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  Birinci teras duvarları olarak isimlendirilen duvar sırası, Hellenistik Tapınak 

Alanı’nın güneyi sınırında modern yolun ise hemen kuzey yakasında yer almaktadır. Söz 

konusu alan, daha önce burada bulunan ağaç köklerinin kaldırılması sırasında ortaya 

çıkmıştır. Teras duvarlarının üst kot ve üst sıra bloğunun görülür hal alması ile de 

çalışmalar başlatılmıştır (Fig.1). Karelaj temel alınarak bakıldığı zaman ilk aşamada 

2d/b3 karesinde kazı çalışmaları başlatılmış ve duvar sırasının devam eder nitelikte 

olduğu izlenmiştir (Fig.2). Söz konusu 2d/b3 açması bu devam eden sıranın tespit 

edilmesi ile 2c-2d/b2 açması da oluşturularak alan genişletilmiştir. Yapılan kazılarda 

yine devam niteliği taşıyan sırayı takiben açmalar 2c-2d/b4 ve 2c-2d/c karelajlarına 

kadar genişletilmiştir. İlk aşamada belirlenen 2d/b3 açmasında ortaya çıkan bloklara 

bakıldığında; uzunlukları 1.10 m ile 1.50 m arasında, genişlikleri ise 0.50 m ile 0.60 m 

arasında değiştiği görülmektedir (Fig.3-4).Ardından 2d/b3 açması özelinde beliren bu 

blokların kuzeye doğru devam eden bir sıraya sahip olup olmadığını kontrol etmek ve 

duvarın karakteristik yapısını anlamak amacıyla duvarın 1.20 m kuzeyine doğru açma 

2c-2d/b2 karesine kadar genişletilmiştir (Fig.5-6). Duvar sırasında yer alan son bloktan 

sonra, duvarın devam edip etmediğini kontrol etmek amacıyla açma batı yönüne doğru 

1.20 m daha genişletilmiştir ve duvarın devam etmediği görüldükten sonra batı yönüne 

doğru ilerlemeler durdurulmuştur. Batı istikamette duvar sırasının devamlılık 

göstermemesi sonrasında 2c-2d/b4 ve 2c-2d/c açmalarında çalışmalara devam 

edilmiştir (Fig.7). Söz konusu açmalarda devam eden kazılarda ise duvar sırasının 

devam ettiği görülmüştür (Fig.8).  

Alana dijital olarak kurulan ve temel altlık olarak kullanılan karelaj referans alınarak, 

toplamda 17.5 x 7 m’lik alanda kazı çalışmaları yapılmış ve sonlandırılmıştır. Yapılan 

kazılarda, duvar sırasında kesme blokların yanı sıra şipolien-devşirme malzeme olarak, 

muhtemelen tapınak yapısından getirilmiş olan yivli sütunların kullanıldığı 

görülmektedir. Ayrıca bu sütunların karakteristik özellikleriyle tapınak yapısında insitu 

bulunan sütunların benzerlik gösterdikleri söylenebilmektedir. Nitekim sütunların yiv 

ölçülerine bakıldığı zaman; yivler arasındaki genişlik 0.12 – 0. 13.5 m derinlikleri ise 

0.02 – 0.03 m’dir. Sütunların çapı 0.70 m olup duvar sırası üzerinde doğu-batı eksenli 



yerleştirilen sütunun boyu 1.20 m’dir. Tüm bu karakteristik özellikler de diğer 

sütunlarla benzerlik göstermektedir (Fig. 7). 

Gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, daha üst kotlardan alana akıntı toprak 

tabakasının biriktiği izlenmiştir. Zaman içinde sürüklendiği düşünülen ve muhtemelen 

tapınak yapısıyla bağlantılı, birçok üst yapı elemanı ele geçmiştir. Ele geçen bu parçalar 

herhangi bir kontekste ait olmamakla birlikte oldukça deforme oldukları görülmüştür. 

Nitekim sütunlara ait yiv parçaları,  mutulus-guttae parçası ele geçen bazı tanınabilir 

parçalardan (Fig.9). Bu ele geçen buluntuların dışında yine üst kotlardan zamanla 

sürüklendiği düşünülen yüzlerce kırık-eksik pişmiş toprak buluntu da ele geçmiştir. Yine 

bu buluntuların arasında çoğu deformasyon yüzünden formu tespit edilememektedir. 

Fakat formu tespit edilebilen kırık-eksik şekilde münferit olarak diskoid formlu tezgah 

ağırlığı (Fig.10) ve amphora ağız, kulp, boyun, gövde ve dip parçaları ele geçmiştir. Ele 

geçen amphoralara bakıldığı zaman; MÖ V. yüzyıl sonu MÖ IV. yüzyıl başlarına 

tarihlenen Güney Ege kökenli mantar ağızlı amphora ile MÖ IV. başları ile ortasına 

tarihlendirilen Knidos amphora dibi tespit edilmiştir. Ayrıca ele geçen tüm bu 

buluntular; temizleme işlemi, kapalı ortam fotoğraf çekimleri, renk kodları ve çizimleri 

yapılmak üzere çalışma istasyonuna alınmıştır.  

 Kazısı tamamlanan ve kazı sonucunda ortaya çıkan birinci teras alanı tüm 

detayları ile çalışılarak belgelenmiştir. Ayrıca orthophoto ve 3D modeli oluşturulan 

alanın arazi çizimleri de yapılarak hem ana plana eklenmiş hem de hali hazır 

durumunun kesiti alınarak veri tabanına girişi sağlanmıştır. Yapılan tüm belgeleme, 

tespit ve kazı çalışmaları sonucunda ise Birinci Teras Duvarı, Hellenistik Tapınak 

Kompleksi ile birlikte birçok soruya cevap olmuştur. Nitekim daha üst kotlardan gelen 

akıntı toprak, terasın hem dönemi içerisinde hem de Geç Antik Çağ’da tekrar ve tekrar 

kullanıldığını göstermektedir. Tek amacının üstten akan toprağı engellemek olduğu 

anlaşılan bu teras duvarı, alan boyunca doğu istikamete doğru ilerlediği 

düşünülmektedir. Nitekim tapınak yapısından arta kalan sütunları devşirme olarak daha 

geç dönemlerde kullanmış olmaları, bu alanı işlevsel olarak kullandıkları anlamına da 

gelmektedir. Fakat Geç Antik Çağ’da tekrar dizayn edilen bu duvarın, daha erken 

dönemlerde de kullanıldığı, işlevini yitirince yenisini inşa etmek veya onarmak zorunda 

kaldıkları görülmektedir. Nitekim duvar sırasında en doğuda bulunan iki adet kesme taş 

blok bunun en büyük kanıtı olarak gösterilebilmektedir (Fig.7). Netice olarak yapılan 

çalışmalar özelinde; söz konusu teras duvarlarının tespit edilmesiyle Hellenistik Tapınak 



Alanı’nın düzenli bir teraslanmaya maruz kaldığı anlaşılmıştır. Daha sonraki yıllarda 

yapılacak olan kazılarla birinci teras duvarının uzandığı tüm sıra tespit edilip ortaya 

çıkarılmaya çalışılacaktır (Fig.12) 

 

 

 

 

 
Figür 1: Tapınak Alanı Kazı Karelajı ve Teras Duvarı Açmaları 

 

 



 
Figür 2: Teras Duvarı Kazısı Başlamadan Önceki Görünümü 

   
 

 
Figür 3: 2d/b3 Açması Genel Görünüm 

    

    

Figür 4: 2d/b3 Açması Kazı Sonrası Görünümü 
 



   
Figür 5: 2c-2d/b2 Açmasının Güneydoğudan Görünümü 

 

   

   
Figür 6: 2c-2d/b2 Açmasının Farklı Açılardan Genel Görünümü 

 



