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Giriş*

Sagalassos’un Yukarı Agorası 1992 ile 1996 yılları 
ara sında kazılarla büyük oranda ortaya çıkartılmıştır. 
Ayrıca bu meydanda, sahanın iskanı ve inşa tarihçesi, 
altyapısı (su temini ve kanalizasyon sistemi) ve erişi-
lebilirliğine dair hususlarda inceleme amaçlı kontrol 
kazıları gerçekleştirilmiştir. Bu kontrol kazılarına göre, 
yukarı kentin M.S. 7. yy.’da terk edilişine kadar burası, 
bir agora veya merkezi toplanma alanı olarak kulla-
nılmıştır (L. Lavan, “The Agorai of Sagalassos in Late 
Antiquity: An Interpretative Study”, bk.: L. Lavan – M. 
Mulryan (ed.), Field Methods and Post Excavation 
Techniques in Late Antique Archaeology (Late Antique 
Archaeology 9) 2013, 295). Alanın kökeni konusun-
da kesin bilgi bulunmamasına karşın M.Ö. 3. yy. 
önerilmiştir (M. Waelkens, “Ein Blick von der Ferne. 
Seleukiden und Attaliden in Pisidien”, IstMitt 54, 2004,  
435-471).

2014 yılında CORES Projesi (http://iap-cores.be/) dahi-
linde döşeli çarşı zemininde yeni bir kontrol kazısı 
programı hazırlanmıştır. Bu proje, M.Ö. 1. binyıldan 
M.S. 1. binyıla uzanan zaman yelpazesinde, antik dün-
yanın dört ayrı bölgesinde (Güneybatı Türkiye’de Pisidia, 
Orta Yunanistan’da Boiotia, Orta Adriyatik İtalyası’nda 
Picenum ve Belçika ve Kuzey Fransa’da Kuzeybatı 
Galya) bölgesel değişim eğilimleri ile gelişmeyi sapta-
mayı ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. İncelenen bu 

* Araştırmamız Interuniversity Poles of Attraction (IAP 07/09) 
Belçika Programı, Leuven Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Fonu (GOA 13/04) ve Flanders Araştırma Vakfı (FWO) 
Projeleri G.0562.11 ve G. 0637.15 tarafından desteklenmiş-
tir. 2014 yılı kazı çalışması için izin veren, destekleyen, ve 
yardım eden Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Temsilcisi 
A. Küçükçoban’a teşekkür ederiz.

Introduction*

The Upper Agora of Sagalassos was for the largest 
part exposed between 1992 and 1996. Additionally, 
the square has been the object of control excavations, 
investigating aspects of its occupation and construction 
history, infrastructure (water supply and sewage) and 
accessibility. These excavations suggested that the area 
was used as an agora or central gathering place until 
the abandonment of the upper city in the course of the 
7th century A.D. (L. Lavan, “The Agorai of Sagalassos in 
Late Antiquity: An Interpretative Study”, in: L. Lavan – 
M. Mulryan (eds.), Field Methods and Post Excavation 
Techniques in Late Antique Archaeology (Late Antique 
Archaeology 9) 2013, 295). Its origins were less clear, 
but a date in the early 3rd century B.C. has been suggest-
ed (M. Waelkens, “Ein Blick von der Ferne. Seleukiden 
und Attaliden in Pisidien”, IstMitt 54, 2004, 435-471).

In 2014 a new programme of control excavations 
on the paved marketplace was started as part of the 
CORES project (http://iap-cores.be/). This project wish-
es to establish and compare the regional trajectories of 
change and development in four ancient regions, namely 
Pisidia in South-west Turkey, Boeotia in Central Greece, 
Picenum in Central Adriatic Italy, and North-west Gaul 
in Belgium and Northern France, in the period from 
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zaman aralığında Sagalassos ortaya çıkmış, kentleşme 
süreci başlamış, ardından birkaç kentsel değişim dalgası 
yaşanmış ve nihayette Geç Antik Dönem’de kentleş-
meden vazgeçme (deurbanizasyon) süreci gerçekleş-
miştir. Diğer konuların yanı sıra arkeolojik araştırmalar 
Sagalassos’un deneyimlediği kentleşme sürecinin mima-
ri aynası olarak Yukarı Agora’yı odak seçmiştir. Sivil 
yaşamın kalbi olan ve antik kentsel yaşamın karakterini 
oluşturan ticaret, siyaset ve kültürü kaynaştıran agora, 
toplumun kimliğinin yaratıldığı, sergilendiği ve ebedileş-
tirildiği mekândır. Kentsel gelişme bu süreçte kullanılan 
araçlardan biridir.

