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Bu 2018 sezonundaki kazı ve araştırma çalışması moloz dolgu altında kalmış olan diazomayı
yıkıntı halindeki görünümünden arındırarak yapı taşlarını yerinde düzenleyerek okunabilir bir
duruma getirmek ve ileriki aşamada duvarlarının sağlamlaştırılması ve desteklenmesi için bir
ön çalışma yapmak, ziyaretçiler içinde mevcut durumu iyileştirmektir.

Antik Phaselis kentinde 1980 ve 1990 larda Cevdet Bayburtluoğlu ve Antalya Müzesi
tarafından yürütülen kazı ve düzenleme çalışmaları kapsamında antik tiyatroda da kısmı
düzenleme ve kazı çalışmaları yapılmıştır.

Kazı raporlarından ve yerindeki gözlemlerden anlaşıldığı üzere bu çalışma daha çok tiyatroya
ulaşım, sahne binası ve orkestrada alanı üzerinde yoğunlaşmıştır. Tiyatro genelinde bitki ve
ağaç temizliği orkestrada ise kazı ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

Bu düzenleme çalışmalarında bazı yapı elemanları alanda sergilenmek üzere bırakılmış
herhangi bir sağlamlaştırmaya gidilememiştir. Ancak uzun bir zaman aralığından sonra
yapılan çevre düzenlemesi ve seyir yolu ile de bugünkü halini almıştır.

Bu düzenleme sırasında Tiyatronun üst seyirci yürüme yolu- diazoma ve arkasındaki
duvarlara müdahale edilmeyip yıkıntı halinde bırakılmış zamanla çözülen moloz taş örgü ve

akropolden akıp gelen toprak dolgu burada küçük tepeler oluşturmuş bitki ve ağaçlar
büyümeye devam etmiş, diazoma moloz-toprak dolgu altında kalmıştır.

Tiyatroya yapılan ahşap yürüme yolu ve seyir platformu ile ise yapıya gelen yerli ve yabancı
ziyaretçiler tiyatronun her noktasını keşfetme dürtüsü ile sahne binasının üstü gibi oldukça
tehlikeli yerlere, oturma sıralı aşağıya doğru kaymış caveadan yukarı diazomaya kadar her
yere ulaşabilmektedirler.

Bu 2018 sezonundaki kazı ve araştırma çalışması moloz dolgu altında kalmış olan diazomayı
yıkıntı halindeki görünümünden arındırarak yapı taşlarını yerinde düzenleyerek okunabilir bir
duruma getirmek ve ileriki aşamada duvarlarının sağlamlaştırılması ve desteklenmesi için bir
ön çalışma yapmak, ziyaretçiler içinde mevcut durumu iyileştirmektir.
Bu kazı ve düzenleme çalışmasına paralel olarak açılan alanların dijital görsel belgelemeler
ile rölöve çizim ve tespitlerin yapılması (plan, kesit görünüş ve detaylar) daha önce yapılan
projelendirme çalışmaların kontrol edilmesi ve düzeltilmesi ve güncellenmesi
öngörülmektedir.

Tiyatroda geçmişte yapılan kazı ve düzenleme çalışmaları sırasında nerede ise hiç müdahale
edilmemiş olan üst seyirci yolu- diazoma oldukça yoğun bir moloz dolgu altında kalmıştır.
Çalışmaya başlamadan önce kazı sırasında çıkarılacak olan toprak, moloz, yapı taşları için
geçici alanlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Mimari buluntular yerinde korunması diazoma
duvarının önünde sıralanması, moloz dolgu ve toprağın ise diazoma duvarının arkasında
belirlenen alanlarda toplanması ileride düşünülen restorasyon ve konservasyon çalışmaları
sırasında aynı malzemelerin tekrar kullanımında, rölöve, restitüsyon çalışmalarında ise
mimari- malzeme, -teknik, ölçek belirlemede kolaylık sağlayacaktır.
Kazı ve düzenleme çalışmasına Tiyatronun en kuzeyde yer alan 5. Oturma dilimi–Kerkides
üstünde yer alan batı anelemnadan itibaren, diazoma bölümünden başlanılmıştır. Bu
belirlenen ilk alanda diazomanın devamına göre daha az moloz dolgu içermektedir.

