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2018 Yılı Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması kapsamında epigrafi çalışmaları teritoryum 

içinde yer alan Beycik-Selim, Üçoluk, Hisarçandır, Mizir ve Ekizce mevkilerinde devam ettirilmiştir. 

Tespit edilen yeni yazıtlar kayda geçirilmiş; daha önceden yayınlı olan yazıtlar ise gözden geçirilerek 

yeniden kayıt altına alınmışlardır. Bunu yaparken ise yazıt okumada karşılaşılan sorunların 

çözümünde yeni teknolojilerin kullanımına yönelik uygulamalara (RTI) devam edilmiş ve bu 

bağlamda Ekizce’de tespit edilen yazıtlardan çok yıpranmış olanlar RTI tekniği ile fotoğraflanmış ve 

çözümlenmiştir. 

   

Teritoryum Çalışmaları 

Beycik 

2018 yılı araştırmalarımız sırasında, Phaselis teritoryum sınırları içerisinde bulunan Tahtalı Dağ 

eteklerinde yaptığımız araştırmalar sırasında, Tahtalı Dağ’ın güney eteklerinde konumlanan, yaklaşık 

850 metre konumundaki Beycik Köyü ve çevresi ziyaret edilmiş ve köyün yakın çevresindeki tarlalık 

alanda biri harap edilmiş iki adet lahit bulunmuştur. Likya Yolu güzergâhında, Selim diye adlandırılan 

mevkide ise biri yazıtsız iki adet semerdamlı mezar tespit edilmiştir. Yazıtların hepsi de mezar 

yazıtıdır. 

Nr. 1-  Demetrios ve …olemis kardeşlerin yaptırdığı lahit 

İki basamaklı podyum üzerine yerleştirilmiş olan semerdamlı lahdin ön yüzünde teknenin kapakla 

birleştiği yerden tabula ansata’nın üst kısmına kadar ortada bir kırık mevcuttur. On iki (12) satırlık 

yazıtın sol kısmı kısmen tahrip olmuş durumdadır. Lahdin sağ kenarındaki iç içe iki daire figürü net 

olup sol yanındaki ise oldukça yıpranmıştır. Mezarın içyapısı çift katlı olarak dizayn edilmiştir.  

Buluntu Yeri:  Tahtalı Dağı’n doğu-güneydoğu eteklerinde Antalya-Kumluca yolunun 3 km batısında 

derin bir vadinin güney tarafındaki tarlalık alan. Enlem: 36°29'25.56"K; Boylam: 30°27'35.32"D 

Kart no: 4.Y.71 - RTI 

Ölçüler: tekne yük.: 1.50 m; kapak yük.: 0.96 m; gen.:2.32 m; der.: 1.17 m;  harf yük.: - 

Tarih: MS 212 sonrası 

Edisyon: TAM II 1214 (Sadece ilk 5 satır yayımlıdır). Mon. Anti. XXIX (1927). 
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 [Κνηνξάιε κηο  [θ ὶ  Γεκήηξηνο νἱ Γ ε- 

 [κεηξίνπ θ ηεζθεύ ζ λ ηὸ ἀ]λγεῖνλ ηῇ γιπθ[π]- 

 [ηάηῃ ἀδειθῇ? ηῆο ζπκβ ίνπ ηνῦ Κν[ην -  

4 [ξ ιήκηνο Αὐξ(ειίᾳ) Βε λ λη[η λῇ ---]Μο ο Αὐξ(ειίῷ) Τ λδ ς- 

 [εη] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Αὐξ . . ΝΩ θ ὶ γπλ ι- 

 θὶ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - θ ὶ γπλ [ηθὶ] 

 - - - - - - - - - - - - - - ΜΟ - - - - - - - - Υ . ΜΛΜΗΜΥ . . . Ο 

 - - - - - - - - - - ΚΟΣ . . ΥΛΩ - - - - - - Μ ΝΥ - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Β - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Demetrios’un oğulları Olymposlu Kotoralemis ve Demetrios bu mezarı Kotoralemis’in hayat 

arkadaşının pek sevgili kız kardeşi Aurelia Benantiane …… için yaptırdılar 

 

Hisarçandır 

Hisarçandır’ın (Fillara) Palamutlu Mahallesi’nde ikamet eden Ramazan Hız’ın evine gidilmiştir. Ramazan 

Hız’ın arazisi içinde yer alan lahit üzerinde çalışmalar sürdürülmüştür.  

