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2018 YILI
PHASELİS KAZISI
Tetragonal Agora Çalışmaları
Tolga KARAHAN (MA)
Phaselis Antik Kenti 2018 yılı Yüzey Araştırmaları kapsamında, Akdeniz Uygarlıkları
Araştırma Enstitüsü Eskiçağ Araştırmaları Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Tolga
Karahan’ın

yürüttüğü

tez

çalışmaları

çerçevesinde

Tetragonal

agorada

çalışmalar

yürütülmüştür.

Res. 1: Agora Drone Fotoğrafı

Doğu-Batı cepheleri 37 m, kuzey-güney cepheleri 33 m olarak inşa edilmiş olan yapının,

Res. 2: Agoranın Doğu Yakasının Güney Cepheden Görünümü
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Res. 3: Doğu Cephe, Giriş Kapısından Kuzey Kuzey Bitim Noktasına kadarki taş plan

kuzey, güney ve doğu bölümündeki duvarların büyük bir kısmı ayaktadır.
Aynı zamanda bazilikanın da batı duvarını oluşturan kısmı gerek yıkılmış ve toprak altında
kalmış olmasından gerekse de bu alanda herhangi bir kazı çalışması yapılmadığından dolayı
tam olarak izlenememektedir. Kalan üç bölgeye bakıldığında duvarların pseudo-isodomik
teknikte, fanglomera kesme bloklardan inşa edilmiş olduğu gözlenmektedir.

Res. 4: Batı Duvarı, Moloz Örgü

Duvarların üç farklı yapı evresi geçirdiği görülmektedir. Bu evrelerin ilki; yapının ilk
yapıldığı dönemde, sandviç sistemi denilen, iki sıra kesme bloğun arasının molozla
doldurularak oluşturulan duvar sistemi olduğu izlenmektedir. İkinci evre ise bazilikanında
yapıldığı Geç Roma evresinde, muhtemelen bazilikanın inşası sırasında yapının geçirmiş
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olduğu sistematik değişimle bağlantılı olan evredir. Sandviç sisteminin iç duvar bölümünde
yer alan blokların ve ara moloz dolgusunun kaldırılıp, iç duvar yerine moloz duvar örgüsünün
inşa edildiği dönemdir. Üçüncü evre hakkında ise kesin bir tarihleme yapmak zordur. Çünkü
yapıda 1981 yılında Cevdet Bayburtluoğlu tarafından gerçekleştirilmiş olan kazı çalışmalarına
ilişkin

raporlarda

tarihlemeye

yardımcı

olabilecek

herhangi

bir

buluntudan

bahsedilmemektedir.

Res. 5: doğu duvarı geç dönem tamiratı

Kesme bloklara bakıldığında bir çoğunda bosaj görülmektedir. Bu bosajların aralarında,
bosajın kabartma yüksekliği kadar harç atıldığı izlenmektedir. Topografyadan dolayı
duvarların başlangıç noktalarında farklılıklar oluşabilmektedir. Duvarların üst kotlarında
herhangi bir yükselti farkı olmadığı, duvarların iyi korunabilmiş olmasından dolayı
görülmektedir fakat batı kısmında yer alan toprak dolgusundan dolayı zemin seviyesiyle ilgili
aynı şeyi söyleyebilmek oldukça zordur. Zemin traşlanmış olduğundan dolayı yapının
bütününde aynı seviyeden başlanarak duvar örülmüş olmalıdır.
Yapının Roma Dönemi evresinden kalan mimari elemanlarında ve duvar sistemindeki
bloklarında iki türde malzeme kullanıldığı görülmektedir. Özellikle dış duvarlar fanglomerakireçtaşı, iç duvarlar ise dış duvarda kullanılan kireç taşı blokların çok daha küçük boyutta
olanları ve moloz parçalardan oluşmaktadır. Emtia kapısının söve ve eşiğinde kullanılan
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malzeme ise trevertindir. Stylobatlar ve payeler ise yapının genelinde yoğunlukla kullanılan
kireç taşından üretilmişlerdir.
Doğu Roma Dönemi’nde yapılan düzenlemeler sırasında kullanılan bloklar, moloz
parçaları veya devşirme olarak duvarlarda kullanılan mimari elemanlar ise malzeme
bakımından farklılıklar göstermektedir. Yapının iç duvarında değişim veya onarımlar
sırasında moloz parçaları kullanılmaktadır. Aralarında trevertin devşirme mimari parçaların
da sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bloklar ise muhtemelen yapının iç duvarından Bazilika
inşası için sökülmüş olan
kireç

taşı

bloklardır.

