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ÖNSÖZ 

Roma İmparatorluğu’nun eyaletlerde yürüttüğü kamusal yapı programına olan ilgi 

yakın dönemde gittikçe artmış ve bunun sonucunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma 

Roma imparatorluğunun ikinci hanedanı Flaviuslar Devri’nde Küçük Asia olarak bilinen 

Asia, Lykia – Pamphylia, Bithynia – Pontus, Kilikia, Galatia ve Kappadokia eyaletlerinde 

sürdürülen kamu yapılarını konu almaktadır. Araştırma, doktora ders aşaması sırasında Prof. 

Dr. Musa KADIOĞLU’nun önerisi ile başlamıştır. 

Söz konusu çalışmanın amacına ulaşabilmesi için pek çok kişinin desteği alınmıştır. 

En başından itibaren çalışmamı defalarca okuyan, birçok öneride bulunan ve 

motivasyonumun düşmemesini sağlayan değerli doktora danışmanım Doç. Dr. Görkem 

KÖKDEMİR’e teşekkür ederim. 

Doktora tezimi yurt dışında sürdürme olanağım oldu. Bu doğrultuda çalışmamı 

George Maxim Anossov Hanfmann doktora araştırma bursu ile destekleyen Amerikan İlmi 

Araştırmaları Enstitüsü’ne (ARIT) teşekkür ederim. Yurt dışında danışmanlığımı üstlenen ve 

birçok önerisi bulunan Prof. Dr. M. ZARMAKOUPI ve Prof. Dr. C. Brian ROSE’a katkıları 

için müteşekkirim.  

Tez çalışmasını yurt dışında yürüttüğüm sırada araştırma yaptığım kurumda bulunan 

(UPENN)  ve tezimin arkeolojik, epigrafik ve eskiçağ tarihini ilgilendiren bölümlerine çeşitli 

katkılarda bulunan Prof. Dr. Musa KADIOĞLU’na teşekkür ederim.  

Emekli olduğu süreye kadar danışmanlığımı yürüten Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY’a 

teşekkür ederim. Yine önerileri için Prof. Dr. Veli KÖSE’ye teşekkür ederim. Tez İzleme 

Komite’sinde yer alarak çalışmamı yönlendiren Çalışmanın Eskiçağ Tarihini ilgilendiren 

kısmında Prof. Dr. Abdurrahman UZUNASLAN’ın desteği çok değerliydi. Abdurrahman 

hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. Ayrıca önerileri ve desteği için Prof. Dr. Sema Atik 
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KORKMAZ’a şükran borçluyum. Bunun yanı sıra önerileri için Prof. Dr. Mustafa ADAK’a 

teşekkür ederim. Önerileri ve destekleri için Ramazan BOZKURTTAN’a, Emin SARIİZ’e, 

İnan KOPÇUK’a ve Hakan GÖNCÜ’ye müteşekkirim.   

Tez jürisinin önerisi ile çalışma sırasında yapıların bulunduğu kentleri ziyaret 

edebilme imkânım olmuştur. Gösterdikleri misafirperverlik ve öneriler için Side Kazısı 

başkanı Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI ve Prof. Dr. Feriştah Soykal ALANYALI’ya, 

Olympos Kazısı başkanı Prof. Dr. B. Yelda Olcay UÇKAN’a ve kazı başkan yardımcısı Doç. 

Dr. Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN’a, Patara Kazısı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan IŞIK’a ve 

kazı başkan yardımcıları Doç. Dr. Mustafa KOÇAK ile Doç. Dr. Erkan DÜNDAR’a, Phaselis 

Kazısı Başkanı Prof. Dr. Murat ARSLAN’a ve ekip üyesi N. Tüner Önen’e ve Ephesos Kazısı 

başkanı, Prof. Dr. Sabine LADSTÄTTER’e teşekkür ederim. 

Karaman, 2022       Deniz Berk TOKBUDAK 
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1. GİRİŞ 

1.1. Konu ve Kapsam 

 Sistematik olarak yürütülen kazılar sayesinde günümüz Türkiye’sini ziyaret eden bir 

turistin Roma İmparatorluk Dönemi’nde inşa edilmiş mimari eserleri gözden kaçırması 

mümkün değildir. İmparatorluğun Küçük Asia’daki varoluşuna ilişkin elde ettiğimiz bilgiler 

arkeolojik verilerin yanı sıra, sikkelerde, yazıtlarda, imparatorluk mektuplarında, dönemle 

ilgili bilgi veren antik kaynaklarda ve modern çalışmalarda görülmektedir. Bu veri bolluğu 

nedeniyle araştırmacılar 1900’lü yılların başlarından itibaren Roma imparatorlarının mimari 

ile olan ilişkilerini ve devleti yönettikleri zaman diliminde sürdürdükleri mimari faaliyetleri 

konu alan çalışmalar yapmışlardır. Ancak elimizdeki görsel ve yazılı kanıtlara rağmen 

imparatorluğun hanedanlarından biri olan Flaviuslar’ın Küçük Asia’daki yapı programını 

bütüncül olarak değerlendiren bir çalışma henüz yapılmamıştır. Bu çalışma söz konusu 

boşluğu doldurmayı hedefleyerek Flaviuslar Devri’nde (MS 69-96) Küçük Asia’da sürdürülen 

kamusal yapı faaliyetlerinin bir bütün olarak incelenmesini konu almaktadır.  

 Bu çalışma Flaviuslar Dönemi’nde Küçük Asia’da inşa edilmiş, onarılmış ve 

genişletilmiş kamu yapılarını kapsamaktadır. Çalışma kapsamında yapıların bulunduğu Asia, 

Lykia – Pamphylia, Galatia, Kappadokia, Kilikia ve Bithynia – Pontus’tur.  

1.2. Amaç 

 Bu çalışma ile Flaviuslar Devri’nde Küçük Asia’da yürütülen yapı faaliyetlerinin 

tipolojisi, antik metinler, epigrafik veriler, arkeolojik bulgular ve günümüz bilim insanlarının 

konuyla ilgili yaptığı araştırmalar yardımıyla oluşturmak amaçlanmaktadır. Neden-sonuç 

ilişkisi içerisinde Flaviuslar Dönemi’nde Küçük Asia’da nasıl bir yapı faaliyeti sürdürüldüğü, 

dönemin siyasi, iktisadi ve askeri gelişmelerinin yapı programına etki edip etmediğini 

anlamak çalışmanın temel hedefidir.  
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1.3. Yöntem 

 Arkeolojik ve epigrafik verilerin değerlendirilmesinde kullanılan katalog oluşturma bu 

çalışmada benimsenen temel yöntemdir. Bu doğrultuda Flaviusların Küçük Asia’da yürüttüğü 

yapı faaliyetlerinin kataloğu oluşturulmuş, 71 yapının kataloğu oluşturulmuş, ve söz konusu 

yapılar araştırma kapsamında değerlendirilmiştir.  Katalogda yapının türü, hangi dönemde 

inşa edildiği, varsa tarihi ve tarihleme ölçütü (yazıt mı stilistik mi, yoksa her ikisi mi olduğu), 

onarım veya genişleme görüp görmediği, finansmanı (imparatorlar, üst düzey memurlar, 

hayırseverler, lejyonlar ve diğerleri), hangi eyalette ve kentte yer aldığı hakkında bilgi 

verilmektedir. Daha sonra bu veriler dönemlerine ve türlerine göre incelenmiş ve her bölüm 

sonunda genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Katalog oluşturulduktan sonra, Flaviuslar Dönemi’nde hangi tür bir yapı faaliyetinin 

yoğunluk kazandığı araştırılmıştır. Bu doğrultuda Flaviuslar Dönemi’ne tarihlenen yapılar 

onların selefi Iulius – Claudiuslar (MÖ 31-68) ve halefi Evlatlık İmparatorlar (MS 96-180) ile 

karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında eskiçağ tarihi ve epigrafik verilerden de yararlanılmış 

ve böylece arkeolojik veriler ile dönemin siyasi, ekonomik ve askeri koşullarının paralel olup 

olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca yapı faaliyetlerinde bir düşüş olup olmadığı 

incelenmiştir. 

Kataloğa dâhil olan yapılarla ilgili veriler antik metinler, epigrafik veriler, arkeolojik 

bulgular ve bilim insanları tarafından yapılan araştırmaların taranmasıyla oluşturulmuştur. 

Ayrıca yapıların bulunduğu kentlere gidilmiş, kazı başkanları ve ekip üyeleriyle görüşülmüş, 

böylece gözden kaçması ihtimal dâhilinde olan yapıları içeren çalışmalar kataloğa eklenmiştir.   
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1.4. Araştırma Tarihçesi 

 Roma İmparatorluğu’nun sürdürdüğü yapı programı yakın dönemde giderek artan bir 

ilgi görmüş ve bunun sonucunda birçok çalışma yapılmıştır. Bu konuda bilim dünyasına 

sunulan çalışmaların altı kategoride incelendiği göze çarpmaktadır: 

 1. Değerlendirilen imparator döneminde Roma’da izlenen yapı programı. 

2. Değerlendirilen imparator döneminde seçili bölgeye ait eyaletlerde izlenen yapı 

programı. 

3. İmparatorluğu yöneten hanedan döneminde Roma’da izlenen yapı programı. 

4. İmparatorluğu yöneten bir hanedan döneminde seçili bölgeye ait eyaletlerde izlenen 

yapı programı. 

 5. İmparatorluğun yapı programının bir bütün olarak incelenmesi. 

6. İmparatorluğun seçili bölgeye ait eyaletlerdeki yapı programının bir bütün olarak 

incelenmesidir.  

İlk kategoride değerlendirilmesi yapılan imparatorlar arasında Augustus’un olması 

şaşırtıcı değildir. Öyle ki Augustus’ta günümüzde araştırmacılar gibi Roma’da sürdürdüğü 

yoğun yapı programının farkındadır ve Roma’yı tuğla yığını olarak aldım, mermer olarak 

bıraktım demiştir
1
. Onun döneminde sürdürülen yapı politikası P. Zanker’in The Power of 

Images in the Age of Augustus isimli çalışmasında detaylıca anlatılmaktadır. Zanker, 

Roma’nın yaşadığı sistemsel değişimin mimariye nasıl yansıdığını ve Augustus’un mimari 

üzerinden kendi saygınlığını nasıl oluşturduğunu anlatmıştır. Augustus’un mimari ile olan 

ilişkisini anlatan bir diğer çalışma D. Favro’nun The Urban Image of Augustan Rome’dur. 

Favro, Augustus öncesinde Roma’nın mimari anlamda saygınlıktan ve birlikten yoksun 

olduğunu ayrıca kamu yapılarının ihmal edildiğini vurgulamıştır. Yapıların bakımının 

                                                           
1
 Cassius Dio, 56.30.3; Res Gestae, 19-21; Suetonius, Augustus, 29; Augustus’un Res Gestae’de bahsettiği 

yapıların tamamını kendisinin yaptırdığını söylemesi dikkat çekicidir. Bu durum imparatorun, soyluların 

Roma’daki yapı faaliyetlerine katkıda bulunmasına müsaade etmediğini ve iktidarını, mimariyi (görselliği) 

kullanarak meşrulaştırdığı algısını oluşturmaktadır. 
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soylular tarafından ve isteğe bağlı olarak gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Sistemin 

değişmesiyle Augustus’un, Roma’nın mimarisine nasıl müdahil olduğunu ve kenti görkemli 

bir merkez haline getirdiğini açıklamıştır
2
. Yakın dönemde S. Lusnia’nın hazırladığı Creating 

Severan Rome: The Arhitecture and Self-Image of L. Septimius Severus (AD 193-211) çalışma 

Septimius Severus Dönemi’nde Roma’da inşası yapılan ve onarılan yapılara odaklanarak, 

imparatorun kendisinin ve hanedanının meşruiyetini nasıl sağladığını anlatmıştır.  

İkinci kategoriye M. Boatwright’ın Hadrian and the Cities of the Roman Empire 

çalışması girmektedir. Yazar çalışmasında Hadrianus’un, Roma’daki yapı programına nasıl 

dâhil olduğunu anlatmıştır
3
. Bu dönemde yeni yapıların inşasının yanında tamire ihtiyaç 

duyulan yapılar da onarılmıştır. Boatwright, Roma’nın yanında Hadrianus’un, imparatorluğun 

diğer kentleriyle olan ilişkisini irdelemiştir. Bu kapsamda Hadrianus MS 121 yılında 

imparatorluğu denetlemeye çıkmış ve Gallia’da başladığı gezisi yıllar sonra, MS 133-4 

yıllarında son bulmuştur. İmparator batıda Hispania’ya, doğuda Pontus’a, kuzeyde 

Britannia’ya ve güneyde Libya çöllerine kadar gitmiştir. Bu esnada 130’dan fazla kente 

yardımda bulumuş ve günlük yaşamın her bölümüne sirayet etmiştir. Görünen o ki sistemi 

kurmak Augustus’a, denetlemek Hadrianus’a kalmıştır. Bu kategoriye ait bir başka çalışma 

Onur Gülbay’ın Anadolu’da İmparator Hadrianus Dönemi İmar Faaliyetleri’dir. Gülbay, 

Hadrianus Dönemi’nde Anadolu’da (Küçük Asia) kurulan kentleri ve yapı faaliyetlerini bir 

bütün olarak değerlendirmiş ve imparatorun mimari üzerinden Panhellenismi nasıl 

canlandırmak istediğini anlatmıştır. R.H. Darwall-Smith’in Emperors and Architecture: A 

Study of Flavian Rome çalışması üçüncü kategoriye girmektedir. Smith, tahtı gasp eden 

                                                           
2
 Ayrıca bkz. Favro 1992, 61-84. 

3
 Hadrianus yapı programına dâhil olmakla yetinmez, kendi projelerini üretir. Bu konuda dönemin önde gelen 

mimarı Damascus’lu (Şam) Apollodorus’la girdiği tartışma ünlüdür. Cassius Dio, Hadrianus’un Venus ve Roma 

tapınaklarının planını çizerek Apollodorus’a danıştığını ancak aşağılandığını anlatır; Cassius Dio, 69.4.4-5.   
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Flaviusların, mevcut konumlarına meşruiyet sağlamak için mimariyi nasıl kullandığını 

arkeolojik ve epigrafik verilerin yanında modern çalışmaları derleyerek anlatmıştır.  

Y. Goubin’in  Les monuments publics en Asie Mineure à l'époque flavienne çalışması 

dördüncü kategoriye girmektedir. Goubin, iç savaşın sona ermesiyle Vespasianus’un 

imparatorluğa barışı getirdiğini ve bu doğrultuda yaptığı düzenlemeler ile Küçük Asia’da 

gelişim için uygun zemine sahip kentlerde kamusal yapılarda artış olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca imparator Domitianus’un Ephesos’taki yapı programına odaklanmıştır. Ancak 

Vespasianus’un barışı getirdiği konusundaki tespiti tarihsel gerçeklikle bağdaşmaz. Nitekim 

Tacitus, Vitellius’un ölümü savaşı sona erdirdi ama barışı getirmedi
4
 diyerek imparatorluğun 

içinde bulunduğu istikrarsızlığa işaret etmektedir (Bkz. Vespasianus, Değerlendirme).  

  Beşinci kategori ilk dört kategoriye göre daha genel ve kapsayıcıdır. Bu nedenle bu 

alanda yapılan çalışma sayısı azdır. Muhtemelen bilinen en yaygın eser 60 yıldan fazla bir 

süre önce yapılan ve R. Macmullen’e ait olan Roman Imperial Building In The Provinces 

isimli çalışmadır. Yazar, Cumhuriyet Dönemi’nin aksine Augustus’un getirdiği ve ardıllarınca 

sürdürülen principatus dönemi ile birlikte imparatorluğun genelinde yürütülen yapı 

faaliyetlerindeki artışa dikkat çekmektedir. 

S. Mitchell’in Imperial Building in the Eastern Roman Provinces isimli çalışması 

altıncı kategoriye girmektedir. Mitchell, Roma İmparatorluğunun Doğu eyaletlerinde 

yürüttüğü yapı programını bir bütün olarak değerlendirir. Mitchell’in çalışmasına farklı bir 

açıdan yaklaşan E. Winter, Staatliche Baupolitik und Baufürsorge in den römischen 

Provinzen des kaiserzeitlichen Kleinasien isimli eserinde İmparatorluk Dönemi Roma’sının 

Küçük Asia’da inşa ettirdiği yapıların finansmanlarına değinmiştir. Yakın dönemde M. 

Oktan, Roma’nın Anadolu’daki Yapı Politikası adlı eserinde Roma’nın Küçük Asia’ya adım 

attığı ilk zaman dilim olan MÖ 129’dan MS 235 yılına kadar sürdürülen yapı faaliyetlerini 

incelemiştir.  
                                                           
4
 Tacitus, Historiae 4.1.  

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+monuments+publics+en+Asie+Mineure+a%CC%80+l%27e%CC%81poque+flavienne
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Bu çalışma dördüncü kategoriye girmekle birlikte neden-sonuç ilişkisi içerisinde 

Roma imparatorluğunun Flaviuslar Dönemi’nde Küçük Asia’da nasıl bir yapı faaliyeti 

sürdürdüğünü ve dönemin siyasi ve iktisadi gelişmelerinin yapı programına etki edip 

etmediğini karşılaştırma yoluyla anlamayı hedeflemektedir.
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2. ROMA İMPARATORLUĞU’NUN EYALETLERDE İZLEDİĞİ YAPI 

PROGRAMINA GENEL BİR BAKIŞ 

Görsel anlamda İmparatorluk Dönemi Roma’sını, Cumhuriyet Dönemi’nden ayıran en 

belirgin faktör eyaletlerde izlenen yapı programında görülmektedir. Cumhuriyet Devri’nde, 

ele geçirilen topraklar publicanusların (vergi mültezimleri) talep ettiği ağır vergilerden ötürü 

sistematik biçimde sömürülmektedir
5
. Augustus ile başlayan İmparatorluk Dönemi’nde ise 

talan siyasetinin terkedildiği ve eyaletlerde kimi zaman anıtsal olmak üzere kapsamlı bir yapı 

programına başlandığı görülmektedir
6
. 

Yazıtlar ve antik kaynaklar, İmparatorluk Devri’nde sürdürülen yapı politikasının 

çeşitli finansörleri olduğuna işaret etmektedir. Bunlar: 

1. İmparatorlar (Memurlar denetiminde imparatorun sağladığı kaynaklar ile) 

2. İmparatorların Temsilcileri (propraetor, prokurator, prokonsül) 

3. Eyalet Sakinleridir (demos, euergetes, azatlı vs.).  

 2.1. İmparatorların Sürdürdüğü Yapı Faaliyetleri 

 Marcus Aurelius geçmişte olanların şimdi de, gelecekte de olacağını düşünmelisin 

demiştir. Hadrianus’un, Antoninus’un, Philippos’un, İskender’in ve Kroisos’un yaşadıklarının 

aynı olduğunu ama aktörlerin farklı olduğunu ifade etmiştir
7
. Kamu yapılarının inşası da buna 

benzemektedir. Yapıların bir bölümünün, devleti yönetenlerce inşa ettirilmesi Roma 

imparatorluğunun getirdiği bir yenilik değildir. Josephus, büyük Herodes’in ne kadar cömert 

olduğunu belirtmiş ve yapımını üstlendiği yapılardan bahsetmiştir: Herodes egemenliği 

dışındaki yerlere de ne kadar bonkör olduğunu gösterdi ve Tripolis’e, Şam’a ve Ptolemaios’a 

gymnasium, Byblus’a duvar, Berytus’a ve Tyre’ye konaklar, portikolar, tapınaklar ve market 

alanları yaptırdı. Sidon ve Şam’a tiyatrolar ve Syria Laodikeia’sına liman yaptırdı. Ascalon’a 

                                                           
5
 Macmullen 1959, 207. 

6
 Bkz. Dn. 5. 

7
 Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler, 10.27. 
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hamamlar ve muhteşem çeşmelerle birlikte avlular yaptırdı…
8
. Roma imparatorları da bu 

geleneği devam ettirmiştir. 

Augustus Res Gestae’de Roma’da inşa ettirdiği yapılardan bahsetmiştir
9
. Yaptığı işle 

övünmüş ve “tuğla yığını olarak aldığı Roma’yı mermer bir kent olarak bıraktığını” 

söylemiştir
10
. Augustus’un yapı faaliyetleri Roma ile sınırlı değildir. Eyaletlerdeki yapı 

faaliyetlerine de finansman olmuştur. Örneğin Ephesos’ta Romalı vatandaşların kullanımı için 

Iulius Caesar ve Tanrıça Roma Tapınağının yapılmasını buyurmuştur
11
. Tapınağın duvarını 

ise dönemin Asia prokonsülü A. Gallus aracılığıyla Diana ve Augustus tapınağından elde 

edilen gelirler ile yaptırmıştır
12

. Cassius Dio, imparatorun, Aktium Savaşı sırasında kamp 

kurduğu alanda yeni bir kent kurduğunu ve Apollon için kült nişi yaptırdığını anlatmıştır
13

.   

Suetonius, Nero’nun Korinth’deki (Isthmus) kanal projesini başlatabilmek ve 

praetoriaları cesaretlendirmek için ilk kazmayı vurduğunu ve çıkan toprağı sepete atarak 

taşıdığını söylemiştir
14

. Yine Nero, Armenia’nın yeni kralı Tridates’e, generali Domitius 

Corbulo tarafından yerle bir edilen Artaxata’yı yeniden inşa etmesi için 200 milyon sestertius 

vermiştir
15
. Vespasianus’un iç savaş nedeniyle zarar gören Capitolinusun onarımına 

başladığını ve etrafındaki molozları temizlediğini belirtmiştir
16
.  Geç Antik Dönem tarihçisi 

Prokopius, Justinianus’un yapı faaliyetlerini destekleme konusunda ne kadar hevesli olduğunu 

abartılı bir dille anlatmıştır
17

. İmparatorun, tanrının desteğini aldığını ve kimi zaman onun 

yardımıyla uzmanlık gerektiren sorunları çözdüğünü belirtmiştir. Justinianus’un, Dara 

                                                           
8
 Josephus, Bellum Judaicum 1, 418-422 vd. 

9
 Augustus, Res Gestae, 19-21. 

10
 Cassius Dio, 56.31; Suetonius, Augustus, 28. 

11
 Alzinger 1974, 55-56; Cassius Dio, 51.20; Price 2004, 412 (No. 27). 

12
 CIL III, 979 (No. 6070); IK 15, 52 (No. 1522); Strabo, 14.1.23; Wood 1877, 132. 

13
 Cassius Dio, 51.1. 

14
 Suetonius, Nero, 19.2. 

15
 Cassius Dio, 62.2.2. 

16
 Suetonius, Vespasianus, 8.5. 

17
 Bkz. Dn. 18. 
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kentinin nehir taşkını sorununa tanrıyla birlikte müdahil olduğunu ve sorunu dönemin ünlü 

mimarlarından daha iyi çözdüğünü anlatmıştır
18

.  

 Konuyla ilgili yapılan çalışmalar imparatorun neden böyle bir politika izlediği 

sorusuna çeşitli yanıtlar vermişlerdir. Örneğin, Mitchell imparatorların yapı faaliyetlerine 

doğrudan müdahil olmasının nedenini kamusal yarar olmakla birlikte beklenti olarak izah 

etmiştir. Ona göre imparatorlar yaptıkları harcamanın karşılığında halkın desteğini 

beklemişlerdir
19
. Macmullen, imparatorun kendisini kurtarıcı olarak göstermek istediğini 

savunmuştur
20

 Roueché, kamu yararı için inşa edilen veya onarılan yapıların faydasının 

bağışçıya saygınlık kazandırdığını söylemiştir. Yapının uzun yıllar ayakta durması bir fani 

olan imparatorun öldükten sonra hatırlanacağı anlamına gelebilir
21
. Diğer yandan Dio 

Chrysostomos, imparator gibi, talep edenlerin de beklenti içerisinde olduğunu ifade etmiştir. 

Kentlerden gelen elçiler, yardım taleplerinin kabul göreceğini umarak imparatorun huzuruna 

çıkmaktadır
22
. Taleplerinin geri çevrilmesi, imparatorun meşruiyetini sorgulamalarına neden 

olabilir
23
. Günümüzde kötü anılan Nero ve Domitianus gibi imparatorların dahi, kentlerin 

taleplerine olumlu yaklaşmasının nedenlerinden biri belki de budur
24

. İmparator kendisine 

yöneltilen talepleri lütuftan ziyade stratejik bir gereklilik olduğu için kabul etmiş olabilir.  

İmparatorların yapı faaliyetlerine destek vermelerinin bir başka nedeni geçmişte 

yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmasını önlemek olabilir.  Cumhuriyet Dönemi’nde izlenen 

talan politikası yüzünden Mithridates VI Eupator’un Küçük Asia’da başlattığı isyan kendisine 

destek veren kentlerle birlikte yayılmış ve bir yandan binlerce Romalının ölümüne neden 

                                                           
18

 Prokopius, Aedificiis., 2.3.1-15. 
19

 Mitchell 1987, 334. 
20

 Macmullen 1959, 209. 
21

 Roueché 1984, 192 (No. 8). 
22

 Dio Chrysostomos, Orations, 1.23. 
23

 Polybius, 5.88-90; geçmişteki yöneticilerin, kendi dönemindekilere kıyasla daha bonkör olduğunu belirterek, 

memnuniyetsizliğini dile getirir.  
24

 Nero ve Domitianus’un Küçük Asia’daki yapıları için bkz. Scherrer 2006, 47 (No. 3); SEG XXXIV; 292 (No. 

1112); Winter 1996, 315 (No. 20); İşkan – Işık ve diğ. 2008, 108; IGR III, 303 (No. 755); TAM II.2, 418 (No. 

1186).  
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olurken diğer yandan çeşitli kentlerin ekonomik zarar görmesiyle sonuçlanmıştır
25

. Benzer bir 

olayın tekrar yaşanmasını istemeyen imparatorlar bu nedenle yapı faaliyetlerini desteklemiş 

olabilirler. 

Eyaletlerdeki yapı faaliyetlerini mali yönden destekleyen ilk imparator Augustus’tur. 

Halefleri onun izlediği politikayı takip etmiştir. Ancak finansmanı olunacak yapının 

bulunduğu kente çuval dolusu para yollamak izlenilen bir yöntem değildir
26
. İmparatorun 

finansman olduğu yapıyı, bulunduğu kente giderek kontrol etmesi de söz konusu değildir. 

Zaten bu durum imparatorluğun onuruyla bağdaşmamaktadır. Onun yerine vergilerden feragat 

edilebilir, kredi verilebilir, bağış yapılabilir ya da kentlerin yararına olacak yeni vergilere izin 

verilebilirdi.  Örneğin Tiberius, Asia’da yaşanan büyük depremden ötürü on iki kente 10 

milyon sestertius bağışlamış ve beş yıllık vergi indirimi uygulanmasına karar vermiştir
27

. 

Antoninus Pius depremden ötürü zarar gören Stratonikeia’ya 1 milyon sestertius 

bağışlamıştır
28
. İmparatorların yardımları yalnızca parayla sınırlı değildir. Pausanias, Hera ve 

Zeus tapınaklarının inşası için Hadrianus’un Frig mermerinden (dokimeion) 100 sütunu 

Atina’ya gönderdiğini ifade etmiştir
29

.  

Antik kaynaklar, imparator mektupları, kararnameler ve fermanlar imparatorların 

finansmanı olacağı kenti ve yapıyı nasıl belirlediği konusunda bize yardımcı olmaktadırlar
30

. 

Elimizdeki veriler elçilerin taleplerinin, kentlerin durumunu anlatan mektupların, doğal 

afetlerin ve büyük çaplı yangınların, imparatorun kente yardım etmesi için yeterli olduğunu 

göstermektedir. Örneğin,  Strabon, Tralleis’in depremde hasar gördüğünü ve kentten 

gönderilen elçilerin durumu Augustus’a ilettiğini, imparatorun yardımıyla kentin yeniden inşa 

                                                           
25

 Appianus, Mithridatic Wars, 12.22-3; Arslan 2007, 159-174. 
26

 Macmullen 1959, 210. 
27

 Macmullen 1959, 210; Tacitus, Annales, 2.47. 
28

 Pausanias, 8.43.4. 
29

 Pausanias, 1.18.9; imparatorlar maden ve taş ocaklarıyla birlikte ormanlık arazilere sahipti. Hadrianus’un 

Syria’daki ormanlık arazisi için bkz. AE 1981, 236 (No. 847).  
30

 Millar 1977, 7; Millar imparatorların davaları dinlediğini, elçileri kabul ettiğini, hüküm verdiğini ve kendisine 

gelen mektuplara çoğunlukla, bizzat cevap yazdığını belirtmekte ve bununla ilgili sayısız örnek olduğundan 

bahsetmektedir. Detaylı bilgi için bkz. F. Millar, The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337), 1977. 
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ettirildiğini ifade etmiştir. Augustus bununla da yetinmemiş, Laodikeia’ya da yardımcı 

olmuştur
31
. Nero, MS 66 yılında Lugdunum’da çıkan yangının neden olduğu ağır hasar 

sonrasında, kentin yeniden inşası için 4 milyon sestertius yardımda bulunmuştur
32

. 

Philostratus, Asia valisi Herodes’in, Hadrianus’a yazdığı mektupta, Troia’nın su kaynağı 

konusunda yeterince tedarik edilmediğini ve bölge halkının kuyulardan çamurlu su çıkararak 

yaşamlarını sürdürdüğünü, kıyı kesiminde yer alan bir şehrin susuzluk nedeniyle perişan 

olduğunu belirtmiştir. Mektubu alan Hadrianus, birçok kente yolladığı gibi buraya da, bir su 

deposu yapımı için 3 milyon drahma yollamış ve Herodes’i inşaatı denetlemesi için 

görevlendirmiştir
33
. Genç Plinius, Traianus’a yazdığı bir mektupta Nicomedia’da bir su kanalı 

projesinden bahsetmiş ve kralların teşebbüs edebileceği bu projeyi kendisinin 

tamamlayabileceğini söylemiştir
34
. Macmullen büyüklüğünden ötürü kentin kendi 

kaynaklarıyla projeyi sürdüremeyeceğini ve Plinius’un Traianus’u yüreklendirerek bunu 

üstlenmesini sağlamaya çalıştığını düşünmektedir. Gereken paranın hazineden karşılanmış 

olabileceğini söylemiştir
35
. Cassius Dio, Hadrianus’un müttefiklerine ve tebaasına bonkörce 

yardımcı olduğunu anlatmıştır. Yapı faaliyetleri için maddi yardımda bulunduğu kentlerin 

birçoğunu bizzat ziyaret ettiğini ve geçmişteki imparatorlara kıyasla en fazla yardımı 

Hadrianus’un yaptığını belirtmiştir. İmparatorun kentlere, su-depoları, limanlar, tahıl depoları, 

kamusal yapılar, maddi yardım ya da imtiyaz tanıdığını ifade etmiştir
36
. Genç Plinius, 

kentlerin gönderdiği elçilerin sıklığından bahsetmiştir: Traianus eyaletlerin ve kentlerin 

istekleri konusunda görüşür ve onları dinleme ve cevap verme konusunda sıkıntı çıkarmazdı. 

Hızlı bir şekilde huzuruna çıkarlar ve yollanırlardı. Böylece imparatorun kapısı elçiler 

tarafından kuşatılmaktan çıkmış oldu demiştir
37

.  

                                                           
31

 Strabon, 12.8.18. 
32

 Tacitus, Annales, 16.13. 
33

 Philostratus, Vitae Sophistarum, 549. 
34

 Plinius, Epistulae, 10.41. 
35

 Macmullen 1959, 208. 
36

 Cassius Dio, 69.5.2-3. 
37

 Plinius, Panegyricus, 79.6-7. 
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Cassius Dio, kentlere ihtiyacı olan paranın sağlanması imparatorluğun görevlerinden 

biridir. Hadrianus müttefiklerini ve tebaasını cömertçe desteklemiştir diyerek bunun temel bir 

uygulama olduğunu belirtmiştir
38

.  

2.1.1. Yol Faaliyetleri 

Yapı faaliyetleri yalnızca binalardan ibaret değildir. Yol faaliyetleri de bu kapsamda 

değerlendirilmelidir.  Augustus, Pisidia Antiokheiası’ndan, Perge’ye oradan da Side’ye 

uzanan ve Via Sebaste olarak bilinen yolu propraetoru C. Aquila’nın aracılığıyla 

yaptırmıştır
39
. Patara’da bulunan yol anıtı (Stadiasmus Patarensis), Lykia eyaletinin 

yollarının önemli bir bölümünün imparator Claudius tarafından, bölgenin ilk valisi Q. 

Veranius aracılığıyla yaptırıldığı bilgisini vermektedir
40
. İmparator Vespasianus Ephesos – 

Tralleis – Laodikeia – Apameia – Synnada – Dokimeium güzergahındaki yolu yaptırır. 

Yazıtta, herhangi bir aracıdan bahsedilmemesi ilginçtir, zira Vespasianus’un yolun bütün 

maliyetini üstlendiği bilgisi verilmektedir
41

.  Mitchell, büyük masrafa yol açtığı için 

imparatorların yol faaliyetlerini üstlenmesinin olağan olduğunu, kentlerin de katkı yaptığını 

ancak bunun çok büyük olmadığını, yol faaliyetlerini bir bütün olarak üstlendikleri takdirde, 

iflas edebileceklerini belirtmiştir
42

. Bu nedenle yol faaliyetlerinin önemli bir bölümünü 

imparatorlar üstlenmiştir. 

                                                           
38

 Cassius Dio, 69.5.2-3; Hadrianus’un Atina’ya yaptığı yardımlar için bkz. Pausanias 1.18.9. 
39

 French 1997, 182; French 2012, 143 (No. 88A), 150 (No. 90C), 160 (No. 94B), 162 (No. 95D), 163-164 (No. 

97A-B), 165 (No. 98);  French 2014a, 27 (No. 2), 28 (No. 4A), 29 (No. 4B), 29-30 (No 5A-B), 34 (No. 7B); 

Takmer – Önen 2009, 8-11. 
40

 French 2014b, 11-14; Onur 2016, 570-573; Şahin 2014, 42; Lykia eyaletini birbirini bağlayan 67 yol 

güzergahına ulaşılmıştır. 
41

  AE 1997, 489 (No. 1427); Imp(erator) Caesar Vespasianus| Aug(ustus), pontif(ex) maximus, |trib(unicia) 

pot(estate) VI, imp (erator) XIII, p(ater) p(atriae), cons(ul) VI designatus VII, uias | faciendas curavit. Benzer 

yazıtlar için bkz. IGR IV, 98 (No. 267); IGR IV, 405 (No. 1193). 
42

 Mitchell 1993, 126-127. 
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2.2. İmparatorların Temsilcilerinin Sürdürdüğü Yapı Faaliyetleri 

Eyaletlerde görev yapan bürokratların, imparatorların bilgisi dâhilinde kentlerin 

ihtiyacı olan inşa faaliyetlerini karşılamak için çeşitli girişimlerde bulundukları görülmüştür
43

. 

Yapı faaliyetleri konusunda imparatora bilgi verilmesi olağandır, nitekim Ulpianus devleti 

temsil eden yöneticilerin eyaletlerde dahi olsalar ‘imparatordan sonra’ yetkili olduklarını ifade 

etmiştir
44

. Buna paralel olarak Marcus Aurelius, eyalet valilerini kendisinden habersiz yapı 

faaliyetine girişmemeleri konusunda uyaran bir ferman yayınlamıştır (özellikle kent duvarları 

ve surları olmak üzere)
45
. Uzunoğlu, eyalet valilerinin, yapılması planlanan proje kapsamında 

imparatordan izin aldığını, bu nedenle pek çok inşa yazıtında aracı olarak kendi isminin de 

yer aldığını, yapının ise imparatora ve hanesine adandığını belirtmiştir
46

.  

Antik kaynaklar ve epigrafik veriler, imparator temsilcilerinin, eyaletlerdeki yapı 

faaliyetlerini nasıl sürdürdükleri konusunda değerli bilgiler vermektedir. Temsilciler kent 

kaynaklarını kullanabilir, kendi cebinden harcamada bulunabilir, kentte yaşayan zenginleri 

teşvik etmekle birlikte kendisi de katkı sunarak yapı faaliyetlerini sürdürebilir ayrıca 

imparator adına inşa faaliyetlerinin denetimini yapmaktadırlar.  

 Augustus Dönemi’nde Asia prokonsülü olan Sextus Appuleius, Assos’ta, kente geri 

kazandırdığı bir kaynak ile şu anda tanımlanamayacak durumda olan bir yapının onarımını 

yaptırmıştır
47

. Bithynia prokonsüllüğü yapan genç Plinius, Traianus’a mektup yazarak, 

Sinope’nin su sıkıntısı çektiğini, sorunu gidermek için 16 mil öteden su getirebileceğini ancak 

bunun için su kemeri yaptırması gerektiğini belirterek imparatordan izin istemiştir. Su kemeri 

için gereken parayı bulduğunu belirterek, imparatordan para istemediğini belirtmiştir
48
. Başka 

                                                           
43

 Winter MS 3. yüzyılın ortalarından itibaren ise, eyaletlerde görev yapan yüksek memurların görev 

tanımlarının değiştiğini bu nedenle, yapıların sorumluluğunu üstlerine alabildiklerini belirtmektedir. Ephesos’ta 

prokonsül A.P. Maximus’un yaptığı kapsamlı onarım çalışmasından ötürü onurlandırıldığını belirtir. Örneklerin 

devamı için bkz. Winter 1996, 159 vd.  
44

 Ulpianus, Digesta, 1.8. 
45

 Ulpianus, Digesta, 50.10.3.  
46

 Uzunoğlu 2018, 49; valinin isminin δία edatıyla birlikte verildiğini belirtir. 
47

 IK 4, 47-48 (No. 24A). 
48

 Plinius, Epistulae, 10.91. 
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bir mektubunda Amastris kentinin yanından geçen nehrin pis koktuğunu ve bu nedenle, 

nehrin üstünün kapatılması gerektiğini belirtmiştir. Traianus iki isteği de geri çevirmemiştir
49

. 

Tacitus, Nero Dönemi’nde Asia prokonsülü olan B. Soranus’un çalışkanlığından bahsederek, 

Ephesos limanının bakımını yaptığını belirtmiştir. Daha sonra durumdan haberdar olan 

Nero’nun, Soranus’u, Asia eyaletinde isyan çıkartmakla suçlayarak öldürttüğünü 

söylemiştir
50
. Nero, otoritesinin sarsıldığını hissettiği için Soranus’u öldürtmüş olabilir. Bu 

durum, imparator temsilcilerinin faydalı bir iş yapıyor olsalar dahi, imparatoru bilgilendirme 

nedenlerinden biri olabilir.  

İmparator temsilcilerinin kimi zaman kendi ceplerinden harcama yaparak kentlerdeki 

yapı faaliyetlerini destekledikleri görülmüştür. Asia prokonsülü Sextus Iulius Frontinus, 

Hierapolis’te kent kapısı ve iki kulesini tamamlayarak imparator Domitianus’a adamıştır 

(Kat. Nos. 44-45)
51
. Traianus Dönemi’nde Asia prokonsülü olan L. Baebius Tullus, 

Smyrna’da bir su kanalının onarımını yaptırmıştır
52

.  

Temsilcilerin, kentte yaşayan zenginlerle iş birliği yaparak yapı faaliyetlerini 

yürüttükleri de görülmüştür. Nikaia’daki Lefke kapısı, kentte yaşayan ve saygın bir vatandaş 

olan Gaius Cassius Chrestus’un finansal desteğiyle, dönemin prokonsülü M. Plancius Varus 

tarafından tamamlanarak, imparator Vespasianus ve oğlu Titus ile birlikte Nikaia’ya 

adanmıştır (Kat. No. 19). Varus’un bir başka yazıtta patron (пάτρωυα τῆς пόλεως)
53

 olarak 

geçmesi, yapıya finansal destek vermiş olabileceğini düşündürtmektedir
54

. Zira Küçük 

Asia’da bulunan ve eyalet valilerini ilgilendiren bazı yazıtlarda patron ve euergetes 

kelimelerinin birlikte geçtiği görülmektedir. Örneğin, Pisidia’da imparator Domitianus’un 
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 Plinius, Epistulae, 10.98. 
50

 Tacitus, Annales, 16.23; Smith 1880, 463. 
51

 D’Andria 2003, 71; Ritti 2002, 92-94. Frontinus tarafından yaptırıldığı düşünülen cadde için bkz. Kat. No. 46. 
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 IK 24.1, 164 (No. 681). 
53

 IK 7, 81 (No. 2-3). 
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 Uzunoğlu 2018, 48; valilerin euergetes, patron gibi unvanlarla onurlandırıldıkları epigrafik belgeler bu 

kimselerin imparatorluk fonundan değil, bizzat kendi ceplerinden de maddi katkı sağlamış olabilecekleri 

yönünde bazı ipuçları vermektedir; Winter 1996, 158; Da M. Plancius Varus gleichzeitig als Patron der Stadt 

Nikaia geehrt wird, ist eine finanzielle Beteiligung des Statthalters am Bau des Tores wahrscheinlich. 
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Lykia – Pamphylia valisi ve propraetor legatus’unun onurlandırıldığı bir yazıtta πάτρονα καί 

εύεργἐτην kelimeleri geçmektedir. Valinin ismi silinmiş olsa da, kente yaptığı katkılardan 

olsa gerek patron ve hayırsever olarak adlandırılmıştır
55

. Patron kelimesinin geçmediği 

durumlarda da eyalet valileri kentlere katkı yapabilirler ve karşılığında onurlandırılabilirler. 

Nitekim Ephesos’ta halk ve danışma meclisleri, çeşme yaptırılmasıyla ilgilenen ve kente pek 

çok hayrı dokunan Asia prokonsülü Gaius Laecanius Bassus’u Patron yerine εὐεργετήσαντα 

kelimesini kullanarak onurlandırmıştır
56

.  

İmparatorların Sürdürdüğü Yapı Faaliyetleri alt başlığında, imparatorların yapı 

faaliyetlerine müdahil olabildiğini ancak finansmanı olduğu yapıların bulunduğu kentlere tek 

tek giderek denetlemesini yapmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu iş imparatorun 

temsilcileri tarafından yürütülmüştür. Ephesos’taki Iulia su yolu Augustus tarafından, yazıtı 

hasar gördüğü için ismi okunamayan bir prokonsül aracılığıyla tamamlanmış ve kentin 

kullanımına sunulmuştur
57
. Yine Ephesos’ta, Augustus, dönemin prokonsülü Sextus 

Appuleius aracılığıyla ve tanrıça Diana’ya bağışlanan kutsal arazilerin gelirleriyle yenileme 

çalışması yaptırmıştır
58
. Nero, Patara’daki pharosu, propaetoru S. Marcius Priscus 

aracılığıyla inşa ettirmiştir
59
. Patara Delik Kemer’de imparator Vespasianus, yapımına 

Claudius Devri’nde başlanan ancak deprem nedeniyle hasar gören su yolunu, propraetoru S. 

Marcius Priscus aracılığıyla onartmıştır (Kat. No. 4)
60

. Yine Vespasianus, eyalet valisi Cn. 

Avidius Celer Rutilius Lupus Fiscilius Firmus ve prokurator P. Anicius Maximus aracılığıyla 

Döşeme Boğazı ve çevresindeki yolları onartmıştır
61

. 
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 Mitchell 2003, 145; SEG LIII, 416 (No. 1579). 
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 IK 13, 88 (No. 695). 
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 IK 12, 130 (No. 401); Scherrer 2006, 45 (No.1); Uzunoğlu 2018, 212 (No. 15). 
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 IK 12, 173-174 (No.459); Winter 1996, 323 (No. 37). 
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2.3. Eyalet Sakinlerinin Sürdürdüğü Yapı Faaliyetleri 

İmparatorluk Dönemi ile birlikte oluşan huzur ve refah ortamı sayesinde, eyaletlerde 

yaşayanların yapı faaliyetlerine önemli ölçüde müdahil oldukları görülmüştür. Yapı 

faaliyetlerinin, başta hayırseverler olmak üzere, kent meclislerinin aldığı kararlar 

doğrultusunda ve eyalet sakinlerince desteklendiği söylenebilir.  

Hayırseverler, kent meclisleri ve eyalet sakinleri bir yandan imparatora olan 

sadakatlerini göstermek diğer yandan hatırlanmak amacıyla yapı faaliyetlerini 

desteklemişlerdir
62
.  Örneğin, Philostratus,  Kilikia’lı bir soylu olan Antiochus’un, tahıl 

yardımının yanı sıra, ihtiyacı olan yapıların onarımını kendi bütçesinden ödediğini 

belirtmiştir
63
. Yine Philostratus, Smyrna’lı Nicetes’in kent kapısı inşa ettirdiğini ifade 

etmiştir
64
. Lykia’lı Heracledies, Smyrna’daki Asclepius Gymnasiumunun içine çeşme inşa 

ettirmiştir
65

. Metropolis demosu, Augustus’un düzenlediği oyunlardan arta kalan para ile 

imparator Tiberius’a iki stoa adamıştır
66
. T. Claudius Halys, karısı ve çocuğu ile birlikte, 

kendi kaynaklarını kullanarak Kyzikos’ta tapınak ve hamam yaptırmıştır
67

. Emekli asker C. 

Memmius Germanus ve Memmius Eutyches, kendi paralarıyla Hadrianoi’ye su havuzu 

yaptırmışlardır
68

. T. Flavius Menander kendi bütçesinden Ephesos’ta bir su havuzu inşa 

ettirmiştir
69
. Demeter rahibesi Arete, Domitianus’a verdiği sözü tutmak adına Lyrboton 

Kome’de kendi parasıyla kule inşa ettirerek imparatora adamıştır
70

. Anazarbos kentinin rahibi 

M. Aurelius Seleucos, daha önce verdiği sözü tutmak için sunak yaptırmıştır
71
. Bir azatlı olan 

T. Claudius Tyrphon, Syria Caddesini tamamlayarak, dönemin prokonsülü S. Iulius Frontinus 
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 Dmitriev 2005, 140, 176. 
63

 Philostratus, Vitae Sophistarum, 568. 
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 Philostratus, Vitae Sophistarum, 511. 
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aracılığıyla imparator Domitianus’a adamıştır (Kat. No. 48)
72
. Rhodiapolis’li hayırsever 

Opramoas MS 141 depreminden sonra Lykia’da çeşitli kentlere, yıkılan yapıların onarılması 

için bağışta bulunmuştur. Tlos’ta tiyatronun ve hamamın exedrasının onarımı için 60 bin 

denarius ve Gagai’de hamam ve başka yapıların inşası için 18 bin denarius bağışlamıştır
73

. 

Dio Chrysostomos, dedesinin memleketi Prusa için servetini harcadığını belirtmiştir
74

.  

Bu bölümü kısaca özetlemek gerekirse; yapı faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kaynağın 

nasıl sağlandığı belgeleriyle ortaya konulmakla birlikte, bulunduğu konumdan ötürü 

imparatorun
75
, kamu alanındaki yapıların bir bölümünün hamisi olduğu açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu doğrultuda imparator, bir yapının inşa edilmesine karar ya da onay 

verdiğinde vergileri indirilebilir, kredi verebilir, bağış yapabilir, sahip olduğu ormanlardan ya 

da madenlerden yapı malzemesi yollayabilirdi. İmparatorun olasılıkla yapmadığı tek şey, 

yüklü miktarda altını ihtiyacı olan kentlere göndererek yapı faaliyetlerini üstlenmekti. 

Kendisinden yardım talep eden kentler, mektup ve elçi yollarlardı. İmparator da onları geri 

çevirmezdi. Yapı faaliyetleri imparatorun temsilcilerince de yürütülürdü. Onun adına 

girişimde bulunabilir, kaynak arayışına çıkabilirlerdi. Yapı faaliyetlerini sürdürmek için kent 

kaynaklarını kullanabilir, zenginleri teşvik edebilir, nadiren de olsa kendi cebinden harcama 

yaparak yapılara finansman olabilirdi. Tamamlanan yapılar elbette imparatora adanıyordu. 

Yapıyı denetlediği için temsilcinin ismi de imparator ile birlikte anılıyordu. İmparatorlukla 

birlikte oluşan huzur ve refah ortamının yanında, devletin izlediği sömürü politikasının sona 

ermesi, eyaletlerde yaşayanların yapı faaliyetlerine destek vermesini sağlamıştı. Bu 

doğrultuda hayırseverler, kent meclisleri ve eyalet sakinleri ihtiyaç duyulan yapının inşaatını 
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 IK 49, 68-69 (No. 24); MAMA VI, 1-2 (No. 1-2); Şimşek 2017, 10. 
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 TAM II.2, 218 (No. 578): Uzunoğlu 2018, 46. 
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 Dio Chrysostomos, Orations., 46.3. 
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 İmparator olarak tanımlanan makam, Cumhuriyet Devri’nde güçler ayrılığına uygun olarak çeşitli mevkilerde 

bulunan kişilere sınırlı süreyle verilen yetkilerin, artık tek bir kişide ve ömür boyu toplanmasıdır. Nitekim 

imparator, senatusta birinci kişi olma, yaşam boyu ordular ve tüm yeni eyaletler üzerinde en yüksek emretme 

yetkisine sahip olma, yaşam boyu yasa teklifinde bulunabilme, veto ve dokunulmazlık hakkına sahip olma, 

senatörlerin sicillerini inceleyebilme ve senatustan uzaklaştırabilme, başrahip olarak mevkiinin dinsel olarak 

onanması haklarına sahipti (Princeps Senatus, Imperium Proconsulare Maius, Tribunica Potestas, Censor ve 

Pontifex Maximus). Detaylı bilgi için bkz. İplikçioğlu 2007, 92.  
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yaptırabilirdi. Tamamlanan yapıların önemli bir bölümü, yine imparatora adanırdı.  Bütün bu 

bilgiler, imparatorluk dönemiyle birlikte yapı faaliyetlerinin hiyerarşik bir model 

doğrultusunda sürdürüldüğünü göstermekle birlikte sistemin çözüm odaklı çalıştığını ortaya 

koyarak, devletin devasa bir coğrafyaya yayılmasına rağmen basit bir mekanikle yönetildiğine 

işaret etmektedir. Genellikle yapı faaliyetlerini, bir kurtarıcı olarak imparator üstlenir, 

temsilcileri ve eyalet sakinleri kendisini takip ederdi. Elbette imparatorun yapıların hamiliğini 

üstlenmesinden hepsini tek tek kontrol ettiğini anlamı çıkmamalıdır. Yine de siyasi, ekonomik 

ve askeri koşullara ek olarak imparatorun da yapı faaliyetlerini etkilemiş olabileceği göz ardı 

edilmemelidir. Marcus Aurelius’un fermanı siyasi, ekonomik ve askeri faktörlere ek olarak 

imparatorun yapı faaliyetlerinde bir başka etken olabileceğinin önemli bir bir göstergesidir
76

. 

Bu çalışmada yukarıda bahsedilen faaliyetlerin Flaviuslar Dönemi’nde nasıl gerçekleştiği 

sorgulanmıştır.  
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3. YAPILARIN DÖNEMLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1. Vespasianus (MS 69-79) 

Titus Flavius Vespasianus 17 Kasım MS 9’da Roma’nın kuzeydoğusunda yer alan 

Raete’de doğmuştur
77

. Soylu bir aileye mensup olmadığı için kariyerine MS 25 veya 26 

yılında Thrakia’da asker olarak başlamıştır
78

. Görevine başladığı sırada bölgeye kargaşa 

hâkimdir. Huzursuzluk, dönemin Moesia valisi Poppaeus Sabinus tarafından bastırılmıştır. 

Askerliği tecrübe eden Vespasianus birkaç yıl bölgede kaldıktan sonra Roma’ya dönmüştür
79

. 

Başkentte, aedilis olması için tırmanması gerekli bir basamak olan IVvir viarum curandarum 

ya da diğer bir ifade ile kent surları içerisinde kalan caddelerin temizliğinden sorumlu 

olmuştur
80

. Daha sonra, Girit – Kyrene eyaletine quaestor olarak atanmıştır (MS 35-36)
81

. 

Vespasianus’un Roma’ya döndükten sonra kariyerinde yükselebilmesi için tırmanması 

gereken bir sonraki basamak praetorluktur. Lakin bu mevkiye genellikle patriciuslar 

atanmaktadır. Bu nedenle Vespasianus şansını pleblerden oluşan ve kariyerinde ilerleyerek 

senatör olma şansını en alt düzeyde sağlayan görev olan aedilisliğe aday olarak denemiştir. 

İlk seçimi kaybedip, ikincisini MS 38 yılında kazanmıştır
82

. Cassius Dio, Vespasianus’un 

zorlukla elde ettiği yeni görevinde yeterince başarılı olamadığı için Gaius (Caligula) 

tarafından sertçe uyarıldığını yazar
83

.  

