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Phaselis Antik Kenti 2019 yılı yüzey araştırmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan
çalışmaların ilk günü, kentin ana caddesi üzerinde, merkezi limanla birleşim noktasında ve Latrina’ya
kadar uzanan bir hat üzerinde bulunan dükkan ve galeriler bölümünde belgeleme çalışmalarıyla
başlamıştır. Kentin merkezi limanıyla doğrudan ilişkili olduğu gözlemlenen bu mekanların (dükkanlar,
depolar, atölyeler veya çeşitli fonksiyondaki mekanlar) ofis ortamında sayısallaştırma çalışmaları için
ölçüleri alınmıştır. Yapıları kaplayan çam iğneleri ve devrilen moloz duvarlar yüzünden dükkanların
yalnızca ön duvar sırası izlenebilmektedir; arka ve yan duvarların büyük bir bölümünün temizlik
çalışmaları yapılmadan izlenmesi mümkün olmamaktadır. Ayrıca yapının ön cephe duvarındaki bazı
bölgelerine blokların yerleştirildiği saptanmıştır.
Ön cephe üzerinde farkı açıklıklarda 7 adet kapı ve 1 adet pencere tespit edilmiştir. Mekanların
boyutları tespit edilememekle birlikte yapı duvarlarının genel olarak kesme bloktan oluştuğu, yer yer
moloz kullanımının görüldüğü tespit edilmiş, tamirat ve ikinci evre kullanımları sırasında, molozların
yoğun kaba harçla ve harç arası kiremitle örüldüğü görülmüştür.
Duvar kalınlıkları yer yer değişiklik göstermekle birlikte, korunan kısımlar 60-65 cm arasında
değişen kalınlıkta ve tek sıra halinde oluşmaktadır.

Dükkan Sıraları Ölçekli Krokisi

Ana Caddeden Görünüşü ve Dükkanların Cephe Bölümü

Tadilat Görmüş Ön Cephe Duvarı ve Geçmiş Yıllarda Gerçekleştirilen Çalışmalar Sırasında Duvar
Dibine Dizilmiş Bloklar

Merkezi Limana Bakan Mekan Sırası

İkinci Evrede Kapatılan Batı Cephesi Kapı Ayrıntısı

04/07/2019
04-07 tarihinde, Merkezi Limanın doğu sırasında, güneye doğru seyreden, cadde dükkanlarının
kuzey kısmıyla birleşim gösteren mekanların belgelenme çalışmaları yapılmıştır. Bu mekanların özellikle
cephe kısımlarının yoğun tahribata uğradığı tespit edilmiş ve muhtemelen bu kısımda olan kapılarının
herhangi bir mimari elemanına rastlanılmamıştır. İç kısımlarında ise yoğun bitki örtüsü ve duvarların içe
doğru göçmesi sonucu iç duvarların da bir kısmı izlenebilmektedir. Bu sıra üzerinde 6 adet mekan
belirlenmiş olmakla beraber bunlar birbirine bitişik şekilde ve bir düzlem üzerinde, muhtemelen
kapıları limana doğru açılır vaziyette konuşlandırılmışlardır.
Bu mekanlardan 1 No’lu oda, kuzeyden güneye doğru, 3.60’dan 2.80 m’ye doğru
daralmaktadır ve 11.00 m uzunluğundadır. Duvar kalınlıkları 30-40 cm arasında değişen kalınlıkta olup
bir tarafı cadde üzerindeki mekanlarla bağdaşıklık göstermektedir. Duvar yapısı blok ve kısmen moloz
örgülüdür. Duvarın sadece temel seviyesi izlenebildiğinden dolayı herhangi bir evre veya tamirat
saptanamamıştır.

1 No’lu Mekan Doğu Duvar Sırası

2 No’lu oda ise 1 No’lu odaya bitişik durumda olup genişliği liman tarafında (kuzey) 5.00 m,
güney kısımda ise 4.50 m’dir. Uzunluğu ise 1 No’lu oda ile bitişik olan duvarda 11.00 m, doğu
duvarında ise 9.10 m’dir. Bu mekanın duvarları 60 cm’yi bulmakta ve çift sıra moloz örgülüdür. Bu
kalınlıktaki duvarın yapının diğer duvarlarından daha kalın olduğu ve yapı itibariyle çift sıra moloz
örgüsünün olması, yapının diğer duvarlarıyla farklı bir evrede kullanılmış ve inşa edilmiş olduğunu
düşündürtmektedir.
3 No’lu oda ise cephe kısmında 5.00 m’den güney kısmında 4.20 m’ye doğru daralmaktadır. 2
No’lu oda ile ortak olan duvarın karşı cephesinde (doğu) ise 9.40 m uzunluğundadır. Bu duvar işçiliği 2
No’lu duvarın ortak duvarıyla ortak işçiliğe sahip olmakla birlikte 57 cm kalınlığındadır ve muhtemelen
aynı evrede görülen tamirat veya ikinci evre burada da aynı şekilde bir uygulama göstermektedir. Fakat
bu duvarda farklı olan olgu ise, bütünüyle moloz olmaması, arada kesme blokların da kullanılmış
olmasıdır.