 
Figür 7: Hellenistik Tapınak Alanı Birinci Teras Duvarı Kazı Sonu Orthophotosu ve Blok Kesit Çizimi 



 
Figür 8: Teras Duvarı Orthophotosu ve 3D Modeli 

 

  
Figür 9: Tapınak Yapısına Ait  Olduğu 

Düşünülen Üst Yapı Elemanı (mutulus-guttae) 
Figür 10: Diskoid Formlu Tezgah 

Ağırlığı 
 

  
Figür 11: Güney Ege Kökenli Mantar Ağızlı Amphora Figür 12: Deforme Olmuş 

Knidos Amphora Dibi 
 

 



 

 
 

Figür 12: Hellenistik Tapınak Birinci Teras Alanı Özelinde Alanın Kazı Öncesi ve 
Sonrası Genel Görünümü 
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Phaselis Hellenistik Tapınak Koruma Onarım ve Düzenlemeye  

Yönelik Kazı Çalışmaları 

Prof. Dr. Murat ARSLAN 

 Hellenistik Tapınak olarak adlandırılan yapı; Phaselis Antik Kenti’nin 

kuzeybatısında, Kuzey Yerleşim-Hellenistik Akropolis olarak adlandırılan üst yerleşimin 

güney yamacında yer almaktadır. 2019 yılı ocak ayında kemer ve çevresinde meydana 

gelen hortum, Phaselis Antik Kenti’nde de etkili olmuş ve binlerce ağacın yıkılmasına 

sebep olmuştu. Söz konusu ağaçların bazıları gövdeden kırılmış bazıları ise köküyle 

birlikte devrilmişti. Kent içinde yaklaşık bin altı yüz ağaç yıkılmış hem doğal yapı zarar 

görmüş hem de devrilen ağaçlar kültür kalıntılarına zarar vermişti. Yine aynı alanda 

ağaç köklerinin yıkılarak açtığı derin çukurlardan da binlerle ifade edilebilecek sayıda 

pişmiş toprak buluntu açığa çıkmıştı. Bu kapsamda meydana gelen söz konusu 

tahribatlara acil olarak müdahale etme gerekliliği doğmuştur. Nitekim 2019 yılı ve 

sonraki yılların kazı programına Hellenistik Tapınak Alanı dahil edilerek; zarar gören 

kültür varlığının onarılmasına, dağılmış ve yıkılmış malzemelerin düzenlenmesine, 

henüz zarar görmemiş fakat ileride yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ise korumaya 

yönelik çalışmalar başlatılmıştır.  Bu sebeple çalışmalar; Tapınak Alanı içerisinde yıkılan 

ağaçlara ait köklerin ve yamaçtan koparak gelen büyük boyutlu kayaların çalışma 

sahasında uzaklaştırılması ile başlamıştır. Ardından acil müdahale gereken Tapınak 

alanı kazı programı alınarak tüm hali hazır durumu belgelenmiştir. Klasik ve modern 

metotlar kullanılarak belgelenen alanın ayrıca karelajı kurularak sistemli kazılar için 

temel altlığı hazırlanmıştır.  

 2019 yılında kazı çalışmalarına başlanan tapınak alanında yapının giriş kısmı 

açığa çıkartılmıştı. Pronaos ve çevresinde yapılan kazılarda ise; insitü bazı sütunlar 

tespit edilmiş zemin seviyesine de ulaşılmasıyla 2019 yılındaki kazılar sonlandırılmıştı. 

2020 yılı kazı sezonunda ortaya çıkartılan söz konusu sütunlar özelinde yapının 

korunması, onarılması ve çevre düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürdürülmüştür1. 

Nitekim söz konusu tapınak yapısının pronaos ve hinterlandı doğu istikamete doğru 

genişletilmiş ve krepise varmadan stylobat hizasındaki alan aynı seviyede eşitlenerek 

bırakılmıştır. Ayrıca yine 2020 kazı sezonu içerisinde Hellenistik Tapınağın uzanış yönü 

itibari ile kuzeydoğu köşesinde krepis tespiti adına 2.2 x 1.5 m ölçülerinde 60 cm 

derinliğinde küçük boyutlu bir sondaj açılarak yapının stylobatı ve krepisleri hakkında 

bilgi edinilmeye, planı hakkında fikir sahibi olunmaya çalışılmıştır. Tüm yapılan bu 

çalışmalar ile de; Hellenistik Tapınağın hem plan olarak daha anlaşılır hale gelmesi hem 

dönem olarak yapım aşamasının anlaşılması hem de kullanım evreleri hakkında 

bilinmeyenleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Nitekim alana kurulan karelaja bağlı 

kalınarak belgeleme ve tespit çalışmaları da sürdürülmüştür (Fig.1). Yapılan 

çalışmalarda pişmiş toprak kap parçaları, çatı kiremitleri, amphoralar ve çok sayıda 

metal obje ele geçmiştir. Ayrıca yapılan kazılarda kolosal bir heykele ait olduğu 

düşünülen üç adet kolosal ayak parmağı da ele geçmiştir.  

 
1 2019 yılı kazı sezonunda Hellenistik Tapınak Alanı’nda jeofizik ölçümleri yapılmış ve ulaşılan sonuçlara göre 
kazı alanları şekillendirilmiştir. Ayrıca jeofizik çalışmaları için bk. Yüksel – Boşça 2019, 1-12. 



 Yukarıda bahsedildiği üzere 2019 yılında pronaosta kazı çalışmaları başlatılmış 

ve üç adet insitü sütun ortaya çıkartılmıştı (Fig.2). 2020 yılı kazı çalışmalarına 

gelindiğinde ise pronaos ve hinterlandı genişletilerek daha detaylı çalışmalar 

başlatılmıştır. İki aşamada gerçekleştirilen kazıların ilk aşamasını C1-C2/1C açmalarının 

kazısı oluştururken ikinci aşamayı ise B4/1C açması oluşturmaktadır. İlk aşamada 7.75 x 

5.50 m olarak belirlenen alan kazılarak tapınağın giriş kısmı açığa kavuşturulmuştur. C1-

C2/1C açmasında tamamen akıntı tabaka olan alanın ayrıca yamaç olmasından dolayı en 

yüksek kısmında 1.60 m derinleşmeye gidilmişken güney istikamete doğru bu derinlik 

0.60 m’ye kadar düşmüştür. İlk aşamada yapılan kazılarda C1-C2/1C’de herhangi bir 

buluntuya rastlanılmamış olup sadece seviye düşürülerek tapınağın stylobat seviyesine 

eşitlenmiştir (Fig.3-4). İkinci aşamaya gelindiğinde ise; B4/1C açması oluşturularak 

tapınağın sütunları ve hinterlandı tamamen kazılarak zemin eşitlenmiştir. Karelaj da 

referans alınarak toplamda B4-C1-C2 / 1C karelerini kapsayan 15 x 5.50 m’lik alan 

kazılarak tapınağın pronaos ve hinterlandı tamamen ortaya çıkartılmıştır (Fig. 5-6).  

 Pronaosun hinterlandının kazılması ve ortaya çıkartılması ile birlikte B4-1C 

karesinin kuzeybatı köşesinde 2.20 x 1.5 m ölçülerinde 0.60 m deriliğinde küçük boyutlu 

bir sondaj açılmıştır.  Bu sondaj sayesinde tapınağın stylobatı ve krepisleri ortaya 

çıkartılmıştır. Stylobatın devamında iki basamaklı krepis de gün yüzüne çıkartılmıştır. 

Sondaj itibari ile üçüncü basamak için herhangi bir derinleşmeye gidilmemiş olup bu 

sondaj da burada sonlandırılmıştır (Fig. 7). Ayrıca söz konusu sondaj kazısında iki parça 

halinde toplamda üç adet kolosal heykele ait ayak parmakları ele geçmiştir (Fig. 8).  