Vespasianus MS 39 yılında praetor olmuştur. Yeni görevine atandığı tarih önemli bir 

dönüm noktasıdır çünkü imparator Gaius (Caligula) ile iyi ilişkiler kurma fırsatını 

yakalamıştır. Gaius MS 39 yılının 30 Ocağında aralarında birçok senatus üyesinin, 
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 Kienast 1990, 108; Suetonius, Vespasianus, 2. 
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 Kienast 1990, 108; Suetonius, Vespasianus, 2.  
82
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imparatoru Gaius’un (MS 37-41) çamurun Vespasianus’un togasını kirletmek üzere kullanılması emrini 

verdiğini belirtir.  
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kayınbiraderi M. Lepidus’un ve Ren lejyonları komutanı C.L. Gaetulicus’un karıştığı bir 

suikast girişimini haber alınca senatus ile olan ilişkileri bir daha toparlanamayacak ölçüde 

bozulmuştur. Durumdan istifade eden Vespasianus, Gaius’tan yana taraf tutmuştur
84

. Bu 

aşamadan sonra ikilinin ilişkileri düzelmiş ve imparator, Vespasianus’u akşam yemeğine 

davet etmiştir
85

. Vespasianus’un praetor olduğu sırada yaşadığı tecrübe önemlidir zira 

devletin nasıl yönetildiğini ve imparatorun sahip olduğu gücü deneyimleme fırsatını 

yakalamıştır.  

Vespasianus’un kariyer basamaklarını tırmanması Gaius öldürüldükten sonra da 

devam etmiştir. Gaius’un halefi Claudius’un (MS 41-54) azatlısı Narcissus’un önerisiyle MS 

42 yılında Germania’da bir sınır kenti olan Argentoratum’da (modern Strasbourg) 

konuşlanmış II Augusta lejyonunun komutanlığına atanmıştır
86

. Kısa bir süre sonra buradan 

Britannia’ya doğru yola çıkmıştır. Esasında imparatorluğun kuzeyinde bulunan Britannia’yı 

öldürülmeden önce Iulius Caesar ele geçirmek istiyordu.  Ancak hedefi Claudius tarafından 

gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda aralarında Vespasianus’un da bulunduğu deneyimli 

komutanlar dönemin konsül suffektusu Aulus Platius’un kumandanlığında Britannia’nın 

batısını ele geçirmişlerdir
87

. Operasyon sırasında ön saflarda bulunan Vespasianus elde ettiği 

başarıdan ötürü MS 44 yılında ornamenta triumphalia ile ödüllendirilmiştir
88

. MS 47 yılında 

Roma’ya dönen Vespasianus MS 51 yılında konsül olmuştur. Bu yıldan sonra Claudius’un 

halefi Nero’nun annesi Agrippina ve imparatorun danışmanları Burrus ve Seneca ile iyi 

ilişkilere sahip olmaması nedeniyle inzivaya çekilmiştir
89

.  
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 Winterling 2011, 77, 107-112. 
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 Suetonius, Vespasianus, 2. Vespasianus imparatora olan minnetini ifade etmek adına senatusta bir konuşma 
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Vespasianus’un kariyerindeki duraksama MS 62 yılında Afrika eyaletine prokonsül 

olarak atanmasıyla tekrar ivme kazanmıştır. Suetonius, Vespasianus’un bölgeyi 

saygınlığından ödün vermeden, dürüstçe yönettiğini belirtir
90

. Vespasianus MS 66/67 

yıllarında Nero ile birlikte Akhaia’ya gitmiştir. İmparator şarkı söylediği sırada uyuya kalmış 

bu nedenle Nero’yu gücendirmiştir. Daha sonra imparatorun yanına gittiyse de reddedilmiş ve 

tekrar inzivaya çekilmiştir
91

. MS 67 yılında Iudaea’da çıkan isyanı bastırması için legatus 

Augusti pro praetore exercitus Iudaici olarak atanmıştır
92
. Yahudi isyanını bastırmak için 

aralarında oğlu Titus’un ve gelecekte imparator olacak Traianus’un babası M. Ulpius 

Traianus’un da bulunduğu yaklaşık 50.000 kişilik bir ordunun başına geçmiştir
93

. Tacitus, 

Vespasianus’un enerjik bir komutan olduğunu, birliklerinin başında yürüdüğünü, kamp 

alanını seçtiğini gece-gündüz düşman ile akıllıca savaştığını ve gerektiği takdirde düşman ile 

ön saflarda bizzat çarpıştığından bahsetmektedir. Ayrıca kılık kıyafetinin normal bir 

piyadeden farklı olmadığını ve ne bulursa onu yediğini anlatmaktadır
94

.  

Iudaea’daki operasyon sürerken Vespasianus’a Nero’nun öldüğü haberi ulaşmıştır. 

Galba, imparator olmuştur (MS 69). Vespasianus, operasyonu durdurarak komutayı hala 

sürdürüp sürdürmediğini öğrenmek ve imparatora olan bağlılığını sunmak için oğlu Titus’u 

Galba’nın yanına göndermiştir. Ancak Titus, Korinth’e ulaştığında imparatorun 

öldürüldüğünü öğrenmiş ve geri dönmüştür
95

. Aynı yıl Otho imparator olmuştur fakat aşağı 

Germania lejyonlarının kumandanı Vitellius savaşa hazırlanmaktadır
96

. Vespasianus MS 69 

yılının 14 Nisanı’nda Vitellius’un, Otho’yu mağlup ettiğini ve yeni imparator olduğunu 

                                                           
90

 Suetonius, Vespasianus, 4. 
91

 Suetonius, Vespasianus, 4. 
92

 Kienast 1990, 108. 
93

 İsyanın bastırılması için toplanan Romalı birliklerin yaklaşık sayısı için bkz. Josephus, Bellum Judaicum 3, 

64-69. 
94

 Tacitus, Historiae, 2.5. Vespasianus ön safhalarda savaştığı için Iotapata’da ayak bileğinden yaralanır. Bkz. 

Josephus, Bellum Judaicum 3, 234.  
95

 Josephus, Bellum Judaicum 4, 495-500; Tacitus, Historiae, 2.1. 
96

 Tacitus, Historiae, 2.1. 



30 

 

öğrenmiştir. Galba’ya olduğu gibi Vitellius’a da bağlılıklarını sunmuştur
97

. Tacitus bu 

aşamadan sonra Vespasianus’un Vitellius ile savaşırsa ne olacağı konusunda düşünmeye 

başladığını belirtir. Daha önce Germania’da bulunduğu için oradaki lejyonları tanımaktadır. 

Önce kendi lejyonları ile Germania’dakileri kıyaslar. Vitellius’a karşı çıktığı takdirde 

ordusunun nasıl bir tutum sergileyebileceğini kestiremez. Suikaste kurban gidebileceğini 

düşünür. Ancak daha sonra arkadaşları, astları, Syria Valisi Mucianus ve olasılıkla oğlu 

Titus’un
98

 kendisini ikna etmesiyle kesin kararını verir. Taht için savaşacaktır
99

. Bu 

doğrultuda MS 69 yılının 1 Temmuz’unda Mısır praefectusu Tiberius Iulius Alexander 

tarafından imparator olarak selamlanmıştır. Alexander’ı sırasıyla Iudaea, Syria ve Tuna’daki 

lejyonlar ile Doğu Eyaletleri ve imparatorluğa bağlı krallar takip etmiştir
100

. Tacitus 

gelişmeleri takip eden Moesia, Pannonia ve Dalmatia’da bulunan lejyonların da 

Vespasianus’tan yana taraf tuttuklarını belirtir
101

. Vespasianus gelişmeleri Mısır’dan takip 

etmektedir. MS 69 yılının Ekim veya Kasım ayında Vitellius ve Vespasianus’un orduları 

Bedriacum’da karşılaşmışlardır. Vitellius mağlup olmuştur. Vespasianus’un birlikleri kısa 

süre sonra Roma’ya ulaşmış ve Vitellius öldürülmüştür
102

. Hâlâ, Mısır’da olan 

Vespasianus’un konumu senatus tarafından da onaylanmış ve lex de imperio Vespasiani adlı 

bir kararname ile resmiyete kavuşturulmuştur
103

. İç savaş sona ermiştir. İmparatorluğun 

başına malî, askerî ve idarî alanlarda görev yapmış, devleti yönetebilecek deneyime sahip bir 

general geçmiştir.  

Vespasianus MS 70 yılının Ekim ayında Roma’ya gelmiştir
104

. Hüküm sürdüğü 

dönemde başkentte kapsamlı bir inşa faaliyeti sürdülmüş, eyaletlerde altyapı faaliyetlerine 
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önem verilmiş, ekonomik ve askeri tedbirler alınmıştır. Sürtüşmeden uzak, ılımlı bir yönetim 

sergilemeye özen göstermiştir
105
. Öyle ki Vitellius’un kızını görkemli bir düğün ile 

evlendirmiştir
106
. Ömrünün sonuna kadar görev bilinciyle hareket etmiş, iç savaşlardan ötürü 

yıpranan imparatorluğun, ayakları üzerinde tekrar durabilmesini sağlamak için çabalamıştır. 

Bu doğrultuda MS 79 yılında Campania’da hastalandığında bile çalışmaya devam etmiş, 

elçileri kabul etmiş ve imparatorluk görevlileri ile görüşmeye devam etmiştir
107

. Ancak kısa 

süre sonra hastalığı ağırlaşmış ve 24 Haziran MS 79 yılında ölmüştür
108

.  

3.1.1. Küçük Asia Dışındaki Yapı Faaliyetleri 

3.1.1.1. Roma’daki Yapı Faaliyetleri
109

 

 Vespasianus Dönemi’nde Roma’da izlenen yapı politikasının şekillenmesinde MS 64 

ve 69 yıllarında yaşanan iki olay belirleyicidir. MS 64 yılının 18 Temmuz’unda Circus 

Maximusta başlayan yangın kısa sürede içerisinde yüksek miktarda yanıcı madde bulunduran 

market ve ahırlara sıçramış, rüzgârın etkisiyle kontrolden çıkarak kente yayılmıştır. Altı gün 

süren yangında Augustus’un kurduğu on dört semtin dördü alevlerden etkilenmeden 

kalabilmiş, üç semtin tamamı yok olmuştur. Alevler kontrol altına alındıktan sonra yangın 

yeniden şiddetlenmiş ve üç gün daha sürmüştür
110
. Yangının boyutu hakkında bilgi veren 

Cassius Dio, Palatinus Tepesi’yle birlikte kentin 3/2’sinin yok olduğunu belirtmiştir
111

.  

 Vitellius’u Bedriacum’da yendikten sonra Vespasianus’un ordusu Roma’yı kuşatmak 

üzere yola çıkmıştır. Savaşı kazanma şansı kalmayan Vitellius teslim olmak istemiş ancak 

varlıkları imparatorlarına bağlı olan praetorialar savaşmak istemiştir. Bu doğrultuda öncelikle 
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Vespasianus’un kent praefectusu olan kardeşi T. Flavius Sabinus hedef alınmış ve surların 

içinde kalan iki grup çatışmaya başlamıştır. Çatışma sırasında yangın çıkmış ve aralarında 

Iuppiter Optimus Maximus Tapınağı’nın da bulunduğu birçok bina ve konut yanmıştır. MS 69 

yılının 20 Aralık günü Vespasianus’a bağlı Antonius Primus komutasındaki birlikler kente 

girmiştir. Vitellius yakalanarak öldürülmüştür. İç savaşın başkentin içinde devam etmesi, 

kentte ağır tahribata yol açmış birçok kamu binasının yanmasına neden olmuştur
112

.  

 Nero’nun kendi döneminde yaptığı müsrifçe harcamalar
113

 ve bunu takip eden iç 

savaş, devletin hazinesini tüketmiştir. Şimdi buna yangınların
114

 açtığı tahribatın giderilmesi 

için gereken para eklenmiştir
115

. İç Savaşın Vespasianus ve ardılları için önemli bir avantajı 

zarar gören yapıları onarmak ve yenilerini yaparak devleti artık kendilerinin yöneteceği 

mesajını vermek olabilir. Bu doğrultuda yapılması gereken ilk icraat devlet kültünü diğer bir 

değişle Iuppiter Optimus Maximus Tapınağı’nın yeniden inşa edilmesidir. Yangın nedeniyle 

tamamen yok olan tapınak MS 75 yılında yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde Vespasianus 

Dönemi’nde inşa edilen tapınağın planı hakkında o devre ait birkaç sikke üzerindeki 

betimleme ve antik kaynaklar hariç tutulursa hiçbir bilgiye sahip değiliz çünkü yapı MS 80 

yılında çıkan yangında tekrar yanarak yok olmuş, Titus tarafından inşasına yeniden başlanmış 
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ve Domitianus Dönemi’nde bitirilmiştir
116

. Sikkeler üzerindeki tasvire göre tapınak dört 

basamaklı bir podium üzerinde yükselen korinth düzenli bir hexastylostur.  

Iuppiter Optimus Maximus Tapınağı kadar önemli bir diğer yapı imparatorluğun arşiv 

binası ya da Tabularium’dur. Elimizde bu yapıya ait arkeolojik herhangi veri 

bulunmamaktadır
117

. Ancak Suetonius, Vespasianus’un yıkıntının olduğu alanın 

temizlenmesinde bizzat çalıştığını ve yangında zarar gören üç bin tableti aradığını belirtir
118

. 

Suetonius, Vespasianus’un Agrippina tarafından başlanan ve imparator Nero 

tarafından büyük ölçüde yıkılan Claudianum ya da Tanrısal Claudius Tapınağı’nın inşasını 

bitirdiğini yazar
119

. Vespasianus’un bu davranışıyla Nero’ya mesafe koyarken, Iulius-

Claudiuslar ile bağ kurmayı hedeflediği düşünülmektedir
120
. Günümüzde tapınaktan geriye 

podiumu hariç hiç bir şey kalmamıştır
121

. Bu nedenle yapıyla ilgili bilgiyi Severuslar 

Dönemi’ne ait Mermer Plan olan Forma Urbis Romae’den alabilmekteyiz
122

. Mermer Plan’a 

göre tapınak Caecilius Tepesi’nde yükseltilmiş bir teras duvarı üzerinde 180x200 m.
123

 

ölçülerinde bir podiumun üzerine kurulmuş hexastylos bir yapıydı
124

. Günümüzde görünür 

durumda olan doğu duvarı yüksek olup simetrik olarak dizilmiş yarı-yuvarlak ve dikdörtgen 

nişlere sahiptir
125

. 

 Vespasianus’un onarımını yaptırdığı bir diğer yapı Marcellus Tiyatrosu’nun sahne 

binasıdır
126

. 

                                                           
116

 Darwall-Smith 1996, 41. Tacitus MS 75 yılında bitirilen tapınağın eski yapı planına sadık olmakla birlikte 

daha büyük olduğunu belirtir. Bilgi için bkz. Tacitus, Historiae, 4.53.  
117

 Yegül – Favro 2019, 294. 
118

 Suetonius, Vespasianus, 8.  
119

 Suetonius, Vespasianus, 9. 
120

 Ward – Perkins 1981, 63; Yegül – Favro 2019, 295. 
121

 Ward – Perkins 1981, 63. 
122

 Mermer Plan hakkında bilgi için bkz. Richardson 1992, XIX. 
123

 Yegül – Favro 2019, 295.  
124

 Ward – Perkins 1981, 65. 
125

 Yegül – Favro 2019, 295. 
126

 Suetonius, Vespasianus, 19. 



34 

 

 Vespasianus Roma’da mesai harcadığı bir başka sorun alt yapı ile ilgili olanlardır. MS 

47 yılında tamamlanan Aqua Claudia Vespasianus imparator olduğunda kullanılamayacak 

durumdaydı. Bu yapıyı MS 71 yılında kendi imkânlarıyla onartmıştır
127

. Augustus’un ölümün 

ardından halefleri tarafından ihmal edilen caddelerin onarımı için gereken parayı Vespasianus 

kendi kaynakları ile karşılamıştır
128

. Tacitus, Tiber Nehri’nin sıklıkla taşması nedeniyle halkın 

zor duruma düştüğünü belirtir
129
. Vespasianus bu duruma da el atmış ve kuratorleri 

aracılığıyla nehrin yatağını yeniden düzenletmiştir
130

.  

Yukarıda iç savaş sırasında ve göz ardı edildiği için hasar gören binalardan 

bahsedilmiştir. Bu yapıların hiç biri Vespasianus Dönemi’ne ait projeler değildir. Onun 

döneminde inşa edilmeye başlanan ilk yapı, Kudüs’ün ele geçirilmesinin hemen ardından 

adanan ve Augustus’un Ara Pacis’i gibi tasarlanan Templum Pacis’tir. Yapı, İç Savaşın sona 

erdiğini, barışın tekrar sağlandığını ve devleti yeni bir hanedanın yönettiğini 

simgelemektedir
131

. İnşası MS 75 yılında bitirilmiştir. Josephus, yapının anıtsal olduğunu ve 

inşaatın hızla bitirildiğini belirtmekle birlikte tapınağın savaş ganimetlerini, birçok resim ve 

heykeli barındırdığını belirtir
132

. Günümüzde yapıdan geriye pek bir şey kalmamıştır. 

Hakkındaki bilgiler Mermer Plan’dan ve yakın dönemde yapılan kazılar sayesinde 

anlaşılabilmektedir
133

.  Templum Pacis 110x105 m. ölçülerinde ve kare planlı bir yapıdır. 

Merkezinde dört tarafı portikolarla çevrili bahçeli bir tapınak bulunmaktadır. Ana girişi 

Argiletum Yolu’na bakmakta olup Augustus Forumu’nun doğusunda yer almaktadır. 

Portikonun, yapının üç tarafını çevreleyen sütun dizileri Mısır’dan getirilen porphyr mermeri 

ile yapılmıştır. Argiletum Yolu’na bakan giriş bölümü ise Lucullus (africano) mermeri ile 

daha büyük sütunların giriş duvarına entegre edilmesiyle yapılmıştır. Binanın merkezinde 
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sıralı halde dizilmiş ağaçlar ve birbirine paralel koridorlar bulunmaktadır
134

. Yapıya hâkim 

konumda olan tapınağın podiumu bulunmaz. Bunun yerine ön cephesinde portikolardan daha 

geniş ve uzun olan altı sütun ve üzerindeki büyük alınlık ile vurgulanır. Tapınağın içerisi 

dikdörtgen planlı olup nişinde barış tanrıçası Pax’ın heykeli bulunmaktadır. Tapınakta yüksek 

kalitede mermer kullanılmıştır
135
. Öyle ki Plinius, Teplum Pacis’in, Aemilia Bazilikası ve 

Augustus Forumu’yla birlikte kentteki en güzel yapı olduğunu vurgular
136

. Templum Pacis, 

Roma’daki diğer forumlardan farklı bir düzenlemeye sahiptir. Augustus Forumu gibi önemli 

iş meselelerin konuşulduğu bir yer olmaktan ziyade
137

 savaş ganimetlerinin, Yunan sanat 

eserleri ve heykellerinin sergilendiği
138

, kültür, sanat ve akademik faaliyetlerin ön plana 

çıktığı bir yer olma özelliğine sahiptir
139

.  

İmparatorluğun kalbi Roma’da Vespasianus’un başlattığı ve haleflerinin bitirdiği en 

büyük proje şüphesiz Amphitheatrum Flavium
140

 ya da daha çok anılan ismiyle 

Colosseumdur. Yapı, Roma İmparatorluğu topraklarındaki en büyük amfi tiyatrodur. 

İmparator Nero’nun Domus Aurea (Altın Ev) için yaptırdığı yapay gölün üzerine kurulmuştur. 

Bu alan hem daha önce kazıldığı için hem de toprak devasa yapının ağırlığını taşımaya 

elverişli olduğu için seçilmiştir
141

. Elips bir plana sahip olup 188x156 m. ölçülerinde ve 48.5 

m. yüksekliğindedir
142

. Roma’da taştan yapılan ilk bina olma özelliğini taşımaktadır. Yaklaşık 

olarak 45000-55000 seyirci kapasitesine sahiptir. Romalıların o ana dek tiyatro mimarisinde 
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elde ettikleri bütün tecrübe ve mühendislik bu yapıda kullanılmıştır
143

. Devasa boyutları 

yüzünden binanın temeli 9-12 m. kalınlığında Roma betonundan (opus caementicium) 

oluşmuştur. Temelin üstünde kireçtaşından dört kat bulunmaktadır. İlk üç kat yarım sütun 

plasterlerden meydana getirilmiş kemerlerden oluşmaktadır. Sütunlar birinci kattan itibaren 

sırayla dor, ion ve korinth düzenindedir. Dördüncü kat attikadır. Korinth başlıklı pilasterler 

saçaklığı taşımaktadır
144
. Bu katın üzerinde ahşaptan yapılma uzun bir direk dizisi 

bulunmaktadır. Söz konusu direkler seyircileri yağmur ve güneşten korumak amacıyla alanın 

üstünü örtmek için kullanılan velariumu taşımak için kullanılmıştır
145

. Yapının oturma 

sıralarında mermer kullanılmıştır. Dördüncü kat 5 m.’lik bir duvar üzerinde yükselmekte ve 

ahşap oturma sıralarına sahiptir. Colosseumun yapımı sırasında Flaviuslar’dan üç imparator 

tahta çıkmıştır. Söz konusu üç imparator döneminde yapının hangi aşamalardan geçtiği tam 

olarak bilinmemekle birlikte Vespasianus Dönemi’nde yapının ilk iki katının bitirildiği 

düşünülmektedir. Üç ve dördüncü katlarla birlikte yapı içerisindeki tünel ağı ile alt kattaki 

servis koridorları ve odaların Domitianus Devri’nde bitirildiği düşünülmektedir
146

.  

3.1.1.2. İtalya’daki ve Eyaletlerdeki Yapı Faaliyetleri 

 Vespasianus Dönemi’nde alt yapı faaliyetlerinin ön plana çıktığı, mevcut yapıların 

onarılarak kullanılmaya devam edildiği görülmüştür. Yeni yapı faaliyeti kısıtlıdır. Varia 

(Latium) kentinde bulunan Victoriae (Zafer) Tapınağı
147

 ve Herculaneum’daki Rhea (Mater 

Deum) Tapınağı onarılmıştır
148

. Seleukeia Pieria’da (Syria), Titus Tüneli olarak bilinen ancak 

ithaf yazıtına göre Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen (MS 62-74) 716 m. uzunluğunda ve 
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5.7-6.1 m. genişliğinde bir tünel inşasına başlanmıştır
149

. Vespasianus, Kudüs zaferinde elde 

ettiği ganimet ile Antiokheia Epi Daphne’de tiyatro inşa ettirmiştir
150

. 

İtalya’da kapsamlı bir yol çalışması yapılmıştır. Appius Yolu’nun (Via Appia) 

Brundisium’a kadar olan ayağını, Cassia’dan Capua ve Luca’ya ve Flaminia Yolu’nu (Via 

Flaminia) Arminium’a kadar olan bölümünü onartmıştır. Yine bu dönemde Trieste’den 

Pola’ya yol yapımına başlanmıştır. Köprüler onarılmıştır
151

.  

 Hispania’da Tiberius Dönemi’nden beri bakımı yapılmayan yollar ve köprüler 

onarılmıştır. Afrika’da Hippo Regius – Karthaca – Teveste yolu onarılmıştır. Akhaia’da 

Nero’nun başladığı yol çalışması devam ettirilmiştir. Iudaea, Küçük Asia ve Mısır arasında 

bulunmasından ötürü Syria’da yol faaliyetlerine önem verilmiştir
152

. Sardinia, Germania, 

Baetica ve Asturia’da kapsamlı yol çalışmaları yapılmıştır
153

. 

3.1.2. Küçük Asia’daki Yapı Faaliyetleri 

Tez kapsamında Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen 21 kamu yapısı bulunmaktadır 

(Kat. Nos. 1-21). Aşağıda Vespasianus Dönemi’nde inşa edilen, onarılan ve genişletilen 

kamu yapılarının eyaletlere göre olan dağılımını gösteren bir harita ve istatistiki bilgileri 

içeren grafikler bulunmaktadır: 

                                                           
149

 Yener – Harrison – Pamir 2001, 295. 
150

 Levick 1999, 138 vd. 
151

 Levick 1999, 131.  
152

 Levick 1999, 138 vd. 
153

 Yol ve köprü çalışmaları için bkz. Newton 1902, 61-68, 70 (Nos. 125-141, 147-150). 
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Tablo 1-3. Yapıların Türleri, Dağılımı ve Tarihleme Ölçütleri 

Haritada görüldüğü üzere Vespasianus Dönemi’nde Lykia – Pamphylia eyaletindeki 

yapı faaliyetleri diğer eyaletlere kıyasla daha yoğundur. Asia eyaletinde Vespasianus 

Dönemi’ne tarihlenen tek yapı Kaunos’taki çeşmedir (Kat. No. 1). Benzer bir durum 

Galatia’da da görülmektedir. Tek yapı faaliyeti Pessinus’tadır. Lakin yapıdan geriye yalnızca 

üzerinde yazıt bulunan bir levha kalmıştır (Kat. No. 18)
154

. Kilikia’da Kalykadnos, Kestros ve 

Lamos antik kentlerinde üç yapı bulunmaktadır (Kat. Nos. 15-17). Bunlar sırasıyla bir köprü, 

bir tapınak ve tapınak olduğu öne sürülen bir yapıdır. Kappadokia’da yapıya rastlanmamıştır. 

Bu durum dikkat çekicidir zira Nero, Roma’nın Armenia üzerindeki kontrolünü Parthia kralı 

Vologaeses’in kardeşine kaptırmıştır. Parthia ile Roma arasında bir sınır devleti olan 

Armenia’nın yeni kralının Parth olması, Roma’nın doğu sınırını tehlikeye atmıştır. Bölgede 

yeterli savunma yapısının ve tecrübeli birliğin olmaması nedeniyle Roma’nın doğu sınırı 

Parthların insafına kalmıştır. Vespasianus imparator olduğunda tehlikeyi görmüş ve Galatia 

ile Kappadokia’yı birleştirerek güvendiği generallerinden Gn. Pompeius Collega’ya emanet 

etmiştir (MS 75-76 ve 77-78)
155
. Bu doğrultuda Satala’ya XVI Flavia Firma lejyonu 

                                                           
154

 Yazıt için bkz. IK 66, 47-48 (No. 29). Yazıtın açıklaması için bkz. 1.5. Küçük Asia’da Flaviuslar’a 

Tarihlenen Yapılar (Tablo). 
155

 Mitford 2018, 38-39, 42. 
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gönderilmiş, Satala – Nicopolis – Neocaesarea yolu yapılmıştır
156

. Bu bölgede Vespasianus 

Dönemi’ne tarihlenen bir kamu yapısının olmaması imkânsız olmamakla birlikte güç 

görünmektedir. Muhtemelen bu yapılara ya ulaşılamamıştır ya da yapılar temel taşlarına kadar 

sökülerek yok edilmiştir. Örneğin Satala’da bulunan Roma Dönemi kalesi üzerinde 

günümüzde Sadak köyü bulunmaktadır. Yerleşim yerindeki antik yapılar modern yapıların 

inşa malzemesi olarak kullanılarak yok edilmiştir. Ayrıca yerleşimin güney bölümü yakın 

dönemde inşa edilen Sadak Sulama Barajının göl yatağı altında kalmıştır
157

.  

Bithynia – Pontus eyaletinin başkenti Nikaia’da Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen iki 

kent kapısı ve tanımlanamayan bir yapı bulunmaktadır (Kat. Nos. 19-21). Lykia – Pamphylia 

eyaletinde ise 11 kentte 13 yapı bulunmaktadır (Kat. Nos. 2-14). Kadyanda’daki Tapınak 

(Kat. No. 6), Ksanthos’taki İmparator Kapısı (Kat. No. 7), Letoon’daki Tanımsız Yapı (Kat. 

No. 8) ve Side’deki Anıt (Kat. No. 14) haricinde kalan yapıların hepsi su yapılarıdır. Küçük 

Asia’da Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen yollar haricindeki yapılar ve Kalykadnos’ta 

bulunan köprü haricinde hepsinin Lykia – Pamphylia eyaletinde olduğu kanısı doğru 

değildir
158

.  

Çalışma kapsamında Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen yapılarda önemli ölçüde 

onarım ve genişletme faaliyeti olduğu gözlenmiştir. Aşağıdaki tablo inşa faaliyetleri ile ilgili 

bilgi vermektedir: 

                                                           
156

 CIL III, 56, (No. 306); French 2012, 32 (No. 004); Henderson 1927, 68. Lejyonların görev yerleri için bkz. 

Cassius Dio 55.24. 
157

 Mimiroğlu – Kocaman – Yaldız 2019, 3588-3594.  
158

 Oktan 2011, 129; Bir ölçüde askeri gereklilikleri içeren Kalykadnos örneği haricinde, kendisinin yönetimi 

süresince şimdilik bilinen tüm yapı yazıtları sadece bu eyaletten ele geçmiştir. Oktan tespitini neye 

dayandırdığını belirtmez. Aynı tespit yedi sene sonra H. Uzunoğlu tarafından da yapılmıştır. Bkz. Uzunoğlu 

2018, 176; Daha da ilginç olarak, Vespasianus Dönemi’nde Küçük Asia’da belgelenen tüm inşa yazıtları 

Kilikia’da Seleukia kentindeki bir köprü yazıtı hariç tamamen Lykia Bölgesi ile ilgilidir. Uzunoğlu, E. Winter’in 

çalışmasını referans göstererek bu yorumu yapmıştır. Winter 1996, 317-317. Kilikia’da Vespasianus Dönemi’ne 

tarihlenen tek yapının köprü olmadığı yukarıda belgelenmiştir. Bilgi için bkz. Kat. Nos. 16-17. Diğer yapılar 

için bkz. Kat. Nos. 17-21.  
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Tablo 4. Vespasianus Dönemi’nde İnşa/Genişletme/Onarım Faaliyetler 

Yukarıdaki tabloda (4) görüldüğü üzere Vespasianus Dönemi’nde temelinden inşa 

edilen yapı sayısı 1/3  (21/7) oranındadır. Diğer eyaletlere paralel olarak Küçük Asia’da da alt 

yapı faaliyetlerine önem verildiği ve bu doğrultuda su yapılarına öncelik verildiği 

görülmektedir (Bkz. Yapı Türleri Grafiği). Ancak bu yapıların yalnızca ikisi temelinden 

yapılmıştır (Kat. Nos. 3 ve 5). Geriye kalanlar mevcut olup onarım görmüş ya da 

genişletilmiştir. Örneğin Delikkemer’de Claudius Dönemi’nde yapılan ancak deprem 

nedeniyle zarar gören yapı onarılarak kullanılmaya devam etmiştir (Kat. No. 4). Patara’da 

bulunan hamam önce Nero daha sonra Vespasianus tarafından genişletilerek kullanılmıştır 

(Kat. No. 12)
159

. Perge’de Vespasianus Dönemi’nden önce inşasına başlanan hamam, onun 

zamanında tamamlanmıştır (Kat. No. 10). Yine bu dönemde yol faaliyetleri öne çıkmaktadır. 

Bu doğrultuda Satala – Nicopolis – Neocaesarea yolu yapılmıştır
160
. Kilikia’da Olba – 

Diocaesarea yolu inşa edimiştir
161
. Asia’da Pergamon – Thyateira – Sardis – Laodikeia 

yolunun inşası yapılmıştır
162

. Ephesos – Metropolis – Smyrna – Pergamon yolu 

onarılmıştır
163

. Lykia – Pamphylia’da Döşeme Boğazı ve çevresinde sağlamlaştırma çalışması 

yapılmıştır
164

.  

                                                           
159

 Yapının yeni tarihleme önerisi için bkz. Koçak – Erkoç 2016; 493-499. 
160

 CIL III, 56, (No. 306); French 2012, 32 (No. 004); Henderson 1927, 68. Lejyonların görev yerleri için bkz. 

Cassius Dio 55.24. 
161

 Mackay – Mackay 1969, 140; AE 1973, 172 (No. 543). 
162

 French 2014a, 245 (No. 136A);  IGR IV, 405 (No. 1193); TAM V.2, 323 (No. 869). 
163

 French 2014a, 58, (No. 014B); CIL III, 1299, (No.7204); IK 24.1, 304 (No. 824). 
164

 Adak – Wilson 2012, 3. 
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Tablo 5. Vespasianus Dönemi’ne Tarihlenen Su Yapıları 

Yukarıdaki tablo Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen su yapılarını ve türlerini 

göstermektedir. Asia eyaletinde bulunan Kaunos’taki çeşme haricinde (Kat. No. 1) kalanların 

hepsi Lykia – Pamphylia eyaletindedir (Kat. Nos. 2-10). Diğer eyaletlerde Vespasianus 

Dönemi’ne tarihlenen su yapılarına rastlanmamıştır.  

Asia eyaletinde bulunan Kaunos’taki çeşme esasında ağır hasar görmüş olup Erken 

Hellenistik Dönem’e tarihlenmektedir. Mevcut yapı Vespasianus Dönemi’nde temel planı 

değiştirilmeden büyütülmüştür. Yapının haznesi genişletilmiş ve buna paralel olarak suyun 

aktığı çörten sayısı birden beşe çıkartılmıştır. Dış yüzeyi temelinden itibaren kabaca 

taraklanmış rektagonal bloklarla örülmüştür. Stilistik olarak Vespasianus Dönemi’ne 

tarihlenmesini sağlayan bir etmene sahip değildir. Tarihlemesi epigrafik olarak, şu anda 

stylobat üzerinde bulunan ve yaklaşık 1.50 m. uzunluğundaki açık gri kireçtaşından arşitrav 

bloğu üzerindeki yazıta göre yapılmıştır (Kat. No. 1).  
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Çeşmenin konumu kent içi nüfusun yoğunlaştığı Liman Agorasının kuzeydoğu 

köşesine uzanan ve limana doğru yönlenen cadde arasında bulunmaktadır
165

. Liman Agorası 

ve stoaya açılmaktadır. Benzer biçimde daha önce yeri bilinmeyen Side’deki Vespasianus 

Anıtı da yoğunluğun yüksek olduğu bir alana taşınmıştır. (Kat. No. 14). Mevcut yapının 

genişletilerek çörtenlerinin arttırılması ekonomik olmasının yanı sıra daha fazla insana hizmet 

etmesini sağlamış olmalıdır
166

.  

 Küçük Asia’da Vespasianus Dönemi’ne tarihlemesi yapılmış ikincisi ve son çeşme 

Lykia – Pamphylia’daki Arykanda’dadır (Kat. No. 2). Eğimli bir arazide bulunan yerleşkenin 

yapıları topografyaya uydurulmak suretiyle teraslar üzerinde yükselen bir plana sahiptir
167

. 

Çeşme yapısı da bu doğrultuda Devlet Agorasının batısında Yamaç Hamamın güneyinde 

eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. Beşik tonoz ile örtülü olan çeşmenin yalağı eğimin 

etkisiyle kopmuştur. Yapıyı tarihlemeyi sağlayacak tek ölçüt çeşmenin önünde bulunan ve 

Vespasianus’a ithaf edilmiş bir yazıttır. Ancak bu yazıtta çeşmeden söz edilmemektedir. 

Çeşme ile ilgili herhangi bir kazı çalışması yapılmadığından yazıtın binaya ait olup olmadığı 

belirsizliğini korumaktadır. Yerleşke eğimli bir araziye kurulu olduğu için yazıtın başka bir 

yapıdan çeşmenin önüne düşme ihtimali göz önüne alınmalıdır. Diğer yandan Lykia 

bölgesinde MS 141
168

 ve 240 yıllarında iki büyük deprem olmuştur
169
. İlk deprem sonrasında 

kentteki yapılar onarılmıştır. İkinci depremden sonra ise kent toparlanamamıştır
170
. Yapı 

üzerinde onarım için kullanılan devşirme konsol başlarına rastlanmıştır
171

. Buna paralel 

olarak üzerinde yazıt olan sütun parçasının da yapının onarımında kullanılmış olabileceği 

ihtimalini göz önüne almak gerekir.  

                                                           
165

 Işık 1994, 1. 
166

 Lakin Vespasianus Anıtı yapıldığı dönemde çeşme değildir. Daha sonra şu anda bulunduğu yere taşınarak 

çeşmeye dönüştürülmüştür. Bilgi için bkz. Vespasianus, Tanımsız Yapılar ve Side’deki Anıt.  
167

 Fellows 1840, 223. 
168

 Pausanias VIII, 43; Magie 1950, 631. 
169

 Bayburtluoğlu 2003, 151-154; Tek 2005, 952.  
170

 Oransay 2006, 8-9. 
171

 Bayburtluoğlu 2003, 125. 
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Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen su ile ilişkili yapılar yakından incelendiğinde, Asia 

eyaletinde kalan Kaunos haricindeki bütün su yapılarının Lykia – Pamphylia eyaletinde 

yoğunlaştığı görülmüştür (Kat. Nos. 2-14). Balboura’da Kumlu Tepe’nin kuzey yamaçlarında 

bulunan kaynaktan kente kadar uzanan 3.6 km. uzunluğunda bir su yolu bulunmaktadır. 

Kanalı oluşturan künkler kilden yapılmış olup, yol boyunca yer yer kabaca inşa edilmiş destek 

duvarlarınca taşınmaktadır. Kentin Batı Nekropolisine yakın bir yerde merkezde büyük, sağ 

ve sol kanatlarda küçük üç kemerli bir su köprüsü bulunmaktadır (Kat. No. 3). Suyun 

taşındığı Kumlu Tepe kente kuş uçuşu 1.9 km. uzaklıkta olup yaklaşık 2300 m. yüksekliğe 

sahiptir. Suyun kentte ulaştığı alan ise 1500 m. yüksekliktedir
172

. Su kapsamlı bir çalışma 

gerekmeden, ihtiyaç duyulduğunda kabaca örülen destek duvarları ile taşınarak kente 

ulaşmıştır. Karşılaştırma yapmak gerekirse buradaki su kanalı Claudius Dönemi’nde kapsamlı 

bir mühendislik kullanılarak inşa edilen Delikkemer’deki su köprüsü ve kanalı gibi değildir.  

Delikkemer su köprüsü Lykia eyaletinin başkenti Patara’nın yaklaşık 6 km. doğusunda 

bulunmaktadır. Esasında Claudius Dönemi’nde inşa edilmiş ancak deprem nedeniyle hasar 

görmüştür. Vespasianus Dönemi’nde onarılarak tekrar kullanıma sunulmuştur. İri ve ağır 

polygonal bloklarla örülü bir bedenden oluşmaktadır. Su, 9.5 m.’yi bulan analemma duvarı 

üzerine yerleştirilen kare biçiminde borular ile taşınmaktadır. Duvar 3 m. kalınlığında ve 175 

m. uzunluğundadır. Arazi koşulları engebeli olduğu için su, ters sifon sistemi ile taşınmıştır. 

Bu düzende basınçlı su boruları kullanılarak, suyun vadinin bir yakasındaki havuzdan 

diğerine iletilmesi sağlanmaktadır. Delikkemer su köprüsü bu yönüyle bir mühendislik 

harikasıdır. Claudius Dönemi’nde tek kanallı olan yapı Vespasianus Dönemi’nde tekrar 

edebilecek bir doğal afet nedeniyle yaşanabilecek su kesintisinin önüne geçmek amacıyla üç 

sıra pişmiş toprak künk ile desteklenmiştir (Kat. No. 4).  

Bir başka su yolu ve kemeri Oinoanda’da bulunmaktadır. Su engebeli ve yoğun 

ormanlık arazi içerisinden geçen yaklaşık 5.8 km. uzunluğunda bir su yolu ve kemeri ile kente 
                                                           
172

 Coulton 2012, 177 (Fig. 17.1). 
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taşınmıştır. İlk evresine dair kalıntıların yok olduğu kemer onarılarak tekrar kullanılmıştır. Su, 

kuş uçuşuyla 3.5 km. uzaklıkta bulunan Gök Pınar’dan getirilmektedir. Burada da 

Delikkemer’de olduğu gibi su ters sifon sistemi kullanılarak kente taşınmıştır. Balboura’da 

olduğu gibi su yolunu oluşturan borular kilden olup destek duvarları kabaca yapılmıştır. Yolu 

ilerletmek adına güzergâh üzerinde bulunan kayalar aralıklarla yalnızca bir borunun 

geçebileceği şekilde oyulmuştur. Hattı bulan Stenton ve Coulton bu durumu ekonomik 

nedenlere bağlamışlardır. Hipotezlerini su hattını oluşturan güzergâhın, kapsamlı bir 

mühendislikten kaçınılmasına olanak sağlayacak şekilde seçildiğini bu nedenle uzadığını 

belirterek desteklemişlerdir (Kat. No. 5)
173

. Stenton ve Coulton, Oinoanda’daki su yolunu 

epigrafik ve arkeolojik olarak tarihleyememiştir. Kemer’de kullanılan polygonal örgü tekniği 

geniş bir zaman aralığına tarihlendiği için öneride bulunmak zorlaşmıştır. Kentteki yapıların 

birçoğu ağır hasar gördüğü için yapı yazıtına da rastlanmamıştır. Ancak ikili Balboura ve 

Delikkemer’deki su yollarını göz önüne alarak Oinoanda’daki su yapısının da Vespasianus 

Dönemi’nde inşa edilmiş olabileceği tespitini yapmışlardır
174

. Saptamaları doğru olabilir zira 

2016 yılında bölgedeki araştırmacılardan In-Yong Song, kentteki hamam yapısının yanında 

üzerinde Yunanca yazıt bulunan L biçimli kireçtaşı bir blok keşfetmiştir. Yazıt hamamın MS 

73 yılında kapsamlı bir onarım geçirdiği ve imparator Vespasianus ile oğulları Titus ve 

Domitianus’a ithaf edildiği bilgisini vermektedir
175
. Su kemerlerinin ve üzerinden geçen 

kanalların temel amacının hamam ve çeşme yapılarına su sağlaması için inşa edildiği veya 

onarıldığı göz önüne alındığında
176

, su yolu ve kemerinin Vespasianus Devri’nde hamam 

yapısıyla birlikte onarılması son derece olası görülmektedir. Hamam yazıtının bulunduğu 

araştırmayı yürüten N.P. Milner, kanal ve kemerin inşa tekniğinin Delikkemer ile benzer 

                                                           
173

 Stenton – Coulton 1986, 19. 
174

 Stenton – Coulton 1986, 43. 
175

 Milner 2016, 95-97. 
176

 Farrington 1995, 54. 
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olduğunu belirtmiş ve söz konusu kemeri inşa eden mühendislerin daha sonra Oinoanda’daki 

su kemerini revize etmiş olabileceğini belirtmiştir
177

.  

 Su yolu ve kemeri haricinde Oinoanda’da Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen ve Ml 1 

ismi verilen bir hamam bulunmaktadır. Yapı yan yana dizili üç odasıyla sıra tipli hamamlar 

grubuna girmekte olup ortadaki mekânında apsise sahiptir. Ancak gördüğü ağır hasar 

neticesinde yıkıldığı için odaların işlevleri konusunda bilgi sahibi olunamamıştır. Fakat 

duvarları hala ayaktadır ve düzgünce tıraşlanmış polygonal bloklarca örülmüşlerdir (Kat. No. 

6).  

 Kadyanda’da kentin merkez caddesinin güneyinde Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen 

iki evreli ve sekiz odalı bir hamam yapısı bulunmaktadır. İlk beş odanın ilk evreye ait olduğu 

düşünülmektedir. Yazıtında Vespasianus’un kent için ayırmış olduğu paralar ile inşa edildiği 

bilgisi verilmektedir
178

. Oinoanda’daki Ml 1 hamamı gibi yan yana dizilmiş odalarından ötürü 

sıra tipli hamam yapıları grubuna girmektedir. Yapının tamamı henüz ortaya çıkartılmamıştır. 

Ancak girişinin apodyterium – frigidarium bölümünden olduğu bilinmektedir. Bu odaları 

sırasıyla tepidarium ve caldarium takip etmektedir. Dördüncü odanın antrenman alanı olduğu 

düşünülmektedir. Diğer odalar toprak altında kaldığı için işlevleri bilinmemektedir (Kat. No. 

7).  

Olympos’ta Büyük Hamam olarak bilinen ve yarı simetrik plan tipine sahip hamam 

MS 69 yılında onarılmış, MS 79 yılında yeniden inşa edilmiştir. Hamamın duvarları, tuğla ve 

köşeli blokların molozlu harç ile birlikte kullanılmasıyla örülmüştür. Kuzey ve güney 

cephesinde beşik tonoz ve kubbelerin oluşturduğu açıklar görülmektedir. Merkezinde ise 

pencere ve nişler bulunur. 2020 yılı Temmuz ayında ören yeri ziyaret edilmiş ve hamamın içi 

ile etrafının yer yer birkaç metreye ulaşan sarmaşık ve ağaçlar ile çevrelendiği, zeminin su 

dolduğu görülmüştür. Kazı ekibinin çalışma programında olmadığı için yakın dönemde 
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 Milner 2016, 111. 
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hamamın kazılmayacağı bilgisi verilmiştir. Bu nedenle yapıyla ilgili arkeolojik yorumlama 

yapmak güçtür (Kat. No. 8). 

 Lykia eyaletinin başkenti Patara’da dört hamam bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en 

büyüğü ana caddenin son bulduğu Agora kapısının doğusunda olan ve kronolojisi hakkında 

yoğun tartışmaların yapıldığı Nero/Vespasianus hamamıdır. Tartışmanın nedeni kapı lentosu 

üzerinde bulunan yazıtın 2-5. satırlarının kazınmış olması ve ilk satırında Vespasianus’un 

isminin bulunmasıdır. S. Şahin, Vespasianus’un imparator olduktan sonra, unvanlarının hatalı 

biçimde taş üstüne kazındığını, bu hatanın Vespasianus tarafından fark edilerek düzelttirdiğini 

ifade etmiştir
179
. Diğer yandan W. Eck yazıtın üzerinde Nero’nun isminin bulunduğunu ancak 

damnatio memoriae kararından sonra isminin silindiğini, yerine yeni imparator 

Vespasianus’un eklendiğini iddia etmektedir
180

. Sonuç ne olursa olsun yapının imparator 

Vespasianus Dönemi’nde inşa edilmediği kabul görmektedir. Esasında yakın döneme değin 

söz konusu hamamın Nero Devri’nde inşa edildiği düşünülüyordu. Ancak 2016 yılında M. 

Koçak ve S. Erkoç mevcut arkeolojik kalıntılar üzerinden yaptıkları değerlendirmede 

hamamda Nero Dönemi öncesine ait bir mekân tespit etmişlerdir
181

. Yani hamamın Nero’dan 

da önce mevcut olduğu ve önce onun döneminde sonra da Vespasianus Dönemi’nde 

genişletildiği sonucuna ulaşılmıştır
182

. Son haliyle 1000 m
2
’lik bir alanı kaplamakta olan 

hamam üç odalıdır. Nero Dönemi’ndeki yapı sıra halinde dizili iki odadan oluşmaktaydı. İki 

numaralı oda frigidarium olarak kullanılmaktaydı. Vespasianus Dönemi’nde ise yapıya yeni 

bir frigidarium eklenmiş eski frigidarium, tepidariuma dönüştürülmüştür. Üçüncü oda 

caldariumdur (Kat. No. 9).  

                                                           
179

 Şahin 2008, 1 vd.  
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 Eck 2008, 269 vd.  
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 Koçak – Erkoç 2016, 497-501.  
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 Bu konudaki tartışma ve H. Uzunoğlu’nun önerisi için bkz. Uzunoğlu 2018, 103. 
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 Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen son su yapısı Perge’deki asimetrik planlı Güney 

Hamamdır
183
. Kentin iki büyük hamamından biri olan bu yapı kuzeydoğu-güneybatı 

doğrultusunda yan yana sıralanan odalardan oluşmaktadır. Odaların dizilimi asimetrik olduğu 

için binaya daha sonra IX adı verilen bir mekân eklenmiştir. Böylece yapının kullanım 

zorluğunun önüne geçilmiştir. Yapı halka tipli hamamlar grubuna girmektedir. İki kuleli ve 

güneyde bulunan kent kapısının güney batısında, Hellenistik sur hattının güneyinde yer 

almaktadır. Arkeolojik ve epigrafik veriler hamamın çeşitli safhalara sahip olduğuna işaret 

etmektedir. Fakat arkeolojik olarak hamamın Vespasianus Dönemi’ne tarihlemesi 

yapılamamıştır. Bu nedenle yapı yazıtı ve palaestra’da bulunan diğer yazıtlar keşfedilmeden 

önce hamamın Hadrianus Dönemi’ne ait olduğu düşünülüyordu
184

. Yapının ilk safhasının 

tarihlemesi VII numaralı odada bulunan terminus ante quem kireçtaşı blok üzerindeki Latince 

yazıta göre yapılmıştır. Yazıt yapının Vespasianus’a adandığını belirtmekle birlikte onun 

döneminde yapıldığına dair bilgi vermemektedir. Bu nedenle hamamın daha önce var olduğu 

ve Vespasianus Dönemi’nde genişletildiği düşünülmektedir. Bu düşünce mantıksız değildir 

zira Kadyanda haricinde Lykia – Pamphylia’da Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen 

hamamların tümü onarılmış ve genişletilmiştir (Bkz. Kat. Nos. 6-9). Hamamın Vespasianus 

Dönemi’ne tarihlenen bölümleri hakkında üç yazıt daha bulunmaktadır. Bu yapılarda 

hamamın genişletildiği bilgisini vermektedir. Yazıtlara göre yapıya aleipterion, dodekastylos, 

himatiophylakion ve lakonikum eklenmiştir. Ancak bu eklentilerin hiç biri bulunamamıştır. A. 
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 Özdizbay 2008, 53 ve dn. 73. 
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 Yazıtlar için bkz. IK 54, 71 (No. 55), 86-90 (Nos. 60-61). Yapının arkeolojik tarihlemeleri için bkz. 

Abbasoğlu 1983, 109; Farrington 1995, 170-171 (No. 107); İnan 1990, 347-348, Mitchell – Waelkens 1987, 56. 

Çeşitli evreleri olan Güney Hamamın Vespasianus Dönemi’ne ait olan safhasının arkeolojik olmaktan ziyade 

yazıtlar sayesinde anlaşılması, Küçük Asia’da Vespasianus’a ve seleflerine ait olabilecek fakat başka dönemlere 

tarihlenen yapılar olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Şu ana kadar yaptığımız çalışmada benzer bir 

sorun Aizanoi’daki Zeus Tapınağı’nda tespit edilmiştir (Kat. No. 27). Yapı stil özellikleri ve üzerindeki bina 

yazıtlarına göre MS 126-157 yıllarına tarihlenmiştir. Bkz. Posamentır – Wörrle 2006, 227. Nitekim tapınağın 

tarihlendirilmesi için uzun yıllar çalışan R. Naumann, binanın inşasına imparator Hadrianus Devri’nde 

başlandığını savunmuştur. Bkz. Naumann 1979, 10. Ancak S.R.F. Price, Domitianus Dönemi’ne ait kent 

sikkelerinde söz konusu tapınağın tasvir edildiğini ve binanın Domitianus zamanında yapılmış olabileceğini 

belirtmiştir. Nitekim Price’in haklılığı tapınağa ait arşitrav bloğunun 2006 yılında okunmasıyla ortaya çıkmıştır. 

Tapınak Domitianus Dönemi’ne aittir. Bkz. Price 1982, 196. Bu tespit doğrultusunda Flaviuslar’a ait olan ancak 

başka dönemlere tarihlenen yapıların uzun vadede tespit edilebileceği göz ardı edilmemelidir.  
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Özdizbay, yazıtta bahsedilen lakonikumun hiç olmayabileceğini olsa bile sudatoriuma 

çevrilmiş olabileceğini belirtmiştir (Kat. No. 10). Her ne kadar elimizde arkeolojik bir veri 

olmasa da Lykia’daki hamamların planları konusunda yapacağımız genel bir değerlendirme 

ile Güney Hamamın Vespasianus Dönemi’nde kaç odaya sahip olduğu konusunda fikir 

yürütebiliriz. Lykia genelindeki hamamların en önemli karakteristik özelliği 3-4 odadan 

oluşmalarıdır. Olasılıkla kısıtlı bütçeden kaynaklı olarak büyük değildirler ve genellikle temel 

ihtiyaçları sağlayacak odalara sahiptirler: bunlar frigidarium, tepidarium ve caldariumdur
185

. 

Örnekler arasında Arykanda Büyük Hamamı, Limyra’daki Hamam ve Patara Kuzey Hamamı 

gösterilebilir
186

. Benzer özelliklere sahip hamamlar Vespasianus Dönemi’nde de bulunur. 

Patara’daki Nero/Vespasianus Hamamı birbirine kapılarla bağlı üç odadan oluşmakta olup 

frigidarium, tepidarium ve caldariuma sahiptir
187

 . Aynı durum Perge’de de geçerli olabilir. 

Mevcut yapıya Patara’da olduğu gibi frigidarium eklenmiş olabilir. Böylece genişletilmiş 

yapı temel ihtiyaçların karşılanabileceği bir hamam haline getirilmiş olabilir. 

 Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen su yapılarının genel bir değerlendirmesi yapılacak 

olunursa, Lykia - Pamphylia eyaletindeki yapı faaliyetlerinin Küçük Asia’daki diğer 

eyaletlere göre daha yoğun olduğu görülmektedir. Bu döneme tarihlenen 10 su yapısının 9’u 

Lykia – Pamphylia bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum üzerine yoğunlaşan araştırmacılar 

yakın geçmişte söz konusu ilişkiye açıklık getirmeye çalışmışlardır. J.R. Patterson, eyalet 

organizasyonunda yapılan değişiklik ile su faaliyetleri arasındaki ilişkinin paralel olduğunu 

savunmuştur
188

. Patterson’un bu düşüncesi yollar gibi su yapılarının da alt yapı faaliyeti 

olduğunu göz önüne alırsak mantıklı gelmektedir. Zira Lykia bölgesi altyapı faaliyetlerine 

yabancı değildir. Patara antik kentinde kundaklama sonucu çıkan yangın sonrasında gün 

yüzüne çıkartılan Stadiasmus Patarensis yol anıtı imparator Claudius’un eyalet valisi Quintus 
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Veranius aracılığıyla Lykia kentlerini birbirine bağlayan 67 güzergâhı yaptırdığı bilgisini 

vermektedir
189
. Bu doğrultuda Claudius yolları, Vespasianus su yapılarını yaptırtmış/onartmış 

olabilir. Böylece bölgenin ulaşım ve yaşamsal öneme sahip su ihtiyacı karşılanmış 

olmaktadır. 

 C. Schuler, Claudius’tan Titus’a kadar olan dönemde devletin yönetim hakkını 

meşrulaştırmak için bölgede altyapı faaliyetlerine ağırlık vererek propaganda yaptığını 

savunmuştur
190

. Bu düşünce Claudius Dönemi için geçerli olabilir. MS 43 yılında 

Claudius’un Lykia eyaletindeki yol faaliyeti kapsamlı olmasının yanında son derece maliyetli 

olmalıdır. Yazıt, Claudius’un Lykialıları isyandan, kanunsuzluktan ve eşkıyalıktan kurtararak 

düzeni sağladığı bilgisini vermektedir
191
. Romalılar bölgedeki hâkimiyetlerini arttırmak için 

yol faaliyetlerine ağırlık vermiş olabilir. Ancak bu Claudius Dönemi’ni ilgilendiren bir 

meseledir. Onun döneminde yol faaliyetleri üzerinden yapılmış olması mümkün olan bir 

propaganda faaliyetinin sonraki dönemlerde de aynı şekilde devam ettiği anlamına gelmez. 

Her şeyden önce Claudius ile Vespasianus’un devleti yönettiği koşullar birbirinden son derece 

farklıydı
192
. Vespasianus iç savaştan çıkan bir imparatorluğun başına geçmişti. Aşağıdaki 

tablo üzerinden bu konuya açıklık getirmeye çalışacağız. Aşağıdaki tablo Vespasianus 

Dönemi’nde Lykia bölgesinde inşa edilen, genişletilen ve onarılan yapılar hakkında bilgi 

vermektedir. 
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Kent Yapı Onarım/İnşa 

Arykanda Nymphaeum? İnşa? 

Balboura Su Yolu ve Köprüsü İnşa 

Delikkemer (Patara) Su Kemeri Onarım 

Oinoanda Su Yolu ve Su Kemeri Onarım 
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Tablo 6. Vespasianus Dönemi’nde Lykia bölgesinde inşa edilen, genişletilen ve onarılan 

yapılar. 

 

Arykanda’daki çeşmenin yazıta göre tarihlendiğini ancak yazıtın yapı hakkında bilgi 

vermediğini bu nedenle yapının başka bir döneme ait olabileceğini yukarıda belirtmiştik. 

Tablo’da geriye kalan 8 yapıdan yalnızca 2’sinin inşa faaliyeti olduğu açıkça görülmektedir. 

Bütün yapılar geçmişte yapılmış olup onarılmış ya da genişletilmiştir. Balboura’daki inşa 

faaliyetinde su kaynağından kente kadar eğimli bir arazi üzerine ihtiyaç duyulduğunda kabaca 

örülen destek duvarları ile taşınarak kente ulaşmıştır. Kadyanda’daki hamam halkın temel 

ihtiyaçlarını karşıladığı küçük bir yapıdır. Sonraki dönemlerde genişletilmesi (Kat. No. 7) 

ihtiyaçları karşılamada yetersiz olduğuna işaret etmektedir
193

. Oinoanda’daki su yolu, kemeri 

ve hamam mevcut yapılardır. Su yolu engebeli araziden geçmiş ayrıca yol açmak için kimi 

zaman kayalar delinmiştir. Ancak tüm bu çalışma tek bir kanal için yapılmıştır. Dahası masraf 

çıkartması olası olan bir mühendislikten kaçınmak için yol uzatılmıştır
194

. Hamam zaten 

vardır ve onarılmıştır. Delikkemer’deki su kemeri Claudius Devri’nde yapılmış ancak sonra 

yıkılmıştır. Vespasianus Dönemi’nde mevcut yapı onarılmakla birlikte kanal sayısı üç sıra 

pişmiş toprak künk ile desteklenmiştir. Olympos’taki hamam önce onarım görmüş sonra 

yeniden inşa edilmiştir. Yeni yapı eskisinden daha büyüktür
195
. Patara’daki Nero/Vespasianus 
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 Normalde imparatorun isminin geçtiği bir hamamın büyük olması beklenebilir. Alexandreia ve Antiokheia 
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Oinoanda Hamam Onarım 

Kadyanda Hamam İnşa 

Olympos Hamam Onarım ve İnşa 

Patara Hamam İnşa: Mevcut yapının genişletilmesi 

Perge Hamam İnşa: Mevcut yapının genişletilmesi 
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Hamamı Vespasianus Devri’nde yeni bir frigidarium eklenerek genişletilmiştir. Perge’de 

Güney Hamamın Vespasianus Dönemi’nde genişletildiği bilinmektedir. Yapı Hadrianus ve 

sonrasında yeniden genişletilmiştir. Kazılar sırasında Vespasianus Devri’nden sonraki 

dönemlere ait yüksek kalitede mermer plakaların yanı sıra heykeller açığa çıkartılmıştır (Kat. 

No. 10). Şu ana kadar Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen hamamların hiç birinde yüksek 

kalitede mermer kaplama ve heykele rastlanmamıştır. Yapılarda görsellikten ziyade işleve 

önem verilmiştir. 

Yukarıdaki veriler ışığında Lykia - Pamphylia eyaletinde Vespasianus Dönemi’nde 

yürütülen yapı faaliyetlerini önemsemekle birlikte propaganda yürütüldüğü kanaatinde 

değiliz. Bu döneme yapılar ne anıtsaldır, ne yenidir, ne yüksek kaliteye sahiptir, ne de yüksek 

mühendislik içerirler. Halbuki imparatorluğun Vespasianus’tan önceki ve sonraki 

dönemlerine göz attığımızda, devletin kimi zaman görkemli yapılar inşa etmek bir yana 

egemenliğini haykırırcasına kurduğu yeni kentleri görürüz
196

. Örneğin Domitianus 

Dönemi’nde Ephesos’ta inşa edilen Liman Hamam – Gymnasium kompleksi devasa boyutu 

ve yüksek kalitede mimari malzemenin ve heykeltıraşlık eserlerinin yer aldığı imparator 

salonu ile öne çıkmaktadır. (Kat. No. 32). Perge’de, kentin en iyi korunmuş yapılarından biri 

olan devasa Güney Hamam kompleksi, içerisinde Vespasianus’un olduğu çeşitli evreleri 

içermekle birlikte, Antoninuslar Devri’nde, Antoninus Pius’un bağışladığı yapı malzemeleri 

ile kapsamlı bir değişikliğe uğramıştır
197
. Yapının içi yüksek kalitede mermer plaka ile 

kaplanmış olup kazılar sırasında birçok mermer heykel ortaya çıkartılmıştır. Severuslar 

Dönemi’nde ise yapı iyice genişletilmiş ve palaestranın doğusuna anıtsal bir propylon 

eklenerek hamama giriş buradan sağlanmaya başlanmıştır. Ayrıca hamamın doğusu boyunca 
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  Augustus’un Germania’da bulunan Waldgirmes’te temelinden kurduğu kentle ilgili detaylar için bkz. Eck 
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yükseltilen duvarın önüne F2 adı verilen bir çeşme inşa edilmiştir
198

 (Kat. No. 10). 

Arkeolojik verinin işaret ettiği esas nokta Vespasianus Devri’nde bu türden görkemli su 

yapılarına rastlanmamış olmasıdır.  

Dikkati çeken bir başka nokta ise su yapılarının diğer eyaletlere kıyasla neden Lykia – 

Pamphylia eyaletinde yoğunlaşmış olduğudur. Geçmişte bu soruya kimi araştırmacılar da 

cevap aramıştır. Söz konusu araştırmacılar arasında bulunan M. Oktan, Vespasianus’un en 

önemli destekçisi ve Syria valisi C. Licinius Mucianus’un Lykia’da bağlantıları olduğunu, bu 

doğrultuda kent sakinlerinin taleplerini onun aracılığıyla imparatora iletmiş olabileceğini 

belirtmiştir
199

. H. Uzunoğlu ise eyaletlerde yaşayan soyluların valiler ile kurdukları dostane 

ilişkilere dayanarak hem kentlerine hem kendilerine çıkar sağladıklarını ifade etmiştir
200
. İki 

araştırmacının düşünceleri gerçeği yansıtıyor olabilir zira imparatorun eyaletlerde doğrudan 

finansmanı olduğu veya kendisine adanan yapılar esasında kimi zaman imparatorun da 

bilgilendirildiği, talep – onay üzerine kurulu basit bir bürokrasi ile gerçekleşmektedir
201

. Bu 

doğrultuda yapı faaliyetlerinin diğer eyaletlere göre daha yoğun olmasının nedeni Lykia 

bölgesinin sadakati nedeniyle ödüllendirilmesi olabilir. Tacitus, Vitellius’un ölümü savaşı 

sona erdirdi ama barışı getirmedi
202

 diyerek Vespasianus Dönemi’ndeki iç huzursuzluğa 

işaret etmektedir. Germania’da, Balkanlar’da, Iudaea’da, Afrika’da ve Britannia’da çeşitli 

isyanlar çıkmış, eski savaşlar devam etmiştir
203

. Bunlar içerisinde Germania’daki isyanın özel 

bir önemi vardır çünkü devrik imparator Vitellius’un ordusunun önemli bir bölümü olan sekiz 

kohortluk bölümünü barındırmaktadır. Bedriacum Muharebesi’nden sonra Ren’e gönderilen 

birlikler Vespasianus’a gönülsüzce sadakat yemini etmişlerdir. Bu nedenle Batavia boyunun 

lideri ve Roma vatandaşlığı verilen Iulius Civilis isyana kalkıştığında ona katılmakta tereddüt 
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göstermemiş, Imperium Galliarum adına yemin etmişlerdir
204

. Lykia, sorun çıkaran eyaletler 

arasında değildir. Vespasianus’un liderliğini baştan itibaren kabul etmekle kalmamış onun 

adına oyunlar düzenlemişlerdir. Oinoanda’da bulunan bir yazıt eski Sicilya prokuratoru C. 

Iulius Demosthenes’i Vespasianeia oyunlarının agonothetesi olduğu bilgisini vermektedir
205

. 

Vespasianus tarafından neokoros verilen Perge’de imparator adına Artemisia Vespasianeia 

oyunları düzenlenmiştir
206

. İmparator kendisini destekleyen halkın ihtiyaçlarına kayıtsız 

kalmadan lakin mevcut ekonomik koşulları da göz önüne alarak onlara yardım etmiş olabilir. 

Elbette bu yardım R. Macmullen’in belirttiği gibi Roma’dan para gönderilmesinden ziyade 

vergilerin hafifletilmesi, ertelenmesi veya kentten gelen doğrudan talep doğrultusunda 

imparatorun kent zenginlerini teşvik etmesi yoluyla gerçekleşmiş olmalıdır
207

. Su yapılarının 

diğer eyaletlere kıyasla Lykia eyaletinde daha yoğun olması önemli bir gösterge olmakla 

birlikte olduğundan fazla anlam yüklenmemelidir. Görüldüğü kadarıyla su yapıları kent 

sakinleriyle kurulan ilişkiler ve eyaletin imparatorlarına olan bağlılığı neticesinde bilinçli 

olarak yapılmış ancak ekonomik koşullardan ötürü kısıtlı tutulmuştur. 

3.1.2.2. Dini Yapılar 

 Çalışma dâhilinde Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen üç dini yapı bulunmaktadır. 

(Kat. Nos. 11-16-17). Bunlardan ilki Lykia – Pamphylia kenti olan Kadyanda’da (Kat. No. 

11), diğer ikisi Kilikia’da Kestros ve Lamos kentlerinde bulunmaktadır (Kat. Nos. 16-17). 

Çalışma dâhilinde değerlendirilen üç yapının ortak noktası ağır hasar görmüş olmaları, 

dolayısıyla arkeolojik verinin son derece kısıtlı olmasıdır. Yapıların tarihlemeleri 

üzerlerindeki yazıtlara göre yapılmıştır.   

 Kadyanda antik kenti, Fethiye’ye 24 km uzaklıkta olup, Tekirlik adı verilen bölgeye 

hâkim bir tepenin kuzeybatı yamacına kurulmuştur. Yamaç bazı kesimlerinde geçit 
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vermeyecek kadar diktir. Ören yeri günümüzde orman mülkiyetindeki araziler üzerinde yer 

aldığından çam ve maki niteliğindeki ağaçlarla kaplıdır. Bu bitki örtüsü yalnızca kenti 

örtmekle kalmamış bazı yerlerde mimari kalıntıların siluetini tamamen ortadan kaldırmıştır
208

.  

Kentin ana caddesinin kuzeyinde ve ortasına doğru Vespasianus’a adanmış bir tapınak 

bulunmaktadır. Yapı, temenos duvarının bir bölümü, altyapısı, basamakları ve birkaç mimari 

elemanı dışında tamamen yok olmuştur. Tapınağın ölçüleri belirsizdir. C. Bayburtluoğlu 

yapının kalıntılarından yola çıkarak hexastylos planlı olabileceğini belirtmişse de söz konusu 

durum kesinlik kazanmamıştır
209

. Tapınak, yapıya ait olduğu düşünülen bir arşitrav bloğuna 

göre tarihlenmiştir. Ancak bunun yapıya ait olup olmadığı kesinlik kazanmamıştır. Yazıt çok 

tahrip olduğu için okunamamıştır
210

. Bölgede herhangi bir çalışma yapılmadığı için bilgiler 

sınırlıdır. Ancak yazıt tapınağa ait olmasa bile bölgede Vespasianus Dönemi’ne ait olan ve şu 

anda bilinmeyen bir yapı olduğuna işaret etmektedir.  

  Vespasianus Dönemi’ne tarihlemesi yapılan diğer iki tapınak Kilikia eyaletinde 

bulunmaktadır. Kestros’da, agorada karşılıklı olarak yerleştirilen iki tapınaktan bir tanesi 

Vespasianus Dönemi’nde tarihlenmiştir. Üzerindeki yazıttan, yapının Kestros halkı tarafından 

Vespasianus’a ithaf edildiği anlaşılmaktadır
211

. Kuzey-güney yönünde inşa edilen ve girişi 

kuzeyden olan tapınak ana kaya üzerine inşa edilmiştir. Dikdörtgen biçimli bir naos ve 

pronaostan oluşmaktadır. Naosun üç kenarında imparatorlar Vespasianus, Titus, Nerva, 

Traianus ve Hadrianus ile birlikte Hadrianus’un eşi Sabinus’un heykel kaideleri bulunmuştur. 

Söz konusu kaideler arasında Hadrianus ve Traianus haricinde kalanlar defineciler tarafından 

sökülerek tahrip edilmiştir
212

. Tapınağı değerlendiren S.R.F. Price, naosun birden fazla 

imparator heykeli barındırmasından yola çıkarak tapınağın yalnızca Vespasianus’a 
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adanmaktan ziyade imparatorluk tapınağı olabileceği yorumunu yapmıştır
213

. Nitekim sonraki 

yıllarda tapınağın Vespasianus’un haleflerine de hizmet ettiği ve bu doğrultuda anta duvarı ile 

pronaosunun genişletildiği tespit edilmiştir
214

.   

 Vespasianus’a tarihlenen son dini yapı Kilikia’nın Lamos kentinde olup yapının ne 

olduğu akademik olarak tartışılmaktadır. Lamos ören yeri, Kadyanda’da olduğu gibi ağaçlar 

ile çevrelenmiş ve mimari kalıntıların önemli bir bölümü bitki örtüsünce yutulmuştur. Kentin 

doğusundaki tepenin batısında ve yolun güneyinde, iki tepe arasında kalan düzlükte ağır hasar 

görmüş ve üzeri önemli oranda bitki örtüsü ile kaplanmış bir yapı bulunmaktadır. Söz konusu 

yapının niteliği araştırmacıları ikiye bölmüştür. Geçmişte G. Bean ve T. Mitford, yakın 

dönemde ise S.R.F. Price ve B. Söğüt yapının tapınak olduğunu öne sürmüşlerdir (Kat. No. 

17). Söğüt’ün tanımlamasına göre girişi güney-batıdan olan yapı 9.65 x5.90 m. ölçülerinde 

küçük bir yapı olup, Kestros’da olduğu gibi definecilerin dikkatini çekmiş ve hasar 

görmüştür. Güneydeki anta duvarında bulunan sütun kaidesi üzerine düzensiz taşlarca örülen 

bir başka duvar, yapının giriş yönüne paralel bir duvar ile birleşmektedir. Bu da yapının 

Flaviuslardan sonra farklı amaçlar için kullanıldığına işaret etmektedir (Kat. No. 17). Yapının 

planı belirsiz olmakla birlikte, Septimius Severus Dönemi’ne ait bir şehir sikkesi üzerinde 

tasvir edilen tapınak betimlemesi göz önüne alınarak yapının prostylos olabileceği 

önerilmiştir
215

. Yapının Vespasianus Dönemi’ne ait bir tapınak olduğunu savunan 

araştırmacılar, buna kanıt olarak teras duvarı üzerinde iki parça halinde bulunan yazıtlı 

kireçtaşı bloğu göstermektedirler. Yazıtta adamayı dönemin propraetoru L. Octaviaus 

Memor’un başta Vespasianus olmak üzere oğulları Titus ve Domitianus’a ithaf ettiği bilgisi 

verilmektedir
216

. Ancak yazıtta hangi yapının ithaf edildiği belirsizdir. Nitekim Townsend ve 

Hoff’un en önemli iddiaları da budur. Dahası yazıtın yer aldığı bloğun stylobatın ön kenarını 
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keserek iki yönde de ilerleyen devşirme duvarda bulunduğunu belirtmişlerdir
217

.  Yapı ile 

aynı terasta yaklaşık 15 metre ötede benzer formda bir tapınak mezar olduğunu bu nedenle 

yapının iddia edildiği gibi tapınak olmaktan ziyade tapınak formunda bir mezar olabileceği 

sonucuna varmışlardır
218

. Buradaki temel sorun yapının özellikle defineciler tarafından 

tanımlanamayacak denli ağır hasar görmesi ve zaman içerisinde bitki örtüsü ile 

kapanmasından kaynaklanmaktadır. Öne çıkan birkaç nokta yapının tapınak olmayabileceğine 

işaret etmektedir. Bunlardan ilki ve en önemlisi, yapının tarihlendiği yazıtın devşirme duvarda 

blok olarak kullanılmasıdır. Benzer bir örnek Arykanda’daki çeşme yapısında da tespit 

edilmiştir. Çeşme yapısı önünde bulunan devşirme bloğa göre Vespasianus Dönemi’ne 

tarihlenmiştir. Ancak yazıtta çeşmeye dair bir ibareye rastlanmamıştır (Kat. No. 2). İkincisi 

ise yakın mesafede benzer formda başka bir yapının bulunmasıdır. Tapınak olduğu öne 

sürülen yapının konumu da önemlidir. Örneğin Kadyanda’daki tapınak kentin ana caddesinde, 

Kestros’daki tapınak ise agoradadır. Lamos’ta ise şehir planı hazırlanmadığı için yapının tam 

olarak kentin neresinde konumlandığı belirsizdir.  Şu ana kadar yapılan çalışmalar yapının 

akropolise yakın olduğuna işaret etmektedir
219

. İmparatoru, haleflerini ve Roma’yı temsil 

eden bir tapınağın mezarlığa yakın konumlanması olası görünmemektedir. Tüm bunlara 

karşın duvarda bulunan yazıt önemlidir ve kentte Vespasianus Dönemi’ne ait başka bir 

yapının olduğuna işaret etmektedir.   

 Bu döneme tarihlenen tapınaklar değerlendirilecek olunursa, Lamos haricinde iki 

tapınak bulunmaktadır. Kadyanda’daki tapınak kentin ana caddesinin ortasındadır. 

Kestros’daki tapınak Agoradadır. İmparatora boyun eğmenin, onurlandırmanın ve 

minnettarlığın göstergesi olan tapınakların halkın yoğun olduğu yerlere dikilmesi, Augustus 

Dönemi ile birlikte keskin bir değişime uğrayan hükümdar kültünün onun ölümünden sonra 
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da devam ettiğine işaret etmektedir
220

. Ancak Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen tapınakların 

iki tane ile sınırlı olmasının yanında, Kadyanda ve Kestros gibi küçük kentlerde olması, diğer 

eyaletlerde ve kentlerde imparatora ait tapınaklar var mıydı ve varsa henüz ortaya çıkartılmadı 

mı sorularına neden olmaktadır. Buradaki en önemli nokta eyalet başkentleri gibi dönem 

açısından kozmopolit ve yoğun nüfuslu olabilecek kentlerde Vespasianus Dönemi’ne 

tarihlenen bir tapınağa rastlanmayışıdır. Hâlbuki halefi Domitianus Dönemi’nde Asia 

eyaletinin başkenti Ephesos’ta imparatora adanmış 24x34 m. boyutlarında pseudo-dipteros bir 

tapınak bulunmaktadır
221

. Tabii ki bu bilgilerden yola çıkarak imparatorun saygı görmediği 

anlamını çıkarmak son derece riskli ve yüksek olasılıkla gerçekten uzak bir yorum olacaktır. 

Lakin Küçük Asia’da onun dönemine tarihlenen yalnızca iki tapınağın bulunması 

düşündürücüdür. Çalışma kapsamında Asia, Bithynia – Pontus, Galatia ve Kappadokia 

eyaletlerinde Vespasianus Devri’ne tarihlenen bir tapınağa rastlanmamıştır. İki eyalet 

haricinde tapınağa rastlanmayışı Vespasianus’un kısa süre hüküm sürmesi ve dönemin 

koşullarıyla ilişkili olabilir. Örneğin Augustus Dönemi’nde Ephesos’a bakıldığında, 

imparatorun kent mekânı üzerindeki etkisi belirgin biçimde hissedilir. Üst meydanın tümü 

onun egemenliği sırasında yeniden tasarlanmış, Prytaneion ve meclis binasının tam ortasında 

Iulius Caesar ve Tanrıça Roma Tapınağı dikilmiştir
222

. Benzer bir durum Vespasianus 

Dönemi’nde görülmez. Bunun nedeni devletin o anki istikrarsız durumuyla, Vespasianus’un 

kısa süreli hükümdarlığıyla ve farklı öncelikleri olmasıyla ilişkili olabilir.  

3.1.2.3. Kent Kapıları 

 Çalışma kapsamında kent kapıları olarak bahsedilen yapılar modern literatürde Tak 

olarak kabul görmüş olup kendi içerisinde çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Konuyla ilgili genel 
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tipolojik yaklaşım ilk defa 1939 yılında H. Kähler tarafından yapmıştır
223

. Sonraki yıllarda 

yapılan çalışmalarda kent kapıları Tak olarak kabul görmüştür. Örneğin Ksanthos’taki 

Vespasianus Kapısı, Marcius Pricus Takı olarak da bilinmektedir
224
. 2009 yılında Anadolu’da 

Roma Dönemi Takları ve Tak Biçimli Kent Kapıları doktora tezi ile H.M. Özgen söz konusu 

yapıları ayrıma giderek çalışmıştır. Bu doğrultuda Özgen literatüre Tak olarak geçen yapıları, 

kent kapısı niteliğindekiler (surlarla birleşik ve kente giriş niteliğinde bağımsız 

konumlananlar), kent içinde ve dışında konumlananlar olarak sınıflandırmıştır
225

. 1939 

yılından günümüze değin yapılan tüm tipolojik çalışmalara Tak olarak tanımlanan zafer 

takları ve kent kapıları iç içe geçmiş ve bir bütün olarak incelenmiştir. Ancak Küçük Asia’da 

Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen kent kapıları emperyalist propagandanın belirgin olarak 

yapıldığı Roma’daki Titus Takı
226
, Benevento’daki Traianus Takı

227
, Roma’daki

228
 ve Lepcis 

Magna’daki Septimius Severus Takı
229

 gibi olmaktan ziyade surlar ile bütünleşmiş sade geçiş 

yapılarıdır.  Bu döneme tarihlenen dört kent kapısının ilki Lykia – Pamphylia eyaletindeki 

Ksanthos’ta diğer üçü Bithynia – Pontus eyaletinin başkenti Nikaia’da bulunmaktadır (Kat. 

Nos. 12, 19-21). Tanımlanamayan Yapı (Yenişehir Kapısı?) haricindeki kapıların 

tarihlemeleri üzerlerindeki yazıta göre yapılmıştır. Ksanthos’taki kapı tek geçişli olup, 

Nikaia’da bulunan İstanbul Kapı, Lefke Kapı ve Tanımlanamayan Yapı (Yenişehir Kapısı?) 

merkezinde büyük ve kanatlarda küçük iki geçişe sahiptir.  

 Ksanthos’ta tahkimat sistemi ile ilişkili güney kapısı olma özelliğini taşıyan tek 

kemerli ve üç evreli geçiş yapısının ikinci safhası Vespasianus Devri’ne tarihlenmektedir. 

Yapı üzerindeki yazıtından ötürü Marcius Priscus Takı olarak da bilinmektedir
230

. Kapı 
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6.28x6.52x1.32m. ölçülerindedir. Ancak Vespasianus Dönemi’ne ait olan bölümü 

1.70x1.30m. ölçülerinde rektagonal ayaklar üzerinde yükselen tek geçişli yalın planlı bir 

taktır. Neredeyse tüm blokları üzerinde insan kaynaklı ve doğal koşullarından ötürü oluşmuş 

tahribat söz konusudur. Kapının ayaklarını oluşturan bloklar kenet ya da dübel gibi bağlayıcı 

yuvalar kullanılmaksızın üst üste yerleştirilmiştir. Yapının ilginç bir özelliği dor düzenli 

olmasına karşın bu tertibin katı kurallarına uymamasıdır. Güney yüzde bulunan friz 

bloklarında triglif-metop bölümleri eşit değildir. Her bir triglif-metop birbirinden farklı 

genişliğe sahiptir
231

. Ayrıca geison blokları ion düzenindedir. Dor mimarisinde sıklıkla 

görülen mutulus plakaları ve guttae bulunmamaktadır. Dor düzeninde ion mimarisine ait 

unsurların kullanımı Hellenistik Dönem Anadolu mimarisinin genel özelliği olup
232

, MS 2. 

yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir
233

.  C. Fellows 1800’lü yıllarda Ksanthos’u ziyaret 

etmiş ve kapının güney cephesinin kemer kilit hizasının üzerinde Apollon, Artemis ve 

Leto’yu tasvir eden kabartmalar gördüğünü belirtmiştir. Söz konusu kabartmalardan yalnızca 

ağır hasar görmüş Artemis
234

 günümüze kadar ulaşmış olmakla birlikte şu anda British 

Museum’dadır
235

. Ağır hasar gören Apollon ve Leto kabartmalarının restitüsyon önerileri C. 

Fellows’un ekibinde bulunan M.R. Hawkins tarafından yapılmıştır
236

.  

 Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen diğer üç kapı Bityhnia – Pontus eyaletinin başkenti 

Nikaia’da bulunmaktadır. Kentin doğu girişinde, ismini Lefke yönüne baktığı için alan ve 

doğu-batı doğrultulu ana aksın doğu başında, çok evreli surlar arasında orta kapı olarak 

konumlanan Lefke Kapısı bulunmaktadır. Büyük ölçüde dolgu toprağın altına gömülmüş ve 

geç dönem eklentileri arasında kalan yapının ilk evresi traverten malzemesi ile kolayca ayırt 

edilebilmektedir. Kapı merkezinde bulunan kemerli bir geçişe ve her iki yanında söve ve lento 

                                                           
231

 Kökmen-Seyirci 2017, 188-189. 
232

 Mitchell – Waelkens 1987, 43; Gider-Büyüközer 2013, 327.  
233

 Kökmen-Seyirci 2017, 191.  
234

 Fellows 1840, 176. 
235

 Kökmen-Seyirci 2017, 190. 
236

 Kökmen-Seyirci 2017, 190; Kökmen-Seyirci, M.R. Hawkins’i yaptığı restitüsyon önerisinin gerçek ile 

uyuşmadığını belirtmektedir.   



61 

 

formunda daha küçük geçişe sahiptir. Kanatlarda bulunan geçişlerin üzerinde pilaster ile 

çevrelenen ve merkezdeki kemerin hizasına yaklaşan iki niş bulunmaktadır. Merkez kemerin 

üst hizasında saçaklık başlar ve iki fascialı bir arşitrav üzerinde friz ve en üstte diş kesimli 

korniş ile sonlanmaktadır (Kat. No. 19).  

 Lefke Kapı’nın yer aldığı aksın kuzeyinde aynı özelliklere sahip ve ismini İstanbul 

yönüne baktığı için alan İstanbul Kapısı bulunmaktadır. Söz konusu kapı, Lefke Kapısı gibi 

çok evreli surlar arasında orta kapı olarak konumlanmıştır. Büyük ölçüde toprak altına 

gömülmüş ve kanatlardaki girişleri büyük bloklar ile tıkanmıştır. Bu nedenle tek geçiş noktası 

merkezde bulunan kemerli bölümden sağlanabilmiştir (Kat. No. 20). Lefke Kapısı ile aynı 

özelliklere sahiptir. 

 Nikaia’nın doğu girişinde, Lefke yönüne doğru Bizans Dönemi şehir surlarında 

devşirme blok olarak kullanım görmüş yaklaşık 8 metre uzunluğunda mermer bir arşitrav 

bloğuna rastlanılmıştır. Söz konusu mimari eleman kentte Flaviuslar Dönemi’nde anıtsal bir 

yapı inşa edildiğine ve imparatorluk ailesinin üyelerine adandığını göstermektedir. Üzerindeki 

Yunanca yazıt hasarlı olup M. Adak tarafından tamamlanmıştır. Adak, bloğun boyut olarak, 

Lefke ve İstanbul Kapılarına yakın olması nedeniyle, arşitravın bir onur takına ya da anıtsal 

bir kapıya (Yenişehir Kapısı) ait olabileceğini belirtmiştir. Söz konusu arşitrav bloğu 

haricinde yapıya dair hiçbir mimari elemana rastlanmamıştır (Kat. No. 21).  

 Yukarıda bahsedilen geçiş yapılarının ortak özelliklerini göz önüne alacak olursak, 

kapıların hiç birinde attika bulunmamaktadır. Ancak bu durum Vespasianus Devri’ne özgü 

değildir. Zira Küçük Asia’da attika kullanımına Ephesos Mazeus Mithridates Kapısı haricinde 

henüz rastlanmamıştır
237

. Flaviuslar’dan sonra inşa edilen Attaleia Hadrianus Kapısı
238

, 
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Diokaesareia Kent Kapısı
239

 ve Pisidia Antiokheiası Batı Kapısı
240

 attikasız yapılara örnek 

verilebilir. Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen kapıların diğer bir ortak özelliği sade 

olmalarıdır. Ksanthos’taki kapının kemer kilit hizasındaki Apollon, Artemis ve Leto 

kabartmaları haricinde herhangi bir süsleme öğesine rastlanmamıştır. Bu durum sadece 

Vespasianus ile ilgili değildir. Sonraki dönemlerde de sade taklara rastlanır. Patara’daki 

Mettius Modestus Takı
241

 ve Pisidia’daki Ariassos Takı
242

 da sadedir. Görünen o ki Küçük 

Asia’da Vespasianus Dönemi’nde inşa edilen kent kapılarında ya da taklarda görsellikten 

ziyade işleve önem verilmiştir. Öyle ki kapılar sonraki yıllarda da giriş-çıkış için kullanılmaya 

devam edilmiş ve imparatorun kapılara kazınan ismi kent ahalisince ve yabancılarca yüzlerce 

yıl görülmüştür.  

3.1.2.4. Köprü(ler)  

 Çalışmamız kapsamında Vespasianus’a tarihlenen tek köprü yapısı Kalykadnos’ta 

bulunmaktadır (Kat. No. 15). Lakin bu durumu kabullenmek güçtür zira elimizdeki arkeolojik 

verinin yalnızca 1 adet ile sınırlı olması
243
, Vespasianus Dönemi’nde izlenen siyaset ve 

köprülerin bir parçası olan yoğun yol faaliyetleri ile çelişmektedir.  

 Köprüler stratejik önemi bulunan, iki yakayı birbirine bağlamakla birlikte askeri 

önemi olan yapılardır
244

. Bulundukları konuma göre inşa tarihinden yüzlerce hatta binlerce yıl 

sonra dahi kullanılabilirler. Dönemin koşullarına uyum sağlaması amacıyla yenilenebilir ve 

genişletilebilirler. Aynı zamanda askeri gerekçelerle yapıldığı gibi aynı nedenlerle yıkılması 

gerekebilir. Kalykadnos’taki köprü bu durumunun önemli bir örneğidir. Osmanlı Devleti 

Karamanoğulları ile savaşırken köprü ortasından kesilmiştir. Daha sonra kısmen onarılmışsa 
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da 1875 yılında temelinden itibaren yeniden inşa edilmiştir. Bu nedenle Vespasianus 

Dönemi’nde inşa edilen köprünün ne yapı malzemesini ne de planı bilinmektedir (Kat. No. 

15).  

 Küçük Asia’da Vespasianus Dönemi’nde izlenen önemli yol faaliyetlerinden yukarıda 

bahsedilmişti (Bkz. Vespasianus, Küçük Asia’daki Yapı Faaliyetleri). Nero Dönemi’nde, 

Armenia üzerindeki kontrol kaybedilmiştir. Yeni kral Parth olup, Romanın doğu sınırını 

tehlikeye sokmuştur. Parthlar yalnızca bölgedeki mevcudiyetleri ile değil aynı zamanda 

Romanın iç işlerine karışarak sahte bir Nero’nun ortaya çıkmasına ön ayak olmuşlardır
245

. 

Vespasianus yüksek olasılıkla bölgeyi güvenlik altına almak ve haleflerinin gelecekte 

Parthlarla yaşanması mümkün olan bir sürtüşmeyi öngörerek bölgeye önemli miktarda askeri 

birlik göndermiştir. XVI Flavia Firma Satala’ya ve XII Fulminata lejyonları Melitene’ye 

konuşlanmıştır
246

. Melitene’nin güneyinde Zeugma’da X Fretensis’in yerini alan IIII Scythica 

lejyonu yer almaktadır
247

. Kappadokia ve Armenia bölgelerinde lejyonlara destek olması için 

11.500 auxilia birliği gönderilmiştir
248

. Syria bölgesinde dört lejyon
249

 ve buna ek olarak 

13.500 auxilia bulunmaktadır
250

. Kısaca belirtmek gerekirse Vespasianus Dönemi’nde Kilikia 

ile bağlantısı olan bölgelerde 25.000’den fazla askerin konuşlanmasına karşın tek köprünün 

Kalykadnos’ta bulunması pek de olası görünmemektedir. Nitekim T.B. Mitford, 

Kappadokia’nın kuzeyinde kayıt altına aldığı sekiz köprünün Flaviuslar Dönemi’nde yapılmış 

olabileceğini belirtmiştir. Bu köprüler sırasıyla: 
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1. Ziyaret Dere (Tunceli) 

2. Cendere Su (Adıyaman) 

3. Tohma Su Havzası (Malatya’nın Kuzeyi) 

4. Kuru Çay (Malatya’nın Kuzeyi) 

5. Arapgir Çay (Malatya) 

6. Çaltı Çay (Sivas) 

7. Karabudak (Erzincan) 

8. Bağdat Köprüsü’dür (Gümüşhane’nin doğusu)251
.  

Söz konusu köprüler içerisinde Cendere Su, Tohma Su Havzası,  Kuru Çay ve Arapgir Çay’da 

bulunanlar önemlidir.  Zira Cendere Su’daki köprü Vespasianus’un Satala’ya yerleştirdiği 

XVI Flavia Firma lejyonu tarafından MS 200 yılında onarılmıştır. Günümüzde ağır 

vasıtalarca kullanılan köprünün
252

 ilk evresinin aynı lejyon tarafından Vespasianus 

Dönemi’nde inşa edilmiş olması ve Septimius Severus Devri’nde onarılması son derece 

mümkündür. Nitekim XVI Flavia Firma’nın konuşlandığı Satala’ya giden yolun Neocaesarea 

– Nicopolis – Satala ayağı prokonsül G. Pompeius Collega tarafından yaptırılmış ve imparator 

Vespasianus ile oğulları Titus ve Domitianus’a ithaf edilmiştir
253
. Aynı yol imparator 

Domitianus Dönemi’nde onarılmıştır
254

 Tohma Su Havzası,  Kuru Çay ve Arapgir Çay’da 

bulunan köprüler ise Melitene’ye konuşlanmış XII Fulminata lejyonununa yakın 

bulunmaktadır. Caesarea’dan Melitene’ye giden yol imparator propraetor A. Caesennius 

Gallus tarafından yaptırılarak imparator Titus ve kardeşi Domitianus’a ithaf edilmiştir
255

. 
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Kalykadnos Köprüsünün yakınlarında bulunan Olba – Diocaesarea yolu Vespasianus 

Dönemi’nde inşa edilmiştir
256

.  

 Çağdaş araştırmacıların yüksek olasılıkla karşılaştıkları en büyük sorun, stratejik 

öneme sahip olan köprülerin zaman içerisinde onarılıp/değiştirilmeleri ve bu doğrultuda 

orijinal yapıya ait verilerin kaybolmasıdır. Ancak yol faaliyetinin bir parçası olmaları 

nedeniyle tarihlenemeyen köprülerin yollar ile aynı zamanda yapılmış olabileceklerini göz 

önüne almak gerekir. Konunun Vespasianus Dönemi ile olan ilişkisine gelinecek olunursa, 

onun zamanında imparatorluğun doğu sınırına 25.000’den fazla askerin gönderilmesi, yoğun 

yol faaliyetlerine karşın yalnızca tek bir köprüye rastlanması pek olası görünmemektedir. Bu 

doğrultuda ağır tahribata uğradıkları için ilk evresi bilinmeyen köprüler de yol faaliyetleri 

sırasında yapılmış olmalıdır. Gelecekte yapılacak olan çalışmalar ile Vespasianus ve diğer aile 

üyelerine ait köprü sayıları yalnızca doğu sınırında değil, Küçük Asia’nın diğer eyaletlerinde 

de ortaya çıkarılabilir. 
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Harita 2. Flaviuslar Devri’nde Küçük Asia’da Yürütülen Yol Faaliyetleri 

3.1.2.5. Tanımsız Yapılar ve Side’deki Anıt 

  Letoon ve Pessinus’ta Vespasianus’a tarihlenen ancak ne olduğu belirsiz iki yapı 

yazıtına rastlanmıştır. (Kat. Nos. 13, 18). Söz konusu yazıt ağır tahribata uğramış olduğu için 

içeriği hakkındaki bilgi son derece kısıtlıdır. Bu nedenle ne söz konusu yapının ne olduğu ne 

de inşaat mı yoksa onarım mı olduğu bilinmemektedir (Kat. No. 13). M. Oktan, Letoon’un 

bölgedeki önemli dini merkezlerden biri olduğundan yola çıkarak söz konusu yapının mevcut 

olduğunu ve deprem sonrasında yeniden inşa edilmiş veya onarılmış olabileceğini aynı 

zamanda yapının dini niteliğe sahip olabileceğini belirtmiştir
257

. Ancak yapının mevcut 

durumu göz önüne alındığında şu an için yorum yapmak mümkün görünmemektedir. Diğer 

yapı Pessinus’tadır. Fransız arkeolog G. Perrot, Sivrihisar’daki Ermeni mezarlığında 

Vespasianus ve oğullarına ait yazıtlı bir levhaya rastlamıştır. Levha şu anda kayıptır. Bu 

nedenle yapının ne olabileceğiyle ilgili tahmin yapmak şu an için mümkün görünmemektedir 

(Kat. No. 18). 

 Bu bölüme ait son yapı Side antik kentinin merkezinde, Attius Philippus Suru olarak 

adlandırılan Geç Antik Çağ Suru’na bitişik durumda bulunan Vespasianus Anıtı’dır
258

. İlk 

inşa evresinde şu anda yeri saptanamayan bir yerde bulunan anıt yüksek olasılıkla MS 4. 

yüzyılda kapsamlı bir tamir ve değişim geçirerek çeşme haline dönüştürülmüş ve yerinden 

oynatılarak şu anda bulunduğu yere taşınmıştır
259
. Anıt, Ksanthos’taki kent kapısından sonra 

mimari dekorasyona sahip ikinci yapı özelliğini taşımaktadır (Kat. No. 14). Geçmişte yapının 

mimari bezemeleriyle ilgili çeşitli tespitlerde bulunulmuştur
260

. Diğer yandan yapıyla ilgili 

bazı ilginç noktalar bulunmaktadır. Anıt, Küçük Asia’da Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen 

tek işlevsiz yapı olma özelliğine sahiptir. Yapı kataloğundan ve yukarıdaki bölümlerden de 
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anlaşılacağı üzere Vespasianus Dönemi yapılarının genel karakteristiğinin mimari bezemeleri 

kısıtlı tutulmuş hizmet yapıları olduğu açıkça görülmektedir. Side’deki anıt bu dönemde 

izlenen yapı faaliyetleri ile çelişmektedir. Bu nedenle akla neden yapıldığı ve sonraki yıllarda 

neden taşındığı soruları gelmektedir.  

  Küçük Asia’da bulunan kentlerin Roma imparatorluğu ile olan ilişkileri dâhilinde 

birbirleri ile girdikleri çekişmeler hem antik hem modern kaynaklarda sıkça işlenmiş konular 

arasındadır
261

. Bu doğrultuda Lykia – Pamphylia eyaletinin büyük kentlerinden Side ile Perge 

arasında da bir rekabet yaşanmıştır
262

. Side’deki anıtın neden dikildiği söz konusu rekabet 

irdelenerek anlaşılabilir. Lykia eyaletinin en büyük kentlerinden olan Perge’nin Roma ile 

yakın ilişkileri bulunmaktadır. Bu ilişki Vespasianus öncesi, zamanı ve sonrasında hem 

mimari faaliyetlerde
263

 hem de kentte düzenlenen oyunlarda kendisini göstermiş
264

 ve Perge 

Vespasianus Dönemi’nde neokoros unvanına layık görülmüştür
265

. Tacitus, Küçük Asia 

eyaletinde bulunan kentlerin Tiberius Dönemi’nde verilen asylia unvanı için, Roma’ya elçiler 

gönderdiğini ve hem Tiberius’un hem de senatusun huzuruna çıkarak kültün kendi 

topraklarında kurulması için talepte bulunduklarından bahsetmektedir. Söz konusu ayrıcalığa 

sahip olmak isteyenler arasında Ephesos, Magnesia, Aphrodias, Stratonikeia gibi kentler 

bulunmaktadır
266

. Yine Tacitus, kent temsilcilerinin ısrarlarından ötürü Tiberius’un rahatsız 

olduğunu ve bu adamlar köleliğe nasıl da hazırlar! dediğini belirtir
267
. Romalılarla çıkılan 

yolun ödülü o kadar tatmin edici olmalı ki, kent temsilcileri hakarete uğramalarına karşın 
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isteklerinden vazgeçmemiş ve en sonunda Smyrna’ya söz konusu hak tanınmıştır
268

. Yıllar 

sonra, Vespasianus Dönemi’nde içerisinde Perge ve Side’nin bulunduğu kentler bu sefer 

neokorosluk için benzer bir başvuruda bulunmuş olabilirler. Söz konusu başvurunun 

imparatorun bilgisi dâhilinde talep – onay biçiminde gerçekleşmesi Perge’nin dileğinin 

rahatlıkla kabul görmesini sağlamış olabilir. Öyle ki Perge, Vespasianus’a askerleri tarafından 

imparator ilan edilmesinin hemen akabinde henüz iç savaş devam ederken destek vermiş ve 

onun atlı bir heykelini kentin Güney Hamamına diktirmiştir
269

. Nitekim Güney Hamamda 

bulunan ithaf yazıtının Pergelilerin halk ve halk meclisinin aldığı karar doğrultusunda 

Vespasianus’a adandığı bilgisini vermesi, imparatora en başından itibaren bir bütün olarak 

destek verdikleri biçiminde yorumlanabilir
270

. Bu nedenle sadakatlerinin ödüllendirilmesini 

olağan karşılayabiliriz. Side ise benzer bir ayrıcalığa ve onun getirdiği ekonomik imkânlara 

gelecekte kavuşmak adına anıtı diktirmiş olabilir. Nitekim MS 89 yılında neokoros ilan edilen 

Ephesos’un, bu ayrıcalığın hemen ardından yoğun bir yapı faaliyetine sahne olması ünvanın 

kentler için ne kadar önemli olabileceğine işaret etmektedir
271

. Anıtın, Geç Antik Dönem’de 

yerinin değişmesi ise Sidelilerin estetik kaygılarından ötürü olabilir. İşlevsiz yapı kent 

girişindeki duvarın önüne getirilmiş, kapsamlı bir tamir ve dönüşüm geçirerek çeşme haline 

dönüştürülmüştür. Vespasianus’un heykeli sökülmüş, kanatlarda bulunan erkek ve kadın 

heykellerine ise dokunulmamıştır. Zira anıt/çeşmenin kazıları sırasında kanatlardaki heykeller 

bulunmuş ancak yüksek olasılıkla imparatorun yerleştirildiği merkez hücreye ait heykele 

rastlanmamıştır (Kat. No. 14). Vespasianus’un heykelinin neden kaldırıldığı kesin olarak 

bilinmemekle birlikte devletin değişen din anlayışının bu konuda etkili olduğu düşünülebilir. 

Zira Vespasianus, imparatorluğun eski dini olan Paganismi temsil ediyordu. Bu nedenle Geç 
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Antik Çağ’da taşınırken imparatora ait heykel kaldırılmış olabilir. Anıtın dönüşümüyle hem 

yeni bir çeşme yapılmasına ihtiyaç kalmamış hem de eski yapı değerlendirilmiş olabilir.  

3.1.2.6. Değerlendirme 

 Küçük Asia’daki yapı faaliyetlerini değerlendirirken arkeolojik verilerle birlikte 

imparatorluğun o dönemdeki siyasi, askeri ve ekonomik koşullarının da göz önüne alınması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda Vespasianus’un imparator olmasının Küçük Asia için çeşitli 

sonuçları bulunmaktadır. Princepsliğe giden yolda Nero’nun ölümüyle başlayan iç savaş 

imparatorluğu siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal yönde hırpalamıştır. Zira Tacitus konuyla 

ilgili, Vitellius’un ölümü savaşı sona erdirdi ama barışı getirmedi diyerek imparatorluğun 

sorunlarının hala devam ettiğini belirtmektedir
272

.   

 Suetonius, Vespasianus imparator olduğunda devletin ayağa kalkabilmesi için acilen 4 

milyar sestertiusa ihtiyaç duyduğunu yazar
273

. Öyle ki bu rakam antik dönemde bahsedilen en 

büyük miktardır
274

. İmparatorluğun vergi ve ticareti hakkında çalışma yapan K. Hopkins, 

Vespasianus Dönemi’nde devletin yıllık gelirinin tahminen 800 milyon sestertius 

olabileceğini hesaplamıştır
275

. Bu durumda imparatorluk hiç para harcamasa bile toparlanması 

en az 5 yıl sürecektir
276

. Bununla birlikte princepsin önünde ciddi sorunlar bulunmaktadır. İç 

savaş sırasında Nero’nun praefectus praetoriası Nymphidius Sabinus yeni imparator Galba 

adına praetorialara bahşiş sözü vermiş, ancak Galba ödeme yapmayı reddetmiştir
277

. Daha 

sonra başa geçen Vitellius’da askerlere ödemesi gereken parayı bulamamıştır
278

. Tacitus, 

                                                           
272

 Tacitus, Historiae 4.1. 
273

 Suetonius, Vespasianus, 16: quadringenties milies opus esse, ut resp. stare posset. 
274

 Levick 1999, 95. 
275

 Hopkins 1980, 119. 
276

 Levick 1999, 95. 
277

 Cassius Dio, 63.3.  
278

 Tacitus, Historiae, 2.94. 



70 

 

Vitellius’un birliklere ödeme yapmak yerine zaten kısıtlı olan parayı müsrifçe harcadığını 

anlatır
279

. Söz konusu borcu Vespasianus üstlenmiştir.  

 Vespasianus’un önemli sorunlarından bir diğeri ordunun Roma’ya doğru giderken yol 

üzerindeki kentleri yağmalamasıdır. Bu doğrultuda başta büyük kentlerden Kremona ve 

Vesontio yağmalanmış, Roma hem talan edilmiş hem de yangından zarar görmüştür. Ordular 

Gallia’da, İtalya’da, Afrika’da ve Küçük Asia’da büyük tahribata neden olmuşlardır
280

. 

Ordunun boyutu da önemli bir sorundur. Ganimet için yapılan büyük ölçekli savaşlar 

neredeyse sona ermesine karşın beslenmesi gereken büyük bir silahlı kuvvet bulunmaktadır. 

Ordunun giderleri nedeniyle Domitianus’un açıkça şikâyet ettiği belirtilir
281

.   

 Mali krizi çözmek isteyen Vespasianus çeşitli önlemler almıştır. Galba tarafından 

kaldırılan vergiler geri getirilmiş ve yenileri tasarlanmıştır. Mevcut vergiler ağırlaştırılmıştır. 

Suetonius bazı vergilerin iki katına çıkartıldığından bahseder
282

. Yine bu dönemde eyaletlere 

özgü iki yeni hazine oluşturulmuştur: Fiscus Alexandrinus ve Fiscus Asiaticus. 

Alexandreia’da vergiler ikiye katlanmıştır. Küçük Asia’da ise yeterli bilgiye sahip 

olamadığımız Fiscus Asiaticus uygulanmıştır
283

. Küçük Asia’da da vergiler ikiye katlanmış 

olabilir. Asia eyaletine özel olarak uygulanan bu vergi yapı faaliyetlerini olumsuz etkilemiş 

olmalıdır. Kamu yapılarının ana finansmanlarından bir tanesinin eyalet sakinleri (demos, 

euergetes ve diğ.) olduğu göz önüne alındığında söz konusu vergi kentlerde yaşayanları mali 

olarak olumsuz etkilemiş bu nedenle yapı faaliyetinde bulunulmasının önüne geçmiş 

olmalıdır. Yeni vergilerden etkilenenler arasında Yahudiler de bulunmaktadır. Buna göre iç 

savaşta yok olan Iuppiter Optimus Maximus Tapınağı’nın yeniden inşası için yıllık vergiye 
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bağlanmışlardır
284

. Kaynak yaratmak için vergileri arttırmaktan başka yollara da 

başvurulmuştur. Cassius Dio, Vespasianus’un metresi Caenis aracılığıyla prokonsüllük, 

prokuratörlük, komutanlık ve rahiplik gibi mevkileri satılığa çıkarttığını belirtir
285

. Bu 

döneme ait en sıra dışı vergi ise umumi tuvaletlere getirilendir
286
. Suetonius, Vespasianus’u 

açgözlü biri olarak yansıtır ve iddiasını desteklemek için onun bir imparatora yakışmayacak 

davranışlarından bahseder
287
. Hâlbuki konuyla ilgili anlatıları devletin içerisinde bulunduğu 

mali krizin yadsınamayacak boyutta olduğunun açık bir göstergesidir. Toparlanmak için 

mantık sınırlarını zorlayan vergilere başvurulmasaydı imparatorlukta uzun süre istikrar 

sağlanamayabilirdi. En nihayetinde bir devleti istikrarlı yapan en önemli etken güçlü 

ekonomiden geçiyordu
288

.   

