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2020 Yılı Phaselis Antik Kenti Kazı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20 Temmuz 2020 tarihli ve 94949537-

160.01.01-(07)-519219 sayılı izni çerçevesinde, Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Murat 

AKTAY’ın temsilciliğinde, 24 Temmuz tarihinde başlatılmıştır. Bu yıl itibarıyla 12 aylık kazı 

statüsüne geçen Phaselis Kazısı 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren de Antalya Müzesi 

Uzmanlarından Hüseyin TOPRAK denetiminde devam ettirilmiştir. Bakanlığımıza sunulan 

2020 yılı çalışma programı çerçevesinde Hellenistik Tapınak, Kent Hamamları ve Kuzeydoğu 

Nekropolis alanında temizlik, belgeleme ve kazı çalışmaları; Türk Tarih Kurumuna Sunulan 

proje çerçevesinde ise Helenistik Tapınak ve Hadrianus Kapısı başta olmak üzere Ana Cadde, 

Kuzeydoğu ve Kuzeybatı nekropolis alanlarında temizlik, belgeleme, konservasyon, 

restorasyon, anastylosis ve kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Aşağıda, söz konusu 

çalışmalara ilişkin günlük kazı raporları sunulmaktadır.  

24 Temmuz 2020 

İlk gün, bakanlık iznimiz ile ekip listemizin bir kopyasını kendilerine sunmak ve araştırma 

projemiz, çalışma alanlarımız ve yöntemlerimiz hakkında bilgi vermek üzere Kemer 

Kaymakamlığı ve Kemer Jandarma Komutanlığı ziyaret edilmiştir. Söz konusu ziyaretlerde, 

son zamanlarda Phaselis ören yeri sınırları içerisinde bulunan Kuzey Doğu Nekropolis alanına 

Olympos Teleferik Güvenlik kulübesinin karşısından kaçak girişlerin artması yönündeki 

şikayetlerimizi ilettik. Zira Araçlarını Antalya-Kumluca ana yol hattının kenarına bırakarak 

kente kaçak giriş yapan ziyaretçi sayısı her geçen gün giderek çoğalmaktadır. Bu durum 

zaman zaman Antalya-Kumluca ana yolunun her iki yakasına kontrolsüz şekilde iki sıra araç 

park edilerek trafik kazası ihtimali de yaratmaktadır. Ayrıca kentin en büyük nekropolis 

alanında olası kaçak kazı ihtimaline gerekse olası yangın tehlikesine sebebiyet verecek risk 

oluşturmaktadır. Buradan Cennet Koyu’na ve kente kaçak giriş yapan kişiler bir yandan bilet 

almadan ücretsiz kente girerek gelir kaybına ve kamu zararına yol açmakta ayrıca Corona 

günlerinde kent içinde m2 başına kişi sayısını da fazlalaştırmakta ve pandemi yayılım riskini 

artırmaktadır. Son zamanlarda bu durum öyle boyutlara ulaşmıştır ki, kimliği belirsiz birçok 

kişi Phaselis nekropolisine gelerek geceleyin gizlice kamp yapmaya, konaklamaya  çalışmakta  

ve  ormanlık bölgede konumlanan kentin kuzeydoğu nekropolis alanın  birçok noktasında 

kontrolsüz ateşler yakarak piknik yapmaya ve yoğun olarak alkol tüketmeye başlamışlardır. 

Söz konusu durum yoğun bitki örtüsüne sahip alanda yangın riskini azami seviyeye 

getirmektedir. Böyle giderse kısa süre içinde Unesco Dünya Kültür Mirası aday listesinde yer 

alan ve ülkemizin en çok ziyaretçi alan ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ören yerlerinin 

başında gelen Phaselis’in talihsiz bir yangınla yanıp kül olması içten bile olmadığı için, 

karayolu boyunca antik kente girişleri önlemek adına dikenli tel çekilmesi yönünde hem 

Antalya Müzesi’ne, Bölge Koruma Kurulu’na, rölöve müdürlüğüne hem de Kemer 

kaymakamlığına gerekli başvurular yapılmıştır. 

Aynı gün, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıklarını Araştırma Enstitüsü tarafından 

Araştırma İstasyonumuzda kullanılmak üzere tahsis edilen Estampaj Dolapları ve mimari 

çizim masasının istasyonumuza nakli gerçekleştirilmiş ve kurulumları yapılmıştır.  

 



25-26 Temmuz 2020 

Hafta sonu boyunca, Araştırma İstasyonunun temizlenip, düzenlenerek Phaselis Kazıları için 

eksikliklerinin tamamlanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Kazı 

Çalışmalarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 

Ahmet Önen tarafından araştırma ekibine bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

27-28-29 Temmuz 2020 

Bayram tatili öncesindeki üç gün boyunca 

Kuzeydoğu Nekropolis alanında 

çalışmalara başlanmıştır. 2019 yılında söz 

konusu alanda yürütülmeye başlanan 

tespit ve belgeleme işleri kapsamında 

kentin mezar envanterinin 

oluşturulmasına yönelik çalışmalara 

devam edilmiştir. Bu bağlamda 

Kuzeydoğu Nekropolis’in kentten 

uzaklaştıkça ve topografyaya uygun 

şekilde kayalık alanların başladığı 

bölgelerinde yoğunlaşan kayaya oyulu lahit ve ostothekler ile bağımsız lahitlerin 

belgelenmesi çalışmaları yürütülmüştür. İlk olarak kentin kuzey limanının yer aldığı hattın 

devamında, limanı kıyı şeridi boyunca yaklaşık 800 metre yürüdükten sonra başlayan dik 

yamacı tırmandıktan sonra kuzeybatı sınırı Antalya-Kumluca karayoluna dayanan alanda 

çalışmalar yürütülmüştür (Fig. 1).  

Yamacı tırmandıktan sonra başlayan kayalık 

ve nispeten düzlük olan tepelik alanda yer 

yer bitişik nizamda yer yer ayrı kayaçlar 

üzerinde toplam 42 adet khamasorion tespit 

edilmiştir (Fig. 2). Alanın topografik yapısı 

sayesinde mezarlar akıntı toprak ya da taş 

dolgu ile kaplanmamış olup doğal nedenlerle 

kayaçların kopması ya da fay hattı kırığı gibi 

yer kabuğunun ayıran etkenler dışında 

buradaki mezarların çoğu plan ve 

oryantasyonları tespit edilebilir oranda 

yüzeyden belgelenebilmektedir. Yapılan iş planı doğrultusunda mezarlara öncelikle envanter 

numaraları verilmiştir. Kentin nekropolis alanlarının tümünü temsil eden -3- rakamı ile 

kuzeydoğu nekropolisi temsil eden –KD- kodlaması ve mezarın hangi gruba dahil olduğunu 

belirten khamasorionlar için -KS- kodlaması ile 3KD.KS1’den 3KD.KS44’e kadar 

numaralandırma yapılmıştır. Çalışmaların yürütüldüğü ve tepelik alanın tümüne yayılan 

mezarlar nedeniyle söz konusu alanın raporlarda ve yayınlarda khamasorion tepesi 

adlandırmasıyla söz edilmesi kararlaştırılmıştır. 1 ve 2 no’lu khamasorionlar kuzeybatı 

nekropolis’in kuzey limanı sahiline anakaya ile birlikte sürüklenmiş olan kayacın üzerinde yer 

almaktadır. 

 
Fig. 1: Khamasorion tepesi genel görünüm 

 
Fig. 2: Kuzeydoğu nekropolis, Khamasorion tepesi bitişik 

nizam mezarlar 



Khamasorion mezarların ortalama ölçülerine bakıldığında en 0.35 ile 0.45 m. arasında, boy 

1.65 ile 1.80 arasında, gömü alanı derinliğinin ise 0.35 ile 0.45 m. arasında değişen ölçülerde 

olduğu tespit edilmiştir. Yalnızca bir örnekte ölçüler oldukça küçüktür bu mezarın çocuk 

gömü için kullanıldığı söylenebilir (3KD.KS35, ölçüler 0.40X0.80 m.), 36 no’lu khamasorion 

ile bitişik nizamda yerleştirilmiştir (Fig. 3). Bu mezarların tümü yerel kireçtaşı ya da breş’ten  

oluşan anakaya kütlelerine oyulmuşlardır. Taşın doğal yapısından kaynaklanan bozulmalar 

tüm mezarlarda görülmektedir. Taşların doğal etkenlerle aşındığı ve yüzeylerinde delikli 

oyuklar meydana geldiği görülür. Teknelerin bazılarında kapak pervazı işlenmiş bazılarında 

ise tekne duvarlarının kapakla birleşim noktası dümdüz traşlanarak bırakılmıştır. 

Khamasorionların kapakları ne yazık ki mevcut değildir. Olasılıkla eskiçağdan bu yana 

süregelen soygunlarda ve doğal kaymalar sonucu kapaklar tepelik alandan aşağı kaymış 

olmalıdır. Zira tepenin güneydoğusu boyunca ana kayanın bitekliği nedeniyle uçurum 

kenarında kalan mezarlar da mevcuttur (Fig. 4). Uçurumun aşağısında halk arasında Kleopatra 

Koyu olarak bilinen koy yer alır, koyun kuzeydoğusunda bir de mağara bulunmaktadır. Bu 

alanlara karayoluyla ulaşım mümkün değildir. 

 

Fig. 3: Kuzeydoğu nekropolis Khamasorion tepesi, 3KB.KS35 ve 36 no’lu 
mezarlar 

 

Fig. 4: 3KB.KS40 ve solda mağaranın 
görünümü. 

Alanda kapağı ile korunmuş olan birkaç khamasorion örneğinden yola çıkarak bu tür 

mezarların düz damlı kapaklarla kapatıldığı söylenebilir (Fig. 5-6). Zira kentin mezar 

tipolojisinde şimdiye kadar tespit edilen mezarların çoğunun düz damlı yekpare tek bloktan 

oluşan dikdörtgen formlu, yazıt ve bezeme içermeyen kapaklardır ve kentin tüm nekropolis 

alanlarında baskın kullanılan kapak formu olarak bilinmektedir.  Khamasorion tepesindeki 

mezarlar oryantasyonları, mevcut durum ve ölçüleri ile kartotekslere kaydedilmiştir. Fotograf 

kayıtları alınmıştır. Koordinatlar ve topografik haritalama çalışmaları bölgede sinyal 

alınamadığı için şu an için gerçekleştirilememektedir. Yüksek kızılçam ağaçları ile kaplı olan 

arazide telefon sinyalleri dahi alınamamaktadır.  

 

 



 
Fig. 5 

 
Fig. 6 

Fig. 5-6. 3KB.KS26-27-28 no’lu mezarların düz damlı kapakları ve mezarların genel görünümü 

 

30 Temmuz 2020 

Bayram Arifesi olduğu için yarım gün Hadrianus Kapısı’nda çalışılmıştır. 2019 yılında 

kapının entablature bölümünün yerinde sergilenmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Üst üste konan söz konusu arşitrav parçalarının ziyaretçiler için bir tehlike oluşturmasına 

mahal vermemek için etrafına koruma çemberi çekilmiştir, fakat ahşap direkler ve halat ile 

yapılan söz konusu koruma çemberi geçtiğimiz yıl içerisinde zaman, doğal koşullar ve insani 

faktörler nedeniyle tahrip olmuş ve işlevini yitirmiş durumdaydı (Fig. 7). Hem takın 

entablature kısmının daha iyi algılanması ve olası insan tahribatını önlemek için güvenlik 

çemberi yenilenmiştir (Fig. 8). 

 
Fig. 7: Hadrianus Takı 2019 yılı düzenlemelerine ilişkin 

tahribat 

 
Fig. 8: Hadrianus Takı 2020 yılı düzenlemeleri 

31 Temmuz – 3 Ağustos 

Bayram Tatili 

4 Ağustos 2020 

Bayram sonrasının ilk gününde, Hellenistik Tapınak çalışmalarına başlanmıştır. 24 Ocak 2019 

tarihinde Phaselis güney limanından başlayan talihsiz hortum felaketi antik kentte 1600’den 

fazla ağacın kırılmasına ve devrilmesine sebebiyet vermiştir. Söz konusu hortum sırasında 

kentin girişindeki söz konusu yapı da, üzerindeki ve çevresindeki ağaçlarının yıkılması 



sonucu tahribata uğramıştır. Bu bakımdan Orman Müdürlüğü tarafından yıkılan ve devrilen 

ağaçlar kesilip alındıktan sonra 2019 yılı Phaselis kazı planına, podyumlu tapınakta 

belgeleme, plan, temizlik, koruma, sağlamlaştırma ve sergileme çalışmalarına başlanması 

programı da dahil edilmiştir. Bu bağlamda tapınak üzerinde 2 ayrı ekip tarafından 

gerçekleştirilen jeoradar çalışmasından sonra doğu-batı oryantasyonlu kutsal alanın planını 

çıkartmak ve yapıyı belgelemek amacıyla temizlik çalışmaları yürütülmüş ve tapınağın giriş 

kısmı belirli ölçüde temizlenmiştir. Ancak tapınak üzerinde tapınak seviyesinden yak. 1.5-2 m 

yükseklikte, kentin Hellenistik akropolis’inin konuşlandığı kepezlerin eteklerinden zaman 

içinde heyelan sonucu tapınağın naos bölümüne ve podyum duvarının üzerine ana kaya 

blokları düşmüştür (Fig. 9).  

 

Fig. 9: Hellenistik Tapınak Alanı ve üzerindeki kaya kütlelerini gösteren hava fotoğrafı 

Söz konusu kaya blokları yapıya zarar 

vermekte (özellikle podyum üzerin-

deki) ve yapının statiğini bozmaktadır 

(Fig. 10). Kentin girişinde yer alan bu 

anıtsal yapının temizlenmesi ve 

üzerinde daha detaylı disiplinlerarası 

çalışmalar yürütülmesi için bu kaya 

bloklarının kırılarak yapıya zarar 

vermeden alandan uzaklaştırılması 

gerektiğine karar verilmiş ve bu 

kapsamda Antalya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’ndan gerekli 

izinler alınmıştır. 

 

Fig. 10: Tapınak Üzerinde Gerçekleştirilen Kazıların Plan Kesiti ve 
Kırılması Planlanan Ana Kaya Kütlesinin Ölçekli Kesit Çizimi 

Bugün itibari ile söz konusu kayaların kırılmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. İlk olarak 

güneşten etkilenmemek için çalışma alanını örtecek şekilde branda çekilmiştir. Oldukça 



büyük iki kütle olarak yapıyı tehdid eden söz konusu kayaların öncelikli olarak deneysel 

arkeoloji metodları kullanılarak kırılmaya çalışılmasına karar verilmiş ve bu yönde çalışmalar 

yürütülmüştür. Bu bağlamda ilk olarak murçlarla bir hat belirleyip balyoz yardımıyla kayanın 

parçalanmasına çalışılmışsa da murçların kırılması ya da eğrilmesi nedeniyle başarıya 

ulaşılamamıştır (Fig. 11-13). 

 
Fig. 11 

 
Fig. 12 

 
Fig. 13 

 

Fig. 11-13: Tapınak Üzerindeki Kaya Parçalarının Kırılmasına İlişkin Deneysel Arkeoloji Çalışmaları 

 Ofis çalışması kapsamında, iki yıldır devam ettirdiğimiz Hadrianus Kapısı belgeleme 

çalışmalarına devam edilmiştir. Geçtiğimiz yılki çalışmalar sırasında üretilmiş olan blokların 

özelliklerini içeren envanter paftalarının yapılmasına başlanmıştır. Söz konusu envanter 

paftaları her bir blok için bloğun tüm özelliklerini, restitüsyon çizimlerini, restitüsyon 

önerilerini, üç boyutlu baskı bilgilerini, uygulanan restorasyon işlemlerini ve detaylarını 

içeren bir katalog özelliği taşımaktadır. Bu kapsamda önceki yılda üretilmiş olan her bir 

modelin envanter paftaları hazırlanmaya 

başlanmıştır. 2011 yılında yapılmış 

çalışmaların alandaki kontrolleri sırasında 

restitüsyon ve restorasyon önerilerinde 

hatalar tespit edilmiştir. Entablature 

kısmının geison-sima cephelerinde 

toplamda 4 adet önerilen restitüsyon 

önerisi, yaptığımız kontroller ve 

çalışmalar ışığında 12 adet olarak 

güncellenmiştir. İlgili bloklar arazi 

çalışmalarında fotogrametri yöntemiyle 

modellenmiştir. Katı modelleme aracılığıyla blokların restitüsyon modelleri 1/10 mm 

hassasiyetinde baskıya hazırlanmaktadır (Fig. 14-15). 

 

Fig. 15: Geison-sima dizisi blok parçalarının fotogrametrik modelleri 
 

 

Fig. 14: Geison köşe bloklarının fotogrametrik modeli ve teknik 
çizimi  

5 Ağustos 2020 

Hellenistik Tapınak alanı üzerindeki kayaları kırmaya yönelik deneysel arkeoloji 



çalışmalarına devam edilmiştir. Bugünkü çalışmada aynı hat üzerinde belirlenen alanlara bir 

değil en az 3-4 murç birden çakılmaya çalışılmıştır, zira tek murçla çalışıldığında murçların 

uçlarının kırılıp eğildikleri ya da çatladıkları gözlenmiştir. Fakat birden fazla murçla 

çalışılması da durumu değiştirmemiştir. Kaya parçaları konglomera olduğundan dolayı, 

murçlar 15-20 cm’de çakılmaya çalışılmış olsa da kaya üzerinde herhangi bir kırık ya da 

çatlak oluşturulamamıştır. Bu durum da bu yöntemin konglomera taşlarda olumlu sonuç 

vermediğini göstermiştir (Fig. 16-17-18). 

 

Fig. 16 

 

Fig. 17 

 

Fig. 18 

Fig. 16-17-18: Tapınak Üzerindeki Kaya Parçalarının Kırılmasına İlişkin Deneysel Arkeoloji Çalışmaları 

 Aynı gün içinde tapınağın şu anki durumunu belgelemek için tapınak ve çevresinde; ayrıca 

Tuvalet alanı civarında bulunan 1980’li yıllardaki kazıdan kaldığı düşünülen kazı atığı alanı 

üzerinde drone ile uzaktan algılama ve belgeleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Böylelikle 

söz konusu alanlarda yapılacak sondaj kazıları için ortofoto belgeleri üzerinden olası açma 

alanlarının tespiti için karolajlama yapılmıştır. 

Hadrianus Kapısı çalışmaları kapsamında, kapının entablatür kısmına ait Güney cephedeki 

geison-sima dizisi bloklarının envanter paftalarının hazırlanmasına devam edilmiştir. 

Blokların üç boyutlu yazıcı ile basılması için yazıcının gerekli görülen bakımları yapılarak 

üretime hazır hale getirilmiştir. Önceki yıl basılamayan geison-sima dizisinin köşe bloklarının 

üretilebilmesi amacıyla dijital ortamda modelleme çalışmalarına başlanmıştır. Katı modelleme 

ile fotogrametrik modelin birleştirilmesi sürecinde, önerilen restitüsyon çizimlerine bağlı 

olarak modelleme çalışmaları sürdürülmüştür. (Fig. 19). 

 

 

Fig. 19: Geison-sima bloklarından G14 restitüsyon sıra numaralı bloğun üç boyutlu baskıya hazırlanma süreci 

 



Öğeden sonra, Kumluca-Antalya karayolu üzerinden Phaselis Kuzeydoğu Nekropolis alanına 

kaçak girişleri görüşmek üzere Kumluca Bölge Trafik müdürlüğüne gidilerek, yol kenarında 

duran araçlara ilişkin cezai işlemler hususunda yapılabilecekler hususunda bilgi alışverişinde 

bulunulmuştur.  

6 Ağustos 2020 

Geçen iki günlük sürede verilen uğraş sonucunda, Helenistik Tapınak alanı üzerindeki 

kayaları deneysel arkeoloji metotları ile parçalayıp kaldırmanın hem kullanılan malzemenin 

breş kayaç üzerinde etkili olacak denli sağlam olmaması hem de zaman kısıtlaması 

dolayısıyla mümkün olmayacağı anlaşılmıştır. Bu sebeple modern araç gereçlere başvurmaya 

karar verilerek çalışmalara başlanmıştır. İlk olarak boyut bakımından daha küçük olan 

kayaçtan başlanmış ve yaklaşık iki saatlik titiz bir çalışmanın sonunda kaya başarılı bir 

şekilde alandan kaldırılmıştır (Fig. 20 ve 21). 

 
Fig. 20 
 

 
Fig. 21 
Fig.  

Fig. 20-21: Tapınak Alanı üzerindeki küçük kayanın alandan temizlenmesi 

Geçen yıl itibariyle, söz konusu fortum felaketinin yerinden söktüğü ağaçlardan, tapınak alanı 

çevresindeki bazılarının köküyle devrilerek yaklaşık iki metre derinlikten pişmiş toprak 

malzemeyi gün yüzüne çıkardığı tespit edilmiş ve bunlar çevresinde tespit ve belgeleme 

çalışmaları başlatılmıştı. Bu amaçla sahanın ortofotosu üzerinde 5x5 m. ölçülerinde belirlenen 

dijital karelaj üzerinde tanımlanan sektörlerde belirli bir plan çevresinde çalışmalar 

yürütülmüştü (Fig. 22).  

 



 
Fig. 22: Sektörel Dağılımı Gösterir Karelaj Sistemi 

 

Bu yıl da söz konusu sektörler özelinde araştırmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 

kapsamda Sektör 2 (S2), kazı planı çerçevesinde ele alınmıştır (Fig. 23-24). S2 içerisinde 

bulunan köklerin kaldırılmasından sonra alanda bitki temizliği yapılmış ardından 4 x 4 olarak 

belirlenen açmanın kazısı için karelaj oluşturulmuştur (Fig. 25-26).  

 
Fig. 23 

 
Fig. 24  

Fig. 25 
 

Fig. 26 

Fig. 23-24: Sektör 2’nin Bitki Temizliğinden Önceki Hali Fig. 25-26: Sektör 2’nin Bitki Temizliğinden Sonraki Hali 

Hali hazırda sektör içerisinde bulunan pişmiş 

toprak kap parçalarının ayrımı yapıldıktan sonra 

kazıya hazır hale getirilmiştir (Fig. 27). Açma 

özeline bakıldığı zaman bir çukuru andıran 

karelajın korunan yüksekliği deniz seviyesinden 

9.057 cm iken çukur kısım ise 7.712 cm’dir. 

Cors cihazı ile detaylı yüksekliği alınan ve 

detaylı belgelemesi tamamlanan alanda 1276 

parça ağız, 682 adet boyun, 3787 adet gövde ve 

451 parça kaide-dip parçası sayılmıştır. Bunlar 
 

Fig. 27: Sektör 2’nin Karelaj İplerinin Çekildiği Hali 



dışında 225 adet çatı kiremedi ve 1789 adet amorf parça da sayılarak kayıt altına alınmıştır. 