Yapının
herhangi
blok
elemana

genelinde
bir

bezemeli

veya

mimari

rastlanılmadığı

için yapının duvarları ve
mimari

elemanlarını

oluşturan

blokların

malzemesi yönünden bir
farklılığı

var

mıydı

bilinmemektedir.
Res. 6: Apsis Duvarı detay

İşçilik

konusunda

üç farklı durum göze
çarpmaktadır. Yapının
kuzey duvarı isodomik
bloklarla
doğu

çevriliyken,

bölümü

ölçülerde

aynı

yapılmış

fanglomera bloklardan
oluşmaktadır
isodomik

fakat
bloklar

bulunmamaktadır.
Res. 7: Güney Duvar

Güney bölümünde ise
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duvarın bir su taşıma yolu olarak kullanılmasından dolayı isodomik blokların küçük
parçalarında pervazlar bulunmaktadır ve bu pervazlar sayesinde künkler taşınmaktadır.

Agoranın zemini geç dönem kullanımları dolayısıyla bir takım değişiklikler geçirmiştir.
Özellikle Doğu Roma Dönemi’nde inşa edilen bazilika için yapının kuzey bölümünde yer
alan portiko odalara bölünmüştür. Aynı şekilde apsisin hemen arkasında kalan geçit de iki
odaya bölünmüştür. Bu bölümün batı kısmında yer alan oda ise mozaikle döşenmiştir. Geç
dönemde, Erken Hıristiyanlık’ta agora içinde zemin kısmında yapılmış iki büyük
değişiklikten ilkinin, bu mozaik olduğu görülmektedir.

Res. 5: Mozaik Döşem
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Res. 8: Mozaik Çizim

Bir diğer önemli değişiklik ise, agoranın kullanımını göz önüne aldığımızda ortaya
çıkmaktadır. Zeminin şu anda olduğu gibi sert ve sıkıştırılmış toprakla kullanılmış olması
pratik olarak zor bir ihtimaldir. Yapının meydanında yer alan sarnıç ve yapıda kullanılmış
olan çatı sistemi de bu görüşü desteklemektedir. Özellikle agora meydanında sarnıçın yer
alması ve üzerinin herhangi bir sistemle kapatılmamış olması, yağmur suyunun burada
depolanmasına dair yüksek bir ihtimal doğurmaktadır. Yağmur sularının sarnıca doğru aktığı
ve agora meydanının çatısının açık olması zeminde kaplamasız bir kullanımın mümkün
olmadığını göstermektedir.
Geçmiş

yıllarda

yapılan

çalışmalarda zeminle ilgili ele geçmiş
olan bir kalıntı belgelenmemiştir. Bu
sene

yapı

içerisinde

yapılan

çalışmalar sırasında yaklaşık 0.03 m
kalınlığında

0.1

m

uzunluğunda

mermerden yapılmış bir kaplama
parçası ele geçmiştir. Dolayısıyla
zeminin mermer veya kireç taşından
yapılmış kaplamalarla kaplı olduğu

Res. 9: Taban Plakası

düşünülebilir. Suyun sarnıca doğru
akıtılması için çatılardan aşağıya doğru bir gider yapılmış olmalıdır. Bunun için ise döşeme
sistemi kullanılması son derece uygundur. Aksi durumda zemin her ne kadar sıkıştırılmış olsa
da yağan yağmur toprağı ıslatacak ve çamurlaştıracaktır. Dolayısıyla böyle bir yapıda ve bu
kullanımda zeminin sıkıştırılmış toprak olarak kullanılması düşük bir ihtimaldir.
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Agoranın mimari yapısı
gereği

dört

tarafının

portikolarla ve dolayısıyla
stylobatlarla çevrili olduğu
bilinmektedir.
stylobatları

Dolayısıyla
simetrik

bir

şekilde yerleştirirsek, doğubatı ekseninde 24 m, kuzeygüney ekseninde ise her bir
bölümde 21 metre boyunda
Res. 10: kuzey stylobat duvarı

stylobat sırasının olduğu
görülmektedir. Fakat kuzey

bölümde kazıların yapılmamış olmasından ve bazilikanın da bu bölümde yer almasından
dolayı yapının kuzey bölümü hakkında edindiğimiz bu fikrin sadece bir olasılık dahilinde
kalmasını zorunlu kılmaktadır.

