2017 Yılı Phaselis Yüzey Araştırması Doğu Roma (Bizans) Çalışmaları :
2017 yılında Phaselis yüzey araştırmaları kapsamında gerçekleştirilen Doğu Roma (Bizans)
çalışmaları, 21 temmuz - 19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar her yıl
olduğu gibi bu yıl da kent merkezi ve territorim araştırmaları olarak iki ana tema üzerinde
planlanmış ve uygulanmıştır. Çalışmanın amaçları arasında, söz konusu dönemlere ait ve yüzeyde
bulunması muhtemel taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının yerinde tespitinin yapılması elde
edilen verilerin analiz edilmesi, gerekiyorsa koruma ve tescil önerilerinin getirilmesi olarak
tanımlanabilir. Ayrıca, Bizans çalışmaları açısından önemli verilere sahip olduğu önceki yıllarda
yapılan çalışmalarla, kuşku götürmeyecek biçimde anlaşılan kent ve çevresinde elde edilen yeni
bulguların bilim camiasına sunulması da ana amaçlar arasında tanımlanabilir. Buna bağlı olarak,
Phaselis antik kentinin Bizans döneminin açık şekilde anlaşılabilmesinin ön koşulu olarak
değerlendirebileceğimiz Geç Antik Çağ ve Erken Hıristiyanlık dönemlerine ait kültür
varlıklarının tespiti de hedefler arasında yer almaktadır.
Yukarıda sayılan hedefler doğrultusunda, çalışmalar, önceki yıllarda elde edilen verilerin
tüllenebilmesin amacıyla kent içinde öncelikli olarak, Akropol Tepesi'nde yoğunlaştırılmıştır.
Akropol Tepesi olarak tanımlanan birim Kentin yaklaşık doğusunda Güney ve Kuzey Liman
olarak adlandırılan kent birimlerinin arasında kalan yarımadadır. Deniz seviyesinden 30 m.
rakıma sahip tepenin doğusu tamamen Akdeniz'e bakan yalı yarlar, batı kısmı ve kente bakan
cephesi ise görece dik eğimli yamaçlarla çevrilidir. Çok sık bitki örtüsü çalışmayı olumsuz
etkileyen koşullar arasında sayılabilir. Bu durum özellikle 15 ve 16 numaralı yapı adaları içinde
yapılan belgeleme çalışmalarını büyük oranda engellemiştir. Akropoliste en az hasarlı 4 yapıdan
ikisini içeren bu yapı adalarında belgeleme çalışmaları istenilen oranda gerçekleştirilememiştir.
Yapıların tamamen ölçülmesi, çizilmesi ve fotoğrafla belgelenebilmesi için bitki temizliği
gerekmektedir.
Belgeleme çalışmaları sırasında ve özellikle planların sayısal ortamda bulunan topoğrafik kent
planına aktarılmasında Leica Viva CS10 GNSS kors kullanılmıştır. Arazide varlığı tespit edilen
mimari öğelerin ölçekli planlarının çizilmesinde ve bu yapılara ait planların sayısal topografik
kent planına yerleştirilmesinde gerekli, maksimum 0.9 cm ila 1.5 cm arasında hata payına sahip
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saflaştırılmış noktasal ölçüler, Leica Viva CS10 GNSS kors ile elde edilmiştir. Daha sonra
koordinat sistemine bağlı noktasal ölçümler sayısal ortamda Autocad vektörel çizim programı
kullanılarak plana dönüştürülmüş, ardından da bu planlar gene aynı program yardımıyla
topoğrafik kent planına yerleştirilmiştir. 2017 yılında yapılan çalışmaların sonuçları sayısal
ortamda kırmızı çizgilerle belirtilmiş ve lejanta bu bilgi eklenmiştir. Ayrıca belgeleme çalışması
bitki örtüsünün izin verdiği oranda fotoğraflarla da desteklenmiştir.
Akropolis Çalışmaları:
Kent içindeki çalışmaların Akropol Tepesi'nde yoğunlaşmasının en önemli nedeni, 2014 yılından
itibaren elde edilen veriler ışığında, kentin bu biriminde bulunan kalıntıların tamamen Bizans
dönemine tarihleniyor olmasıdır. Akropol Tepesi'nin bu özelliği Phaselis'in Bizans dönemi
kentsel yerleşim stratejisi, planı, oryantasyonu ve kronolojisine ışık tutması dışında hem Likya ve
Anadolu hem de diğer coğrafyalarda yapılan çalışmalara yukarıda sayılan durumların dışında;
sivil ve dini mimari tipolojisi, inşa teknikleri dönemlere dair mimari üslupsal özellikler gibi
konularda da açılımlar getirecek niteliktedir. Bu nedenlere dayalı olarak 2017 yılında da Phaselis
akropolisinde çalışmaya devam edilmiştir.
Akropolde yapılan yüzey belgeleme çalışmaları koordinat sistemine dayalı olarak üretilmiş olan
100 x 100 m. ölçülerine sahip sektörler çerçevesinde sürdürülmüştür. 2017 yılında F-E XII,
G-F-E XIII, F-E XIV ve G XVI sektörleri bitki örtüsünün sıklığına rağmen taranmış bu
sektörlerde tespit edilen yapılar belgelenmiştir (şekil 1, 2, 3). 2017 yılı çalışmaları ile birlikte
Akropoliste belgelenebilen yapıların plan şeması, konum, mekânsal ilişki ve sınırları gibi
karakteristik özellikleri netlik kazanmaya başlamıştır. Aynı zamanda yerleşke şeması da
belirginleşmeye başlamıştır. Bu nedenlere dayalı olarak özellikle kuruluş şema ve yerleşim alan
sınırı tanımlı ya da bunlara dair fikir verebilen olan mekân toplulukları ayrı ayrı adlandırılmaya
başlamıştır. 2017 yılından itibaren söz konusu tanımlara uyan yapısal birimler “yapı ada
numarası” verilerek adlandırılacaktır
FXII Sektörü:
Phaelis akropolünün batı yamacında ve FXII sektöründe yer alan tiyatronun kavea üst sınırında
bulunan yapım teknikleri nedeniyle Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bir adet mekân
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topoğrafik kent planına işlenmiştir (şek. 1). Yüzeyde görülen duvar kalıntıları mekânın plan ve
organik ilişki özelliklerini tanımlayacak yeterlikte değildir. Bununla beraber mekânlardan birisini
doğuda sınırlayan duvarın 4m. ve güneyde sınırlayan duvarın ise 5 metrelik kısmı günümüze
ulaşabilmiştir. Mekânın doğu duvarında bir adet dörtgen planlı niş bulunmaktadır. Bu iki duvar
birleşerek mekânın güneybatı köşesini oluşturmaktadır. Mekânların işlevleri yüzeydeki verilere
dayalı olarak anlaşılabilir durumda değildir. Duvarlarda kullanılan inşa malzemesi moloz taş,
bağlayıcı malzeme ise kireç harcıdır.