Sayıları anılan pişmiş toprak kap ve objeler dışında seramik atıkları, cürüflar ve fırın tuğlaları 

da alandan ele geçen diğer buluntular arasında sayılabilmektedir. Bu alanda yapılan 

çalışmalar neticesinde katman yakalamak, buluntu dağılımını incelemek ve diğer sektörler ile 

karşılaştırma amacı güdülmüştür. 

Hadrianus Kapısına yönelik ofis çalışmalarında, Entablature kısmına ait geison-sima dizinin 

G14 restitüsyon sıra numaralı köşe bloğunun modeli hazırlanmıştır. Aslan başlarındaki 

tahribatın yoğun olması nedeniyle üç boyutlu modelleme programlarında, orijinal hali ve 

mevcut örnekleri göz önüne alınarak katı modelleme çalışmaları yapılmıştır. Katı model ile 

fotogrametrik model eşleştirmesi sürecinde aslan başlarının nitelikleri çevre kentlerdeki 

yapıların bezeme tipolojileri ve Phaselis’te bulunan diğer aslan başları dikkate alınarak 

modellenmiştir. İki cephesinde de aslan başı bulunan G14 envanter numaralı köşe bloğu, üç 

boyutlu yazıcıdan üretilmek üzere baskıya bırakılmıştır. Söz konusu köşe bloğunun 

modelleme ve baskı çalışmalarının yanında envanter bilgileri güncellenmiştir. Geison-sima 

dizisi bloklarının alanda bulundukları konumları haritada çizilerek yerleri belli olacak şekilde 

işaretlenmiştir (Fig. 28). 

 
Fig. 28: G14 restitüsyon numaralı köşe bloğunun modellenmesi. 
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Dün alandan kaldırılan küçük kayaçtan sonra bugünden itibaren hem kütle hem de boyut 

açısından söz konusu kayacın en az üç katı olan diğer kayaçta kırma çalışmalarına 

başlanmıştır. Oldukça kütlesel olan bu kayacın diğerine göre oldukça sert olduğu 

gözlemlenmiş ve çalışmanın buna göre daha uzun süreçte ve oldukça titiz bir çalışmayla 

gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bugün itibariyle kayacın yaklaşık 1/10’u küçük 

parçalara ayrılabilmiştir.  

Phaselis Hellenistik Tapınak 

Alanı Sektör 2 açmasında bir 

önceki gün yapılanın devamı 

niteliğinde olan çalışmalar 

sürdürülmüştür. Bu kapsamda 

açmanın açılış hali belgelendik-

ten sonra çalışmalara başlan-

mıştır (Fig. 29-30).  

 

 
 

Fig. 30 

Fig. 29-30: Hellenistik Tapınak Alanı Sektör 2 Açması Açılış  

Fig. 29 



 S2 açmasının kuzeyin-

den başlanarak güney 

istikamete doğru belli 

bir hat izlenerek eşit 

şekilde seviyeler düşü-

rülmüştür. Toplamda 

62 cm derinleşilen 

alanın kuzeybatı köşe-

sinde ana kaya izlerine 

rastlanmış ve toplamda 5 seviye izlenebilmiştir (Fig. 31-32).  

 Söz konusu seviye-

lerden ilk üçü akan 

(akıntı) toprak diğer 

seviye buluntu sevi-

yesi ve son katman 

ana kaya olarak 

karşımıza çıkmak-

tadır. Buluntu seviye-

si olan kot 4 tabaka-

sında ise binlerce ifa-

de edilebilecek sayı-

da kırık seramik 

parçasına rastlanılmıştır (Fig. 33-34). Yapılan çalışmaların sonunda seviyeler tüm açma 

özelinde eşitlenerek düzeltilmiş kesitler okunabilir hale getirilmiştir. Tüm halleri de 

belgelenerek kayıt altına alınmıştır.  

 Ofis çalışmaları kapsamında Hadrianus Kapısı’na ait G14 

restitüsyon sıra numaralı köşe bloğunun üç boyutlu yazıcıdan 

baskı üretimi devam etmektedir. Geçen yıl yürütülen 

çalışmalarda üç boyutlu yazıcıdan basılan Geison-sima 

bloklarının tamamına ait envanter paftaları güncellenmiştir. 

Alandaki güncel konumları ve tüm özellikleri envanter 

paftalarına sistematik bir biçimde kaydedilmiştir. G14 

numaralı bloğun basılmasının ardından diğer köşe bloklarının 

üç boyutlu modellemesine başlanmıştır (Fig. 35). Envanter 

paftalarının içeriği güncellenmeye devam edilmektedir. 
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Hafta Sonu Tatili 

 

 
Fig. 31 

 
Fig. 32 

Fig. 31-32: Hellenistik Tapınak Alanı Sektör 2 Açması Kesit Yükseklik Görünümü 

 
Fig. 33 

 
Fig. 34 

Fig. 33-34: Hellenistik Tapınak Alanı Sektör 2 Açması Kot No.4 Pişmiş Toprak Buluntuları 

 
Fig. 35: Blokların üç boyutlu yazıcıda 
baskı süreci. 
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 Phaselis Antik Kenti Güney Limanı hinterlandı içerisinde yaklaşık 30 x 40 metre ölçülerinde 

bir bölgede yoğun olarak pişmiş toprak malzemeye rastlanılması üzerine bu alanda çalışmalar 

başlatılmıştır. Çalışmalar, ilk aşamada gözlem ve tespit yoluyla gerçekleştirilmiş olup 

sonrasında alanın belgelenmesi ile sürdürülmüştür (Fig.36-38).   

Hava fotoğrafları ile kapsamlı olarak belgelenen ve kayıt altına alınan alanın anlaşılması ve 

olası yapılara ilişkin bulguların değerlendirilmesi için; belirli bir bölgenin temizlenmesi ve 

tesviye edilmesi olarak çalışmalar planlanmıştır.  

 Bu kapsamda alanın güneydoğusunda belli bir hat üzerinde; alanın detaylı belgelemesi 

yapıldıktan sonra çalışmalara başlanmıştır (Fig. 39-40). Deniz kumu ile pişmiş toprak 

malzemenin iç içe olduğu izlenen çalışma sahasında, kum tabakası temizlendikten sonra söz 

konusu pişmiş toprak malzemenin daha önceki yıllarda yapılan kazılarda bu alana döküldüğü 

tespit edilmiştir (Fig.41-41).  

 
Fig. 36: Güney Liman Hinterlandı Atık Alanı Hava Fotoğrafı ve Alanın Genel Görünümü 

 
Fig. 37 

 
Fig. 38 

Fig.37-38: Çalışma Öncesi Alanın Genel Görünümü 



 
Fig. 39 

 
Fig. 40 

 
Fig. 41  

Fig. 42 

Fig.39-40: Çalışma Öncesi Alanın Genel Görünümü Fig.41-42: Kum Dolgunun Temizlenmesi ile Ortaya Çıkan Atık 
Dolgu 

Yoğun olarak kırık ve parça olarak 

izlenebilen malzemeler arasında profile 

sahip bazı mal gruplarının da olduğu 

görülmüştür. Bunlar arasında günlük 

kullanıma ait kap formları, amphoralar, atık 

ve hatalı üretimi işaret eden amorf parçalar 

ve unguentariumlar tespit edilmiştir (Fig.43). 

Belli bir dönem ve periodu kapsamayan söz 

konusu seramik buluntunun, Hellenistik 

Dönem’den Geç Antik Çağ’a kadar 

kontamine bir grup içerdiği izlenmiştir. Hem 

alanın atık dolgu içermesi hem belli bir 

grubu içermeyen karışık malzemeye sahip 

olması hem de söz konusu pişmiş toprak 

malzemenin nereden bu alana taşındığı hakkında bilgi sahibi olunamamasından dolayı bu 

alanda yapılacak çalışmaların bir sonuca varamayacağı kaygısı güdülerek çalışmalar 

sonlandırılmıştır (Fig. 44-45). 

 
Fig. 44 

 
Fig. 45 

Fig. 44-45: Alanın Temizlik ve Düzenleme Sonrası Görünümü 

Kuzeydoğu Nekropolis’te 42 adet khamasorion mezarın yer aldığı tepelik alandaki 

çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cennet Koyu’na kadar uzanan yaklaşık 2 km’lik bir 

hat üzerinde belli bir düzen içinde bulunmayan ve alanda dağınık halde yerleştirilmiş 

mezarların tespit ve belgelenmesine yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Yapılan iş planı 

kapsamında öncelikle patika yol ile Antalya-Kumluca anayoluna kadar uzanan bölgedeki 

alanda arazi taraması yapılmıştır. Bu alanda altı adet tekneleri kayaya oyulu khamasorion 

 
Fig. 43: Alanda Ele Geçen Pişmiş Toprak Buluntular 



mezar, dört adet teknesi blok taşlarla örülmüş örgü tekne mezar ve bir adet bağımsız lahit 

tespit edilmiştir (Fig. 46-47). Söz konusu mezarlara öncelikle envanter numaraları verilmiş 

ardından oryantasyonları, mevcut durum ve ölçüleri ile kartotekslere kaydedilmiştir. 

 
Fig. 46: Kuzeydoğu nekropolis, khamasorion örneği, 

3KD.KS74. 

 
Fig. 47: Kuzeydoğu nekropolis, Örgü tekne mezar örneği, 

3KD.ÖTM3 

Ofis çalışmaları kapsamında Hadrianus Kapısı’na ait, envanter bilgileri olmayan blok 

parçalarının envanter kimlikleri oluşturulmuştur. Yeni paftalardaki çizimler ve bilgiler, 2011 

yılında yapılmış olan restitüsyon, restorasyon önerileri ve blok çizimleri yeni çizimlerle 

karşılaştırılarak envanter paftalarının içeriği oluşturulmuştur. Yapının ölçekli modelinin 

üretilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Geison sima köşe bloklarının yoğun 

tahribata uğramış olması nedeniyle modelleme sırasında karşılaşılan problemler giderilmeye 

çalışılmıştır. 
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Bugün itibarıyla, tapınak alanının önünde, sahile inen yolun hemen kuzeyinde, tek bloğu 

toprak üstünde bulunan ve üst kottaki tapınak terasına paralel olarak doğu – batı yönlü 

uzandığı gözlemlenen koruma duvarında hem tespit hem de koruma amaçlı temizlik ve kazı 

çalışması başlatılmıştır (Fig. 48-49).   

 
Fig. 48  

Fig. 49 

Fig. 48-49: Tapınak Terası önündeki Koruma Duvarı Alanı – Çalışma Öncesi 

İlk olarak görünür olan blok önündeki alan temizlenmiş ve yaklaşık 85 cm derine inilerek 

duvarın aşağıda devam edip etmediği kontrol edilmiş ve alttaki ikinci sıranın varlığı tespit 

edilmiştir (Fig. 50-51) 



 
Fig. 50 

 
Fig. 51 

Fig. 50-51: Koruma Duvarı Önünde Açılan Açma 

Açma doğu-batı doğrultusunda 4.00 m, kuzey-güney doğrultusunda ise 3.00 m 

boyutlarındadır. Açmanın kuzey sınırı duvar sırasıyla sonlanırken, duvar sırası doğu-batı 

doğrultusunda devam etmektedir. Blokların uzunluğu 1.10 m ile 1.50 m arasında, genişlikleri 

ise 0.50 m ile 0.60 m arasında değişmektedir. Açmanın toprak özellikleri genel itibariyle 

akıntı topraktır ve henüz kontex dolguya ulaşılamamıştır. Açmanın kuzeyinde yer alan blok 

sırasının kuzeye doğru devam eden bir sıraya sahip olup olmadığını kontrol etmek ve duvarın 

karakteristik yapısını keşfetmek amacıyla duvarın 1.20 m kuzeyine doğru açma 

genişletilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda genişletilen alanın derinliği 0’dan 0.40 m’ye kadar 

yükselmektedir. 

Gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında, akıntı ile birlikte üst kotlardan alana sürüklendiği 

düşünülen bir sütun parçası ve siyah figür seramik parçası ele geçmiştir (Fig. 52-53). Bunların 

dışında herhangi bir buluntu ele geçmemiştir. Çalışılan alanın dijital ortamda belgeleme 

çalışmalarını tamamlamak amacıyla fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmiş ve fotogrametrik 

yöntemler kullanılarak dijital ortamda arşivlenmiştir. 

 
Fig. 52: Sütun Parçası 

 

 

Fig. 53: Siyah Figür seramik parçası 



Phaselis Antik Kenti’nin kuzeyinde Hellenistik Tapınak alanı olarak isimlendirilen yapı 

kompleksinin sınırları içerisinde bulunan ve yoğun pişmiş toprak buluntuya sahip alana 

yönelik olarak başlatılan kazı çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 54). Daha önceki yıllarda 

yapılan kazı ve araştırmalarda sektörlere ayrılan çalışma sahasının iki numaralı sektöründe 

sürdürülen kazı çalışmalarında; zemin eşitleme ve seviyelerin (Kot) belirlenmesine yönelik 

olarak kazılar sürdürülmüştür. Bu kapsamda 4 x 4 m. ölçülerinde kurulan karelejın kuzey 

kesitinden 1.40 m. güneye doğru uzanan ana dolgu tabakasına rastlanılmıştır. Ana dolgunun 

devamında ise; alt seviyelerde kültür tabakasının devam ettiği izlenmekle birlikte çalışmalar 

bu veriler çerçevesinde şekillendirilmiştir (Fig.55).  

 
Fig. 54: Sektör 2 Açmasının Çalışma Öncesi Görünümü 

 
Fig. 55: Sektör 2 Açmasının Çalışma Sonu Görünümü 

Sektör 2 karelajının kuzey ve doğu kesitlerinde tespit edilen dört seviye, alanın yamaç 

olmasından dolayı güneye doğru izlenemese de bu kesitlerde akıntı şekilde geldiği düşünülen 

az sayıda pişmiş toprak malzemeye rastlanılmıştır (Fig.56). Fakat kuzey ve doğu kesitlerinin 

tam aksine, güney ve batı kesitlerde kül ile karışık yoğun seramik buluntuya rastlanılmıştır 

(Fig.57). Aynı doğrultuda, sektör 2 açmasının güneybatı köşesinde yaklaşık 2 x 1 (batıya 

doğru 2 m. güneye doğru 1 m.) ölçülerindeki alanda daha alt seviyelere doğru pişmiş toprak 

malzemenin hareketi izlenmiştir. Yapılan kazı çalışmaları neticesinde yaklaşık iki bin adet 

kırık pişmiş toprak malzeme ele geçmiş bunlardan kırk iki adedi temizlenmek ve belgelenmek 

üzere araştırma istasyonuna taşınmıştır. Çalışma sonunda ise 4 x 4 m. ölçülerindeki açmanın 

tüm alanları aynı seviyeye getirilerek bugünki çalışmalar sonlandırılmıştır. 

 
Fig. 56: Sektör 2 Kesit Yönleri 

 
Fig. 57: Sektör 2 Batı Kesitin Görünümü 

 

Belgeleme ve tespit çalışmaları kapsamında Kuzeydoğu Nekropolis’ten Alacasu Koyu’na 

devam eden patika yolun sağında solunda dağınık halde bulunan mezarların belgelenmesi 

çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda ondört adet khamasorion mezar iki adet 

bağımsız ostothek mezar ve iki adet örgü tekne mezarın belgelenmesi çalışmaları 

tamamlanmıştır. Khamasorion mezarların kayaçlar uygun olduğu takdirde ikili üçlü gruplar 



halinde oluşturulduğu görülmektedir. Ostothekler in-situ konumlarından ayrılmış ve arazi 

üzerinde dağılmış haldedir. Mezarlara envanter numaraları verilmiş, durum ve ölçüleri 

fotoğraflarıyla birlikte kartotekslere kaydedilmiştir (Fig. 58-59). 

 
Fig. 58: Kuzeydoğu nekropolis, ostothek teknesi örneği, 

3KD.O18. 

 
Fig. 59: Kuzeydoğu nekropolis, Khamasorion mezar örneği, 

3KD.KS39 
Hadrianus Kapısı Geison-sima bloklarına ait G14 restitüsyon sıra numaralı köşe blok, üç 

boyutlu yazıcıda baskıya bırakılmıştır. Aslan başı bulunan bu blokla ilgili olarak aslanın ağız 

yapısına uygun bir modelleme yapılmıştır (Fig. 60). Modellemeler sırasında çevre kentlerde 

bulunan benzer yapılardaki aslan tipolojileri araştırılarak mevcut malzemeye uygun olanları 

seçilmiştir. Envanter paftalarındaki bilgiler, yeni içeriklerle güncellenmiştir. Restitüsyon 

önerilerindeki bilgiler envanter paftaları ve üç boyutlu modellerle kontrol amaçlı 

karşılaştırılmıştır. 

 
Fig. 60: G1 ve G14 restitüsyon sıra numaralı blokların fotogrametri metodu ve katı modelleme ile üretilmiş modelleri 
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Phaselis’in kuzeyinde Hellenistik Tapınak Alanı sınırları içerisinde yer alan ve tarafımızca 

Sektör 2 olarak isimlendirilen karelaj özelinde kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Bir gün önce 

yapılan kazı çalışmalarında, kesitin kuzey kısmında varılan sıkıştırılmış toprak zemin 

nedeniyle tüm seviyeler eşitlenmiş ve o gün ki çalışmalar sonlandırılmıştı (Fig.61). Bu 

kapsamda ana kayanın bitiş noktasından itibaren 25 cm kadar derinleşilerek kuzeyden güney 



istikamete doğru zemin eşitlenmiş ve tekrar aynı derinleşme sonucu zemine ulaşılmıştır. 

Nitekim kuzeyden güney istikamete doğru kül tabakasına rastlanılmış ve söz konusu açmanın 

güney kesitinde kül ile karışık yoğun seramik buluntuya rastlanılmıştır (Fig.62). Ayrıca 

yamaçta yer alan açmanın geneline bakıldığı zaman basamaklı bir teraslanmaya sahip olduğu 

izlenmektedir. Yine açmanın kuzey ucundan başlayarak; 1.5 m. güneye ilerlendiği zaman 25 

cm kadar kültür tabakası takip edilebilmekte ardından zemine ulaşılmakta tekrar 1.5 m. güney 

yönü takip edildiği zaman 25 cm kadar derinleşilirse zeminin bulunacağı izlenmiştir.  

 
Fig. 61: Sektör 2 Açması Çalışma Başlangıcı Görünümü  

Fig. 62: Güney Kesitte Yer Alan Kül Tabakası ve Pişmiş 
Toprak Malzemenin Genel Görünümü 

 

Netice olarak Antik Dönem’de muhtemelen düzenli bir teras olan alana atık seramikler 

dökülerek depozit alan oluşturulduğu düşünülmekte ve bu depozitin yamaç olan tüm alana 

yayıldığı kanısı güdülmektedir. Oldukça çeşitli form ve ebatlara sahip pişmiş toprak 

malzemenin kot 3, kot 4 ve kot 6 seviyelerinden yani kültür toprağından ele geçtiği 

izlenmektedir (Fig.63). Ayrıca tüm seviyelerden ele geçen malzemenin dönem olarak 

aralarında bir farklılık bulunmaması, form, biçim ve biçem olarak da herhangi bir değişikliğe 

maruz kalmaması da depozit malzemenin yamaç boyunca düzenli bir şekilde atıldığını 

kanıtlar niteliktedir. 

 
Fig. 63: Sektör 2’nin Genel Tabakalaşma Planı 

 

Söz konusu 4 x 4 m. ölçülerinde oluşturulan Sektör 2 açmasından elde edilen bilgiler 

doğrultusunda; formu tayin edilebilecek tüm kap formları tabakalaşmaya göre ayrılmış ve 

sınıflandırılmış ayrıca niteliğe sahip olanları yıkanmak ve çalışılmak üzere araştırma 

istasyonuna taşınmıştır. Alandan genel olarak edinilen bilgiler doğrultusunda ise; Sektör 2 



açmasındaki çalışmalar yeterli bulunarak karelajın kapatılması 

ve daha sonraki yıllarda gerekli görülürse güney istikamette 

genişletilerek tekrar kazılması uygun görülmüştür. Ayrıca yine 

Sektör 2 açmasından elde edilen bilgiler doğrultusunda; yaklaşık 

2 m. batısında aynı ölçülerde farklı bir 4 x 4 ölçülerinde açma 

yapılması da planlanarak Sektör 2’deki tüm çalışmalar 

sonlandırılmıştır (Fig.4). 

Kuzeydoğu Nekropolis’teki keşif ve belgeleme çalışmalarına 

devam edilmiştir. Mezarların deniz bakışımlı olarak kıyı hattında 

yer alacak şekilde konumlandırıldığı ve kıyı hattı boyunca mezar 

yoğunluğunun fazla olduğu görülmektedir. Ancak kuzeydoğu 

yönde orman içinde de mezarların yer aldığı ve bu alanda kayaç 

az olduğu için lahit mezarların tercih edildiği tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda onbir adet khamasorion mezar, sekiz adet 

lahit mezar ve üç adet ostothek tespit edilmiş tir. Nekropolis’in bu bölümlerinde kentte 

uzaklaşıldığı için kaçak kazı ve tahribata daha açık olduğu kalıntılardan izlenebilmektedir. 

Lahitlerde patlatma delikleri ve khamasorion mezarlarda tespit etmeyi zorlaştıracak derecede 

tahribat olduğu görülmektedir (Fig.65-66). 

 
Fig. 65: Kuzeydoğu nekropolis, düz damlı lahit  mezar 

örneği, 3KD.L132 

 
Fig. 66: Kuzeydoğu nekropolis, Khamasorion mezar örneği, 

3KD.KS45 

 

Ofis çalışmaları kapsamında Hadrianus Kapısı G14 numaralı bloğun üç boyutlu yazıcıdan 

modelinin üretimi tamamlanmış ve G1 numaralı köşe bloğunun dijital ortamda modelinin 

çizimine başlanmıştır. Basılmış olan G14 numaralı bloğun envanteri tamamlanarak, G1 

numaralı bloğun envanteri düzenlenmiştir. Hadrianus Kapısı’nın restitüsyon çizimleri üç 

boyutlu yazıcıdan basılan ürünlerle karşılaştırılarak kontrol edilmiş, maketin ölçüleri 

doğrulanmıştır. Çalışmalarla eş zamanlı olarak önceki çalışmalara ait olan restitüsyon, 

restorasyon çizimlerinin hataları tespit edilmiş, sunulacak olan yeni öneri içerisindeki çizimler 

ve dökümanlar düzenlenmiştir. Entablatür kısmının geison sima dizisine ait aslan başları, 

önceki restitüsyon önerilerinde 4 adet bulunmaktaydı fakat 2019 ve 2020 yılında alanda 

yapılan kontroller ve ofis çalışmaları sırasında aslan başlarının sayısı 12’ye yükselmiştir. 

