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Phaselis antik kentinin girişinde Kuzey Yerleşim Bölgesi-Akropol’ün güney eteklerinde yer 

alan ve daha önceki araştırmacılar tarafından teras duvarları ve sahip olduğu yivli sütun 

buluntularından dolayı tapınak olarak tanımlanan yapı kalıntıları Ocak 2019 daki hortum ve 

fırtına sonrasında  daha önce yoğun olan bitki ve ağaçların altından daha da ortaya çıkmış ve 

belirginleşmiştir. Bu hortum yoğun yapı ve ana kaya, kaya kalıntısından dolayı kökleri derine 

inemeyen birçok ağacı köklerinden kopartarak devirmiştir. Açılan alanda daha önce bütünü 

algılanamayan yapı elemanı görünür ve okunur hale gelmiştir. Devrilen ağaçların kökleri 

arasında daha önce görünmeyen küçük yapı kalıntıları ve buluntular açığa çıkmıştır. Birkaç 

ağaç köklerinin arasında yoğun Amphora dipleri ve diğer keramik parçaları bulunmuştur. 

 

Günümüzdeki yoldan geçerken bir istinat, teras duvarı üzerinde yer alan yapı kalıntıları eğimli 

bir arazi üzerine dağılmış durumdadır.  Kentin Helenistik Yerleşim yeri olarak tanımlanan 

Kuzey Akropol bu alanın üstünde yer almaktadır. Zamanla buradan Kuzey Akropolün 

yamaçlarından kopan büyüklü küçüklü kaya parçaları ve yapı kalıntıları aşağısından yer alan 

tapınak alanını tahrip etmiştir. Günümüzde Tapınak kalıntılarının hemen üstünde yukarı 

Akropol den kopan oldukça büyük bir kaya ve daha küçük kaya parçaları bulunmakta 

diğerleri ise ağaçlar tarafından engellenmektedir. Zaman içerisinde oluşan bitkiler 

Akropolden akıp gelen kalıntılar ve kaya parçaları bu alanı ve tapınağı doldurmuştur. Bu 

süreç içerisinde yapı elemanlarında da çözülmeler ve dağılmalar meydana gelmiştir. 

Yüzeydeki yapı malzemelerin yoğunluğunun azlığı dikkate alındığında olasılıkla yapı 

elemanlarının yapının işlevini yitirmesi sonrasında Antik ve Geç Antik Çağ da devşirme 

malzeme olarak Kuzey Liman Hamamı gibi geç dönem yapılarında kullanıldığı 



düşünülmektedir. Yapılan gözlemlerde birkaç yapıda caddede da benzer nitelikte yapı 

malzeme parçalarının kullanıldığı görülmüştür. 

Günümüzde hortum sonrasında açığa çıkan bir temenos duvarı ile sınırlanan alanda bulunan 

sütün gövde parçaları bir doğrultuyu tanımlamakla birlikte yapı ile ilgili sağlıklı bilgiler ve 

veriler ancak araştırma ve kazı çalışması sonrasında olarak ortaya çıkarılabilinir. Bu 

doğrultuda öncelikle alanda yapılan temizlik çalışmaları bitki ve köklerin 

uzaklaştırılmasından sonra mevcut durumun belgelenmesi yapılarak başlanılması 

öngörülmüştür. 

Bilimsel çalışma ile yapıdan elde edilecek olan veriler tarihsel süreç içerisinde kentin mimari 

dokusu, tarihi, sosyo- kültürel yaşamı, topografyasına kadar birçok alandaki boşluğu 

dolduracak hem teorik bilgi hem görsel anlamada katkı sağlaması düşünülmektedir. 

Bu bilimsel kazı çalışması ile alanda Tapınak kalıntısı olarak tanımlanan yapı bölümleri ile 

toprak altında devam eden mimari elemanların çevresi ile birlikte diğer buluntularda 

belgelenerek ve incelenerek kayıt altına alınması düşünülmektedir. Ölçüm ve çizim 

çalışmaları paralelinde güncel dijital belgeleme, hava araçları ile belgeleme yöntemleri 

uygulanması düşünülmektedir. Çıkan mimari veya daha küçük buluntular konumları kotları 

nitelikleri dikkate alınarak belgelenecektir. 

Temmuz ayında yürütülen yüzey araştırması kapsamında hortum sonucu farklı alanlardan 

koparak gelen ağaç kalıntıları dallar kökler gerektiğinde boyutları küçültülerek 

uzaklaştırılmış, Bu çalışma sırasında ağaçların köklerinde yoğun olarak bulunan keramik 

buluntular korunmuştur.  

        

   

 

Belgeleme çalışmaları ile birlikte dron  ve ORTO fotolar yardımı ile güney batı Temonos 

duvarı çizilmiştir.  