Nr. 2- Aile Mezarı 

Buluntu Yeri: Hisarçandır (Fillara) Palamutlu Mahallesi, Ramazan Hız’ın evinde. 

Kart no: 4.Y.65 

Ölçüler: tekne yük.: 1.43 m; kapak yük.: 0.71 m; gen.:2.58 m; der.: 1.30 m;  harf yük.: 0.003-0.004 m 

Tarih:  

Edisyon: B. İplikçioğlu, AST 19/2, s. 129, nr. 12. 

 

 [                                 ] 

2 [θ ηεζ θεύ ζελ ηήλ 

 [ζωκ ην ζήθελ ἑ π- 

4 [η]ῷ θ ὶ γπλ ηθὶ  ὐηνῦ 

 Γ[ῇ θ ὶ η ν[ῖο ηε θλν[ῖο  

6 . . . . . . . . . . θ ὶ γπλε 

 [μὶλ θ  ὶ ἐγγνλνῖο 

8 [ἀιι ῷ δὲ κεδελὶ ἐμ 

 [. . . . . . .] επεζ. . . 

10 [                                 ] 
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Bu mezarı falanca kendisi, karısı Ge ve çocukları ve eşleri ve soyundan gelenler için yaptırdı. Başka 

hiç kimse [bu mezarı açmaya izinli değildir]. 

Ovacık/Mizir 

Phaselis’in 37 km kuzeybatısında Kemer İlçesi’ne bağlı Ovacık Köyü Mizir Mevkii’nde yer alan 

Hüseyin Yazır’ın evinin duvarında üç (3) adet yayınlı yazıt tespit edilmiştir. Bu yazıtlar AST 19/2’de 

Bülent İplikçioğlu tarafından yayımlanan beş (5) yazıttandır. Söz konusu yazıtlar kült yazıtı olup 

Meizoares Potamos için dikilmiştir. 

Nr. 3- Kolelemis’in Meizoares Adağı  

Buluntu Yeri: Ovacık Mizir Mevkii. 

Kart no: 4.Y.48  

Ölçüler: yük.: 0.50 m; gen.:0.22 m; der.: 0.185 m;  harf yük.: 0.028-0.038 m; harf gen.: 0.024-0.04 m 

Tarih:  

Edisyon: B. İplikçioğlu, AST 19/2, s. 130, nr. 22. 

 

 Κνι ιε- 

2 κηο γ’ Πνηά- 

 κῷ Μη- 

4 δνάξῃ  

 εὐρήλ 

Kolalemis torunu, Kolalemis’in oğlu Kolalemis ırmak tanrısı 

Meizoares’e adağı (sundu). 

 

 

Nr. 4- Menandros’un Irmak Tanrısı Meizoares’e Adağı 

Buluntu Yeri: Ovacık Mizir Mevkii. 

Kart no: 4.Y.49  

Ölçüler: yük.: 0.34 m; gen.:0.16 m; der.: 0.16 m;  harf yük.: 0.015-0.018 m; harf gen.: 0.08-0.015 m 

Tarih:  

Edisyon: B. İplikçioğlu, AST 19/2, s. 130, nr. 23. 

 

 Πνη κῷ 

2 Σώδνληη 

 Μηδάξῃ{ο} εὐ- 

4 ρὴλ Μέλ λ- 

 δξνο  

Menandros kurtarıcı ırmak tanrısı Meizoares’e adağı (sundu). 
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Nr. 5- Hermaios oğlu Aloas ve arkadaşlarının Irmak Tanrısı Meizoares’e adağı 

Buluntu Yeri: Ovacık Mizir Mevkii. 

Kart no: 4.Y.47  

Ölçüler: yük.: 0.88 m; gen.:0.53 m; der.: 0.32 m;  harf yük.: 0.03-0.045 m; harf gen.: 0.03-0.04 m 

Tarih:  

Edisyon: B. İplikçioğlu, AST 19/2, s. 130, nr. 20. 

 

 Οἱ πεξὶ Αιν λ  

2 Ἑξκ ίνπ θ ὶ 

 Κνι ιεκηλ Λπ- 

4 ζάλδξνπ ἑη ῖ- 

 ξνη Θεῷ Πνη - 

6 κῷ Μηδνάξῃ  

 εὐρήλ 

Hermaios oğlu Aloas ve Lysandros oğlu Kolalemis’in 

arkadaşları ırmak tanrısı Meizoares’e adağı (sundu). 

