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Phaselis nekropolislerinde yürütülmesi planlanan çalışmalara öncelikle korunma durumu 

önem arz eden lahit mezarların durum tespitinin yapılması ve bu kapsamda alınabilecek 

önlemlerin uygulanmasına yönelik iş planı oluşturulması ile başlanılmıştır. Plan çerçevesinde 

kuzeydoğu nekropoliste bulunan L-29 no’lu semerdamlı lahit (Lykia tipi) arazideki durumu 

nedeniyle öncelikli olarak çalışma yürütülmesi gereken mezar olarak belirlenmiştir (Fig. 1). 

Söz konusu lahit mezar, kuzeydoğu nekropoliste kuzey liman koyunun başlangıcından 

yaklaşık 300 m. kuzeydoğu yönünde ilerlendikten sonra deniz kıyısına yaklaşık 100 m. 

mesafede olacak şekilde konumlandırılmış yan yana üç mezar odasından oluşan kompleksin 

son odası içinde yerinden kay(dırıl)mış vaziyette ön yüzü toprağa yaslı olarak yer almaktadır. 

Lahtin içine yerleştirildiği alan, mevcut anakaya kütlesinin üzerine yerel taşlarla duvar 

örülerek yükseltilmiş bir arka duvarın önündedir. Lahit teknesi 1.00 m en, 2.23 m boy ve 1.10 

m yükseklik ölçülerindedir. Lahit duvar kalınlığı 0.18 m ve iç yatak derinliği 0.70 m’dir.  

Mezarın hemen arkasında yükselen eğimli topografyadan taşınan toprak ve taş akıntısı 

nedeniyle tekne giderek dolgu ile kaplanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tekne 

etrafını dolduran tabakanın temizlenmesi ve yekpare korunmuş olan tekne bloğunun mevcut 

imkanlar kullanılarak ayağa kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle mezarın 

mevcut durumu belgelenmiş ve çevresindeki toprak tabaka temizlenerek lahit teknesinin 

oturtulacağı alan düzenlenmiştir. Ardından ipek halatlar ile tekne bağlanmış ve halatlara 

bağlanan calaskal zincirlerinin çevrilmesi ile lahit teknesi bulunduğu yerde düz duracak 

şekilde ayağa kaldırılmıştır (Fig. 2). Lahtin kaldırılmasıyla birlikte ön yüzde yer alan yazıtlı 

tabula ansata gün ışığına çıkmıştır. 14 satırlık hellence yazıt taşıyan tabula ansata . 0.75 m X 

0.73 m ölçülerindedir. Yazıt üzerinde yapılan ilk değerlendirmelere göre, mezara gömülmesi 

izinli olan kişilerin adları sıralanmış ve mezara zarar veren veya izinsiz gömü yapan kişilerin 

Athena Polias’ın kasasına ceza ödeyeceği belirtilmiştir (Fig. 3). Lahit teknesi üzerinde 

herhangi bir bezeme unsuru ve kabartma yer almamaktadır. Mezarın yapım tarihi, yazıtın harf 

karakterlerinin yapısı dikkate alınarak MS 2. yüzyıl olarak değerlendirilmektedir.  
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Fig. 1. Phaselis Kuzeydoğu nekropolis, 3KB-L.29 no’lu mezarın çalışma öncesi genel görünümü 

 

Fig. 2. 3KB-L.29 no’lu lahit teknesinin ipek halatlarla bağlanıp calaskal mekanizması ile ayağa 

kaldırılması 

 



3 

 

Fig. 3. 3KB-L.29 no’lu lahit teknesinin ayağa kaldırıltan sonraki görünümü 

26.08.2019 

3KB-L29 no’lu mezara ait lahit teknesinin ayağa kaldırılmasının ardından alanın düzenleme 

çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 4-5). Alandaki moloz taşlar ve toprak dolgu mezarın 

önündeki boş alana aktarılarak mezar alanı düzenlenmiştir. Bu sırada mezarın fotogrametri ve 

RTI çalışmaları yapılarak belgelenmesi tamamlanmış ve yazıtın estampajı alınmıştır (Fig. 6). 