Aşağıda, Yukarı Agora’da, Sagalassos’un kentleşme süre-
cini inceleme amacıyla gerçekleştirilen kazı çalışmaları-
nın sonuçları kısaca sunulmaktadır.

the 1st millennium B.C. into the 1st millennium A.D. 
The period under study saw the origins of Sagalassos 
and the introduction of the process of urbanisation, 
which was followed by several waves of urban change, 
before an eventual de-urbanisation in late antique times. 
Archaeological research amongst others focusses on the 
Upper Agora of Sagalassos as an architectural mirror of 
the process of urbanisation that unfolded at the settle-
ment. As the beating heart of the civic centre, which 
provided the stage for the familiar fusion of commerce, 
politics and cult that characterised ancient urban life, the 
agora was the space for the creation, display and perpet-
uation of the community’s identity. Urban development 
was one of the tools used in this process.

In what follows an overview will be given of the results 
of the first campaign of fieldwork on the Upper Agora 
specifically aimed at the investigation of the urbanisation 
process at Sagalassos.

Preliminary Results

During the 2014 excavation campaign, a total of five 
control excavations were executed in the northern half of 
the square (Fig. 1). Their locations were selected on the 
basis of the different orientations visible in the limestone 
paving of the square, and the results of prior geophysical 
research. The objective of this programme of soundings 
was to establish the different phases in the layout of the 
public square and thus reconstruct the chronology of the 
agora, as well as the erection of some of the monuments 
in the area, thus shedding light on the nature and pace 
of the urbanisation process.

Sounding 1

Sounding 1 (1.60 m. long and 1.50 m. wide) was 
located in the western part of the Upper Agora (Fig. 1), 
adjacent to the West Portico and immediately south of 
the staircase leading to the Council Hall or Bouleuterion. 
Apart from the mentioned objectives, the specific goal 
of Sounding 1 was to date the construction of the West 
Portico. To achieve these goals, four slabs of the pave-
ment were temporarily removed. Below the slabs a 
layer composed of compact brown soil with stones and 
remains of mortar, contained ceramics dating to the first 
half of the 1st century A.D. It was covering a deposit 
of mortared stones which continued towards the west, 
underneath the stylobate of the West Portico (Fig. 2). 
Underneath the mortared stones a compact deposit of 
soil mixed with fragments of limestone and ophiolite 
was excavated, yielding few ceramics dating to the early 

Res. 1   Kontrol kazılarını gösterir Yukarı Agora planı
Fig. 1   Plan of Upper Agora with indications of the control 
excavations
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İlk Sonuçlar

2014 kazı sezonunda Agora meydanının kuzey yarısın-
da toplam beş açmada çalışılmıştır (Res. 1). Bu açmalar, 
meydanın taş döşemesindeki yönelimlere ve daha önce 
gerçekleştirilen jeofizik incelemelere göre saptanmıştır. 
Bu sondaj programının amacı kamu meydanının vaziyet 
düzenindeki çeşitli evreleri saptamak ve buna dayanarak 
Agora’nın kronolojisini ortaya çıkarmak, bunun yanı 
sıra buraya dikilen çeşitli anıtları belirleyerek kentleşme 
sürecinin doğası ve hızı üzerine bilgi sahibi olmaktır.

Sondaj 1

1,60x1,50 m. ebatlarındaki bu açma Yukarı Agora’nın 
batısında, Batı Portiko’nun bitişiğinde ve Bouleuterion’a 
çıkan merdivenin hemen güneyinde kazılmıştır (Res. 
1). Yukarıda bahsedilen genel amaçların yanı sıra bu 
açmanın özel amacı da Batı Portiko’nun inşa tarihini 
saptamaktı. Bu doğrultuda zemin döşemesinin dört 
parçası geçici olarak yerlerinden kaldırılmış, taş döşe-
menin altında açığa çıkartılan taşlı ve harç kalıntılı 
kompakt kahverengi toprak tabakasında M.S. 1. yy.’ın 
birinci yarısına tarihlenen keramikler saptanmıştır. Bu 
tabakanın da altında batıya, Batı Portiko’nun stylobatı-
nın altına doğru uzanan harçlı taş blokaj ortaya çıkar-
tılmıştır (Res. 2). Blokajın altında saptanan kireçtaşı ve 
ofiyolit fragmanı içeren kompakt toprak katmanında 
Erken Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait birkaç kera-
mik ele geçmiştir. Bu son tabaka, Agora zemin döşeme 
taşlarının 0,50 ila 0,70 m. altındaki ofiyolit anakayanın 
üzerinde idi.