3 No’lu Mekan İçi Toprak ve Moloz Dolgusu

4 No’lu Mekan Arası Moloz Örgü Ayrıntısı

4 No’lu odanın cephe kısmında ki duvar mesafesi net olarak izlenememektedir, 3 No’lu oda ile
ortak olan duvarın karşı duvarı (doğu) 10.00 m’dir ve duvar kalınlığı 55 cm’dir. Genişlik ise güneyde
5.20 m’dir. Güney kısımdaki duvar ise bu yapıda izlenebilmekte ve 40 cm kalınlığında tek sıra moloz
örgülüdür.
5 No’lu mekana geldiğimizde ise düzlem bozulmakta ve yapılar geriye doğru
konumlanmaktadır. 4 No’lu odanın güney duvarından 2.80 m doğru güneye giden odanın duvar
kalınlığı 55 cm’dir ve izlenebilen güney duvarı da 55 cm kalınlığa sahiptir. Güneye doğru olan 2.80 m’lik
mesafedeki duvar izlenememektedir. Mekanın 6 No’lu odayla ortak olan duvarının uzunluğu 7.65

m’dir. Bu mekanın sokak olduğuna dair izlenimlerimiz de bulunmaktadır fakat kesin sonuçlar temizlik
çalışmaları neticesinde tasdiklenecektir.
6 No’lu odanın ön cephesinin limana kadar geldiğine dair izler bulunmakta ama bu izler duvar
sırasının tam olarak çizilmesi veya konuşlandırılması için yeteri kadar ispat sunmaktan uzaktır. Ortak
duvar uzunluğu 7.65 m olup, doğu duvarının uzunluğunu 7.40 m olarak ölçülmüştür. Burada da 5 No’lu
odanın duvar işçiliğine benzer olan işçilik tespit edilmiştir. Bu duvarın arka duvarla olan işçiliği de
aynıdır ve arka duvar 3.65 m’dir ve her iki duvar da 50-65 cm arasında değişen kalınlıklara sahiptir.

6 No’lu Mekandan Sokağa ve 5 No’lu Mekana Bakış

6 No’lu Mekan Arka Duvarda Bulunan İkinci Evreye Ait Moloz Duvar Örgüsü

05/07/2019
Kuzey – güney aksında uzanan ana cadde üzerinde konuşlanan mekanların, güney liman
bölgesinde yer alan kısımları belgelenmek üzere araştırmanın üçüncü gün çalışmaları başlamıştır.
Hadrianus Propylonu doğusunda, Domitianus Agorası karşısında yer alan bu mekanların duvar sıraları,
caddenin kuzey kesiminde yer alanlara oranla daha iyi izlenebilmektedir. Yapım tekniği olarak ise çift
blok sırasıyla inşa edilmiş olması, kentin II. ve III. yüzyıl inşaat yapılanmasıyla benzerlik gösterir
niteliktedir. Ana caddeye bakan kısımda duvar sırası yıkılmış olsa da izlenebilmektedir. Kapı mimarisine
ait olan birkaç söveye rastlanılsa da bu blokların orijinal yerlerini izleyebilmek mümkün olmamıştır.
Yapının arka kısmında ve yan duvarlarında meydana gelmiş olan hem tahribat hem de bitki örtüsünün
yoğunluğu nedeniyle de kapı veya pencerelere ait olabilecek mimari elemanlara rastlanılmamıştır.
Bununla birlikte yapıların ana caddenin doğu kısmında kalan duvarların bir bölümü tahribat nedeniyle
izlenememektedir. Caddenin yapısı itibariyle ana cadde kısmından emtia akışı caddenin girişinin
basamaklı olmasından dolayı ve ana caddede araba trafiğinin mümkün olmamasından dolayı
beklenmemektedir. Dolayısıyla emtia trafiği mekanların doğu kısmında, limanla bağlantılı bir sokaktan
gerçekleşmelidir. Fakat buralarda da bir kazı çalışması gerçekleşmeden bir şey söylemek yalnızca
varsayımdan ibaret olacaktır.