Bir sene içerisinde dört imparatorun değişmesi devletin intizamını bozmuştur. Bu 

doğrultuda çeşitli bölgelerdeki lejyonlar huzursuzluk yaratmak için fırsat kollamışlardır. İç 

savaştan ötürü Britannia’da bulunan birlikler farklı tarafları tutmaya başlamışlardır. Bir Roma 

sömürgesi olan Brigantesler, kraliçeleri Cartimandua’nın kocası Venutius önderliğinde, 

birliklerin aralarındaki anlaşmazlıktan yararlanıp isyan çıkartmışlardır
289

. Roma’ya sadık olan 

Cartimandua, Britannia prokonsülü Vettius Bolanus
290

 tarafından kurtarılmış ve kısmi bir 

başarı elde edilmiştir
291
. Ancak yaşananlar çok daha büyük bir isyanı tetiklemiştir. 

Germania’da Batavia şefi ve ordu komutanı olan Iulius Civilis kontrolü altındaki 8 kohort ve 

kabilesi ile Vespasianus’a başkaldırmıştır. Buna ek olarak iç savaşta Vitellius’u destekleyen 

lejyonlar Vespasianus imparator olunca geleceklerinden endişe ederek paniğe kapılmışlar ve 

Civilis’e katılmışlardır. Başkaldırıya Gallia’da bulunan bazı kabileler de destek vermiş ve 
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ortaya Germania ve Gallia Konfederasyonu (Imperium Galliarum) olacak kadar büyüyen bir 

sorun çıkmıştır. Petillius Cerialis komutasındaki birlikler isyanı bastırmış ancak içerisinde 

Vetera, Novaesium, Bonna gibi kentlerle birlikte birçok kale ve Germania’nın önemli bölümü 

tahrip olmuştur
292

.  

Afrika sorunlu olan bir başka eyalettir. Prokonsül Lucius Piso, Germania’dan gelen 

belirsiz haberler ve bir askerin kendisine imparator muamelesi yapması üzerine 

başkaldırmıştır. Piso daha sonra lejyon komutanı Valerius Festus tarafından öldürülmüştür
293

. 

 İç savaşın imparatorluğun başkenti Roma’ya değin uzanmıştır. Savaş kent içinde de 

devam etmiş bu nedenle Roma’nın 3/2’si yanmıştır. Kentin büyük oranda yeniden inşa 

edilmesi gerekmektedir. 

 İmparatorluğun ekonomik, siyasi ve askeri olarak toparlanması zaruridir. 

Vespasianus’un ise istikrarını kaybetmiş devleti toparlaması ve ideolojisini meşrulaştırarak 

hanedanı güvence altına alabilmesi için 10 yıl gibi kısa bir vakti vardır. Yukarıda bahsedilen 

olaylar ışığında Vespasianus Dönemi’nde Küçük Asia’da yoğun bir yapı faaliyeti görülmesi 

beklenmemelidir.  Çalışma kapsamında Küçük Asia’ya ait arkeolojik veriler bu savı 

desteklemektedir.  
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Aşağıdaki iki tablo bu dönemde sürdürülen yapı faaliyetleri hakkında bilgi 

vermektedir: 

Kaunos 

(Dalyan) 

Nymphaeum  Onarım: mevcut yapının planının 

değiştirilmesi 

Arykanda 

(Çatallar) 

Nymphaeum? İnşa? 

Balboura 

(Altınyayla) 

Su Yolu ve Kemeri 

 

İnşa 

Delikkemer 

(Kalkan, Patara Yanı) 

Su Kemeri Onarım: Hasar gören mevcut 

yapının ayağa kaldırılması 

Oinoanda (Fethiye) Su Yolu ve Su Kemeri Onarım 

Oinoanda (Fethiye) Hamam Onarım 

Kadyanda 

(Üzümlü) 

Vespasianus Hamamı 

(Kapı Lentosu) 

İnşa 

Olympos 

(Kumluca) 

Hamam Onarım ve İnşa 

Patara (Gelemiş) Vespasianus (Nero?) Hamamı İnşa: Mevcut yapının 

genişletilmesi 

Perge (Aksu) Güney Hamamı İnşa:  

Mevcut yapının genişletilmesi 

Kadyanda  Tapınak? İnşa? 
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(Üzümlü) 

Ksanthos (Kınık) Kent Kapısı İnşa: Mevcut yapının 

genişletilmesi 

Letoon (Kumluova) Depremden ötürü zarar gören 

yapının onarımı ya da yeniden 

inşası 

Onarım ya da Yeniden İnşaat 

Side (Selimiye) Anıt (Sonraki yıllarda onarım 

görerek çeşme haline 

getirilmiştir). 

İmparator Vespasianus ve oğlu 

Titus’a ithaf edilmiştir. 

 

 

Kalykadnos (Silifke) Kalykadnos Köprüsü Propraetor L. Octavius 

Memor’un denetiminde  

başta imparator Vespasianus 

olmak üzere Titus ve 

Domitianus’a 

ithaf edilmiştir. 

Kestros (Gazipaşa) Tapınak Kestros halkı tarafından 

imparator Vespasianus’a ithaf 

edilmiştir. 

Lamos (Adanda, Erdemli) Tapınak?  

(Tapınak Formlu Mezar?) 

 

? 

Pessinus (Ballıhisar) Tanımlanamayan yapıya ait 

levha 

? 

Nikaia (İznik) Lefke Kapısı İnşa 
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Tablo 7. Vespasianus Dönemi’nde İnşa Edilen, Onarılan ve Genişletilen Yapılar 

Yapı faaliyetlerinde görülen düşüş Vespasianus Dönemi’nde yaşanan siyasi ve iktisadi 

kriz ile sınırlı değildir. 20. yüzyılda Küçük Asia’daki yapılar üzerinde yapılan çalışmaların az 

da olsa bir bölümü yalnızca Vespasianus değil Flaviuslar’a tarihlenen yapılar hakkında yanlış 

yorumlamalarda bulunmuş ve Flaviuslar’a ait yapılar başka dönemlere tarihlenmiştir. Yakın 

dönemde yapılan çalışmalarda bazı hatalardan dönüldüğü görülmekle beraber, başka yapıların  

 

 

 

 

 

 

 

Nikaia (İznik) İstanbul Kapısı ? 

Nikaia (İznik) Tanımlanamayan Yapı (Onur 

Takı ya da Anıtsal Kapı?) 

(Yenişehir Kapısı?) 

İnşa 
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Tablo 8. Vespasianus Döneminde İnşa/Genişletme/Onarım Faaliyetleri 

da yanlış tarihlendirilmiş olabileceği göz önüne alınmalıdır. Bu konuda verilebilecek en 

önemli örnek Perge’deki Güney Hamamdır. Yapının Hadrianus Devri’ne tarihlenen evresi, 

Vespasianus’a ait yazıtın bulunmasıyla erkene çekilmiştir
294

. Bir başka örnek Aizanoi’deki 

Zeus Tapınağı’nın R. Naumann tarafından Hadrianus Dönemi’ne tarihlenmesi ancak 2006 

yılında arşitrav bloğu üzerinde neredeyse silinmiş olan yazıtın sert ışık verilerek okunmasıyla 

tapınağın esasında imparator Domitianus Dönemi’ne ait olduğu ortaya çıkmasıdır
295

. Yapı 

faaliyetlerindeki azalmaya işaret ederken hatalı yorumlanan binaları da belirtmek 

durumundayız. Göz önüne alınması gereken bir diğer nokta yapıların eyaletlere göre 

dağılımıdır.  Lykia – Pamphylia’da 11 kentte, Asia’da kesin olmamakla birlikte 1 kentte, 

Kilikia’da 3 kentte, Galatia’da 1 kentte bulunmakta, Kappadokia’da ise hiçbir kentte 

Vespasianus’a tarihlenen yapı bulunmamaktadır. Bu durum akla Vespasianus’a tarihlenen 

yapıların henüz ortaya çıkartılmamış olabileceğini getirmektedir. Yakın dönemde yapılacak 

kazılar bu sayıyı arttırabilir. 
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Yukarıdaki paragrafta bahsedilenlere karşın elimizdeki arkeolojik veriler yapı 

faaliyetlerinde düşüş olduğuna işaret etmektedir (Bkz. Tablo 7). Öyle ki Vespasianus 

Dönemi’ndeki yapı faaliyetlerinin omurgasını oluşturan Lykia – Pamphylia’daki yapıların 

birçoğunun onarıldığını veya genişletildiğini görürüz. Mevcut yapılar uygun koşullar 

sağlanarak kullanılmaya devam edilmiştir (Bkz. Kat. Nos. 1-14). Yeni yapılar inşa etmek 

yerine eskilerinin kullanılması mali krizin önemli bir göstergesidir. İç savaştan yeni çıkan ve 

intizamını hala sağlayamamış bir devletten daha fazlasını beklemek zorlama olurdu. Bu 

dönemde inşa edilen su yapıları, dini yapılar, kent kapıları ve köprü(ler) olmakla birlikte 

bunların küçük ölçekli oldukları görülmüştür. Örneğin, Balboura’daki su yolu ve köprüsü 

yukarıdan aşağıya akacak şekilde düzenlenmiş olup su kapsamlı bir çalışma gerekmeden, 

ihtiyaç duyulduğunda kabaca örülen destek duvarları ile taşınarak kente ulaşmıştır (Kat. No. 

3). Ters sifon sisteminden ötürü mühendislik harikası olarak görülen Delikkemer’deki su 

kemeri esasında Claudius Dönemi’ne tarihlenmiş olup depremden ötürü hasar görmüştür. 

Vespasianus Dönemi’nde onarılan yapıya ek olarak yeni kanallar eklenmiştir. Yol boyunca 

özensizce örülen destek duvarları suyun kente bir an önce ulaştırılmak istendiğini, işlevin 

estetik kaygısından daha önemli olduğunu düşündürtmektedir. (Kat. No. 4). Orijinal yapı için 

harcanan enerji ve mali kaynaklar Vespasianus Dönemi’nde gerçekleşmemiştir. Söz konusu 

yapı Aspendos’ta 19 km uzaklıktaki Gökçepınar kaynağından İncegedik Tepesine gelen suyu, 

1.7 km genişliğindeki ovadan aşırarak akropolise ileten, birbirinden 900 metre uzakta inşa 

edilmiş, yüksekliği 30 metreyi bulan iki adet hidrolik kuleye ve üç adet sifona sahip su yolu 

ve kemeri
296

 ile karşılaştırıldığında basit kalmaktadır. Kestros’daki tapınak 9.65x5.90m. 

ölçülerinde olup boyut olarak ardılı Traianus’un Pergamon’daki Traianus – Hadrianus 

Tapınağı (32x20m.) ve Hadrianus Dönemi’ne tarihlenen Klaros Apollon Tapınağı (26x46m.) 

ile karşılaştırıldığında küçüktür
297

. Yine bu döneme tarihlenen kent kapılarına baktığımızda 
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bunların sade geçiş yapıları olduğunu görürüz. Örneğin Ksanthos’taki Vespasianus Kapısı’nı 

çok yakınında bulunan Patara’da Traianus Dönemi’ne tarihlenen Mettius Modestus Tak’ı 

(19x2.50x10m.)
298

 ile karşılaştırdığımızda, Ksanthos’taki kapının hem görsel hem boyutsal 

olarak küçük olduğunu görürüz (Vespasianus’a tarihlenen ölçüleri 1.70x1.30m.). Vespasianus 

Dönemi’ne tarihleyebildiğimiz tek köprü Kilikia eyaletindeki Kalykadnos’ta bulunmaktadır. 

Vespasianus’a tarihlenen ilk evresinden sonraki yüzyıllarda yapının defalarca onarım 

geçirmesi bu döneme ait yapısal özelliklerinin tamamen kaybolmasına neden olmuş bu 

nedenle karşılaştırma yapmak imkânsız hale gelmiştir. Söz konusu durum sadece 

Kalykadnos’taki köprü ile sınırlı değildir. Bu döneme tarihlenen yapılar içerisinde mimari 

özelliğini kaybeden ve tarihlemesi şüpheli binalar bulunmaktadır. Lamos’taki yapı tapınak 

değildir. Vespasianus’un isminin geçtiği yazıt ise devşirme olup başka bir yapıya aittir (Kat. 

No. 17). Bunun dışında Letoon (Kat. No. 13) ve Pessinus’taki (Kat. No. 18) bilinmeyen 

yapılar ve Nikaia’daki bilinmeyen yapı (Kat. No. 21) bu konuda verilebilecek örnekler 

arasındadır. Arykanda’daki çeşme yapısının (Kat. No. 2) Vespasianus Dönemi’ne ait olup 

olmadığı belli değildir. Bu döneme tarihlenen 21 yapı içerisinde 6’sının yorum yapılamayacak 

durumda olması değerlendirme imkânımızı kısıtlamaktadır. 

 Bu döneme ait dikkat çekici bir diğer nokta yapıların türüdür. Küçük Asia’da 

Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen yapıların çoğu alt yapı faaliyetleriyle ilişkili olup, geriye 

kalanlar içerisinde önemli bölümü hizmet ile ilişkilidir. Bu doğrultuda özellikle Lykia – 

Pamphylia eyaletinde gördüğümüz su yapıları öne çıkmaktadır. Kilikia’da bir köprü, 

Ksanthos ve Nikaia’da ise kent kapıları bulunmaktadır. Kamu binaları haricinde yol 

faaliyetleri de önemli yer kaplamıştır. Asia, Kappadokia ve Kilikia’da yollar yapılmıştır. Yapı 

faaliyetlerinin önemli ölçüde altyapıya yönelik olması şaşırtıcı bir durum değildir zira anayurt 

İtalya’da ve imparatorluğun diğer eyaletlerinde de benzer faaliyetlere yönelik önemli 
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yatırımlar yapılmıştır. Bu tercihte imparatorun hayat tecrübesi etkili olmuş olabilir çünkü 

gençliğinde Roma’daki caddelerin temizliğinden sorumlu biri olarak temizliğin ve bunun için 

gerekli olan suyun ne kadar önemli olduğunu deneyimlemiş olmalıdır. Dahası faydacıl hizmet 

yapılarını onararak/ genişleterek hem tasarruf sağlıyor hem de bölgede yaşayanların temel 

ihtiyaçlarını karşılayarak popülerliğini arttırıyor olmalıdır.  

Küçük Asia’da Vespasianus Devri’ne tarihlenen eğlence yapısına hiç 

rastlanmamıştır
299
. Dini yapılar ise yalnızca Kadyanda ve Kestros’daki küçük ölçekli iki 

tapınaktır (Kat. Nos. 11, 16). Lamos’taki yapı tapınak değildir (Kat. No. 17).   Tüm bunların 

haricinde Vespasianus’un 10 yıl hükümdarlık yaptığı unutulmamalıdır. Siyasi ve iktisadi 

koşullar iyi olsaydı ve Vespasianus, seleflerinden Augustus kadar olmasa bile 10 yıldan uzun 

süre atahtta kalsaydı Küçük Asia’daki yapı faaliyetlerinde bir artış olabilir, anıtsal yapılar 

ortaya çıkabilirdi. Nitekim kendisinden uzun süre hükmeden halefleri Domitianus ve 

Hadrianus Dönemleri’nde bu artış görülür
300

.  

Sonuç olarak Nero Dönemi’nde başlayan mali kriz, iç savaş ve onun neden olduğu 

tahribat nedeniyle doruk noktasına ulaşmıştır. Vespasianus’un tüm önlemlerine karşın siyasi 

ve askeri olumsuzlukların da etkisiyle imparatorluğun ekonomik olarak toparlanması uzun 

sürmüştür. İmparatorluğun başkenti ağır tahribata uğramış ve önemli ölçüde yeniden inşa 

edilmeye başlanmıştır. Suetonius, Vespasianus’un Capitolinusun onarımı sırasında moloz 

taşıdığından bahsetmekte ve mal sahiplerinin boş bıraktığı topraklar üzerine inşa yapılmasına 
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izin verdiğini belirtmektedir
301

. Ordu ise Galba ve Vitellius’un ödemediği bahşişleri talep 

etmekle birlikte, içinde yeni fırsatlara açık komutanlar ve askerleri barındırmaktadır. Bunlar 

küçük ölçekli başkaldırılar değildir. Iulius Civilis’in isyanı silahlı kuvvetlerin devletin 

intizamını ne denli bozabileceğinin önemli bir göstergesidir. İstikrarın sağlanması zaman 

alacaktır. Ancak Vespasianus’un vakti kısıtlıdır. Yalnızca Augustus’un tüm Flavius 

hanedanından daha uzun süre hükümdarlık yaptığı göz önüne alındığında Vespasianus’un 

kısıtlı vakti ile onun önündeki engellerin yapabileceklerini sınırlaması paraleldir. Bu nedenle 

Küçük Asia’daki yapı faaliyetlerini değerlendirirken yüksek bir beklenti içine girmemek 

gerçekçi olacaktır. Elimizdeki arkeolojik veri bu kanıyı desteklemektedir. Mevcut binalar 

onarılmış veya genişletilmiş, yeni binaların inşası ise küçük ölçekli tutulmuştur. 

3.2. Titus (MS 79-81) 

 Babasıyla aynı ismi taşıyan Titus Flavius Vespasianus 30 Aralık MS 39’da Roma’da 

doğmuştur
302

. Vespasianus, başarılı bir kariyere sahip olmuş aynı Iulius – Claudius 

hanedanına mensup imparatorlarla genel olarak iyi bir ilişki yürütmüştür. Bu sayede oğlu 

Titus, Claudius’un maiyetinde eğitim görmüştür. Öyle ki Suetonius, Titus’un Britannicus ile 

birlikte aynı hocalar ile eğitildiğini ve aynı dersleri gördüğünü belirtmiştir
303
. Geç Antik 

Dönem tarihçisi Eutropius ise Titus’u belagat sahibi, iyi eğitimli, şiir ve tragedyalar yazan iyi 

bir savaşçı olarak tanımlar
304

. Titus gençliğinin önemli bölümünü zengin ve soylu ailelerinin 

çocuklarıyla geçirmiştir. İmparatorun etrafındaki en etkili aileler ile yakınlaşma fırsatı 

bulmuştur. Askeri eğitimini praetoria praefectuslar vermiştir
305

. Kavrama yeteneği yüksektir. 

Bu doğrultuda Claudius’un azatlısı Narcissus’tan siyasetin nasıl yapılacağını öğrenmiştir
306

. 

Vespasianus’un Afrika prokonsülü olması Titus’un kariyer basamaklarını hızla tırmanmasını 
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sağlamıştır. Tribunus militum olarak babasıyla aynı eyaletler olan Germania ve Britannia’da 

görev yapmıştır
307

. Nero’nun ölümüyle başlayan iç savaşa değin Vespasianus gibi devletin 

birçok kademesinde görev almış, iyi yetişmiş bir asker ve siyasetçi olmuştur. Öyle ki Tacitus, 

Vespasianus’un hassas diplomatik görüşmelere Titus’u yolladığını ifade eder. Galba ve 

Mucianus ile olan görüşmelerinde Titus aktif rol oynamıştır
308

.   

 Titus’un kariyerindeki dönüm noktası Iudaea eyaletinde çıkan isyanın bastırılmasında 

aldığı roldür. Iuadea’da Romalılara karşı duyulan nefretin körüklediği sosyal ve ekonomik 

huzursuzluk, bölgede yaşayan fakir ve zengin sınıfın kendi aralarında yaşadığı sorunlar ve 

birbirine düşman dini grupların sürtüşmesi toplumsal patlamaya dönüşerek birçok kente 

yayılmıştır. Syria eyaleti valisi Cestius Gallus ayaklanmayı bastırmaya çalışmış ancak 

başarısız olmuştur. Bu durum isyancıları teşvik etmiş ve Roma sert önlem almak zorunda 

kalmıştır
309

. Vespasianus, hem çalışkan hem de önemsiz bir soya sahip olduğundan isyanı 

bastırmakla görevlendirilmiştir
310

. Bu sırada Vespasianus ile birlikte olan Titus ise XV 

Apollonaris lejyonunun başına getirilmiştir
311

.  

 Romalıların ayaklanmayı bastırmak için kuşattıkları ilk kent Jotopata olmuştur. Burası 

direnişin merkezi olmakla birlikte coğrafi konumundan ötürü doğal bir savunmaya sahiptir
312

. 

Direnişçilerin komutanı, Titus aracılığıyla Vespasianus tarafından affedilen ve sonraları 

Flaviusların önemli tarihçilerinden olan Flavius Josephus’tadır
313

. Bu sırada Iotopata’nın 

güneyinde bulunan Iapha’da da isyan çıkmıştır. M. Ulpius Traianus komutasındaki X 

Fretentsis lejyonu ayaklanmayı bastırmaya gitmiş ve kısa sürede direnişçileri etkisiz hale 

getirmiştir. Kentin daha fazla direnemeyeceğini tahmin ederek Vespasianus’tan, oğlu Titus’u 
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bölgeye yollamasını ve zaferi tamamlaması için haber yollamıştır
314

. Kent kısa sürede teslim 

alınmıştır. Benzer bir durum Jotopata’da da yaşanmıştır. Zaferin tamamlanması için çağrılan 

Titus bir gece yanına aldığı askerlerle sur duvarlarını çevrelemiş ve ertesi gün savaşı 

sonlandırmıştır
315

. Vespasianus ve Titus Ptolemais’e dönmüş ve buradan isyan çıkartan diğer 

kentlere yönelmişlerdir. Kudüs sona bırakılmıştır. Ancak bu sırada Nero’nun öldüğü haberini 

almışlardır
316
. İmparatorun ölümüyle meydana gelen siyasi boşluktan yararlanmak isteyen 

Titus, Vespasianus’un arasının bozuk olduğu Syria valisi L. Mucianus ile görüşmüş ve iki 

yöneticinin farklılıklarını bir kenara koymalarını sağlamıştır.
317

. Daha sonra Galba ile 

görüşmek üzere yola çıkmış ancak Korinth’e vardığında imparatorun öldüğünü haber alıp geri 

dönmüştür
318
. Vespasianus MS 69 yılında iç savaşa müdahil olmaya karar vermiş ve Mısır’a 

geçmiştir. Komutayı ise Mısır praefectusu Tiberius Iulius Alexander’a bırakmıştır
319

. Titus 

onun komutası altında Kudüs’ün kuşatmasıyla ilgilenecektir. Kudüs kuşatılır ve Romalılar, 

Josephus vasıtasıyla Yahudileri teslim olmaya ikna etmek isterler. Görüşmelere Titus da 

katılmıştır. Lakin direnişçileri ikna edememişlerdir
320
. Çok iyi tahkim edilen Kudüs, Titus’un 

savaşa bizzat katılımı ve hatta yaralanması pahasına
321

 beş aylık kuşatmanın ardından ele 

geçirilmiştir
322

.  

 Titus, Kudüs zaferinden bir süre sonra Parthlar ile görüşmek üzere Zeugma’ya 

geçmiştir. Parth elçileri Iudaea’da gösterdiği başarıdan ötürü Titus’u tebrik etmekle birlikte 

bölgedeki çıkarlarının Romalılarca zarar görüp görmeyeceğini öğrenmeye gelmiştir. Ancak 
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Vespasianus yeni bir çatışma istemez ve Titus babasını dinleyerek olumlu bir müzakere 

gerçekleştirmiştir
323

.  

 İç savaş imparatorluğu siyasi, ekonomik ve askeri bağlamda temel taşlarına değin 

sarsmıştır. Vespasianus iç savaştan galip gelmiştir ancak imparatorluğu eski ihtişamına 

kavuşturmak için uzun soluklu çalışması gerekmektedir. Fakat bunun için yaşlıdır. Bu 

nedenle bir an önce varisini seçmelidir. Titus uygun bir seçenektir. Claudius’un mahiyetinde 

Britannicus ile birlikte iyi bir eğitim almış, kamuda çalışmış, imparatorluğun çeşitli 

eyaletlerinde bulunmuş, belagatli, savaş alanında ve diplomaside kendini kanıtlamıştır. Ayrıca 

gençtir. Görünen o ki imparatorluğu ayakları üzerine kaldırmak Vespasianus’a, hanedanı 

yüceltmek ve devamını sağlamak Titus’a kalmıştır.  

Titus Roma’ya geldikten birkaç gün sonra zafer alayı kutlanmıştır. Senatus, 

Vespasianus ve Titus için ayrı iki triumphus önermiş ancak baba-oğul aynı giysileri kuşanarak 

tek bir tören yapmışlardır
324
. Mesaj açıktır: Augustus’un evlatlıkları için yaptığının bir 

benzerini
325

 Vespasianus, Titus için gerçekleştirmekte ve halefini tanıtmaktadır. Törenden 

kısa süre sonra Titus’a prokonsuler imperium, tribunicia potestas ve censor yetkileri verilir. 

Ayrıca praetoria prefectusu olur. Ancak babasıyla arasındaki farkın belirginleştirilmesi 

amacıyla Augustus ve pater patriae unvanları ile pontifex maximusluktan yoksun bırakılır. 

Baba-oğul arasında belirgin bir usta-çırak ilişkisi vardır
326

. Suetonius, Titus’un idarenin 

yüklerinin birçoğunu üstlendiğini, imparatorun sekreteri işlevini görerek resmi yazışmaları 

yürüttüğünü ve buyrukları hazırladığını belirtmektedir
327

.   
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Vespasianus 24 Haziran 79 yılında aniden ölmüştür
328
. İmparatorluğun başına 

Vespasianus gibi deneyimli olmasının yanı sıra genç bir hükümdar geçmiştir.  

Titus Dönemi’ni karakterize etmek kısa süre imparatorluk yaptığı için zordur. Devleti 

uzun süre yönetseydi hakkında çeşitli yorumlar yapılabilirdi. Ancak yaklaşık iki sene süren 

hükümdarlığını göz önüne alarak onun iyi veya kötü bir yönetim sergilediğini söylemek riskli 

gibi görünmektedir. Antik kaynaklar Titus’un imparator olmadan önce sergilediği olumsuz 

tavırlardan bahsederler. Bunlar arasında acımasızlığı, hovarda yaşam tarzı, gece yarılarına 

değin süren içki âlemleri, kamu ve tüzel davalardan çıkar sağlaması gibi uygunsuz davranışlar 

bulunmaktadır
329

. Ancak Titus’un tüm yakışıksız davranışları imparator olduktan sonra 

değişmiş ve bir anda insanlığın sevgilisi olmuştur
330

. Titus’un geçirdiği bu değişim Gaius’u 

anımsatmaktadır. Fakat onun değişimi Gaius’unkinin tam tersidir. Gaius nasıl iyiyken kötü 

olmuşsa, Titus’da kötüyken iyi olmuştur. Bu durum ilerleyen yıllarda yönetimi tekrar kötü 

olur muydu sorusuna neden olmaktadır. Söz konusu soruyu ilk olarak geçmişte Titus’un 

hayatını kaleme alan B. Jones sormuş ve cevaplamaya çalışmıştır. Ona göre Titus, 

Claudius’un himayesinde aldığı eğitim ile koşullara uygun olarak hareket etmeyi 

öğrenmiştir
331

. Jones tespitinde haklı olabilir zira benzer bir tutumu Octavianus da takınmıştır. 

Triumvirliği sırasında proscriptio yasasına onay vermiş ve bu doğrultuda atlı sınıf ve senatusa 

dâhil binlerce muhalifi ortadan kaldırılmıştır. Ölenler arasında Cicero da bulunmaktadır. 

Perusia’yı kuşatmış, 300 senatör ve atlı sınıf mensubunu infaz ettirmiştir
332

. Uygulamaları o 

denli acımasızdır ki bir zamanlar Pompeius’a verilen genç kasap lakabını almıştır. Ancak, 

Aktium Savaşı’ndan sonra bir anda değişmiş, Augustus ve Pater Patriae unvanlarına layık 

görülmüştür
333

. Yine de bu benzerliklere dayanarak ve kısa yönetimini göz önüne alarak Titus 
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hakkında iyi veya kötü demek gibi keskin sonuçlara varmaya çalışmak doğru olmayacaktır. 

Nitekim daha önce hakkında olumsuz bilgi veren antik kaynaklar Titus imparator olduktan 

sonra hızlı bir dönüşüm geçirerek onun ne denli yardımsever ve bonkör olduğundan 

bahsetmektedir
334

. 

Titus’un ölümü aniden gerçekleşmiştir. 13 Eylül MS 81 yılında, Vespasianus’un sıcak 

ayları geçirdiği Sabine’ye giderken hastalanmış ve kısa sürede ölmüştür.
335

 Son sözlerinin 

yalnızca bir hata yaptım olduğunu belirten antik dönem tarihçilerinin önemli bir bölümü, 

imparatorun ölümünden Domitianus’u sorumlu tutarlar
336
. Diğer yandan Plutarkhos, Titus’un 

hasta olmasına rağmen yıkanmasının ölüm sürecini hızlandırdığını belirtir
337

. Nedeni ne 

olursa olsun Titus’un hükümdarlığı kısa sürmüştür ve buna paralel olarak dönemine ait 

arkeolojik veriler kısıtlıdır. Nitekim Titus Dönemi’nde Roma’da başlayan yapı faaliyetleri 

kardeşi Domitianus tarafından tamamlanmıştır
338

. İtalya ve eyaletlerde de sınırlı yapı faaliyeti 

bulunmaktadır.  

3.2.1. Küçük Asia Dışındaki Yapı Faaliyetleri 

3.2.1.1. Roma’daki Yapı Faaliyetleri 

Kısa süren hükümdarlığında Titus’un Roma’daki yapı programı üç aşamada 

karakterize olmaktadır: Babası döneminde başlayan yapıların sürdürülmesi/tamamlanması, 

yeni binaların inşası ve MS 80 yılı yangınında tahrip olanların onarılması.  

Titus Dönemi’nde Colosseumun açılışı yapılmakla birlikte hemen yanına Thermae 

Titi
339

 olarak adlandırılan Titus Hamamı’nın inşasına başlanmıştır. Söz konusu yapı, Oppius 
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Tepesi’nin güneydoğu ucunda Colosseumun kuzeyinde yer almaktadır. Colosseuma bir 

portiko ve anıtsal merdiven ile bağlıdır
340

. Martialis ve Suetonius, binanın aceleyle inşa 

edildiğini ve açılışının Colosseum ile birlikte yapıldığını belirtir
341

. Günümüzde binadan 

geriye hiç bir şey kalmamıştır. Elimizdeki tek bilgi Andrea Palladio’nun 16. yüzyılda 

hazırladığı plandan ibarettir
342

.  

Titus Dönemi’nde sürdürülen bir diğer faaliyet su yapılarının onarılmasıdır. Bu 

doğrultuda Vespasianus Dönemi’nde onarılan Aqua Claudia, Titus zamanında tekrar elden 

geçirilmiştir
343

. MS 80 yılında Roma’da üç gün süren bir yangın meydana gelmiştir
344

. 

Yangın sırasında, Serapis Tapınağı, Isıs Tapınağı, Saepta, Neptün Tapınağı, Agrippa 

Hamamı, Pantheon, Diribitorium, Balbus Tiyatrosu, Pompeius Tiyatrosu’nun sahne binası, 

Iuppiter Capitolinus Tapınağı ve birçok bina yok olmuştur. 
345
. Hasar gören yapıların 

onarımına başlasa da bir yıl sonra ölmüş ve Roma’daki onarım işleri Domitianus’a 

kalmıştır
346

.  

3.2.2.1. İtalya’daki ve Eyaletlerdeki Yapı Faaliyetleri 

Titus Dönemi’nde İtalya ve eyaletlerde yapı faaliyetleri devam etmiştir. MS 79 yılında 

ana yurt İtalya’da bulunan Vezüv (Vesuvius) Dağı patlamış, Pompeii ve Herculaneum 

kentleri yok olmuştur
347

.Titus yok olan kentlerin yeniden yapılanması için eski konsüller 

arasından kura ile belirlenen denetçiler yollamıştır
348

. İtalya dışında Carnuntum’da (Pannonia) 

parçalar halinde ve belirsiz bir yapıya ait yazıt bulunmuştur
349

. Latopolis’te (Mısır) tapınak 
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duvarı onarılmıştır
350

. Kıbrıs’ta Aphrodite Cypria Tapınağı inşa edilmiştir
351

. Verulamium’da 

(Britannia) Bazilika inşa edilmiştir
352

.  

Vespasianus Dönemi’nde İtalya’da ve Eyaletlerde başlayan yol yapım faaliyetleri 

Titus Dönemi’nde de devam etmiştir. İtalya’da, Roma – Ariminium arasında yer alan ve 

Vespasianus’un birliklerinin İtalya’daki ilerlemesi sırasında büyük önem taşıyan Via 

Flaminia ana yolu tekrar inşa edilmiştir
353

. Yine Vespasianus Dönemi’nde inşasına başlanan 

ve Trieste – Pola arasında yer alan yol Titus zamanında tamamlanmıştır
354

. Kıbrıs’ta yol 

inşası yapılmıştır
355

. Bracara – Asturica (Hispania) arasındaki yol dönemin prokonsülü C. 

Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus denetiminde inşa edilmiştir
356

. 

3.2.2. Küçük Asia’daki Yapı Faaliyetleri 

 Kısa süren hükümdarlığına paralel olarak Küçük Asia’da Titus Devri’ne tarihlenen 

sınırlı yapı faaliyeti bulunmaktadır. (Kat. Nos. 22-26).  
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 Tablo 9-11. Yapıların Türleri, Dağılımı ve Tarihleme Ölçütleri 

 Eldeki sınırlı verileri doğru yorumlamak için Titus’un hükümdar olduğu süreyi göz 

ardı etmemek gerekir. Titus uzun yıllar hükümdar olsaydı ve bu nedenle yukarıdaki grafikler 

oluşsaydı, yapı faaliyetlerinin düşük olduğu söylenebilir ve bunun nedenleri sorgulanabilirdi 

ancak iki yıl hükümdarlık yaptığı için yoğun bir yapı faaliyeti görülmemesi anlaşılır bir 

durumdur. Titus Dönemi’ne tarihlenen yapılar sayısal çoğunluk olarak sırasıyla Asia, Lykia – 

Pamphylia ve Galatia eyaletlerinde bulunmaktadır. Asia eyaletindeki Miletos’ta bir 

Nymphaeum, Laodikeia’da anıtsal bir Stadyum inşa edilmiş, Ephesos’ta Augustaeum’un 

duvarı onarılmıştır (Kat. Nos. 22-24). Lykia – Pamphylia’da bulunan Simena’da Hamam ve 

Portiko (?) inşası yapılmıştır (Kat. No. 25). Galatia’da, Pessinus’ta bilinmeyen bir binaya ait 

ve ağır hasar görmüş bir yapı yazıtı Titus Devri’nde inşa edilen veya onarılan bir yapı 

faaliyetinden bahsetmektedir (Kat. No. 26). Kilikia, Kappadokia ve Bithynia – Pontus’ta ise 

bu döneme ait yapı faaliyetine rastlanmamıştır.  

 Küçük Asia’da bulunan miltaşları Titus Dönemi’nde bölgede yoğun bir yol faaliyeti 

izlendiğine işaret etmektedir (Bkz. Harita 2). Söz konusu faaliyetlerin Kilikia’daki Seleukeia 
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– Diocaesarea – Claudiopolis yolu hariç tutulduğunda
357

 Galatia – Kappadokia eyaleti 

üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir
358

. Galatia’da Lystra – Dalisandus (?)
359

, Derbe – 

Dinorna – Lystra
360

 ve Ankyra – Pessinus yolları döşetilmiştir
361

. Galatia eyaletine ait yolların 

tarihlemesinin yapıldığı mil taşlarından bir tanesi verdiği bilgiler açısından özellikle 

önemlidir. Ankyra – Pessinus yolu üzerinde bulunan miltaşı söz konusu yolun dönemin 

Galatia – Kappadokia propraetoru A. Caesennius Gallus aracılığıyla imparator Titus ve 

princeps iuventutis Domitianus tarafından Galatia, Kappadokia, Pontus, Pisidia, Paphlagonia, 

Lykaonia ve Armenia Minor eyaletlerindeki yolları döşettiği bilgisini vermektedir
362

. Gallus, 

Titus’un akrabası olmakla birlikte yakın çalışma arkadaşıdır
363

.  Aynı zamanda MS 69/70 

yıllarında XII Fulminata legatusluğunu yapmıştır
364
. Onun valiliği döneminde Galatia – 

Kappadokia’da yoğun bir yol faaliyeti izlenmiştir. Böylece oluşabilecek bir Parth tehlikesi 

karşısında bölgedeki lejyonların hızlı hareket edilebilme olanağı sağlanmış ve sınır güvence 

altına alınmıştır
365

. Ancak mil taşında adı geçen Galatia – Kappadokia eyaleti zaten devasa bir 

alanı kaplamakta ve bunun üzerine beş eyalette daha yol inşası yapıldığından 

bahsedilmektedir. Binlerce kilometre yolun yalnızca birkaç sene içerisinde döşetilmiş olması 

gerçeği yansıtmaktan ziyade Titus’u yüceltmeye yönelik bir propaganda olmalıdır. Benzer bir 

tutum Augustus tarafından Res Gestae’de sergilenmiştir
366

. Yine de bu dönemde kapsamlı bir 

yol faaliyeti izlendiği göz ardı edilmemelidir.  
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3.2.3.1. Su Yapıları 

 Çalışma kapsamında Titus Dönemi’ne tarihlenen iki su yapısı bulunmaktadır: Asia 

eyaletinde bulunan Miletos’taki Nymphaeum ile Lykia – Pamphylia’da bulunan Simena’daki 

Hamam ve Portiko (?) (Kat. Nos. 23, 25).   

 Miletos’taki çeşme yapısı Hellenistik Peristyl ile Propylonun arasında, Bouleuterionun 

doğusunda yer almaktadır. Tamamen yıkılmış durumda olan yapıya ait mimari elemanlar 

çevreye dağılmıştır. Bu doğrultuda çeşmeden geriye antik çağda mermer kaplı ve ince uzun 

nişleri olan cepheye ait kısımlar, su deposu, su dağıtım sistemi ve su kemerinin son 

bölümlerine ait harabeler kalmıştır. Yaklaşık 333 adet mimari eleman J. Hülsen tarafından 

belgelenmiş ve yapının restitüsyon önerisi yapılmıştır
367
. Çeşme 1.18 m.’lik podium duvarı 

üzerinde yükselen üç katlı cephe duvarı ve her iki yanında öne doğru uzanan iki katlı 

kanatlardan oluşmaktadır. Yaklaşık 20 m. genişliğinde, 21 m. derinliğinde ve 16 m. 

yüksekliğe sahiptir. Çeşmenin zengin dekore edilen ön bölümü arkasında bulunan gösterişsiz 

su kemeri ve deposunu gizlemektedir. Su arkada bulunan haznede toplanıp cephenin önündeki 

büyük havuza akmaktadır. Çeşmenin görkemli cephesinin her katında mimari dekorasyon 

giderek zenginleşmiştir. Yapıya ait yazıtlar çeşmenin iki evreden oluştuğuna işaret 

etmektedir. Bu doğrultuda ilk iki kat Titus’a son kat III. Gordianus’a tarihlenmektedir (Kat. 

No. 23).  

 Çeşmenin stil özellikleri ve analojisiyle ilgili çalışma geçmiş yıllarda yapılmıştır
368

. 

Bu doğrultuda Titus Dönemi’ne ait ilk iki katta işçilik farkı olduğu sonucuna varılmıştır. İlk 

kattaki işçilik incedir. Düz gövdeli, yivli ve bitkisel olmak üzere üç gruba ayrılmaktadırlar. 

Sütun başlıkları kompozittir. Üzerlerinde akanthus yaprakları ve aralarında yumurta silmeleri 

bulunan volütler yer almaktadır
369
. Orta katta ise mimari dekorasyon daha yoğun olmakla 
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birlikte basitleşmiştir. Düz gövdeli ve yivli olmak üzere ikiye ayrılan sütunlar 30 cm. 

yüksekliğinde plinthos ve 55 cm. yüksekliğinde postament üzerinde yükselmektedir. Korinth 

tipi başlıklara sahiptirler. Başlıkların üzerindeki akanthus yaprakları fazlaca dilimli ve 

birbirine sıkıca bağlı olarak sepeti doldurmaktadır. Yaprakların içerisinde, fazla dilimlemeden 

ötürü delikler oluşmuştur
370

.  

 Çeşmenin değerlendirilmesiyle ilgili öne çıkan birkaç nokta bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki yapının boyutu ve süslemeleriyle ilgilidir. Vespasianus Dönemi çeşmeleri ile 

karşılaştırıldığında, Miletos’taki yapının Titus Dönemi evresini içeren bölümünün yani ilk iki 

katının boyut olarak daha büyük olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca zengince dekore 

edilmiştir. Bünyesinde bitkisel motifleri ve bunun yanı sıra çeşitli tanrı/tanrıçalar ve mitolojik 

canlıların heykellerini barındırmaktadır. Diğer yandan Vespasianus Dönemi çeşmeleri küçük 

olmalarının yanı sıra süsleme içermeyen, işlevin öne çıktığı yapılardır. Miletos’taki çeşme ise 

işlevsel olmasının yanı sıra içerdiği mimari dekorasyon, heykeltıraşlık eserleri ve devasa 

boyutu ile toplumun temel ihtiyacı olan suyun ikinci plana atılmasına neden olarak 

imparatorluk propagandasının yapıldığı bir araç haline gelmiştir. Nitekim kendisini takip eden 

dönemlerde görkemli su yapılarının inşası sürmüştür
371

.  

Miletos’taki çeşme yapısı devletin o anda bulunduğu ekonomik koşulların tekrar 

sorgulanmasına neden olmuştur. Bir önceki bölümde Küçük Asia’da Vespasianus Dönemi 

yapılarının sade olmasının devletin içinde bulunduğu olumsuz koşullarla bağlantılı olabileceği 

değerlendirilmiştir
372

. Titus Devri’nde böyle anıtsal bir yapının ortaya çıkması, 

Vespasianus’un mali önlemlerinin işe yaradığının önemli bir işareti olabilir. Zira yapının 

tarihlemesini sağlayan yapı yazıtı, çeşmenin bizzat Titus denetiminde dönemin Asia 

prokonsülü M. Ulpius Traianus tarafından yapılarak imparatora adandığı bilgisini 

                                                           
370

 Erol 1999, 109; Hülsen 1919, Levha 34; Niewöhner 2016, 79. 
371

 Küçük Asia’da imparatorluk propagandasının yapıldığı çeşme yapıları için bkz. B. Longfellow, Roman 

Imperialism and Civic Patronage: Form, Meaning, and Ideology in Monumental Fountain Complexes, 2011. 
372

 Bkz. Vespasianus, Küçük Asia’daki Yapı Faaliyetleri vd.  



92 

 

vermektedir
373

. Çeşmenin yalnızca ön cepheden ibaret olmadığı Stephania Kayalıklarından 

getirilen su kaynağı için su yolu ve köprüsünün de yapıldığı göz önüne alındığında
374

 yüksek 

maliyetli bir yapı faaliyeti yürütüldüğünü ve bu doğrultuda Titus’un yapıyı finansal olarak 

desteklemesinin olağan olduğu söylenebilir.  

 Titus Dönemi’ne tarihlenen ikinci ve son su yapısı Lykia – Pamphylia eyaletinde 

bulunan Simena’daki Hamam ve Portikodur (?) (Kat. No. 25). Yapı kentin akropolisinin 

güneybatısında, deniz kıyısının bulunduğu hattın üzerinde yer almaktadır. Ağır hasar 

görmüştür. Bu nedenle bina yazıtında bahsedilen portikoya (preston) dair arkeolojik bir 

bulguya rastlanmamıştır. Ölçüleri hakkında bilgiye sahip olunmayan yapı kentin kendi 

imkânlarıyla yapılarak imparator Titus’a ithaf edilmiş küçük bir yıkanma kompleksidir
375

. 

Dikdörtgen planlı ve birbirine bitişik iki sıra halinde dört odadan oluştuğu için halka tipli 

hamamlar grubuna girmektedir. Hamam yapısıyla ilgili yakın dönemde yapılmış bir kazı 

çalışması ve buna paralel olarak modern bir bilimsel çalışma yoktur. Yapı hakkında bilgi 

veren kaynaklar 19 ve 20. yüzyıllarda kaleme alınmış gezi güncelerinden oluşmaktadır
376

. Bu 

nedenle odaların işlevleri konusunda verilecek bilgi kurgusaldır. Nitekim A. Farrington 1. 

odanın apodyterium, 2. odanın tepidarium, 3. odanın caldarium ve 4. odanın frigidarium 

olabileceğini belirtmiş ancak bunun için hangi ölçütten yararlandığını belirtmemiştir
377

. Yapı 

tam olarak ortaya çıkartılmadığı ve kazı çalışması yapılmadığı için şu anda değerlendirme 

yapmak mümkün görünmemektedir. 

3.2.3.2. Eğlence Yapı(ları) 

 Titus Dönemi’ne tarihlenen tek eğlence yapısı Laodikeia’da, kentin güneyinde yer 

alan Stadiumdur. Geç Antik Dönem ve sonrasında ağır tahribata uğramış ve bu doğrultuda 

yapıdan geriye yalnızca kuzey ve güneybatı yönlerindeki oturma basamakları kalmıştır (Kat. 
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No. 22). Yapının mimari analizi daha önce yapılmıştır
378

. Benzer tipolojideki yapılar Küçük 

Asia’da Aphrodisias ve Nysa’da Kuzeybatı Yunanistan’da ise Akhaia eyaletinde yer alan 

Nikopolis’te bulunmaktadır
379

. Stadiumda yapılan sondaj çalışmaları yapının birden fazla 

evreye sahip olduğuna işaret etmektedir. İlk evre kentteki birçok yapıyla birlikte MS 60 

yılında yaşanan depremde tahrip olmuştur
380
. Çalışma kapsamında Titus Devri’ne tarihlenen 

bölüm yapının ikinci evresidir. Bu safhada ağır hasar gören yapı onarılmış ve 

genişletilmiştir
381

. Kentte yaşayan bir zenginin üstlendiği yapı çift sphendoneli olup hem 

Yunan kültürüne ait yarışmalara hem de Romalılara özgün gösterilere olanak sağlıyordu
382

. 

Yaklaşık 25.000 kişilik kapasitesi ve anıtsal ölçüleriyle bir önceki evrede inşa edilmiş yapıdan 

çok farklıydı. Yapının genişletilmesi ve buna paralel olarak kapasitesinin artması kentin 

yüksek sayıda ziyaretçiyi ağırladığını ve görkemli gösterilerin düzenlendiğine işaret ediyor 

olabilir. Miletos’taki çeşme gibi (Kat. No. 23) Stadiumun da anıtsal olması göz önüne 

alınması gereken önemli bir duruma işaret etmektedir: Vespasianus Dönemi’nde 

göremediğimiz devasa boyuttaki ve buna bağlı olarak yüksek maliyetli yapılar Titus 

Devri’nde ortaya çıkmaya başlamıştır. Miletos’taki çeşmeye Titus’un, Laodikeia’daki 

Stadiuma ise yerel bir zenginin finansman olması devletin ekonomik olarak toparlandığına ve 

Vespasianus’un koyduğu ağır vergilerin Titus zamanında hafifletildiğine işaret ediyor olabilir. 

Vespasianus Dönemi’nde ekonomi o kadar kötüydü ki mali bilançolarından şikâyet eden 

kentler vergilerin hafifletilmesi amacıyla yeni kent merkezlerine Flavium adını vereceklerini 

vaat ediyor, bu doğrultuda yeni yapılar inşa etmeye koyuluyorlardı. Ancak, Vespasianus kent 

merkezlerine verilen isimleri kabul etmekle birlikte eyalet yöneticilerine vergilerin daha da 

arttırılması konusunda talimat veriyordu
383

. Diğer yandan kısa süre hükmetmesine karşın 
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anıtsal yapıların ortaya çıkmaya başlaması, Titus’un uzun süre imparator olması halinde 

Küçük Asia’da böyle yapılara daha sık rastlanabileceğini düşündürtmektedir. 

3.2.3.3. Diğer ve Bilinmeyen Yapılar 

 Titus Dönemi’ne tarihlenen son iki yapıdan geriye hiç bir şey kalmamıştır. Söz konusu 

iki yapıyla ilgili bilgiler şu anda kayıp olan yapı yazıtlarından alınmıştır. İlk yazıt 

Ephesos’taki Augustaeum duvarının onarıldığı bilgisini vermektedir (Kat. No. 24). İkinci 

yazıt ise Sivrihisar’daki Ermeni mezarlığında bulunmuştur. Bloğun Pessinus’tan geldiği 

düşünülmektedir. Parçalanmış arşitrav bloğu üzerinde kısmen okunan yazıtta Titus’un ismi 

geçmektedir (Kat. No. 26). Arşitravın ölçüleri belirsiz olmakla birlikte çok büyük olduğu bu 

nedenle büyük bir yapıya ait olabileceği bilgisi verilmiştir
384

.  

 Elimizde yeterli bilgi olmadığı için bu bölümle ilgili değerlendirme yapmak mümkün 

görünmemektedir.   

3.2.3.4. Değerlendirme 

Titus Devri ile ilgili yorum yapma imkânımız son derece kısıtlıdır zira imparator 26 ay 

hükmettikten sonra ölmüştür. Bu nedenle onun döneminde yaşanan gelişmelerin arkeolojik 

verilere olan yansımasını yorumlamak güçtür. Zira hükümdarlık süresindeki azlık ile yapı 

faaliyetlerindeki düşüklük birbirine paraleldir. Onun dönemine tarihlen beş yapı 

bulunmaktadır (Kat. Nos. 22-26). Bu yapıların ortak noktası gördükleri ağır tahribat ve bunun 

sonucunda değerlendirme için gerekli olan arkeolojik verinin bulunamamasıdır. 

Laodikeia’daki Stadiumun oturma basamakları Geç Antik Dönem’de sökülmüş ve yapının 

içine Yörüklerce konut inşa edilmiştir. Söz konusu konutlar için yapının blokları 

sökülmüştür
385
. Yapıdan geriye kalanların önemli bir bölümü ise 19. yüzyılda açılan Denizli-

Aydın-İzmir tren hattı yolunun yapımı için ve çevre yerleşimlerce parçalanarak 
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kullanılmıştır
386
. Miletos’taki Nymphaeuma ait mimari elemanlar arasında mermer kaplı ve 

ince uzun nişleri olan cepheye ait kısımlar, su deposu, su dağıtım sistemi ve su kemerinin son 

bölümlerine ait harabeler kalmıştır. J. Hülsen çevreye dağılan mimari elemanların 333 adetini 

belgeleyerek restitüsyon önerisinde bulunabilmiştir (Kat. No. 23). Laodikeia’daki Stadium ve 

Miletos’taki Nymphaeum anıtsal olmasalardı onlar hakkında da yorum yapılamayabilirdi. 

Yine Simena’da Titus Dönemi’ne tarihlenen Hamam ve Portiko tahribata uğradığı için yorum 

yapmak mümkün olamamıştır. Özellikle Portikoya ait hiçbir kalıntıya ulaşılamamıştır. 

Hamam ise hem tahrip olmuş hem de toprak altında kalmıştır. Herhangi bir kazı çalışması 

yapılmadığı için odaları hakkında bilgi verilememiştir. Yapıyı inceleyen A. Farrington 

hamamın odaları konusunda kurgusal bir öneride bulunmuştur. Şu an için yapıyla ilgili 

söylenebilecek tek şey halka tipli hamamlar grubuna girmesidir (Kat. No. 25).  

Son olarak Ephesos ve Pessinus’ta belgelemesi yapıldığı için bilgi sahibi olunabilen 

yapılar tamamen yok olmuşlardır. Yok olanlar arasında yapı yazıtları da bulunmaktadırc 

(Kat. Nos. 24, 26).  

Titus Dönemi’ne tarihlenen yapılar Asia, Lykia – Pamphylia ve Galatia eyaletlerinde 

tespit edilmiştir. Bithynia – Pontus, Kilikia ve Kappadokia’da kamu yapısına rastlanmamıştır. 

Ancak A. Caesennius Gallus’un bölgeye gönderilmesiyle Galatia ve Kappadokia bölgelerinde 

kapsamlı yol çalışması yapılmıştır. Bunun nedeni Parthlara karşı sınır güvenliğinin 

sağlanması amacıyla Vespasianus’un başlattığı çalışmaların sürdürülmesi olabilir
387

. Bir diğer 

neden Titus’un uzun zamandır süregelen ve kimi zaman iç işlerine müdahale eden Parth 

tehlikesini bertaraf etmek istemesi olabilir. Nero Dönemi’nde Armenia’nın kontrolünün 

kaybedilmesi
388
, Parthia kralının Vespasianus zamanında Roma ile olan ilişkilerinde 
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aşağılayıcı bir dil kullanması
389

 ve hem Vespasianus hem de Titus Dönemleri’nde Parthlarca 

desteklenen sahte Neroların ortaya çıkmasının imparatorluk bürokrasisini rahatsız ettiği 

düşünülebilir
390

. Titus uzun vadede düzenleyeceği bir sefer ile hem Parth tehlikesini ortadan 

kaldırmayı hem de başarısını kanıtlamış bir general olarak parthicus unvanını almayı ve bu 

sayede kendisini yeniden zaferle ilişkilendirmek istemiş olabilir. Nitekim zamansız 

ölümünden yıllar sonra hükümdar olan Traianus hem Parth tehlikesini ortadan kaldırmış hem 

de parthicus unvanına layık görülmüştür
391

. Vespasianus’un imparatorluğu yönettiği 10 yılda 

görülmeyen anıtsal yapıların Titus’un kısa hükümdarlığı sırasında az da olsa belirmesi, erken 

ölmeseydi bu tarz yapıların daha fazla görülebileceğini düşündürtmektedir. Bu sav aynı 

zamanda, Vespasianus’un aldığı mali önlemlerin işe yaradığına da işaret ediyor olabilir. Titus, 

zamansız ölmeseydi babasının yaptığı siyasi, askeri ve ekonomik reformlar sayesinde Küçük 

Asia’da yoğun bir yapı faaliyeti görülebilirdi. Nitekim çalışmanın son bölümü olan 

Domitianus Dönemi’nde izlenen yapı faaliyetlerinde görülen yoğun artış savımızın doğru 

olabileceğine işaret etmektedir (bkz. Domitianus, Küçük Asia’daki Yapı Faaliyetleri).  

