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Phaselis antik kenti Antalya ilinin batısında Kemer ve Tekirova 

arasında deniz kenarında antik dönemde kurulmuş bir kıyı kentidir 

(Fig. 1). Kentin kuruluşunun MÖ VII. yüzyıla kadar dayandığı 

söylenmektedir.  

 Doğal olarak tüm antik kentlerin imarında yakın çevresinde 

bulunan en sağlam kayaçların kullanılmaya çalışıldığı 

görülmektedir. Örneğin Milet şehrinde genelde Menderes 

Masifinin “Migmatitleri” ve kireçtaşları kullanılırken (Fig. 2a); 

Perge’de traverten türü kayaç kullanılmıştır (Fig. 2b). 

Phaselis antik kenti yapılarında, ilksel olarak, hemen kentin 

çevresinde bulunan traverten breşlerinin kullanıldığı 

görülmektedir. Kentin ilk kuruluşunda ana yapıtaşı olarak tamamen bu malzemeden üretilen 

dikdörtgen bloklar kullanılmıştır.  

Akdeniz bölgesinde yer alan antik şehirlerin hemen tümünde görülen depremler nedeniyle 

oluşan yıkımlar sonrasında Hadrian döneminde başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle 

özellikle dışarıdan taşlar geldiği görülmektedir. Bunlar genellikle beyaz mermerler ve 

granitlerdir. Phaselis antik kentinde beyaz mermerlerin dışında, Arykanda şehrinde bulunan 

lmyra ve breşi, kökeni Marmara adası olabilecek gri-beyaz bantlı mermerler de kullanılmıştır.  

 

  

Fig. 2. Milet Antik kentinde kullanılan Migmatit ve Kireçtaşları (a), Perge 

Antik kentinde Kullanılan Travertenler (b) 
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1. Phaselis ve Çevresinin Jeolojisi 

Phaselis antik kenti ve çevresi Antalya Kemer ilçesinin güneyinde yer almaktadır. Antik kent 

ve çevresinin jeolojik haritası Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 

araştırmacıları tarafından yapılmıştır (Şenel, M., 1980). Antik kent ve çevresinde 3 ana 

jeolojik birim görülmektedir (Fig. 3).  

 

Fig 1. Phaselis Antik Kenti ve Çevresinin Jeolojik Haritası (Şenel vd., 1980dan alınmıştır) 

Antik kentin çevresindeki en yaşlı kayaç Fig. 1’de Jura yaşlı Tekedağ Formasyonu olarak 

adlandırılmış Neritik Kireçtaşlarıdır. Tekedağ ve çevresinde gözlenen bu birim bölgenin en 

yüksek alanlarını oluşturur. Bu formasyon üzerine Tekirova Ofiyoliti olarak gösterilen Üst 

Kretase yaşlı Serpantinler gelmektedir. Yunanca da “Yılantaşı” anlamına gelen Serpantinler 

Okyanusal kabuğu oluşturan ultrabazik kayaçların karaya yükselmesi sırasında geçirdikleri 

başkalaşım (Metamorfizma) ile gelişen kayaçlardır.  

Antik kentin çevresinde ayrıca Tekirova ofiyolitinin bir parçası olan peridotit (Dünit ve 

Harzburgit),  diyabaz ve gabro daykları ve bazik aglomeratik kayaçlar gözlenmektedir.  

Ofiyolitik birimlerin üzerine Şenel et. al. tarafından tespit edildiği üzere Keçili 

formasyonu olarak isimlendirilen vahşi filiş;Ofiyolitlerin üzerine ise Kiriş formasyonu olarak 

adlandırılan Kalkarenit, killi kireçtaşı ve kiltaşından oluşan sığ denizel bir birim gelmektedir.  