Birbirinden farklı uzunluklarda olan levhaların bir kısmı iyi şekilde korunabilmişken bir
kısmı ise son derece tahrip olmuş durumda ele geçmiştir. Yükseklikleri 0.35-0.40 m
boyutunda, genişlikleri ise 0.60-0.70
m arasında değişen ölçülerdedir.
Doğu-batı ekseninde 19 adet levha
bulunurken, kuzey-güney ekseninin
korunabilmiş olan batı bölümünde 6
adet levha bulunmaktadır. Korunan
levhaların bir kısmında payelerin
oturtulduğu

dübel

delikleri

korunmuştur ve dolayısıyla payelerin
yerleri ve konumlandırma aralıkları

Res. 11: stylobat ve dübel

anlaşılabilirken bir çoğunda bu dübel delikleri korunamadığından bir karşılaştırma yapmak,
oranlamak ve payelerin yerlerini öğrenebilmek ne yazık ki mümkün olamamaktadır.
Varolan stylobat sıralarının üzerinde güney bölümde 7 adet paye yer almaktadır. Yapının
doğu bölümünde, biri yıkılmış, diğeri ayakta duran 2 adet in situ paye bulunmaktadır.
Bununla beraber güney bölümde 2 adet, doğu bölümde ise 1 adet kırılmış; fakat geçmiş
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dönem çalışmalarında stylobatlar üzerine yerleştirilmiş iki parçalık paye görülmektedir.
Kuzey bölümünde ise Geç Dönem kullanımı sırasında uygulanan değişikiliklerden ötürü stylobatlar kaldırılarak aynı hizaya duvar inşa edilmiştir- herhangi bir paye bulunmamaktadır.

Res. 12: Güney Cephe Payeleri

Yapısal olarak farklılık gösteren bu payeler ve in-situ yapı elemanları sırasıyla güney
bölümün kuzey yakasından başlanacak olursa, ilk sıradakinin ölçüleri; 0.50 m genişliğinde,
0.45 m uzunluğunda ve 1.28 m yüksekliğindedir. Tepe kısmı kesilmiş halde olmadığından
maksimum uzunlukları bilinmemektedir ve devamında yer alan herhangi bir başlık olup
olmadığı hem rapor yetersizliğinden hem de malzemenin korunamamış olmasından dolayı
bilinememektedir. Güney stylobat sırasının kuzey yakasının ikinci sırasında yer alan payenin
ise genişliği 0.60 m, uzunluğu 0.45 m ve yüksekliği 1.10 m’dir. Kendisinden önceki payeye
olan uzaklığı ise 2.35 m’dir. Üçüncü sırada olan payeyle ikinci sırada olan payenin arasında,
kırılmış ve yatay vaziyette duran bir paye daha vardır ve büyük olasılıkla geçmiş dönemde
yapılan çalışmalar sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmiş olmalıdır; fakat geçen süre
içerisinde bir sebepten dolayı yıkılmıştır ve iki parçaya ayrılmıştır. Uzunluğu 0.30 m olan bu
payenin genişliği 0.60 m, yüksekliği 0.81 m boyutlarındadır. Devrilmiş ve yoğun bir şekilde
deformasyona uğramış olduğundan dolayı kendinden önceki ve kendinden sonraki payelerle
olan uzaklığı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün olmamaktadır. Fakat büyük olasılıkla
simetrik bir biçimde yer almış olsa gerektir. Bu nedenden dolayı iki payenin yaklaşık olarak
tam orta kısmına yerleştirilmiş olmalıdır. Üçüncü paye ise 0.38 m uzunluğa, 0.85 m
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yüksekliğe ve 0.60 m genişliğe sahiptir. Kendinden önceki payeye ise 2.5 m uzaklıkta yer
almaktadır ve kendinden sonra yer alan payeyle arasında kırılmış ve yatay bir şekilde duran
bir paye daha yer almaktadır. Onun ölçüleri ise; uzunluğu 0.25 m, yüksekliği 0.55 m, genişliği
ise 0.60 m ölçülerindedir. İki parçadır ve kırık olan diğer paye gibi geçmiş çalışmalar
sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmiş ve geçen sürede yıkılarak iki parçaya ayrılmış
olmalıdır. Güney kısımda yer alan payelerin sonuncusu Doğu Roma döneminde yapılan
düzenlemeler sırasında, doğu bölümünde yer alan iki sıra payeyle birlikte moloz duvar
tekniğiyle birleştirilmiş ve bir duvar hattı oluşturulmuştur. Bu payeler grubunun ilki aynı
zamanda güney stylobat sırasında yer alan payelerin de sonuncusudur ve ölçüleri ise; 0.40 m
uzunluk, 0.85 m yükseklik, 0.60 m ise genişliktedir. Kendinden önceki payeyle olan uzaklığı
ise 1.5 m’dir. Var olan bu payelerin birleştirilmesiyle oluşan duvarın uzunluğu ise güney
bölümde 0.75 m, doğuda ise 0.90 m’dir. Dolayısıyla “L” çizen bu duvar toplamda 1.65 m
uzunluğunda, 0.35 m ile 0.60 m aralığında değişen genişliklerde, son paye parçasına kadar ise
0.85 m yüksekliğindedir. Bu duvar içerisinde yer alan güney stylobat şeridiyle doğu stylobat
şeridinin birleşiminde olan bir diğer paye ise kendinden önceki payeyle aynı ölçülerde; 0.40
m uzunluk, 0.85 m yükseklik, 0.60 m genişliktedir.
Doğu stylobat şeridinin ilk payesi –
aynı zamanda paye duvarının da bir
parçasıdır- 0.60 m uzunluğunda, 0.55 m
yükseklikte, 0.35 m genişliğindedir ve
payeler arasındaki en dar parça olarak
göze çarpmaktadır. Doğu sırasında kapı
hizasında yer