Sondaj 2

2,00x1,80 m. ebatlarındaki Sondaj 2 de meydanın batı-
sında yer almıştır (Res. 1) ve Antoninler Çeşmesi’nden 
suyu boşaltan ve Agora’yı kuzeyden güneye boydan 
boya geçen bitişikteki su kanalının inşasını irdeleme 
amacıyla açılmıştır. Bu amaçla yedi adet döşeme taşı 
yerinden kaldırılmıştır. Hemen altta, açmanın batı yarı-
sında, döşeme taşlarının oturtulduğu killi toprak tabakası 
ortaya çıkmıştır. Bu dolguda ele geçen keramikler M.S. 1. 
yy.’ın ilk yarısına tarihlenebilir. Bunun altındaki ofiyolit 
kille karıştırılmış küçük tuğla ve kiremit, odunkömürü 
ve kireçtaşı parçaları içeren bir dolgu vardır. Buradaki 
keramik parçaları ise Geç Hellenistik – Erken Roma 
İmparatorluk dönemlerine tarihlenebilir (Res. 3).

Açmanın doğu yarısında ise M.S. geç 1.-erken 2. yy.’a 
tarihlenebilen moloz taş katmanı dikkat çekmektedir. 
Bunun, yukarıda sözü edilen su kanalının inşası için 
anakaya ve aşınmış ofiyolit killi ana toprağın içine 

Roman Imperial period. It was present on top of the 
ophiolitic bedrock, situated some 0.50 to 0.70 m. below 
the surface of the slabs.

Sounding 2

Sounding 2 (2.00 m. long and 1.80 m. wide) was also 
situated in the western part of the public square (Fig. 1) 
and was aimed at investigating the construction date of 
the adjacent water channel, evacuating the overflow of 
the Antonine Nymphaeum and crossing the agora from 
north to south. For this purpose seven limestone slabs of 
the pavement were lifted. Underneath, in the western 
half of the sounding, we exposed a layer of clayish soil, 
the substrate on which the slabs of the pavement were 

Res. 2   Sondaj 1, Batı Portiko’nun stylobatı ve Agora’nın zemin 
plakaları altında uzanan harçlı taşlı blokaj, M.S. 1. yy.
Fig. 2   1st century A.D. deposit of mortared stones underneath 
the slabs of the Agora and the stylobate of the West Portico in 
Sounding 1

Res. 3   Sondaj 2, batıda ofiyolitik kilin üzerindeki Erken  
Roma İmparatorluk Dönemi yürüme seviyesi ve doğuda  
M.S. geç 1.-erken 2. yy. su kanalı hendeği inşası
Fig. 3   Early Roman Imperial walking level on top of the ophiolotic 
clay (W) and late 1st-early 2nd century A.D. construction trench 
of the water channel (E) in Sounding 2
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açılan 0,40 m. derinliğindeki bir dolgunun üst kısmı 
olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu dolgunun alt kısmında 
kireçtaşı fragmanları, kiremit parçaları ve harç kalıntıları 
içeren siltli toprağın yanı sıra keramiklere göre M.S. 1. 
yy.’a tarihlenebilecek terrakotta künklerden ibaret bir su 
kanalına ait kalıntılar ortaya çıkartılmıştır.

Sondaj 5

Agora’nın batı kısmındaki üçüncü sondaj olan Sondaj 5, 
2,50x0,75 m. ebatlarında kazılmış olup (Res. 1) burada 
düzenli ve hemzemin olan zemin döşemesinin tarih-
lenmesi amaçlanmıştır. Açmanın yüzeyi için üç adet 
kireçtaşı plaka yerinden kaldırılmıştır.

Döşeme taşları kaldırılınca zeminin yatağını oluşturan 
yaklaşık 0,10 m. kalınlığında kompakt koyu kahverengi, 
siltli toprak tabakası ortaya çıktı ve içeriğindeki kera-
miklere göre bu tabaka M.S. 6. yy.’a tarihlendirilebilir. 
Daha altta, açmanın doğu ve batı kenarları boyunca 
uzanan harçlı moloz taş ve kiremit parçalarıyla inşa 
edilmiş iki duvar açığa çıkartıldı. Batıdaki duvarın orta-
ya çıkan uzunluğu 2,51 m., genişliği 0,21 m. ve azami 
yüksekliği 0,33 m. olup doğudaki duvar ise 2,53 m. 
uzunluk, 0,32 m. genişlik ve azami 0,26 m. yüksekliğe 
sahiptir. Bu iki duvar arasında 0,25 m. kalınlığında 
inşaat döküntüsü tabakası görülmüştür; açmanın kuzey 
ucunda 0,35 m. kalınlığında harçlı moloz taş ve kiremit 
parçaları dolgusu açığa çıkartılmıştır (Res. 4). Bu dolgu 
tabakalarında ele geçen keramikler de yine M.S. 6. yy.’a 
tarihlenebilir. Bu duvarlar ve dolguların altında 0,04 m. 

laid out. The ceramics from this deposit could be dated 
to the first half of the 1st century A.D. This stratum was 
on top of a deposit with small pieces of brick and tile, 
charcoal and limestone fragments trampled into the 
ophiolitic clay. The pottery fragments from the latter 
deposit could be attributed to the late Hellenistic-early 
Roman Imperial periods (Fig. 3).

