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Nekropolis çalışmalarına kentin Kuzey-Doğu Nekropolis alanından başlanmıştır. Kuzey Liman’ın 

batı kıyısından itibaren başlayan söz konusu nekropolis kuzeydoğuda İnce Burun’a kadar devam 

etmektedir. Burada limanın hemen kıyısında konumlanan anıtsal mezar denizden gelen 

aşınmalar –dalgalar, rüzgar ve 

tuz- dolayısıyla oldukça tahribata 

açık bir durumda bulunmaktadır. 

Öyle ki 1982-84 yılları arasında 

kentte çalışan Cevdet 

Bayburtluoğlu tarafından çekilen 

söz konusu yapıya ait fotoğraflar 

tahribatın boyutlarını göstermesi 

açısından önemlidir. 

Öyle ki bu resimlerde söz konusu 

mezar yapısının yanında başka bir 

tonozlu mezar daha görünürken 

bugün bu tonoza ilişkin alanda 

sadece yapı taşları bulunmaktadır. 

Diğer resimde de görüldüğü üzere 

yapının denize bakan kısmı denize 

doğru akmıştır. Bugün bu tahribat 

ve kayıplar çok daha fazla bir 

durumdadır. Bu sebeple söz 

konusu mezarın en azından bugün 

korunduğu şekli ile belgelenmesi 

ve kayıtlara geçmesi için ve de sonraki kazı çalışmalarına ve olası konservasyon/restorasyon 

çalışmalarına ön hazırlık olarak yapının planının çıkarılmasına ve restitüsyonunun 

hazırlanmasına karar verilerek çalışmalara başlanmıştır.   

Mezarın alt gömü odası olan ve günümüze oldukça korunarak gelen tonozlu hyposorionun 

ölçüleri alınarak çizimi yapılmış ve plana eklenmiştir. Tapınak planlı mezarın çalışmaları 

tamamlandıktan sonra kuzeydoğu nekropolis alanında yer alan bir diğer anıtsal mezar yapısına 

geçilerek çalışmalar başlatılmıştır. 
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Anıtsal yapı söz konusu nekropolisin başlangıç noktasından yaklaşık 400 m. devam edildiğinde 

deniz kıyısında yer almaktadır. Alandaki diğer yapılara kıyasla daha büyük ölçülere sahip 

olmasıyla dikkati çeken yapı tek odalı iç mekan ve giriş kapısının önünde yer alan dikdörtgen 

giriş alanı düzenlemesine sahiptir. Kareye yakın plana sahip ve mevcut kalıntılardan üst 

örtüsünün kırma çatı olarak kapatılmış olduğu varsayılan mezar? yapısının ölçüleri alınarak 

planı çıkarılmıştır (Fig. 3-4-5-6). Yapının duvar örgüsü moloz taşlar, harç ve yer yer kiremit 

parçaları kullanılarak oluşturulmuştur. Ayrıca Roma Dönemine tarihlenen yazıtlı bir blok eşik 

lentosunun soluna yerleştirilerek devşirme malzemesi olarak kullanılmıştır. 

  

 
 

Fig. 3-4-5-6 Kuzeydoğu Nekropolis Anıtsal Mezar Yapısı Genel görünüm ve çizimler 

  

Fig. 1-2 Kuzeydoğu Nekropolis Tapınak Planlı Mezar Genel Görünüm 
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Kuzeydoğu nekropoliste sürdürülen çalışmalar doğrultusunda Kuzey liman koyunun kıyı hattı 

boyunca yer alan anıtsal mezar yapılarının tespiti, belgelenmesi, çizimlerinin yapılması, 

fotoğraflanması ve GPS koordinatlarının alınmasına yönelik yürütülen çalışmalara devam 

edilmiştir. Bu kapsamda kuzey limanın başlangıcından yaklaşık 500 m. doğu yönde 

ilerlendiğinde yer alan tonozlu mezar yapısında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Doğu-batı 

yönünde konumlandırılmış olan mezar yapısı mimari unsurları hakkında net veriler sağlayacak 

oranda korunmuş durumdadır. Mezar yapısının üç duvarı küçük moloz taşlar ve harçla 

örülmüş, batı yöndeki ön cephe ise farklı olarak blok taşlarla örülmüştür. Yapının çatı mimarisi 

ile uyumlu olarak ön cephe de tonozlu örgü sistemi kullanılmıştır. Moloz örgüye sahip 

duvarların dış cephesi sıvalıdır. Mezarın girişinde iki basamak yer alır. Gömü odasının 

zemininde sağ ve solda duvarlar boyunca moloz taşlarla örülen karşılıklı yükseltilerin arasında 

kalan boş alan gömü alanı olarak tespit edilmiştir. Gömünün üzerinin kapatılma şekline dair 

kalıntılar mevcut değildir ancak lahit kapağı ile kapatıldığı üzerinde durulmaktadır. Mezarın 

planı çıkarılarak tanımlamaları yapılmış ve fotoğraflanmıştır (Fig. 7-8-9-10).  