Görünüş ve plan çizimlerinde eksiklikler tespit edilmiştir. Önceki restorasyon önerileri 

çizimlerinde birbirine ait olduğu önerilen blokların yanlış birleşimler olduğu açığa 

 
Fig. 64: Sektör 2 Açması Kazı Sonu 

Genel Görnümleri 



çıkarılmıştır. Hadrianus Kapısı’nın yeni restitüsyon önerisindeki söz konusu bu değişiklikler 

dijital ortamda envanter paftalarına, çizimlere ve üç boyutlu modellere işlenmiştir.  Alanda ve 

ofiste yapılan çalışmalarda taşların hem bilgisayar ortamında hem de alanda birleşim 

noktalarının detaylı incelenmesiyle çok sayıda blok parçasının doğru yerleri belirlenmiştir. 

Söz konusu blok parçaları restorasyona tabi tutulmuş, envanter paftaları oluşturulmuş, 

restorasyon paftalarına detayları işlenmiştir. Restorasyon gören blokların restorasyon paftaları 

da güncellenmiştir. 

13 Ağustos 2020 

Phaselis Hellenistik Tapınak Alanı sınırları içerisinde, kuzey güney doğrultulu yamaçta, 

Sektör 2 olarak isimlendirilen açmanın batısında, en yüksek noktası denizden 9.020 cm en 

alçak yeri ise 7.043 cm olan yeni bir kazı alanı planlanmıştır (Fig. 67).  

 
Fig. 67 Sektörel Dağılımı Gösterir Karelaj Sistemi 

Daha önceki çalışmalarda tarafımızca Sektör 6 olarak isimlendirilen alan için belirli bir kazı 

programı tasarlanmıştır. Bu kapsamda başlangıç olarak sektörün içinde ve çevresinde bitki 

temizliği yapılmış ve alanın sınırları belirlenmiştir (Fig. 68). Nitekim Sektör 6’nın içinde ve 

çevresinde bulunan bitkilerin temizlenmesiyle duvarlar ortaya çıkmış ve bu duvarların da 

detaylı temizliği yapılarak belirgin hale getirilmiştir (Fig. 69).  

 
Fig. 68: Sektör 6’nın Bitki Temizliğinden Önceki ve Sonraki 
Görünümü  

Fig. 69: Belirginleşen Duvarların Güneyden Görünümü 
 



 Sektör 6 olarak isimlendirilen alanın 

doğu ve güneyinde ortaya çıkan duvarlara 

bakıldığı zaman; geç antik çağda 

devşirme malzemeler ve biçimi olmayan 

taşlarla örüldüğü görülmekle birlikte 

şuanki görünümünden temel seviyesinde 

olduğu izlenmektedir. Ayrıca alanın 

güney duvarında ve güney batı köşesinde 

yer alan köşe taşına bakıldığında; bu 

başlangıcın muhtemelen tapınaktan arda 

kalan sütunlardan yapıldığı görülmektedir (Fig. 70). Bu kapsamda kazısı planlanan bu alanın 

sınırları doğu ve batı duvarları referans alınarak tasarlanmıştır. 5.70 m. x 4.40 m. olarak 

belirlenen açmanın dört köşesi belirlenerek açma ipleri çekilmiş ve çalışmaya hazır hale 

getirilmiştir. 

Hazır hale getirilen Sektör 6’nın hava fotoğrafları çekilerek tüm halleri belgelenmiştir. 

Nitekim bu alanda yapılacak olan çalışmalar ile sektörler arası benzerlikler ve farklılıkların 

anlaşılmasına yönelik katmanlı kazı planı tasarlanmıştır. Daha önce kazısı tamamlanan Sektör 

2’nin hemen batısında yer alan Sektör 6 ile bağlantıları üzerine de çalışmalar yürütülecektir 

(Fig.71). Neticede tasarlanan bu plan ile; hem tabakalaşmanın ne şekilde ilerleyiş gösterdiğine 

hem benzer nitelikte malzemeye ulaşılıp ulaşılamayacağına hem de tarihsel olarak benzerlik 

ve farklılıkların olup olmadığının tespiti ve analizi üzerine çalışmalar sürdürülecektir (Fig.72). 

 
Fig. 71: Sektör 2 ve Sektör 6’nın Genel Görünümü 

 
Fig. 72: Sektör 6’nın Temizlik Öncesi ve Temizlik 

Sonrası Çekilen Hava Fotoğrafları 
 

 

 

 
Fig. 70: Duvarın Köşesine Yerleştirilen Devşirme Sütun Parçası 



Tapınak alanı önünde uzanan duvar sırasını belirlemek için başlatılan temizlik ve kazı 

çalışmalarına devam edilmiştir. Duvar sırasının doğu-batı ekseninde devam etmesi 

neticesinde duvar sırasını takip edebilmek amacıyla doğu-batı doğrultusunda 3.00 m olan 

açma 4.00 m’ye, kuzey-güney doğrultusunda 4.00 m olan açma 5.50 m’ye kadar genişletilmiş 

olup, derinlik yaklaşık 0.20 m kadar arttırılmıştır. Arttırma neticesinde eğiminde etkisiyle, 

açmanın doğusundaki derinlik 0.80 m olup, batısındaki derinlik ise 0.60 m’dir. Açma 

içerisinde akıntı toprak dolgu devam etmektedir ve kontex dolguya ulaşılamamıştır (Fig. 73-

74). 

 
Fig. 73: Açma Güneyden Görüntüsü 

 

 
Fig. 74: Açmanın Kuzeyden Görüntüsü 

Kuzeydoğu Nekropolis’in 36ο 31 51׳׳ ׳  Kuzey ve 30ο 33 23׳׳ ׳  Doğu koordinatlarında bulunan 

mağara ve çevresinde çalışmalar yürütülmüştür. Mağaraya inen eğimli arazi üzerinde farklı 

mezar türlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Lahit, khamasorion ve ostothek mezarlar kayıt 

altına alınmıştır. Kentten yaklaşık 1,5 km uzaklaşılmış olmasına rağmen mezar yoğunluğunun 

ve tür çeşitliliğinin devam ediyor olması inhumasyon ve kremasyon geleneğinin bir arada 

kullanılmış olması Phaselislilerin ölü gömme geleneğindeki çeşitliliği ortaya koymaktadır. Bu 

alanda 14 adet khamasorion mezar, 8 adet lahit mezar ve iki adet ostothek kayıt altına 

alınmıştır. Eğimli arazi nedeniyle mezarların sürüklendiği ve kapaklarının kaydığı 

görülmektedir. Söz konusu lokalizasyonda anakayanın bitekliği ve kayaçlarda kopmalar 

nedeniyle bazı mezarlar uçurum kıyısında kalmış bazıları da kleopatra koyu olarak bilinen 

aşağıdaki koya sürüklenmişlerdir (Fig 75-76). 

 
Fig. 75: kıyı hattında bulunan düz damlı lahitlerden  

örnekler, 3KD.L138; 3KD.L139 

 
Fig. 76: Mağara yakınında tespit edilen ostothek mezarlar, 

3KD.O20, 3KD.O21. 

 



 Öğleden sonra ekip üyelerimiz tarafından 

gerçekleştirin tespit çalışmaları sırasında  

Tekirova Mahallesi Kumluca Kemer oto yolu 

(D400) üzerinde Tahtalı Teleferiğin hemen 

karşında, Phaselis Antik Kenti’nin kuzeyinde 

Hellenistik Akropolis olarak isimlendirilen birinci 

derece sit alanının içerisinde (36°31'43.20"K -  

30°32'58.23"D Koordinatlı Alan) defineciler 

tarafından yapılan kaçak bir kazı tespit edilmiştir 

(Fig.77).  

Phaselis kazı ekibinin alanda yaptığı tetkikler 

sırasında kenti çevreleyen tel örgünün içinde, 

birinci derece sit alanındaki Hellenistik 

Akropolis’te bulunan surların devamında 

konumlandırılan kule yapısının yak. 5 m güneyinde yer alan sarnıç ve çevresinde yapılan 

kaçak kazılarda birçok kazı çukuruyla birlikte definecilerin yaşam malzemelerine ve kazı 

aletlerine rastlanılmıştır (Fig. 78). Kaçak 

kazıcıların kazı malzemeleri saklamak için 

üzerlerini alandan kestikleri çalı, ot ve ağaç 

dallarıyla kapattıkları izlenmiştir (Fig. 79). 

Yapılan tüm bu kaçak kazı alanları 

fotoğraflanmış ve belgelenmiştir. Ayrıca 

kaçak kazı alanın tespit edilmesinden sonra 

bölgenin güvenlik kuvveti olan jandarmaya 

da haber verilmiş ve güvenlik güçleri alana 

intikal ederek tüm bu kaçak kazı alanlarını 

ve aletleri de raporlamışlardır. 

Jandarmanın alana gelmesiyle de bölgedeki tüm tahribatlar tarafımızca detaylı olarak 

incelenmiş ve belgelenmiştir (Fig. 80).  

 
Fig. 79: Kaçak Kazıcıların alanda bıraktığı alet edavatı 

gösteren resimler 

 
Fig. 80: Jandarma Ekipleriyle Alanda İnceleme 

 

 
Fig. 77: Kaçak Kazı alanını gösteren harita 

 
Fig. 78: Kaçak Kazı Alanı 



Birden fazla alanda yaptıkları kaçak kazılar ve oluşturdukları çukurlara yaşam malzemelerini 

ve kazı aletlerini depolayan definecilerin ana hedeflerinin ise Hellenistik sarnıç olduğu 

görülmüştür (Fig. 81).  

 
Fig. 81: Kaçak Kazı Alanındaki Hellenistik Sarnıç 

 Bu kapsamda sözü edilen sarnıcın 

ağzını kazdıktan sonra muhtemelen 

sarnıcı kapatan taş bloğu da kırarak 

tahrip etmişleridr. Ardından sarnıcın 

ağız kısmından içine girilmiş fakat 

sarnıcın yüksekliğinden dolayı 

merdiven kullanılmıştır. Yaklaşık 10 

m yüksekliğinde torba forma sahip 

sarnıcın içinde kaçak kazılar 

sürdürülmüştür. Kaçak kazı alanına getirilen jeneratör yardımı ile hem sarnıcın içini 

aydınlatmak üzere ışık kaynağı yaratılmış hem de hilti ve diğer elektrikli aletlerin 

kullanılmasının sağlandığı görülmüştür (Fig. 82). Yaklaşık 10 m yüksekliğindeki sarnıcın 

içine merdiven yardımı ile inen definecileri sarnıcın güneybatı kısmında yaklaşık 40 x 40 cm 

ebatlarında ana kayayı kırmış ve zarar vermişler, ardından zeminde yaklaşık 1 x 1 m 

ölçülerinde bir alanda tahribata devam etmişlerdir (Fig. 83).  

 
Fig. 83: Sarnıcın zeminindeki 1x1m ölçülerindeki tahribat 

 

 
Fig. 82: Hilti ve diğer aletler 



Sarnıcın zemin kısmında kirli suyun biriktirildiği alan için kullanıldığı düşünülen üç adet 

düzgün kesilmiş bloğa da zarar veren defineciler, bu kısımda sarnıcın zemin seviyesinden 

aşağı doğru yaklaşık 1 m kadar ana kayayı hilti yardımıyla kırmışlardır. Söz konusu kaçak 

kazıların yapıldığı sarnıcın içinde ayrıca kazma, kürek, murç, balyoz, manivela, hilti uçları ve 

yaşam malzemeleri de ele geçmiştir (Fig.84). Söz konusu kaçak kazı alanına ilişkin tutanak 

tutulmuş ve Antalya Müze müdürlüğü de durumdan haberdar edilmiştir. 

 
Fig. 84: sarnıcın içindeki  kazma, kürek, murç, balyoz, manivela, hilti uçları ve yaşam malzemeleri 

 

Ofis çalışmalarında Hadrianus Kapısı belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu 

kapsamda Geison sima dizisine ait G1 Numaralı bloğun üç boyutlu yazıcıdan üretimne 

başlanmıştır. Maketin tamamlanmasına yönelik geison bloklarından iki adet blok kalmıştır. 

Geriye kalmış olan G7 ve G8 numaralı blokların modellenmesine başlanmıştır. Söz konusu 

blokların modellenme sürecinde yaşanılan zorluklar giderilmeye çalışılmıştır. Restitüsyon 

önerisinin modellerinin oluşturulması sürecinde fotogrametrik model ve katı modelleme 

birlikte kullanılmaya çalışılmıştır. Blokların bezemeleri orijinal hallerine en yakın şekilde 

modellenmiştir. Aslan başları, palmetler, kasetler, gövde ve taç kısımlarındaki dokular arazi 

çalışmalarındaki veriler ve nitelik ve işlev yönünden diğer kentlerdeki benzer örnekler göz 

önüne alınarak tasvir edilmiştir. 

14 Ağustos 2020 

13 Ağustos gecesini 14 Ağustos’a bağlayan akşamda jandarma söz konusu kaçak kazı alanına 

pusu kurmuş ve kaçak kazıcıları iş başında yakalamıştır. Bununla ilgili olarak Tekirova 

jandarma komutanlığına gidilmiş ve alana ilişkin tutulan tutanak teslim edilmiştir. Aynı 

zamanda Antalya Arkeoloji Müzesi’nden gelen uzmanlar da alana götürülmüş ve alanda tespit 

çalışmaları gerçekleştirilerek rapor tutulmuştur. 

Tapınak önünde uzanan duvarda temizlik ve kazı çalışmaları devam ettirilmiştir. Duvar 

sırasının doğu-batı ekseninde devam etmesi neticesinde, açma batı cepheye ve güney cepheye 

doğru ilerletilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda açma, doğu-batı ekseninde batıya doğru 

5.50 m’den 6.00 m’ye, kuzey-güney ekseninde ise güneye doğru 5.00 m’ye genişletilmiştir 



(Fig. 85-86). Açmanın derinliği ise bir önceki günle aynı seviye olan, doğuda 0.80 m, batıda 

0.60 m’de sabit bırakılmıştır (Fig. 87). 

 
Fig. 85: Açmanın Güneydoğu’dan 

Görünümü 

 
Fig. 86: Açmanın Kuzeyden Görünümü  

Fig. 87: Alanın Orthomosaic Görüntüsü 

  

Açma içerisinde akıntı toprak dolgunun devam ettiği 

gözlenmektedir. Akıntı toprak dışında, kontex 

dolguya ulaşılamamıştır (Fig.88). 

 

 

Duvar sırası üzerinde, kesme blokların yanı sıra, şipolyen malzeme olarak, tapınaktan 

getirilmiş olan yivli sütunların kullanıldığı görülmektedir. Bu sütunların karakteristik 

özellikleriyle, tapınakta yer alan sütunların özellikleri benzerlik göstermektedir. Sütunların 

yivleri arasındaki genişlik 12.0 - 13.5 cm olup, yiv derinlikleri 2.00 - 3.00 cm’dir. Sütunların 

çapı 0.70 m olup duvar sırası üzerinde doğu-batı eksenli yerleştirilen sütunun boyu 1.20 

m’dir. Duvar sırası üzerine kuzey-güney ekseninde yerleştirilmiş bir adet daha sütun 

bulunmaktadır. Bu sütunun boyutları ise, duvarın kuzey kesimindeki toprağın henüz tam 

olarak temizlenmemesi dolayısıyla bilinmemektedir. Fakat karakteristik özellikleri diğer 

sütunlarla benzeşmektedir (Fig. 89). 

 
Fig. 89: Duvar sırası 

 

 

Fig. 88: . Batı Kanadın Tabaka Ayrıntısı 



Aynı zamanda Kuzeydoğu Nekropolis’ten Alacasu koyu’na devam eden patika yolun deniz 

kıyısı hattında çalışmalara devam edilmiştir. Bu alanda khmasorion mezarların yerini daha 

çok bağımsız lahit mezarlar bıraktığı tespit edilmiştir. Çalışmalarda altı adet khamasorion 

onbeş adet lahit mezar bir adet örgü tekne mezar ve iki adet bağımsız osotothek teknesi tespit 

edilmiştir. Mezarların oryantasyonlarına bakıldığında, lahitlerin birbirine yakın öbeklerde 

konumlandırıldığı, khmasorionların anakayanın uygun olduğu bölgelerde tercih edildiği ve 

ostotheklerin lahit mezarların hemen yanında konumlandırıldığı görülmektedir. Lahit 

grubunun yer aldığı bölgede koordinatlar 36ο 31 53׳׳ ׳  Kuzey ve 30ο 33 25׳׳ ׳  Doğu olarak 

alınmaktadır. Lahitlerin kapakları korunmuş olanları düz dikdörtgen blok şeklinde herhangi 

bir bezeme ve yazıt içrmeyen düz damlı kapaklardır. Ostotheklerde tekne kapak birlikteliğine 

rastlanılmamıştır. Yoğun bitki ve orman örtüsü içinde kalan mezarların tahribata daha az 

maruz kaldığı izlenmektedir. Yol güzergahı üzerindeki mezarlar yüksek tahribatlı olarak 

tanımlanmaktadır (Fig. 90-91). 

 
Fig. 90: Kuzeydoğu nekropolis, 3KD.L164; 3KD.L165 no’lu 

lahitler 

 
Fig. 91: Kuzeydoğu nekropolis, 3KD.O28 

 

Hadrianus Kapısı G1 numaralı bloğun üç boyutlu yazıcıdan üretimi tamamlanmıştır. G7 

numaralı bloğun modellenmesi devam etmektedir. Modelleme sürecinde modeli oluşturan 

vertekslerin uyumsuz olmasından kaynaklanan sorunlar çözülmeye ve modelin dokusunu 

bozmayacak şekilde tasarımı üzerine çalışılmaktadır. Güçlü bir bilgisayar işlemcisi isteyen bu 

modelleme yönteminde yaşanılan aksaklıklar fotogrametrik model ve katı modelleme 

entegrasyonundaki uyumsuzluktan ve yüksek poligon sayısından kaynaklanmaktadır. 

15-16 Ağustos 2020 

Hafta Sonu 

17 Ağustos 2020 

Bugün itibarıyla tapınak alanındaki temizlik ve kazı çalışmaları, açmanın batı yönünde devam 

ettirilmiştir. Açmanın doğu-batı ekseninde genişliği 9.00 m’ye kadar genişletilmiştir. Kuzey-

güney ekseninde çalışma yapılmamış olup, duvar sırasının kuzey bölgesinde yer alan, duvar 

sırasından açmanın doğu-batı ekseni boyunca 1.20 m kuzey yönünde genişliğe sahip olan alan 

ise yaklaşık 0.20 m daha, duvar sırasında yer alan blokların karakteristik özelliği ve duvarın 

inşa tekniğinin anlaşılması amacıyla derinleştirilmiştir (Fig. 92-94). 



 
Fig. 92: Açmanın Güneyden Görünümü 

 
Fig. 93: Açmanın Doğudan Görünümü 

Duvar üzerinde yer alan kuzey-güney ekseninde duvarda şipolyen malzeme olarak kullanılan 

sütun ise 1.00 m boyundadır ve genel itibariyle özellikleri, alanda yer alan diğer sütunlarla 

bire bir benzerlik göstermektedir. Açmanın batı yönündeki kesiti bir önceki çalışma günü 0.60 

m iken 14.08 tarihinde eğiminde etkisiyle 0.40 m’de kalmıştır (Fig. 94). Duvar sırasında yer 

alan son bloktan sonra, duvarın devam edip etmediğini kontrol etmek amacıyla açma batı 

yönüne doğru 1.20 m daha genişletilmiştir ve duvarın devam etmediği görüldükten sonra, batı 

yönüne doğru ilerlemeler durdurulmuştur. 

 
Fig. 94: Açmanın DEM Haritası 

Kuzeydoğu Nekropolis’ten Alacasu Koyu’na devam eden patika yolun deniz kıyısı hattında 

Kleopatra Koyu olarak bilinen koya bakan tepeliğin kıyı şeridinde çalışmalara devam 

edilmiştir. Çalışmalarda on bir adet khamasorion sekiz adet lahit mezar ve iki adet bağımsız 

ostothek teknesi tespit edilmiştir. Lahitlerde ve khamasorion mezarlarda düz damlı kapak 

dışında bir forma rastlanılmamıştır. Khamasorion 118 ve 119 no’lu mezarlar anakayanın 

5.40X2 metre traşlanmasıyla oluşturulmuş bir arkalık önüne yerleştirilmişlerdir. Bu alanda 



mezarların önünde 3 metrelik bir teras alanı mevcuttur ve anakaranın bitekliği nedeniyle bu 

düzenleme uçurum kıyısında yer almaktadır (Fig. 95-96). 

 
Fig. 95: Kuzeydoğu nekropolis, 3KD.KS.118-119 no’lu mezarlar  

Fig. 96: Kuzeydoğu nekropolis, 3KD.L.178 no’lu mezar 

18 Ağustos 2020 

Phaselis Hellenistik Tapınak Alanı sınırları içerisinde, kuzey güney doğrultulu yamaçta, 

Sektör 2 olarak isimlendirilen açmanın batısında, en yüksek noktası denizden 9.020 cm en 

alçak yeri ise 7.043 cm olan yeni bir kazı alanı planlanmıştı. Daha önceki çalışmalarda 

tarafımızca Sektör 6 olarak isimlendirilen alan için belirli bir kazı programı tasarlanmış 

Sektör 6’nın içinde ve çevresinde bitki temizliği yapılarak alanın sınırları belirlenmişti. Daha 

önce farklı ölçülerde belirlenen karelajın ölçüleri revize edilerek 4 x 4 olarak belirlenmiş ve 

Sektör 2 ile paralel olarak tasarlanan açmanın kazısına başlanmıştır (Fig.97-98).  

 
Fig. 97: Güney’den Görünüm 

 

 
Fig. 98: Kuzeydoğudan Görünüm 

 Sektör 2 ile benzer şekilde kuzey – güney yönlü 

olarak kazısına başlanan açmanın yamaç olan kuzey 

kısımdan güneye doğru eşit şekilde seviyelerde 

derinleşmeye gidilmiştir. Bu kapsamda açmanın 

kuzey kesitinden 50 cm derinleşerek kuzeyden 

güneye 140 cm ilerlenmiştir. Ardından açmanın 

yamaç üzerinde oldukça dik konumlandırılmasından 

dolayı gelinen noktadan itibaren 40 cm daha 

derinleşmeye gidilerek 120 cm ilerlenmiştir. 

