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Özet 

Bu çalışma, 2002-2007 yılları arasında Roma Dönemi Ankyra’sı üzerine gerçekleştirilen arkeolo-
jik ve epigrafik araştırmaların sonuçlarını içermektedir. 1555 yılından itibaren Ankara’yı ziyaret eden 
seyyahlar ile araştırmacıların gözüyle antik kentteki arkeolojik kalıntılar ve halen günümüzde görüle-
bilen yapılar araştırma kapsamında yeniden incelenmiştir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması 
ile birlikte yoğun olarak Ulus merkezli alanda başlayan modern yapı faaliyetleriyle ortaya çıkan ancak 
bilimsel yayınları yapılamamış yapı kalıntıları da söz konusu bu çalışma kapsamında ele alınmıştır. Bu 
bağlamda Ankara-Ulus merkezli kazılara ilişkin T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 

koymuştur. Adı geçen yapılar dışında bu araştırmada Augustus ve Roma Tapınağı, tiyatro, cardo 
maximus, sütunlu cadde, büyük hamam, küçük hamam, Roma Bendi, M.S. 3. yy Suru, Jülien / Belkız 
Sütunu? ve nekropol alanları ele alınmıştır.  

Augustus Dönemi (M.Ö. 27 - M.S. 14) ile antik kentte başlayan imar faaliyetleri M.S. 4. yüzyıla 
kadar kronolojik olarak ele alınmıştır. Günümüzde halen görülebilen antik yapıların plan ve kesit çi-
zimleri ‘total station’ kullanılarak yeniden yapılmıştır. Elde edilen bu yeni çizimler, seyyahların bildirim-
leri, yazıtlar, eski fotoğraflar, yayımlanmış ya da yayımlanmamış kazı raporları ve benzer örnekler ele 
alınarak her yapının araştırma tarihi, tanımı ve tarihlendirilmesi yeniden yapılmıştır.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen 1/1000 ölçekli sayısal kent planı, antik yapılara 
ait planların yerleştirileceği bir altlık olarak kullanılmıştır. Antik kent planının oluşturulmasında yine 
total station kullanılarak halen görünebilen antik yapılar birbirlerine bağlanmıştır. Birbirlerine bağla-
nan antik yapılar, büyük hamamın restore edilen doğu duvarı referans alınarak günümüz dijital kent 
planına aplike edilmiştir. Ayrıca tamamen yok olmuş olan antik yapılar, çeşitli referans noktaları bu-
lunarak aynı şekilde kent planına işlenebilmiştir. Böylece antik Ankyra kentinin sağlam verilere daya-
nan hassas kent planı ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen söz konusu kent planı, kentteki cadde-sokak 
sistemi ile çevresindeki nekropol alanlarını ve dolayısıyla “güneybatı” ve “kuzey” yolunun arkeolojik 
olarak tespitini mümkün kılmıştır.  

 

bahsi geçen ancak yeri bilinmeyen stadion, nymphaeum,   palatium ? gibi birçok yapının varlığını ortaya 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin arşiv belgeleri, antik yazıtlarda 
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Abstract: Ankyra: Mητρόπολις τῆς Γαλατίας in the light of the new researches  

This paper presents the results of the archaeological surveys on Roman Ancyra that were carried out 
between 2002 and 2007. Extant ancient buildings of the city were evaluated and reassessed, as well 
as non-extant archaeological remains that have been reported since 1555 by travelers and previous 
scholars.  
In addition, the surveys also dealt with the hitherto unpublished remains that were discovered in the 
Ulus district during the modern construction activities that started with the establishment of the 
Turkish Republic. Archival research was carried out in the Ministry of Culture and Tourism, General 
Directorate of Antiquities and Museums, and the Museum of Anatolian Civilizations [and Ankara 
Vehbi Koç Research Centre (VEKAM)]. Consequently, the remains of some buildings that were 
mentioned in the inscriptions, whose location in the city was unknown, such as the stadium, the ny-
phaeum and the palatium (?), were recognized with their almost exact provenance. Apart from these 
buildings, this study examines the Temple of Augustus and Rome, the theatre, the cardo-maximus, a 
colonnaded street, the Roman bath-gymnasium complex, a small Roman bath, the water dam, the 
3rd-century city walls, the so-called Julian Column and the necropoleis of the city.  
Building programs, which were accelerated in the city in the Augustan period and continued through 
the 4th century AD, were also evaluated in a chorological sequence. The extant buildings were digi-
tally documented and their plans and elevations were redrawn. The project also aimed to reassess the 
research history, description and dating of each building, evaluating the drawings together with the 
information provided by early travelers, inscriptions, old photographs, published and unpublished 
excavation reports, and comparisons with relevant parallels. Based on a digital map provided by the 
Ankara Municipality, ancient city plan in which most of the ancient armatures of the city were plot-
ted, has been generated. Floating buildings were positioned in the city plan with precise digital coor-
dinates and measurements taken by total station. Extinct ancient buildings drawn and reported in the 
archive documents were also placed in their almost intact locations in the city plan thanks to some 
several available reference points. Thus, the project attained almost a complete digital ancient city 
plan of Ankyra based on dependable archaeological data. Furthermore, the digital map also com-
prises the street system of the city as well as the necropoleis, which shed light on the location of the 
major ancient roads approaching to the city from the south-west and from the north. 

GİRİŞ 

M. Ö. 8. yüzyılda Friglerle (Phryg) bir-
likte tarih sahnesine çıktığı kabul edilen 
Ankyra1, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma-
sıyla 3. kez başkent olmasına karşılık, sahip 
                                                 
1  Koşay 1933, 5 vd.; Koşay 1939, 463; Dolunay 1941, 261 

vd.; Özgüç 1946, 573 vd.; Özgüç – Akok 1947, 27 vd.; 
Dolunay 1948, 213 vd.; 1953 yılında Defterdarlık binası 
temel kazısında Hükümet Caddesi yaya kaldırım seviye-
sinden -6,70 m’de çok sayıda Frig Çağı seramiğinin bu-
lunduğu belirtilmiştir (M. Akok’un 13.08.1953 tarihinde 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne sunduğu 
rapor); Koşay 1957, 134; Fıratlı 1959, 203 vd.; Akok 
1968, 6; Buluç 1986, 423 vd.; Akurgal 1989, 509; Buluç 
1994, 21 vd.; Metin 2007, 93 vd.; Tuna 2007, 99 vd.  

olduğu tarihsel mirasın korunması ve bu 
mirasa sahip çıkılması konusunda hak ettiği 
değeri elde edememiştir. 1925 yılında bu-
günkü Roma Hamamı’nın tanımlanamayan 
keşfiyle başlayan bu sahipsizlik2 ne yazık ki 
                                                 
2  De Jerphanion 1928, 226 vd. lev. 120,3; Dolunay 1948, 

213 (...“1926 yılına kadar bu tepe üzerinde klasik çağ bina 
bakıyeleri durmakta idi. 1926 yılında Milli Müdafaa Vekilliği 
binası yapılmak için bu tepenin tesviyesi yapılmış ve bu arada 
tepenin üstünde kalan kalın ve yüksek duvarlar da dinamitle 
uçurulmuştur. Daha sonra burada vekâlet binasının yapılma-
sından vazgeçildiği için terk edilmiş ve bu tepenin üstü inşaat 
şirketleri baraka ve binaları ile doldurmuştur“ ...); ayrıca bkz. 
Akok 1968, 5 (… “1926 Yılında, bu yere Milli Müdafaa 
Bakanlığı binasının kurulması düşünüldüğünden, Toprak tesvi-
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günümüze kadar süregelmiştir. 1930 ile 1960 
yılları arasında Ulus merkezli alanda yapılan 
modern inşaatların temel kazıları sırasında 
birçok yapı kalıntısı ortaya çıkarılmış olma-
sına karşılık, söz konusu yapı kalıntılarının 
günümüze kadar ulaşması mümkün olma-
mıştır. Yine temel kazıları sırasında 1982-
1986 yıllarında kentin antik tiyatrosu3 ile 
1995 yılında antik kentin kuzey-güney akslı 
ana arterini oluşturan cadde, büyük olasılıkla 
cardo maximus, ortaya çıkarılmıştır4. 1980’li 
yıllardan itibaren Ulus merkezli kentte artan 
inşaat faaliyetlerinde ortaya çıkan yapılar an-
cak kısmen belgelenebilmiştir. Bu çalışmada 
ulaşılabilen tüm belgeler tarafımızca değer-
lendirilmiş ve kentin önemli yapılarının var-
lığı ortaya konulmaya çalışılmıştır5. Ancak 
söz konusu yapıların ait olduğu ayrıntılı kent 
planı, M. Akok’un ve daha sonra bazı araş-
tırmacıların çizmiş oldukları şematik planlar6 
göz ardı edilirse günümüze kadar eksik kal-
mıştır7. Bu eksikliği gidermek için antik ken-
tin cadde-sokak sistemini ve yapılarını yeni-
den ele alacak “Ankyra Antik Kenti Arkeolo-
jik Araştırmaları” adlı araştırma 2002 yılında 
tarafımızdan başlatılmıştır8.  

                                                                      
yesine başlanılmış ve Büyük yığınlar halinde bulunan ve Roma 
çağı hamamına ait olan duvar ve yapı enkazı dinamitlerle atıla-
rak yıktırılmıştır. Buradan çıkarılan enkaz, yakın çevrede bulu-
nan Hatip çayı kenarındaki bataklık kısımlara doldurulmuş-
tur” …). 

3  Bayburtluoğlu 1987, 9-23. 
4  Temizsoy ve diğ. 1996, 7- 19, res. 1-32; Metin 1997, 

199-210, res. 1-20; Kadıoğlu 1997, 351-391; Metin – 
Akalın 1999, 141-162; Kaya 2003, 111-116. 

5  Bkz. stadion, nymphaeum, Ulus İş Hanı Hamamı/palatium? 
Oda Mezar ve M.S. 3. Yüzyıl Suru. 

6  Akok 1955, 309 vd. res. 1-2; French 2003, 40, fig. 3; 
Akpolat – Eser 2004, 83 Harita 4; Aydın ve diğ. 2005, 
Harita 20; Bennett 2003a, 6, fig. 1.3.  

7  Krş. Eyice 1971, 68 dn. 19. 
8  Esasen bu proje 1998 yılında Arkeolog N. Akyürek 

Vardar’ın girişimleriyle başlamış fakat hem Akyürek 
Vardar’ın erken vefatı hem de çeşitli nedenlerden dolayı 
kesintiye uğramıştır. Daha sonra Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi Müdürlüğü ile Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür-

2002-2007 yılları arasında Roma Dö-
nemi Ankyra’sı üzerine tarafımızdan gerçek-
leştirilen bu çalışma, arkeolojik, epigrafik ve 
tarihisel verilerin sonuçlarını içermektedir. 
Günümüzde görülebilen kalıntıların tümü-
nün Roma Dönemi ve sonrasına tarihlendi-
riliyor olması nedeniyle söz konusu bu dö-
nem çalışmamızın ağırlık noktasını oluştur-
muştur. Roma Dönemi Ankyra’sının kent-
sel gelişimi ile bu gelişimi gösterecek kent 
planın eksik oluşu, Augustus ve Roma Ta-
pınağı dışındaki antik yapıların hak ettiği öl-
çüde yayınlanamamış olması, tarafımızdan 
gerçekleştirilen bu projenin önemini bir kat 
daha arttırmıştır. 

Günümüzde halen görülebilen 
Augustus ve Roma Tapınağı, antik tiyatro, 
büyük hamam, caddeler ve Jülien Sütunu 
gibi antik yapılar ile arkeolojik kazıları ya-
pılmış ancak modern yapılaşmayla yok 
edilmiş olan stadion, nymphaeum? ve palatium? 
gibi yapılar, yeni ölçümlerle arkeolojik ola-
rak tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Bu 
bağlamda her yapı için elde edilebilen tüm 
bilgiler belirli bir sistematik içerisinde ince-
lenerek seyyahların, ilk kazı ve bilimsel araş-
tırmaların, epigrafik ve numismatik kaynak-

                                                                      
lüğü’nün 24.07.2002 tarih ve 12184 sayılı izinleriyle bu 
projeye tarafımızca devam edilmiştir. Ankara Üniversi-
tesi, Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü 2004 yılın-
dan itibaren iki yıl süreyle bu projeyi maddi olarak des-
teklemiştir (Proje No. 20030901019). Bu destekten 
ötürü Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Proje 
Müdürlüğü’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Çalış-
malarımızda bizi destekleyen Müze Müdürü H. Deniz-
li’ye, müze uzmanları V. Kaya’ya M. Metin’e ve M. 
Akalın’a teşekkür ederiz. Yapıların belgelenmesinde 
büyük bir özveriyle çalışan Topoğraf K. Gülcen’e, Mi-
mar N. Doğmuş Kadıoğlu’na, E. Erdem Öztaner’e, 
Arkeolog F. Coşkun, C. Özbil, R. Tamsü Polat ile ar-
keoloji öğrencileri G. Bilen, Ö. Demirtaş, G. Düzdağ, 
F. Kaplan’a, E. Koçak, L. Özcan, E. Peker, H. Sancak-
tar, M. Sözüpişkin, İ. Taşçıoğlu, S. Topçuoğlu, F. Tü-
mer ve Ö. Yurtsevenler’e çok teşekkür ederiz.  
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ların ışığında tanımları, tipolojileri ve tarih-
lendirilmeleri yapılmıştır.  

Proje kapsamında antik kent planı ile 
olası cadde-sokak sitemi ile kent gelişimi or-
taya konulmaya çalışılmıştır. Mevcut yapıla-
rın dijital planları ‘total station’ kullanılarak çı-
karılmış ve ASKİ’den temin edilen 1/1000 
ölçekli dijital plana eklenmiştir. Bu çalışmada 
kullanılan belgelerin önemli bir kısmı Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesi, VEKAM (Vehbi 
Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi), T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkla-
rı ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul 
Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivlerinden 
sağlanmıştır9.  

Elde edilen yeni Ankyra planı, umuyo-
ruz ki bundan sonra ortaya çıkabilecek olan 
başka antik dönem yapılarının işlenmesiyle 
gelişecek bir plan olur (Plan 1). 

M.K. – K.G. 

AUGUSTUS VE ROMA TAPINAĞI 

Augustus Tapınağı ve özellikle üzerin-
deki yazıt hakkında ilk bilgileri veren 1553-
1555 yılları arasında Kanuni Sultan Süley-
man Dönemi’nde Kaiser I. Ferdinant’ın elçi-
lik görevini yapan ve I. Ferdinant’a yazdığı 
dört mektubuyla tanınan Ogier Baron 
Ghislen de Busbeck’tir10. Busbeck yapıyı bir 
praetorium olarak nitelendirir11. Yapı ile ilgili 
biraz daha detaylı bilgiyi ise, Busbeck ile bir-
likte seyahat etmiş olan Hans 
Dernschwam’da buluyoruz12. Dernschwam 
yapının büyük bir tiyatro veya bir saray ola-
bileceğine inanmıştır. Yapının duvarlarının 
ayakta olduğunu, ancak çatısının kalmadığını 
                                                 
9  Adı geçen kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ederiz. 
10  Ogier Ghiselin von Busbeck 1926, 56-57.  
11  Ogier Ghiselin von Busbeck 1926, 56.  
12  Dernschwam 1923, 187-193.  

bildirir. Yapının içinde duvar kenarlarına 
her iki tarafta Hacı Bayram Veli Külliyesi 
içindeki hocalar için 10 tane oda yapıldığın-
dan bahsetmektedir. Bunlar kerpiçten ya-
pılmış alçak odalardır. Yapının duvarların-
dan birinde, yukarıda, üç pencere bulundu-
ğu ve bu pencerelerin taştan yapılmış par-
maklıklara sahip olduğunu yazmaktadır. 
Dernschwam’a göre bu sarayın kapısı 12 
ayak genişliğinde ve iki mızrak boyu yüksek-
liktedir. Saray olarak nitelendirdiği yapıdan 
içeri girildiğinde her iki yanda yüksek dik-
dörtgen bloklardan yapılmış duvarların yük-
seldiğini bildirir. Ayrıca tapınağın girişindeki 
yazıttan bahsetmekte ve hala bazı kısımları-
nın okunabilir olduğuna değinmektedir. 
Yapının yanında yer alan mescidin ise taşla-
rının birçoğunun yapıdan sökülerek kulla-
nıldığını da anlatır13. Dernschwam bu ziya-
retinde tapınağın kapısı, pronaos’u ve Anka-
ra’nın genel görünüşü ile ilgili iki eskiz çiz-
miştir14.  

Tapınak ile ilgili daha detaylı bir çizim, 
1670 yılında Ankara’yı ziyaret eden Fransız 
Lainsé tarafından yapılmıştır15. Bu çizimde 
tapınağın arkasında yer alan geç dönem ek-
lentisi olan krypta şeklindeki mekân, bütün 
halde gösterilmiştir16. Buradaki eklentiyi 
Krencker ve Schede tapınağın kiliseye dö-
nüştürülmesi ile bağlantılı olarak yorumla-
maktadır17. Ancak gerek yapı tekniği, gerek-
se mimari özelliği açısından bu yapı Ortaçağ 
İslami Dönemi’nin eyvanlı ve mumyalıklı 
türbelerini hatırlatmaktadır. Sonradan Hacı 
Bayram Veli külliyesinin de 15. yy’da bu ya-

                                                 
13  Dernschwam 1923, 187-193. 
14  Krencker – Schede 1936, 3.  
15  Krencker – Schede 1936, 3, res. 1-2. 
16  Krencker – Schede 1936, 4, res. 3, Lainsé ayrıca tapına-
ğın tarifi ile birlikte üzerinde yer alan Rerum Gestarum 
Divi Augusti yazıtına değinmektedir 

17  Krencker – Schede 1936, 5.  
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pı ile ilişkili olarak şekillendiği düşünülebilir. 
Dernschwam’ın tekke mensuplarının cella 
duvarları içindeki kerpiçten hücrelerine dair 
tanıklığı da göz önüne alınırsa, üst yapısı yı-
kılmış olan cella’nın dervişlerce bir avlu ola-
rak kullanıldığı ve sözkonusu mumyalıklı ey-
vanın bu avlunun kuzeydoğu ucunda yük-
seldiği anlaşılmaktadır. Evliya Çelebi 1640 
yılları civarında Külliye’de 300’e yakın dervi-
şin barındığından bahsetmektedir18. Büyük 
olasılıkla tapınağın cella’sı da bu dönemde 
kullanılmaktaydı; bunu hem Lainsé’nin an-
lattıklarından19 hem de cella duvarlarının 
içinde, alt kotlarda yer alan büyük olasılıkla 
dervişlerin yazdıkları grafitilerden anlamak-
tayız (Res. 1). 1701 yılının ekim ayında An-
kara’ya gelen Joseph Pitton de Tournefort 
tapınak ile ilgili iki resim vermekte ve tapı-
nağın tarifi ile birlikte yazıta değinmektedir. 
Ayrıca yapının içinde perişan bir halde bir 
kilise kalıntısı gördüğünü bildirmektedir20. 
1705 yılının eylül ayında Ankara’da bulunan 
Paul Lucas ise tapınağın yazıtı hakkında bilgi 
verir21. Tapınaktan bahseden diğer bir sey-
yah da Richard Pococke’tur. Pococke yapı-
nın tarifini yaptıktan ve çeşitli ölçüler verdik-
ten sonra, bu binanın Augustus Tapınağı ol-
duğundan bahsetmekte ve yazıtına değin-
mektedir. Yazıtın bir kısmının kopyasını al-
maya çalışan Pococke, yapının korinth düze-
ninde olduğundan da bahseder22. 20 Eylül - 
10 Ekim 1813 tarihleri arasında Ankara’ya 
gelen Macdonald Kinneir yapıyı kısaca tarif 
ettikten sonra burada yer alan yazıtı kopya-
lamaya çalıştığına değinir. Ancak daha önce-

                                                 
18  Evliya Çelebi, Seyahatname, İstanbul 1314, II, 427-436.  
19  Krencker – Schede 1936, 6.  
20  Joseph Pitton de Tournefort 1717, II, 446, lev. 21. Bü-

yük olasılıkla Tournefort da yapının bu kısmını daha 
önceki bir kilise ile bağlantılı olduğunu zannetmekteydi.  

21  Lucas 1712, 136-151.  
22  Pococke 1745, 88.  

den kopyalandığını ve çok tanınan bir yazıt 
olduğunu öğrenince vazgeçmiştir. Yapının 
daha önceden Augustus için yapılmış bir 
yapı olarak düşünüldüğünü, ancak kendisi-
nin yapının belki bir bazilika veya halka açık 
bir dinlenme salonu olduğuna inandığını 
bildirir23. Kinneir’den sonra kenti 1835 yı-
lında ziyaret eden ve tapınak hakkında bilgi 
veren Fransız mimar-seyyah Charles 
Texier’dir24. Texier tapınak ile ilgili birçok 
çizim yapmış yapının planını vermiştir. An-
cak bu çizimler daha çok idealize edilmiş, 
yapının gerçek detaylarını ve durumunu 
yansıtmayan çizimlerdir. 1835 yılında Anka-
ra’ya gelen W. J. Hamilton, İzmir’de duydu-
ğu Hacı Bayram şeyhlerinden birinin bir 
hamam inşaatı için yapının sol cella duvarını 
yıkmak istediği şeklindeki haberin doğru 
olmadığını görmekten memnun olduğunu 
bildirir25. Sadece kuzey duvarda on ayak 
uzunluğunda bir kısım yıkılmıştır. Bu da 
büyük olasılıkla kuzeybatı cella duvarının 
bugün artık var olmayan kısım olmalıdır. 
Ayrıca yapının peristasis’inden olabilecek ve 
çevredeki evlerde kullanılmış bazı sütun 
tamburları hakkında da bilgi verir26. 
Hamilton aynı zamanda tapınaktaki yazıtın 
Latince olan kısmının tekrar bir kopyasını 
almıştır27. 1837 yılında Ankara’da bir gün 
kalmış olan Baptistin Poujoulat tapınak ile 
ilgili bilgi veren diğer bir seyyahtır. 
Poujoulat yapının Augustus Caesar’a ithaf 
edildiği bilgisi yanında, yapının genel tarifini 
yapar ve ayrıca bazı ölçüler verir. Binanın 
beyaz mermerden yapıldığına değinen 
Poujoulat, yapının ion düzeninde olduğunu 
söyler. Ayrıca Ankara’nın tarihte iki kez 
                                                 
23  Macdonald Kinneir 1818, 70-71.  
24  Texier 1839-1849, 171 vd. lev. 64-69.  
25  Hamilton 1842, 420. 
26  Hamilton 1842, 421.  
27  Hamilton 1842, 420 vd.  
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neokoros’luk yaptığına da değinir28. 1858 yı-
lındaki ziyaretlerinden29 sonra, 1859 yılının 
ekim ayında, A. D. Mortmann ve Dr. Barth 
Ankara’yı tapınaktaki yazıtı kopyalamak için 
tekrar ziyaret ederler, ancak tapınak hakkın-
da çok fazla bilgi vermezler30. 1864 yılında 
Fransız arkeolog George Perrot, Edmond 
Guillaume ve Jules Debet Ankara’da iki ay 
geçirmişler ve yapı hakkında birçok bilgi 
vermişlerdir. Tapınak üzerindeki yazıt üze-
rinde çalışmak için etrafındaki bazı evlerin 
duvarlarını kaldırmış ve hatta kazı bile ger-
çekleştirmişlerdir. Ayrıca tapınağın bazı çi-
zimlerini yapmışlardır31. 1870’li yılların so-
nunda Rus fotoğrafçı Jermakoff tarafından 
bilimsel amaçlı Ankara fotoğrafları çekilmiş-
tir. Bunlar arasında, tapınaktaki yazıtın fo-
toğrafları yanında, tapınak civarından bu-
lunmuş yaklaşık 1,13 m yüksekliğinde, insan 
ölçülerinden biraz büyük, mermerden oturur 
durumda bir insan figürüne ait heykelin fo-
toğrafı da bulunmaktadır. Krencker ve 
Schede bunun bir tanrı veya tanrısallaştırıl-
mış bir kahramana ait olabileceğine değin-
mektedir32. Eser Longpérier tarafından 1881 
yılında yayımlanmıştır. Bu heykel diğer bazı 
parçaları ile birlikte uzun süre Akkale’deki 
depoda kaldıktan sonra tapınağın içinde 
oluşturulmuş ufak sergi yerine taşınmıştır.  

1882 yılında Carl Humman ve Otto 
Puchstein Augustus Tapınağı’ndaki yazıtın 
kopyasını çıkarmak için Ankara’ya gelirler ve 
daha çok yazıtın kendisi ile ilgilenirler. Kop-
yaları alabilmek için bazı evlerin duvarlarını 
yıktırıp tekrar onartırlar33.  

                                                 
28  Poujoulat 1841, 143. 
29  Krencker – Schede 1936, 8.  
30  Mordtmann 1925, 374-380.  
31  Perrot – Guillaume 1872, 243-263, lev. 25-29.  
32  Krencker – Schede 1936, 8.  
33  Humann – Puchstein 1890, 38-43.  

Tapınakta gerçekleştirilen ilk bilimsel 
kazılar – G. Perrot’un yaptığı kazılar sayıl-
maz ise – 1926 yılının ağustos ayı içinde 
sürdürülmüştür. Bu çalışmalar D. 
Krencker’in başkanlığında yapılmış ve O. 
Heck’in ölçümler sırasındaki yardımı ve M. 
Schede’nin fotoğraflama çalışmalarıyla de-
vam etmiştir34. 1926 yılında O. Heck tekrar 
Aezanoi’daki çalışmalarından sonra Anka-
ra’ya gelerek yapının pronaos’undaki kazıları 
yürütmüştür. 1928 yılının sonbaharında ise 
D. Krencker Aezanoi’dan Ankara’ya gelmiş 
ve tapınağın pronaos’u önündeki alanlarda 
kazılara devam etmiştir. Daha sonraki yıl-
larda M. Schede Ankara’ya daha sık gelerek 
yapılan çalışmaların sonuçlarını kontrol et-
mek ve çalışmak için daha fazla zaman 
bulmuştur35. Krencker ve Schede’nin bu ça-
lışmaları 1936 yılında bir monografi olarak 
yayımlanmıştır36. Kazı çalışmalarının sonuç-
larının toplandığı bu monografi tapınak ile 
ilgili yapılmış en kapsamlı çalışmadır. Bu 
nedenle bu yazımızda yapının mimari ele-
man analizinin, tanımlamalarının yapıldığı, 
plan ve kesitlerinin verildiği, farklı dönemle-
rinin, tarihlemesinin irdelendiği ve elde edi-
lebilecek tüm metrik ölçümlerinin verildiği 
bu yayındaki bilgileri tekrarlamayacağız. 
Krencker ve Schede’den sonra tapınak hak-
kında getirilen farklı görüşleri, kendi yorum 
ve önerilerimizle birlikte sunacağız.  

1939 yılında tapınakta Türk Tarih Ku-
rumu adına H. Z. Koşay kazı çalışımalarını 
yürütür. Koşay’ın çalışmaları haber niteliği 
taşıyan iki yazı ve kısa bir makale ile yayım-
lanmıştır37. Ayrıca 1939-1940 yıllarında Ta-
pınağın kuzey, kuzeybatı, batı kısmında, 
Uygur Sokağı ve Şardaşlar Sokağı’ndaki bazı 
                                                 
34  Schede 1926b, 465-466; Schede 1927, 208. 
35  Krencker – Schede 1936, 9; Schede – Sculz 1937, 4 vd. 
36  Krencker – Schede 1936.  
37  Koşay 1938, 496; Koşay 1939, 463; Koşay 1957. 
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evlerin yıkımı sırasında Bizans Dönemi’ne 
ait duvarlar ortaya çıkmış ve bunlar 
Mamboury tarafından tapınağın temenos du-
varı ile ilişkili görülerek araştırılmış ve ya-
yımlanmıştır38.  

Tapınak güneybatı, kuzeydoğu doğrul-
tulu bir yönlendirmeyle inşa edilmiş, sekiz 
basamakla yükselen bir krepidoma üzerinde 8 
x 15 adet sütun sırasının çevrelediği bir 
peristasis’i olan, pseudo-dipteral bir plana sahip-
tir. Pronaos’u önünde dört adet sütun olduğu 
anlaşılan yapının derin opisthodomos’unda in 
antis tarzında iki sütun yer almaktaydı. Yapı-
nın anta duvarlarının pronaos’a bakan yüzle-
rinde Latince, güneydoğu cella duvarının dışa 
bakan yüzünde ise Eski Yunanca olarak “res 
gestae Divi Augusti” yazıtı yer almaktadır39. 
Yapının anta duvarlarından kuzeybatı anta 
duvarı ucunda imparator rahiplerinin listesi 
ve rahiplikleri sırasında yaptıkları işleri anla-
tan Rahip Listesi bulunur40. Güneybatı anta 
duvarında ise biraz daha geç bir dönemden 
bir rahip ile ilgili kısa bir yazıt yer alır41.  

Krencker ve Schede’nin kazı ve araştır-
malarından sonra yapının planı hemen he-
men kesin denecek kadar ortaya çıkmıştır. 
Daha sonraki tartışmalar yapının planı ko-
nusunda değil, pseudo-dipteral peristasis’in cella 
ile birlikte mi yapıldığı yoksa daha sonra mı 
eklendiği soruları ile tekrar canlanmıştır. Bu 
tartışmaların nedeni 1938-1939 yılları ara-
sında Türk Tarih Kurumu adına H. Z. 
Koşay tarafından burada gerçekleştirilen ka-
zılarda ortaya çıkan ama o zamanlar fazla 

                                                 
38  Mamboury 1949, 96-104.  
39  Krencker – Schede 1936, lev. 36-42; bkz. Mommsen 

1865; Gagé 1935; Volkman 1942.  
40  Krencker – Schede 1936, 51 vd. lev. 43-44; Bosch 1967, 

35, no. 51.  
41  Krencker – Schede 1936, 57, lev. 45, 44b.  

düşünülmemiş bir detaydır42. Koşay bu de-
taya fazla değinmeden peristasis’in daha son-
ra yapıldığını ima etmiş olsa da, gerçekte 
tartışmayı tekrar gündeme getiren ve bu de-
tayı ortaya çıkaran, o zamanlar kazıları takip 
edebilme fırsatı bulmuş Güterbock’tur43. 
Esasen Koşay kazılarının getirdiği başka 
önemli yenilikler de bulunmaktadır. Bu ça-
lışmalarda tapınağın doğu ve güneybatısında 
stylobat içindeki temellerde kazılar gerçek-
leşmiş ve tapınağın peristasis’ine ait temeller 
ve krepidoma’nın kenarlarının bir kısmı orta-
ya çıkarılmıştır (Res. 2-4). Tapınağın 
peristasis’ inin güneydoğu temellerinde 6,86 
m derinliğe kadar inilmiş ve Frig seramiğine 
rastlanmıştır44. Bu kazılarda ayrıca andezit 
temel blokları üzerinde krepidoma’ya ait in 
situ mermer basamaklar ortaya çıkarılmış-
tır45. Kazılarda ayrıca yapıya ait korinth baş-
lıkları ve yivli sütun tamburları ele geçmiş-
tir46. Bunlardan ikisine tapınağın güneybatı 
köşesinde, diğerine yine bir sütun tamburu 
ile birlikte opisthodomos’un yakınında, kuzey-
doğu köşede rastlanmıştır47. Güterbock’un 
1989 yılında yayımladığı makalesinden yak-
laşık elli sene öncesinden hatırladığı detay, 
bu kazılarda ortaya çıkarılan ızgara şeklin-
deki peristasis temellerinin yapının 
pronaos’undaki 4 numaralı sütun temeli ile 
aynı proje içinde yapıldığını kanıtlayacak şe-
kilde iç içe geçen bir bağlantı kurmuyor ol-
masıdır. Bu noktadan hareketle Güterbock 
tapınağın peristasis’inin cella’dan daha sonra 

                                                 
42  Koşay 1938, 496; Koşay 1939, 463; Koşay 1957.  
43  Güterbock 1989, 155-157. 
44  Koşay 1957, 134.  
45  Bu basamak sayısı Koşay’da “beş” Koşay 1957, 134; 

Güterbock’ta “üç” olarak bildirilmektedir, Güterbock 
1989, 156. Ancak Koşay’ın makalesinde vermiş olduğu 
basamaklara ait resimde basamak sayısı üç tane olarak 
görülmektedir. Koşay 1957, lev. 24a.  

46  Koşay 1957, lev. 25a-b.  
47  Koşay 1957, 134, lev. 23b, 24b, 25a-b.  



Yeni arkeolojik araştırmalar ışığında μητρόπολις τῆς Γαλατίας: Ankyra 
 
 

 28 

yapıldığını ve tapınağın orijinal planında, 
pronaos’un önünde bulunan dört sütundan 
oluşan bir tetrastyl olduğunu ileri sürmekte-
dir48. Güterbock bunu kanıtlamak için sikke-
lere de başvurur. Marcus Aurelius Döne-
mi’ne ait Ankyra sikkeleri üzerinde yer alan 
tapınak betiminde sekiz sütun görülmekte-
dir. Oysa kentin Neron Dönemi’ne ait sik-
kelerinde sadece dört sütun bulunmaktadır. 
Aslında sikkelerden yola çıkarak yapının ilk 
evresinde tetrastyl bir tapınak olabileceği ih-
timaline Schede de değinir49. Ancak yazıtla-
rın verdiği bilgiye göre Ankyra antik kentin-
de birkaç tapınak olduğu düşünülürse, bu 
sikkelerin hepsinin söz konusu Augustus 
Tapınağı’nı betimleyip betimlemediği de ke-
sin değildir. Aynı görüşe Güterbock da katı-
larak sikkeler üzerindeki tapınak betimleri-
nin bu açıdan çok güvenilir bilgiler vereme-
yeceğini söyler50. Güterbock makalesinin 
sonunda kazıdan hatırladığı o anı, pseudo-
dipteral peristasis’in tetrastyl tapınağa sonradan 
eklendiğini kanıtlayan bir detay olarak kabul 
eder ve Koşay’ın kazılarında ortaya çıkmış 
korinth başlıkların da sonradan eklenen bu 
peristasis’e ait olabileceğini söyler. Yani kısa-
cası Güterbock’a göre peristasis sonradan ek-
lenmiştir ve korinth sütunlarının bu peristasis’e 
ait olması gerekmektedir51. Esasen benzer 
bir görüş Güterbock’tan önce Koşay ve 
Akurgal tarafından da bildirilmektedir. 
Koşay tapınak kazısında çıkan korinth başlık-
larından dolayı yapının peristasis’inin korinth 
düzeninde olduğunu ve bu durumda 
peristasis’i Augustus Dönemi kabul ederek, 
cella’nın Augustus’tan en az yüz sene önce 

                                                 
48  Güterbock 1989, 157.  
49  Krencker – Schede 1936, 40 vd.  
50  Güterbock 1989, 156; benzer görüşler için bkz. Burrell 

2004, 168-169.  
51  Güterbock 1989, 157. 

yapıldığını bildirmektedir52. Kısacası cella ve 
peristasis’inin iki ayrı safhada yapıldığı görü-
şünde birleşmekte ve cella’yı Hellenistik dö-
nem yapısı olarak kabul etmektedir. Akurgal 
ise peristasis’i, Schede ve Krencker’in yapıyı 
Aezanoi’daki, bir zamanlar Hadrian Döne-
mi diye düşünülen53, Zeus Tapınağı ile kar-
şılaştırmasından yola çıkarak, Hadrian Dö-
nemi eklentisi olarak yorumlamıştır54.  

Yapının düzeni konusu da araştırmacı-
lar tarafından tartışılmıştır. Krencker ve 
Schede hiçbir ion başlığı bulunmamış olma-
sına rağmen, yapıyı Hellenistik Dönem ta-
pınak örneklerini model alarak, ion düze-
ninde bir tapınak olarak yorumlamışlardır55. 
Esasen yapının ion düzeninde olduğu yoru-
munu getiren ilk kişi seyyah Poujoulat’tır56. 
Ancak onun tahmini de herhangi bir somut 
kanıta dayanmamaktadır. Krencker ve 
Schede’nin restitüsyonlarında pronaos’taki 
dört sütun da dahil olmak üzere tapınağı 
tamamen ion düzeninde göstermelerinin57 
ardından, 1939 yılında yapılan kazılarda or-
taya çıkan korinth başlıkları yapının korinth 
düzeninde olduğu fikrini güçlendirmiştir58. 
Aslında bu tartışmalardan çok önce 
Pococke tapınağı ziyareti sırasında anta baş-
lıklarına göre yapının korinth düzeninde ol-
ması gerektiğini bildirmiştir59. 1970 yılındaki 
yayınında Akurgal tapınağın peristasis’indeki 
sütunların ion, pronaos’taki dört ve 
opisthodomos’taki iki sütunu korinth düzenli 
olduğunu söylemektedir60.  

                                                 
52  Koşay 1939, 463.  
53  Posamentir – Wörrle 2006, 227-246, Bu çalışmada ya-

pının Flaviuslar Dönemi’nden olduğu kanıtlanmıştır.  
54  Akurgal 1970, 286.  
55  Krencker – Schede 1936, 43-51.  
56  Poujoulat 1841, 143. 
57  Krencker – Schede 1936, lev. 1.  
58  Koşay 1939, 463; Koşay 1957, 156.  
59  Pococke 1745, 88. 
60  Akurgal 1970, 284-286.  
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Bennett tapınağın ilk evresinde 
(Augustus Dönemi) ion düzeninde bir 
prostylos şeklinde yapıldığını ve daha sonra 
oktostyl pseudo-dipteral bir peristasis eklendiği 
konusunda modern dönem araştırmacıları-
nın arasında bir uzlaşma sağlandığını bildir-
mektedir61. Ayrıca birçok araştırmacı 
Güterbock’un dikkati çektiği nokta üzerin-
den devam ederek, Koşay kazılarında çıkan 
korinth başlıklarını da peristasis’e ait olarak 
düşünmekte ve korinth düzenindeki 
peristasis’in daha sonra eklendiği fikrinde bir-
leşmektedirler62.  

Her ne kadar tapınağın planı ve tarihi 
hakkındaki genel konsensüs “Augustus Dö-
nemi” ve “pseudo dipteral” bir tapınak olarak 
belirlenmiş olsa da, bu konuda belki bazı di-
ğer olasılıkları da irdelemek yerinde olacak-
tır. Yapının peristasis’inin sonradan eklendiği 
Güterbock’un gözleminin dışında, Krencker 
ve Schede’nin çizimlerindeki detaylardan da 
görülmektedir. Yapının güneybatı anta önü-
ne gelen pronaos’taki 4 numaralı sütun temeli 
ile anta duvarı temelleri birbirine sağlam taş 
bloklarla bağlanmıştır. Oysa peristasis’teki 
duvarların örgülerinin farklılığı yanında, 
Güterbock’un da değindiği gibi, bu duvarlar 
pronaos sütun temelleri ve cella temellerine 
yaslanmak dışında birbirinin içine giren bir 
bağlantı kurmamaktadır. Ayrıca ilginç olan 
nokta, Koşay kazılarında bulunmuş olan çok 
az sayıdaki korinth başlık, az sayıdaki sütun 
tamburu ve yayınlarda bahsedilmemiş bir 
attik-ion kaide parçası dışında, yapıdan başka 
hiçbir korinth başlığı veya sütuna ait eleman-
ların ele geçmemiş olmasıdır63. Sadece 
Bentderesi’ndeki Roma Dönemi su bendin-

                                                 
61  Bennett 2003a, 5.  
62  Ward-Perkins 1981, 279; Güterbock 1989, 156; Cooke 

1998, 26; Bennett 2003a, 5; Burrell 2004, 167.  
63  Krencker – Schede 1936, 8.  

de devşirme olarak kullanılmış bir tapınağa 
ait olabilecek bir adet korinth başlığı bilin-
mektedir64. Bunların başka yapılarda kulla-
nıldığı bile varsayılsa en azından kırık olarak 
bazı başlık parçalarının (eğer gerçekten 
peristasis’teki sütunlar tamamlandıysa) bu-
lunması gerekiyordu65. Bunun dışında 
peristasis temellerinde yer alan sütunların 
yerleşeceği andezit bloklar üzerinde sütun 
kaidelerinin oturacağı yüzeyin konturlarını 
belirleyen hassas referans çizgilerinin varlığı 
başka olasılıkları da akla getirmektedir (Res. 
5-6). 

Sütun kaidelerinin yerleştirilebilmesi 
için planlanmış bu andezit temel bloklarının 
hepsinin aynı kotta olmadığı, farklı yüksek-
liklere sahip olduğu görülür. Ancak alt kotta 
kalan altlıklarda dahi tapınağın üst seviyele-
rine koyulacak olan sütun kaidesinin yerleri, 
tapınağın planına uygun hassas ölçü siste-
mine göre yapılmış bu referans çizgileri ile 
belirlenmiştir. Dolayısıyla ileride tamamla-
nacak bir yapı için bırakıldığını düşündü-
ğümüz bu referans çizgileri büyük olasılıkla 
projenin devam etmesi halinde her zaman 
kaynak alınacak rehber çizgiler olarak bıra-
kılmıştı. Mitchell de Burrell gibi tapınağın 
bir pseudodipteros olarak tüm planının 
Augustus Dönemi’nde öngörülüp, tasarla-
nıp, tamamlandığını düşünmektedir66. An-
cak yukarda değindiğimiz detaylar düşünül-
düğünde, belki de tapınağın peristasis’inin 
hiçbir zaman tamamlanmamış olabileceği 
fikri de irdelenmelidir. Yukarıda da değindi-
ğimiz gibi yapıda bulunan üç başlık parçası, 
üç tambur ve bir kaide parçası da, büyük 
                                                 
64  Bkz. Roma Bendi. 
65  Eğer peristasis’teki sütunlar gerçekten tamamlanmışsa 

yapıyı çevreleyen 41 sütun olması gerekmektedir.  
66  Burrell 2004, 168; Bu makalenin hazırlık aşamasında bu 

düşüncesini benimle paylaşan S. Mitchell’e teşekkür 
ederim.  
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olasılıkla, yapının cella’sı ile birlikte tek pro-
jede tamamlanmış olan pronaos’taki dört sü-
tun ve opisthodomos’taki iki sütuna aitti. Yapı-
nın peristasis’indeki sütunların Bizans Döne-
mi’nde söküldüğü, kentin birçok yapısında 
olduğu gibi, surda veya kale yapısında kulla-
nıldığı da düşünülebilir. Ancak, kiliseye çev-
rilen Aphrodisias Aphrodite Tapınağı ve di-
ğer bazı peristasis’li tapınaklarda uygulandığı 
gibi, bu değişim sırasında peristasis sütunları-
nın neden insitu bırakılmadığı ve hatta neden 
krepidoma kaplamalarının bile sökülmüş ola-
bileceği sorusu da düşündürücüdür67.  

Tapınak kiliseye çevrildiğinde sadece 
büyük olasılıkla pronaos’taki sütunlar yerinde 
bırakılmıştı ancak opisthodomos’taki iki sütun 
apsis’in inşası için sökülmüştü. Yapının do-
ğusunda opisthodomos tarafından ele geçen 
başlık ve sütun tamburu büyük olasılıkla bu 
aşamada kenarda bırakılmış parçalar olabilir. 

Tapınağın peristasis’i ile ilgili bu sorular 
belki de burada yapılacak yeni kazılarla daha 
da açıklık kazanacaktır.  

Cella duvarlarında kullanılan mermerin 
cinsi ile Koşay tarafından bulunan korinth 
başlıklarının mermeri hemen hemen aynıdır. 
Bu da büyük olasılıkla cella duvarları ile baş-
lıkların ocakta aynı yerden ve aynı zamanda 
çıkarılmış ve aynı proje içinde yapılmış ola-
bileceğini düşündürmektedir68. 

Tapınağın tarihlendirilmesi üzerine çe-
şitli görüşler ileri sürülmüştür. 16. yy’dan iti-
baren tapınağı ziyaret etmiş seyyahların ver-
                                                 
67  Aphrodisias Aphrodite Tapınağı’nın kiliseye çevrilme-

sinden sonraki planı için bkz. Theodorescu 1990, 49-65, 
fig. 50; Smith – Raté 2000, 227-229, fig.7, 223, fig. 8. Bu 
tip uygulamalar için ayrıca bkz. Bayliss 2005, 45-47. 

68 Tapınağın mermerlerinin Kırşehir Kaman, Buzluk Dağ 
ve Aksaray Ortaköy civarından olabileceğini bildiren 
A.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Y. Ka-
ğan Kadıoglu’na burada teşekkür etmek isterim. Bu ko-
nuda daha kapsamlı bir araştırma devam etmektedir. 

dikleri ilk bilgilerdeki tarihlemeleri değer-
lendirme dışı tuttuğumuzda, bilimsel çalış-
malardan sonra önerilen tarihler genellikle 
M.Ö. 2. yy, Augustus Dönemi, Geç 
Augustus/Erken Tiberius, Tiberius ve 
Hadrian Dönem’leri gibi beş ayrı zaman di-
limi içinde yoğunlaşmaktadır. Yapının inşa-
sının Hellenistik Dönem ile ilişkilendirilme-
si Krencker ve Schede ile başlamıştır69. Ay-
rıca Lauter, Krencker ve Schede ile aynı gö-
rüşü paylaşarak yapıyı Hermogenes Dönemi 
içinde düşünür70. Koşay ise cella’nın 
Hellenistik, peristasis’in Augustus Dönemi 
olduğunu ima etmektedir71. Birçok araştır-
macı tapınağın cella’sındaki gerek yazıt ge-
rekse mimari stili göz önüne alarak yapıyı 
Augustus Dönemi’ne tarihlemektedir72. Bazı 
araştırmacılar yapıyı tapınaktaki Rahip Lis-
tesi ve res gestae Divi Augusti yazıtından yola 
çıkarak Geç Augustus-Erken Tiberius73 ve 
Tiberius74 Dönemi’nin içlerine tarihlemiş-
lerdir.  

Tapınağın kimin için yapılmış olduğu 
konusunda da değişik fikirler ortaya atılmış-
tır. Tapınağın batıya yönlendirilmesi yapının 
eski Anadolu geleneğinde bir tapınım için 
yapıldığının bir kanıtı olarak değerlendiril-

                                                 
69  Krencker – Schede 1936, 50 vd. Krencker ve 

Schede’nin bu konudaki argümanları yapıda 
Hermogenes modeli bir plan kullanılmış olması ve ya-
pının batıya yönlendirilmiş olmasıydı. Ayrıca bkz, 
Varinlioğlu 2002, 396.  

70  Lauter 1986, 186.  
71  Koşay 1939, 463.  
72  Wiegand 1937, 418-422; Boysal 1957, 131 vd., dn. 21; 

Heilmeyer 78 vd., Fittschen 1985, 309-315. Halfmann 
1986, 35-42; Waelkens 1986, 57 vd.; Rumscheid 1994, 
6;  

73  Mitchell 1986, 17-33; Güven 1998, 30 vd.; Varinlioğlu 
2002, 397vd. 

74  Hänlein-Schäfer 1985, 185-190, 289, lev. 40-45; 
Hänlein 1981, 511-513.  
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miş75 ve tapınağın esasen Kybele ve Men 
tapınımı için yapıldığı tapınak yakınında bu-
lunan bir yazıtla önerilmiştir76. Ancak bu gö-
rüşü paylaşmayan araştırmacılar da vardır77.  

