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2017 Yılı Phaselis kazıları kapsamında yürütülen epigrafi çalışmaları, Hadrian Kapısı’nda
sürdürülen çalışmalara paralel olarak devam ettirilmiştir. Bu bağlamda, alanda yapılan temizlik ve düzenleme çalışmaları sırasında yeniden değerlendirilen Hadrianus Takı’na ait yayınlıyayınsız parçalar ile yeni bulunan epigrafik buluntular üzerinde çalışılmıştır. Hadrianus Takı’nın 6 parçadan oluşan arşitrav blokları 3. Blok dışında nispeten iyi korunur durumda günümüze ulaşmıştır. 3. Blok ise iki ana parça ve küçük kırıklarla parçalanmıştır. Alanda ele
geçen yeni iki yazıt da birer onurlandırmaya ilişkindir.
Hadrianus Takı’na Ait İthaf Yazıtı
Phaselis kentinin Roma Dönemi için sosyal ve ticari anadamarını teşkil eden Ana Cadde,
Merkezi Liman’nı Güney Liman’a görkemli bir kapı ile bağlamaktadır. Kapının ithaf
yazıtından, bu yapının Phaselis kentinin demos (halk) ve boule (danışma) meclisleri tarafından İmparator Hadrianus için, kendisinin kenti ziyaret etmesi dolayısıyla inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Tarih olarak da İmparator’un halk egemenliğini elde edişinin 15. yılına, yani 10
Aralık 130 ve 9 Aralık 131 arasına tarihlendirilir. Bu sayede de İmparator‘un ikinci seyahati
için inşa ettirildiği anlaşılır. Söz konusu kapıya ait kalıntılardan ve yazıtından ilk bahseden
kişi Charles Fellows’tur. 1838 yılının 14 Nisan günü Adalia’dan 5 saatlik bir bot yolculuğu
sonrasında Phaselis’e ulaşan Fellows kentin limanlarının ve yapılarının iyi korunmuş
olduğunu söyler, fakat kenti küçük bulur. Domitianus Agorası üzerindeki yazıtı gören
Fellows, tam olarak doğru bir okuma yapamamış olsa da bunun bir imparatora ithaf edildiğini
anlamıştır. Sonrasında ise Hadrianus Takı’na ilişkin işthaf yazıtının bir kısmını görmüş ve
bunun İmparator Hadrianus’a ithaf edilmiş bir kapı olduğunu tespit ederk yazıtın çizimini
yapmıştır (Fellows 1839, 211 vd.). Fellows’un çizimini yaptığı blok, ithaf yazıtının 4. bloğuna
aittir ve günümüzdeki durumuna göre daha sağlam durumdadır. Zira ilk satırda 3, ikinci
satırda ise 4 harf daha fazladır.

H. Barth, 1849 yılındaki seyahati sırasında kalıntılar arasında ikinci bloğu tespit etmiş,
fakat bunun Traian Tapınağı’na ait ithaf yazıtına ait olduğuna düşünmüştür ve dolayısıyla
Hadrian yazıtı ile ilişkilendirilmemiştir. (H. Barth, Aus Reisen durch die Küstenlandschaften
des Mittelmeeres gesammelte Inschriften, Rhein. Mus. VII. 1850, 252 nr. 25).

A. Böckh 1853 yılında yazıtın 4. bloğuna ait parçayı –yine Fellows’un eserini dayanak
gösterilerek- Corpus Inscriptionum Graecarum serisinin üçüncü cildinde yayınlamıştır.

A. Böckh, aynı eserin sonuna eklediği Addenda et Corrigenda bölümünde ise H. Barth’ın
yayınladığı parçayı Hadrianus’a ithaf edilen tak yazıtı ile ilişkiledirmiş ve yazıtı ona göre
tamamlamıştır.

Julius Dürr 1881 yılında İmparator Hadrianus’un seyahatlerine ilişkin yayınladığı „Die
Reisen des Kaisers Hadrian“ başlıklı kitabında bu yazıta yer vermiş ve CIG’de yer alan
düzeltme ve eklemeli halini kabul etmiştir (J. Dürr, Die Reisen des Kaisers Hadrian, 121 nr.
125).