Yukarıdaki tüm brimler üzerine Antalya travertenleri olarak bilinen genelde traverten ve 

breşik travertenlerden oluşan karbonatlı bir oluşum gelmektedir.  Bu tür travertenler genelde 

soğuk veya kısmen ılık karbonatlı yeraltı sularından oluşmaktadır. Bu tür sular yükseklerde 
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bulunan karbonatlı kayaçların yüzey suları ile eritilmesi ve daha alçak seviyelerde özellikle 

fay zonları boyunca çıkışları ile gelişmektedirler (Fig 4). Çıkan sular bünyelerinde çok yüksek 

kalsiyum iyonu içerirler. Yüzeyde akan suların içerdiği karbonat aktıkları yüzeyde havanın 

karbondioksiti ile birleşerek kalsiyum karbonat olarak çökelir. Bu sulu kalsiyum karbonat 

zamanla daha kararlı minerallere (Kalsit veya Aragonit) dönüşür. Bu tür travertenlere en iyi 

örnek güncel Denizli Pamukkale (Hierapolis) travertenleridir. Koşun travertenleri “Tufa” 

olarak adlandırmaktadır. Araştırmacılar tufalar hakkında “Bu tufalar, şelale-göl ikilisinin yer 

aldığı sistemlerdeki ana teraslarda, teras gerisi su birikintilerinin oluşturduğu göl-havuz 

ortamlarında oluşmuşlardır” şeklinde 

açıklama getirmişlerdir. 

 Phaselis kentinde kullanılan ana taş 

Traverten breşidir. Teknik olarak 

“Fanglomera” da denmektedir (Fig.  4). 

Fanglomera Alüviyal, fanlarda oluşan 

taşlaşmış fan breşleridir diye 

tanımlanabilir.  

 Bu breşler antik kentin kuzey ve 

güney kesimlerinde görülmektedir. 

Kentin inşasında kullanılan traverten 

breşleri büyük ihtimal kentin güney 

kesimindeki tiyatro yapılırken basamak 

oluşturmak için kesilen taşlardan ve 

diğer yapıların temellerinden çıkan 

taşlardan üretilmiş olmalıdır. Bunun için 

tiyatro ve çevresindeki doğal zeminde 

araştırma yapmak gereklidir.  Breşik 

malzeme faylanma nedeniyle yükselen 

bloğun önüne düşen taşların yine kendi 

malzemesi ve karbonatlı sularla 

çimentolanması ile oluşmuştur (Fig. 4). 

Bu kayaçlar Tekirova-Kemer-Antalya 

karayolunun kuzey tarafında çok iyi 

gözlenebilmektedir (Fig. 5).  

2. Yapıtaşları 

Phaselis antik kentinde kullanılan 

yapıtaşları (bloklar, kolon ve kaplamalar 

vb.) incelendiğinde iki köken 

görülmektedir.  

 

3.a. Yerli yapıtaşları 

Traverten Breşleri: Antik kent çevresinde yer alan traverten breşleri ana yapıtaşlarının büyük 

çoğunluğunu oluşturmaktadır (Fig 6). Bunlar genellikle yapıların duvarlarında blok olarak 

kullanılmıştır. 

 

Fig.  2. Traverten Breşlerinin (Fanglomera) 

Oluşum Modeli 

 

Fig. 3. Tekirova-Kemer-Antalya Karayolu 

Yarmasında Gözlenen Serpantinler ve Traverten 

Breşleri 
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Phaselis antik kentinin ilk yapımında kullanılan 

traverten breş blokları genellikle oldukça büyüktür 

ve yaklaşık aynı boyutlarda oldukları görülmektedir 

(Fig.  7). Şehrin daha sonraki tamiratlarında ilksel 

bloklar kesilmiş kırılmış ve yıkıntıların parçaları 

duvar taşı olarak kullanılmıştır (Fig 11).  

Yapıtaşı olarak kullanılan bu blokların üretildiği 

alan antik kentten çok uzak olmamalıdır. Bu nedenle 

kısa bir araştırma yapıldığında Kuzey limanın 

karşısındaki kıyıda hemen denizin yanında bir 

oyuntu göze çarpmaktadır (Fig 8).  