Yapının mimari bezemesindeki bazı süs-
lemelerin Hellenistik özellikler göstermesi 
birçok araştırmacının aklını kurcalamıştır78. 
Tapınakta süslemelerin bazılarının 
Hellenistik tarzda yapılmış olması, olasılıkla 
yapının kâğıt üzerindeki çizim ve detayları-
nın Augustus’tan önce tasarlanmış olabile-
ceğini düşündürebilir. Bu plan ve çizimler 
büyük olasılıkla kentin arşivinde uzun süre 
beklemişti. Yani yapının yapım uygulama 
projesi, planları ve tüm detayları, kâğıt üze-
rinde, Augustus’tan önce yapılmıştı, ancak 
büyük olasılıkla finansal bazı sorunlardan 
dolayı gerçekleştirilemiyordu. Ayrıca tapına-
ğın ilk planlamasındaki amaç yerel kült olan 
Kybele ve Men’e tapınım için de olabilirdi, 
ancak tapınağın cella’sının inşaat fırsatı 
Augustus Dönemi’nde doğmuştu ve birçok 
detay ile projesi hazır olan tapınağın ilk aşa-
ması olan cella yapılmış, ancak peristasis’i 
Augustus Dönemi’nde belki de tamamlana-
mamıştı. Bu aşamada eski projedeki bazı 
süslemeler Hellenistik karakterde bırakılır-
ken diğerleri Roma İmparatorluk propagan-
dası kapsamında değerlendirilebilecek yeni 
bir anlayışta uygulandı. Olasılıkla araştırma-
cıları süslemeler konusunda çelişkiye düşü-
ren de bu durum olabilir. Örneğin cella du-
varlarında üst seviyede yer alan ranke frizin-

                                                 
75  Krencker – Schede 1936, 29-31, 42-44; Akurgal 1970, 

284-286; Tuchelt 1981, 167-186; Tuchelt 1983, 501-522. 
76  Varinlioğlu 1992, 36-43.  
77  Mitchell 1995, 103-111; Hänlein-Schäfer 1985, 13-15, 

185-190, 289-290; Halfmann 1986, 35-42; bu tartışmalar 
için bkz Cooke 1998, 33-34; Burrell 2004, 167; 
Varinlioğlu 2002, 397.  

78  Krencker – Schede 1936, 34 vd., Akurgal 1970, 283-
287; Erzen 1946, 94; Mitchell 1995, 103; Rumscheid 
1994, 6; Cooke 1998, 31-32; Bennett 2003a, 5.  

deki Victoria figürleri tanrısallaştırılmış 
Julius Caesar’ın Forum Romanum’daki ta-
pınağındaki uygulamaya çok yakındır79.  

Tapınağın yapımını kim üstlenmişti so-
rusu burada oldukça önemlidir. Bunu kesin 
olarak bilemiyoruz. Ancak büyük olasılıkla 
imparatorluktan gelen bir para yerine, yerel 
soylu ve idarecilerin halktan topladıkları 
vergiler ve kesintilerle tapınağın en azından 
cella’sının inşa ettirildiği düşünülebilir. Bunu 
imparator kültünü burada kabul ederek, im-
paratorluğa ve imparatora yakınlıklarını art-
tırmak, yapının yarım kalan aşamalarını ta-
mamlamak, kente imparatorluktan daha faz-
la para almak amacıyla yaptıkları düşünüle-
bilir80.  

Yapının yönlendirmesi de imparatorluk 
kültü ile ilgili diğer tapınaklardan farklı gö-
rülmektedir. Bunun nedeni belki de yapının 
yönlendirmesinin büyük olasılıkla Kybele ve 
Men kültü ile bağlantılı özel günlerdeki gü-
neş ve ayın doğuş ve batış açılarına göre ra-
hipler tarafından ayarlanmış olmasından 
kaynaklanıyordu. Bu durum da bize tapına-
ğın ilk planlanma aşamasında imparatorluk 
kültü için tasarlanmamış olabileceğini dü-
şündürmektedir. Ancak Augustus Döne-
mi’nde olasılıkla yerel yönetici ve elitler sa-
yesinde bilinçli olarak imparator kültü, ya-
vaş yavaş tapınakta uygulanmaya başlanmış 
ve kabul edilmişti.  

                                                 
79  Burrell 2004, 167.  
80  Bu inşaatın büyük olasılıkla tapınak rahipleri, boule üye-

leri, agonothetes’ler tarafından yürütüldüğü Bennett tara-
fından söylenmiştir. Bennett 2003a, 5. Ancak yapının 
inşaat masrafları değinilen görevliler tarafından karşı-
lansaydı bu hizmetlerin “Rahip Listesi” nde de görül-
mesi gerekirdi. Belkide Augustus Dönemi’nde tapına-
ğın yapımı için para verenlerin isimler yaptıkları bu 
hizmetler ile “Rahip Listesi” nin korunmamış en baş 
kısmında yer alıyordu. Rahip listesi’nin Augustus Dö-
nemi’nden itibaren başlamış olabileceğini Burrell bil-
dirmiştir. Burrell 2004, 167.  
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Tapınağın yönlendirilmesindeki bu açı-
nın imparatorluk kültü ile bağlantılı olan ta-
pınaklardan daha farklı olduğuna yukarıda 
değinmiştik. Örneğin Roma’daki Gaius 
Julius Caesar Tapınağı’nın yönü de benzer 
bir mantık içinde yapılmıştır. Ancak Gaius 
Julius Caesar’ın Forum Romanum’daki tapı-
nağı kuzeybatıya bakar ve doğu-batı yönüne 
göre kuzey-batıya yaklaşık 10-15 derecelik 
bir sapma gösterir. Bu açıyla tapınaklar 
Gaius Julius Caesar’ın doğum günü olan 13 
Temmuz’daki güneşin battığı noktaya bak-
maktadır81. Anadolu’da Erken İmparatorluk 
Dönemi’nden Augustus ve İmparatorluk 
kültü ile bağlantılı olan tapınakların bazıları-
nın yönlendirilmesi, yine kuzeybatıya doğru 
benzer bir sapma ile yapılmıştır. Ancak 
Anadolu’daki bu tapınakların bazılarının 
Oktavianus’un Augustus sıfatını aldığı 22 
Temmuz tarihindeki güneşin battığı noktaya 
yönlendiği görülmüştür82.  

Tapınağın temelleri hakkında 
Güterbock’un değindiği, peristasis ve cella te-
mellerinin birbirinden farklı dönemlerde ya-

                                                 
81  Gros 1976, 152-153.  
82  Bu durum Anadolu’daki bazı Augustus ve imparator 

kültü tapınaklarında da benzerdir. Yaptığımız ölçümler-
de bu tarihin 22 Temmuz, yani Oktavianus’un Augustus 
sıfatını aldığı tarihe de çok yakın olduğu görülmüştür. 
Özellikle Alexandria Troas’taki podyumlu tapınağın 
yönlendirmesi 22 Temmuz güneş batımına göre yapıl-
mıştır. Daha önceki yayınımızda 23 Eylül olarak verilen 
bu tarihin 22 Temmuz olarak düşünülmesi gerekir. Bkz. 
Görkay 2002, 232. Ayrıca Vitruvius’un tapınakların yön-
lendirmeleri ile ilgili verdiği bilgilerle de uyuşmaktadır. 
Vitruvius IV, 5.1. ayrıca bkz, McEwen 2003. Pisidia 
Atiokheia’sı: Tuchelt 1983, 501-522; Hänlein-Schäfer 
1985, 191-194; Mitchell – Waelkens 1998, 98, 134; 
Alexandreia Troas: Görkay 1999, 5-26; Görkay 2002, 
217-232; Aphrodisias: Smith – Ratté 1995, lev.1; Smith – 
Ratté 1997, 2, fig. 1; Görkay 2002, 232, burada tapına-
ğın yönlendirilmesinin Augustus’un doğum tarihi olan 
23 Eylül’deki güneş batım noktasına doğru yapıldığı ya-
zılmıştır, bunun 22 Temmuz olarak düzeltilmesi gerek-
mektedir; Kyrene Caesareum’u: Ward-Perkins 1981, 366-
367, fig. 239-240; Ephesos: Alzinger 1975, lev.23, fig. 40; 
Pessinius: Devreker – Waelkens 1984, plan 2.  

pıldığını gösteren gözlemi ve peristasis’in 
Augustus Dönemi’nde (ve belki daha sonra 
bile) tamamlanmamış olması ihtimali gerçek 
ise, olasılıkla Ankara Augustus Tapınağı’nın 
sadece cella’sı Augustus Dönemi’nde bitiril-
mişti ve yapı tetrastyl bir prostylos şeklindeki 
batı cephesi, in antis şeklindeki opisthodomos’u 
ile neredeyse amphistyl bir tapınak olarak 
kullanılıyordu. Bu dönemde yavaş yavaş 
imparator için bazı kutlamaların yapıldığı ve 
hatta imparator rahiplerinin hizmet verdiği, 
tapınaktaki Rahip Listesi’nden görülmekte-
dir. Araştırmacılar bu Rahip Listesi’ni baş-
langıç kısmı korunmadığından, Tiberius 
Dönemi rahipleri ile başlayan kısmından yo-
la çıkarak “Tiberius Dönemi Rahip Listesi” 
olarak adlandırmıştır83. Ancak Burrell bu lis-
tenin, tıpkı tapınağın Augustus Dönemi gi-
bi, Tiberius öncesi kısmının da var olması 
gerektiğini savunur84. Augustus’un ölümü 
ile Augustus’un ölümünden sonra yazdırılan 
res gestae Divi Augusti yazıtının Yunancası, 
büyük olasılıkla büyük bir hızla başlanan, 
ancak Augustus’un ölümü ile ikinci aşaması 
olan peristasis’e hiç başlanamayacağının ha-
berini verircesine, yarım kalmış cella duvarı-
na yazdırılmıştı. Yunanca metnin yazılacağı 
yerin seçimi de önemliydi. Bu yer dışarıdan 
tapınağın içine girmeye izni olmayan, ama 
tapınağın yapımı için vergilendirilmiş sıra-
dan Yunanların okuyabileceği bir yer olan 
tapınağın yan duvarıydı ve harflerin içi kır-
mızı boyalarla verilmişti. Tapınak yazıtı üze-
rine çalışmalarını sürdüren S. Mitchell’e gö-
re cella duvarları altın yaldızı andıran sarı bir 
boya ile boyanmıştı85. Bu boyanın kullanıl-
ması da belkide yarım kalmış yapının eksik-

                                                 
83  Bosch 1967, 35, no.51; Mitchell 1986, 17 vd.; Mitchell 

1995, 108.  
84  Burrell 2004, 167.  
85  S. Mitchell’e bu bilgiyi benimle paylaştığı için teşekkür 

ederim.  
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liğini örtecek, onu yarım haliyle biraz daha 
ihtişamlı gösterecek bir girişimdi. İçi kırmızı 
boyalı harflerle verilmiş yazıt, altın yaldızlı 
duvarlar üzerinde daha belirgin hale geliyor-
du. İmparator’un büyük olasılıkla bütün eya-
letlere yollattığı bu yazı, olasılıkla döneminin 
hesabını vererek, yapamadığı ve tamamla-
yamadığı işleri, başardıkları ile mazur göste-
recek kamusal bir açıklama niteliği şeklinde 
tapınağın duvarlarına yazdırıldı. Çünkü yerel 
idareciler ve elitler sayesinde tapınak bir an-
lamda Roma’yı, imparatorluğu ve imparator-
luk kültünü de sembolize eden bir yapı hali-
ne dönüştürülmüştü. 

Sonuç olarak tapınağın tarihi ve planı 
hakkındaki genel “uzlaşma” dışında, sadece 

si gereken bu görüşlerin gerçek olup olma-
dığını tapınakta yapılacak daha detaylı arkeo-
lojik çalışmalar ortaya çıkaracaktır.  

K.G. 

STADION86 

Ankyra antik kentinde bir stadion’un var-
lığı ile ilgili ipuçları kentte bulunan yazıtlar 
incelendiği zaman ortaya çıkmaktadır. Bun-
lardan ilki tam somut bir kanıt sunmasa da 
var olan stadion ile ilgili en erken epigrafik 
kanıt olarak değerlendirilebilir. Bu, Augustus 
ve Roma Tapınağı’nın kuzeybatı anta duvarı 
üzerinde yer alan “Rahip Listesi”’dir. Bu ya-
zıt bize Tiberius Dönemi’nde imparator kül-
tü için düzenlenen birçok etkinlik ve yarışma 
yanında atletik oyunların da düzenlendiği 
hakkında bilgi verir87. Yazıttaki listede yer 
                                                 
86  Bu konu ile ilgili geniş yayın için bkz. Görkay 2006, 247-

271.  
87  OGIS, no. 533; Krencker – Schede, 52-54; Bosch 1967, 

35, no. 51: VI.25; Robert 1971, 135, no. 86; Mitchell 
1995a, 108.  

alan dördüncü rahip Kral Amyntas’ın oğlu 
Pylaimenes zamanında (M.S. 22/23) özellik-
le agonistik oyunların da düzenlendiğini gö-
rüyoruz88. Ankyra’da M.S. 1. yy’da, impara-
torluk kültünün oluşması ile büyük olasılıkla 
Neron Dönemi’ne kadar erken bir dönem-
de89, yeni agonistik oyunlar düzenlenmeye 
başlanmıştı. Bu oyunlar “koinon oyunları” 
olarak adlandırılıyor, Ankyra ve Tavium’da 
dönüşümlü olarak düzenleniyordu. Bunun 
dışında başka merkezlerde bulunmuş olan 
yazıtlar da Ankyra’da agonistik oyunlara ka-
tılmış atletler ile ilgili bilgiler vermektedir. 
Örneğin, Aphrodisias’lı (Karia), T. Aelius 
Aurelius Menander, Ankyra’da erkekler 
pankratsyon’unu kazanmasından dolayı doğ-
duğu şehir olan Aphrodisias’ta onurlandı-
rılmıştı90. M.S. 3. yy’da Ankyra’da Augusteia 
– Augusteia Aktia – Megala Augusteia Aktia 
olarak adlandırılan oyunlar her dört yılda bir 
düzenlenmeye başlanmıştır91. Ayrıca 
Caracalla Dönemi’nde imparatorun sağlığı-
na kavuşması için kutsal Megala Asklepia 
Soteria – Isopythia Asklepia Soteria oyunları 
düzenlenmişti92 ve bu dönemde Ankyra’da 
uzun mesafe koşusu da yapılmıştı. Bu ko-
şunun gerçekleştiğini Aphrodisias’ta ele 
geçmiş başka bir yazıttan öğrenmekteyiz. 
Bu yazıta göre Artemidoros’un torunu 
Themistokles’in oğlu Marcus Aurelius 
(?)..us,’un yarışmayı Ankyra’da kazandığı 

                                                 
88  Bosch 1967, 35, no. 51; Robert 1971, 135, no. 86; 

Mitchell 1995, 108.  
89  SEG XIV, no. 613 (Ancyra ?); Moretti 1953, 174-179, 

no. 65; Deininger 1965, 61, 64, 66, 68. Mitchell 1995, 
112, dn. 84 ve 219.  

90  Roueché 1993, 230, 233 (91, 45), 234-235 (92, 2).  
91  Bosch 1967, 346 vd. Bosch bu oyunların en erken 

Augustus Dönemi’nde de düzenlenmiş olabileceğine 
değinir, Bosch 347; Robert 1960, 350 vd., 367; Mitchell 
1995, 111, dn. 71, 224, dn. 184.  

92  Mitchell 1977, 75, no. 8, SEG 27 (1977) no. 844.  

marjinal bir “olasılık” olarak değerlendirilme-“ ”
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bildirilmiştir93. Ayrıca Ankyra’da ele geçmiş 
bir diğer yazıt Hadrian Dönemi’nden bir 
agonothetes ile ilgilidir94. Agonistik oyunlar dı-
şında düzenlendiğini bildiğimiz gladyatör ve 
vahşi hayvan mücadeleleri belli bir dönemde 
söz konusu stadion’da yapılmış da olabilir95. 
Yazıtlar dışında Ankyra’da basılmış Isopythia 
Asklepia Soteria, Actia ve Pythia oyunları ile 
ilgili agonistik sikkeler bulunmaktadır96. 

Ankyra’da bir stadion’un varlığından 
bahsettiğini düşünebileceğimiz seyyah 1813 
yılında Ankara’ya gelen J. M. Kinneir’dir. 
Kinneir, İzmir Kapısı’ndan çıkarak dışarıdan 
suru takip ederek yaptığı at üzerindeki kısa 
gezisinde, İstanbul Kapısı’na varmadan bir 
amphitiyatro olabilecek bir yapıdan bahse-
der97. Ancak burada, Kinneir’in tarifinden 
bu yapının Roma Hamamları da olabileceği 
anlaşılmaktadır98 (Res. 7)99. 

Antik Ankyra’nın stadion’u ile ilgili arke-
olojik buluntuların bazıları bugün Roma 
Hamamları’nın batısındaki yamacın kenarına 
yığılmış halde bulunmaktadır (Res. 8-9). 
2006 yılında yayımlanan bu konudaki maka-
lenin ana konusunu oluşturan bu buluntular 
kentin stadion’una ait andezitten yapılmış 
oturma sıralarıdır100 (Çiz. 1). Oturma sırala-
rından bir tanesi üzerinde bir topos yazıtının 
bir kısmı korunmuştur101. Birçok alternatif 
ile tamamlanabilecek bu topos yazıtı büyük 

                                                 
93  Robert 1960, 358; Roueché 1993, 198 vd., no. 10; 

Gagniers et al. 1969, 293-294.  
94  Mitchell 1995, 220.  
95  Görkay 2006, 243 vd.  
96  Görkay 2006, 243 vd. ayrıca bkz. Arslan 2004, 150 vd.  
97  Kinneir 1818, 104 vd. 
98  Görkay 2006, 262. 
99  Bu gravür ters negatif düşünüldüğünde Ankara’nın ger-

çek görüntüsünü vermektedir. Şimdiye kadar yayınlarda 
gravürün üzerindeki “Angora” yazısına göre basılıp yan-
lış yorumlanmıştır.  

100  Görkay 2006, 247-271.  
101  Görkay 2006, 252 vd.  

olasılıkla Ankyra phyle’lerinden Klaudia 
Athenaea’ya stadion’da yer ayıran bir yazıttı102. 
Bu oturma sıralarının tam olarak nereden 
geldiği konusunda yeterli bir bilgi yoktur. 
Sadece Anadolu Medeniyetleri Müzesi tara-
fından hamamın güneybatısında yapılan ka-
zıda rastlanılan kentin M.S. 3. yy surunda iki 
bloğun ters konularak kullanılmış olmasın-
dan yola çıkarak, bu oturma sıralarının M.S. 
3. yy’daki sur yapısında orijinal yerlerinden 
sökülerek kullanıldığı varsayımını ortaya 
atmıştık103. 2007 yılında müze arşivlerinde 
ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü arşivlerinde yürüttüğümüz çalışma-
larda gerçekten bu tahminimizin doğru ol-
duğunu kanıtlayan belge ve fotoğraflara 
ulaştık. Arşivlerde elde ettiğimiz bilgi ve 
belgeler çerçevesinde oturma sıralarının bü-
yük bir çoğunluğunun kentin M.S. 3. yy du-
varında tekrar kullanıldığı anlaşılmıştır.  

M.S. 3. yy surunun en iyi korunduğu 
yer, Fuat Börekçi Caddesi’ndeki Rüzgârlı İş 
Merkezi ve Otoparkı inşaatında 10.09.1999 
tarihinde ortaya çıkarılan kentin batı suruy-
du. Ortaya çıkarılan sur 2,60-2,80 m genişli-
ğindeydi ve görülebilir kısmı 21,60 m uzun-
luğundaydı. Surun bu kesimi İşhanı’nın al-
tında bir odada koruma altına alınmıştır. 
Arşivlerdeki fotoğraflarda oturma sıralarının 
bazılarının Roma Hamamı’ndaki oturma sı-
raları ile aynı tarzda klimakes detaylarına sa-
hip olduğu görülür. Surun alt kotunda kul-
lanılan oturma sıralarının alt kısımlarında 
görülen farklı profilli bloklara, hamamdaki 
oturma sıralarının bazılarında da rastlan-

                                                 
102  Birçok alternatif tamamlamanın mümkün olduğu bu 

yazıtta S. Mitchell phyle adının daha olası olduğu fikrini 
benimle paylaşmıştır. Kendisine burada teşekkür ede-
rim. Ayrıca kendisi bu oturma sıraları üzerinde yeni 
topos yazıtları da bulmuştur.  

103  Görkay 2006, 248. 
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maktadır.104 Burada yer alan oturma sıraları-
nın çoğu andezittir ve yükseklikleri 43-44 
cm arasında değişmektedir. Ancak buradaki 
oturma sıraları üzerinde detaylı bir çalışma 
mümkün olmamıştır. Bu nedenle surda yer 
alan oturma sıraları üzerinde de başka topos 
yazıtlarının varlığı konusunda bilgi sahibi 
değiliz. Kazıda yapılan krokiden surun bu 
kesiminde üst seviyede en az 19 adet oturma 
bloğu parçasının çizildiği ve kaydedildiği an-
laşılmaktadır (Res. 54-56). 

Surda kullanılmış oturma sıralarının gö-
rülüğü bir diğer kazı alanı Fuat Börekçi 
Caddesi’nin hemen kuzeyinde Başbakanlık 
Basımevi’nin bulunduğu binanın batı kesi-
midir. Bostancı Mahallesi olarak geçen bu 
alanda 12.07.1985 yılında, binanın inşaat ka-
zısı sırasında, M.S. 3. yy surunun büyük ola-
sılıkla D. French tarafından gösterilmiş ken-
tin Klaudiopolis-Nikeae kapısının bulundu-
ğu kesimi ortaya çıkarılmıştır105. Surun bü-
yük olasılıkla hemen kapının yanında bir ku-
le yaptığı burada oluşmuş köşeden anlaşılır. 
Surun bu kesiminde alt kotlarda yan yana 
ters konmuş düz oturma sıraları bulunmak-
tadır (Res. 51-53). Roma Hamamları’nda yı-
ğınlar halinde bulunan oturma sıraları ile 
Başbakanlık Basımevi’nde bulunan surdan 
çıkan oturma sıralarının aynı olup olmadığı 
bilinmemektedir. Ancak en azından arşiv fo-
toğraflarından görüldüğü kadarı ile Başba-
kanlık Basımevi’nde bulunan oturma sırala-
rında klimakes’ler görülmemektedir.  

Oturma sırasına rastlanılan bir diğer 
nokta Ulus’ta bugünkü Turist Otel’in batı 
bitişiğindeki arsadır. 13 - 20 Nisan 1950 ta-
rihleri arasında, o zamanlar Ali Karaaydın 
arsası olarak bilinen bu alanda, Ilgaz Kereste 
                                                 
104  Bu suru gören ve bu bilgiyi veren meslektaşım M. 

Kadıoğlu’na teşekkür ederim. 
105  French 2003, 40, fig. 3.  

Tecimevi sahibi Mehmet Asmaz tarafından 
yaptırılan inşaat kazısı sırasında doğu-batı 
yönlü bir duvar ortaya çıkarılmıştır106 (Çiz. 
18). Ankara Anadolu Medeniyetleri Müze-
si’nden Arkeolog Sevim Sarı tarafından bu 
kazı ile ilgili tutulan raporda birbirine paralel 
iki duvardan bahsedilmektedir107. Bu duvar-
lardan birinde iri blok taşların kullanıldığı 
söylenmektedir. Ancak bu rapor üzerine ka-
zı alanına N. Fıratlı ile birlikte giden M. 
Akok, bu duvarlarla birlikte tiyatro oturma 
sıralarından bahsetmektedir. Büyük bir ola-
sılıkla S. Sarı’nın duvar içinde gördüğü bü-
yük blok taşların Akok ve Fıratlı tarafından 
incelenmesinden sonra oturma sıraları ol-
duğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu duvar, 
Vincke’nin planı göz önüne alındığında yak-
laşık olarak 1604-1607 tarihleri arasında ya-
pılan şehir surunun geçtiği güzergâha ya-
kındır. Ancak bulunan duvar ile bu 17. yy 
surunun yönleri birbirini tutmamaktadır. 
Ayrıca yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili 
Arkeolog Sevim Sarı’nın raporunda verilen 
ölçüler ve bilgiler bu duvarın bir sura ait 
olmadığını göstermektedir108.  

Acaba bu oturma sıraları M.S. 3. yy su-
runda olduğu gibi 17. yy surunda da yapı 
malzemesi olarak mı kullanılmıştı109? Şu an-
daki bilgilerimiz ne yazık ki bunu net olarak 
cevaplayacak durumda değildir. Ayrıca ne S. 
Sarı ne de M. Akok’un raporunda oturma 
sıralarının bulunduğu duvarda nasıl kulla-
nıldığı konusunda da kesin bir açıklama bu-
lunmaktadır. Ancak hem bu alanda, hem de 
bu alanın batısında kalan M.S. 3. yy surunda 

                                                 
106  Arkeolog Sevim Sarı’nın 20.04.1950 tarihli raporu ve 

M. Akok’un tarihsiz raporu.  
107  Bkz. M.S. 3 yy Suru. 
108  Bkz. M.S. 3 yy Suru.  
109  Ankara’nın 17. yy surunda da birçok devşirme kullanıl-

dığı seyyahlar tarafından anlatılmaktadır. Bkz. Eyice 
1971, 68, vd.  
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oturma sıralarına yoğun olarak rastlanması, 
olası stadion’un büyük hamamın güney kesi-
mindeki bu alanda olabileceğini düşündür-
mektedir. Diğer yandan hamam ve sütunlu 
caddenin kuzeyinde kalan, bugün Demir ve 
Çelik Caddeleri’nin olduğu, Yiba Çarşısı’nın 
arkasındaki düzlük, stadion için oldukça uy-
gun bir arazi olarak düşünülebilir110.  

Bazı araştırmacılar büyük hamamın 
palaestra’sının aynı zamanda dini bazı festival 
ve kutlamalarda toplanma yeri olarak tasar-
landığını bildirmektedir111. Özellikle 
Caracalla Dönemi’nde yapılan Megala 
Asklepia Soteria agonistik oyunlarında 
palaestra’da toplanan kalabalığın buradan da 
güneyde yer alan kapıdan stadion’a geçtiği 
düşünülebilir. Anadolu’da stadion ve hamam-
ların birbirleriyle ilişkilendirildiği örnekler bi-
linmektedir112. Bu durumda Ankyra 
stadion’unun yeri, kesin belli olmasa da Ha-
mam’lar ile ilişkili olduğu düşünülebilir.  

Stadion’un tarihi konusunda da kesin bir 
bilgimiz bulunmamaktadır. Ancak eldeki ve-
rilere göre büyük bir olasılıkla M.S. 1. yy’da 
inşa edilmiş olabilir113. Eğer Ankyra’da varlı-
ğı bilinen Polyeidos gymnasium’u bugün bili-
nen büyük hamamların bulunduğu yerde 
ise114, gymnasium ile stadion’un M.S. 1. yy’dan 
beri birbirine yakın yerler olduğu da düşünü-
lebilir. Benzer bir örnek olarak 
Aphrodisias’taki stadion’un yanında jeofizik 
çalışmalarla tespit edilen ve kentin 

                                                 
110  Görkay 2006, 261.  
111  Dolunay 1941, 264; Erzen 1946, 99; Akok 1968, 13; 

Cooke 1998, 55.  
112  Delorme 1960, 444 vd. Nysa: von Diest 1913, lev. 6; 

Laodikeia am Lykos: Corsten 1997, 51, no. 15; 
Schorndorfer 1997, fig. 81-82; Sperti 2000, fig. 17; 
Miletos: Gerkan 1921, 2, fig. 1; Priene: Rumscheid 1998, 
195, vd.; Tlos: Wurster 1976, 28, fig. 2, 30, fig. 30; 
Aphrodisias: Welch 1998, 556, dn. 22.  

113  Görkay 2006, 268.  
114  Bkz. Büyük Hamam.  

gymnasium’u olduğu düşünülen yapı verilebi-
lir115. Hem Ankyra, hem de Aphrodisias ör-
neklerinde stadion ve gymnasium yapılarının, 
M.S. 1. yy içinde, kent merkezinin biraz dı-
şında tasarlandığı görülür116. Bu nedenle 
“Rahip Listesi”nde geçen agonistik oyunlar, 
kent merkezinden biraz uzak olsa da, henüz 
taş bir yapı şeklini almamış stadion’un bu-
lunduğu alanda gerçekleştirilmiş de olabi-
lir117. Stadion’un birkaç farklı aşamada ta-
mamlanmış olabileceği de düşünülebilir. 
Rüzgârlı İş Merkezi ve Otoparkı inşaatında 
ortaya çıkarılan surda kullanılmış oturma sı-
ralarında görülen farklı profiller bunu da ak-
la getirmektedir. Ayrıca Hamam kazılarında 
M.S. 3. yy surunda kullanılmış olarak bu-
lunmuş kireçtaşı oturma sıralarının da (Res. 
58-60) stadion’a ait ve yapıda iki farklı mal-
zemeden oturma sırası şeklinde kullanılmış 
olabileceği de akla gelmektedir118. Eğer du-
rum gerçekten böyleyse, belki de stadion’da 
farklı dönemlerde farklı malzemeden eklen-
tiler de yapılmıştı. Bu büyük olasılıkla koinon 
oyunlarının başladığı dönemde artan izleyici 
sayısı nedeniyle kapasitenin arttırılması ile 
bağlantılı olabileceği gibi, Caracalla Döne-
mi’ndeki agonistik oyunlar zamanında ben-
zer bir ihtiyaçtan doğmuş bir uygulama da 
olabilir.  

K.G. 

 

 

                                                 
115  Welch 1998, 556, dn. 22.  
116  Welch 1998, 547 vd.; Smith – Ratté 1995, lev. 1; Smith 

– Ratté 1997, 2, fig. 1.  
117  Görkay 2006, 256 vd.  
118 M. Kadıoğlu’na bu düşüncesini benimle paylaştığı için 

teşekkür ederim.  
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TİYATRO 

19. yüzyılın ikinci yarısında çevrede gör-
düğü blokların bir tiyatroya ait olabileceğin-
den ilk kez G. Perrot ile E. Guillaume119 söz 
etmiş olsalar da yapının keşfi ancak 1982 yı-
lında gerçekleşmiştir. 1982 yılında bir temel 
kazısı sırasında kalıntılarına rastlanan tiyat-
ronun kazısı, 1982-1986 yılları arasında An-
kara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fa-
kültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğre-
tim üyelerinin bilimsel danışmanlığı ve Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarının ka-
tılımı ile gerçekleştirilmiş ve yapı kısmen or-
taya çıkarılabilmiştir120 (Res. 10-11). Tiyatro-
nun kuzeybatı analemma duvarı ile sahne bi-
nasının batısı hala toprak altında gün yüzüne 
çıkarılmayı beklemektedir. 

Proje kapsamında antik kentin diğer ya-
pıları gibi tiyatrosu da tekrar ele alınmış, 
kısmi temizlik çalışmalarından sonra121 yapı-
da yeni ölçümler gerçekleştirilmiş ve yeni bir 

                                                 
119  Perrot – Guillaume 1872, 156; Her ne kadar W. J. 

Hamilton, 19. yüzyılın ilk yarısında çevrede gördüğü 
blokların bir tiyatroya ait olduğunu bildirmiş olsa da, söz 
konusu antik kent Galatia Bölgesi’ndeki Ankyra (Anka-
ra) değil Phrygia’da Abaeitis Bölgesi’ndeki Ankyra’dır: 
Hamilton 1842, 126; Phrygia’da Abaeitis Bölgesi’ndeki 
Ankyra (Kiliseköy) için bkz. Strabon, 12.7,11 (C 576); 
Magie 1950, 782, dn. 2. 

120 Tiyatro’da sürdürülen kazılar hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. Bayburtluoğlu 1987, 9 vd. res. 1-23; genel olarak ti-
yatro için bkz. İdil 1993, 23; Isler 1994, 362; Chase 
2002, 24; Bennett 2003a, 5 vd; Bennett 2003b, 37; 
Akpolat – Eser 2004, 114-115 res. 40; Kadıoğlu 2004, 
123 vd.; Aydın ve diğ. 2005, 90. 

121  Antik tiyatroda sürdürülen temizlik çalışmaları T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
Müdürlüğü’nün izinleri ve Ankara Üniversitesi, Bilimsel 
Araştırmalar Proje Müdürlüğü ile Ankara Ticaret Oda-
sı’nın maddi katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Verdikleri 
destekten dolayı söz konusu kurumlara ve kurum yöne-
ticilerine çok teşekkür ederiz.  

restitüsyon (yeniden kurma) önerisi sunul-
muştur 122 (Plan 1; Çiz. 2). 

Tiyatro olarak tanımlanan yapı, 
Augustus ve Roma Tapınağı’nın güneydo-
ğusunda, Ankara Kalesi’nin Bent Deresi’ne 
bakan kuzeybatı yamacında yer almakta-
dır123 (Plan 1). Yaklaşık 50,00 x 43,50 m öl-
çülerindeki bu yapı, cavea, orkestra, 
proskenion ve büyük olasılıkla iki katlı scaenae 
frons ile birlikte sahne binasından oluşmakta 
idi. Olasılıkla iki bölümden (alt ve üst) olu-
şan cavea doğal bir tepe yamacına ana kaya 
tıraşlanarak inşa edilmiştir. Kuzeydoğu 
analemma duvarının ana kayaya yaslandığı 
alan Roma betonu ile desteklenmiştir124. 
Günümüze kadar sadece alt cavea’nın temeli 
koruna gelmiştir. Her iki cavea’yı birbirinden 
ayıran diazoma’ya ait olabilecek andezit blok-
lar, kuzeydoğu parodos’un üst kısmında hala 
kısmen görülebilmektedir (Çiz. 2; Res. 11).  

23° kuzeybatı yönünde yamaca yerleşti-
rilmiş olan tiyatronun, vadiden (Hatip Çayı) 
gelecek olan hava dolaşımına açık olması 
hem topografik hem de klimatik açıdan 
Vitruvius’un tiyatro inşası için öngördüğü 
kurallara125 uygun olarak yapıldığını göster-
mektedir. 

Yarım daireden daha büyük D-biçimli 
bir plana sahip olan cavea, üç merdiven sırası 
ile (klimakes/scalaria) dört bölüme 

                                                 
122  Bu çalışmaya ilişkin ön rapor için bkz. Kadıoğlu 2004, 

123-140. 
123  Antik tiyatro 2263 ada 5, 6, 7, 11 ve 14 no’lu parseller-

de Hisar Parkı Caddesi ile Pınar Sokak arasında kalan 
eski Berlin Oteli (bugünkü Öğretmeler Evi) bitişiğin-
deki alanda yer almaktadır.  

124  Antik tiyatroda 24 Ekim 2004 tarihinde tespit ettiğimiz 
kaçak kazı çukuru bu kireç harçlı duvarın nasıl acıma-
sızca tahrip edildiğini açıkça göstermektedir.  

125  Tiyatro inşa alanının seçimi üzerine bkz. Vitruvius V, 3. 
1-8; V, 6, 8.1. 
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(kerkides/cunei) ayrılmıştır126. Analemmata’ya 
birleşen dilimlerin (cunei) belirli bir bölümü 
Aspendos127, Limyra128, Nysa129 ve Perge130 
tiyatrolarında olduğu gibi her iki tarafta da 
parodos tonozları üzerine inşa edilmiştir131 
(Çiz. 2; Res. 12, 14). Oturma sıralarının ta-
mamı ile bunların alt yapıları tamamen tah-
rip olmuştur. Alt cavea’da olasılıkla 10, üst 
cavea’da 18, toplam 28 oturma sırası yer al-
makta idi. Üst cavea’nın bitiminde yer alan 
olası ikinci diazoma’dan hiçbir kalıntı günü-
müze ulaşmamıştır.  

Kazı çalışmaları sırasında tek bir in situ 
oturma sırası bloğu bulunamamasına rağ-
men biri kırık, diğeri sağlam olmak üzere 
0,41 m yüksekliğinde iki adet andezit blok 
tespit edilmiştir132. Ancak günümüzde bu iki 
bloğun nerede olduğunun bilinmeyişi, bloğa 
ait fotoğraf ve çizimlerin yayınlanmamış 
oluşu, büyük ölçüde Ankara dış surunda ya-
pı malzemesi olarak kullanılan bu oturma 
basamaklarının133 ancak yüksekliklerinin kar-
şılaştırılmasıyla tiyatroya ait olabilecekleri ile-
ri sürülebilmektedir (Çiz. 3a-b). Çünkü M.S. 
3. yüzyıl surunda kullanılan oturma blokları 
hem yükseklikleri hem profilleri hem de 

                                                 
126  Kazı raporunda cavea’nın beş merdiven sırası ile dört bö-

lüme ayrıldığı belirtilse de tarafımızdan sürdürülen te-
mizlik çalışmalarında ancak üç merdiven sırası tespit 
edilebilmiştir. Krş. Bayburtluoğlu 1987, 12; Kadıoğlu 
2004, 124. 

127  Lanckoronski 1890, 103 vd. lev. 21, 24. 
128  Bernardi Ferrero 1969, 155 vd. res. 216, 219-223, lev. 

25; Isler 1994, 415; Dinstl – Knoblauch 1993, 102-105, 
res. 41-43; Türkçesi ae. 1999, 100-104; Sear 2006, 369, 
plan 388; genel bibliyografya için bkz. Kadıoğlu 2006, 
371. 

129  Kadıoğlu 2006, 12 vd. lev. 2,2; 3,1; 8,2 Beil. 1. 
130  İnan ve diğ. 2000, 286 vd. res.3.  
131  Bayburtluoğlu 1987, 12. 
132  Bayburtluoğlu 1987, 12.  
133  Bayburtluoğlu 1987, 12; Kökdemir 2003, 24 vd. res. 6. 

Tablo 1; yapılan bu çalışmada dış ve iç surda toplam 27 
oturma basmak bloğu tespit edilmiştir. 

malzeme açısından birbirlerinden farklılık 
göstermektedir134 (Çiz. 1). 

Ankyra tiyatrosu Anadolu tiyatroları ile 
karşılaştırıldığında yaklaşık 54 m cavea çapıy-
la Rhodiapolis135 tiyatrosu gibi (41,5 m), kü-
çük tiyatrolar grubuna girer. Anadolu’da 95-
105 m cavea çaplı tiyatrolar, yaklaşık 7.000 - 
10.000 kişi kapasitelidir136. Dolayısıyla 
Ankyra tiyatrosu için daha önce önerilen 
10.000 – 15.000 kişilik oturma kapasitesi137 
doğru sayıyı yansıtmamaktadır. 

Analemmata, kenarları iyi işlenmiş orta 
kısmı çıkıntı yapan andezit bloklardan 
pseudo-izodomik138 tarzda inşa edilmiştir (Çiz. 
5a-c; Res. 12-14). İç mekân duvarlarında yi-
ne aynı tür olmak üzere tam pseudo-izodomik 
örgü sistemine uymayan bir örgü ile karşıla-
şılır. Ankyra tiyatrosunda hem analemmata 
hem de parodos tonozları, kesme andezit 
blokların kırlangıçkuyruğu kenetlerle tuttu-
rulmasıyla inşa edilmiştir. 

Analemma duvarı, kuzeydoğuda ve gü-
neybatıda birer tonozlu girişle (parodos) bö-
lünmüştür (Çiz. 2). Üstü kapalı olan bu ge-
çitler (parodoi), seyircilerin yapının dışından 
orkestraya ve dolayısıyla cavea’daki yerlerine 
geçmelerini sağlıyordu. Böyle üstü kapalı 
parodos’lar, ilk kez M. Ö. erken 2. yüzyılda 
Menderes Magnesiası139 tiyatrosunda karşı-
mıza çıkar. Roma İmparatorluk Döne-
mi’nde, kesme taş bloklarla inşa edilen üstü 
kapalı tonozlu girişlerin Anadolu-Roma tipli 

                                                 
134  Krş. Kadıoğlu 2004, 124 vd. Çiz. 2-3, res. 5-6. 
135  Bernardi Ferrero 1969, 173 vd. lev. 27; Isler 1994, 491; 

Sear 2006, 374. 
136  Kadıoğlu 2006, 14, Tablo. 1. 
137  Bennett 2003b, 37 (suggesting a seating capacity of 

some 10-15.000, with four separate access stairways). 
138  Genel olarak krş. Vitruvius II, 8.6 res. 5,2; Martin 1965, 

res. 182; Orlandos 1968, 147 vd. 152 res. 165,4; Müller-
Wiener 1988, 68. res. 29,4; Ginouvès 1992, 33 vd. lev. 
16,9; Adam 1994, 110 res. 146. 

139  Dörpfeld 1894, lev. 1 ve 3, 2. 
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tiyatrolarda da genel olarak kullanıldığı gö-
rülmektedir140. Benzer bir çözüm Limyra141 
ve Nysa142 tiyatrosu girişlerinde de uygulan-
mıştır.  

Yapının dışından, yani kuzeybatıdan, 
cavea’ya ulaşabilmek için, biri geçiş holü diğe-
ri ise parodos olmak üzere iki tonozlu mekânı 
kullanmak gerekmektedir. Cavea’nın kanatla-
rı, bu tonozlu geçişler üzerinde de devam 
ederek analemma duvarına birleşmektedir. 
Hem geçiş holü tonozunun, hem de parodos 
tonozunun cavea’nın eğimine uygun olarak 
orkestraya doğru eğimli yapılmış olması bu 
tonozların aynı zamanda oturma sıralarına 
bir alt yapı oluşturmuş olduklarını göster-
mektedir (Çiz. 2, 6; Res. 10-12, 14). Böyle-
likle cavea ile sahne binası birleştirilmiştir. 
Limyra tiyatrosunun (M.Ö. 1. yüzyılın ilk ya-
rısı)143 üstü kapalı parodos’ları ile tonozlar 
üzerinde devam eden oturma basamakları 
Ankyra tiyatrosu için iyi bir karşılaştırma ör-
neği sunar. M.S. 3. yüzyılın ilk yarısına tarih-
lenen Kibyra Bouleuterion’u144, plan bakımın-
dan Ankyra tiyatrosu ile yakın benzerlik gös-
terir. 

Yarım daireden daha büyük olan cavea’sı 
ile Ankyra tiyatrosunun orkestra çapı, yakla-
şık 12 m’dir. 1,22 m derinliğinde ölçülebilen 
orkestra çukurunu, kesme gri-beyaz kireçtaşı 
bloklarla inşa edilmiş bir duvar çevrelemek-
tedir (Res. 11, 16). İyi işçilikle yapılmış bu 
kireçtaşı bloklar, profilli bir kaide (toikhobat) 
üzerinde yükselmektedir (Çiz. 4). 
Toikhobat’ın başlangıç profili, geç dönem 

                                                 
140  Bernardi Ferrero 1974, 61 vd.; Isler 1999, 685. 
141  Knoblauch 1993, 142. 
142  Bernardi Ferrero 1970, 117 res. 110, lev. 21; Isler 1999, 

685 vd.; Kadıoğlu 2006, 12 vd. lev. 2,2; 3,1; 8,2 Beil. 1. 
143  Knoblauch 1993, 142 dn. 5. Genel bibliografya için bkz. 

Kadıoğlu 2006, 371. 
144  Bernardi Ferrero 1966, 27 vd. lev. 9-11; Balty 1991, 519 

vd. res. 254; Isler 1994b, 435. 

opus sectile döşemenin alttaki erken döşeme-
nin üzerine yapılmış olması nedeniyle belge-
lenememiştir. İki farklı motifin görüldüğü 
bu opus sectile döşeme olasılıkla M.S. 5./6. 
yüzyılda yapılmış olmalıdır (Çiz. 2; Res. 15-
16).  

Korunmuş olan pulpitum duvarı, çok 
daha geç dönemde eski pulpitum yıkılarak 
yapılmış olmalıdır. Harçlı tuğla örgü ile ya-
pılan bu duvar, her iki taraftan (kuzeydoğu 
ve güneybatı) dört basamaklı birer merdi-
venle bölünmüştür. Bu merdivenler, orkest-
radan pulpitum üzerine geçişi sağlamaktaydı. 
Pulputim yüksekliği, orkestra opus sectile taban 
seviyesinden kuzeydoğuda yer alan kireçtaşı 
orthostad’ın üst kısmına kadar yaklaşık olarak 
1,22 m’dir. Scaenae frons podyumlarının otur-
duğu temelin üst kısmından ölçüldüğünde 
de aşağı yukarı aynı yüksekliğe ulaşılmakta-
dır. Dolayısıyla pulpitum yüksekliği 1,22 m 
civarında olmalıdır. Vitruvius, Roma tiyat-
rosu bahsinde, pulpitum’un Yunan tiyatrola-
rında daha derin olması gerektiğini ve 
pulpitum yüksekliğinin orkestrada oturanların 
sahnedeki tüm oyuncuları izleyebilmeleri 
için de 5 ayaktan (1,47 m) daha yüksek ol-
maması gerektiğini bildirmektedir145. 
Hellenistik kökenli Anadolu tiyatroları 
proskenion yükseklikleri, genelde 8 ile 10 
Roma Ayağı (yaklaşık 2,35 m - 2,94 m) ara-
sında değişmektedir146. Ankyra tiyatrosu 
1,22 m (yaklaşık 4 ayak) pulpitum yüksekliği 
ile Vitruvius’un öngördüğü Roma tiyatrosu 
pulpitum yüksekliğine uyar ve böylelikle As-
pendos tiyatrosu gibi Anadolu Roma tiyat-
roları içerisinde yerini alır. 

Ankyra tiyatrosu, çoğu Anadolu tiyat-
rosunda olduğu gibi Hellenistik bir tiyatro-
                                                 
145  Vitruvius V, 6.2. 
146  Sahne yüksekliği için bkz. Bulle 1928, 299; Fiechter 

1914, 60. 90 vd. 
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nun devamı değil, başlı başına yeni bir Roma 
Dönemi yapısı olarak belirtilmesine rağ-
men147 tamamen Roma’ya özgü planda inşa 
edilmemiştir. Cavea’nın yarım daireyi aşan bir 
planda oluşu, cavea’nın doğal bir yamaca yas-
lanması ve scaenae frons’un Anadolu tipinde 
inşa edilmiş olması Roma geleneğinden ayrı-
lan yönleridir. Bu özellikleriyle Ankyra tiyat-
rosu hem Vitruvius’un belirttiği Roma Tiyat-
rosu148 hem de Anadolu-Roma tiyatrosu 
özellikleri taşımaktadır. Anadolu-Roma ti-
yatrosu için yarım daireden daha büyük bir 
cavea, yüksek bir proskenion ve düz devam 
eden scaenae frons (Anadolu tipi) karakteristik 
özelliklerdir149.  

Cavea’ya kuzeybatıdan birleşen sahne 
binası, 7,75 m genişliğinde ve 30,00 m uzun-
luğunda dikdörtgen planlı bir yapıdır. Sahne 
binasının sadece alt katına ait (depo katı) 
temel blokları günümüze kadar koruna gel-
miştir. Tiyatronun diğer bölümlerinde oldu-
ğu gibi sahne binası da çok iyi işçilikle ortası 
çıkıntılı, kenarları işli büyük andezit bloklarla 
inşa edilmiştir. Duvar kalınlığı 1,15 ile 1,60 
m arasında değişmektedir. Sahne binasının 
bodrum katının tavanını yani sahne binasına 
ait ilk katın tabanını, çok büyük bir olasılıkla 
ahşap bir konstrüksiyon taşımaktaydı. Sahne 
binasının kuzeybatı duvarında, birinci kat 
seviyesinde yer alan büyük dikdörtgen ahşap 
kiriş yuvaları bunu açıkça göstermektedir.  

Sahne binasının, düz devam eden ön 
duvarı, Anadolu geleneğinde kabul edildiği 
gibi üç kapıyla değil150, beş kapıyla pulpitum’a 
açılmaktadır151. Vitruvius’a göre152 Roma ti-
yatrosuna ait sahne binasının uzunluğu or-

                                                 
147  Bayburtluoğlu 1987, 16; Güven 2001, 113. 
148  Vitruvius VI, 6.1-9. 
149  Isler 1999, 683 vd. 
150  Bennett 2003b, 37. 
151  Bayburtluoğlu 1987, 14. 
152  Vitruvius V, 6.1. 

kestra çapının iki katı (24,00 m), derinliği ise 
aynı çapın çeyreği kadar olmalıdır153 (3,00 
m). 12,00 m orkestra çaplı Ankyra tiyatrosu 
Vitruvius’un öngörmüş olduğu kurallara 
uymamaktadır.  