Öncelikle bu alanın hemen üstünde akropole devam yamaçta diazomadan çıkan dolgu-toprakmolozu depolamak üzere boş bir alan belirlenerek, yamacın alt tarafına moloz dolgudan ve
etraftaki tanımsız parçalarla iki üç sıralık bir kuru duvar tekniği ile teraslama yapılmıştır. Bu
işlem ileriki günlerde de çalışmayla ortaya çıkan dolgu ile devam etmiştir.

Çalışmanın devamında önce toprak dolgular kaldırılmış, bunlala birlikte sonrasında moloz
taşlar arkada yapılan teras alana depolanmaya başlanılmıştır. Büyük olan yapı taşları diazoma
arka duvarının önüne sıraklanmaya başlanılmışıtır. Bunlar tespit edilebildiği kadarı ile
diazoma duvarının ön sıra düzgün yapı taşlarıdır. Gözlenebildiği kadarı ile arkasındaki harçlı
moloz duvarı ile birlikte yapılmış ancak bu moloz dolgu duvar ile bir bağ oluşturmamıştır. Ön
sıra sıfır derz, harçsız olarak, şaşırtmalı derz tekniği ile örüldüğü düşünülmektedir.
Arkasındaki daha yüksek ele geçmiş olan moloz duvarda ön sıra duvarların yatay derz izlerini
görmek mümkündür. Ayrıca bu alanda diazoma duvarının hemen başlangıcında insitu
diazoma döşemesine ait olması gereken tek parça dikdörtgen döşeme taşı bulunmamktadır.
Burada yapılan ölçümlere göre, bu caveya bölümündeki üst oturma sıraları iyaronuzaman
içersindeki deprem hareketleri ile yaklaşık 14 cmlik bir kotfarkı ile öne doğru kaymıştır.
Diazoma temizleme ve düzenleme işi sırasında toprak dolgunun
içerisinden oldukça yıpranmış bronz bir sikke bulunmuşutur
(Buluntu 1). Yaklaşık 12mm çapındaki sikkenin iki yüzünde de
kabartmalar mevcuttur ancak, bunlar temizlik sonrası tanımlanması
yapılabilinir. Alandan yine düzgün yapı elemanları, diazoma duvar
taşları, duvar önüne sıralanmaya devam edilmiş, diğer dolgu ise
hemen arkasındaki yamaçtaki teras depo alanına taşınmıştır. Toprak
dolgudan çıkan pişmiş toprak niteliksiz keramik, kiremit, tuğla
parçaları üstte, hemen yakınındaki bir alanda ayrılarak tekrar
gömülmek üzere depolanmıştır.

Çalışmanın devamında Diazomanın diğer dördüncü dilimine (kerkides) geçilmiştir. Üst
depolama alanına geçişi kolaylaştırdığı için diazomada iki üç metrelik dolgu bırakılmış
alanın devamınında yine toprak, moloz dolgu kaldırılmaya başlanılmıştır. Burada da yine
diazomanın üstünde akropole devam eden yamaçta depolama alanı belirlenerek teraslama
yapılmışıtır. Dolgu kaldırılmaya başladıktan sonra alanda bir bronz sikke daha bulunmuştur
(Buluntu 2). Bronz sikke yaklaşık 17mm çapında kenarları düzgün üstünde temizlik öncesi