3.3. Domitianus (MS 81-96) 

 Titus Flavius Domitianus 24 Ekim MS 51’de Roma’da doğmuştur
392

. Kardeşi Titus, 

imparator Claudius’un maiyetinde eğitim görme ayrıcalığını yakalamış, Domitianus ise daha 

sade bir eğitim almıştır
393
. Ancak belirli bir entelektüel seviyeye sahiptir. Nitekim hakkında 

bilgi veren antik dönem metinleri iyi bir eğitim aldığına işaret etmektedir
394

. Domitianus’un 

MS 69’daki iç savaşa değin tam olarak ne yaptığı bilinmemektedir. Ancak amcası Sabinus’un 
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maiyetinde olduğu düşünülmektedir
395

. İç savaş sırasında Roma’da kalmış ve Vitellius’un 

birliklerinden saklanmıştır
396

. Vespasianus’un birlikleri Roma’da kontrolü ele geçirince 

Domitianus Caesar ilan edilmiştir. Mucianus’un gözetimi altında Vespasianus’u temsil 

etmiştir
397

.  

 İmparator olduğunda 60 yaşında olan Vespasianus’un hanedanının geleceğini güvence 

altına alması için selefini belirlemesi gerekiyordu. Titus savaş alanında kendisini kanıtlamış 

başarılı bir general olmasının yanı sıra iyi eğitim görmüş, entelektüel ve diploması alanında 

etkin bir figürdü. Diğer yandan Domitianus iyi bir eğitim almasına karşın Titus’un 

deneyimine sahip değildi. Bu nedenle taht için Titus seçilerek prokonsuler imperium, 

tribunicia potestas ve censor yetkileriyle birlikte praetoria prefectus’u olmuştur
398

. 

Domitianus’a ise belirli unvanlar verilmekle birlikte devlet bürokrasisinde ağabeyi kadar 

etkili olamamıştır
399

. Titus’un beklenmedik ölümüyle imparator olduğunda (MS 13 Eylül 81) 

yeterli deneyime sahip değildir.  

Domitianus ne Vespasianus’un tecrübesine ne de Titus’un diplomasi alanındaki 

başarısına sahiptir. Belki de bu eksiklikten ötürü imparatorluğu, senatusa alan tanımayarak 

siyasi, ekonomik, askeri ve ahlaki olmak üzere devleti ilgilendiren her meseleye müdahil 

olarak yönetmiştir
400
. Bu nedenle antik ve modern kaynakların birçoğunun onunla ilgili 

çizdiği portre pek de parlak değildir. İmparator baskıcı yönetimine dayanamayan herkesi 

öldürten bir tiran olarak tanıtılır. Ordunun disiplinini kaybettiğinden, senatusun 

susturulduğundan, imparatorun ordu için yaptığı maaş zammı, gösteriler ve yapı programı 

nedeniyle devleti iflasa sürüklediğinden bahsedilir
401

.   

                                                           
395

 Jones 1992, 13. 
396

 Suetonius, Domitianus, 1.  
397

 Jones 1992, 15. 
398

 Bkz. Titus.  
399

 Kienast 1990, 115. Kendisine verilen ünvanlar için bkz. Galimberti 2016, 94. 
400

 Jones 1992, 72, 161. 
401

 Pleket 1961, 296, Dn. 1-7, 297, Dn. 1. 



98 

 

Plinius, senatusun Domitianus’u sevenler ve nefret edenler olmak üzere iki gruptan 

oluştuğunu
402

 ve senatörlerin korkudan ağızlarını dahi açamadığını belirtir
403
. Lakin baskın 

yönetim anlayışı Domitianus’a özgü bir davranış değildir. Benzer bir politikayı Augustus da 

uygulamıştır. Emsalsiz pozisyonunu kullanarak senatusu işlemez hale getiriyor bunun 

neticesinde daha fazla yetkiye sahip oluyordu. Ancak aralarındaki fark Augustus’un 

stratejisini acele etmeden uzun yıllara yayması ve senatusun yetkilerini azaltırken onların 

kendilerini önemli hissetmelerini sağlamasıydı
404
. Domitianus ise aksi yönde davranarak, 

gücünü gizlemeye gerek görmeden makamının tüm yetkilerini istediği gibi kullanmıştır. Bu 

doğrultuda içerisinde senatusun yönetiminde olan eyaletlerde dâhil olmak üzere, her konuda 

kendi istekleri doğrultusunda hareket edilmesini istemiş ve bunu sağlamıştır
405

. Bu nedenle 

senatörlerle arası açılmıştır. Antik kaynakların önemli bir bölümü Domitianus ile senatörler 

arasındaki sıkıntılardan bahseder
406

.  Ancak başta Roma olmak üzere imparatorluğun 

genelinde sürdürülen yapı programı yukarıda bahsedilen olumsuz tablo ile çelişmektedir. 

Başkent Roma’da imparatorluk döneminde izlenen en yoğun yapı programının Augustus’tan 

sonra Domitianus Dönemi’ne ait olması
407

 imparatorun gücünü paylaşmak istememesine 
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karşın düşünüldüğü kadar kötü bir yönetim sergilemediğine işaret etmektedir
408

. Onun 

döneminde birliklerin maaşı %33 oranında (100 sestertius) arttırılmıştır
409

. Huzursuzluk 

yaratan kabilelerle uzlaşılmış ve isyanlar bastırılmıştır
410

.  

Domitianus 18 Eylül MS 96 yılında içerisinde, eşinin ve praetoria prefectusuyla 

birlikte çeşitli senatörlerin düzenlediği bir komplo ile öldürülmüştür. En yakınlarının dahi 

kendisine düzenlenen suikasta dâhil olması, hükümdarlığı süresince gerginleşen atmosferin en 

nihayetinde dışa vurumudur. Domitianus Dönemi’nde izlenen yapı programı, askeri 

operasyonlar ve ahlaki reformlar inkâr edilemez. Bununla birlikte, senatörlerle yaşanan 

anlaşmazlık ve bunun sonucunda onların öldürülmeleri ile gerginleşen ortam en nihayetinde 

doruk noktasına ulaşmıştır. Dahası, imparatorun son yıllarında yakın çevresinde bulunan 

insanları idam ettirmesi, yaşaması durumunda çevresindeki herkesin tehlikeye girebileceğinin 

önemli bir işaretidir
411

. Domitianus, eşi Domitia’nın direktifiyle dinlenmeye çekildiği sırada 

azatlısı Stephanus tarafından yaralanmış ve komplodan haberdar olan diğer azatlılar 

tarafından öldürülmüştür
412

.  

3.3.1. Küçük Asia Dışındaki Yapı Faaliyetleri 

3.3.1.1. Roma’daki Yapı Faaliyetleri 

Domitianus Dönemi’nde Roma sürdürülen yapı faaliyetleri üç başlıkta karakterize 

olmaktadır: Vespasianus ve Titus’un yarım bıraktığı projeler, MS 80 yılı yangınından sonra 

onarılan yapılar ve kendi döneminde inşa edilen yapılar. Bunlar arasında onun döneminde 
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başlayan ancak öldürüldüğü için yarım kalan projeler de bulunmaktadır
413

. Domitianus ile 

ilişkilendirilen tüm projeler yüksek maliyetli ve büyük ölçeklidir
414

.  

Yapı faaliyetleri doğrultusunda ilk kategoriye Colosseumun attika bölümü, Titus 

Hamamları ve Vespasianus Tapınağı girmektedir
415

. Vespasianus ve Titus başlıklarında 

Colosseum ve Titus Hamamlarından bahsedilmiştir (Bkz. Vespasianus, Titus, Roma’daki Yapı 

Faaliyetleri). Hexastylos olup pseudo-dipteros plana sahip olan Vespasianus Tapınağı 

Capitolinus Tepesi’nin eteğinde Concord Tapınağı’nın yanında yer almaktadır.  Tapınak 33 x 

22 m. ölçülerinde olup sütun başlıkları korinth düzenindedir. Podiumu kireç taşı olan yapının 

Domitianus Dönemi’nde tamamlanan cellasında yüksek kalitede mermer kullanılmıştır
416

.  

MS 80 yılında Roma’da çıkan yangın Vespasianus Dönemi’nde onarımı yapılan veya 

yeniden inşa edilen birçok yapının yok olmasına neden olmuştur. Tamamen yok olan yapılar 

arasında iç savaşta yanan ve Vespasianus Dönemi’nde tekrar inşa edilen Iuppiter Optimus 

Maximus Tapınağı da bulunmaktadır. Plutarkhos iç savaştan sonra üçüncü kez inşa edilen 

tapınağın 288 milyon sestertiusa mal olduğunu belirtmiştir
417

. Bu rakam önemlidir. Geçmişte 

Augustus bu tapınakla birlikte Tanrısal Iulius, Apollon, Vesta ve Mars Ultor Tapınaklarına 

100 milyon sestertiusluk bağış yapmış ve bu icraatından Res Gestae’de övgüyle 

bahsetmiştir
418

. Domitianus’un, Augustus’un beş tapınağa harcadığı paranın neredeyse üç 

katını yalnızca Iuppiter Optimus Maximus Tapınağına ayırması yapının çok görkemli biçimde 

onartılmış olduğunu düşündürtmektedir. Nitekim Plutarkhos’un bahsettiği 288 milyon 
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sestertius, Vespasianus Dönemi’nde devletin gelirlerinin 800 milyon sestertius olduğu göz 

önüne alındığında
419
, Domitianus zamanında bu gelir artsa dahi tek bir yapıya imparatorluğun 

yıllık gelirinin neredeyse 1/3’inin harcanması Roma’daki toplam inşa/onarım harcamalarının 

çok yüksek olduğuna işaret etmekte ve Domitianus’un, Augustus’un gerisinde kalmak 

istemediğini göstermektedir. Augustus Roma’yı tuğladan bulup mermer ile bırakmakla 

övünürken
420
, Domitianus, Roma’yı antik dünyanın en görkemli başkenti haline getirmeye 

çalışıyor gibi görünmektedir. Onarımı yapılan diğer dini yapılar arasında Iuno, Minerva, 

Hercules, Phoebus, Castor ve Pollux, Fortuna Redux, Isıs, Serapis, Divi Augusti Novum 

Tapınakları bulunmaktadır
421

. Dini yapılar haricinde Agrippa Hamamları, Saepta Iulia, Circus 

Maximus, Octavia Municia Vetus Portikosu, Pompeius Tiyatrosu ve Crypta Balbi’nin onarımı 

yapılmıştır
422

.  

Domitianus Devri’nde Roma’da tamamlanan ve MS 80 yangınından sonra onarılan 

yapılarla birlikte kapsamlı bir inşa faaliyeti yürütülmüştür. Bu doğrultuda inşaatı tamamlanan 

önemli projelerden bir tanesi Titus’un Kudüs zaferini simgeleyen ve Via Sacra üzerinde 

bulunan Titus Takı’dır
423

. Tek kemerli ve üzerinde attikaya sahip olan yüksek bir podium 

üzerinde pentelikon mermerinden yapılmıştır. Zengince dekore edilen paneller üzerinde savaş 

arabasındaki Titus’un Kudüs zaferi ve savaş ganimetleri tasvir edilmiştir. Kemerin ortasındaki 

tavan kasetinde ise Titus’un Apotheosis’i (göğe yükselmesi) tasvir edilmiştir
424

.  

Roma’nın kalıcı malzemeden yapılmış ilk stadiumu Domitianus Dönemi’nde Campus 

Martius’da inşa edilmiştir
425

. Yapısal olarak Colosseuma benzeyen
426

 ancak ince ve uzun olan 
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stadium iki katlı ve yaklaşık 250 m. boyutundaki arenasıyla anıtsal bir yapıdır. Yapı 

malzemesi olarak Roma tuğla yüzlü Roma betonu (opus testaceum) ve kireçtaşı kullanılmıştır. 

Yaklaşık olarak 30.000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadium Domitianus 

Dönemi’nde spor müsabakaları için kullanılmıştır
427
. Fakat MS 217 yangınında Colosseum 

ağır hasar görünce gladyatör müsabakaları için kullanılmaya başlanmıştır
428

. Yapı o kadar 

görkemlidir ki MS 4. yüzyılda Roma’ya gelen Constantius stadiumun Roma’nın en görkemli 

yapıları arasında bulunduğunu ifade etmiştir
429

. Yine bu dönemde inşa edilen ve stadium 

kadar görkemli olan bir başka yapı Odeumdur. Bu yapı da Campus Martius’da stadiuma yakın 

bir konumda bulunmaktadır. 7000 kişilik seyirci kapasitesiyle imparator Constantius’un 

etkilendiği yapılar arasındadır
430

. Traianus zamanında ünlü mimar Şamlı Apollodorus 

tarafından onarılmıştır
431
. Günümüzde yapıdan geriye neredeyse hiçbir mimari eleman 

kalmamıştır.   

Roma’daki dördüncü forum Domitianus tarafından inşa ettirilmiştir. Ancak 

ölümünden sonra selefi Nerva tarafından adanmış ve Forum Transitorium veya Nerva 

Forumu olarak adlandırılmıştır. Yapı Augustus Forumu ile Templum Pacis’in arasında yer 

almaktadır
432

. Diğer üç forumdan farklı olarak uzun bir boya ve dar bir ene sahiptir (120x40 

m.)
433

.  

Domitianus Dönemi’nin en anıtsal ve etkili mekânı Palatinus Tepesi’nin güneyinde 

inşa ettirdiği yeni konutudur
434

.  Yapı imparatorun egemenliğini simgelemekle birlikte Nero 
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Dönemi’ndeki aşırılıkları hatırlatan devasa bir imparatorluk konutudur
435

. İnşa edilişini takip 

eden 300 yılda Domitianus’un haleflerince kullanılmaya devam edilmiştir
436

. Tiberius 

tarafından inşa ettirilen, halefleri tarafından genişletilen ve Titus’un kullandığı Domus 

Tiberiana’nın güneyindedir. Yeni konut için Palatinus Tepesi’nin güney bölümü düzenlenmiş 

ve yer açılmıştır. 40.000 m
2
’lik

437
 alan üzerine kurulan yapı iki aşamadan oluşmaktadır: 

Domus Flavia (Resmi Konut), Domus Augustana (Hususi Konut)
438

. Domus Flavia, Circus 

Maximusun 40 metre yukarısına tuğla ve Roma betonunun bir arada kullanımıyla oluşturulan 

devasa tonozların üzerinde yükselmektedir
439

. Martialis yapının Mısır piramitlerini bile 

gölgede bıraktığını belirtir
440

.  Domus Flavia merkezinde sekizgen formunda havuzun 

bulunduğu dikdörtgen sütunlu bir avlu ve etrafındaki mekânlardan oluşmaktadır. Avlunun 

kuzeydoğu kanadında dikdörtgen planlı üç adet devasa salon bulunur: batıda yarım daire 

biçiminde bir bazilika, ortada muazzam büyüklükte olan Aula Regia (Kabul Salonu) ve 

doğuda lararium veya kült nişi bulunmaktadır. İmparatorun bürokratik işlerini gördüğü ve 

davalara baktığı yer olan bazilika geniş biçimde sonlanan iki sıra halinde sütunlar ile 

çevrelenmekte ve güneyinde yarı kubbeli bir apsis bulunmaktadır. Bazilikanın duvarları kalın 

olup köşelerinde payandalar bulunmaktadır. Bu nedenle üstünün beşik tonoz ile örtülü olduğu 

düşünülmektedir
441

.  Aula Regia 31x32 m.’lik ebadıyla Roma mimarisindeki en büyük kabul 

salonlarından bir tanesidir. 2-4.3m. kalınlığındaki duvarlarında sığ aedikulalı nişler ve 

bunların içinde muazzam büyüklükte heykeller bulunmaktaydı. Yüksek kalitede mermer ile 

kaplanan mekânın güneyindeki geniş apsiste Domitianus’un tahtı bulunuyordu. İmparator bu 

alanda yabancı ülkelerin elçilerini, ziyaretçileri ve soyluları ağırlıyordu
442

.  
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Domitianus’un hususi konutu Domus Augustana, Domus Flavia’nın iki katı 

büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır. Bu mekân ortasında çeşme bulunan bir peristyl avlu ve 

etrafında birbirine sıkıca kenetlenen sekizgen planlı odaların simetrik olarak düzenlenmesi ile 

meydana getirilmiştir. Yapının önemi tasarımından gelmektedir
443

. Mimarı Rabirius’a hayal 

gücünü kullanması için izin verilmiş, o da bu doğrultuda geniş ve dar, yüksek ve alçak, düz ve 

kavisli odalar tasarlamıştır. Üst katta bulunmakta olan söz konusu odalara ulaşmak için 

yapının kuzeyine bir adet merdiven konulmuştur
444

. Hususi konutun güneydoğusunda 160x50 

m. ölçülerinde gömme bir bahçe-stadium bulunur. Yapının güney ucu boyunca esasında tek 

katlı olan ancak daha sonra genişletilerek çift katlı yapılan bir portiko bulunmaktadır. 

Portikonun alt katı tonozlu olmakla birlikte mermer ile kaplanmış tuğla iskelelerden oluşan 

bir pasajdır. Üst katın ise sütunlu olduğu düşünülmektedir. Yapının güneydoğusuna devasa 

boyutta yarım-daire biçiminde bir exedra hâkimdir. Olasılıkla imparatorun locası olan bu alan 

stadiumun lüks villaların palaestraları gibi antrenman ve atletik müsabakaların düzenlendiği 

bir alan olarak kullanıldığını düşündürtmektedir. Stadiuma giriş Domus Augustana’nın alt 

katındaki uzun koridordan yapılmaktadır. Süslemesinde kullanılan bitki ve çeşmelerle gölgeli, 

tenha bir cenneti andırmaktadır
445

. Bu döneme tarihlenen yapılar arasında Equus Domitiani 

olarak bilinen Domitianus’un devasa heykeli de bulunmaktadır. Statius eserinde heykel için 

bir bölüm ayırmıştır
446

. Colosseumun güneybatısında ise büyük bir çeşme inşa edilmiştir 

(Meta Sudans)
447

. 

 Domitianus Dönemi’nde Roma’da sürdürülen yapı faaliyetleri kapsamında 

değerlendirilmesi gereken son kategori antik kaynaklar tarafından bu döneme tarihlenmesine 

karşın günümüze ulaşmayan yapılardır. Suetonius ve Cassius Dio kentin çeşitli bölgelerine 
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inşa edilmiş anıtsal kapı ve kemerlerden bahsetmiştir
448

. Via Sacra’da Arabistan ve Mısır’dan 

gelen çeşni ve baharatlar için yapılan market ve depo (Horrea Piperataria) Domitianus 

Dönemi’nde onarılarak hizmete açılmıştır
449

. Bu döneme ait yeri belirsiz yapılar arasında 

Horrea Vespasiani’de bulunmaktadır
450

. Philocalus, Atria Septem (operae publicae)’den 

bahseder
451

. Martialis Mica Aurea’dan (Yemek Köşkü) bahsetmiştir
452

. Söz konusu yapıların 

yeri bilinmemekle birlikte bu dönemde yoğun bir faaliyet sürdürüldüğü açıktır
453

.  

3.3.1.2. İtalya’daki ve Eyaletlerdeki Yapı Faaliyetleri 

 Domitianus Dönemi’nde İtalya ve eyaletlerde yoğun bir yapı faaliyeti sürdürülmüştür. 

İtalya’nın Tusculum, Antium, Caieta, Circei, Anxur ve Baiae kentlerinde Domitianus ile 

ilişkilendirilen altı imparatorluk konutu bulunmaktadır. Circei’de bulunan konut haricinde 

kalanlar zaman içerisinde ağır tahribata uğradığı için haklarında yeterli bilgi 

verilememektedir
454

. Via Appia yolu üzerinden Roma’ya 20 km uzaklıkta bulunan Alba 

Longa’da, Domitianus’un inşa ettirdiği devasa bir imparatorluk konutu bulunmaktadır. Yapı 

Su kanalları ve depoları, hamamlar, çeşmeler, tiyatro, circus ve 300 metre uzunluğunda bir 

cryptoporticusa sahiptir. Domus Flavia’nın hatlarına sahip olan imparatorluk konutunun 

mimar Rabirius aracılığıyla yaptırıldığı düşünülmektedir
455

. Yapıdan geriye neredeyse hiç bir 

şey kalmamıştır
456

. Padua’da, olasılıkla Domitianus Dönemi’nde inşa edilmiş bir market 
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bulunmaktadır
457
. Cassius Dio, Domitianus Dönemi’nde Sinuessa – Puteoli yolunun 

yaptırıldığından bahsetmiştir
458

. 

 Domitianus Dönemi’nde eyaletlerde yeni kentler kurulmuş, yapılar onarılmış, yenileri 

inşa edilmiş ve Vespasianus zamanında başlayan alt yapı faaliyetlerine devam edilmiştir. 

Akhaia eyaletindeki Delphi’de bulunan Apollon tapınağının onarım masraflarını Domitianus 

üstlenmiştir
459

. Hispania’da bulunan bazı yerleşkelere municipium statüsü verilmiştir. Bunlar 

arasında Salpensa (Municipium Flavium Salpensarum), Malaga (Municipium Flavium 

Malacitanum) ve Irni (Municipium Flavium Irnitanum) bulunmaktadır
460

. Küçük Asia eyaleti 

olan Kilikia’da kendi adını verdiği bir kent kurulmuştur (Domitianapolis)
461
. Mısır’da kanal 

inşasına başlanmıştır
462

. Koptos’ta bulunan köprü temelinden tekrar inşa edilmiştir. 

Latopolis’te bulunan tapınağın doğu duvarı ve sütunları yapılmıştır
463

. Karnak ve 

Hermopolis’teki tapınakların bir bölümü inşa edilmiştir
464

. Lepcis Magna’da bir tapınak inşa 

edilmiştir. Kartaca – Theveste yolunun inşası yapılmıştır. Baetica, Sardinia ve Tuna sağ 

kıyısına geniş bir askeri yol yapılmıştır
465

.              

3.3.2. Küçük Asia’daki Yapı Faaliyetleri    

Küçük Asia’da Domitianus Dönemi’ne tarihlenen 37 yapı bulunmaktadır (Kat. Nos. 

27-61). Aşağıda Domitianus Dönemi’nde inşa edilen, onarılan ve genişletilen kamu 
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Yapıların Eyaletlere 
Göre Dağılımı  

yapılarının eyaletlere göre dağılımını gösteren bir harita ve istatistiki bilgileri içeren grafikler 

bulunmaktadır: 

Harita 3. Domitianus Dönemi Yapılarının Eyaletlere Göre Dağılımı 
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Tablo 11-13. Yapıların Türleri, Dağılımı ve Tarihleme Ölçütleri 

Harita ve tablolarda yapı faaliyetlerinin kentler bazında Lykia – Pamphylia’da diğer 

eyaletlere göre daha yoğun olduğu görülmektedir. Ancak bu görünüm yanıltıcıdır. Öyle ki 

Domitianus Dönemi’nde Asia’da yedi kentte yapı faaliyetine rastlanmasına karşın, yalnızca 

eyalet başkenti Ephesos’ta, Küçük Asia’da sürdürülen tüm yapı faaliyetlerinin neredeyse 

yarısı bulunmaktadır. Diğer bir değişle, Domitianus Devri’ne tarihlenen 37 yapının 14’ü 

Ephesos’ta bulunmaktadır (Kat. Nos. 30-43). Bunun dışında Asia eyaletinde Aizanoi, 

Aphrodisias, Hierapolis, Laodikeia, Magnesia ve Teos’ta yapı faaliyeti görülmektedir (Kat. 

Nos. 27-29, 44-50, 53-54). Lykia – Pamphylia bölgesinde ise 4 kentte 6 yapı bulunmaktadır 

(Kat. Nos. 56-62). Yalnızca Ephesos’ta, Lykia – Pamphylia kentlerinde görülen tüm yapı 

faaliyetlerinin iki katından fazlası bulunmaktadır. Bunun dışında Kilikia’da 2 yapıya, Bityhnia 

– Pontus’ta ise 1 yapıya rastlanmıştır. Galatia – Kappadokia’da yoğun bir yol faaliyeti 

izlenmesine karşın
466

 yapıya rastlanmamıştır.  

 Vespasianus Dönemi’nde sıklıkla görülen mevcut binaların onarımı ve genişletilerek 

kullanılmaya devam edilmesi yerini Domitianus Dönemi’nde yoğun ve kimi zaman büyük 

ölçekli inşa faaliyetlerine bırakmıştır
467

. Aşağıdaki tablo Domitianus Dönemi’ndeki inşa 

faaliyetleri ile ilgili bilgi vermektedir:   

  

                                                           
466
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Domitianus Dönemi'ndeki 
İnşa/Genişletme/Onarım Faaliyetleri  

Tablo 14. Domitianus Dönemi’nde İnşa/Genişletme/Onarım Faaliyetleri 

Tablo’da görüldüğü üzere hem yapı sayısı hem de inşa faaliyetlerinde gözle görülür 

bir artış yaşanmıştır. Vespasianus ve Titus’un on iki yılı bulan iktidar dönemlerine tarihlenen 

yapı sayısı 26 iken Domitianus zamanındaki yapı sayısı 37’dir. Üstelik onun dönemine 

tarihlenen yapıların birçoğu temelinden inşa edilmiştir (Bkz. Tablo 12). Bu dönemdeki en 

yoğun yapı tercihinin, Vespasianus Devri’nde olduğu gibi su yapılarından yana olduğu 

görülmektedir (Bkz. Tablo 9). Su yapılarını sırasıyla, kent kapıları ve taklar, dini yapılar, 

eğlence yapıları, caddeler, diğer yapılar (Bazilika, Agora, Stoa/Portikus, Arete Kulesi ve 

Bouleuterion) ve tanımsız bir yapı takip eder. Yapı faaliyetlerinin önemli bir bölümü 

Ephesos’ta sürdürülmüştür. Bu nedenle Ephesos’u diğer kentlerden ayrı değerlendirmek 

gerekir. Aktium Savaşı’ndan sonra rakipsiz kalan Octavianus, Ephesos’u Asia eyaletinin 

başkenti yapmış ve bu doğrultuda kentte yoğun bir yapı faaliyeti izlenmiştir
468

.  Kentin MS 89 

yılında neokoros unvanı alması, yapı faaliyetlerinin geçmişte olduğu gibi yoğunluk 
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kazanmasına neden olmuştur
469

. Nitekim Domitianus Dönemi’nde Ephesos’ta inşa edilen 

yapıların neredeyse tamamı kent neokoros unvanı aldıktan sonra gerçekleşmiştir. 356x240 m. 

ölçülerinde devasa bir alanı kaplayan üç üniteli Liman Hamam – Gymnasium yapı kompleksi 

MS 92-93 yılına tarihlenmiştir (Kat. No. 32). Domitianus Dönemi’nde çeşmeye çevrilen 

Pollio Anıtı veya dönüşümden sonraki ismiyle Domitianus Nymphaeum’u MS 92-93 yıllarına 

tarihlenmektedir. Çeşme için inşa edilen su kanalı da bu döneme tarihlenmektedir (Kat. No. 

33). MS 92-93 yıllarında Ephesos’ta yoğun bir alt yapı faaliyeti yürütüldüğü tespit edilmiştir. 

Bu doğrultuda çeşitli su yolları, su depoları ve çeşmeler inşa edilmiştir (Kat. Nos. 35-42). 

Bunun dışında içeriği açık olmayan ve hasar görmüş bir yazıt, kentte imparator tarafından 

inşa ettirilen yeni ve eski yapıların onartılması konusunda karar alındığını belirtmektedir 

(Kat. No. 43). Neokoros unvanı alındıktan sonra Ephesos’ta sürdürülen yapı faaliyetleri, 

kentlerin bu unvanı almak için neden kıyasıya yarıştıklarının mükemmel bir özetidir
470

. 

Ephesos kalkınmakla kalmamış, imparatorun egemenliği çeşitli yapılarda hayat bulmuştur. 

Domitianus öldürülmeseydi, ardılları Traianus ve Hadrianus’a tarihlenen yapıların bir bölümü 

onun döneminde yapılabilirdi. Bu durumda Domitianus kentteki yapı faaliyetleriyle 

Augustus’u dahi geride bırakmış olacaktı. Ancak zamansız ölümü (veya suikasti) nedeniyle 

koşullar değişmiştir.  

Asia eyaletinde Ephesos dışında Aizanoi, Aphrodisias, Laodikeia, Hierapolis ve 

Teos’ta Domitianus Dönemi’ne tarihlenen yapılar bulunmaktadır. Aizanoi’deki Zeus 

Tapınağı, Küçük Asia’daki en iyi korunmuş tapınak olmasına karşın, Domitianus Dönemine 

ait evresinden geriye bir arşitrav bloğu haricinde mimari eleman kalmamıştır. Bu nedenle 

tapınağın bu evresi hakkındaki bilgi sınırlıdır. Mevcut yapı, üzerindeki bina yazıtı ve stil 

özelliklerinden ötürü Hadrianus Dönemi ve sonrasına tarihlenmektedir. Domitianus 

Dönemine ait bilgiler ise kent sikkeleri üzerindeki tapınak tasviri ve tahrip olduğu için 2006 
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yılına kadar okunamayan yazıtlı bir arşitrav bloğundan ibarettir (Kat. No. 27). 

Aphrodisias’ta, Titus Devri’nde başlayan ancak önemli bölümü Domitianus Dönemi’nde 

tamamlanan ve Traianus Dönemi’nde biten beş üniteli anıtsal bir bazilika bulunmaktadır 

(Kat. No. 28). Bunun dışında kentin doğu surlarında bulunan ve daha sonra birleştirilen 

parçalar halindeki bir yazıt, Domitianus’a adanmış su ile ilişkili bir yapıdan bahsetmektedir. 

Söz konusu yapı henüz ortaya çıkartılmamıştır. Ancak yazıtta geçen δεξαμενή sözcüğünden 

yapının su tesisi, su haznesi veya su kanalı olabileceği düşünülmektedir (Kat. No. 29). 

Laodikeia’da, Ephesos ve Syria Kapıları, Syria Caddesi ve bir Nymphaeum inşası yapılmıştır 

(Kat. Nos.  48-51). Hierapolis’te dönemin Asia prokonsülü Sex. Iulius Frontinus’un
471

 

denetiminde Frontinus Kapısı, Güney Frontinus Kapısı (?), Frontinus Caddesi ve Kloaca 

inşası yapılmıştır (Kat. Nos.  44-46, 27-28). Bunun dışında Domitianus Dönemi’ne tarihlenen 

bir Latrina bulunmaktadır (Kat. No. 47). Magnesia’da Artemis Kutsal Alanının güneyinde 

yer alan Stoanın arkasında 2018 yılında yapılan kazılarda Domitianus Dönemi’ne tarihlenen 

bir imparator salonu ortaya çıkartılmıştır (Kat. No. 52). Son olarak Teos’ta sürdürülen 

çalışmalar neticesinde kentte bulunan Bouleuterion ve Roma Tiyatrosunda Domitianus 

Dönemi’ne ait izler tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Bouleuterion kapsamlı bir tadilat ile 

Odeiona dönüştürülmüştür. Tiyatronun ise MS 90’lı yıllarda inşa edilmeye başlandığı ve 

Domitianus’un ölümünü takip eden yıllarda tamamlandığı sonucuna varılmıştır (Kat. Nos. 

53-54).  

Bithynia – Pontus Eyaletinde bulunan Khalkedon’da, Su Yolu inşasına dair bir yazıta 

rastlanmıştır (Kat. No. 55). Lykia – Pamphylia’da 6 kentte yapı faaliyeti tespit edilmiştir. 

Limyra’da, geç dönem surlarında devşirme blok olarak kullanılan bir yazıt imparator 

Domitianus Dönemi’nde kentte inşa edilen Stoa/Portikus ve önündeki yapıların inşa edildiği 

bilgisini vermektedir. Kentte sürdürülen çalışmalara karşın yapıya dair hiçbir bulguya 
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rastlanmamıştır (Kat. No. 56). Lyrboton Kome’de, Demeter Rahibesi Arete tarafından 

Domitianus’a ithaf edilmiş bir kule bulunmaktadır (Kat. No. 57). Perge’de Demetrios ve 

Apollonios kardeşler tarafından inşa edilmiş tek geçişli bir Tak bulunmaktadır (Kat. No. 58). 

Ksanthos’ta, kazılar sırasında ele geçen bir yazıt Domitianus Dönemi’nde inşası edilen bir 

Bouleuterion olduğu bilgisini vermektedir (Kat. No. 59). Phaselis’te, Agora inşa edilmiştir 

(Kat. No. 60). Pınara’daki tiyatronun onarımı yapılmıştır (Kat. No. 61). Kilikia eyaletindeki 

tek yapı faaliyeti Anazarbos’ta tespit edilmiştir. Kentte su yolu, kemeri ve bir tapınak inşası 

yapılmıştır (Kat. Nos.  59-60).   

Domitianus Dönemi’nde Küçük Asia’da yoğun bir yol faaliyeti izlenmiştir. Asia 

eyaletinde yer alan günümüz Afyon’unda bulunan tahrip olmuş bir miltaşının caput viaei 

Synnada’da olan bir yol faaliyetinden bahsetmektedir. Yazıt tahrip olduğu için üzerindeki 

bilgiler kısıtlıdır
472

. Smyrna – Teos – Ephesos yolu üzerinde inşa ya da onarım faaliyeti 

yapılmıştır. Yazıt ağır hasar gördüğü için tamamı okunamamıştır
473

. Ephesos – Pergamon – 

Lampsakos – Kyzikos yollarının onarımı yapılmıştır
474

. Hierapolis’te bulunan bir miltaşı 

depremden ötürü zarar gören yapının dönemin prokonsülü Sex. Iulius Frontinus aracılığıyla 

onartıldığı bilgisini vermektedir
475

. Söz konusu yolun neresi olduğu belli değildir. Ancak 

onarım ile kentin kuzeyinde yer alan Frontinus Kapısı’nın inşa tarihleri birbirlerine yakın 

olduğundan, Sebaste – Hierapolis yolu kastediliyor olabilir. Kotiaeum – Philomelium yolunda 

onarım ya da inşa faaliyeti yürütülmüştür. Yazıt tahrip olduğu için yürütülen faaliyet 

belirsizdir
476

. İmparatorun azatlısı ve mermer ocaklarının sorumlusu Chresmus aracılığıyla 

Mylas – Stratonikeia yolunun onarımı yapılmıştır
477

. Pergamon – Thyateira – Sardis – 
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Laodikeia yollarının onarımı yapılmıştır
478

. Kappadokia’da Satala – Nicopolis – Neocaesarea 

– Amasia yolunun onarılmıştır
479

. İncesu – Caesarea yolu inşa edilmiştir
480

. Galatia eyaletinde 

Ankyra – Pessinus yolunun inşası yapılmıştır
481

. Ankyra’dan, Hac Yolu güzergahı üzerinde 

yol inşası yapılmıştır
482

. Yine Ankyra’da kökeni belirsiz bir miltaşı bulunmuştur. Söz konusu 

miltaşı verdiği bilgiler açısından önemlidir. Miltaşında propraetor A. Caesennius Gallus 

aracılığıyla imparator Domitianus’un Galatia, Kappadokia, Pontus, Pisidia, Paphlagonia, 

Lykaonia ve Armenia Minor eyaletlerindeki yolları döşettiği bilgisi verilmektedir
483

. Gallus 

imparatorun akrabası olup, Titus Dönemi’nde de Galatia – Kappadokia propraetoru idi. 

İsminin geçtiği benzer bir yazıt Titus Dönemi’ne ait bir miltaşında da bulunmuştur. Yazıtta 

bahsedilen söz konusu coğrafyanın devasa olduğundan hareketle, yazıtın gerçeği 

yansıtmaktan ziyade Titus’u yüceltmeye yönelik bir propaganda olabileceği belirtilmiştir
484

. 

Benzer bir durum Domitianus için de geçerli olmalıdır.  
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Domitianus Dönemi'ne Tarihlenen Su Yapıları  

3.3.3.1. Su Yapıları 

Tablo 15. Domitianus Dönemi’ne Tarihlenen Su Yapıları 

Yukarıdaki tablo Domitianus Dönemi’ne tarihlenen su yapılarını ve türlerini 

göstermektedir. Kilikia eyaletindeki Anazarbos ve Bithynia – Pontus’taki Khalkedon’daki 

birer yapı haricinde kalan tüm su yapıları Asia eyaletinde yer almaktadır (Kat Nos. 29, 32-42, 

47, 51-55, 62). Vespasianus Dönemi’ndeki yapı faaliyetlerinin önemli bölümünü oluşturan ve 

Lykia – Pamphylia’da sürdürülen su yapılarına Domitianus Dönemi’nde rastlanmaz. Bunun 

yerine başka yapılara odaklanılması (Kat Nos. 54-61, 63), su yapılarının söz konusu zaman 

diliminde yeterli olduğunu düşündürtmektedir.   

Küçük Asia’da eyalet başkenti Ephesos’ta Domitianus Dönemi’ne tarihlenen su 

yapıları üç kategoriye ayrılmaktadır: Hamam, çeşmeler ve su yolları. Bu doğrultuda bu 

döneme tarihlenen en görkemli yapı 356x240 m. ölçülerinde olan devasa boyutlardaki ve çift 

sıra plana sahip
485

 Liman Hamam – Gymnasiumdur (Kat No. 32). Kentteki en büyük yapı 

olmasının yanı sıra Küçük Asia’daki en erken tarihli Hamam – Gymnasium olma özelliğine 
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sahiptir. Diğer Hamam – Gymnasiumların çoğu MS 2. yüzyıl ve sonrasına aittir
486

. Yapı, 

tasarım, mimari ve işlevin bir arada olduğu birbirine bağlı üç üniteden oluşmaktadır. Bunlar 

Hamam, Palaestra ve Gymnasiumdur. Anıtsallığı ve boyutu ile Roma’daki hamamlar ile 

yarışacak denli görkemlidir
487

. O. Benndorf’un yaptığı kazılar sırasında hamama ait çeşitli 

renklerde mermer sütunlara, heykellere ve duvarları kaplamak için kullanılan polykrom 

mermer plakalara rastlanmıştır
488

. Hamamın boyutu, kullanılan kaliteli malzeme ve işçilik, 

kentin ekonomik anlamda ulaştığı refah seviyesine işaret ediyor olabilir. Kazılar sırasında 

ortaya çıkartılan mimari buluntular arasında 32x16 m. ölçülerinde ve dikdörtgen planlı bir 

imparatorluk salonu bulunmaktadır. İçerisinde yüksek kalitede işçilik ve mermer kullanıldığı 

tespit edilmiş bu nedenle yapıya Mermer Salon veya Ephesos’un eski arkeologlarınca 

Kaisersaal denilmiştir. Burası, çok katlı, sütunlu mermer cephelerle zengin biçimde dekore 

edilmiş törensel bir mekândır. Kuzey duvarının merkezinde belirgin bir çıkıntı yapan exedrası 

ve onu taçlandıran bol aedikulalı bir mimarisi vardır. Aedikulaların içerisinde çeşitli renklerde 

mermerden yapılmış heykeller bulunmaktadır
489
. Salonun zemini çeşitli renklerde mermer 

levhalar ile sanki bir halı gibi döşenmiştir
490

.  

 Yapının işleviyle ilgili sorular geçmişte yapılan çalışmalarda açıklanmaya 

çalışılmıştır
491
. Ancak neden yapıldığı sorusu cevapsız kalmıştır. Elimizdeki bulgular 

dâhilinde bu konuya açıklık getirmeye çalışacağız. Liman Hamam – Gymnasiumun inşa 

edildiği MS 92-93 yıllarına değin Ephesos’ta yoğun olmaktan uzak bir yapı faaliyeti 

izlenmiştir. Bu doğrultuda yalnızca Tiyatro ve Sahne Binası genişletilmiş (Kat No. 31) ve 

G.L. Bassus Çeşmesi’nin (hydrekdokheion) (Kat Nos. 34) inşası yapılmıştır. Kentin MS 89 
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yılında neokoros ilan edilmesini takiben yapı faaliyetlerinde yoğun bir artış yaşanmıştır. 

Özellikle hamam yapısının inşa tarihi olan MS 92-93 zaman dilimi Ephesos için önemlidir
492

. 

Zira kentte yoğunlaşan yapı faaliyetinin neredeyse tamamı bu iki yıla tarihlenmektedir.  Su 

yolları ve çeşmeler bu zaman diliminde inşa edilmiş (Kat Nos. 33, 35-42), kentin alt yapı 

faaliyetleri hızlı bir şekilde tamamlanmıştır. Kent, temel ihtiyaç olan su yapıları ve kanalları 

ile çevrelenmiştir. Bunun haricinde söz konusu yapı içerisinde kentin önde gelenlerinin 

heykellerini içermektedir. Öyle ki yapı içerisinde bulunan bir heykel kaidesi kentte rahibelik 

ve prytanislik yapan Claudia Trophime’nin Asia prokonsülü P. Calvisius Ruso zamanında 

heykeli diktirdiği bilgisini vermektedir
493

. Bir başka yazıt ise kent zenginlerinden Tib. 

Claudius Nysius’un imparator Domitianus ve Ephesos Halkına heykelleri ve diğer süslemeleri 

(σὺv παvτί τῷ περ [ί αύτὸ κόσ] μωι) yaptırarak adadığı bilgisini vermektedir
494
. Şu ana kadar 

ulaşılamasa da yapının exedrasında imparator Domitianus’un ve nişlerinden birinde 

prokonsül P. Calvisius Ruso’nun heykeli olabilir
495
. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 

yapının neden inşa edildiğine dair iki öneri sunulabilir: ilki yoğun yapı faaliyetlerinden ötürü 

kent sakinlerinin Domitianus’a müteşekkir olması, ikincisi ise yapının içerisinde bulunan 

heykellerden, yine kent sakinlerinin imparator ile birlikte anılabilme ayrıcalığına sahip olması 

olabilir. Bu sayede yapının finansmanı yalnızca kente hizmet etmek ve imparatora olan 
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bağlılığını göstermekle kalmayacak aynı zamanda imparator gibi ebediyen hatırlanma 

onuruna kavuşacaktır
496

.   

 Ephesos’ta Domitianus Dönemi’ne tarihlenen su yapıları arasında çeşmeler ikinci 

grubu oluşturmaktadır. 1958 yılında F. Miltner’in yaptığı kazılar sırasında Domitianus 

Tapınağının bulunduğu meydanın karşısında, Devlet Agorasının batısındaki teras duvarının 

önünde ve Chalcidicumun güneyinde yıkılmış durumda ve apsidal formda bir çeşme ortaya 

çıkartılmıştır (Kat. No. 33). Buluntular arasında yer alan üç fascialı bir arşitrav üzerindeki 

Yunanca – Latince yazıt yapının Augustus Dönemi’ne ait bir anıt olduğu bilgisini 

vermektedir
497
. Miltner’in kazıları sırasında çıkartılan yazıtlı arşitrav haricinde Augustus 

Dönemi’ne tarihlenen mimari elemanlar kısıtlı olup, yapının temeli ve pseudo-isodomik 

mermer plakalardan ibarettir
498

. Yapı Domitianus Dönemi’nde üzerine yapılan çeşitli 

eklentiler ile büyütülmüş ve çeşme haline getirilmiştir. Sağ ve sol yanına kanatlar eklenmiş, 

kaidesinin nişli bölümü kapatılmış ve önüne yarım daire biçiminde kalker taşından yapılmış 

bir havuz konulmuştur. Yapı strigilis motifli destek sütunlarına ve geniş bir kemere 

sahiptir
499
. Başlıkları korinth düzenindedir

500
. 

Miltnerin kazıları sırasında mimari blokların yanı sıra yapıya ait çeşitli heykeltıraşlık 

eserlerine rastlanmıştır. Bunlar arasında aedikulaların kanatlarında yer alan ve çocuk şeklinde 

tasvir edilen nehir tanrıları Marnas ve Kleseas
501

 ile birlikte ortadaki aedikulada yer alan Zeus 

başı bulunmaktadır. Ayrıca parçalara ayrılmış bir savaşçı heykeli ortaya çıkartılmıştır
502

. 

Yapının Domitianus meydanına bakan büyük apsidal nişinde ise Odysseus ve arkadaşlarının 

Polyphemos ile yaşadığı macerayı anlatan heykel grubu kullanılmıştır
503

. Yapıyla ilgili birkaç 
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nokta öne çıkmaktadır: planı, heykelleri ve mekân seçimi. Küçük Asia’da apsidal planlı 

çeşmeler ne Domitianus Dönemi’nden önce ne de sonra sıklıkla görülen bir tip değildir. 

Ariassos’taki apsidal çeşmenin tamamı ortaya çıkartılmamış olup, tarihi belirsizdir
504

. 

Ephesos’ta, Arkadiene Caddesi’nde bulunan Roma Dönemi çeşmesinin kesin tarihi belirsiz 

olup A. Erol tarafından apsidal planlı çeşmelerin yoğun oldukları zaman dilimi göz önüne 

alınarak MS 2. yüzyıla ait olabileceği belirtilmiştir
505

. Bunun dışında Vespasianus ve Titus 

Dönemi’ne tarihlenen Kaunos ve Miletos’taki çeşmeler at nalı planlıdır (Kat Nos. 2, 23)
506

. 

Yine Ephesos’ta, Domitianus Devri’ne tarihlenen G.L. Bassus Çeşmesi (hydrekdokheion) 

kare planlı (Kat No. 34), sonraki yıllarda inşa edilen Traianus Çeşmesi U planlıdır
507

. Yapı 

tarihlemesi yakınında bulunan iki yazıta göre yapılmıştır. İlk yazıt çeşme hakkında ikinci 

yazıt ise çeşme için gerekli olan suyolu hakkında bilgi vermektedir. İlk yazıt bu bilgiyi 

vermese de ikinci yazıt yapının dönemin prokonsülü P. Calvisius Ruso denetiminde yapıldığı 

bilgisini vermektedir
508
. Bu doğrultuda Ruso yüksek olasılıkla çeşmeyi de denetlemiş 

olmalıdır. Ephesos’taki çeşitli su yapılarında ismi bulunan Ruso hem Titus ile hem de 

Vespasianus ile birlikte çalışmış, birçok görev üstlenmiş, güvenilir, tecrübeli ve bonkör bir 

bürokrattır
509

. Titus ve Vespasianus ile birlikte çalışmış olması nedeniyle büyük olasılıkla 

Domitianus’u da tanıyor olmalıdır. Ruso’nun kariyerinde ulaştığı en yüksek nokta Domitianus 

zamanında eriştiği Asia prokonsüllüğüdür. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Ephesos ile 

Ruso’nun herhangi bir bağlantısı saptanamamıştır
510
. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere 

kente önemli katkıları bulunmaktadır. Flaviuslar’a karşı hissettiği bağlılık duygusu ve 

Domitianus zamanındaki yükselişinden ötürü söz konusu çeşmeyi yaptırmış olabilir. 

                                                           
504

 Mitchell 1988, 148. 
505

 Erol 1999, 81 (No. 8.2). 
506

 Bkz. YP 1-2, 23. Arykanda’daki yapının tarihi kesin olmadığı için örnek olarak gösterilmemiştir. Bilgi için 

bkz. YP 2 ve Bölüm 3.4.1. Su Yapıları.  
507

 Scherrer 2000, 116. 
508

 Yazıtlar için bkz. YP 33.  
509

 Birley 1983, 263-264. Ruso’nun isminin bulunduğu su yapıları için bkz. YP 35-36, 41-42. 
510

 Sherk 1980, 1050. Aksine Ruso’nun aile üyeleri Roma’da önemli pozisyonlarda bulunmaktadır. Bilgi için 

bkz. Longfellow 2011, 73. 



119 

 

Çeşmenin planı İtalya’dan esinlenmiş olmalıdır. Nitekim apsidal formun en erken örnekleri 

İtalya’da görülmektedir
511
. Buradaki formun Ephesos’a taşınması sıra dışı bir yenilik olarak 

kabul edilmelidir zira Küçük Asia’da U planlı çeşmeler yaygındır. F. Miltner’in yürüttüğü 

kazılar sırasında yapıya ait mimari blokların yanı sıra çeşitli heykeltıraşlık eserleri 

bulunmuştur. Bunlar arasında aedikulaların kanatlarında yer alan ve çocuk şeklinde tasvir 

edilen nehir tanrıları Marnas ve Kleseas
512

 ile birlikte ortadaki aedikulada yer alan Zeus’un 

başıdır. Ayrıca parçalara ayrılmış bir savaşçı heykeli ortaya çıkartılmıştır
513
. Yapının 

Domitianus meydanına bakan büyük apsidal nişinde ise Odysseus ve arkadaşlarının 

Polyphemos ile yaşadığı macerayı anlatan heykel grubu kullanılmıştır
514

. Marnas ve 

Klaseas’ın heykellerinin bulunması anlamlıdır zira Calvisius Ruso kentin güneyindeki Marnas 

(Derbentdere) ve kuzeyindeki Klaseas/Kaystros (Küçük Menderes)
515

 nehirlerinden 

Ephesos’a uzanan iki su yolu yaptırmıştır. Bu doğrultuda çeşmede bulunan Marnas ve 

Klaseas heykeli Ruso’nun yaptırdığı su yollarını simgeliyor olabilir
516
. Yapının apsidal 

nişinde Polyphemos yontu grubu bulunmaktadır. Homeros’un meşhur Odysseia’sında geçen 

bir bölümü konu alan bu tasvir esasında İtalya’da Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren 

kullanılıyordu. Colle Ceserano ve Tortoreto’da Geç Cumhuriyet Dönemi villalarına ait 

çeşmelerde
517

, Tiberius Dönemi’nde Sperlonga’daki mağarada
518

 ve sonraki yıllarda 

Hadrianus’un Tivoli’deki devasa villasının ünitelerinden biri olan Serapeumda 

rastlanmıştır
519

. Aynı betimlemenin Ephesos’taki çeşmede bulunması Domitianus’un Yunan 

kültürüne olan hayranlığından ötürü olabilir. Nitekim Domitianus, Atina’nın başyargıçlığını 
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yapmış ilk imparator olup kültü Zeus Eleutherios ile ilişkilendirilmiştir
520

. Eğer çeşmede yer 

alan söz konusu kompozisyon Domitianus’un Yunan kültürüne olan ilgisi göz önüne alınarak 

yerleştirildiyse, Ruso imparatoru yakinen tanıyor olmalıdır. Yapı içerisinde bulunan bir diğer 

heykel aedikulada yer alan Zeus başıdır. Zeus tanrıların tanrısı, babası ve en büyüğüdür. 

Sıfatları arasında hypsibremetes (göklerde gürleyen), asteropetes (şimşek savuran) ve 

erigdoupos (gök gürültüsü) bulunmaktadır. Ayrıca adalete dayanan insanca bir düzenin 

kurucusu ve koruyucusu sayılmaktadır
521
. Bu durumda Domitianus’un, Zeus ile 

ilişkilendirilmesi imparatorun egemenliğinin uçsuz bucaksız olduğuna ve tebaasını koruyarak 

adalete önem verdiği şeklinde yorumlanabilir. Nitekim Domitianus ile ilgili birçok olumsuz 

yorumu bulunan Suetonius ve Plinius dahi onun adil olduğu zamanlardan bahsederler
522

. 