The eastern half of the sounding was characterised by 
a layer of rubble stone which could be dated to the 
late 1st-early 2nd century A.D. This proved to be the 
upper part of a fill of a 0.40 m. deep trench dug into the 
mother soil of weathered ophiolite clay and bedrock for 
the construction of the water channel mentioned above. 
The lower part of this fill was a deposit of silty soil with 
limestone fragments, pieces of tile and remains of mortar 
as well as remains of a water channel consisting of terra-
cotta pipes, which could be attributed to the 1st century 
A.D. on the basis of the pottery.

Sounding 5

Sounding 5 (2.50 m. long and 0.75 m. wide) was the 
third sounding in the western part of the agora (Fig. 1), 
the aim of which was to date this part of the pavement, 
characterised by its regular layout and flat appearance. 
The surface of the trench consisted of three limestone 
slabs which were lifted. 

After the removal of the slabs the substratum for the 
pavement was uncovered, consisting of compact dark 
brown, silty soil with a thickness of ca 0.10 m., which 
could be dated to the 6th century A.D. on the basis of 
its ceramic content. Underneath, two walls of mortared 
rubble stones and tile fragments were exposed along the 
western and eastern edge of the trench. The west wall 
had an exposed length of 2.51 m., a width of 0.21 m. 
and a maximum height of 0.33 m., while the east wall 
was excavated over a length of 2.53 m., with a width 
of 0.32 m. and a maximum height of 0.26 m. Between 
the two walls a 0.25 m. thick deposit of building debris 
was present, while at the northern end of the trench a 
0.35 m. thick deposit of mortared rubble stones and 
tile fragments was found (Fig. 4). The ceramic assem-
blage found in these filling deposits could again be 
attributed to the 6th century A.D. The walls and fill 
deposits were present on top of a 0.04 m. thick deposit 
of clayish soil which could be dated to the early Roman 
Imperial period on the basis of the few sherds found in  
this layer.

Sounding 3

Res. 4    
Sondaj 
5, zemin 
plakalarının 
altında moloz 
taş dolgu ve 
M.S. 6. yy. 
duvarları
Fig. 4    
6th century 
A.D. walls and 
fill of rubble 
underneath 
the slabs in 
Sounding 5
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kalınlığında, içindeki az miktar keramik malzemeye 
göre Erken Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenebi-
len killi toprak katmanı saptanmıştır.

Sondaj 3

Agora meydanının kuzey kısmının ortasında yer alan 
bu açma 3,75x1,15 m. ölçülerindedir (Res. 1). Amacı 
Agora’nın bu bölümünün tarihlemesini saptamak olan 
açma ile orijinalde açmanın hemen doğusunda yer alan 
fakat zamanla sadece temel blokları kalacak şekilde 
sökülen bir onurlandırma anıtının inşasının da tarihlen-
mesi öngörülmüştür. 

Döşeme plakaları kaldırıldıktan sonra Hellenistik 
Dönem’den M.S. 6. yy.’a kadar değişen karışık keramik 
malzeme içeren kompakt siltli topraklı altlığı ortaya 
çıkmıştır. Bunun altından ise 0,10 m. kalınlığında içe-
riğindeki keramik malzemeye göre M.S. 1. yy.’a düzen-
lendiği anlaşılan küçükten orta büyüklüğe kadar değişen 
taşlar içeren kahverengi siltli toprak katmanı gelmiştir. 
Bunun da altında 0,06 m. kalınlığında, keramik içeriğine 
göre M.S. 1. yy.’ın ilk yarısına tarihlenen kompakt siltli 
toprak tabakası saptanmıştır.

Bu tabakaların da altında terrakotta künklerden ibaret 
bir su kanalını örten taş ve kumlu toprak tabakası 
yer alıyordu. Su kanalının oturduğu hendek ve üst 
örtüsündeki keramiklere göre M.S. 1. yy.’a tarihlenebilir. 
Bu kanal 1,59 m. uzunluğunda ortaya çıkartılmış olup 
birbirine kireçli harçla tutturulmuş 0,55 m. uzunluğunda 
ve 0,27 m. çapta üç adet pişmiş toprak künkten ibaret-
tir. Ortadaki künk, hidrolik harç ile tamir edilmiş ve en 
doğudaki künk ise delinmiştir (Res. 5). Küngün içindeki 
çakıl ve harç kalıntılı kumlu toprak dolgu, keramik 
içeriğine göre M.S. 4. yy.’a tarihlendirilebilir. Açmanın 
güneydoğu köşesinde su kanalına erişmek için bir çukur 
kazılmış olduğu anlaşılmıştır; bu çukurdaki dolgunun 
keramik malzemeye göre M.S. 4.-5. yy.’lara tarihlendi-
rilmesi mümkündür.

