
Kent içindeki mimari yapı elemanlarına ilişkin belgeleme Raporu  

Özgür Kaya 

03.07.2019 (Çarşamba) 

 Phaselis antik kentindeki Hadrianus Takı ile Güney Liman arasında, doğu tarafta 

kalan, bir grup mimari parçanın çevre temizliği gerçekleştirilmiştir. 

 2TP olarak adlandırılmış, tapınak olduğu düşünülen yapının bulunduğu alanda yüzey 

araştırması yapılmıştır. Yapıya ait mimari elemanların saptanması amaçlanan çalışmada, Dor 

tarzı yivlere sahip beş sütun gövdesi parçasıyla karşılaşılmış (Fig. 1-5), bunlardan bazılarının 

yiv genişlikleri ölçülebilmiştir. Buna göre ilk parça 13 cm, 13 cm, 13,5 cm; 3 no.lu parça 

yaklaşık 14 cm, 14,4 cm; 5 no.lu parça 12,4 cm gibi yiv genişliği değerleri içermektedir.  

  

Fig. 1: Dor yivli sütun parçası 1 Fig. 2: Dor yivli sütun parçası 2 

  

Fig. 3: Dor yivli sütun parçası 3 Fig. 4: Dor yivli sütun parçası 4 

 



04.07.2019 (Perşembe) 

 Üniversite Araştırma İstasyonu’ndan Phaselis kent merkezine giden yolun kuzeyinde, 

2TP alanına gelmeden yaklaşık 170-180 m önce, kule olarak tanımlanmış yapının duvarları 

üst yamaçlarda görünmektedir. Bu yapı ve çevresinde, 2TP alanındaki tapınakla 

ilişkilendirilebilecek mimari elemanların bulunup bulunmadığı kontrol edilmiş, böyle bir 

malzemeyle karşılaşılmamıştır.  

 Kule bölgesindeki çalışmadan sonra 2TP alanına geçilmiştir. Bu alanda önceki gün 

saptanan 3 no.lu sütun parçasının hemen altında, çoğunluğu toprak ve yüzeydeki birikintiler 

altında kaldığından gözden kaçırılmış, Dor yivlerine sahip bir sütun gövde parçası daha 

belirlenmiştir (Fig. 1). Parçanın korunmuş bölümünde yiv genişliği yaklaşık 14 cm’dir. 

Belirtilen 3 no.lu parçanın hemen doğusu ve üzerinde oldukça tahrip olmuş, diklemesine bir 

parçanın da Dor yivli sütun gövdesi olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 2). Bunların dışında, tapınak 

bölgesindeki kaya kütlesinin biraz doğusunda, Dor yivleri kimi yerlerinde (yaklaşık 13,6 cm 

genişliğinde olmak üzere) belli olan bir başka sütun parçası daha saptanmıştır. Bu parçanın 

üstünde dübel deliği de gözlemlenebilmektedir. Bunun kuzeyinde, hemen hemen aynı hizada 

(birinde dübel deliği de görünen) iki sütun parçası daha diklemesine görülebilmektedir (Figs. 

3-4). Bunların güneyinde benzer biçimde bir sütun parçası daha vardır ancak bu diğerlerine 

göre biraz doğuda kalmaktadır. Dor yivli sütun parçasının yakınındaki bu üç sütun parçasında 

(Fig. 4) görünürde yiv yoktur.  

 Öğleden sonraki çalışmalarda Phaselis antik kentinin ana cadde ve limanlarının çevresi 

taranmıştır. Bu çalışmayla 2TP’de saptanan sütun parçalarına benzer örneklerin kent 

merkezine taşınıp taşınmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Burada karşılaşılan sütunlar ya yivsiz 

ya da Ion tarzı yivli olup malzeme olarak da genellikle 2TP’dekilerden ayrıldığından bunlar 

arasında bağ kurulamamıştır. 