Açmanın kuzey bölümünde 4 x 1.40 m’lik alanda 

yapılan çalışmalarda, 28 cm derinleşmeye 

gidildikten sonra kültür tabakasına rastlanılmıştır. 12 

cm boyunca izlenen kültür tabakasının ise devam 

ettiği izlenmiştir. Fakat açmanın kuzey ve güney 

kısımlarında, yukarıda anlatılan plan çerçevesinde  
Fig. 99: Sektör 6’nın Çalışma Sonrası Görünümü  



çalışmalar sürdürülmüş ve bir sonraki gün için çalışmalar sonlandırılmıştır (Fig.99). 

 Sektör 6’da yapılan kazı çalışmalarında ele geçen buluntulara bakıldığı zaman; pişmiş toprak 

kap parçaları, mutfak kapları, günlük kullanım kapları, siyah firnisli Attika vazo parçaları, 

ağırşaklar, çatı kiremitleri, amorf tuğlalar, hatalı üretim amorf malzemeler, amphoralara ait 

ağız, boyun, kulp gövde ve dip parçaları ile bir adet sikke ele geçmiştir (Fig. 100). Binlerle 

anılabilecek sayıda olan tüm bu pişmiş toprak malzemenin ise sadece formu okunabilen 

örnekleri kasalanmış ve çalışılmak üzere araştırma istasyonuna taşınmıştır. Yukarıda yapılan 

derinleşme ve ilerleme stratejilerinin sonucunda ise; ele geçen pişmiş toprak malzemenin 

tarih, biçim ve biçem 

olarak değişiklik gösterme-

diği izlenmiştir. Fakat 

devam eden çalışmalarda; 

muhtemel değişimler ve 

karşılaştırmalar ise sürdü-

rülecektir.   

 

Kuzeydoğu nekropolis’te çalışmalara devam edilmiştir. Çalışmalarda dört adet khamasorion 

dokuz adet lahit mezar ve iki adet bağımsız ostothek teknesi ve bir adet örgü tekne mezar 

tespit edilerek kayıt altına alınmıştır (Fig.101). Nekropolis’in içinden geçen patika yolun 

güneyinde yol ile deniz kıyısı hattında, deniz kıyısı hattından içeriye girdikçe lahit mezarlarda 

artış olduğu khamasorion mezarların sayıca azaldığı görülmektedir. Bu kısımda yan yana üç 

adet yerleştirilmiş khamasorion mezar da tespit edilmiştir (Fig.102). Mezarlara envanter 

numarası verilmiş, fotoğrafları alınmış, mevcut durumları belgelenerek kartotekslere 

işlenmiştir. 

 
Fig. 101: 3KD.O.32 no’lu ostothek teknesi 

 
Fig. 102: 3KD.KS.121-122-123 no’lu üçlü khamasorion mezarların 

genel görünümü 

Hadrianus kapısı belgeleme çalışmaları kapsamında kapının Güneydoğu-güney cephesine ait 

G7 numaralı geison sima köşe bloğunun modelleme aşaması tamamlanmış, üç boyutlu 

yazıcıdan üretimine başlanmıştır. Bu sırada envanter paftalarına son veriler işlenmekte ve 

yazıcıdan basılan tüm blokların envanter paftaları da hazırlanmaktadır.   

 
Fig. 100: Alandan Ele Geçen Pişmiş Toprak Malzeme 



19 Ağustos 2020 

Tapınak alanı önündeki açmanın batıya doğru ilerlemesi duvar sırasının kesilmesi ile birlikte 

tamamlanmıştır. 24.01.2019 tarihinde, kent içerisinde gerçekleşen hortum felaketinden dolayı 

devrilen çam ağaçlarının kökleri açmanın doğu sınırında yer almaktaydı (Fig. 103). Gün 

içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bu bölgede yer alan çam ağacı kökleri, 

açmanın ilerleyen günlerde doğu yönüne doğru ilerleyebilmesi amacıyla kaldırıldı. Kökler 

kaldırıldıktan sonra alan ve açma düzeltildi ve kazıya uygun hale getirildikten sonra çalışma 

sonlandırıldı (Fig. 104-105). 

 
Fig. 103: Açmada Yer Alan Kök ve Açma 

Düzenleme Çalışması 

 
Fig. 104: Kökler Alındıktan ve Açma 

Düzenlendikten Sonra Doğudan Görünüm 
 

Fig. 105: Batıdan Görünüm 
Gün içerisinde, Hellenistik Tapınak Alanı sınırları içerisinde, Sektör 6 olarak isimlendirilen 

alanda başlatılan kazı çalışmaları sürdürülmüştür (Fig.106). Bu kapsamda açmanın kuzey 

kesimden başlanarak seviye derinleştirilmiştir. Bir gün önceki seviye olan 8.5 m’den 8.17 m 

seviyelerine gelen açmanın kuzeydoğu köşesinde ise bir önceki seviyeden 23 cm derinleşme 

sonucunda kül dolguya ulaşılmıştır (Fig.107).  

 
Fig. 106: Sektör 6’nın Çalışma Öncesi Görünümü 

 
Fig. 107: Kül Dolgu 

Kül dolgunun içinden ise bir adet terracotta ile bir adet üzerinde yazıt bulunan tezgâh ağırlığı 

ele geçmiştir. Ayrıca bu buluntuların yanı sıra günlük kullanım kapları ve amphoralara ait 

kırık-eksik pişmiş toprak formlara ait parçalar da tespit edilmiştir. Toplamda 83 cm daha 

derinleşilerek 

9.002 kotunda 

başlayan açma 

8.17 seviyele-

rine getirilmiş-

tir (Fig.108).  

  
Fig. 108: Sektör 6’nın Çalışma Sonrası 
Görünümü 

 
Fig. 109: Sektör 2 ve 6’nın Havadan Görünümü 



Alanda yapılan tüm değişiklikleri daha genel açılar ile belgelemek için ise hava fotoğrafları da 

çekilmiştir (Fig.109-110). 

 
Fig. 110: Tapınak Alanı Hava Fotoğrafı 

Tespit ve belgeleme çalışmaları kapsamında Kuzeydoğu nekropolis’te çalışmalara devam 

edilmiştir. Çalışmalarda bir adet kaya ostotheği, onyedi adet khamasorion, dört adet lahit 

mezar, ve iki adet bağımsız ostothek teknesi ve bir adet örgü tekne mezar tespit edilerek kayıt 

altına alınmıştır. Nekropolis’in içinde geçen patika yolun kuzeyinde patika ile Antalya-

Kumluca karayolu arasındaki bölgede çalışmalar yürütülmüştür. Lahit mezarların 36ο 31 55׳׳ ׳  

Kuzey ve 30ο 33 24׳׳ ׳  Doğu koordinatlarında, lahitlerin 36ο 31 54׳׳ ׳   Kuzey ve 30ο 33 23׳׳ ׳  

Doğu koordinatlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bugün yapılan çalışmalarda khamasorion 

mezarın daha yoğun olduğu mezar öbekleri ile karşılaşılmıştır. Gerek lahitlerde gerekse 

khamasorion mezarlarda ve örgü tekne mezarda düz damlı kapakların tercih edildiği tespit 

edilmiştir (Fig. 111-112). Mezarlara numara verilerek, fotoğrafları alınmış, mevcut durumları 

belgelenerek kartotekslere işlenmiştir. 

 
Fig. 111: 3KD.KS.124no’lu khamasorion genel görünüm 

 
Fig. 112: 3KD.L.189 no’lu lahit teknesi 

 



Hadrianus kapısı belgeleme çalışmaları kapsamında Üç boyutlu yazıcıdan G7 numaralı 

bloğun üretimi tamamlanmıştır. Geison sima dizisinin son köşe bloğu olan G8 numaralı köşe 

bloğunun modelleme işlemlerine başlanmıştır. Aslan başları, palmet dizileri, kasetlerin 

dizilimi dikkate alınarak modeller 3dsMax programında modellenmektedir. Modeller üç 

boyutlu yazıcıdan üretilmek üzere Ultimaker Cura programında son ayarlamaları yapılarak 

yazıcıya aktarılmaktadır.  

20 Ağustos 2020 

Phaselis Hellenistik Tapınak Alanı sınırları içerisinde, Sektör 6 olarak isimlendirilen alanda 

başlatılan kazı çalışmaları sürdürülmüştür (Fig.113). Bu kapsamda açmanın kuzey kesimden 

başlanarak seviye derinleştirilmiştir. Bir gün önceki seviye olan 8.17 m’den 7.86 m 

seviyelerine gelen açmanın kuzeydoğu köşesinde ise bir önceki seviyeden 30 cm derinleşme 

sonucunda sıkıştırılmış toprak olan zemin seviyesine ulaşılmıştır (Fig.114).  

 
Fig. 113: Sektör 6’nın Çalışma Öncesi Görünümü 

 
Fig. 114: Çalışma Sonrası Görünümü 

 

Gelinen zemin seviyesinden 

ise 33 cm kadar bir alt 

tabakaya geçilmiş ve 

açmanın güneyinde 4 x 1.5 

m 16 cm daha derinleşilerek 

buluntu tabakasına ulaşılmış-

tır. Bu kapsamda yüzlerce 

kırık-eksik vaziyette günlük 

kullanım kapları ve ampho-

ralara rastlanmıştır (Fig. 

115). Nitekim Sektör 6 

içerisinde bulunan tüm ağaç 

kökleri de temizlenerek 

çalışmalar sonlandırılmıştır. 

Bir sonraki gün yapılacak 

olan çalışmalarda ise seviye 

derinleşmesine devam edile-

cektir. 

 

 
Fig. 115: Sektör 6’dan Ele Geçen Pişmiş Toprak Malzeme 



Kuzeydoğu nekropolis’te çalışmalara devam edilmiştir. Çalışmalarda dört adet lahit mezar, 

sekiz adet   khamasorion, ve bir adet bağımsız ostothek teknesi ve bir adet örgü tekne mezar 

tespit edilerek kayıt altına alınmıştır (Fig. 116-117). Nekropolis’in içinden geçerek Cennet 

Koy’una giden patika yol ile Antalya-Kumluca karayolu arasındaki bölgede çalışmalar 

yürütülmüştür. Lahit ve khamasorion mezarların bir arada kullanımının devam ettiği 

görülmektedir. Yoğun orman ve bitki örtüsünün olduğu yerlerde tespit ve belgeleme 

çalışmaları zorlaşmaktadır. Bugün yürütülen çalışmalarda tespiti yapılan mezarlara numara 

verilerek, fotoğrafları alınmış, mevcut durumları belgelenerek kartotekslere işlenmiştir. 

 
Fig. 116: : 3KD.L.196-197 no’lu lahitler 

 

 
Fig. 117: 3KD.KS.141-142 no’lu khamasorionlar 

21 Ağustos 2020 

Phaselis Hellenistik Tapınak Alanı sınırları içerisinde, Sektör 6 olarak isimlendirilen alanda 

başlatılan kazı çalışmaları sürdürülmüştür (Fig.118). Alanda yapılan çalışmalar sonucunda 

zemin seviyesine ulaşılarak bir banket oluşturulmuş ardından tekrar buluntu toprağına 

ulaşılmış ve yüzlerce pişmiş toprak kap parçası ele geçmiştir. Ardından devam edecek 

çalışmalar sonucunda tekrar zemin seviyesine ulaşılacağı düşünülerek Sektör 6 açması 

özelinde çalışmalar sonlandırılmıştır. Bu kapsamda oluşturulan banketin ardından seviye 

eşitlenmiş kesitler temizlenmiş ve tabakalar okunabilir hale getirilerek açma kapatılmıştır 

(Fig.119). Nitekim Sektör 6 açmasının doğusunda yer alan Sektör 2 karelajında da benzer 

durum izlenmişti. Bu durum, bu iki yan yana 4x4 m açmalarının hemen hemen aynı kotlarda 

yer alması ve belirli bir hatta yer almasından dolayı benzer şekilde sonuçlandığı izlenmiştir. 

Yine bu iki açma ve Sektör 6 özelinde, gerek kronolojik olarak gerekse pişmiş toprak 

malzemenin niteliği olarak herhangi bir değişikliğin izlenmediği malzemenin benzer grupları 

izlediği de tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu bu açmalarda çalışmalar sonlandırılmış ve 

yeni bir 4x4 karelaj kurulması planlanmıştır. Sözü edilen yeni açma ise; bir önceki yıl yapılan 

çalışmalarda Sektör 1 olarak isimlendirilen alan üzerine planlanmıştır.  



 
Fig. 118: Sektör 6’nın Çalışma Başlangıç Görünümü 

 
Fig. 119: Çalışma Sonrası Görünümü 

 

Plan çerçevesinde Sektör 1’in çevresinde temizlik çalışmaları başlatılmıştır (Fig.120). 

Ardından daha önce kazısı tamamlanan Sektör 2’nin de kayan kesitleri düzeltilerek akıntı 

toprak temizlenmiştir (Fig.121). Tüm bu yapılan çalışmalar sonucunda alanın hava 

fotoğrafları da çekilerek hali hazırdaki durumu belgelenmiştir (Fig.122-123). 

 
Fig. 120: Temizlik Öncesi 

 
Fig. 121: Temizlik Sonrası 

 
Fig. 122: Sektör 2 Kesitlerinin Düzeltme Sonrası 

Görünümü 
 

Sonuç olarak; Sektör 2 ve Sektör 6 özelinde 

yapılan çalışmalar birçok sorunsala cevap 

olduğu ortaya konulmuştur. Nitekim Phaselis 

Antik Kenti’nin pişmiş toprak 

buluntularından yola çıkarak, Antikçağ 

tarihini, özellikle MÖ V. yüzyıl sonu ile IV. 

yüzyıl ortalarına kadar ki sürece ışık tutacağı 

düşünülmekle beraber somut veriler ışığında 

birçok soruya da cevap olacağı şüphesizdir. 

Bu kapsamda yukarıda da bahsedildiği üzere; 

aynı hat üzerinde kurulacak olan diğer 

açmalar ile birlikte bu sorulara hem daha 

kuvvetli cevaplar bulunacak hem de somut 

veriler ile kent tarihine, ticari ilişkilerine, 

bölgesel ve bölgeler arası iletişime katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 
Fig. 123 Hellenistik Tapınak Alanı’nın Çalışma Öncesi ve 

Sonrası Havadan Görünümü 



Kuzeydoğu nekropolis’te çalışmalara devam edilmiştir. Nekropolis’in içinden geçerek Cennet 

Koy’una giden patika yol ile Antalya-Kumluca karayolu arasındaki bölgede çalışmalar 

yürütülmüştür. Kıyı şeridinden içeride olan bu bölgede onyedi adet lahit mezar, iki adet 

khamasorion ve iki adet bağımsız ostothek teknesinin tespit ve belgelemesi tamamlanmıştır. 

Deniz kıyı hattından içeriye girildikçe mezar türlerinde lahit kullanımının yoğunlaştığı 

görülmektedir. Ostothek mezarlar ve khamasorion mezarlarla birlikte nekropolis’in bu 

kesimlerinde hala mezar türü çeşitliliği ve hem inhumasyon hem kremasyon gömü 

geleneğinin sürdüğü görülmektedir (Fig 124-125). Bugün yürütülen çalışmalarda tespiti 

yapılan mezarlara numara verilerek, fotoğrafları alınmış, mevcut durumları belgelenerek 

kartotekslere işlenmiştir. 

 
Fig. 124: 3KD.L.210-211-212 no’lu lahitlerin bulunduğu alan 

genel görünüm 

 
Fig. 125: 3KD.KS.149-150 no’lu khamasorionlar 

 

22-23 Ağustos 2020 

Hafta sonu tatili 

24 Ağustos 2020 

Hellenistik Tapınak Alanı teraslarında 

yürütülen temizlik ve düzenleme 

çalışmaları sürdürülmüştür (Fig.126).  

Alanda bulunan otlar temizlenmiş 

yamaçtan koparak gelen doğal kayalar 

temizlenmiştir (Fig.127). Ayrıca 

yapılan temizlik sonrası karelaj ipleri 

çekilmiş ölçüler alınmış ve 4x4 olarak 

planlanan açma kurulmuştur. Bu 

kapsamda daha önce yapılan 

çalışmalarda Sektör 1 olarak 

isimlendirilen alan otlardan tamamen 

arındırılarak kazıya hazır hale 

getirilmiştir. 

 
Fig. 126: Hellenistik Tapınak Terası Temizlik Öncesi Görünümü 

 



 
Fig. 127: Temizlik Sonrası Görünümü 

Kuzeydoğu nekropolis’te 

çalışmalara devam edilmiş-

tir. Nekropolis’in içinden 

geçerek Cennet Koyu’na 

giden patika yol ile 

Antalya-Kumluca karayolu 

arasındaki bölgede çalışma-

lar yürütülmüştür. Bugün 

çalışma yapılmak istenen 

alanda yoğun bitki örtüsü 

bulunduğu için mezarlar 

görünmez durumdaydı ve 

belgeleme yapılması müm-

kün değildi. Bu nedenle 

alanda öncelikli olarak 

detaylı bir bitki temizliği 

yapılmasına karar veril-

miştir. Kuzeydoğu nekro-

polisteki 36ο 31ʹ55׳׳ Kuzey 

ve 30ο 33ʹ27׳׳ Doğu koordinatlarında alandaki alanda kurumuş dallar, dikenler ve çalılar 

temizlenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Alan yeterince temizlendikten sonra belgelemeye 

 
Fig. 128: Çalışma öncesi alanın genel 

görünümü 

 
Fig. 129: Çalışma sonrası alanın genel 

görünümü 



hazır hale getirildi. Çalışmalar öncesi ve sonrası olmak üzere fotoğraflandırılarak ertesi gün 

için hazır hale getirilerek çalışmalara son verildi (Fig.128-129). 

25 Ağustos 2020 

Helenistik Tapınak alanında bu sezon açılan sektör açmalarını alanın kesitine yerleştirmek 

amacıyla nivo ile ölçüm yapılmıştır. Günün kalanında ofis çalışması yapılmıştır. Ofis 

çalışmaları kapsamında Hadrianus Kapısı’nın entablatür kısmına ait Geison sima bloklarının 

modelleme işlemleri tamamlanmıştır. Son blok olan G8 numaralı bloğun üretimine 

başlanmıştır. Model yazıcıdan basılırken geison bloklarının envanter paftalarının içerikleri 

düzenlenmektedir (fig.130). 

 
Fig. 130: Hadrianus Kapısı’nın Geison Sima dizisine ait plan çizimi 

 

 

26 Ağustos 2020 

Hellenistik Tapınak Alanı teraslarında yürütülen temizlik ve düzenleme çalışmaları 

sonrasında yeni bir alan belirlenmiş ve sayısal devamlılık izleyen bu isimlendirme sonucunda 

Sektör 7 adlandırılmasına gidilmiştir (Fig.131). Sektör 1 ile Sektör 2 arasında kalan bu alan 

daha önceki çalışmalarda temizlenmiş ve belirgin hale getirilmişti. Bu kapsamda Sektör 7’nin 

karelaj ipleri çekilmiş ölçüler alınmış ve 4 x 3.70 olarak planlanan açma kurulmuştur. Sektör 

1 ile Sektör 2 arasında konumlandırılan karelajın plana alınmasının nedeni ise; teras 

yapılanması içinde düzenli bir seramik biriktirme alanının oluşturulup oluşturmadığı sorusuna 

cevap aramaktır. Nitekim diğer kazı karelajlarında olduğu üzere Sektör 7’de kuzey güney 

yönlü olup kuzey kesit kotu denizden 9.080 m yükseklikte iken güney kesit 8.423 m 

yükseklikte olduğu ölçülmüştür. 



 
Fig. 131: Sektörel Dağılımı Gösterir Hava Fotoğrafı 

 

 

4 x 3.70 m olarak tasarlanan bu yeni açmada yapılan 

çalışmalarda, 50 cm derinleşmeye gidilmiş ve hiçbir 

kültür varlığına rastlanılmamıştır. Şuana kadar 

yapılan seviye düşürme kazılarında, 8 cm’lik akıntın 

toprağın dışında 42 cm dolma toprak tespit edilmiştir. 

Alanın yamaçta yer alması ve yüksek eğim nedeniyle; 

açmanın en yüksek yeri olan kuzey kısımdan 

başlanarak güneye doğru seviyeler eşitlenerek 

çalışma sonlandırılmıştır (Fig.132). 

Kuzeydoğu nekropolis’te çalışmalara 

devam edilmiştir. Nekropolis’in içinden 

geçerek Cennet Koy’una giden patika 

yol ile Antalya-Kumluca karayolu 

arasındaki bölgede çalışmalar 

yürütülmüştür. Nekropolis sınırlarında 

yer alan şapel yapısına inen eğimli 

arazinin üst kotundaki düzlük alanda 

yürütülen çalışmalarda onaltı adet 

khamasorion yirmisekiz adet lahit 

mezar ve sekiz adet bağımsız ostothek 

teknesi ve bir adet örgü tekne mezar 

olmak üzere toplam otuzüç adet 

 
Fig. 132: Sektör 6, Sektör 2 ve Sektör 7’nin Genel 

Görünümü 

 
Fig. 133: Tespit edilen mezarlara örnekler 



mezarın tespit ve belgeleme işleri tamamlanmıştır. Tespit edilen mezarlara envanter 

numaraları verilerek, fotograf kayıtları alınmış ve mevcut durumlarını belgeleyen bilgiler 

katotekslere işlenmiştir (Fig.133). 

27 Ağustos 2020 

Hellenistik Tapınak Alanı teraslarında yürütülen temizlik ve düzenleme çalışmaları 

sonrasında yeni bir alan belirlenmiş ve bu alan Sektör 7 olarak isimlendirilmişti. Bu kapsamda 

Sektör 7 de yürütülen kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Kuzey’den güneye doğru yamaç 

olan alanda bir önceki gün 50 cm’lik derinleşme neticesinde herhangi bir buluntuya 

rastlanmazken devam eden kazılarda 67 cm daha seviyenin düşürülmesiyle az sayıda da olsa 

amphora ağız, boyun, kulp, gövde ve dip parçalarına, günlük kullanım kap parçalarına, siyah 

firnisli pişmiş toprak kap parçalarına ve amorf malzemelere rastlanmıştır. Söz konusu açmada 

toplamda 117 cm  derinleşilmesiyle de Sektör 7’nin kuzeydoğu köşesinde 165 cm 

uzunluğunda 22 cm genişliğinde doğuya doğru devam eden duvar sırası tespit edilmiştir 

(Fig.134). Nitekim toplam derinleşme sonrasında açmanın kuzey kısmından 110 cm güneye 

doğru ana kaya zemine rastlanılmıştır (Fig.135).  

 

Fig. 134: Sektör 7’nin kuzeydoğu köşesinde Tespit Edilen 
Duvar Sırası 

 

Fig. 135: Ana Kaya Zemin 

Kuzeyden güneye 110 cm batıdan doğuya 

doğru ise 130 cm ölçülerinde olan ana 

kaya zeminin bulunmasıyla 4 x 3.70’lik 

ölçülerindeki karelajın tüm seviyeleri 

eşitlenerek çalışmalar sonlandırılmıştır 

(Fig.136).  

