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2019 YILI PHASELİS VE TERİTORYUMU YÜZEY ARAŞTIRMASI
NEKROPOLİS ARAŞTIRMALARI RAPORU
Betül GÜREL

03.07.2019 Gökbel Mevkii
Gökbel Mevkiinde 1997 yılında Antalya Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen lahit,
müzeden alınan koordinat verileri ve yol tarifi ile bulunmaya çalışılmıştır. Beycik Ulupınar
arasındaki Antalya otoyolundan kıyısından içeriye yaklaşık 300 metre girerek güneydoğu ve
güneybatı istikametinde alan taraması yapılmıştır. Ancak söz konusu mezara ait kalıntılar
alanda bulunamamıştır.
04.07.2019 Ulupınar Mevkii
Antalya Müze Müdürlüğü’nün yönlendirmeleri doğrultusunda, Ulupınar yolu üzerinde yolun
doğusunda yaklaşık 150-200 metre içerde bulunduğu bildirilen lahti bulmak için alan
taranmıştır fakat söz konusu lahit tespit edilememiştir.
11.07.2019 Gökbel Mevkii
Günümüz Gökbel mezarlığına yakın bir lokalizasyonda, Antalya-Kumluca otoyolunda
Antalya istikametinden gelirken Ulupınar sapağına yaklaşık 300 m. mesafe yoldan yaklaşık
200 metre içerde bulunan lahit mezarın korunma durumunun tespiti ve belgelemesine yönelik
çalışmalara başlanmıştır. Antalya Müzesi Müdürlüğü tarafından 1997 yılında tespit edilen
mezar kalıntıların bulunduğu alanda kaçak kazı tahtibatının önüne geçmek için, mezara ait
parçaların üzerinin kapatıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Ancak, ulaşım yolunun bulunmadığı söz
konusu alana kaçak kazıcılar kepçe ile yol açarak gelmiş ve burada kepçe ile büyük çaplı
çukurların kazılmasıyla hem orman arazisi hem akeolojik kalıntılar tahrip edilmiştir. Kaçak
kazılar neticesinde daha önceden Müze tarafından kapatılan lahit teknesinin parçaları ve
kapağı da açığa çıkarılmıştır. Mevcut durumu belgeleyen çalışmalar yapıldıktan sonra ilk
olarak lahit teknesinin ön uzun yüzüne ait kırık bir parça ile semerdamlı lahit kapağının
sayısal olarak belgelemesi fotogrametri metodu ile kayıtları alınmıştır. Semerdamlı kapak
üzerinde kırık ve eksik kısımlar olduğu fakat yekpare olarak korunduğu görülmektedir (Fig.
1). Kapak, 1.20 m. en, 2.34 boy ve 0.86 m. yüksekliğindedir. Kapağın ön uzun yüzünde
sağda kadın solda bir erkek büstü kabartma olarak işlenmiştir. Kadın figür iyi oranda
korunmuşken erkek figürün yüzü tamamen tahrip olmuştur. İki insan figürünün de giysi
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detayları ve elbise kıvrımları işlenmiştir. Büstlerin alt bitiminde bir silme profil ile hayvan
figürlerin yereştirildiği alt friz kuşağı başlamaktadır. İki kenarı da kırılmış ve tahrip olmuş
olan figürlü friz alanında korunmuş ve tespit edilebilir birkaç hayvan tasviri yer almaktadır.
Buna göre soldan sağa doğru gelindiğinde ilk korunan hayvan ağzı açık ve hareket halinde
tasvir edilen bir leopardır. Leoparın önünde firiz kuşağını ortalayan bir rozet motifi vardır.
Motifin diğer yanında yan yana duran iki hayvan bulunur. Bu hayvanlardan arkada duran
duranı, kulak ve ağız özellikleriyle köpek olarak tanımlanabilir. Onun öndeki hayvan tahribat
nedeniyle net değildir. Kapağın arka uzun yüzünde bir adet boğa başı kabartması bulunur.
Boğa başı tasvirinin yanındaki kabartmanın bulunduğu alan kırık ve eksiktir. Alanda bulunan
bir diğer parça ise lahit teknesine ait olduğu belirlenen üzerinde çeşitli figürlerin kabartma
olarak işlendiği parçadır. Söz konusu kırık parçada, ayak kısımları seviyesinde korunmuş yan
yana iki insan figürünün tasvir edildiği anlaşılabilmektedir (Fig. 2-3). İnsan figürlerinin
altındaki frizde bir at ve bir köpek arka arkaya yerleştirilmiştir. Lahit teknesine ait kırık parça
olasılıkla teknenin ön yüzüne aittir ve söz konusu figürler frizli lahit teknelerine benzer
özellikler göstermektedir. Alanda yapılan çalışmalarda tekneye ait olabilecek başka parçalar
da aranmıştır ancak tespit edilememiştir.