  

Fig. 1: Dor yivli sütun parçası 6 Fig. 2: Dor yivli sütun parçası 7 

  

Fig. 3: Dor yivli sütun parçası 8 Fig. 4: Dört sütun parçası 

 

05.07.2019 (Cuma) 

 2 TP alanındaki tapınağın yüzeydeki elemanlarının açığa çıkarılması amaçlanarak 

temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir (Figs. 1-2). Alanda yer alan kaya kütlesinin hemen 

kuzeybatısında gerçekleştirilen çalışma sırasında; Dor yivlerine sahip, dübel deliği ve akıtma 

kanalı da görülebilen bir sütun parçası açığa çıkartılmıştır (Fig. 3). Parçanın ölçülebilen 

noktalarında yiv genişlikleri 11,5 cm, 12,6 cm, 13 cm, 13 cm, 14 cm, 13,5 cm, 13 cm gibi 

değerler içermektedir. 

 2 TP’de bulunan sütun parçalarına benzer parçaların olup olmadığını denetlemek için 

Phaselis Kuzey Limanı’nın yakınındaki anıtsal mezarın yakınında yer alan geç dönemde 

yapılmış hamam ve kuyunun çevresi taranmıştır. Kuyunun 1,42 m güneyinde ve 3,66 m 

güneydoğusunda 2TP’dekine benzer Dor yivlerine sahip ve 2TP’dekilerle büyük olasılıkla 



aynı malzemeden yapılmış sütun parçalarıyla karşılaşılmıştır (Figs. 4-5). Bunlardaki yiv 

genişlikleri, sırasıyla 11,8 cm ve yaklaşık 12,2 cm olarak ölçülmüştür. 

 Yeniden 2TP alanına dönülüp temizlenen bölgenin güneyindeki otlar da temizlenmek 

istenmiş, ancak kullanılan makinanın arıza yapması sonucu bu çalışma tamamlanamamıştır. 

  

Fig. 1: Temizlik öncesi görünüm Fig. 2: Temizlik sonrası görünüm 

  

Fig. 3: Dor yivli sütun parçası 9 (2TP) Fig. 4: Dor yivli sütun parçası 1 (Geç Hamam) 

 

08.07.2019 (Pazartesi) 

 2TP alanında cuma günü teknik sorun nedeniyle tamamlanamayan ot temizliği, 

bugünkü çalışmada tamamlanmıştır (Figs. 1-2). Açılan alanda daha önce karşılaşılan 1 no.lu 

sütun parçası dışında bir buluntu saptanmamıştır. Ancak 2TP alanının başka bölümlerinde 

(doğu) temizlik çalışması yapan Uğurcan Orhan’ın gözetimindeki diğer bir ekip, 4 no.lu Dor 

yivli sütun parçasının hemen altında Dor yivli iki sütun parçası açığa çıkartmıştır (Figs. 3-4). 



10 no.lu parçada yiv genişliği 14 cm, 11 no.lu parçada 12 cm ölçülmüştür. Bunların dışında 

Dor yivli bir sütun parçası daha, yine aynı ekipçe belirlenen ve duvar sırası olduğu düşünülen 

bloklarla aynı hizada saptanmıştır (Fig. 5). 

  

Fig. 1: Temizlik öncesi görünüm Fig. 2: Temizlik sonrası görünüm 

  

Fig. 3: Dor yivli sütun parçası 10 Fig. 4: Dor yivli sütun parçası 11 

 

09.07.2019 (Salı) 

 2TP alanındaki kaya kütlesinin doğu tarafında yer alan yan yana sütun parçalarının 

çevre temizliği yapılmıştır (Figs. 1-2). Çalışma sırasında, sözü edilen parçaların kuzeyinde 

fark edilen yan yatmış durumdaki eğrisel iki blok (Fig. 3), devrilmiş bir sütuna ait olmalıdır. 

Bunların doğusunda ise diklemesine olup dübel deliği görülebilen parçanın da (Fig. 4) aynı 

sütuna ait olması olasıdır. Çalışılan alanda, sütunlara ait olabilecek ufak parçalar dışında 

kiremit parçalarıyla da karşılaşılmıştır. 