Yakından incelemesi yapılmamış olmakla 

birlikte, bu büyüklükte bir alanın boşaltılmış olması 

ve o bölgede breşlerin gözlenmesi, ayrıca blokların 

denizden taşınmasının kolaylığı düşünüldüğünde taş ocağının burası olması olası 

görülmektedir. Bu alanda daha ayrıntılı inceleme yapılması gereklidir.  

Latrina, Küçük hamam ve o bölgede kullanılan yapı taşları incelendiğinde sadece 

karbonatlı sulardan oluşan traverten bloklar ve 

bunların kırıntılarına da rastlanmaktadır (Fig. 9).  

Serpantin:  

Phaselis antik kentinin en eski kayaç grubu olan 

serpantinler çok az da olsa yapıtaşları olarak 

kullanılmıştır. Fakat çabuk bozulan yapısı ve 

kırılganlığından dolayı sadece kentin son tamirat 

dönemlerinde düzensiz duvar örmelerinde 

görülmektedir. Bunun dışında küçük taneleri 

mozaik yapımında renk için kullanılmıştır.  

Gabro: 

Gabro kayaç parçalarına küçük hamamın bazı 

duvarlarında rastlanmaktadır (Fig.  10). Bilindiği 

gibi gabrolar serpantinlerden daha dayanıklı 

olmalarına rağmen Phaselis çevresinde yaygın olarak bulunmamaktadır.  

Gabro parçaları bazen traverten breşlerinin içinde parça (klast) olarak da görülmektedir. Fig.  

11 deki blok yakından incelendiğinde breş tanelerinin diğer breşlerden farklı olarak 

yuvarlaklaşmış olduğu görülmektedir. Bu da breşin parçalarının kaynak alan olan Tekeli 

dağından uzaklara taşındığını ve burada çökeldiğini göstermektedir. Breş taşındığı alandaki 

gabrolardan da parçalar almıştır.  

 

 

Fig 4. Traverten Breşleri 

 

Fig 5. Traverten Breş Blokları 
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Kalkarenit: 

Kalkarenit olarak isimlendirilen kayaç cinsini karbonatlı kum tanelerinden oluşan kumtaşı 

olarak tanımlayabiliriz. Denizel kökenli bu kayaçlar Phaselis güney limanın batısında 

gözlenen filiş formasyonunun birimidir. Figür  12 de küçük hamam duvarlarında kullanılan 

kalkarenit blok görülmektedir.  

Kalkarenitler çoğunlukla karbonatlı malzemeden oluştuğu ve çimentoları da karbonatlı 

olduğundan bozulmalara dirençli kalmışlardır.  

 

  

Fig  7. Küçük Hamamda Kullanılan Traverten Bloklar 

 

 

 

 

 

Fig 6. Kuzey Limanın Karşı Kıyısındaki Antik Taş Ocağı (?) Alanı 
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3.b. Dış Kaynaklı Yapıtaşları:  

 Antik kentin yapıtaşları incelendiğinde 

çevrede olmayan dış kaynaklı taşların da 

olduğu görülmüştür (Fig.  13). Bunlar; 

Mermerler (karbonat kökenli): 

- Beyaz kristalize mermerler: muhtemelen 

Afyon veya Kavaklıdere (Muğla) beyaz (Fig.  

13 A) 

- Gri bantlı mermer: muhtemelen Marmara 

adası mermeri (Fig. 13 B) 

- Beyaz mikritik kireçtaşı: büyük olasılıkla 

Limra (Finike) kireçtaşı (Fig.  13 C) 

- Breş (karbonat kökenli) : muhtemelen 

Limra (Finike)Breşi  (Fig. 13 D) 

 Beyaz ve gri bantlı mermerlerin hemen 

tamamı güney limandan Latrinaya kadar ulaşan Ana Cadde ve Hadrian Tak’ında 

kullanılmıştır (Fig.  13 A). Beyaz mermerler Tak’da ve yol boyunca kaide, oturak, yazıt 

olarak kullanılmıştır. Gri beyaz mermerler genelde sütün olarak gözlenmiştir. Belki de bu 

parçalar doğrudan sütün olarak üretilip buraya taşınmış olabilir. Limra breş ve limra 

mermerler ise aynı şekilde yazıt ve oturak olarak kullanılmıştır. Bu kayaçlardan kalan bazı 

parçalar tamirat sırasında blok olarak ta kullanılmıştır. 

