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2019 Yılı Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması kapsamında epigrafi çalışmaları teritoryum 

içinde yer alan Beycik-Hayıt ve Üçoluk-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. 

   

Beycik Hayıt Mevkii 

Phaselis’ten yaklaşık 15 km kadar güney-güneybatıda konumlanan Hayıt Köyü ve çevresinde 

yürütülen araştırmalarda iki lahit tespit edilmiştir. Söz konusu lahitlerden ilki üzerinde bir; diğeri 

üzerinde ise iki mezar yazıtı kazınmıştır. 

 



 

1. Aurelia Falancanın yaptırdığı lahit 

Söz konusu lahitlerden ilki Antalya-Kumluca karayolunun Ulupınar sapağına yaklaşık 300 m. mesafede 

yoldan da yaklaşık 200 metre içerde bulunan bir alanda konumlanır. Antalya Müzesi’nden edinilen 

bilgiler sayesinde tespit edilen alanın kaçak kazıcılar tarafından tahrip edildiği ve lahit teknesinin 

neredeyse tamamen tahrip edildiği görülmüştür. Alanda Antalya Müzesi ile ortak bir çalışma 

yürütülmüş ve mevcut durumu belgeleyen çalışmalar yapıldıktan sonra kalıntıların fotogrametrik 

kayıtları alınmıştır. Sonrasında sağlam kalan kapak Phaselis kazı evine taşınmıştır. Söz konusu 

semerdamlı kapak üzerinde sağda kadın solda bir erkek büstü kabartma olarak işlenmiştir. Kadın figür 

iyi oranda korunmuşken erkek figürün yüzü tamamen tahrip olmuştur. Büstlerin alt bitimindeki frizde 

hayvan figürlerin olduğu görülmekte. Yazıt kısmı oldukça tahrip olsa da Aurelia nomen gentilicum’u 

olan bir kadın tarafından inşa ettirildiği tespit edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Mezar Yazıtları 

1 no.lu lahdin yaklaşık 2 km kadar batısında, Hayıt Köyü içinde konumlanan lahit bir kaya bloğu içene 

işlenmiş bir khamosorion’dur. Üzerinde iki mezar yazıtı bulunmaktadır. Yazıtların ikisi de oldukça zor 

okunabilir durumdadır. Bu sebeple her iki yazıt için de RTI belgeleme yapılmıştır.  Yazıtların 

okumalarına ilişkin çalışmalar devat etmektedir. 

 

 

  

  

 

 

Ekizce Yaylası 

Phaselis’in 48 km kuzeybatısında Kemer İlçesi’ne bağlı Üçoluk Mahallesi Ekizce Yaylası Tahtacı 

Mezarlığı’nda (Karabalçık Mezarlığı) konumlanan Ares kült alanında bu yıl da tespit ve belgeleme 

çalışmalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda 2017 ve 2018 yılında tespit edilip estampajları alınan 

yazıtlardan, okumasında güçlük çekilenlerin RTI ve FTM belgelemeleri yapılmıştır. 

    



   

 

 

 

 

 

Herodotos Kserkses’in ordusunun sayımını yaptığı bölümde (VII.76), Likya işi ikişer mızrak taşıyan ve 

bakır başlıklar takan bir halkın Ares oraklinden bahseder. Asya Trakları (yani Bithynialılar) ve 

Milyaslılar arasında saydığı bu halkın kimler olduğu kısmı ise belirsizdir. Metnin bu kısmında 

eksiklikler vardır. Ares orakli üzerine çalışan Matthew Gonzales, Herodotos’taki bu boşluğun Solymler 

olarak tamamlanabileceğini söyler. Zira 12. yüzyılın ortalarında Bizans İstanbulu'nda derlenmiş, yazarı 

meçhul bir Etimoloji sözlüğünde -Etymologicum Magnum-  Solymler’in soy atası olan Solymos Ares’in 

oğlu olarak kaydedilmiştir. Aynı zamanda Milyaslılardan önce Solymler’in sayılması akla yakın bir 

ihtimaldir. Solymlerin Phaselisle olan ilişkisi ise kentin kuruluşuna kadar gider. Zira Lindos 

kroniklerinde, Athena Lindia’ya sunulan mızrak ve oraklar üzerinde, “Lakios’un koloniye önderlik 

ettiği sırada Phaselis’liler Solyllerden (aldılar)” ifadesinin yazıldığı bildirilir. Söz konusu veriler bir 

arada düşünüldüğünde Herodotos’un bahsettiği orakıl merkezinin, Ekizcedeki bu alanda olması 

beklenebilir. 

 