EXII Sektörü:
Phaselis akropolisinin kuzey bölümünü içeren bu sektör içinde önceki yıllarda belgelenen 2
numaralı kilise yer almaktadır (şek. 1, 2). Akropolisin bu bölümü özellikle bol miktardaki çam
ağaçlarının döktüğü çam iğneleri ve yıkıntı molozunun tüm kalıntıları kaplaması nedeniyle yüzey
çalışmalarında zengin veri elde etmenin mümkün olmadığı bir alandır. Yüzeyde bu nedenlerden
dolayı az miktarda duvar kalıntısı izlenebilmektedir. 2017 sezonunda bu birimde yüzeyde
izlenebilen duvarlar da kent planına eklenmiştir (şek. 1, 2). Muhtemel 4 farklı mekâna ait olduğu
anlaşılan duvarlar küçük ve kısa birimler halinde izlendiğinden, sınırladıkları mekânların plan
özellikleri ve işlevleri hakkında fikir ileri sürmek mümkün değildir.
FXIII - EXIII Sektörleri:
2017 çalışma sezonunda FXIII sektöründe yapılan çalışmalar iki farklı amaca yöneliktir.
Bunlardan ilki; 2016 sezonunda GNSS korsun çalışması için elzem veri linklerindeki arıza
nedeniyle ölçümleri yarım kalan bazı mekânların çalışmalarının tamamlanmasıdır. Bu nedenle
GXIII, XIV sektör sınırlarında bulunan ve FXIII sektörüne de uzanan erken döneme ait anıtsal
yapı çevresinde bu yapı ile bağlantılı geç dönem mekânları hem yeniden ölçülmüş, bir önceki
sezonun sonuçları teyit edilmiş hem de yarım kalan bazı mekân çalışmaları tamamlanmıştır.
İkinci amaç ise, daha önce belgelenen mekânlarla olası ilişkisi bulunan yeni birimleri topoğrafik
kent planına eklemek ve bu alandaki yapı stoku açısından organik ilişkileri ortaya koyabilmektir
(Şekil 1, 3).
2015 ve 2016 sezonlarında EXIII- FXIII ve XIV sektörlerinde yapılan çalışmalarla elde edilen
sonuçlar FXIII sektöründe çalışmaların genişletilmesi gereğini doğurmuştur. Bunun nedeni söz
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konusu yıllarda ve sektörlerde yapılan çalışmalarla ortaya çıkan sonuçların kent planının
anlaşılmasına elverişli bir zemin hazırlamış olmasıdır. FXIII ve FXIV sektörlerinde tespit edilen
yaklaşık doğu batı doğrultulu geçit, bu geçidin her iki yanında görülen yapı toplulukları ve 3
no.lu kilise kentin yerleşim planının yorumu açısından önemli ipuçları sunmuştur (şek. 1, 2).
Tümleşik bir plan yorumu için gerekli olan verilerin elde edilmesi, bu alana yakın sektörlerde
bulunması muhtemel yapı topluluklarının da plana eklenmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Bu
nedenlere bağlı olarak Akropoldeki çalışmalar açısından FXIII ve EXIII sektörlerine öncelik
verilmiştir.
FXIII Sektörü:
FXIII sektöründe 2016 yılındaki çalışmalar bu birimde düzenli yapılaşmanın varlığını ortaya
koymuştur. Erken dönemlere ait bazı yapıların geç dönemde de kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu
nedenle akropolisteki geç dönem yerleşim planının erken dönem yerleşim planına
uyumlaştırıldığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Özellikle sektörün kuzeybatısına yakın
kısımındaki 7 numaralı yapı adasında izlenebilen kesme taş bloklar üzerine yerleştirilmiş geç
dönem yapı malzeme ve tekniği arz eden duvarların varlığı, erken dönem yapılarının yerleşim
şemasının geç dönem yerleşiminde de sürdürüldüğünü göstermektedir. Akropoliste bu duruma
benzer uygulama örneklerine önceki yıllarda ve FXIV GXV sektörlerinde de rastlanmıştır.
FXIII sektöründe 2017 çalışmaları ile elde edilen veriler akropolisin bu bölümde oldukça düzenli
ve sokaklarla bölünmüş bir yapılaşmanın varlığını işaret etmektedir (şek. 1, 2). Sektörün
kuzeybatısına yakın bölümde 2016 yılında belgelenen ve bir şapele ait olduğu anlaşılan apsisi de
kapsayan duvarlar bu birimde, birden fazla ve organizasyonu titizlikle düzenlenmiş yapı adaları
olduğunu (y. ada no. 7 ve 13) göstermektedir (şek. 3). Önceki yıllarda elde edilen verilere ek
olarak tespit edilen ve belgelenen 14 adet farklı boyutlardaki mekân bu görüşü desteklemektedir.
Bununla beraber yıkıntı molozu ve bitki örtüsü gibi engeller yapı adaları arasındaki ilişkiyi ve bu
inorganik ve/veya organik ilişkiyi kurmayı sağlayan öğeleri tespit etmek açısından engeller teşkil
etmektedir. Bu durum genel itibari ile konutlara ait olduğu anlaşılan çok katlı mekânların, özelde
hangi işlevlerde kullanıldığını anlamayı da olumsuz yönde etkilemektedir.