3. Mozaikler 

Mozaiklerde kullanılan 4 çeşit malzeme 

görülmüştür. İki çeşit kireçtaşı; biri breş 

diğeri limra olarak tespit edilmiştir (Fig 14). 

Diğerleri ise tuğla kırıkları ve serpantinlerdir.  

Figür 3’de bazı Limra (L) ve Breş (B) 

parçacıkları işaretlenmiştir. Figür 3’e dikkatli 

bakıldığında pürüzsüz yüzeyleri ve daha 

beyaz renkleri ile Limralar çok iyi ayırt 

edilebilmektedir.  

Kireçtaşı haricinde diğer bir doğal malzeme 

muhtemelen serpantindir. Ayrıca renk 

katması için kiremit kırıkları da görülmüştür 

(Fig. 15).  

Ayrıca bu mozaiklerin temelinde Breş, Limra kayaçları dışında serpantin ve gabro kayaç 

parçaları da kullanılmıştır (Fig. 16).  

 

 

 

 

Fig 8. Küçük Hamam Duvarlarının 

Tamiratında Kullanılan Gabro Parçaları 

 

Fig 9. Traverten Breşi İçindeki Gabro Parçası 

(klast) 
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4. Yapıtaşlarında Oluşan Fiziksel Ve Kimyasal Bozuşmalar 

Fiziksel Bozuşmalar: 

Yapıtaşlarındaki fiziksel bozuşmalar asıl olarak mekanik etmenlidir. Bunlardan ilki, deprem 

ve başka nedenlerle yapıların yıkılması sırasında oluşan kırık ve çatlaklardır. İkincisi ise, 

mermerlerin doğasında bulunan ve üretildikleri zaman görülmeyen ince çatlakların (Fissür) 

zaman içinde üzerlerindeki litostatik yükün 

kalkması ile büyüyerek çatlak ve kırıklara 

dönüşmesidir (Fig 17 A).  

Bunun dışında ıslanma-kuruma ve 

donma-çözülme gibi olaylardan oluşan ve 

genelde yüzeysel bozuşmalara yol açan 

etkilerde gözlenmiştir (Fig.  17 B, C). Bu 

tür bozulmalar çok küçük boyutta olmakla 

birlikte uzun yıllar büyük hasarlara yol 

açabilmektedir. Ayrıca turistlerin 

dolaşırken bu mermerlerin üzerlerinde 

gezmeleri de mekanik hasarlara yol 

açmaktadır.  

 

 

 
 

 
 

            Fig. 11. Phaselis Antik kenti Yapıtaşları (A: Beyaz Kristalize mermer, 

B: Gri Bantlı Mermer, C: Limra (Latrina), D: Limra Breşi) 

 

 

Fig. 10. Küçük Hamam Duvarında Kullanılan 

Kalkarenit Blok 
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Phaselis antik kentinde beyaz 

kristalize mermerler en çok Büyük 

Liman tarafındaki Hadrian Kapı’sından 

kente gelen yol üstünde kullanılmıştır.  

Beyaz kristalize mermerler gibi 

breşlerde de aynı şekilde mekanik 

etkiler gözlenmiştir. Breşleri oluşturan 

taneler mekanik etkilerle yerlerinden 

ayrılıp boşlukları kalmaktadır (Fig. 17 

D). Bu da yapıtaşlarının zayıflamasına 

neden olmaktadır. 

