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2018 yılı çalışmaları gelecek yıl yapılması planlanan kazı çalışmalarının alt yapısını 

oluşturmak amacıyla daha çok belgeleme üzerine yoğunlaşmıştır. Bu nedenle Phaselis kent 

merkezinde yer alan “Tetragonal Agora” içinde inşa edilmiş olan bazilikal planlı kilisede ve 

kilisenin de ortak kullanım alanı olan daha erken döneme ait agoradan geriye kaldığı 

düşünülen mekânlarda detaylı belgeleme çalışmaları yürütülmüştür. 

Ana çalışma alanı olarak belirlenen tetragonal agora içinde yer alan bazilikal planlı kilise 

dışında 2018 yılı çalışmaları için program çerçevesine alınan bir başka çalışma birimi ise 

“Kuzey Nekropol“ olarak bilinen gömüt alanıdır. 2016 ve 17 sezonlarında yüzey araştırması 

programı çerçevesinde yapılan çalışmalar sırasında elde edilen sonuçlara dayalı olarak bu 

alanın da Doğu Roma (Bizans) döneminde kullanıldığı anlaşılmıştır. Belgelenen bir adet 

nekropol şapeli ile Roma ve Bizans dönemlerinde kullanıldığı saptanan, işlevi belirlenememiş 

bir adet yapı, söz konusu alanda başka yapıların da var olabileceğini düşündürmüştür. Bu 

nedenle 2018 yılında da bu bölge çalışma programına dâhil edilmiştir. 

Bir başka çalışma alanı ise zorunluluklardan dolayı programa dâhil edilmiştir. Kemer, Ovacık 

Mahallesi’ne bağlı Gedelme kalesi civarında bir kaçak kazı ve tahribat ihbarı üzerine Antalya 

Müze Müdürlüğü’nün de bilgisi dâhilinde bir günlük belgeleme çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Daha önce 15 günlük rapor çerçevesinde belirtilen çalışma alanlarında ve arazide yapılan 

belgeleme çalışmalarıyla elde edilen verilerin sağlıklı değerlendirilebilmesi için arazide 

yapılan işlerin devamı niteliğinde büro çalışmalarına devam edilmiştir. 

15 günlük çalışma süresi sonrasında verilen raporda sunulan verilere ek olarak, iş bu sonuç 

raporunda 3 aylık büro çalışmaları neticesinde ve arazide yapılan belgeleme çalışmalarına 

dayalı biçimde üretilmiş olan plan, restütisyon önerileri, kesit çizimleri ve tarihlendirme 

önerileri sunulmuştur.      

Kent Merkezi Tetragonal Agora İçinde Yer Alan V No’lu Kilise Çalışmaları: 



Yapı Phaselis kent merkezinde güney ve kuzey limanlardan uzanan caddelerin birleştiği 

noktada ve tiyatro, latrina, küçük hamamla beraber caddelerin birleşim noktasındaki geniş 

alanı çevreleyen yapılardan birisi olan “tetragonal agora” içinde konumlanmaktadır. Kilise 

günümüze görece sağlam olarak ulaşabilmiştir. Yapının üç kemerli pencere açıklığına sahip 

apsisi apsis yarım kubbesi ile ayaktadır. Ayrıca yapının güney nef duvarı da üzerindeki 

pencere ve kapı açıklıklarının karakterlerini tanımlamaya olanak sağlayacak yüksekliklerde ve 

hatta güneydoğu ve güneybatı köşelere yakın birimlerde yatay kiriş yuvalarını da koruyacak 

kotlarda günümüze ulaşabilmiştir. Bununla beraber, atrium kuzey nef cephe duvarı, taşıyıcı 

sistem ve olası litürjik mobilyalara (ambon, templon, katedra, sithranonv.b) dair veri 

bulunmamaktadır.  

Kilise önceki yıllarda Schafer ve ekibi tarafından belgelenmiş ve yayınlanmış olsa da, yapı 

sadece plan bazında, neredeyse ölçekli kroki benzeri ve yetersiz bir biçimde belgelenmiştir. 