 Alanın kazılmasıyla birlikte tapınağın en kuzey ucunda sütuna dayandırılmış 

şekilde doğu istikamete doğru uzanan duvar sırası ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 2 m 

uzunluğunda 1.5 m yüksekliğinde korunmuş şekilde ortaya çıkan duvar sırası, kazı 

karelajının dışına doğru ilerlediği izlenmektedir (Fig.9).  

 Söz konusu C1-1C karesi kuzeybatı köşede duvar ile sütun çevresinde yapılan 

kazılarda çok sayıda metal çivi ve metal obje de ele geçmiştir (Fig.10). Ele geçen metal 

çivilerden yola çıkarak da bu alanda ahşap bir düzenleme yapıldığı düşünülmektedir. 

Alanda ele geçen heykel parçaları ve metal çivi ile objelerin yanı sıra münferit olarak 

minimal boyutta heykel sütünce parçası ve pişmiş toprak kap formları da ele geçmiştir 

(Fig.11). Ayrıca Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika kökenli bazı ticari amphora 

dipleri de kazılar sonucunda ortaya çıkartılmıştır (Fig.12). Tüm bu buluntu grubuna 

bakıldığı zaman; MÖ I. yüzyıl ile MS II. yüzyıl arasına tarihlendikleri görülmektedir.      

 Yapılan tüm bu çalışmalar özelinde genel çerçeveye bakıldığı zaman; 2019 

yılından beri sürdürülen çalışmalarda alanın büyük bir kısmı yamaçtan kopan devasa 

kayalardan ve yıkılan ağaç gövdeleri ile köklerinden arındırılmıştır (Fig.13). Ardından 

bugüne kadar ilk defa tarafımızca Tapınak Alanı’nda sistemli-bilimsel kazılar 

başlatılmıştır. Yapılan koruma onarım ve düzenlemeye yönelik kazı çalışmalarında ise; 

yapı ile ilgili birçok bilinmezlik giderilmeye çalışılmıştır. Nitekim alana genel olarak 

bakıldığı zaman; Doğu Roma Dönemi’nde dış düzenlemeye maruz kaldığı, yapıya ait bazı 

blok ve sütunların yine bu çevre düzenlemesinde devşirme olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Ayrıca buluntulardan yola çıkarak da Roma Dönemi’nde bu alanda bir 

yapılaşma izlenebildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat alanda yapılan kazılarda 



şuan için yapının dönemsel inşa evresine ve kullanım evresi hakkında kesin veriler 

sağlanamamaktadır (Fig.14). Bu nedenlerden ötürü Hellenistik Tapınakta çalışmalar 

devam etmektedir. İleriki yıllarda yapılacak olan kazı ve araştırmalarda bu 

bilinmezliklerin açığa kavuşturulacağı düşünülmektedir. 

 

 

 



 
Figür 1: Hellenistik Tapınak Alanı Dijital Karelajı 



 
Figür 2: 2019 Yılı Kazı Çalışmalarında Ortaya Çıkartılan Sütunlar 

 

 

 
Figür 3: C1-C2/1C Açması Karelaj Üzerinde Görünümü 

 



 
C1-C2/1C Açması Güneyden Görünüm 

 
Güneybatıdan Görünüm 

 
Güneydoğudan Görünüm 

Figür 4: C1-C2/1C Açmasının Farklı Açılardan Çekilmiş Hava Fotoğrafları 
 



 

 
Figür 5: Pronaos ve Hinterlandı Kazı Çalışmaları 

 

 

 

 

 

 



 
Pronaos ve Hinterlandı Güneyden Görünüm 

 
Pronaos ve Hinterlandı Güneydoğudan Görünüm 

 
Pronaos ve Hinterlandı Güneybatıdan Görünüm 

Figür 6: Pronaos ve Hinterlandı Kazı Sonrası Genel Görünümü 



   
 

 
 

 
Figür 7: Pronaosda Açılan Sondajın Detay ve Genel Görünümleri 

 



   
 

 
 

  
 

Figür 8: Sondajda Ele Geçen Kolosal Heykel Parmakları 
 

 

 

 



 

 
Figür 9: Pronaosta Ortaya Çıkan Duvar Sırası ve Kesit Çizimi 

 



 

 
Figür 10: Tapınak Kazısından Ele Geçen Çivi ve Metal Objeler 

 

   
Figür 11: Sütünce ve Kabartmalı Pişmiş Toprak Kap Parçası 

 

 

 

 



     
Figür 12: Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika Kökenli Ticari Amphora Dipleri 
 

 
 

 
Figür 13: Yamaçtan Koparak Gelen Kayaların Alandan Kaldırılmadan Önceki ve 
Sonraki Hali 
 



   
Haziran 2019  

 
Kasım 2020  

Figür 14: Hellenistik Tapınak Alanı 2019 ve 2020 Genel Görünümü 
 

 



Phaselis Hellenistik Tapınak Alanı Sektörel Dağılım Teraslanma ve  

Analize Yönelik Kazı Çalışmaları 

Uğurcan Orhan 

 Hellenistik Tapınak (?) olarak adlandırılan yapı; Phaselis Antik Kenti’nin 

kuzeybatısında, Kuzey Yerleşim-Hellenistik Akropolis olarak adlandırılan üst yerleşimin 

güney yamacında yer almaktadır (Fig.1).  2019 yılı ocak ayında kemer ve çevresinde 

meydana gelen hortum, Phaselis Antik Kenti’nde de etkili olmuş ve binlerce ağacın 

yıkılmasına sebep olmuştu. Söz konusu ağaçların bazılarının gövdeden kırıldığı 

bazılarının ise köküyle birlikte devrildikleri görülmüştü (Fig.2). Nitekim Hellenistik 

Tapınak ve çevresinde birçok ağaç köküyle devrilerek yaklaşık iki ile üç metre arası 

değişen derinliklerden pişmiş toprak malzemeyi gün yüzüne çıkarmıştı. Bu kapsamda 

2019 kazı ve araştırma sezonunda, alanda öncelikle gözlem, sonrasında ise tespit ve 

belgeleme olarak çalışmalar sürdürülmüştü1. Yine Hellenistik Tapınak ve çevresinde 

yapılan araştırmalar neticesinde bu alanda jeofizik çalışmaları da gerçekleştirilmiştir2.   

 Alanda yapılan belgeleme ve tespit çalışmaları sonrasında burada bulunan ağaç 

kütükleri ile kökler Çevre ve Orman Bakanlığı izinleri ile arkeolojik alanlardan kontrollü 

bir şekilde kaldırılmıştır. Söz konusu köklerin ve ağaçların kaldırılmasıyla da derin 

çukurlar oluşmuş ve tehlikeli bir durum arz etmiştir. Bu tehlikeli arz eden durum 

dolayısıyla, hem alanda düzenleme hem koruma hem de alanın işlevinin anlaşılmasına 

yönelik kazı çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda daha önce tespit edilen ve 

tarafımızca sektör olarak isimlendirilen karelerden bazılarından kazı ve düzenleme 

çalışmaları başlatılmıştır3. Nitekim alanda yapılan jeofizik çalışmaları da dikkate 

alınarak Sektör 1, Sektör 2, Sektör 6 ve Sektör 74 açmalarında kazılar 

gerçekleştirilmiştir. İki teras duvarı arasında belli hat üzerinde 4 x 4 olarak belirlenen 

açmalarda çalışmalar sürdürülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Yapılan sektör kazıları, kazı 

sırasına göre aşağıda detayları ile anlatılmıştır. Ayrıca bu alanda yapılan düzenleme, 

koruma ve analize yönelik kazı çalışmalarında hem bölge hem de kent özelinde önemli 

veriler elde edilmiştir. 

