
 
journal.phaselis.org 

 

 

 
   Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi 

   Journal of Interdisciplinary Mediterranean Studies 
 

Issue VII (2021) 

  

Phaselis Teritoryumu, Üçoluk Köyü Ekizce Yaylası’nda 
Tespit Edilen Kült Alanı Yapıtaşları ve Çevresinin 
Jeolojik Özellikleri 
 
The Cut-Stones of Cult Area of Ekizce Pleteau, Üçoluk 
Village in Phaselis Territorium and Geological 
Features of Environment 

Ferda ÖNER 
 https://orcid.org/0000-0002-9278-6164 

 

 
The entire contents of this journal, Phaselis: Journal of Interdisciplinary Mediterranean 
Studies,  is open to users and it is an ‘open access’ journal. Users are able to read the full 
texts, to download, to copy, print and distribute without obtaining the permission of the 
editor and author(s). However, all references to the articles published in the e-journal 
Phaselis are to indicate through reference the source of the citation from this journal. 
 
Phaselis: Journal of Interdisciplinary Mediterranean Studies is a peer-reviewed journal and 
the articles which have had their peer reviewing process completed will be published on the 
web-site (journal.phaselis.org) in the year of the journal’s issue (e.g. Issue IV: January-
December 2018). At the end of December 2018 the year’s issue is completed and Issue V: 
January-December 2019 will begin. 
 
Responsibility for the articles published in this journal remains with the authors.      
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

 
 

Citation Öner F. 2021, “Phaselis Teritoryumu, Üçoluk Köyü Ekizce Yaylası’nda Tespit Edilen Kült 
Alanı Yapıtaşları ve Çevresinin Jeolojik Özellikleri”. Phaselis VII, 47-54. 
http://dx.doi.org/10.18367/Pha.21005 
 
Received Date: 14.01.2021 | Acceptance Date: 18.03.2021 
Online Publication Date: 26.03.2021 

Editing Phaselis Research Project  
www.phaselis.org 

 

e-ISSN: 2149-7826 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

 
Geliş Tarihi: 14.01.2021 
Kabul Tarihi: 18.03.2021 
Yayın Tarihi: 26.03.2021 

VII (2021) 47-54 
DOI: 10.18367/Pha.21005 

journal.phaselis.org 

Phaselis Teritoryumu, Üçoluk Köyü Ekizce Yaylası’nda Tespit Edilen Kült 
Alanı Yapıtaşları ve Çevresinin Jeolojik Özellikleri 

The Cut-Stones of Cult Area of Ekizce Pleteau, Üçoluk Village in Phaselis Territorium and 
Geological Features of Environment 

Ferda ÖNER  

Öz: Phaselis Antik kenti teritoryumunda yer alan kült alanı Phaselis’in 48 km kuzeybatısında Üçoluk köyü Ekizce 
yaylası Tahtacı Mezarlığı’nda bulunmaktadır. Kült alanında görülen yapıtaşları adak taşı, yazıt ve kült alanındaki 
teraslamalarda kullanılmıştır. Ekizce yaylası ve çevresinde birbirini üzerleyen naplar görülmektedir. Tektonik 
dilimler kuzey güney doğrultuda, doğudan batıya doğru bindirmişlerdir. Kült alanı Alakırçay napının Tahtalı Dağı 
napına bindirdiği alanda yer almaktadır. Alakırçay napına ait birimler Triyas yaşlı kiltaşı kumtaşı ardalan masive 
radyolarit çamurtaşı ardalanmaları olarak görülmektedir. Bunların üzerine Tahtalıdağ napının Tekelidağ formas-
yonu olarak isimlendirilen neritik kireçtaşları tektonik olarak yerleşmişlerdir. Tekelidağ neritik kireçtaşları sahada 
en üst kotları oluşturmaktadır. Yazıtlar ve teras duvarlarında kullanılan kireçtaşları Tekelidağ neritik kireçtaşları-
na, kumtaşları ise Alakırçay grubuna ait kumtaşlarıdır. Kült alanın kullanılan taşlar asıl olarak neritik kireçtaşları-
dır. Bu kireçtaşlarının kült alanının doğusunda yer alan kuzey-güney yönlü bir sırt oluşturan Anlak ve Anlıca 
tepelerin yamaçlarından alınmış olduğu tahmin edilmektedir. Bu sırt oldukça dik bir yar oluşturmaktadır. Bu yarın 
alt kesimlerinde doğal olması mümkün olmayan çok sayıda düz kesilmiş bloklara rastlanmıştır. Neritik kireç-
taşları, kırıklı yapıları ve dik konumda olmaları nedeniyle zamanla yıkılmıştır. Günümüzde bu aynalardan üretilen 
birçok blok taşı yamaç molozlarının arasında bulmaktayız. Zamanındaki taş ocağının Anlak tepeden (kuzey ocak) 
Anlıca tepeye (güney ocak) kadar uzayan yaklaşık 1 km uzunluğunda aynası olduğu tahmin edilmektedir.  