1881 ve 1882 yıllarında, O. Benndorf ve çalışma arkadaşları, Küçük Asya’nın
güneybatısında yürütülen ilk çalışmalar sırasında, Patara’da tespit ettikleri, İmparator
Hadrianus’a ilişkin bir ithaf yazıtı kapsamında Phaselis’teki tak yazıtına değinirler (O.
Benndorf- G. Niemann, Reisen in Lykien und Karien, Wien 1884, 117 dpn. 3). CIG’deki
yayın sayesinde haberdar oldukları söz konusu ithaf yazıtının bir kapıya değil İmparator
Hadrianus’a ithaf edilmiş bir tapınağa ait olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Açıklamalarına
göre yazıtın böylesi büyük bir arşitrav üzerinde yer alması buna işaret etmektedir. Benndorf’a
göre söz konusu tapınak da özel bir kişi tarafından değil, yerel idare tarafında finanse
edilmiştir. Bu tapınakta imparatorun karaya ayak basışı onurunu (ὑπὲρ τῆς ἐπιβάσεως)
Akalissos ve Korydalla halkları da birer heykel diktirmişlerdir. Esasen CIG 4336 ve 4337
nolu yazıtlarda Akalissos Limyra; Korydalla ise Lamia (Kilikia’da bir kent) olarak yanlış
deşifre edilmişlerdir. Fakat E. A. Gardner 1885 yılında, C.R. Cockerel tarafından Küçük
Asya’da kopyalanmış olan yazıtları topladığı makalesinde söz konusu hatalı okumaları
düzeltmiştir (E.A. Gardner, “Inscriptions Copied by Cockerell in Grecee II”, JHS 6 (1885)
343).
Hadrian Takına ilişkin ithaf yazıtı 1906 yılında, R. Cagnat tarafından hazırlanmış
olan Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes (IGR) serisinin üçüncü cildinde, CIG
4334 ve Benndorf ile Niemann’ın kayıtlarına dayanılarak yeniden ele alınmıştır (IGR 760)

O. Benndorf ve E. Kalinka 1892 yılında sürdürdükleri araştırmalar sırasında 3. bloğun sol
yarısını tespit etmişlerdir. E. Kalinka 1944 yılında Tutili Asia Minoris serisinin ikinci
cildinin üçüncü bölümünde, yeni bulunan parça ile birlikte bilinen tüm parçaların çizimini
yaparak yayınlamıştır (TAM II/3 1187).

Kalinka, aynı çalışmasında, 1892 yılında O. Benndorf tarafından kaydedilmiş olan,
Traianus’un karısı ve aynı zamanda İmparator Hadrianus’un üvey annesi olan Plotina’ya
ilişkin bir ithaf yazıtı yayınlamıştır.

Hadrian takı yazıtına ilişkin sonraki çalışma, 1968 yılında H. Schläger tarafından
başlatılan, 1969 yılındaki ölümünden sonra J. Schäfer’ın idaresi altında devam eden ve Phaselis limanlarının topografik ve yapısal araştırmasını amaçlayan yüzey araştırmalarına epigraf
olarak katılan J. Blackman tarafından gerçekleştirilmiştir. Blackman o güne kadar eksik olan
1, 5 ve 6. blokları tespit edmiş ve yazıtı aslına en uygun şekilde tamamlamıştır.
Schäfer ve ekibi alanda yaptıkları çalışmalar sırasında, kapıya ait destek ayaklarına ait kalıntıların in-situ olarak durduğunu; buna göre yapının sadece yolun bu kısmının üzerini örttmekte olduğunu; büyük bir ihtimalle güney limana merdivenlerle alçaldığını
tespit etmişler, fakat burada kazı yapılmaksızın net sonuçlara ulaşılamıyacağını vurgulayarak ayrıntılı bir inceleme yapmadıklarını belirtmişlerdir. Fakat yine de kapının
korunum durumunu çizmişler ve ölçülerini vermişlerdir.
1. Destek ayakları

1,65m*1,65m

2. Destek ayaklarının kaidesi yük.

0,49m

3. Kaset blokları genişişlik (aşağıda)

1,54m

yük.

0,60m

4. epistyl bloklarının yük.

0,55m

5. Sima yük.

0,53m

6. kemer yarıçapı

2,9m

Buna göre kapı şöyle tanımlanır; Her iki destek ayağı üzerine üst yapının beşik tonozu
dayanmaktadır. Destekler kenarlarında sarmaşıklarla süslenmiş attika-ion tarzındaki
plasterlerle bölümlenmişlerdir. Tonozun kasetleri 4 yapraklı rozetlerle süslenmiştir. Destek
ayaklarıyla uyum içinde üst yapı da kenarlarda plasterler aracılığıyla bölümlenmiştir. Üç fascia
ile süslenmiş olan arşitrav bloğu üzerinde attika yükselir. Bu korinth düzeninde profillenmiştir
ve aslan başı taşıyan bir sima ile son bulur. Attika’nın güney limana bakan tarafının üç
faskiasında “Olympos’lu Hadrian’a” adanan bir ithaf yazıtı bulunmaktadır.