tanımlanması zor her iki yüzde de
kabartmalarıdır. Dolgu katmanları aşama aşama
kaldırılmaya başladıktan diazomanın döşemesine
yakın bir kotda bir bronz sikke daha
bulunmuştur (Buluntu 3). Bronz sikke yaklaşık
20mm çapında kenarları düzgün üstünde
temizlik öncesi tanımlanması zor her iki yüzde
de kabartmalarıdır.
Toprak dolgu ve moloz kaldırıldıkça ilk defa
diazomanın devam eden döşemesi ortaya çıkmaya başlamıştır. Diazoma döşeme taşları
tiyatronun dairesel hareketinin devamı ile uyumlu bir şekilde akslar ve yaylar gözetilerek
yerleştirilmiştir. Bu bölümde ayrıca dizoma duvarının alt ve hemen üstündeki yapı taşlarıda
yer yer insitu olarak ele geçmiştir. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı taşları önce oturmak
basamakları tarafına sıralanmıştır. Döşeme belgelendikten sonra bunlarda yine duvarın dibine
düzgün olarak sıralanacaktır.
Kazı çalışmasının devamında dolgu katmanları kaldırılmaya
başladıktan diazomanın döşemesine yakın bir kotda bir bronz sikke
daha bulunmuştur (Buluntu 4). Bronz sikke yaklaşık 17 mm çapında
kenarları düzgün üstünde temizlik öncesi tanımlanması zor her iki
yüzde de kabartmalarıdır. Toprak dolgu ve moloz kaldırıldıkça
diazoma döşemesinin devam ettiği görülmüştür. Unlarda yine
tiyatronun dairesel hareketinin devamı ile uyumlu bir şekilde akslar ve
yaylar gözetilerek yerleştirilmiştir. Dizoma duvarının alt ve hemen
üstündeki yapı taşlarıda yer yer insitu olarakdevam ettiği
gözlemlenmiştir. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı taşları önce
oturmak basamakları tarafına sıralanmıştır. Döşeme belgelendikten sonra bunlarda yine
duvarın dibine düzgün olarak sıralanması öngörülmektedir.

Çalışma devam ettikçe alandan çıkan toprak dogu ve moloz taşlar için
yine diazomanın üstünde akropole devam eden yamaçta depolama
alanı belirlenerek teraslama yapılmışıtır. Dolgu katmanları
kaldırılmaya başladıktan diazomanın döşemesine yakın bir kotda bir
bronz sikke daha bulunmuştur (Buluntu 5). Bronz sikke yaklaşık 15
mm çapında kenarları düzgün üstünde temizlik öncesi tanımlanması
zor her iki yüzde de kabartmalarıdır. Toprak dolgu ve moloz
kaldırıldıkça diazoma döşemesinin devam ettiği görülmüştür. Dizoma
duvarının alt ve hemen üstündeki yapı taşlarıda yer yer insitu olarak
devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı

taşları önce oturmak basamakları tarafına sıralanmıştır. Döşeme belgelendikten sonra
bunlarda yine duvarın dibine düzgün olarak sıralanması öngörülmektedir.

Devam eden çalışmada alandan çıkan toprak dogu ve moloz taşlar
yamaçta yapılan suni teraslama- depolama alanına taşınmıştır. Dolgu
katmanları kaldırılmaya başladıktan diazomanın döşemesine yakın bir
kotda bir bronz sikke daha bulunmuştur (Buluntu 6). Bronz sikke
yaklaşık 11-12 mm çapında oldukça küçük kenarları düzgün olamayan,
hafif elips üstünde temizlik öncesi tanımlanması zor her iki yüzde de
kabartmalarıdır. Toprak dolgu ve moloz kaldırıldıkça diazoma
döşemesinin ve diazoma duvarının devam ettiği görülmüştür. Duvar
taşlarının ikinci sırasında yer alan bir duvar taşında prizmatik düzgün
açılmış bir oyuk vardır. Bu duvar taşlarıda olasılıkla dönemin devşirme malzemeside
değerlendirilmiştir. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı taşları önce oturmak basamakları
tarafına sıralanmıştır.