 

 

Toplamda yaklaşık 45mx75m ölçülerinde bir alana dağılmış olan yapı elemanları günümüzde 

otoyoldan başlayarak Akropole yükselen farklı eğimlerde ortalama 18 derece, %32 eğimli bir 

arazi üzerinde yer almaktadır.  Belli bir şev ile giden alan Akropol doğru daha sarp ve dik 

kayalar ile yükselmektedir.  Günümüzde Kuzey-Akropol alanında görünür çok fazla yapı 

tanımlanamamıştır. Ancak konumu ve bakışımı-manzarası dikkate alındığında Askeri-

Kurumsal yapıları kapsadığı düşünülmektedir. Daha önceki araştırmacılar bu yapıların dışında 

erken döneme tarihlendirile bilinecek kutsal su kaynağından bahsetmektedirler. Özellikle 

Lykia dini mimarisinde, tapınaklarda su, su kaynağı önemli bir öge olarak ele alınmaktadır. 

 



 

Güney ve Doğu yönde okunabilen teras- istinat-temenos duvarı üzerinde ayrıca dört farklı 

kotlarda daha teras üzerine yerleştirilen yapının günümüzde gözlemlenen en yüksek yapı 

yüzeyi, kuzey-doğudaki sütun tamburunun üstü yoldan yaklaşık 10,5 m yükselmektedir. 

Güneydeki birinci temonos-teras duvarı yaklaşık 4.3m lik kısmı insitu okunabilmekte, batı 

tarafından gelen duvar yüksekliği dikkate alındığında ise duvarın en az yaklaşık 6.6m 

yüksekliğe kadar devam ettiği düşünülmektedir. Sadece tek sıra duvar taşları okunabilen 

ikinci teras duvarı yol kodundan yaklaşık 5.8m, üçüncü 6.6m, dördüncü 7.2m, beşinci teras 

duvarı 8.5m yüksekliğinde yer almaktadır. Toprak üstünde sadece bir taş sırası görünen bu 

duvarların tam işlevi anlaşılamamaktadır.  

 

 Bazı terasların alt temonos duvarının yüksekliğinin altında kalmaları bunların en azından bir 

kısmının temonos duvarının yüksekliğini yitirmesinden sonra inşa edilmiş olabileceği veya 

bunların yine bir kısmının teras duvarlarının alt yapıları- temel taşları olabileceği yönünde 

düşünceyi geliştirmektedir. Diğer bir öngörüde bunların daha erken bir dönemde ilk 

teraslamalar ait olabileceği düşüncesidir. Ancak bunların yapı ile ilgili bağlantıları ve tarihsel 

süreç içerisindeki değişimleri ve işlevleri kazı ve araştırmadan sonra açıklığa kavuşacağı 

düşünülmektedir. Alanda Akropolden kopup gelen Jura-kireçtaşının yanında bölgeye özgü 

Traverten Breşi olarak adlandırılan bir taş türü vardır. Temel seviyesindeki taşlarda daha çok 

kaba yonuya uyun Jura, dütün ve diğer yapı elemanlarında ise tarverten kullanıldığı 

gözlemlenmiştir.  

Alanın doğu tarafında altı ağaç kökleri arasında, altında sektörlere göre numaralandırılan 

keramik buluntuları ise tapınak stylobat –oturma düzleminin altında yer almaktadır.  Bunlarda 

yol koduna göre sektör1 yaklaşık 4m, sektör2  4.4m, sektör3  6.24m, sektör4  6.93m, sektör5  

5.5m, sektör6  4.3m yüksekliğinde yer almaktadır. Alanın faklı kotlarına ve konumlarına 

düzensiz bir şekilde dağılmış olan keramik gurupları tapınağa göre daha alt kotlarda olasılıkla 

kendi döneminde tüm alana yayılmış olmalıdırlar. Ancak daha sonra zamanla yükselen 

dolgunun üstünde oluşan ağaç ve kökleri bunları sarmalayıp eğimli olan alanda akıp yok 

olmalarını engellemiştir. Buluntular tapınak alanı ile bağlantısı nitelik, form malzeme gibi 

özellikleri dikkate alınarak doktora öğrencisi Uğurcan Orhan tarafından ayrıca bir bilimsel 

çalışma ile araştırılmaktadır. Alan ve yapı kazı sonrası tek yapı ölçeğinin dışında çevresi ile 

birlikte kentsel ölçekte, Nekropol, Lagün, Akropol, Limanlarla birlikte yorumlanması 

Phaselis’in geçmişini anlamak açısından önemlidir. 



        

 

 

Yüzey araştırması ikinci etabında ara ara yapılan bitki temizliği sonrasında tapınak alanı 

kısmen de olsa açığa çıkarılmış ve ilk belgeleme kazı için hazır hale getirilmiştir.  

      

 