Dahası imparatorun Küçük Asia’daki bazı kentlerde Zeus ile ilişkilendirilmesi imparatorun 

adil bir yönetim sergilediğine, hatta sevildiğine işaret ediyor olabilir
523

. Özellikle eyaletlerde 

yaşayanların Domitianus’un yönetim biçimini benimsemiş olabileceğine dair önemli belgeler 

vardır. Bunlardan en önemlisi imparatorun kararnameleri ve mektupları ile eyaletlerde 

yaşayanların rahat bir nefes almasını sağlamasıdır
524
. İkincisi ise Hellenleşmiş bir Yahudinin 

MS 3. yüzyılda kaleme aldığı Oracula Sibyllina isimli eserde görülmüştür. Yazar 

Domitianus’un tüm Roma dünyasında sevildiğini, doğudan batıya her kesimin kendi 

arzusuyla imparatora boyun eğdiğini ve Domitianus’un tebaasına şefkatle yaklaştığını 

belirtmektedir. Elbette tarih yazımı, kişi olayları kendi gözüyle görse dahi algılama ile ilgilidir 

ve sübjektif olmaması mümkün değildir. Ancak yazarın bu tespitinde haklılık payı olabilir 

zira Domitianus’un babası ve ağabeyinin Kudüs’ü yerle bir etmesi, Yahudilerin yaşadıkları 

kentleri yıkması ve onları sürgüne yollaması
525

 imparatordan nefret etmesi için yeterli bir 
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sebeptir. Buna rağmen Domitianus’tan övgüyle bahsetmesi imparatorun otokratik yönetim 

biçiminin uzun vadede sonunu getirmesine karşın, eyaletlerde yaşayan halklara önemli 

avantajlar sağladığına işaret etmektedir. Zaten kim olduğu fark etmeksizin bir imparatorun 

halkla ne gibi bir problemi olabilirdi?
526

 Domitianus, sert üslubuna karşın selefi Augustus gibi 

toplumsal yaşamı şekillendirmeyi ve tebaasını korumayı içtenlikle arzuluyor olmalıdır
527

.  

 Çeşme yapısıyla ilgili değerlendirme yapılabilecek son konu mekân seçimidir. 

Yapının önünde bir meydan ve karşısında Domitianus Tapınağı bulunmaktadır. Meydanın, 

tapınağın ve çeşmenin bir arada olması söz konusu alanı bir bütün haline getirerek 

imparatorun egemenliğinin yansıtıldığı bir bölge yaratılmış olabilir. Ziyaretçi meydandan 

onun adına yapılmış tapınağa giriyor (Kat No. 30), çıkışında anıtsal çeşmeyi kullanıyor ve bu 

sırada heykeltıraşlık eserleri ile yapının mimari dekorasyonunu inceliyor olmalıydı. Belki de 

yakın geçmiş ile yaşadığı dönemi karşılaştırıyor ve Domitianus’un hükümdarlığı ile birlikte 

Ephesos’un ne denli büyük bir değişim geçirdiğini düşünüyordu. Domitianus’un adı sonraki 

yıllarda adı lanetlense de en azından Ephesos’ta ilelebet hatırlanacağı bir alana sahip olduğu 

söylenebilir.  

  Romalı eyalet yöneticileri kimi zaman görev yaptıkları kentlerde herhangi bir manevi 

unsur olmamasına karşın, önemli bağışlarda bulunur ve bu doğrultuda kentin halk meclisi 

bazı yapılar ile kendilerini onurlandırırdı
528

. Dönemin Asia prokonsülü G.L. Bassus’un 

Ephesos’taki çeşmesi (hydrekdokheion) söz konusu yapılardan bir tanesidir (Kat No. 34). 

Hydrekdokheionu F. Eichler, H. Vetters ve G. Langmann’ın 1960, 1962 ve 1963 yıllarında 
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yürüttüğü kazılar sırasında ortaya çıkartılan yapı Devlet Agorasının güney batı kenarında yer 

almaktadır. Kazı çalışmaları ile yapıya ait yaklaşık 550 mimari eleman ve heykeltıraşlık 

eserlerine ait 100’den fazla parça gün yüzüne çıkartılmıştır
529

. Çeşme binasına ait parçalar bir 

araya getirilmiş ve bunun sonucunda restitüsyon önerisi yapılabilmiştir. Yapının kuzey-güney 

yönünde iki katlı iki kanada ve doğu istikametinde üç katlı bir cepheye sahip olduğu 

anlaşılmıştır
530
. Yapı form olarak Miletos’ta imparator Titus’a adanan çeşmeyi 

anımsatmaktadır
531
. B. Longfellow, imparatorluk dönemi anıtsal çeşme yapılarını 

değerlendirdiği çalışmasında bu konuya değinmiştir
532

. Longfellow, G.L. Bassus Çeşmesinin 

tarihi için dönemin Asia prokonsülü G.L. Bassus’un görev süresini temel almıştır. Bu 

doğrultuda yapının Küçük Asia’da anıtsal cepheye sahip ilk çeşme olduğunu belirtmiştir. 

Dahası Bassus’tan sonra Asia prokonsülü olan M. Ulpius Traianus’un, olasılıkla Bassus’a 

cevaben Miletos’ta yaklaşık 9 m. daha büyük bir çeşme inşa ettirdiğini belirtmiştir. Söz 

konusu çeşme imparator Titus’u onurlandıran anıtsal bir yapıdır (Kat No. 23). Ancak 

önerisinde üzerinde durulması gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikli sorun yapının 

tarihlemesi ile ilgilidir. Longfellow yapıyı tarihlerken Bassus’un Asia prokonsülü olduğu 

dönemi temel almıştır. Bu doğrultuda belirttiği tarih MS 78/79 yılları olup Vespasianus 

Dönemi’ne işaret etmektedir. Ancak Bassus’un, Domitianus Devri’nde Asia prokonsülü 

olduğu epigrafik olarak kanıtlanmıştır
533
. Bu yüzden Traianus’un, Bassus’a cevaben 

Miletos’taki yapıyı inşa ettirme olasılığı bulunmamaktadır. Zira Traianus, Bassus’un halefi 

değil selefidir
534

. Longfellow’un düşüncesi
535

 doğru kabül edilse bile, Bassus çeşmesi 
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Ephesos halkı tarafından, Miletos’taki çeşme ise imparator Titus tarafından finanse edilmiştir. 

Çeşmeye Bassus’un isminin verilmesi yapıya finansman olmasından ziyade kente o ana kadar 

yaptığı katkılardan ve yapıya su getirilmesi ile ilgili çalışmasından ötürü halk meclisinin 

aldığı karar doğrultusunda gerçekleşmiştir. Sonuç olarak yazıtların ortak bir noktası olmadığı 

ve Longfellow’un düşüncesinin aksine yapıların finansmanları farklı olduğu için iki yapıyı 

karşılaştırmak uygun değildir.  

 Su yolları, tesisleri ve depoları su yapıları başlığı altında değerlendirilen üçüncü 

gruptur. Özellikle Ephesos’ta P. Calvisius Ruso döneminde yapılmış çeşitli su yolları 

hakkında bilgi veren yazıtlar bulunmaktadır. Domitianus Çeşmesi (Kat No. 33) yakınında 

bulunan mermer bir levha üzerinde yer alan yazıt söz konusu su yolundan bahsetmektedir 

(Kat No. 35).  

Ephesos’un güneyinde Marnas, kuzeyinde Klaseas/Kaystros (Küçük Menderes) 

nehirleri bulunmaktadır. P. Calvisius Ruso zamanında buradan kente su yolu inşası 

yapılmıştır. Konuyla ilgili bilgi Traianus Nymphaeumunun ön duvarında yeniden kullanılan 

bir blok ve güney caddede bulunan çeşme yapısının yakınında beyaz mermerden bir kaide 

üzerinde yer alan yazıtlardan gelmektedir (Kat Nos. 36-37). Domitianus Çeşmesinde (Kat 

No. 33) bulunan Marnas ve Klaseas heykelleri, aynı ismi taşıyan nehirlerden getirilen su 

yollarını simgeliyor olabilir.  

Domitianus Çeşmesi (Kat No. 33) yakınlarında bulunan bir levha üzerindeki bir başka 

yazıt P. Calvisius Ruso’nun denetiminde ve Ephesos halkının katkılarıyla Aqua 

Domitiana’nın su havuzunun ve yolunun inşa edildiği bilgisini vermektedir (Kat Nos. 41-42). 

Kat. Nos. 35-42 arasında bulunan su ile ilişkili yapıların hiç birine ulaşılamamıştır. 

Bilgiler yazıtlardan ibarettir. Ephesos’ta Domitianus Dönemi’ne ait çeşitli yapı yazıtlarının 

başka yapılarda devşirme blok olarak kullanılması ve yazıtların söz ettiği yapılara ait 
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bulgulara rastlanmaması bu dönemde yapılmış daha fazla yapı olabileceğine ancak söz 

konusu yapıların zaman içerisinde yok olmuş olabileceğini düşündürtmektedir.  

Domitianus Dönemi’nde yoğun olarak gördüğümüz su yapılarına yönelik faaliyetler 

yalnızca Ephesos ile sınırlı değildir. Aphrodisias kentinin doğu surlarında ele geçen 

parçalanmış mermer bir blok kentte yapılmış su tesisleri (?) hazneleri (?) ve kanalları (?) 

hakkında bilgi vermektedir. Yazıta ait parçalar 19. yüzyılın sonlarına doğru G. Doublet ve G. 

Deschamps tarafından birleştirilmiş ve bu doğrultuda kentte yaşayan zenginlerden Adrastos 

isimli bir şahsın yaptırdığı bilgisini vermektedir. Yapının su ile ilişkili bir inşaat olduğu 

bilinmekle birlikte, yeri bilinmediğinden ve yazıtta geçen δεξαμενή sözcüğü, su için hazne, 

sarnıç ve havuz anlamlarına geldiğinden, ne tarz bir yapı ile karşı karşıya olduğumuz belli 

değildir (Kat No. 29).  

Bithynia – Pontus eyaleti sınırları içerisinde bulunan Khalkedon’da Domitianus 

Dönemi’nde yapılmış bir su yolu olabileceği tespit edilmiştir. Günümüz Kadıköy Körfezine 

dökülen taşlar arasında 1.10 m. uzunluğunda ve 63 cm. genişliğinde, su kanalına ait bir taşa 

rastlanmıştır. Taşın üzerinde Δομιτιανου yazmaktadır (Kat No. 53). Kanala ait herhangi bir 

bulguya ulaşılamamıştır. 

Domitianus Dönemi’ne tarihlenen diğer su yolu ve kemeri Kilikia eyaletinde bulunan 

Anazarbos’tadır (Kat No. 60). Kente 25 km. mesafede bulunan Sumbaz kaynağında bulunan 

su Domitianus’a adanan bir su yolu ve kemeri ile taşınmaktadır. Kemere ait kalıntılar kentin 

kuzeyinde görülebilmektedir. Ancak şu ana kadar eserle ilgili herhangi bir çalışma 

yapılmamıştır.  

Domitianus Dönemi’nin su ile ilişkili son yapısı Hierapolis’te buluna Latrina’dır. Yapı 

Geç Antik Dönem’de ahıra çevrilmiş ve ağır tahrip görmüştür. Ancak yıllarca süren çalışma 

ile tekrar ayağa kaldırılmıştır. Latrina 6.30 m. genişliğe ve 20.50 m. uzunluğa sahiptir. 
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Girişleri kuzey-güney doğrultusundaki kanatlarda bulunan iki kapıdan yapılmaktadır (Kat 

No. 47). Girişten sonra üç basamak inildiği için yapı cadde seviyesinden yaklaşık bir metre 

aşağıda konumlanmıştır. Bina yazıtı olmadığı için yapının tarihlemesi stil özelliğine göre 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda yapının tarihlemesi Domitianus Dönemi’nde Asia 

prokonsüllüğü yapmış
536

 ve kente önemli katkıları bulunan S. Iulius Frontinus’un adını 

taşıyan dor düzenli cadde cephesinin, Latrina’da da devam etmesi ölçüt alınarak 

yapılmıştır
537

. Tarihleme konusundaki öneri mümkün olmakla birlikte katkıda bulunulabilir. 

S. Iulius Frontinus Küçük Asia’ya vali olarak atanmadan önce Britannia’da uzun süre görev 

yapmış önemli bir bürokrattır
538
. Ayrıca Roma’nın su yapıları üzerine yazdığı De Aquis Urbis 

Romae isimli başyapıtı kaleme alacak denli entelektüel bilgi birikimine sahiptir
539

. Akademik 

düzeyde su yapıları ile ilgilendiği için suyun ve temizliğin ne denli önemli olduğunun 

farkında olmalıdır. Bu doğrultuda Latrinayı kent trafiğinin yoğun olduğu caddeyi özellikle 

seçerek yaptırmış olabilir. Elbette yapı yazıtı olmadığı sürece yapının gerçekten onun 

zamanında inşa edilip edilmediğini bilmek mümkün değildir. Ancak yapının büyük ölçekli 

olmaması ve Frontinus’un Asia prokonsüllüğü yaptığı sürenin MS 85-86 yıllarında olduğu 

göz önüne alındığında, Latrina’nın bu yıllarda yapıldığı düşünülebilir
540

.  

Domitianus Dönemi’ne tarihlenen son su yapısı Laodikeia’daki nymphaeumdur. Yapı 

Güney Hamamın doğu apodyteriumunun sonunda yer alan I. Su Dağıtım Terminalinin önünde 

bulunmaktadır. 2.50x3 m. ölçülerinde olan yapıdan geriye yalnızca ağır tahribata uğramış 

arşitrav bloğu kalmıştır. Tüm yönlerinden kırılan bloğun üzerindeki yazıt kısmen 

korunmuştur. Diğer bölümü ise kazınmıştır. Epigraflar arşitrav üzerindeki yazı karakterinin 

Syria Kapısı’ndaki yazıta benzer olduğundan yola çıkarak kazınan kısımda imparator 

Domitianus’un isminin yazmış olabileceğini belirtmişlerdir (Kat No. 54). Domitianus 
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Dönemi’ne tarihlenen çeşme yapılarını göz önüne aldığımızda bunların, anıtsal ve zengince 

dekore edildikleri görülmektedir. Ephesos’taki Domitianus ve G.L. Bassus Çeşmeleri bu 

konuda verilebilecek örnekler arasındadır (Kat Nos. 33-34). Diğer yandan çeşme Domitianus 

Dönemi’nin anıtsallığıyla çelişircesine küçüktür. Lakin yapı yazıtı Domitianus’u işaret 

etmektedir. Bu doğrultuda yapı kent sakinlerinden biri tarafından, eldeki imkânlar dâhilinde 

halkın yararı gözetilerek inşa ettirilmiş olabilir. Bu duruma benzer bir örnek çeşme 

olmamasına karşın Lyrboton Kome’de görülmektedir. Kentteki Arete Kulesi Demeter 

Rahibesi Arete tarafından inşa edilerek Domitianus’a ithaf edilmiştir (Kat No. 55).  

Domitianus Dönemi su yapılarının genel bir değerlendirmesini yapacak olursak, su 

kanalları, kemerleri, depoları ve çeşmelerin ön plana çıktığı görülmektedir. Hamam ve 

Latrina gibi yapılar kısıtlıdır (Bkz. Tablo 13).  

Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen su yapılarının neredeyse tamamı Lykia – 

Pamphylia bölgesindeki kentlerde bulunmaktadır. Bu durum anlaşılırdır zira dağlık bir bölge 

olan Lykia’da Akdeniz iklimi hâkimdir. Kışlar yağışlı, yazlar ise aşırı kuraktır
541
. Diğer 

yandan Domitianus Dönemi su yapılarının neredeyse tamamı tek bir kentte yani Ephesos’ta 

bulunmaktadır (16/11, %68.25). Söz konusu yapılanma kent neokoros ünvanı aldıktan sonra 

zirveye çıkmıştır
542

. Nitekim G.L. Bassus Çeşmesi (MS 80-81) haricinde kalan tüm yapıların 

kent neokoros ünvanı aldıktan sonra inşa edildiği görülmektedir. Buradaki ilginç nokta 

Augustus Dönemi’nden sonra neredeyse duran yapı faaliyetlerinin Domitianus dönemi ile 

tekrar ivmelenmesi, dahası bu politikanın imparatorun ardılları olan Traianus ve Hadrianus 

Dönemleri’nde de devam etmiş olmasıdır
543

. Onun döneminde, yeniden başlayan ve halefleri 

zamanında da süren yapı faaliyetleri sayesinde Ephesos imparatorluğun egemenliğini 

simgeleyen önemli bir başkent haline gelmiştir. Domitianus Dönemi’nde Ephesos’ta 
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sürdürülen yapı faaliyetleri, yapıların finansmanı kim olursa olsun imparatorluğun ekonomik 

canlılığının önemli bir işaretidir. Nitekim Domitianus Devri’nde Ephesos gibi bir eyalet 

başkenti veya herhangi bir kentte sürdürülen bu denli yoğun yapı faaliyetine ne Vespasianus 

ne de Titus Dönemleri’nde rastlanmamıştır.  

Ephesos haricinde Asia eyaletinde Aphrodisias, Hierapolis ve Laodikeia’da birer su 

yapısı tespit edilmiştir (Kat Nos. 29, 47, 51). Aphrodias’taki yapıya ait herhangi bir kalıntıya 

ulaşılamamıştır. Eldeki tek veri kentin doğu surlarında bulunan yazıttan ibarettir (Kat No. 

29). Hierapolis’te ise kentin girişinde, Frontinus Caddesi’nin kuzey-doğusunda Domitianus 

Dönemi’ne tarihlenen bir latrina bulunmaktadır (Kat. No. 47). Laodikeia’daki çeşmeye ait tek 

bulgu arşitrav bloğundan ibarettir (Kat. No. 51). Bunun dışında Kilikia eyaletindeki 

Anazarbos ve Bithynia – Pontus’taki Khalkedon’daki birer su yapısı bulunmaktadır (Kat. 

Nos. 55, 62. Khalkedon’da su yapısına dair herhangi bir ize rastlanmamıştır. Yapıya ait yazıt 

Kadıköy körfezine dökülen taşlar arasında bulunmuştur
544
. Benzer bir durum Ephesos için de 

geçerlidir. Kat. Nos. 35-42 arasında yer alan su ile ilişkili yapıların hiç birine ulaşılamamıştır. 

Bilgiler yazıtlardan ibarettir. Domitianus Dönemi’ne tarihlenen su yapılarının önemli bir 

bölümüyle ilgili bilgileri yalnızca yapı yazıtlarından almamız, söz konusu yapıların sonraki 

dönemlerde yok edilmiş olabileceğine, yapıya ait mimari elemanların devşirme olarak 

kullanılmış olabileceğine ve bu nedenle daha fazla su yapısı olabileceğine işaret etmektedir. 

Belki de bu nedenle, Domitianus Dönemi’ne tarihlenen su yapılarına Asia eyaleti haricinde 

diğer, eyaletlerde henüz rastlanmamıştır.   

3.3.3.2. Dini Yapılar 

 Küçük Asia’da Domitianus Dönemi’ne tarihlenen iki tapınak bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki MS 89 yılında Ephesos’un neokoros unvanı almasıyla kentin en güneyinde 

Devlet Agorasının batısında ve Bülbül Dağı’nın kuzeyinde Domitianus’a adanan tapınaktır. 
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Yapı Domitianus’un ölümünün ve adının lanetlenmesinin ardından Ephesoslularca Flaviuslar 

Hanedanına adanmıştır. Geç Antik Dönem’de önce sarnıca çevrilmiş daha sonra temel 

taşlarına kadar sökülmüştür. Günümüzde neredeyse tamamen yok olmuştur (Kat No. 30). 

Yapıyla ilgili iki tarihleme önerisi bulunmaktadır. Bunlar MS 88-91 ve 89-90’dır
545
. İkinci 

tarihleme doğru olabilir zira tapınağın yapımına neokoros ünvanı alındıktan sonra başlanması 

akla daha yatkındır.  

 İkinci yapı, Aizanoi’daki Zeus Tapınağı’dır. Yapı Küçük Asia’daki tüm tapınaklar 

arasında en iyi korunmuş olanıdır. 1824 yılında keşfedilmiş ve I. Dünya Savaşı’nı takip eden 

yıllarda mimari elemanları, aralıklarla yıllarca süren kazı çalışmaları ile belgelenerek kayıt 

altına alınmıştır. Stil özellikleri ve üzerindeki bina yazıtlarına göre MS 126-157 yılları arasına 

tarihlenmiştir (Kat. No. 27)
546

. Yapının Domitianus ile olan ilişkisi ise 2006 yılında ortaya 

çıkarılmıştır. Tapınağın doğu arşitravı 1957 yılında R. Naumann tarafından bulunmuş ancak 

üzerindeki yazıt ağır tahribata uğradığı için okunamamıştır
547
. Naumann çalışmalarına devam 

etmiş ve yapının inşasına Hadrianus Dönemi’nde başlandığını savunmuştur. Ancak yakın 

dönemde R. Posamentır ve M. Wörrle arşitrav üzerindeki tahrip olmuş yazıtı sert ışık vererek 

okumayı başarmıştır. Bu sayede yapının ilk evresinin Domitianus Dönemi’ne ait olduğu 

ortaya çıkmıştır
548
. Esasında Posamentır ve Wörrle’den yaklaşık 30 yıl kadar önce S.R.F. 

Price, Naumann’ın Aizanoi Tapınağını konu alan çalışmasını eleştiren bir yazı kaleme almış 

ve Domitianus Dönemi’ne ait kent sikkelerinde Zeus kültünün ve Tapınağının tasvir 

edildiğine işaret ederek ilk inşa evresinin Domitianus Dönemi’ne ait olabileceğine dikkat 

çekmiştir
549

. Ancak R. Naumann, Price’in eleştirisini göz ardı ederek sikkelerde tasvir edilen 
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yapının başka bir Zeus Tapınağı olabileceğini savunmuştur
550

. Posamentır ve Wörrle’nin 

yazıtı okumayı başarması Price’in haklılığını ortaya koymanın yanı sıra, Küçük Asia’da 

Domitianus Dönemi’ne ait olması muhtemel olan ancak başka dönemlere tarihlenmiş başka 

yapıların da olabileceği düşüncesini akla getirmektedir. Bu durumda Domitianus 

Dönemi’ndeki yapı faaliyetleri olduğundan daha az görünüyor olabilir. Nitekim benzer bir 

durum Perge’deki Güney Hamamda da görülmüştür. Yapı Hadrianus Dönemi’ne tarihlenmiş, 

ancak daha sonra bulunan yazıt ile ilk evrenin Vespasianus Dönemi’ne ait olduğu ortaya 

çıkmıştır
551

.  

 İkinci tapınak Kilikia eyaletindeki Anazarbos’tadır. Yapıdan geriye hiç bir şey 

kalmamıştır. Tapınakla ilgili bilgi ise kapı lentosuna ait bir yapı yazıtından alınmıştır (Kat. 

No. 60).  

3.3.3.3. Kent Kapıları, Tak(lar) ve Caddeler 

 Domitianus Dönemi’ne ait kent kapıları Hierapolis ve Laodikeia’da yer almaktadır 

(Kat. Nos. 44-45, 49-50). Perge’de ise Domitianus’a adanmış tek geçişli bir tak 

bulunmaktadır (Kat. No. 56). 

 Hierapolis’te Frontinus Caddesi’nin kuzey ucunda ve kentin girişinde, dönemin Asia 

prokonsülü S. Iulius Frontinus’un ismini alan bir giriş kapısı bulunmaktadır (Kat. No. 44). 

Yapı, ortasında geniş, sağ ve sol kanatlarda dar ve yuvarlak geçişlere sahip üç geçişli bir 

kapıdır. Kente giriş amacıyla, etrafı sur duvarları ile çevrilmeden bağımsız olarak 

konumlanmıştır
552
. Kapı düzgünce kesilmiş rektagonal kireçtaşı bloklar ile yapılmıştır. 

Kuleler de aynı yapı malzemesinden olup yuvarlaktır
553
. Tarihlemesi cephe duvarında 
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bulunan friz üzerinde ve iki yönde bulunan özdeş Latince-Yunanca yazıtlara göre yapılmıştır. 

İkinci kapı, Frontinus Kapısı’nın bulunduğu aksın güney ucunda yer almaktadır. Orta kemeri 

kalker dolgu arasında kalmasına karşın kısmen görünür durumdadır. Kanatlar ise kilit taşı 

hizasına kadar dolgu toprağı üzerinde kalmıştır. Yapı Frontinus Kapısı ile hemen hemen aynı 

mimari özelliklere sahip olduğu için Güney Frontinus Kapısı olarak adlandırılmıştır (Kat. No. 

45). Yapının Frontinus Kapısı’ndan farkı kulelerinin yuvarlak değil kare olmasıdır
554
. Yapı 

ağır tahribata uğradığı ve önemli bölümü toprak altında kaldığı için hakkında yorum yapmak 

güçtür. Yapının Frontinus Kapısı ile olan benzerliği nedeniyle imparator Domitianus 

Devri’nde yapılmış olabileceği düşünülmektedir.  

 Laodikeia’da, Domitianus Dönemi’ne tarihlenen iki kapı bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki kentin batısında yer alan Ephesos Kapısı’dır. İsmini kentin Ephesos yönündeki antik yola 

açılmasından ötürü almıştır. Yapı mimari olarak Frontinus Kapısı’na benzer özellikler 

taşımaktadır. Üç kemerlidir. Ortadaki kemer kanatlardaki kemerlere göre daha büyüktür. 

Yapıya ait mimari elemanlar araziye dağılmıştır. Ayrıca kapının önemli bölümü dolgu toprak 

altında kalmıştır. Görünür kalıntılar arasında kemerlerin ayakları frizi, triglif-metop bloğu, 

travertenden yapılmış profilli bloklar, mermer bir kaide, arşitrav ve etrafa dağılmış tanımsız 

mermer bloklar bulunmaktadır. Yapı Frontinus Kapısı’na olan benzerliği göz önüne alınarak 

Domitianus Dönemi’ne tarihlenmiştir (Kat. No. 49). İkinci kapı (Syria Kapısı) kentin doğu 

girişinde Syria Caddesi’nin başlangıcında yer almaktadır. Etrafa dağılan mimari blokları 

haricinde tamamen yok olmuştur. Söz konusu elemanlar belgelenmiş ve yapının Ephesos 

Kapısı ile benzer mimari özelliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Dahası yapıya ait arşitrav-

triglif-metop blokları üzerinde Latince-Yunanca yazıtta yapının Domitianus’a ithaf edildiği 

bilgisi verilmektedir (Kat. No. 50).  
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 Perge’de, kentin cardo ve decumanus kesişim yerinde, doğu – batı caddesinin doğu 

başlangıcında Domitianus’a adanmış bir tak bulunmaktadır. Yapı, ayakları haricinde 

yıkılmıştır. Ancak etrafa dağılan parçalar tasniflenmiş ve bu sayede restitüsyon önerisi 

yapılabilmiştir. Yapı ismini arşitrav bloğunun iki yüzünde yer alan Yunanca yazıtta geçen ve 

yapıyı finanse eden Demetrios ve Apollonios kardeşlerden almıştır. Tek kemerli yapı altta dor 

üstte ion elemanlarının kullanılmasıyla iki mimari düzen içermektedir. Düzgün kesilmiş 

köşeli taşların birbirine kenetlenmesi ile oluşturulmuştur. Yapının attika izlenimi veren kemer 

üstü ile saçaklık arasında kalan bölümünün her iki yüzünde Yunanca yazıt bulunmaktadır. 

Doğu cephesinde yer alan yazıt Domitianus’a, babası Vespasianus’a ve kardeşi Titus’a ithaf 

içermektedir. Batı cephesindeki yazıtta ise kentin tanrılarına ithaflar yer almakla birlikte 

yapıyı finansa eden ve Pergeli bir ailenin mensubu olan Demetrios ve Apollonios kardeşlerin 

isimleri bulunmaktadır (Kat. No. 58).  

 Küçük Asia’da Domitianus Dönemi’ne tarihlenen iki cadde bulunmaktadır. Bunlar 

Hierapolis ve Laodikeia’da tespit edilmiştir (Kat. Nos. 44, 48). Hierapolis’te bulunan ilk 

cadde 

Frontinus Kapıları arasında uzanmakta ve kuzey-güney doğrultuludur. 14 m. genişliğe ve 170 

m. uzunluğa sahiptir. Cadde, Geç Antik Dönem’de inşa edilen Bizans Kapısına değin 

uzanmaktadır. Caddenin yüzeyi büyük kireçtaşı bloklar ile döşenmiş olup, iki kenarında 

traverten cepheye sahip depo ve dükkânlar bulunmaktadır. Cadde, mimari özelliklerinin 

Frontinus Kapısına olan benzerliğinden ötürü, Frontinus’un ismini almıştır (Kat. No. 44). 

Caddenin altından yağmur sularını dışarı taşıyan bir Kloaca geçmektedir
555
. Kanalın kapak 

taşları Frontinus Kapısı’nın açıldığı düzlük üzerinde de görülmektedir
556
. Kanalın Roma su 

yolları üzerine incelemesi bulunan ve MS 85-86 yıllarında Asia prokonsülü olan olan S. Iulius 
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Frontinus tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir
557

. Geç Antik Dönem’de caddenin 

kaldırımları üzerine sütun dizisi eklenmiş, kent surlar ile çevrelenmiş ve bu doğrultuda inşa 

edilen dükkânlar caddeye doğru büyümüştür
558
. Böylece caddenin genişliği 8 m.’ye 

inmiştir
559

.  

 İkinci cadde Laodikeia’da bulunmaktadır. Kent merkezinin batısından, doğusundaki 

Syria Kapısına kadar uzanmaktadır. 900 m. uzunluğunda ve 7.30 m. genişliğindedir. Caddede 

yapılan kazılar, yapının imparator Domitianus Dönemi’nde inşa edildiğini ve Geç Antik 

Dönem’de Phocas (MS 601 – 610) Devri’nde yaşanan depreme dek kullanıldığını 

göstermektedir. Caddenin iki yanı bir ya da iki basamakla yükseltilen portikolar ve bunun 

gerisinde yer alan dükkânlardan oluşmaktadır. Portiko genişlikleri 3.70-4.30 m. arasında 

değişmektedir. Caddeye ait mimari elemanlar, bölgede sıklıkla yaşanan depremlerden ötürü 

Geç Antik Dönem’de devşirme malzeme olarak kullanılmıştır (Kat. No. 48).  

 Bu bölümün genel bir değerlendirmesi yapılacak olunursa Hierapolis ve 

Laodikeia’daki dört kent kapısının üçü yoğun tahribe maruz kalmıştır (Kat. Nos. 45, 49-50). 

Yine Perge’deki tak ağır hasar görmüştür (Kat. No. 56). Hierapolis’teki Cadde Geç Antik 

Dönem’de daraltılmıştır. Laodikeia’da ise, depremlerden ötürü Geç Antik Dönem’de 

caddenin mimari elemanları sökülerek başka yapılarda devşirme olarak kullanılmıştır. Diğer 

bir değişle söz konusu yapıların kimi zaman bir bölümünün kimi zaman da tamamının yoğun 

tahribata maruz kalması, bu döneme ait bilinmeyen başka yapıların da olabileceğini 

düşündürtmektedir.  

 Domitianus’un ilk yıllarında, Hierapolis ve Laodikeia’daki yapı yoğunluğunun 

Ephesos’a kıyasla daha fazla olduğu görülmüştür. Söz konusu iki kentte kent kapıları ve 

caddeler inşa edilirken Ephesos’ta yalnızca G.L. Bassus Çeşmesi inşa edilmiş, Tiyatro 
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kapsamlı bir genişletmeden geçmiştir
560
. Ancak Hierapolis ve Laodikeia’daki bu yoğunluk, 

Ephesos’un neokoros ilan edilmesiyle kesilmiştir. Bu durum Hierapolis ve Laodikeia’nın 

Ephesos’la birlikte neokoros unvanı için yarıştığını ancak kaybedince yapı faaliyetlerini 

yavaşlattıklarını düşündürtmektedir. Nitekim Ephesos’taki yapı faaliyetleri neokoros 

olmasıyla yoğun bir artış yaşamıştır
561

. 

Eldeki veriler dâhilinde Küçük Asia’da Domitianus Dönemi’ne tarihlenen tek tak 

Perge’de bulunmaktadır. Yapı, imparatorluğun batısında görülen görkemli taklar ile 

kıyaslandığında sade bir mimariye sahiptir
562
. Yine de belirli özellikleri ile öne çıkmaktadır. 

Altta dor üstte ion düzeninde iki farklı cephenin sunulması ve kesik alınlıklara sahip olması 

yapıyı benzersiz kılmaktadır
563
. Öyle ki, yapıyla ilgili çalışma yapan J. İnan barok mimarinin 

unsuru olan kesik alınlığın Küçük Asia’daki en erken örneğinin bu takta görüldüğünü 

belirtmiştir
564

. Küçük Asia’da sıklıkla görülen Hamam – Gymnasium yapı ünitelerinin ilk 

örneğinin Ephesos’ta Domitianus Dönemi’ne tarihlendiği göz önüne alındığında Perge’deki 

bu yenilik şaşırtıcı olmayacaktır
565

.  

Takın kent içindeki konumu da önemlidir. Kentin kuzey-güney ve doğu-batı 

doğrultusunda uzanan iki ana caddesinin kesişim yerinde, olasılıkla kent trafiğinin yoğun bir 

alanda bulunmaktadır. Bu durum kent sakinlerinin Domitianus’tan memnun olduğu izlenimini 

yaratmaktadır. Nitekim Perge, Vespasianus Dönemi’nde neokoros ilan edilmiş ve imparator 

adına Artemisia Vespasianeia oyunları düzenlenmişti. Ayrıca Güney Hamam genişletilerek 

Veaspasianus’a ithaf edilmişti. Kent sakinleri Domitianus için de benzer duygulara sahip 
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olabilir
566

. Domitianus’un isminin damnatio memoriae sonrası taktan kazınması Pergelilerin 

imparatorun ölümünden memnun olduğu anlamına gelmez. Kent sakinleri dönemin siyasi 

koşullarına uygun hareket ediyor olmalıdır.  

Antik dönem yazarlarının önemli bir bölümü Domitianus’un ölümüyle tüm Roma 

İmparatorluğu’nun huzura kavuştuğu izlenimini vermektedir. Bu bakış açısı imparatorun 

senatus ve diğer soylularla yaşadığı sorunların imparatorlukta yaşayan herkesi etkilediğini 

düşündürtmeyi amaçlayan bir manipülasyondan ibarettir ve o kadar etkili olmuştur ki çağdaş 

çalışmalarda dahi yerini almıştır
567

. Söz konusu yazarların nefret ettiği Domitianus’un 

yozlaşmışlıkla mücade ettiği ve bunda başarılı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca ordu onun 

ölümüne üzülmüştür ve derhal tanrılaştırılmasını talep etmiştir. Dahası bazı ordu mensupları 

isyana yönelmiştir.
568

 Onun yönetimi altında eyaletlerde yaşayanlar, yöneticilerin zulmünden 

kurtulmuştur
569

. Eyaletlerde izlenen politika o kadar başarılıydı ki, ardılları Nerva ve Traianus 

aynı politikayı sürdürmüşlerdir
570

.Onun dönemine ait imparatorluk mektupları, kararnameler 

ve Oracula Sibyllina’nın imparatorla ilgili yazdıkları damnatio memoriae kararının bölgede 

yaşayan halkın düşüncelerini yansıtmaktan ziyade siyasi olduğuna işaret etmektedir
571

. 

3.3.3.4. Eğlence Yapıları 

 Küçük Asia’da Domitianus Dönemi’ne tarihlenen üç eğlence yapısı bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki kapsamlı bir genişletmeye tabi tutulan Ephesos’taki tiyatrodur (Kat. No. 31). 

İkincisi Teos’ta yer alan Roma Tiyatrosu (Kat. No. 54) ve sonuncusu ise Pınara’da onarımı 

yapılan bir tiyatrodur (Kat. No. 61). 
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 Panayır Dağı’nın batı eteğinde yer alan Ephesos’taki tiyatro esasında Hellenistik 

Dönem’de inşa edilmiştir. Ancak Domitianus Dönemi’nde yapı genişletilmiş, üç katlı scaenae 

frons ve proscenium eklenmiştir. Bunun dışında auditorium ve logeion genişletilmiştir. 

Genişletme çalışmasından sonra yapı yaklaşık olarak 21.500 kişilik seyirci kapasitesine sahip 

olmuştur (Kat. No. 31). Tiyatro gibi bir eğlence yapısında bu denli kapsamlı bir çalışma 

yapılması, kentin nüfus artışı ile paralel olabilir. Diğer yandan eyalet başkenti olarak 

Ephesosta dışarıdan gelecek ziyaretçilerin ağırlanması amacıyla böyle bir çalışma yapılmış 

olabilir. Nitekim tiyatronun genişletilmesinden birkaç yıl sonra Küçük Asia’daki en büyük su 

yapılarından biri olan Liman Hamam – Gymnasium inşa edilmiştir (Kat. No. 32). Kenti 

ziyaret edenler temizlik ihtiyaçlarını giderdikten sonra tiyatroya gidiyor olabilir.  

 Teos’ta temel planı ve tanımı ilk kez 1739 yılında yapılan tiyatro 2013’dan itibaren 

sürdürülen sistematik kazılar ile önemli oranda ortaya çıkartılmıştır. Yapının mevcut hali ağır 

hasarlı olmasına karşın mimari elemanları belgelenmiş bu sayede restitüsyon önerisi 

yapılabilmiştir (Kat. No. 54).   

 Son tiyatro ise Lykia – Pamphylia eyaletindeki Pınara’da bulunmaktadır. Yapı kentin 

doğusunda ve dışında yer alan bir kayalığın batı eteğine inşa edilmiştir. Esasında Hellenistik 

Dönem’e tarihlenen tiyatronun dış duvarında bulunan bir yazıt, yapının imparator Domitianus 

Dönemi’nde onarıldığı bilgisini vermektedir. Yazıt detaydan yoksun olduğu için onarımın ne 

zaman gerçekleştiği bilinmemektedir (Kat. No. 61).     

3.3.3.5. Diğer ve Bilinmeyen Yapılar 

 Bu başlık altında Domitianus Dönemi’ne tarihlenen 7 yapı bulunmaktadır. Bunlar, 

Aphrodias’ta Bazilika, Magnesia’da İmparator Salonu, Limyra’da Stoa/Portikus, Lyrboton 

Kome’de Kule, Ksanthos’da, Bouleuterion, Phaselis’te Agora ve Ephesos’ta onarımı yapılan 

eski ve yeni yapılardır (Kat. Nos. 28, 52, 54, 55, 57, 58 ve 43). 
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 Aphrodisias’ta, Güney Agoranın güneyinde dik olarak konumlanan 145 m. 

uzunluğunda ve 30 m. genişliğinde bir bazilika bulunmaktadır. Yapı günümüzde yıkılmış 

vaziyettedir ancak mimari elemanları iyi koruna geldiği için restitüsyon önerisi 

yapılabilmiştir. Yapı 1962 yılında keşfedilmiş, 2010 yılında önemli ölçüde ortaya çıkartılmış 

ve mimari blokları kayıt altına alınmıştır. Bu doğrultuda yapı beş bölüme ayrılmıştır. Bunlar 

Kuzey Cephe, Vestibul, Uzun Salon, Güney Salon ve Güney Cephedir.  

 Bazilika Güney Agoraya dik olarak inşa edilmiştir. Bir hat boyunca ilerleyen bir dizi 

süslemeli cephe ve yine aynı doğrultuda ilerleyen mekânlardan oluşmaktadır. Yapıya giriş 

Güney Agoraya açılan iki katlı Kuzey Cepheden yapılmaktadır. Cephedeki mermer perde 

duvar, süslü silmeleri ile sanki pencere kepenkleri varmış gibi detaylandırılmıştır. Bu 

silmelerin arasında üç adet kapı girişi bulunmaktadır. Diğerlerine göre büyük olan giriş 

ortada, geri kalanlar ise doğu ve batı kanatlarda yer almaktadır. Merkezdeki giriş korinth 

başlıklı dört yarım (gömme) sütun ve kenarlarda yine korinth başlıklı birer adet pilaster ile 

çevrelenmiştir. Kuzey Cephenin ikinci katına ait mimari elemanlar ağır hasar görmüştür. Bu 

nedenle restitüsyonu kurgusaldır.  

 Ziyaretçiler ön cepheden sonra Uzun Salona ulaşmak için iki katlı ve kemerli 

Vestibule girerler. Bu alan kapalı olup Kuzey Cephe ile Uzun Salon ile geçişi sağlamaktadır. 

Ağır hasar gördüğü için ele geçen buluntular kısıtlıdır. Bulunan mimari elemanlar arasında 

stylobat ve kısmen korunmuş sütun kaideleri, yapının üst bölümündeki saçaklık ve onu ikiye 

bölen kemere ait parçalar vardır.  İkinci katta bulunan saçaklık ortasından geçen kemer ile 

doğu ve batı olmak üzere iki bölüme ayrılır. Saçaklık üç fascialı bir arşitrav, maskeli girland 

frizi ve diş kesimi Ion kornişinden oluşmaktadır. Saçaklık ve kemer ion başlıklı ve dört sütun 

tarafından taşınmaktadır. Vestibule ait kaideler iki dizi halinde tetrastylos biçiminde dizilen 

sekiz gömme sütunu taşıyordu. Bu sütunların ilk dördü korinth başlıklı iken kalan dördü ion 

düzenindedir. İlk dört sütun 6.67 m. diğerleri 6.41 m. uzunluğundadır. Bütün sütunlar 29 cm. 
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uzunluğunda sade bir pedestal üzerine oturmuştur.  Burada bahsedilen ion başlıkların 

benzerleri Tiberius Portiko’sunda da görülmüştür. Fakat Bazilikadakiler daha derin oyulduğu 

için farklıdır. Bu nedenle Bazilikaya ait başlıkların Flaviuslar Devri’nde yapıldığı 

düşünülmektedir.   

 Vestibulden sonraki üçüncü bölüm Uzun Salondur. Alt katı ion üst katı korinth başlıklı 

sütunlarla süslenmiş olan iki katlı ve çatısı bulunan bu alan iki yan koridor ve ortası taş 

örgüyle döşenmiş bir neften oluşmaktadır. 11.57 m. eni ile orta nef yandaki koridorlardan 

daha geniştir. İkinci katta ise yüksek kabartmalarla bezenmiş 76 mermer panel bulunmaktadır. 

Bunlar arasında bitki motifleri, mitolojik canlılar ve figürler, hayvanlar ve kentin kurucusu 

kral Ninos ile kraliçe Semiramis’in de yer aldığı çeşitli betimlemeler bulunmaktadır. 

Bazilikanın Domitianus’a tarihlenmesini sağlayan ithaf yazıtı da Uzun Salonda 

bulunmaktadır. Yazıt salonun doğu kemerinde bulunan arşitrava kazınmıştır. 

 Uzun Salonun güneyinde üç kemerli bir duvar bulunur. Bu duvarın altından geçen 

ziyaretçi dikdörtgen planlı Güney Salona ulaşır. Şu ana kadar 1/3’ü kazılan salonun arkasında 

yükseltilmiş bir arka oda ve dolaşımın sağlandığı iki geniş koridor bulunmaktaydı. Koridorlar 

Güney Salonunu Güney Cephe ile birbirine bağlıyordu. 2005 yılından sonra yapılan kazılar 

sırasında yapıya ait mimari elemanlarla birlikte heykeller, üzerindeki ithaf yazıtı silinmiş bir 

kaide ve çeşitli yazıtlar bulunmuştur. Dahası, mimari çizimler ve hesaplamaların bulunduğu 

belgeler ve devşirme bloklar açığa çıkartılmıştır. Böylece yapının Geç Antik Dönem’de 

geçirdiği değişim hakkında fikir sahibi olunabilmiştir.  

Güney Salonun zemini kaliteli beyaz mermer ile döşenmiştir. Kullanılan malzeme 

Uzun Salon ile aynıdır. Zemini kaplamak için mermer bloklar isodomik olarak 

yerleştirilmiştir. Salonun arkasında 10.50x8.05 m. ölçülerinde yükseltilmiş bir oda 

bulunmaktadır. Odanın bulunduğu alanda kazı çalışması yapılmasına karşın eldeki veriler son 

derece kısıtlıdır. Ancak eldeki bulgulardan anlaşıldığı kadarıyla odanın arka duvarında gün 
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ışığını içeri alabilmek için yapılmış iki pencere bulunmaktaydı. Ayrıca zeminden tavana kadar 

13 m. bir yükseklik bulunuyordu. Odanın yerden yüksek olması içerisinin mermer 

kabartmalarla ve süslemeler ile süslendiğini düşündürtmektedir. 

Bazilikanın son bölümü arka duvarda yer alan Güney Cephesidir. İki kapılı olan 

bölüm doğu-batı caddelerine erişimi sağlar. İlk kazısı 1962 yılında, diğerleri 1994 ve 2009 

yılında yapılmıştır. Kazılar sonucu yapının bir bölümü ortaya çıkartılmasına karşın cephenin 

batı kısmı tamamen toprak altında kalmıştır. Mimari buluntular arasında giriş ve çıkış 

kapısına ait kalıntılar, yontulmuş sütunlar, kabaca yontulmuş kesme blokları aedikulaya ait 

bir arşitrav ve cephenin doğu köşesinde yer alan duvarın bir bölümü bulunmaktadır. Söz 

konusu duvar yaklaşık 2.5 m. kalınlığında harçlı moloz taş ile yapılmıştır. Kuzeyden doğu 

koridoruna doğru uzanmaktadır. Duvarın güneyi büyük kesme mermer bloklar ile son 

bulmaktadır. Mermer bloklardan iki tanesi diş kesimi kornişten oluşmaktadır. Ancak bunlar 

devşirme blok olmaktan ziyade binanın ilk inşa evresi sırasında yeri değiştirilen mimari 

elemanlardır (Kat. No. 28). 

Bazilikayı oluşturan bölümlerin ne zaman başladığı ve bittiği net olarak 

bilinememektedir. Epigrafik ve arkeolojik veriler göz önüne alındığında yapının yaklaşık 

olarak 25 yıllık bir inşa aşaması bulunmaktadır. Temeli MS 80 ve sonrasında atılmış, MS 90 

yılların ortasında büyük oranda tamamlanmıştır. Güney Salon ve Güney Cephenin Traian 

Dönemi’nde tamamlandığı düşünülmektedir
572
. Bazilika’nın imparator Domitianus Devri’ne 

tarihlenmesi mimari dekorasyon ve arşitrav üzerindeki ithaf yazıtına göre yapılmıştır
573

. 

Binanın stilistik tarihlemesi Vestibul’un ilk katındaki Ion başlıklı sütunlar üzerinde bulunan 

akanthus yapraklarının daha derin oyulmasının Flaviuslar Devri özelliği olmasına göre 

                                                           
572

 Stinson 2016, 91. 
573

 Binanın içerisinden çıkan seramikler analiz edilmiş ve Bazilika’nın temelinin MS 1. yüzyılın ikinci yarısı ve 

sonrasında atılmış olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bkz. Stinson 2016, 16. 
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yapılmıştır. Akanthus yaprakları bu devirde gölge-ışık oyunu ile daha gerçekçi bir görünüme 

kavuşmuştur
574

. 

2018 yılında yapılan kazılarda Magnesia’da, Artemis Kutsal Alanının güneyinde yer 

alan stoanın arkasında Domitianus Dönemi’ne tarihlenen bir imparator salonu ortaya 

çıkartılmıştır. Yapının girişi templum in antis planlı olup doğu ve batı yan duvarları boyunca 

oturma sıralarına sahiptir. Tabanı opus sectile, duvarları mermer ile kaplanmıştır. Mekânın 

güney duvarı önünde bir podium ve cephesindeki yazıtta Vespasianus, Titus ve 

Domitianus’un isimleri geçmektedir. Kazı çalışmaları sırasında Vespasianus ve Titus’a ait 

heykel parçaları ortaya çıkartılmış ancak Domitianus’a ait bir ize rastlanmamıştır. (Kat. No. 

52).  

Geç Dönem surlarında kullanılan devşirme bir blok üzerindeki Yunanca yazıt 

Domitianus Dönemi’nde Limyra’da Stoa/Portikus ve önündeki yapıların inşa edildiği bilgisini 

vermektedir. Ancak kentte sürdürülen çalışmalara karşın şu ana dek, söz konusu yapıya ait 

hiçbir bulguya ulaşılamamıştır (Kat. No. 54). 

Perge’ye bağlı Lyrboton Kome’de Domitianus’a adanmış bir kulenin kalıntıları 

bulunmaktadır. Kentin batısında yer alan yapıdan geriye alt bölümü haricinde bir şey 

kalmamıştır. Kare planlı kule iri ve düzgünce kesilmiş taşlardan meydana getirilmiştir. 

Tarihlemesi doğu ve batı kısımlarında bulunan bloklar üzerindeki iki yazıta göre yapılmıştır. 

İlk yazıt kulenin Demeter Rahibesi Arete tarafından yaptırılarak Domitianus’a ve Perge 

Artemis’ine ithaf ettiği bilgisini vermektedir. İkinci yazıt yapının onarıldığından 

bahsetmektedir (Kat. No. 55). 

1950’li yıllarda Ksanthos’ta sürdürülen kazılar sırasında parçalar halinde bulunan bir 

yazıt, yayınlanması amacıyla L. Robert’a verilmiştir. Robert 1951 yılında, elindeki yazıtın 
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 Stinson 2016, 19, 28, dn. 24. Stinson’dan önce benzer bir yorum A. Erol tarafından doktora tezi sırasında 

yapılmıştır. Bilgi için bkz. Erol 1999, 35 vd.  
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imparator Domitianus Dönemi’nde bir süre Lykia-Pamphylia propraetorluğu yapmış G.C. 

Fronto zamanında inşa edilmiş bir Bouleuterion olduğu bilgisini vermiştir. Ancak yazıt hiçbir 

zaman yayınlanmamıştır. Yapıya dair herhangi bir bulguya da rastlanmamıştır (Kat. No. 57).  

Phaselis’te ana caddenin güney limanı girişindeki Hadrianus Kapısı’nın kuzeybatı 

tarafında Domitianus’a adanmış bir Agora bulunmaktadır. Yapı tamamen yıkılmıştır. Bugüne 

kadar herhangi bir kazı çalışması da yapılmamıştır. Bu nedenle Agoranın içerisindeki 

dükkânlar ve portikolar hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Eldeki veriler ise J. 

Schäfer’in 1981 yılında yaptığı çalışma ile sınırlıdır. Tamamen yıkılmış yapı kapı lentosu 

üzerinde duran arşitrav üzerindeki yazıta göre tarihlenmiştir. Yapı yazıtı göz önüne alınması 

gereken önemdedir. Nitekim yazıtta Agoranın Domitianus’un izni ve sağladığı finansman ile 

yapıldığı bilgisi verilmektedir
575

 (Kat. No. 58). Bu durum imparatorun gözünün tüm 

tebaasının üzerinde olduğunun ve ihtiyaçlarına cevap verdiğinin yadsınamaz bir göstergesidir. 

İmparatorun kendi döneminde inşa edilen, onarılan veya genişletilen yapıların en azından bir 

bölümünden haberi olmalı. 

Bu bölüme tarihlenen son yapı Ephesos’ta bulunmaktadır. Kentte 9 parça halinde bulunan 

mermer bir blok üzerindeki Yunanca yazıt, dönemin Asia prokonsülü A. Postumus Bradua 

zamanında imparator tarafından inşa ettirilmiş eski ve yeni yapıların onarımına dair alınan bir 

kararname hakkında bilgi vermektedir. Yazıtta bahsedilen yapıların hangileri olduğu 

belirtilmemiştir. Bu nedenle hangi yapıların onarımının yapıldığı bilinmemektedir (Kat. No. 

43). Onarılanlar arasında yeni ve eski yapıların bir arada bulunması ucu açık bir yorumlamaya 

neden olabilir. Kentte genel bir onarım çalışması yapıldığı düşünülebilir. Ancak bu sefer de 

bütün yapıların onarımını yapmanın mümkün olmadığı düşünülebilir. Nitekim, Ephesos 

Liman Hamam – Gymnasium (Kat. No. 32) gibi büyük yapıların bulunduğu büyük bir eyalet 

başkentidir.  
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 Yazıt için bkz. Tüner Önen 2008, 310-311. 
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3.3.3.6. Değerlendirme 

Domitianus Dönemi’nde Küçük Asia’da izlenen yapı programının ortaya konması için 

dönemin siyasi, askeri ve ekonomik koşullarının anlaşılması gerekir. Bunun için arkeolojik 

verilerin yanı sıra konu hakkında bilgi veren antik ve modern kaynaklardan da 

yararlanılmıştır. Bu durum arkeolojik verilerin objektifliği karşısında birçoğu doğru olarak 

kabul edilen ancak özünde sübjektif olan tarihsel verilerin yeniden sorgulanması gerekliliğini 

ortaya koymuştur.  

 Domitianus hakkında bilgi veren antik kaynakların önemli bir bölümüyle birlikte bu 

kaynaklardan beslenen modern kaynakların birçoğu onun kötü bir yönetim sergilediğini 

belirtirler. Bu doğrultuda imparatorun özellikle askeri, iktisadi ve siyasi olmak üzere üç 

alanda başarısız olduğu ifade edilmektedir. 