 Sektör 2 Açması 

 Sektör 2, 2b/c1 karelajı içerisinde yer almaktadır (Fig.1). Kazı planı çerçevesinde 

ele alınmış olan Sektör 2 içerisinde bulunan köklerin kaldırılmasından sonra alanda 

bitki temizliği yapılmış ardından 4x4 olarak belirlenen açmanın kazısı için karelaj 

oluşturulmuştur (Fig.3). Hali hazırda sektör içerisinde bulunan pişmiş toprak kap 

parçalarının ayrımı yapıldıktan sonra kazıya hazır hale getirilmiştir. Açma özeline 

bakıldığı zaman bir çukuru andıran karelajın korunan yüksekliği deniz seviyesinden 
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9.057 m iken çukur kısım ise 7.712 m’dir5. Bu kapsamda 4 x 4 m. ölçülerinde kurulan 

karelejın kuzey kesitinden 1.40 m. güneye doğru derinleşildiğinde ana kayaya 

rastlanılmıştır. Ana kayanın devamında ise; alt seviyelerde kültür tabakasının devam 

ettiği izlenmekle birlikte çalışmalar bu veriler çerçevesinde şekillendirilmiştir. Sektör 2 

karelajının kuzey ve doğu kesitlerinde tespit edilen dört seviye, alanın yamaç 

olmasından dolayı güneye doğru izlenemese de bu kesitlerde akıntı şekilde geldiği 

düşünülen az sayıda pişmiş toprak malzemeye rastlanılmıştır. Fakat kuzey ve doğu 

kesitlerinin tam aksine, güney ve batı kesitlerde kül ile karışık yoğun seramik buluntuya 

rastlanılmıştır. Aynı doğrultuda, sektör 2 açmasının güneybatı köşesinde yaklaşık 2 x 1 

(batıya doğru 2 m. güneye doğru 1 m.)  ölçülerindeki alanda daha alt seviyelere doğru 

pişmiş toprak malzemenin hareketi izlenmiştir.  

 Bu kapsamda ana kayanın bitiş noktasından itibaren 0.25 m kadar derinleşilerek 

kuzeyden güney istikamete doğru zemin eşitlenmiş ve tekrar aynı derinleşme sonucu 

zemine ulaşılmıştır. Nitekim kuzeyden güney istikamete doğru kül tabakasına 

rastlanılmış ve söz konusu açmanın güney kesitinde kül ile karışık yoğun seramik 

buluntuya rastlanılmıştır. Ayrıca yamaçta yer alan açmanın geneline bakıldığı zaman 

basamaklı bir teraslanmaya sahip olduğu izlenmektedir. Yine açmanın kuzey ucundan 

başlayarak; 1.5 m. güneye ilerlendiği zaman 0.25 m kadar kültür tabakası takip 

edilebilmekte ardından zemine ulaşılmakta tekrar 1.5 m. güney yönü takip edildiği 

zaman 0.25 m kadar derinleşilirse zeminin bulunacağı izlenmiştir. Oldukça çeşitli form 

ve ebatlara sahip pişmiş toprak malzemenin kot 3, kot 4 ve kot 6 seviyelerinden yani 

kültür toprağından ele geçtiği izlenmektedir. Ayrıca tüm seviyelerden ele geçen 

malzemenin dönem olarak aralarında bir farklılık bulunmaması, form, biçim ve biçem 

olarak da herhangi bir değişikliğe maruz kalmaması da depozit malzemenin yamaç 

boyunca düzenli bir şekilde atıldığını kanıtlar niteliktedir (Fig.39).  

 Söz konusu 4 x 4 m. ölçülerinde oluşturulan Sektör 2 açmasından elde edilen 

bilgiler doğrultusunda; formu tayin edilebilecek tüm kap formları tabakalaşmaya göre 

ayrılmış ve sınıflandırılmış ayrıca niteliğe sahip olanları yıkanmak ve çalışılmak üzere 

araştırma istasyonuna taşınmıştır. Taşınan malzemenin genelini ticari amphoraların 

oluşturmasına rağmen tezgah ağırlığı, kernoi-kernos, siyah firnisli Attika vazo parçası ve 

onlarca atık-cüruf da ele geçmiştir  (Fig.4-7). Alandan genel olarak edinilen bilgiler 

doğrultusunda ise; Sektör 2 açmasındaki çalışmalar yeterli bulunarak karelajın 

kapatılması ve daha sonraki yıllarda gerekli görülürse güney istikamette genişletilerek 

tekrar kazılması uygun görülmüştür. Ayrıca yine Sektör 2 açmasından elde edilen 

bilgiler doğrultusunda; yaklaşık 2 m. batısında aynı ölçülerde farklı bir 4 x 4 ölçülerinde 

açma yapılması da planlanarak Sektör 2’deki tüm çalışmalar sonlandırılmıştır (Fig.8). 

 Sektör 6 Açması 

 Sektör 6, 2a/c karelajı içerisinde yer almaktadır (Fig.1). Tapınak Alanı sınırları 

içerisinde, kuzey güney doğrultulu yamaçta, Sektör 2 olarak isimlendirilen açmanın 

batısında, en yüksek noktası denizden 9.020 m en alçak yeri ise 7.043 m olan ikinci kazı 

alanı planlanmıştır (Fig.9). Daha önceki çalışmalarda tarafımızca Sektör 6 olarak 
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isimlendirilen alan için belirli bir kazı programı tasarlanmıştır. Bu kapsamda başlangıç 

olarak sektörün içinde ve çevresinde bitki temizliği yapılmış ve alanın sınırları 

belirlenmiştir. Nitekim Sektör 6’nın içinde ve çevresinde bulunan bitkilerin 

temizlenmesiyle duvarlar ortaya çıkmış ve bu duvarlarında detaylı temizliği yapılarak 

belirgin hale getirilmiştir (Fig.10). Ayrıca alanın doğu ve güneyinde ortaya çıkan 

duvarlara bakıldığı zaman; geç antik çağda devşirme malzemeler ve biçimi olmayan 

taşlarla örüldüğü görülmekle birlikte şuan ki görünümü temel seviyesinde olduğu 

izlenmektedir. Ayrıca alanın güney duvarında ve güney batı köşesinde yer alan köşe 

taşına bakıldığında; bu başlangıcın muhtemelen tapınaktan arda kalan sütunlardan 

yapıldığı görülmektedir (Fig.11-12). Bu kapsamda kazısı planlanan bu alanın sınırları 

doğu ve batı duvarları referans alınarak tasarlanmıştır. 

 Sektör 2 ile benzer şekilde kuzey – güney yönlü olarak kazısına başlanan açmanın 

yamaç olan kuzey kısımdan güneye doğru eşit şekilde seviyelerde derinleşmeye 

gidilmiştir. Bu kapsamda açmanın kuzey kesitinden 0.50 m derinleşerek kuzeyden 

güneye 1.40 m ilerlenmiştir. Ardından açmanın yamaç üzerinde oldukça dik 

konumlandırılmasından dolayı gelinen noktadan itibaren 0.40 m daha derinleşmeye 

gidilerek 1.20 m ilerlenmiştir. Açmanın kuzey bölümünde 4 x 1.40 m’lik alanda yapılan 

çalışmalarda, 0.28 m derinleşmeye gidildikten sonra kültür tabakasına rastlanılmıştır. 

0.12 m boyunca izlenen kültür tabakasının ise devam ettiği izlenmiştir (Fig.39).  

 Yukarıda yapılan derinleşme ve ilerleme stratejilerinin sonucunda ise; ele geçen 

pişmiş toprak malzemenin tarih, biçim ve biçem olarak değişiklik göstermediği 

izlenmiştir. 8.5 m seviyesinden 8.17 m seviyelerine gelen açmanın kuzeydoğu köşesinde 

ise bir önceki seviyeden 0.23 m derinleşme sonucunda kül dolguya ulaşılmıştır (Fig.13). 

