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2018 yılı Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması kapsamında sayısal belgeleme çalışmalarına kentin
teritoryumu içinde yer alan Ekizce, Beycik, Hisarçandır, Uzuntaş ve Tekirova mevkilerinde devam
edilmiştir. Bu bölgelerde tespit edilen çiftlik yapıları, lahit ve yazıtlar gerek yersel gerekse havasal
metotlarla sayısal olarak görüntülenerek belgelenmiş ve arkeolojik/epigrafik analiz çalışmalarının
yürütülebilmesi için elde edilen veriler bilgisayar ortamında işlenmiştir. Bunu yaparken ise yazıt
okumada karşılaşılan sorunların çözümünde yeni teknolojilerin kullanımına yönelik uygulamalara - RTI
ve Fotogrametri - devam edilmiş ve bu bağlamda çiftlik yapılarının bulunduğu topografyaya,
konumlarndırılmalarına ve planlarına dair ortofotolar üzerinden çalışmalar yürütülmüştür. Bununla
birlikte çoğunlukla yıpranmış vaziyette günümüze ulaşan lahitlerin ikonografisi ve yazıtların içeriğine
dair sayısal analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2017 yılında tepsit edilen Üçoluk Mahallesi Ekizce Yaylası Tahtacı Mezarlığı’nda bulunan Ares
kült alanında sayısal belgeleme çalışmalarında devam edilmiştir. Bölgede geçen yıl yapılan arazi
çalışmalarında tespit edilen, çoğu aşınmış durumda olan ve okunmasında güçlük çekilen yazıtlar
üzerinde RTI ve fotogrametri çalışmaları yürütülmüştür. Alanda ilk olarak drone yardımıyla hava
fotoğrafları alınmış ve eğimli topografyada akıntı halde bulunan yazıt bloklarının yoğun olarak
bulunduğu alan belgelenmiştir (Fig. 1).

Fig. 1. Ekizce Ares Kutsal Alanı Genel Görünümü, Hava Fotoğrafı
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Söz konusu alanda epigrafi çalışmaları sırasında tespit edilen yazıtların yüzeyinde meydana
gelen tahribatlar nedeniyle yazıtların alanda okunması ve transkripsiyonun yapılması oldukça
güçtür. Gerek bu zorluğu aşmak gerekse kültür mirasımızı sayısal ortamda muhafaza
edebilmek için RTI ve yoğun fotogrametri metotları kullanılarak yazıtlar kayıt altına
alınmıştır (Fig. 2-3).

Fig. 2-3. Ares kutsal alanında RTI kaydı yapılan yazıtlardan AR8-AR10 ve analiz detayları.
Ekizce Ares kutsal alanınd kaydedilen diğer yazıtların üç boyutlu sayısal görüntüleme ve
analiz çalışmaları devam etmektedir.
Üçoluk Mahallesi’nde devam eden çalışmalarda Yongalı Semti, Yörük Yurtları
mevkiinin kuzeyinde bulunan bir kayalığa kazınmış kabartmalar tespit edilmiştir. Aşınmış
durumdaki kabartmalar ve ΟΔ harflerinin bulunduğu alan belgelenmiştir. Kabartmaların
önünde derin kaçak kazı çukurları bulunduğu için RTI kurulumu yapılamamış, belirli bir
mesafeden fotogrametri verisi alınmıştır (Fig. 4.).
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Fig. 4. Yörük Yurtları Mevkii, kayaya oyulmuş kabartmaların fotogrametrik görünümleri.
Hisançandır Mahallesi Örencik Damı mevkiide bulunan semerdamlı kaya lahdinin tespiti sırasında, lahdin
yakınında tespit edilen 8 odalı bir çiftlik kompleksinin bulunduğu alan; ve bununla birlikte Tekirova
Mahallesi Kepez Mevkii’nde tespit edilen çiftlik yerleşimlerinin duvar sıralarının takip edilebilmesi için
drone yardımıyla havadan belgeleme yoluna gidilmiştir. DJI Phantom 4 Advanced marka/model drone’un
kullanıldığı belgeleme sırasında Drone Deploy programı yardımıyla bu alanların otonom orthofotosu
çıkartılmıştır. Çiftliklerin bulunduğu alanlar, yerinde mobil cihaz üzerinden belirlendikten sonra Drone
Deploy yazılımı aracılığıyla %77 birleştirme oranı kullanılarak Tekirova Kepez çiftliği, 10 dekarlık alan 40
metre uçuş yüksekliği ile 5 dakikalık otonom uçuş sırasında kaydedilen 84 fotoğraftan oluşturulan ve 1.6
cm/px çözünürlüğe sahip alan görüntüsü; Hisarçandır çiftliği, 33 dönümlük alan ise 75 m. yükseklikten 6
dakikalık otonom uçuş sırasında kaydedilen ve 99 adet fotoğraftan işlenen 7.5 cm/px çözünürlüğünde
alan görüntüsü oluşturulmuştur. Elde edilen bu görüntü verileri üzerinden 3 boyutlu model ve
orthofoto/orthomosaic çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Fig. 5-6).

