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 Bronz Çağ’dan itibaren özellikle deniz ticaretinde önemli bir noktada olan Phaselis, ticaret 

hacmi yüksek olması sebebiyle, içerisinde barındırdığı agoralarla önemli bir Akdeniz liman 

kentidir. Bu sebeple kent içerisinde, kentin ticaret hacmini karşılayacak ve taleplere arz 

yaratacak agoraların olması ve bu agoraların yapı olarak da büyük olması beklenen bir 

durumdur. Bu durumu Roma Dönemi’nde inşa edilmiş iki adet Roma agorası ve Doğu Roma 

döneminde, güney limana inşa edilmiş Doğu Roma agorasıyla izlemekteyiz.  

 

J. Schaefer (1981) 

Kentin özellikle ticaret hacmine cevap verecek üç adet doğal limana ev sahipliği yapması 

ve bu limanlardan agoralara direkt olarak bağlı olan kentin ana aks caddelerinin bulunması 

ticaret için getirilen ve kentten diğer kentlere götürülen malların taşınmasını kolaylaştırmıştır. 

Bu agoralardan birisi Domitianus Agorası diğeri ise Tetragonal Agoradır. Tetragonal Agora 



olarak adlandırmasında muhtemelen onu kullanım tarzı ve şekil olarak diğer agoralardan 

ayırtan belirgin tipi yatmaktadır. Agoranın bu tipi özellikle Küçük Asia’da, İ.Ö. 4. yüzyıldan 

itibaren, kapalı kare tesisler olarak karşımıza çıkar. 

 

Tetragonal Agora, imparator Hadrianus’un Doğu eyaletlerine düzenlediği seyahatleri 

sırasında Phaselis antik kentine de yapacağı düşünülen ziyareti vesilesiyle imparatoru 

karşılamaya yönelik olarak Phaselis’li varlıklı bir aileden gelen Tyndaris isimli bir kadın 

tarafından inşa ettirilmiştir. Bunu 1908 yılında E. Kalinka’nın agoranın arşitrav bloğunda 

bulduğu yazıttan biliyoruz.  

 
TAM II 1194 

 

Bu dönemde kentlerde imar faaliyetlerinde bulunmak Roma’lı zengin aileler için bir itibar 

göstergesiydi ve Tyndaris de bu geleneği Phaselis’te sürdürmüştür. İmparator’un kendinden 

önceki imparator olan Traianus’tan aldığı ‘Pax Romana’ döneminin vermiş olduğu barış 

ortamına, seyahatleri sırasında gitmiş olduğu kentlerde çeşitli imar faaliyetinde bulunarak 

destek vermiş olduğunu bilmekteyiz. Kentlilerin kendisine atfettiği imar çalışmalarından 

ziyade kendisi de kentlere yardım ederek kentlerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 

Dolayısıyla bu dönem barış içerisinde ve gelişme odaklı sürmüştür. Hal böyle olunca da barış 

ortamı ticaretin daha elverişli koşullarda yapılmasını sağlamıştır. Ticaret için uygun ortam ve 

yapı olarak ticarete uygun agoralar olunca kentlerde gelişme sürdürülmüş, zenginlik artmıştır. 

Özellikle Phaselis Kent Atina ile yaptığı ticaret sayesinde geç dönemlere kadar bu 

zenginliğini sürdürebilmiştir.  



Ticaret ile birlikte, özellikle Phaselis gibi birçok farklı medeniyetten tüccarın ziyaret ettiği 

kentlerde kültürel etkileşim kaçınılmaz oluyordu. Pazar alanlarının en büyük özelliklerinden 

birisi bu kültürel etkileşim alanlarının odak noktaları olmalarıydı. İşte bu nedenledir ki bir 

pazar yerini incelerken orayı salt olarak ‘pazar yeri’ olarak ele alıp bu noktadan incelememek 

lazımdır. Bu alanların sosyolojik, epigrafik, kültürel olarak da incelenmesi gerekmektedir. 

Araştırma Tarihi 

J. Schaefer ve  ekibi kentte yürüttükleri çalışmalar sırasında Tetragonal Agora’da da 

çalışmışlar ve buradaki yapı grubunu  ZG Yapı Gurubu olarak adlandırmışlar ve plan çizimini 

yapmışlardır. 