Üçüncü kerkidesin üstünde yer alan diazomada çalışma devam ettikçe
alandan çıkan toprak dogu ve moloz taşlar yamaçta yeni suni teraslamadepolama alanları yaratılarak çıkan dolgu ve moloz buraya taşınmıştır.
Dolgu katmanları kaldırılmaya başladıktan diazomanın döşemesine
yakın bir kotda bir bronz sikke daha bulunmuştur (Buluntu 7). Bronz
sikke yaklaşık 11-12 mm çapında oldukça küçük kenarları düzgün
olamayan, hafif elips üstünde temizlik öncesi tanımlanması zor her iki
yüzde de kabartmalarıdır.

Toprak dolgu ve moloz kaldırıldıkça diazoma döşemesinin ve diazoma duvarının devam ettiği
görülmüştür. Duvar taşlarının ikinci sırasında yer alan bir duvar taşında prizmatik düzgün
açılmış bir oyuk vardır. Bu duvar taşlarıda olasılıkla dönemin devşirme malzemeside
değerlendirilmiştir. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı taşları önce oturmak basamakları
tarafına sıralanmıştır.

Tiyatronun diazomanın yaklaşık ortasında yer alan çamın hemen devamındaki alanda dolgu
temizliği ve düzenleme yapılmıştır. Burada da diazoma duvarının ilk sırasının insitu olarak
devam ettiği görülmektedir. Ancak bu alanı zaman içerisinde tiyatronun depremlerle
hareketleri ile yerinden oynayan döşeme ve diazomanın ortasında yer alan çam ağacının
kökleri oldukça tahrip ve deforme etmiştir. Katman katman kaldırılan moloz dolgu toprak
yine akropole doğru teraslama alanlarına kaldırılarak depolanmış büyük yapı taşları ise
diazoma döşeme taşları açıkta kalacak şekilde oturma basamaklarına doğru sıralanmıştır.

Sabah yağan oldukça şiddetli yağmur sonrası ilk hafta yoğunlaştığımız alanda, birinci
kerkidesin bitiminde, yukarı akropole ve depolama alanları için bıraktığımız dolgu alanında
diazomaya ait döşeme taşları ortaya çıkmıştır. Bunlar olasılıkla dolgu sonrasında devam eden
döşeme ile birleşecektir.

Öncelikle bu döşeme taşlarının temizlenmesi sınırlarının belirlenmesi için bu alan itina ile
toprak tabakasından arındırılmaya çalışılmıştır. Üstünde duran yapı taşları tekrar
düzenlenerek döşeme açığa çıkartılmıştır. Bu çalışma ile beraber ortada kalan dolgu alanda
biraz daha açılmış moloz ve yapı taşları yine aynı sistemde depolanmış ve yerleştirilmiştir.
Diazoma duvarında konsol olarak duran ikinci sıradaki duvar taşı yapının hareketi ile birlikte
arkasındaki moloz örgü ile birlikte öne doğru kaydığı ve gerekli önlem ve sağlamlaştırmalar
yapılmazsa ileride olasılıkla çözülüp duvarın daha fazla tahribatına yol açacağı
düşünülmektedir.

Moloz dolgunun altında da yine döşeme taşlarının devam ettiği gözlemlenmiştir. Gün
sonunda alan tekrar düzenlenip, temizlenip çalışmanın devamı için hazır hale getirilmiştir.
Diazomada bulunan ağacın arkasından devam eden çalışmalarda yeni döşeme taşları diazoma
duvarına ait ilk sıra taşları ortaya çıkarıldı. Ancak döşeme taşlarını ağacın kökleri ve
tiyatronun geçirdiği deprem ile oldukça tahrip olduğu yerinden oynadığı ve bir çoğununda
olasılıkla parçalanarak yok olduğu gözlemlenmektedir. Diazoma duvar taşlarınında yerinde
olmadığı ardındaki moloz örgünün arkasındaki dolgu sebebiyle öne doğru meyillendiği
saptanmıştır. Temizlik sırasında kısmen bitki ve köklerde temizlenmiştir.