Kül dolgunun içinden ise bir adet terakota Tanrıça figürini parçası ile bir adet üzerinde 

yazıt bulunan piramidal formda tezgâh ağırlığı6 ele geçmiştir (Fig.14-15). Toplamda 0.83 

m daha derinleşilerek 9.002 kotunda başlayan açma 8.17 seviyelerine getirilerek 

çalışmalar sonlandırılmıştır (Fig.16-17). Sektör 6’da yapılan kazı çalışmalarında ele 

geçen buluntulara bakıldığı zaman; pişmiş toprak kap parçaları, mutfak kapları, günlük 

kullanım kapları, siyah firnisli Attika vazo parçaları, ağırşaklar, çatı kiremitleri, amorf 

tuğlalar, hatalı üretim amorf malzemeler, amphoralara ait ağız, boyun, kulp gövde ve dip 

parçaları ile bir adet sikke ele geçmiştir. Binlerle anılabilecek sayıda olan tüm bu pişmiş 

toprak malzeme kasalanmış, numaralandırılmış ve çalışılmak üzere araştırma 

istasyonuna taşınmıştır. 

 Sektör 7 Açması 

 Sektör 7, 2a/c2 karelajı içerisinde yer almaktadır (Fig.1). Hellenistik Tapınak 

Alanı teraslarında yürütülen temizlik ve düzenleme çalışmaları sonrasında yeni bir alan 

belirlenmiş ve sayısal devamlılık izleyen bu isimlendirme sonucunda Sektör 7 

adlandırılmasına gidilmiştir (Fig.18). Sektör 1 ile Sektör 2 arasında kalan bu alan daha 

önceki çalışmalarda temizlenmiş ve belirgin hale getirilmişti. Bu kapsamda Sektör 7’nin 

karelaj ipleri çekilmiş ölçüler alınmış ve 4 x 3.70 olarak planlanan açma kurulmuştur 

(Fig.19). Sektör 1 ile Sektör 2 arasında konumlandırılan karelajın plana alınmasının 
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kendi içinde ayırmak için bu tip harf ve şekiller kullandığı düşünülmektedir. 



nedeni ise; teras yapılanması içinde düzenli bir seramik biriktirme alanının oluşturulup 

oluşturmadığıdır. Nitekim diğer kazı karelajlarında olduğu üzere Sektör 7’de kuzey 

güney yönlü olup kuzey kesit kotu denizden 9.080 m yükseklikte iken güney kesit 8.423 

m yükseklikte olduğu ölçülmüştür. 4 x 3.70 m olarak tasarlanan bu yeni açmada yapılan 

çalışmalarda, 0.50 m derinleşmeye gidilmiş ve hiçbir kültür varlığına rastlanılmamıştır. 

Şuana kadar yapılan seviye düşürme kazılarında, 0.8 m’lik akıntın toprağın dışında 0.42 

m dolma toprak tespit edilmiştir (Fig.39). Alanın yamaçta yer alması ve yüksek eğim 

nedeniyle; açmanın en yüksek yeri olan kuzey kısımdan başlanarak güneye doğru 

seviyeler eşitlenmiştir(Fig.20). Kuzey’den güneye doğru yamaç olan alanda 0.50 m’lik 

derinleşme neticesinde herhangi bir buluntuya rastlanmazken devam eden kazılarda 

0.67 m daha seviyenin düşürülmesiyle az sayıda da olsa amphora ağız, boyun, kulp, 

gövde ve dip parçalarına, günlük kullanım kap parçalarına, siyah firnisli pişmiş toprak 

kap parçalarına ve amorf malzemelere rastlanmıştır (Fig.21-23). Söz konusu açmada 

toplamda 1.17 m  derinleşilmesiyle de Sektör 7’nin kuzeydoğu köşesinde 1.65 m 

uzunluğunda 0.22 m genişliğinde doğuya doğru devam eden duvar sırası tespit 

edilmiştir (Fig.24). Nitekim toplam derinleşme sonrasında açmanın kuzey kısmından 

1.10 m güneye doğru ana kaya zemine rastlanılmıştır (Fig.25). Kuzeyden güneye 1.10 m 

batıdan doğuya doğru ise 1.30 m ölçülerinde olan ana kaya zeminin bulunmasıyla 4 x 

3.70’lik ölçülerindeki karelajın tüm seviyeleri eşitlenerek çalışmalar sonlandırılmıştır 

(Fig.26-27). Ayrıca bu alanda yapılan tüm çalışmalarda sadece 0.09 m’lik bir tabakada 

buluntu tespit edilmiştir. Buluntuların ele geçmesi ile de tekrar dolgu tabakasının devam 

ettiği izlenmiştir. Ayrıca kuzey kesitte yer alan anakaya’nın tespiti ile de doğal zemin 

bulunmuştur. Nitekim Sektör 7’de çalışmaların devamı için herhangi bir öngörünün 

kalmaması ve diğer açmalara kıyasla neredeyse hiç buluntunun ele geçmemesi bu 

alandaki çalışmaların sonlandırılmasına sebep olmuştur (Fig.28). 

 Sektör 1 Açması 

 Sektör 1, 2a-2b/c3-c3 karelajı içerisinde yer almaktadır (Fig.1). Önceki yıllarda 

yapılan araştırmalara da konu olan Sektör 1 karelajı çalışma kapsamına alınmıştır 

(Fig.29)7. Bu kapsam gereği Sektör 1 açma karelajı içerisinde bulunan iki adet ağaç kökü 

ve yamaçtan koparak gelen kayalar kaldırılarak alandan uzaklaştırılmıştır. Tüm yapılan 

temizlik ve düzenleme çalışmaları sonrasında Sektör 1 açması özelinde kazı çalışmaları 

başlatılmıştır (Fig.30). Bu kapsamda kökün açtığı derin çukur seviyesine kadar kesitler 

düzeltilmiş ve aynı seviyede eşitlenmiştir. Derinleşilerek düzeltilen alanda toplamda 

derinleşme 0.32 m olarak sabitlenmiş ve açmanın tüm alanlarında aynı tabaka takip 

edilmiştir. Nitekim söz konusu derinleşmeyi takiben Sektör 1’in doğu ve batı 

kesitlerinde iki adet duvar sırasına rastlanılmıştır. Batı kesitte yer alan duvar bloğu 

kesitten 0.70 m kadar dışarı çıkıntı yapmakla birlikte doğu kesitte yer alan duvar ise 

kesitte sadece görünmekte dışarı çıkıntı yapmamaktadır. Batı ve doğuda yer alan duvar 

sıralarının açmanın tamamında takip edilememesi ise; açmanın ortasına denk gelen ve 

sonradan kaldırılan ağaç kökünün bu duvar sırasını dağıtması ve bozmasıdır. Yine diğer 

sektör kazılarında olduğu üzere açmanın kuzey kesitten güneye doğru yaklaşık 1.5 x 
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4.00 m’lik alanda ana kaya-sıkıştırılmış toprak zemine ulaşılmıştır. Bu zeminin tespit 

edilmesiyle de Sektör 1 kazı çalışmaları duvar sıralarının hizasına denk gelen hizadan 

güneye doğru seviye derinleşilmesiyle devam etmiştir. Bu kapsam Sektör 1 özelinde 

seviyelerin belli bir derinlikte açmanın her yerinde eşitlenmesinden sonra tüm kesitler 

düzeltilerek tabaka okumasına gidilmiştir (Fig.31). Hellenistik Tapınak Alanı Sektör 1 

karelajında (Fig.1) kuzey kesitte toplam 1.06 m derinleşildikten sonra yine sıkıştırılmış 

toprakla birlikte ana kayanın bulunması ile tüm açmada seviyeler eşitlenmiştir. 

