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2020 Yılı Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması kapsamında epigrafi çalışmaları kent
içinde akropolis tepesinde ve teritoryum içinde yer alan Üçoluk-Ekizce mevkilerinde devam
ettirilmiştir. Tespit edilen yeni yazıtlar kayda geçirilmiş; daha önceden yayınlı olan yazıtlar
ise gözden geçirilerek yeniden kayıt altına alınmışlardır.

Akropolis Çalışmaları
2020 yılı epigrafi çalışmaları kapsamında akropolis tepesinde üç yeni yazıt tespit edilmiştir.
Söz konusu yazıtların üçü de tiyatronun güneyinde yükselen ikinci teras üzerindeki yapı
kalıntıları arasında oldukça kötü korunmuş vaziyette bulunmuştur. Şu an için tam bir
çözümleme yapılamamakla birlikte yazıtlar üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.
1. Heykel kaidesi
Tiyatronun güneyinde, ikinci terasın üzerinde, yapı kalıntıları içinde paramparça bir halde
bulunmuş ve yerinde tümlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu kaidenin ilk olarak sağ taraftan
kırık olan küçük bir parçası görülmüş, ardından alanda yürütülen alan çalışması sonrasında
aynı kaidenin parçaları olduğu tespit edilen iki parça ile merkezini oluşturan orta parçası ve
yan kırıkları tespit edilmiştir. Buna göre de kaidenin boyu, genişliği ve derinliği tam olarak
hesaplanabilmektedir. Üstten üç fascia ile profillendirildikten sonra köşelerinde akroterleri
olan bir alınlıkla sonlandırılmış olan kaidenin üzerinde, bir heykel adağına işaret edebilecek
izler bulunur. Alanda yaşanmış olan yangınlar, taşların mukavemetini oldukça azaltmıştır. Bu
sebeple kaidenin özellikle yazıtlı ön yüzeyi tahrip olmuştur. Sadace tek bir parça üzerinde üç
satır yazıttan ön üç harf korunabilmiştir, bunlardan da kimisinin okuması oldukça şüphelidir.
Harf karakterlerine göre Geç Arkaik-Erken Klasik Dönem’e tarihlendirilebileceği düşünülen
söz konusu parça, kentin erken dönemi için iyi bir veri oluşturabilecek niteliktedir.

2. Heykel Kaidesi

1 numaralı yazıtlı kaidenin hemen beş metre kadar doğusunda tespit edilmiştir. Ortadan ikiye
kırık durumdadır, fakat kaidenin her iki parçası da alanda görülebilmektedir. Alttan ve üstten
profillendirilmiş olan söz konusu kaidenin üst kısmında 4 satır yazıt korunmuşsa da çok
aşınmış olduğundan transkriptionu henüz yapılamamıştır. Üst kısmın üst yüzeyinde küçük
kare dübel delikleri vardır. Alttaki kırık kısım üzerinde ise herhangi bir yazıt tespit
edilememiştir.

3. Heykel Kaidesi
2. numaralı yazıtın hemen üst kodunda edilmiştir. Söz konusu kaidein üst yarısı kırıktır ve
alanda şimdilik tespit edilememiştir. Alt kısım ise profillendirilmişse de profili kırılmış ve
aşınmıştır. Üzerinde üç satır yazıt olduğu anlaşılır, fakat yüzeyi çok aşınmış olduğundan şu an
için bir transkription yapılamamıştır.

Ekizce Yaylası
2020 yılında Ares Kutsal Alanında hem belgeleme hem de yeniz yazıt kaydı gerçekleştirme
çalışmalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda geçen yıllarda kayıtları alınan fakat RTI ve FTM
kayıtları eksik olan Yazıtlar üzerinde belgeleme yapılmış ve 6 yeni yazıt tespit edilmiştir.
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dört satırlık yazıt görülse de çözümlenmesi için RTI ve FTM kayıtlarının incelenmesi
gerekmektedir.
2- Yüce Ares’e adak
Yerel kireçtaşından imal edilmiş adak steli, üzerinde 4 satır yazıt
tespit edilmiştir. Üzerinde dübel deliği korunmuş olan stelin
üstünde mızrak motifini temsilen bir üçgen seçilebilmektedir.
Yüzeyi çok yıpranmış olduğu için yazıtın RTI ve FTM kayıtları
alınmış ve üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.
3- Ares’e Adak
Üstten alınlık bırakılmış, Yerel kireçtaşından imal edilmiş adak
steli. Üzerinde dübel deliği bulunmaktadır. Üzerinde oldukça
büyük harflerle Ares’in dativus hali ve adadı ifadesi yer
almaktadır. Yüzeyi çok yıpranmış olduğu için yazıtın RTI ve
FTM kayıtları alınmış ve üzerindeki çalışmalar devam
etmektedir.
4- Ares’e Adak
Bölgenin yüksek konumu nedeniyle yaz-kış yaşanan sıcaklık
farkları ile yazıt kazınan taşın mukavemetsiz özelliği
dolayısıyla yazıt yüzeyi epey yıpranmıştır. Boylamasına
dikdörtgen formlu olan stelin ortadan enlemesine derin
çatlakları bulunmaktadır ve üst kısmında bir dübel deliği
vardır. Stel üzerinde sadece son satırda adadı ifadesi
korunmuştur. Yazıtın diğer kısımlarını okuma çalışmaları RTI
ve FTM dosyaları üzerinden devam ettirilmektedir.
5- Yüce Ares’e Adak
Bölgenin yüksek konumu nedeniyle yaz-kış yaşanan sıcaklık
farkları ile yazıt kazınan taşın mukavemetsiz özelliği
dolayısıyla yazıt yüzeyi hem yıpranmış hem de alttan ve
üstten kırılmıştır. Bu sebeple söz konusu stelin üst bölümünde
bulunduğu düşünülen dübel deliği görülememektedir. Yazıt

yüzeyinde 4 satırlık yazıta ilişkin kalıntılar mevcuttur. İlk satırda Ares’in son harfi ile ikinci
satırda yüce epithetinin ilk iki harfi okunabilmektedir. Son satırda ise yine adadı ifadesi
korunmuştur. Yazıtı okuma çalışmaları RTI ve FTM dosyaları üzerinden devam
ettirilmektedir.
6- Ares’e Adak
Söz konusu stelin keşfi tamamen güneşin konumuna göre tesadüfen bulunmuştur. Yüzeye
enlemesine gömülmüş olan söz konusu stel kesinlikle bir yazıt taşıyor gibi görünmemekte,
tersine normal bir kayaç gibi durmaktadır. Fakat akşamüstü güneşinin denk gelmesi sayesinde
yüzeydeki harf kalıntıları fark edilebilmiştir. Yazıtın hem estampaj kayıtları alınmış hem de
FTM ve RTI belgelemeleri yapılmıştır. İlk tespitte stel üzerinde 8 satırlık bir yazıt bulunduğu
ve yazıtın Yüce Ares’e adandığı görülmüştür. Yazıtı okuma çalışmaları RTI ve FTM
dosyaları üzerinden devam ettirilmektedir.