  

  

Fig. 7-8-9-10 Tonozlu Mezar Yapısı Belgeleme ve Çizim Çalışmaları 

 

Çalışmalar nekropolis alanındaki mezar mimarisini ve genel hatlarıyla tipolojiyi belirlemeye 

yönelik olarak sürdürülmüştür. Zira konumu nedeniyle Lykia-Pamphylia sınırında bulunan 

Phaselis’in gömü geleneklerinin sınırlarında yer aldığı bölgelerle mezar mimarisi açısından 

benzerlik ve farklılıklarının tespit edilmesi gerekmektedir.  Nekropolis alanını tümünü taramaya 

yönelik sürdürülen çalışmalarda gerek anıtsal mezar yapılarının gerek farklı ölçeklere sahip 



EK-2 

tonozlu mezar odalarının moloz taş ve sıva içeren duvar örgü sitemiyle oluşturulduğu 

görülmüştür. Mezar mimarisi için mevcut olan malzemenin kullanıldığı dışardan taş 

getirtilmediği görülmektedir. Lahitlerin tekne ve kapaklarında da yine bölgede bulunan yerli 

kireçtaşı veya conglomera türü taşlar tercih edilmiştir.  

Literatürde Lykia tipi olarak adlandırlan semerdamlı kapaklara sahip lahit mezarların Phaselis 

mezar türleri içerisinde de kullanıldığını görülmüştür. Yüzey verilerine bakılarak kent içerisinde 

toplam üç adet varlığı tespit edilen semerdam kapaklı lahitlerin kendi içinde üç farklı şekilde 

düzenlendiği tespit edilmiştir. Doğrudan bir podyum üzerinde yükselenler, hyposorionlu 

olanlar ve hem tonozlu bir yapı içinde yer alıp hem hyposoriona sahip olanlar şeklinde farklı 

düzenlemeler içinde kullanıldıkları görülmektedir. Tonozlu mezar odası içinde yer alan 

semerdamlı lahit üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Zira gerek mimari düzenlemenin 

okunabilmesi gerek ölçüm ve çizim çalışmalarının yürütülebilmesi için en uygun şartlara sahip 

olan mezar yapısıdır. Mezar odasının çatısı ve iki duvarı tamamen tahrip olmuştur. Lahit 

teknesi in-situ konumda ve korunmuştur. Tekne üzerinde yer alan kapak üç parça halinde 

kırıktır. Teknenin yükseldiği podyum basamağı ve alt gömü alanı korunmuş durumdadır. Mezar 

odasının kuzeydoğu köşesinde yer alan başka bir mezar yapısına ait düzenleme daha 

mevcuttur. Bu bölüm mezar odasının duvarını da içine alan ve mezar odasının dışına taşan bir 

alt kota doğru yerleştirilmiş olan bir lahit mezar hyposorionudur. Lahit teknesi ve kapak mezar 

odasının podyum hizasından itibaren yükselmekte örme duvarla oluşturulan hyposorion ise 

arazi yapısına uygun olarak alt kotta yer almaktadır. Bu düzenlemeye bakılarak mezarların eş 

zamanlı olarak tasarlandığı ve olasılıkla aynı aileye ait üyeler için oluşturulduğu 

düşünülmektedir. Yapı ve mezarların ölçüleri alınarak planları çıkarılmış, tanımlama ve 

fotoğraf çekimleri yapılmıştır (Fig. 11-12-13-14). 
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Fig. 11-12-13-14 Semerdamlı Lahit ve Mezar Odası Belgeleme Çalışmaları 

 

Beycik mevkiinde yer alan lahit mezarlar üzerinde çalışmalar yürütüldü. Kuzey-güney doğrultusunda 

devam eden üç sıra terasın alt kotunda mevcut olan iki mezar yapısında incelemeler ve kayıt 

çalışmaları yürütüldü. Yan yana konuşlandırılmış olan mezar yapıları yaklaşık 5 m. aralıkla 

yerleştirilmiştir. Bu sıraya göre alanda yer alan ilk mezar yapısı büyük oranda tahrip olmuştur. Podyum 

döşeminin kısmi olarak izlenebildiği mezarın lahit teknesi kırık dört parça halinde alana yayılmış 

vaziyettedir. Lahit kapağı semerdam formundadır. 1/3 oranında kırık olduğu görülebilen laht kapağı 

ters duru vaziyette podyum yapısının kenarında durmaktadır. Kapak uzunluğu 2.40 en: 1.17 m. olarak 

tespit edilmiştir. Kapağın uzun yüzlerde ikişer ve dar yüzlerde birer adet olmak üzere toplam a adet 

kaldırma çıkıntıları işlenmeden bırakılmıştır.  