Phaselis’in kentsel yapısının bu birimi ile ilgili bazı önemli sorular bulunmaktadır. Bunların
başlıcaları sokak dizilimleri, yapı parsellerinin düzenleme prensipleri, parsellerin sokaklarla ve
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birbirleri ile olan ilişkileridir. FXIII sektörü bu soruların cevapları açısından bir başlangıç olarak
kabul edilebilir veriler ortaya koysa da; özellikle yıkıntı molozu ve bitki örtüsü gibi nedenlerden
dolayı cevaplar net olarak alınamamaktadır. Zira FXIV ve XIII sektörlerinde izlenen, kapı ve
pencere açıklıklarının yönlendirilmesinden de destekle sokak olduğunu düşündüğümüz, 58 metre
boyunca kuzeybatı-güneydoğu yönelişindeki y. Ada no. 19, 13, 5 ve 3 gibi farklı yapı adalarına
ait duvarların sınırladığı bir geçit, FXIII sektörünün yaklaşık güneyinde genişleyerek
belirsizleşmektedir (şek. 1, 2). Bu nedenle, duvarlar arasında yer alan 1.80 m. genişliğindeki
birimin sokak olup olmadığı konusunda soru işaretleri varlığını korumaktadır. Bu alanda
yapılacak kazı çalışmalarının sonuçlar açısından destek sağlaması muhtemeldir.
EXIII Sektörü:
Tam da bu bağlamda 2017 sezonunda çalışmaların EXIII sektörüne öncelik tanınarak
geliştirilmesi mezkûr nedenleri geçerli kılmıştır. Zira EXIII sektöründe çalışma alanının
nükleusunu oluşturan 3 no.lu kilisenin kuzeybatısında birçok veriye ulaşılmıştır. Bir konuta ait
mekânlar topluluğu (y. ada no. 13), bu mekân topluluğun kuzeyinde bir sokak ve bu sokakla
muhtemelen organik bağlantısı olan başka bir konuta ait olduğu varsayılabilecek mekânlar (y. ada
no. 12) tespit edilmiştir (şek.1, 2, 4). FXIII, EXIII ve EXIV sektörlerinde takip edilebilen sokağın
konumu ve FXIII – XIV sektörlerinde tespit edilen geçide paralel ve aynı yönde uzanmaktadır.
Bu durum FXIII – XIV sektörlerinde izlenen geçidin de sokak olması ihtimalini güçlendiren bir
bulgu olarak değerlendirilebilir. 2017 sezonunda tespit edilen bu sokak, “1 no.lu sokak” olarak
adlandırılmıştır. 1 no.lu sokağı sınırlayan duvarlar kuzeybatı – güneydoğu yönünde 48,52 metre
boyunca izlenebilmektedir (şek. 1, 2, 4, 5).
Yukarıda da değinildiği gibi, FXIII sektöründen başlayarak EXIII sektöründe de devam eden 1
no.lu sokağın kuzey doğusunda da oldukça düzenli plan özellikleri ve mekânsal bütünlük
gösteren 12 numara ile adlandırılan bir yapı adası daha tespit edilmiştir (şek.1, 2, 4). 12 numaralı
yapı adasına ait duvar ve mekânlar, bitki örtüsü ve molozun izin verdiği oranda ölçülebilmiş ve
topoğrafik kent planına aktarılmıştır. Buna göre 12 numaralı yapı adası kuzeydoğu – güneybatı
aksında yaklaşık 30,89 m. kuzeybatı – güneydoğu aksında ise 17,15 m. boyutlarında bir alan
üzerine yerleşmiştir (şek.1, 4). Yapının işlevi net olarak belirlenememekle birlikte, açıkça izlenen
bir avluya sahip ve görülebilen tüm kapı açıklıklarının bu avluya yönelik olması, mekânlardan
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birisinin çok katlı kule tipi bir mekânın özelliklerini göstermesi; bu yapının işlevinin konut
olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca Akropoliste önceki yıllarda ve 2017 yılında yapılan
çalışmalarla belgelenen ve konut olduğu açıkça anlaşılan yapılarla, plan ve mekânsal özellikler
açısından gösterdiği benzerlikler de bu yapının bir konut olduğu düşüncesini güçlendirmektedir.
Yapının net olarak görülebilen 8 adet mekânı olması dışında en önemli özelliği, çok birimli ana
mekânının güneybatı duvarlarının gene erken dönem duvarları kullanılarak ve bu duvarlar
üzerine inşa edilmiş olmasıdır.
1 no.lu sokağın güneyinde ise, 13 numaralı yapı adasına ait duvarlar izlenebilmektedir.
Görülebilen duvarlara dayalı olarak yapı adası, kuzeydoğu – güneybatı ve kuzeybatı – güneydoğu
akslarında 34,71 x 38,78 metrelik bir alan üzerine yerleşmiştir (şek. 1, 2). Yıkıntı molozunun
imkân verdiği ölçüde, yapı adasına ait birbirinden farklı 6 adet mekânsal birim belgelenebilmiştir
(şek. 5). Bu mekânların bazılarına geçişi sağlayan kapı açıklıkları yüzeyde görülebildiğinden,
birbirleri ile organik bağlantıları olduğu anlaşılmaktadır (şek. 5). Bununla beraber yıkıntı
molozunun duvarların büyük kısmını kaplamasından ötürü, tümleşik plan özelliklerini
tanımlamaya yeterli veri elde edilememiştir.
EXIII sektöründe kent planına eklenen diğer yeni mekânlar ise birbirleri ile olan ilişkileri tam
olarak anlaşılamasa da 11 numara ile adlandırılan yapı adasıdır (şek. 1, 2, 6). Önceki yıllarda
bulunan ve belgelenen küçük hamamı da kapsayan bu yapı adası, 2017 yılında ilk defa
görülebilen ve belgelenen bazı duvarlar ile genişlemiştir. Duvarların sınırladığı birimlerin
işlevleri belirlenememekle beraber mekânsal yakınlıkları dolayısı ile şimdilik hamamla ilişkili
oldukları söylenebilir (şek. 6) . Hamamın kuzey ve kuzeybatısında görülen bu birimlerin üçünün
yalnızca güneydoğu köşelerini teşkil eden duvarları görülebilmektedir. Kuzeydeki bir birim ise
görece sağlam olarak günümüze ulaşmıştır ve ölçülebilen genişliği 8.30 metredir. Bu yapılarda da
diğerlerinde olduğu gibi inşa malzemesi moloz taş, bağlayıcı harç ise kireç harcıdır.