 

Devam edecek olan Sektör 7 açması 

özelinde, ana kayadan banket yapılarak 

yamaç alana doğru derinleşmeye devam 

edilerek herhangi bir kültür toprağına 

rastlanılıp rastlanılmadığına bakılacak ve sonrasında kültür seviyesine rastlanılmaması 

durumunda Sektör 7 açmasındaki çalışmalar sonlandırılacaktır. Sektör 7 açması özelinde 

 

Fig. 136: Sektör 7 Açması 



devam eden çalışmalara paralel olarak Hellenistik Tapınak Alanı terasları çevresinde de 

temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig.137). 

 
Fig. 137: Sektör 6, Sektör 2 ve Sektör 7’nin Havadan Genel Görünümü 

28 Ağustos 2020 

Ofis çalışması 

29-30 Ağustos 2020 

Hafta sonu tatili ve 30 Ağustos Zafer Bayramı  

31 Ağustos 2020 

Phaselis’in kuzeydoğu 

nekropolis alanında 

bulunan yazıtların tespit 

edilmesi ve belge-

lenmesi yönünde yürü-

tülen çalışmalar kapsa-

mında tüm ekip 

Kuzeydoğu Nekropo-

lis’teki bitki temizliği 

çalışmalarına katılmıştır. 

Alanın yoğun bitki 

örtüsü altında kalması 

dolayısıyla mevcut du-

rumda belgeleme yap-

mak imkansız olduğu 

için bitki temizliği 

yapmak elzem görülmüştür. 2020 yılı çalışmalarımızda bize yardımcı olacak işçimiz olmadığı 

için hem temizlik hem de kazı işlerinde tüm ekip alanda işçi gibi çalışmak durumunda 

kaldığımızdan çalışmalar oldukça yorucu ve yavaş ilerlemektedir. Bu sebeple nekropolis 

çalışmalarını biraz hafifletmek adına çalışmalara tüm ekip üyeleri katılmıştır. Böylece Cennet 

Koy’una kadar inen alanda tespit edilen mezarlar belgeleme çalışmaları için uygun hale 

 
Fig. 138: Kuzeydoğu Nekropolis Alanında Yürütülen Bitki Temizliği 

 



getirilmiştir. Mezarların mevcut durumu öncesi ve sonrası olmak üzere fotoğraflandırılarak 

çalışmalara son verildi (Fig. 138). 

1 Eylül 2020 

Hellenistik Tapınak Alanı Sektör 7 karelajında sürdürülen kazı çalışmaları, hem ana kayaya 

ulaşılması hem de dolgu tabakasının devam etmesinden dolayı sonlandırılmıştır. Söz konusu 

açmada toplamda 117 cm derinleşilmesiyle de Sektör 7’nin kuzeydoğu köşesinde 165 cm 

uzunluğunda 22 cm genişliğinde doğuya doğru devam eden duvar sırası tespit edilmişti. 

Ayrıca bu alanda yapılan tüm çalışmalarda sadece 9 cm’lik bir tabakada buluntu tespit 

edilmiştir. Buluntuların ele geçmesi ile de tekrar dolgu tabakasının devam ettiği izlenmiştir. 

Ayrıca kuzey kesitte yer alan anakaya’nın tespiti ile de doğal zemin bulunmuştur. Nitekim 

Sektör 7’de çalışmaların devamı için herhangi bir öngörünün kalmaması ve diğer açmalara 

kıyasla neredeyse hiç buluntunun ele geçmemesi bu alandaki çalışmaların sonlandırılmasına 

sebep olmuştur (Fig.139).  

 
Fig. 139: Sektör 7’nin Tabakalaşma Kesiti 

 

Sektör 7 açması özelinde devam eden çalışmalara paralel olarak Hellenistik Tapınak Alanı 

terasları çevresinde de temizlik ve düzenleme çalışmaları sürdürülmüştü (Fig.140). Bu 

kapsamda önceki yıllarda yapılan araştırmalara da konu olan Sektör 1 karelajı çalışma 

kapsamına alınmıştır. Bu kapsam gereği Sektör 1 açma karelajı içerisinde bulunan iki adet 

ağaç kökü ve yamaçtan koparak gelen kayalar kaldırılarak alandan uzaklaştırılmıştır.  



 
Fig. 140: Sektör 1, Sektör 6, Sektör 2 ve Sektör 7’nin Havadan Genel Görünümü 

Tüm yapılan temizlik ve düzenleme çalışmaları sonrasında Sektör 1 açması özelinde kazı 

çalışmaları başlatılmıştır. Düzenleme ve kökten kalan toprak tabakasının alandan 

uzaklaştırılmasıyla bugün yapılan çalışmalar sonlandırılmıştır (Fig. 141). 

 
Fig. 141: Sektör 1’in Çalışma Sonrası Görümümü 

Kuzeydoğu nekropolis’te çalışmalara devam edilmiştir. Nekropolis’in içinden geçerek Cennet 

Koy’una giden patika yol ile Antalya-Kumluca karayolu arasındaki bölgede çalışmalar 

yürütülmüştür. Mezarların 36ο 3156׳׳ ׳  Kuzey ve 30ο 33 26׳׳ ׳  Doğu koordinatlarında 

yoğunlaştığı görülmektedir. Nekropolis sınırlarında yer alan şapel yapısına inen eğimli 

arazinin üst kotundaki düzlük alanda yürütülen çalışmalarda onbir adet lahit mezar ve bir adet 

ostothek teknesinin tespit ve belgeleme işleri tamamlanmıştır (Fig142). Mezarlara envanter 

numaraları verilerek, fotograf kayıtları alınmış ve mevcut durumlarını belgeleyen bilgiler 

katotekslere işlenmiştir. 

 
Fig. 142: Kuzeydoğu Nekropolis Çalışmaları 

 



2 Eylül 2020 

Hellenistik Tapınak Alanı Sektör 7 karelajında sürdürülen kazı çalışmaları sürdürülmüştür 

(Fig.143). Bu kapsamda kökün açtığı derin çukur seviyesine kadar kesitler düzeltilmiş ve aynı 

seviyede eşitlenmiştir. Bir önceki gün 54 cm kadar derinleşilerek düzeltilen alanda toplamda 

derinleşme 90.32 cm olarak sabitlenmiş ve açmanın tüm alanlarında aynı tabaka takip 

edilmiştir. Nitekim söz konusu derinleşmeyi takiben Sektör 1’in doğu ve batı kesitlerinde iki 

adet duvar sırasına rastlanılmıştır. Batı kesitte yer alan duvar bloğu kesitten 70 cm kadar 

dışarı çıkıntı yapmakla birlikte doğu kesitte yer alan duvar ise kesitte sadece görünmekte 

dışarı çıkıntı yapmamaktadır. Batı ve doğuda yer alan duvar sıralarının açmanın tamamında 

takip edilememesi ise; açmanın ortasına denk gelen ve sonradan kaldırılan ağaç kökünün bu 

duvar sırasını dağıtması ve bozmasıdır. Yine diğer sektör kazılarında olduğu üzere açmanın 

kuzey kesitten güneye doğru yaklaşık 1.5 x 4 m’lik alanda ana kaya-sıkıştırılmış toprak 

zemine ulaşılmıştır. Bu zeminin tespit edilmesiyle de Sektör 1 kazı çalışmaları duvar 

sıralarının hizasına denk gelen hizadan güneye doğru seviye derinleşilmesiyle devam 

edilecektir. Bu kapsam Sektör 1 özelinde seviyelerin belli bir derinlikte açmanın her yerinde 

eşitlenmesinden sonra tüm kesitler düzeltilerek çalışmalar sonlandırılmıştır (Fig.144). 

 
Fig. 143: Sektör 1’in Çalışma Öncesi Görümümü  

Fig. 144: Sektör 1’in Çalışma Sonrası Görümümü 

Kuzeydoğu nekropolis’te çalışmalara devam edilmiştir. Mezarların 36ο 3157׳׳ ׳  Kuzey ve 30ο 

29׳׳ ׳33  Doğu koordinatlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Nekropolis sınırlarında yer alan 

şapel yapısına inen eğimli arazinin üst kotundaki düzlük alanda yürütülen çalışmalarda 

yirmialtı adet lahit mezar, yedi adet bağımsız ostothek teknesi ve iki adet kaya ostotheği tespit 

edilmiştir (Fig. 145). Mezarlara envanter numaraları verilerek, fotograf kayıtları alınmış ve 

mevcut durumlarını belgeleyen bilgiler kartotekslere işlenmiştir. 

 
Fig. 145: Nekropolis çalışmaları 

 

 



3 Eylül 2020 

Hellenistik Tapınak Alanı Sektör 1 

karelajında kazı çalışmaları sürdü-

rülmüştür (Fig.146). Kuzey kesitte toplam 

106 cm derinleşildikten sonra sıkıştırılmış 

toprakla birlikte ana kayanın bulunması 

ile tüm açmada seviyeler eşitlenmiştir. 

Kuzeyden güney kısıma doğru 4 x 1.5 m 

ölçülerindeki alanda ulaşılan birinci 

zemin-ana kaya dolgunun ardında yine 

ana kaya üzerine oturtulmuş duvar sırası 

devam etmektedir. Batı kesitten 52 cm doğu kısma doğru çıkıntı yapan duvar bloğu 45 cm 

yüksekliğinde ve 62 cm kalınlığa sahiptir. Yine batı kesitten başlayarak doğu tarafa uzanan ve 

3 m’lik kesintiye uğradıktan sonra (bu kesinti daha önceden de belirtildiği üzere; açma içinde 

bulunan ağaç kökünün duvar bloklarını kırması ve yerlerinden sökmesinden kaynaklı boşluk) 

doğu kesitte yer alan doğu duvar bloğu 27 cm açma içinde kalmakta ve 45 cm yükseklikte 65 

cm kalınlıkla son bulmaktadır (Fig.147).  

 

Fig. 147: Sektör 1 Genel Tabakalaşma ve Kesit Planı 

Duvar sırasından güneye doğru ilerlendiğinde 

ise herhangi bir zemin dolguya rastlanılmamış 

olup kültür katmanının devam ettiği 

izlenmiştir. Söz konusu kültür tabakası ise 

mevcut seviyesinde bırakılmış ve seviye 

derinleşmesine gidilmeyerek Sektör 1’de 

yapılan kazı çalışmaları da sonlandırılmıştır. 

Diğer sektör kazılarında da rastlandığı üzere; 

binlerle ifade edilebilecek sayıda yoğunluğu 

 

Fig. 146: Sektör 1’in Çalışma Öncesi Görümümü 

 

 

Fig. 148:  Sektör 1’in Çalışma Sonrası Görümümü 



ticari amphoralara oluşturmakta ve amphoraları günlük kullanım kapları, pişirme kapları, 

mutfak kapları ve amorf malzemeler izlemektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar ve ele geçen 

buluntulardan yola çıkılarak, ilk tespitlere göre pişmiş toprak buluntunun MÖ V. yüzyıl sonu 

ile IV. yüzyıl ortalarına tarihlendiği saptanmıştır (Fig.148). 

Kuzeydoğu nekropolis’te çalışmalara devam edilmiştir. Mezarların 36ο 3155׳׳ ׳  Kuzey ve 30ο 

29׳׳ ׳33  Doğu koordinatlarında yoğunlaştığı ve özellikle bu alanda ostothek mezarların sıklıkla 

tercih edildiği kalıntılardan anlaşılmaktadır. Bugün yürütülen çalışmalarda sekiz adet 

bağımsız ostothek teknesi, dört adet lahit ve bir adet khamasorion tespit edilmiştir. 

Nekropolis’in kente uzaklaştığı alanlarda bile inhumasyon ve kremasyon gömülerin hala bir 

arada kullanıldığı görülmektedir (Fig. 149). Tespiti yapılan mezarların envanter numaraları 

verilmiş, fotograf kayıtları alınmış ve mevcut durumlarını belgeleyen bilgiler kartotekslere 

işlenmiştir. 

 
Fig. 149: Nekropolis çalışmaları 

4 Eylül 2020 

Hellenistik Tapınak Alanı’nda yapılan kazılar sonlandırılmasıyla, genel bitki temizliği ve 

düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Alanda bulunan ve yamaçtan koptuğu bilinen kayalar, 

ağaç kökleri ile tüm yabani bitkiler temizlenerek alan daha belirgin hale getirilmiştir (Fig.150-

151). 

 
Fig. 150: Hellenistik Tapınak Alanı’nın Temizlik Öncesi 

Havadan Görünümü 

 
Fig. 151: Hellenistik Tapınak Alanı’nın Temizlik Sonrası 

Havadan Görünümü 

Nekropolis çalışmaları bugün ofiste sürüdürülmüştür. Kayıt altına alınan mezar yapılarının 

kartotekslere geçirilmesi sağlanmış ve fotoğraflar düzenlenerek tasnif edilmiştir. 

 
 



5-6 Eylül 2020 

Hafta sonu 

7 Eylül 2020 

Hellenistik Tapınak Alanı’nda sürdürülen kazıların sonlandırılmasıyla başlayan genel bitki 

temizliği ve düzenleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 152).  

 

Fig. 152: : Hellenistik Tapınak Alanı Temizlik Çalışmaları 

Kuzeydoğu nekropolis’te 36ο 21 2׳׳ ׳  Kuzey ve 30ο 33 36׳׳ ׳  Doğu koordinatlarında bulunan 

mezar grubunda çalışmalara devam edilmiştir. Cennet koyu’nu geçtikten sonra kuzeydoğuya 

doğru yükselen tepelik alanda 18 adet lahit, bir adet ostothek ve bir adet örgü tekne mezar 

kalıntısı tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. Tekne ve kapaklarda tahribat mevcuttur ancak 

çoğu ölçü alınabilmekte ve lahitlerin yerleştiriliş şeması izlenebilmektedir (Fig. 153). 

 
Fig. 153: Nekropolis Çalışmaları 

 



8 Eylül 2020 

Hellenistik Tapınak Alanı’nda sürdürülen kazıların sonlandırılmasıyla başlayan genel bitki 

temizliği ve düzenleme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda Sektör 6’nın güney 

kısımları, Sektör 2’nin güney, kuzey ve doğu kısımları, Sektör 7’nin kuzey kesit kısmı ve 

Sektör 1’in tüm çevresinin bitki temizliği ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Alanda 

sürdürülen çalışmaların bugün için sonlandırılmasıyla gerekli ekipman yerlerine kaldırılarak 

tasnif edilmiştir (Fig.154-156). 

 

Fig. 154: Hellenistik Tapınak Alanı’nın Temizlik Öncesi Görünümü  
 

 

Fig. 155 

 

Fig. 156 

155-156: Hellenistik Tapınak Alanı’nın Temizlik Sonrası Görünümü 

 

9 Eylül 2020 

Hellenistik Tapınak Alanı’nda düzenleme çalışmalarına devam edilmiştir. Tüm sektörlerin 

genel temizliği yapılmış ve kesitlerin üzerinden düşen taşlar toparlanmıştır. Ayrıca daha 

önceden alanda bulunan odun parçaları da toplanarak atık toprağa karıştırılmıştır. Alanda 

yapılan bir diğer çalışma ise; sektörlerin çevresinde bulunan akıntı toprağın oluşturduğu 

tepelerin düzenlenmesi oluşturmaktadır. Açmalar çevresinde yer alan bu akıntı toprak 

birikintilerin sektörlerin içine dolmaması amacıyla söz konusu tepeciklerin yükseltileri 

düşürülmüştür. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde, yamaçta yer alan duvar sıraları daha 

belirgin hale getirilerek çalışma sahası anlaşılabilir bir hal almıştır (Fig.157-158). 



 
Fig. 157: Hellenistik Tapınak Alanı’nın Temizlik Öncesi 

Görünümü  
Fig. 158: Hellenistik Tapınak Alanı’nın Temizlik Sonrası 

Görünümü 
Nekropolis çalışmaları bugün ofiste sürüdürülmüştür. Kayıt altına alınan mezar yapılarının 

kartotekslere geçirilmesi sağlanmış ve fotoğraflar düzenlenerek tasnif edilmiştir. 

10 Eylül 2020 

Kuzeydoğu nekropolis’te 36ο 211׳׳ ׳  K ve 30ο 3332׳׳ ׳  D koordinatlarında bulunan mezar 

grubunda çalışmalara devam edilmiştir. Cennet Koyu’nu geçtikten sonra kuzeydoğuya doğru 

yükselen tepelik alanın kuzeyinde Alacasu Koyu bulunmaktadır. Alacasu Koyu’na bakan 

tepeliğin güney yamacı ise dere yatağına inen eğilimli bir arazidir ve bugün yürütülen 

çalışmalarda tespit edilen mezarlar bu alan üzerinde yer almaktadır. 12 adet lahit, iki adet 

ostothek ve dört adet khamasorion mezar tespit edilerek kayıt altına alınmıştır (Fig. 159). 

 
Fig. 159:Nekropolis Çalışmaları 

 

11 Eylül 2020 

Kuzeydoğu nekropolis’te çalışmalara devam edilmiştir. Alacasu Koyu’na bakan tepelik alanın 

güneyindeki yamaçta yürütülen çalışmalarda on adet lahit, sekiz adet khamasorion ve beş adet 

ostothek mezar tespit edilerek kayıt altına alınmıştır (Fig160). Öncelikle keşif yürüyüşleri ile 

tespiti yapılan mezarlara envanter numarası verilerek, fotoğrafları alınmış, mevcut durumları 

belgelenerek kartotekslere işlenmiştir. 



 

Fig. 160: Nekropolis Çalışmaları 

12-13 Eylül 2020 

Hafta sonu tatili 

14 Eylül 2020 

Hellenistik Tapınak Alanı’nda düzenleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 161-162). Bu 

bağlamda Tapınak duvar sırasının güneyine doğru yaklaşık 1.00 m ilerlenerek zemin 

düzenlemesi yapılmıştır. Açma içerisinde gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları neticesinde 

duvar sırasının doğu yönünde ilerlediği görülmektedir ve bu doğrultuda çalışmalar devam 

etmektedir. 

  
Fig. 161  

Fig. 162 

Fig. 161-162 Tapınak Çalışmaları 
 

15 Eylül 2020 

Hellenistik Tapınak Alanı’nda düzenleme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda dün 

gerçekleştirilen zemin düzenlemesi çalışmasına güney yönde, yola doğru devam edilmiştir 

(Fig.163-165).  



 
Fig. 163 

Fig. 164 

 
Fig. 165  

 
Fig. 166  

Fig. 16763-165: Helenistik Tapınak Çalışmaları 

 

Öğleden sonra, saat 15:30 sularında çıkan orman yangınına müdahele edilmiş ve kazı ekibinin 

erken ve doğru müdahalesi sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştür (Fig. 168-

173). 



 
Fig. 168 

 

 
Fig. 169 

 
Fig. 170: Yangın Faciası 

 



 
Fig. 171 

 
Fig. 172:Yangın söndürme çalışmaları 



 
Fig. 173: Yangın söndürme çalışmaları 

 

16 Eylül 2020 

15 Eylül Salı günü öğeden sonra çıkan yangına müdahale edilmesi sonrasında alanda olası bir 

yeniden alevlenme tehlikesine karşı dönüşümlü nöbet tutulduğu için, dumana maruz 

kalınması ve sağlıklı bir uyku düzeni olmaması dolayısıyla bu günü ofis çalışması olarak 

planladık. 

17 Eylül 2020 

Bugün itibarıyla mimar ve jeolog ekip üyelerinin ekibe dahil olmasıyla Büyük Hamam’da 

mimari tespit çalışmalarına ve alanda kullanılan taşların jeolojik yapılarının tespit edilip taş 

ocaklarının belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu bağlamda 2019 kazı sezonu 

sonrasında Büyük Hamam yapısının genel kontrolü yapılarak, herhangi bir deformasyon ya da 

müdahale olup olmadığı gözlemlenmiş ve 16 ve 14 nolu mahallerdeki hypocaust sistemine ait 

serbest halde bulunan pişmiş toprak tuğlalardaki küçük yer değişiklikleri dışında önemli bir 

müdahaleye rastlanmamıştır (Fig. 174). 



 
Fig. 174: Büyük Hamam Rölevesi ve Taş Planı 

Genel kontrolden sonra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu mekanların olduğu bölüm incelenmiş, 2019 

yılında yapılmış olan rölöve kontrolleri yapılmıştır (Fig. 175-176). Özellikle 1 ve 2 nolu 

mekanlara yoğunlaşılmış ve bugüne kadar bu mekanlarda herhangi bir kazı yapılmadığı ve 

yapı grubunun içeriye çökmüş durumda olmasından dolayı yapının işlevi ve diğer mekanlarla 

bağlantısı incelenmiştir. 

 
Fig. 175: Hamamın incelenmesi planlanan mekanları 

 
Fig. 176: Hamam 1 ve 2 nolu mekanları 

Jeolojik tespit çalışmaları kapsamında 

Phaselis antik kenti tapınak alanında 

devam eden kazı çalışmaları yerinde 

incelendi. 2019 yılında belirlenen Dor 

stili sütunların daha belirgin şekilde 

ortaya çıktığı görüldü. Dairesel bir 

dönme tespit edilen sütunlar 

incelenerek, iki sütünün birbiri 

üzerine oturduğu noktada, sağ yönlü 

dönme (saat yönünde) hareketi 

oluştuğu gözlemlendi (Fig.178). 

 Hareketin sütunlar arasında dairesel 

olarak sağ yönlü olarak gelişmiş, buna karşın sütunlar arasında yanal kayma  

 
Fig. 177: Sütunlarda Oluşan Kırık ve Çatlaklar 



gerçekleşmemiştir. Birbirine göre dairesel 

kayma yaklaşık olarak 2 cm civarındadır. 

Bunun dışında diğer sütunlar üzerinde de 

boyuna ve dikine birbirine 45° ‘lik açı yapan 

makaslama kırık ve çatlakları görülmektedir 

Bu tür dönme ve kırık-çatlakların genelde 

depremler sırasında oluştuğu bilinmektedir. 

Phaselis antik kenti Girit-Kıbrıs yayı olarak 

bilinen dalma batma zonlarının kesiştiği 

alanda yer almaktadır (Fig.179). 

 Girit-Kıbrıs yayı her iki adanın 

güneyinden geçen ve Akdeniz’in 

yitimini oluşturan dalma batma zonunun 

oluşturduğu bir sistemdir. Dalma batma 

zonları kıtaların kayması sisteminde 

okyanusal bir plakanın diğer bir 

okyanusal plakanın altına dalması ile 

oluşan bir sistemdir (Fig.180) 

 Aşağıdaki görselde tarafta bu sistemin okyanus-okyanus palakası dalma-batma zonunun 

temsili kesitini, sağda ise bu şekilde oluşan dalma 

batma zonlarındaki depremler görülmektedir. Dalan 

plaka üzerinde oluşan stres iki plaka arasındaki 

sürtünme kuvvetini aştığı anda plakalardan dalan plaka 

aşağıya doğru hareket etmekte ve bu sırada biriken 

enerji çok kısa bir zaman içinde (saniyeler) açığa 

çıkmakta ve depremleri oluşturmaktadır. Son yıllarda 

Girit, Rodos ve Marmaris’te gözlenen depremler bu 

hareketlerin sonucudur. Depremler oluştuğunda en 

yıkıcı hareket torsiyon hareketleridir (Fig.181). 