1 No’lu oda kuzey kısımda 6.90 m uzunluğu, güney kısımda ise 6. 20 m uzunluğa sahip olmakla
birlikte, doğu ve batı kısımlarında ise 12.70 m’lik uzunluğa sahiptirler. Yapının doğu duvar sırası 4 blok
yüksekliğine kadar korunmuştur, kalınlığı 70 cm’dir ve içerisinde iki adet açıklığa sahiptir fakat mimari
elemanlarının tam belli olmamasına rağmen orta kısımdaki alanın kapı açıklığı olduğu düşünülmektedir,
nitekim yapının 45 cm kalınlığı olan batı duvarında da kendisiyle neredeyse tam karşılıklı olan alanda
bir adet kapı sövesinin bulunması karşılıklı kapı olabileceği düşüncesiyle örtüşmektedir ve 2 No’lu
odaya geçişin iki yapının da ortasından olması daha makul bir düşüncedir. Yapının doğu duvarı ise
kısmen moloz örgülü bir haldedir ve burada bir tamirat ve bununla birlikte ikinci evre olduğu
gözlenmiştir. Yapının güney duvarı 70 cm kalınlığında olmakla birlikte tam olarak izlenememektedir.
2 No’lu oda, yapım tekniği olarak 1 No’lu oda ile benzerlik göstermektedir fakat yapının kuzey
duvarları 1 No’lu odada 45 cm olarak ölçülmüşken, 2 No’lu odada 75 cm kalınlıktadır ve sebep olarak
ise geçirilen tamiratlar ve birden fazla kullanım evresi olması düşünülmektedir. Yapının kuzey duvarı
9.35 m, güney duvarı ise 8.60 m’dir. Doğu duvarı tam olarak izlenemese de 10.40 m olarak
ölçülmüştür. Batı duvarı ise 12.50 m’dir. Yapım tekniği olarak ise kesme bloklardan oluşmaktadır ve
kısmen moloz örgü gözlenmektedir. Doğu yakasının toprak dolguyla kaplanmış olmasından mütevellit
bu duvar sırasının uzunca bir kısmı izlenemiyor fakat kuzey ve güney duvar sırası izlenmektedir,
herhangi bir kapı kalıntısına rastlanılmamış olması, yapının hem 1 No’lu oda ile ortak duvarı olan batı
duvarı, hem de doğu tarafında bir emtia trafiğinin olabileceği düşüncesiyle doğu tarafında bir kapıya
daha sahip olması beklenmektedir. Bu çıkarımı kazı çalışması sonucunda neticelendirebiliriz.
3 No’lu oda en fazla tahribata uğramış alandır ve odanın batı duvarı hiç izlenememektedir.
Bununla birlikte doğu kısmını yoğun toprak örtüsü kaplamıştır ve 1 ve 4 No’lu odaların ortak duvarları
haricinde bu yapı ile ilgili olarak herhangi bir şey söylemek, kazı ve temizlik çalışmaları öncesinde
imkansıza yakındır. Nitekim yapının batı kısmındaki duvarı ölçülebilmektedir ve bu mesafe 10.70 m’dir.
4 No’lu odanın kuzey-güney ve batı duvarları takip edilirken doğu duvarının ise bir kısmı takip
edilebilmektedir. Takip edilen duvar sıralarında herhangi bir kapı veya pencere izine rastlanmazken
batı duvarının tahribat görmüş tarafında bir kapı olması beklenebilir. Yapının batı duvarının uzunluğu
7.80 m’dir ve kalınlığı 45 cm olarak ölçülmüştür, doğu duvarı ise 8 m’dir ve güneye doğru 5 m
izlenebilirken, son 3 m’si tahribattan dolayı izlenememektedir ve duvarı 60 cm kalınlığa sahiptir. Kuzey
duvarı 10.00 m uzunluğa sahip olmakla birlikte 43 cm kalınlığa sahip ve güney duvarı 9.85 m
uzunluğunda olup 45 cm uzunluğundadır.
5 No’lu oda batıda 7.37 m ve 45 cm duvar kalınlığına, doğuda ise 7.42 m ve 75 cm duvar
kalınlığına sahiptir. Kuzeyde 8.65 m olan duvar uzunluğu 45 cm duvar kalınlığıyla devam etmekte,
güneyde ise 8.80 m olan duvar uzunluğu 70 cm kalınlıkla devam etmektedir. Doğu kısımda güneye

doğru 90 cm sonrasında 3.70 m’lik bir tahribat bulunmakta ve duvar sırası izlenememektedir. Yapının
batı duvarında kapı elemanı olabilecek bir bloğa rastlanmıştır ama blokların üst üste devrilmiş
olmasından dolayı burası orijinal yeri mi yoksa şipolyen malzeme mi olduğu bilinmemektedir ve bu
duvar dışında kapı elemanı olabilecek herhangi bir mimari elemana rastlanmamış fakat tahrip olan
alanda bir kapı olabileceği düşünülmektedir nitekim burası da kazı ve temizlik çalışmaları neticesinde
somutlaşacaktır. Diğer odalarla ortak yapım tekniği gösteren 5 No’lu odada da iç kısım toprak ve
molozla doludur ve somut çıkarımlar için temizlik çalışması yapılması zorunludur.
6 No’lu oda ise yapının en küçük odasıdır ve batı kısmı 6.20 cm uzunluğunda 45 cm
genişliğindedir, doğu kısım 5.10 m uzunluğunda 67 cm kalınlığındadır ve yapım tekniği olarakta tek sıra
kesme bloktan oluşmaktadır. Kuzey duvarı 8.82 m olmakla birlikte 70 cm kalınlığında, güney duvarı ise
9.00 m ve 40 cm kalınlığındadır.