  

Fig. 1: Temizlik öncesi görünüm Fig. 2: Temizlik sonrası görünüm 

  

Fig. 3: Devrilmiş sütuna ait olduğu düşünülen 

parçalar 

Fig. 4: Sütun parçası 

 

10.07.2019 (Çarşamba) 

 Phaselis Kuzey Limanı’na yakın konumdaki anıtsal mezarın yakınlarında yer alan geç 

dönem hamamında devşirme malzeme olarak kullanıldığı anlaşılan sütunlara ait parçalar 

belgelenmiştir. Bu alanda 26 adet Ion yivli (Figs. 1-26), 15 adet yivsiz (Figs. 27-41) sütun 

tamburu saptanmış, bunlardan uygun durumdakilerin ölçüleri alınmıştır. Bunların dışında 

2TP’deki tapınağa ait olabilecek iki adet Dor yivli sütun gövdesi parçasıyla da (Figs. 42-43) 

karşılaşılmıştır. 

 Ion yivli sütun tamburlarından no. 2, 6, 24 ve 26’da yivler, bir yerden sonra -kasıtlı 

olarak- işlenmemiştir. Kontrol edilebilen parçalardan no. 1, 2 ve 4’te 24 yiv sayılmıştır. Tüm 

yivleri izlenemese de no. 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 22, 24, 26 ve 28’in de büyük olasılıkla 24 

yivli olduğu belirtilebilir. Yiv genişlikleri, (kimi örneklerde yaklaşık olarak) ölçülebilen 



noktalarda no. 1’de 10,5 cm; no. 2’de 10,5 cm; no. 3’te 10 cm; no. 4’te 9 cm, 9,5 cm, 10 cm; 

no. 5’te 9 cm, 10 cm; no. 7’de 10 cm, 10,5 cm; no. 8’de 9 cm; no. 10’da 10 cm; no. 11’de 10 

cm; no. 12’de 9 cm, 10 cm; no. 13’te 9,5 cm, 10,5 cm; no. 14’te 9,5 cm, 10 cm, 10,5 cm; no. 

17’de 9,5 cm; 18’de 9 cm, 10 cm, 10,5 cm; 19’da 9 cm, 9,5 cm, 10 cm; no. 20’de 8,5 cm; no. 

21’de 9 cm; no. 22’de 9 cm, 10,5 cm; no. 23’te 9,5 cm; no. 24’te 10,5 cm; no. 25’te 10 cm, 

10,5 cm; no. 26’da 11 cm’dir. Ölçülebilen noktalarında çaplar ise yaklaşık değerler olarak 

alınabilmiştir. Buna göre çap ölçüleri no. 1’de 75,5 cm, no. 2’de 81 cm, no. 3’te 75 cm, no. 

4’te 71,5 cm, no. 5’te 74,5 cm, no. 6’da 78 cm, no. 7’de 80 cm, no. 8’de 67,5 cm, no. 10’da 

72,5 cm, no. 11’de 76 cm, no. 12’de 74 cm, no. 13’te 73 cm, no. 14’te 73 cm, no. 17’de 71,5 

cm, no. 18’de 73 cm, no. 19’da 72,5 cm, no. 21’de 64,5 cm, no. 22’de 80 cm, no. 23’te 71,5 

cm, 24’te 79 cm’dir. 

 Yivsiz parçalarda da ölçülebilen noktalarda çaplar yaklaşık olarak alınmıştır. Buna 

göre çap ölçüleri no. 1’de 83 cm, no. 2’de 79 cm, no. 3’te 82,5 cm, no. 4’te 79,5 cm, no. 5’te 

75,5 cm, no. 6’da 68 cm, no. 7’de 78 cm, no. 8’de 81,5 cm, no. 9’da 82 cm, no. 11’de 80 cm, 

no. 12’de 85 cm, no. 13’te 82 cm, no. 14’te 83 cm, no. 15’te 81 cm’dir. 