FXIV Sektörü:
FXIV sektöründe yapılan çalışmalarla 3 adet yapı adası tespit edilmiş, belgelenmiş ve topoğrafik
kent planına eklenmiştir. 15, 16 ve 17 numaralı yapı adaları sektörün güney bölümünde
bulunmaktadır (şek. 1, 2). Bunlardan ikisi yani 15 ve 16 numaralı yapı adaları akropolisin
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güneydoğusundaki yalıyarlar üzerindedir (şek. 1). Olasılıkla bu yapılara ait bazı birimler zaman
içinde gerçekleşen heyelan ve çöküntülerle Akdeniz’e karışmış gibi gözükmektedir. 17 numaralı
yapı adası ise sektörün güneybatı köşesinde yer almaktadır (şek. 1, 2).
15 ve 16 numaralı yapı adalarına ait duvarlar günümüze oldukça sağlam ulaşmıştır. Her iki
yapıda da bazı duvarların yükseklikleri 5 ila 6 metre arasında korunmuştur. Özellikle 15 numaralı
yapı adasında bu durum açıkça gözlemlenmektedir. Yapının yerleştiği alanı güney kuzey ve
batıda sınırlayan duvarlar oldukça iyi korunmuştur. Bu durum yapıların verili olmasını
sağlamakla birlikte, verilerin elde edilmesini çok kesif bitki örtüsü ile birleşince çok
güçleştirmektedir. Ölçüm aletlerinin çalışmamasının dışında metre kullanmak dahi mümkün
olamamıştır. Kent planına eklenen çizimler ise 0,60 m. genişliğinde ve yer yer 6 m. yükseklikteki
duvarlar üzerinde hayati tehlikeye rağmen alınmıştır.
15 numaralı yapı adası elde edilebilen verilere bağlı olarak kuzeydoğu – güneybatı, kuzeybatı –
güneydoğu akslarında, 23,60 x 16,60 metrelik bir alanda izlenmektedir (şek. 7). 16 numaralı yapı
adasının ise gene elde edilebilen verilere dayalı olarak, aynı akslarda 18,35 x 11,45 metrelik bir
alanı kaplamaktadır (şek. 2, 8). Yapıların yalı yarlara yakın birimlerinin göçüklere bağlı olarak
tahrip olduğu varsayımına dayanarak, özellikle güneydoğu cephelerinde günümüze ulaşamamış
başka mekânların var olduğunu da düşünmek olasıdır. Hem söz konusu durum hem de kuzeybatı
cephelerindeki moloz yığını göz önünde bulundurulacak olursa, yapıların güneydoğu kuzeybatı
aksında daha geniş bir alana yayıldığı düşünülebilir.
Korunagelen mekânlara dayalı olarak her iki adada bulunan yapıların çok birimli olduğu
anlaşılmaktadır (şek. 7, 8). Bazı mekânlar Likya’da yaygın olan kule tipi konutlarda izlenen
özelliklere uygun biçimde çok katlılık arz etmektedir. Ayrıca gözlemlendiği kadarıyla her iki
yapıdaki birimler bir avlu ile organik bağlantı halindedir (şek. 7, 8). Genel plan özelliklerine,
mekân kuruluşu, organizasyonu ve ilişkilerine ayrıca da Phaselis’ de tespit edilen örneklere
dayalı olarak her iki yapı adasındaki bina kalıntılarının birer konuta ait olduğu anlaşılmaktadır.
Yapıların güneydoğu cephelerinde günümüze ulaşamamış başka mekânların bulunması
varsayımından yola çıkarak yapı adalarının daha geniş bir alanda yayıldığını önermek yanlış
olmayacaktır. Akropoliste konut mimarisi açısından ve Bizans döneminde bu derece geniş
insulaların tasarlanıp uygulanmış olması, konutların toplumsal hiyerarşinin üst katmanlarını
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oluşturan elitlerin bu alanda yerleştiğini işaret etmektedir.
16 numaralı yapı adasında gözlemlenen önemli bir unsur ise, yapıyı güneydoğuda sınırlandıran
bir duvarın erken döneme ait olmasıdır (şek. 8). Duvar, kuzeydoğu – güneybatı yönünde yaklaşık
11 metre boyunca uzanmakta ve yapının kuzeydoğu duvarı ile bir köşe oluşturmaktadır. Duvar
malzemesi kesme taş bloklardan oluşmaktadır. İnşa tekniği ise isodomiktir. Bu durum Bizans
dönemine ait ve 16 numaralı ada sınırlarında bulunan konutun, erken dönem yapılarından,
olasılıkla da kamusal ve prestijli biri üzerine, konumu ve planı dikkate alınarak inşa edildiğini
kanıtlamaktadır.
15 ve 16 numaralı yapı adalarında bulunan binaların geç dönem evrelerinde kullanılan inşa
malzemesi kaba yonu kesme taş, moloz taş, bağlayıcı malzeme ise kireç harcıdır. Ayrıca
duvarlarda görülen izlere dayalı olarak sıva ve boya tatbik edildiği anlaşılmaktadır.
Sektörün güneybatı köşesinde ise 17 numaralı yapı adası bulunmaktadır (şek.1, 2, 9). 17 numaralı
yapı adası Phaselis’in Hıristiyanlık dönemi mimarisine katkıda bulunan yeni bir şapeli
içermektedir (şek. 9). Kuzeybatı güneydoğu aksında yöneliş gösteren yapının sadece apsisi
günümüze ulaşabilmiştir (şek. 9). Apsis boyutları nedeniyle yapının olasılıkla küçük ve tek
mekânlı bir şapel olduğu düşünülmektedir. Var olması muhtemel duvarlar yıkıntı molozu altında
kaldığından şapelin naosunu sınırlayan duvarları izlenememektedir. Apsisin doğusunda ve hemen
önünde, alt kotta daha erken dönemlere ait bir sarnıç yer almaktadır (şek. 9).