Açmanın doğu kenarı boyunca döşeme taşlarının yata-
ğının, onurlandırma anıtının düzenlenmesi için kesilmiş 
olduğu anlaşılmış; anıtın temelinin 3,25 m. uzunluğun-
daki kısmı açığa çıkartılmıştır. İnşaat açmasının dolgu-
sunda ele geçen keramik buluntuları M.S. 1. yy.’a tarih-
lenmekle birlikte, içinde M.Ö. (geç) 5. yy. ila (erken) 
3. yy.’a tarihlenen bir parça da bulunmuştur.

Su kanalının kuzeyinde, döşeme yatağının altında, 
0,07-0,10 m. kalınlığında çok sert siltli toprak tabakası 
kazılmıştır. Bu tabakada ele geçen keramik parçaları 
Geç Hellenistik Dönem’e (M.Ö. 1. yy.) işaret etmekte-
dir. Bunun altında ise 0,10 m. kalınlığında sert kumlu 

This trench was located in northern part of the middle 
section of the public square (Fig. 1). It had a length of 
3.75 m. and an average width of 1.15 m. The aim of this 
sounding was to date this part of the agora, as well as 
the construction of an honorific monument, originally 
present immediately east of the trench but which had 
been removed in the course of history, leaving only its 
foundation blocks.

After the removal of the slabs the substratum of the pave-
ment, consisting of compact silty soil, was exposed con-
taining a mixed assemblage of pottery fragments ranging 
between the Hellenistic period and the 6th century A.D. 
The underlying fill of brown silty soil with a thickness of 
0.10 m. and containing small to medium-sized stones 
was arranged in the 1st century CE, judging by the pot-
tery sherds found in the layer. This was followed by a 
0.06 m. thick deposit of compact silty soil, including 
ceramics dating to the first half of the 1st century A.D.

These layers were arranged on top of a deposit of stones 
and sandy soil covering a water channel of terracotta 
pipes. Ceramics from the cover and the fill of the trench 
for the construction of the water conduit could be 
attributed to the first half of the 1st century A.D. The 
water channel was excavated over a length of 1.59 m. 
and consisted of 3 terracotta pipes with a length of 0.55 
m. and a diameter of 0.27 m., which were connected 
with lime mortar. The middle one of the pipes had been 
repaired with a patch of hydraulic mortar, while the 
easternmost pipe was breached (Fig. 5). The fill present 
inside the conduit, consisting of sandy soil with peb-
bles and mortar remains, could be dated to the second 
half of the 4th century A.D. on the basis of its ceramic 

Res. 5   Sondaj 3, M.S. erken 1. yy.’a ait terrakotta su künkleri
Fig. 5   Early 1st century A.D. water conduit of terracotta pipes in 
Sounding 3
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alüvyon dolgusu kazılmıştır. Keramik içeriğine göre Orta 
Hellenistik Dönem’e (M.Ö. 2. yy.) tarihlenebilmesine 
karşın keramikler arasında birkaç tane de M.Ö. (geç) 
5. ila (erken) 3. yy.’a tarihlenen malzeme saptanmıştır. 
Bu son dolgunun yüzeyi, Agora’nın kamu meydanı 
olarak ilk evresini temsil etmektedir (Res. 6). Bunun 
altında volkanik piroklasttan oluşan ana toprak tabakası 
saptanmıştır.

Sondaj 4

Sondaj 3’ün güneyinde yaklaşık 2,45 m. uzunluğunda 
ve ortalama 2,00 m. genişliğinde bir başka sondaj açıl-
dı (Res. 1). Sondaj, kamu meydanının bu kesimindeki 
düzenlemenin tarihlendirilmesi ve aynı zamanda bu 
zondaki jeofizik inceleme sırasında saptanan ve olasılık-
la sonradan doldurulan eski bir hendekten kaynaklanan 
anomaliyi de incelemek için açılmıştır. Açmanın kuzey-
batı kesiminde döşeme plakaları eksikti ve burada artık 
mevcut olmayan bir anıta ait kireçtaşı temel bloklarının 
1,33x1,18 m. ebatlarındaki bir bölümü ortaya çıkartıldı.