 

 

J. Schaefer (1981) 

1980 yılında Antalya Müzesi müdürü Kayhan Dörtlük tarafından gerçekleştirilen kazı 

çalışmalarını 1981-85 yılları arasında Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu devam ettirmiştir. 1990-

94 yılları arasında ise yine Antalya Müzesi temizlik çalışmalarıyla Phaselis’te çalışmaya 

devam etmiştir. Yapılan bu çalışmalarda özellikle Prof. Bayburtluoğlu kentin birçok önemli 

noktasında araştırmalar yapmışlardır. Küçük ve Büyük Hamamlarda, Tetragonal Agora’da, 

Hadrianus Kapısında, Su kemerlerinde, Tiyatroda ve Meydanda çalışmalar 

gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmalar genel olarak temizlik ve koruma çalışmaları olarak 

kalsada önemli bulgular elde etmişlerdir.  



Tetragonal Agora’da ise bu dönemde güney duvarı önü temizlenmiş, duvara ait bazı 

bloklar yerlerine konulmuş, cephe kısmına 12 adet heykel kaidesi veya yazıt yerleştirilmiştir.  

1982 Yılı Tetragonal Agora Çalışmaları (1983 KST) 

Tetragonal Agoranın Meydan’la birleştiği noktada, zemin üzerinde temizlik çalışmaları 

yapılmış ve Meydan döşemeleri ortaya çıkartılmıştır.  

 

Tetragonal Agoranın Şehir Merkezine Bağlantısı (1983 KST) 

Ayrıca Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu yaptığı çalışmada Tetragonal Agora’dan iki adet 

M.Ö V. yüzyıla ait olan pişmiş toprak malzeme elde etmiştir. Bu malzemeler yapının önceki 

dönemlerde kullanıldığına bir kanıt oluştursa dahi şu anda elimizde ki verilerle bunu bir 

kesinliğe bağlamak oldukça güçtür.  



 

1982 Yılı Çalışmaları Sırasında Ele Geçen Klasik Dönem Seramikleri (Phaselis Dijital 

Arşiv Merkezi)  

2017 Yılı Araştırmaları 

Biz ise 2017 yılı itibariyle kazı çalışmalarımızda, gelecek yıllar için bir alt yapı hazırladık. 

Önemli olan kazıp çıkarmak değil, korumak olduğundan bu sene çalışmalarımızı bu 

doğrultuda oluşturduk. Dolayısıyla genel olarak temizlik ve onarım işlemleri için hazırlık 

yaparak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Özellikle Hadrian Kapısı bloklarında ve güney liman 

kent girişinde bloklarında düzenlenme, restorasyon için kum havuzu oluşturma ve Doğu 

Roma Agorası dükkanlarının temizlenmesi şeklinde üç farklı çalışma alanı oluşturduk. Bu 

oluşturulan çalışma alanları sonrasında temizlik çalışmaları biter bitmez restorasyon ve 

onarım çalışmalarıyla kazı dönemine devam edeceğiz.  



 

Hadrian Kapısı Temizlik Çalışması Sonrası (2017) 

Tetragonal Agora’da 1982 ve 1990 yıllarında Cevdet Bayburtluoğlu ve ekibi ile Antalya 

Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu 

bakımdan kompleksin planının çıkartılması için agora bölümünde herhangi bir kazı 

çalışmasına gerek yoktur. Fakat özellikle arka bölümde yer alan bazilikanın ve yapının güney-

kuzey yönlerindeki duvarların ortaya çıkartılması için bitki temizliği yapılması gerekti. 

Yapılan bu temizlikten sonra, taş planı, plan ve kesit çizimleri için gerekli olan ölçülerin 

alınmasına uygun ortam sağlanmış oldu. 

 

Tetragonal Agora Cepheden Görünüş (2017) 



Yapı genel olarak dörtgen bir formdadır ve bu yüzden ‘tetragonal agora’ olarak 

adlandırıldığını düşünmekteyiz. 37 x 33 metrelik boyutuyla oldukça büyük bir alanı 

kaplamaktadır. Önemli özelliklerinden bir tanesi yapının yüksek bir girişi bulunmaktadır fakat 

bu girişe ait herhangi bir merdiven sistemi ele geçmiş değildir. Buda aplike edilmiş bir 

merdiven sisteminin olduğunu düşündürtmektedir. Zira bu durum malların dükkânlara yapının 

ön kapısından değil de Domitianus Agorası’yla ortak kullanılan güney kısımdaki sokağa 

açılan ve üstü kemerli bir yapıya sahip olan arka kapısından taşındığını göstermektedir. Ana 

kapının her iki tarafında iki adet yazıt bulunmaktadır. Bunlardan birisi; ‘Perge’de görev yapan 

Q. Voconius Saxa Fidus ve oğlunu, diğer ise; Rhodiapolis’li Opramoas’ı onurlandıran yazıttır. 

Bu iki siyasi yazıttan dolayı yapının siyasi, idari ve politik sebeplerle de kullanıldığı 

düşünülmektedir.  