  

Fig. 1: Ion yivli sütun tamburu 1 Fig. 2: Ion yivli sütun tamburu 2 



  

Fig. 3: Ion yivli sütun tamburu 3 Fig. 4: Ion yivli sütun tamburu 4 

  

Fig. 5: Ion yivli sütun tamburu 5 Fig. 6: Ion yivli sütun tamburu 6 

  

Fig. 7: Ion yivli sütun tamburu 7 Fig. 8: Ion yivli sütun tamburu 8 



  

Fig. 9: Ion yivli sütun tamburu 9 Fig. 10: Ion yivli sütun tamburu 10 

  

Fig. 11: Ion yivli sütun tamburu 11 Fig. 12: Ion yivli sütun tamburu 12 

  

Fig. 13: Ion yivli sütun tamburu 13 Fig. 14: Ion yivli sütun tamburu 14 



  

Fig. 15: Ion yivli sütun tamburu 15 Fig. 16: Ion yivli sütun tamburu 16 

  

Fig. 17: Ion yivli sütun tamburu 17 Fig. 18: Ion yivli sütun tamburu 18 

  

Fig. 19: Ion yivli sütun tamburu 19 Fig. 20: Ion yivli sütun tamburu 20 



  

Fig. 21: Ion yivli sütun tamburu 21 Fig. 22: Ion yivli sütun tamburu 22 

  

Fig. 23: Ion yivli sütun tamburu 23 Fig. 24: Ion yivli sütun tamburu 24 

  

Fig. 25: Ion yivli sütun tamburu 25 Fig. 26: Ion yivli sütun tamburu 26 



  

Fig. 27: Sütun tamburu 1 Fig. 28: Sütun tamburu 2 

 
 

Fig. 29: Sütun tamburu 3 Fig. 30: Sütun tamburu 4 

 

 

Fig. 31: Sütun tamburu 5 Fig. 32: Sütun tamburu 6 



  

Fig. 33: Sütun tamburu 7 Fig. 34: Sütun tamburu 8 

  

Fig. 35: Sütun tamburu 9 Fig. 36: Sütun tamburu 10 

  

Fig. 37: Sütun tamburu 11 Fig. 38: Sütun tamburu 12 



  

Fig. 39: Sütun tamburu 13 Fig. 40: Sütun tamburu 14 

 
 

Fig. 41: Sütun tamburu 15 Fig. 42: Dor yivli sütun parçası 3 

 

11.07.2019 (Perşembe) 

 Günlük çalışmada, Phaselis Kuzey Limanı’na yakın konumdaki geç dönem hamamı ve 

yakınlarındaki mimari parçaların saptanması amaçlanmıştır. Bu alanda dokuz adet (2TP 

alanındakilerle benzer) Dor (Figs. 1-9), beş adet Ion yivli (Figs. 10-14) sütun parçası 

saptanmıştır. Alanın kuzeyinde kalan aquaeductus duvarından Kuzey Liman yönünde devam 

eden duvarın içinde de bir adet Ion yivli sütun parçasıyla (Fig. 15) karşılaşılmıştır. Bu duvarın 

alt bölümlerinin yakınlarında bir mozaik parçası da saptanmıştır (Fig. 16). 

 Dor yivli sütun parçalarından no. 5’te yiv genişliği yaklaşık 13,5 cm, 14 cm; no. 6’da 

12,3 cm; no. 7’de 14 cm; no. 9’da yaklaşık 13 cm; no. 10’da 11,8 cm; no. 11’de yaklaşık 11 

cm olarak ölçülmüştür. Ion yivli parçalarda ise yiv genişlikleri no. 28’de 9,5 cm, 10,5 cm; no. 

30’da 9,5 cm; no. 31’de 9 cm, 9,5 cm dolaylarında değerler içermektedir. Aquaeductus 



yakınındaki parçada ise bu ölçü yaklaşık 9 cm’dir. Ion yivli parçaların ölçülebilen 

noktalarındaki çap ölçüleri no. 27’de 64,5 cm, no. 28’de 75 cm yaklaşık değerlerindedir. 