Söz konusu eksiklikler ve 2019 yılında yeterli ödenek olması halinde bu yapıda 

gerçekleştirilmesi planlanan kazı ve sondaj çalışmaları nedeniyle bazilikal planlı kilisede 

detaylı çizim ve fotoğraf çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapıda rölöve çalışmalarına öncelik 

verilmiştir. Bu nedenle kilisede, enine ve boyuna kesitler ve cephe tasvirleri için gerekli 

ölçüler alınmış, yapı fotoğrafla detaylı olarak belgelenmiştir. Bu çalışmaya ek olarak agoranın 

günümüze ulaşan ve olasılıkla bazilikal planlı kilisenin inşa edilmesinden sonra da kullanılmış 

olduğu düşünülen mekânlar da plan ve kesit çalışmasına tüm boyutları ile dâhil edilmiştir.   

Ayrıca kilisenin dışında ve güney doğu mekânlarından birinin içinde yer alan mozaik döşeme 

tekrar açılarak stil kritik değerlendirme için gerekli veriler elde edilmiştir. Ekip üyelerinden 

Aykan Akçay tarafından hem yapının genel vaziyetini belgelemek hem de mozaik zemin için 

“dron” kullanılarak hava fotoğrafları çekilmiştir. Bu vesile ile hem alınan ölçüler hem de hava 

fotoğraflarından faydalanarak mozaik zemin kaplamasının çizimlerine başlanmıştır. 

Yüzeyde görülen bazı kalıntılara dayanarak, gene yüzeydeki çam iğnesi ve ince torf tabakası 

mala ile temizlenerek kilisenin taşıyıcı sistemi ve stilobatına dair bazı veriler gün ışığına 

çıkarılmıştır. Bu sayede kilisenin devşirme malzeme ile inşa edilmiş bir stilobata, taşıyıcı 

sistem olarak da büyük ihtimalle kabayonukesmetaş ve kesmetaş ile örülmüş payelere sahip 

olduğu anlaşılmıştır.  

Yuakrıdaki bilgilere ve yapılan yeni çalışmalara dayalı olarak söz konusu kilisenin, Likya 

Bölgesi’nde yer alan benzer örneklerden yola çıkarak ve bölgede Hıristiyanlığın yayılmasına 

işaret eden kaynaklar doğrultusunda 5. yüzyıldan daha erken bir tarihte inşa edilmiş olması 

ihtimali bulunmamaktadır. Bununla birlikte gene bölgenin tarihsel sürecine dayalı olarak 7. 



yüzyıl ortasında gerçekleşen İslam akınları sırasında ve sonrasında inşa edilmiş olması da 

mümkün görünmemektedir, ayrıca kentin 5. yüzyıl sonrasında bir piskoposa sahip olmayışı da 

bu düşünceyi desteklemektedir. Dolayısı ile Roma dönemi agorası içinde inşa edilmiş olan 

kilise büyük ihtimalle 5. yüzyılın ortaları ile 6. yüzyılın başı arasındaki Hıristiyanlık dönemi 

yapı faaliyetleri sırasında inşa edilmiş olmalıdır. Bununla beraber V No.lu kilise ve kiliseyle 

organik bağlantısı bulunan yapılarda toplam iki evre açıkça izlenmektedir. Bunun ilki 

yukarıda değinilen ilk inşa evresi diğeri ise, özellikle kilisenin güney cephe duvarında 

izlenebilen ve ilk yapı evresine ait olması kuvvetle muhtemel pencere açıklıklarının da 

kapatıldığı tamir evresidir.  

Kilisenin içinde yer aldığı Roma dönemine tarihlenen agora da dahil olmak üzere üç ana evre 

ve iki müdahale evresi şimdilik tespit edilebilen evrelerdir. Bunlardan Bizans dönemine 

tarihlenen bir evre ve ilk inşa evresi 5. yüzyıla tarihlenmektedir. Bu evrenin dışında çok daha 

geç döneme tarihlenmesi muhtemel bir başka evreye ait duvarlar izlenmektedir ve olasılıkla 

geç dönem Yörüklerine aittir. Ayrıca 1980’lerde yapılan çalışmalarda gerçekleştiğini 

düşündüğümüz bazı müdahaleler de avlunun çeşitli birimlerinde izlenebilmektedir.          

 

Kuzey Nekropol Çalışmaları: 

Cennet Koyu, güneyde İnce Burun, kuzeyde ise Kara Burun tarafından sınırlanmakta 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.  