Alandaki diğer mezar yapısı podyum, tekne ve kapak birlikteliğini koruyarak günümüze ulaşmıştır. 

Podyumun üzeri küçük moloz taş dolgusu ile kaplıdır, doğu yöndeki dar yüzde podyumum iki 

basamağını oluşturan blok taşlar görülebilmektedir. Bu bölümde podyum yüksekliği 0.50 m. olarak 

ölçülebilmiştir. Lahit mezarın alt gömü odası olabileceğine işaret eden podyum blokları altında 

izlenebilen bir açıklık mevcuttur. Net bir şey söylemek mümkün değilse de bu açıklığın hyposorion 

bölümüne ait bir düzenleme olduğu düşünülmektedir. Lahit teknesi 2.32 m. uzunluğunda, 1.16 m. 

genişliğinde ve 1. 46 yüksekliğindedir. Üç yüzü bezenmiş teknenin arka uzun yüzü işlenmeden 

bırakılmıştır. Bezeme unsurlarını barındıran cepheler iki sıra silme profil ile çevrelenmiştir. Ön yüzde 

dikdörtgen bir tabula içinde yazıt yer almaktadır.  Doğu yöndeki dar yüzde iç içe iki daire motifi ve içte 

kalan yuvarlak alanın içinde olasılıkla bir bezek yer almaktadır ancak tanımlanamayacak derecede 

tahrip olmuştur. Batı dar yüzdeki benzer dairesel çemberler ise yer yer izlenebilen hatlar olarak 

görülebilmektedir. Lahtin kapağı semerdam formundadır. Genişliği 1.23 m. ve mahya kirişi ile birlikte 

yüksekliği 1 m.’ye ulaşmaktadır. Kapak üzerinde mahya kirişi mevcuttur. Ayrıca dar yüzlerde birer uzun 

yüzlerde ikişer adet olmak üzere toplam 6 adet kaldırma çıkıntısı yer almaktadır. Kapağın uzun 

cephelerinde yer alan kaldırma çıkıntıları 0.41 m. yükseklik ve 0.27 m. genişlikleri ile büyük dikdörtgen 

cephe unsurları olarak dikkat çekicidir (Fig. 15-16).  



EK-2 

 

 

 
Fig. 15-16 Beycik Mevkii Semerdamlı Lahit Genel Görünüm ve Çalışmalar  

 

 

 Hisarçandır Palamut mahallesi mevkiinde yer alan lahit 

mezar üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Mezar, 

modern yoldan ayrılarak yaklaşık 100 m. ilerleyen patika 

yolun çıkardığı düzlük alan içerisinde yer almaktadır (Fig. 

17). Podyumu izlenemeyen mezarın teknesi in-situ, 

kapağı ise yerinden kay(dırıl)mış olarak yerde ters 

durmaktadır. Lahit teknesi doğu-batı doğrultusundadır, 

1.34,5 m en, 2.48 m boy ve 1.40 m yükseklik 

ölçülerindedir. Lahit kapağı kırma çatı formundadır, 1.45 

m en, 2.64 m boy, ve 0.50 m yük. imkan dahilinde alınan 

ölçüleridir. Teknenin arka uzun yüzü ve bir dar yüzü 1/3 

oranında tahrip olmuştur. Ön yüzde ve dar yüzlerde 

arkeolojik ve epigrafik veriler sunan çeşitli bezeme 

örgeleri yer almaktadır. Lahit teknesinin bezemeli üç 

yüzü, kenarları boyunca, dışta geniş bir silme ve içte 

eğimli daha dar bir silmeden oluşan iki kademeli bir 

çerçeve ile çevrelenmiştir. Ön yüzde sahnenin ortasında 

yazıtlı bir tabula ansata yer alır. Tabula 0.54x0.46 

ölçülerindedir. Tabula ansatanın iki yanında gövdesi 0.48 

m. yüksekliğinde olan birer hurma ağacı tasvirine yer 

verilmiştir. Ağaçların yanlarında sağda ve solda kalkan mızrak tasviri ve kalkanın içinde olasılıkla mezar 

sahibi kişilere ait olan büstler tasvir edilmiştir. Sağ kalkan içinde erkek solda ise kadın figürü yer 

almaktadır. Dar yüzlerde ise içi boş bırakılmış kalkan mızrak betimi kullanılmıştır. Mezar üzerindeki 

yazıtın ve ikonografik tasvirlerin daha net görülebilmesi veya gözle görülemeyen detayların açığa 

çıkarılması için lahit üzerinde fotogrametrik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca mezarın coğrafi koordinatları 

alınması, tanımı ve fotoğraf kaydı yapılarak belgelenmesi tamamlanmıştır.  

 

Fig. 17 Hisarçandır Palamut Mahallesi Lahit 
teknesi genel görünüm 