Kimyasal ve Biyolojik Bozuşmalar 

Antik kentte yapıtaşı olarak kullanılan 

taşların üzerlerinde ve içlerine doğru kimyasal ve biyolojik bozuşmalar görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu tür bozuşmalar Çetin’e göre, genelde hava kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Dolar ve 

Yılmaz’a göre ise biyolojik oluşumlar kimyasal bozuşmaların başlangıcına ve etkisinin 

artmasına neden olmaktadır (Fig.  2). Ayrıca Beyaz kristalize mermerler ince taneli olanlara 

göre daha gözenekli ve daha fazla su emdiği için, diğer ince taneli mermerlere göre daha fazla 

bozulmaktadır (Gezen, 2013). 

Kısa bir gözlem sonucunda mermerlerde siyah kabuk (Fig.  18 A, B), Pul pul 

dökülme(Fig.  18 A, B),  Kabuklanma (Fig.  18 B), Erime (Fig.  18 A, B), Mantar oluşumları 

gözlenmiştir. Breşlerde ise Erimeler (Fig.  18 C) çok yoğundur.  

Tüm bunların dışında antik kentte kullanılan diğer yapı malzemelerinde özellikle seramik 

tuğlalarda erime ve pul pul dökülmeler tespit edilmiştir (Fig.  18 C).  

Traverten breşleri antik kentin ana yapıtaşı unsuru olduğundan biraz daha ayrıntılı 

incelemeye gerek görülmüştür.  

Bölüm 2’de anlatıldığı gibi Phaselis çevresinde görülen bu breşler Jura dönemi 

kireçtaşlarından hemen yamaç önüne düşen moloz, breş tanelerinin faylar boyunca çıkan 

kısmen sıcak ve/veya soğuk kireçli sularla birleşerek taşlaşmasından oluşmaktadır. Bu tür 

 

Fig.  12. Mozaiklerde Kullanılan Limra (L) ve 

Breş (B) parçacıkları 

 

Fig. 13. Mozaiklerde Kullanılan Serpantin ve Tuğla Parçacıklar 
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oluşumlarda yamaç önüne yakın olan yerlerde breş taneleri daha köşeli ve büyükçe, yamaç 

önünden uzakta olan breş taneleri kısmen taşınmadan kaynaklı olarak köşeleri daha 

yuvarlatılmış ve küçük olarak görülmektedir.  

  

  

Fig. 14. Yapıtaşlarında Fiziksel Bozunmalar (A: Beyaz kristalize 

Kireçtaşlarında Kırık ve Çatlaklar, B ve C: Mermer sütunda 

yüzeysel dökülme, D: Tarverten Breşlerinde Tane Boşalması) 

Bunun dışında yapıtaşlarının birleşmesini sağlayan kireçli sular yamacın oluşmasını 

sağlayan faylar boyunca çıkmaktadır (Fig.  4).  

Faylara veya su çıkışlarına yakın yerlerde oluşan breşlerin taşlaşması sadece kireçli sularla 

olurken, suyun uzağında olan breşler ise yukarılardan suların taşıdığı ince taneli materyal 

(özellikle kil ve kil boyutu malzeme) ile birlikte taşlaşmaktadır. Bilindiği gibi su içindeki 

karbonat ilk çökeldiğinde kalsiyum hidroksit formunda olmaktadır. Daha sonra havanın 

karbondioksiti ile kalsiyum karbonata dönüşmekte ve sertleşmektedir. Bununla birlikte 

birleştirici karbonat kil içeriyorsa ilksel katılaşma oluşmakta, fakat zamanla yüzeye çıkan bu 

tür kayaçlar dış etmenlere maruz kaldığında (su alma kuruma, donma-çözülme, asit 

yağmurları vb.) kil malzeme karbonatlı malzemeyi de etkileyerek onun yumuşamasına 

dağılmasına ve erimesine neden olmaktadır. Hâlbuki sadece karbonatlı malzeme ile taşlaşmış 

breşlerde erimeler oluşsa bile blokların bütünselliği bozulmamaktadır. Bu olayı antik kentin 

tüm bloklarında görebilmekteyiz (Fig.  19).  
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Bazı traverten bloklarında demir boyamaları gözlenmiştir (Fig. 20).  Bu tür demir 

boyamaları, traverten breşinin çimentolanmasını sağlayan karbonatlı suyun sıcak olduğunu 

göstermektedir. Suyun sıcaklığı ne kadar yükselirse derinlerden gelen suyun demir gibi 

çözünebilir metalleri bünyesine alması da o kadar artmaktadır.  