Ana Cadde Güney Kesim Mekanlarının Duvar Planı

Mekanların Kuzey Cepheden Görünüşü

Mekanların Güney Cepheden Görünüşü

1 No’lu Mekan İçi Dolgu Toprak Örneği

1 No’lu Mekan Batı Duvarı İkinci Evre Tadilat Ayrıntısı

1 No’lu Mekan Batı Cepheden Görünüş

2 No’lu Mekan İçi Dolgu Toprak Örnekleri

3 No’lu Mekan İçi Dolgu Toprak Örneği

4 No’lu Mekan İçi Dolgu Toprak Örneği

5 No’lu Mekan İçi Dolgu Toprak Örneği

6 No’lu Mekan İçi Dolgu Toprak Örneği

08-09-10/07/2019
Bu üç gün içerisinde araştırmanın başından itibaren toplanan verilerin sayısal ortama
aktarılması sırasında kullanılacak olan AutoCAD ve PhotoScan programlarına gerekli olan fotoğrafların
çekilmesi ve aynı zamanda taş planlarının çizilmesi için arazide fotoğraflama ve çizim işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Merkezi Limanın Ana Cadde ile birleştiği alanda bulunan mekanların ortofotosunun
hazırlanabilmesi için yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilmiştir aynı zamanda taş planlarının el ile
çizimleri gerçekleştirilmiştir.
Sayısallaştırma, envanterleme ve dijital ortama aktarma işlemleri, kentin Güney Liman
bölgesine giden Ana Caddede bulunan mekanlarda devam etmiştir. Burada yer alan mekanların duvar
taş planları çizilmiş ve dijital ortama aktarılmaya hazır hale getirilmişlerdir. Bununla birlikte ortofoto
oluşturmak için gerekli olan fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek günlük çalışma sonlandırılmış ve bu iki
mekandaki dükkanların dijital ortam ve sayısallaştırma çalışmaları için ofis işleri bundan sonraki çalışma
disiplinini oluşturmaktadır.

Ana Cadde Kuzey Kesim Taş Durum Planı

Ana Cadde Kuzey Kesim Ortomozaik Çalışması

Ana Cadde Kuzey Kesim Taş Planı

24-25-26/07/2019
Bu üç gün içerisinde yoğun bitki örtüsüne, toprak dolguya sahip ve tahribata uğramış merkezi
liman agora yapısında daha kapsamlı keşif çalışmaları yapılmıştır. Öncelikli olarak var olan kalıntıları
belgelemek amacıyla gerçekleştirilmiş çalışmalara ek olarak, yapının ana hatlarıyla planının
okunabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda yapının bir avluya sahip olduğu, batıya
bakan mekanların güney kısmında yer alan 3 adet dükkanın iç duvarları saptanmıştır ve kuzeye bakan
mekanların avluyla birleştiği noktada bir adet sokağın yer aldığı belirlenmiştir. Kuzey kısmında yer alan
mekanların depo işlevi gördüğü düşünülmektedir. Yapılacak olan ayrıntılı çalışmalar neticesinde bu
görüşü destekleyecek veya farklı durumları ortaya koyacak bilgiler elde edildikçe görüşler netleşecektir.
Batı tarafa bakan mekanların ise dükkan olduğu, hem avluya açılan kapılarının hem de stoaya
açılan kapılarının olduğu saptanmıştır. Bu yapılar genel olarak Perge ve Side’de yer alan ana cadde üstü
mekanlarla benzerlik göstermektedir fakat Merkezi Liman kısmında yer alan depoların etkileşimi henüz
keşfedilmemiş olmakla beraber yapılacak ofis çalışmaları neticesinde tanımlanabilecektir. Gün
içerisinde gerçekleştirilen keşif çalışmalarından sonra daha önce çizilen yapı planına yeni keşfedilen
bulgular eklenerek yapının temizlik ve kazı çalışmalarından önceki son formu oluşturulmuştur. Yapının
genel olarak evrelerine ve tarihlendirilmesine bakacak olursak ise mekanda en az iki adet evre
keşfedilmiştir ve bu evrelerin ilkinin blok sırası, kentin II. yüzyıl imar faaliyetleri çerçevesinde kullanılan
çift sıra bloktan oluşan duvar örgüsü kullanılmıştır. Daha sonraki evrede ise tek sıra blok alınarak iç
tarafa moloz örgü çekilmiştir.