  

Fig. 1: Dor yivli sütun parçası 5 Fig. 2: Dor yivli sütun parçası 6 

  

Fig. 3: Dor yivli sütun parçası 7 Fig. 4: Dor yivli sütun parçası 8 

  

Fig. 5: Dor yivli sütun parçası 9 Fig. 6: Dor yivli sütun parçası 10 



  

Fig. 7: Dor yivli sütun parçası 11 Fig. 8: Dor yivli sütun parçası 12 

  

Fig. 9: Dor yivli sütun parçası 13 Fig. 10: Ion yivli sütun parçası 27 

  

Fig. 11: Ion yivli sütun parçası 28 Fig. 12: Ion yivli sütun parçası 29 



  

Fig. 13: Ion yivli sütun parçası 30 Fig. 14: Ion yivli sütun parçası 31 

  

Fig. 15: Ion yivli sütun parçası Fig. 16: Mozaik parçası 

 

12.07.2019 (Cuma) 

 Günlük çalışmada, Phaselis Kuzey Limanı yakınındaki geç dönem hamamının batıdaki 

iki apsisinden kuzey yandakinin duvarı ile bunun kuzeyine doğru çıkıntı yapan duvar 

incelenmiştir. Duvarların içerisinde devşirme malzeme olarak kullanılmış çok sayıda mimari 

eleman saptanmıştır. Ancak duvarlardaki harç tabakası ve elemanların gözlemlemeye 

elverişsiz konumları yüzünden bunların bir bölümünün tanımlanamadığı belirtilmelidir.  

Tanımlanabilen mimari elemanlar arasında sekiz adet kaide parçası (Figs. 1-6) yer 

almaktadır. Bunlar bütünüyle izlenemese de kimi örneklerde alınabilen ölçüler ve izlenebilen 

profiller, bu parçaların aynı kaideye ya da aynı yapıdaki farklı kaidelere ait olduğunu 

düşündürmektedir. Parçalarda yer yer torus, trokhilos ve apophyge profilleri 

izlenebilmektedir. 1 no.lu kaide parçasında torus altındaki şerit 1,6 cm, torus 5,85 cm, torus 

üzerindeki şerit 0,8 cm yüksekliğindedir. 3 no.lu kaide parçasında ise bu değerler sırasıyla 1,4 

cm, 5,9 cm ve 0,4 cm’dir. 5 ve 6 no.lu parçada torus ölçüleri sağlıklı alınamasa da bu 

parçalardaki torus yüksekliklerinin diğer örneklerdekine yakın olduğu söylenebilir. 6 no.lu 



parçada torus altındaki şerit ise 1,6 cm ölçülmüştür. 8 no.lu kaide parçasında torus altındaki 

şerit 1,7 cm, torus 5,5 cm, torus üzerindeki şerit 1,1 cm yüksekliğindedir. 

Duvarlar içerisinde 2TP alanındakine benzer 12 adet Dor yivli sütun parçası da (Figs. 

7-17) saptanmıştır. Bunların yaklaşık olarak ölçülen yiv genişliklerine bakıldığında no. 14’te 

12,5 cm, 13 cm; no. 15’te 11,5 cm; no. 16’da 12 cm; no. 17’de 8,5 cm; no. 18’de 14,4 cm; no. 

19’da 14 cm; no. 20’de 10,5 cm, 13 cm; no. 22’de 14 cm; no. 23’te 14 cm değerleriyle 

karşılaşılmaktadır. No. 24’teki yiv genişliklerinin ise 11 cm’nin üzerinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 

  

Fig. 1: Kaide parçası 1-2 Fig. 2: Kaide parçası 3-4 

  

Fig. 3: Kaide parçası 5 Fig. 4: Kaide parçası 6 



  

Fig. 5: Kaide parçası 7 Fig. 6: Kaide parçası 8 

  

Fig. 7: Dor yivli sütun parçası 14 Fig. 8: Dor yivli sütun parçası 15 

  

Fig. 9: Dor yivli sütun parçası 16 Fig. 10: Dor yivli sütun parçası 17 

  



Fig. 11: Dor yivli sütun parçası 18 Fig. 12: Dor yivli sütun parçası 19 

  

Fig. 13: Dor yivli sütun parçası 20 Fig. 14: Dor yivli sütun parçası 21 

  

Fig. 15: Dor yivli sütun parçası 22 Fig. 16: Dor yivli sütun parçası 23 

 

 

Fig. 17: Dor yivli sütun parçası 24-25 

 

16.07.2019 (Salı) 



 2TP alanındaki tapınak ve çevresinin temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışma, 

tapınağa ait görünürdeki sütun tamburlarının batısında kalan bölgede yoğunlaşmıştır. Bu 

alanın temizliği sırasında bir adet Dor yivli sütun parçasıyla karşılaşılmıştır (Fig. 1). 