Bunların dışında şapelin kuzey ve güneyinde bazı duvarlar tespit edilmiştir. Kuzeyde yer alan
duvar şapele paralel olarak güneydoğu – kuzeybatı doğrultusunda uzanmaktadır. 24,82 m. izlenen
bu duvar, kuzeybatıda ve kendisiyle aynı doğrultuda uzanan, kesme taş bloklarla inşa edilmiş
daha erken tarihli bir duvarla birleşmektedir (şek. 9). Duvarın yıkıntı nedeniyle kaybolduğu
kuzeybatı ucunda ve duvarın kuzeydoğusunda bir sarnıç bulunmaktadır (şek. 9). Ayrıca aynı
duvarın güneydoğu kısmında bu duvarla köşe yapan bir başka duvarın 0,90 m. uzunluğunda bir
bölümü izlenmektedir. Bunların dışında bir veri olmadığından duvarların sınırladığı bu mekânın
planı ve işlevi konusunda şimdilik bilgi vermek mümkün değildir. Bununla beraber güneydoğu
bölümde görülen köşeden başlayarak kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda başlangıç yapan
duvarın aksında ve 13,84 m. mesafede bir başka duvarın uzandığı gözlemlenmiştir.
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Şapelin güneyinde yer alan duvar ise güneydoğu – kuzeybatı doğrultusunda ve şapele paralel
uzanmakla birlikte güneydoğuda, kuzeydoğu – güneybatı doğrultusundaki bir duvarla birleşerek
köşe yapmaktadır (şek. 9). Bu iki duvar hem şapelin hem de şapelin mülki alanında olduğu
anlaşılan ve apsisin önünde yer alan sarnıcın bulunduğu mahalli çevrelemektedir (şek. 9).
17 numaralı yapı adasına yakın bir bölümde ancak F XIV sektörü sınırlarında ve bu sektörün
kuzeybatı köşesinde bir adet teras duvarı tespit edilmiş ve topoğrafik plana eklenmiştir. Duvar
güneybatı – kuzeydoğu yönelimli, 12 m. uzunluğunda ve yer yer 2 metrenin üzerinde yüksekliğe
sahiptir (şek. 9). Teras duvarının hemen önünde ve alt teras zemininde iki adet sarnıç
bulunmaktadır. Duvarın yönelişine dayalı olarak akropolisin bu biriminin güneybatı – kuzeydoğu
doğrultusunda uzanan iki basamaklı bir terasa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Terasların yapılış
amacı anlaşılamamıştır.
GXVI Sektörü:
Bu sektörde 2017 yılı çalışmaları sırasında konut olduğu anlaşılan bir mekân kompleksi tespit
edilmiş ve belgelenmiştir. Yapı ada no. 10 olarak adlandırılan mekân topluluğunda 5 farklı birim
bulunmaktadır (şek. 9) . Söz konusu yapı adası Phaselis akropolünün en kuzey ucunda ve yalıyar
üzerinde konumlanmaktadır. Benzer konumdaki diğer yapı adalarında olduğu gibi, bu yapı
adasında da bazı mekanların Akdeniz’e doğru çökerek kaybolduğu anlaşılmaktadır.
Phaselis Antik Kenti Territoriumunda Yapılan Yüzey Çalışmaları:
Phaselis Antik kenti Doğu Roma (Bizans) temalı yüzey çalışmaları Akropolis dışında, kentin
territoriumunda da sürdürülmüştür. 2017 yılı territorium yüzey çalışma programı kapsamına
alınan Cennet Koyu ve Tekirova Bükü’nde yapılan çalışmalarla beraber yeni sonuçlar elde
edilmiştir (şek. 11). Her iki mevkide Likya çalışmaları çerçevesinde henüz yayınlanmadığı için
bilinmeyen, ikisi dini işlevli, ikisi ise işlevi henüz belirlenemeyen toplamda dört adet mimari
örnek tespit edilmiş ve belgelenmiştir.
Alacasu / Cennet Koyu Yüzey Çalışmaları:
Cennet Koyu Phaselis Antik kentinin kuzeydoğusunda, kuş uçumu yaklaşık 1,5 km. uzaklıkta yer
almaktadır (şek. 11, 12). Phaselis – Kiriş Likya Yolu güzergâhı üzerinde bulunan Cennet
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Koyu’na yaklaşık 2.2 kilometrelik bir yürüyüşle ulaşmak mümkündür. Cennet Koyu, güneyde
İnce Burun, kuzeyde ise Kara Burun tarafından sınırlanmakta (şek. 13) ve ayrıca Alaca Su Koyu
olarak da anılmaktadır. Phaselis’ten Cennet Koyu’na ulaşmak için kat edilen yol, Phaselis’in
geniş nekropol alanlarından birisi olan “Kuzey Nekropol” içinden geçmektedir. Ayrıca Kuzey
Nekropol Cennet Koyunu güney sınırını teşkil eden İnce Burun’un tamamında da
izlenebilmektedir. Burada yapılan çalışmalar sırasında daha önce ekip üyeleri tarafından
görülmüş ancak henüz yazılı kaynaklar arasında yerini almamış olan, bir şapel ve “mindis”
(minti) kuruluna ait olduğu önerilebilecek bir yapı belgelenmiştir (şek. 12, 13).
Kuzey Nekropol Şapeli:
Yapı İnce Burun’un batısında, İnce Burun ile Cennet Koyu’nu fiziki olarak ayıran bir vadinin
güney yamacında yer almaktadır (şek. 13). Şapel Kuzey Nekropol alanı dâhilinde ve lahit
stokunun yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Yapı oldukça dik eğimli bir arazi üzerine ve
yer yer ana kaya da kullanılarak inşa edilmiş olan şapel, doğu – batı ve kuzey – güney akslarında
17,18 x 10,66 metrelik ölçülere sahiptir (şek. 14).