 

Fig. 4. 3KB-L.29 no’lu mezar ve çevresinin düzenleme çalışması öncesi 

genel görünümü. 
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Fig. 6. 3KB-L.29 no’lu mezar yazıtının estampajının alınması 

27.08.2019 

Kuzeydoğu nekropoliste çalışmalara devam edilmiştir. 3KB-L.29 no’lu lahit mezarın 

bulunduğu odanın batı bitişiğinde müşterek duvarların kullanılmasıyla yan yana devam eden 

üç farklı mezar odası organizasyonu bulunduğu alanda çalışmalar yürütülmüştür. Buna göre 

alana gelen patika yol takip edildiğinde sağda 3KB-L.29 no’lu semerdamlı lahit, ortada 3KB-

TM.36 no’lu tonozlu mezar ve solda 3KB-L.28 no’lu hyposorionlu lahit mezar ile  3KB-

TM.35 no’lu tonozlu mezarın  içinde yer aldığı tonozlu mezar odası yan yana 

konumlandırılmıştır.  

 

Fig. 5. 3KB-L.29 no’lu mezar ve çevresinin düzenleme çalışması sonrası 

genel görünümü. 
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Söz konusu mezar kompleksinin hemen önünde eskiçağdan itibaren kullanılan patika yol 

geçmektedir ve mezar odalarının ön cephesi yola bakacak şekilde konumlandırılmıştır.  

Önceki çalışma günlerinde kaldırılan lahit teknesinin batısında devam eden iki mezar 

odasında detaylı temizleme ve düzenleme çalışmaları yürütülmüştür. 3KB-L.29 no’lu 

semerdamlı lahit ile batı bitişiğindeki 3KB-TM.36 no’lu tonozlu mezar arasında 0.56 m’lik 

bir duvar mevcuttur. 3KB-TM.36 no’lu tonozlu mezarın etrafında ve içinde bitki ot temizliği 

ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 3KB-TM.36 no’lu tonozlu mezarın, 2.50 m. gen. 2.10 

m. yük. ve 1.85 m. derinlik ölçülerindedir. Tonoz kalınlığı yan duvarlarda 0.50 m üstte ise 

0.25-0.30 arasındadır. Duvarlar yerel kireçtaşı ve harç ile örülmüştür. Mezar odasının 

duvarları hem içte hem dışta sıva ile kaplanmıştır. Sıva izleri yer yer görülmektedir. Mezarın 

girişi ve tonozun cephesi büyük oranda tahrip olmuş ancak mezar odasının üç duvarı ile tonoz 

ayaktadır. Söz konusu mezarın girişine 2.80 m mesafede iki büyük blok taş in-situ 

konumunda bulunmaktadır. Mezarın yola bakan cephesini basamaklandıran bu düzenleme 

aynı zamanda eğimli topografyadan gelen toprak kaymasına da engel olmaktadır. Tonozlu 

mezar ile öndeki podyum veya istinat duvarı arasındaki 2.80 m’lik alan,  toprak tabakayla 

kaplıdır ve oldukça eğimli rampa oluşturmuştur. Bu kısımda bir merdiven ya da başka bir 

mezara ait düzenlemenin olup olmadığı dolgu nedeniyle tespit edilememektedir (Fig. 7-8). 

 
 

Fig. 7-8. 3KB-TM.36 no’lu tonozlu mezar ve alanın genel görünümü 
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 28-29.08.2019 

Üçlü mezar kompleksindeki çalışmalara devam edilmiştir. 3KB-L.28 no’lu hyposorionlu lahit 

mezar ile  3KB-TM.35 no’lu tonozlu mezarın  içinde yer aldığı mezar odasının yapının plan 

ve düzenlemesini anlamaya yönelik olarak detaylı temizlik ve düzenleme çalışmaları 

yürütülmüştür. İlk değerlendirmelerde mezar odasının üç farklı bölmeye ayrıldığı ve 

bölmelerin her birinde farklı mezar türleri kullanıldığı tespit edilmiştir. Buna göre; mezar 

odasına iki basamaklı bir merdiven ile giriş sağlanır, basamaklar 1.17 m. genişliğinde 0.27-

0.35 arasında derinliğindedir ve blok taşlar kullanılarak örülmüştür (Fig. 9-10). 

Basamaklardan çıkıldıktan sonra solda ayrı bir tonozlu bir alan yaratılmıştır, 1.90 m. gen. ve 

1.40 m. der. ve 1.73 yüksekliğinde ayrı bir bölüm olarak tasarlanmış olan söz konusu tonozlu 

alanın duvarları oldukça ince beyaz renk barındıran bir sıva ile kaplanmıştır (Fig. 11). Bu 

bölümün ne amaçla kullanıldığı henz net olarak tespit edilememiştir zira içinde bir lahit 

teknesi/kapak ya da doğrudan gömü yapıldığına ilişkin materyal kalıntı bulunmaktadır. Bu 

durumda iki olasılık üzerinde durulmaktadır; düzenlemenin ölü kültü ile ilişkili olarak cenaze 

ritüelleri ve ziyaretlerle ilişkili olarak kullanılıyor olması veya zemine doğrudan gömü yapılıp 