 

Fig. 1: Dor yivli sütun parçası 13 

 

17.07.2019 (Çarşamba) 

 Önceki gün başlatılan, 2TP alanındaki kaya kütlesinin batısında kalan bölümün 

temizlik çalışmasına devam edilmiştir (Figs. 1-2). Çalışma sırasında, yaklaşık 9 x 9 cm dübel 

deliği olan Dor yivli bir sütun parçası açığa çıkartılmıştır (Fig. 3). Diklemesine durup çok az 

bir bölümü görünür olan parça, 2TP’deki Dor yivli sütun parçası 9’un 1,48 m doğusunda yer 

almaktadır. 

  

Fig. 1: Temizlik öncesi görünüm Fig. 2: Temizlik sonrası görünüm 

 



 

Fig. 3: Dor yivli sütun parçası 14 

 

18.07.2019 (Perşembe) 

 Günlük çalışmada öncelikle, 2TP alanındaki kaya kütlesinin batısında kalan bölümün, 

önceki günlerde başlatılan, temizlik çalışmasına devam edilmiştir. Bunun ardından, tapınak 

alanını çevreleyen güney ve batıdaki duvarın daha açık biçimde görünebilmesi için bu alanda 

temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. 

19.07.2019 (Cuma) 

Günlük çalışmada, Phaselis Kuzey Limanı yakınlarındaki geç dönem hamamı ve 

çevresindeki mimari parçaların saptanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hamamın 

batıdaki iki apsisinden güney yanda olanının duvarı, bunun kuzey ve güneyine doğru devam 

eden duvarlar ile hamamın içinde kalan duvarlar kontrol edilmiştir. Çalışma sırasında biri 

duvarlardan ayrı olmak üzere dokuz adet (kimisi oldukça az korunduğundan ölçüleri 

alınamayan) Dor yivli sütun parçası (Figs. 1-9) ve yine biri duvarlardan ayrı olmak üzere iki 

adet kaide parçası belirlenmiştir. Bunların dışında da hamam duvarlarında devşirme malzeme 

olarak çok sayıda mimari parça olduğu anlaşılmakla birlikte bunlar gözlem yapmaya uygun 

konumda yer almadığından tanımlanamamıştır. 

Dor yivli sütun parçalarından kimi örneklerde yiv genişlikleri yaklaşık olarak 

ölçülebilmiştir. Buna göre no. 26’da bu değer 13 cm, 13,5 cm; no. 28’de 13,7 cm; no. 29’da 

11,7 cm kadardır. 

Ion yivli sütun tamburu no. 5 ve 6 arasında saptanmış kaide parçası, oldukça tahrip 

olmuş durumdadır (Fig. 10). Kaidede; hasardan dolayı tanımlanamayan, alt torusun olması 

gereken yerdeki bölümün yüksekliği 6,6 cm’dir. Bunun üzerindeki şerit yaklaşık 0,7 cm, 



trokhilos yaklaşık 4,6 cm, trokhilos üstündeki şerit yaklaşık 1,5 cm, üst torus yaklaşık 5,8 cm, 

torus üstündeki şerit ise yaklaşık 0,6 cm yüksekliğe sahiptir. Apsis duvarının dış yüzünün orta 

noktalarında, zeminden 11 cm kadar yüksekte saptanmış kaide parçasında (Fig. 11) ise torus 

yüksekliği sağlıklı ölçülememekle birlikte yaklaşık 7 cm kadarken şerit, yaklaşık 1,5 cm 

kadardır. Bunların dışında, hamam apsisleri arasındaki duvarda açılmış boşluğun iç yüzünün 

kuzey dip noktasından 73 cm kuzeyde saptanmış parça da kaideye benzemektedir (Fig. 12). 