Nekropol sınırlarında olmasından dolayı “nekropol şapeli” olarak adlandırılan yapı, yaklaşık
doğu- batı doğrultusundaki suni bir teras üzerinde konumlanmaktadır. Teras kuzeyde bulunan,
aynı zamanda şapelin kuzey nef dış cephe duvarı vazifesi gören bir istinat duvarı ile
oluşturulmuştur. Aslında söz konusu teras şapelin inşa edilmesiyle elde edilmiş bir sonuçtur;
yapının naosu terasın genişlik ve uzunluğunu oluşturmuştur. Yani inşa faaliyeti için önce bir teras
ve ardından da bu teras üzerine bir yapı inşa edilmiş değildir.
Şapel yaklaşık doğu – batı doğrultusunda uzanmaktadır. Batıda yer alan narteksten üç giriş
açıklığı ile naosa geçiş sağlanmıştır (şek. 14). Üçlü giriş açıklığı ve yüzeyde görülebilen
taşıyıcılara dayalı olarak yapının üç nefli bazilikal plan şemasına uygun inşa edildiği
anlaşılmaktadır (şek. 14). Ana mekân (naos) içten ve dıştan yuvarlak kesitli bir apsisle
sonlanmaktadır (şek. 14). Yapının kuzey nefine ait duvarın yalnızca kuzeybatı köşesine yakın,
küçük bir bölümü günümüze ulaşabilmiştir. Kuzey nefe ait duvarın doğu da kalan bölümü
arazinin eğimi ve yapının eğim yönündeki baskısından kaynaklı olarak yıkılmıştır. Bu nedenle
doğu cephe duvarı ile oluşturması beklenen köşe görülememektedir. Şapelin güney nefi diğerine
göre farklı yapısal özellikler göstermektedir. Güney nefin güney cephe duvarı, yapıyı güneyde
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sınırlayan kaya kütlesine dayalı olarak inşa edilmiştir. Bununla beraber kaya kütlesinin üst
kotundan itibaren yükselerek devam etmesi beklenen duvar yıkılmış ve günümüze sağlam
ulaşamamıştır. Ayrıca güney nefin kayda değer bir başka özelliği ise, güney nefin, kuzey nefe
göre daha kısa olması ve doğusunda yer alan bir apsisle sonlanmasıdır (şek. 14). Bu özellik güney
nefin kutsal bir işlevi olduğunu işaret etmektedir. Yapının içinde bulunduğu nekropol göz önüne
alındığında, işlevinin mezar şapeli olması ihtimali ortaya çıkmaktadır.
Yüzeyde görülebilen kalıntılara dayalı olarak, nef ayrımlarını da oluşturan taşıyıcı sistem payedir.
Kuzey nefi ayıran iki adet paye görülebilmektedir. İnşa faaliyeti sırasında şapelin bulunduğu
bölgenin imkânları kullanılmış ve payeler nekropolden taşınan lahitlerle inşa edilmiştir. Yapının
örtü sisteminin, plan şemasına uygun olarak ahşap olduğu düşünülebilir. Bir başka ayrıntı ise,
güney nefin doğusunda ve dışında görülen sarnıçtır. Sarnıcın inşa dönemine ilişkin bir veri
bulunmamaktadır.
Ana apsisin güney duvarı ve güney nefin doğusundaki apsisin yarım kubbesi günümüze sağlam
olarak ulaşmıştır. Bu sayede yapının duvarlarının özenli bir biçimde sıvandığı ve duvar resimleri
ile donatıldığı anlaşılabilmektedir. Yüzeyde görülebildiği kadarıyla yapının süsleme unsurları
arasında günümüze ulaşabilen tek öge duvar resimlerine ait kalıntılardır ve yalnızca apsisin
güney duvarında küçük bir parça olarak görülebilmektedir. Duvar resimlerinden yalnızca küçük
bir bölümünün günümüze ulaşması, süsleme paternlerinin anlaşılmasını ve üslup özelliklerinin
tanımlanmasını engellemektedir. Nekropol şapelinde kullanılan inşa malzemesi moloz taş
bağlayıcı malzeme ise kireç harcıdır. Ayrıca taşıyıcı sistemin inşasında da yukarıda değinildiği
gibi devşirme malzeme kullanılmıştır.
Kuzey Nekropol Mimari Yapı:
Kuzey Nekropolde belgelenen bir başka yapı ise Nekropol Şapelinin bulunduğu vadinin
kuzeydoğusunda ve Akdeniz kıyısına çok yakın bir konumdadır (şek….). Vadinin kuzey
yamacındaki yapı yamaçtan çıkıntı yapan, kademeli bir kayalık üzerine inşa edilmiştir. Kulübe
ebatlarındaki küçük ve kompakt yapının çekirdeğini oluşturan mekân günümüze görece sağlam
ulaşabilmiştir (şek. 15). Yapı toplamda 7.80 x 8,80 metre ölçülerinde bir alana oturmaktadır.
Günümüze sağlam ulaşan m1 ise, 1,82 x 3,66 ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır.
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Belgeleme çalışmaları sırasında üç adet mekân tespit edilmiştir. Söz konusu mekânlardan ilki bir
adet giriş ve üç adet pencere açıklığına sahiptir. Pencere açıklıklarının ikisi üst kotta ve
simetriktir. Bunlardan birisi, m2 ile bağlantıyı sağlayan kapının üzerinde yer almaktadır. Ayrıca
doğu duvarda ve alt kotta da bir adet pencere açıklığı, duvarın bir kısmı yıkılmış olsa da
izlenebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı m1’in kapalı mekân olarak kullanıldığı açıktır. Bu
durumu özellikle belirtmemizin nedeni; m1’in güneyinde yer alan m2 ile eş-birimli olması
açısından mekânsal özelliklerinin benzerlik göstermesidir (şek. 15). Ayrıca m1’de görülen
kapının her iki mekân arasındaki organik bağlantıyı sağladığı açıktır. M2’nin de bu nedenle
kapalı ikinci mekân olması ihtimali bulunmaktadır. Ancak m2’ye ait duvarların temel seviyesine
kadar yıkılmış olmasından kaynaklı olarak m2’nin dış mekânla bağlantısını sağlayan olası kapı
ve pencere açıklıkları görülememektedir. Bu nedenle m2’nin kapalı ikinci birim olup olmadığı
anlaşılamamaktadır. Her iki mekân da kuzey güney ve batıda izlenen olası bir avluya ait duvarla
sınırlanmaktadır (şek. 15). Avlu duvarı arazinin güneye doğru eğimini takip ederek güneyde bir
alt kotta köşe yaparak doğuya yönelmektedir. Avlunun batı duvarında bir giriş açıklığı
görülebilmektedir (şek. 15).