üzerinin basit şekilde örtülüyor olması. Ancak net bir şey söyleyebilmek elimizde olan 

verilerle mümkün olmamıştır. Mezar odasındaki bir diğer düzenleme 3KB-L.28 no’lu 

hyposorionlu lahit mezara aittir. Blok taşlarla örülen hyposorion üzerinde yer alan lahit ve 

kapak paramparça olmuştur. Parçaların bir kısmı mezar odasının içinde bir kısmı odanın 

duvarındaki oluşan kırıktan araziye sürüklenmiş durumdadır. Bu kısımda yürütülen 

çalışmalarda alt mezar odası (hyposorion) içindeki akıntı ile gelen birikinti alınmış ve 

belgeleme yapılmıştır. Hyposorion dıştan dışa 1.30 m genişliğinde 2.47 m uzunluğundadır. 

Zemini iç duvarları kalın sıva tabakası ile kaplanmıştır. İç derinliği 0.46 m.’dir. Hyposorion 

iki basamaklı podyum üzerindedir. Podyum blokları in-situ olarak korunmuştur. Lahit teknesi 

ve kapağa ait parçalar biraraya toplanarak mezar odası içine bırakılmıştır. Mevcut kalıntılar 

3KB-L.28 no’lu lahit kapağının köşeleri akroterli kırma çatı formunda olduğunu 

göstermektedir. 
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Fig. 9. Mezar odası girişi ve merdivenler çalışma öncesi görünüm 

 

Fig. 10 Mezar odası girişi ve merdivenler çalışma sonrası görünüm 
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Fig. 11. Mezar odası odası içindeki tonozlu bölüm 

 

Fig. 12. Mezar odası içindeki 3KB-L.28 no’lu hyposorionlu lahit mezar ve  

3KB-TM.35 no’lu tonozlu mezar 
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Fig. 13. 3KB-TM.35 no’lu tonozlu mezar  

 

Fig. 14 Mezar odası içindeki 3KB-L.28 no’lu lahit mezar hyposorion bölümü 
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30.08.2019 / Resmi Tatil. 

2-6.09.2019 

Kuzeydoğu nekropoliste çalışmalara devam edilmiştir. Bitişik nizamda sıralanmış olan 

3KB.TM-24, 3KB.TM.25 ve 3KB.TM.26 no’lu mezarlarda (Fig. 15-16), TM.30 no’lu 

mezarda ve TM.37 no’lu tonozlu mezarda bitki temizliği, düzenleme ve belgeleme çalışmaları 

yürütülmüştür. Phaselis nekropolislerinde üçlü ikili ve tekli olarak örnekleri bulunan tonozlu 

mezarların düzenlemesine dair örnek temsil eden söz konusu mezarlar iyi durumda korunmuş 

oldukları için çalışmalar bu alanda yoğunlaştırılmıştır.  

 

Fig. 15. 3KB.TM-24, 3KB.TM..25, 3KB.TM.26 no’lu tonozlu 

mezarlar çalışmalar öncesi  görünüm. 

 

Fig. 16.  Fig. 15. 3KB.TM-24, 3KB.TM.25, 3KB.TM.26 no’lu 

tonozlu mezarlar çalışmalar sonrası görünüm. 
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TM.37 no’lu tonozlu mezarda (Fig. 17-18) yürütülen düzenleme ve belgeleme çalışmalarında, 

mezar odasının hemen önünde çam iğnelerinin olduğu katmanın temizlenmesi sırasında bir 

adet sikke bulunmuştur (Fig. 19-20). Yoğun korozyondan dolayı sikke üzerindeki tasvirler ve 

kişiler net değildir ancak ön yüzünde başı profilden verilmiş bir erkek figür ve arka yüzünde 

at binen bir erkek figür olduğu ofis ortamında çekilen detay fotoğrafları ile ortaya çıkmıştır. 

İlk değerlendirmelere göre sikkenin arka yüzündeki at binen figürün tasviri MS. III. yüzyıl’da 

darp edilme olasılığını güçlendirmektedir. TM.37 no’lu tonozlu mezarda sürdürülen 

çalışmalar esnasında mezarın hemen önünde zemin dolgusunun altında birbirine çatılmış 

duran iki adet kiremit fark edilmiştir. Bir adet kiremit mezara ait olan bu kalıntılar zarar 

görme ihtimaline karşı belgelenmiş ve yeniden kapatılmıştır (Fig.21-22).  