Devam eden çalışma alanında yoğunlukla daha büyük ebatlı yapı taşlar, diazoma duvar
elemanları ve akropolden akıp gelen başka yapılara ait yapı parçaları gözlemlenmektedir.
Toprak ve moloz dolgunun temizlenmesinden sonra açığa çıkan bu yapı elemanları yine üst
oturma basamaklarının üstüne buluntu yerine parelel konumlandırılmıştır.
Duvar
kenarlarındaki diazoma döşeme taşlarının insitu durduğu diğer alanların ise dağıldığı
gözlemlenmiştir. Bu alanda toprak dolgu içerisinde iki parça halinde taş korkuluk alt kaide
parçasına da rastlanılmıştır.

İlerleyen çalışmada diazomanın yaklaşık dördüncü kerkidesin üstüne kadar olan bir alanda
sadece üst tabaka taşınabilinir molozlar alınarak temizleme ve düzenlenme
yapılabilinmiştir.Büyük yapı taşları yerlerinde bırakılmış çalışmanın devamında kaldırılması
öngörülmektedir. Çalışma devam ettikçe alandan çıkan toprak dogu ve moloz taşlar yamaçta
yeni suni teraslama- depolama alanlarına taşınmıştır.

Dolgu katmanları kaldırılmaya başladıktan sonra moloz dolgunun içerisinde bir kotda iki
bronz sikke daha bulunmuştur (Buluntu 8, 9). Bronz sikkelerin biri yaklaşık 13 mm çapında
oldukça küçük kenarları kısmen kırık, diğeri daha büyük bir sikkenin çeyreği kadar kırılmış
oldukça kötü durumdadır. Sikkelerin üsünde temizlik öncesi tanımlanması zor kabartmalar
olduğu düşünülmektedir.

Toprak dolgu ve moloz kaldırıldıkça diazoma döşemesinin ve diazoma duvarının devam ettiği
görülmüştür. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı taşları önce oturmak basamakları tarafına
sıralanmıştır.

Devam eden çalışmada son toprak ve moloz dolgu kaldırılarak oldukça tahrip olmuş diazoma
döşemesine ulaşılmıştır. Aralarda eksik döşeme parçaları olmasına rağmen diğer bölümden
daha iyi koruna gelmiştir. Bir önceki gün insitu bırakılan büyük yapı elemanları üst oturma
sıralarının üstüne çekilmiştir.

Diazoma duvarının ön düzgün örme taş sırasından sadece ilk duvar sırası kalmış olasılıkla üst
sıralar deprem ile veya zaman içinde yerlerinden çözülerek öne doğru kaymıştır. Çalışma
alanında bulunan ve oturma sıralarının üstüne yerleştirilen yapı taşlarının bir kısmı bu duvara
ait olmalıdır.

Çalışma devam ettikçe alandan çıkan toprak dogu ve moloz taşlar yamaçta yapılan suni
teraslama- depolama alanına taşınmaya devam etmiştir. Toprak dolgu ve moloz kaldırıldıkça
diazoma döşemesinin ve diazoma duvarının kısmen devam ettiğialt sırada eksik olmadığı ama

üstündeki ikinci sıradan başlıyarak duvar taşlarının yerinde olmadığı arkasındaki moloz dolgu
duvarında kısmen çözülerek dağıldığı tespit edilmiştir. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı
taşları önce oturmak basamakları tarafına sıralanmıştır.

Diazomanın yaklaşık dört ile beşinci kerkidesin üstüne yer alan dolgu tabakasında
çalışılmışıtır. Alanda taşınabilinir molozlar ve diazoma duvarına ait yapı taşları kaldırılarak
bir önceki alanlardaki gibi temizleme ve düzenlenme yapılmıştır.