Anahtar sözcükler: Phaselis, Kült Alanı, Yapı Taşları, Ocak Yeri 

Abstract: The cult area, located in the territory of the ancient city of Phaselis, is located in Üçoluk village 
Ekizce plateau, Tahtacı Cemetery (Karabalçık Cemetery), 48 km northwest of Phaselis. The votive stone of 
the building stones seen in the cult area was used in the inscriptions and terraces in the cult area. The Ekizce 
pedestrian and surrounding nappes are observed overlapping each other. Tectonic slices thrust from east to 
west in the north-south direction. Cult Area is located in the area where the Alakırçay nappe thrusts the 
Tahtalı Mountainnappe. The units belonging to the Alakırçay nappe are seen as Triassicaged claystones and 
stone alternation and radiolarite mudstone alternations. The neritic limestones, which are named as 
Tekelidağ formation of the Tahtalıdağ nappe, are tectonically overlaid over these. Tekelidağ neritic limestones 
constitute the highest elevations in the field. The limestones used in the inscriptions and terrace walls 
belong to Tekelidağ neritic limestones, and the sandstones belong to the Alakırçay group. The stones used in 
the cult area are mainly neritic limestones. It is estimated that the limestones were taken from the slopes of 
Anlak and Anlıca hills that form a north-south ridge located in the east of the cult area. This ridge creates a 
very steep slope. In the lower parts of this period, many straight cut blocks, which cannot be natural, were 
found. Neritic limestones collapsed over time due to the irfractured structure and the irvertical position. 
Today, we find many block stones produced from the semirrors among the slope rubble. It is estimated that 
the quarry of its time was a mirror of approximately 1 km long extending from Anlak Tepe (northern hearth) 
to Anlıca hill (southern hearth). 
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Giriş 

Phaselis teritoryumundaki kült alanı, kent merkezinden 48 km (kuşuçuşu 24 km) kuzeybatısında 
Antalya ilinin güneybatısında konuşlanmaktadır. Phaselis Antik Kenti teritoryumunda yer alan antik 
alan, Üçoluk Köyü Ekizce yaylası mevkinde Tahtacı Mezarlığı’nda (Karabalçık Mezarlığı) bulun-
maktadır (Fig. 1).  

Kült Alanında (Fig. 2) yüzey araştırmaları 2017 yılından beri Phaselis disiplinlerarası yüzey 
araştırması ekipleri tarafından sürdürülmektedir1. Yazıtlar üzerinde sürdürülen çalışmalara göre 
Arslan ve Önen (2019) alanın antikitede bu alan için “Herodotos’un (VII. 76) sözünü ettiği Ares 
kehanet merkezinin, Ekizce’deki bu alanda olması beklenebilir. Zira şu ana kadar alanda düzinelerce 
yazıt bulunmuş olup, epigrafik belgelerin sayısallaştırma, tanımlama, tipolojik ve kronolojik 

sınıflandırma ile deşifrasyon-yayım çalışmaları devam etmektedir” belirtmişlerdir2.  
 

  
Fig. 1. Kült Alanı Haritası (Ölçeksiz) Fig. 2. Ekizce Kült Alanı Adak Taşları  

Ares’e adanmış olması muhtemel kült alanı Ekizce yaylası mevkinde Anlak tepe ile Anlıca tepe 
(1543 m) arasında kuzey-güney yönlü yar şeklindeki tepenin doğusunda, kısmen düzlük alanda yer 
almaktadır (Fig. 3). 

Kült Alanının ve çevresinin jeoljisine daha yakından baktığımızda (Fig. 5), antik yerleşimin tam 
olarak bindirmenin üzerinde inşaa edildiği görülmektedir. Adak taşları ve kutsal alanın olduğu alan 
(Fig. 2) Alakırçay napına ait kumtaşları ve şeylerle temsil edilen Çandır formasyonu üzerinde 
bulunmaktadır. Birim ince orta tabakalı açık gri, yeşil, sarı kumtaşları (Fig. 6) ve aynı renklerdeki 
kiltaşı ve şeyllerden oluşmuştur. 

Kült alanının kuzey ve kuzey batısında yine Alakırçay napına ait radyolarit ve çörtlü 
kiraçtaşlarından oluşan bir birim (Gökdere formasyonu) gözlenmektedir (Fig. 7). Gökdere ve Çandır 
formasyonlarının yaşları fosil bulgularına göre Şenel (1997) tarafından Üst Aniziyen-Noriyen 
(Triyas-Mesozoyik) olarak verilmiştir.  

