Phaselis 2017 Yılı Doğu Roma (Bizans) Dönemi Kazı Çalışmaları:
2017 yılı yüzey çalışmaları için program takviminin sonuna doğru kazı çalışmaları için
gerekli izinin gelmesiyle; yüzey çalışmalarına ek olarak, arkeolojik kazı için gerekli alt yapı
çalışmalarına başlanmıştır. Kazı için hali hazırda geliştirilmiş olan “başlangıç çalışma
programı” kısa süreli de olsa uygulamaya konmuştur. Bu çerçevede 2017 - 2018 yılı kazı
sezonu için çalışma alanı olarak belirlenen “3 no.lu kilisede” bazı uygulamalar yapılmıştır.
Önceki yıllarda gerçekleştirilen yüzey çalışmalarıyla Bizans çalışmaları literatürüne
kazandırılan 3 no.lu kilise; Phaselis akropolünün güneydoğusundaki yalı yarlar üzerinde ve
EXIV, FXIII, FXIV sektör sınırlarında yer almaktadır (şek. 1). Kilise yüzeyde görülüp tespit
edilebilen mimari özellikleri açısından Likya, Anadolu ve Anadolu dışı Bizans mimarisi
tipolojisine katkı sağlayabilecek ünik bir yapıdır. Özellikle çok derin ve “U” planlı apsisi
yapının ayırıcı özelliklerinden birisidir (şek. 2). Ayrıca apsisin kuzey ve güney duvarlarının,
bilindik örneklere göre 1 metreye varan kalınlıkları da yapının ön plana çıkan
unsurlarındandır. Önceki yıllardan itibaren yapılan literatür çalışmalarında yapının benzer
örneğine henüz rastlanmamıştır. Ek olarak 3 no.lu kilisenin 1 no.lu kilise gibi anıtsal ölçülere
sahip olması yapının dönemindeki önemini işaret etmektedir. Böylesi bir durum yapıda özenli
ve kaliteli litürjik mimari plastik ve anıtsal mimari plastik bulgular sunacağı yönünde ikna
edicidir. Yüzey çalışmaları ile elde dilen bu verilere dayalı olarak varsayımların
gerçeklenebilmesi amacıyla 3 no.lu kilise, Bizans dönemi kazı çalışmaları için öncelikli alan
olarak düşünülmüştür.
2017 yılındaki kısıtlı süre zarfında arkeolojik kazı çalışmalarına başlangıç ve zemin
oluşturması amacıyla, 3 no.lu kilise ve çevresinde yüzeysel bitki temizliği yapılmıştır. Bu
çalışmalar sırasında yapıya ait mimari ve mimari plastik parçalar neredeyse insitu konumda
tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci safhasını da bu elemanların belgelenmesi oluşturmuştur.
2018 yılında yapılacak olan detaylı envanter çalışmalarına hazırlık aşaması olarak tespit
edilen bulgular yerlerinde ölçülerek yapının önceki yıllarda çizilen planı üzerine süperimpose
edilmiştir.
Belgeleme çalışmaları sırasında Leica Viva CS10 GNSS kors kullanılmıştır. Koordinat
sistemine bağlı maksimum 0.7 cm ila 0,9 cm arasında hata payına sahip saflaştırılmış noktasal
ölçümlerin (şek. 3) ölçekli çizime dönüştürülmesi, sayısal ortamda Autocad vektörel çizim
programı kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca ekip üyelerinden Aykan Akçay RTI ve

fotogrametrik belgeleme tekniği konusunda destek vermiş ve bazı litürjik mimari plastik
parçalar öncelikli olarak bu teknikle belgelenmiştir 1.
Söz konusu çalışmalar sırasında kilisenin taşıyıcı sistemine ait ve olasılıkla devşirme olarak
kullanılmış 14 adet sütun parçası belgelenmiştir. Sütunlar yapının özgün yıkıntı evresini
yansıtır biçimde orijinal konumlarında bulunmaktadırlar (şek 2, 3, 4). Bu malzemeyle ilişkili
olarak, yapının güney stylobatına ilişkin bloklar ve bir adet devşirme sütun kaidesi insitu
olarak belgelenmiştir (şek. 2, 4).
3 no.lu kilisenin naosunun doğusunda, apsisin hemen batısında ve bemanın olması gerektiği
bölümde, ambon platformuna iki adet büyük boyutlu parça bulunmuştur. Parçalardan
platformunun yıkıntı esnasında ikiye ayrıldığı anlaşılmaktadır. Parçalar ters durduğu için alt
yüz görülebilmektedir. Üst yüz ise parçalar toprağa gömülü olduğundan görülememektedir.
Buna bağlı olarak ambon platformunun içbükey alt yüzünün istiridye motifi ile doldurulduğu
anlaşılmaktadır (Lev. I – 12, 13). Ayrıca günümüze diğerine göre daha sağlam ulaşan yarı
parçalardan birine dayalı olarak, alt yüzün merkezinde kademeli ve konsantrik düzenlenmiş
bir madalyon bulunduğu anlaşılmaktadır. Madalyonun üzerinde ise alçak kabartma tekniği ile
düzenlenmiş iç bükey kollu bir latin haçı görülebilmektedir. Parçalar ekip üyesi Aykan
Akçay’ın destekleri ile fotogrametri tekniği kullanılarak belgelenmiş ve sayısal ortamda
birleştirilebilmiştir (Lev I – 13). Bu sonuçlar önümüzdeki kazı sezonunda elde edilmesi
muhtemel yeni verilerle desteklenerek, ambon platformu için hali hazır ve restitüsyon
çizimleri yapılacaktır.
Çalışmalar sırasında elde edilen kayda değer bir başka bulgu ise bemaya yakın bir kesimde
tespit edilen kireç taşından üretilmiş ion – impost sütun başlığıdır. Başlığın impost kısmının
geniş ve dar yüzlerinde bitkisel bezemeler bulunmakta, dar yüzlerden birinde ise içbükey
kollu bir latin haçı yer almaktadır (Lev.I - 7,8).

RTI belgeleme teknikleri konusunda Phaselis Araştırma İstasyonunda 10 – 13 Mayıs 2017 tarihleri arasında
uluslararası katılımla bir workshop düzenlenmiştir. Bilgi için bkz. http://www.phaselis.org/news/rti-workshop
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