 Titus’un aksine Domitianus’un askeri alanda tecrübesi bulunmamaktadır. Buna karşın 

onun döneminde imparatorluğun sınırlarında ve ötesinde yoğun bir hareketlilik yaşanmış ve 

Domitianus yaşanan hareketliliğin bastırılması amacıyla çeşitli tarihlerde savaş alanına 

gitmiştir
576

.  Askeri harekâtların ilki ilki MS 83 yılında bir Germen boyları olan Chatti ve 

Sycambrilere karşı düzenlenmiştir
577

. Söz konusu iki boyun Germania’da yarattığı tehlike 

askeri müdahaleyi gerektirince, Domitianus Alba Longa’da bulunan devasa konutunda savaş 

konseyini toplamıştır
578

. Frontinus imparatorun Germania seferi konusunda istekli olduğunu 

ancak sefere hazırlandığını onlara hissettirmek istemediğini, bu nedenle uzlaşı için Roma’yı 

terk ederek Gallia’ya geçtiğini belirtir
579
. Yine Frontinus, hem düzenlenecek sefer için hem de 

düşmanın ortaya çıkartılması amacıyla operasyonun yapılacağı bölgeye yaklaşık 120 Roma 

                                                           
576

 Domitianus MS 82/83, 85-86, ve 89’da yürütülen operasyonlara katılmıştır. Bilgi için bkz. Jones 1992, 150. 
577

 Tacitus, Chattilerin tüm Germen boyları içerisine en tehlikelisi olduğunu belirtir: Diğer Germania 

kavimlerinin muharebeye giriştiğini, ama Chatti kavminin savaş yaptığını anlarsın. Bilgi için bkz. Tacitus, 

Germania, 30.3. 
578

 Iuvenalis, Satire, 4.144. 
579

 Frontinus, Stratagemata, 1.1.8.  
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mili uzunluğunda yol yaptırdığını belirtir
580

. Chattilere karşı düzenlenen operasyonda 

istenilen sonuç elde edilemez. Ancak Domitianus, Roma’da triumphus düzenler ve kendisine 

Germanicus ünvanı verilir
581

. Orduya ise 1/3 oranında zam yapılır
582

. Operasyon, istenilen 

başarı elde edilememesine karşın uzun vadede önemlidir çünkü döşenen yollar ile ordu 

Germania’da daha hızlı hareket edebilecektir. Sonraki yıllarda bölgeye savunma amacıyla 

yeni kaleler, gözcü kuleleri ve yollar inşa edilmesinin önü açılmıştır
583

.   

 Germania’daki sorunlar düzenlenen operasyon ile sona ermemiştir. Tuna ve 

Pannonia’da Sarmatlar, Sueviler ve Dacialılar birleşerek imparatorluk için tehdit unsuru 

haline gelmiştir. Yaşanabilecek bir akının önüne geçmek isteyen Domitianus savunma hattını 

ve nehir geçişlerini tahkim ettirmiştir
584

. MS 84/85 yılında Dacia boyları, Tuna’yı geçerek 

Moesia valisi Oppius Sabinus’u öldürmüş, bölgeyi tahrip etmiş
585

 ve Suetonius’un belirttiğine 

göre bir lejyon tamamen yok edilmiştir
586

. Bunun üzerine Domitianus bölgeye gitmiş ve 

Dacia kralı Decabalus’un barış önerisini reddederek karşı saldırıya geçmiştir
587
. Romalı 

birliklerin baskısıyla Dacialılar geri çekilmek zorunda bırakılmış ve bölgede düzen 

sağlanmıştır. Bunun üzerine Domitianus Roma’ya dönmüş ve triumphus düzenlenmiştir
588

.  
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 MS 87 yılında Domitianus Yukarı Moesia bölgesine disiplinli olmasıyla bilinen 

Tettius Iulianus’u atamıştır. Iulianus komutasındaki birlikler Decabulus’a bağlı boyları 

Tapae’de mağlup etmiştir
589

. 

 Bu dönemde yaşanan tek askeri hareketlilik Germania ile sınırlı değildir. Domitianus 

imparator olduğunda Britannia’da süregelen bir savaş vardır. Petilius Cerialis ve Iulius 

Frontinus komutasındaki birlikler sırasıyla kuzey Britanna’yı ve Galler’i ele geçirmiştir
590

. Bu 

ilerleyiş Frontinus’un yerini G. Iulius Agricola’ya bırakmasıyla ivme kazanmıştır. Dönemin 

tarihçilerinden Tacitus, Agricola’nın damadıdır ve onun Britannia’da yaşadıklarını anlatan bir 

kitabı bulunmaktadır. Agricola’nın askeri operasyonlarla birlikte kültürel baskı yaparak 

başarıya ulaştığını belirtir
591

. Ancak bu sırada operasyon durdurulur ve Domitianus geri 

çekilme kararı alır. İmparatorun tutumuyla ilgili çeşitli öneriler sunulsa da neden bu kararı 

aldığı kesinlik kazanmamıştır
592

.  

 Domitianus Dönemi’nde sürdürülen askeri operasyonların hiç birinde düşman kesin 

olarak bozguna uğratılamamıştır. Nitekim Tacitus yakın zamanda onlara (düşmanlara) karşı 

büyük bir zaferden çok ancak küçük başarılar elde edebildik diyerek askeri alanda istenilen 

sonuçların alınamadığını belirtmiştir
593

. Domitianus’un, Vespasianus ve Titus gibi görkemli 

bir askeri kariyere sahip olmaması savaş alanında arzulanan başarının sağlanamamasında 

onun da payı olabileceğini düşündürtebilir. Ancak tüm sorumluluğu ona yüklemek gerçekçi 

olmayacaktır. Nitekim Germania’daki hareketlilik imparatorluğun kangrene dönüşmüş 
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 Tacitus, Germania, 37. 
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sorunlarından bir tanesidir ve bir türlü çözüme kavuşturulamamıştır. Söz konusu sorun 

Domitianus’tan önce olduğu gibi ondan sonra da devam etmiştir. Tacitus, Roma ordusunun 

bölgedeki sorunu yaklaşık olarak iki yüzyıldır çözemediğini ve ağır kayıplar verdiğini belirtir: 

ama Germanialılar Carbo’yu, Cassius’u, Scaurus Aurelius’u, Servilius Caepio’yu, Maximus 

Manlius’u bozguna uğrattılar ya da esir düşürdüler, Roma ordusu konsüllerinden oluşan beş 

ordusundan yoksun kaldı ve hatta bir imparatoru, Varus ile onun üç lejyonundan ettiler
594

. 

Tacitus’un bahsettiği imparator Hispania’da, Gallia’da ve Balkanlar’daki kabileleri 

boyunduruk altına alan ve Mısırı ele geçiren Augustus’tur
595

. Ancak onun döneminde elde 

edilen tüm askeri başarılara rağmen Germania boyunduruk altına alınamadığı gibi 

imparatorluk Osnabrück’ün kuzeyinde Kalkriese yakınlarında (saltus Teutoburgiensis) eşi 

benzeri o zamana dek görülmemiş bir bozguna uğramıştır
596

. Bozgunun temel nedeni 

Augustus’un genişleme yanlısı politikalarını sürdürmek istemesidir. Bu doğrultuda üvey oğlu 

Tiberius komutasında başlanan Germania’daki askeri operasyonlar başarılı olmuş, Illyricum 

ve Pannonia’daki boylar boyunduruk altına alınmıştır. Augustus’un diğer üvey oğlu Drusus 

da operasyonlara katılmış ve başarılı olmuştur
597

. Romalı tarihçi G. Velleius Paterculus, 

Tiberius’un bölgeyi neredeyse haraca bağlayacak denli boyunduruk altına aldığını belirtir
598

. 

Gelişmelerden memnuniyet duyan Augustus bölge tam anlamıyla ele geçirilmemesine karşın, 

Waldgirmes’te bir kent kurmuştur. Ayrıca bölgedeki kurşun madenlerine el koyarak 

girişimcilere kiralamıştır. MÖ 7 yılına gelindiğinde Augustus, Germania’ya yeni bir eyalet 

gözüyle bakmış ve bu doğrultuda Roma ve Augustus kültlerini Ubiilerin yaşadığı modern 

Köln’e getirtmiştir. Ancak MS 9 yılına gelindiğinde Roma’ya Germania’da yaşanan felaket 

haberi ulaşmıştır. Germania valisi P. Quintilius Varus, Ren’in doğusunda Germen 
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kabileleriyle savaşarak yenilgiye uğramış ve sonrasında intihar etmiştir. Komutası altındaki 

üç lejyon ve dokuz auxilia birliği tamamen yok edilmiştir
599

.  

 Germania’daki temel problem Roma ordusunun bölgeden gelen akınları 

durdurabilecek kapasiteye sahip olmayışıdır. Tuna’nın ötesindeki boyların büyük çoğunluğu 

Roma topraklarını sıklıkla yağmalıyor, bu sırada büyük maddi hasara neden oluyor ve kimi 

zaman da halkı katlediyordu. Yağmacılar düzenli ordu ile savaşma riskine girmiyordu
600

. Bu 

nedenle yakalanma riskleri azdı. Dahası, Tuna ve ötesindeki sınır çok geniş olduğundan etkili 

bir savunma hattı oluşturamıyordu. Romalıların askeri önlemleri geçiş yollarını tıkamak ve 

kabileleri gözlemlemek ile sınırlıydı
601

. Kabileler boyunduruk altına alınabilir ve 

Romanizasyon dayatılabilirdi. Ancak bunlar, Augustus Dönemi’nde de görüldüğü üzere 

etkisiz politikalardı. Yaşanan güvenlik sorununun büyüklüğüne ve Domitianus’un askeri 

alandaki tecrübesizliğine rağmen savaş alanında kısmi ilerleme kaydedilmesi ve sınırları 

güvende tutabilmesi bile önemli bir başarı gibi görünmektedir.  

  Domitianus’un ekonomi politikası antik kaynakların bir bölümü ile onlardan beslenen 

modern çalışmalarca eleştiri konusu olmuştur. Suetonius, Domitianus’un açgözlü olduğunu, 

kapsamlı yapı programının, görkemli gösterilerin ve zam yaptığı birliklerin maaşlarını 

ödeyemeyince saldırganlaştığını ve uygunsuz yöntemler ile devletin hazinesine kaynak 

bulmaya çalıştığını belirtir
602

. Cassius Dio, Romaya bağlı topluluklardan zorla para alındığını 

bu nedenle Numidia’da isyan çıktığını anlatır
603

. Yine Dio, imparator olduktan sonra 

Nerva’nın kendisini onurlandırmak adına gümüş ve altın heykellerinin yapılmasını 

yasakladığını, Domitianus’un el koyduğu malların sahiplerine iade edildiğini, mali sıkıntıya 
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düştüğünde kendisine ve imparatorluk konutuna ait değerli eşyaları satışa çıkarttığını belirtir. 

Adak adamanın ve at yarışlarıyla birlikte bazı gösterilerin iptal edildiğini anlatarak 

Domitianus Dönemi’nde imparatorluk hazinesinin tükendiğini ve Nerva’nın zorlu ekonomik 

koşullarda imparator olduğunu ima eder
604

. Plinius, zengin olmanın ve bunun belirtisi olan bir 

evde oturmanın ölümcül olduğunu çünkü Domitianus’un eve keyfi olarak el koyabileceğini 

anlatır
605

. Yine Plinius, yüksek kamu harcamalarını kısmak isteyen Nerva’nın Ekonomi 

Komisyonu kurduğunu belirtir
606

. Domitianus Dönemi’nde sürdürülen mali politikaların antik 

kaynaklarda belirtildiği gibi olabileceğini öne süren çağdaş araştırmacılardan C.H.V. 

Sutherland, ekonominin iflas noktasında olmasa da iyi olmadığını bu nedenle imparatorun 

bütçeyi denkleştirmek için saldırgan bir tutum izlediğini savunur
607

. S. Gsell, Domitianus’un 

imparatorluğun maliyesini düzeltmek için herhangi bir adım atmadığını belirtir
608

.   

 Domitianus Dönemi’nde mali tablonun kötü olmadığını savunan araştırmacılar da 

bulunmaktadır. Jones, Vespasianus’un ekonomik tedbirleri sayesinde Domitianus’un dolu bir 

hazineyle hükümdarlığa başladığını belirtir. Düşüncesini, Domitianus imparator olduktan kısa 

süre sonra paranın değerini %12 arttırdığını örnek göstererek destekler. Ayrıca onun 

döneminde izlenen masraflı yapı programının altından kalkabildiğini belirtir
609

. A. Launaro, 

Domitianus’un görkemli gösteriler ve oyunlar düzenlendiğini, Titus ve Vespasianus’un 

bitiremediği yapıların yanı sıra kendi yapı programını uygulayabildiğini ve birliklere önemli 

oranda zam yaptığını ve tüm bunların dolu bir hazine olmadan mümkün olamayacağını ifade 

eder
610

. P.M. Rogers, Domitianus’un congiaria, birliklere verilen %33 oranındaki zam ve 
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savaş giderleri ve kapsamlı yapı programının büyük maliyeti olduğunu ancak imparatorun bu 

masrafların altından kalkabildiğini öne sürer
611

. R. Syme, Domitianus’un bütçeyi dikkatlice 

yönetebildiğini belirtir
612

. Mali tablonun iyi olabileceğini öne süren çağdaş çalışmalar 

özellikle yapı programı ve askeri harcamaların yüksek maliyetli olduğunu belirtirler. Yalnızca 

Iuppiter Optimus Maximus Tapınağı’nın yeniden inşasının 288 milyon sestertius olduğu göz 

önüne alındığında
613

 bu dönemde başta Roma olmak üzere eyaletlerde sürdürülen kapsamlı 

yapı faaliyetlerinin ancak güçlü bir ekonomiyle mümkün olduğu açıktır. Nitekim çalışmamız 

kapsamında değerlendirdiğimiz arkeolojik verinin somutluğu geçmişte öne sürülen bu savın 

doğruluğuna işaret etmektedir. Bu dönemde imparatorluğun ekonomisi antik kaynakların ve 

onlardan beslenen çağdaş çalışmaların öne sürdüğü kadar kötü olmamalıdır.  

Domitianus’un başarısız olarak görüldüğü bir diğer alan siyasettir. Eleştirilerdeki 

doğruluk payı meselenin ele alınış biçimiyle ilgilidir. Augustus’tan, imparatorluğun siyasi 

krize girdiği MS 235 yılına değin senatus ile iyi geçinemeyen imparatorların öldürülebildiği 

görülmüştür. Örneğin Gaius (MS 37-41), başta praetoria komutanlarından Cassius Chaerea 

ve Cornelius Sabinus ile birlikte içerisinde senatörlerin bulunduğu bir grup tarafından 

öldürülmüştür
614

. Nero (MS 54-68) senatus ile olan ilişkilerinin zayıflaması sonucu o sırada 

70’li yaşlarda olan Hispania Tarragonensis valisi Servius Sulpicius Galba’nın başkaldırısı ve 

diğer eyaletlerde bunu takip eden başkaldırılar sonucu hükümdarlığı bırakmak zorunda 

kalmış, senatusun kendisini devlet düşmanı ilan etmesiyle intihar etmiştir
615

. Commodus’a 

(MS 180-192) imparator olduktan kısa süre sonra (MS 182) suikast düzenlenmiştir. İmparator 

Colosseuma girdiği sırada Claudius Pompeianus kılıcını çekerek Commodus’un üzerine 

atılmış ancak korumalar tarafından durdurulmuştur. Cassius Dio, Pompeianus’un imparatorun 
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üzerine atılırken işte! senatus sana bunu yolladı dediğini belirtir
616

. Saldırgan etkisiz hale 

getirilmiş ancak MS 192 yılında düzenlenen ikinci suikast başarılı olmuş ve imparatorun anısı 

senatusun aldığı karar ile lanetlenmiştir
617

. Diğer yandan senatus ile iyi geçinen 

imparatorların antik kaynaklarda iyi bir siyaset insanı olarak anıldığı görülür. Bu doğrultuda 

ilk sıranın Augustus’a ait olması şaşırtıcı olmayacaktır. Augustus, Res Gestae’de de bahsettiği 

üzere senatusa büyük önem vermiştir. Eserinde aldığı kararların ve sahip olduğu yetkilerin 

senatusun bilgisi ve isteği dâhilinde olduğunu özellikle belirtir
618

. Herkesten fazla yetkisi 

olmasına karşın iktidar gücüne sahip olmadığını ifade eder
619
. Augustus’un başarısı hırslı 

bireylerin oluşturduğu senatus mensuplarına arzuladıkları pozisyonları sunarak kendilerini 

önemli hissettirebilmesiydi
620

. Çok sonraları, halefi Traianus (MS 98-117) benzer bir 

politikayı takip etmiştir. Bu doğrultuda dönemin tarihçisi Plinius, Traianus için bizden biri 

demiştir
621

. Görünen o ki Domitianus tecrübesizliği nedeniyle senatus ile iyi geçinmesinin 

kendi yararına olduğunu algılayamamıştır. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında imparatorun senatus ile iyi ilişkiler kurması hayatta 

kalmasının yanı sıra bir başka önemli faktöre de zemin hazırlamıştır: iyi anılmak. Domitianus 

senatus ile geçinemediğinden hem öldürülmüş hem de kötü anılmıştır. Bu geçimsizlikte 

şüphesiz Domitianus’un da payı vardır. Ancak her sorunu ona yüklemek gerçekçi 

olmayacaktır. Öyle ki, Vespasianus ve Titus kendi dönemlerindeki 24 konsüllüğün 18’ini 

üstlenirken yalnızca 6 tanesini senatusa vermiş ve böylece imparatorluğu kendilerinin 

yöneteceğini açıkça ifade etmişlerdir. Diğer yandan Domitianus bu politikayı terkederek 

senatusla işbirliğine gitmiştir. Bu doğrultuda birçok senatör konsül olabilmiştir. Üstelik bunlar 

arasında Vespasianus’u yoğun biçimde eleştirdiği için öldürtülen Helvidius Priscus’un oğlu 
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da bulunmaktadır
622
. Ancak, Domitianus’un yaklaşımı nasıl olursa olsun ilişkiler en 

nihayetinde düzelemeyecek denli bozulmuştur.  Roma İmparatorluğu tarihinde senatus ile iyi 

geçinip kötü anılan imparator bulunmamaktadır. Domitianus’un senatus ile anlaşamaması 

suikastin yolunu açmış ve öldürüldükten sonra kötü anılmasına neden olmuştur.  

Antik ve modern kaynaklar Domitianus Dönemi’nde yönetimin merkezileştiği 

konusunda hemfikirdir. Domitianus devleti ilgilendiren her meseleye bizzat müdahalede 

bulunarak senatusu işlevsiz hale getirmiştir
623

. Bu tutumu ile siyasi geleceğine zarar 

vermesine karşın yararlı işler yapabilmiştir. Örneğin ekonomi ile ilgilenmiş, parayı 

değerlendirmiştir. Toplumun ahlakı ile ilgilenmiş, Vesta rahibelerini cezalandırmıştır
624

. 

Askeri meseleler ile ilgilenmiş, sınırları savunmuş, kısmı bir başarı elde etmiş ve orduya zam 

yapmıştır. Senatusun yetkili olduğu eyaletlerin yönetimine müdahale etmiş ve istediklerini 

yaptırmıştır. Nitekim Plinius, Domitianus öldürüldükten sonra eyalet yöneticilerinin tekrar 

yolsuzluğa başladığını belirtmiştir
625

. Görünen o ki Domitianus’un yetkilerini uygun gördüğü 

gibi kullanması kendisine ne kadar zarar veriyorsa imparatorluğa o kadar fayda sağlıyordu. 

Elbette yukarıda bahsedilenlerden, imparatorun senatusu kasıtlı olarak dışladığı anlamı 

çıkmamalı. Cassius Dio, Domitianus’un senatörleri ve atlı sınıf mensuplarını akşam yemeğine 

davet ettiğini anlatır. Misafirlerin tüm gece korkudan ağzını dahi açmadığını ve 

öldürüleceklerinden emin olduklarını, ancak gecenin sonunda son derece pahalı hediyelerle 

birlikte evlerine uğurlandıklarını ifade eder
626
. Bu anekdot imparatorun gücünü paylaşmak 

istememesine karşın soylu ve atlı sınıf ile kötü anlaşmak istemediğine işaret etmektedir. 

Nitekim imparatorun senatus ile olan ilişkileri hakkında çalışma yapan H.W. Pleket, 

imparatorun sert olmakla birlikte, işini düzgün yapmadığı için senatusa müdahale ettiğini 
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belirtir
627
. Domitianus’u eleştiren Plinius ve Suetonius bile Domitianus’un adalet ve yolsuzluk 

konusunda taviz vermeyen bir yönetici olduğunu ifade ederler
628

. Ancak Plinius’un 

mektupları ve Suetonius’un yazdıklarından da anlaşılacağı üzere senatusun başlıca önceliği 

devletin iyi idare edilmesinden ziyade egemenliğini korumaktır. Nitekim Plinius’un 

Traianus’a hitaben yazdığı Panegyricus, döneminde etkili pozisyonda bulunamadığı 

Domitianus’u yererken, döneminde konsül suffektus, kurator, augur ve Bithynia – Pontus’a 

eyalet valisi olduğu Traianus’u övmektedir
629

. Sonuç olarak senatus ve Domitianus arasındaki 

gerginlik iyice tırmanmış ve MS 89 yılının Ocak ayında senatör ve Germania Superior valisi 

L. Antonius Saturninus, Moguntiacum’da isyan çıkartmıştır
630
. İsyan Germania Inferior 

komutanı A.B. Luppius Maximus ve Rhaetia prokuratorü Norbanus ile birlikte VII Gemina 

lejyonu komutanı M. Ulpius Trainus ve Domitianus’un praetoria muhafız alayı ile birlikte 

bölgeye gitmesiyle bastırılmıştır
631

. Bu aşamadan sonra Domitianus’un kendisini tehlikede 

hissettiği için ihanet davaları ve suikast iddiaları ile senatus ile arasının iyice açıldığı 

düşünülmektedir
632

. Suetonius, Domitianus’un kendisini tehlikede hissettiğini bildiğini 

belirtir
633
. Yine Suetonius, başarılı olan ikinci suikastten sonra halkın ilgisiz kaldığını, 

ordunun kahrolduğunu ve onu tanrılaştırmak istediğini belirtir. Ayrıca Domitianus’un 

katillerinin infaz edilmesini talep ettiklerini belirtir. Diğer yandan senatörlerin imparatorun 

ölümüne çok sevindiğini, derhal senatusa giderek ona ait her türlü anının ve yazılı bilginin 

ortadan kaldırılması konusunda karar aldıklarını ifade eder
634
. Suetonius’un sözleri 
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Domitianus Dönemi’nin özeti gibidir: imparatorun esas sorunu iktidardan pay almak isteyen 

senatusladır. Toplumun diğer kesimlerinin Domitianus ile bir sorunu yoktur.  

Bu dönemdeki gelişmelerin kısa bir değerlendirmesi yapılacak olunursa, Domitianus 

Dönemi’ndeki başlıca problemin senatus ile yaşanan ve gittikçe gerginleşen siyasi atmosfer 

olduğu görülmektedir. İmparatorun egemenliğini paylaşmak istememesi ve yetkilerine 

dayanarak devleti uygun gördüğü biçimde yönetmesi senatusla arasının bozulmasına neden 

olmuştur. Yaşanan gerginlik MS 89 yılında suikast teşebbüsüne dönüşmüş ve bu aşamadan 

sonra ilişkiler düzelemeyecek hale gelmiştir. Domitianus senatus ile iyi ilişkiler kursaydı 

devleti uzun süre yönetebilirdi.  

Tacitus, Domitianus Dönemi’nde sürdürülen askeri operasyonların başarısız olduğuna 

değinmiştir
635

. Ancak bu durum onun dönemine özgü değildir. İmparatorluğun Germania’daki 

sınır güvenliği sorununun kökeni geçmişe uzanmaktadır
636

. Bu dönemde Germania sınırı ve 

ötesinde yaşayan boyların yarattığı güvenlik sorunu askeri operasyonları zorunlu kılmıştır. Bu 

doğrultuda düşman kesin olarak mağlup edilememiştir. Ancak alınan önlemler ile 

imparatorluğun sınır güvenliği sağlanmıştır.  

Suetonius, Domitianus’un ekonomiyi iyi yönetemediğini, kaynak bulabilmek için 

çeşitli bahaneler ile zenginlerin malına el koyduğunu belirtir. Plinius da imparatorun 

zenginlerin mallarına el koyduğun ifade eder
637

. R. Syme, mallarına el konulanların 

isimlerinden bahsetmediği için Suetonius’un ifadesinin şüpheli olduğunu, imparatorun bu 

uygulamasının ekonomik olmaktan ziyade siyasi olabileceğini ifade eder. Bunun nedeni 

olarak ise, senatusun Domitianus’un aldığı her karara karşı çıktığını ve suikast düzenlemesi 

olabileceğini belirtir. Ona göre Domitianus yetkilerini kullanarak senatusa karşı koymakta ve 
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bu doğrultuda şüphelendiği senatörlerin mallarına el koyarak onları etkisizleştirmektedir
638

. 

Syme’in düşünceleri gerçeği yansıtıyor olabilir zira Domitianus döneminde para %12 

oranında değer kazanmış
639
, askerlere %33 oranında zam yapılmış, eyaletlerde ve Roma’da 

kapsamlı yol ve yapı faaliyetleri yürütülmüş ayrıca görkemli oyun ve gösteriler 

düzenlenmiştir. Ekonomi iflas noktasında olsaydı yukarıda bahsedilen faaliyetler icra 

edilemezdi. Nitekim Vespasianus Dönemi’nde ekonomik krizin yarattığı olumsuzluklardan 

ötürü yapı faaliyetlerinin önemli ölçüde düştüğü tespit edilmiştir
640

.  

Görünen o ki Domitianus Dönemi’nde yaşanan olumsuzluklar kimi antik ve onlardan 

beslenen modern kaynakların bahsettiği kadar kötü değildir. Nitekim çalışma kapsamında 

değerlendirilen arkeolojik veri onun döneminde imparatorluğun anlatıldığı kadar kötü olduğu 

düşüncesiyle çelişmektedir çünkü Domitianus Dönemi’nde Roma’da ve diğer eyaletlerde 

yoğun bir yapı faaliyeti tespit edilmiştir.  Devletin siyasi, askeri ve ekonomik problemleri 

büyük olsaydı bu durum yapı faaliyetlerine mutlaka yansırdı. Vespasianus imparator 

olduğunda siyasi, askeri ve ekonomik sıkıntılarla boğuşmuş bunun neticesinde yapı 

faaliyetleri başkent Roma’ya odaklanmıştır. İtalya ve eyaletlerde ise alt yapı faaliyetlerine 

ağırlık verilmiş, mevcut binalar onarılarak yeniden kullanılmıştır
641

. Yaşanan sıkıntılar onun 

dönemindeki yapı faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Domitianus Dönemi’nde yapı 

faaliyetlerinin artması imparatorluğun iyi yönetildiğine ve yapı faaliyetlerini sürdürebilecek 

kadar güçlü bir ekonomiye sahip olduğuna işaret etmektedir. 

Arkeolojik veriler Domitianus Dönemi’nde Küçük Asia’da sürdürülen yapı 

faaliyetlerinin öncelleri Vespasianus ve Titus’a kıyasla daha yoğun olduğunu göstermektedir. 

Vespasianus Dönemi’nde inşa faaliyetleri kısıtlı tutulmuş, inşa edilen yapılar küçük ölçekli 

olmuş ve genellikle mevcut yapılar onarılarak veya genişletilerek kullanılmaya devam 

                                                           
638

 Syme 1930, 66. 
639

 Para daha sonra devalüe edilse de değerini önemli ölçüde korumuştur. Bilgi için bkz. Jones 1992, 76. 
640

 Bkz.Vespasianus.   
641

 Bkz. Vespasianus.  
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edilmiştir. İnşa edilen yapılar küçük ölçekli olup gösterişten yoksundur. Yapılarda 

görsellikten ziyade işleve önem verilmiştir
642

.Titus Dönemi’nde yapı faaliyetleri imparatorun 

kısa süren hükümdarlığına bağlı olarak sınırlıdır
643
. Domitianus Dönemi’nde ise inşa 

faaliyetlerinin yoğun olduğu, onarım ve genişletmenin sınırlı tutulduğu görülmüştür. Yapılar 

kimi zaman anıtsal olup zengince dekore edilmişlerdir. Özellikle eyalet başkenti Ephesos’taki 

Liman Hamam – Gymnasium (Kat. No. 32), Domitianus Nymphaeumu (Pollio Anıtı) (Kat. 

No. 33) ve G.L. Bassus Çeşmeleri (Kat. No. 34) bu kapsamda değerlendirilebilecek önemli 

örneklerdir.  

Aşağıdaki iki tablo bu dönemde sürdürülen yapı faaliyetleri hakkında bilgi 

vermektedir: 

                                                           
642

 Bkz. Vespasianus, Küçük Asia’daki Yapı Faaliyetleri.  
643

 Bkz. Titus,  Küçük Asia’daki Yapı Faaliyetleri. 

Kent Yapı Onarım/İnşa 

Aizanoi Zeus Tapınağı İnşa (1. Evre) 

Aphrodisias Bazilika İnşa 

Aphrodisias Su Tesisleri? 

Su Hazneleri? 

Su Kanalları? 

İnşa 

Ephesos Tiyatro İnşa: Mevcut Yapının 

Genişletilmesi 

Ephesos Liman Hamam – Gymnasium İnşa 

Ephesos Domitianus Nymphaeumu İnşa: Mevcut yapı üzerine ekleme 

yapılarak çeşme haline 

dönüştürülmesi 

Ephesos G.L. Bassus Çeşmesi İnşa 

Ephesos Domitianus Su Yolu İnşa 

Ephesos Marnas ve Klaseas Su Yolu (a) İnşa 



154 

 

Ephesos Marnas ve Klaseas Su Yolu (b) İnşa 

Ephesos Artemis Ephesia ve Domitianus’a 

adanan bir çeşme (1) 

İnşa 

Ephesos Artemis Ephesia ve Domitianus’a 

adanan bir çeşme (2) 

İnşa 

Ephesos Artemis Ephesia ve Domitianus’a 

adanan bir çeşme (3) 

İnşa 

Ephesos Aqua Domitiana’nın Su Havuzu İnşa 

Ephesos Su Yolu (Aqua Domitiana?) İnşa 

Ephesos İmparator tarafından inşa ettirilen 

eski ve yeni yapıların onarımı 

(Yapılar belirsizdir) 

Onarım 

Hierapolis Frontinus Kapısı İnşa 

Hierapolis Güney Frontinus Kapısı (?) İnşa 

Hierapolis Frontinus Caddesi ve Kloaca İnşa 

Hierapolis Latrina İnşa 

Laodikeia Syria Caddesi İnşa 

Laodikeia Ephesos Kapısı İnşa 

Magnesia İmparator Salonu İnşa 

Teos Bouleuterion İnşa 

Teos  Tiyatro İnşa 

Khalkedon Su Yolu - 

Limyra Stoa/Portikus ve önündeki yapılar İnşa 

Lyrboton Kome Arete Kulesi İnşa 
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İnşa Genişletme  Onarım Bilinmeyen Toplam 

Domitianus Dönemi'ndeki 
İnşa/Genişletme/Onarım Faaliyetleri  

Tablo 16. Domitianus Dönemi’nde İnşa Edilen, Onarılan ve Genişletilen Yapılar  

 

Tablo 17. Domitianus Dönemi’nde İnşa/Genişletme/Onarım Faaliyetleri 

Tablolarda görüldüğü üzere Domitianus Dönemi’nde Temelinden inşa edilen yapı 

sayısı neredeyse 10/9 (36/32) oranındadır. İki yapı genişletilmiş (Kat. No. 31, 52), iki yapı 

onarılmış (Kat. Nos. 43, 61) ve bir yapı hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. Vespasianus ve 

Titus Dönemleri ile karşılaştırıldığında Domitianus Dönemi’ndeki yapı faaliyetleri gözle 

Perge Demetrios – Apollonios Takı İnşa  

Ksanthos Bouleuterion İnşa 

Phaselis Agora İnşa 

Pınara Tiyatro Onarım 

Anazarbos Su Yolu ve Kemeri İnşa 

Anazarbos Tapınak İnşa 
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görülür biçimde artmıştır. Dahası, yapılar büyümüş, kimi zaman devasa boyutlara ulaşmış
644

, 

kimi zaman yenilikçi olup zengince dekore edilmişlerdir
645

. Vespasianus Dönemi’ne 

tarihlenen yapılar çoğunlukla küçüktür ve Side’deki anıt dışında (Kat. No. 14) dekoratif unsur 

görülen yapı bulunmamaktadır. Titus Dönemi’nde, Laodikeia’da büyük bir Stadium 

bulunmaktadır. Ancak ağır hasar gördüğü için hakkındaki bilgi kısıtlıdır. Onun Dönemi’nde 

dekoratif unsur görülen tek yapı Miletos’taki Nymphaeumdur (Kat. No. 23).  

Antik kaynaklar ve epigrafik veriler Domitianus’un eyaletlere yoğun ilgi gösterdiğine 

işaret etmektedir. İmparatorun mektuplarından, eyaletlere kimi zaman doğrudan müdahale 

ettiği ve yöneticilere kendi isteklerini kabul ettirdiği görülmektedir. Örneğin Domitinaus 

senatus yönetimindeki Akhaia eyaletindeki Delphi’de düzenlenecek festivale müdahale 

etmiştir. Syria prokuratorü Claudius Athenodorus’a mektup yazarak yetkililerin bizzat 

kendisi tarafından verilmiş belgeyi taşımadıkları takdirde kentleri ulaşım ve barınma 

talepleriyle sıkıştırmaması talimatını vermiştir. Mektubunu hiç kimsenin kendi iradesine karşı 

çıkmasını istemediğini belirterek bitirmiştir
646
. İmparatorun mektuplarda takındığı tavır 

önemlidir. Üslubu serttir. Bu davranış biçimi emirlerini yerine getirmekten başka çaresi 

olmayan yöneticileri rahatsız ediyor olmalıdır. Nitekim ne selefi Augustus ne de halefi 

Traianus’un eyalet yöneticilerine yazdıkları mektuplar ve talimatlar bu denli serttir
647

.  

Suetonius, Domitianus’un Roma ve eyaletlerdeki yöneticileri denetlediğini bu nedenle 

onların her zamankinden daha dürüst olduğunu belirtmiştir
648
. Silicus Italicus, Domitianus’un 

karada ve denizde yolsuzluğun önüne geçtiğini ifade etmiştir
649

. Plinius ise, Domitianus 

                                                           
644

 Bkz. Ephesos Liman Hamam – Gymnasium (Kat. No. 32).  
645

 Bkz. Kat. Nos. 28, 32-34, 58.  
646

 Bkz. Dn. 406. 
647

 Augustus’un mektupları için bkz. Oliver 1989, 25 (Nos 1, 6, 7, 8-12). Traianus’un Plinius’a yazdığı 

mektuplar için bkz. Plinius, Epistulae, 10. 1 vd.  
648

 Suetonius, Domitianus, 8. 
649

 Silicus Italicus, Punica, 14.688. 
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öldükten sonra eyaletlerde yolsuzlukların tekrar başladığını belirmiştir
650
. Tüm bu bilgiler 

ışığında Domitianus’un eyaletleri koruyup-kollaması ve yöneticilerin bölgede yaşayanları 

istismar etmesini önlemesi yapı faaliyetlerini olumlu etkilemiş olabilir. Kent sakinleri 

yöneticiler tarafından köşeye sıkıştırılmadıkları için Domitianus’a şükran duyuyor ve bunu 

ona adadıkları kamu yapılarıyla gösteriyor olabilirler. Nitekim Domitianus Dönemi’ne 

tarihlenen çeşitli yapıların yazıtları inşa faaliyetlerinin finansmanının bölge halkınca 

karşılanarak imparatora adandığı bilgisini vermektedir
651
. Hellenleşmiş bir Yahudinin MS 3. 

yüzyılda kaleme aldığı Oracula Sibyllina adlı eserde Domitianus’tan övgüyle bahsetmesi bu 

kanıyı güçlendirmektedir
652

. Yapı faaliyetlerindeki artışı göz önüne alarak Vespasianus 

Dönemi’nde devlete gelir sağlamak için tasarlanan ve hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmadığımız fiscus Asiaticusun bu dönemde azaltıldığını hatta kaldırılmış olabileceğini öne 

sürebiliriz. Nitekim Domitianus Dönemi’nde Küçük Asia’da görülen yapı faaliyetlerinin 

artması halefi Trainus Devri’nde de devam etmiş ve sonrasında Hadrianus Dönemi’nde doruk 

noktasına ulaşmıştır. Antik kaynaklar, epigrafik veriler ve imparator mektuplarını bir bütün 

olarak değerlendirdiğimizde Domitianus’un egemenliğini paylaşmadan kullanarak uzun 

vadede kendi konumuna zarar verdiği ancak bu sırada topluma faydalı olduğu açıkça 

görülmektedir. Durum tarihi kaynaklarda bahsedildiği kadar kötü olsaydı yapı programında 

bir sıçrama görülmez dahası kendisinden sonraki Traianus ve Hadrianus Dönemleri’nde onun 

döneminde başlayan ivmelenmenin artarak devam etmesi tespit edilemezdi. Bunun yerine 

devletin Vespasianus Dönemi’nde olduğu gibi toparlanması gerekir bu da faaliyetlerde büyük 

ihtimalle duraksama yaşanmasına neden olurdu.     

                                                           
650

 Plinius, Epistulae, 2.11-12. Nitekim Bithynia’daki Prusa’yı denetlemeye gittiğinde kent hazinesinin usulsüzce 

tüketildiğini Trainus’a bildirir. Bilgi için bkz. Plinius, Epistulae, 10.17A. 
651

 Bkz. Kat. Nos. 27, 34, 36, 41-42, 48, 50, 54, 56-57, 58-63. 
652

 Terry 1899, 71-72 (160-185); And after him a powerful warlike man of the letter four shall rulet he mighty 

realm, Whom all men on the boundless earth shall love, and then shall there be over all the World A rest from 

war. Yet ll, from west to east, Shall serve him willingly, not by constraint, And cities shall be under his control 

And of themselves be subject… Yazarın düşüncesini geçmiş dönemde yaşayan Suetonius kısmen onaylamıştır: 

He took such care to exercise restraint over the city officials and the governors of the provinces, that at no time 

were they more honest or just, whereas after his time we have seen many of them charged with all manner of 

offences… 
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Küçük Asia’da Domitianus Dönemi’ne tarihlenen yapıların eyaletlere göre dağılımı 

göz önüne alındığında, yapı yoğunluğunun Asia ve Lykia – Pamphylia eyaletlerinde olduğu 

görülmektedir. Bithynia – Pontus ve Kilikia eyaletlerinde birer yapıya, Galatia ve 

Kappadokia’da ise hiçbir yapıya rastlanmamıştır. Bu durum ilginçtir zira Galatia ve 

Kappadokia’da kapsamlı yol çalışması yapılmıştır. En azından bu yollar üzerinde bulunması 

muhtemel olan köprülerin bir bölümü elimizede epigrafik kanıt olmamasına karşın 

Domitianus Dönemi’nde yapılmış olmalıdır. Diğern yandan bu iki eyalette Domitianus’a 

tarihlenen yapılara rastlanmaması henüz ortaya çıkartılmamış olabileceklerini 

düşündürmektedir. Ephesos haricinde hiçbir eyalet başkentinde yapı faaliyetine 

rastlanmaması da göz önüne alınmalıdır. Belki de diğer başkentlerdeki yapılar henüz 

bulunamamıştır.  

Küçük Asia’da Domitianus Dönemi’ne tarihlenen yapı çeşitliliğinin Vespasianus ve 

Titus Dönemleri’ne kıyasla daha fazla olduğu görülmüştür.  Vespasianus Dönemi’ndeki 

yapıların çoğu su ile ilişkili ve küçük yapılardır
653

. Titus Dönemi’nde ise yapı faaliyetleri 

sınırlıdır
654
. Domitianus Dönemi’nde su yapıları, önemli yer tutmakta ancak çeşitli yapı 

türlerine de rastlanmaktadır. Bunlar arasında dini yapılar, kent kapıları, tak(lar), caddeler, 

eğlence yapıları, ticari yapı(lar), idari yapı(lar) ve bir kule ile belirsiz yapılar 

bulunmaktadır
655

.  

Domitianus Dönemi’ne tarihlenen 37 yapının 16’sı su ile ilişkili yapılardır. Söz 

konusu 16 su yapısından 11’i Ephesos’ta bulunmaktadır (Kat Nos. 32-42). Geriye kalan 5 

tanesi Aphrodisias (Kat No. 29), Hierapolis (Kat No. 47), Laodikeia (Kat. No. 51), 

Khalkedon (Kat. No. 55) ve Anazarbos’ta (Kat. No. 62) bulunmaktadır. Ephesos’taki su 

yapıları üç kategoriye ayrılır: Hamam, Çeşmeler ve Su Yolları. Diğer kentlerdeki su yapıları, 

                                                           
653

 Bilgi için bkz. Vespasianus, Küçük Asia’daki Yapı Faaliyetleri ve Tablo 1-3. 
654

 Bilgi için bkz. Titus, Küçük Asia’daki Yapı Faaliyetleri.  
655

 Bilgi için bkz. Kat. Nos. 27-63. 
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Ephesos ile karşılaştırıldığında basittir ve çoğunlukla yok olmuşlardır
656

. Ephesos’taki 

Hamam ve Çeşmeler ise üzerinde durulması gereken önemli yapılardır. Liman Hamam – 

Gymnasium yapısı birden fazla ünite içeren devasa bir yapı kompleksidir (Kat. No. 32). 

Kentteki en büyük yapı olma özelliğine sahiptir. Tasarım, mimari ve işlevin bir arada olduğu 

birbirine bağlı üç üniteden oluşmaktadır. Bunlar Hamam, Palaestra ve Gymnasiumdur. 

Bununla birlikte O. Benndorf’un kazıları sırasında 32x16 m. ölçülerinde bir İmparatorluk 

Salonu çıkartılmıştır. İçerisinde kullanılan yüksek kalitede işçilik ve mermerden ötürü yapıya 

Mermer Salon veya geçmişte Ephesos’ta çalışmış arkeologlarca Kaisersaal denilmiştir. Çok 

katlı, sütunlu mermer cephelerle zengin biçimde dekore edilmiş törensel bir mekândır. Kuzey 

duvarının merkezinde belirgin bir çıkıntı yapan exedrası ve onu taçlandıran bol aedikulalı bir 

mimarisi vardır. Aedikulaların içerisinde çeşitli renklerde mermerden yapılmış heykeller 

bulunmaktadır. Salonun zemini çeşitli renklerde mermer levhalar ile sanki bir halı gibi 

döşenmiştir. En önemlisi ise Küçük Asia’da şu ana kadar tarihlenen en erken Hamam – 

Gymnasium olma özelliğine sahip olmasıdır
657
. Burada kendine özgü ve sonraki nesillere 

örnek olan bir yapının temeli atılmıştır. Domitianus mimaride yenilikçi fikirleri destekliyor 

olmalı. Nitekim mimar Rabirius’un Roma’da Domitianus için yaptığı imparatorluk konutu ve 

Colosseumun güneybatısındaki Meta Sudans bu düşünceyi destekleyen bir unsur gibi 

görünmektedir. 

Ephesos’taki çeşmelerde önemlidir. Aynı zamanda Asia eyaletinin başkenti olan 

kentte çeşme yapıları önemli bir değişikliğe uğramıştır. Çeşmeler heykeltıraşlık eserleri, 

mimari dekorasyonları ve gittikçe büyüyen boyutları ile anıtsal bir hava kazanmış, böylece 

imparatorluğun egemenliğini simgeleyen birer propaganda yapısı haline dönüşmüşlerdir. Bu 

tür çeşme yapıları Titus Dönemi’ne ait Miletos’taki çeşme yapısı dışında, Domitianus ve 

ardılları dönemlerinde görülmeye başlanır. 
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 Aphrodisias, Khalkedon ve Laodikeia (Kat Nos. 29, 51-55). 
657

 Bkz. Dn. 487. 
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F. Miltner’in sürdürdüğü kazılar sırasında Domitianus Tapınağı’nın bulunduğu 

meydanın karşısında, Devlet Agorasının batısındaki teras duvarının önünde ve Chalcidicumun 

güneyinde yıkılmış durumda ve apsidal formda bir çeşme ortaya çıkartılmıştır (Kat. No. 33). 

Yapıya ait buluntular arasında yer alan Yunanca – Latince yazıt çeşmenin Augustus 

Dönemi’nde inşa edilmiş bir anıt olduğu bilgisini vermektedir. Ancak bu yapı Domitianus 

Dönemi’nde üzerine yapılan çeşitli eklentiler ile büyütülmüş ve çeşmeye dönüştürülmüştür. 

Sağ ve sol yanına kanatlar eklenmiş, kaidesinin nişli bölümü kapatılmış ve önüne yarım daire 

biçiminde kalker taşından yapılmış bir havuz konulmuştur. Yapı strigilis motifli destek 

sütunlarına, geniş bir kemere ve korinth düzeninde başlıklara sahiptir. Kazılar sırasında 

mimari bloklarla birlikte yapıya ait çeşitli heykeltıraşlık eserleri ortaya çıkartılmıştır. Bunlar 

arasında aedikulaların kanatlarında yer alan ve çocuk şeklinde tasvir edilen nehir tanrıları 

Marnas ve Klaseas ile birlikte ortadaki aedikulada yer alan Zeus bulunmaktadır. Yapının 

Domitianus meydanına bakan büyük apsidal nişinde ise Odysseus ve arkadaşlarının 

Polyphemos ile yaşadığı macerayı anlatan heykel grubu kullanılmıştır. Yapının planı, 

heykelleri ve mekân seçimi önemlidir. Apsidal planlı çeşmeler Küçük Asia’da yaygın 

değildir. Çeşme bu yönüyle ender görülen bir plana sahiptir
658
. Yapının aedikulalarının 

kanatlarında, merkezdeki aedikulada ve Domitianus Meydanına bakan büyük apsidal nişinde 

Odysseus ve arkadaşlarının Polyphemos ile yaşadığı macerayı anlatan heykel grubu 

kullanılmıştır. Marnas ve Klaseas’ın heykellerinin bulunması anlamlıdır zira Calvisius Ruso 

kentin güneyindeki Marnas (Derbentdere) ve kuzeyindeki Klaseas/Kaystros (Küçük 

Menderes) nehirlerinden Ephesos’a uzanan iki su yolu yaptırmıştır. Bu doğrultuda çeşmede 

bulunan Marnas ve Klaseas heykeli Ruso’nun yaptırdığı su yollarını simgeliyor olabilir. 

Yapının apsidal nişinde Polyphemos yontu grubu Homeros’un meşhur Odysseia’sında geçen 

bir bölümü konu almaktadır. Söz konusu betimleme İtalya’da Cumhuriyet Dönemi’nden 

itibaren kullanılmakta ve İmparatorluk Dönemi’nde de rağbet gören bir tasvirdi. Aynı 
                                                           
658

 Çeşmenin planı ile ilgili tartışma için bkz. Domitianus, Su Yapıları. 
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betimlemenin burada kullanılması çeşmenin ender görülen bir başka özelliğidir. Çeşme için 

seçilen mekân da önemlidir. Çeşmenin önünde önünde bir meydan ve karşısında Domitianus 

Tapınağı bulunmaktadır. Üçünün bir arada bulunması söz konusu alanı bir bütün haline 

getirerek imparatorun egemenliğinin yansıtıldığı bir bölge yaratılmış olabileceğini 

düşündürtmektedir. Nitekim istenseydi bu çeşme başka bir yere kurulabilirdi. Ancak 

Augustus Dönemi’ne ait anıtın dönüştürülerek çeşme haline getirilmesi mekân seçiminin 

bilinçli yapıldığına işaret etmektedir. Çeşme, meydan ve tapınak bir bütün haline gelerek 

Domitianus’un egemenliğinin yansıtıldığı bir alan haline geliyor olmalıdır. Ziyaretçi 

meydandan onun adına yapılmış tapınağa giriyor (Kat No. 30), çıkışında anıtsal çeşmeyi 

kullanıyor ve bu sırada heykeltıraşlık eserlerini inceliyor olmalıdır. Domitianus’un ismi 

sonraki yıllarda lanetlense de bu karar onun kente yaptığı hizmetlerin unutulacağı anlamına 

gelmemektedir. Sonuçta Domitianus’un mücadelesi senatuslaydı. Nitekim epigrafik ve tarihi 

veriler ile imparatorun eyaletlere yazdığı mektuplar Domitianus’un eyaletlere verdiği önemi 

açıkça göstermektedir
659

. 

Domitianus Dönemi’ne ait bir başka çeşme yine Ephesos’ta bulunan ve dönemin Asia 

prokonsülü G.L. Bassus’un onurlandırıldığı hydrekdokheiondur (Kat. No. 34). Yapı plan 

olarak Miletos’ta imparator Titus’a adanan çeşmeyi andırmaktadır. Kazılar sırasında çeşmeye 

ait yaklaşık 550 mimari elemanın yanı sıra heykeltıraşlık eserlerine ait 100’den fazla parça 

ortaya çıkartılmıştır. 12.52x8.36m. ölçülerinde ve 1.18 m. derinlikte bir su havuzu ile 

Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen tüm çeşmelerden daha büyüktür
660
. Yapı zengince dekore 

edilmiştir
661

.  

Ephesos’ta Domitianus Çeşmesi yakınlarından bulunan ve biri Iohannes Kilisesinde 

kullanılmış beyaz mermer plaka üzerindeki üç özdeş yazıt, olasılıkla Marnas ve Klaseas 
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 Bkz. Dn. 406 ve 649-651. 
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 Vespasianus Dönemi Çeşmeleri için bkz. Vespasianus, Su Yapıları. 
661

 Bilgi için bkz. Kat. No. 34.  
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nehirleri ile bağlantılı olduğu düşünülen üç çeşmeden bahsetmektedir (Kat. Nos. 38-40). 

Yapılara ait somut bir veri olmadığı için çeşmelerin nasıl göründüğünü bilemiyoruz.  

Yine Ephesos’ta çeşmelerle birlikte su yolları yapıldığı tespit edilmiştir (Kat. Nos. 35-

42). Bu döneme ait çeşme ve su yollarının yoğunluğu göz önüne alındığında, kentte nüfusa 

bağlı olarak uzun vadede yaşanması mümkün olan bir su probleminin önüne geçilmeye 

çalışıldığı düşünülebilir.  

Ephesos haricinde Aphrodisias (Kat No. 29), Hierapolis (Kat No. 47), Laodikeia 

(Kat. No. 51), Khalkedon (Kat. No. 52) ve Anazarbos’ta (Kat. No. 59) su yapılarına 

rastlanmıştır. Bu yapıların bir kısmı ağır tahribata uğramış, diğerleri ise tamamen yok 

olmuştur. Bu nedenle haklarında değerlendirme yapmak güçtür.  

Küçük Asia’da Domitianus Dönemi’ne tarihlenen iki tapınak bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki MS 89 yılında Ephesos’un neokoros unvanı almasıyla kentin en güneyinde 

Devlet Agorasının batısında ve Bülbül Dağın kuzeyinde Domitianus’a adanan Tapınaktır. 

Yapı Geç Antik Dönem’de önce sarnıca dönüştürülmüş daha sonra da temel taşlarına kadar 

sökülmüştür. Bu nedenle hakkında yorum yapmak şu aşamada mümkün değildir (Kat. No. 

30). İkinci tapınak ise Aizanoi’dedir. Yapı Küçük Asia’daki tüm tapınaklar içerisinde en iyi 

korunan tapınak olmasına karşın, Domitianus Dönemi’ni ilgilendiren safha hakkında yeterli 

arkeolojik veri bulunmamaktadır (Kat. No. 27).  

Domitianus Dönemi’ne ait kent kapıları Hierapolis ve Laodikeia’da yer almaktadır 

(Kat. Nos. 44-45, 49-50). Perge’de ise Domitianus’a adanmış tek geçişli bir tak 

bulunmaktadır (Kat. No. 58). Kapılar düzgünce kesilmiş rektagonal bloklar ile inşa 

edilmiştir. Perge’de ise Domitianus’a adanmış tek kemerli bir tak bulunmaktadır. Yapı ismini 

arşitrav bloğunun iki yüzünde yer alan Yunanca yazıtta geçen ve yapıyı finanse eden 

Demetrios ve Apollonios kardeşlerden almıştır. Yapı, imparatorluğun batısında görülen 
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görkemli taklar ile kıyaslandığında sade bir mimariye sahiptir. Ancak altta dor üstte ion 

mimarisinin bir arada sunulması ve kesik alınlıklara sahip olması yapıyı emsalsiz kılmaktadır. 

Öyle ki yapı Küçük Asia’da bu özelliklere sahip en erken tak olma özelliğine sahiptir
662

.  