 

 

 
1  Arslan & Tüner-Önen 2019, 44; 77; Arslan & Tüner-Önen 2020, 270.  
2  Söz konusu Kült Alanı, Phaselis Araştırmaları Ekibi’nden A. Akçay tarafından Doktora Tezi kapsamında çalışılmakta 

olup kült merkezinin ait olduğu tanrı (Ares?), işlevi, ilgili arkeolojik materyal kültür kalıntıları, epigrafik belgeleri ve 
nümismatik buluntuları disiplinlerarası çalışma sistematiğiyle incelenmekte olup konuya ilişkin detaylı yayım 
çalışmaları hazırlık halindedir. Ayrıca bk. Arslan 2020, 3-14. 
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Fig. 3. Kült Alanı Topografik Haritası ve Google Earth Görüntüsü 

 
Fig. 4. Antalya Napları Tektonik Birlikleri (Şenel 1997) 

Gökdere formasyonu - çandır formasyonu geçişi genellikle çörtara tabakalı ve ara bantlı kireçtaşı 
tabakaları şeklindedir (Fig. 5). İnce tabakalı (5-20 cm) bu kireçtaşları üste doğru kumtaşlarına 
geçmektedir. 
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Fig. 5. Kült Alanı ve Çevresinin Jeolojik Haritası (Şenel, 1997) 

  
Fig. 6. Kumtaşları Fig. 7. Radyolarit, Çörtlü Kireçtaşları ve Çamurtaşları 

  

Fig. 8. Çört Arabantları İçeren İnce Tabakalı Kireçtaşları Fig. 9. Jura-Üst Kretase Kireçtaşları 
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Kumtaşlarının üst kesimlerinde tektonik dokanak ile Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları görülmektedir. 
Bu kireçtaşları Tahtalıdağ napına ait Tekedağı formasyonu Neritik kireçtaşlarıdır3. Ekizce yaylasının 
en yüksek seviyelerini oluşturan bu kireçtaşları tektonizma nedeniyle dik dike yakın bir konum 
almışlardır. Doğrultuları genelde Kuzey-Güney yönündedir ve eğimleri genelde batıya doğrudur 
(Fig. 9). Kireçtaşlarında killi sarımsı beyaz ve açık gri renkleri egemendir. Genelde orta-kalın 
tabakalıdırlar (20-100 cm).  

Adak ve Yapı Taşları 

Kült alanındaki yapıtaşları genelde adak taşı, yazıt ve kült alanındaki teraslamalarda kullanılmıştır. 

Kült alanından ele geçen epigrafik belgelerde genellikle kireçtaşları ve az miktarda da kumtaşları 
görülmektedir (Fig. 2). Çok az yazıtta kumtaşı kullanılmıştır. Tüm alan içinde birkaç blokta kumtaşı 
kullanıldığı görülmektedir (Fig. 10). Alakırçay napı Çandır formasyonuna ait kumtaşları da zamanın 
ve hava şartlarının etkisi ile bozunmalar göstermektedir.  

Adak sunum alanı dışında da bazı kumtaş-
larının yüzeyleri çok düzgündür. Bunların da adak 
taşı olarak hazırlandığı veya bunların kırılmış 
parçaları olduğu tahmin edilmiştir (Fig. 10).  

Açık sarı killi kireçtaşları daha kolay işlendik-
lerinden daha çok sütun şekilli ve düzgün blok-
larda kullanılmıştır. Tekedağ formasyonuna ait 
bu kireçtaşlarında genellikle makro fosiller göz-
lenmiştir (Fig. 11). Bazı adak taşlarının üzerinde 
görülen deliklerin bayrak dikmek için olduğu tah-
min edilmektedir. 

Ares Kült alanının doğu kesimindeki yar 
şeklini almış Jura-Üst Kretase kireçtaşlarının 
hemen önünde bir çok düzgün kesilmiş bloklar 

bulunmuştur (Fig. 12). Bazı blokların da düzgün 
olarak ikiye kırıldığı görülmektedir (Fig. 13). 
Blokların kırılma durumları günümüzde küçük 
murçlarla blok kırma metoduna benzemektedir.  

  
Fig. 11. Açık Sarı Renkli Killi Kireçtaşları 

(Makro Fosilli) 

Fig. 12. Düzgün Kesilmiş Kireçtaşı Blokları 

 
 

3  Şenel 1997. 

 
Fig. 10. Kült Alanında Bulunan Kumtaşı Blokları 
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Kült alanı ve çevresinde yapılan araştırmalarda yar şek-
lindeki tepelerin alt yamaçlarında en azından bir yüzey-
leri çok düzgün olarak işlenmiş bloklar belirlenmiştir (Fig. 
14 ve 15). Bu alandan alınan GPS koordinatları Google 
Earth üzerine yerleştirilmiştir. Düzgün kesilmiş ve kırılmış 
blokların görüldüğü alan Fig. 3’de kırmızı çizgili alan ile 
işaretlenmiştir. 