Scaenae frons, sahne binasının önünde, 
alçak bir pulpitum üzerinde yükselen olasılık-
la iki katlı bir cephe mimarisine sahipti. 
Sahne binasının ve dolayısıyla scaenae 
frons’un kaç katlı olduğunun kesin olarak 
tespit edilememesine rağmen, cavea’nın yük-
sekliğinden dolayı en az iki katlı olabilir. 
Scaenae frons’un sadece üzerine oturduğu te-
meli korunmuş olmasına rağmen, Anadolu 
scaenae frons tipine154 dahil olduğunu söyle-
mek mümkündür. Doğu yani Anadolu tipi 
scaenae frons’lar düzgün devam eden bir arka 
duvara sahiptirler. Anadolu tipinin karakte-
ristik özelliği, scaenae frons arka duvarının beş 
kapı ile bölünmüş olmasıdır. Ayrıca bu tipte 
arka duvar, ancak kapılar ve küçük nişlerle 
vurgulanmıştır. Aspendos tiyatrosu scaenae 
frons’u155 bu tip için güzel bir örnektir. Kazı-
lar sırasında bulunan heykeltıraşlık eserleri 
scaenae frons’un zengin bir heykel kompozis-
yonuna sahip olduğunu göstermektedir156. 

Birçok araştırmacı Ankyra tiyatrosu için 
M.S. erken 1. yüzyıl ile M.S. erken 2. yüzyıl 
arasında değişen farklı tarihler önermekte-
dir157. Çok düzgün işçilikli andezit bloklarla 

                                                 
153  Müller 1886, 16; Isler 1989, 141.  
154  Fiechter 1914, 112 vd.; Dombart 1922, 4 vd.; Hörmann 

1923-24, 338; Isler 1994a, 121 vd.; Isler 1999, 683 vdd. 
155  Fiechter 1914, 115; Dombart 1922, 4 vd.; Anadolu tipi 

için bkz. Isler 1994a, 121 vd. 
156  Bayburtluoğlu 1987, 15 res. 12-17. 
157  Krş. Muhtemelen Augustus Dönemi: Mitchell 1995, 

105; Mitchell 1984/85, 98; Mitchell 1989/90, 129 vd.; 
Kadıoğlu 2004, 130 vd.; Julius Claudiuslar Dönemi: 
Güven 2001, 113; M.S. 1. yüzyılın ikinci yarısı ya da 2. 
yüzyılın başları: Bayburtluoğlu 1987, 16; aynı tarihleme 
için bkz. İdil 1993, 23; Bennett 2003a, 5; Akpolat – 
Eser 2004, 115; Roma İmparatorluk Dönemi: Isler 
1994b, 362. 
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inşa edilen analemma, sahne binası ve 
parodos’lar yapının Erken İmparatorluk Dö-
nemi’nde yapılmış olabileceğini göstermek-
tedir. Ayrıca M.Ö. 25 yılında Galatia eyaleti-
nin başkenti olan Ankyra, Roma İmparator-
luğu’nun propaganda yapılarının uygulama 
alanı olmuştur (Augustus ve Roma Tapına-
ğı158, stadion159, nymphaeum ? gibi). Augustus, 2 
Eylül M.Ö. 31 yılında Marcus Antonius’a 
karşı Aktium’da kazandığı zaferi simgeleyen 
Aktia160 oyunlarını ilk kez zaferin yıldönü-
münde (M.Ö. 27) Nikopolis (Preveza) ken-
tinde düzenlettirmiştir. Atletik oyunlar, mü-
zik yarışmaları ile at yarışlarından oluşan ve 
her dört yılda bir düzenlenen bu oyunlar, 
M.S. 4. yüzyılın sonuna kadar imparatorlu-
ğun birçok şehrinde olduğu gibi Ankyra’da 
da kutlanmıştır161. Ankyra’da olasılıkla 
Augustus Dönemi’nde başlatılmış olan 
Aktia oyunları (Augusteia, Augusteia Actia ya 
da Megala Augusteia Actia), ancak M.S. 3. 
yüzyıl kaynaklarında anılmaktadır162. Ayrıca 
Ankara’da bulunan bir yazıtta bu oyunların 
birincisinden bahsedilmektedir163. Augustus 
Dönemi’nde Aktia (Aktia), Hadrian Dö-
nemi’nde Mistik (Mustikoi) ve Caracalla 
Dönemi’nde düzenlenen Pythik (Puyia) 
oyunları, Valerian Dönemi’nde birleştirilerek 
büyük bir şenliğe dönüştürülmüştür164.  

Galatia Eyaleti’nin başkenti ve dolayısıy-
la propaganda merkezi olarak kabul edilen 
Ankyra’da bu oyunların oynanacağı bir tiyat-

                                                 
158  Krencker – Schede 1936, 1 vd.; Hänlein 1981, 513; 

Hänlein-Schäfer 1985, 15; Rumscheid I 1994 6; II 3-4. 
159  Görkay 2006, 269 vd. 
160 Reisch 1893, 1213 vd.; Decker 1996, 415; Sontheimer 

1979, 224; Rieks 1970, 96-116; Laemmer 1986/87, 27-
38. 

161  Bosch 1967, 168 vd. no. 130; 346 vd. no. 286. 
162  Bosch 1967, 347 no. 286; Robert 1960, 367; Mitchell 

1995, 111, 224. 
163  Bosch 1967, 166 vd. no. 130. 
164  Bosch 1967, 347 no. 286. 

roya özellikle Augustus Dönemi’nde ihtiyaç 
duyulmuş olmalıdır. Tiyatro da, diğer 
Augustus Dönemi yapıları gibi aynı dönem-
de planlanmış ve yapımına bu dönemde 
başlanılmış olabilir. Bu dönem tiyatrosu, 
Stratonikeia165 (Eskihisar) ve Aphrodisias166 
(Geyre) tiyatrolarında olduğu gibi bir scaenae 
fronsa sahip olmalıdır fakat bunu belgeleye-
cek mimari elemanların sayısı oldukça sınır-
lıdır. Roma İmparatorluk Dönemi’nde 1. 
yüzyıldan sonra İmparator Hadrian ile bir-
likte diğer Anadolu kentlerinde olduğu gibi 
Ankyra’da da parlak bir dönemin yaşandığı 
bilinmektedir167. Bu sürecin tiyatroda ne gibi 
değişikliklere yol açtığı tespit edilememiştir. 
Ancak tiyatroda bulunan heykeltraşlık eser-
lerinin ayrıntılı incelenmesi bu konuya açık-
lık getirebilir. 

Büyük olasılıkla M.S. 3. yüzyılda orkest-
ra bir kolymbetra’ya (su havuzuna) çevrilmiş-
tir168. Hem pulpitum cephesi hem orkestra 
duvarı su geçirmez harç ile kaplanmış hem 
de parodos çıkışları büyük kireçtaşı bloklarla 
kapatılarak su orkestrada tutulmaya çalışıl-
mıştır. 2006 yılında orkestra merkezinde te-
sadüfen tespit ettiğimiz andezit rögar (Çiz. 
2; Res. 15), hem orkestrada birikebilecek 
olan suyun hem de havuza dönüştürülen 
orkestradaki suyun tahliye edilmesi için kul-
lanılmış olmalıdır. Özellikle orkestra tabanı-
nın opus sectile ile yeniden döşenmesi tiyatro-
daki yapılaşma faaliyetlerinin Geç Roma-
Erken Bizans Dönemi’ne kadar (M.S. 5./6. 
yy) devam etmiş olduğunu göstermektedir.  

M.K. 
                                                 
165  Mert 1998, 15 vdd. 
166  Reynolds 1991, 15-25; Chaisemartin – Theodorescu 

1991, 29 vd. res. 2. 12; Chaisemartin – Theodorescu 
1992, 181 vd.; Theodorescu 1996, 127 vd.; 
Chaisemartin 1998, 203 vd. 

167  Erzen 1946, 54 vd. 
168  Bayburtluoğlu 1987, 14. 
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NYMPHAEUM (Anıtsal Çeşme) ? 

Ulus’taki Türkiye İş Bankası İdare Mer-
kez Binası ile bu binanın doğusuna bitişik ek 
bina, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılla-
rının farklı zamanlarında inşa edilmiş olma-
sına rağmen günümüzde bir bütün olarak al-
gılanmaktadır. İtalyan Mimar Giulio 
Mongeri tarafından tasarlanan İş Bankası 
İdare Merkez Binası 1929 yılında tamam-
lanmıştır169. Bu yapının temel kazıları hak-
kında yayımlanmış kazı raporu ya da fotoğ-
raf bulunmadığından, temel kazıları sırasında 
ne gibi arkeolojik kalıntıların ortaya çıktığı 
bilinmemektedir. Ancak bu alanda İş Banka-
sı Ek Binası inşası için gerçekleştirilen ar-
keolojik kazılar, zengin arkeolojik yapı kalın-
tılarının varlığını ortaya koymuştur (Plan 1).  

1954 yılında Eski Eserler ve Müzeler 
Umum Müdürlüğü adına Arkeolog Mahmut 
Akok tarafından gerçekleştirilen kazı çalış-
maları, bu alanda arkeolojik yapı kalıntılarını 
gün yüzüne çıkarmıştır. Mahmut Akok tara-
fından, toplam 3 sayfa kazı raporu, 6 levha-
dan oluşan 28 adet fotoğraf ve 1 adet yapıya 
ait temel planı ile vaziyet planı (P. 2), yapının 
çeşitli cephe ve kesit çizimleri (P. 1) Eski 
Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü’ne 
sunulmuştur (Çiz. 7-8). Ancak söz konusu 
yapı ile ilgili hiçbir bilgi günümüze değin ya-
yımlanmamıştır170 (Res. 17-20).  

Günümüz banka hölü seviyesinden (± 
0.00) -2,00 ile -7,50 metre aşağıda iki tabaka-

                                                 
169  Yapının arka ve yanına 1956 ve 1973 yıllarında ekleme-

ler yapılmıştır: Aslanoğlu 1980, 247-248; Aslanoğlu 
2005, 28-29. 

170  Değinilen rapor ve ekleri, Ankara Anadolu Medeniyetle-
ri Müzesi arşivinde bulunmaktadır. Söz konusu arşivin 
kullanılmasına izin veren Müze Müdürü H. Denizli’ye, 
müze uzmanlarından arkeolog M. Metin, M. Akalın ve 
O. Bostancı’ya göstermiş oldukları ilgi ve yardımdan do-
layı bir kez daha teşekkür etmek isterim. 

lı yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Akok’a gö-
re üstte olan yapı, altta olan yapının yıkıntısı 
üzerine köşe ve bir yüzü göbekli yontu taş-
larıyla işlenmiş ve daha ince duvarlıdır. Üst-
teki yapının yön bakımından alttaki yapıya 
uygun inşa edilmiş olması, eski yapının basit 
bir şekilde tekrar kullanılmış olabileceğini 
düşündürmüştür. Alt tabakada ise dış duvar 
kalınlığı 2,5 m olan doğu-batı yönlü bir yapı 
kalıntısına rastlanılmıştır. Söz konusu dış 
duvarlar muntazam bir şekilde kireç harcı 
ile örülmüş dayanıklı bir yapı görüntüsü 
vermektedir. Yapı sıfır kotuna göre -3,50 
m’de başlayıp -7,50 m derinliğe kadar inen 
3,50 m’lik duvara sahiptir. -5,50 m’de zemin 
suyu ile karşılaşıldığından binanın temel kı-
sımlarında kapsamlı bir araştırma yapıla-
mamıştır. Yapının orta aksında ve batı ucu-
na yakın yerinde bir menfez veya bir kuyu 
inişi ortaya çıkarılmıştır (Res. 19, 20, 22). Bu 
menfez yapısı ya da kuyu inişi, büyük kesme 
andezit (Ankara taşı) bloklarla inşa edilmiş-
tir. Andezit blokların yatay bağlantıları de-
mir kenetlerle dikey bağlantıları ise taş dübel 
ve oyuklarla sağlanmıştır (Res. 23). 0,75 m 
genişliğindeki inişin basamaklı olduğu ve 
üstünde kademeli bir tavanın olduğu tespit 
edilmiştir. İnişin bitimine doğru tavan örtü-
sünün ön kısmının kemerli tonoz ile son-
landığı belgelenmiştir. Tonozun orta kıs-
mında, çevresi muntazam bloklarla örülmüş 
bir havalandırma deliği (bacası) ortaya çıka-
rılmıştır. Ayrıca inişin gerisinde önleri 
raf=seki şeklini alan kısımlarda sağlı ve sollu 
iki niş tespit edilmiştir. 

Taban suyu içerisinde yapılan çalışma-
larda ise düzgün işçilikli merdivenlerin 0,75 
x 0,75 m ölçüsünde bir kuyu kenarına kadar 
indiği belgelenmiştir. Akok’a göre kuyu ini-
şi, ikinci tabaka yapısı yapılırken kısmen 
tahrip edilmiştir ve bu değişiklik sırasında 
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basamaklar bozulmuş ve içteki nişlerin ka-
pak taşları da açılmıştır.  

Akok kazı raporunda, söz konusu kuyu 
girişinin suya ulaşılan bir giriş olmaktan zi-
yade, bu binada lahit odasına ulaşan bir inişe 
veya tapınaklardaki kâhin hücrelerine varan 
geçitlere benzediğini belirtmiştir. Ancak bi-
nanın mimari karakterini anlatacak kısımla-
rın tahrip edilmiş olması, ortaya çıkarılan ya-
pı kalıntısının, yapı türünü belirlemeyi engel-
lediği ileri sürülmüştür.  

Özenli taş işçiliği ile öne çıkan söz ko-
nusu yapının konumu itibariyle antik kentin 
merkezinde yer aldığı söylenebilir. Antik 
kentin kuzey-güney ana arterini oluşturan 
cardo maximus’un yaklaşık 70 m ve Iulianus 
Sütunu’nun (orijinal yerinden) ise 4,5 m ba-
tısında yer alan söz konusu yapı, bir kamu 
binası olmalıdır (Plan 1). Her ne kadar Akok 
yapıyı bir mezar binası ya da bir tapınak ile 
ilişkilendirmek istemiş ise de, bu durumu 
destekleyecek hiçbir veri bulunmamaktadır. 
Yapının düzgün kesme taş işçiliği, antik ti-
yatronun doğu analemma duvarı, sahne binası 
duvarları ve Augustus ve Roma Tapınağı 
duvar işçiliği ile karşılaştırılabilir (Çiz. 5a-c; 
Res. 10, 12-14). Dolayısıyla Erken İmpara-
torluk Dönemi’ne tarihlenebilecek olan bu 
yapının, kent merkezinde yer alması nede-
niyle bir mezar binası olma ihtimali oldukça 
düşüktür. Dış ölçüleriyle 15,00 x 23,00 m 
olan bu yapı, kuyu inişi ve menfez dışında 
bir tapınak ya da mezar mimarisine ait olabi-
lecek hiçbir yapısal özellik göstermemekte-
dir. Ayrıca kazılar sırasında Latince yazıtlı bir 
blok dışında başka bir mimari ögeye rast-
lanmamıştır. Dolayısıyla söz konusu yapı, 
Akok’un önermiş olduğu yapılardan farklı 
bir yapı olmalıdır. Merdivenli bir kuyu girişi 
ile havalandırma bacasının varlığı ve kalın 

dış duvarlarının muntazam bir biçimde ki-
reç harcı ile inşa edilmiş olması (Res. 17-
20), söz konusu yapının bir nymphaeum (anıt-
sal çeşme binası)171 olabileceğini düşündür-
mektedir. Genel olarak anıt sütunların agora 
veya agora’nın yakın çevresi ile ana yolların 
kenarlarına dikildikleri aşağıda Belkız / 
Iulianus Sütunu bahsinde ele alınmıştır. Do-
layısıyla anıt sütunun, agora ve agora’nın ya-
kın çevresine dikilmiş olduğu kabul edilebi-
lir. Anıt sütunun hemen batısında yer alan 
yapı kalıntısının, yapısal özellikleri ve kent 
içerisindeki konumu bakımından bir çeşme 
binası (nymphaeum) olması kuvvetle muhte-
meldir172. 

M. Akok, söz konusu yapının Iulianus 
Sütunu’na yakınlığı, her iki yapının aynı 
yönlü olması nedeniyle ve burada ele geçen 
seramikler yardımıyla yapının “sütunla alakalı 
bir tarihte yapılmış olması ihtimalini” öne sür-
müştür. Ancak yapının taş işçiliği, ne 
Iulianus Dönemi’ne (M.S. 361-363) ne de 
bu makalede tarafımızdan önerilen M.S. 3. 
yüzyıl sonu ile 4. yüzyıl başına tarihlenebilir. 
Özenle biçimlendirilmiş andezit bloklar, kır-
langıç kuyruğu demir kenetlerle birbirlerine 
bağlanmışlar ve etraflarına kurşun akıtılarak 
sabitlenmişlerdir. Bosajlı duvar örgü tekniği 
ile benzer bir uygulama, antik kentin 
Augustus Dönemi’ne tarihlenen tiyatrosun-
da da görülmektedir173. Andezit blokların 
dikey düzlemde bağlantısını sağlayan taş 
dübeller, yapı için çok karakteristik özellik 
taşımanın yanı sıra Anadolu Roma mimari-
                                                 
171  Her ne kadar yazıtlarda bir çeşme binasının varlığından 

bahsediliyorsa da söz konusu yapı, M.S. 4. yy’ın başına 
tarihlenmektedir: Bosch 1967, 369 vd. no. 306; Foss 
1977, 61 dn. 15. 

172  Bkz. Kaunos Nymphaeum’u: Işık 1994, 1, Plan 1; Öğün 
– Işık ve diğ. 2001, 127 vd. Harita 2; Dorl-
Klingenschmid 2001, 136 vd. res. 82. 

173  Bayburtluoğlu 1987, 9 vd. res. 4-6, 10-11; Kadıoğlu 
2004, 125 vd. res. 2; tarihleme için bkz. s. 130. 
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sinde de ünik bir örneği oluşturmaktadır 
(Res. 23). Andezit blokların üst yüzeyinde 
kare ya da dikdörtgen çıkıntı şeklinde bırakı-
lan ve blok ile birlikte işlenen taş dübeller, 
üst blokta bırakılan benzer biçimli yuvalara 
oturmaktadır. Augustus ve Roma Tapına-
ğı’nın cella duvarlarını oluşturan bloklar, 
nymphaeum’dan farklı olarak yatay ve dikey 
düzlemde demir kenet ve dübellerle birbirle-
rine sabitlenmişlerdir174.  

1934 yılında tehlikeli bir şekilde eğilmiş 
olması nedeniyle Iulianus Sütunu’nun yeri 
değiştirilmiştir175. Sütunun taşınması sırasın-
da temelinde yapılan kazı çalışmalarında nike 
figürlü bir anta başlığı ele geçmiştir. Kireçtaşı 
anta başlığı kazı sonrası Augustus ve Roma 
Tapınağı’na taşınmış ve halen tapınağın 
pronaos’u önünde sergilenmektedir176 (Res. 
21). Iulianus Sütunu’nun taşınmasına ilişkin 
VEKAM arşivinde 442 envanter numaralı 
fotoğrafta anta başlığı açma kesitinde kısmen 
görülebilmektedir. Augustus Dönemi’ne ta-
rihlenen177 söz konusu figürlü başlık, bulun-
tu yeri ve erken tarihi ile büyük olasılıkla İş 
Bankası Ek Binası temel kazısında bulunan 
nymphaeum’a ait olmalıdır. Böylelikle yapının 
hem özenli taş işçiliği hem blokların birleşti-
rilme tekniği hem de anta başlığının stilistik 
incelemesi, Augustus Dönemi’ne işaret et-
mektedir. Bu durum Ankyra’daki Augustus 
ve Roma Tapınağı, stadion ve tiyatro gibi 
Augustus Dönemi yapılaşmasına 
nymphaeum’un da eklenmesi gerektiğini orta-
ya koymaktadır. 

M.K. 

                                                 
174  Krencker – Schede 1936, 22, res. 23. 
175 Koşay 1935, 13 dn. 11; Sütunun taşınması sırasındaki 

fotoğraflar için bakınız VEKAM fotoğraf arşivi no. 425, 
428, 430, 432, 433-437. 

176  Krencker – Schede 1936, 36; M. Akok’un yayımlanma-
mış İş Bankası İlave İnşaatı Kazı Raporu, 3. 

177  Rumscheid I 1994, 93, dn. 172; II 4 Nr. 12 lev. 5, 6-7. 

CARDO MAXIMUS 

1995 yılına kadar varlığı bilinmeyen 
cardo maximus, yeni kazılarla ortaya çıkarıl-
mış ve böylece hem M.Ö. 8. yüzyıl kentinin 
boyutlarının, hem kentteki yerleşim sürekli-
liğinin hem de antik kentin Roma Döne-
mi’ndeki cadde-sokak sisteminin anlaşılması 
açısından önemli ipuçları sunmuştur.  

Altındağ İlçesi, Ulus semtinde Eski 
Ulus Çarşısı’nın bulunduğu 6101 ada, 2 
nolu parselde (doğuda Zincirli Cami ile ba-
tıda Sümerbank Binası arasında kalan alan), 
eski çarşının yerine yapılması planlanan yeni 
çarşı binasının temel kazılarında çıkabilecek 
olan kültür katmalarının tespiti için Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Üniversite-
si, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik 
Arkeoloji Anabilim Dalı uzmanları tarafın-
dan yaklaşık dört ay boyunca kazı çalışmala-
rı gerçekleştirilmiştir178. 30 Mart - 20 Tem-
muz 1995 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
bu çalışmalarda kuzey-güney yönlü antik bir 
cadde ve bu caddenin batı tarafında stoa ile 
birlikte bir dükkân sırası ortaya çıkarılmıştır 
(Plan 1; Çiz. 9-10; Res. 24-25). 

Antik kent merkezinde (Ulus ve çevre-
si) yaklaşık bir asırdan beri modern yapı-
laşmanın önüne geçilememiş olması, kentte 
var olan ve var olması gereken antik yapıla-
rın büyük ölçüde yok olmasına neden ol-
muştur. Ulus Şehir Çarşısı inşası için antik 
caddenin batısındaki opus sectile döşeli stoa ve 
stoa’ya birleşen dükkân sırasının kaldırılmış 
olması, getirim (rant) karşısında tarihi ve 

                                                 
178  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Cevdet Bayburtluoğlu’nun bilimsel danışmanlığın-
da ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü 
İlhan Temizsoy ile müze uzmanlarının gözetiminde bu 
kazılar gerçekleştirilmiştir. Kazı raporu için bkz. 
Temizsoy ve diğ. 1996, 7 vd; Metin 1997, 199 vd. 
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kültürel mirasa yine sahip çıkılamadığını 
açıkça göstermiştir (Res. 26).  

Söz konusu cadde, kentin kuzey-güney 
aksında ana arteri oluşturması ve 6,70 m ge-
nişliğiyle kentte bilinen en geniş cadde olma-
sı nedeniyle, cardo maximus olarak adlandırıl-
mıştır. Bu caddenin uzantısında yer alan kü-
çük bir bölümü ise, Valilik binasının otopar-
kında (Altındağ İlçesi, İnkılâp Mahallesi, 798 
ada, 1 nolu parsel) kalorifer kazan dairesi in-
şası için 17 Haziran - 7 Temmuz 2006 tarih-
leri arasında gerçekleştirilen sondajda ortaya 
çıkmıştır (Plan 1; Res. 28-30)179. Ancak antik 
yolun çok iyi korunan döşeme taşlarına ve 
yolun kuzeydoğusunda kalınlığı 2,50 ile 2,70 
m arasında değişen harçlı kalın bir duvarın 
varlığına rağmen kalorifer kazan dairesinin 
inşaatı sürdürülmüştür (Plan 1, no. 14; Res. 
30). Açılan kısımda dikdörtgen andezit blok-
lardan oluşturulan antik yol, 12,50 x 34,00 m 
ölçülerindeki kazan dairesi beton duvarının 
inşasıyla tahrip edilmiş ve yapının temeli an-
tik cadde yüzeyinden yaklaşık 3,00 m eksi 
kota kadar indirilmiştir. Korunan kısmı ile 
4,35 m genişliğinde ve yaklaşık 1,00 m uzun-
luğundaki bu yol, kazan dairesi ile valilik bi-
nası arasındaki boşluğun doldurulması ile 
tekrar ortadan kaybolmuştur. 1995 yılında 
ortaya çıkarılan caddenin yaklaşık 164 m ku-
zeyindeki uzantısı ile birlikte toplam uzunlu-
ğu 216 metreye ulaşmıştır. Bu mesafede 
caddenin güneyden kuzeye doğru % 0,4º 
eğimle inşa edildiği belgelenmiştir. Antik 
cadde, günümüz yol seviyesinden, güneyde 
yaklaşık – 2,00 m ve kuzeyde ise - 3,32 m 
kotta yer almaktadır.  

                                                 
179  Söz konusu sondaj, Anadolu Medeniyetleri Müzesi uz-

manlarının gözetiminde iş makineleri ile gerçekleştiril-
miştir. 

Caddenin doğu tarafına sadece bir dük-
kân sırası, batı tarafına ise önce opus sectile 
döşemeli bir stoa ve bu stoa’ya da dükkânla-
rın birleştiği anlaşılmaktadır (Çiz. 9-10; Res. 
24-25)180. Kuzey-güney doğrultusunda 69 
m’lik bir alanda yapılan kazılarda 55 metresi 
ortaya çıkarılan, 6,70 m genişliğindeki (kal-
dırım taşları hariç) bu cadde, kare, dikdört-
gen ve çokgen andezit bloklardan oluşmak-
tadır (Res. 27). Caddenin kuzey ve güney 
ucundaki andezit blokların büyük çoğunlu-
ğunun yok olduğu, ancak orta kesimde ol-
dukça iyi korunduğu görülmektedir. Ande-
zit cadde blokları üzerinde araba tekerlek iz-
leri bulunmamaktadır. Caddenin orta kesi-
mindeki andezit blokların geri kalan kesim-
lerdeki rektagonal (dik köşeli) taşlardan 
farklı olarak poligonal (çok kenarlı) biçimli 
oldukları dikkati çekmektedir. Doğu bordü-
rün 1,00 m batısında kuzey-güney doğrultu-
lu 0,64 m genişliğinde ve 1,00 m derinliğin-
de bir atık su kanalı tespit edilmiştir (Çiz. 9; 
Res. 26). Cadde, bu kanalın olduğu kesim-
de, büyük olasılıkla yağmur sularının tahli-
yesi için hafif bir bombe yapmaktadır. Bu 
bombenin eğimi batıya doğru olmasına rağ-
men, caddenin batı bordürü boyunca her-
hangi bir kanalın olmayışı ilginçtir. Olasılık-
la caddenin doğu kenarına yakın olan bu 
kanalın cadde üzerindeki yağmur sularını 
                                                 
180  Kadıoğlu 2006, 321. Anadolu’daki benzer stoa ve cadde 

ilişkisi için bkz. Ephesos Kuretler Caddesi (Embolos): 
Miltner 1959, 252 vd. res. 120; Thür 1999a, 421 vd. lev. 
78,1; Thür 1999b, 104 vd. 110 vd. res. 1, 11, 12, 34; 
Scherrer 2000, 114-115; Halfmann 2001, 27 vd. res. 14, 
16; Ephesos Arkadiane Caddesi: Schneider 1999, 467 vd. 
lev. 99,1; Scherer 2000, 172; Hierapolis Frontinus Cad-
desi (plateia): D’Andria 2001, 101 vd. res. 4-6, 4-8, 4-9; 
D’Andria 2003, 74-79 res. 48, 53; Laodikeia Suriye Cad-
desi: Şimşek 2007, 115 vd. res. 47f-g; Perge Sütunlu 
Caddesi (cardo maximus): Abbasoğlu 2001, 178 vd. res. 
7-1 , 7-2, 7-4; Heinzelmann 2003, 197 vd.; Side Sütunlu 
Caddesi: Mansel 1978, 21 vd. res. 12-14; Termessos: 
Lanckoronski 1892, 54 vd.; Heinzelmann 2003, 218 vd. 
res. 14-15. 
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tahliye etmenin yanı sıra aslında daha üst 
kottan gelebilecek olan suların da tahliyesi 
için inşa edilmiş olduğu söylenebilir.  

Caddenin doğusunda, üzerinde sürgülü 
kapı izleri bulunan iki adet eşik taşının doğ-
rudan doğruya cadde ile birleşiyor olması 
(Çiz. 9-12; Res. 27, 31), cadde boyunca 
stoa’sız bir dükkân sırasının181 bulunduğunu 
göstermektedir. Caddenin batısında ise 6,20 
m genişliğinde bir gezinti holü (stoa) yer al-
maktadır182. Caddenin kaplama taşlarının 
tamamen tahrip olduğu kuzeybatı kesimde 
sürdürülen kazı çalışmalarında ortalama ge-
nişliği 1,5 m olan harçlı taş duvar ortaya çı-
karılmıştır183. Caddeye paralel kuzey-güney 
akslı inşa edilmiş olan bu duvarın, cadde ile 
stoa’nın birleştiği cadde kaldırımının alt ko-
tunda yer alıyor olması, bu kalın duvarın ay-
nı zamanda sütunlu bir üst yapıya temel 
oluşturmuş olabileceğini düşündürmektedir 
(Çiz. 9). Olasılıkla stoa’nın cephesi 
arkadlardan oluşan bir mimariye sahipti ve 
bu arkadlı cephe söz konusu duvar üzerinde 
yükselmekteydi. Cadde kazıları sırasında ele 
geçen profilli kemer bloğu bu olasılığı des-

184. 
Arkadlı cepheye temel oluşturan söz konusu 
duvarın doğu bitişiğindeki kanalda gerçek-
leştirilen kazılarda bol miktarda kabartmalı 
seramik parçaları ele geçmiştir185. Farklı kap-
lara ait olan bu seramiklerin M.Ö. 1. yy ile 
M.S. 1. yy özelliği göstermeleri, andezit 
bloklarla oluşturulan caddenin en geç M.S. 
                                                 
181  Üzerinde sürgü izlerinin bulunduğu eşik taşları dükkân-

lara işaret etmektedir, krş. Gassner 1986, 27 vd.; 
Ehrhardt 1988, Taberna 44, 46, 15, dn. 10, res. 44, 46, 
47; İdil – Kadıoğlu 2007, 659 res. 11. 

182  K. Görkay’a vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür 
ederim. 

183  Temizsoy ve diğ. 1996, 11; Metin 1997, 203. 
184  Hem ölçüleri hem de motifi bakımından benzer bir 

blok, Roma Hamamı açık hava müzesinin batısında tas-
nif edilen bloklar arasında yer almaktadır. 

185  Temizsoy ve diğ. 1996, 12; Metin 1997, 203. 

1. yüzyılda inşa edilmiş olabileceğini gös-
termektedir.  

Genel olarak stoa’nın taban döşemesi-
nin çok farklı motifli opus sectile panolardan 
oluştuğu görülmektedir (Çiz. 9-10; Res. 
33)186. Bu döşemenin kuzey tarafı güneye 
oranla daha iyi korunmuştur. Genelde opus 
sectile’ler oldukça tahrip olmuştur, öyle ki en 
güneyde bulunan opus sectile döşeme Türkiye 
Cumhuriyet Dönemi yapılarının temelleriyle 
tahrip edilmiştir. Opus sectile döşeme, cadde-
ye uygun olarak güney-kuzey yönünde 
eğimli yapılmıştır. Mermer, kireçtaşı ve an-
dezit malzemeden oluşturulan opus sectile dö-
şemede genel olarak krem-beyaz, bordo, gri 
ve koyu gri renkler kullanılmıştır. Kireçtaşı 
ve mermerlerin kalınlıkları 0,02 ile 0,10 m 
arasında değişmektedir. Panoları çevreleyen 
pervazlar genelde daha kalın gri-beyaz mer-
merden oluşturulmuştur. Ters konik biçimli 
opus sectile birimleri yaklaşık 0,08-0,10 m ka-
lınlığındaki tuğla kırıklı kireç harcı içerisine 
yerleştirilmiştir.  

Birbirlerinden geniş mermer pervazlarla 
ayrılan panolarda mümkün olan birçok ge-
ometrik biçim kullanılmıştır. Stoa’nın en ku-
zeyinde ortada dikdörtgen bir mermer pla-
kayı çevreleyen balıksırtı motifli iki pano187 
arasında altıgenlerin düz188 ve çapraz 
                                                 
186  Opus sectile döşeme için bkz. Kadıoğlu 1997, 351 vd.  
187  Kadıoğlu 1997, 355 vd. res. 1a-b, 2; benzer örnekler 

için krş. Selçuk’taki Iohannes Kilisesi Bema döşemesi 
(M.S. 527-565): Sotiriu 1925, res. 29. 36; Hörmann 
1951, 258 lev. 40,5. 74; Menderes Magnesia’sı Latrina 
opus sectile duvar kaplamaları (M.S. 4.-5. yy): Kadıoğlu 
2005, 321, res. 12-13; ortada dikdörtgen plakanın ol-
madığı balık sırtı motifli pano Antiokheia (Campbell 
1988, 68, lev. 194) ve Nikaia’da görülmektedir 
(Schneider 1943, 14, lev. 9-10; Ötüken 1996, 24; 
Möllers 1987, 689-693).  

188  Kadıoğlu 1997, 358 vd. res. 5; Benzer örnekler için bkz. 
Limyra (Kenotaph G Mekânı, M.S. 5. yy’ın ikinci yarısı): 
Ganzert, 1984, 18 vd. res. 6, lev. 10, F 29; Peschlow 
1975, 44; Korykos (Çapraz Sahınlı Bazilika, M.S. 6. yy 
sonu ve Mezar Kilisesi, M.S. 6. yy başı): Guyer – 

teklemektedir (Çiz. 13a-d; Res. 32)
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(Mühr-ü Süleyman=Davud Yıldızı)189 yerleş-
tirilmesiyle oluşturulan birer pano daha yer 
almaktadır (Çiz. 10).  

Bu panoların güneyine ayırıcı mermer 
pervazdan sonra dört pano daha birleşmek-
tedir. Yıldız motifli panolar190, farklı büyük-
lükteki çapraz altıgenlerden oluşturulan pa-
noları dış taraftan sınırlamaktadır (Res. 33). 
Bu alanın güneyine yine ayırıcı pervazdan 
sonra üç farklı pano birleşir. Doğu taraftaki 
panoda, ortadaki dikdörtgen mermer plakayı 
düzgün sıralı sekizgenler çevrelemektedir191. 
Bu panonun batısına benzer tarzda fakat 
çapraz altıgenlerden oluşturulan pano bileş-
tirilmiştir. En son panoyu ise, ortada dik-
dörtgen plakanın bulunmadığı çapraz altı-
genler oluşturur. Bu panoların güneyine 
farklı motifli üç pano daha birleştirilmiştir. 
                                                                      

Herzfeld 1930, 118, 147, res. 118, 158; Salies 1991, 319, 
res. 4. 

189  Kadıoğlu 1997, 356 vd. res. 3-4; Anadolu’da birçok an-
tik kentte sıklıkla görülen bu motif için bkz. Antiocheia 
(F Hamamı, M.S. 526-540): Campbell 1988, 49 vd., res. 
20d, lev. 150; 151; Ephesos (M.S. geç 5. yy - 6. yy): Jobst 
1977, 76 vd. res. 51; Hierapolis (İonik başlıklı Ev, M.S. 
4.-6. yy): Bernardi Ferrero 1993b, 105 vd. res. 136; 
Bernardi Ferrero 1993a, 317 vd. res. 4-5; Bernardi 
Ferrero 1995, 345 vd. res. 5; Zaccaria Ruggiu 2007, 232 
vd. res. 1, 19-22; Korykos (Kathedral, M.S. 5. yy’ın ilk ya-
rısı): Guyer – Herzfeld 1930, 103 vd. 145 vd. res. 102, 
158; Perge (Güney Hamamı): İnan 1983, 2 vd. res. 5, 16; 
Sardes (Hamam-gymnasium Kompleksi, Mermer Avlu): 
Hanfmann 1962, 26 vd. res. 21, lev. 40; Hanfmann 
1972, 310, res. 231; Hanfmann 1973, 89 vd. res. 10-12; 
Hanfmann 1983, 154 vd. res. 235; Yegül 1986, 51, 81 
vd. 100, 152 res. 106, 107, 125; Seleukeia Kalykadnos (B 
Mozaik Alanı): Topçu 1983, 273, res. 9; Topçu 1986, 
509 vd. res. 8-9; Şahin 1991, 139 vd. lev. 20; Side (Kon-
sollu ev, M.S. 5./6. yy) Mansel 1978, 241 vd. res. 267; 
Magnesia (Latrina, M.S. 4.-5. yy): Kadıoğlu 2005, 319-
320 res. 10-11; Anemurium (‘Hazine’ Kilise, M.S. 6. yüz-
yılın ilk çeyreği): Campbell 1998, 41 vd. lev. 182. 

190  Kadıoğlu 1997, 359 vd. res. 7a-b, 8, çiz. 5; benzer motif-
li panolar için bkz. Apemeia: (Atrium Kilisesi, M.S. 6. 
yy’ın son çeyreği): Balty 1969, 42 vd. 44, res. 10; 
Peschlow 1983, 436, lev. 89,1; İstanbul: (Kalenderhabe 
Cami, M.S. 7. yy ve Küçük Kilise, M.S. 7. yy): Peschlow 
1983, 440, lev. 91,1; 92,5. 

191  Kadıoğlu 1997, 360 vd. res. 9-11. 

Doğudaki pano, bal peteği motifi oluşturan 
altıgenlerin ortadaki bir dikdörtgen plakayı 
çevrelemesiyle oluşturulmuştur. Bu pano-
nun batısında ortada dikdörtgen bir plakayı 
çevreleyen çapraz dama tahtalı pano192 bu-
lunur. En batıda ise düzgün yerleştirilen se-
kizgenlerin oluşturduğu pano193 yer alır. Bu 
panonun güneyinde yine çapraz yerleştirilen 
altıgenlerden oluşturulan pano tespit edil-
mişken, doğusundaki panoların oluşturduk-
ları motifler bu alandaki tahribattan dolayı 
tespit edilememiştir.  

Yukarıda genel olarak tanımı yapılan 
toplam 15 panonun ölçüleri kuzeyden gü-
neye doğru artmaktadır. Sadece ilk 8 pano-
da simetrik bir durum söz konusu gibidir. 
Daha güneyde yer alan diğer panoları Cum-
huriyet Dönemi yapılaşmaları oldukça tah-
rip etmiştir. Öyle ki bu alanda dört tarafı 
pervazlarla çevrelenen bir pano dahi oluştu-
rulamamaktadır. Ancak bu alanda çapraz al-
tıgenler ile bal peteği ve düzgün sekizgen-
lerden oluşturulan motiflerin varlığı tespit 
edilebilmiştir. Benzer malzeme ve formlar 
kullanılarak oluşturulan opus sectile döşeme, 

                                                 
192  Benzer örnek, Aphrodisias’daki Hadrian Hamamı’nın 

kuzey galerisinde görülmektedir (M.S. 6. yy): Erim 
1967, 67 vd. res. 10; Erim 1975, 75 vd. res. 40-42. 

193  Benzer örnekler için bkz. Antiokheia (D Hamamı, M.S. 
300-325 ve Aion’un Evi, M.S. 500 sonrası): Campbell 
1988, 15 vd. lev. 51, 57 vd. lev. 170; Aphrodisias (Pisko-
posluk Sarayı, M.S. 350-375 ? ile Bazilika, M.S. 365-
380): Campbell 1991, 14-15, res. 12, lev. 48, 99; 
Campbell 1996, 189 vd. res. 6; (Kuzey Agora): Smith – 
Rattè 2006, 21-22 res. 8; Sardes (Hamam-Gymnasium 
Kompleksi, M.S. orta ve geç 4. yy): Hanfmann 1973, 89 
vd. res. 10-12; Yegül 1986, 51 vd. res. 106-107, 125, 
301; Korykos: (Kathedral, M.S. 5. yy’ın ilk yarısı): Guyer 
– Herzfeld 1930, 104 vd. res. 102; Aphrodisias 
(Aphrodite Tapınağı, M.S. 6. yy): Cormack 1990, 75 vd. 
res. 5a; Seleukeia Kalykadnos (Bazilika): Topçu 1985, 449 
vd., res. 5.; Elaiussa Sebaste (Agora – Bazilika, M.S. 613-
614 ve adadaki Bazilika): Schneider 1999, 387 vd. res. 
8-12, 16, 18; Schneider 2000, 239-240 res. 9-10; 
Sagalossos (Hamam, M.S. 4. yy): Waelkens 2004, 219-
220 res. 7-8; Waelkens 2006, 275-275 res. 7-8. 
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antik kentin tiyatrosunun orkestra taban dö-
şemesinde de görülmektedir194. 

8,00 x 7,00 m ölçülerindeki dükkânlara 
ait dört mekân, 0,80 m’lik harçlı taş duvarla 
stoa’nın batısına birleşmektedir. Daha geç 
dönemde (Osmanlı ?) ikiye bölünerek kulla-
nılmış olan bu mekânlardan sadece 3 nolu 
mekân tabanında mermer inkrustasyona 
rastlanmıştır (Çiz. 9)195. Fakat mekânı ikiye 
bölen geç dönem duvarı, mermer döşemeyi 
büyük ölçüde tahrip etmiştir. Duvar kenarla-
rında korunan mermer kaplama izleri, iç 
mekânın da mermerle kaplı olduğunu gös-
termektedir. 0,02 m kalınlığındaki bu mer-
mer plakalar 0,08 m kalınlığındaki tuğla kı-
rıklı kireç harcı ile duvarlara sabitlenmişler-
dir. Söz konusu mekânlar içerisinde ele ge-
çen buluntular dükkânların işlevlerinin belir-
lenmesinde yardımcı olamamıştır.  

Stoa’nın opus sectile döşemesi, göstermiş 
olduğu özellikler ve Anadolu’daki diğer an-
tik kentlerdeki benzer örneklerden dolayı 
Erken Bizans Dönemi’ne (M.S. 5./6. yy) ta-
rihlenebilir. Ayrıca opus sectile panoların kal-
dırılması sırasında tabanın hemen altında (ilk 
seviye, -0,15 m) bulunan bir Anastasius 
(M.S. 491-518) sikkesi, opus sectile’nin tarih-
lenmesine terminus ante quem oluşturmaktadır. 
Buna göre opus sectile döşeme en erken M.S. 
5. yy. sonu ile 6. yy. başlarında yapılmış ol-
malıdır196. Daha erken tarihe verilebilecek 

                                                 
194  Kadıoğlu 2004, 127. 
195  Kadıoğlu 1997, 364 vd. Çiz. 4, res. 13. 
196  Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarından 

M. Arslan opus sectile döşeme harcının altında bulunan 
sikkeleri incelemiştir. Opus sectile döşeme kaldırıldıktan 
sonra yapılan kazıda bir kısmı harç içinde ve hemen 
harç altından başlamak üzere, çoğunluğu Geç Roma ve 
kısmen Bizans Dönemi’ne ait yaklaşık 200 adet sikke 
bulunmuştur. Fakat bulunan bu sikkeler, toprağın çok 
nemli olmasından dolayı çok kötü durumda ele geçmiş-
lerdir. Ancak bu sikkelerden sadece 40 adedi tarihlendi-
rilebilmiştir. Konservasyonu yapılan sikkelerin impara-
torlara göre dağılımı şöyledir: I. Constantin’e ait 1 adet 

çok sayıda sikke bulunmuş olmasına karşı-
lık, daha alt seviyelerde ele geçtikleri için ta-
rihlemeye yardımcı olamamaktadırlar. 

M.K. 

SÜTUNLU CADDE 

1931 yılı temmuz ayı başlarında Ulus 
Meydanı’ndan kuzeye doğru açılacak olan 
caddenin (Çankırı Caddesi) yapımı sırasın-
da, (günümüzdeki Yıba çarşısının yaklaşık 
60,00 m güneyi) antik bir yapıya ait kalıntılar 
ortaya çıkmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
devreye girmesiyle, İstanbul Alman Arkeo-
loji Enstitüsü’nden Dr. K. Bittel ve Dr. K. 
O. Dalman, Çankırıkapı’da bulunan bu an-
tik kalıntıların tespiti ve planlarının çıkarıl-
ması için görevlendirilmişlerdir197. Söz ko-
nusu alanda yürütülen kazı çalışmalarında 
büyük hamama ait palaestra’nın güneydoğu 
köşesi ile kuzeybatı-güneydoğu yönlü sütun-
lu caddenin bir bölümü ortaya çıkarılmış-
tır198 (Plan 1; Çiz. 14). 

1931 yılı kazılarında yeni açılan Çankırı 
Caddesi’nin batı kenarına kadar olan alanda 
kırmızı andezit (Ankara Taşı) ile döşenmiş 
caddenin bir kısmı ile bu caddeyi güney 
yönden sınırlayan yaklaşık 22 m uzunluğun-

                                                                      
(M.S. 324-330), Constantin sülalesinden bir imparatora 
ait olması gereken 3 adet (M.S. 330-346), II. 
Constantin’e ait 1 adet (M.S. 348-350), II. 
Constantius’a ait 15 adet (M.S. 351-354), Procopius’a 
ait 1 adet (M.S. 365-366), II. Iulianus’a ait 1 adet (M.S. 
361-363), Gratian ile başlayan dönemden (M.S. 367-
400) 1 adet, I. Valentinian’a ait 1 adet (M.S. 364-375), 
II. Valentinian’a ait 4 adet (M.S. 375-392), II. 
Theodosius’a ait 3 adet (M.S. 402-450), Arcadius’a ait 2 
adet (M.S. 383-408), Marcian’a 6 adet (M.S. 450-457) 
ve Anastasius’a ait 1 adet (M.S. 491-518) sikkenin oldu-
ğu tespit edilmiştir.  

197  Kazı raporları için bkz. Dalman – Schneider – Bittel 
1932, 233-261; Dalman 1933, 121-133. 

198  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 233 vd. res. 1-3; 
Dalman 1933, 121 vd. Plan 1; Akok 1968, 5 vd. 
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daki stylobat ortaya çıkarılmıştır199. Söz konu-
su çalışmalarda yeni açılan caddenin ortasın-
da kalan antik caddenin küçük bir bölümü 
araştırılamamıştır. Buradan yaklaşık 70 m 
doğuda eski Çankırı Caddesi üzerinde yine 
bu caddenin stylobat’ına ait küçük bir bölüm 
daha tespit edilmiştir. Arazinin eğimine uy-
gun olarak 1,22 m üst kotta yer almasına ve 
yaklaşık 20º kuzeydoğuya devam etmesine 
karşılık bu stylobat’ın aynı caddeye ait olduğu 
belirtilmiştir200.  

Günümüze kadar geçen süre zarfında 
sütunlu caddenin üst kottan akan toprakla 
ve bu alanda yeşeren çeşitli bitkilerle tama-
men kapanması, caddenin tekrar kazılarak 
açılmasını ve cadde stylobat’ının güneyinde 
kalan alanın hamamın palaestra’sı ile ilişkisi-
nin araştırılmasını gerektirmiştir. Bu amaçla 
2007 yılı yaz aylarında Anadolu Medeniyetle-
ri Müzesi Müdürlüğü’nce hem caddenin ku-
zey ve güneyinde hem de cadde üzerinde 
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Res. 34-
35).  