Büyük yapı taşları buluntu yerine paralel üst oturma basamaklarının üstüne yerleştirilmiş,
moloz taşlar ise tiyatronun üstündeki yamaçta yeni oluşturulan suni teraslama- depolama
alanlarına taşınmıştır. Çalışmanın devamında tiyatronun üstü-akropolisten diazomaya açılan
üçüncü kapının varlığı tespit edilmiştir. Daha önce kısmen seçilebilinir olan bu kapının tiyatro
ile akropolisten gelen bir sokak veya küçük bir meydanı bağladığı düşündürmektedir. Kapı
diğer tespit edilen iki kapı gibi oldukça tahrip olmuştur. Taş kapı kasasının alt bölümü, eşik ve
diazomadaki basamak tanımlanabilir durumdadır.

Diazomanın güneyde 5. Kerkidesin üstünde yer alan son bölümdeki çalışma alanı da olasılıkla
yine deprem sonucu çok büyük tahribata uğramış altında yer alan oturma sıraları ile birlikte
yerinden oynamış ve aşağıya doğru kaymıştır. Bu bölüm tiyatronun en fazla yerinden
oynamış, aşağıya doğru kaymış bölümüdür. Kapının devamında yer alan diazoma duvarı ise
aynı oranda tahripolduğu tespit edilmiştir.

Tiyatronun bu bölümü diğer alanlara göre daha az toprak ve taş dolgu içerdiği için bugün
ziyaretçiler tarafından akropole çıkış yolu olarak ta kullanılmaktadır. Dolguyu biraz
kaldırdıktan sonra yüzeyden de görünen kapı ortaya çıkarılmıştır. Kapı-boşluğu bir basamakla
akopole doğru tiyatronun dışına açılmaktadır. Oldukça tahrip olmuş olan kapının taş yan
kasalarının bir bölümü insitu yerinde durmaktadır.

Kapı boşluğunun akropole doğru olan bölümünde yakın mesafelerde oldukça fazla yapı
kalıntısı vardır. Ancak bu yapı kalıntıların oldukça tahrip olmuş ve kısmen de dolgu altında
kalmıştır. Bu durumları ile bir tanımlama yapılması güçtür. Fakat duvar kalıntılarının
aralarında sokak dokusu izleri görülmektedir. Yakın mesafede ayrıca akropolde oldukça sık
rastlanan sarnıçlardan bir tanesi bulunmaktadır.

Tiyatronun son güney bölümünde devam eden çalışmalarda zemin temizlendikçe döşeme
taşları ortaya çıkarılmıştır. Orkestra bölümüne doğru kayan oturma basamakları ve hemen
yakınında bugün basamakları gölgede bırakan ağaç tiyatronun bu bölümünde oldukça büyük
tahribat yaratmıştır. Diazoma döşeme taşlarının bir kısmı insitu yerinde dururken Analemna
duvarına doğru tümüyle tahrip olup yok olmuştur. İnsitu döşeme taşlarının bir bölümü
yerinden oynamış, zeminde kabarmıştır. Diazoma duvarının sadece kısmen ilk iki alt sırası
kısmen takip edilmektedir. Arkasındaki harçlı moloz dolgu ise nerede ise tamamen
dağılmıştır.

Dolgu katmanları aşama aşama kaldırılmaya başladıktan sonra diazomanın oldukça tahrip
olmuş döşemesi ortaya çıkarılmıştır. Diazoma döşeme taşları tiyatronun dairesel hareketinin
devamı ile uyumlu bir şekilde akslar ve yaylar gözetilerek yerleştirilmeye çalışıldığı
görülmektedir. Bu bölümde ayrıca dizoma duvarının alt ve hemen üstündeki yapı taşlarıda yer
yer insitu olarak ele geçmiştir. Bu alandan çıkan diğer büyük yapı taşları önce oturmak
basamakları tarafına sıralanmıştır.

Tiyatronun son diliminde yer alan dolgu tabakasında çalışılmışıtır. Alanda taşınabilinir
molozlar ve diazoma duvarına ait yapı taşları kaldırılarak bir önceki alanlardaki gibi
temizleme ve düzenlenme yapılmıştır. Büyük yapı taşları buluntu yerine paralel üst oturma
basamaklarının üstüne yerleştirilmiş, moloz taşlar ise tiyatronun üstündeki yamaçta yeni
oluşturulan suni teraslama- depolama alanlarına taşınmıştır.