Figür 1. Semerdamlı lahit kapağı genel görünüm
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Figür 2. Lahit teknesine ait kırık parça

12.07.2019 Gökbel Mevkii
Semerdamlı lahitte bir gün öncesinde başlanılan çalışmalara devam edilmiştir. Kaçak kazıcılar
tarafından çok sayıda çukur kazılarak adeta köstebek yuvasına çevrilen alandaki mevcut
kalıntıların
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yürütülmüştür (Fig. 4). Söz konusu mezara ait kalıntılar hakkındaki ilk değerlendirmeler,
form ve figür şeması bakımından ve ikonografik unsurları ile Phaselis Tertitoryumunda
yapılan araştırmalar esnasında tespiti yapılan diğer lahitlerden farklılıklar gösterdiği
yönündedir. Bu değerlendirme lahtin bulunduğu lokasyonun Phaselis teritoryum sınırlarının
batıda Olympos antik kentine de yakın bir noktada yer alması ile açıklanabilir. Özellikle sınır
bölgelerinde bulunan arkelojik kalıntılarda kentler veya bölgeler arası etkileşimlerin izleri
eserler üzerinde de görülebilmektedir. İlk gözlemlere göre; eserin üzerindeki insan
tasvirlerinin yüz detayları ile giysi kıvrımları incelendiğinde stil özellikleri MS. 2. yüzyılın
son çeyreği ile MS 3. yüzyılın ilk çeyreği arasında değerlendirilebileceğini göstermektedir.
Dijital verilerin alınması tamamlandıktan sonra mezara ait parçaların ilgili İl Müze
Müdürlüğü’ne veya Phaselis Kazı evine taşınabilmesi için Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Vural
ile Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel resmi sürecin başlatılabilmesi için görüşlerini
paylaştılar. Mezarın yakınında yüzeyde çok sayıda görülen günlük kullanıma yönelik seramik
parçaları gözlemlendi. Bu parçaların fotoğraf kayıtları alınmıştır (Fig. 5). Alanın, eseri
tamamen yok etmeye varabilecek boyutlarda tahrip edilmiş olması nedeniyle etrafta bulunan
çalı ağaç dalları ve toprakla kalıntıların üzeri kapatılmıştır.