Kuzeyden güney kısma doğru 4.00 x 1.5 m ölçülerindeki alanda ulaşılan birinci zemin-

ana kaya dolgunun ardında, ana kaya üzerine oturtulmuş duvar sırasının devam ettiği 

izlenmiştir. Batı kesitten 0.52 m doğu kısma doğru çıkıntı yapan duvar bloğu 0.45 m 

yüksekliğinde ve 0.62 m kalınlığa sahiptir. Yine batı kesitten başlayarak doğu tarafa 

uzanan ve 3 m’lik kesintiye uğradıktan sonra (bu kesinti daha önceden de belirtildiği 

üzere; açma içinde bulunan ağaç kökünün duvar bloklarını kırması ve yerlerinden 

sökmesinden kaynaklı boşluk) doğu kesitte yer alan doğu duvar bloğu 0.27 m kadarı 

açma içinde kalmakta ve 0.45 m yükseklik 0.65 m kalınlıkla son bulmaktadır (Fig.39).  

 Duvar sırasından güneye doğru ilerlendiğinde ise herhangi bir zemin dolguya 

rastlanılmamış olup kültür katmanının devam ettiği izlenmiştir. Söz konusu kültür 

tabakası ise mevcut seviyesinde bırakılmış ve seviye derinleşmesine gidilmeyerek 

Sektör 1’de yapılan kazı çalışmaları da sonlandırılmıştır (Fig.32). Diğer sektör 

kazılarında da rastlandığı üzere; yoğunluğu ticari amphoralara oluşturmakta ve 

amphoraları günlük kullanım kapları, pişirme kapları, mutfak kapları ve amorf 

malzemeler izlemektedir. Ayrıca buluntular özelinde bakıldığı zaman; yine diğer 

sektörlerde de ele geçtiği üzere tezgah ağırlıkları, Atttika siyah firnisli kap parçaları, 

kandiller ve çok sayıda atık-cüruf-amorf malzeme ele geçmiştir (Fig.33-38).  

 Değerlendirme 

 2019 yılında Hellenistik Tapınak Alanı’nda başlayan tespit ve belgeleme 

çalışmaları, 2020 yılı kazı sezonunda düzenleme ve alanın işlevine yönelik olarak analiz 

çalışmaları ile sürdürülmüştür. Bu kapsamda, acil müdahale bekleyen toplamda dört 

adet açma oluşturulmuştur. İlk aşamada açmalar içinde bulunan kökler alınmış 

sonrasında da yine bu köklerin açtığı derin çukurlar düzenlenmeye çalışılmıştır. Nitekim 

sektör olarak isimlendirilen bu alanların gerek mevcut gerekse kazı sonrası 

durumlarının belgelenmesinde, klasik ve modern arkeolojik yöntemler kullanılmıştır8. 

Ayrıca sektörel alanda yapılan çalışmalarında kazı amaç; hem alanı derin çukurlardan 

arındırmak hem kazı alanları özelinde katman yakalamak, hem buluntu dağılımını 

incelemek ve hem de tüm sektörleri kendi içlerinde değerlendirerek karşılaştırma amacı 

güdülmüştür. 

 İki duvar sırası arasında ve teras içerisinde bulunan söz konusu açmalar, tek bir 

hat üzerinde bulunmaktadır. Yapılan düzenleme ve işleve yönelik olarak yapılan 

çalışmalar ile sektörler arası benzerlikler ve farklılıkların anlaşılmasına yönelik katmanlı 

kazı planı tasarlanmıştır. Neticede tasarlanan bu plan ile; hem tabakalaşmanın ne 

şekilde ilerleyiş gösterdiğine hem benzer nitelikte malzemeye ulaşılıp ulaşılamayacağına 
 

8 2019 yılında yapılan tüm arkeolojik çalışmaların yanı sıra tespitler ve öngörüler, bilimsel yayına 
dönüştürülmüştür. Bk. Orhan 2020, 75-86. 



hem de tarihsel olarak benzerlik ve farklılıkların olup olmadığının tespiti ve analizi 

üzerine çalışmalar sürdürülmüştür (Fig.39). Bu çalışmalar özelinde üç farklı sektörde 

benzer katmanlaşmaya rastlanmışken sadece Sektör 7’de bu katmanlaşmaya 

rastlanılmamıştır. Yine Sektör 1, Sektör 2 ve Sektör 6 da yoğun buluntu ele geçmiş 

olmasına rağmen aynı durum Sektör 7 için söylenememektedir. Bu meydana gelen 

durumda söz konusu terasta bulunan açmaların bilinçli olarak atık alanı olarak 

kullanıldığını kanıtlar niteliktedir. Hellenistik Tapınak Alanı terasında yapılan kazı 

çalışmalarında, geniş ölçek ve çerçevede ele geçen buluntulardan yola çıkılarak; pişmiş 

toprak buluntunun, MÖ V. yüzyıl sonu ile IV. yüzyıl ortalarına tarihlendiği saptanmıştır. 

Netice olarak Antik Dönemde muhtemelen düzenli bir teras olan sahaya atık seramikler 

dökülerek depozit alan oluşturulduğu düşünülmekte ve bu depozitin yamaç olan tüm 

alana yayıldığı kanısı güdülmektedir. Ayrıca çok sayıda atık seramik, cüruf, amorf ve kil 

toplarının ele geçmesi, bu depozit alanın sadece atölye atığı olmadığı eldeki tüm işlevini 

yitirmiş seramiklerin atıldığı bir alan olarak kullanıldığı düşünülmektedir9. 

Figürler 

 
Figür 1: Hellenistik Tapınak Alanı Dijital Kazı Karelajı 

 

 
9 Dönem ve işlev olarak bakıldığı zaman; böyle bir alanın Anadolu’da varlığı çalışmanın önemini arz 
etmektedir. Nitekim dönem ve işlev özelinde gerek Anadolu’da gerekse diğer deniz aşırı bölgelerde bu tip 
alanların örnekleri yok denecek kadar azdır. Bu sebeple bu alanda yapılan çalışmalar sistematik olarak 
belirli bir plan çerçevesinde sürdürülmesi ve ortaya çıkan verilerin bilim dünyasıyla paylaşılması 
amaçlanmaktadır. 

Sektör 1 

Sektör 7 

Sektör 6 Sektör 2 



 

 
Figür 2: 2019 Yılında Meydana Gelen Hortum Sonrasında Alanın Genel Durumu 

  



 

Figür 3: Sektör 2’nin Kazı Öncesi Genel Görünümü 

 

   
Figür 4: Tezgah Ağırlığı Figür 5: Kernoi-Kernos (Kandil) 

 

 

 
Figür 6: Attika Siyah Firnisli Kap parçası Figür 7: Pişmiş Toprak Atık-Cüruf 



 
 

    
 

Figür 8: Sektör 2 Açması Kazı Sonu Genel Görünümü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figür 9: Sektör 6’nın Kazı Öncesi Genel Görünümü 

 

 
Figür 10: Belirginleşen Duvarların Güneyden Görünümü 

 

 
Figür 11: Duvarın Köşesine Yerleştirilen Devşirme Sütun Parçası 



 
Figür 12: Sektör 2 ve Sektör 6’nın Genel Görünümü 

 

    
Figür 13: Sektör 6’nın Kuzeydoğu Köşesinde Tespit Edilen Kül Dolgu 

 

 

 
 

 

Figür 14: Terakota Tanrıça 
Figürini Parçası 

Figür 15: Piramidal formda dokuma tezgâhı 
ağırlığı 
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Figür 16: Hellenistik Tapınak Alanı ve Sektör 6’nın Havadan Görünümü 

 