Tiyatronun son diliminde güney analemnaya doğru devam eden çalışmada Analemna
duvarının kısmen yıkılmış olması, üst oturma basamaklarının yerinden kaymış olmaları
dikkate alınarak fazla sınıra yanaşılmamıştır. Alanda taşınabilinir molozlar ve diazoma

duvarına ait yapı taşları kısmen kaldırılarak bir önceki alanlardaki gibi temizleme ve
düzenlenme yapılmıştır. Büyük yapı taşları buluntu yerine paralel üst oturma basamaklarının
üstüne yerleştirilmiş, moloz taşlar ise tiyatronun üstündeki yamaçta yeni oluşturulan suni
teraslama- depolama alanlarına taşınmıştır.

Daha önceki çalışmalarda Akropole ve depo alanına geçişi sağladığı için ikinci dilimin
üstünde bırakılan dolgu alanına geçilmiş ve bu alan bu hafta için düzenlenmesi ve
temizlenmesi öngörülmüştür. Yine aynı düzende aşama aşama devam eden dolgu ve taş
kaldırma çalışmaları ile alan düzenlenmiştir.

Çalışmanın devamında dolgunun içinde ve üstünde yer alan yapı taşları oturma basamaklarına
yerleştirilmiş, diğer moloz dolgu ise depo alanına nakledilmiştir. Temizleme devam ettikçe

Diazomanın yerinde duran fakat kısmen parçalanmış döşeme taşları ortaya çıkarılmış,
diazoma duvar elemanlarının ise oldukça tahrip olduğu gözlemlenmiştir. İlk duvar sırası insitu
olarak devam ederken üst duvar sırası yer yer eksikliklerle arkasındaki harçlı moloz duvar
örgüsünü tutmaktadır.

Bugünkü çalışmada alanda taşınabilinir molozlar ve diazoma duvarına ait yapı taşları
kaldırılarak bir önceki alanlardaki gibi temizleme ve düzenlenme yapılmıştır. Büyük yapı
taşları buluntu yerine paralel üst oturma basamaklarının üstüne yerleştirilmiş, moloz taşlar ise
tiyatronun üstündeki yamaçta yeni oluşturulan suni teraslama- depolama alanlarına
taşınmıştır. Ortaya çıkarılan diazoma duvarı temizlenerek toprak ve köklerden arındırlmıştır.
Bu bölümün başında yer alan öne doğru eğilmiş insitu duran ikinci duvar sırasına ait yapı
elemanı altınnnda kısmen boş olduğu görülmüştür. Olasılıkla arkasındaki harçlı moloz dolgu
tutmaktadır.

Çalışmada sırasında bulunan büyük yapı taşları buluntu yerine paralel üst oturma
basamaklarının üstüne yerleştirilmiş, moloz taşlar ise tiyatronun üstündeki yamaçta yeni
oluşturulan suni teraslama- depolama alanlarına taşınmıştır.

Alanda taşınabilinir molozlar ve diazoma duvarına ait yapı taşları kaldırılarak bir önceki
alanlardaki gibi temizleme ve düzenlenme ile birlikte oturma basamaklarının üstüne veya
tiyatronun üstündeki yamaçta yeni oluşturulan suni teraslama- depolama alanlarına
taşınmıştır. Bu bölümde yer alan diazoma döşeme taşları temizlenmiştir. Diazoma döşeme

taşları tiyatronun dairesel hareketinin devamı ile uyumlu bir şekilde akslar ve yaylar
gözetilerek yerleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda Tiyatronun tüm Diazoma alanı tekrar
temizlenmiş oturma basamaklarında yukarıdan düşen ufak tefek molozlar toplanmıştır.

Söz konusu çalışmaların ardından çizim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