  

Fig. 17. TM.37 no’lu tonozlu mezar 

çalışma öncesi görünüm 

Fig. 18. TM.37 no’lu tonozlu mezar 

çalışma sonrası görünüm 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 19. Sikke Ön Yüz Fig. 20. Sikke Arka Yüz 
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Fig. 21-22.  3KD.KM1 no’lu kiremit mezarın buluntu yeri ve 3KB.TM37 no’lu tonozlu 

mezarın önündeki kiremit mezar kapatıldıktan sonraki görünüm 

Kuzeydoğu nekropoliste çalışmalar yürütülen bir diğer tonozlu mezar da 3KB.TM30 no’lu 

mezardır. Söz konusu mezar, üzerine devrilen bir ağaç nedeniyle tonozda çökme riskini 

taşımaktaydı (Fig. 23-24). Olası bir çökmenin gerek yapıya gerek ziyaretçilere zarar 

verebileceği ihtimaline karşı tonoz üzerine düşmüş olan büyük ağaç dalının kaldırılması ve 

çevresinde düzenleme yapılması amacıyla çalışmalar yürütülmüştür.  

Fig. 23-24. 3KB.TM30 no’lu tonozlu mezar çalışma öncesi ve sonrası görünüm. 
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 3KB.TM30 no’lu tonozlu mezarın gömü 

odası ölçüleri 2.27x2.27 ve 3.10 m yük. ile 

kuzeydoğu nekropoliste tek odalı tonozlu 

mezarlar içinde büyük ölçekli bir mezar olarak 

değerlendirilmektedir. Mezarın tabanında 

olasılıkla kremasyon gömüler için kullanılan 

0. 32m en, 0.20m boy ve 0.30. m derinlikte 

dikdörtgen bir çukur da bulunmaktadır. 

3KB.TM30 no’lu tonozlu mezar kuzeydoğu 

nekropolisi gezen ziyaretçilerin kullandığı 

patika yolun hemen kıyısındadır. Bu nedenle 

mezar odasının içi ve etrafında detaylı 

temizlik çalışmaları olarak yapılmış ve bu 

esnada mezar odasının içinde 3 adet sikke ele 

geçmiştir (Fig. 23-28). Sikkelerin üçü de 

tanımlama ve tarihlendirme yapılamayacak 

ölçüde yoğun korozyona olasılıkla kremasyon 

gömüler için kullanılmaktadır ölçüler: en 0. 

32m boy 0.20m ve yükseklik 0.30. uğramıştır.  

  

Fig. 23 Sikke ön yüz Fig.24 Sikke arka yüz 
 

  

Fig. 25 Sikke ön yüz Fig. 26 Sikke arka yüz 

 

Fig. 25. 3KB.TM30 no’lu tonozlu mezar iç 

görünüm 
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Fig. 27 Sikke ön yüz Fig. 28 Sikke arka yüz 

09.09.2019 – 24.09.2019 

Phaselis kuzeydoğu nekropolisinde sezonun son çalışma alanı olarak belirlenen bölümlerde, 

özellikle nekropolis içindeki yürüyüş güzergahları ve patikaların üzerinde veya yakınında 

bulunan farklı türlerdeki mezarların etrafının açılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu 

kapsamda etrafı temenos duvarı ile çevrelenmiş bir adet hyposorionlu lahit L.15 no’lu mezar 

üzerinde çalışılmıştır (Fig. 29-30). 

 

Etrafı temenos duvarı ile çevrili olan L.15 no’lu mezarın yerleştirildiği alanda lahit teknesi ve 

kapağına ait çok sayıda parça tespit edilmiştir. Olasılıkla mezarın patlatılması nedeniyle tahrip 

olan bu parçalar alanda biraraya toplanarak bırakılmıştır. Temizlik çalışmaları neticesinde 

mezar yapısının batı duvarında bir ostothek teknesinin şipolyen malzeme olarak kullanıldığı 

tespit edilmiştir (Fig. 31). Üzerinde hellence yazıt bulunan ostothek teknesinin bir doktora ait 

mezar yazııtı taşıdığı yapılan ilk epigrafik değerlendirmelerle ortaya çıkmıştır. Mezar yazıtı 

harf karakterlerinin özelliklerine bakılarak hellenistik dönem içinden bir yazıt olarak 

değerlendirilmektedir (Fig. 32).   

  

Fig. 29-30.  3KB.L.15 no’lu mezarda çalışma öncesi ve sonrası görünüm 
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Fig. 31. 3KB.L.15 no’lu mezara ait temenosun batı duvarında kullanılan 

ostothek teknesi  

 

 

Fig. 35. 3KB.L.15 no’lu mezara ait temenosun batı duvarında kullanılan 

ostothek teknesi detay 

 

 

 