1931 yılı çalışmalarında caddenin kuzey 
sınırı ile caddenin kuzeyindeki olası stylobat 
tespit edilememiştir201. Söz konusu yeni kazı 
çalışmalarında cadde döşemesinin yaklaşık 
17,00 m’lik bölümü ile caddenin kuzeyini sı-
nırlayan andezit kaldırım (bordür) taşları or-
taya çıkarılmıştır. Andezit bordür bloklarının 
biri üzerinde tespit edilen 0,15 x 0,18 x 0,14 
m ölçülerindeki dikdörtgen bir dikme yuva-
sı, caddenin kuzeyinde her ne kadar sütunlu 
bir mimari olmasa da ahşap bir sundurma-
nın varlığına işaret emektedir (Çiz. 14). 

                                                 
199  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 234. 
200  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 234; Dalman 1933, 

123. 
201  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 234; Dalman 1933, 

124; krş. Akok 1968, 6. 

Caddenin güneyini sınırlayan ve 20,00 
metresi halen görülebilen stylobat blokları, 
çevre duvarına kadar devam etmektedir. 
Günümüz çevre duvarından sonra da doğu-
ya devam ettiği belgelenen cadde ile güne-
yindeki stylobat’ın bir kısmı yeni yapılan yo-
lun (Çankırı Caddesi) altında kalmıştır (Plan 
1; Çiz. 14)202. Bu çalışmalarda stylobat’ın gü-
neyinde sütunlu bir avlu (stoa) ile bu avluya 
birleşen dükkân sırasının varlığına işaret 
edilmiştir203. Ancak ne 1931 yılı kazıları ne 
de daha sonraki kazılar, stoa ve stoa’ya birle-
şen dükkânlar üzerine yoğunlaşmıştır. 2007 
yılında stylobat’ın güneyinde gerçekleştirilen 
kazılar, hem stoa’nın derinliğinin tespitini 
(stylobat’ın ön kenarından stoa’nın arka duva-
rına kadar olan derinlik 6,30 m) hem de 
stoa’ya birleşen dükkânların daha iyi anlaşıl-
masını sağlamıştır204. Stylobat’a paralel uza-
nan 0,90 m kalınlığındaki kireç harçlı taş ör-
gü duvarın, stoa’nın arka, aynı zamanda da 
dükkân sırasının ön duvarı olduğu anlaşıl-
maktadır. Bu duvarın batı tarafında 1,82 m 
ve doğu tarafında 2,10 m genişliğindeki 
açıklıklar dükkân girişlerini oluşturuyor ol-
malıydı205. Böyle bir dükkân girişiyle avlu-
nun arka duvarına ait kalıntılar, 1931 yılın-
daki kazılarda caddenin doğusunda tespit 
edilmiştir (Çiz. 14).  

2007 yılı kazılarında bir kısmı açılan stoa 
ile dükkânların konumu, Akok’un çizimleri 
ile çelişmektedir. Akok’un yayınlamış oldu-
ğu 6-7 nolu planlarda doğu stoa’ya birleşen 
ancak günümüzde cadde altında kalan dik-

                                                 
202  Krş. Dalman – Schneider – Bittel 1932, res. 3. Tahrip 

edilen kısım ile birlikte stylobat’ın toplam uzunluğu yak-
laşık 55 m olarak ölçülmektedir. 

203  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 238 vd.  
204  Perge Sütunlu Cadde stoa derinliği 4,40 m’dir: 

Heinzelmann 2003, 205 vd. res. 5. 
205 Perge’deki benzer örnek için bkz. Heinzelmann 2003, 

205 vd. res. 5. 
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dörtgen mekanın (olasılıkla hamamın doğu 
girişi) kuzeybatısına üç adet dikdörtgen me-
kanın daha eklendiği görülmektedir206. 2007 
yılı kazılarında stylobat’ın güneybatısında 
stylobat’a paralel ancak palaestra’nın doğu du-
varına açılı uzanan dükkânlara ait duvarların 
ortaya çıkarılmış olması, Akok’un önerisini 
desteklememektedir. Böylece palaestra’nın 
doğu stoa’sına birleşen dikdörtgen girişin ku-
zeyinde palaestra’ya ait mekânlar değil dük-
kânların olduğu kesinleşmiştir. Ancak 
palaestra’ya dolayısıyla hamama doğudan giri-
şi sağlayan dikdörtgen mekânın kuzeydoğu 
köşesinin stylobat bloklarına kadar hemen 
hemen teğet konumda olması, en azından 
bu kısımda stoa ve dükkânların kesintiye uğ-
ramış olabileceğini göstermektedir (Çiz. 14). 
Bu durum cadde ile hamam yapısının farklı 
dönemlerde yapılmış olduğu fikrini destekler 
gibi görünmektedir. 

1954 yılında büyük hamamın 
palaestra’sının güneydoğu köşesine bitişik 
Şevket Alptekin arsasında yapılan temel ka-
zılarında ortaya çıkan kalıntılar büyük olası-
lıkla sütunlu caddenin kenarındaki dükkân 
sırasına ait olmalıdır. Akok’un yayınlanma-
mış planında 4 numara ile gösterilen C kıs-
mının bir çeşme olduğu plan üzerinde belir-
tilmiştir (Çiz. 14-15; Res. 36-38). Ancak ta-
banda yer alan iki adet sıkma (pres) taşı ve 
güneyindeki iki adet taş tekne, bu alanın bir 
çeşme değil de bir işlik olduğunu göstermek-
tedir. Palaestra’nın doğu duvarına dik uzanan 
bu mekânların, sütunlu cadde boyunca de-
vam eden stoa ve stoa’nın arkasındaki dük-
kânların işlikleri olması kuvvetle muhtemel-
dir207.  

                                                 
206  Akok 1968, plan 1-2. 
207  Benzer bir işlik için bkz. Şimşek 2007, 294 vd. res. 103a-

d. 

Çokgen büyük andezit bloklarla kap-
lanmış olan cadde yüzeyinde kullanımdan 
dolayı aşınma izleri mevcutken araba teker-
lek izlerine rastlanmamıştır208. Caddenin gü-
neyini sınırlayan yaklaşık 0,50 m yüksekli-
ğindeki dikdörtgen stylobat blokları, daha 
küçük boyutlu andezit bloklardan oluştu-
rulmuş bir temel üzerine yerleştirilmiştir. 
Postament’lerin oturduğu stylobat ile andezit 
döşeli cadde seviyesi arasında yaklaşık 1,00 
m yükseklik farkı bulunmaktadır.  

Günümüzde dikdörtgen biçimli tek sı-
ra209 kireçtaşı stylobat bloklarının üzerinde, 
dikdörtgen prizması biçimli postament ya da 
sütun kaidesi ile birlikte işlenmiş postament-
kaideler bulunmaktadır210. Yaptığımız araş-
tırmalarda sütunlu caddede ve çevresinde 
yükseklikleri 0,70 m ile 1,125 m arasında 
değişen yedi adet postament-kaide ve bir adet 
postament tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 1; 
Res. 35-39)211. 

Batı tarafta attik-ion kaidelerle birlikte 
üretilmiş olan postament’ler, doğu tarafta ara-
zi eğiminin artması nedeniyle kullanılma-
mıştır. Attik-ion kaideler, daha yüksek kotta 
yer alan doğu taraftaki stylobat üzerine doğ-

                                                 
208  Dalman 1933, 123 vd.; İstanbul DAI Arşivi’ndeki Ra-

por, 3. Bu raporda caddenin büyük kırmızımsı kumta-
şıyla (mit großen rötlichen Sandstein) kaplandığı belir-
tilmiştir. Kırmızımsı kumtaşı olarak belirtilen bu taş 
cinsinin Ankara’nın Hıdırlık mevkiindeki ocaklarda an-
tik dönemden beri çıkartılan ve Sütunlu Cadde’de halen 
birkaç bloğu görülen andezit olduğu anlaşılmaktadır. 
Andezit taş cinsi yukarıda söz konusu edilen cardo 
maximus döşemesinde de kullanılmıştır.  

209  Eski fotoğraflarda üst üste çift sıra stylobat bloklarının 
mevcut olduğu görülmektedir. Olasılıkla stylobat’ın bu 
kısmı yeni açılan Çankırı Caddesi’nin inşası sırasında 
ortadan kaldırılmış olmalıdır. Krş. Dalman – Schneider 
– Bittel 1932, res. 4. 

210  Benzer örnekler için bkz. Doruk 1990, 70 vd. res. 3; 
Heinzelmann 2003, 209 vd. res. 8, 9b. 

211  Akok tarafından 0,90 m olarak verilen postament yüksek-
liği büyük olasılıkla ortalama yükseklik olmalıdır (Akok 
1968, 7). 
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rudan doğruya oturmaktadır212. Hafirler, 
postament aks mesafelerinin arşitrav aks me-
safeleri ile örtüşmemesi sonucu 
postament’lerin in situ olmadığını belirtmiş213 
ancak daha sonraki çalışmalarda dört adet 
sütun kaidesinin orijinal yerinde olduğu ka-
bul edilmiştir214. Bu çalışmada sütun aksları-
nın 2,58 - 2,62 m arasında değiştiği, sütun 
ortalama çaplarının 0,60 m ve sütun gövde 
yüksekliğinin 6,00 m olduğu belirtilmiştir215. 
Tarafımızca yapılan ölçümlerde, dikdörtgen 
stylobat blokları üzerinde farklı aks aralıkları-
na sahip postament-kaideler belgelenmiştir. 
Bu ölçümlerde, in situ216 postament-kaide aks-
larının doğudan batıya doğru 2,85 m, 2,64 m 
ve 2,56 m arasında değişmesi, Akok’un 
önerdiği aks uzunluğu ile uyuşmamaktadır. 
Ayrıca yeni yapılan ölçümlerle arşitravfriz aks 
mesafelerinin 2,54 m ile 3,12 m arasında de-
ğiştiği belgelenmiştir217 (bkz. Tablo 2). 

M.S. 2. yüzyıl örnekleri dikkate alındı-
ğında, 0,625 m olarak ölçülebilen sütun alt 
boynu (alt boyun çevresi 1,93-1,94 m) yar-
dımıyla sütun yüksekliğinin en azından 10 alt 
çapa eşit olabileceği kabul edilebilir218. Böy-
lece kaide, sütun gövdesi ve korinth başlığı 

                                                 
212  Krş. Dalman 1933, 124 res. 4. 
213  Dalman 1933, 124. 
214  Akok 1968, 6. 
215  Akok 1968, 7. 
216  Stylobat üzerinde halen görülen postament-kaidelerin 

(Env. No. 113-220-99; 113-221-99; 113-222-99 ve 113-
223-99) duruşları itibarıyla in situ oldukları söylenebilir. 
Ancak Dalman – Schneider – Bittel 1932, res. 4’de gö-
rülen stylobat ve postament-kaideler ile günümüzdeki 
postament-kaidelerin aynı olmadığı açıkça görülmektedir. 
Bu durumda postament-kaidelerin in situ oldukları kabul 
edilebilir mi? Bu alanda yapılan daha sonraki çalışmala-
rın yayımlanmamış olması nedeniyle söz konusu sorun-
ların cevabı ancak yeni yapılacak olan kazılarla çözülebi-
lecektir. 

217  Perge’deki Sütunlu Cadde’de de farklı insula genişlikle-
rinden dolayı 2,34 ile 2,60 m arasında değişen aks uzun-
lukları görülmektedir: Heinzelmann 2003, 209.  

218  Krş. Kadıoğlu 2006, 72, dn. 327. 

dâhil toplam sütun yüksekliğinin 6,25 m 
olması mümkündür219. Bu durumda ortala-
ma postament-kaide ve başlık yüksekliğinin 
(0,92 + 0,78 = 1,70 m) toplam sütun yük-
sekliğinden çıkarılmasıyla (6,25 – 1,70 = 
4,55 m) gövde yüksekliğinin yaklaşık 4,55 m 
olabileceği önerilebilir. 

Akok’un büyük hamamın palaestra’sına 
ait sütun aks mesafesini 2,50 m olarak bil-
dirmesi220, söz konusu arşitravfriz’lerin en 
azından ölçüsel olarak hamamın 
palaestra’sına ait olamayacağını göstermekte-
dir. Ancak Akok’un hangi verilere dayana-
rak palaestra sütun aks mesafesini 2,50 m 
olarak öngördüğü bilinmemektedir. Ayrıca 
bu bilginin doğruluğunu kontrol etmek ya-
pılacak olan yeni kazı ve temizlik çalışmala-
rıyla mümkün olabilecektir. S. D. Cooke, 
sütunlu caddeye ait stylobat önünde 
anastylosis’i oluşturulan üst yapının yanlışlıkla 
bu caddeye ait olduğunun kabul edildiğini, 
aslında bu üst yapının palaestra’ya ait olması 
gerektiğini belirtmiştir221. Buna dayanak ola-
rak ise Bittel ve Dalman’ın öne sürmüş ol-
duğu; “söz konusu caddenin Hatip Çayı kena-
rında yer alan bir kenar cadde olduğu ve hiçbir 
anıtsal kamu yapısını birbirine bağlamadığı” fi-
kirlerini göstermektedir. Ayrıca Cooke, eğer 
bu cadde ana cadde olsa idi, büyük mermer 
bloklarla döşenmiş olması gerektiğini de 
öne sürmüştür222. Caddede kullanılan taş 
cinsinin caddeleri (ana cadde ya da kenar 
cadde) sınıflamak için belirleyici etken oldu-
ğu düşünülemez. Kaldı ki Ulus Hükümet 
Meydanı’nda bulunan caddede de (cardo 
                                                 
219  Sütun alt yüzleri ve boyunları sağlam olarak korunma-

dığından sütun boynu, postament-kaidelerin üst çapları-
nın ortalaması alınarak yaklaşık 0,63 m olduğu hesap-
lanmıştır. 

220  Akok 1968, 7. 
221  Cooke 1998, 70 lev. 13. 
222  Cooke 1998, 70. 
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maximus) döşeme olarak andezit kullanılmış-
tır. Bu kullanım daha çok kentin sahip oldu-
ğu öz kaynakları ile açıklanabilir. Sütunlu 
caddenin büyük hamam ile Augustus ve 
Roma Tapınağı hattı üzerinde bulunması ve 
ayrıca antik kentin stadion’unun büyük ha-
mamın batı – kuzeybatısında tahmin ediliyor 
olması da bu caddenin önemini artırmakta-
dır223. 

Akok’un palaestra sütun aksları için be-
lirttiği 2,50 m’lik aks mesafesi doğru kabul 
edilirse, aks mesafeleri 2,54 m ile 3,12 m 
arasında değişen yazıtsız arşitravfriz’lerden 
sadece ikisi (Env. No. 113-246-99 ve 113-
249-99) palaestra’ya ait olabilir. Cadde 
stylobat’ı üzerindeki in situ postament-kaidelerin 
farklı aks aralıklarına sahip olması, farklı aks 
aralıklarına sahip olan arşitravfriz’lerle uyuş-
maktadır. Ayrıca 2006 yılında Altındağ Bele-
diye binasının kuzeyinde yapılan Tarihi Kale 
Çarşısı (Altındağ İlçesi, Keklik Sokak, 21957 
ada, 1 nolu parsel) inşası sırasında devşirme 
olarak kullanılmış birçok stylobat ve 
arşitravfriz bloğu tespit edilmiştir (bkz. Tablo 
2). Söz konusu bloklar, büyük hamamın giri-
şindeki boş alana (sütunlu caddenin kuzey-
batısına) taşınmışlardır (Res. 40). Bu 
arşitravfriz’ler (yük. 0,76-0,83 m), sütunlu 
caddede anastylosis’i oluşturulan üst yapının 
arşitrav frizleri ile (yük. 0,80-0,815 m) hem 
yükseklik hem de profil bakımından benzer-
lik gösterirler. Ayrıca kireçtaşı stylobat blok 
yükseklikleri de sütunlu cadde stylobat blokla-
rıyla örtüşmektedir. Ancak söz konusu iki 
arşitravfriz’in aks uzunluğunun (2,40-2,44 m) 
Akok’un, büyük hamamın palaestra’sı için 
önerdiği aks uzunluğuna (2,50 m) çok yakın 
olması, bu blokların palaestra’ya ait olabilece-
ğini de akla getirmektedir. Ancak Akok tara-
fından büyük hamamda sürdürülen kazılarda 
                                                 
223  Görkay 2006, 261 res. 14, 18. 

palaestra’ya ait bezemeli bir arşitravfriz blo-
ğunun bulunmuş olması bu durumu güçleş-
tirmektedir. İki faskia’lı (kademeli) bu 
arşitrav, ranke frizi ile birlikte bir bloktan iş-
lenmiştir. Faskia’lar inci makara dizisi ile 
arşitrav tacı ion kymation’u ve açık-kapalı 
palmetlerden oluşturulan anthemion bandı ile 
bezenmiştir224. Dolayısıyla hem yeni inşaat 
sahasında bulunan blokların hem de sütunlu 
caddedeki blokların kentteki sütunlu cadde-
lere ait olabileceği kabul edilebilir. Ayrıca 
Radyo Evi ile Olgunlaşma Enstitüsü arasın-
da 1993 yılında gerçekleştirilen kanal kazısı 
sırasında da caddeye ait olabilecek birçok 
mimari blok ele geçmiştir225. Bu buluntula-
rın tek bir caddeye değil de kentteki diğer 
caddelere ait olabilecekleri olasıdır.  

Postament ile birlikte bir bloktan üretilen 
kaideler, bilinen (normal) attik-ion kaide 
profili taşımakta ve yükseklikleri 0,295 m ile 
0,40 m arasında değişmektedir (Çiz. 16). 
Kaide üzerine, başlangıç ve bitiş profili taşı-
yan yekpare mermer sütunlar oturmaktadır. 
Anadolu’da M.S. 2. yüzyıla tarihlenen bir-
çok yapıya ait sütunlarda olduğu gibi burada 
da sütun başlangıç ve bitiş profilleri işleniş-
leri bakımından birbirinden farklılık göste-
rirler226. 0,06 m yüksekliğinde yukarı doğru 

                                                 
224  Krş. Akok 1968, 7 vd. res. 1-2. Söz konusu arşitravfriz 

bloğu günümüzde palaestra’nın güneybatısındadır. 
225 Aski Genel Müdürlüğü’nün Ankara Radyo Evi ile Ol-

gunlaşma Enstitüsü arasında yaptırmış olduğu kanal 
kazısına Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzman-
ları 26.08.1993 - 12.09.1993 tarihleri arasında katılmış-
lardır. Müze uzmanlarının raporlarından bu alanda çok 
sayıda dikdörtgen mermer blok (olasılıkla stylobat bloğu 
?), sütun tambur parçaları, kaideler, andezit bloklar ve 
stellerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Prof. Dr. Cevdet 
Bayburtluoğlu’na göre Atatürk Bulvarı’nın yapımı sıra-
sında (Ulus - Yenişehir hattı) Ulus’taki bazı resmi bina-
ların temel kazılarında çıkan bloklar ve yapı taşları Rad-
yo Evi-Sıhhiye arasındaki bataklık alanın doldurulma-
sında kullanılmıştır. 

226 Krş. Kadıoğlu 2006, 36, 199 Kat. 102 res. 37; 200 Kat. 
108, res. 38; 204 Kat. 141 res. 39, lev. 14,3-5. 



Anadolu / Anatolia 32, 2007 M. Kadıoğlu – K. Görkay
 
 

 53

hafifçe açılan düz silme ve içbükey profilden 
oluşan başlangıç profiline (apophyge) karşılık, 
sütun bitiş profili 0,025 m yüksekliğinde bir 
torus, 0,02 m yüksekliğinde bir düz silme ve 
0,02 m yüksekliğindeki bir içbükey profilden 
oluşturulmuştur. Tek parça (yekpare) gri-
beyaz mermerden yapılan yivsiz sütun göv-
deleri devrilmenin etkisiyle birçok parçaya 
ayrılmış ve dolayısıyla sütun gövde yüksekli-
ği hafirler tarafından tespit edilememiştir227. 
0,785 m yüksekliğindeki228 sütun başlığı, 
normal korinth başlığı biçimindedir: Çift sıra 
akanthus yaprağıyla çevrelenen kalathos’u, be-
zemesiz abakus levhası taçlandırmaktadır 
(Res. 41). 

Stoa’nın 1,33 m yüksekliğindeki üst yapı-
sı iki faskia’lı arşitravfriz ve konsollugeison’dan 
(konsollu korniş) oluşturulmuştur229. 
Arşitrav ile frizin birlikte işlendiği bloğun 
hem ön hem de arka yüzü iki faskia ile ka-
demelendirilmiştir (Çiz. 16; Res. 42). 
Profillendirilen arşitrav ve friz tacı bezeme-
sizdir. Üç bölümlü arşitrav tacı, kyma rekta 
profillidir. Buna karşılık friz tacı alışılmış ol-
duğu gibi iki bölümlüdür. Düz bırakılan friz 
alanı, 0,16-0,165 m harf yüksekliğindeki Eski 
Yunanca yapı yazıtını230 taşımaktadır. Yine 
arşitravfriz bloğunun arka yüzü, friz hizasında 
kasetlerin yerleştirilebilmesi için murçla ka-
baca işlenmiştir. Ayrıca arşitravfriz bloğunun 
her iki kısa kenarının arka yüzünde ahşap ki-

                                                 
227 Akok tarafından önerilen 6,00 m yüksekliğindeki sütun 

gövdesi, büyük olasılıkla sütun alt çapının (0,60 m) 10 
katı olarak kabul edilmiştir (Akok 1968, 7). 

228  Araştırmalarımızda 113-264-99 envanter numaralı 
korinth başlığının yüksekliği 0,77 m olarak ölçülmüştür. 
Ancak bu başlığın Sütunlu Cadde’ye ait olup olmadığı 
bilinmemektedir. 

229 Perge’de arşitrav, friz ve kornişten oluşturulan sütunlu 
caddenin üst yapısı, 1,24 m yüksekliğindedir: 
Heinzelmann 2003, 212 res. 12. 

230  Yapı yazıtı için bkz. Bosch 1967, 185-186 no. 145 ve 
French 2003, 84-85 no. 02. 

rişlerin geçeceği yataklar açılmıştır. 
Arşitravfriz bloğunun alt yüzü her iki ucu iç-
bükey kavisle sonlanan hafif bombeli soffit’e 
sahiptir. Soffit’in sadece dış konturu içe doğ-
ru profillendirilmiş ancak diğer profillerde 
olduğu gibi bezemesiz bırakılmıştır. Soffit 
genişliği, bulunduğu yüzeyin yaklaşık 1 : 4,5 
- 1 : 5’ini kaplamaktadır.  

Hafirler, arşitravfriz yüksekliğini yayın-
lamış oldukları üst yapı kesit çiziminde231 
0,815 m olarak vermelerine karşılık, yaptı-
ğımız çalışmalarla iki farklı (yazıtlı ve yazıt-
sız) arşitravfriz bloğunun varlığı tespit edil-
miştir (Res. 43-44). Yazıtlı arşitravfriz blokla-
rı hem yükseklikleri hem de özenli işçilikle-
riyle diğer yazıtsız bloklardan ayrılmaktadır-
lar. 113-262-99 envanter numaralı yazıtlı 
arşitravfriz bloğu dışında (0,69 m), diğer ya-
zıtlı arşitravfriz bloklarının yükseklikleri 0,73-
0,75 m ve ikinci grubu oluşturan yazıtsız 
arşitravfriz bloklarının yükseklikleri ise 0,80-
0,815 m arasında değişmektedir (bkz. Tablo 
2). Diğer yandan yazıtlı arşitravfriz blokları-
nın ilk faskia’sı astragal ile taçlandırılmışken, 
ikinci grupta söz konusu astragal kullanıl-
mamıştır. Bu farklılık arşitravfriz üzerine ge-
len konsollugeison’larda da görülmektedir.  

Korniş profili sırasıyla dikdörtgen kesit-
li diş sırası, konsollara geçişi sağlayan iç ve 
dışbükey profil, geison ve sima’dan oluşmak-
tadır. Dişler arasında kalan boşluklar dik-
dörtgen prizması kesitlidir. Geison’un alt yü-
zünü kare formlu konsollar desteklemekte-
dir. Konsollar arasında kalan kare kaset 
alanları mask, rozet ve çeşitli çiçeklerle dol-
durulmuştur. Sima dışa taşkın derin bir pro-
file sahiptir ve friz alanı gibi bezemesiz bı-
rakılmıştır. Konsolların alt ve ön yüzü, alt-
tan öne doğru devam eden birer soffit ile 

                                                 
231  Dalman – Schneider – Bittel 1932, res. 7. 
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süslenmiştir. Bu süsleme ikinci grup 
konsollugeison’da görülmez. İçe doğru derin-
leştirilerek çizgi halinde yapılan soffit’lerin her 
iki ucu, arşitrav soffit’lerinde olduğu gibi içe 
doğru kavisli bitirilmiştir. Düz bırakılan 
geison alnından bezemesiz simaya geçiş bir 
arstragal ile gerçekleştirilmiştir. Günümüze 
kadar koruna gelmiş konsollugeison örnekleri-
nin hiçbirinde yağmur oluğu ve çörten bu-
lunmamaktadır. Ancak ilk grubu oluşturan 
konsolları soffit bezemeli kornişlerin, sima’ları 
tamamen traşlandığı için yağmur oluğu ve 
çörtene sahip olup olmadıkları belirleneme-
miştir. Korniş yükseklikleri 0,51 m ile 0,525 
m arasında değişmektedir. D. French, 
arşitravfriz’lerin harf yüksekliğine göre iki 
grup oluşturduğunu kabul eder: ilk grubu 
0,14 m, ikici grubu ise 0,16-0,165 m yüksek-
liğindeki yazıtlar oluşturur. Farklı yükseklik-
lere sahip olan söz konusu yazıtlı 
arşitravfriz’lerin sütunlu caddenin iki katlı 
stoa’sının üst yapısına ait olabileceğini belir-
tir232. Konsollu kornişlerin hiçbirinde yağ-
mur oluğu ve çörtenin olmayışı bu öneriyi 
destekler gibi görünse de, korniş blokları 
üzerinde ikinci kat kaidelerinin oturabileceği 
herhangi bir işçilik izine rastlanmayışı ve 
ikinci kata ait hiçbir mimari elemanın ele 
geçmeyişi, ikinci kat olasılığını azaltmaktadır. 
Ayrıca bir arşitrav hariç (113-262-99), diğer 
tüm blokların 0,73 ile 0,75 m arasında deği-
şen yükseklikleri ve 0,16-0,165 m arasında 
değişen harf yükseklikleri ile bu blokların 
aynı katta kullanılmış olabileceğini göster-
mektedir. 

Arşitravfriz ve konsollugeison bloklarının 
işçilikleri açısından farklı iki grup oluşturma-
ları ve yazıtlı arşitrav bloklarının yaklaşık 
0,10 m daha kısa oluşları, bu blokların farklı 
iki yapıya ait olabileceklerini düşündürmek-
                                                 
232  French 2003, 84-85. 

tedir. Ancak yukarıda da değinildiği üzere 
bu blokların palaestra’ya ait olamayacakları 
ön görüldüğünden sütunlu caddeye ait ol-
dukları kabul edilebilir. Söz konusu yazıtlı 
arşitravlar ile konsollugesion’lar, olasılıkla do-
ğu taraftan palaestra’ya girişi sağlayan bir ka-
pı girişinde kullanılmış ve bu yüzden özenli 
işçilikle vurgulanmış olabilirler. Sütunlu 
cadde kazıları sırasında sadece yazıtlı blokla-
ra rastlanması233, diğer yazıtsız arşitavfriz 
bloklarının ne zaman ve nerede bulundukla-
rının kesin olarak bilinmeyişi234, Ankara 
merkezde bulunan bütün mimari elemanla-
rın büyük hamama taşınması ve kayıtlarının 
zamanında tutulmaması bu sorunun çözü-
münü zorlaştırmaktadır. 

Hafirler, korinth başlıklarının stilistik 
özelliklerine göre sütunlu avlunun Hadrian 
Dönemi’nden daha erkene tarihlenemeye-
ceğini belirtmişlerdir235. Ayrıca bir kısmı ko-
runan friz üzerindeki yapı yazıtının paleog-
rafik açıdan incelenmesi ile yazıt, M.S. 2. 
yüzyılın ilk yarısına tarihlenmiştir236. Stoa 
boyunca uzanan cadde döşemesinin ise 
stoa’dan daha önce olasılıkla M.S. 1. yüzyılda 
hatta Augustus Dönemi’nde inşa edilmiş 
olabileceği vurgulanmıştır237. Yapı yazıtını 
inceleyen ve çevirisini sunan E. Bosch, ge-
nel olarak yazıtı kentin en zengin olduğu 
dönem olan M.S. 2. yüzyıla tarihlemiştir238. 
                                                 
233  Bittel – Schneider – Dalman 1932, res. 8; Dalman 

1933, res. 5,7. Hafirlerin yayınlarında ve 1931 yılında 
sürdürülen kazıya ilişkin DAI-İstanbul arşivindeki fo-
toğraflarda sadece yazıtlı arşitravfriz blokları görülmek-
tedir. 

234  Söz konusu bloklar, N. Dolunay’ın 1938 ve sonrasında 
gerçekleştirmiş olduğu kazılarda ortaya çıkmış olabilir 
(bkz. Dolunay 1941, 261 vd.; Dolunay 1948, 212 vd.). 

235  Dalman 1933, 125 vd.; Dalman – Schneider – Bittel 
1932, 248 (M.S. 2. yüzyıl). 

236  Dalman 1933, 130. 
237  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 248; Dalman 1933, 

130. 
238  Bosch 1967, 185-186 no. 145. 
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Epigrafik açından yazıtı inceleyen D. French 
ise tarihlemeyi M.S. 2. yüzyıla fakat Hadrian 
Dönemi sonrasına çekmiştir239. Ancak sü-
tunlu cadde, son yıllarda yayımlanan bir ça-
lışmada mimari stil özelliklerine girilmeden 
“mimari parçaların stiline göre” Hadrian Dö-
nemi’ne (M.S. 117-138) tarihlendirilmiştir240.  

Yukarıda anılan yayınlarda belirtildiği 
üzere sütunlu cadde hem yapı yazıtının hem 
de mimari bezemenin stilistik incelemesi so-
nucu, Hadrian Dönemi’ne, Hadrian Dönemi 
sonrasına ya da genel olarak M.S. 2. yüzyıla 
tarihlenmiştir. Ancak söz konusu çalışma-
larda ne korinth başlıkları ne de kornişler ay-
rıntılı incelenerek tarihleme yoluna gidilmiş-
tir. Korinth başlıklarının stili ile üst yapının 
profili daha çok M.S. 2. yüzyılın sonu ile 
M.S. 3. yüzyılın başına tarihlenen örnekleri 
hatırlatmaktadır.  

Normal korinth başlığı tipindeki başlıklar 
çift sıra yaprak ayalı kalathos ve bezemesiz 
abakus levhasından oluşmaktadır (Res. 41; 
Çiz. 16)241. Alt sıra yaprak dizisini oluşturan 
her bir yaprak, uç yaprakçık ile birlikte beş 
yaprakçıktan oluşmaktadır. Orta yaprakçık-
lar dört ya da beş parmaklıdır242. Dört par-
maklı orta yaprakçığa sahip başlıklar, Ana-
dolu ve Anadolu dışında birçok yapıda 
Aphrodisias Dekorasyon Okulu özelliği ola-
rak görülmektedir243. Damla formunu kay-
                                                 
239  French 2003, 84-85 no. 02. 
240  Akpolat – Eser 2004, 91. 
241  K. Bittel – O. K. Dalman’ın İstanbul DAI’deki arşivin-

de bulunan bir korinth başlığına ait fotoğraftan yararlanı-
larak tanımlama yapılmış ve tarihleme yoluna gidilmiştir. 
Aynı özelliklere sahip başka bir başlıktan detay M. Akok 
tarafından Roma Hamamı palaestrası’na ait olarak yayım-
lanmıştır (Akok 1968, res. 6). 

242  Çok benzer bir kireçtaşı korinth başlık, Keçiören İlçesi, 
Kalaba Anadolu Meslek Lisesi’nin bahçesinde bulun-
maktadır (Yük. 0,635 m alt çap 0,49 m). Okul hizmetli-
lerinin verdiği bilgilere göre başlık lisenin temel kazısın-
da çıkmıştır. 

243  Fischer 1990, 42; Kadıoğlu 2006, 158 dn. 902-905. 

beden yaprakçıklar arası gözler, uzun ince 
yarıklar biçimindedir. Yaprak orta damarını 
her iki taraftan sınırlayan derin kanallar ve 
bu kanallar üzerindeki köprücükler dönem 
için karakteristik önem taşımaktadır. Hey-
keltıraşlıkta saç biçimlendirmesinde kullanı-
lan bu köprücüklerin Commodus Döne-
mi’nden (M.S. 180-192) önce görülmediği 
belirtilmektedir244. Dört parmaklı orta yap-
rakçığın derin kanalları kalathos’u alttan sı-
nırlayan düz bileziğe kadar derince işlenmiş-
tir. Köprücükler aynı şekilde bu kanallar 
üzerinde de görülür. Erken Severuslar Dö-
nemi’ne tarihlenen İsrail’deki Askalon 
Bouleuterion’undan bir korinth plaster başlık245, 
hem kanallar üzerindeki köprücükler hem 
dört parmaklı yaprakçıklar hem de genel iş-
leniş bakımından Ankyra sütunlu cadde 
başlığına yakın benzerlik gösterir. Stilistik 
olarak M.S. 160-180 yıllarına tarihlenen 
Sagalassos Antoninler Çeşmesi’nin korinth 
başlıkları ile konsollu kornişlerinde246 de söz 
konusu köprücükler görülmektedir. 
Aphrodisias Dekorasyon okulunun bir mo-
tifi olarak görülen247 bu köprücükler Ro-
ma’daki bir kompozit başlıkta da karşımıza 
çıkar248. Orta damara her iki taraftan eşlik 
eden birer kanal, orta yaprakçığın başlangı-
cına kadar özenle işlenmiştir. Alt sıra yaprak 
ayaları toplu ve birbirlerinden hemen ayırt 
edilecek kadar mesafeli yerleştirilmişlerdir. 
Bazı başlıklarda sadece en alt yaprakçıkların 
parmak uçları birbirlerine değmektedir.  

                                                 
244  İnan – Alföldi-Rosenbaum 1979, 315. 
245  Fischer 1990, 49, 55 no. 168 lev. 29. 
246  Vandeput 1997, 104-105. Benzer bir örneğin 

Sagalassos’ta da olduğunu tarafıma bildiren ve gerekli 
fotoğrafları sağlayan L. Vandeput’a çok teşekkür ede-
rim. 

247  Fischer 1990, 49.  
248  Heilmeyer 1970, 101. lev. 35,2. 
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Üst sıra yaprak dizisi alışılmış olduğu 
gibi alt sıra yaprak dizisi arasıdan yukarı doğ-
ru yükselmektedir. Üst sıra yaprak ayaları, uç 
yaprak ve her iki taraftaki birer yaprakçıktan 
oluşmaktadır. Komşu yaprakçıklar üçgen bi-
çimli geometrik boşluklar oluşturmakta ve 
bu boşluklardan kaulis yükselmektedir. Kaulis 
düğümü (başlığı), aşağı doğru asılı ve üç bö-
lümlü yaprak dizisi ile bezenmiştir (Res. 41). 
Bu yaprak dizisi, İtalya’da Domitian Döne-
mi’nden itibaren görülen249 Anadolu’ya ya-
bancı bir bezeme olarak karşımıza çıkar. İz-
mir Müzesi’nde M.S. 170-190 yıllarına tarih-
lenen yalnız bir anta başlığında söz konusu 
asılı yaprak dizisi görülür250. Kaulis düğü-
münden çıkan ters S-biçimli iç destek yap-
rakları ortada toplanarak uç kısımları üst sıra 
yaprağın uç yaprakçığına birleşir. Yarım yay 
oluşturan üst kısımları ise yarım daireden bi-
raz büyük olan düz yüzeyli heliks kıvrımları-
na teğettir. İç destek yapraklarının ağır biçi-
mi ve heliks’lerle bütünleşmeleri sanki alt alta 
iki heliks sırası varmış gibi algılanmalarına yol 
açar. Dış destek yaprakları da volüt’leri alttan 
güçlü bir şekilde destekler. Kalathos dudağı 
düz ve bezemesizdir. İç ve dışbükey profil-
den oluşturulan bezemesiz iki bölümlü 
abakus levhasını büyük bir abakus çiçeği süs-
lemiştir. V-kesitli parmaklar ve yaprakların 
derin ışık-gölge etkisi yaratacak şekilde iş-
lenmesi dönem için tipik bir özelliktir. Sü-
tunlu cadde ve hamamın palaestra’sına ait 
başlıklarla yapısal paralellik gösteren başka 
bir korinth anta başlığı ise yine İzmir Müze-
si’nde yer almaktadır. Bu başlık gösterdiği 
stil özelliklerinden ötürü M.S. 2. yüzyılın 3. 
çeyreğine tarihlenmiştir251. Hem yapısal hem 
de stilistik açıdan Smyrna Agorası 
                                                 
249  Freyberger 1990, 22-23, no. 35 lev. 5c; 31-33 no. 72 lev. 

8f. Beil. 6,2. 
250  İdil 1981-1982, 172 vd. res. 7a. 
251  İdil 1981-1982, 178-179 res. 8a. 

portiko’larına ait korinth başlıkları tarihleme 
için iyi bir karşılaştırma örneği oluşturmak-
tadır252. Smyrna Agorası, M.S. 178 yılındaki 
büyük depremden sonra Marcus 
Aurelius’un büyük maddi desteği ile yeniden 
inşa edilmiştir253. Batı stoa’da ele geçen par-
çalar halindeki bir yazıttan olasılıkla yapı 
kompleksinin ancak Orta Severuslar Dö-
nemi’nde bitirilebildiği öne sürülmektedir254. 
Alt sıra yaprakların toplu ve birbirlerine me-
safeli duruşları, yarık şeklindeki uzun gözler, 
ağır alt dolgu yaprakları ile bütünleşen 
heliks’ler ve halen doğal floral dokuyu koru-
yan genel işçilik, ortak özellikler olarak sıra-
lanabilir. M.S. 206/7 yıllarına tarihlenen 
Hierapolis Tiyatrosu kompozit başlıkları da 
stilistik olarak aynı özellileri taşır255. M.S. 
211/212 yıllarına tarihlenen Sardis Hamam 
Gymnasium kompleksinin kompozit başlık-
larının akanthus yaprakları, toplu ve birbirle-
rine mesafeli duruşları ile her ne kadar sü-
tunlu cadde başlıklarına benziyorsa da, kes-
kin şematik hatları ve doğal dokuyu kay-
betmiş olmalarından ötürü birbirlerinden 
ayrılırlar. 

Bezemesiz konsollugeison’ların profili ile 
diş sırası yine M.S. 2. yüzyıl sonu M.S. 3. 
yüzyıl başına tarihlenen yapıları hatırlatmak-
tadır (Res. 43-44). Küp biçimli dişleri, dik-
dörtgen prizması biçimli ve diş genişliğinin 
yarısından biraz fazla olan boşluklar ayır-
maktadır. Dişler ve boşluklar nispeten kü-
çük ölçekli, konsollar ise oldukça geniştir. 
Bu özellikleriyle sütunlu caddenin kornişle-

                                                 
252  Krş. Vandeput 1997, 173, lev. 120,1-2; Kadıoğlu 2006, 

lev. 49,1. Tarihleme için bkz. Naumann – Kantar 1950, 
107; Stocka 1981, 21, dn. 61. 

253  Naumann – Kantar 1950, 106. 
254  Strocka 1981, 21 dn. 61. 
255  Kadıoğlu 2006, lev. 59, 2. Tarihleme için bkz. Bernardi 

Ferrero 1966, 59; Ritti 1985, 110, 138; D’Andria 2001, 
108. 
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ri, Smyrna Agorası256, Nysa Tiyatrosu (M.S. 
180-200)257, Aphrodisias Tetrapylon’u258, 
Hierapolis Tiyatrosu scaenae frons’u (M.S. 
206/207)259 ve Sardis Hamam-Gymnasium 
kompleksi (M.S. 211/212)260 kornişlerine 
benzemektedir. 

Sonuç olarak sütunlu caddenin korinth 
başlığındaki kanallar üzerinde görülen köp-
rücükler ile dört parmaklı yaprakçıklar 
Aphrodisias Dekorasyon Okulu’nun tipik 
özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaulis 
düğümünü bezeyen asılı üç yaprak dizisinin 
Domitian Dönemi’nden itibaren Roma’da 
ortaya çıkması ve ilk kez M.S. 2. yüzyılın 2. 
yarısında İzmir Müzesi’ndeki bir başlıkta ar-
dından Ankyra’da görülmesi, Severuslar 
Dönemi’nde birçok Roma eyaletinde proje 
alan Aphrodisias Dekorasyon Okulu’nun261 
Ankyra Sütunlu Cadde ile Roma Hamamı 
projesini de yürütmüş olabileceğini düşün-
dürmektedir. En azından bu yapılar, 
Aphrodisias Dekorasyon Okulu’nun etki-
sinde yerel bir dekorasyon okulu tarafından 
yapılmış olabilir. Sütunlu caddenin stoa’sı, 
büyük olasılıkla büyük hamam ile birlikte 
Caracalla Dönemi’nde262 aynı proje kapsa-
mında yapılmış olmalıdır. 

M.K. 

                                                 
256  Vandeput 1997, lev. 119,2. 
257  Kadıoğlu 2006, 49 vd., 141, 233 vd. res. 3 lev. 20,7-8; 

21; 22; 23,1-7; 299 no. 526 res. 12 lev. 34,7. 
258  Kadıoğlu 2006, lev. 50; 53. Geç Antoninler Dönemi ta-

rihlemesi için bkz. Yegül 1986, 138; Vandeput 1997, 
141; Erken Severuslar Dönemi tarihlemesi için bkz. 
Hoepfner 1966, 83; Koenigs – Radt 1979, 346-347; Paul 
1996, 213 res. 14; Outschar 1996, 224 res. 16a-b. 

259  Kadıoğlu 2006, lev. 52,1. 
260  Yegül 1986, 170; Strocka 1981, 22; Vandeput 1997, lev. 

112,2,4; Kadıoğlu 2006, lev. 51,2. 
261  Heilmeyer 1970, 97 vd.; Fischer 1990, 36 dn. 340; 

Vandeput 1997, 183 vd. 
262  Dolunay 1941, 266; Bosch 1948, 578-579; Bosch 1967, 

319 vd. no. 258; Mitchell 1977, 73, no. 6. dn. 40. 

BÜYÜK HAMAM (CARACALLA) 

Ankyra antik kentinde bir hamamın 
varlığını 12 Ankara Phyle’si tarafından ken-
tin çeşitli yerlerine diktirilen ve günümüze 5 
kopyası kalmış olan yazıtlardan biliyoruz. 
Yazıt, Tiberius Iulius Iustus Iunianus adın-
da tapınak rahipliği yapmış bir kişinin kent 
için birçok hizmetleri yanında bir hamam 
yapısı yaptırdığını bildirmektedir263. Beş 
farklı Ankyra phyle’si tarafından yazdırılmış 
olan onurlandırma yazıtındaki hamamın bü-
yük hamam yapısı ile ilgili olup olmadığı ke-
sin olmasa da birçok araştırmacı tarafından 
bu öngörü kabul edilmektedir264.  

Yapının kalıntıları hakkında seyyahlar-
dan Kinneir bilgi vermektedir. 19 Eylül 
1813 de Ankara’ya gelen Kinneir 21 Eylül 
günü at üzerinde kentin İzmir kapısından 
sur dışına çıkar ve kuzeye doğru suru izleye-
rek devam eder. İzmir kapsının bulunduğu 
surda kullanılmış ve olasılıkla bir tapınağın 
portiko’suna ait olabilecek devşirme mimari 
parçalara değinir. Surda ayrıca çeşitli heykel 
parçaları, sütun ve arşitrav blokları yer al-
maktadır. Kapıyı çok geçmeden hemen ile-
ride ufak bir tepe üzerinde bir tapınağın bu-
lunduğu kendisine söylenmiştir ve gerçek-
ten de burada birçok sütun, başlık, üst yapı 
elemanları bulunmaktadır. Buradan yarım 
mil kadar daha kuzeye ilerlediklerinde, planı 
belli olamayan, şekilsiz, büyük bir yapı ka-
lıntısı bulunmaktadır. Kinneir’in bir 
amphitiyatro olarak yorumladığı bu yapı, bu-
run gibi çıkıntı yapan bir tepe üzerinde yer 

                                                 
263  Bosch 1967, 317-322, no.255-258; Mitchell 1977, 72, 

no.6.  
264  Bosch 1967, 317-322, no. 255-258, (Bosch harf karak-

terine göre M.S. 2. yy sonu 3.yy başı olarak yorumlar); 
Mitchell 1977, 72-75. Ayrıca “balneum” kelimesinin 
tartışması için bkz. Cooke 1998, 51.  
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almakta ve aşağıdaki düzlüğe bakar durum-
dadır. Bazı temelleri ve duvarlarının büyük 
bir kısmı hala ayaktadır. Yapının sütun ve 
mimari blokları sökülmüştür ve şekil olarak 
eliptik bir planı vardır. 30 ayak yüksekliğe 
kadar korunmuş duvarları tuğlalı ve çeşitli 
kemerler oluşturacak tarzdadır. Bu yapıdan 
sonra Kinneir, İstanbul ve Çankırı kapısına 
ulaşır265. Kinneir’in burada hangi yapıdan 
bahsettiği tam olarak bilinmemektedir, an-
cak o dönemde burada 30 ayak (yaklaşık 9 
m) yükseklikte duvarlara sahip, aşağıdaki 
düzlüğe, çok yüksek olmayan burun şeklin-
deki bir tepe üzerinden bakan yapı büyük 
olasılıkla höyük üzerinde yer alan Roma 
Hamamları’dır. 1701 yılında Ankara’yı ziya-
ret eden Tournefort’un yapmış olduğu An-
kara gravüründe Roma Hamamları’nın ka-
lıntıları zaten bu tepe üzerinde ve yüksek 
duvarlarıyla hala görülebilmektedir266. Bu 
duvarlar 1926 yılında burada yapılması plan-
lanan Savunma Bakanlığı binası inşaatı için 
dinamitle patlatılana kadar ayakta kalmış-
tır267. Jerphanion’da bulunan tek bir resim 
Roma Hamamları’nın bu duvarlarının en 
son fotoğrafıdır (Res. 45)268. 

Hamamlardaki ilk bilimsel kazılara 1931 
yılı temmuz ayının ilk haftası içinde Ulus’taki 
Çankırı Caddesi inşaatı sırasında ortaya çıka-
rılan sütunlu caddenin bazı mimari blokları-
nın bulunmasıyla başlanmıştır (Res. 46)269. 
Durumun Milli Eğitim Bakanlığı’na haber 
verilmesiyle, Bakanlık İstanbul Alman Arke-
oloji Enstitüsü’yle temasa geçerek ortaya çı-
kan kalıntıların tespiti ve dokümantasyonu 
için yardım istemiş ve Milli Eğitim Bakanlı-

                                                 
265  Macdonald Kinneir 1818, 67-68.  
266  Joseph Pitton de Tournefort 1717, 442-446.  
267  Dolunay 1948, 213; Akok 1968, 5.  
268  De Jerphanion 1928, 226 vd. lev. 120, 3.  
269 Bkz. Sütunlu Cadde.  

ğı’nın kontrolünde Dr. K. Bittel ve Dr. K. 
O. Dalman, bu çalışmaları yürütmek için 
görevlendirilmişlerdir270. Bu çalışmalarda 
henüz hamamla olan bağlantısı anlaşılama-
mış ve işlevi bilinmeyen palaestra’nın güney-
doğu köşesi de sütunlu cadde ile birlikte ka-
zılmıştır271. K. Bittel – K. O. Dalman 
palaestra’yı market yeri272 olarak düşünmekte 
ve M1 olarak adlandırdıkları palaestra’nın ka-
lın dış duvarının kentin şehir surları ile iliş-
kili olabileceğini kesin olarak söylemek is-
temese de ima etmektedir273.  