Trokhilos ve torus profilleri gözüken parçada sözü edilen profiller bir kaidede olması 

gerektiği gibi üst üste olmadığından parçanın tanımı yapılamamıştır. 

  

Fig. 1: Dor yivli sütun parçası 26 Fig. 2: Dor yivli sütun parçası 27 

  

Fig. 3: Dor yivli sütun parçası 28 Fig. 4: Dor yivli sütun parçası 29 



  

Fig. 5: Dor yivli sütun parçası 30 Fig. 6: Dor yivli sütun parçası 31 

  

Fig. 7: Dor yivli sütun parçası 32 Fig. 8: Dor yivli sütun parçası 33 

  

Fig. 9: Dor yivli sütun parçası 34 Fig. 10: Kaide parçası 9 



  

Fig. 11: Kaide parçası 10 Fig. 12: Tanımlanamayan parça 

 

22.07.2019 (Pazartesi) 

Phaselis Kuzey Limanı yakınlarındaki geç dönem hamamında kullanılan antik mimari 

elemanların belgelenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, öncelikle güney bölümdeki 

duvarlar içerisinde devşirme malzeme olup olmadığı kontrol edilmiştir. Duvarlar içerisinde 

tanımlanabilir bir antik mimari elemanla karşılaşılmamıştır. Ancak bu bölümde yer alan 

kuzeydeki duvarın 1,36 m güneyi, doğudaki duvarın 2,59 cm batısında bir mozaik parçasıyla 

karşılaşılmıştır (Fig. 1). 

Bunun ardından çalışma, hamamın kuzey ve orta bölümlerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu 

alanda sekiz adet Dor (Figs. 2-9), bir adet Ion yivli (Fig. 10), üç adet de yivsiz (Fig. 11-13) 

sütun parçası saptanmıştır. Dor yivli sütun parçalarından yiv genişliği ölçülebilenlerde bu 

değerler no. 35’te yaklaşık 12 cm, no. 38’de 12 cm, no. 39’da yaklaşık 11,7 cm iken no. 40’ta 

ise 13 cm dolaylarında olmalıdır. Ion yivli sütun parçasında ölçü çok sağlıklı alınamasa da yiv 

genişlikleri yaklaşık 9,5 cm olarak ölçülmüştür. Yivsiz sütunlardan no. 16’da çap ölçüsü 

yaklaşık 45,5 cm iken no. 17’de yaklaşık 44 cm, no. 18’de yaklaşık 45 cm’dir. No. 16’da 

yuvarlak dübel deliğinin çapı yaklaşık 5,3 cm, no. 17’de ise yaklaşık 8,3 cm’dir. 

Çalışılan alanda iki adet kaide parçasıyla karşılaşılmıştır. Bunlardan birinde torus, 4,2 

cm yüksekliğinde korunmuştur ve bu parçada 1 cm yüksekliğinde şerit de görülebilmektedir 

(Fig. 14). Diğer parçada ise torus yüksekliği 5,9 cm, torus üstündeki şeritse 1,1 cm 

yüksekliğindedir. Apophyge bölümünün de izlenebildiği bu parçada torus altındaki şerit ve 

trokhilosun oldukça tahrip olmuş durumda olduğu söylenebilir (Fig. 15). 



Çalışma sırasında, özellikle dik duran parçadan anlaşılana göre, kapı söve ya da 

lentosuna ait olabilecek üç parçayla karşılaşılmıştır (Figs. 16-18). Üç fasciaya ayrılmış ve 

fascialar üzerinde tahrip olmuş profil olduğu anlaşılan bloklardan ilkinde alt fascia yaklaşık 

13 cm, ikinci fascia yaklaşık 14 cm yüksekliğindeyken üçüncü fascia sağlıklı gözlemlenemese 

de 18 cm dolaylarındadır. Üstteki oldukça tahrip olmuş profilse görünürde yaklaşık 12 cm 

yüksekliğe sahiptir. No. 2’de alt fascia yaklaşık 12 cm, ikinci fascia yaklaşık 14,5 cm, üçüncü 

fascia yaklaşık 18,3 cm yüksekliğindedir. Üstteki tahrip olmuş profil ise yaklaşık 15,2 cm’dir. 