Palamut Mahallesi 

Phaselis’ten yaklaşık 45 km kuzey batıda, Üç oluktan 5.5 km kuzeyde, Armutcuk Mevkii Palamut 

mahallesinin doğusunda, Kumluca-Antalya karayolunun yaklaış 100 m. batısında konumlanan tepecik 

üzerinde, bir temenos ile yükseltilmiş platform üzerinde iki lahit tespit edilmiştir. Lahitlerden birinin 

sadece kapağı korunmuştur, sağlam olan lahdin ise ön yüzünde tabula ansata içerisinde bir mezar 

yazıtı bulunmaktadır, kapağı ise hemen yakınına devrilmiştir.  

Nr. 6- Oniallis ve ailesinin mezar yazıtı 

Podyumu izlenemeyen mezarın teknesi in-situ, kapağı ise yerinden kay(dırıl)mış olarak yerde ters 

durmaktadır. Lahit teknesi doğu-batı doğrultusundadır, 1.34,5 m en, 2.48 m boy ve 1.40 m yükseklik 

ölçülerindedir. Lahit kapağı kırma çatı formundadır, 1.45 m en, 2.64 m boy, ve 0.50 m yük. imkan 

dahilinde alınan ölçüleridir. Teknenin arka uzun yüzü ve bir dar yüzü 1/3 oranında tahrip olmuştur. Ön 

yüzde ve dar yüzlerde arkeolojik ve epigrafik veriler sunan çeşitli bezeme örgeleri yer almaktadır. 

Lahit teknesinin bezemeli üç yüzü, kenarları boyunca, dışta geniş bir silme ve içte eğimli daha dar bir 

silmeden oluşan iki kademeli bir çerçeve ile çevrelenmiştir. Ön yüzde sahnenin ortasında yazıtlı bir 

tabula ansata yer alır. Tabula 0.54x0.46 ölçülerindedir. Tabula ansatanın iki yanında gövdesi 0.48 m. 

yüksekliğinde olan birer hurma ağacı tasvirine yer verilmiştir. Ağaçların yanlarında sağda ve solda 

kalkan mızrak tasviri ve kalkanın içinde olasılıkla mezar sahibi kişilere ait olan büstler tasvir 

edilmiştir. Sağ kalkan içinde erkek solda ise kadın figürü yer almaktadır. Dar yüzlerde ise içi boş 

bırakılmış kalkan mızrak betimi kullanılmıştır. Mezar üzerindeki yazıtın ve ikonografik tasvirlerin 

daha net görülebilmesi veya gözle görülemeyen detayların açığa çıkarılması için lahit üzerinde 

fotogrametrik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca mezarın coğrafi koordinatları alınması, tanımı ve fotoğraf 

kaydı yapılarak belgelenmesi tamamlanmıştır. 

Buluntu Yeri: Phaselis’ten yaklaşık 45 km kuzey batıda, Üç oluktan 5.5 km kuzeyde, Armutcuk Mevkii 

Palamut mahallesinin doğusunda, Kumluca-Antalya karayolunun yaklaşık 100 m. batısında 

Kart no: 4.Y.81 – RTI:yapıldı;  Fotogrametri: yapıldı 
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Ölçüler: yük.: 0.46 m; gen.:~0.54 m; harf yük.: 0,23-0,30 m 

Tarih: Roma Dönemi – II-III. yy 

Edisyon: yayınsız 

 

 Bu mezarı falanca oğlu Aurelius Oniallis, kendisi, karısı 

Trokondas kızı Apate (?) ile oğlu Oniallis olarak da 

bilinen falanca ve onun karısı Aurelius falanca kızı 

falanca ile onların çocukları için yaptırdı, başka kimse 

için değil, eğer biri cüret ederse Athena Polias’a 500 

denarii ödeyecek. 

 

Ekizce Yaylası 

Phaselis teritoryumu içerisinde yer alan Ekizce/Sedir Yaylası’nda 3643'28'' Kuzey ve 3026'34'' Doğu 

koordinatlarında Tahtacı Mezarlığı, yeni adıyla Karabalçık Mezarlığı, olarak bilinen alandaki Ares 

kült alanında çalışmalara devam edilmiştir. 2017 yılında bulunan yazıtlar gözden geçirilmiş; yeni 

keşfedilen yazıtlar kayıt altına alınmış ve RTI tekniği kullanılarak okunamayan yazıtların okunmasını 

sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülmüştür. 