1937 yılında R. O. Arık hamamın bu-
lunduğu höyüğün kuzey eteklerinde yaptığı 
sondaj kazısında höyüğün erken tabakalarını 
bulmuş ve Frig, Roma, Bizans Selçuklu ve 
Osmanlı seramikleriyle höyüğün kullanım 
evrelerini ortaya koymuştur274. 1938 yılında 
Ankara’daki erken Frig tabakalarını bulmak 
için Türk Tarih Kurumu ve o zamanki An-
tikite (Eski Eserler) ve Müzeler Müdürlüğü 
adına burada kazılara başlamıştır. Aynı yıl 
18 Temmuz - 31 Ağustos arasında A.Ü. Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden H. H. von 
der Osten başkanlığında arkeoloji öğrencile-
ri de kazılara katılmışlardır275. 1938 yılındaki 
çalışmalarda höyüğün kuzey-batısında “A” 
olarak adlandırılmış bir açma açılmış ve bu-
rada 40-50 cm’lik bir dolgu tabakasından 
sonra 2,50 m’lik bir kültür katmanına rast-
lanmıştır. 1938 yılında ayırca “A” açmasını 
hizalayarak tepenin orta kısmında 5,00 x 
10,00 m büyüklüğünde bir başka sondaj ya-
                                                 
270 Kazı raporları için bkz. Dalman – Schneider – Bittel 

1932, 233-261; Dalman 1933, 121-133. 
271 Dalman – Schneider – Bittel 1932, 233 vd. res. 1-3; 

Dalman 1933, 121 vd. Plan 1; Akok 1968, 5 vd. 
272  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 233-261; Dalman 

1933, 125.  
273  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 249; Dalman 1933, 

132.  
274 Arık 1937, 47-57; Dolunay 1941, 261-263; Dolunay 

1949, 212-214.  
275  Dolunay 1938, 495.  
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pılmış ve burada hamamın külhan ve sıcak-
lık mekânları ortaya çıkmıştır (Res. 47-48)276. 
Çalışmalara 1939 yılında yine A.Ü. Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ve 
öğrencileri tarafından, hamamın caldarium ve 
praefurnium’unda devam edilmiştir. 1940 ve 
1941 yılları arasında altı aylık bir çalışma ile 
hamamın büyük bir kısmı ortaya çıkarılmış-
tır277. Daha sonra kazılar H. Koşay kontro-
lünde, N. Dolunay tarafından 1943 yılına 
kadar devam ettirilmiş ve hamamların kuzey 
kanadı ve palaestra’sının büyük bir kısmı or-
taya çıkarılmıştır278. 1944 ve 1947 yılları ara-
sında Roma Hamamları’nın çevresinde mo-
dern binaların yapımı için yapılan inşaat ka-
zılarında hamama ait olabilecek yapıların or-
taya çıkması nedeniyle çalışmalar bu alanlar-
da Akok gözetiminde devam etmiş ve bu-
luntuların dokümantasyonu yapılarak kıs-
men yayımlanmıştır279. Bu çalışmaların ilki, 
1944 yılında Çankırı Caddesi’nin batısında, 
hamamların güneyinde yer alan Maliye Mes-
lek Okulu’nun ön avlusunda yapılan çalış-
madır. Bu çalışma 1943 - 1944 yıllarında yü-
rütülen kazılarla ortaya çıkarılan Büyük Ro-
ma Hamamı’nın güney kanadında simetrik 
bir plana sahip olup olmadığını otaya çıkar-
mak amacı ile de yürütülmüştür. Ancak bu-
rada yapılan çalışmalar beklentilerin aksine 
bazı sonuçlar getirmiştir280. Ortaya çıkarılan 
mimari duvarların hamamın kuzey kanadın-
da uygulanan planla simetrik olarak bağdaş-
mamasından yola çıkan Akok hamamın gü-
ney simetrik bölümlerinin tamamlanmamış 
olduğu fikrini ortaya atmıştır281. Ancak 1944 
yılında burada yapılan kazılarda ortaya çıkan 

                                                 
276  Dolunay 1941, 262.  
277  Dolunay 1941, 263; Dolunay 1948, 212-218.  
278  Dolunay 1948, 213.  
279  Akok 1955, 311.  
280 Akok 1955, 311.  
281  Akok 1955, 311.  

duvar kalıntılarından G ve H harfleri ile işa-
retlediklerinin büyük hamamın duvarları ile 
aynı karakterleri taşıdıklarını bildirmekte-
dir282. Ancak 1944 yılındaki kazılarda büyük 
hamamların güney kanadında ortaya çıkan 
farklı plandaki mimari dokudan dolayı hala 
birçok araştırmacı yapının bitmemiş olabile-
ceğini düşünmektedir283. Akok’un 1955 yı-
lında büyük hamam yapısı ve Maliye Meslek 
Yüksek Okulu buluntuları hakkında bilgiler 
içeren makalesinden sonra, 1968 yılında ön-
celikli olarak büyük hamam yapısı ve az da 
olsa sütunlu cadde ile ilgili yaptığı ikinci ya-
yını, kazı sonrası bilgilerin ve dokümanların 
sunulduğu en geniş çalışmadır284.  

Yapı palaestra ve hamam binası olmak 
üzere iki bölümden oluşmaktadır. Hamam 
binası yaklaşık olarak 140,00 x 180,00 m 
boyutlarında olup, bu yapının kuzey-doğu 
kenarında yaklaşık 95,00 x 95,00 m boyutla-
rında bir palaestra yer almaktadır (Çiz. 17)285. 
Palaestra’nın her bir kenarında 32 adet sütu-
nun bulunduğu portiko’lar yer alır. 
Palaestra’daki sütunlar stylobat üzerinde yer 
alan postament, üzerinde yivsiz yekpare sütun 
gövdesi ve korinth başlıklarından oluşmak-
tadır. Palaestra’nın kuzeydoğu kenarında or-
tada, portiko’nun gezinti holünün orta kesi-
minde yer alan geniş mekân büyük olasılıkla 
yapıya doğudan girişi sağlayan büyük kapı-
nın bulunduğu yerdi. Çankırı Caddesi yapı-
lırken ve daha sonra burada yürütülen kazı-
larda ortaya çıkarılan yazıtlı arşitrav blokları 
büyük olasılıkla burada yer alan kapıya ait 
elemanlardı286. Bu kapı yapısı olasılıkla 
palestra’ya girişi sağlamaktaydı. Araştırmacı-

                                                 
282  Akok 1955, 312-313, res. 4.  
283 Cooke 1998, 47 vd.; Bennett 2003a, 7.  
284  Akok 1968, 5-37.  
285  Yegül 1992, 279.  
286  Ayrıca bkz. Sütunlu Cadde.  
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lara göre de bu buradaki yazıt palaestra’nın 
yapımı veya genişletilmesini sağlayan Titus 
Cornelius ile ilgili bir yapı yazıtıydı287.  

Cooke da bu yazıtı palaestra ile ilişkili 
görmüş ve yazıtın bulunduğu arşitravları 
palaestra’ya ait olarak yorumlamıştır288, ancak 
bu arşitravların palaestra’ya ait olamayacağı 
yapılan ölçümler ile görülmüştür289. 2007 yı-
lında burada yapılan kazılarda ortaya çıkarı-
lan çıplak olarak tasvir edilmiş heykel de bü-
yük olasılıkla bu kapı yapısı veya bu mekâna 
yerleştirilmiş kahraman bir imparatora ait 
olabilir. Palaestra’nın güneydoğu kenarlarında 
yer alan kapalı diğer mekânların fonksiyonu 
bugün kesin olarak bilinmese de bunların 
yağışlı havalarda belki de xystos şeklinde kul-
lanılan, palaestra’da ısınma hareketi yapanla-
rın kullanabileceği mekânlar olarak düşünü-
lebilir. Yegül bu mekânlardan kuzeydekini 
“İmparator Salonu” olarak yorumlamakta-
dır290. Belki de kentin ileri gelenleri tarafın-
dan yaptırılan ve kendileri ile birlikte impara-
tor ve ailelerinin onurlandırıldığı, heykellerin 
dikildiği yer, yukarıda kapı olarak yorumladı-
ğımız ve 2007 yılında çıplak tasvir edilmiş 
imparatora ait olabilecek heykelin bulundu-
ğu mekândı.  

Palaestra’nın güneydoğusunda yer alan 
diğer dikdörtgen mekân ise büyük olasılıkla 
palaestra’dan çıkışı sağlayan bir kapı yapısı 
olarak da kullanılıyordu. Hamamın bu kıs-
mının güneyinde 1944 yılında yapılan kazı-
larda ortaya çıkarılan bir cadde ve merdiven 
burada bir kapı olabileceğini göstermekte-
dir291.  

                                                 
287  Bosch 1967, 185, no.145.  
288  Cooke 1998, 55-56, 70.  
289  Bkz. Sütunlu Cadde. 
290  Yegül 1992, 289, fig. 354 (M), 422.  
291  Akok 1955, 313, res. 1, 3, 4; Akok 1968, lev. 2, (plan)  

Araştırmacılar yapının palaestra’sını sa-
dece sportif faaliyetlerin yapıldığı bir mekân 
değil, aynı zamanda festivaller ve kutlama-
larda insanların toplandığı ve çeşitli dini 
kutlamaların yapıldığı bir alan olarak da yo-
rumlamışlardı292. Özellikle Caracalla Döne-
mi agonistik oyunlarında bu alan halkın top-
landığı yer olarak da kullanılabiliyordu293. 
Olasılıkla bu şenliklere doğuda yer alan ya-
zıtlı kapıdan girilmekte, daha sonra güney-
deki kapıdan belki de stadion’a geçilebilin-
mekteydi. Halka açık bir toplanma yeri nite-
liğine sahip palaestra’nın kuzey doğusunda 
imparator heykelinin bulunduğu mekânlar, 
hamamı yaptıran ileri gelenlerin kendilerini 
ve imparator ailelerini heykellerini dikerek 
onurlandırdıkları yerlerdi.  

Hamamın kapalı kısmı olan ana bina 
kompleksi sıcaklık, ılıklık ve soğukluk ol-
mak üzere üç ana gruba ayrılıyordu (Çiz. 
17). Akok planlarından da görüldüğü gibi 
apoditerium olarak gösterilen alanların altında 
da hypokaust sistemi vardır294. Bunun nedeni 
büyük olasılıkla Ankyra’nın çok soğuk iklimi 
nedeniyle bu mekânların ısıtılıyor olmasıydı. 
Bu uygulama, gelen kişilerin ısınması dışın-
da, yapının bütün olarak sıcak kalmasını 
sağlamak ve ısı kaybetmesini önlemek için 
de yapılmıştı. Vitruvius planlamasından bi-
raz daha farklı olarak tepidarium ve caldarium 
kısımları, tam güneye değil, güneybatıya 
bakmaktadırı295. Yapının ılıklık mekânı olan 
tepidarium yaklaşık 11,00 x 25,00 m boyutla-
rındadır. 25,00 x 25,00 m boyutlarındaki 
caldarium’dan başka ayrıca sıcak yoğun bu-
har ile terleme odası olan sudatorium bulun-
maktadır.  
                                                 
292  Dolunay 1941, 264; Erzen 1946, 99; Akok 1968, 13; 

Coooke 1998, 55.  
293 Cooke 1998, 55.  
294 Akok 1968, 8, lev.1, no. 5-6.  
295  Ayrıca bkz. Brödner 1983, 250.  
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Frigidarium 15,00 x 35,00 m boyutlarındadır 
ve hemen palaestra’dan girişte apoditerium ile 
birlikte yan yana tasarlanmıştır296. Ayrıca ya-
pı oldukça büyük bir natatio’ya sahiptir. Bü-
tün yapıda yaklaşık 14 adet praefurinium bu-
lunur. Bu da büyük olasılıkla böylesine bü-
yük bir hamamın Ankara’nın soğuk iklim 
şartlarına göre nasıl ısıtılabildiğini gösteren 
önemli bir detaydır. Ayrıca yapıdaki 
apoditerium kısmının da ısıtıldığı düşünülürse 
14 praefurnium’un varlığı daha iyi anlaşılır. 
Hamam binası, palaestra ile birlikte düşünül-
düğünde simetrik planlanmış bir yapı olarak 
görülmektedir. Eğer yapının güney kanadı 
yarım kalmamış ise297, yapıda yukarıda de-
ğindiğimiz mekânların yarısından biraz daha 
azı kadar güney kanatta da sıcaklık kısımları 
bulunmaktaydı. Ankyra’daki bu hamam ya-
pısı Yegül tarafından “Hamam-
Gymnasium’lar” grubunda değerlendirilmek-
tedir. Ancak Yegül yapının planlamasını di-
ğer Anadolu örneklerine göre daha anlaşıl-
maz ve karmaşık bulmaktadır298.  

Yapının yapıldığı dönem, kazı buluntu-
ları ve ele geçen sikkelere göre İmparator 
Caracalla’nın hüküm sürdüğü dönem olarak 
düşünülmüştür299. Kazılardan çıkan sikkelere 
Dolunay yayınlarında çok fazla değinilme-
miştir. Erzen hamamın tarihlendirmesinde 
yazıtları da değerlendirmiş ve yapım tarihini 
Caracalla Dönem olarak yorumlamıştır300. 
1967 yılında Ankara’da bulunmuş yazıtları 
değerlendiren Bosch hamamın tarihine de 
değinir. Kent sikkelerinin buradan bulunan-
larının en gencinin Caracalla ve annesi Julia 
Domna olduğunu ve bu nedenle hamamın 

                                                 
296  Akok 1968, 8-11.  
297  Akok 1955, 311.  
298  Yegül 1992, 279, ayrıca bkz, Brödner 1983, 103.  
299 Dolunay 1941, 266; Erzen 1946, 98-99.  
300 Erzen 1946, 99-100.  

bu tarihte yapılmış olması gerektiğini savu-
nur301. Değindiğimiz gibi Ankyra antik ken-
tinde bulunmuş içerik olarak birbirinin kop-
yası sayılabilecek beş yazıt kentteki “ha-
mam” yapısından bahseder302. Bu yazıtlarda 
Tiberius Iulius Iustus Iunianus adında tapı-
nak rahipliği yapmış bir kişinin kent için 
sağladığı hayırlı işler sayılırken, yaptırmış 
olduğu “hamam” yapısından da bahsedil-
mektedir. Bu yazıtın tarihi genel olarak 
Caracalla Dönemi’ne verilmektedir. Hama-
mın kazılarında bulunmuş normal insan öl-
çülerinden büyük bir Asklepios heykeline 
ait parçalara dayanarak Bosch, yapının 
Caracalla Dönemi’nde yapıldığına değinir. 
Bunun nedenlerinden bir diğeri de impara-
torun doğu seferi sırasında büyük olasılıkla 
Ankyra’ya uğramış olmasıdır303. Belki de 
İmparatorun gelişine yetiştirilen hamam bü-
yük olasılıkla çeşitli düzenlemelerden sonra 
ona ithaf edilmişti. Ayrıca bu dönemde dü-
zenlenen Megala Asklepia Soteria oyunlarını 
da buna bir kanıt olarak göstermektedir304. 
Bu oyunların düzenlenmesinin nedeni, 
Ankyra şehrinin hasta olan imparatorun 
sağlığına kavuşmasının istendiğini göster-
mek istemesiydi. Ayrıca bu nedenle impara-
toru onurlandıran ve sağlığına kavuşmasını 
dileyen yazıtlar da bilinmektedir305. Yazıtlar 
arasında Asklepios ve Caracalla ilişkisi için 
verilebilecek örneklerden en önemli olanla-
rı, Caracalla’nın yerel elçisi olan ve impara-
tor adına sağlık yarışmalarını düzenleyen 
agonothetes Titus Flavius Gaianus ile ilgili 
olan yazıtlardır306. 

                                                 
301  Bosch 1967, 321.  
302  Bosch 1967, 317-322, no. 255-258.  
303  Bosch 1967, 243, 303, Mitchell 1977, no. 1, 64-65. Bu 

tartışma için ayrıca bkz. Cooke 1993, 50 vd.  
304  Bosch 1967, 322.  
305 Bosch 1967, 322-323, no. 259-261.  
306  Bosch 1967, 310-313, no.249-253.  
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Çankırı Caddesi’ndeki sütunlu caddenin 
kazısında ortaya çıkarılan yazıtlı arşitrav 
bloklarının araştırmacılar tarafından hama-
mın palaestra’sına ait olduğu görüşünden 
sonra, yazıtın Hadrian Dönem özellikleri 
göz önüne alınarak palaestra’sı için Hadrian 
Dönem düşünülmüştür307. Cooke çalışma-
sında yapıda kullanılan tuğlaların tek bir pro-
je için üretilmiş olabileceğini ve standart öl-
çülerdeki tuğlaların Dodge ölçülerine göre 
Hadrian veya Caracalla Dönemi’ne tarihle-
nebileceğini bildirmektedir308. Cooke’un da 
belirttiği gibi bu konuda birçok alternatif 
düşünülebilir309. Cooke yapının inşaa süreci-
ni Hadrian ve Caracalla dönemleri içinde 
geniş bir aralıkta düşünürken, M.S. 150 gibi 
Antoninler Dönemi’nden bir tarihi de ha-
mamın yapılmış olabileceği bir tarih olarak 
ima etmektedir310.  

Yapının daha erken bir dönemde inşa 
edilmiş olabileceği Ankara’da ele geçmiş ve 
Bosch’un ele aldığı iki yazıt ile gündeme 
gelmiştir. Bosch’un ele aldığı bu iki yazıtta 
da kentte yer alan Polyeidos 
gymnasium’undan bahsedilmektedir311. Ha-
mam yapısının oldukça büyük bir palaestra 
kısmına sahip olmasıyla, yapı aynı zamanda 
bir gymnasium karakterine sahipti. Bu nedenle 
Bosch ve bazı diğer araştırmacılar Polyeidos 
gymnasium’unun Büyük Roma Hamamları’nın 
bulunduğu yer olabileceğini düşünmüşler-

                                                 
307  Dalman 1933, 130; Bosch 1967, 185-186, no. 145; 

Cooke 1998, 56; Bennett 2003a, 7.  
308  Cooke 1998, 57.  
309  Cooke 1998, 57-58. “Hadrian veya Caracalla Döne-

mi’nde Titus Cornelius’un palaestra’yı yaptırıp, 
Iulianus’un hamam binasını mı yaptırdığı; yoksa T. 
Cornelius’un bütün yapıdan mı sorumlu olduğunun söy-
lenebilmesi güçtür. Ayrıca T. Cornelius Hadrian Döne-
mi’nde hamamın yapımını finanse etmiş olabilir ve daha 
sonra Caracalla Dönemi’nde Iulianus tarafından yapı 
yenilenmiştir.”  

310  Cooke 1998, 58.  
311  Bosch 1967, 351, no. 289, 369, no. 306.  

dir312. Bu kısacası şu demekti: çeşitli eklenti-
ler yapılarak gymnasium büyük bir hamam-
gymnasium kompleksi haline getirilmişti. 
Ulus’taki Büyük Roma Hamamları’nın 
Polyeidos gymnasium’u olup olmadığı kesin-
lik kazanmamıştır. İleride ortaya çıkacak ye-
ni yazıtlar veya yapının erken dönemine ait 
yeni kanıtlar bunu doğrulayabilecektir.  

K.G. 

SOĞUKKUYU MEVKİİ KAZI 
ÇALIŞMALARI 

Küçük Hamam ve Çevresi Yapıları 

23 Ekim 1946 tarihinde Soğukkuyu As-
keri Cezaevi inşaatı sırasında bazı yapı kalın-
tılarına rastlanmış ve burada ortaya çıkarılan 
yapıların inşaat sırasındaki kontrolü Akok 
gözetiminde devam etmiştir. Bugün bu alan 
Ege Sokak, Celal Atik Sokak ve Fuat Bö-
rekçi Caddesi arasında kalan adanın kuzey 
tarafında, Fuat Börekçi Caddesi, no. 3’ün al-
tında kalmaktadır. Burada gerçekleşen kazı-
lar ve buluntuları hakkındaki bilgiler sadece 
M. Akok’un 1955 yılında Belleten’de yayın-
lanmış makalesindeki açıklamalar, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi arşivlerinde-
ki belgeler ve gazete kupürleri ile sınırlıdır 
(Res. 49). 

23 Ekim 1946 tarihinde fark edilen kü-
çük hamamda, kazılar 25 Ekim 1946 
Akok’un resmi yazısı ile resmen başlatılmış 
ve 20 Kasım 1946 tarihinde 100 lira, daha 
sonra 20 Kasım 1946 tarihinde Alacahöyük 
kazılarından artan 300 liralık bir ödenek ile 

                                                 
312  Bosch 1967, 351 vd.; Foss 1977, 63 vd.; Görkay 2006, 

264-265.  
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sürdürülmüştür313. Kazılarda küçük bir ha-
mama ait kalıntının bir bölümü ve bu yapı-
nın yanında yer alan daha bağımsız diğer ba-
zı mekânlar ortaya çıkarılmıştır. Bu mekânlar 
Akok tarafından özel konut mekânları ola-
rak yorumlanmıştır314. Burada gerçekleşen 
kazılardan sonra bu kalıntıların kısmen do-
kümantasyonu yapılmış ve burada yapılması 
planlanan Cezaevi Binası’nın inşasından 
vazgeçilmiştir315. Ancak bu yapının daha 
sonra ne zaman ve nasıl ortadan kaldırıldığı 
konusunda bir kayıt yoktur.  

Dikdörtgen Planlı Mekân kalıntıları  

Kazı alanında doğu-batı yönlü, genişlik 
ve derinlikleri aynı iki dikdörtgen mekân ve 
buna bağlı farklı genişlikte üç mekân ortaya 
çıkarılmıştır. Her üç mekân da doğu-batı 
yönlü bir duvarın bölmesiyle oluşmuş iki 
mekâna sahiptir. Mekânlar içinde kalan gü-
ney bölümlerin daha geniş tutulduğu ve do-
ğudaki dar mekânın kuzey-güney doğrultulu 
bir duvar ile ikiye bölündüğü görülür. Bu üç 
mekânının batıda yer alanının (Akok no. 14) 
diğer iki mekândan bağımsız olduğu görülür. 
Bu nedenle iki ayrı yapıya ait olabileceği dü-
şünülmüştür316. Akok’un planına göre ortada 
(no. 15, 17) ve doğuda (no. 16) bulunan me-
kânların ayrı bir proje içinde yapılmış başka 
bir yapı birimi olduğu anlaşılır. Ortada yer 
alan mekânın güney duvarı ve iç bölme du-
varında ikişer adet, pencere olabilecek açık-
lıklar bulunmaktadır. Ancak güneydeki açık-
lıkların batı mekân duvarı ile kapatıldığı an-
laşılır. Burada bu iki yapı biriminin kendi 
içinde inşaat aşaması olarak iki ayrı proje ve-
                                                 
313  M. Akok’un 18.11.1946 tarihli yazısı; Milli Eğitim Ba-

kanlığı, 401/1998 sayı ve 20.11.1946 tarihli yazısı; Akok 
1955, 322.  

314  Akok 1955, 323.  
315  Akok 1955, 323. 
316  Akok 1955, 323.  

ya zamansal farklılığa sahip olduğu anlaşıl-
maktadır. Hamam yapısının doğusunda ger-
çekleştirilen kazılarda Akok tarafından no. 
13 olarak numaralandırılmış mekânın da 
hamamdan bağımsız farklı bir yapının me-
kânı olduğu anlaşılmaktadır.  

Yapının hemen hemen birçok yerinde 
taş ve tuğlaların kullanıldığı opus mixtum tarzı 
duvar örgüsü uygulanmıştır. Yüzleri düzel-
tilmiş moloz taşların kullanıldığı duvarlarda 
bağlayıcı olarak kireç harcı uygulanmıştır ve 
yer yer duvarların kalınlıkları 0,70 – 0,80 
m’ye ulaşır. Odaların iç yüzleri ve bazı yü-
zeylerin kumlu kireç ve Akok’un horasan 
harcı olarak nitelediği büyük olasılıkla opus 
signinum ile sıvalı olduğu bildirilmektedir. 15 
ve 17 numara ile verilmiş mekânlardaki 
pencere açıklıklarının kenarlarında tuğla ör-
gü kullanılmıştır.  

Küçük Hamam 

Soğukkuyu mevkiinde ortaya çıkarılan 
en önemli kalıntı ufak bir hamam yapısına 
ait mekânlardır. Yapı simetrik bir plana sa-
hiptir. Kuzeyden bir kapı (Akok no. 1) ile 
dikdörtgen bir hole (Akok no. 3) girilmekte 
ve buradan da güneye, ara ılıklık mekanla-
rından (Akok no. 5 - 6), sıcaklık kısımlarına 
(Akok no. 7-8) geçiş sağlanmaktadır. Yapı-
nın girişinde, solda ve sağda “L” şeklinde 
mekânlar bulunmaktadır (Akok no. 2, 4). 
Bu mekânların duvar kenarlarında yer yer 
korunmuş izlerden seki şeklinde bir yüksel-
tinin bulunduğu görülmektedir317. Girişten 
sonra her iki kanatta yer alan “L” planlı bö-
lümlerin Anadolu hamamlarında bulunan 
ambulacrum’lar tarzında tasarlandığı görü-
lür318. Ambulacra’ların her iki kanatta simet-
rik yer almasıyla oluşmuş “U” formlu olan-
                                                 
317  Akok 1955, res. 9.  
318  Yegül 1992, 279.  
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larına Küçük Asya hamamlarında Ephsesos 
Doğu Gymnasium hamamı ve Tiyatro ha-
mamlarında ve ayrıca Alexandria Troas 
(“Herodes Attikus”) hamamında rastlan-
maktadır319. Bu tasarım, özellikle hamam 
kullanıcılarının palaestra ile ilişkisini sağlaması 
açısından önemlidir. Ancak, küçük hamam 
örneğinde bunun, hamamın genel kullanım 
sirkülâsyonunu bütünlemek için yerleştirildi-
ği görülmektedir. Ankyra küçük hamamın da 
bu mekânların bir bölümü apoditerium, yani 
soyunma mekânları şeklinde de kullanılmış 
olmalıdır. Küçük hamamın palaestra’sının ne-
rede olduğu bilinmemektedir. Paralel örnek-
lerdeki ambulacra ve genel plan şablonu kar-
şılaştırıldığında palaestra’nın güneyde yer al-
dığı düşünülebilir, ancak Ankyra küçük ha-
mamında olası bir palaestra ile ambulacra bağ-
lantısı Akok no. 12 mekânı ile kesilmektedir. 
Akok yapının çeşitli dönemlerde tamirat ge-
çirdiğini bildirir ve çok şematik olarak çizi-
minde tamir görmüş duvarları gösterir320. 
Eğer hamam daha geç dönemlerde de kulla-
nıldıysa belki Akok’ta “Yan Avlu” olarak be-
lirtilen kısım değiştirilmiş olabilir. Ancak 
Akok’ta no. 12 ile verilmiş olan oda içinde 
Büyük Roma Hamamı’nda olduğu gibi uzun 
oval bir havuzun izleri görülmektedir321. Ay-
rıca havuzun hemen güneyinde, soğuk su-
yun ilk olarak aktığı bir taş tekne ve bu tek-
neye dökülen suyun su kanalı bağlantıları da 
planda görülmektedir322. Bu mekân, plan 
olarak natatio benzeri bir havuzun boyut ola-
rak daha ufak bir modeli tarzında, yani bir 
piscina şeklinde düzenlenmiş, havuzlu, son 
yıkanmanın yapıldığı bir diğer mekân olma-
lıdır.  

                                                 
319  Yegül 1992, 279.  
320  Akok 1955, 327. 
321  Akok 1955, res. 9.  
322  Akok 1955, res. 9.  

Yukarıda değindiğimiz ve Akok’ta 3 
numara ile verilmiş dikdörtgen oda Akok 
tarafından frigidarium olarak yorumlanmış-
tır323. Akok’un verdiği bilgiye göre tabanı sı-
va üzerine yerleştirilmiş mermer plakalarla 
kaplı bu mekânın güneydoğu köşesinde, 
duvar boyunca devam ettiği anlaşılan yine 
mermer ile kaplı seki şeklinde oturma bandı 
yer almaktadır324. Ancak büyük olasılıkla bu 
oda, sekilerin aralarında ahşap bölme oda-
cıkların yerleştirildiği soyunma odası 
(apoditerium) kısmı olmalıdır. Bu dikdörtgen 
uzun odanın duvarlarının mermer kaplama 
olduğu anlaşılmıştır. Bu mekandan 5-6 nu-
maralar ile verilmiş ılıklık (tepidarium) ve da-
ha sonra sıcaklığın en yoğun olduğu merke-
zi caldarium (Akok no. 7-8) bölümlerine ge-
çiş bulunur. Vitruvius’un kurallarına göre 
sıcaklık kısımları yapının güneyine yerleşti-
rilmiştir325. Caldarium kısmına orta aks üze-
rindeki tepidarium’un küçük ilk odasıyla gi-
rilmekte ve bu odadan sağa ve sola simetrik 
planlanmış ana sıcaklık odalarına geçilmek-
tedir326. Odalarda hypokaust sisteminde ısıt-
ma yer almakta ve mekânlar dikdörtgen ve 
eksedra şeklinde simetrik yan duvarlara sa-
hiptir. Orta merkezi mekânın güney duvarı 
ise daha büyük bir eksedra’ya sahiptir. 
Akok’ta 9-11 numaralar ile verilmiş 
caldarium’a bağlı mekanların alt odaları servis 
alanları ve praefurnium bölümleri olmalıdır. 
Büyük olasılıkla bu alanların caldarium sevi-
yesinde ise caldarium’a sıcak buhar, 
tepidarium’a ılık ve frigidarium’a soğuk su sağ-
layan üç kazan yer alıyordu327. Bu mekânla-
rın frigidarium ve piscine ile su kanalı bağlantı-

                                                 
323  Akok 1955, 327.  
324  Akok 1955, 324.  
325  Vitruvius V, 10.1. 
326  Akok 1955, 324-325, res. 9.  
327  Vitruvius V, 10.1. 
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ları zaten Akok’un planında görülmekte-
dir328.  

Her ne kadar yapının batı bölümleri ka-
zılmamış olsa da, mevcut durumundan yapı-
nın simetrik bir plana sahip olduğu anlaşıl-
maktadır. Özellikle caldarium mekânlarının 
birbiri ile bağlantılı ancak simetrik kullanım 
alanları bakımından birbirinden ayrı mekân-
lar şeklinde tasarlanmış olması, Vitruvius’un 
kadın ve erkek yıkanma bölümlerinin bir 
hamamda nasıl tasarlanması gerektiği konu-
sunda verdiği bilgileri hatırlatmaktadır. 
Vitruvius’a göre sıcaklık kısımlarında erkek-
ler ve kadınların bulunduğu mekânlar bir şe-
kilde birbirine bağlantılı olmalıdır, bu sayede 
tek bir kazandan her iki kısma da sıcak bu-
har, ılık ve soğuk su sağlanabilecektir329. An-
cak burada yapının simetrik olması ile oluş-
muş bu planlamanın kadın ve erkelerin ha-
mamı aynı zamanda kullanmaları için özel-
likle tasarlanmış olabileceği konusunda çok 
kesin bir görüş bildirmek, bu bölümlerin ka-
zılmamış olmasından dolayı oldukça zor-
dur330.  

Teknik açıdan değerlendirildiğinde du-
var kalınlıklarının temel seviyesinde 0,80 m 
civarında olduğu görülür. Duvarlar munta-
zam taşlar ve opus caementicium ile yapılmıştır. 
Duvarın üst seviyelerindeki tuğla ile örülmüş 
hatıllar bu duvarların opus mixtum tarzında 
olduğunu göstermektedir (Res. 49). Yapının 
caldarium’unda daha çok görülen eksedra şek-
lindeki duvarları tuğla örgü ile yapılmıştır. 
Hypokaust’u oluşturan pişmiş toprak 
diskus’ların (pilae) yerden döşemeye 
                                                 
328  Akok 1955, res. 9.  
329  Vitruvius V, 10.1. 
330  Hadrian Dönemi’nde kadın ve erkeklerin aynı mekân-

larda yıkanması yasaklanmıştır. Historia Augusta, I, 
Hadrianus, Pars II, 18.10. Bu da belki bu mekânların 
Hadrian’ın bu kuralından önce Vitruvius kurallarına gö-
re yapılmış olabileceğini düşündürmektedir.  

(suspensura) kadar olan yüksekliği yaklaşık 
1,20 m’dir. Hamamın çeşitli mekânlarında 
yer alan beyaz, boz ve siyah renkteki çeşitli 
mermer plakalardan, bu iç mekânların du-
varlarının çeşitli renklerde mermer kaplama-
lar ile kaplı olduğu anlaşılmıştır. Akok ha-
mamda kullanılan taşların Ankara’da bulu-
nan yapı taşı olduğundan bahseder331, ki bu 
büyük olasılıkla Ankara taşı olarak da bili-
nen andezit türü taştır. Ayrıca yapıda kulla-
nılan tuğla ölçülerinin özellikle duvar hatıl-
larında ve taban döşemelerinde kullanılanla-
rının ölçülerini 3,5 x 28 x 40 cm, tonozlarda 
kullanılanların ölçülerini ise 3 x 28 x 40 cm 
olarak bildirmektedir332. Taban döşemele-
rinde iki tip harç kullanılmıştır. Bunlardan 
biri, Akok’un tarifine göre, beyaz kireçli 
(opus caementicium), diğeri kiremit ve tuğla 
parçacıklardan oluşmaktadır (opus 
signinum)333.  

Soğukkuyu mevkiinde gerçekleştirilen 
kazılarda çıkan yapıların kesin tarihleri ile il-
gili maalesef Akok’un yorumları ve bilgileri 
dışında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Akok 
küçük hamamın yanında yer alan mekânla-
rın tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi vermez. 
Ancak genel olarak küçük hamamın tarihini 
M.S. 2. ve 3. yy’lardan Bizans Dönemi içle-
rine kadar devam eden bir süreç olarak bil-
dirir334. Küçük hamamın yanında yer alan 
bu mekânların kentin M.S. 3. yy surlarının 
içinde olup olmadığı kesin olmasa da, bu 
hamam’ın hemen kuzey-doğusunda bulun-
muş surun bir bölümünden bu yapıların sur 
dışında kalmış olabileceği görülmektedir. 
Eğer durum böyle ise hamam da dahil ol-
mak üzere çevre yapıları M.S. 260’lı yıllar-
                                                 
331  Akok 1955, 326.  
332  Akok 1955, 326.  
333  Akok 1955, 327.  
334  Akok 1955, 329.  
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daki Goth saldırıları sırasında büyük olasılık-
la terk edilmiş ve bir miktar da tahrip gör-
müş olmalıdırlar. Akok küçük hamamın bazı 
duvarlarındaki onarımlara değinir. Ancak 
yapının planında gösterdiği duvardaki çok az 
sayıdaki tamirat izinden başka tamiratın ne-
rede olduğuna çok fazla değinmez. Bu tami-
ratlar kentin Goth akılarından sonra geri 
alınmasının ardından gerçekleştirilmiş olabi-
lir.  

Küçük hamamda yapılan kazılarda yapı-
nın çatı kiremitlerine ait parçalar da üst kot-
lardan ele geçmiştir335. Bu, yapının son kul-
lanım evresi ile ilgili bilgi verecek önemli bir 
buluntudur. Ancak, maalesef arşivlerden el-
de edilen fotoğraflarda, burada yürütülen 
kazıların stratigrafik herhangi bir bilgi vere-
cek nitelikte yapılmadığı görülmektedir (Res. 
49). Akok, bu kazı alanından çıkan buluntu-
lara çok genel bir şekilde değinir. Yapının 
inşasının M.S. 2. veya M.S. 3. yy’da başlamış 
olduğunu ve yapının Bizans Dönemi’ne ka-
dar uzun süre kullanıldığını bildirir336.  

Cooke, hamamın içinde kullanılmış ve 
Akok’un ölçülerini vermiş olduğu kiremit-
lerden yola çıkarak yapıyı Hadrian Dönemi 
ile ilişkili kılmaktadır337. Yapı genel plan 
özellikleri açısından değerlendirildiğinde yu-
karıda değinildiği gibi M.S. 2. yy Anadolu 
hamamlarına benzemektedir. Ayrıca bu ha-
mamın bulunduğu yerde 9 Eylül 1948 yılın-
da Kıdemli Yüzbaşı Hüseyin Dorçip’in ih-
barı ile ele geçen ve bugün Anadolu Mede-
niyetleri Müzesi’nde yer alan, büyük olasılık-
la Sidemara atölyesine ait338 av sahneli mer-

                                                 
335  Akok 1955, 327.  
336  Akok 1955, 329.  
337  Cooke 1998, 61.  
338 Bu masa ayağının Sidemara atölyesi üretimi olabileceğini 

H. Wiegartz kendisi ile müzeye yaptığımız bir gezi sıra-
sında söylemişti. Kısa bir süre önce kaybettiğimiz Prof. 
Dr. H. Wiegartz’ı da burada saygıyla anmak isterim.  

mer masa ayağı da olasılıkla M.S. 2. yy son-
larına tarihlendirilebilir (Res. 50).  

K.G. 

ULUS İŞ HANI HAMAMI / 
PALATIUM ? 

Ankyra’da üçüncü bir hamamın ya da 
bir sarayın (palatium) varlığı Ulus İş Hanı 
temel kazısında 1954 yılında tespit edilmiş 
olsa da ne yazık ki günümüze kadar bilim 
dünyasına tanıtılamamıştır. Boyut olarak 
büyük hamamdan küçük, Askeri Cezae-
vi’nin olduğu alandaki küçük hamamdan 
daha büyük olan yapı, Ulus İş Hanı temel 
kazısı sırasında bulunduğu için “Ulus İş 
Hanı Hamamı/palatium’u” olarak adlandı-
rılmıştır. M. Akok ve M. Fevzi Sarı’nın ya-
yımlanmamış çizimleri339 dışında bu yapı 
hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Söz 
konusu çizimlerden yapının planı, antik 
kentteki yeri ve hangi yıl bulunduğu konu-
sunda çok kısıtlı bilgiler edinmek mümkün-
dür. M. Fevzi Sarı’nın 6 Temmuz 1954’te 
1/200 ölçeğinde kısmen tamamlayabildiği 
planında, “Ulus İş Hanı Temel Hafriyatı 
Buluntuları (Eski Yanan Maruf Vekâleti Ye-
ri) 1/200” dışında hiçbir bilgi bulunmamak-
tadır. Arkeolog Mahmut Akok’un 1 Mart 
1956 tarihli çizimi ise hem hamamın ayrıntı-
lı planını hem de yapının bazı cephe kesitle-
rini sunmaktadır (Çiz. 18). Her iki çizimde 
de kuzeyi gösteren yön işaretinin ve belli 
başlı röper noktalarının olmayışı yapının 
tam olarak konumlandırılmasını güçleştir-
mektedir.  
                                                 
339  Söz konusu çizimler Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Arşivi’nde yer almaktadır. Çizimleri kullanmamıza izin 
veren Müze Müdürü H. Denizli’ye ve gerekli kolaylıkla-
rı sağladıkları için M. Metin’e ve M. Akalın’a çok teşek-
kür ederiz. 
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1920 sonrasından 1946 yılındaki yan-
gında ortadan kalkıncaya kadar Ma’arif Ve-
kâleti olarak kullanıldığı belirtilen yapının340 
(Darü’l Muallimin = eski Hamidiye Mekte-
bi/Öğretmen Okulu) günümüzde Ulus İş 
Hanı’nın bulunduğu alanda341 olduğu eski 
Ankara fotoğraflarının yardımı ile belirlen-
miştir342. Söz konusu yapıya ait kalıntılar, 
Mimar Gazanfer Beken, Orhan Bolak ve 
Orhan Bozkurt’un mimari yarışma projesiyle 
yapımına başlanan Ulus İş Hanı’nın (1954-
1958)343 E biçimli ve çift avlulu alışveriş 
kompleksinin inşasıyla ne yazık ki ortadan 
kalkmıştır.  

M. Akok’un planında yapının 34 numa-
ralı mekânından “İstanbul Oteli’ne 57,90 m” 
ibaresi, antik yapının genel hatlarıyla kent 
planındaki yerini gösteren en önemli ipucu-
dur. Eski İstanbul Oteli’nin Ulus İş Hanı’nın 
güneyindeki Yurt Sokak No. 4’te yer aldığı 
ve T.C. Merkez Bankası Eğitim Merkezi ola-
rak işlev değiştirdiği bilgisine ulaşılması, ya-
pının antik kent planına yerleştirilmesini sağ-
lamıştır (Plan 1). Bu duruma göre yapı, Mer-
kez Bankası Eğitim Merkezi binasının 57,90 
m kuzeyinde ve Ulus İş Hanı’nın altında yer 
almakta idi. Burada bir hamamın varlığını 
destekleyici diğer bir belge ise, N. Fıratlı’nın 
“Ankara’nın İlk Çağdaki Su Tesisatı” ile ilgili 
yayımlamış olduğu çalışmasıdır344. Söz konu-
su çalışmada, buluntu yerlerine göre su 
künklerinin Elmadağ’dan büyük hamama 
kadar olan su tesisat güzergâhı belirlenmiş-

                                                 
340  Cengizkan 2004, 25, res. 8. 
341 Altındağ İlçesi, 134 Pafta, 1065 Ada ve 16 nolu parsel. 
342  Bkz. Tekeli 1994, 145; Özel 1995, 36; Börtüçene 59; 

Evren 1998, 115, 127, 172, 175-176, 201 (arka plandaki 
üç katlı bina), 214 (Ankara: Hakimiyeti Milliye Meyda-
nı); Cengizkan 2004, 25, res. 8, 229; bu konuda verdiği 
bilgiler için A. Cengizkan’a çok teşekkür ederim. 

343  Aslanoğlu 1994, 237-238, res. 14; Cengizkan 2005, 51, 
dn. 34. 

344  Fıratlı 1951, 349 vd. lev. 35. 

tir. Yayımlanan çizimde Anafartalar Caddesi 
ile Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi’nin bir-
leştiği kavşakta ana güzergâhtan ayrılan baş-
ka bir hattın batıya doğru Şehit Teğmen 
Kalmaz Caddesi boyunca devam ettiği ve 
Yurt Sokak No. 4 civarında kuzeye doğru 
yöneldiği gösterilmiştir345. Bu hattın takip 
edilmesiyle Ulus İş Hanı Hamamı’na ulaşı-
lacağı açık bir şekilde görülmektedir. Dola-
yısıyla bu su hattının söz konusu hamamı 
beslediği ve böylece burada bir hamamın ya 
da içerisinde hypokaust sitemi olan bir saray 
(palatium) yapısının varlığı kabul edilebilir346. 

90,00 m (kuzey-güney yönde) x 68,00 
m (doğu-batı yönde) ölçülerindeki bu yapı, 
toplam 35 mekândan oluşmaktadır. Yapının 
güneybatı kesiminde iş makineleri ile hafri-
yat yapıldığından arkeolojik kalıntılar bu 
alanda gereği gibi takip edilememiştir (Çiz. 
18). Bu durum yapının işlevinin tam olarak 
belirlenmesini güçleştirmektedir. Özellikle 
yapının güneyini sınırlayan ve doğu-batı 
yönde birbirine bitişik mekânların hamam 
ile ilişkili başka bir yapıya ait olması muh-
temeldir. Ayrıca yapının doğusunda yer alan 
birbirine bitişik çift duvarın oluşu da bu du-
rumu desteklemektedir. Söz konusu hama-
mın bilinmeyen birçok yönü olmasına rağ-
men (bazı duvarların ve sütun dizilerinin 
kaybolmuş ve bazı bölümlerin de hiç kazıl-
mamış olması) çizimin ortasında yer alan 
mekânlar, hypokaust’lu alt yapıları ve apsisle-
riyle bir hamam yapısına ait olmalıdır. 9-13-
15-16-18-19 nolu mekanlar bir dizi olarak 
hamamın esas mekanlarını oluşturmaktadır. 
15-16-18 nolu mekanlar, alttan ısıtma sis-
temleri (hypokaust) ve büyük apsisleriyle ha-
                                                 
345  Fıratlı 1951, 350 vd. res. 3-6, lev. 35 res. 24. 
346  Bu yapının bir hamam olabileceği konusunda görüşle-

rini benimle paylaşan F. Yegül’e vermiş olduğu bilgiler-
den ötürü çok teşekkür ederim. 
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mamın sıcak kısımlarını, 9-11-12-13-14 nolu 
mekanlar ise hamamın soğuk kısımlarını 
(apodyterium, frigidarium) oluşturuyor olabilir. 
Çizimin solunda yer alan 1-2-4-5-6 nolu me-
kanlar, bir nevi küçük palaestra ve 3 nolu 
mekan ise bir açık hava havuzu olmalıdır. 3 
nolu mekânın CC cephe kesitinde ve uzun 
kenar cephe çiziminde (D kısmı detayı) ha-
vuzun tabanında dolgu bir blokaj üzerinde 
önce kalın sonra ince bir harç tabakasının 
bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca havuzun 
uzun kenarları boyunca iç kısımda tuğla du-
vardan oluşturulan bir setin varlığı vurgu-
lanmıştır. Pseudo-isodomik tarzda oluşturulan 
havuzun duvarları büyük olasılıkla mermer 
kaplıdır. Havuzun hemen doğusunda yer 
alan sütun sıralı mekân, hamam mimarisinde 
çok rastlanan yarı açık yarı kapalı salon ola-
rak yorumlanabilir. Çizimin sağında yer alan 
Akok’un da “Arka Avlu – Servis Kısmı” ola-
rak belirttiği boş alanda, büyük bir avlu ve 
burada hypokaust’lu mekânları (sıcak salonla-
rı) ısıtan ocaklar (praefurnia) olabilir. Bu özel-
likleriyle hamam yapısı, daha çok M.S. 2. ve 
3. yüzyılda görülen Pompei “sıra tipi” ha-
mam grubuna veya bu tipin geliştirilmiş bir 
çeşitlemesine dâhil edilebilir347.  

Çizimin geneli incelendiğinde ortada yer 
alan hamam yapısı dışında hamama ait ol-
mayan başka mekânların da olduğu görül-
mektedir. Yapının, antik kent merkezinde 
kuzey-güney akslı caddenin (cardo maximus) 
hemen batısında (yapının diğer kazılmayan 
mekânları ile belki de bu caddeye bitişikti) 
yer alması ve ortaya çıkarılan kısmı ile 90,00 
x 68,00 m ölçülerinde büyük bir yapı komp-
leksini oluşturuyor olması, söz konusu yapı 
kompleksinin yazılı kaynaklardan bilinen 

                                                 
347  Söz konusu sınıflandırma, F. Yegül tarafından sözlü ola-

rak tarafıma bildirilmiştir. Ayrıca bu tip için bkz. Yegül 
2006, 63 vd. 

eyalet valisinin ikamet ettiği palatium (sa-
ray)348 = praetorium349 olabileceğini akla ge-
tirmektedir. 

E. Bosch’un yayımlamış olduğu 306 
numaralı yazıta göre Ioannes, palatium (sa-
ray) önünde yer alan stoa’nın çatısını tama-
men restore ettirmiştir350. Sümerbank bina-
sının doğusunda ortaya çıkarılan cardo 
maximus’un batısındaki stoa, cadde boyunca 
güneye doğru devam ediyor olmalıdır. Bu 
durumda söz konusu stoa, Ulus İş Hanı te-
mel kazısında ortaya çıkan kalıntıların he-
men doğusunda yani önünde yer alır (Plan 
1). Bu alanda ortaya çıkarılan arkeolojik ka-
lıntıların palatium’a ait olabileceği göz önün-
de tutulursa, Ioannes yazıtında bahsedilen 
stoa’nın da cardo maximus’un batısındaki stoa 
olduğu kabul edilebilir. Ancak S. Mitchell, 
306 nolu yazıtın 5. dipnotuna ait Eski Yu-
nanca cümlede stoa’nın (Halle) söz konusu 
olamayacağını tarafıma bildirmiştir351. 