Bu alanda yapılan belgeleme çalışmaları sırasında LeicaViva CS10 GNSSkors 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 saflaştırılmış noktasal ölçüler, LeicaViva CS10 GNSSkors 

ile elde edilmiştir. Daha sonra koordinat sistemine bağlı noktasal ölçümler sayısal ortamda 

Autocadvektörel çizim programı kullanılarak plana dönüştürülmüş. 

Kuzey Nekropol Şapeli:  

İki günlük bir süre zarfında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında iki adet nekropol şapeli tespit 

edilmiş bunlardan bir tanesi belgelenmiştir. İki numaralı Nekropol Şapeli olarak adlandırılan 



küçük boyutlu yapı Cennet Koyu’na bağlanan vadinin güney yamacında ve denize yakın bir 

konumda, deniz seviyesinden yaklaşık 18 metre yukarıda konumlanmaktadır.  

 Şapel Kuzey Nekropol alanı dâhilinde ve lahit stokunun yoğun olduğu bir bölgede 

bulunmaktadır, oldukça dik eğimli bir arazi üzerine ve yer yer ana kaya da kullanılarak inşa 

edilmiş olan şapel, doğu – batı ve kuzey – güney akslarında 15, 20 x 11,50 metrelik ölçülere 

sahiptir (şek. 14).  

Nekropol sınırlarında olmasından dolayı “2 no.lu nekropol şapeli” olarak adlandırılan yapı, 

yaklaşık doğu- batı doğrultusundaki suni bir teras üzerinde konumlanmaktadır. Yapı tonoz 

örtü sistemine sahip, naosu tek mekânlı küçük boyutlu bir şapeldir. Çevresinde kuzey ve 

güneyinde farklı işlevlere sahip olduğu anlaşılan farklı mekânlar bulunmaktadır. Yapıda 

detaylı fotoğraflama ve çizim için gerekli ölçü çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

veriler büro ve kütüphane ortamında değerlendirilecektir. 

Gedelme 1 no. lu Şapel Çalışması. 

İhbar yoluyla elde edilen bilgiler üzerine, Antalya Müze Müdürlüğü’nün de bilgisi dâhilinde 

söz konusu yapıda bir günlük çalışma sürdürülmüştür. Orman seyreltme çalışmaları sırasında 

kepçe ile yapılan müdahale sonucunda kısmi tahribata uğrayan yapı, yaklaşık 36°36'35.06"K 

ve 30°26'17.80"D koordinatlarındadır. Yapının bulunduğu mevkii günümüzde “Arap 

Mezarlığı” mevkii olarak anılmaktadır. 

Bu alanda da yapılan belgeleme çalışmaları sırasında LeicaViva CS10 GNSSkors 

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 saflaştırılmış noktasal ölçüler, LeicaViva CS10 

GNSSkors ile elde edilmiştir. Daha sonra koordinat sistemine bağlı noktasal ölçümler sayısal 

ortamda Autocadvektörel çizim programı kullanılarak plana dönüştürülmüş. 

Şapel ormanlık alanda ve bir düzlük üzerinde yer almaktadır. Yapının çevresindeki 

kalıntılardan burada başka yapıların da olduğu anlaşılsa da işlev tespiti mümkün değildir. 

Şapel doğu batı doğrultusunda uzanan tek mekânla bir naosa sahiptir. Naos olasılıkla 

arkosolium düzenlemelidir. Naosun doğusunda içten ve dıştan yuvarlak bir apsis 

izlenmektedir. Apsisteki izlerden yapının daha önce de sistematik şekilde defineciler 

tarafından defaten kazıldığı anlaşılmaktadır; zira apsisin ana aksında bulunan kesmetaşlar 

sökülmüş burası kazılan toprağın dışarı atılması için bir koridora dönüştürülmüştür. 



Yapının naosunun kuzey ve güneyinde farklı işlevlere sahip olduğu anlaşılan mekânlar 

bulunmaktadır. Ayrıca kuzey doğuda ve apsisin hemen dışınd apsisle ortak duvarı kullanan 

apsisli başka bir mekânın izleri görülmektedir. Yapının özellikle kuzey, kuzeybatı ve 

kuzeydoğu bölümleri oldukça yüksek yıkıntı molozu ile kaplanmış olduğundan bu mekânlar 

açıkça gözlemlenememektedir. Bununla beraber güney mekânlar defineciler tarafından parçalı 

olarak kazıldığından daha rahat izlenebilmektedir. Şapel doğu – batı ve kuzey – güney 

akslarında 19.50 x 12. 50 metre ölçülerine sahiptir. 