Nr. 7- Ares Megalos Epekoos için Adak Steli 

Modern bir mezarın baş taşı olarak kullanılmış olan stelin yazıtı son derece aşınmıştır. Muhtemelen 

beş satırlık yazıt taşımaktadır. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.55 – RTI: 

Ölçüler: yük.: 0.22 m; gen.:~0.12-0.13 m; der.: 0.125 m;  harf yük.: 0.015 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 

Ares? Megalos Epekoos için falanca? adağını (sundu). 
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Nr. 8-  Adak Steli  

Kült alanının tepe noktasında yer alan üçgen prizma şeklinde düzenlenmiş olan stelin üst kısmında bir 

adet delik yer almaktadır. Stel yukardan aşağı doğru genişlemektedir. Yazıtın üst kısmına yaklaşık 

20x12x12 cm boyutlarında bir üçgen form (ya da mızrak ucu) kazılıdır. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.56 – RTI: 

Ölçüler: yük.: 0.110 m; gen.: (üst)0.355-(alt)0.50 m; der.: (üst sol)0.31- (alt sol)0.42 = üçgen dikme: 

0.47 m;  harf yük.: 0.03-0.04 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

  

 

Yoldaşlar … dikti. 

 

 

Nr. 9- Adak Taşı 

Aşınmış olan yazıt modern mezarın baş taşı olarak kullanılmış. Tahmini beş satır olduğu 

düşünülmektedir. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.57 – RTI: 

Ölçüler: yük.: 0.18 m; gen.:0.11-0.12 m; der.: 0.095 m;  harf yük.: - m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 [                 ] 

2 [                 ] 

 . . Μ/Λ[     ] 

4 . Λ . ΔΚ 

 [     ]CΙΟΥ 

6 CΑΚ[         ] 

 εὐρήλ 

… adağı (sundu). 

Nr. 10- Ares Megalos için Adak Taşı 

Aşınmış durumda olan taş alttan ve üstten profilli olup üst kısmında delik bulunmaktadır. Tahmini 7-8 

satır olan yazıtın belirli harf karakterleri okunmaktadır. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 
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Kart no: 4.Y.58 – RTI: 

Ölçüler: yük.: 0.595 m; gen.:0.27 m; der.: 0.20 m;  harf yük.:0.03 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 [              ] 

2 [              ] 

 . Η . ΛΔ 

4 ΠΗΚ . C . 

 [              ] 

6 [              ] 

 Ἀρῇ Μ[ε]- 

8 γάιῳ 

… Ares Megalos için … 

Nr. 10- Ares Epekoos için Profilli Adak Steli 

Alttan profilli olan taşın sadece alt bölümü kalmıştır. Taşın yaklaşık 3/4’ü kırılmıştır. Bazı harfler 

okunmakla birlikte yazıtın Ares Epekoos için olduğu anlaşılmaktadır. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.59 – RTI: 

Ölçüler: yük.: 0.35 m; gen.:0.53 m; der.: 0.40 m;  harf yük.:0.05 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 Ἀρ[ῇ] Ἐπεθό[ῳ - - ] 

2 εὐρή λ 

 Ω 

… Ares Epekoos için adağı (sundu). 

Nr. 11- Adak Steli 

Harfler okunamamakla birlikte silindirik olan taşıyıcının 

üzerinde delik bulunmaktadır ve malzemesi kayadır. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) 

Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.55  

Ölçüler: yük.: 0.51 m; gen.:0.33 m; der.: 0.15 m;  harf 

yük.: - m 

Tarih:  

Edisyon: 
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Nr. 12- Adak Steli 

Alttan profilli olan küçük adak stelinin üst kısmında delik bulunmaktadır. Bazı 

harf izleri görülmekteyse de okunamamaktadır. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.61 

Ölçüler: yük.: 0.33 m; gen.:0.15 m; der.: 0.12 m;  harf yük.: ~0.002-0.003 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

Nr. 13- Ares Epekoos İçin Adak Steli 

Yaklaşık beş satırlık olduğu düşünülen kaya oldukça yıpranmıştır ve sol üstten kırıktır. Yazıt en az beş 

satırdan oluşmaktadır. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.62 

Ölçüler: yük.: 0.62 m; gen.:0.40 m; der.: 0.20 m;  harf yük.: ~0.04-0.06 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

    Ἀξῇ  

2 [Ἐ]πεθό[ῳ] 

 ------------ 

4 . ΩΘΕ ---- 

 ------------ 

6 ------------ 

 ------------ 

8    ΚΟΛΑ .  