3 no.lu parçada yaklaşık olarak alınabilen bu yükseklikler sırasıyla 13,5 cm, 15,5 cm, 18 cm 

ve 13,5-14 cm kadardır. 

Bunların dışında 39 no.lu Dor yivli sütun parçasından 4,03 m güneybatıda inci-makara 

dizisiyle çevrelenmiş yuvarlak bir parça bulunmuştur. Bu parçanın yana doğru düz biçimde 

devam ettiği anlaşılmaktadır (Fig. 19). 

  

Fig. 1: Mozaik parçası Fig. 2: Dor yivli sütun parçası 35 

 

 

Fig. 3: Dor yivli sütun parçası 36 Fig. 4: Dor yivli sütun parçası 37 



 
 

Fig. 5: Dor yivli sütun parçası 38 Fig. 6: Dor yivli sütun parçası 39 

  

Fig. 7: Dor yivli sütun parçası 40 Fig. 8: Dor yivli sütun parçası 41 

 
 

Fig. 9: Dor yivli sütun parçası 42 Fig. 10: Ion yivli sütun parçası 32 



  

Fig. 11: Yivsiz sütun parçası 16 Fig. 12: Yivsiz sütun parçası 17 

  

Fig. 13: Yivsiz sütun parçası 18 Fig. 14: Kaide parçası 11 

 
 

Fig. 15: Kaide parçası 12 Fig. 16: Söve (?) parçası 1 

 
 



Fig. 17: Söve (?) parçası 2 Fig. 18: Söve parçası 3 

 

 

Fig. 19: İnci-makara dizili parça 

 

23.07.2019 (Salı) 

 Phaselis Kuzey Limanı yakınlarındaki geç dönem hamamında kullanılan antik mimari 

elemanların belgelenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, hamamın kuzeye yakın orta 

bölümlerinden, anıtsal mezarın yer aldığı alana kadar olan bölüm gözden geçirilmiştir. Bu 

alanda altı adet Dor yivli (Figs. 1-6), bir adet yivsiz (Fig. 7) sütun gövdesi parçasıyla 

karşılaşılmıştır.  Dor yivli sütun parçalarından yiv genişliği yaklaşık olarak ölçülebilenlerde 

bu ölçü no. 44’te 9,4 cm, no. 46’da 12 cm, no. 47’de 13,5 cm kadardır. 

 Bu çalışmanın ardından, Uğurcan Orhan’ın gözetiminde, Phaselis Güney Liman’ından 

güneye doğru ilerlendiğinde Tekirova’dan önceki burnun doğusunda gerçekleştirilen su altı 

araştırmalarına katılım gösterilmiştir. 



  

Fig. 1: Dor yivli sütun parçası 43 Fig. 2: Dor yivli sütun parçası 44 

  

Fig. 3: Dor yivli sütun parçası 45 Fig. 4: Dor yivli sütun parçası 46 

  

Fig. 5: Dor yivli sütun parçası 47 Fig. 6: Dor yivli sütun parçası 48 

 



 

 

24.07.2019 (Çarşamba) 

 Dr. Leyla Kaderli gözetiminde 2TP alanında gerçekleştirilen çalışmalar sonrası, 

Uğurcan Orhan gözetiminde Phaselis Güney Liman’ında gerçekleştirilen su altı 

araştırmalarına katılım gösterilmiştir.  

25.07.2019 (Perşembe) 

Uğurcan Orhan gözetiminde Phaselis Güney Liman’ında gerçekleştirilen su altı 

araştırmalarına katılım gösterilmiştir. 

26.07.2019 (Cuma) 

 Ofis çalışması yapılmıştır. 

 

 