Alttaki, döşeme plakalarının yatağı olan küçük taşlı 
kompakt dolgu keramik buluntularına göre M.S. 1. 
yy. başına tarihlendi. Güneydoğu köşede 0,30 m. 
kalınlığında toplam üç gevşek agrega toprak dolgunun 
altında terrakotta künklerden bir su kanalı ortaya çıktı; 
2,15 m. uzunluğundaki kanalın iki noktasında tamir izi 
saptanmıştır (Res. 7). Dolgunun üst kesimindeki kera-
miklere göre bu tamirler M.S. 2. yy.’da gerçekleştirilmiş 
olmalıdır.

content. In the south-eastern corner of the trench a pit 
had been dug through the deposits in order to reach the 
water channel; on the basis of the pottery found in the 
fill of this pit this activity could be dated to the 4th-5th  
centuries A.D.

Along the eastern side of the trench the substrate for 
the pavement slabs had been cut for the arrangement of 
an honorific monument of which the foundation stones 
were exposed over a length of 3.25 m. The ceramic 
assemblage retrieved from the fill of the construction 
trench was dated to the 1st century A.D., but also 
contained a piece of pottery dating to the (late) 5th to 
(early) 3rd centuries B.C.

Underneath the substrate to the north of the water chan-
nel, a very hard deposit of silty soil with a thickness 
of 0.07-0.10 m. was excavated. The pottery fragments 
found in this layer were attributed to the Late Hellenistic 
period (1st century B.C.). This was present on top of a 
0.10 m. thick deposit of hard sandy silt. Its ceramic con-
tent belonged to the Middle Hellenistic period (2nd cen-
tury B.C.), but again a few residual sherds from the (late) 
5th to (early) 3rd centuries B.C. were present. The sur-
face of the latter deposit represented the earliest phase 
of the agora as a public square (Fig. 6). It was arranged 
on top of the mother soil consisting of volcanic tephra.

Sounding 4

South of Sounding 3 another trench was laid out (Fig. 
1) with a length of ca. 2.45 m. and an average width 
of 2.00 m. Its aim was to date the arrangement of the 
public square in this area, as well as to investigate an 
anomaly that showed up in the geophysical research of 
this zone, possibly an ancient trench which was later 
filled in. The pavement slabs were missing in the north-
western part of the trench, revealing limestone founda-
tion blocks from a removed monument over a length of 
1.33 m. and a width of 1.18 m.

Underneath, a compact deposit with small stones, the 
substratum of the slabs, was revealed in the northern 
part of the trench which could be dated to the begin-
ning of the 1st century A.D. on the basis of the collected 
ceramics. In the south-eastern corner, three deposits of 
loosely aggregated soil with a combined thickness of 
0.30 m. were covering a water channel of terracotta 
pipes exposed over a length of 2.15 m., which displayed 
traces of repairs in two places (Fig. 7). These repairs 
appear to have been executed in the 2nd century A.D., 
judging by ceramics from the top part of the fill.

The pottery from the lower fill of the construction trench 

Res. 6    
Sondaj 3, 
M.Ö. 2. yy. 
yürüme zemini
Fig. 6    
2nd century 
B.C. walking 
level in 
Sounding 3
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Kanalın içine inşa edildiği hendeğin alt dolgusundaki 
keramikler M.S. 1. yy.’ın ilk yarısına aittir. Doğusunda 
Milat’ın başlarına tarihlenen onurlandırma anıtının 
temel taşlarına bitişik bir dolgu üzerine inşa edilmiştir. 
Söz konusu temel taşlarının üzerindeki dolgu da bu 
döneme atfedilebilir. 

Açmanın kuzey kısmında 0,80 m. kalınlığında büyük 
bloklar ve harçlı taşlardan oluşan onurlandırma anıtının 
temeli yer alır. Bu alt yapıda ele geçen keramikler M.Ö. 
1. yy.’ın sonu ila M.S. 1. yy. başına tarihlenebilir.

Bu dolgunun altında, açmanın doğu kısmında kaldırıl-
mış olan ofiyolitli kilden ibaret el değmemiş toprağa 
ulaşılmıştır. Burada killi dolguyu kesen bir hendek açıl-
mış ve sonradan killi toprak ve orta büyüklükte taşlardan 
oluşan malzemeyle doldurulmuştur (Res. 8). Hendek, 
jeofizik araştırmada saptanan anomaliye denk gelmiştir. 
Buradaki dolguda tespit edilen keramikler M.Ö. geç 3.- 
erken 2. yy.’a tarihlenmiştir.