Roma İmparatorluğu’nun Galatia eyalet 
başkenti ve Galatia Valisi’nin ikamet ettiği 
yer olan Ankyra’nın, Galatia eyaletinin hem 
yönetim (idari) hem de representasyon mer-
kezi olduğu ortaya koyulmuştur352. Ancak 

                                                 
348  Bosch 1967, 369 vd. no. 306 (söz konusu yazıt M.S. 4. 

yüzyıla tarihlenmektedir); Erzen 1946, 80 vd. no. 5-7; 
Foss 1977, 60 dn. 16, 53; Mitchell 1982, 105 dn. 58; 
Eyice 1996, 253. 

349  Söz konusu yapının praetorium olabileceğine dikkatimi 
çeken Dr. Veli Köse’ye içtenlikle teşekkür ederim. Ge-
nel olarak praetorium’lar için bkz. Precht 1973; Scherrer 
1992, 14 vd.; Patrich 1999, 71-107; Lavan 2001, 39-56; 
Schäfer 2005. 

350  Bosch 1977, 369 vd. no. 306. 
351  Orijinal Yunanca metinde stoa ya da stoa’ya karşılık ge-

lebilecek bir kelime bulunmamaktadır. Ancak buna kar-
şılık E. Bosch’un metnin Almanca çevirisinde stoa [Hal-
le] kelimesini tamamladığı anlaşılmaktadır. Vermiş ol-
duğu bilgilerden dolayı S. Mitchell’e çok teşekkür ede-
rim. 

352  Resmi görevliler için yazılmış birçok yazıt, açık bir şe-
kilde Galatia Valisi’nin Sebast¾ Tektos£gwn –
Ankyra’da ikamet ettiğini göstermektedir: Eyice 1996, 
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ne zamandan beri Ankyra’nın valilik merkezi 
olduğu bilinmemesine karşılık, bu konu ile 
ilgili çoğu arkeolojik buluntular M.S. geç 2. 
yüzyıl ile 3. yüzyıla tarihlenmektedir353. Ya-
pının plan itibarıyla aynı yüzyıllara tarihlen-
diriliyor olması ve arkeolojik ve epigrafik 
buluntular Ankyra’da en azından M.S. geç 2. 
yüzyıldan itibaren bir palatium’un varlığına 
işaret etmektedir.  

M.S. 3. YÜZYIL SURU 

Ankyra’nın en erken şehir sur yapısı ile 
ilgili iki yazıt bize bilgi vermektedir354. 
Bosch’un indeksinde sur ile bağlantılı olarak 
bildirilmiş diğer iki yazıt ise yoruma dayalı 
olarak sur ile ilişkilendirilmiştir355. Bosch’un 
yayınında 289 katalog numarası ile bildirdiği 
yazıt içerik olarak surun tarihlenmesi için 
daha fazla bilgi vermesinin yanı sıra esasen 
surun kendisinden bahseden iki yazıttan il-
kidir356. Barbarların kente saldırıları sırasında 
surun yapıldığına değinen bu yazıt, büyük 
olasılıkla bu tehlike zamanında veya hemen 
sonra yazdırılmıştır357. Yazıtta bu akınlar sı-
rasında adı korunmamış bir me-
mur/kurucunun surların inşasını temelinden 
tepesine kadar yaptırdığına değinilmekte-
dir358. Bosch’ta yer alan sur ile ilişkili diğer 
yazıt dört parçadan oluşur (no. 290-293). 
290 numara ile verilmiş yazıtta ismi bilinme-
yen bir valinin, surların bazı kısımlarının ta-

                                                                      
253; Haensch 1997, 277-281. Belgeler için 589-595, dn. 
78; Mitchell 2007, 366 vd. 

353  Haensch 1997, 277 dn. 79. 
354  Bosch 1967, 351 vd. no. 289, t<e>›xo˚; no. 290, 

te›xo˚; Mitchell 1995, 235; Mitchell 1982, 93 vd., 105; 
Foss 1977, 32 vd. 

355  Bosch 1967, 355, no. 292-293.  
356  Bosch 1967, 351, no. 289.  
357  Bosch, 1967, 351; Foss, 32, 62.  
358  Bosch 1967, 351 vd. no. 289.  

mamlatılmasını sağladığından bahsedilmek-
tedir359. Bu durumda 289 numara ile veril-
miş olan yazıtta ismi bilinmeyen memur ve 
kurucu kent surlarının yapımını başlatmış ve 
surların yapımı 290 numaralı yazıtta yer alan 
vali tarafından tamamlanmış olabilir360. 
Bosch’ta 291-293 numara ile verilmiş yazıt-
larda geçen kent için hayırlı işler yapan kişi-
lerin yaptırdığı yapı, Bosch tarafından kent 
suru şeklinde yorumlanarak yazıtlar sur ya-
pısı ile ilişkilendirilmiştir361. Ankara’nın sur-
larından bahseden diğer kaynak ise tarihi 
M.S. 10-11. yy’lara kadar inen Digenes 
Akrites’in şiirleridir. Digenes Akrites’in birinci 
kitabının onuncu satırında Ankara kenti, 
surları ile ünlenmektedir362. Şiirde değinilen 
bu surların M.S. 3. yy’da yaptırılan surlar 
olup olmadığı kesin değildir ancak o dö-
nemde bu surların bir kısmının hala görü-
nüyor olduğu düşünülebilir. Ancak çok bü-
yük olasılıkla şiirde değinilen surlar, bugün 
de kentin siluetini yansıtan M.S. 7. yy surları 
ve daha sonraki eklentileri olmalıdır363. Ka-
lede yer alan bu surların erken dönemi ile il-
gili kesin kanıtlar bilinmemekle birlikte an-
tik yazarlardaki bilgiler bu surların daha es-
kiye giden aşamalarının olduğunu gösterir 
niteliktedir. Örneğin, Strabon’un kentten 
bir poliw ve aynı zamanda bir frourion ola-
rak bahsetmesi364 kentin o dönemde de bir 
kalesinin olduğunu düşündürür. Ayrıca Yu-
karı Kale’de yer alan M.S. 7. yy’a tarihlenen 
surlar M.Ö. 200’lerde yaşamış Byzantium’lu 
Philon’un değindiği sistemde yapılmış bir 

                                                 
359  Bosch 1967, 353, no. 290.  
360  Bosch 1967, 354.  
361  Bosch 1967, 354-356.  
362  Mavrogordato 1999, I.10.  
363  Bu surlar için bkz. Foss 1977, 54-60.  
364  Strabon 4.1,13 (C 187) (poliw), 12.5,2, (C 567), 

(frourion). 

M.K. 
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sur sistemine sahiptir365. Bu durum bize bu-
ranın Starbon’un bahsettiği Galat Dönemi 
Ankyra’sının sur sistemi ile yapılmış 
frourion'un üzerine geliştirilmiş bir iç kale 
olabileceğini düşündürmektedir.  

M.S. 3. yy surunun 16. yy’da artık algıla-
namayacak derecede tahrip olduğunu 29 
Mart 1555 tarihinde Ankara’da bulunan 
Dernschwam’ın aktardıklarından anlıyoruz. 
Çünkü Dernschwam kentin aşağı şehrini 
çevreleyen herhangi bir surun bulunmadı-
ğından bahseder366.  

Ankara’nın Osmanlı Dönemi’nde Celali 
İsyanları’na karşı yapılan surları, 
Dernschwam’ın Ankara’yı ziyaretinden yak-
laşık yarım asır kadar sonra 1604-1607 tarih-
leri arasında inşa edilmiştir367. Celali İsyanla-
rı’na karşı yapılan bu surlar ile ilgili bize ilk 
bilgiyi veren seyyah Polonyalı Ermeni 
Simeon’dur. 1618-1619 yıllarında Kudüs 
dönüşünde Ankara’yı ziyaret eden Simeon 
bir ay kaldığı Ankara’yı “üç kat sur ile çevrili 
bender bir şehir” olarak nitelemiştir368. Bu sur-
lar 17. yy Ankara’sının aşağı kenti ve artık 
görülmeyen Roma kentinin büyük bir kıs-
mını kapsamaktaydı. Bu surlar 18. ve 19. 
yüzyıllar arasına tarihlenebilecek gravür369, 
resim370 ve haritalarda371 gösterilmiş surlara, 
çeşitli seyyahlarca değinilmiştir372. Hatta 
                                                 
365  Philon of Byzantium, 8. Kitap.  
366  Dernschwam 1923, 189.  
367  Ergenç 1080, 1980, 85 vd. 87; Ergenç 1995, 16, dn. 12.  
368  And 1964, 162.  
369  Lucas 1712, vol. I, 136-152, 146; Tournefort 1717, vol. 

II, 442-466, 442; Eyice 1971, 74 lev. 2-3. 
370  Rijsksmuseum SK-A-2055 numaralı tablo: Jean Baptiste 

Vanmour’a (1671-1737) verilmiş, ancak büyük olasılıkla 
anonim bir eserdir. Luttervelt 1958, lev. 39; Daha önce-
leri Halep olarak yorumlanmış tablo üzerindeki şehir be-
timinin gerçekte Ankara’yı tasvir ettiği Eyice tarafından 
ortaya koyulmuştur. Eyice 1971, 96 vd., lev. 4-6, res. 4-
6; ayrıca bkz. Necipoğlu 2005, 451, res. 459.  

371  Von Vincke’nin planı bkz. Eyice 1971, lev. 41.  
372  Lucas 1712, vol. I, 136-152, 146; Tournefort 1717, vol. 

II, 442-466, 442; Pococke kentin Augustus Tapınağı ci-

Cumhuriyet Ankara’sında bazı kesimlerinin 
hala görünür durumda olduğu dönemin ba-
zı fotoğraflardan anlaşılmaktadır373. 

Ankyra’nın 3. yy suruna ait ilk kalıntılar 
1947 yıllarında Roma Hamamı çevresinde 
Akok tarafından yapılan kazılarda ortaya çı-
karılmıştır374. Ancak bu tarihten daha önce 
1931 yılında Roma Hamamları’nın kuzey 
doğusundaki sütunlu caddenin hemen ku-
zeyinde hamamın palaestra’sının dış duvarla-
rı (M1 duvarı) kent suru olarak düşünülmek 
istenmiştir375. 1947 yılında ise ilk surla ilişki-
lendirilen kalıntılar Çiçek Sokağı’nın köşe-
sinde Nurettin Ersoy Oteli inşaatı sırasında 
ortaya çıkmıştır. Çiçek Sokağı köşesinde bu-
lunan surun 1931 yılında ortaya çıkarılan sü-
tunlu caddeye kadar, kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultusunda, yaklaşık 40 m devam ettiği, 
sütunlu caddenin hemen kuzeyinde yapılan 
iki sondajla tespit edilmiştir376. Otel alanında 
yapılan kazıda çıkan surun 2,60 m ve 1,10 
m, olmak üzere iki kısımdan oluştuğu ve 
toplam genişliğinin 3,70 m olduğu anlaşıl-
mıştır377. Surun alt kısmının büyük taşlardan 
örüldüğü ve bunların bazılarının süslemeli 
ve silmeli devşirme bloklar olduğu söylen-
mektedir. Çiçek Sokağı köşesinde ortaya çı-
karılan bu suru Akok, burada çıkan sera-
miklerle, Ortaçağ suru olarak yorumlamak-
tadır378. 2007 yılında sütunlu caddenin bu 
                                                                      

varı, Orta Dağ ve Kale civarındaki kısımlarından bah-
setmekte ve bu alanda kenti çeviren surun 1,5 mil 
uzunluğunda olduğuna ve kentin bir üst kalesinin oldu-
ğuna değinmektedir, Pococke 1745, 87; Macdonald 
Kinneir 17. yy surundaki devşirme bloklardan bahset-
mektedir: Kinneir 1818, 64-75, ayrıca bkz. Poujoulat 
1841, 141; Humann – Puchstein 1890, 38 43; 
Neumann 1893, 139.  

373  Mamboury 1934, 80.  
374  Akok 1955, 315-317, res. 8. 
375  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 249-250.  
376  Akok 1955, 316.  
377  Akok 1955, 316, res. 8. 
378  Akok 1955, 316.  
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kısmında yapılan sondajlarda 1947 yılında 
sur olarak düşünülen kalın duvar kalıntıları-
na rastlanamamıştır. Ancak 1947 yılında 
rastlanan ve sur olarak düşünülmüş ve plana 
işlenmiş bu duvara paralel olabilecek arala-
rında 5,20 m mesafe bulunan birbirine para-

güneydeki 1,75 m ve kuzeydeki 1,00 m ka-
lınlığındadır (Res. 35; Çiz. 14). Bu duvarların 
nasıl bir yapıya ait olduğu kesin söyleneme-
mektedir. Caddenin hemen kuzeyine bitişik 
bulunan bir başka portiko ve dükkân sırası ile 
bağlantılı olarak düşünülse bile, buradaki 
duvarlar dükkân duvarları için oldukça kalın 
ve sur duvarı için de oldukça incedir. İleride 
burada yapılacak çalışmalar yapı hakkında 
daha kapsamlı bilgi verecektir.  

1948 yılında Posta Caddesi’nde Mer-
merci Han’ın yanındaki apartmanda yapılan 
kazılarda su sistemine ait büyük künkler ile 
birlikte kentin suruna ait olduğu düşünülen 
kalıntılara rastlanılmıştır379. Ancak arkeolojik 
dokümantasyonu tam olarak yapılmamış su-
run bu bölümü hakkında N. Fıratlı’nın ya-
yımladığı birkaç fotoğraf ve çok genel bir 
plandan başka bir belge bulunmamaktadır.  

13-20 Nisan 1950 tarihleri arasında Tu-
rist Otel’in hemen arkasındaki Ali Karaydın 
arsasında, Ilgaz Kereste Tecimevi sahibi 
Mehmet Asmaz tarafından yaptırılan inşaat 
kazısı sırasında doğu-batı yönlü 1,90 m ge-
nişlikte bir duvar ve arada 2,00 m boşluktan 
sonra aynı yönde ve aynı tarzda yapılmış bir 
diğer duvar bulunmuştur (Çiz. 19). Burada 
yapılan çalışmalar Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nden Arkeolog Sevim Sarı gözeti-
minde yapılmıştır. Sarı’nın kazı ile ilgili tut-
tuğu raporunda şu bilgiler yer alır:  

                                                 
379  Fıratlı 1951, 351 n. 6. 

“…Aradaki bu boşluğun bize ihbar 
edilmeden evvel ameleler tarafından söküldüğü mu-
hakkaktı. Diğer parçanın toprak altında kalan 
kısmını kaldırılması, dolayısıyla duvarın uzunlu-
ğunun tespit edilmesi düşünüldü. Bu maksatla işe 
başlandı. Buradaki duvarın kalıntısı 1,50 m den 
sonra tamamen kesiliyordu. Duvarın ön kısmı ta-
mamen temizletildi, iri taşlardan örülen, araları 
çamurla doldurulmuş olan temelin üzeri tuğla ve 
harçla tamamlanmıştı. Duvarın genişliği 1,10 m, 
yüzleri kare şeklinde olan tuğlaların uzunluğu 28, 
kalınlığı 3 cm idi. Tuğlaları birleştiren harcın ka-
lınlığı her yerde aynı olmadığından vasati olarak 6 
cm tahmin olunabildi. Duvarın doğu ucunda kuzey 
güney istikametinde, ona bitişik olan bir başka 
duvarın mevcudiyeti tahmin olunduğu için toprak 
altında kalan bu kısımların temizlenmesi beklen-
di. Temizlik tamamlandıktan sonra aynı tip bir 
duvarın mevcudiyeti görüldü. Bu duvarın boyu 
5,50 m eni ise diğer duvar gibi 1,10 m idi. Her 
iki duvarın da kesinti yerleri toprakla doldurul-
muştu. Birbirine dik ve aynı tip olan bu duvarın 
herhangi bir sur parçası yahut bahçe duvarı olma-
yıp, bir evin odalarından birinin birbirine dik iki 
duvarı olması kuvvetle muhtemeldir. İlişik plan ve 
fotoğraflarda görülen duvarların tuğla ve harçla 
örülüşü Roma devrine ait olduğuna bir işaretti…” 
380 

M. Akok ve S. Sarı’nın raporu üzerine 
bu alana N. Fıratlı ile birlikte gitmiş ve ken-
disi ayrı bir rapor hazırlamıştır. Akok, üze-
rinde tarih bulunmayan bu raporunda şu 
bilgileri vermektedir:  

“Vaktiyle Arkeolog Sevim Sarı’nın 
13.04.1950 tarihli Ankara Arkeoloji Müzesine 
verilen raporunda da belirttiği gibi, Turist Otel’in 
kurulduğu arsada temel kazıları sırasında bazı 
duvarlarla, tiyatro gradinlerinden bazı parçaların 
bulunduğunu Arkeolog Nezih Fıratlı ile de müşa-
hede etmiş olduğumuzdan Ali Karaydın arsasında 
yapılacak kazının mühim olacağı zannına varmış-
                                                 
380  Arkeolog Sevim Sarı’nın 20.04.1950 tarihli raporu 

lel  iki duvar  ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan 
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tık. Şimdi bu kazı neticesinde anlıyoruz ki daha 
mühim yapılara daha güneyde rastlanacaktır.”  

Ayrıca Akok burada görülen duvarların 
M.S. 4. yy’a olması gerektiğini bildir (Çiz. 
19)381. 

Bu duvarın bulunduğu alan Celali İsyan-
ları döneminde yapılan sur duvarının geçtiği 
güzergâh üzerinde yer alsa da yön olarak 
duvar, Celali Akınları sırsında yapılan sur ile 
birbirini tutmamaktadır. Ayrıca Sevim Sa-
rı’nın raporunda verilen ölçüler ve bilgiler 
bu duvarın bir sura ait olabileceğini göster-
memektedir. Sevim Sarı’nın raporu ile ilgili 
bu bilgilere yukarda “stadion” başlığı altında 
değinilmiştir.  

12.07.1985 yılında Bostancı Mahallesi, 
Başbakanlık Basımevi inşaatında sürdürülen 
kazılarda M.S. 3. yy surunun Klaudiopolis-
Nikaea kapısının bulunduğu düşünülen382 
yerde bazı kalıntılarına rastlanmıştır383. Bu-
lunan yapı kalıntısı M.S. 3. yy surunun bir 
kısmıdır ve surun alt seviyelerinde ters çev-
rilmiş andezit oturma sıraları yer almaktadır. 
Burada sur büyük olasılıkla hemen kapının 
yanında bir kule ile desteklenmiş olmalıdır ki 
mevcut olan sur kalıntısı burada köşe yap-
maktadır (Res. 51-53). Bu surun bulunduğu 
alan Celali İsyanı surunun geçtiği güzergâhın 
yaklaşık 80 m batısında yer almaktadır. Bu 
nedenle yukarıda değindiğimiz gibi her iki 
surun güzergâhlarının aynı olmadığı anlaşıl-
maktadır. Von Vincke’ye ait 17. yy surlarının 
göründüğü haritada, bu surların M.S. 3. yy 
suru ile aynı güzergâh üzerine yapılmadığı 
görülür384. Hâlbuki bazı araştırmacılar şimdi-

                                                 
381  M. Akok’un tarihsiz raporu.  
382  French 2003, 40, fig.3.  
383  M. A. Özet, Ç. Topçu, S. Ezer’in 10.04.1985 tarihli ra-

poru; E. Erten, A. Bal’ın 29.04.1985 tarihli raporu; İ. 
Bayburtluoğlu, M. Kutkam, S. Ezer’in 5.7.1985 tarihli 
raporu.  

384  Eyice 1971, res.61.  

ye kadar 17. yy surlarının M.S. 3. yy suru ile 
aynı hat üzerinden kenti çevrelediğine de-
ğinmişlerdir385. Tournefort’da yer alan An-
kara gravüründe bu noktanın çok daha do-
ğusunda 1604-1607 tarihleri arasında yapıl-
mış olan sur ve İstanbul kapısı görülmekte-
dir. Büyük olasılıkla Klaudiopolis ve Nikaea 
(yani daha sonraki İstanbul kapısı) kapısı bu 
dönemde doğuya çekilerek M.S. 3. yy suru-
nun güzergâhı değişmiştir.  

10.09.1999 tarihinde Fuat Börekçi Cad-
desi’ndeki Rüzgarlı İş Merkezi ve Otoparkı 
inşaatı sırasında antik kentin kuzey-güney 
doğrultulu M.S. 3. yy surunun batı kesimine 
ait bir bölüm ortaya çıkarılmıştır. Elde edi-
len raporda yüzey kotundan 2,00 m aşağı 
inildiğinde ortaya çıktığı söylenen duvarın 
2,60-2,80 m genişlikte ve 32 m uzunluğunda 
olduğu bildirilmiştir386. Duvarın her iki ya-
nında da sur duvarı ile bağlantı kuran bazı 
yapılara ait duvarlar görülmüştür. Ayrıca sur 
duvarı ile bağlantı kuran bu duvarların bazı-
larında tuğla duvar örgüsü kullanıldığı fo-
toğraflardan anlaşılır. Bunlardan doğuda yer 
alanlar 6,00 m uzunluğunda birbirine paralel 
0,75 m kalınlığında iki duvardır. Duvarların 
oluşturduğu mekân genişliği 5,50 m’dir. Bu 

duvarının batısında, surdan sonra yapılmış 
ve sura dayanan 0,80 m kalınlığında duvar-
lara sahip dikdörtgen bir mekân bulunmuş-
tur. Bu mekânın mevcut ölçüleri 3,60 x 2,85 
m’dir. Bu duvarlar kireç harcıyla bağlanmış 

sında devşirme bazı bloklar da yer almakta-
dır (Res. 54-57). Ortaya çıkarılan surun bu 
kesimine ait detaylı bir yayın yapılmamıştır 
ve bilgilerimiz sadece müze arşivlerindeki 
raporlarla sınırlıdır. Burada ortaya çıkarılan 

                                                 
385  Foss 1977, 62.  
386 S. Ateşoğulları’nın raporu.  

moloz taşlardan oluşur. Bu duvarla ara-

yapının doğu duvarı korunmamıştır. Sur 

rın
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sur müze uzmanlarınca yerinde incelenmiş 
çalışmalar burada tutulan bir rapor ile Ko-
ruma Kurulu’na bildirilmiştir. Burada yapı-
lan kazılarda surun doğu ve batısındaki tali 
duvarlar belgelendikten sonra kaldırılmış ve 
Ankara Koruma Kurulu’nun da onayladığı 
bir koruma projesi ile surun 21,60 m’lik 
kısmı bir strüktür ile koruma altına alınmış-
tır. Kazı sırasında çekilmiş olan fotoğraflar-
dan sur duvarında devşirme yapı parçaları 
kullanılmış olduğu dikkati çekmektedir. Yak-
laşık 3 m eninde olan surun ortaya çıkarılan 
kısımlarında yoğun olarak oturma basamak-
ları ters çevrilerek kullanılmıştır. Ankyra’nın 
antik stadion yapısına ait olması gereken bu 
oturma basamaklarına stadion başlığı altına 
değinilmiştir.  

1998 yılında Ankara Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi tarafından Roma Hamamla-
rı’nın güneybatısında başlatılan kazılar, surun 
kuzey yönündeki devamının Roma Hamam-
ları ile bağlantısının araştırılması doğrultu-
sunda gerçekleşmiştir387. Bu alanda yapılan 
kazılarda kuzey-güney doğrultulu sur duva-
rının hamama yaklaştığı köşesi ortaya çıka-
rılmıştır. Buradaki sur kalıntısı da 1999 yılın-
da Fuat Börekçi Caddesi’nde ve 1985 yılında 
Başbakanlık Basımevi temel kazısında ortaya 
çıkarılan sur kalıntısı ile aynı karakteri taşı-
maktadır. Çok sayıda devşirme olarak kulla-
nılmış mimari blokların yanında arasında bu 
kesimde de az da olsa oturma basamaları 
bulunmaktadır (Res. 58-60). Surun bu kesi-
minde kullanılmış olan oturma basamakları 
farklılık gösterir. Surun bu noktaya göre da-
ha güneyinde Fuat Börekçi sokakta ortaya 
çıkarılan kesiminde yer alan ve bizim stadion 
yapısı ile ilişkili kıldığımız andezit oturma 

                                                 
387  Denizli – Ateşoğulları – Esen 2003, 28-55; Denizli – 

Esen – Talaakar 2007, 9-21; Candansayar – Ateşoğulları 
2007, 23-34; Ateşoğulları 2006, 69 vd. 

basamakları yanında farklı yükseklikte üç 
adet beyaz kireçtaşından oturma sırası yer 
alır (Res. 60). 

M.S. 3. yy surunun niteliği yukarıda de-
ğindiğimiz günümüze kadar kalmış bölüm-
lerinin değerlendirmesi ile daha iyi anlaşıl-
maktadır. 1947 yılında Çiçek Sokağı’nın ba-
şında yer alan Nurettin Ersoy Oteli’nin bu-
lunduğu yerde ortaya çıkarılan ve sur kalın-
tısı olarak düşünülen duvarın opus 
caemanticium ve moloz taşlardan yapılmış ol-
duğu anlaşılmaktadır. Buradaki surun geniş-
liği 3,70 m olarak belirlenmiştir388. Duvar 
2,60 m ve 1,10 m kalınlığında olmak üzere 
iki duvardan oluşmuştu. Ayrıca Akok’un ta-
rifine göre (her ne kadar fotoğraflarda daha 
farklı görülse de) buradaki sur duvarının alt 
kısımlarında büyük blok taşlar kullanılmış, 
ayrıca aralarda devşirme olarak yerleştirilmiş 
çeşitli profilli ve kabartmalı mimari eleman-
lar yer almaktaydı389. 1948 yılında Posta 
Caddesi, Mermerci Han’ın yanındaki kazıda 
ortaya çıkan duvarın niteliği390 hakkında de-
taylı bir bilgi olmadığından herhangi bir yo-
rum yapmak mümkün olmamıştır. 1985 yı-
lında Başbakanlık Basımevi temeli kazısında 
bir bölümü ortaya çıkarılan batı surunun 
basımevinin batısında bir kule yapar tarzda 
köşeli dönmesi burada bir kapının varlığını 
göstermektedir. Burada ortaya çıkarılan su-
run alt seviyelerinde ters çevrilmiş durumda 
andezit oturma basamakları yan yana kona-
rak sağlam bir temel oluşturulduğu görülür. 
Burada M.S. 3. yy surunun karakteristiğini 
oluşturan bir uygulama olarak oluşturulan, 
bu devşirme, sağlam temellerin içinin ve 
üzerinin opus caementicium tarzı kireç harçlı 
                                                 
388  Akok 1955, 316.  
389  Akok 1955, 316. 
390  Fıratlı 1951, 351 dn. 6. Bu duvarın surla bağlantılı olup 

olmadığı da kesin değildir.  
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molozla doldurulduğu görülür. Bir sıra hatıl 
oluşturacak tarzda sağlam masif devşirme 
blokların kullanıldığı, üzerinin bir tabaka 
harçlı molozla geçildiği anlaşılmaktadır (Res. 
51).  

Benzer uygulama Fuat Börekçi Cadde-
si’nde yer alan Rüzgârlı İşhanı ve Otopar-
kı’nın altında ortaya çıkarılan surda da görü-
lür (Res. 55-56). Burada da aynı şekilde hatıl 
tarzı bir tabaka oluşturacak şekilde oturma 
basamakları ters koyulmuş ve üzerleri moloz 
taşlar ve kireç harcının karıştırılması ile oluş-
turulmuş bir moloz duvarla geçilmiştir. He-
men hemen kentin batı sektöründeki sur 
duvarlarında yoğun olarak oturma sıralarının 
bulunduğu dikkat çekmektedir. 1998 yılında 
başlayan Roma Hamamları’nın güneybatı-
sındaki kazılarda ortaya çıkarılan surlarda da 
durum aşağı yukarı aynıdır. Burada surun alt 
temellerinde yoğun masif devşirme mimari 
blok ve oturma basmakları göze çarpar. Bu 
bloklar surun kenarlarında kullanılmış ve 
arasına opus caemanticium’lu moloz dökülmüş-
tür. Üst seviyelerde de, belki antik kentte yer 
alan bouleuterion ya da odeion’a ait sert kristalli 
beyaz kireçtaşından oturma sıralarının araları 
aynı uygulama ile harçlı molozla doldurula-
rak sur gövdesi oluşturulmuştur (Res. 59-
60). 

Surun genel özelliği, batı sektörlerde ko-
runmuş olan kesimlerde daha belirgindir. 
Eski kazılarda ortaya çıkarılan sektörlerdeki 
niteliği ve özellikleri doküman ve veri yeter-
sizliğinden dolayı yeterince anlaşılamamak-
tadır. Sadece Akok’un 1955 yılındaki resim-
de yayınında bahsettiği surun farklı kalınlık-
taki duvar şeleklinde bir görüntüye sahip ol-
duğunu belirttiği kısım, surun dış tarafa ba-
kan kısımlarında masif devşirme blokların 
oturduğu bölüm ve iç kısımda dolgunun bu-
lunduğu kısım şeklinde yorumlanırsa daha 

anlamlı hale gelmektedir. Zira bu izler ma-
kalede yayınlanan duvarın blokları sökülmüş 
opus caementicium kısımlarında görülebilmek-
tedir391. 

Devşirme malzemelerdeki seçimde, 
stadion’a ait olduğunu düşündüğümüz otur-
ma blokları göz önüne alınırsa, fonksiyonu 
kalmamış, gözden çıkarılmış yapıların blok-
larının öncelik kazandığı anlaşılmakta ve bu 
işlemin belli bir sistematik içinde yapıldığını 
göstermektedir. Ayrıca devşirme malzeme-
nin kullanılmış olması da kısa bir süre içinde 
gelişen tehlikelere karşı acil müdahalenin bir 
göstergesidir.  

Antik Ankyra’nın M.S. 3. yy surunun ne 
zaman yapıldığı konusunda yukarında de-
ğindiğimiz yazıtlar oldukça detaylı bilgi ver-
mektedir. Özellikle Bosch’un 289 numara 
ile verdiği yazıtta392 surun “Barbarların saldırı-
sı sırasında” yapıldığından bahsetmesi, 
Ankyra’nın Goth akınları ve Palmyra krali-
çesi Zenobia’nın saldırısına kadarki bir dö-
nem olan, M.S. 3. yy ortaları ile393 271 yılla-
rı394 arasında yapıldığı ihtimalini gündeme 
getirebilir. Ancak surlarda yapılan kazıların 
arkeolojik olarak çok detaylı bir stratigrafik 
yayın kapsamında değerlendirilmemiş olma-
sı epigrafik kanıtların desteklenmesi veya 
çürütülmesi konusunda yardımcı olama-
maktadır.  

K.G. 

 

 

                                                 
391  Akok 1955, res. 7 - 8.  
392  Bosch 1967, 351 vd., no. 289.  
393  Mitchell 1995, 235-236. 
394  Zosimus, 50, 1-2.  
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ROMA BENDİ 

1950’li yıllara kadar iyi durumda koruna 
gelmiş olan Roma Dönemi su bendinden 
geriye ne yazıkkı fotoğraflar dışında hiçbir 
şey kalmamıştır. Kaynağı İdris Dağı olan 
Hatip Çayı, Ankara Kalesi ile Hıdırlık Tepesi 
arasındaki vadiden geçerek Dışkapı’da ovaya 
açılır395. 1920’lerde Tabakhane Deresi adını 
taşıyan396 Hatip Çayı, sıkıştığı bu dar vadide 
önünü kesen su bendinden ismini alır. Er-
ken Cumhuriyet Dönemi’nde burası su ben-
dinden dolayı kentin sayılı yeşil yerlerinden 
ve ağaçlıklı semtlerinden biri olması nede-
niyle mesire yeri olarak da kullanılmıştır397.  

1930’lu yıllarda Ankara’nın imar planı 
yapılırken eski Roma Bendi’nin yeniden ka-
zanımı da düşünülmüş ve bent betonla tak-
viye edilerek mini bir baraja dönüştürülmüş-
tür398. Ancak 11 Eylül 1957 tarihindeki taş-
kından önce399 Dışkapı’yı Cebeci’ye bağlayan 
asfalt yolun yapımına başlanması400, hem su 
bendinin tamamen ortadan kaldırılmasına 
hem de bu alanın mesire yeri özelliğini yi-
tirmesine neden olmuştur. Günümüzde hiç-
bir izi görülmeyen yapı hakkındaki bilgileri-
miz, ancak seyyahların ve 20. yüzyıl araştır-
macılarının vermiş oluğu bilgilerle sınırlıdır. 
Ayrıca eski fotoğraflar, yapı hakkında başvu-
rulması gereken önemli kaynakları oluştur-
maktadır. 

Yapıdan, çok kısa olsa da ilk kez 1555 
yılı mart ayında Ankara’ya gelen H. 
Dernschwam bahsetmektedir401: “…iki dağın 
                                                 
395  Sağdıç 1993, 76. 
396  Cengizkan 2005, 45. 
397  Bkz. Sağdıç 1993, 77-80; Cangır 2007, 120, res. 182. 
398  Sağdıç 1993, 76-78. 
399 Cantek 2006, 53 vd.; ayıca G. Dinçer’e 1957 yılı Hatip 

Çayı taşkını hakkında bilgi verdiği için çok teşekkür ede-
rim. 

400  1957, 25. 
401  Dernschwam 1923, 187-193; 1987, 254-255. 

arasından oldukça büyük bir dere, sert ve hızlı 
akıyor. Bu derenin üzerinde ve her iki dağın ete-
ğinde birinden diğerine geçebilmek için iri kare taş-
lardan yüksekçe çok sağlam yapılmış müstahkem 
bir derbent (geçit) var. Bu geçidin üzerinde üç kule 
bulunmakta. En alttaki kulenin altında şimdi de-
re akıyor”. 

İngiliz gezgin R. Pococke (1739-1740), 
küçük tabakhane deresi üzerine inşa edil-
miş, sur duvarına birleşen ve suyun bendin 
içinden geçmesi için üzerinde iki yada üç 
açıklığın bulunduğu 20 feet (6,10 m) geniş-
liğindeki bir duvardan bahsetmektedir402. 
Her ne kadar bendin genişliği 19. yüzyıl 
araştırmacılarının vermiş olduğu ölçülerle 
örtüşmese de üzerinde suyun akması için 
açıklıkların bulunuyor olması, söz konusu 
duvarın su bendi olabileceğini göstermekte-
dir. 

Bendin ve çevresinin güzel bir fotoğra-
fını 1890 yılında yayınlayan C. Humann ile 
O. Puchstein, su bendine ne yazık ki hiç 
değinmemişlerdir (Res. 61; Plan 1)403. Fo-
toğrafta kent suruna ait G kulesinin404 bir 
uzantısı gibi görünen bendin su tutma işlevi 
gördüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu ben-
din hemen önünde (batısında) inşa edilmiş 
olan köprü, A. Isfahani Mescidi ve Tabak-
hane Cami yönünden gelen patika yolu, 
Bentderesi’nin kuzey tarafına bağlamakta-
dır. Patika yol, köprüden sonra yaklaşık 90° 
doğuya dönerek su bendinin kuzey ucuna 
teğet bir biçimde doğuya (Cebeci yönüne) 
devam etmektedir. G kulesinden su bendine 
doğrudan bir geçişin olmaması, bendin en 
azından surların yapıldığı zaman ve sonra-

                                                 
402  Pococke 1745, 87. 
403  Humann – Puchstein 1890, 44, lev. Panorama. 
404  Bkz. De Jerphanion 1928, 202 res. 22, lev. 82-83; 

Mamboury 1933, 156-157, Plan la citadelle. 
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sında bir köprü vazifesi görmediğini ortaya 
koymaktadır. 

20. yüzyıl başlarında Ankara’da araştır-
ma yapan G. De Jerphanion405 ve E. 
Mamboury406 bent hakkında ilk ayrıntılı bil-
gileri vermektedirler. Bu kaynaklar her ne 
kadar tarihleme konusunda birbirleri ile çeli-
şiyorlarsa da yapı halkında bilgi edinilecek 
yegâne kaynakları oluşturmaktadırlar. G. De 
Jerphanion, su seviyesinden ortalama 5 m 
yüksekliğinde ve 7,75 m genişliğindeki ben-
din kuzey ucunun taşınmış ve yığılmış top-
rağın altında kaybolmasından ötürü407 görü-
nen uzunluğunun 30 m’den fazla olasılıkla 
50 m olduğunu belirtmektedir (Plan 1)408. 
Her iki yüzü çok düzgün kesme taş409 dik-
dörtgen bloklarla pseudo-izodomik tarzda inşa 
edilen bendin iç kısmı, kireç harçlı dayanıklı 
bir taş dolgudan oluşturulmuştur (Res. 62-
63). De Jerphanion’a göre blokların büyük 
bir kısmı yapı için yontulmuş olmakla birlik-
te bir adet korinth başlığı ile eski Yunanca 
yazıtlı bir blok parçası devşirme olarak kul-
lanılmıştır410. Fotoğraflarda411 bendin batı 

                                                 
405  De Jerphanion 1928, 202-204, lev. 60,2; 62,2; 64; 65,1. 
406  Mamboury 1933, 186-187. 
407  C. Humann ve O. Puchstein’ın yayınlamış olduğu fo-

toğrafta (Panorama, burada resim 61) patika yolun ben-
din kuzey ucuna teğet geçtiği belki de De Jerphanion’un 
belirttiği gibi bir kısmını kapatmış olduğu çok muhte-
meldir. 

408  De Jerphanion 1928, 204; E. Mamboury de bent için 
aynı genişliği ve yüksekliği vermekle birlikte bendin 
uzunluğunun 29 m olduğunu bildirir: Mamboury 1933, 
186-187. R. Pococke ise adı geçen araştırmacılardan 
farklı olarak bendin genişliğini 20 feet (6,10 m) olarak 
verir: Pococke 1745, 87. 

409  Mamboury, bendin iyi yontulmuş düzenli bazalt blok 
sıralarından oluşturulduğunu ve mükemmel bir biçimde 
inşa edildiğini bildirmektedir: Mamboury 1933, 186 vd. 
Ancak yapıda kullanılan taş cinsinin bazalt değil de An-
kara ve çevresinde bolca çıkarılan bordo andezit olması 
çok daha olasıdır.  

410  De Jerphanion 1928, 202 vd.; Mamboury 1933, 186 vd. 
411  De Jerphanion 1928, lev. 114,1-2 (batı yüzü); lev. 115,1 

(doğu yüzü). 

yüzünde üstteki dikdörtgen açıklığın lento-
suna kadar solda 12, sağda 7 blok sırası 
(Res. 62), doğu yüzde ise 6 blok sırası ko-
runmuş olarak görülmektedir (Res. 63). 
Bendin her iki yüzünde ve aynı aks üzerinde 
iki adet altta ve bir adet ortada üstte olmak 
üzere toplam üç adet dikdörtgen açıklık (sa-
vak) bulunmaktadır. 

Bendin doğu yüzündeki blok sıralarının 
çok düzgün olmasına karşılık batı yüzde 
olasılıkla tamir izleri görülmektedir412. Ben-
din alt kısmında yer alan her iki dikdörtgen 
menfezin sağında ve solundaki duvar göv-
desinde kullanılan blok yükseklikleri ve do-
layısıyla blok sıra sayısı farklıdır. Sağdaki 
menfezin güneyinde kalan (sağ) duvarda her 
blok sırasının farklı yükseklikte olduğu, 
bendin kuzey yarısına göre daha büyük bo-
yuttaki blokların kullanıldığı ve böylece 7 
blok sırası ile ortadaki menfezin lento sevi-
yesine ulaştığı görülmektedir. Bendin kuzey 
yarısında ise hemen hemen eşit yükseklikte-
ki dikdörtgen bloklar kullanılarak 12 blok 
sırası ile aynı seviyeye ulaşılmıştır. Ayrıca 
her iki menfez arasında kalan duvar gövde-
sinde düzgün olmayan blokların dışa doğru 
taştığı ve duvar örgü düzeninin tamamen 
bozulduğu görülmektedir. Hem G. De 
Jerphanion hem de E. Mamboury’nin ikinci 
kullanım olarak belirttiği korinth başlığının 
söz konusu bu bozuk duvar üzerinde bulu-
nuyor olması, burada bir tamirin söz konu-
su olduğunu göstermektedir. Bu kısmın üs-
tünde ve üst menfezin hemen solunda (ku-
zey) kireç harçlı baraj gövdesinin V biçi-
minde içe doğru yıkılmış olması, söz konu-
su tamiratla ilgili olabilir.  

G. De Jerphanion, bendin hem kentin 
su ihtiyacını karşılamak hem de tarım arazi-
sini sulamak ve akarsu taşkınlarını engelle-
                                                 
412  De Jerphanion 1928, lev. 114,1-2; 115,1; 116,1. 
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mek413 amacıyla inşa edilmiş olabileceğini 
belirtir414. R. Pococke, gerekli durumlarda 
kalenin su ihtiyacını karşılamak için bendin 
inşa edilmiş gibi gözüktüğünü, bunun için 
kaleden özel bir gizli yolun aşağıya bende 
kadar indiğini ve bu yol ile nehirden kaleye 
su taşındığını aktarır415. S. Eyice, Bizans Dö-
nemi Ankara’sında su ihtiyacının sarnıçlarda 
biriktirilen suyun yanı sıra, çok daha zahmet-
li olan (büyük olasılıkla söz konusu gizli yol 
nedeniyle) Bentderesi’nden sağladığını be-
lirtmektedir416.  

Bendin doğu yüzünde (su tutulan taraf) 
altta yer alan dikdörtgen iki açıklığın (men-
fez) üst kısımlarında yine dikdörtgen biçimli 
yuvaların (girintilerin) oluşu, bu açıklıkların 
gerektiğinde su toplama amaçlı kapatıldığını 
göstermektedir. Aynı şekilde üstte ortada yer 
alan açıklığın da aynı işlevin yanı sıra su se-
viyesini üst kotta tutmak ve akarsu taşkınla-
rını önlemek için günümüz barajlarında ol-
duğu gibi boş savak görevi görmüş olması 
mümkündür. Ayrıca bunların dışında söz 
konusu bent, G. De Jerphanion’un da belirt-
tiği gibi417 Roma Dönemi’nde bir köprü ola-
rak da kullanılmış olmalıdır. 

                                                 
413  DSİ Akarsu Taşkın Yıllıkları’na göre Hatip Çayı, 1955 -

1988 yılları arasında üç kez zararlı taşkınlara neden ol-
muştur (18-21 Haziran 1961 [3 ölü], 12-13 Mart 1968 ve 
12 Haziran 1988 [13 ölü]). Ayrıca 11 Eylül 1957 tarihin-
deki taşkın 130 kişinin canına mal olmuştur (bkz. 
Cantek 2006, 59). Hatip Çayı taşkınlarını önlemek ama-
cıyla antik dönemde böyle bir çözüm yoluna gidilmiş 
olmalıdır. Benzer işlev Aizanoi’daki su bendinde de tes-
pit edilmiştir: Bent aracılığı ile debisi düşürülen suyun 
bent üzerindeki kemerli tek açıklıkla kontrollü bir şekil-
de salınımı sağlanıyor ve böylece suyun sel etkisi orta-
dan kaldırılarak dere yatağında zararsız bir şekilde akma-
sı sağlanıyordu: Naumann 1982, 377 dn. 26. 

414  De Jerphanion 1928, 2. 203. 
415  Pococke 1745, 87. Söz konusu gizli yol için bkz. Eyice 

1971, 122, no. 43, lev. 29, res. 43. 
416  Eyice 1996, 264. 
417  De Jerphanion 1928, 203. 

De Jerphanion, tüm yüksekliği ile ko-
runa gelen G kulesinin üst kısmının Türk 
Dönemi, temel kısmının ise Bizans Dönemi 
gibi göründüğünü belirtir418. Ayrıca G kule-
sine bitişik olan su bendinin ne kuleye bağlı 
olduğunu ne de her iki yapının birbiri üzeri-
ne oturduğunu ve dolayısıyla her iki yapının 
da aynı çağda birbirinin ardı sıra yapılmış 
olabileceğini ileri sürer. Ancak sonuç olarak 
su bendinin Romalılar tarafından bir köprü 
olarak kullanılmış olabileceğini belirtir. Ya-
pıdaki devşirme blokların ise Yüksek Bizans 
Dönemi’nde kullanılmış olduğunu bildir-
mektedir. Buna karşılık E. Mamboury su 
bendinin Roma ya da Bizans Dönemi’nden 
olamayacağını, daha eski bir yapının üzerine 
inşa edilmiş Osmanlı Dönemi yapısı olabi-
leceğini ileri sürmektedir419. Mamboury bu 
fikrini su bendinin her iki cephesindeki dik-
dörtgen blokları birbirine bağlayan 0,25 m 
uzunluğundaki kenetlerle desteklemeye çalı-
şır: Hemen hemen tüm Osmanlı mimarları-
nın İstanbul’un fethinden itibaren demir 
kenetleri kullandıklarını ve bu kullanımdan 
ötürü su bendinin Osmanlı dönemi yapısı 
olduğunu vurgular. Hatta daha da ileri gide-
rek yapının, Cenabi Ahmet Paşa Cami ve 
İsfahani Tekudda tekkesinin inşası için An-
kara’ya gelen Mimar Sinan tarafından ya-
pılmış olduğunu belirtir. Ancak araştırmalar, 
söz konusu caminin Mimar Sinan tarafın-
dan yapılmış olamayacağını ortaya koymak-
tadır420. Ayrıca Ankara Beylerbeyi Cenabi 
Ahmet Paşa’nın ölümünden dört yıl sonra 
1565/66 (H. 973) yılında tamamlanan ca-

                                                 
418  De Jerphanion 1928, 202 vd. Ankara kalesinin tarihi 

için bkz. Restle 1966, 176; Eyice 1996, 257 vd. (III. 
Mikhael Dönemi, M.S. 841-867). 

419  Mamboury 1933, 186. 
420  Başkan 1993, 7, 41-42; Necipoğlu 2005, 450. 
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mi421 ile su bendinin422 tarihi uyuşmamakta-
dır. 1555 yılı mart ayında Ankara’ya gelen 
Hans Dernschwam seyahatnamesinde su 
bendinden bahsettiğine göre, bent daha eski 
olmalıdır. Dolayısıyla Mamboury’nin su 
bendi için ileri sürmüş olduğu tarihleme ile 
bendin Mimar Sinan bağlantısı çok şüpheli 
görünmektedir. 

Her ne kadar antik kentte ele geçen 
Roma Dönemi yazıtları423, Ankyra’da bir su 
bendinin varlığını henüz desteklemiyorsa da 
bent, inşa tekniği açısından Roma Dönemi 
özelliği göstermektedir424. Geçen yüzyılda 
Bend’in tamamen ortadan kaldırılmış ve 
bent hakkında kısmi fotoğraflar dışında bel-
gelemenin yapılmamış olması, yapı üzerinde 
ayrıntılı incelemeyi engellemektedir. Ancak 
Aizanoi’daki Roma - Geç Roma Dönemi’ne 
tarihlenen bendin425, Ankara’daki bent için 
benzer bir örneği oluşturduğu söylenebilir.  