 ΜΟΧ 

… Ares Epekoos için … 

Nr. 14- Adak Steli 

Oldukça yıpranmış olan taşta sadece iki harf şüpheli olarak okunmaktadır.  

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.63 

Ölçüler: yük.: 0.60 m; gen.:0.15 m; der.: 0.33 m;  harf yük.: ~0.02-0.03 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

? ------------  

2 Ε . . Κ 

 ----------- 

4 ----------- 
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Nr. 15- Kougas oğlu falancanın? Ares Epekoos İçin Adağı 

Yedi satırlık yazıt taşıyıcısı oldukça aşınmıştır.  

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.64 

Ölçüler: yük.: 0.67 m; gen.:0.34 m; der.: 0.55 m;  harf yük.: ~0.033-0.004 m; harf gen.: 0.028-0.05 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 Ἀξῇ Ἐ[π]- 

2 ηθόῳ εὐ- 

 ρὴλ ΔΝ 

4 Ο/Ε . . ΙΟC 

 Κνπγου 

6 ------------- 

 ΤΔΧΝ----- 

Kougas oğlu …ios … Ares Epekoos için adağını (sundu). 

 

 

 

Nr. 16- Megalos Ares için Adak Steli 

Üstü düzleştirilmiş olan kaya parçasının muhtemel altı satırı okunmaktadır. Oldukça yıpranmıştır. 

(Fotogrametrisi var.) 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.66 

Ölçüler: yük.: 0.78 m; gen.:0.50 m; der.: 0.029 m;  harf yük.: ~0.025-0.035 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 Μεγ[ά]- 

2 ιῳ [Ἀ ξῇ 

 . ΣΔΝ 

4 . ΑΥΡ . . . 

 ΓΥΡΥΝ . . . . 

6 εὐρὴλ . . .  

… Megalos Ares için adağı (sundu). 

Nr. 17- Hermas’ın Adağı 

Üç satır okunabilen yazıt kısmı çerçeve içerisine alınmıştır. Yazıt taşıyıcısı sol üstten ortaya kadar 

kırılmıştır. Kayadan şekillendirilen taşıyıcının üstünde beş adet delik bulunmaktadır. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.67 – RTI: 

Ölçüler: yük.: 1.03 m; gen.:0.48-0.62 m; der.: 0.40 m;  harf yük.: ~0.025-0.03 m; harf gen.: 0.02-0.03 m 

Tarih:  

Edisyon: 
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 Ἑξκᾶο -------- 

2 -------Ν-------- 

 ---------------- 

 … Hermas … 

Nr. 18- Adak Steli 

Oldukça aşınan taştan sadece belirli bazı harfler okunabilmektedir. Yazıtın muhtemelen beş satır 

olduğu gözlemlenmektedir. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.68 – RTI: 

Ölçüler: yük.: 0.58 m; gen.:0.28 m; der.: 0.22 m;  harf yük.: ~0.025-0.035 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 . Υ . 

2 ΛΟ . 

 Δ---- 

4 ---[εὐ]- 

 ρήλ 

 

 … adağını (sundu). 

Nr. 19- Adak Steli 

Alttan profilli ve üst kısmı ortadan yukarı doğru kırılmış. Dört satır olduğu düşünülen yazıtın taşıyıcısı 

mermerdir. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.69 

Ölçüler: yük.: 0.40 m; gen.:0.33 m; der.: 0.23 m;  harf yük.: ~0.035-0.038 m; harf. Gen.: 0.025-0.03 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 ------ 

2 [--- ΙΟC 

 ΛΑΗC 

4 ΝΔΙCΔΙC 

 

  

Nr. 20- Omikron (sınır?) 

Alttan kırığı olan ve sadece büyük bir omikron harfinin 

görüldüğü kireç yazıt taşıyıcısının üstte deliği bulunmaktadır. 

Yüzeyi ise aşınmıştır. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.70 
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Ölçüler: yük.: 0.34 m; gen.:0.31 m; der.: 0.17 m;  harf yük.: - m 

Tarih:  

Edisyon: 

Nr. 21- Adak Steli 

Üstten deliği bulunan stel son derece silik bir durumdadır. Taş yüzeyi oldukça pürüzsüzdür. Sadece 

yedi harf okunabilmiştir. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.73 – RTI: 

Ölçüler: yük.: 0.45 m; gen.:0.40 m; der.: 0.16 m;  harf yük.: 0.035 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 ----- 

2 -----  

 ----Κ . . . . Η  

4 . . ΕΟC εὐ- 

 ρήλ 

 

… adağı (sundu). 