Sonuçlar

Agora’nın batı ve orta kesimlerinde açılan beş sondaj 
açması, alan hakkındaki bilgilerimize önemli katkıda 
bulunmuştur. Alanın ilk kamusal amaçlı düzenlenişine 
ait sıkıştırılmış toprak ve küçük kireçtaşı parçalarından 
oluşan bir zemin saptanmış olup M.Ö. 2. yy.’ın ilk 
yarısına tarihlenmiştir. Burasının bir Agora olarak düzen-
lenmesinden önce kil ocağı olarak kullanıldığı düşünül-
mektedir. Zira Sondaj 4’te saptanan ve ofiyolitik kilin 
içine açılmış büyük hendek daha sonra M.Ö. geç 3.- 
erken 2. yy.’da toprak ve taşla doldurulmuştur.

of the channel could be dated to the first half of the 1st 
century A.D. It was built on a deposit abutting the foun-
dation stones of the honorific monument on its east side 
dating to the beginning of era as indicated by the pottery 
fragments. Also, the fill on top of those foundation blocks 
could be attributed to this period.

In the northern part of the trench a succession of fill 
deposits, consisting of large blocks and mortared rub-
bles stones with a total thickness of ca. 0.80 m., con-
stituted the foundation of the honorific monument. The 
pottery from this substructure could be dated from the 
end of the 1st century B.C. to the beginning of the 1st 
century A.D.

Underneath this fill, the virgin soil consisting of ophiolitic 
clay was exposed, which had been removed in the east-
ern part of the sounding. There a trench was cut through 
the clay deposit and filled with deposits of clayish soil 
and medium-sized stones (Fig. 8) which could not be 
completely excavated. This filled-in trench corresponded 
with the anomaly detected by the geophysical research. 
The pottery fragments retrieved from this fill were dated 
to the late 3rd-early 2nd centuries B.C.

Conclusions

The five completed soundings in the western and middle 
part of the agora have substantially increased our knowl-
edge of the area. The earliest traces of its arrangement as 
a public square with a surface of beaten earth and small 
limestone fragments could be dated to the first half of the 
2nd century B.C. Prior to its arrangement as an agora, 
the area appears to have served as a clay quarry judging 

Res. 7   Sondaj 4, bir Erken Roma İmparatorluk Dönemi anıtına  
ait temel (batıda) ve M.S. erken 1. yy.’a ait terrakotta künklerden 
su kanalı (doğuda)
Fig. 7   Foundation of an early Roman Imperial monument (W) 
and an early 1st century A.D. water conduit of terracotta pipes (E) 
in Sounding 4

Res. 8   Sondaj 4, ofiyolitik kil içine açılan hendeğin  
M.Ö. geç 3.-erken 2. yy. dolgusu
Fig. 8   Late 3rd-early 2nd century B.C. fill of the trench cut into 
the ophiolitic clay in Sounding 4
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M.Ö. (geç) 5. yy. ila (erken) 3. yy.’a tarihlenen ve 
Sagalassos yakınında Düzen Tepe arkeolojik öreninde 
bulunan keramikle (H. Vanhaverbeke v.d. “‘Pisidian’ 
Culture? The Classical-Hellenistic Site at Düzen Tepe 
near Sagalassus (southwest Turkey)”, AS 60, 2010, 
105-128) ve Sagalassos’un daha geç tarihli Doğu Ban-
liyösü’nde teraslama duvarlarından birinin ardındaki 
kazıda çıkan malzeme ile ve de yoğun yüzey araştırması 
sırasında Sagalassos’un batı kesimlerinde toplanan bir 
kısım keramikle karşılaştırılabilir. Az miktarda keramik 
buradaki kontrol kazılarında, daha geç tarihli tabaka-
larda kalıntı obje olarak karşımıza çıkmıştır. Çağdaşı 
olan bir mimari kalıntı saptanmamış olmasına karşın, bu 
malzeme Sagalassos’ta bir topluluğun yaşadığını düşün-
dürmektedir.

M.Ö. 1. yy.’da bu meydan, sıkıştırılmış topraktan yürü-
me zeminiyle açık bir alan biçimini korumuş görünmek-
tedir. Söz konusu yüzyılın sonuna doğru meydanda, 
temel taşları Sondaj 4’te ortaya çıkartılan anıtsal bir yapı 
inşa edilmiştir.

Sondajlar 1, 2, ve 5’te Agora’nın batı kısmında daha 
erken tarihli bir iskana işaret edebilecek hiç bir bulguya 
ulaşılmadığından meydanın bu alanın eklenmesiyle 
büyütülmesi M.S. 1. yy.’ın ilk yarısında gerçekleşmiş 
görünmektedir. Yine bu dönemde, portikonun styloba-
tının altına uzanan harçlı taşlı blokajın işaret ettiği üzere 
meydanın kireçtaşı taban döşemesi yapılmış ve meydanı 
batıda sınırlayan portiko inşa edilmiştir. Erken Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde gerçekleşen bu büyük inşai 
proje, kent meydanını düzenli ve anıtsal görüntüsüne 
kavuşturmuştur.