Fig. 3’den görüldüğü gibi taşların bulunduğu alan 
kuzey-güney yönünde uzamış elipsoid şeklindedir ve 
tepelerin oluşturduğu yara paralel uzanmaktadır. Bu alan 

içinde taş bloklar kuzeyde ve güneye yakın alanlarda 
daha fazladır. Bu nedenle fiziki koşullardan dolayı antik 
dönemde iki ocak açılmış gibi durmaktadır.  

İlki hemen kült alanın üstünde bulunan kuzey taraf-
taki ocaktır. Burada çok düzgün kesilmiş (kırılmış?) bloklar gözlenmiştir (Fig. 14). Fig. 14’de iki 
kenarı ve köşesi düzeltilmiş bloklar görülmektedir. 

Kült alanından sonra yaklaşık 700 m kadar güneye doğru pek çok taş bloklar bulunmaktadır 

(Fig. 15). Bu kesimde üzerlerinde keski ile işlendiği kuvvetle olası bloklarda görülmüştür (Fig. 16). 

Kült alanının güneyinde sahadaki bir kaya üzerinde “V” şekilli bir kanal oyulmuş büyükçe bir kaya 
tespit edilmiştir (Fig. 17). Bu kayanın incelenmesi ile “V” şekilli oluşumun doğal olmadığı insan 
eliyle yapıldığı görülmektedir. Alanda çalışan arkeoloji ekibinin yaptığı inceleme sonucunda bunun 
bir “işlik” olduğu tahmin edilmiştir. Bu tür işliklerin yağ veya şarap işlemek için yapıldığı bilin-
mektedir. Kült alanı 1400 m kotlarında bulunduğundan bu alanlarda çok fazla zeytin yetişmemek-
tedir. Ayrıca işliğin tipolojisinden ve benzerleriyle yapılan karşılaştırmalardan da anlaşıldığı üzere 
bunun çevredeki üzümlerin işlendiği şarap işliği olabileceği düşünülmüştür.  

 

 
Fig. 13. Murç İle Kırılmış (?) Kireçtaşı Bloğu 

   
Fig. 14. Kült Alanının Üzerindeki 

Alanda (Kuzey Ocak) Bulunan 

Kireçtaşı Blokları 

Fig. 15. Güney Alandaki Bloklar Fig. 16. İşlenmiş Blok 
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Fig. 17. İşlik İçin Oyulmuş Blok Fig. 18. Yol Kenarı Teraslamalar 

Kült alanı içinde ocaklar arasını bağlayan yol olabilecek alanlar gözlenmiştir (Fig. 18). Bu yolların 
özellikle yamaç taraflarında teraslamalar dikkat çekmektedir. Bu teraslamalar şekilsiz kireçtaş-

larından polygonal, kuruduvar tekniğiyle örülmüştür. Söz konusu istinatlar antikçağda inşa edilmiş 
olmasına karşın, geç antikçağdan günümüze değin yer yer revize edilerek şipolyen malzeme olarak 
tekrar tekrar kullanıldıkları anlaşılmaktadır.  

Sonuç olarak Phaselis teritoryumundaki kült alanında kullanılan taşların yerli kayaçlar olduğu ve 
hemen çok yakından üretildiği belirlenmiştir. Tekedağı kireçtaşlarının bindirmeden dolayı dikil-
meleri burada bir doğal ocak oluşmasını sağlamıştır. Antikçağda duvar gibi dik alandan aynalar 

açılarak bloklar üretilmiş ve hemen aynı alanda işlenmiş olmalıdır. Kült alanında eklektik (yabancı) 
herhangi bir taş görülmemiştir.  

Taş ocağı olarak kullanılan kireçtaşının ocak aynası olabilecek yüzey kesimlerinde işlenmiş 
bloklar bulunamamıştır. Bu durum taş ocağı işlenmeyi bırakıldığı antikiteden bugüne kadar olan 
depremler ve doğal şartlar nedeniyle oluşan heyelanlardan oluşmuş olmalıdır. Antikçağda bu tür 
üretime bir örnek Çanakkale’deki Koçali Ocağı’ndaki (Fig. 19) üretime hazırlanmış bloklarda görebil-
mekteyiz4. Fig. 16’da görülen bloktaki izler Koçali ocağında bir bloktaki kesme ve kazıma izlerine 
çok benzemektedir (Fig. 20).  

  
Fig. 19. Koçali Ocağı’nın batısında yer alan ocakta 

görülen kama ile sütun çıkarma (Ay & Tolun, 2017) 

Fig. 20. Koçali Ocağı’nın yüzeyindeki kazıma ve kama 

izleri (Ay & Tolun, 2017). 

 

 
4  Ay & Tolun 2017. 
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