Figür 4. Semerdamlı kapak ve kaçak kazı tahribatı

Fig.5. Gökbel Mevliinde bulunan seramikler
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16.07.2019 Hayıt Mevkii (Dağdibi ile Hayıt Mevkii Arası)
Antalya-Kumluca otoyolunda Antalya istikametinden gelirken yolun solunda bulunan Hayıt
Mevkiindeki khamasorion tipi mezarda çalışmalar gerçekleştirilmüştir. Yaklaşık 2.00 m.
yükseklikteki bir anakaya üzerine oyulan khamasorion teknesi Hayıt mevkiindeki birkaç
modern çiftlik yerleşimine ulaşımı sağlayan yolun hemen kıyısındadır (Fig.6). Mezar doğu
batı istikametindedir. Anakayadan şekillendirilen teknenin yalnızca ön uzun yüzü tamamen
traşlanmış diğer yüzler kapak çıkıntısı yükseliğince anakayadan yükseltilerek bırakılmıştır.
Tekne dıştan dışa 1.05m. en 2.26 m. boy ve 1.02 yüksekliğindedir. Tekne derinliği 0.94m. ve
içten içe uzunluğu 1.92m.’dir. Teknenin yola bakan ön uzun yüzündeki yazıtlı tabula ansata
dışında bezemeye yönelik bir tasvir ya da motif yoktur. Tabulanın içi 0.23 cm harf
yüksekliğinde yazıtla tamamen yazılıdır. Bunun dışında tabulanın sağ yanında tekne yüzeyine
de yazıt kazınmıştır. Teknenin sağ tarafında yukarıdan aşağıya doğru daralan olasılıkla bir
oluğa ait kanal mevcuttur. Anakayanın üstünde tekne sol dar yüzünün olduğu tarafta
0.19x0.15m ölçülerinde ve 0.8m. derinliğinde bir çukur alan bulunur. Şekil itibariyle bir stelin
oturtulduğu düzenlemeye ait izler olarak değerlendirilebilir fakat stele ait bir kalıntı tespit
edilememiştir. Mezara ilişkin arkeolojik veriler rapor edilmiş ancak kaya üzerinde bulunan
teknenin yerden yüksekliği nedeniyle sayılsal görüntülenmesi yapılamamıştır. Bir sonraki
çalışma gününde söz konusu mezara merdiven ve gerekli yardımcı materyallerin götürülerek
eserin sayısal modelinin oluşturulması için çalışmalar yürütülmesi planlanmıştır.
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Figür 6. Hayıt Mevkii khamasorion teknesi ön yüzü
ARAŞTIRMA EK ÇALIŞMA
Gökbel Mevkii Lahit Kapağının Taşınması
08.03.2019
2019 yılı araştırma sezonunun başında tespit ve belgeleme çalışmaları yürütülen lahit kapağı
ve lahit teknesine ait kalıntıların bulunduğu alanda çalışılmıştır.
Söz konusu alana kaçak kazıcılar tarafından kepçe ile yol açılarak gelinmesi ve çeşitli yerlere
çukurlar açılması nedeniyle eserlerin tahtibata açık olması taşınma gerekliliğini ortaya
çıkarmış ve Antalya Müze Müdürlüğü’nden uzmanların ve Phaselis Kazıları 2019 yılı
bakanlık temsilcisi Bülent Demir’in de katılımıyla eserin taşınması sağlanmıştır (Fig.7). Bu
kapsamda tüme yakın oranda korunmuş olan lahit kapağının zarar görmeden Phaselis
araştırma istasyonuna taşınması için yürütülen çalışmalara öncelikle esere zarar vermeyecek
engebesiz bir yolun açılması ile başlanmıştır (Fig. 8). Açılan yoldan araziye gelen aracın
arkasındaki römork üzerine ipek halatlarla bağlanmış olan lahit kapağı yerleştirilmiştir (Fig.910). Ve lahit kapağı hiçbir zarar görmeden Phaselis araştırma istasyonunun bahçesine
taşınmıştır.

Figür 7. Gökbel Mevkii kaçak kazı çukuru
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Figür 8. Gökbel Mevkii yol açma çalışmaları

Figür 9. Lahit kapağının yerin alınması
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Figür 10. Lahit kapağının römork üzerinde taşınması

Gökbel Mevkii Kaçak Kazı Çukurunun Kapatılması
08.08.2019
Gökbel mevkiindeki lahit kapağının taşınmasının ardından kaçak kazıcılar tarafından alanda
açılmış olan kaçak kazı çukurunun kapatılması için çalışmalar yürütülmüştür. Antalya Müze
Müdürlüğünden iki uzman ve Phaselis kazı ekibi üyeleri ile 2019 yılı Bakanlık Temsilcisi
Bülent Demir’in katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada alandaki çukur toprak ile kapatılmıştır
(Fig.11-12).

8

Figür 11. Kaçak kazı çukurunun kapatılması

Figür 12. Kaçak kazı çukurunun kapatılmasının ardından alanın genel görünümü