Yapıda malzeme teknik açıdan kaynaklı olarak iki farklı dönem izlenmektedir. M1 ve m2 daha
erken bir döneme, olasılıkla da geç Roma dönemine ait gibi gözükmektedir. Avlu duvarı ise hem
malzeme tipi hem de örgü tekniği nedeniyle Bizans dönemine tarihlenmektedir. Bu durum da
yapıda çift kullanım evresi olduğunu göstermektedir. Kullanılan inşa malzemesi moloztaş ve
kaba yonu kesme aş, bağlayıcı malzeme ise kireç harcıdır. M1’de görülen kapı açıklığında ise
devşirme blok taşlar kullanılmıştır.
Tekirova Bükü Yüzey Çalışmaları:
Yerel halktan alınan bilgiler doğrultusunda 2017 yüzey çalışmaları çerçevesine, Phaselis’in
territorium sınırına yakın bölgedeki Tekirova Bükü de dâhil edilmiştir. Halk arasında ve turizm
camiasında farklı isimlerle anılan koy Tekirova Belediyesi’nden alına bilgiye göre Tekirova
Bükü olarak adlandırılmaktadır, Tekirova İlçesinin güneyinde yer alan koya, deniz yolu dışında,
Tekirova’nın güneyindeki oteller bölgesinden ayrılan, yaklaşık 5,5 kilometrelik orman yolu ile
ulaşmak mümkündür (şek. 16, 17).
Söz konusu mevkide yapılan yüzey çalışmaları daha önce bölge halkından alınan bilgilerin
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doğruluğunu sınamak açısından olumlu sonuç vermiştir. Buna bağlı olarak Tekirova Bükü’nde
Bizans dönemine tarihlenebilecek iki adet yapı tespit edilmiş ve belgelenmiştir (şek. 16, 17). Bu
yapılardan ilki sahilde kıyı kenar çizgisine çok yakın konumdaki çifte şapel, diğeri ise bu yapıya
yaklaşık 150 m. kuzeybatısında yer alan bir başka mimari yapıdır (şek. 17). Diğer yapı işlev
açısından tanımlanamadığı için 1 no.lu yapı olarak adlandırılmıştır. Sahilde yer alan çifte şapel
koordinat sisteminde 36.469223 ve 30.506608 değerlerine sahiptir. 1 no.lu yapının bulunduğu
alanda GPS, GNSS ve GSM verisi için gerekli uydu ve baz istasyonu sinyalleri bulunmadığından
şapelin koordinatlarını elde etmek mümkün olamamıştır. Bununla beraber yapı, Tekirova’ya
ulaşımı sağlayan orman yolunun deniz seviyesine indiği noktadan yaklaşık 95 m. içeride ve
batıdadır. Ayrıca orman yolunun kuzeyinde ve yol kotundan 3 m. yukarıdadır.
Çifte şapel:
Yapı topluluğu yukarıda da değinildiği gibi kıyı kenar çizgisine çok yakın, ağaçlık ve çalılık bir
alanda yer almaktadır (şek. 17). Yan yana ve farklı dönemlerde inşa edildiğini düşündüğümüz iki
adet şapel ve çevresindeki yıkıntı molozları buradaki yapı faaliyetinin yalnızca iki adet şapel ile
sınırlı olmadığını düşündürmektedir. Bununla beraber muhtemel duvarlar, moloz ve toprakla
kaplı olduğundan plan için veri elde edilememektedir. Doğu – batı doğrultulu iki şapel yüzeyde
elde edilebilen veriler ışığında, doğu – batı ve güney – kuzey akslarında 15,47 x 12,20 metre
ölçülerine sahip bir alana yerleşmektedir. Şapeller dizilim durumuna göre “kuzey şapel” ve
“güney şapel” olarak adlandırılmıştır (şek. 18).
Kuzey Şapel:
Kuzey şapel doğu batı doğrultusunda yöneliş göstermektedir. Yapıya narteksten geçilerek giriş
yapıldığı anlaşılmaktadır (şek. 18). Narteksin yalnızca güney duvarının bir kısmı günümüze
ulaşmıştır. Güney duvarın güneybatı köşesi de görülebilmektedir. Buna dayalı olarak narteksin
batısında da bir mekan olduğu anlaşılmaktadır (şek. 18). Narteksin batısındaki mekanın işlevi
hakkında fikir yürütmek için yeterli veri olmasa da, seçenekler arasında dış narteks ve/veya
atrium bulunmaktadır. Narteksten naosa geçişi sağlayan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Yapının
naosu tek mekânlı ve doğu – batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olup 9,57 x 3,95 metre
ölçülerine sahiptir (şek. 18). Doğuda ise, dıştan ve içten yuvarlak planlı bir apsis günümüze
oldukça tahrip olarak ulaşabilmiştir. Apsis dıştan vurgulu olarak düzenlenmiştir. Şapelin kuzey
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duvarının kuzey doğu bölümü görülememektedir. Bu nedenle naosun dışarıyla ilişkisini sağlayan
batıdaki kapıdan başka bir giriş açıklığı olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Ayrıca kuzey şapelin
güney duvarında, Kuzey ve Güney şapellerin naosları arasındaki organik bağlantıyı sağlayacak
bir geçiş de bulunmamaktadır.
Kuzey şapelde dikkate değer önemli unsurlardan biri duvar kalınlıklarıdır. Bölgede Erken Bizans
dönemine tarihlenen yapılarda duvar kalınlıkları 0,60 m. civarındadır. Kuzey şapelde
gözlemlenen duvar kalınlıkları ise 0,90 m. ile 1,00 m. arasında değişmektedir. Tek mekânlı küçük
bir yapıda bu kadar kalın duvarların bulunması örtü sistemini farklı düşünmek gerektiğini işaret
etmektedir. Özellikle duvarların kalın olmasıyla naosun dar yapısı şapelin örtü sisteminin tonoz
olduğunu düşünmeye sevk etmektedir.
