırması 

sonlandırılmıştır.  

Araştırma sırasında yüzeyden toplanan etütlük ve amorf eserler bulundukları yerlere 

götürülerek araziye bırakılmıştır.   

 