Çalışanlarla yapılan görüşmelerde kişiler, yapının tarihi olmadığını ifade etseler de bu 

kişilerden birinin Gedelme’nin yerlisi ve söz konusu yapıya yakın mevkide ikamet ediyor 

olması bu ifadelerin inandırıcılığını zayıflatmaktadır. Buna dayalı olarak şahıslar orman 

seyreltme çalışmaları sırasında müteahhit firmaya ait kepçenin operatörü tarafından yapının 

içinde ve dışındaki ağaçların söküldüğünü ve zeminin altına kadar gerçekleşen tahribatın bu 

yüzden gerçekleştiğini ifade etmişlerse de durum öyle gözükmemektedir. Yapının naosundan 

kepçe marifeti ile kazılarak çıkarılan yapı malzemeleri ve kiremit ve harç ihtiva eden 

karışımın yapının batısına yayılarak kamufle edilmeye çalışılmış olması ve gene yapının 

içinde ağaç kök yerlerine ve boşalmış kök yuvalarına dair herhangi bir boşluğa rastlanmamış 

olması bu ifadeleri zayıflatan unsurlar arasında yer almaktadır.  

Yapıyla ilgili yapılan literatür çalışmaları Gedelme 1 No.lu şapelin tarihi Gedelme’de yer alan 

ve Jakobek tarafından 9. yüzyıl civarına tarihlenen kale ile uyumlu gözükmektedir. Yapıda 

kaçak kazılar sonucunda satha dağılmış olan çatı kiremitleri bu kanıyı destekleyen 

unsurlardan birisidir. Söz konusu çatı kiremitleri profil ve malzeme – teknik özellikleri 

nedeniyle 9. ve 10. yüzyıllarda yaygın olduğu bilinen tipte çatı kiremitleridir. Ayrıca yapının 

boyutları ve özellikle proporsiyonları, erken bir inşa evresi varsa da günümüzde izlenebilen 

kalıntıların 9. yüzyıla ait olduğunu kuvvetle düşündürmektedir. 

Kaçak kazı neticesinde çevreye yayılan moloz içinde, yapının amacının dışında olsa da 19. 

yüzyıl civarında ana kullanılmış olduğunu düşündüren bazı verilere ulaşılmıştır. Bunların 

arasında 18. ve 19. yüzyıllarda yaygın olan yeşil sırlı Osmanlı dönemi seramik ve gene aynı 

döneme ait seramik süzgeçli kap parçaları görülmüştür.      

 

 

 



 

 

Res. 1: Bazilikal planlı kilise; atriumun kuzeybatısında yer alan kemer 

 

Res. 2: Bazilikal planlı kilise; Naos güneybatıya bakış 

 

Res. 3: Bazilikal planlı kilise; Apsis iç cephesi, doğuya bakış 

 



 

Res. 4: Bazilikal planlı kilise; Kuzey avlu ve ek mekânlar, batıya bakış 

 

Res. 6: Bazilikal planlı kilise; Kuzeydoğu mekan içinde görülen mozaik yer döşemesi. 



 

Res. 5: Bazilikal planlı kilise; Kuzeydoğu mekan içinde görülen mozaik yer döşemesi. Detay 

 

 

Res. 7: II no.lu Nekropol Şapeli; giriş mekanı, kuzeye bakış 

 



Res. 8: II no.lu Nekropol Şapeli; giriş mekânı ve naos doğuya bakış

 

Res. 9: II no.lu Nekropol Şapeli; naos, batıya bakış 

 

Res. 10: Gedelme Arap Mezarlığı Mev. I no.lu şapel. Naos, doğuya bakış. Kepçenin açtığı 

çukur. 

 



Res. 10: Gedelme Arap Mezarlığı Mev. I no.lu şapel. Apsiste görülen tahribat. Definecilerin 

açtığı yol. 

 

Res. 10: Gedelme Arap Mezarlığı Mev. I no.lu şapel. Güneydoğu mekân.  



 

                



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