Yukarında bahsi geçen ve büyük olası-
lıkla Roma Dönemi’ne tarihlenebilecek 
(M.S. 2-.3. yy) olan korinth başlığının bent 
gövdesinde yapı taşı olarak ikinci kez kulla-
nılmış olması, bendin Bizans ve sonrası dö-
nemlerde tamir edilmiş olabileceğine işaret 

Iulianus (Jülien) Sütunu olarak adlandı-
rılan ve orijinal yerinden taşınmış olan anıt 
(Res. 64-65), bugün Hükümet Meyda-

                                                 
421  Başkan 1993, 7; Necipoğlu 2005, 449. 
422  Mimar Sinan’ın su tesisleri için bkz. Çeçen 1996, 103-

111, res. 1-12; Öziş – Arısoy 1996, 241-256, res. 1-15. 
423  Bu konuda vermiş olduğu bilgilerden ötürü S. Mitchell’e 

çok teşekkür ederim. 
424  Genel olarak Roma Dönemi bentleri için bkz. Hodge 

1992, 79-92, 364. 
425  Naumann 1982, 367 vd. dn. 26, res. 32-38. 

nı’ndaki havuzun doğu ucunda yer almakta-
dır (Plan 1; Res. 67). Bu anıt sütununun ta-
rihi ve dolayısıyla ithaf edildiği kişi kesin 
olarak bilinmemekle birlikte, İmparator 
Iulianus’un M.S. 361-363 yıllarında 
Ankyra’dan geçtiği426 ve bu sütunun onun 
şerefine dikildiği söylenmektedir. Bu söylem 
birçok araştırmacı tarafından kabul görmüş 
ve sütun “Jülien Sütunu” olarak literatüre 
geçmiştir427. Ancak anıt sütun bilimsel an-
lamda hak ettiği değeri elde edememiştir.  

Kanuni Sultan Süleyman’a (1520-1566) 
elçi olarak gönderilen seyyahlardan Ogier 
Ghiselin von Busbeck (1555 yılları), 
Augustus ve Roma Tapınağı’ndaki Eski 
Yunaca ve Latince yazıtları ilk tanıtan kişi 
olmasına karşılık, kendisi anıt sütun hakkın-
da hiçbir bilgi vermemektedir428. İlk kez 
Hans Dernschwam seyahatnamesinde söz 
konusu sütundan Baal-ks (Belkız, Balkız) 
olarak bahseder429. Burada kısa bir tanımı 
yapılan ve çok şematik bir çizimi verilen sü-
tun, üzerinde yükseldiği kaide ve yere para-
lel yivleriyle bugünkü Belkız Sütunu’nu ol-
dukça hatırlatmaktadır. Çevirenin dipnotu 
(dn. 59) dikkate alınmazsa H. Dernschwam 
da İmparator Iulianus’dan bahsetmemiştir. 
18. yüzyıl seyyahlarından J. Pitton de 
Tournefort (1701), Türklerin, sütunu bir kı-
zın mezar taşı olduğunu düşündükleri için 
“Kızlar Minaresi” olarak adlandırdıkların-
dan bahsetmiş ve sütun hakkında daha ay-
rıntılı bilgi vermenin yanı sıra gravürünü de 

                                                 
426  Bkz. Ammianus Marcellinus XXII. 9, 8. 
427  Mamboury 1934, 189 vd.; Gülekli 1948, 107; Foss 

1977, 65; İdil 1993, 24; French 2003, 40, fig. 3; Bennett 
2003a, 5; Bennett 2003b, 40; Akpolat – Eser 2004, 12-
13, 99-100; Aydın ve diğ. 2005, 96. 

428  Ogier Ghiselin von Busbeck 1926, 56-57; İngilizce’den 
Türkçe’ye çeviren D. Türkömer, Türk Mektupları (2005) 
45. 

429  Dernschwam 1923, 187-193; age. 1987, 255-256. 

BELKIZ  SÜTUNU (JÜLİEN 
 

?) 

etmektedir. 
M.K. 
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yaptırmıştır430. Diğer bir 18. yüzyıl seyyahı 
Aubry de la Motraye de söz konusu anıtı 
“Kıztaşı” olarak tanımlamıştır431. Daha önce 
J. Pitton de Tournefort’un sur duvarında 
İmparator Iulianus’un onurlandırılması ile 
ilgili tespit ettiği yazıtı432, ilk kez İngiliz gez-
gin Richard Pococke (1740), Belkız Sütunu 
ile bağdaştırmış ve bu sütunun Parth sefe-
rinden dönüşte Ankara’ya uğrayan İmpara-
tor Iulianus’un onuruna dikilmiş olabileceği-
ni ileri sürmüştür433. Söz konusu yazıt, impa-
rator ile birlikte doğuya seyahat eden Praetor 
Prefekt Saturninius Secundus Salutius tara-
fından “bütün dünyanın efendisi, Britanya Deni-
zi’nden Dicle’ye kadar Barbarları mağlup eden” 
Iulianus’un onurlandırılmasını içermekte-
dir434. Ancak söz konusu yazıtın imparator 
için dikilmiş bir heykele ait olduğu belirtil-
miştir435.  

19. yüzyıl seyyahlarından J. Macdonald 
Kinneir (1813), Ankara’yı ziyaretinde bir 
pedestal üzerinde yükselen ve 15 m (50 feet) 
yüksekliğindeki korinth başlıklı mermer bir 
sütundan herhangi bir ad vermeden bah-
setmiştir436. Diğer taraftan yine aynı yüzyılın 
ortalarında kente gelen bir diğer gezgin A.D. 
Mordthmann (1859), Paşa Konağı önünde 
duran Iulianus Sütunu’nu gördüğünü ve o 
zaman bu sütunun Balkız Minaresi olarak 

                                                 
430  Joseph Pitton de Tournefort 1717, 442-464; Sur duva-

rında tespit ettiği yazıt için bkz. 343; St. Yerasimos edi-
törlüğünde Türkçeye “Tournefort Seyahatnamesi” (İs-
tanbul 2005) olarak çevrilen (çev. T. Tunçdoğan) kitapta 
“Kızlar Minaresi” olarak adlandırılan bölüm sütunun çi-
zimiyle birlikte eksiktir.  

431  Aubry de la Motraye 1727, 311-315. 
432  Joseph Pitton de Tournefort 1717, 442 vd.; CIL III, 

247. 
433  Pococke 1745, 89. 
434  Yazıtın çevirisi ve yorumu için bkz. Foss 1977, 41. 
435  Foss 1977, 41; Eyice 1996, 252. 
436  Macdonald Kinneir 1818, 73; sütununun gravürü için 

bkz. Chopin 1838, 60 lev. 36. 

adlandırıldığını belirtmiştir437. Anıtın gerçe-
ğe yakın ayrıntılı bir çizimini yayınlayan 
Charles Texier ise (1834), anıt sütununun 
İmparator Iulianus (Flavius Claudius 
Iulianus = Iulianus Apostata) için dikilmiş 
olabileceğinden ve imparatorun Ankara’dan 
geçerken çok büyük saygı görmüş olduğun-
dan bahsetmiştir438. 

Sonuç olarak 16. yüzyıldan itibaren bir-
çok seyyah tarafından çeşitli adlarla anılan 
anıt sütun, R. Pococke ve Ch. Texier’nin 
hiçbir bilimsel temele dayanmayan bildirim-
leriyle Iulianus Sütunu adını almış ve bu ad-
landırma günümüze kadar kabul görmüştür.  

Eskiden İş Bankası ile Maliye Bakanlığı 
Binası (şimdiki Gümrük Müsteşarlığı Binası) 
arasında orijinal yerinde duran Belkız sütu-
nu (Jülien Sütunu)439, tehlikeli bir şekilde 
eğilmesi nedeniyle 1934 yılının şubat ayında 
orijinal yerinden sökülerek daha doğuya bu-
gün durduğu alana taşınmıştır440 (Plan 1; 
Res. 67). Taşınma sırasında sütunun teme-
linde yapılan kazılarda ortaya çıkan yaklaşık 
3,00 m’lik harçlı taş alt yapı, sütunun orijinal 
yerinin burası olduğunu göstermektedir441.  

Postament’in üzerine oturduğu andezit 
bloklar hariç, sütunun diğer bütün bölümle-
ri beyaz gri kireçtaşından yapılmıştır442. 3,00 

                                                 
437  Mordtmann 1925, 375. 
438  Texier 1839-1849; Türkçesi (çev. A. Suat): Küçük Asya. 

Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi II (2002) 462-466 lev. 
70; Eyice 1971, 68 vd. lev. 25, res. 36. 

439  Sütunun orijinal yerindeki fotoğrafları için bakınız 
VEKAM fotoğraf arşivi no. 109, 191, 228, 241, 541, 
679, 769, 986, 1058, 1063, 1640, 2189; ayrıca Eyice 
1971, 68 vd. lev. 12, res. 13, lev. 13, res. 14. 

440  Koşay 1935, 13 dn. 11; Sütunun taşınması sırasındaki 
fotoğraflar için bakınız VEKAM fotoğraf arşivi, no. 
425, 428, 430, 432, 433-437. 

441  Ne yazık ki sütunun taşınmasına ilişkin fotoğraf dışında 
hiçbir bilimsel dokümantasyon yapılmamıştır. 

442  18. yy seyyahlarından Tournefort sütun tamburlarının 
beyaz mermerden yapıldığını bildirmektedir: 
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x 3,00 metrelik bir andezit platform üzerine 
oturan anıt sütun, üç ana bölümden oluş-
maktaydı (Çiz. 20)443: Sütunun taşınmadan 
önceki fotoğrafları, sütunun üzerine oturdu-
ğu ilk bölümün en azından 4 blok sırasından 
oluştuğunu göstermektedir (Res. 65). Bu bö-
lüm taşınmadan sonra bir sıra yeni andezit 
blok ile tamamen değiştirilmiştir (Res. 70). 
Doğu Roma anıt sütunlarının basamaklı bir 
alt yapı üzerinde çevrelerinden yükseltilerek 
inşa edilmeleri genel özellik olarak karşımıza 
çıkmaktadır444. Ulus Hükümet Meydanı civa-
rındaki Bizans ve Roma Dönemi katmanla-
rına günümüz seviyesinden yaklaşık 2,00 – 
3,00 m eksi kotta rastlanması ve 1934 yılında 
sütunun taşınması sırasında çekilen fotoğraf-
lardan445 sütunun en azından 3,00 m yüksek-
liğinde bir podyuma sahip olduğu anlaşıl-
maktadır. Yine eski fotoğraflar, anıt sütunun 
basamaksız düz podyumu ile diğer Doğu 
Roma örneklerinden ayrıldığını göstermek-
tedir446. 

İkinci bölüm, postament ile üzerine otur-
duğu kaideden oluşmaktadır (Çiz. 21, Res. 
70). 0,63 m yüksekliğindeki bu kaide sırası 
ile altta plinthos, torus, düz silme, trokhilos ve 
birbirinden içe doğru V kesitli bir yiv ile ay-
rılan düz silmeden oluşturulmuştur. Bu kare 
biçimli, profilli kaide üzerinde, sütun kaide-
sini ve sütunu taşıyan 1,46 m yüksekliğinde-
ki postament yükselmektedir. Postament, kendi 

                                                                      
Tournefort 1718, 349; sütun tamburlarının tuğladan ya-
pılmış olduğu bir yanlışlığa dayanıyor olmalıdır (bkz. İdil 
1993, 24).  

443  Başlığın ölçülmesinde TEDAŞ’dan sağlanan elektrik 
kontrol aracı için H. İşler’e sonsuz teşekkürlerimi suna-
rım.  

444  Jordan-Ruwe 1995, 189 (İstanbul’daki Constantin Sütu-
nu (Çemberlitaş) beş basamaklı; Justinian Sütunu, yedi 
basamaklı; Ephesos’taki sütun grupları üç basamaklı ve 
Roma’daki Phokas Sütunu 12 basamaklı bir alt yapıya 
sahiptir). 

445  VEKAM fotoğraf arşivi no. 432-437, 439. 
446  VEKAM fotoğraf arşivi no. 228. 

içinde alt kaide profili, düz gövde ve üst 
korniş profillerinden oluşur. 

Üçüncü bölümü attik-ion kaide, sütun 
gövdesi ve sütun başlığı oluşturur. 0,525 m 
yüksekliğindeki attik-ion kaide üst torus’un 
biçimlendirilmesi ile farklılık gösterir. Gü-
nümüzde 14 tamburu görülen sütun gövde-
sinin, 1934 yılındaki taşınma sonrasında en 
az bir tamburun eksik olarak inşa edildiği 
yine fotoğraflardan anlaşılmaktadır (Res. 65, 
69)447. Başlığın altına gelen ve bugün kayıp 
olan en üst tamburun tahrip olduğu fotoğ-
raflardan seçilebilmektedir. Bu tamburun 
hangi nedenle yeniden kullanılmadığı bilin-
memektedir. 

Günümüzde 14 tamburlu sütun gövde-
si 8,325 m yüksekliğindedir (Çiz. 20-21). İlk 
tambur 0,595 m, ikinci tambur 0,615 m ve 
üçüncü tambur 0,60 m olarak ölçülmüştür. 
Toplam sütun gövde yüksekliği 14 tambura 
bölündüğünde ortalama tambur yüksekliği-
nin 0,5946 m olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Buna göre Ankyra’daki anıt sütunun orijina-
lindeki gövde yüksekliği 15 x 0,5946 m = 
8,92 m olmalıdır448.  

Bu tamburlar, torus ve trokhilos profilleri 
ile yatay olarak yivlendirilmiştir. Bu yivlen-
diriliş şekliyle anıt sütun, diğer Doğu Roma 
anıt sütunları içerisinde yerini alır449. Yakla-
şık iki Roma Ayağı yüksekliğindeki tambur-
lar esasen bir Roma Ayağı yüksekliğindeki 
                                                 
447  Bunun için bkz. Raymond 1923, 7-8; VEKAM fotoğraf 

arşivi no. 228; ayrıca Mamboury sütun tambur sayısını 
15 olarak bildirmektedir: Mamboury 1934, 189-190. 

448  Tambur sayısı Ch. Texier’de de 15 olmasına karşılık 
vermiş olduğu 9,19 m’lik sütun yüksekliği doğru değil-
dir: Texier 2002, 462, lev. 70; Tournefort sütunun, be-
yaz mermerden 15 ya da 16 tamburdan oluştuğunu ve 
her bir tamburun 20 inç yüksekliğinde olduğunu bil-
dirmektedir: Tournefort 1718, 349. 

449  M. Jordan-Ruwe’e göre Doğu Roma anıt sütunlarının 
değişik biçimlerdeki tiplerinin birbirinden ayrılması için 
en önemli kıstas sütun gövdeleridir: Jordan-Ruwe 1995, 
189. 
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bir profil modülü ile çoğaltılmıştır (bir tam-
burda iki profil modülü kullanılmıştır). Hem 
yapılar üzerinde yapılan araştırmalar hem de 
günümüze kadar koruna gelmiş orijinal öl-
çekler, bir Roma Ayak uzunluğunun 29,42 
cm ile 29,62 cm arasında değiştiğini ortaya 
koymuştur450. Ephesos’taki Hadrian Kapı-
sı’nda ve Yamaçevler’de 30 cm451, 
Miletos’daki Pazar Kapısı’nda (Markttor) 31 
cm’lik452 modüllerin (Modulus / Embater) kul-
lanılmış olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
farklı yapılarda farklı modüllerin kullanıldığı 
göz önüne alınırsa Ankyra’daki anıt sütunda 
da farklı bir modül (29,73 cm) kullanılmış 
olabilir. Roma Ayağı’nın Erken Bizans Dö-
nemi yapılarında kullanılmış olduğu tartış-
malı olsa da453, söz konusu milimetrik farkın 
                                                 
450  A. von Gerkan, Didyma Apollon Tapınağı’nda kullanı-

lan ayak ölçüsünü 29,4192 cm olarak önermiştir: von 
Gerkan 1940, 142; von Gerkan’ın bu önerisine karşılık 
L. Haselberger aynı yapıda adyton duvarlarındaki orijinal 
çizimlerden ayak uzunluğunu 29,64 ±4 cm olarak tespit 
etmiştir: Haselberger 1980, 193 vd. dn. 9; Bu konu için 
genel olarak bkz. Adam 1989, 41; Hellenkemper 1989, 
182 dn. 3. 

451  Thür 1989, 67 dn. b5 ve b6. 
452  Strocka 1981, 42. 
453  Bu konudaki tartışma için bkz. Hellenkemper 1989, 181 

vd.; H. Hellenkemper, Roma Ayağı’nın Erken Bizans 
Dönemi’nde de kullanıldığını ve bu dönemde Roma öl-
çü geleneğinin değiştiğine dair hiçbir kanıtın olmadığını 
belirtir: Hellenkemper 1989, 189; Buna karşılık E. 
Schilbach, 31,23 cm olan Bizans ayak uzunluğunun 29,6 
cm’lik Roma Ayağı ile karşılaştırılması sonucu Bizans 
Dönemi’nde Roma Ayağı’nın kullanılmamış olduğunu 
ileri sürer: Schilbach 1970, 16. Yine M.S. 5. yüzyılın or-
tasına tarihlenen İstanbul’daki Hagia Sophia’da ve Sela-
nik’teki Theotokos Acheiropoietos kilisesinde 31,23 cm, 
İstanbul’daki Iohannes Prodromos Bazilika’sında 31,24 
- 31,61 cm uzunluğundaki Bizans Ayağı’nın kullanıldığı-
nı kabul eder: Schilbach 1970, 13-16; P. Underwood ise 
Acheiropoietos kilisesinde ve Iohannes Prodromos Ba-
zilika’sında kullanılan ayak uzunluğunun 31,5 cm oldu-
ğunu ileri sürer: Underwood 1948, 72 vd.; M. Restle’nin 
Kappadokia’da Erken Bizans Dönemi dini yapılarında 
yapmış olduğu araştırmalar, Roma Dönemi’nden itiba-
ren Kappadokia’da geçerli ayak uzunluğunun 30,4 cm 
ile 31,0 cm arasında değiştiğini ve Geç Bizans Döne-
mi’ne kadar kullanıldığını ortaya koymuştur: Restle 
1973, 135. 

sütunun tarihlendirilmesinde önemli bir rol 
oynayacağı düşünülmemektedir.  

1,41 m yüksekliğindeki başlık, her köşe-
sini büyük bir akhantus yaprağının süslediği 
bir kalathos ve zengin profilli bir abakus lev-
hasından oluşmaktadır (Res. 68-69). Roma 
İmparatorluk ve Erken Bizans Dönemi iti-
bar yapıları olarak anıt sütunların, genelde 
korinth başlığı taşıdıkları belirtilmektedir454. 
Bu nedenle Ankyra’daki anıt sütun başlığı, 
her ne kadar normal korinth başlıklarından 
farklılık gösterse de genel hatları ile korinth 
başlığı olarak nitelendirilebilir. Abakus lev-
hasının altındaki ek izinden başlığın iki par-
çadan oluşturulduğu ya da tamir edildiği an-
laşılmaktadır. Başlığın dört yüzünde 
akhantus yaprakları arasında 0,48 m çapında 
birer tondo (göbek) yer almaktadır. Tondo ke-
narlarında yer alan ve bazılarının içinde kur-
şun kalıntıları bulunan yaklaşık 0,07 x 0,05 x 
0,065 m ölçülerindeki dikdörtgen dübel 
oyukları, olasılıkla başlığın bronz haç ya da 
anker ile süslenmiş olabileceğini düşündür-
mektedir. A. M. Raymond, bu dübel oyuk-
larını Ankara’nın sembolü olan anker (gemi 
çapası) ile tamamlamayı uygun gömüştür455. 
Kısmen tahrip olduğu anlaşılan ve taşınma 
sırasında çok müdahale edilerek onarılan 
başlık günümüzde abakus’u ile gerçek görü-
nümünden uzaktır. Özellikle abakus levha-
sının üzerine dökülmüş olan beton, başlık 
üzerinde herhangi bir heykele ait olabilecek 
izleri kapatmış durumdadır. Yine eski fotoğ-
raflardan anlaşıldığı üzere başlığın abakus 
levhası üzerinde, heykel kaidesi olabilecek 
profilli bir korniş bulunmaktadır. Bu korniş 
de ne yazık ki sütunun taşınmasından sonra 

                                                 
454  Jobst 1989, 252; Jordan-Ruwe 1995, 191. Ephesos’daki 

anıt sütun, ion başlığı ile bir istisna oluşturur: bkz. Jobst 
1989, 245 vd. 

455  Raymond 1923, 8. 
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ya tekrar kullanılmamış ya da başlığın üze-
rindeki beton içerisinde kaybolmuştur. Bu 
duruma göre anıt sütunun sonradan oluştu-
rulan modern platformdan itibaren toplam 
yüksekliği 12,94 m’dir456. Attik-ion kaide 
(0,525 m), 15 tamburlu sütun gövdesi (8,92 
m) ve başlık (1,41 m ) dahil olmak üzere sü-
tun yüksekliği 10,855 m’dir.  

3,34 m olan alt sütun çevresinden sütun 
alt çapı yaklaşık 1,065 m olarak hesaplanmış-
tır. Buna göre sütun yüksekliğinin alt çapa 
oranı yaklaşık 10 : 1’dir. Bu oranın M.S. 2. 
yüzyılda Anadolu’daki birçok Roma yapısın-
da uygulandığı bilinmektedir457.  

Anıt sütunun son bölümünü oluşturan 
heykel hakkında hiçbir bilgi bulunmamakta-
dır. Büyük olasılıkla başlığın üzerindeki pro-
filli heykel kaidesi üzerinde bir heykel yer 
almakta idi. Başlığın üzerinde halen bir ley-
lek yuvasının bulunması ve başlık üzerinin 
beton ile kaplanmış olması, bir heykele ait 
olabilecek izlerin araştırılmasını bütünüyle 
engellemiştir. Genel olarak anıt sütunlar 
üzerindeki heykellerin imparatorlara, impa-
rator ailesi üyelerine ya da yüksek rütbeli ki-
şilere ait olduğu bilinmektedir458. Bu anıtlar, 
ya yüksek rütbeli kişiler ya da imparator aile-
si üyeleri tarafından diktirilir veya vakfedi-
lir459. Genellikle anıt sütun üzerindeki hey-
keller bronzdan yapılmıştır460. Bronz heykel-
lerin eritilerek başka amaçlar için kullanılmış 
olduğu göz önüne alınırsa Ankyra’daki anıt 
sütunun üzerinde zamanında bronzdan bir 
imparator heykelinin var olduğu kabul edi-
lebilir. 
                                                 
456  Farklı yükseklik önerileri için bkz. Mamboury 1933, 190 

(14,5 m); Foss 1977, 65 (14,5 m); Akpolat – Eser 2004, 
99 (14,5 m); Gülekli 1948, 107 (15 m); İdil 1993, 24 (15 
m); Bennett 2003a, 40 (15 m); Lang 2003 (~16 m). 

457  Bkz. dn. 218. 
458  Jobst 1989, 255; Jordan-Ruwe 1995, 202. 
459  Jordan-Ruwe 1995, 193. 
460  Jordan-Ruwe 1995, 191. 

Genel olarak anıt sütunların agora veya 
agora’nın yakın çevresi ile ana yolların kenar-
larına dikildikleri görülmektedir461. Bu yüz-
den Ankyra anıt sütununun (Belkız Sütunu) 
agora ve agora’nın yakın çevresine dikilmiş 
olduğu kabul edilebilir. Dolayısıyla Ulus 
Hükümet Meydanı’ndaki Valilik Binası ile İş 
Bankası Binası arasında kalan alan (Roma 
Caddesi’nin batısı) Ankyra agorası’nın yeri 
olabilir462. 

Genel olarak anıt sütun, İmparator 
Iulianus’un onuruna dikilmiş olacağından 
hareketle M.S. 361-363 yıllarına tarihlenmiş-
tir463. Günümüze kadar sütun başlığını stilis-
tik açıdan inceleyen ilk ve tek bilim adamı 
R. Kautzsch, başlığı M.S. 6. yüzyılın ikinci 
yarısına tarihlemiştir464. Kautzsch’un başlığı 

                                                 
461  Roma (Traian Sütunu): Zanker 1970, 499 vd. res. 22, 

Jordan-Ruwe 1995, 73 vd., Coarelli 2000, 114, 122 vd.; 
(Marcus Aurelius Sütunu): Jordan-Ruwe 1995, 84 vd. 
res. 25, Coarelli 2000, 290 vd.; Antoninus Pius Sütunu: 
Coarelli 2000, 291, 293 vd.; Ephesos: Jobst 1989, 255; 
Magnesia: Bingöl 1998, 48; Sagalossos: Vandeput 1993, 
193 vd.; İstanbul’da çoğunluğu M.S. 4.-6. yüzyıllara ta-
rihlenen anıt sütunların büyük meydanların (agoraların) 
ortasına dikildikleri görülmektedir: Müeller-Wiener 
2001, 52 vd.; (Constantin Sütunu – Forum 
Constantinus): Müller-Wiener 1998, 255-256, Jordan-
Ruwe 1995, 126 vd.; (Eudoksia Sütunu): Müller-Wiener 
2001, 52; Jordan-Ruwe 1995, 158 vd.; (Gothlar Sütu-
nu): Müller-Wiener 2001, 53; (Marcianus Sütunu): 
Müller-Wiener 2001, 54; (Arcadius Sütunu): Müller-
Wiener 2001, 250 vd.; Jordan-Ruwe 1995, 140 vd.  

462 Agoranomos (pazaryeri müfettişi) unvanının yazıtlarda 
geçmesi nedeniyle Ankyra’da bir agora’nın varlığı söz 
konusudur: bkz. Bosch 1069, 117-118, no. 101; Erzen 
1946, 97; Hükümet Konağı civarında bulunan 
Dionysos sanatçıları ile ilgili bir yazıttan dolayı bu alan-
da agora alabileceği ileri sürülmüştür: Erzen 1946, 96. 

463  Baedeker 1914, 280; Mamboury 1933, 189; Gülekli 
1948, 107; İdil 1993, 24; Akpolat – Eser 2004, 99-100 
res. 31; Aydın ve diğ. 2005, 110. 

464  Kautzsch 1936, 202 lev. 41 no. 683; aynı tarihleme için 
bkz. Foss 1977, 65; Foss 2001, 454. Orta Bizans Dö-
nemi korinth başlıklarını incelemiş olan M. Dennert, 
Kautzsch’un ileri sürmüş olduğu tarihlemenin doğru 
olabileceğini sözlü olarak bildirmiştir. Bu bilgi için ken-
disine teşekkür ederim. 
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M.S. 6. yüzyılın ikinci yarısına tarihlemesi, 
anıt sütununun İmparator Iulianus’un 
Ankyra’yı ziyareti anısına dikildiği ve başlığın 
ise anıta daha sonra eklendiği (M.S. 6. yüzyıl) 
görüşünü genel bir kanı olarak ortaya çıkar-
mıştır465. Ancak bu konuda hiçbir geçerli ve 
kabul edilebilir bilgi bulunmamaktadır. Baş-
lık ile sütun gövdesi incelendiğinde, her iki 
yapı bölümü arasında sadece işçilik farkı gö-
ze çarpar. Üst tamburdan başlığa geçiş iki 
yatay düz silme ile gerçekleştirilmiştir. Başlı-
ğın söz konusu silmeleri v-kesitli bir yivle 
birbirinden ayrılmıştır. Buna karşılık sütun 
tamburlarına ait yiv ve setler (tornada işlen-
diği için) daha yuvarlak hatlı, iç- ve dışbükey 
profilleri içermektedir. Başlığın yüzeyi sütun 
yüzeyine oranla biraz kaba bir işçilik göste-
rir; sütun yüzeyinin düzgün perdahlı olması-
na karşılık başlık yüzeyinde ince dişli kalem 
izleri görülmektedir. Bu durum başlığın daha 
sonra yapılmış ya da daha sonra değiştirilmiş 
olabileceği fikrini akla getirse de eldeki veri-
lerle bunu saptamak mümkün değildir. An-
cak sütunun kesin tarihlenmesi için sütunun 
temelinde (orijinal yerinde) gerçekleştirilecek 
olan kazı çalışmaları fayda sağlayabilir.  

Genel olarak anıt sütunların dikiliş ne-
denlerinin Ankyra tarihi ile karşılaştırılması 
belki sütunun dikiliş nedenini ve dönemini 
tarihsel olarak açıklayabilir. Bu nedenle ön-
celikle anıt sütunların dikiliş nedenlerine da-
ha sonra ise bu nedenlerle bağlantılı olabile-
cek olaylara bakmak yerinde olacaktır. 

Doğu Roma İmparatorluğu anıt sütun-
larının genel özelliği olarak, anıt sütunların 
dikiliş nedenleri arasında imparatorların 
yapmış oldukları iyiliklere karşılık toplumun 
belirli grubu tarafından imparatora duyulan 

                                                 
465  İdil 1993, 24; Akpolat – Eser 2004, 99-100 res. 31. 

teşekkürün ifadesi466, imparatorların askeri 
başarıları467, yeni bir başkentin kuruluşu ve 
genişletilmesi468 gibi olaylar sayılmaktadır. 
Theodosius Dönemi’nden itibaren bir anıt 
sütunun inşası, Doğu Roma imparatorları-
nın iktidar kimliğinin vazgeçilmez bir parça-
sı olarak görülmektedir469. Theodosius Dö-
nemi’nden (M.S. 378-395) Iustinianus (M.S. 
527-565) yönetimine kadar bir anıt sütunun 
inşa edilmesi iktidar ve zafer simgesi olarak 
her imparator için vazgeçilmezdi470. İstan-
bul’daki anıt sütunların, yönetimin bir sim-
gesi olduğu, imparatorun başkenti ele ge-
çirmesini ve bununla imparatorluk yöneti-
mini ele aldığını sembolize ettiği belirtil-
mektedir471. Ayrıca anıt sütun ve çeşitleme-
lerinin özellikle kriz dönemlerinde, iç ve dış 
                                                 
466  Örneğin Augusteion’daki I. Theodosius Sütunu, 

scrinarii tarafından imparatorun teşvikine teşekkür ola-
rak dikilmiştir: Jordan-Ruwe 1995, 194 dn. 1125; 
Marcianus Sütunu da kent valisi Tatianus tarafından 
İmparator Marcianus’un (M.S. 450-457) şerefine dikil-
miştir: Müler-Wiener 2001, 54. 

467  Jordan-Ruwe 1995, 191, 194. Theodosius ve Arcadius 
Sütunları için bkz. Jordan-Ruwe 1995, 190-191, 194. 
İmparatorluk Dönemi (M.S. 2. yy) örneklerinde de as-
keri başarılar söz konusudur: Traian Sütunu, hem 
Traian’ın Dakia’da sürdürmüş olduğu başarılı savaşları 
konu alan kabartmalarla politik hem de kaide kısmın-
daki mezar yapısı ile dinsel bir karakter taşımaktadır. 
Traian Sütunu’nu (39,83 m) örnek alan Marcus 
Aurelius Sütunu’nda ise (41,95 m) Marcus Aurelius’un 
Sarmatlar ve Germenlere karşı düzenlemiş olduğu as-
keri seferleri tasvir edilmiştir. Kaide kısmının üç yü-
zünde girlandları tutan zafer tanrıçaları ile Via 
Flaminia’ya bakan ana yüzde boyun eğmiş (mağlup 
edilmiş) barbarlar tasvir edilmiştir. Böylece söz konusu 
sütun askeri ve politik öğeleriyle öne çıkmaktadır. 
Antoninus Pius Sütunu, kaide kabartmasının bir yü-
zündeki Antoninus Pius’un tanrılaştırmasıyla 
(Apotheosis) dinsel ve diğer iki yüzdeki odun yığını etra-
fında düzenlenen dinsel tören (decursio) kabartmalarıyla 
politik anlam ifade eder. 

468  Jordan-Ruwe 1995, 126 vd. dn. 641, 194. Constantin, 
Theodoras, Iustin ve ailesinin sütunları, II. Theodosius 
ile Iustinian, Phokas ve Tiberius Sütunları için bkz. Jor-
dan-Ruwe 1995, 194. dn. 1127-1169. 

469  Jordan-Ruwe 1995, 201. 
470  Jordan-Ruwe 1995, 203. 
471  Jordan-Ruwe 1995, 201. 
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politik istikrarın sağlanması sırasında ya da 
askeri genişleme dönemlerinde ortaya çıktığı 
vurgulanmaktadır472. 

Roma imparatorlarından Traian (M.S. 
114)473, Hadrian (M.S. 117)474, Septimus 
Severus (M.S. 195)475, Caracalla (M.S. 215)476, 
Valerian (M.S. 255)477, Aurelian (M.S. 
272)478, Constantin (M.S. 324-327)479, II. 
Constantius (M.S. 347)480, Iulianus (M.S. 
362)481, Valens (M.S. 366)482 ve Arcadius’un 
(M.S. 397, 405)483 doğu ile batıyı birbirine 
bağlayan yol güzergahı üzerinde olması ne-
deniyle Ankyra’ya uğradıkları ve bir süre bu-
rada kaldıkları bilinmektedir.  

Yukarıda sıralanan imparatorlar dışında 
başka imparatorların da Ankyra’ya uğradık-
ları göz önüne alındığında anıt sütunun diki-
liş nedeninin, imparatorların kenti ziyareti ile 
ilgili olamayacağı açıkça görülmektedir. 
Iulianus’un maiyetiyle birlikte Perslere karşı 
imparatorluğun sınırlarını savunmak için 
doğuya yapmış olduğu seferlerde bir durak 
noktası olan Ankyra’ya uğraması ve impara-
torun burada kaldığı sürece Hıristiyanların 
haklarını kısıtlayıcı ve paganizmi yeniden 
canlandırıcı yasalar çıkarması484 dışında bu 
dönemde Ankyra ile ilgili önemli bir tarihi 
olay kaydedilmemiştir. Bu nedenle sadece 
Iulianus’un onuruna bir anıt sütunun dikil-

                                                 
472  Jordan-Ruwe 1995, 206. 
473  Magie 1950, 607. 
474  Magie 1950, 611 vd. 1469 dn. 3; Bosch 1967, 141 vd. 

no. 117; Schorndorfer 1997, 25 dn. 16. 
475  Bosch 1967, 277 vd. no. 213. 
476  Bosch 1967, 301 vd. no. 241-246, 323 no. 260; Robert 

1960, 350 vd.; Mitchell 1977, 65 no. 1. 
477  Bosch 1967, 347 no. 282-286. 
478  Bosch 1967, 356 no. 294. 
479  Foss 1977, 36. dn. 31. 
480  Foss 1977, 36. 
481  Ammianus Marcellinus XXII. 9, 8; Foss 1977, 38-39. 
482  Foss 1977, 50. 
483  Foss 1977, 51. 
484  Foss 1977, 38 vd.; Foss 2001, 450 vd. 

miş olma ihtimali çok düşüktür. Ayrıca sü-
tun ile bağdaştırılan yazıtın imparatorun 
heykelini taşıyan bir kaideye ait olduğu da 
belirtilmiştir485.  

Ankyra şehir sikkeleri incelendiğinde 
Gallienus ve eşi Salonina Dönemi’nden 
sonra (M.S. 253-268) kentte sikke darp 
edilmediği görülmektedir486. M.S. 268 ve 
öncesine tarihlenen şehir sikkelerinde anıt 
sütunla ilgili olabilecek hiçbir tasvire rast-
lanmamaktadır. Ayrıca yazıtlar da anıt sütun 
hakkında en ufak bir ipucu vermemekte-
dir487. Kent tarihindeki önemli bir olayın 
kent sikkelerine yansımış olması doğal ola-
rak beklenebilir. Bu nedenle sikkeler ancak 
anıt sütunun tarihlenmesi için terminus post 
quem oluşturabilir. Bu durumda anıt sütu-
nun tarihi için en erken M.S. 268 ve sonrası 
önerilebilir. 

İmparator Valerian’ın (M.S. 253-260) 
Perslere esir düşmesi ve Perslerin Anado-
lu’ya girerek Kaesareia’yı (Kayseri) ele ge-
çirmeleri ve ardından gelen Goth akınları 
(M.S. 260) Anadolu’yu bir kargaşa içine sü-
rüklemiştir488. Bu arada Palmyra (Suriye) 
Kraliçesi Zenobia (M.S. 266-277), Do-
ğu’daki Roma egemenliğini kırmak için gi-
riştiği seferde Ankyra’yı da işgal etmiştir489. 
M.S. 271 yılında Aurelian’ın kenti geri alma-
sıyla Zenobia’nın kısa süreli işgali sona er-
miştir490. Doğu eyaletlerini yeniden düzenle-

                                                 
485  Foss 1977, s 41. 
486  SNG France 3, Cabinet des Médailles no. 2552-2556 

lev. 139; Arslan 1989, 42 vd. no. 41-50 lev. 6; 7; Arslan 
1997, 131 vd. no. 126-153 lev. 23-26; Arslan 2004, 126 
vd. no. 190-229, 158 vd. no. B113-B122, 166-167, no. 
M27- M30, lev. 16; 17; 27; 30. 

487  Bosch 1967, 1 vd. no. 1 vd.; Mitchell 1977, 63 vd.; 
French 2003, 82 vd.; http://epigraphy.packhum.org 

488  Bosch 1967, 345 no. 281, 351 vd. no. 289; Foss 1977, 
31 vd. dn. 10-11; Mitchell 1993, 235; Christ 2002, 667. 

489  Foss 1967, 32 dn. 12. 
490  Zosimos, hist. I, 50, 1-2; Magie 1950, 716, 717, 1574, 

1575 dn. 43, 45; Bosch 1967, 356 vd. no. 294; Foss 
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yen Aurelian, geniş bir yol onarım programı 
ile bölgenin yeniden refaha kavuşması için 
gerekli düzenlemeleri sağlamıştır491. M.S. 
257-284 yılları arası süren bu kargaşa döne-
mi Diocletian’ın (M.S. 284-305) tahta çıkma-
sıyla sona erer. Bu döneme (M.S. 257-284) 
tarihlenen Ankyra’dan bir yazıt, kentte bü-
yük onarım işlerine girişildiği hakkında ay-
rıntılı bilgiler vermektedir492: Adı bilinmeyen 
bir hayırsever, yıkılmış olan Polyeidos 
gymnasiumu’nu restore ettirmiş, pahalılığa ve 
barbarların saldırılarına rağmen şehir surları-
nın tamamını mazgal dişlerine kadar yeniden 
inşa ettirmiştir. Yine 3. yüzyılın ikinci yarısı-
na tarihlenen başka bir yazıt, Eyalet Valisi (?) 
Minicius Florentius’un kent için yaptırmış 
olduğu yararlı bir yapıdan bahsetmektedir 
(belki şehir surunun bir kısmı veya kent ka-
pısı)493. M.S. 3. yüzyıl sonu ile M.S. 4. yüzyı-
lın ilk yarısına tarihlenen (M.S. 284-337) 
başka bir yazıtta ise kentin yeni kurucusu 
unvanını alan Ioannes (Johannes der 
“Neugründer”) adlı Ankyralı’nın kentte res-
tore ettirdiği yapılar sıralanmaktadır494. Bu 
inşa ve restorasyon faaliyetleri şehrin M.S. 
260’lı yıllarda Goth saldırıları ve Kraliçe 
Zenobia’nın işgali sırasında epeyce tahrip 
edildiğini göstermektedir495.  

İşgal edilen eyalet başkentinin Aurelian 
tarafından geri alınması, kentte yeni imar ve 
restorasyon faaliyetlerine başlanması, impa-
ratorluk gücünün burada yeniden kuruldu-
ğunu göstermektedir. Anıt sütunların dikiliş 
nedenleri sorgulandığında, Iulianus Sütunu 
olarak adlandırılan anıt sütunun dikilme ge-

                                                                      
1977, 32 dn. 12; Mitchell 1993, 224 dn. 189; Foss 2001, 
450. 

491  Foss 1977, 32. 
492  Bosch 1967, 351 vd. no. 289-293. 
493  Bosch 1967, 354 vd. no. 291. 
494  Bosch 1967, 369 vd. no. 306. 
495  Foss 1977, 32. 

rekçesinin en çok bu döneme uyduğu gö-
rülmektedir496. Anıt sütunun, kenti geri alan 
Aurelian (M.S. 270-275), ya da Ioannes ya-
zıtından da anlaşılacağı üzere kentteki bü-
yük yapı ve onarım faaliyetlerine izin veren 
ve Ankyra’ya olduğu gibi Anadolu’ya da hu-
zur ve güveni getiren İmparator Constantin 
(M.S. 306-337) onuruna dikilmiş olması bü-
yük olasılıktır. 

İmparator Arcadius Dönemi’nde (M.S. 
395-408) Ankyra’nın işlevsel olarak impara-
torluğun yazlık başkenti haline gelmesi 
de497, anıt sütunun dikilme nedeni olabilir.  

Bu durumda eğer Kautsch’un başlık ta-
rihlemesi doğru ise, sütun başlığı herhangi 
bir nedenle M.S. 6. yüzyılın ikinci yarısında 
yenilenmiş olmalıdır.  

M.K. 

NEKROPOL (MEZARLIK) 
ALANLARI ve YOLLAR 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve 
Ankara’nın başkent oluşuyla birlikte 1930’lu 
yıllardan itibaren modern yapıların temel 
kazıları sırasında birçok nekropol (mezarlık) 
alanı tespit edilmiştir. Ulus merkezli antik 
kentin kuzeyinde, kuzeybatısında ve güne-
yinde mezarlık alanları ortaya çıkmıştır. Bu 
nekropol’ler antik kentin hemen dışında ve 
diğer antik kentlere giden yol güzergâhı üze-
rinde gelişmişlerdir. Yol kenarlarında yer 
alan söz konusu nekropol’lerde stel, lahit 
(düz ya da figürlü) ve dromoslu oda mezar 
türü gömülere rastlanmıştır. Mezar stelleri, 
lahit ve lahit parçaları koruma altına alın-
mışken sadece bir dromoslu oda mezar ori-

                                                 
496  Bu konuda düşüncelerini benimle paylaşan ve bu fikri 

veren meslektaşım K. Görkay’a çok teşekkür ederim. 
497  Foss 1977, 51; Eyice 1996, 253; Foss 2001, 450 vd. 
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jinal yapı tarzını ve konumunu koruyabilmiş-
tir (Plan 1, no. 24). Diğer oda mezarlar yeni 
yapılaşmalar nedeniyle ya tamamen tahrip 
edilmiş ya da Roma Hamamı alanına taşın-
mışlardır. 

1931 yılında K. Bittel ve K. O. Dal-
man’ın Çankırıkapı’da yürüttükleri kazılar sı-
rasında kentin kuzeyindeki Kürt Mahalle-
si’nde (Altındağ İlçesi, Ergürü - Fermanlar - 
Yiğitler - Hayri Artmanlar Mahalleleri) antik 
bir nekropol’ün varlığı tespit edilmiş ve bura-
da bezemesiz taş bir lahit gün yüzüne çıka-
rılmıştır498. Yine antik kentin kuzeydoğusun-
da Keçiören’e giden yolun yapımı sırasında 
Ziraat Enstitüsü’nün (A.Ü. Ziraat Fakültesi) 
önünde figürlü bir lahit parçası (M.S. 3. yy) 
bulunmuştur499. 

17 Mayıs 1993’te Çankırı Kapı Sokak 
No. 46’da (2791 ada 5 nolu parsel) yapılan 
temel kazısında dromoslu bir oda mezarın 
varlığı tespit edilmiştir500 (Plan 1, no. 14). 
Kuzey-güney yönlü oda mezar, dikdörtgen 
biçimli düzgün andezit ve devşirme mermer 
bloklardan inşa edilmiştir. 1,70 x 2,20 x 2,60 
m ölçülerindeki oda mezarın girişi (dromos) 
kuzeydedir. Bloklar arasında bağlayıcı olarak 
kireç harcı kullanılmıştır. Özellikle mezar 
odasının güneydoğu duvarında yazıtlı bir 
bloğun devşirme olarak ikinci kez kullanıl-
mış olması mezarın genel olarak M.S. 3. 

                                                 
498  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 250. Kürt Mahallesi 

için bkz. Mamboury 1933, 70; Aydın ve diğ. 2005, Hari-
ta 12. 

499  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 254-255. Ayrıca bkz. 
Koşay 1935, 13. 

500  Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarınca 
kazısı gerçekleştirilen bu oda mezarın yayını ne yazık ki 
eksik kalmıştır. Mezarın yerini gösteren ve kazılar hak-
kında gerekli bilgileri sunan Doç. Dr. Remzi Yağcı’ya 
çok teşekkür ederim (bkz. Anadolu Medeniyetleri Mü-
zesi 17.05.1993 tarih ve 858 sayılı görevlendirme raporu 
ile T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kurulu’nun 15.06.1993 tarih ve 3038 
nolu kararı). 

yüzyıla tarihlenmesini sağlamıştır. Mezar 
içerisinde in situ durumda doğrusal pozis-
yonda yatırılmış sadece iki insan iskeleti ele 
geçmiştir. Bu oda mezarın bulunduğu alan-
da yeni bir bina inşa edilmiş olmasına karşı-
lık binanın bodrum katında mezar odası ori-
jinal haliyle korunmuştur (Plan 1, no. 24). 
Böylece Ankyra’da tesadüfen bulunan bir-
çok oda mezardan sadece bu oda mezar, in 
situ özelliğini halen koruması bakımından 
önemlidir. 

Bu mezarın M.S. 3. yüzyıl surunun he-
men dışına yapılmış olması en azından me-
zarın tarihlemesi için bir terminus post quem 
oluşturmaktadır. M.S. 3. yüzyıl surunun yak-
laşık 100 m kuzeydoğusundaki bu mezar, 
kent merkezine yakın olması nedeniyle bü-
yük olasılıkla sur inşasından sonra yapılmış 
olmalıdır. Yukarıda bahsi geçen buluntu ve 
nekropol alanı Ankara’yı (Ankyra) Çankırı 
(Gangra) ve Sinop’a (Sinope) bağlayan “Ku-
zey Yolu” güzergâhına işaret etmektedir501. 
Söz konusu güzergâh üzerinde bulunan mil 
taşları, mezar stelleri502 ve antik yolun koru-
nan bir parçası, bu durumu desteklemekte-
dir503. 

Yine 1930’lu yıllarda inşasına başlanan 
Ankara Garı’nın yaklaşık 100 m doğusunda 
birçok Hristiyan mezarı ile ön avlulu küçük 
bir mezarlık kilisesi bulunmuştur504. Yapı 

                                                 
501  Kuzey Yolu için bkz. Erzen 1946, 31 vd. Harita 2; 

Bosch 1967, 147 no. 118; Mitchell 1982, 93 vd. Harita 
1; French 2003, 40, 51 vd. res. 3, 5; Bennett 2003a, 1 
vd. res. 1,2; Aydın ve diğ. 2005, 100 vd. Harita 22; ge-
nel olarak Galatia’daki antik yollar için bkz. Erzen 
1946, 31 vd.; French 1981, 28-30, 130 Harita 4-5; 
French 1988, 532, Harita 4. 

502  Çankırı Kapı civarında bulunan mezar steli için bkz. 
Rohde 1940, 57-58 no. 1; Bosch 1967, 277 no. 213; 
French 2003, 155-156 no. 49. 

503  Bennett 2003a, 1 vd. res. 1,2; Aydın ve diğ. 2005, 100 
vd. Harita 22.  

504  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 250 vd. res. 9; Dal-
man 1933, 133. 
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içerisinde bulunan Hıristiyan yazıtlarından 
dolayı mezarlık kilisesi M.S. 4. yüzyılın başla-
rına tarihlenmektedir505. Ayrıca bu alanda 
Geç Antik dönem özelliği taşıyan kandiller, 
birkaç adet cam şişe ve üzerinde haç bulu-
nan mermer bir pencere de ele geçmiştir506. 
Yine aynı alanda Devlet Demir Yolları idare 
binalarının yapımı sırasında M.S. 3. veya 4. 
yüzyıla tarihlenen yan yana iki adet oda me-
zarın yanı sıra yine bu döneme ait başka yapı 
tarzlarında çeşitli mezarlara da (beşik çatılı 
ve üzeri düz taş kaplı lahit) rastlanmıştır507. 
Söz konusu iki oda mezardan iyi durumda 
olanı Roma Hamamı palaestra’sının güney 
stoa’sına taşınarak yeniden inşa edilmiştir 
(Plan 1, no. 21)508.  