Agora’nın zemininin taş döşenmesinden hemen önce, 
Sondaj 3 ve 4’te saptanan terrakotta künklerden su 
kanalları meydanın daha erken tabakaları kesilerek 
içine yerleştirilmiştir. Bu künkler büyük olasılıkla mey-
danın kuzey ucunda yer alan bir döşemden su taşımış-
tır. Sondaj 2’de saptanan ve agoranın batı yarısında 
kuzeyden güneye uzanan su kanalı, bu Erken Roma 
İmparatorluk Dönemi terrakotta kanallardan birinin 
yerini almıştır. Bu faaliyet M.S. 1. yy. sonu-2. yy. başın-
da gerçekleşmiş olup, Marcus Aurelius’un imparator-
luğu sırasında Antoninler Çeşmesi’nin inşasından önce 
Agora’nın kuzey ucunda bir su kaynağının varlığını 
tekrar teyit etmektedir.

Sondaj 3’te temelleri açığa çıkartılan bir başka anıt ise 
meydanda M.S. 1. yy.’da inşa edilmiş ve Agora’nın anıt-
sallığını artırmıştır.

Bu onurlandırma anıtlarından bazılarının sökülmesi 
haricinde Geç Antik Dönem’de Agora’da herhangi bir 
büyük değişiklik söz konusu değildir. Yine de zemin 

by the large trench cut into the ophiolotic clay, found in 
Trench 4, which was back-filled with soil and stones dur-
ing the late 3rd-early 2nd centuries B.C.

Few pieces of ceramics, dating between the (late) 5th 
to (early) 3rd centuries B.C. and comparable to the 
pottery excavated at the archaeological site of Düzen 
Tepe near Sagalassos (H. Vanhaverbeke, et al. “‘Pisidian’ 
culture? The Classical-Hellenistic site at Düzen Tepe 
near Sagalassus (southwest Turkey)”, AS 60, 2010 105-
128), and to the material excavated behind one of the 
terracing walls in the northern part of the later Eastern 
Suburbium of Sagalassos, as well as to some of the pot-
tery collected in the western parts of Sagalassos during 
the intensive urban survey campaigns, were found in the 
control excavations as residual artefacts in later strata. 
Although no traces of contemporary architecture have 
so far been found, these sherds suggests the presence of 
a community at Sagalassos.

During the 1st century B.C., the square appears to 
have retained its form as an open space with a walk-
ing level of beaten earth. Towards the end of that cen-
tury, a monumental structure – the foundation blocks 
of which were found in Sounding 4 – was erected on  
the square.

As no indications for earlier occupation were found 
in Soundings 1, 2 and 5, made in the western part of 
the agora, the enlargement of the square through the 
incorporation of this area appears to date to the first 
half of the 1st century A.D. It was also at this time that 
the square received its limestone pavement and that 
the stoa bordering the square on its west side was con-
structed, as indicated by the deposit of mortared stones 
which continues underneath the stylobate of the portico. 
This large building project of the early Roman Imperial 
period gave the city square a regular and monumental  
appearance.

Immediately prior to the paving of the Agora, water 
channels composed of terracotta water pipes, as found 
in Soundings 3 and 4, were laid out in trenches cut into 
the earlier levels of the square. These probably carried 
water from an installation, possibly a fountain, at the 
northern end of the square. The built water channel 
running from north to south in the western part of the 
Agora, investigated in Sounding 2, apparently replaced 
one of these early Roman Imperial terracotta channels, 
judging by the remains of such a terracotta conduit in the 
construction trench of the built channel. This occurred 
towards the end of the 1st century-beginning of the 2nd 
century A.D., again confirming the presence of a water 
source at the northern end of the Agora prior to the 
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döşemesindeki plakalardan bir kısmı, meydanın kuzey-
batı köşesindeki Sondaj 5’te plakaların altındaki yine bu 
döneme ait duvarların işaret ettiği üzere M.S. 6. yy.’da 
yenilenmiş görünüyor. 

Yukarı Agora’nın kronolojisini tamamlamak amacıyla 
2015 yılı kazı sezonu için Agora’nın güney yarısında 
yeni bir dizi sondaj planlanmaktadır.

construction of the Antonine Nymphaeum during the 
reign of Marcus Aurelius.

A further monument, the foundation of which was 
exposed in Sounding 3, was constructed on the square 
during the late 1st century A.D., adding to the monu-
mental appearance of the agora.

Other than the removal of some of these honorific monu-
ments, no major alteration to the Agora seems to have 
occurred in Late Antiquity. Yet, at least some of the slabs 
appear to have been replaced in the 6th century A.D. 
as suggested by the walls built underneath the slabs in 
the north-western corner of the square (see Sounding 5) 
which could be dated to this period.

A further series of soundings, focussing on the southern 
half of the square, is planned for the excavation cam-
paign of 2015 in order to complete the chronology of 
the Upper Agora.