Söz konusu çalışma sırasında alanın ve kalıntıları fotoğrafları da çekilmiştir.

Daha sonra 1980 yılında K. Dörtlük; 1981’den 1985 yılına kadar da C. Bayburtluoğlu
yönetiminde kentte yürütülen kazı ve temizlik çalışmaları sırasında Hadrian Kapısı ve etrafında
da çalışmalar yürütülmüştür. C. Bayburtluoğlu’nun ekibinde epigraf olarak görev alan Sencer
şahin Hadrianus Takı’na ilişkin düzenleme unsurlarından olan ve İmparator Hadrianus’un
kızkardeşi Domitia Paulina’ya ithaf edilmiş bir yazıt kaydetmiştir. Söz konusu yazıt 2005
yılında S. Şahin, N. Tüner Önen ve M. Adak tarafından yayınlanmıştır

Kapı yazıtına ilişkin en son çalışma ise 2012 yılı Phaselis Antik Kenti ve Territoriumu
Yüzey Araştırması sırasında yürütülmüş ve Hadrianus Takı ile çevresindeki düzenlemelere ait
2 yazıt ve 1 fragman 2013 yılında tarafımızca yayınlanmıştır. Söz konusu iki yazıt
Hadrianus’un kenti ziyaret etmesi nedeniyle imparatorun karısı ve kayınvalidesine ithafen
yazılmış yazıtlardır.

Hadrianus Kapısı’nın ithaf yazıtına ait
parça ise 3. bloğun kayıp olan sağ
tarafına aittir. Böylece toplam 6 arşitrav
bloğu üzerine yazılmış olan yazıtın tüm
blokları ele geçmiş olmakla beraber
hemen hemen ortadan kırılmış olan
üçüncü bloğun her iki parçasında da
hem sağdan hem de soldan harf
kayıpları bulunmaktadır.
Buna göre yazıt birkaç harf eksiği
dışında tamamen tespit edilmiş
durumdadır.

2014 yılında yaptığımız araştırmalarda ise 4. bloğun kırık olan ilk harflerini taşıyan parça tespit
edilmiş ve böylece eksik harf sayısı daha da azalmıştır.

Yazıta ilişkin ele geçen söz konusu son buluntuyla yazıt şöyle transkript edilebilir:

Phaselisliler’in Boule ve Demos meclisleri (bu yapıyı), Tanrısal Imperator
Traianus Parthicus’un oğlu, Tanrısal Imperator Nerva’nın torunu, Pontifex
maximus, 15. kez halk egemenliğini elinde tutan, 3. kez Consul olan, Vatanın
Babası, tüm evrenin kurtarıcısı ve velinimeti olan Imperator Traianus
Hadrianus Caesar Olympius Augustus’a (ithaf etti).

2- İmparator İthaf Yazıtı (Marcus Aurelius / Caracalla / Elagabalus ?)
Nitelikli –mermere yakın- kireçtaşından heykel
kaidesi parçası. Hemen yakınında bulunan dört
kırık parçanın da söz konusu kaideye ait olduğu
tepit edilmiştir. Buna göre bu kaide, üstten profillendirilmiş ve köşelerde akroterli bir alınlığa sahiptir.
Buluntu Yeri: Hadrian Kapısı’nda yürütülen
temizlik çalışmaları sırasında, kapının batısında
yer alan yapıya giriş veren üçüncü kapının içinde
bulunmuştur.
Tarih: MS 161-180 / 211-217 / 218-222

3- Marcus Aurelis …. [falancayı] Onurlandırıyor
Nitelikli –mermere yakın- kireçtaşından heykel kaidesi parçası. Sol kenarın bir kısmı
hariç her yönden kırık durumda. Üzerinde 5
satırlık yazıt korunmuş durumdadır. Olukça
itinalı yazılmış olan yazıt, kentte başka örneklerine de rastladığımız, kufi tarzda, yani
köşeli karakterlerle yazılmış. Kelimeler arasında boşluk bırakılması dikkat çekicidir.
Buluntu Yeri: Hadrianus Kapısı’nın güney liman yönünde önde, batı tarafta, alan temizliği
sırasında bulunmuştur.
Tarih: MS. II-III. Yy.