Nr. 22- Adak Steli 

Aşınmış olan yazıtın belirli harfleri okunabilmektedir. Muhtemel 7-8 satırlık yazıt taşıyıcısının üst 

kısmında bir delik bulunmaktadır.  

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.74 – RTI: 

Ölçüler: yük.: 0.90 m; gen.:0.44 m; der.: 0.25 m;  harf yük.: 0.006 m; Harf. gen.: 0.04 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 ----- 

2 -----  

 Ο . ΔΥΝ 

4 Φ - - - - - 

 ΠΟ . ΟCΔ 

6 . . Υ κ ὶ Λ 

 ------------- 

8 --------ΝΟ 

 

 

Nr. 23- Megalos İçin Adak Steli  

Mermer olan yazıt taşıyıcısı yukarıdan aşağı doğru genişlemekte ve üzerinde altı karakter 

okunmaktadır. En az üç satır olduğu düşünülmektedir. Taşıyıcının üst kısmında ve sol yanında birer 

delik bulunmaktadır. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 
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Kart no: 4.Y.75 – RTI: 

Ölçüler: yük.: 0.18 m; gen.:0.14-0.16 m; der.: 0.12-0.13 m;  harf yük.: 0.03 m; Harf. gen.: 0.022-0.025 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 Μεγ- 

2 ὰιῳ 

 --- 

…Megalos için. 

Nr. 24- Ares Epekoos İçin Adak Steli 

Kaya üzerinde bulunan yazıt muhtemel üç dört satırlıktır. Yüzeyi oldukça aşınmıştır ve taş oldukça 

düzensizdir. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.76 – RTI: 

Ölçüler: yük.: 0.53 m; gen.:0.33 m; der.: 0.22 m;  harf yük.: 0.03-0.04 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 Ἀξῇ Δπ- 

2 [εθόῳ] Ἐξ- 

 κᾶσ [εὐ]- 

4 ρ[ή]- 

 λ 

…Hermas, Ares Epekoos için [adağını] (sundu). 

 

Nr. 25- Adak Steli 

Kayrak taşı. Oldukça pürüzsüz ve üzerinde mızrak 

ucu işareti vardır. Harf okunamamaktadır. Taş yer 

yer derin çatlaklara sahiptir.  

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) 

Mezarlığı 

Kart no: 4.Y.77 (profoto) 

Ölçüler: yük.: 0.48 m; gen.:0.37 m; der.: 0.09 m;  

harf yük.: - m 

Tarih:  

Edisyon: 
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Nr. 26- Adak Steli 

Kayaya oyulan taşın yaklaşık 4 satırı seçilebilmekte. Yazıt yüzeyi oldukça 

fazla korozyona uğramıştır. Taşın üstünde bir delik bulunmakta. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı  

Kart no: 4.Y.78 – RTI: 

Ölçüler: yük.: 0.86 m; gen.:0.40 m; der.: 0.28 m;  harf yük.: ~0.03-0.04 m 

Tarih:  

Edisyon: 

Nr. 27- Ares İçin Adak Steli Fragmanı 

En az beş satırlık yazıt taşıdğı düşünülen stelin iki yanı düzleştirilmiştir. 

Yazıtın muhtemel dördüncü satırında Ares adı rahatlıkla okunabilmektedir. 

Yazıt taşıyıcısı üstten, alttan ve sol yanından kırık ve parçaları eksiktir.  

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı  

Kart no: 4.Y.79 

Ölçüler: yük.: 0.31 m; gen.:0.15 m; der.: 0.16 m;  harf yük.: ~0.02 m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 ---------- 

2 ---]ΜΔ[- 

 ---------- 

4 ---]Ν Ἀξῇ  

 [εὐρ ήλ 

… Ares için [adağını] (sundu). 

Nr. 28- Mızrak Ucu Motifi 

Üçgen konik şeklinde yerel kayrak taşı. Üzerinde muhtemel bir deliğin izi 

bulunmaktadır. Yazıt barındırmayan taş 0.08 m uzunluğunda, 0.10 m 

genişliğinde bir ok ucu barındırmaktadır. 

Buluntu Yeri: Ekizce Yaylası, Tahtacı (Karabalçık) Mezarlığı  

Kart no: 4.Y.80 

Ölçüler: yük.: 0.30 m; gen.: 0.14 m; der.: 0.05-0.15 m;  harf yük.: - m 

Tarih:  

Edisyon: 

 

 

 