 
Sektör 6 Kuzey Kesit Görünümü 

SEKTÖR 6 

SEKTÖR 2 



 
Sektör 6’nın Güneydoğu Köşesinden Genel Görünümü 

 
Sektör 6’nın Güneybatı Görünümü 

Figür 17: Sektör 6’nın Çalışma Sonrası Görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figür 18: Sektörel Dağılımı Gösterir Hava Fotoğrafı 
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Figür 19: Sektör 7’nin Çalışma Öncesi Görünümü 
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Figür 20: Sektör 7’nin Çalışma Sonrası Görünümü 

 

 
 

 

Figür 21: Amphora Dibi Figür 22: Dışı Boyalı ve 
Sıvalı Amorf Parça 

Figür 23: Amorf Malzeme 

 



  
Figür 24: Sektör 7’nin kuzeydoğu 

köşesinde Tespit Edilen Duvar Sırası 
Figür 25: Ana Kaya Zemin 

 

 
Figür 26: Sektör 7 Açması 
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Figür 27: Sektör 7’nin Çalışma Sonrası Görünümü 

 

 

 

 
Figür 28: Sektör 6, Sektör 2 ve Sektör 7’nin Havadan Genel Görünümü 
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Figür 29: Sektör 1, Sektör 6, Sektör 2 ve Sektör 7’nin Havadan Genel Görünümü 
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Figür 30: Sektör 1’in Çalışma Öncesi Görümümü 

 

 
Sektör 1’in Güneyden Görünümü 
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Figür 31: Sektör 1’in Çalışma Sonrası Görümümü  
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Figür 32: Sektör 1’in Çalışma Sonrası Görümümü  

 

 

 

 

Figür 33: Diskoid Dokuma Tezgahı 
Ağırlıkları 

Figür 34: Attika Siyah Firnisli Kap Parçası 

 

 
 

 

 

Figür 35: Attika Siyah Firnisli Kap Parçası Figür 36: Attika Siyah Firnisli Tabak 
Parçası 

 



 
Figür 37: Kandil Parçası 

 

 
Figür 38: Sektör 1’den Ele Geçen Pişmiş Toprak Atık ve Cüruflar 

 



 
Figür 39: Sektör Açmaları Genel Tabakalaşma ve Kesit Planları 
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Figür 40: Hellenistik Tapınak Alanı Çalışma Öncesi ve Sorası Genel Görünümleri 
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PHASELİS ANTİK KENTİ KAZILARI 

DOR TAPINAĞI ARAŞTIRMALARI 2020 

Dr. Öğr. Üyesi Leyla Kaderli 

 

 

 

Phaselis antik kentinin Helenistik Kuzey Akropolünün ağırlıkça dik giden güney yamacında 

doğu- batı yönünde devam eden çeşitli uzunluklarda teras duvarları yer almaktadır. 

Bunlardan aynı zamanda bir istinat duvarı olan ve yer yer 2 ile 4m yüksekliğe varan ve 

Schafer tarafından Peribolos olarak adlandırılan duvar oldukça kötü durumdadır. Köşe 

birleşim yeri dağılmış, güney-kuzey duvar aksı eğrilmiş, duvarların üst sıraları ise tümüyle 

yok olmuştur. Duvarların sadece 6-7 sırası takip edilebilmektedir. Bu duvarın daha üst 

alanında yer alan diğer doğu- batı doğrultusunda uzanan teras duvarları kullanılan malzeme 

ve tekniğe bakılarak geç dönemde inşa edilmiş olmalıdırlar. Farklı boyutlarda ve nitelikte olan 

bu yapı taşları devşirme olarak kullanıldığı görülmektedir.   
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Teraslamaların bitiği alanda farklı boyutlarda yine alana dağılmış yapı elemanları yer 

almaktadır. Bunlardan alanın doğusunda yer alan kuzey-güney doğrultusunda sıralı birkaç 

sütun parçaları toprağa gömülü olarak durmaktadır. Bunun dışında alanda yine sütun olarak 

tanımlanan bilen yapı elemanları alanda dağınık olarak yayılmıştır. Alanın ortasında, dizili 

sütunların hemen batısında Kuzey Akropolün yüksek dik yamacından koparak buraya 

yuvarlanmış büyük bir kaya kütlesi yer almaktadır.  
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Bulunan sütun parça ve tamburlarında işlenmiş yiv (kanelur) formlarından dolayı bir Dor 

düzeninde yapılmış bir yapıya olasılıkla da bir tapınağa ait olabileceği düşünülmüştür. 

Phaselis antik kentinde ele geçen yazıtlardan anlaşılacağı üzere birden fazla tapınım gören 

önemli tanrılara yer verilmiştir. Bunlardan Apollon, Helios, Zeus ve Athena en 

önemlilerdendir. Ancak adak yazıtlarına rağmen kent de kesin bir kutsal yapı-tapınak 

tanımlanamamıştır. Phaselis te İlk geniş çaplı bilimsel araştırmayı yapan Schafer iki yerde 

kutsal yapıya ait olduğunu düşünen buluntu yerleri önermiştir. Bunlardan biriside Q1 yapısı 

olarak adlandırdığı bu istinat-teras duvarı ve alandır. 

 

Zaman içerisinde terk edilen Phaselis antik kenti ağaçlarla kaplanmış dağılan yapılar 

bunların altında kalmışlardır. Antik kent 2019 yılındaki hortumdan ağır bir şekilde 
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etkilenmiştir. Yüksek Ağaçların bir kısmı köklerinden sökülerek devrilmiş ve alanı daha da net 

bir şekilde ortaya çıkarmıştır. 

 

Temizlenen alanda ilk tespit çalışmaları sonrasında yola yakın konumdaki Peribolos -

Temonos duvarı olduğu düşünülen teras duvarın üstünde kısmen gözlemlenebilen farklı 

kotlarda ve konumlarda daha itinasız yapıldığı gözlemlenen teras duvarları daha net ortaya 

çıkmış, alana dağılmış mimari elemanlar, yivli sütun bölüm ve parçaları tespit edilmiştir. 

Sökülen ağaç köklerinin bazılarının kökleri arasında olukça yoğun keramik, amphora 

parçaları ortaya çıkmıştır. 

 

Kentin tarihsel gelişimi içerisinde önemli bir yapı ya da yapıları tanımladığı düşünülen alanda 

yüzeyde görünen yapı elamanları ve kısmı duvar, sütun parçaları, alanın işlevi, yapının 

niteliği ve mimarisi hakkında daha fazla bilgi edinebilmek ve alanın korunması için öneri 

geliştirebilmek amacıyla 2019 yaz sezonunda belgeleme çalışmaları ile birlikte bu alanda bir 

araştırma-kazısına başlanılmıştır. Ortada duran büyük kaya kütlesinin doğu tarafında yer 

alan insitu sütun tambur ve parçaları kapsayacak şekilde bir bilimsel araştırma açması 

açılmış her seviyede belgeleme ve envanter çalışmaları yapılarak buluntular kayıt altına 

alınmıştır. Yapılan çalışmada yapının kısmı döşemesi, sütun tabanı, olasılıkla stylobata 

kadar ulaşılmış bu seviyede de çalışma sonlandırılmıştır.   
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Araştırma kazısı plan 

 

Araştırma kesiti 

Bu alandaki çalışma ile yapının birçok değişikliğe maruz kaldığı, yapı elemanlarının 

sökülerek olasılıkla başka yapıda kullanılmak üzere birçoğunun kaldırıldığı, yerinde olmadığı 

gözlemlenmiştir. Yapının oldukça yoğun tahribat uğradığı, muhtemelen birçok işlev değişikliği 

geçirdiği niteliksiz duvar ve teras kalıntılarından anlaşılmaktadır. Sütunların batı tarafında 

olasılıkla yapının içinde mevcut stylobat kodunun biraz üstünde sıkıştırılmış bir keramik 

döşemesine rastlanılmış bunun altında ise sert sıkıştırılmış toprak çıkmıştır. Çalışmada farklı 

seviyelerde az miktarda mimari buluntu ile keramik, tuğla, kiremit kırıkları bulunmuştur. 