Muhtemel olarak gerek sütunların birbiri üzerinde 

dönmesi, gerekse de sütunlarda oluşan makaslama kırık 

ve çatlakları tarihi dönemlerde oluşan bir veya birkaç 

deprem etkisi ile olmalıdır. 

 

18 Eylül 2020 

Büyük Hamam’da mimari tespit çalışmalarına ve alanda kullanılan taşların jeolojik 

yapılarının tespit edilip taş ocaklarının belirlenmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu 

bağlamda Büyük Hamam yapısının Kuzey sınırını oluşturan duvar yapım evreleri açısından 

incelenmiştir. Farklı zaman dilimlerinde yapılan duvar, sıva ve boya imalatları belirlenmeye 

 
Fig. 178: Girit-Kıbrıs Yayı 

 
Fig. 179: Dalma Batma Zonu 

 
Fig. 180:  Depremlerde Torsiyon Hareketleri 



çalışılmıştır (Fig.182). Duvara ilk yapılışından, sonraki zaman dilimlerinde statik sorunlardan 

dolayı, sağlamlaştırmak amaçlı müdehaleler yapıldığı görülmektedir. 

 
Fig. 181: Büyük Hamam yapısının Kuzey sınırını oluşturan duvar yapım evreleri 

 

 Büyük Hamam yapısının 1 ile 6 nolu mekanlar arasındaki ilişkisi incelenmiş, dönemsel 

olarak yapılan imalatlar tespit edilmeye çalışılmıştır (Fig.183-184). 

 
Fig. 182: Büyük Hamam Rölevesi ve Taş Planı  

Fig. 183: 1 ile 6 nolu mekanlar 
 

 Yapının son evresinde apodyterium 

olarak kullanılmış olduğunu 

düşündüğümüz 9 nolu mekanda pişmiş 

toprak çivi ve duvar montaj 

malzemeleri bulunmaktadır (Fig.184). 

Bu durum da yapıda ısıtma sorununun 

duvardan da hava geçişinin sağlanarak 

çözülmüş olacağını göstermesi 

açısından önemlidir. 

Jeoloji çalışmaları kapsamında Phaselis büyük hamamda incelemelere devam edildi. 

Tapınaktaki sütunlarda gözlenen kırık çatlakların benzerleri büyük hamamın eklektik 

sütunlarında da görülmüştür (Fig.185). İlgili sütuna daha yakından bakıldığında birbirine 

yaklaşık 450 açı ile oluşmuş makaslama kırık ve çatlakları çok net görülmektedir (Fig. 186). 

 
Fig. 184:  pişmiş toprak çivi ve duvar montaj malzemeleri 



Diğer bir sütunda bu hareketlerin birbirine göre hareketleri de çok açık bir şekilde 

görülmektedir (Fig. 187). 

 
Fig. 185: Büyük Hamam Sütunlarda 

Gözlenen  Kırık ve Çatlaklar 

 
Fig. 186: Makaslama Kırık ve Çatlaklar 

 

 
Fig. 187: Sütunlarda Gözlenen 
Makaslama Kırıkları ve Sağ 
Yönlü Atımlar 

 

Bu sütunlarda gözlenen hareketler 17-09-2020 raporunda iki sütun arasında gözlenen sağ 

yönlü hareket ile uyumlu olarak görülmektedir. Büyük olasılıkla her iki alandaki sütunlardaki 

kırık ve çatlaklar aynı depremde oluşmuş olmalıdır. 

19-20 Eylül 2020 

Hafta sonu tatili 

21 Eylül 2020 

Phaselis Hellenistik Tapınak Alanı sektör kazıları çerçevesinde ele geçen pişmiş toprak kaplar 

araştırma istasyonuna alınmış yıkanmış ve kasalara ayrılmıştı. Sektörlere ve katmanlara göre 

ayrı ayrı kasalara ayrılan tüm pişmiş toprak kaplar bu kapsamda laglanarak numaralandırılmış 

ve kendi içlerinde sınıflandırılmıştır. Nitekim Sektör 7 açmasından ele geçen buluntular bu 

kapsamda ele alınmış, ilk aşamada laglanmış ardından numaralandırılmıştır. 

Numaralandırılarak belirli bir sistem içerisinde belgelenen söz konusu kapların kapalı ortam 

stüdyo çekimleri yapılmıştır. Çekimlerin ardından Munsell renk kodları kaydedilmiş ve 

mikroskobik kesit görünümleri de çekilmiştir. Katalog bilgileri de kaydedilen pişmiş toprak 

kaplar kendi içlerinde tasnif edilerek (dip, kulp ve ağızlara göre kendi içlerinde tasnif) 

çizimleri yapılmak üzere tekrar kasasına kaldırılmıştır. Tüm yapılan işlemler diğer 

sektörlerden ele geçen pişmiş toprak kaplara uygulanacak olup belirli bir sistem içerisinde 

çalışılacaktır (Fig. 188-189) 



 
Fig. 188: Pişmiş Toprak Kapların Tasnif Görünümü 

 
Fig. 189: Numaralanan ve Tasnif Edilen Pişmiş 
Toprak Kapların Munsell ve Mikroskobik Kesit 

Görünümlerinin Alınması 
Büyük Hamam yapısının 4 nolu mekanı ile 9 nolu mekanının ortak duvarının kuzey 

cephesinin çizimleri için taş ölçülerinin alınmış ve çizimine başlanmıştır (Fig.190-191). 

 
Fig. 190: Büyük Hamam Taş Plan 

üzerinde ilgili bölüm 

 
Fig. 191: Hamam yapısının 4 nolu mekanı ile 9 nolu mekanının ortak duvarının 
kuzey cephesinin çizim çalışmaları 

Tapınağın Kuzey doğusunda yer alan kule alanı ile kuzeydeki Kemer karayolu arasındaki 

alanda heyelan alanları gözlenmiştir. 2019 yılında oluşan hortum nedeniyle yıkılan ağaçların 

temizlenmesi sonucunda alan açık hale gelmiştir. 24-07-2019 tarihli Google Earth uydu 

fotoğrafında alan görülmektedir (Fig.192). Gerek karayolunun genişletilmesi gerekse de antik 

dönemdeki taş ocağı nedeniyle alandaki erozyonlar artmıştır. Bu olayların sonucu olarak 

karayolu ve güneyinde yer alan traverten breş tabakalarından mega bloklar kopmuş ve antik 

kente ulaşım yoluna kadar inmiştir (Fig.193). 2019 yılında bu alandaki ağaçların kesilmesi 

tabandaki serpantinlerin yüzeylenmesi erozyonu arttırmaktadır. Erozyon ile serpantinlerin 

aşınması 

karayolu 

tarafından 

traverten 

breşi 

bloklarının 

kaymalarını 

arttırabilir. 

Bu olay 

karayolunun güvenliğini de tehlikeye atabilir. 

 
Fig. 192: Google Earth uydu fotoğrafı  

Fig. 193: Fortum sonrası alanın görünümü 



22 Eylül 2020 

Büyük Hamam yapısının 4 nolu mekanı ile 9 nolu mekanının ortak duvarının kuzey 

cephesinin çizimleri için taş ölçülerinin alınmış ve çizimine devam edilmiştir (Fig.194-195). 

 
Fig. 194: Büyük Hamam Taş Plan üzerinde ilgili 
bölüm 

 
Fig. 195: Hamam yapısının 4 nolu mekanı ile 9 nolu mekanının çizim 

ve ölçümleme çalışmaları 

 

Ayrıca 1. 15, 17, 18, 19, 20  ve 

21 nolu mekan duvarları 

incelenerek, dönemsel farklılıklar 

tespit edilmeye çalışılmıştır (Fig. 

196). 

Ofis çalışması kapsamında ise 

Phaselis Hellenistik Tapınak Alanı 

sektör kazıları çerçevesinde ele 

geçen pişmiş toprak kaplar ve objelerin stüdyo çekimlerine devam edilmiştir. Laglanarak 

numaralandırılmış ve kendi içlerinde sınıflandırılmış olan tüm kap ve objelerin envanterlik 

değerde olanlarının ise çizimlerine başlanmıştır. İn 67 adet pişmiş toprak kap 2 adet tezgah 

ağırlığı bir adet kandil ve beş adet amorf parçanın yer aldığı sektör 1 kasasın çekimlerin 

tamamlanmasının ardından Munsell renk kodları alınacak ve mikroskobik kesit görünümleri 

de çekilecektir. (Fig.197-198). 

 
Fig. 197: Amphoraların Stüdyo Çekimleri 

 
Fig. 198: Pişmiş Toprak Bazı Objelerin Çizim Aşaması 

 

23 Eylül 2020 

Phaselis Hellenistik Tapınak Alanı sektör kazıları çerçevesinde ele geçen pişmiş toprak kaplar 

ve objelerin stüdyo çekimleri tamamlanmış numaralandırılan ve kendi içlerinde  

 
Fig. 196: Hamam Çalışmaları 



 sınıflandırılmış olan 62 adet pişmiş toprak 

malzemenin Munsell renk kodları alınarak 

mikroskobik kesit görünümleri de çekilmiştir. 

Tüm yapılan belgeleme sonrasında Sektör 1’den 

elde edilen tüm malzeme tamamlanarak kasa 

kapatılmıştır (Fig.199) . 

  

24 Eylül 2020 

Hadrianus Kapısı’na ait modelleme ve maket 

çalışmalarında yapının ayaklarına ait blokların 

üç boyutlu yazıcıdan basılmasına yönelik 

çalışmalara başlanmıştır. Alanda envanter 

numaraları kontrol edilerek incelenmiştir. 

Blokların yapısal özellikleri üç boyutlu 

modelleme aşamasında kullanılmak üzere 

kaydedilmiştir (Fig.200). 

 
Fig. 200: . Hadrianus Kapısı’nın üç boyutlu modellenmesine başlanan bölümleri. 

 

 

 

 

 
Fig. 199: Amphoraların Munsell Renk Kodlarının ve 

Kesit Görünüm Çekimleri 



25 Eylül 2020 

Hadrianus Kapısı’nın Maketine yönelik modelleme 

aşamalarında alandaki taşların formuna benzer şekilde 

çizim yapılmıştır. Blokların iki boyutlu çizimleri 

geliştirilerek üç boyutlu modelleri yapılmaya 

başlanmıştır (fig.201). Hadrianus Kapısı’nın ayaklarını 

oluşturan blokların oluşturduğu kısmın sütun başı 

formundaki blokları arşitrav bezemeleri ile benzerlik 

gösterse de arşitravda bulunan yumurta dizisinden ve 

yumurta ok bezemelerinden daha heybeti ve daha 

nitelikli olduğu görülmüştür. Arşitrav dizisinin üstünde 

bulunan palmet dizileri ise arşitrav dizisinden tamamen 

farklıdır. Alanda mevcut olan parçalar kapının 

ayaklarına ait yeterli veriyi elde etmemizi sağlamıştır 

ve modellemeler eldeki bu söz konusu bloklara göre yapılmıştır. Sütun ayağı konumundaki 

bloklarda ise bezeme görülmemiştir. Bloklara ait alanda yapılan çizimlerden, önceki 

restitüsyon önerilerinden ve fotoğraflarından elde edilen verilerle en doğru profil hatları 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Fotogrametrik modelle elde edilen nitelikli bölümler katı 

modelleme ile oluşturulan diğer kısımlarla birleştirilmiştir. Elde edilen modelin bloklarında 

bulunan derz aralıkları restitüsyon önerisinden uyarlanarak baskıya hazır hale getirilmiştir. Üç 

boyutlu yazıcının kendi yazılımında baskıya gönderilmek üzere son düzenlemeler yapılmıştır 

(Fig.202-203). Yapının ayaklarına ait alanda bulunan blok parçalarının restitüsyon 

çizimlerinden yerleri kontrol edilerek alanda incelenmiştir. Eldeki verilere göre envanter 

numaraları ve restitüsyon sıra numaraları belirlenerek envanter paftaları oluşturulmuştur. 

 
Fig. 202: Ayaklara ait üst, yan ve perspektif görünüşleri. 

 
Fig. 203: Ayaklara ait üst, yan ve perspektif görünüşleri. 

 

26-27 Eylül 2020 

Hafta sonu tatili 

28 Eylül 2020 

Büyük Hamam yapısının taş planı ve cephelerinin çizimine altlık oluşturacak drone çekimi 

yapılmıştır. Çekimi yapılan Büyük Hamam yapısını Google Earth üzerine de 

konumlandırılmıştır (Fig.204). Ardından ofiste çalışılmıştır. 

 

Fig. 201: Ayaklara ait modelin wireframe 
görüntüsü.



 

 
Fig. 204: Büyük Hamam Drone Çekimleri 

 

29 Eylül 2020 

Büyük Hamam yapısının drone çekimine ve yapı duvarı cephelerinin ölçüm çalışmalarına 

devam edilmiş ve ardından ofiste çalışılmıştır (Fig. 205). 



 
Fig. 205: Büyük Hamam Drone Çekimi 

30 Eylül 2020 

Büyük Hamam yapısının yapım evreleri incelenmiştir. Son evresinde tepidarium ve 

frigidarium olarak kullanılmış olması muhtemel 11, 12 ve 13 nolu mekanlar incelenmiştir. 

İnceleme esnasında 11 nolu mekanda A evresi olarak işaretli bulunan duvarların bulundukları 

kot, taşlarının boyut ve işçiliği bize yapıya ait ilk evre olma ihtimalini düşündürtmektedir 

(Fig. 206-207). 

 
Fig. 206: 11, 12 ve 13 nolu mekanlar 

 

 
Fig. 207: 11, 12 ve 13 nolu mekanlar 

 



1 – 16 Ekim 2020 

Ofis çalışması yapılmış; bu kapsamda günlük raporlar kayda geçirilmiş; çizimler otoket 

ortamında sayısallaştırılmış; resimler düzenlenmiştir. Ayrıca Hadrianus Kapısı’nın yerinde 

sergilenmesine yönelik ofis çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar kapsamında 

yapının mimari öğelerine ait modellerin büyük bir kısmı modellenmiş, kalan parçaların ise 

sayısal ortamda modelleri katı modelleme ve fotogrametri yöntemleriyle üretilmektedir. 

Maketin arşitrav, geison sima ve son olarak kapının paye kısmına ait modelleme çalışmaları 

tamamlanmıştır. Payenin hazırlanan modeli üç boyutlu yazıcıdan basılarak ayağa kaldırılmaya 

başlanmıştır. Payeye ait bloklar, yapay bir birleşim olmaması ve blokların büyüklükleri 

anlaşılması adına aralarında boşlukları ayarlanarak basılmış; blok aralıkları blokların 

mukavemeti ve eldeki malzemelerin özellikleri düşünülerek düzenlenmiştir. Üç boyutlu 

yazıcıdan paye kaidesi ve gövdesi birlikte basılmış, payenin baştaban kısmı ayrı basılmış ve 

sonrasında birleştirilmiştir. Baştaban bloğuna ait bloklar Ion kymationu, lesbos kymationu ve 

palmet dizileriyle bezenmiştir (Fig. 208). 

 
Fig. 208: Hadrianus Kapısı’nın paye kısımlarına ait üç boyutlu yazıcı baskıları. 

 

 Makete yönelik paye kısmının üretilmesinin ardından kemer bloklarının, ara blokların ve 

plaster sütunların olduğu kısım modellenmeye başlanmıştır. Bu süreçte gerekli bezemelerin 

sağlanabilmesi için alana gidilerek bezemeler fotogrametri metoduyla belgelenmiştir. Alanda 

kemer bloklarının özelliklerine ait veriler tekrar kontrol edilerek çizimlere ve modellemelere 



işlenmiştir. Kemer blokları önden arkaya tek blok halinde olup alın kısımlarında arşitrav dizisi 

ile benzer özellikte üç fascia, fascialar arası inci boncuk dizisi, taç kısmında Ion kymation, 

lesbos kymation, açık ve kapalı palmet dizileri işlenmiştir. Kemer bloklarının içinde ise üç 

sıra kemer kasedi ve içerisinde birbirinden farklı çiçek motifleri bulunmaktadır. Yapının 

bulunduğu alanda bir kemer bloğunun izlenebildiği üç parça görülmüş ve bu parçaların 

özellikleri kaydedilmiştir. Ağır tahribata maruz kalan bu blokların üzerinde bulunan çiçek 

tipolojisi çıkarılmaya çalışılmıştır. İzlenebilen iki çiçek tipi olmuştur. Söz konusu bu çiçek 

bezemelerinden en korunmuş olan tip fotogrametri metoduyla kaydedilmiştir. Ortaya çıkan 

fotogrametrik modelin dijital ortamda restorasyonu yapılarak kasetlerin içerisine 

yerleştirilmiştir (Fig. 209). 

 
Fig. 209: Hadrianus Kapısı kemer bloklarına ait çiçek motiflerinin iyileştirilmiş fotogrametrik modeli. 

 

Oluşturulan restitüsyon önerisinde orijinaline sadık kalınmaya çalışılmış ve blok aralıkları 

önceki çalışmada olduğu gibi derinleştirilerek baskıya hazırlanmaktadır. Plaster sütunların 

çizimleri hazırlanmış, cephedeki profiller ve silmeler restitüsyon önerisi ve eldeki veriler baz 

alınarak geliştirilmiştir. Plaster sütunların kaidesi, gövdesi, başlığı ile ara blokların 

birleşimleri ve kemer bloklarının birleşim yerleri sayısal ortamda programın içerisinde 

bulunan koordinat verileri yardımıyla eşlenerek ayarlanmıştır. Elde edilen model, 

fotogrametrik verilerin işlenmesinin ardından tekrar düzenlenecektir. Plaster sütunların 

bitkisel formlara sahip bezemeleri fotogrametri yöntemiyle sayısal olarak belgelenmektedir. 

Elde edilecek veriler işlendikten sonra halihazırdaki model üzerine yerleştirilerek baskıya 

hazır hale getirilecektir. Böylelikle maketin tamamlanmasına yönelik friz dizisi ve ayaklarda 

eksedra bölümü yapılarak maket tamamlanması hedeflenmektedir (Fig. 210). 



 
Fig. 210: Hadrianus Kapısı’nın kemer blokları ve plaster sütunlarının Wireframe ve Edged Face görünümü. 

 

Ana kütle oluşturulduktan sonra kemer alınlarındaki bezemeler tek tek düzenlenmiş, kemerin 

bulunduğu 180 derecelik yay üzerinde hizalanmıştır. 17 adet kemer bloğu diğer mimari 

elemanlarla birlikte modellenmiştir. Orijinal bloklara sadık kalınarak geliştirilen modellerin 

çizimi tamamlanmış olup, plaster sütunların yüzeyindeki bezemelerin fotogrametrik modelleri 

yapılmaktadır (Fig. 211). 

 

Fig. 211: Hadrianus Kapısı’nın kemer bloklarındaki çeşitli kymation dizileri ve çiçek motifleri.

 



Elde edilen model üzerine plaster sütunların detaylarını işlemek için fotogrametri çalışmaları 

ile katı modelleme çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Sarmallar, asma yaprakları, 

kadehler, üzüm bezemeleri fotogrametrik modeller ve alandaki bloklar göz önüne alınarak 

işlenmektedir (Fig. 212). Bu aşamanın tamamlanıp kemer hizasındaki bütün blokların 

basılması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

19 Ekim 2020 

Bugün itibarıyla Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen 12 aylık proje kapsamında taş 

eser restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlanmıştır. İlk olarak Helenistik Tapınak 

alanında 2019 yılı kazı sezonunda in-situ durumda açığa çıkartılan sütunların 

konservasyonuna başlamak yönünde çalışma planı çıkarılmıştır (Fig. 213).  

Phaselis Antik Kenti’nin kuzeybatısında, Kuzey Yerleşim-Hellenistik Akropolis olarak 

adlandırılan üst yerleşimin güney yamacında yer alan söz konusu tapınak alanında, yüzeyde 

görünen yapı elamanları ve kısmi duvar, sütun parçaları, alanın işlevi, yapının niteliği ve 

mimarisi hakkında daha fazla bilgi edinebilmek ve alanın korunması için öneri geliştirebilmek 

amacıyla 2019 yaz sezonunda belgeleme çalışmaları ile birlikte bu alanda bir araştırma-

kazısına başlanılmıştı. Bu kapsamla da ortada duran büyük kaya kütlesinin doğu tarafında yer 

alan in-situ sütun tambur ve parçaları kapsayacak şekilde bir bilimsel araştırma açması 

 
Fig. 213: 2019 Yılı Kazı Çalışmalarında Ortaya Çıkartılan Sütunlar 

 

 
Fig. 214: S1 ve S2 nolu sütunların çalışma öceki 

durumu 

Fig. 212: Plaster sütunlar ve kemer hizası blokları



açılarak her seviyede belgeleme ve envanter çalışmaları yürütülmüş ve buluntular kayıt altına 

alınmıştı (Fig. 215). 

 214 numaralı resimde de açıkça görüldüğü üzere tapınak alanındaki sütunlar bölgede yaşanan 

depremler sonucunda hem boyuna ve dikine birbirine 45° ‘lik açı yapan makaslama kırık ve 

çatlaklar göstermekte hem de tamburlar arasında yaklaşık 2 cm.lik dairesel bir yanal kaymaya 

maruz kalmışlardır. Bu sebeple 2019 yılı kazılarında, olası tahribatı önlemek adına sütunların 

kazısı tam olarak gerçekleştirilmemiştir. Konservasyon çalışmasına başlamadan önce alanda 

temizlik çalışmaları gerçekleştirilmesi ve sütunların kazısının tamamlanması gerekmiştir. Bu 

bağlamda ilk olarak S1 (Fig. 216) nolu sütunun tüm kırık ve ayrılmış parçalarının 

konservasyonunun yapabilmesi maksadıyla bu sütunun çevresinde yer alan toprak dolgu 

kaldırılmıştır (Fig.217).  

 
Fig. 216Tapınak Sütunlarının numaralandırma sırası 

 
Fig. 217: S1 nolu sütunun kazısı 

Devam eden çalışmalarda S1 sütununa ait olan, ve ana yüzeyden ayrılmış parçaların 

numaralandırma işleminin yapılmasının takiben parçalar yerinden alınmış ve temizlenmiştir 

(Fig.218-219). Henüz yerinden alınmamış parçaların dağılmaması amacıyla spanzetlerle 

sabitlenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir (Fig. 220) . 