Devlet Demir Yolları istasyon binası ile 
Maltepe arasında, Maltepe sırtlarında ve 
Anıtkabir alanında Roma Dönemi’ne tarih-
lenen çok sayıda mezar ve mezar taşının bu-
lunduğu belirtilmektedir509. Böylece antik 
kentin kuzeyinde tespit edilen nekropol’ün 
“kuzey” yanı sıra güneybatısında ikinci bir 
Roma nekropol’ünün “güneybatı” varlığı söz 
konusudur. Söz konusu bu nekropol’e 1998 
yılında Balgat Semti, Ziyabey Caddesi 3. So-
kak No. 12’de (6474 ada ve 4 parsel) gerçek-
leştirilen temel kazıları sırasında ortaya çıka-
rılan dromoslu bir oda mezar da dâhil olma-
lıdır510. Doğu-batı yönünde inşa edilen oda 
mezarın girişi batı yöndedir. İçerisinde ele 
                                                 
505  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 255; Dalman 1933, 

133. 
506  Dalman – Schneider – Bittel 1932, 251. 
507  Koşay 1939, 464 lev. 75, 76; Akok – Pençe 1941, 617 

vd.; Özgüç 1946, 592 dn. 174; İstasyon alanında Frig 
nekropol’ünün de ortaya çıkarılması, bu alanın M.Ö. 8. 
yüzyıldan itibaren mezarlık olarak kullanıldığını göster-
mektedir. 

508  Akok – Pençe 1941, 617 vd. 
509  Özgüç 1941, 592 vd. dn. 175. Bu mezar ve mezar taşla-

rına ilişkin ne kazı raporu ne de bir belge mevcuttur. 
510  Demirdelen 2000, 35-48; Temizsoy – Demirdelen 1999, 

24-52. 

geçen çok zengin mezar buluntularıyla Ro-
ma Dönemi’ne (M.S. 1-2. yy) tarihlenen bu 
tonozlu oda mezarın bulunduğu alanda 
kepçe ile yapılan temel hafriyatı nedeniyle 
sadece temel blokları sağlam kalabilmiştir511. 
Oda mezar, dikdörtgen andezit blokların U-
biçimli kenetlerle birbirlerine bağlanmasıyla 
(harçsız) inşa edilmiştir. Mezarın çevresinde 
ele geçen blokların yardımıyla mezar odası-
nın bir tonozla örtülmüş olduğu anlaşılmak-
tadır. Mezar binasının korunan in situ temel 
blokları daha sonra Roma Hamamı’na taşı-
narak yeniden inşa edilmiştir.  

Söz konusu güneybatı nekropol alanı an-
tik kenti Pessinus’a (Ballıhisar) bağlayan batı 
yolu üzerinde yer almaktadır512. Yine bu hat 
üzerinde yer alan Tayyare Meydanı’nda513 
yapılan kazılarda bulunmuş olan mil taşla-
rı514 en azından bu yol güzergâhına işaret 
emektedir. Bu antik yol günümüzde olduğu 
gibi Ankara’yı, Batı Anadolu’ya ve Batı Ak-
deniz’e bağlamaktadır.  

M.K. 

KENT PLANI GELİŞİMİ 

Yapılan kazılar, araştırma ve ölçümler 
antik Ankyra’nın kent gelişimi hakkında, ke-
sin olmasa da, bazı önemli sonuçları ortaya 
koymuştur. Kentin zamansal gelişim süreci 
içinde ortaya çıkan yapıların birbirleri ile 
olan ilişkileri ve bu ilişkiyle doğan farklı sis-

                                                 
511  Krş. Demirdelen 2000, res. 2-4; Temizsoy – 

Demirdelen 1999, res. 2-7. 
512  Batı Yolu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Erzen 1946, 

31 vd. Harita 2; French 2003, 40, 51 vd. res. 3, 5; 
Bennett 2003a, 1 vd. res. 1, 2; Aydın ve diğ. 2005, 100, 
Harita 22. 

513  H. Jansen’in 1932 Ankara Şehri İmar Planı’na göre 
Beşevler ile Tandoğan Meydanı arasında kalan alan: 
bkz. Krş. Cengizkan 2004, 109, res. 86. 

514 Danık 1999, 139 vd. 
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temlerde yapılmış cadde ve sokaklar, 
Ankyra’nın birkaç önemli kent gelişim süreci 
geçirdiğini göstermektedir (Plan 1-2).  

İlk aşamada Ankyra’nın Roma öncesi 
kent dokusu hakkında çok fazla bir bilgimi-
zin olmadığını vurgulamak gerekir. Antik 
kentte Roma öncesi evresi diyebileceğimiz 
dönem ile ilgili somut bir kanıt henüz elimi-
ze geçmemiştir. Dolayısı ile kentin M.Ö. 25 
yılında Provinciae Galatiae olmadan önce han-
gi modelde bir şehircilik anlayışına sahip ol-
duğunu bilmiyoruz. Ancak üç Galat kabile-
sinin Ankyra’da toplandığı düşünülürse, ken-
tin en azından M.Ö.1. yy’dan itibaren belli 
bir kent düzenine sahip olduğu varsayımı 
yapılabilir515. Strabon Ankyra’dan hem polis 
hem de bir kale (phourion) şeklinde bahse-
der516. Ancak polis karakterini yansıtacak na-
sıl bir şehir olduğu kesinlik kazanmamıştır. 
Ne kadar eskiye gittiği kesin olarak bilinme-
se de Augustus Tapınağı’nın bulunduğu ala-
nın Kybele ve Men tapınımı için Roma Dö-
nemi’nde de kullanıldığını biliyoruz. Bura-
dan ele geçen Frig seramiklerine göre, bura-
nın çok daha erken dönemlerden beri bir 
kutsal alan olabileceği düşünülmüştür. Antik 
kentte daha eskiden beri yerleşildiği bilinen, 
bugünkü Roma Hamamları’nın üzerinde bu-
lunduğu höyük, Hellenistik döneme ait her-
hangi bir buluntu ve yapı katmanı vermedi-
ğinden517 Augustus Tapınağı’nın bulunduğu 
tepenin batıya, güney ve güneybatıya bakan 
kısmıyla, yoğun Roma iskânına maruz kal-
mış Ulus merkezi, Roma öncesi Hellenistik 

                                                 
515  Aynı dönemde Pessinius’un bir tapınak şehri, 

Tavium’un ise hem Zeus’a adanmış kutsal alanı olan, 
hem de ticaretin yapıldığı emporiom karakterinde bir şehir 
olduğunu biliyoruz: Strabon 12.5.2-3 (C 567). 

516  Strabon 4.1,13 (C 187) (poliw), 12.5,2, (C 567), 
(frourion). 

517  Dolunay 1941, 262.  

Dönem kentinin yayıldığı alan olarak düşü-
nülebilir.  

Ankara’da yapılan kazılar, Hellenistik 
Dönem kentinin cadde-sokak sistemi olma-
sa da, Roma Dönemi’ndeki cadde-sokak 
sisteminin nasıl olabileceği konusunda bazı 
fikirler vermektedir (Plan 1). Ancak bu 
Roma Dönemi’ne ait buluntular, Hellenistik 
Dönem kentinin cadde ve sokaklarının nasıl 
gelişip değiştiğini gösteren bazı ipuçları da 
sunmaktadır. Örneğin, 1931 yılında Çankırı 
Caddesi’nin yapımı sırasında büyük hama-
mın kuzeydoğusunda hamamın palaestra’sına 
paralel olmayan sütunlu bir cadde518 (no. 22) 
ile 1944 yılındaki kazılarda yine aynı yapının 
güneyinde yapıya paralel ikinci bir taş döşeli 
cadde (no. 23)519 ortaya çıkarılmıştır. Her ne 
kadar hamamın güneyindeki cadde döşeme-
sinin taş cinsi belirtilmemiş ise de büyük 
olasılıkla, diğer caddelerde olduğu gibi an-
dezit kullanılmış olmalıdır.  

Ankyra’nın 19. yy’da von Vincke tara-
fından yapılmış planına bakıldığında kente 
hemen hemen her yönden yaklaşan ve giren 
yollar dikkati çekmektedir. Bu yolların tü-
münün antik yollarla aynı güzergâh üzerin-
de olduğu söylenemese de, en azından bu-
gün Çankırıkapı olarak bilinen ve aşağı yu-
karı kente sütunlu caddenin bulunduğu yer-
den giren kuzeybatı yolunun Ankyra’ya bağ-
landığı kısım olduğu tahmin edilebilir. Bu 
yolun devamı şehir içinde eski organik yapı-
sını koruyarak kent merkezi olan tapınak 
temenos’una doğru diagonal olarak devam 
eder. Yukarıda değindiğimiz güneybatı-
kuzeydoğu yönlendirmesiyle gelişmiş aks ve 
bunu dik kesen cadde sistemi, sütunlu cad-
                                                 
518  Bkz. Sütunlu Cadde. 
519  Tuğla kırıkları ve iri kumla sertleştirilmiş bir toprak ze-

min üzerine döşenmiş bloklardan oluşturulan cadde, 
Roma Dönem’ine tarihlenmiştir: Akok 1955, 313, res. 
1, 3, 4.  
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deye göre ayarlanmış, belki kentin daha er-
ken dönemine göre gelişmiş bir cadde sis-
temidir. Çünkü aynı yönlendirmeye, çok 
hassas olmasa da Augustus Tapınağı, büyük 
hamam (Polyeidos gymnasiumu ?) ve antik ti-
yatro da uymaktadır. Sütunlu caddenin ha-
mam ile tapınak arasındaki ana bağlantıyı 
oluşturduğu söylenebilir. Antik stadion’un 
hamamın kuzeyindeki alanda da olabileceği-
nin tahmin ediliyor olması520, söz konusu 
caddenin tapınak ile stadion arasında oluşan 
ana artere işaret ettiği ön görülebilir. Bu 
caddenin, her ne kadar tam doğu-batı yönlü 
olmasa da Roma Dönemi kentinin ana arter-
lerinden biri olan decumanus maximus’u oluş-
turduğu düşünülebilir.  

Kuzeybatı-güneydoğu yönlü sütunlu 
caddenin, hamamın günümüz çevre duva-
rından yaklaşık 110 m doğuda kuzeye doğru 
20º’lik açı yapıyor olması, hamamın güne-
yindeki diğer caddenin hemen hemen buraya 
birleşmesi ve bu caddenin T.C. Başbakanlık 
Basımevi temel kazılarında çıkan kalıntılarla 
yön açısından uyuşması, buradaki caddenin 
varlığını güçlendirmektedir. Ayrıca yine bu 
alanda söz konusu caddenin M.S. 3. yüzyıl 
surunun kuleleri arasındaki kapıya ve bura-
dan Soğukkuyu’daki Yeni Askeri Cezaevi ye-
rinde ortaya çıkarılan küçük hamama521 
ulaşması, bu caddenin en azından M.S. 3. 
yüzyıl suru dışından başlayıp hamama para-
lel devam ettiği ve sütunlu cadde ile yaklaşık 
dik açıyla birleştiğini ortaya koymaktadır. 
Antik kentteki stadion’un büyük hamamın 
güneyinde de tahmin ediliyor olması bu 
caddenin önemini oldukça artırmaktadır. 
                                                 
520  Bkz. Görkay 2006, 261.  
521 Akok 1955, 322 vd. res. 1. Küçük hamama ait kalıntıla-

rın tamamen ortadan kaldırılmış olması ve yayınlanmış 
olan çizimlere ait hassas referans noktalarının olmayışı, 
hamamın sayısal kent planına hatasız yerleştirilmesine 
engel olmuştur.  

Söz konusu cadde, Sütunlu Ccadde ile birle-
şiminden sonra güneyden gelen ve kuzeye 
devam eden cardo maximus nedeniyle devam 
etmiyor olabilir. 

Üçüncü bir taş döşeli caddenin varlığı 
ise 1995 yılı kazılarında tespit edilmiştir522. 
Söz konusu cadde, kuzey-güney yönlü ol-
ması ve bu hatta birçok yapıyı birbirine bağ-
laması nedeniyle cardo maximus (no. 9) olarak 
adlandırılmıştır. Bu caddenin sütunlu cad-
deden daha farklı bir yönlendirmeye sahip 
olduğu dikkat çeker. Bu nedenle söz konusu 
cadde, büyük olasılıkla sütunlu caddeye göre 
farklı planlama ile oluşturulmuş bir kent 
planına aittir. Büyük olasılıkla sütunlu cadde 
Augustus Dönemi’nden önce oluşmuş ken-
te organik ağ bağlamında giren bir yoldu ve 
bu Augustus Dönemi’nde yeniden taşla 
kaplandı. Augustus Dönemi’nin başında 
kentte daha eski olan ve organik kent pla-
nından gelişmiş kuzeybatı/ güneydoğu akslı 
bir cadde sistemi oluşmuştu ve buna tapı-
nak (?), gymnasium (büyük hamam) ve tiyat-
ronun uyduğu görülmektedir. Ayrıca Ana-
fartalar Caddesi aksına paralel Roma Ev ka-
lıntısı da bu aksa uygundur. Bu aksı dik ke-
sen caddeye zaten büyük hamamın güne-
yinde rastlanmıştır. Bu aks büyük olasılıkla 
kentin ilk organik planı üzerin gelişmiş belki 
geç Hellenistik Dönem ve erken Augustus 
Dönemi’ndeki planlamasına aitti. Ancak 
Augustus Dönemi içinde belki sonlarına 
doğru kent içinde yapılan yapılarla da bağ-
lantılı olarak kuzey-güney ve doğu-batı yön-
lendirmeli yeni bir cadde sistemi oluşturul-
du. Cardo maximus olarak düşündüğümüz bu 
cadde de bu yeni sistem içinde gelişmiş ve 
eski organik sistemin üzerine oturtulmuş, 
geç Hellenistik sistemin üzerine uygulanan 

                                                 
522  Bkz. Cardo maximus. 
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yeni bir sistemdi Bu yeni sistem belki de 
Augustus Dönemi sonu Tiberius Döne-
mi’nde gerçekleşmiştir. Kuzey-güney yönlü 
bir ızgara sisteminin parçası olabilecek cardo 
maximus ile aynı sistem içinde yerleşmiş bir-
çok yapı bulunmaktadır.  

Cardo maximus güneyden kuzeye doğru 
incelendiğinde birçok önemli kamu yapısının 
bu cadde etrafında toplandığı görülmektedir. 
Antik kent planında en güneyde ve cardo 
maximus’un batısında yer alan yapı, Uluş İş 
Hanı temel kazılarında ortaya çıkan diğer bir 
hamam ya da palatium (no. 10) yapısıdır. 
M.S. geç 2. yüzyıla tarihlendirilen bu yapı da 
doğusundaki cardo maximus’a göre yönlendi-
rilmiş olmalıdır. 1995 yılında bir kısmı ortaya 
çıkarılan cardo maximus’un batısına birleşen 
stoa’nın opus sectile taban döşemesi söz konu-
su caddenin M.S. 5./6. yüzyılda kullanımda 
olduğunu göstermektedir. Augustus Döne-
mi’ne tarihlenen ve nymphaeum olarak adlan-
dırılan yapının da (no. 12) cardo maximus ile 
aynı yönlü olması M.Ö. 1 ve M.S. 1. yüzyıla 
tarihlendirilen cardo maximus’un belki de 
Augustus Dönemi öncesinden itibaren kent-
teki ana arteri oluşturmuş olduğu ve çevre-
sindeki asıl yapılaşmanın M.S. 6. yüzyıla ka-
dar sürdüğü anlaşılmaktadır.  

24 Mayıs 1962’de Tandoğan Ticaret 
Han’ın temel kazılarında ortaya çıkan arkeo-
lojik yapı kalıntılarının varlığı ancak müze 
arşivindeki fotoğraflar sayesinde tespit edi-
lebilmiştir (no. 28). Fotoğraflar dışında söz 
konusu çalışmalar ile ilgili hiçbir yazılı bel-
genin bulunmaması ve günümüzde Tando-
ğan Ticaret Han’ın nerede olduğunun bilin-
meyişi bu arkeolojik kalıntıların kent planına 
işlenmesini engellemiştir. Ancak söz konusu 
kazı ile ilgili Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
fotoğraf arşivinde bulunan bir fotoğrafta ar-
ka planda görünen cami kubbesinin (Res. 

71) günümüz Hallaç Mahmut Camisi’ne ait 
olduğunun belirlenmesi en azından bu ka-
lıntıların Hallaç Mahmut Cami’nin güneyin-
de (Ulus Türk Telekom Müdürlüğü D 
Blok’un güneydoğu köşesi, Yurt, Susam ve 
Kızılbey Sokakları’nın birleştiği kavşak) ol-
duğu anlaşılmıştır. Ayrıca yine arka planda 
caminin doğusunda görülen Erken Cumhu-
riyet Dönemi yapıları, söz konusu kalıntıla-
rın önerilen alanda olduğunu desteklemek-
tedir. Opus mixtum tarzında örüldüğü anlaşı-
lan duvarların kuzeydoğu-güneybatı ve ku-
zeybatı-güneydoğu yönlü olduğu anlaşıl-
makla birlikte ne yapının planı ne de kent 
planındaki tam yönü bellidir. Levha 1, 3 ve 
4’te hypokaust sistemine ait pişmiş toprak 
diskler, levha 7 ve 14’te andezit su künkleri, 
levha 8 ve 9’da bir adet palmiye başlık, bir 
adet geç dönem dor başlığı ve yivsiz sütun 
tambur parçaları görülmektedir (Res. 72). 
Kalın opus mixtum duvarlar ve hypokaust sis-
temi burada bir başka hamam yapısının ola-
bileceğini düşündürmektedir. Ayrıca burada 
çıkan andezit su künkleri eğer devşirme ola-
rak kullanılmamış iseler yapıyı besleyen su 
hattı için kullanılmış olabilirler. Levha 7,2 
ve 12,2’de sağ altta bir andezit künk ve bu 
künkün arkasında hemen hemen aynı ölçü-
lerde en az iki tane daha andezit bloğun in 
situ olabileceği görülmektedir. Bu su hattı, 
N. Fıratlı’nın belediye binası, belediye binası 
yanındaki Ticaret Han ve Posta Caddesi 51 
no’lu apartmanın temellerinde bulunduğunu 
bildirdiği523 su hattının bir parçası olabilir. 
Bu durumda belediye binası önünden geçen 
ve ana hattan ayrılarak güneybatıya Hallaç 
Mahmut Cami’ne doğru bir tali hattın geldi-
ği kabul edilebilir. 1944 yılındaki belediye 
binası temel kazılarında Roma Dönemi’ne 
tarihlenen çanak çömleğin yanı sıra doğu-

                                                 
523  Fıratlı 1951, 351. 
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batı yönlü Roma Dönemi bina kalıntıları ve 
önceleri İmparator Traian’a ait olduğu kabul 
edilen524 bronz bir madalyon (imagio clipeata) 
bulunmuştur525. 1944 yılında Belediye Binası, 
1947 yılında Belediye Binası yanındaki yapı-
nın ve 1962 yılında Tandoğan Ticaret Mer-
kezi’nin temel kazılarında ortaya çıkarılan 
arkeolojik yapı kalıntılarının yeterince belge-
lenememiş olması, Roma Dönemi 
Ankyra’sının daha iyi anlaşılabilmesi için el-
de edilen fırsatların kaçırıldığını açık bir şe-
kilde göstermektedir.  

Büyük hamam ile söz konusu bu yapı-
nın opus mixtum tekniğindeki duvarlarının 
benzer oluşu (Belediye Binası temellerindeki 
bina kalıntısı da aynı duvar tekniğinde inşa 
edilmiştir), yapıya her ne kadar geç dönem-
lerde eklemeler yapılmış olsa da söz konusu 
yapının M.S. 2.-3. yüzyıla tarihlenebileceğini 
göstermektedir.  

Belkız/Jülien Sütunu (no. 13a) ile he-
men batısında yer alan nymphaeum, olasılıkla 
antik kentin agora’sı yakınında yer almış ol-
malıdır526. Buna göre söz konusu her üç ya-
pının da caddenin batısında olduğu ve ago-
ra’nın da cardo maximus’a paralel olduğu ka-
bul edilebilir.  

1953 yılında Vilayet Konağı’nın batısın-
da gerçekleştirilen kazılarda, olasılıkla bir 
başka hamama ya da eve ait olabilecek duvar 
kalıntıları ile dört adet mermerden tiyatro 
basamak bloğu ortaya çıkarılmıştır (Plan 1; 

                                                 
524  Ayrıntılı bilgi için bkz. Lahusen – Formigli 2001, 204-

207, res. 123,1-6. 
525  Gülekli 1948, 89, res. 11; Fıratlı 1951, 351; Bennett’de 

değinilen söz konusu bronz madalyonun Büyük Ha-
mam’da bulunduğuna dair bilgi, Bennett’in, K.O. Dal-
man’ın makalesini yanlış anlamasından kaynaklanmak-
tadır: Bennett 2001, 201; Bennett 2003a, 6-7.  

526  Bkz. dn. 462. 

Çiz. 22; Res. 73-75)527. Raporda, defterdarlık 
binası temel kazıları sırasında bir kısmı orta-
ya çıkarılan yapı kalıntılarının Hükümet 
Caddesi, kuzey yöndeki karakol binası ve 
Hükümet Konağı altına doğru devam ettiği 
belirtilmiştir. Akok, söz konusu arkeolojik 
kalıntıların geniş kanallar ve alttan ısıtılan 
salon ve bölmeleriyle Roma Hamamları’nın 
bir bölümü gibi durduğunu vurgulamıştır. 
Cardo maximus’un doğusundaki bu yapı ka-
lıntılarının, küçük bir hamama ait olabilece-
ği gibi büyük bir eve ait olması da müm-
kündür. Yine kazı raporunda belirtilen 
mermer oturma basamaklarının cardo 
maximus’un batısında önerdiğimiz agora’ya 
yakın olması nedeniyle bir bouleuterion’a528 ait 
olması muhtemeldir. Söz konusu mermer 
oturma blokları, hem yükseklikleri (0,50 m) 
hem de profilleri açısından Ankyra dış su-
runda devşirme olarak kullanılan andezit 
blokların ikinci grubuna benzemektedir529. 
Ancak blokların yapıldıkları malzemenin 
farklı oluşu farklı yapılara ait olabileceklerini 
düşündürmektedir. Bu bağlamda N. Fıratlı 
tarafından iç kalenin güneybatısında “klasik 
çağ kale duvarı parçası ile tiyatroya ait olabilecek 
yuvarlak yapı kalıntılarının” tespit edilmiş ol-
ması530, dış surda kullanılan andezit oturma 
bloklarının ikinci grubunun belki büyük bir 
tiyatroya ait olabileceğini akla getirmektedir. 
Günümüzde böyle büyük bir tiyatroya ait 

                                                 
527 Defterdarlık binası temel kazısı raporu. M. Akok tara-

fından 13.08.1953 tarihinde Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne sunduğu üç levha ve toplam 26 
resimden oluşan üç sayfalık rapor. Hükümet Caddesi 
yaya kaldırım seviyesinden 3,00 m eksi kotta başlayan 
arkeolojik kalıntıların -6,70 m’ye kadar devam ettiği 
belgelenmiştir. 

528 Mitchell 1977, 77-79, no. 9; Foss 1977, 60; A. Erzen, 
meclis binasının kalenin oldukça batı ve güney batısın-
da bulunması gereken 9. Phyle dahilinde olduğunu be-
lirtmiştir: Erzen1946, 95. 

529 Kadıoğlu 2004, 124-125, çiz. 3, res. 5-6. 
530  Akok 1955, 310, dn. 2. 
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olabilecek hiçbir izin kalmayışı nedeniyle an-
cak tesadüfî buluntuların ortaya çıkmasıyla 
tiyatronun konumu belirlenebilecektir (eğer 
modern yapılaşma yapıyı tamamen tahrip 
etmemiş ise). Antik kentin stadion’una ait ol-
duğu tespit edilen 0,41-0,43 m yüksekliğin-
deki andezit oturma blokları531, Defterdarlık 
binası temel kazısında ortaya çıkan bloklar-
dan hem malzeme hem de yükseklik açısın-
dan farklılık göstermektedir. Ancak son yıl-
larda Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nce bü-
yük hamamın güneybatısında yapılan kazılar-
la ortaya çıkarılan M.S. 3. yüzyıl surunda532 
yine andezit ve kireçtaşı oturma bloklarının 
devşirme olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Yükseklikleri ortalama 0,41-0,43 cm arasın-
da değişen bu bloklar, yükseklikleri ve pro-
filleri itibariyle 0,41 m yüksekliğindeki tiyat-
ronun andezit basamak bloklarına533 benze-
mektedirler. Ancak M.S. 3. yy surunda iki 
farklı profil ve malzemeli blokların kullanıl-
mış olması, bu blokların da stadion’a ait ola-
bileceğini düşündürmektedir.  

Rüzgârlı Caddesi, Fuat Börekçi Caddesi, 
Ege ve Yaşar Doğu sokakları arasında kalan 
adada, yapımına ne zaman başlandığını tes-
pit edemediğimiz Emlak Bankası İş Hanı 
temel kazılarında büyük bir yapı kompleksi-
ne ait kalıntılar tespit edilmiştir (Plan 1, no. 
16; Res. 76-81). Bu kazılara ilişkin Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi arşivinde sadece fo-
toğrafların olması ve bu kazılar ile ilgili hiç-
bir bilginin yayınlanmamış oluşu, yapı hak-
kında bilgilerimizi çok sınırlamaktadır. Bir 
fotoğrafta arka planda Çankırı Caddesi no. 
32’de yer alan Ulus Vergi Dairesi’nin (Res. 
76-77) ve diğer bir fotoğrafta Adapalas Ote-
li’nin (Rüzgarlı Caddesi no. 23, Res. 80) gö-
                                                 
531  Görkay 2006, 249. 
532  Denizli – Ateşoğulları – Esen 2003, 28-55; Denizli – 

Esen – Talaakar 2007, 9-21; Ateşoğulları 2006, 69 vd. 
533  Kadıoğlu 2004, 124 vd. çiz. 2. 

rünüyor olması, söz konusu yapı komplek-
sinin yukarıda önerilen adada olacağını gös-
termiştir. Kireç harçlı taş örgülü (kısmen 
opus mixtum) duvarların görüldüğü yapı 
kompleksinin birçok mekândan oluştuğu, 
açıklıkların tuğla kemerlerle kapatıldığı ve 
bazı mekânlarda apsislerin olduğu anlaşıl-
maktadır. Adapalas Oteli’nin önünde (kuze-
yinde) görülen opus mixtum tekniğindeki ka-
lın duvarın otelin cephesine hemen hemen 
paralel, doğu-batı yönde devam ediyor ol-
ması, söz konusu yapının cardo maximus’a 
paralel olabileceğini göstermektedir. 

Roma Bendi’nin aynı zamanda bir köp-
rü olarak da işlev gördüğünün kabulü, Ben-
din güney ucundan antik tiyatroya doğru bir 
caddenin varlığını destekleyebilir. Bendin 
güneyinden başlayan ve büyük hamamın 
güneyindeki 23 nolu cadde ile aynı açıda çi-
zilen olası bir paralel cadde tiyatronun sah-
ne binasının yaklaşık 12,00 m kuzeyinden 
geçerek güneybatıya devam ediyor olabilir. 
Her ne kadar antik kentte düzenli bir cadde-
sokak (insula) sistemi görülmüyorsa da534, bu 
durum büyük hamam ile tiyatro arasında ka-
lan alanda kuzeydoğu-güneybatı yönlü para-
lel caddelerin uygulanmış olabileceğini gös-
termektedir. Ancak önerilen bu cadde ve 
sokak sisteminin, tiyatro ve büyük hamam 
dışında diğer hiçbir yapıyla paralellik gös-
termemesi, bu alanda daha fazla araştırma 
yapılmasını gerektirmektedir. Modern An-
kara’nın şehir planı özellikle Ulus’ta antik 
kent planı ile oldukça paralellik göstermek-
tedir. Örneğin, bugün Atatürk Bulvarı, Sa-
nayi, Rüzgârlı, Fuat Börkeçi Caddeleri, Ya-
şar Doğu ve Plevne Sokaklar, cardo maximus 
ile paralel cadde ve sokakalardır. Bu kırılma 
tıpkı antik dönemde olduğu gibi Anafartalar 
Caddesi aksında görülür, zira Anafartlar 
                                                 
534  Dalman 1933, 131. 
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Caddesi ile ev kalıntısı (no. 7), büyük ha-
mam hatta belki de tapınak paralel akslara 
sahiptir. Ulus merkezde yapılacak olan yeni 
yapılar, gelecekte belki bu sorunun cevabını 
verecektir. 

M.K. – K.G. 

SONUÇ 

Roma Dönemi Ankyra’sı üzerine 2002-
2007 yılları arasında gerçekleştirilen bu araş-
tırma, antik kent ile ilgili bir çok bilinmeyene 
açıklık getirmiştir. Öncelikle bu çalışma ile 
antik kent araştırılmaları için büyük önem 
taşıyan sağlıklı bir kent planı oluşturulmuş-
tur (Plan 1). Söz konusu planda günümüzde 
görülebilenlerle modern yapılaşmayla yok 
edilmiş olan antik yapılar bir arada gösteril-
miştir. Ancak ne yazık ki bu plan, günümüz-
de görülebilen arkeolojik kalıntılardan daha 
çoğunun modern yapılaşma ile tahrip edil-
miş olduğunu göstermektedir. Arkeolojik ve 
epigrafik kalıntılarla antik kentte varlığı bili-
nen tüm yapıların yeniden incelenmesi ve 
değerlendirilmesiyle antik kentin sadece 
Roma Dönemi kentsel gelişimi sunulmaya 
çalışılmıştır.  Bu amaçla ilk evre (M.Ö. 1 – 
M.S. 1. yy) ile sonraki evreler (M.S. 2. yy ve 
sonrası) bir plan üzerinde gösterilmiştir 
(Plan 2). 

Günümüze kadar yayınlanmamış ancak 
arşivlerdeki raporlarda varlıkları bilinen Ulus 
İş Hanı Hamamı / palatium? (no. 10),  
nymphaeum? (no. 12), stadion (no. 19), ha-
mam-ev kalıntısı (no. 15), Emlak Bankası İş 
Hanı temel kazılarında bulunan arkeolojik 
kalıntılar (no. 16), dromos’lu oda mezar (no. 
24) ve Tandoğan Ticaret Han temel kazıla-
rında bulunan arkeolojik kalıntıların varlığı 

ilk kez ortaya konmuş ve yerleri kent planı-
na işlenmiştir. 

Ayrıca antik kette günümüzde görülebi-
len tüm yapılar, kronolojik olarak ele alın-
mış ve her yapı için yeni fikirler öne sürül-
müştür. 
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Çizim ve Resim Listesi: 

Plan 1. Ankyra kent planı (M. Kadıoğlu). 
Plan 2. Dönemsel Ankyra kent planı (M. 
Kadıoğlu). 
Çizim 1. Stadion basamak blok çizimleri (K. 
Görkay). 
Çizim 2. Tiyatro plan, cephe ve kesit çizimleri 
(fotogrametrik belgeleme: K. Gülcen; Çizim: M. 
Kadıoğlu – N. Kadıoğlu). 
Çizim 3a. Sur duvarında devşirme olarak kulla-
nılan ve tiyatroya ait olabilecek oturma bloğu 
(M. Kadıoğlu). 
Çizim 3b. Sur duvarında devşirme olarak kulla-
nılan diğer oturma bloğu (M. Kadıoğlu). 
Çizim 4. Tiyatro orkestra duvar kaidesi 
(toichobat) profili (M. Kadıoğlu). 
Çizim 5. Tiyatro kzueydoğu analemma ve geçiş 
holü rölöve çizimleri (fotogrametrik belgeleme: 
K. Gülcen; Çizim: N. Kadıoğlu – R. Tamsü Po-
lat) 
a. Kuzeydoğu analemma duvarı. 
b. Geçiş holü güneydoğu duvarı. 
c. Geçiş holü doğu duvarı. 
Çizim 6. Kısmi 3D tiyatro modeli (N. 
Kadıoğlu). 
Çizim 7. Türkiye İş Bankası Ek Binası temel 
kazılarında bulunan yapının (nymphaeum ?) plan, 
cephe ve kesit çizimleri (M. Akok, P1). 
Çizim 8. Türkiye İş Bankası Ek Binası temel 
kazılarında bulunan yapının (nymphaeum ?) planı 
ve konumu (M. Akok, P2). 
Çizim 9. Cardo maximus, stoa ve dükkânların 
plan ve kesiti (fotogrametrik belgeleme: K. 
Gülcen; Çizim: N. Kadıoğlu). 
Çizim 10. Cardo maximus ve opus sectile döşeli stoa 
planından ayrıntı (M. Kadıoğlu). 
Çizim 11. Cardo maximus’un doğusunda yer alan 
güney dükkâna ait eşik taşı çizimi, 1/20 (C. 
Özbil). 
Çizim 12. Cardo maximus’un doğusunda yer alan 
kuzey dükkâna ait eşik taşı çizimi, 1/ 20 (M. 
Kadıoğlu). 

Çizim 13a-d. Cardo maximus üzerinde bulunan 
kemer başlangıç bloğunun çizimi (C. Özbil). 
Çizim 14. Plan 1’den ayrıntı, palaestra’nın doğu-
su ve sütunlu cadde (M. Kadıoğlu). 
Çizim 15. Ankara Çankırı Caddesi, Şevket Alp-
tekin arsası temel kazısı buluntuları (M. Akok). 
Çizim 16. Sütunlu cadde cephe mimarisi öneri-
si (Dalman – Schneider – Bittel 1932, res. 7 ve 
M. Kadıoğlu). 
Çizim 17. Büyük hamamın planı (M. Kadıoğlu, 
mekân adlandırmaları Yegül 2006, fig. 255’ten 
alınmıştır). 
Çizim 18. Ulus İşhanı Hamamı/Palatium ? planı 
(M. Akok). 
Çizim 19. Ali Karaydın Temel Kazısı (Ankara 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Arşivi, Anonim).  
Çizim 20. Belkız / Jülien Sütunu çizimi (M. 
Kadıoğlu). 
Çizim 21. Belkız / Jülien Sütunu kaidesi çizimi 
(M. Kadıoğlu). 
Çizim 22. Yeni Defterdarlık Binası temel kazı-
larına ait plan cephe ve kesit çizimleri (1954, M. 
Akok). 
 
Resim 1. Ankara Augustus ve Roma Tapınağı, 
Güney cella duvarı, iç yüzde yer alan islami grafi-
ti (K. Görkay) 
Resim 2. Ankara Augustus ve Roma Tapınağı, 
güneybatı, peristasis temelleri (Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşivi, Anonim).  
Resim 3. Ankara Augustus ve Roma Tapınağı, 
güneybatı, peristasis temelleri ve türbe (Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Anonim).  
Resim 4. Ankara Augustus ve Roma Tapınağı, 
güneybatıdan peristasis ve krepidoma temelleri 
(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Arşivi, Anonim).  
Resim 5. Ankara Augustus ve Roma Tapınağı, 
güneybatıdan peristasis andezit sütun temelleri 
üzerindeki referans çizgileri (K. Görkay). 
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Resim 6. Ankara Augustus ve Roma Tapınağı, 
güneybatıdan peristasis andezit sütun temelleri 
üzerindeki referans çizgileri (K. Görkay). 
Resim 7. J. P. de Tournefort’un Ankara Gravü-
rü.  
Resim 8. Büyük hamamdaki oturma sıraları (K. 
Görkay). 
Resim 9. Büyük hamamdaki oturma sıraları (K. 
Görkay). 
Resim 10. Temizlik öncesi tiyatronun genel du-
rumu, kuzeybatıdan görünüş (M. Kadıoğlu). 
Resim 11. Temizlik sonrası tiyatronun genel du-
rumu, batıdan görünüş (M. Kadıoğlu). 
Resim 12. Sahne binası ve tiyatro geçiş holü, 
kuzeybatıdan görünüş (M. Kadıoğlu). 
Resim 13. Tiyatronun kuzeydoğu analemma du-
varı, kuzeybatıdan görünüş (M. Kadıoğlu). 
Resim 14. Tiyatronun kuzeydoğu analemma du-
varı ile geçiş holü duvarı, kuzeyden görünüş (M. 
Kadıoğlu). 
Resim 15. Tiyatronun orkestra ve döşemesi, 
güneyden görünüş (M. Kadıoğlu). 
Resim 16. Tiyatronun orkestra duvarı ile opus 
sectile döşemesi (M. Kadıoğlu). 
Resim 17-20. Türkiye İş Bankası Ek Binası te-
mel kazılarında bulunan arkeolojik kalıntılar 
(nymphaeum ?), (1954, M. Akok). 
Resim 21. Belkiz/Jülien Sütunu temel kazısında 
çıkan figürlü anta başlığı (M. Kadıoğlu). 
Resim 22. Türkiye İş Bankası Ek Binası temel 
kazılarında bulunan yapının (nymphaeum ?) ke-
merli bölümü (1954, M. Akok). 
Resim 23. Türkiye İş Bankası Ek Binası temel 
kazılarında bulunan yapının (nymphaeum ?) taş 
dübel detayı (1954, M. Akok). 
Resim 24. Cardo maximus ve stoa, kuzeyden gö-
rünüş (M. Kadıoğlu). 
Resim 25. Cardo maximus, stoa ve dükkânlar, ba-
tıdan görünüş (M. Kadıoğlu). 
Resim 26. Ulus Şehir Çarşısı’nın inşasından 
sonra cardo maximus, kuzeyden görünüş (M. 
Kadıoğlu). 

Resim 27. Cardo maximus’un bir bölümü, batı-
dan görünüş (M. Kadıoğlu). 
Resim 28. Ankara Valilik Binası kazan dairesi 
için temel kazısında çıkan cardo maximus’un gü-
ney bölümü (M. Kadıoğlu). 
Resim 29. Ankara Valilik Binası kazan dairesi 
inşaatı altında kalan cardo maximus’un güney bö-
lümü (M. Kadıoğlu). 
Resim 30. Ankara Valilik Binası kazan dairesi 
için temel kazısında çıkan kalın duvar kalıntısı 
(M. Kadıoğlu). 
Resim 31. Cardo maximus’un doğusunda yer 
alan kuzey dükkâna ait eşik taşı (M. Kadıoğlu). 
Resim 32. Cardo maximus’da bulunan kemer 
başlangıç bloğu (M. Kadıoğlu). 
Resim 33. Stoa’nın opus sectile döşemesinden ay-
rıntı (M. Kadıoğlu). 
Resim 34. Sütunlu cadde 2007 yılı kazılarında 
önce, kuzeyden görünüş (M. Kadıoğlu). 

sonra, kuzeybatıdan görünüş (M. Kadıoğlu). 
Resim 36-38. Ankara Çankırı Caddesi, Şevket 
Alptekin arsası temel kazısı (M. Akok). 
Resim 39. Sütunlu cadde ve postament-kaideler 
(M. Kadıoğlu). 
Resim 40. Ulus Tarihi Kale Çarşısı temel 
inşatında bulunan mimari bloklar (M. 
Kadıoğlu). 
Resim 41. Sütunlu caddeye ait korinth başlığı 
(K. Bittel, DAI İstanbul Arşivi). 
Resim 42. Yazıtlı arşitravfriz bloğu (M. 
Kadıoğlu). 
Resim 43. Hamamın giriş kapısına ait üst yapı? 
(M. Kadıoğlu). 
Resim 44. Sütunlu caddeye ait üst yapı (M. 
Kadıoğlu). 
Resim 45. Büyük hamamdan bir görünüm (De 
Jerphanion 1928, lev. 120, 3). 
Resim 46. 1931 yılında gerçekleştirilen 
Çankırıkapı kazıları (DAI İstanbul Arşivi, K. 
Bittel). 

Resim 35. Sütunlu cadde 2007 yılı kazılarından 
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Resim 47. Büyük hamam, kuzeyden görünüş 
(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Arşivi, Anonim).  
Resim 48. Büyük hamam, kuzeybatıdan görü-
nüş (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü Arşivi, Anonim).  
Resim 49. Küçük hamam kalıntıları (M. Akok). 
Resim 50. Küçük hamamda bulunmuş av sah-
neli mermer masa ayağı (26 Mart 1948 tarihli 
Ulus Gazetesi Küpürü). 
Resim 51. Başbakanlık Basımevi kazısı, sur ka-
lıntısı, devşirme kullanılmış oturma sırları (An-
kara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Arşivi, 
Anonim).  
Resim 52. Başbakanlık Basımevi kazısı, sur ka-
lıntısı (Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
Arşivi, Anonim).  
Resim 53. Başbakanlık Basımevi kazısı, M.S. 3. 
yy sur kalıntısı (Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi Arşivi, Anonim).  
Resim 54. Fuat Börekçi Caddesi’ndeki Rüzgârlı 
İş Merkezi ve Otoparkı kazısı, M.S. 3. yy sur ka-
lıntısı, kuzeydoğudan görünüş (Ankara Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi Arşivi, S. Ateşoğulları). 
Resim 55. Fuat Börekçi Caddesi’ndeki Rüzgârlı 
İş Merkezi ve Otoparkı kazısı, M.S. 3. yy sur ka-
lıntısı, devşirme kullanılmış oturma sırları, doğu-
dan görünüş (Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi Arşivi, S. Ateşoğulları). 
Resim 56. Fuat Börekçi Caddesi’ndeki Rüzgârlı 
İş Merkezi ve Otoparkı kazısı, M.S. 3. yy sur ka-
lıntısı, devşirme kullanılmış oturma sırları, doğu-
dan detay görünüş (Ankara Anadolu Medeniyet-
leri Müzesi Arşivi, S. Ateşoğulları). 
Resim 57. Fuat Börekçi Caddesi’ndeki Rüzgârlı 
İş Merkezi ve Otoparkı kazısı, M.S. 3. yy sur ka-
lıntısı, kuzeyden görünüş (Ankara Anadolu Me-
deniyetleri Müzesi Arşivi, S. Ateşoğulları). 
Resim 58. Büyük hamamın güneybatısı, M.S. 3. 
yy suru, devşirme kullanılmış oturma sırası, batı-
dan görünüş (K. Görkay). 
Resim 59. Büyük hamamın güneybatısı, M.S. 3. 
yy suru, kuzeyden görünüş (K. Görkay). 

Resim 60. Büyük hamamın güneybatısı, M.S. 3. 

(A, B, C), güneyden görünüş (K. Görkay). 
Resim 61. Bentderesi ve çevresi (Humann – 
Puchstein 1890, panorama). 
Resim 62. Roma Bendi’nin batı yüzü (De 
Jerphanion 1928, lev. 114,1-2). 
Resim 63. Roma Bendi’nin doğu yüzü (De 
Jerphanion 1928, lev. 115,1). 
Resim 64. Belkız/Jülien Sütunu’nun orijinal ye-
ri (VEKAM fotoğraf arşivi no. 228). 
Resim 65. Belkız/Jülien Sütunu’nun orijinal ye-
ri (VEKAM fotoğraf arşivi no. 191). 
Resim 66. Belkız/Jülien Sütunu’nun taşınması 
1934 (VEKAM fotoğraf arşivi no. 430) 
Resim 67. Hükümet Meydanı ve Belkız/Jülien 
Sütunu’nun simdiki yeri (M. Kadıoğlu). 
Resim 68. Belkız/Jülien Sütunu üst tamburları 
ile korinth başlığı (M. Kadıoğlu). 
Resim 69. Belkız/Jülien Sütunu’na ait korinth 
başlığı (M. Kadıoğlu). 
Resim 70. Belkız /Jülien Sütunu kaidesi (M. 
Kadıoğlu). 
Resim 71. 1962 Tandoğan Ticaret Han kazıları 
ve Hallaç Mahmut Cami (Ankara Anadolu Me-
deniyetleri Müzesi Arşivi, Anonim). 
Resim 72. 1962 Tandoğan Ticaret Han kazıları 
ve andezit su künkleri (Ankara Anadolu Mede-
niyetleri Müzesi Arşivi, Anonim). 
Resim 73-75. 1954 Yeni Defterdarlık Binası 
temel kazıları (Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi Arşivi, Anonim). 
Resim 76-81. Emlak Kredi Bankası İş Hanı 
temel kazıları (Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi Arşivi, Anonim). 

yy surunda kullanılmış kireçtaşı oturma sıraları  
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Sıra 
No 

Envanter 
No 

Yük. 
/m 

Gen. 
/ m 

Der. 
/m 

Plinthos 
Yük. /m 

Kaide 
Yük. / 

m 
Postament 
Yük. / m 

Ü. Çap 
/ m 

1 113-256-99 0,70 0,85 0,79 0,105 0,30 0,40 0,66
2 113-221-99 0,80 0,95 0,95 0,13 0,34 0,46 0,78
3 113-220-99 0,84 0,98 0,97 0,125 0,33 0,51 ~ 0,75
4 113-223-99 0,95 0,96 0,96 0,15 0,38 0,57 ~ 0,72
5 113-222-99 0,97 1,00 1,00 0,14 0,40 0,57 -
6 113-209-99 1,09 0,86 0,86 0,11 0,295 0,805 0,66
7 113-219-99 1,125 0,87 0,87 0,12 0,31 0,815 0,66
8 113-211-99 0,775 0,86 0,86     

Tablo 1. Postament-kaideler 

Sıra 
No 

Blok Adı Envanter 
No Yük. 

/m 

Gen. - 
Aks / 

m 
Der. 
/ m 

Friz 
Yük./ 
m 

Soffit 
Gen.  
/ m 

1./2. 
Faskia 

Yük. /m 

Harf 
Yük. / 

m 
1 Arşitravfriz 113-246-99 0,80 2,54 0,715 0,325 0,52/0,105 0,10/0,27 Yazıtsız
2 Arşitravfriz 113-249-99 0,815 2,565 0,715 0,36 0,54/0,12 0,09/0,27 Yazıtsız
3 Arşitravfriz 113-253-99 0,815 3,12 - 0,36 0,54/0,15 0,09/0,27 Yazıtsız
4 Arşitravfriz 113-224-99 0,80 2,65 0,74 0,34   0,09/0,275 Yazıtsız
5 Arşitravfriz 113-225-99 0,81 2,75 - 0,365   0,09/0,27 Yazıtsız
6 Arşitravfriz 113-260-99 0,73 ~ 1,10 0,66      0,165 
7 Arşitravfriz 113-258-99 0,75 ~ 1,70 0,67 0,355 0,46/0,10 0,115/0,24 0,16 
8 Arşitravfriz 113-259-99 0,73 ~ 1,20 0,66 0,33 0,47/0,095 0,115/0,245 0,165 
9 Arşitravfriz 113-232-99 - - - - - - 0,16 
10 Arşitravfriz 113-237-99 0,73 3,12 0,66 0,35 0,475/0,09 0,11/0,245 0,165 
11 Arşitravfriz 113-217-99 0,75 ~0,90 ~0,66 0,35 - 0,11/0,25 0,165 
12 Arşitravfriz 113-261-99 0,73 ~1,00 0,60      0,165 
13 Arşitravfriz 113-262-99 0,69 ~1,49 ~ 0,60 - - - 0,14 
 Altındağ İlçesi Tarihi Kale Çarşısı Temel Kazısında Bulunan Mimari Bloklar 
1 Arşitravfriz 12 0,76 2,44 0,68 0,355     Yazıtsız
2 Arşitravfriz 17 0,83 2,40 - 0,35 /0,10 - Yazıtsız
3 Stylobat 9 0,56 1,91 0,98    
4 Stylobat 19 0,50 1,56 1,05    
5 Stylobat 13 0,53 1,52 1,20    
       

Tablo 2. Yazıtlı ve Yazıtsız Arşitravfriz Blokları 
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