Görünen insitu sütunların altında bir sütun trompu daha ortaya çıkarılmış üst trompların olası 

bir depremden hafif kayarak kırıldığı, gözlemlenmiştir. Ortalama 100-113 cm yüksekliğinde, 

84 cm çapında, sütun trompların ortasında düşey bağlantı için delikler olmasına rağmen 

kurşun kanalları bulunmamaktadır. 

Sütunların doğrudan stylobata oturması tahmin edildiği üzere bir Dor Mimarisindeki Anıtsal 

bir yapıya işaret etmektedir. Genel temizlik sırsında alanın kuzey batısında da yine insitu 

olduğu düşünülen dik toprağa gömülü iki sütun daha tanımlanmıştır. 
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Bu araştırmada yapılan tüm çalışmalar belgelenmiştir. Günümüzde teknoloji yardımı ile 

yapılan belgelemelerde farklı teknikler ve teknolojiler bir arada kullanılmakta birden fazla 

disipline arası çalışmalar yapılmaktadır. Dron ve Lidar yardımı ile havadan yapılan belgeleme 

çalışmaları, toprak altında Georadar ve elektrik dalgaları ile yapılan ölçümler bunlardan 

bazıları. Alanda dijital belgelemenin yansıra ayrıca geleneksel yöntemler ile de ölçümler, 

kotlar alınmıştır.  

 

Dron ile ara ara yapılan fotogrametrik çekimler, dijital fotoğraf makinesi ile her aşamada 

çekilen fotoğraflar, alanda Cros yardımı ile alınan koordinatlar, Nivo yardımıyla alınan 

yükseklikler, daha sonra titiz bir çalışma ile birleştirilmiştir.  

  

Autocad ortamında yapılan rölöve ve restitüsyon öneri çalışmalarına temel altlık olabilecek 

veriler dikkate alınmıştır. Daha çok Dron yardımı ile yapılan çekimler ile Agisoft programı 

yardımıyla ölçekli olarak alanın, topografya ve yapı buluntularının, modellemesi 

yapılabilmiştir. Belli oranda üst üste bindirilerek birleştirilen dijital fotoğraflarda perspektif ve 

hata oranı, alanda alınan belirleyici ölçüler yardımı ile en aza indirilmiştir. Bu program ile 

gerçekçi üç boyutlu modellemesi yapılabilmiş, üç boyutta da üzerinden ölçüler alınabilecek 
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programlara aktarılabilmiştir. Nokta bulutu halinde dönüştürülen belgelemeler daha sonra 

Orta-foto haline getirilmiştir.  

   

Alanda olası toprak altındaki mimari buluntularının konum ve nitelikleri hakkında bilgi almak 

üzere aralıklarla tüm alanda yapılan elektrik dalgaları ile ölçümlerde, yüzeyin altında, yapının 

önünde -doğu bölümünde eşit aralıklar ile sert cisimler olasılıkla sütunlara işaret eden 

buluntulara rastlanılmıştır. Ancak bu veriler elde edilen yükseklik ve konum itibarı ile birçok 

soruyu da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma ile toprağın altındaki buluntuların yaklaşık 

konumları hakkında bilgi vermekte ve ileriki çalışmalara yön vermektedir.  

 

 Yapılan alandaki tespit-rölöve çalışmaları temel alınarak Dor Tapınağı tipolojisi –tarihsel 

gelişimi, insitu yapı elemanları ölçüler gözetilerek özellikle erken dönem plan tipolojisi 

karşılaştırılarak restitüsyon plan önerileri geliştirilmiştir.  
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Atina  Hephaisteion Tapınağı 

Yunan Uygarlığı Döneminden başlayarak Dor Mimarisi özellikle dini ve kamusal yapılarda 

kullanıldığı bununda kökenlerinin Akdeniz havzasındaki çeşitli uygarlıklara dayandırıldığı 

bilinmektedir. İlk Dor Nizamındaki tapınakların ahşaptan yapıldığı bunların daha sonra M.Ö 

7. -ve 6. yüzyıla birlikte taşa dönüştürüldüğü, ilk en erken örneklerin ana kara Yunanistan da 

rastlanıldığı bilinmektedir.  Bu ilk tapınakların boyutlarının ve ölçeklerinin büyük olduğu ince 

uzun bir plan şeması ile birlikte yan sütün dizilerinin ön ve arkaya oranla daha fazla, iki hatta 

üç kata yakın olduğu görülmektedir. Ancak daha geç dönemlerde, Roma Döneminde ise 

daha kareye yakın bir plan şeması tercih edildiği görülmektedir. İlk örneklerde Dor 

tapınaklarının sütun ve üst yapı oranlarının da oldukça yakın olduğu, görece sütunların daha 

sık ve daha az yüksekliklerde olduğu, arşitrav dizimi ile birlikte yüksek bir alınlık ile basık 

görünmektedirler. Dor başlıkların tarihsel süreçte gelişimleri ise geniş yayık bir yastıktan 

daha toparlanmışlar Ehinus ve Abaskus genişlikleri indirgenmiştir. 

     

 

Sürdürülen Araştırma kazısında Tapınak olduğu tahmin edilen yapıya ait ne yazık ki sütun ve 

kısmi stylobatların dışında tasarımına yönelik çok fazla bir bulgu ele geçmemiştir. Tapınağın 

doğu bölümünde stylobata kadar yapılan çalışmada bu kadar az mimari buluntuya 

rastlanılması bu alanın dönemin özelliği olarak daha sonra birçok değişikliğe uğrayarak bir 

taş ocağı gibi malzemesinin de başka yapılarda kullanılmak üzere taşındığını 

düşündürmektedir. 

                         

Tapınağın mimarisine ait verilerin çalışma alanının genişletilmesi ve yapının ortasında yer 

alan kaya kütlesinin kaldırılmasından sonra artacağı umut edilmektedir. Çalışılan alanda 

yapının duvarları ya da ante uçlarına pronaos, naosa ait bir iz, başlıkları ve üst örtüye ait yapı 

kalıntıları çalışmanın bu seviyesinde bulunamamıştır. Ancak alandaki alt kotlarda doğu batı 
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yönünde devam eden geç dönem teras duvarlarında devşirme olarak kullanılan başka sütun 

trompları ve yapı elemanları gözlemlenmiştir. 

 

 

Dijital olarak yapılan restitüsyon çalışmalarında tapınağın plan şeması, büyüklüğüne ilişkin, 

insitu sütunlar ve stylobat sıraları esas alınarak birkaç öneri geliştirilmiştir. Buna göre 6x12, 

6x13, 6x15 sütun dizisinde planlar oluşturularak alana yerleştirilmiş, özellikle artan sütun 

sayıları konumları üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.  
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Önerilen beş plan şeması da alana yerleşimleri ve insitu buluntularla olası uyumlu 

görünmektedir. Sütun dizimleri ve sayıları, ante uçlarının uzunlukları pronaos, naos ve /veya 

adytonun mekânsal büyüklükleri değişkenlik gösterebilir. Topografyaya göre bir teras 

duvarının üstünde doğu- batı aksı üzerine yerleştirilmiş olan tapınağın etrafı üç ve daha fazla 

basamaklar ile de çevrelenmiş olması muhtemeldir. 

2020 yılında yapılan çalışmada tapınağın ortasında yer alan kaya kütlesi ve ağaç kökleri 

uzaklaştırılmaya çalışılmış ve alanda teras duvarlarını belirginleştirecek çalışmalara ağırlık 

verilmiştir. Bu çalışmada alt yol koduna yakın yine geç dönem devşirme malzeme, olasılıkla 

tapınağın yapı elemanlarından da oluşan duvar parçası ortay çıkarılmıştır. 
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