 
Fig. 215: 2019 Yılı Araştırma Sezonu Bitiminde Tapınak Alanından Alınmış Hava Fotoğrafı 



 
Fig. 218: S1 sütununa ait 

numaralandırma 

 
Fig. 219: S1 sütununa ait 

numaralandırma 

 
Fig. 220: spanzetlerle sabitlenmesi 

işlemi 

 

20 Ekim 2020 

Bir önceki gün başlanan çalışmalara aynı bölgede devam edilmiştir. S2 olarak adlandırılan 

sütunun temizleme çalışmalarından sonra sütun üzerindeki tahrip olmuş bölümler belirlenmiş 

ve bu bölümlerde yer alan parçalar numaralandırılarak yerlerinden çıkarılmıştır. Bu işlemin 

ardından hazırlanan çift bileşenli epoksi ile bu parçaların bir kısmı tekrar orijinal yerlerine 

sabitlenmiştir. parçalar yapıştırılmadan önce bütün yapışma yüzeyleri mekanik olarak 

temizlenmiş ve aseton ile yıkanarak mikro gözeneklerin tozdan arındırılması sağlanmıştır 

(Fig.221-224). 

 
Fig. 221  

 

 
Fig. 222  

 
Fig. 223  

 
Fig. 224  

Fig.221-224: S2 üzerinde gerçekleştirilen konservasyon çalışmaları 

 

 



21 Ekim 2020 

S1, S2, ve S4 olarak adlandırılan sütun parçaları daha önceden planlan yerlerine iş makinası 

yardımıyla taşıma prosedürlerine uygun olarak yerleştirilmiştir. S1 sütununda yapılan işlem; 

iki parçadan oluşan sütunun konservasyon çalışmasını gerçekleştirmek adına üst tarafta yer 

alan parça yerinden geçici olarak alınmıştır. S2 sütununda ise o sütunun devamı niteliğinde 

olduğu belirlenen ve eserin hemen yanında bulunan sütun parçası S2 sütunun üzerine simetrik 

bir şekilde yerleştirilmiştir (Fig. 225-226). S4 sütununu oluşturan ve yerde yan yana duran iki 

büyük parça ise yine iş makinası yardımıyla ve devrildiği şekle sadık kalınarak üst üste 

konmuştur (Fig.227-228). Bu işlemlerin bitmesini takiben yine sütunların tümünde parça 

birleştirme ve gruplandırma çalışmaları devam etmiştir. 

 
Fig. 225: S2 nolu sütunun üst tamburu ile birleştirilmesi 

 
Fig. 226: S2 nolu sütunun üst tamburu ile birleştirilmesi 

 
Fig. 227: S4 nolu sütunun yerine yerleştirilmesi 

 
Fig. 228: S4 nolu sütunun yerine yerleştirilmesi 

 

22 Ekim 2020 

S1 ve S2 sütunları üzerinde devam eden çalışmalar bu gün itibarıyla yoğunlaştırılmıştır. S1 

sütununda konservasyon gereken parçaların sağlamlaştırılması ve özgün yerine tekrar 

konumlandırılması için sütunun temizlik işlemleri yapılmıştır (Fig. 229-230). S2 sütununda 

ise daha önceden hazırlanan sütuna ait parçalardan bir kısmı özgün yerlerine monte edilmiştir 

(Fig.231-232) 



 
Fig. 229: S1 sütunu konservasyon çalışmaları 

 
Fig. 230: S1 sütunu konservasyon çalışmaları 

 
Fig. 231: S2 sütunu konservasyon çalışmaları  

Fig. 232: S2 sütunu konservasyon çalışmaları 
 

23 Ekim 2020 

Bugünkü çalışmalarda S2 sütununda parça birleştirme işlemlerine devam edilmiştir (Fig.233-

234). Ayrıca S1 sütununa ait bir parça da yerine yapıştırılarak sabitlenmiştir (Fig. 235-236).   

 
Fig. 233  

Fig. 234 
 

Fig. 235 
 

Fig. 236 

Fig. 233-234: S2 sütunu konservasyon çalışmaları S2 sütunu 
konservasyon çalışmaları 

Fig. 235-236: S1 sütunu konservasyon çalışmaları 

 

24 Ekim 2020 

Bugün devam eden çalışmalar kapsamında S1 sütunu oluşturan ikinci parçasında (üst parçası) 

parça konumlandırmalarına ve yüzeyden koptuğu anlaşılan parçaların yerinden alınarak yüzey 



temizliklerinin yapılmasını takiben mevcut yerlerine yapıştırılması işlemlerine devam 

edilmiştir (Fig. 237-240). 

 
Fig. 237  

 

 
Fig. 238  

 
Fig. 239  

 
Fig. 240  

Fig. 237-240: S1 sütunu oluşturan ikinci parçasında yürütülen konservasyon çalışmaları 

 

25 Ekim 2020 

Hafta sonu tatili 

26 Ekim 2020 

Tapınak alanında devam eden çalışmalarda daha önceki günlerde çevresindeki dolgu toprağı 

alınan S3 sütununun çevresindeki toprak alındıktan sonra, bu sütunun iki parça halinde 

korunduğu, yani ortaya yakın bir konumdan kırıldığı anlaşılmıştır. Kırılan sütun bloğunun üst 

parçası iş makinası yardımıyla kaldırılmış, yapışma yüzeyleri mekanik olarak temizlenmiş, ve 

yine çift bileşenli epoksi kullanılarak (iki yapışma yüzeyine epoksi uygulanarak) bu parçalar 

birleştirilmiştir (Fig 241-242). S1 sütununun ise ikinci parçası üzerinde konservasyon 

işlemlerine bugün de devam edilmiştir (Fig. 243-244). 



 
Fig. 241: S3 sütunu konservasyon çalışmaları 

 
Fig. 242: S3 sütunu konservasyon çalışmaları 

 
Fig. 243: S1 sütunu konservasyon çalışmaları 

 
Fig. 244: S1 sütunu konservasyon çalışmaları 

27 Ekim 2020 

S1, S2 ve S3 numaralı sütunlarda kopmuş ve kırılmış parçaların kırık yüzeylerinin 

temizliklerine ve temizliği yapılan parçaların epoksi yardımıyla yerlerine sabitlenmesi 

işlemlerine devam edilmiştir (Fig. 245-246). S3 sütununu oluşturan iki büyük parçada yine 

bugün itibarıyla iş makinası yardımıyla kaldırılarak kırılma yüzeylerinden epoksi kullanılarak 

birleştirilmiştir (Fig. 247-248). 

 
Fig. 245: KOnservasyon çalışmaları  

Fig. 246: Konservasyon çalışmaları 

 
Fig. 247: S3 sütunu konservasyon çalışmaları 

 
Fig. 248: S3 sütunu konservasyon çalışmaları 

 



28 Ekim 2020 

S2, S3 ve S4 numaralı sütunlarda yüzey formunun tamamlanabilmesi ve bloklarda görsel 

bütünlüğün sağlanabilmesi amacıyla plastik onarım yapılacak eksik kısımlar tespit edilmiştir. 

bu eksik kısımlarda tümlemelerde kullanılacak kireç bağlayıcılı harcın hacim olarak büyük 

boşluklarda zamanla çatlayarak taş satıhtan ayrılmaması maksadıyla tümlemenin yapılacağı 

alanlara matkap yardımıyla ankraj delikleri açılmıştır ve bu ankraj deliklerine paslanmaz 

krom nikel çubuklar veya cam elyaf çubuklar yerleştirilmiştir (Fig. 249-250). Ayrıca 

yapılacak tümleme harcının agrega boyutu, dokusu ve renk tonu ile ilgili kararların 

alınabilmesi için çeşitli harç numuneleri hazırlanmış ve bu harç numunelerinde kullanılan 

agrega türü ve miktarı kayıt altına alınmıştır (Fig.251) 

 
Fig. 249: Ankraj delikleri açılması 

 
Fig. 250: Krom nikel çubuklar 

 
Fig. 251: Harç numuneleri 

 

29 Ekim 2020 

Tapınak alanında gerçekleştirilen söz konusu konservasyon çalışmalarının ardından, kentin 

Kuzeybatı Nekropolis alanında, yol kenarında bulunan ve olasılıkla sahile inen yolun yapımı 

aşamasında tahrip olmuş olan 3KB56, 57 ve 58 numaralı üç lahdi yerinde koruma ve 

sergilemeye yönelik bir çalışma planı çıkarılmıştır (Fig. 252). 

 
Fig. 252: Phaselis Nekropolis Alanları ve Kuzeybatı Nekropolis 

 
Fig. 253: Çalışma öncesinde lahitlerin durumu 

Modern yolun lagün tarafında yoldan 3 m içerde, kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3KB 56 

numaralı ilk lahid kapağı üzerinde korunan nadir örneklerdendir. Kuzeye bakan bir dar yüzde 

tekne ve kapakta tahrip edilerek oluşmuş kırık ve eksik bir bölüm bulunmaktadır. Teknenin 

içi taş dolgu ile kaplıdır, dış yüzey ise arazinin eğimi nedeniyle kuzey dar yüzde yarısına 

kadar taş ve toprak tabakası altındadır. Teknenin batı uzun yüzünde yer yer sıva izleri 

görülmektedir (Fig. 253). 3KB57 nolu lahit ise bunun hemen doğu yanında uzanmaktadır. 

Kuzeyden güneye doğru azalan toprak tabakası teknenin bir dar yüzünü ağız kısmına kadar 

kaplamıştır. Teknenin doğu uzun yüzünde kırık ve eksik bir bölüm vardır. Tekne ve kapak dış  



 yüzeyi yoğun liken örtüsüyle kaplanmıştır. Kapak kırık üç parça halinde teknenin üzerinde 

uzanmaktadır. Taş yüzeyi özellikle köşelerden aşınmış durumdadır. 3KB.56 ve 3KB. 57 no’lu 

mezarların yanında kuzey-güney doğrultusunda uzan 3KB.58 nolu mezarın teknesi tamamen 

parçalanmış vaziyettedir. Kapak tekne üzerinden bir miktar kaymış, kuzeyden güneye doğru 

azalan arazi eğimine uygun şekilde bir yüzü toprak tabakasının altında kalmış halde 

bulunmaktadır. Kapakta küçük kırıklar mevcut 

fakat tüme yakın oranda korunmuştur. Söz 

konusu lahitlerin bulundukları konumda teşhir 

edilebilmeleri için iş makinası (vinç) yardımıyla 

bulundukları yerden alınması ve bu alanın tesviye 

edilerek lahitlerin restorasyonlarının tamamlan-

masını takiben, lahitlerin burada uygun şekilde 

konumlandırılması işlemlerine başlanmıştır. 

Lahitlerin etrafında bulunan bitki örtüsü ve 

yığıntı toprak temizlenmiş ve lahit parçaları düz 

zemin üzerine taşınmıştır (Fig. 254). 

30 Ekim 2020 

Yol kenarında bulunan lahitlerin bulundukları konumdan alınan parçaları vinç yardımıyla 

kaldırılarak kırıldıkları yüzeylerin birleştirilebilmesi için düz alana taşınmalarını ve bu alanda 

kırık provalarının yapılmasını takiben bu kırık parçaların birleştirme işlemlerine başlanmıştır. 

Büyük parçaların tümünde birleştirme işleminin yatay yüklere dayanabilmesi için paslanmaz 

krom nikel donatılar kullanılmış, ve bu çubuklar matkap yardımıyla açılan deliklere 

yerleştirilmiştir. Sonrasında bu çubukların yuvalarına ve yapışma yüzeylerine epoksi 

uygulanarak parçaların birleştirilme işlemi tamamlanmıştır (Fig.255-258). 

 
 

 
 

 

 

Fig. 255-258: Kuzeybatı Nekropolis Çalışmaları 

 

31 Ekim 2020 

Yol kenarında bulunan lahitlerin kırık parçalarının birleştirilme işlemlerine devam edilmiştir. 

Büyük parçaların tümünde birleştirme işleminin yatay yüklere dayanabilmesi için paslanmaz 

krom nikel donatılar kullanılmış ve bu çubuklar matkap yardımıyla açılan deliklere 

yerleştirilmiştir. Çubukların yuvalarına ve yapışma yüzeylerine epoksi uygulanarak parçaların 

birleştirilme işlemleri tamamlanmıştır (Fig.259-261) 

 
Fig. 254: Konservasyon çalışması 

Fig. 255 

Fig. 256 Fig. 257 

Fig. 258 



 
Fig. 259  

 

 
Fig. 260  

 
Fig. 261 

 
 
 
Fig. 259-261: Kuzeybatı Nekropolis Çalışmaları 

 

1 Kasım 2020 

Hafta sonu tatili 

2 Kasım 2020 

Kuzeybatı Nekropolis alanı içinde yol kenarında bulunan lahitlerin bulundukları konumda 

sergilenebilmeleri için sergilenecekleri alan asfalt yolla aynı seviyeye getirilecek şekilde 

tesviye edilmiştir. Bu tesviye alanını oluşturmak için moloz taş, toprak ve son katmanda da 

kum kullanılmıştır. Lahitlerin üzerine yerleştirileceği zemin hazırlandıktan sonra lahitler bu 

zemin üzerinde eşit arlıklarla konumlandırılarak son pozisyonlarına getirilmiştir (Fig. 262-

263).  

 
Fig. 262: Zemin düzeltme çalışmaları  

Fig. 263: Zemin düzeltme çalışmaları 
 



3 Kasım 2020 

Tapınak alanına üst yamaçtan yuvarlanmış olan yekpare kaya kütlesinin kırılabilmesi için 

matkap yardımıyla 1 mt derinliğinde ve 32-34 mm çapında delikler açılmıştır. bu kaya 

kütlesinin kırılarak alandan parçalar halinde uzaklaştırılabilmesi kazı çalışmalarının bu 

kütlenin olduğu alana doğru devam ettirilebilmesi için gereklidir (Fig 264-266). Fakat bu 

girişim şu an için kayayı kırmak hususunda yeterli olmamıştır. 

 

Fig. 264: Tapınak Alanı üzerindeki kayalar 

 

 
Fig. 265: Tapınak Alanı üzerindeki Kayanın parçalanmasına 

yönelik çalışmalar 

 
Fig. 266: Tapınak Alanı üzerindeki Kayanın parçalanmasına 

yönelik çalışmalar 

 

4 Kasım 2020 

Kuzeybatı nekropolünde bulunan ve konservasyonları tamamlanan lahitler hazırlanan tesviye 

zemini üzerine ölçülendirilmiş aralıklarla ve hizalı olarak yerleştirilmiştir (Fig. 267-268).  



 
Fig. 267 

 
Fig. 268 

 

Aynı gün içinde Phaselis ana caddesi üzerinde bulunan mimari blokların ve yazıtlı kaidelerin 

de teşhir amaçlı konumlandırılmalarıyla ilgili tespit çalışmalarına başlanmış ve bu bloklar 

uygun zeminler seçilerek bu zeminlere ölçülü ve hizalı olarak konumlandırılmaya başlamıştır 

(Fig. 269-270). 

 
Fig. 269: Ana Cadde Çalışmaları 

 
Fig. 270: Ana Cadde Çalışmaları 

5 Kasım 2020 

Phaselis ana caddesi üzerinde 

bulunan yazıtlı heykel kaideleri 

üzerinde parça arama ve yeri 

belirlenen kırık parçalarda birleştirme 

işlemlerine devam edildi. Bir birine 

ait olduğu anlaşılan büyük ebatlı 

gövde parçalarında paslanmaz krom 

nikel donatı kullanılarak birleştirme 

işlemleri yapılmıştır (Fig. 271-272).  

Ayrıca ayağı kaldırılması planlanan 

bir sütunun da gövdesinde zemine 

basan kısımda statik olarak 

dengesizlik yaratacak miktarda kırık ve eksi olduğu görülmüş, ve bu kısım kireç harcıyla 

tümlenmiştir (Fig. 273). 

 

 

Fig. 271-272: Yazıt birleştirme 
çalışmaları 

 

Fig. 272 



 

6 Kasım 2020 

Phaselis ana caddesi üzerinde belirlenen alanlara 

konulacak olan yazıtlı heykel kaidelerinin ve 

sütunların oturacağı zeminlere tesviye amacıyla 

blokaj harcı uygulanmıştır. Ayrıca kırık parçalarda 

temizlik ve parça arama işlemlerine devam 

edilmiştir (Fig. 274-275). 

 

 

Fig. 274: Anacaddede blokaj harcı uygulaması 

 

Fig. 275: kırık parçalarda temizlik ve parça arama işlemleri 

7 Kasım 2020 

Phasalis ana caddesi üzerinde bulunan yazıtlı heykel kaideleri üzernde parça arama ve yeri 

belirlenen kırık parçalarda birleştirme işlemlerine devam edildi (Fig. 276-277). 

 

Fig. 276: Ana Cadde üzerindeki Yazıtlarda tamlama 
 

Fig. 277: Ana Cadde boyunca yer alan sütunların 
sağlamlaştırılması 

 

 

Fig. 273: Sütun Tümleme 



8 Kasım 2020 

Hafta Sonu Tatili 

9 Kasım 2020 

Ana Cadde üzerinde yer alan ve yeri belirlenen kırık parçaların yapıştırılması işlemlerine 

devam edilmiştir (Fig. 278-279). Ayrıca zemine oturan kaide kısmı kırılmış olan bir adet 

yazıtlı heykel kaidesinin zemininin kireç harcıyla tümlenebilmesi için harcın uygulanacağı 

alana paslanmaz donatılarla ankraj yapılmıştır (Fg. 280-281). Bu işlemde harçla tümlenen 

alanda, kaidenin kütlesinin bu zemin alanına yaratacağı basınçla tümleme harcının 

kırılmaması, yani tümleme harcının basınca karşı daha mukavemetli olması hedeflenmiştir. 

 
Fig. 278 

 
Fig. 279 

 
Fig. 280 

 
Fig. 281 

Fig. 278-279: Kırık parçaların yapıştırılması Fig. 280-281: Paslanmaz donatılarla ankraj İşlemi 

10 Kasım 2020 

Ana Cadde üzerinde bulunan yazıtlı heykel kaideleri üzerinde parça arama ve yeri belirlenen 

kırık parçalarda birleştirme işlemlerine devam edildi. Bu bağlamda Akalissoslular’ın 

İmparator Hadrianus’u onurlandırdıkları yazıt üzerinde çalışmalar yürütüldü. AC-9 numaralı 

söz konusu yazıt tüm olarak dikili olmasına karşın üç yerinden derin kırıklara sahiptir. Önceki 

dönem çalışmalarında bir şekilde birleştirilmiş olan söz konusu üç parça üzerinde yeniden 

sağlamlaştırma çalışması yapılmış ve büyük ebatlı söz konusu gövde parçalarında paslanmaz 

krom nikel donatı kullanılarak birleştirme işlemleri yapılmıştır (Fig. 282-284). 

 
Fig. 282 

 
Fig. 283 

 
Fig. 284 

Fig 282-284: AC-9 Nolu yazıtta konservasyon çalışmaları 

11 Kasım 2020 

Ana cadde üzerinde bulunan yazıtlı heykel kaideleri üzerinde parça arama ve yeri belirlenen 

kırık parçalarda birleştirme işlemlerine devam edildi. Bir birine ait olduğu anlaşılan büyük 

ebatlı gövde parçalarında paslanmaz krom nikel donatı kullanılarak birleştirme işlemleri 

yapılmıştır. Bu bağlamda sağlamlaştırılan bir stel ile AC-4 nolu yazıt Ana cadde üzerinde 

sağlamlaştırılan zeminlere yerleştirilmişlerdi (Fig. 285-288). 



 

Fig. 285: Ana Cadde çalışmaları 

 

Fig. 286: Ana Cadde çalışmaları 

 

Fig. 287:  Ana Cadde çalışmaları 

 

Fig. 288: AC-4 Yazıtın Sağlam Zemine yerleştirilmesi 

12 Kasım 2020 

Ana Cadde üzerinde düzenleme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda AC-3 numaralı 

yazıt ile AC-22 numaralı yazıtlı stel de, ana cadde üzerinde sağlamlaştırılan zeminlere 

yerleştirilmişlerdir (Fig. 289-290). 

 

Fig. 289: AC-3 nolu yazıtın yerleştirilmesi 
 

Fig. 290: AC-22 nolu yazıtlı stelin yerleştirilmesi 

 



 13 Kasım 2020 

Ana Cadde üzerinde yer alan yazıtlar, steller ve sütunların düzenlenip sağlamlaştırılması 

çalışmalarının ardından Kuzeydoğu Nekropolis alanının başlangıcında yer alan 3KD.L1 ve 2 

nolu lahitler üzerinde bir çalışma yürütülmesi planlanmıştır. Bunlardan 3KD.L1 nolu lahit 

Kuzeydoğu Nekropolis alanının başlangıcında, hemen sahilin yukarısında özellikle sahilde 

denize girip oturan turistler için tehlike oluşturabilecek bir konumda yer almaktadır. Örme bir 

oda mezarın üzerine konumlandırılmış lahit her an aşağıya, sahile düşebilecek bir tehlike arz 

etmektedir. Lahdin üçgen çatılı kapağı da ikiye kırık vaziyettedir ve bir parçası da lahdin içine 

düşmüştür. Sahilin bu alanında kışın oluşan dalgalar, Kuzeydoğu Nekropolis alanının yavaş 

yavaş denize doğru çekilmesine neden olmaktadır. Bu bakımdan kenti ziyaret edenler için 

tehlike arz eden bu duruma müdahale etmek elzem görünmektedir. Bu bağlamda lahit ve 

kapağının güvenli alana çekilmesi ve kırık parçalarının tasnif edilmesi işine girişilmiştir (Fig. 

291-292). 

 
Fig. 291: 3KD.L2 nolu lahdin Tasviye edilmesi 

 
Fig. 292: 3KD.L2 nolu lahdin Tasviye edilmesi 

3 KD.L1 nolu lahit ise denizin dalgaları dolayısıyla kıyıdan 5 metre kadar denizin içine 

sürüklenmiş durumdadır. Söz konusu lahdin de denizden çıkarılmasına yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Boyutları ve materyali açısından kentteki diğer lahitlerden daha anıtsal ve 

özenli yapılmış olan söz konusu lahid, uzun sürelerdir denizin içinde bulunduğu için 

neredeyse tamamen çakıla gömülmüş ve içi de çakılla dolmuş vaziyettedir (Fig. 293-294).  

 
Fig. 293: 3KD.L1 nolu lahdin denizden çıkarılması 

 
Fig. 294: 3KD.L1 nolu lahdin denizden çıkarılması 

14 Kasım 2020 

Kuzeydoğu Nekropolis alanı üzerinde, kent ziyaretçileri için tehlike eden konumundan 

güvenli bir alana taşınan 3KD.L2 nolu lahde ait parçalar önceki gün taşındıkları alanda 



birleştirilmeye başlandı. Lahde ait olan iki parça halindeki kapak paslanmaz donatı ve epoksi 

ile birleştirildi (Fig. 295-296).  