Fig. 5-6. Tekirova ve Hisarçandır çiftliklerinin Google Earth görüntüleri üzerine koordinatlı olarak
konumlandırılmış orthofoto görüntüleri.
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Tahtalı Dağı’nın doğu-güneydoğu eteklerinde semerdamlı bir lahit tespit edilmiştir. Lahit teknesi
üzerinde bulunan ve sol tarafı kısmen tahribata uğramış tabula ansata’da yer alan yazıt epigrafik
araştırması yapılmak üzere RTI metodu ile kaydedilmiştir. Söz konusu mezar yazıtı E. Kalinka tarafından
(TAM II/3 1214) 5 satır olarak yayınlanmıştır. Çalışmalarımız sırasında 12 satır olduğu tespit edilen
mezar yazıtının hassas ve doğru okumalarının yapılabilmesi için RTI destekli deşifrasyon çalışmaları
devam etmektedir (Fig. 7-8).

Fig. 7-8. Beycik mevkiide kaydedilen semerdamlı lahit teknesine ait tabula ansata içerisinde yer alan
yazıta ait fotoğraf ve RTI analiz (diffuse gain) görüntüsü.
2017 yılı teritoryum çalışmaları sırasında Üçoluk Yaylası’nın Uzuntaş Mevkiinde tespit edilen yak. 20 m
yüksekliğindeki bir kayalığın terasına merdiven işlenerek inşa edilen khamasorion ve aynı kayalığın
kuzeyinde tespit edilen kare formuna sahip kaya işliğinde sayısal belgeleme çalışmaları yürütülmüştür.
Drone Deploy yazılımı aracılığıyla mezarın ve işliğin bulunduğu kaya kütlesinin kapladığı ~500 m2’lik
alan merkeze konumlandırılarak 10 dekarlık bir alan karelajlara bölünmüş ve otonom uçuş planı
çıkarılmıştır. Plan dahiinde 45 m. yükseklikte 6. dakikalık drone uçuşu sırasında 75 adet hava fotoğrafı
alınarak alanın orthofoto'su ve SAM/DEM ile birlikte 3 boyutlu modeli üretilmiştir (Fig. 9-10).

Fig. 9. Uzuntaş Kaya Lahdi orthofoto görünümü

Fig. 10. Uzuntaş Kaya Lahdi Sayısal Yükseklik
Modeli (SAM)
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Bunun yanısıra kaya kütlesi zeminden daha yüksek çözünürlükte fotoğraf makinesi yardımıyla ve drone
ile çevresel alçak uçuş yapılmıştır. Elde edilen bu hassas veriler Agisoft Photoscan pro yazılımında
yazıtın çözümlenmesi ve kaya kütlesinin daha hassas 3 boyutlu modelinin üretilmesinde kullanılacaktır.
Teritoryum çalışmalarında sayısal görüntüleme metotları kullanılarak kaydedilen bir diğer
buluntu ise Hisarçandır Palamutlar mevkiinde bulunan kırma çatılı lahit teknesidir. Ön yüzde yer alan
12 satırlık yazıt ve etrafındaki ikonografik tasvirlerin daha net görüntülenebilmesi ve gözle
görülemeyen detayların açığa çıkarılması için lahit üzerinde fotogrametri ve rti çalışmaları yapılmıştır
(Fig. 11).

Fig. 11. Palamutlar mevkii kırma çatılı lahit fotoğrafı ve RTI (specular enhancement) görüntüsü
2018 yılı Phaselis Yüzey Araştırmaları kapsamında arazide tespit edilen arkeolojik yapılar ve eserler,
teknolojinin bilime sunduğu hassas ve doğru görüntüleme metotları kullanılarak belgelenmiş ve sayısal
ortama aktarılarak Phaselis Araştırmaları veribankasında arşivlenmiştir. Yürütülen bu çalışmalar ileride
söz konusu eserlere dair yürütülecek epigrafik/ikonografik araştırmaların daha hassas ve doğru
yapılması hususunda alandaki araştırmacılara altlık oluşturacaktır.