alan 2 adet in-situ

parçasıyla bu paye arasında devrik halde
duran bir paye daha bulunmaktadır ve
iki parça halindedir. İlk parçası 0.90 m
yüksekliğe sahip ikinci parçası ise 0.85
m yüksekliğindedir. Genişlikleri 0.40 m
ile 0. 50 m arasında korunmuştur.
Uzunlukları ise 0.55 m’dir. Bu parçanın
önemli olmasının nedeni ise payeler
arasında

en

Dolayısıyla

uzun
çatı

olanı

olmasıdır.

sistemi

hakkında

Res. 13: Doğu Paye
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yapılacak olan önerileri bu payenin uzunluğunu yapının duvarlarının yüksekliği ile
orantılayarak gerçekleştirebiliriz. Bu payeden sonra yapının emtia kapısının sövelerinin
hizasına denk gelen noktalarda biri iki parça halinde agora avlusuna diğeri ise portikoya doğru
devrilmiş, iki adet in- situ paye görülmektedir. Bunlardan güney tarafta, portikoya doğru
devrilmiş olanın ölçüleri, 0.50 m uzunluğa, 0.55 m genişliğie ve 1.05 m uzunluğa sahiptir.
Agora avlusuna doğru devrilmiş olan ise iki parçadır ve alt parçasının ölçüleri, 0.60 m
genişlik, 0.50 m uzunluk ve 1.20 m yüksekliktedir. İkinci parça ise 0.60 m genişlik, 0.65 m
genişlik ve 0.65 m yüksekliğindedir. Doğu stylobat sırasının kuzey stylobat sırasıyla birleştiği
noktada, Doğu Roma Dönemi’nde yapılmış olan, stylobat sırasının kaldırılmasıyla
oluşturulmuş duvarla birleştirilmiş bir paye daha vardır. Bu payenin ölçüleri ise; 0.50 m
uzunluk, 0.60 m genişlik ve 1.42 m yüksekliktedir.
Roma Dönemi’nin geç evrelerinde ve Doğu Roma Dönemi’nin başlarında, Erken
Hıristiyanlık Dönemi’nde, yapının yoğun olarak kullanıldığı gözlenmektedir. Bundan
dolayıdır ki bir çok evre ve önemli değişiklikler izlenmektedir. Yapının özellikle kuzey
bölümü bazilikanın kullanımına uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Bu uygulamalar yapının
Roma Dönemi düzenini büyük ölçüde değiştirmiştir. Zira artık yapı agora olmaktan ziyade
kutsal bir alan olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla portikler ve dükkanlar ortadan
kaldırılmıştır ve değişim geçirdiği evrenin işlevine göre yeniden düzenlemelere gidilmiştir.
Portiklerin tam olarak genişliklerini ölçmek dükkanların ön cephe duvarlarının korunamamış
olmasından dolayı mümkün olmamaktadır. Fakat hem yapının korunagelmiş hali hem de yapı
formunun diğer örneklerine bakıldığında birtakım öngörülerde bulunulabilir.
Öncelikle

stylobatlarla

yapının ana duvarları arasında
kalan mesafelerin göz önüne
alınması

gerekmektedir.