 
Fig. 295: 3KD.L2 nolu lahdin kapağının konservasyonu 

 
Fig. 296: 3KD.L2 nolu lahdin kapağının konservasyonu 

Bugün ayrıca ana cadde üzerinde bulunan AC-8 nolu yazıt üzerinde çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Alttan ve üstten profillendirilmiş olan söz konusu yazıtlı heykel kaidesi, 

üstten 2. ve 5. satırlar arasında, ortadan sola doğru aşağı inecek şekilde kırılmış durumdadır. 

Söz konusu heykel kaidesi de paslanmaz donatı ve epoksi ile birleştirilmiştir (Fig 297-298). 

 

Fig. 297: İkiye kırılmış AC-8 nolu yazıt 
 

Fig. 298: AC-8 nolu yazıtın konservasyonu 

 15 Kasım 2020 

Hafta Sonu Tatili 

16 Kasım 2020 

Kuzeydoğu Nekropolis alanı üzerinde, kent ziyaretçileri için tehlike eden konumundan 

güvenli bir alana taşınan 3KD.L2 nolu lahde ait önceki gün taşındıkları alanda birleştirilmeye 

başlanan parçalarına ait çalışmalara devam edilmiş ve oldukça tahrip olmuş olan lahit teknesi 

birleştirilmeye çalışılmıştır (Fig. 299-301). 



 
Fig. 299 

 
Fig. 300 

 
Fig. 301 

 

Fig. 299-301: 3KD.L2 Nolu lahit teknesine ait parçaların sağlamlaştırma ve birleştirme 
çalışmaları 

Bugün itibarıyla Hellenistik Tapınak’ta konservasyonu yapılan sütunların önünde, doğu yönlü 

uzanan alanda, tapınağın pronaos önü düzenlemesini anlamak için bir kazı yapılması 

planlanmış ve bu doğrultuda alanın karelajlaması gerçekleştirilmiştir (Fig. 302). 

 

Fig. 302: Hellenistik Tapınak Alanı Dijital Karelajı 

 

 



17 Kasım 2020 

Kuzeydoğu Nekropolis alanı üzerinde, kent ziyaretçileri için tehlike eden konumundan 

güvenli bir alana taşınan 3KD.L2 nolu lahdin teknesine ilişkin yürütülen sağlamlaştırma ve 

birleştirme çalışmalarına devam edilmiştir. 

 
Fig. 303  

Fig. 304 
 

Fig. 305 

Fig. 303-305: 3KD.L2 Nolu lahit teknesine ait parçaların sağlamlaştırma ve birleştirme çalışmaları 

Hellenistik Tapınak Çalışmalarına devam edilmiştir. Hellenistik Tapınağın hem plan olarak 

daha anlaşılır hale gelmesi hem dönem olarak yapım aşamasının anlaşılması hem de kullanım 

evreleri hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Nitekim alana kurulan 

karelaja bağlı kalınarak belgeleme ve tespit çalışmaları da sürdürülmüştür (Fig.306). 

 

Fig. 306: C1-C2/1C Açması Karelaj Üzerinde Görünümü 

18 Kasım 2020 

Bugün itibarıyla Hadrianus Kapısında çalışmalara başlanmıştır. İlk olarak ayak kaidelerini 

oluşturan bloklarda meydana gelen kaymaların düzeltilmesi ve bu ayak kısmını oluşturan 



blokların kırık parçalarının yerinden alınarak birleştirilmesi işlemlerine başlanmıştır. Ayrıca 

alanda bulunan ve caddenin geçiş güzergahında bulunan bazı bloklar da uygum bir alana 

taşınmıştır (Fig. 307-310). 

 

Fig. 307 

 

Fig. 308 

 

Fig. 309 

 

Fig. 310 

Fig. 307-310: Hadrianus Kapısı Konservasyon ve Restorasyıon Çalışmaları 

Hellenistik Tapınak Çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 311).  

 
Fig. 311:  C1-C2/1C Açmasının Hava Fotoğrfı 

İki aşamada gerçekleştirilmesi planlanan kazıların ilk aşamasını C1-C2/1C açmalarının kazısı 

oluşturmuştur. İlk aşamada 7.75 x 5.50 m olarak belirlenen alan kazılarak tapınağın giriş 

kısmı açığa kavuşturulmuştur. C1-C2/1C açmasında tamamen akıntı tabaka olan alanın ayrıca 



yamaç olmasından dolayı en yüksek kısmında 1.60 m derinleşmeye gidilmişken güney 

istikamete doğru bu derinlik 0.60 m’ye kadar düşmüştür. İlk aşamada yapılan kazılarda C1-

C2/1C’de herhangi bir buluntuya rastlanılmamış olup sadece seviye düşürülerek tapınağın 

stylobat seviyesine eşitlenmiştir 

19 Kasım 2020 

Bölgede yaşanan yoğun yağmur yağışı nedeniyle alanda çalışma yapılamamıştır. 

20 Kasım 2020 

Hadrianus Kapısı’nın ayak kaidelerini oluşturan bloklarda meydana gelen kaymaların 

düzeltilmesi ve bu ayak kısmını oluşturan blokların kırık parçalarının yerinden alınarak 

birleştirilmesi işlemlerine devam edilmiştir. Ayrıca ayak kaielerinin önünde bulunan basamak 

bloklarında tespit edilen kırık parçalara da müdahale edilmiştir (Fig 312). 

 
Fig. 312: Hadrianus Kapısı Çalışmaları 

Hellenistik Tapınak Alanı çalışmaları bugün alanın çamur olması dolayısıyla 

gerçekleştirilememiştir. 

 21 Kasım 2020 

Hadrianus Kapısı’nın ayak 

kaidelerini oluşturan bloklarda 

meydana gelen kaymaların 

düzeltilmesi ve bu ayak kısmını 

oluşturan blokların kırık 

parçalarının yerinden alınarak 

birleştirilmesi işlemlerine devam 

edilmiştir (Fig. 313). 

Hellenistik Tapınak çalışmalarında 

C1-C2 açmasının, batı yönünde, 

sütunlara doğru genişletilmesine karar verilmiştir. Böylece 2020 yılı Helenistik Tapınak 

kazılarının ikinci aşamasını B4/1C açmasının oluşturması planlanmıştır (Fig. 314). 

 

Fig. 313:  Hadrianus Kapısı Çalışmaları 



 

Fig. 314: Hellenistik Tapınak Açma Karelajı 
22 Kasım 2020 

Hadrianus Kapısı’nın ayak kaidelerini oluşturan bloklarda meydana gelen kaymaların 

düzeltilmesi ve bu ayak kısmını oluşturan blokların kırık parçalarının yerinden alınarak 

birleştirilmesi işlemlerine devam edilmiştir (Fig. 315). 

 
Fig. 315: Hadrianus Kapısı Çalışmaları 

 Hellenistik Tapınak’ta, 

pronaos ve hinterlandında 

başlatılan çalışmalara devam 

edilmiştir. B4/1C açması 

oluşturularak tapınağın sü-

tunları ve hinterlandı tama-

men kazılarak zemin eşitlen-

miştir. Karelaj da referans 

alınarak toplamda B4-C1-C2 

/ 1C karelerini kapsayan 15 

x 5.50 m’lik alan kazılarak 

tapınağın pronaos ve hinter-

landı tamamen ortaya çıkar-

tılmıştır (Fig. 316). 

 

 

 
Fig. 316:  Pronaos ve Hinterlandı Kazı Sonrası Genel Görünümü 



23 Kasım 2020 

Hadrianus Kapısı’nın ayak kaidelerini oluşturan bloklarda meydana gelen kaymaların 

düzeltilmesi ve bu ayak kısmını oluşturan blokların kırık parçalarının yerinden alınarak 

birleştirilmesi işlemlerine devam edilmiştir (Fig. 317). 

 

Fig. 317: Hadrianus Kapısı Çalışmaları 

Söz konusu C1-1C karesi kuzeybatı köşede duvar ile sütun çevresinde yapılan kazılarda çok 

sayıda metal çivi ve metal obje de ele geçmiştir (Fig.318). Ele geçen metal çivilerden yola 

çıkarak da bu alanda ahşap bir düzenleme yapıldığı düşünülmektedir. Alanda ele geçen metal 

çivi ile objelerin yanı sıra münferit olarak minimal boyutta heykel sütünce parçası ve pişmiş 

toprak kap formları da ele geçmiştir (Fig.319).  

 
Fig. 318: Tapınak Kazısından Ele Geçen Çivi ve 

Metal Objeler 

 
Fig. 319: Sütünce ve Kabartmalı Pişmiş Toprak Kap Parçası 

Ayrıca Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika kökenli bazı ticari amphora dipleri de 

kazılar sonucunda ortaya çıkartılmıştır (Fig.320). Tüm bu buluntu grubuna bakıldığı zaman; 

MÖ I. yüzyıl ile MS II. yüzyıl arasına tarihlendikleri görülmektedir.      



 
Fig. 320: Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika Kökenli Ticari Amphora Dipleri 

24 Kasım 2020 

Hadrianus Kapısı’nın ayak kaidelerini oluşturan bloklarda meydana gelen kaymaların 

düzeltilmesi ve bu ayak kısmını oluşturan blokların kırık parçalarının yerinden alınarak 

birleştirilmesi işlemlerine devam edilmiştir (Fig. 321). 

 
Fig. 321: Hadrianus Kapısı Çalışmaları 

Helenistik Tapınak 

Çalışmaları kapsamında 

Pronaosun hinterlandının 

kazılması ve ortaya 

çıkartılması ile birlikte B4-

1C karesinin kuzeybatı 

köşesinde 2.20 x 1.5 m 

ölçülerinde 0.60 m 

deriliğinde küçük boyutlu 

bir sondaj açılmıştır (Fig. 

322).  Bu sondaj sayesinde 

tapınağın stylobatı ve 

krepisleri ortaya 

çıkartılmıştır. Stylobatın 

devamında iki basamaklı krepis de gün yüzüne çıkartılmıştır. Sondaj itibari ile üçüncü 

basamak için herhangi bir derinleşmeye gidilmemiş olup bu sondaj da burada 

sonlandırılmıştır (Fig 323).  

 
Fig. 322:  Pronaos ve Hinterlandı Kazı Çalışmaları 



 

Fig. 323: Pronaosda Açılan Sondajın Detay ve Genel Görünümleri 

Ayrıca söz konusu sondaj kazısında iki parça halinde toplamda üç adet kolosal heykele ait 

ayak parmakları ele geçmiştir (Fig. 324). 

 

Fig. 324: Sondajda Ele Geçen Kolosal Heykel Parmakları 

 



25 Kasım 2020 

Hadrianus Kapısı’nın ayak kaidelerini oluşturan bloklarda meydana gelen kaymaların 

düzeltilmesi ve bu ayak kısmını oluşturan blokların kırık parçalarının yerinden alınarak 

birleştirilmesi işlemlerine devam edilmiştir (Fig. 325). 

 

Fig. 325: Hadrianus Kapısı Çalışmaları 

Helenistik Tapınak alanında söz konusu sondaj açmasının kazılmasıyla birlikte tapınağın en 

kuzey ucunda sütuna dayandırılmış şekilde doğu 

istikamete doğru uzanan duvar sırası ortaya çıkmıştır. 

Yaklaşık 2 m uzunluğunda 1.5 m yüksekliğinde 

korunmuş şekilde ortaya çıkan duvar sırası, kazı 

karelajının dışına doğru ilerlediği izlenmektedir 

(Fig.326).  

Doğu Roma Dönemi’nde dış düzenlemeye maruz 

kaldığı, yapıya ait bazı blok ve sütunların yine bu çevre 

düzenlemesinde devşirme olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Ayrıca buluntulardan yola çıkarak da 

Roma Dönemi’nde bu alanda bir yapılaşma 

izlenebildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat 

alanda yapılan kazılarda şuan için yapının dönemsel inşa 

evresine ve kullanım evresi hakkında kesin veriler 

sağlanamamaktadır. Bu nedenlerden ötürü Hellenistik 

Tapınakta çalışmalar devam etmektedir. İleriki yıllarda 

 
Fig. 326:  Pronaosta Ortaya Çıkan Duvar 

Sırası ve Kesit Çizimi 



yapılacak olan kazı ve araştırmalarda bu bilinmezliklerin açığa kavuşturulacağı 

düşünülmektedir. 

26 Kasım 2020 

Hadrianus Kapısı’nın ayak kaidelerini oluşturan bloklarda meydana gelen kaymaların 

düzeltilmesi ve bu ayak kısmını oluşturan blokların kırık parçalarının yerinden alınarak 

birleştirilmesi işlemlerine devam edilmiştir. Ayrıca kırılmış ya da aşınmış kısımlarda da 

plastik onarımlara başlanmıştır (Fig. 327). 

 

Fig. 327: Hadrianus Kapısı Çalışmaları 

27 Kasım 2020 

Hadianus Kapısı çalışmaları kapsamında ayağı oluşturan blokların aralarındaki boşluklar ve 

blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü sağlayabilmek 

adına yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalarda blokaj görevi görmesi 

için belli ebatlarda taşlarla söz konusu boşluklar doldurulmuş sonrasında bu blokaj 

katmanının üstü kireç bağlayıcılı harç ile tümlenmiştir. Gövde formlarının algılanabilmesi için 

orijinal kısımlarda gözlemlenen kabartma ve desenler, simetrik karşılıklarına kireç harcıyla 

tekrarlanmıştır. Tümleme yapılacak derin boşluklarda, bu tümlemenin yüzeyden ayrılmaması 

içinse paslanmaz çubuklar taşa ankre edilmiş ve bu ankrajlar epoksi ile taşa sabitlenmiştir. 

yine bu çubukların arasında bu çubukları birbirine bağlamak için paslanmaz tel kullanılmıştır 

(Fig. 328). 



 

Fig. 328: Hadrianus Kapısı Çalışmaları 

28 Kasım 2020 

Hadianus Kapısı çalışmaları kapsamında ayağı oluşturan blokların aralarındaki boşluklar ve 

blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü sağlayabilmek 

adına yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 329). 

 
Fig. 329: Hadrianus Kapısı Çalışmaları 

 



2020 yılı kazı sezonunun başından itibaren, Helenistik Tapınak alanında, yukarıdaki kayalık 

alandan düşmüş olan iki büyük kayanın tapınak alanı üzerinden kaldırılması çalışmaları 

sürdürülmüştür. Bugün itibarıyla söz konusu iki kaya da güvenli bir şekilde parçalanarak 

alandan alınmıştır (Fig. 330). Bu durum Helenistik Tapınak’ta bundan sonraki kazı 

sezonlarında daha güvenlir şekilde kazı çalışmaları yürütülmesine katkı sağlayacaktır.  

 
Fig. 330: Yamaçtan Koparak Gelen Kayaların Alandan Kaldırılmadan Önceki ve Sonraki Hali 

 

29 Kasım 2020 

Hadianus Kapısı çalışmaları kapsamında ayağı oluşturan blokların aralarındaki boşluklar ve 

blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü sağlayabilmek 

adına yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 330). 



 

Fig. 331: Hadrianus Kapısı Çalışmaları 
30 Kasım   

Yoğun yağış nedeniyle çalışılamamıştır. 

1 Aralık 2020 

Hadrianus Kapısı’nda, kapının in-situ konumdaki ayaklarını oluşturan blokların aralarındaki 

boşluklar ve blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü 

sağlayabilmek adına yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 332). 

 

Fig. 332: Hadrianus Kapısı tümleme çalışmaları 

 

 



2 Aralık 2020 

Hadrianus Kapısı’nda, kapının in-situ konumdaki ayaklarını oluşturan blokların aralarındaki boşluklar 
ve blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü sağlayabilmek adına 
yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir. Aynı şekilde hadrian takının önünde bulunan 
merdiven basamaklarını oluşturan bloklarda da tümleme ve birleştirme çalışmalarına devam 
edilmiştir (Fig. 333). 

 

Fig. 333: Hadrianus Kapısı tümleme çalışmaları 

3 Aralık 2020 

Hadrianus Kapısı’nda, kapının in-situ konumdaki ayaklarını oluşturan blokların aralarındaki boşluklar 
ve blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü sağlayabilmek adına 
yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 334). 

 

Fig. 334: Hadrianus Kapısı tümleme çalışmaları 

 



4 Aralık 2020 

Hafta sonu tatili 

5 Aralık 2020 

Hadrianus Kapısı’nda, kapının in-situ konumdaki ayaklarını oluşturan blokların aralarındaki 

boşluklar ve blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü 

sağlayabilmek adına yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 335). 

 

Fig. 335: Hadrianus Kapısı tümleme çalışmaları 

6 Aralık 2020 

Hadrianus Kapısı’nda, kapının in-situ konumdaki ayaklarını oluşturan blokların aralarındaki 

boşluklar ve blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü 

sağlayabilmek adına yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 336). Ayrıca 

Phaselis ana caddesi üzerinde bulunan yazıtlı taşlardan öncesinde bir araya getirilmiş olan bir 

adet yazıtın eksik bölümlerinin kireç bağlayıcılı harç kullanılarak tümlenmesi çalışmalarına 

devam edilmiştir (Fig. 337). 

 

Fig. 336: Hadrianus Kapısı tümleme çalışmaları 

 

Fig. 337: Yazıt tümleme çalışması 

 



7 Aralık 2020 

Hadrianus Kapısı’nda, kapının in-situ konumdaki ayaklarını oluşturan blokların aralarındaki 

boşluklar ve blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü 

sağlayabilmek adına yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 338). 

 

Fig. 338: Hadrianus Kapısı tümleme çalışmaları 

8 Aralık 2020 

Hadrianus Kapısı’nda, kapının in-situ konumdaki ayaklarını oluşturan blokların aralarındaki 

boşluklar ve blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü 

sağlayabilmek adına yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 339). Ayrıca 

Phaselis ana caddesi üzerinde bulunan yazıtlı taşlardan öncesinde bir araya getirilmiş olan bir 

adet yazıtın eksik bölümlerinin kireç bağlayıcılı harç kullanılarak tümlenmesi çalışmalarına 

devam edilmiştir (Fig. 340). 

 

Fig. 339: Hadrianus Kapısı tümleme çalışmaları 
 

Fig. 340: Yazıt tümleme çalışması 

9 Aralık 2020 

Hadrianus Kapısı’nda, kapının in-situ konumdaki ayaklarını oluşturan blokların aralarındaki 

boşluklar ve blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü 

sağlayabilmek adına yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca Hadrian takına 

ait olduğu bilinen ve alanda tasnifi yapılmış blokların bazılarında parça birleştirme işlemleri 

yapılmıştır (Fig. 341). 



 

Fig. 341: Hadrianus Kapısı tümleme çalışmaları 

10 Aralık 2020 

Hadrianus Kapısı’nda, kapının in-situ konumdaki ayaklarını oluşturan blokların aralarındaki 

boşluklar ve blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü 

sağlayabilmek adına yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 342). 

 

Fig. 342: Hadrianus Kapısı tümleme çalışmaları 

11 Aralık 2020 

Hadrianus Kapısı’nda, kapının in-situ konumdaki ayaklarını oluşturan blokların aralarındaki 

boşluklar ve blokların kırılma sonucu amorf hale gelen bölümlerinde görsel bütünlüğü 

sağlayabilmek adına yapılan tümleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 343). Ayrıca 

Phaselis ana caddesi üzerinde bulunan yazıtlı taşlarda ve sütunlarda eksik bölümlerinin kireç 

bağlayıcılı harç kullanılarak tümlenmesi çalışmalarına devam edilmiştir (344). Yine cadde 

üzerinde bulunan yazıt ve mimari bloklarda lokal yüzey temizlikleri de yapılmıştır. 



 

Fig. 344: Yazıt tümleme çalışmaları 

12 Aralık 2020 

Hadrianus Kapısı’nın ayak bloklarında kireç harcı ile yapılan tümlemeler üzerinde detay 

çalışmaları ve düzeltme işlemleri yapılmıştır. Aynı gün içinde ana cadde üzerinde bulunan 

yazıtlarda ve mimari bloklarda da tümleme ve temizlik çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 

345). 

 

 

Fig. 343:  Hadrianus Kapısı tümleme çalışmaları 

 

Fig. 345: Hadrianus Kapısı ve Yazıt tümleme çalışmaları 



13 Aralık 2020 

Hafta sonu tatili 

14 Aralık 2020 

Aşırı yağış nedeniyle sahada çalışma yapılamamıştır. 

15 Aralık 2020 

Antik kentin içinden geçen asfalt ulaşım yolunun üstünde Kuzeybatı nekropolis alanı olarak 

adlandırılan alanda bulunan ve yol kenarında bulunan lahitlerin, belirlenen eksik kısımlarında 

tümleme yapılmıştır (Fig.346). Aynı şekilde tapınak alanında bulunan sütunlarda da eksik 

kısımlar kireç harcıyla tümlenmiştir (Fig. 347). 

 

Fig. 346: Lahit Tümleme çalışması 

 

Fig. 347: Sütun tümleme .alışması 

16 Aralık 2020 

Tapınak alanında bulunan sütunlarda ve kuzey nekropolü olarak adlandırılan alanda bulunan 

bir adet lahitte tümleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 348).  

 
Fig. 348: Sütun ve lahit tümleme çalışmaları 

 



Ayrıca kuzey liman alanında önceki günlere denizden çıkarılan lahit teknesinin ona ait olduğu 

anlaşılan ve kazı evinde bulunan kabartmalı kapağı, kazı evinden alınarak söz konusu lahitin 

olduğu alana taşınmış ve lahitin üzerine yerleştirilmiştir (Fig. 349). 

 
Fig. 349: Kazı evinde sergilenen lahit kapağının kendi teknesi üzerine yerleştirilmesi 

 

17 Aralık 2020 

Önceki günlerde yapıştırmaya hazır hale getirilen bazı blokların birleştirilmesi ve yapıya ait 

bazı bloklarında alanda tasnif edilmesi işlemleri yapılmıştır (Fig. 350). 

 
Fig. 350: Hadrianus kapısı çalışmaları 

 

 



18 Aralık 2020 

Konservasyon ve Restorasyon çalışmaları boyunca yapılan işlerle ilgili sahada genel kontrol ve 

tetkiklerde bulunulmuştur. Çalışılan alanlarda temizlik yapılarak kullanılan malzemeler sahadan 

taşınmıştır. Eksik görülen bazı tümlemelerde rötuş işlemleri yapılmış ve son kontrollerin ardından 

sahadaki çalışmalara son verilmiştir.  

19-20 Aralık 2020 

Raporların Hazırlanması. 
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