 

Opramoas’ı ve Quintus Voconius Saxa Fidus’u Onurlandıran Yazıtlar ( TAM II 1203 & 

TAM II 1201) 

Yapının cephe bölümünde, Doğu Roma döneminde inşa edilmiş olan bir adet Nymphaion 

bulunmaktadır. Buraya agoranın arka tarafından gelen ve buradan küçük hamama ve 

latrina’ya giden bir su sistemi bulunmaktadır. 



 

Tetragonal Agora Nymphaionu ve Künk Sistemi (2017) 

Yapının iç kısımlarında ise farklı dönemlere ait kullanım evreleri göze çarpmaktadır. 

Bunlardan en dikkat çeken iki evresi, Roma Dönemi ve yaklaşık MS VI. yüzyılda yapılmış 

olduğu düşünülen ve yapıyı bir duvarla ikiye bölerek arkada kalan kısma inşa edilmiş olan üç 

nefli bazilika evresidir. Bunun dışında duvar işçiliğine, pencere ve kapıların geç dönemlerde 

kapatılmasına bakarak bir kaç evrelik kullanımının olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat bunlar 

için net bir tarih vermek şu an itibariyle güç durumdadır.  

 

Tetragonal Agoranın Agora Bölümü ve Arka Tarafta Bulunan Bazilika Duvarı (2017) 



1980 ve 1990 yıllarındaki çalışmalar sırasında bulunan buluntuların envanter kayıtları 

Antalya müzesinden alınarak Phaselis dijital veri arşivine yüklenmiştir, bu buluntu türlerinin 

çalışılmasına dönem içerisinde devam edilecektir. Geçmiş çalışmalar sırasında yapı genel 

olarak temizlenmiş ve işlevi hakkında raporlarda bazı bilgiler verilmiştir. Onun dışında ilk 

kaşifler yapıyla ilgili yazıtları okumuşlar ve çözümlemişler. Son olarak da Doç. Dr. Nihal 

Tüner Önen, Phaselis Teritoryumu içerisinde bulunan yazıtlarla ilgili yaptığı doktora tezinde 

bu yazıtları daha ayrıntılı bir biçimde ele almıştır. 

Yapıyı koruma düşüncesinin öncelikle dijital ortama aktarılarak yapılması için RTI ve 

Fotogrometri tekniklerini kullanıldı. Yapının hem hava fotoğraflarını hem de yer 

fotoğraflarını çekip dijital ortamda işleyerek yapının 3D modellemelerinin hazırlanması için 

gerekli olan doneleri edinildi. Önümüzdeki senelerde bu çalışmalara tekrar devam edilmesi 

planlanmaktadır. Elde ettiğimiz veriler bilimsel makaleler, sunumlar ve tez çalışmalarında 

kullanılacaktır. 

Yapının ilk evresinde pseudo izodomik bir duvar işçiliği görmekteyiz. Bunun yanı sıra 

kullanılan bloklar bosajlı ve konglomera taşından yapılmışlar. Aynı zamanda Lymra Breşi 

olarak da kullanılan bu taşların Limyra’dan deniz yoluyla geldiği bilinmektedir.  

Yapının Cephe Kısmı Taş Planından Bir Örnek (2017) 

 Yapı özelinde sürdürdüğümüz çalışmalar özetle temizlik, belgeleme ve çizim üzerine 

odaklanıldı. Öncelikle dış duvarların temizliğine odaklandık ve daha sonrasında 3D 

görüntüleme ve RTI sistemleriyle yapıyı dijital ortamda belgelemek için fotoğraf çekimlerini 

gerçekleştirildi. Sonrasında ise yapının plan, taş planı ve kesit çizimlerini hem havadan hem 

yerden drone vasıtasıyla aldığımız fotoğraflarla çizildi.  