Kuzey şapelde kullanılan inşa malzemesi moloz taş bağlayıcı malzeme ise kireç harcıdır. Bunun
dışında yapının apsis dış cephesinde taş – tuğla düzenli almaşık tekniğin kullanıldığı
gözlemlenmektedir .
Güney Şapel:
Güney şapelden günümüze ne yazık ki çok fazla bir şey ulaşamamıştır. Yapının yalnızca kuzey
şapele bitişik olarak inşa edilmiş olan kuzey duvarı ve apsisin bir kısmı ulaşabilmiştir (şek. 18).
Elde edilebilen veriler ışığında bu yapının da kuzey şapel gibi tek mekânlıdır. Güney şapelin
tamamına ilişkin veri olmadığından naosun ölçüleri tam olarak anlaşılamamakla beraber, doğu –
batı, kuzey – güney aksında 5,25 metre genişliğe sahip olduğu söylenebilir. Doğu – batı aksında
ise naos 9,55 metrelik bir bölüm izlenebilmektedir (şek. 18).
Güney şapelin diğer birimlerine, giriş ve pencere açıklıklarına dair bir veri bulunmamakla
beraber, yapının doğu – batı doğrultusunda dikdörtgen bir naosu olduğu ve naosun doğuda içten
yuvarlak planlı bir apsisle sonlandığı anlaşılmaktadır. Apsisin dış cephesi kuzey apsisle birleşen
düzensiz bir duvarla ilişkilidir. Bu nedenle apsis dıştan görülememektedir (şek. 18).
Güney şapelin naosunda ve kuzey duvara bitişik olarak düzenlenmiş, 050 m. genişliğinde bir
oturma sekisi bulunmaktadır. Ayrıca aynı duvarda tahrip olmasına rağmen dikdörtgen planlı
olduğu anlaşılan bir adet niş de elde edilen veriler arasındadır.
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Çevresel verilerden anlaşıldığı kadarı ile batı – güneybatısı özellikle yağış mevsiminde bataklığa
dönüşmektedir. Bu nedenle yapı yüksek miktarlarda neme ve hatta suya maruz kalmakta ve
tahribata açık hale gelmektedir. Ayrıca alan mesire yeri olarak kullanıldığından yapıda suni
tahribat ve kirlenme de teşhis edilmiştir.
1 No.lu Yapı:
Tekirova Bükü’ndeki bir başka çalışma alanı ise, çifte şapelin yaklaşık 150 m. kuzeybatısında
bulunan ve 1 no. ile adlandırılan yapıdır (şek. 19). Söz konusu yapının işlevi belirlenemediğinden
1 no.lu yapı olarak adlandırılmıştır. 1 no.lu yapı Tekirova’ya ulaşımı sağlayan orman yolunun
deniz seviyesine indiği noktadan yaklaşık 95 m. içeride ve batıdadır. Ayrıca orman yolunun
kuzeyinde ve yol kotundan 3 m. yukarıdadır, olasılıkla orman yolunun açılma çalışması sırasında
tamamına yakını tahrip olmuştur. Bu gün yüzeyde üç farklı mekânı sınırlayan duvarların bir
kısmı görülebilmektedir. Söz konusu mekânların tamamı, doğu – batı ve kuzey – güney
akslarında 16,26 x 6,05 m. ölçülerinde bir alan üzerine oturmaktadır. Bunlardan m1 ve m2 doğu –
batı aksında 3,45 ve 6,35 m. ölçülerine sahiptir. M3 ise biraz farklı bir karakter arz etmektedir.
Söz konusu mekânın batı duvarı, m1 ve m2’nin kuzey cephe duvarından köşe yaparak, m3’ü
kuzeye doğru 3,65 m. büyütmektedir (şek. 19).
M3’ün günümüze ulaşabilmiş tek duvarı olan kuzey duvar yapının özellikleri hakkında bazı
bilgiler vermektedir. Bunların ilki mimari özellikleri hakkındadır. Kuzey duvarda izlenebilen iki
payanda bulunmaktadır. Bunlardan kuzey batı köşeye bitişik olan dörtgen kesitlidir (şek. 19).
İkinci payanda ise, kuzeybatı köşedekinin doğusunda ve aynı aksta yer almaktadır. Doğuda yer
alan paye ise kuzeyden güneye doğru kademeli olarak daralmaktadır (şek. 19). Bu düzenleme
kuzey duvarda dikdörtgen planlı bir niş oluşmasına imkân sağlamıştır. Ayrıca bu durum iki
payandanın doğu-batı atılımlı bir kemer olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca doğu payandanın
dar kademesinin de kuzey güney atılımlı bir kemer için düzenlendiği açıktır ki, bu durum bir
önceki düşünceyi destekler niteliktedir. Diğer önemli özellik ise, m3’ün duvarlarının iç
yüzlerinde görülen duvar boyası kalıntılarıdır. Bu kalıntılar hem batı hem kuzey duvarlarda hem
de kuzeybatı köşede yer alan payanda üzerinde görülebilmektedir. (şek. 19). Duvar resimlerinde
kullanılan renkler sarı, yeşil ve bordodur. Duvarlardaki izlere dayalı olarak, yüzeylerin bordo
renkli bordürlerle panolara ayrıldığı anlaşılmaktadır. Panoların ise, stilize bitkisel motifler kıvrım
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dallar ve spirallerle bezendiği anlaşılmaktadır.
Yapılan çalışmalar sırasında 1 no.lu yapının bu üç mekândan oluşmadığı kuzey ve güney doğuda
belgelenen duvarlar nedeniyle anlaşılmaktadır. Ancak duvarların tanımlamaya yetecek miktarda
günümüze ulaşmaması olası mekânların ilişkileri ve özellikleri hakkında veri elde etmeyi
engellemektedir.
Yapıda kullanılan inşa malzemesi moloz taştır, bağlayıcı malzeme olarak da kireç harcı
kullanılmıştır.
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ŞEKİLLER VE LEVHALAR

17