  

  

Fig. 15. Yapıtaşlarında Kimyasal ve Biyolojik Bozunmalar (A ve B: Siyah Kabuk ve Pul Pul 

Dökülme, C: Tuğlalarda Erime ve Pul Pul Dökülme, D: Traverten Breşlerinde Erime) 

Buna en güzel örnek Pamukkale (Hierapolis) bölgesindeki Pamukkale travertenleri ile 

Kara Hayıt kaplıcalarının etrafında gelişen travertenlerinin renk farkı verilebilir. Pamukkale 

travertenleri beyaz iken Kara Hayıt kaplıcalarının etrafındaki travertenler kırmızı kahve 

renklidir. 

Sonuç Ve Öneriler 

Yapılan gözlemler sonucu Phaselis Antik Kentinde kullanılan yapı malzemelerinde özellikle 

traverten breşleri başta olmak üzere beyaz kristalize mermerler, tuğlalarda ve diğer tüm 

malzemelerde yoğun bozuşmalar görülmektedir. Bozuşmaların yoğunlaşması yapı 

malzemelerinin etkilenme hızını arttırmaktadır. Ayrıca taşların dağınık halde kalması da 

bozuşmayı hızlandırmaktadır.  
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Phaselis Antik Kentindeki yapı 

malzemelerin acilen korumaya ihtiyacı vardır. 

Bu konuda gerek fiziksel koruma gerekse de 

kimyasallar kullanılarak koruma yapılmalıdır. 

Özellikle yoğun biyolojik etki altındaki 

malzemelerde yapılacak temizleme ve 

korumalar antik kentin korunmasına yardım 

edecektir.  

Bunların dışında ileriki yıllarda yapılacak 

restorasyonlarda antik kentin yıkılmış 

binalarının restorasyonunda ilave taşlar 

kullanılması gerekirse, kullanılacak taşların 

seçiminde zaman içinde sağlam kalacak 

taşların seçimine özen gösterilmelidir. Bu 

durumda en çok dikkat edilmesi gereken konu 

breşin çimento dediğimiz bağlayıcı malzemesinin iyi incelenmesi olmalıdır. Bunun için 

çimentosu karbonatlı olan breşler bulunmalıdır. Bu inceleme aslında oldukça basittir. Breş 

parçaları Jura yaşlı çok sağlam kireçtaşlarından olduğundan tanelerde sorun yoktur. Yapılması 

gereken tek şey breşleri bağlayan çimentodan örnek alıp mineralojik incelenmesidir (İnce 

kesit ve X-Işınları Yansıması, X-RD; ilave olarak kimyasal analiz, X-RF). Oldukça ucuz ve 

hızlı olan bu yöntemler ile çimentonun kimyasal ve mineralojik özellikleri kolaylıkla ortaya 

konulacaktır. Ocakta taş kalite değişimleri de basit ve ucuz olarak yapılabilecektir.  

 

Fig. 17. Suyun Sıcaklığının Traverten Rengine Etkisi 

 

Yapı malzemelerin korunması için gerekli araştırmaların acilen yapılmasında yarar vardır. 

Bunun için kimyasal analiz taşların üzerinden örnek alınmadan taşınabilir X-RF ile 

yapılabilirken, mineralojik araştırmalar için 3-5 cm lik parçalar yeterli olacaktır.  

 

 

 

Fig. 16. Çimentosu Demirle Boyanmış 

Traverten Breşi 