Dükkanlar ve portiklerin olduğu
alanı

oluşturan

bu

bölüm

agoranın

temel

görüldüğü

bölümdür,

dükkanların
olduğu
güneydoğu

ve

alandır..

işlevinin
yani

atölyelerin
Yapının
köşesinde

Res. 14: Doğu’da yer alan dükkan
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korunabilmiş olan dükkan göz önüne alındığında stylobatlarla dükkanın ön cephe duvarı
arasında 2 m’lik bir mesafe olduğu görülmektedir. Bu da bize yapının kare formda
olmasından ve bir düzen içerisinde inşa edilmesinden dolayı, portiklerin mesafelerinin tamamı
hakkında bilgi vermektedir. 5 m’lik alanın 2 m’si portikoya ayrılmış, geri kalan 3 metresi ise
dükkanların genişliğini oluşturmuştur.
Bazilikanın kapladığı alanı
yapıdan çıkardığımız taktirde
doğu

bölümünün

tamamı,

kuzey ve güney bölümlerinin
ise yaklaşık 11 m’lik kısmı
kalmaktadır. Yapının kuzey
tarafında

moloz

duvar

tekniğiyle inşa edilmiş ve
bazilikayla
Res. 15: Kuzey Portiko

aynı

evrede

yapıldığı düşünülen bir kaç
oda bulunmaktadır.

Zira söz konusu odaların duvar örgü sistemleri ve kullanılan materyaller benzerlik
göstermektedir. Oldukça değişim gören kuzey bölümünde, yapının erken evresinden kalma
herhangi bir mimari özellik bulunmamaktadır. Diğer iki bölüme bakıldığında ise stylobatlarla
duvarlar arasındaki mesafenin yapının güney bölümünde, kuzeyden güneye doğru azalacak
şekilde, 5.50 m’den 5.30 m’ye doğru daraldığı gözlemlenmektedir.
Yapının doğu bölümünde ise, bu bölge agoranın cephe bölümü olduğu ve düz bir hat
üzerinde inşa edildiği için mesafesini 5.30 m’de stabil olarak korumaktadır. Yapının kuzey
bölümünde ise stylobat levhalar kaldırılmıştır fakat kaldırılan levhaların yerine bir geç dönem
duvarı ve bu duvarla bağlantılı bir oda oluşturulmuştur. Bu duvardan yapının ana duvarına
olan uzaklık ise yani portikonun mesafesi güney bölümde olan daralmanın tersi yönünde yani
güneyden kuzeye doğru azalacak şekilde, 5.50 m’den 5.30 m’ye doğru bir daralma
görülmektedir.
Yapının güney kesiminde Doğu Roma Dönemi’nde yıkılmamış olan moloz örgülü bir
duvar bulunmaktadır. Söz konusu duvarın plandaki yerine bakıldığında dükkan duvarı olarak
kullanıldığına dair bir takım değerlendirmeler yapılabilmektedir. Yapının güneyinde 2 m
boyutunda kapı açıklığı olarak kullanıldığını düşündüğümüz bir açıklıktan, doğu portikten
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güney portiğe doğru geçiş yapılmaktadır. Bu açıklığın tam karşısında 1 m’lik ölçüde yapılmış,
doğu portikonun güney portikoyla 90 derecelik açı yaptığı bölgede bulunan dükkanın
kapısıyla karşılıklı bir kapı daha bulunmaktadır.
Bu da portikonun doğuda 1.70 m’lik güneyde ise
yaklaşık

2

göstermektedir.

m’lik

bir

Buradan

açıklıkta
yola

olduğunu

çıkarak

ise

dükkanların yaklaşık 3 m uzunluğunda olduğunu,
genişliklerinin ise payelerin konumlarına göre
tartışılacağını söyleyebiliriz, öyle ki yapının doğu
kısmında bulunan dükkanların uzunluğu da 2.90 m
olarak

ölçülmektedir.

Yapı

planına

simetri

uygulanıp var olan plan yorumlandığında bu
uzunluklar yapının genelinde görebilmektedir.

Res. 16: Güney Portiko
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Res. 17: Bazilika Hariç olmak üzere Agora’nın Genel Planı