Küçük Asia’da Domitianus Dönemi’ne tarihlenen iki cadde bulunmaktadır. Bunlar 

Hierapolis ve Laodikeia’dadırlar (Kat. Nos. 44, 48). Hierapolis’teki cadde Frontinus Kapıları 

arasında uzanmakta ve kuzey-güney doğrultuludur. 14 metre genişliğe ve 170 metre uzunluğa 

sahiptir. Caddenin altından yağmur sularını dışarı taşıyan bir Kloaca geçmektedir. Cadde Geç 

Antik Dönem’de üzerine inşa edilen dükkânlardan ötürü 8 metrelik bir genişliğe inmiştir. 

İkinci Cadde Laodikeia bulunmaktadır. Kent merkezinin batısından, doğusundaki Syria 

Kapısına kadar uzanmaktadır. 900 m. uzunluğunda ve 7.30 m. genişliğindedir.  

Domitianus Dönemi’ne tarihlenen üç tiyatro bulunmaktadır. Bunlardan ilki kapsamlı 

bir genişletmeye tabi tutulan Ephesos’taki tiyatrodur (Kat. No. 31). İkincisi Teos’taki 

tiyatrodur (Kat. No. 54). Üçüncüsü ise Pınara’da onarımı yapılan tiyatrodur (Kat. No. 58). 

Ephesos ve Pınara’daki iki tiyatro Domitianus Dönemi’nden önce inşa edilmiş, onun 

döneminde genişletilmiş ve onarılmıştır. Teos’taki tiyatronun yapımının ise onun döneminde 

başladığı ancak sonraki zaman aralığında tamamlandığı düşünülmektedir (MS 90-110)
663

 

(Kat. No. 54).  

Ephesos’taki tiyatro tarihlemesi açısından önem arz etmektedir. İki evreye sahip 

yapının ilk safhası Hellenistik Dönem’e, ikinci safhası genişletmenin yapıldığı Roma 

İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenmektedir. Geçmişte yapılan çalışmalar tiyatronun Nero ve 

Commodus Dönemleri’nde genişletmeye tabi tutulduğu yönündedir. Ancak yakın yapılan 

arkeolojik ve epigrafik çalışmalar yapının Domitianus Dönemi’ne ait bir safhası olduğunu 

üstelik bu evrede kapsamlı bir çalışma yapıldığına işaret etmektedir.  
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 Bilgi için bkz. Dn. 565. 
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Yakın döneme kadar tiyatronun scaenae fronsun iki evresi olduğun düşünülüyordu. 

Söz konusu evrelere Domitianus Dönemi dâhil değildi. Scaenae fronsa ait yazıtlı arşitrav 

bloğu göz önüne alınarak yapının ilk evresi ve ilk iki katı MS 66 yılına, ikinci safhada ise 

yapıya üçüncü katın eklendiği ve Commodus Dönemi’ne tarihlendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ancak yapıda sürdürülen çalışmalar ile scaenae fronsun Commodus’a tarihlenmesini 

sağlayan yazıtlı bloğun yapıya daha sonra eklendiği tespit edilmiştir. Bu nedenle yapının MS 

66 yılına tarihlenmesini sağlayan yazıt tekrar incelemeye alınmıştır. Ayrıca scaenae fronsun 

üç katı stilistik olarak incelenmiştir. Epigrafik ve arkeolojik değerlendirme sonucu scaenae 

fronsun tamamıyla birlikte prosceniumun Domitianus Dönemi’nde yapıldığı sonucuna 

varılmıştır. Buna ek olarak tiyatronun auditorium, ve logeionu genişletilmiştir. Sürdürülen 

genişletme çalışmaları nedeniyle parodos ve orkhestranın aşağı sırasındaki oturma düzeni 

değişikliklere uygun hale getirilmiştir. Tiyatronun geçmiş dönemde yapılan tarihleme önerisi 

Aizanoi’deki Zeus Tapınağını hatırlatmaktadır. Diğer bir değişle Domitianus Dönemi’ne ait 

safhası bulunan Tiyatro ve Zeus Tapınağı başka dönemlere tarihlenmiş ancak yakın dönemde 

yapılan çalışmalar ile bu hatadan dönülmüştür. Perge’de de Vespasianus Devri’nde inşa 

edilen Güney Hamamı başka bir döneme tarihlenmişti. Bu tarihleme hatası, Küçük Asia’da 

yanlış tarihlenen kaç yapı olabileceğini akla getirmektedir. Nitekim yapıların farklı dönemlere 

tarihlenmesi, bir dönemi kusurlu gösterirken diğer dönemi olduğundan fazla iyi 

göstermektedir. 

Küçük Asia’da Domitianus Dönemi’ne tarihlenen son yapı grubu Diğer ve Bilinmeyen 

Yapılar başlığı altında toplanmıştır. Aphrodisias’ta 145m. uzunluğa 30m. genişliğe sahip bir 

Bazilika bulunmaktadır (Kat. No. 28). Günümüzde tamamen yıkılan yapının mimari 

elemanları iyi korunduğu için restitüsyon önerisi yapılabilmiştir. Beş bölüme ayrılan yapının 

bölümlerinin yapım evreleri bilinmemektedir. Ancak arkeolojik ve epigrafik veriler yapının 

25 yıllık bir inşa aşaması olduğuna işaret etmektedir. Bazilikanın temeli MS 80 yılında 



165 

 

atılmış, MS 90’lı yıllarda büyük oranda tamamlanmıştır. Yapının Domitianus Dönemi’ne 

tarihlemesi mimari dekorasyon ve arşitrav üzerindeki ithaf yazıtına göre yapılmıştır. 

Tarihlemede ölçüt olarak kullanılan mimari dekorasyon özellikleri büyük önem arz 

etmektedir. Söz konusu tarihleme vestibulün ilk katındaki ion başlıklı sütunlar üzerinde 

bulunan akanthus yapraklarının olduğundan daha derin oyulmasının Flavius Devri özelliği 

olmasına göre yapılmıştır. Akanthus yaprakları bu devirde gölge-ışık oyunu ile daha gerçekçi 

bir görünüme kavuşmuştur
664
. Esasında benzer bir uygulama Side’deki Vespasianus Anıtı ve 

Miletos’taki Titus Nymphaeumunda görülmektedir. Ancak Anıt ve Nymphaeumdaki 

uygulama deliklerden ibaret olup akanthus yapraklarının fazlaca dilimlenmesinden ötürü 

oluşmuştur
665
. Aphrodisias’taki Bazilikada ise gölge-ışık oyunu yapılmış ve gerçekçi bir 

görünüm ortaya çıkmıştır. A. Erol, bu uygulamanın Ephesos’taki Pollio Çeşmesi ve G.L. 

Bassus Çeşmesi’nde de görüldüğünü, Antoninuslar Dönemi’nde iyice yaygınlaştığını 

belirtmiştir
666
. Yukarıdaki örnekler ışığında akanthus yapraklarının Domitianus Dönemi’nde 

gittikçe gerçekçi bir görünüm kazandığı yorumu yapılabilir. Bu sav mümkün gibi 

görünmektedir zira Küçük Asia’da Flaviuslar’a tarihlenen yapılardaki dekoratif unsurlar 

Vespasianus ve Titus Dönemi’nde ender iken, Domitianus Dönemi’nde gözle görülür biçimde 

artmıştır. Vespasianus ve Titus Dönemler’inde nadiren görülen dekoratif unsurların 

Domitianus Dönemi’nde hızla artması dönemin ekonomik koşullarıyla ilgili olabilir. 

Vespasianus Dönemi’nde eski yapılar onarılmış ve genişletilmiş, yeni yapı faaliyetleri kısıtlı 

tutulmuştu. Ayrıca inşa edilen yapılar küçüktü. Domitianus Dönemi’nde ise kimi zaman 

büyük ölçekli olmak üzere, dekoratif unsur içeren yapılar bulunması ve bu devre tarihlenen 

neredeyse tamamının temelinden inşa edilmesi (Bkz. Tablo 14), dönemin ekonomik 

koşullarının en azından Vespasianus Dönemi’ne göre daha iyi olduğuna işaret edebilir.  
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1950’li yıllarda Ksanthos’ta parçalar halinde bulunan bir yazıtın kentte Domitianus 

Dönemi’ne tarihlenen bir Bouleuterion olduğu bilgisini verdiği belirtilmiştir. Yazıt çalışılması 

amacıyla L. Robert’a verilmiş ancak hiçbir zaman yayınlanmamıştır. Şu ana kadar yapılan 

çalışmalarda yapıya ait somut bir veriye rastlanmamıştır (Kat. No. 59). 

Phaselis’te Domitianus’a adanmış bir Agora bulunmaktadır (Kat. No. 60). Yapı 

tamamen yıkılmış ve bugüne kadar herhangi bir kazı çalışması yapılmamıştır. Bu nedenle 

Agoranın içerisindeki dükkânlar ve portikolar hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Eldeki 

veriler ise J. Schäfer’in 1981 yılında yaptığı çalışma ile sınırlıdır. Tamamen yıkılmış yapı 

kapı lentosu üzerinde duran arşitrav üzerindeki yazıta göre tarihlenmiştir. Bu yazıt önemlidir 

zira Agoranın Domitianus’un izni ve sağladığı finansman ile yapıldığı bilgisi verilmektedir. 

Bu durum imparatorun gözünün tüm tebaasının üzerinde olduğunun ve ihtiyaçlarına cevap 

verdiğinin yadsınamaz bir göstergesidir. En azından kendi döneminde inşa edilen yapıların bir 

bölümünden haberi olmalı.  

Perge’ye bağlı Lyrboton Kome’de Demeter Rahibesi Arete tarafından Domitianus’a 

adanmış bir kule bulunmaktadır. Kuleden geriye alt yapısı hariç bir şey kalmamıştır (Kat. No. 

57). 

Limyra’da Geç Dönem surlarında kullanılan devşirme bir blok üzerindeki Yunanca 

yazıt Domitianus Dönemi’nde kentte inşa edilmiş Stoa/Portikus ve önündeki yapılardan 

bahsetmektedir. Ancak şu ana kadar sürdürülen çalışmalarda söz konusu yapıya ait hiçbir 

bulguya ulaşılamamıştır (Kat. No. 56). 

Arkeolojik ve epigrafik veriler ışığında Domitianus Dönemi’nde Küçük Asia’da 

sürdürülen yapı programının genel bir değerlendirmesi yapıldığında, bu döneme ait yapıların 

birçoğunun temelinden inşa edildiği görülmüştür (Bkz. Tablo 14). Su yapılarının Vespasianus 

Dönemi’nde olduğu gibi önemli yer tuttuğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Domitianus 
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Dönemi’ne tarihlenen 37 yapının 16’sı yani neredeyse yarısı su ile ilişkili yapılardır. 

Bunlardan 8’i su kanalı, deposu ve köprüsü, 6’sı çeşme, 1’i latrina ve 1’i hamamdır (Bkz. 

Tablo 13). Özellikle çeşme yapılarının boyut olarak büyüdüğü, mimari bezeme unsurlarının 

ortaya çıktığı ve heykellerle süslendiği görülmektedir. Bunlar Vespasianus Dönemi’nde 

görülmeyen ancak Domitianus’un halefleri dönemlerinde görülen yapılardır
667

.  

Domitianius Dönemi’nde Küçük Asia’da büyük ölçekli ve anıtsal yapılar belirmiştir. 

Ayrıca bazı yapıların kendine has özellikler taşıdığı tespit edilmiştir. Ephesos’taki Liman 

Hamam – Gymnasium ve Aphrodisias’taki Bazilika büyük ölçekli yapılara verilebilecek 

örnekler arasındadır. Yine Ephesos’taki Liman Hamam – Gymnasium ve Perge’deki 

Demetrios Apollonios Takı önemlidir. Liman Hamam – Gymnasium yapı kompleksi Küçük 

Asia’da özellikle MS 2. yüzyıl ve sonrasında görülmeye başlanan Hamam – Gymnasium 

komplekslerinin ilk örneği olma özelliğine sahiptir. Perge’deki Tak ise barok mimarisinin 

unsuru olan kesik alınlığı ile Küçük Asia’da tespit edilen en erken örnek olma özelliğine 

sahiptir. Mimaride görülmeye başlanan yenilikçilik, kullanılan malzeme kalitesinin artması ve 

su yapılarında görülmeye başlanan sanatla ilişkilendirilebilecek heykeltraşlık eserlerinin 

ortaya çıkması Domitianus Dönemi’nde izlenen eyalet politikasının başarılı olduğunun 

önemli bir işaretidir. Küçük Asia’da refah yüksek olmalı.  

Arkeolojik ve epigrafik verilerin Domitianus Dönemi’yle ilgili sunduğu somut 

bulgular, bu döneme ilişkin tarihi verilerin tekrar sorgulanması gerekliliğini doğurmuştur. 

Domitianus hakkında bilgi veren antik kaynakların önemli bir bölümüyle birlikte bu 

kaynaklardan beslenen modern çalışmaların birçoğu onun başarısız bir yönetim sergilediğini 

belirtmişlerdir. Ancak tez çalışması kapsamında değerlendirilen arkeolojik ve epigrafik 

bulgular başta olmak üzere Domitianus Dönemi’nde Roma’da ve diğer eyaletlerde görülen 

yoğun yapı faaliyetlerinin söz konusu düşünce ile çeliştiği görülmüştür. Her dönemde olduğu 
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gibi Domitianus Dönemi’nde de bir takım sıkıntılar olmuştur. Bunlar arasında askeri ve siyasi 

sorunlar bulunmaktadır. Domitianus’un ismi selefleri Augustus, Claudius ve Vespasianus gibi 

fetih ve askeri başarılar ile anılmasa da sınır güvenliğini sağlayabilmiştir. İmparatorluk 

ekonomisi de düşünüldüğü kadar kötü değildir. Bir süreliğine de olsa paranın değeri 

arttırılmış, orduya önemli bir zam yapılmış, görkemli gösterilerle birlikte tüm imparatorlukta 

yoğun bir yol ve yapı faaliyeti yürütülmüştür. Ekonomi iyi olmasaydı bu kadar yoğun faaliyet 

yapılamazdı. Nitekim ekonomik ve siyasi koşulların kötü olduğu Vespasianus Dönemi’nde 

yol ve yapı faaliyetlerinin düştüğü çalışma kapsamında tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 

Domitianus Dönemi’ndeki başlıca sorun askeri ve ekonomik olmaktan ziyade siyasidir. 

Domitianus’un gücünü paylaşmak istememesi ve imparatorluğu uygun gördüğü şekilde 

yönetmesi iktidardan pay isteyen senatus ile arasının bozulmasına neden olmuş ve en 

nihayetinde aralarındaki çekişme Domitianus’un ölümüyle sonuçlanmıştır. İmparator 

öldükten sonra senatusun aldığı karar ile hatırası lanetlenmiş ve buna paralel olarak onun 

döneminde yaşamış tarihçilerden Suetonius, Plinius ve Tacitus imparatoru kötü anmıştır. 

Ancak kötü olduğu ifade edilen bir imparator döneminde yapı faaliyetlerinin bu denli artması 

Domitianus Dönemi’nin düşünüldüğü kadar kötü olmayabileceğini düşündürtmektedir. 

Domitianus öldürülmeseydi yapı faaliyetlerindeki artış sürebilirdi. Yine de yapı faaliyeti 

kapsamında 15 senede yaptıkları önemlidir. Nitekim Küçük Asia’da onun dönemine 

tarihlenen yapıların neredeyse tamamının temelinden inşa edilmesi imparator yaşasaydı 

faaliyetlerin sürebileceğine işaret etmektedir.  
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4.  ZAMAN ARALIĞI GENİŞ OLAN YAPILAR 

 Tez çalışması kapsamında Flaviuslar Devri’ne tarihlenen ancak zaman aralığı geniş 

olan yapılar bulunmaktadır. Söz konusu yapılar, gördükleri ağır hasar sonucu yapı yazıtlarının 

tam okunamaması ve arkeolojik analiz yapılamadığı için MS 69-96 yıllarına tarihlenmiştir. 

Bu yapılar arasında Eğlence Yapıları, Dini Yapı(lar), Su ile İlişkili Yapı(lar) ve Tanımsız 

Yapılar bulunmaktadır (Kat. Nos. 64-71).  

 Aizanoi’nin kuzeyinde ve nehrin kıyısında Tiyatro – Stadium bulunmaktadır. 

Günümüzde yapının hemen hemen tamamı yıkılmış olup yalnızca oturma sırasının bir bölümü 

ayaktadır. Tiyatro – Stadium kompleksinin inşası MS 1. yüzyılın üçüncü çeyreğinde başlayıp, 

MS 3. yüzyıla kadar devam etmiştir. Maddi kaygıların muhtemel olması nedeniyle tiyatro ve 

stadium arazinin topografyasına uydurulmak suretiyle birleştirilmiş ve ortaya antik döneme 

ait emsalsiz bir yapı çıkmıştır. Yapı kompleksinin fonksiyonu zaman içerisinde sürdürülen 

inşa çalışmalarına karşın değiştirilmemiştir. Geç Antik Çağ’da ise yapı orijinal fonksiyonunu 

kaybetmiş ve zamanla tahrip edilmiştir. Yapı kompleksinin Flaviuslar Dönemi’ne ait olan 

bölümünün caveanın alt sırası ile analemma duvarı olduğu düşünülmektedir. Ancak caveanın 

mimari elemanları taş hırsızlarınca sökülmüş analemma duvarı da kısmen koruna gelmiştir. 

Ayrıca günümüze kadar ulaşan mimari unsurlar ağır hasar görmüştür. Bu nedenle konuyla 

ilgili detaylı çalışma yapma imkânı kısıtlanmıştır (Kat. No. 64). B. Ferrero, analemma 

duvarının halka şeklindeki tonozlu yapıdan ayrıldığını aynı zamanda istinat duvarını oluşturan 

kare kesim taş blokların kenarlarının çıkıntılı olduğunu ve benzer örneklerin Perge’de (MS 
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120), Kibyra’da (1. yüzyılın ilk yarısı) ve Miletos’ta (MS 80) görüldüğünü belirterek yapının 

MS 1. yüzyılın ilk çeyreğinde tarihlenebileceğini ifade etmiştir
668
. Diğer yandan yapıyı 

doktora tezi kapsamında çalışan C. Rohn, sondaj kazılarında bulunan Caligula ve Claudius 

sikkeleri, seramik ve mimaride kullanılan yapı tekniğinin Claudius ve Nero Dönemleri’nde 

kentte inşa edilen teknik ile benzerliğinden yola çıkarak Tiyatro – Stadium yapı kompleksinin 

inşasına MS 1. yüzyılın ilk yarısında başlanmış olabileceğini ifade etmiştir
669

.  

 Aphrodisias’ta Geyre Köyünün içerisinde ve akropolisin doğusunda tiyatro 

bulunmaktadır (Kat. No. 65). J. Reynolds’un 1991 yılında yayınladığı epigrafik verilerle 

birlikte kazı çalışması ile elde edilen arkeolojik veriler tiyatronun dört evresi olduğuna işaret 

etmektedir
670

. Bu safhalardan üçüncüsün Flaviuslar Devri’ne ait olduğu düşünülmektedir. 

Kuzey parodostaki kapı lentosu üzerindeki yazıt Flaviuslar Dönemi’nde yapılmış olabilecek 

bir genişletme çalışmasına işaret etmektedir
671

. Yazıt summa caveanın yerel bir zengin olan 

Molossos’un oğlu Hermas adlı birisi tarafından yapıldığı bilgisini vermektedir
672

.  

  Aphrodisias’ta, bir bölümü Bazilikanın doğusunda, diğerleri akropolisin güney 

batısında olmak üzere üç fascialı bir arşitrava ait parçalar bulunmuştur. Yaklaşık 15 parçaya 

ayrılan arşitrav bloğu birleştirilmiş ve üzerindeki Yunanca yazıt okunmaya çalışılmıştır. 

Ancak yazıt ağır hasar gördüğü için okuması kısmen yapılabilmiştir. Bu doğrultuda arşitrav 

bloğunun Titus veya Domitianus Dönemi’nde inşa edilmiş bir yapıya ait olabileceği sonucuna 

varılmıştır (Kat. No. 66).  

 Stratonikeia’nın kuzey batı kenarında ve surların yakınında henüz tamamı ortaya 

çıkartılmayan bir Gymnasium bulunmaktadır. Yapı 180 m. uzunluğunda ve 105 m. 

genişliğindedir. Şu ana kadar yalnızca exedrası ve onun yanında bulunan dikdörtgen planlı 
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odaları ortaya çıkartılabilmiştir (Kat. No. 67). Gymnasiumun kronolojisi kesin olarak 

belirlenememekle birlikte  arkeolojik ve epigrafik veriler yapının birden fazla evresi 

olduğuna işaret etmektedir. Doktora tezinde Gymnasiumu çalışan İ.H. Mert yapının mimari 

elemanlarına ve yazıtlara dayanarak binanın ilk inşa tarihini ve diğer safhalarını tayin etmeye 

çalışmıştır
673

. Buna göre yapının ilk evresi MÖ 2. yüzyılın ortasına tarihlenmiştir. Yapının 

Flaviuslar ile olan ilişkisi 1979 yılı yaz ayında Yusuf Boysal başkanlığında yürütülen kazı 

çalışmalarında, yapının eksedrasında bulunan beyaz mermerden heykel kaidesindeki yazıta 

göre açığa çıkmıştır. Yazıt yapıda Gymnasiarch Titus Flavius Diomedes tarafından onarım 

yaptırıldığı bilgisini vermektedir
674

. Yazıt dönem ile ilgili bilgi vermediği için yapının ne 

zaman onarıldığı belirsizdir. Bu nedenle arkeolojik veriler göz önüne alınarak yapının tarihi 

konusunda tahmin yürütülmüştür. Bu doğrultuda Gymnasiumda bulunan heykel kaidesinin 

benzerlerinin Ephesos’taki Laecanius Bassus Çeşmesinde, Celsus Kütüphanesinde ve 

Traianus Nymphaeumunda görüldüğü tespit edilmiştir. Söz konusu üç yapının tarih aralıkları 

MS 80 – 117 yılları arasındadır. Zaman aralıkları geniş olduğu heykel kaidelerini temel alarak 

yorum yapmak güçtür
675

. 

 Gymnasiumda bulunan başka mimari elemanlar arasında iki adet korinth başlığı 

bulunmaktadır. Aşağıdaki yaprak sekiz, yukarıdaki yaprak yedi diziden oluşmuştur. 

Aşağıdaki yaprak dizisi geniştir ve uçları sivridir. Başlığın köşelerine ve cephesine gelen 

akanthus yaprakları uzundur ve üzerlerinden birer yaprak ucu çıkmaktadır. Bu uçlardan 

abakusün altında kıvrılan helixler çıkmaktadır. Cepheye gelen yaprak ucundan ise abakus’ün 

cephesindeki tahrip olmuş rozete kadar devam eden kıvrık bir sap işlenmiştir. Akanthus 

yaprakları ve dilimleri üzerindeki oyukların biçimi bozuktur. Gölge-ışık oyunu denenmeye 
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çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır
676
. İ.H. Mert benzer başlıkların MS 80-81 yıllarına 

tarihlenen Laecanius Bassus Çeşmesi’nde, MS 92-93 yıllarına tarihlenen Domitianus 

Çeşmesi’nde (Pollio Anıtı) ve MS 114 yılına tarihlenen Labraunda’daki Zeus Tapınağının 

kuzey salonunda bulunduğunu belirtmiş Ephesos’taki örneklerin stil özelliği olarak 

Stratonikeia’dakilere daha yakın olduğunu belirtmiştir
677

.  

 Ilion antik kentinde nereden bulunduğu belli olmayan Yunanca bir yazıt üzerinde 

Flaviuslar Dönemi’nde inşası yapılan bir Tapınak ve Balaneion hakkında bilgi verilmektedir. 

Yazıt ağır hasar görmüştür. Ancak okunabildiği kadarıyla imparatorun azatlısının 

denetiminde, temelinden Tapınak ve Balaeneion (?) inşa edildiği bilgisini vermektedir (Kat. 

No. 68). 

 Parion’da kent merkezi olarak düşünülen çanağın batı tarafında, Roma Hamamına, 

Yamaç Hamamına ve Odeiona yakın olarak konumlanmış bir tiyatro bulunmaktadır. Toprak 

altında kaldığı için iyi koruna gelen yapı 2006 yılından beri sürdürülen kazı çalışmaları ile 

gün ışığına çıkartılmaktadır (Kat. No. 69). Tiyatro kazıları sırasında elde edilen arkeolojik ve 

epigrafik veriler ile yapının çeşitli inşa evreleri olduğu saptanmıştır
678

. Tiyatronun 

proscaeniumunun kuzeyinde yer alan sütun dizilerinde yer alan dor başlıklı bir sütun yapının 

ilk evresi hakkında fikir vermiştir. Başlangıçta söz konusu sütunun başka bir yapıdan 

getirilmiş olabileceği düşünülmüş ancak çalışmalar ilerledikçe yapının ilk safhasıyla ilişkili 

olabileceği anlaşılmıştır. Bu görüş, sütun ile aynı cinste mermer ve işçilik kullanılmış yazıtlı 

bir başka sütunun bulunmasıyla desteklenmiştir
679
. Yazıtta imparator Vespasianus’a ithaftan 

bahsedilmektedir
680
. Ancak yazıt yapı ile ilgili bilgi vermekten ziyade Vespasianus’a yapılan 
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bir sunudan bahsetmektedir. Bu nedenle yapının arkeolojik ve epigrafik olarak Flaviuslar’a 

tarihlendiğini gösteren bir bulguya rastlanmamıştır. 

 Dorylaion’da Titus’a henüz imparator olmadan önce adanmış bir yapıdan geriye kalan 

arşitrav bloğuna rastlanmıştır. Söz konusu blok Eskişehir’de inşa edilen modern bir evin eşiği 

olarak kullanılmıştır. Arşitravı üzerindeki yazıtta Titus’un ismi geçmektedir (Kat. No. 70). 

 Bu döneme ait son yapı Perinthos’taki su yoludur. Kentin önde gelen ailelerinden 

birine mensup olan Titus Flavius Mikkalos’a ait çift dilde yazılmış mezar yazıtında kente su 

getirildiği bilgisi verilmektedir. M.H. Sayar, Mikkalos’un taşıdığı Titus Flavius ön adlarına 

dayanarak su yolunu Flaviuslar’a tarihlemiştir (Kat. No. 71).   
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SONUÇ 

 Roma’nın Cumhuriyet Dönemi’nde egemenlik kurduğu topraklarda izlediği sömürge 

politikası Augustus Dönemi ile sona ermiş ve bu değişim neticesinde eyaletlerde yoğun bir 

yapı programı izlenmeye başlanmıştır. Augustus’un izlediği bu siyaset ardıllarınca da 

sürdürülmüş, kent sakinleri haricinde imparatorluğun memurları ve kimi zaman da 

imparatorlar eyaletlerdeki yapılaşmayı desteklemişlerdir. Ancak yapı faaliyetleri yaşanılan 

dönemin değişken siyasi ve ekonomik koşulları sonucu olarak kimi zaman dalgalı bir seyir 

izlemiştir. Söz konusu dalgalanma Flaviuslar Dönemi’nde belirgin olarak görülmüştür. Yapı 

faaliyetleri Vespasianus Dönemi’nde düşerken, Domitianus Dönemi’nde artmıştır. Titus 

Dönemi hakkında yorum yapmak, kısa süren hükümdarlığı ve buna paralel olarak onun 

zamanına tarihlenen yapıların azlığından ötürü kısıtlı olmuştur. Elbette Flaviuslar 

Dönemi’nde yaşanan söz konusu dalgalanmanın tek nedeni siyasi ve ekonomik faktörler 

değildir. Vespasianus günümüz koşullarında dahi yaşlı olarak kabul edilebilecek bir zamanda 

yani 60’ında imparator olmuş, yalnızca 10 sene hüküm sürmüştür. Bu süre seleflerinden 

Augustus ve Tiberius, haleflerinden Traianus, Hadrianus ve Antoninus Pius ile 

karşılaştırıldığında son derece kısadır. Kaldı ki Vespasianus’un hareket kabiliyetini kısıtlayan 

siyasi ve ekonomik sorunları da bulunmaktadır. Diğer yandan oğlu Titus ise genç yaşında 

hükümdar olmasına karşın zamansız ölümüyle yerini Domitianus’a bırakmıştır. Flaviusların 

son hükümdarı Domitianus, babası ve ağabeyinin toplamından daha uzun süre hükümdarlık 

yapmıştır. Bu durum yapı faaliyetlerini etkilemesi mümkün olan bir başka faktörün 

hükümdarlık süresi olduğunu göstermektedir. Yukarıdaki değişken siyasi ve ekonomik 

koşullar, hayatın olağan akışına uygun olan yaşlılık nedeniyle kısa süren hükümdarlık ve 

bunun tam tersi olan beklenmedik ölüm nedeniyle genç imparatorun yerini kardeşine 

bırakması gibi nedenlerden ötürü Flaviusları bir bütün olarak değerlendirmek yerine her bir 
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hükümdarı ve icraatlarını tek tek değerlendirmek daha doğru olacaktır. Böylelikle bu 

dönemde nelerin yapılabildiği veya yapılamadığı tespit edilmiş olacaktır.  

Nero’nun ölümüyle başlayan iç savaş Vespasianus’un hükümdar olmasıyla sona 

ermiştir. Ancak devletin ekonomisi büyük zarar görmüş, intizamın kaybolmasını fırsat bilen 

ordular başta anayurtları İtalya olmak üzere eyaletlerdeki kentlerin bir bölümünü 

yağmalamıştır. Dahası kendisinden önce kısa süreli de olsa imparator olan Galba’nın adına 

praetorialara verilen bahşiş sözü tutulmamış aynı sözü yineleyen Vitellius’ta ödemeyi 

yapamamıştır. Nero’nun ölmeden önce müsrifçe yaptığı harcamalar hazineyi tüketmiştir. 

Hazinenin ayağa kaldırılması, vergileri arttırmak, yenilerini tasarlamak ve harcamaları 

kısmakla mümkündür. Özellikle yeni vergiler içerisinde bulunan ve antik dönem tarihçileri 

arasında bile alay konusu olan tuvalet vergisi önemlidir. Bu durum hem devletin içinde 

bulunduğu ekonomik buhrana işaret etmekte, hem de Vespasianus’un itibarına zarar 

vermektedir. Vespasianus zorunlu kalmasa böyle bir vergiye ihtiyaç duymazdı. Yine bu 

dönemde ekonomik krizin önemli bir göstergesi olarak eyaletlere özgü yeni vergiler 

tasarlanmıştır. Bu doğrultuda hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız Fiscus Asiaticus 

bunlardan bir tanesidir. Bu verginin eyaletlerdeki yapı faaliyetlerini olumsuz etkilemiş 

olabileceğini söyleyebiliriz. Nitekim bu dönemde yapı faaliyetlerinde görülen düşüşün başlıca 

nedenlerinden bir tanesi ekonomide yaşanan sorunlar ve bu doğrultuda tasarlanan yeni 

vergiler olmalıdır.  Bu döneme tarihlenen yapıların önemli bir bölümünün, tadilat ve onarım 

ile yeniden kullanılması imparatorluğun kötü giden ekonomisinin Küçük Asia’daki yapı 

faaliyetlerini de etkilemiş olabileceği yönündeki hipotezimizi desteklemektedir.  

Vespasianus’un çözmesi gereken siyasi sorunları da bulunmaktadır. Tacitus’un da 

ifade ettiği üzere ordular kendi imparatorlarını belirleyebileceklerini keşfetmiş ve bu 

imkânlarını kullanmaktan çekinmemişlerdir. Iulius Civilis önderliğinde başlatılan ve devlet 

içinde devlet kurmaya varan boyutta bir isyanın çıkması (Imperium Galliarum) 
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Vespasianus’un karşılaştığı siyasi sorunun ne denli büyük olduğunun önemli bir göstergesidir. 

Bu ayaklanma imparatorluğun karşı karşıya kaldığı en büyük isyanlar arasındadır. Dahası bu 

ayaklanmayı fırsat bilen Afrika’daki birlikler de başka bir isyana neden olmuşlardır. 

Ayaklanmaların bastırılması ve düzenin sağlanması için zamana ihtiyaç vardır.  

Yukarıda bahsedilen sorunlara ek olarak iç savaş nedeniyle 3/2’si tahrip olan başkent 

Roma’nın yeniden inşa edilmesine ihtiyaç vardır. Ancak tüm bunlar için hem paraya hem de 

zamana ihtiyaç vardır. Vespasianus’un ise ne yeterli zamanı vardır ne de ihtiyaç duyduğu mali 

kaynaklara sahiptir. Bu nedenle imkânlarının çoğunu başkenti yeniden inşa etmeye 

yönelmiştir. Bu tercihin Küçük Asia’daki yapı programına olan olumsuz etkisi dönemin 

olumsuz koşulları ile örtüşmektedir. Mevcut yapıların çoğu uygun koşullar sağlanarak 

kullanılmaya devam edilmiştir. Yeni olarak tanımlanabilecek ise son derece kısıtlı olup, 

hizmete yönelik faydacıl yapılardır. Balboura’daki küçük ölçekli su kanalı ve Nikaia’daki 

kent kapıları bu konuya verilebilecek örnekler arasındadır.  

Kataloğumuzda Vespasianus Dönemi’ne ait olan ve mimari özelliğini kaybeden 

yapılar da bulunmaktadır. Kalykadnos’taki Köprü ve Perge’deki Güney Hamam yazıtları bu 

konuya verilebilecek örnekler arasındadır. Söz konusu yapılardan geriye sadece yazıt kaldığı 

için yorumda bulunmak mümkün değildir. 

 Vespasianus mali önlemler ile devletin ekonomisini ayağa kaldırmayı başardıktan ve 

siyasi istikrarı sağladıktan sonra ölmüştür. Yerine belagat sahibi, iyi eğitim görmüş, başarılı 

bir asker olmasının yanı sıra genç ve şöhret sahibi Titus geçmiştir. Ancak Titus’un 

hükümdarlığı yalnızca 26 ay sürmüş ve 13 Eylül 81 yılında aniden ölmüştür. Onun 

döneminde Küçük Asia’da izlenen yapı faaliyetleri hükümdarlığına paralel olarak sınırlı 

olduğu için yorumda bulunmak mümkün olmamıştır.  
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 Çalışma kapsamında değerlendirmesi yapılan son hükümdar Domitianus’tur. 

Domitianus babası ve ağabeyinin aksine deneyimli bir devlet insanı değildir. Vespasianus 

imparator olduktan sonra Titus’u halef olarak belirlemiş ve devletin yükünü onunla 

göğüslemiştir. Domitianus’a ise önemsiz unvanlar verilmiştir. Titus’un ölümü zamansız 

olmasaydı, Domitianus’a sıra hiç gelmeyebilir ya da çok geç yaşta imparator olabilirdi. Belki 

de bu yüzden seleflerinden daha farklı bir yol izlemiş, senatusu ve eyaletlerdeki temsilcilerini 

baskı altına alarak kendi otoritesini benimsetmiştir. İmparator bu tutumu ile kendi sonunu 

hazırlamış görünüyor. Nitekim senatusla giriştiği iktidar mücadelesinden galip gelmesine 

karşın en nihayetinde içerisinde senatus üyelerinin de bulunduğu komplocular tarafından 

öldürülmüş ve anısı lanetlenmiştir. Senatus mensubu olan Plinius, Tacitus ve yine senatusla 

ilişkili olan Suetonius gibi tarihçiler tarafından Roma’nın kötü imparatorlarından biri olarak 

tarihe geçmiştir. Onun dönemini yaşayarak anlatan Tacitus, Plinius ve Suetonius, 

Domitianus’un başarısız bir siyaset izlediğini, savaşları kaybettiğini, ekonomiyi batırdığını, 

despotça bir yönetim sergilediği konusunda hem fikirdir. Ancak özünde sübjektif olan bu 

ifadelerin arkeolojik verilerle çelişmesi, tarihi verilerin tekrar göz önüne alınması gerekliliğini 

ortaya koymuştur. Öyle ki çalışmamız kapsamında Domitianus Dönemi’nde başta Roma 

olmak üzere eyaletlerde yoğun bir yapı programı izlendiği bunun Küçük Asia’yı ilgilendiren 

bölümünde, yapı miktarının selefleri Vespasianus ve Titus’a göre önemli oranda arttığı, 

yapılarda işlevle birlikte anıtsallığa önem verildiği, mimaride yenilikçiliğin öne çıktığı, 

yapılarda yüksek kalitede malzeme kullanıldığı, büyük ölçekli oldukları ve zengince dekore 

edildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Tabii çalışmamızda ulaştığımız bu sonuç, Tacitus, Plinius ve 

Suetonius gibi tarihçilerin ifade ettikleri kötü yönetime rağmen nasıl gerçekleşti sorusuna 

neden olmuştur. Çalışma kapsamında bu soru arkeolojik ve tarihi verilerin birlikte 

değerlendirilmesiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Domitianus Dönemi’nde 

orduya yapılan 1/3 oranındaki maaş zammı, paranın değerlendirilmesi ve başta Roma olmak 
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üzere eyaletlerde sürdürülen kapsamlı yapı programı ve gösterilerin ancak sağlam bir 

ekonomiyle yapılabileceğini sonucuna ulaşılmıştır. Bu düşünce, benzer bir hareketliliğin mali 

durumun iyi olmadığı Vespasianus Dönemi’nde görülmemesi ve Küçük Asia’daki yapı 

faaliyetlerinin Domitianus’un ardılları döneminde hızla artması ile daha da güçlenmiştir. 

Domitianus’un askeri alanda başarısız olduğu iddiası ise antik ve modern kaynakların analiz 

edilmesi ve karşılaştırma yolu ile analiz edilmiştir. Bu doğrultuda, Domitianus’un askeri 

alanda tecrübesi olmadığı ve bunun savaşları olumsuz etkileyebileceğini kabul etmekle 

birlikte birlikte, onun döneminde sürdürülen savaşların zorlu bir coğrafya olan Germania’da 

yaşandığı ve Augustus gibi imparatorluğa geniş topraklar kazandırmış bir komutanın dahi söz 

konusu coğrafyada büyük sorunlar yaşadığını ve hatta MS 9 yılında büyük bir bozgun ile 

lejyonlarını kaybettiğini buna karşın Domitianus’un en azından sınır güvenliğini 

sağlayabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Domitianus’un en çok eleştirildiği, nihayetinde ölümüne 

ve kötü anılmasına neden olan siyasi yaşamı da çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. 

Domitianus devleti ilgilendiren her meseleye bizzat müdahalede bulunarak senatusu işlevsiz 

hale getirmiş, bunun sonucunda ilişkilerin gerilmesine neden olmuştur. Ancak antik kaynaklar 

ve imparatorun eyaletlere yazdığı mektupların bir bölümü yaşanan gerginlikte tek suçlunun 

Domitianus olmadığına işaret etmektedir. Zira onun hükümdarlığını eleştiren Tacitus, Plinius 

ve Suetonius gibi tarihçiler dahi imparatorun yolsuzluğa karşı mücadele ettiğini ve adil 

olduğunu kabul etmişlerdir. Hatta Plinius, Domitianus’un yolsuzlukla mücadelesinde başarılı 

olduğunu ancak ölümünden sonra tekrar başladığını belirtmiştir. Domitianus Geç Antik 

Dönem’e ait kimi metinlerde de iyi bir hükümdar olarak anılmıştır. Öyle ki imparator 

öldürüldükten sonra halk tepki göstermemiş, öfkelenen ordu ise Domitianus’un 

tanrılaştırılmasını istemiştir. Domitianus yalnızca, özünde öznel olan tarih yazımının önemli 

bir bölümünün yapıldığı senatus mensupları tarafından kötü anılmıştır.  
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 Yukarıda Domitianus ile ilgili yazınları kısaca özetleyecek ve sorumuzun cevabına 

gelecek olursak, Domitianus Dönemi’nde imparatorluğun koşullarının bahsedildiği kadar kötü 

olmadığı açıktır. Aksine Domitianus’un izlediği siyasetin Küçük Asia’daki yapı programına 

faydalı olduğu tespit edilmiştir. Koşullar bahsedildiği kadar kötü olsaydı yapı programında bu 

denli büyük bir artış yerine Vespasianus Dönemi’nde olduğu gibi duraksama görülürdü. 

Arkeolojik verinin somutluğu tarihi verilerin tekrar sorgulanması gerektiğine işaret 

etmektedir. Küçük Asia’da sürdürülen yapı faaliyetlerindeki artış, yapıların anıtsallaşması, 

yüksek kalitede malzeme kullanımı ve yenilikçi yaklaşım ile bu faaliyetlerin sonraki 

dönemlerde de artarak sürmesi Domitianus Dönemi’nde bölgede iyi bir yönetim 

sergilendiğine ve refahın yüksek olduğuna işaret etmektedir. 

Yukarıdaki paragraflarda Flaviuslar Dönemi’nde Küçük Asia’da yürütülen yapı 

faaliyetleri disiplinler arası bir yaklaşım olan arkeoloji, epigrafi ve eskiçağ tarihinin bir bütün 

olarak değerlendirilmesiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Arkeolojik ve epigrafik verileri 

değerlendirerek Vespasianus Dönemi’nde yapı faaliyetlerinin düştüğü, tarihi kaynakların da 

bu düşüşe paralel olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında Vespasianus Dönemi’ne ait 

yapıların önemli bir bölümünün (21/13) Lykia – Pamphylia bölgesinde olduğu tespit 

edilmiştir. Bu bilgi, bölgeye özel bir önem mi verildiği daha açık belirtmek gerekirse 

propaganda mı yapıldığı sorusuna neden olmuştur. Ancak arkeolojik ve epigrafik veriler 

incelendiğinde yapıların neredeyse tamamının mevcut olduğu, onarılarak veya genişletilerek 

yeniden kullanıldığı, temelinden inşa edilen yapıların çok az olduğu ve bunların da küçük 

ölçekli oldukları tespit edilmiştir. Bu nedenle dönemin tarihi koşulları da göz önüne 

alındığında propaganda ihtimalinin mümkün görülmediği ifade edilmiştir. Çalışmamızın Titus 

Dönemi’ni ilgilendiren bölümü, Titus’un kısa süre hükümdarlık yapması ve buna bağlı olarak 

eldeki verinin yetersiz olması yorum imkânının sınırlı olmasına neden olmuştur. Domitianus 

Dönemi’nde ise yapı faaliyetlerinde keskin bir artış tespit edilmiştir. Bu döneme ait yapıların 
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birçoğunun Vespasianus Dönemi’nin aksine temelinden inşa edildiği, büyük ölçekli ve 

yenilikçi oldukları, yüksek kalitede mimari malzeme kullanılmakla birlikte, heykeltıraşlık 

eserleri ve mimari dekorasyonun öne çıktığı tespit edilmiştir. Hakkında olumsuz bilgi veren 

tarihi kaynakların aksine görülen bu yükseliş, söz konusu verilerin tekrar sorgulanmasına 

neden olmuş ve mimarideki gelişimin ancak belirli bir huzur ve refah ortamıyla 

sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.  
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Tablolar (Flaviuslar’a Tarihlenen Yapılar) 

                                                           
681

 Çeşme yapısının tarihlemesi yazıt karakterine göre yapıldığı için stilistik olarak değerlendirilmiştir. Yapıda dekoratif bir eleman bulunmamaktadır. 

İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça  

Kat. No.1 

 Vespasianus  

Asia Kaunos 

(Dalyan)
681

 

Nymphaeum  MS 70 Stilistik/Yazıt 

(1. Limana bakan 

duvarın dış 

yüzündeki yazıt) 

(2. Stylobat 

üzerinde bulunan 

arşitrav) 

Onarım: 

mevcut 

yapının 

planının 

değiştirilmesi 

Kaunos halkı adına 

Rutilius Lupus 

Fiscilius 

aracılığıyla 

imparator 

Vespasianus’a ithaf 

edilmiştir. 

Bean 1954, 

85-110; 

Çörtük 2012, 

446 (No. 80);  

Işık 1994, 18; 

Marek 2006, 

304 (No. 

123);  Öğün – 

Işık 

2001, 131-

133. 

Kat. No. 2 

 Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia  

Arykanda 

(Çatallar) 

Nymphaeum? MS 73 Mart – 

MS 73 Sonu? 

Yazıt 

(Sütun parçası 

üzerindeki yazıt) 

İnşa? İmparator 

Vespasianus’a ithaf 

edilmiştir. 

IK 48, 17 

(No. 15). 

Kat. No. 3 

 Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia  

Balboura 

(Altınyayla) 

Su Yolu ve 

Kemeri 

 

MS 74-76 Yazıt 

(Blok) 

İnşa Propraetor L. 

Luscius Ocrea, 

prokurator 

Pompeius 

Planta ve 

Balboura halk 

meclisinin 

aldığı karar 

doğrultusunda, 

kentin kendi 

mali kaynakları ile 

başta imparator 

Vespasianus olmak 

üzere Titus ve 

Domitianus’a 

ithaf edilmiştir. 

Milner 2012, 

83-84; 

Coulton 

2012, 177-

182; IGR III, 

174 (No. 

466); PIR II, 

308 (No. 

320); PIR III, 

70 (No. 483); 

Uzunoğlu 

2018, 324 

(No. 176). 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça  

Kat. No. 4 

Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia  

Delikkemer 

(Kalkan, 

Patara Yanı) 

Su Kemeri MS 69-70 Yazıt Onarım: 

Hasar gören 

mevcut 

yapının ayağa 

kaldırılması 

İmparator 

Claudius 

döneminde 

yapılan ancak 

deprem 

nedeniyle zarar 

gören yapı 

propraetor S. 

Marcius Priscus’un 

aracılığıyla 

imparator 

Vespasianus 

tarafından 
onarılmıştır. 

Farrington 

1995, 54; 

İşkan – Işık 

2008, 116; 

SEG LVII, 

603 

(No.1673); 

Stenton – 

Coulton 

1986, 57; 

Şahin 2007, 

103; 

Uzunoğlu 

2018, 16. 

Kat. No. 5 

Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia  

Oinoanda 

(Fethiye) 

Su Yolu ve Su 

Kemeri 

? Stilistik Onarım ? Coulton 

1983, 9; 

Stenton – 

Coulton 

1986, 43; 

Hall 1983, 

147. 

Kat. No. 6 

Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia  

Oinoanda 

(Fethiye) 

Hamam MS 73 Yazıt 

(L biçimli blok) 

Onarım Oinoanda halk 

meclisi propraetor 

G. Avidius Celer 

Fiscilius Firmus’un 

denetiminde yapıyı 

onartarak   

 başta imparator 

Vespasianus olmak 

üzere  Titus ve 

Domitianus’a 

ithaf edilmiştir. 

Milner 2016; 

95-99; 

Uzunoğlu 

2018, 334 

(No. 190). 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça  

Kat. No. 7 

Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia 

Kadyanda 

(Üzümlü) 

Vespasianus 

Hamamı 

(Kapı Lentosu) 

MS 69-70 Yazıt 

(Kapı Lentosu 

Üzerinde) 

İnşa İmparator 

Vespasianus bu 

yapıyı kent için 

ayrılan para ile inşa 

ettirmiştir. 

Benndorf – 

Niemann 

1884,  143 

(No. 122); 

Farrington 

1995, 151-

152;  IGR III, 

194  

(No. 507); 

Magie 1950, 

530; TAM 

II.2, 243 (No. 

651); 

Uzunoğlu 

2018, 13 dn. 

22; Winter 

1996, 316 

(No. 22);  

Yegül 2006, 

34. 

Kat. No. 8 

Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia  

Olympos 

(Kumluca) 

Hamam MS 69 

(Onarım), MS 

79 (Yeniden 

inşa) 

Yazıt 

(Hamam  

içerisinde  

birbirlerine  

yakın olarak  

bulunan iki yazıt, 

kapı lentosu 

üzerinde) 

Onarım ve 

İnşa 

MS 69 yılında 
imparator 

Vespasianus 

propraetoru S. 

Marcius Priscus 

aracılığıyla hamamı  

onartmıştır. 

MS 79 yılında 

İmparator 

Vespasianus 

propraetor 

Titus Aurelius 

Quietus aracılığıyla 

hamamın yeniden 

inşasını 

yaptırmıştır. 

Adak – 

Tüner 

2004, 59; 

İplikçioğlu 

2005, 220; 

İplikçioğlu 

2006, 77; 

Parman ve 

diğ 2006, 

96; Şahin 

2008, 6, 

dn. 17; 

Uçkan ve 

diğ. 2008, 

381. 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça  

Kat. No. 9 

Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia  

Patara 

(Gelemiş) 

Vespasianus 

(Nero?) Hamamı 

MS 69-70 Yazıt 

(Kapı Lentosu 

Üzerinde) 

İnşa: Mevcut 

yapının 

genişletilmesi 

Patara halkından ve 

bölgedeki 
birliklerden 

toplanan para 

ile propraetor 

S. Marcius 

Priscus tarafından 

yaptırılmıştır. 

Fagan 1999, 

329 (No. 

288); 

Farrington 

1995, 73; 

Hicks 1889, 

82 (No. 36); 

IGR III,  238 

(No. 659); 

Işık – İşkan 

ve diğ. 2008, 

108; Koçak – 

Erkoç 2016; 

493-499; 

SEG 57, 600-

601 (No. 

1671); Şahin 

2009, 333-

336; TAM 

II.2, 148  

(No. 396); 

Uzunoğlu 

2018, 102-

103; Winter 

1996,  

316 (No. 21); 

Yegül 2006, 

264. 



186 

 

İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili Kaynakça  

Kat. No. 10 

Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia  

Perge (Aksu) Güney Hamamı İnşasına daha 

önce başlanan 

yapı imparator 

Vespasianus 

Dönemi’nde 

genişletilerek 

tamamlanmıştır. 

Yazıt   

(Tarih aralığı 

vermemizi 

sağlayacak bir 

bilgi 

bulunmamaktadı

r ancak yapı 

Vespasianus 

Dönemi’nde 

tamamlandığı 

için MS 69-79 

aralığı 

düşünülebilir.) 

İnşa:  

Mevcut 

yapının 

genişletilmesi 

Kentte yaşayan 

Romalılar, 

Perge halk 

meclisi ve 

halkının aldığı 

karar 

doğrultusunda 

imparator 

Vespasianus’a 

ithaf edilmiştir. 

 

 

 

 

Abbasoğlu 1983, 

87-109;  

Abbasoğlu 

2001,180-182;  

Akçay 2007, 43-

44, 54, 75, 91; 

Farrington 1995, 

170-171; IK 54, 

71 (No. 55), 86-

90 (Nos. 60-61), 

157-158 (No. 

118); 174 (No. 

141), 175-176 

(Nos. 142-144), 

177-178 (No. 

146-148), 202-

203 (No. 184), 

206-207 (No. 

193), 219-229; 

İnan 1980, 6; ;  

İnan 1983 a, 200; 

İnan 1983 b, 7-9; 

İnan 1985, 397-

398; İnan 1990, 

347-348; Mansel 

1970, 130-131; 

Mitchell – 

Waelkens 1987, 

56; Özdizbay 

2008, 52-90, 363 

(No. 21), 365 

(No. 22); 

Uzunoğlu 2018, 

187. 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça  

Kat. No. 11  

Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia 

Kadyanda  

(Üzümlü) 

Tapınak? MS 69-70? Yazıt 

(Arşitrav) 

İnşa? Yazıt ağır hasar 

görmüştür. 

Bayburtluoğlu 

2004, 288; 

Benndorf – 

Niemann 1884, 

143 (No. 122); 

Cousin – Diehl  

1886, 45-46 

(No.5); Winter 

1996, 316 

(No.23); TAM 

II.2, 243 

(No.652). 

Kat. No. 12 

 Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia 

Ksanthos 

(Kınık) 

Kent Kapısı MS 69? Yazıt İnşa: Mevcut 

yapının 

genişletilmesi 

Ksanthos halk 

meclisi 

propraetor S. 

Marcius Priscus 

aracılığıyla 

imparator 

Vespasianus’u 

onurlandırmak 

için yaptırmıştır. 

Fellows 1840,  

408-409; 

Benndorf – 

Niemann 1884, 

92; des 

Courtils  2003, 

78; Cavalier 

2005, 28-29; 

Özgen 2009, 

32-34. 

Kat. No. 13  

Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia 

Letoon 

(Kumluova) 

Depremden ötürü 

zarar gören 

yapının onarımı 

ya da yeniden 

inşası 

MS 69-70 Yazıt Onarım ya da 

Yeniden 

İnşaat 

Yapının onarımı ya 

da inşası imparator 

Vespasianus 
tarafından 

yaptırılmıştır. 

Balland 1981, 

30. 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili Kaynakça  

Kat. No. 14 

Vespasianus 

Lykia – 

Pamphylia 

Side 

(Selimiye) 

Anıt (Sonraki 

yıllarda onarım 

görerek çeşme 

haline 

getirilmiştir). 

MS 74  Yazıt 

(Arşitrav) 

İnşa İmparator 

Vespasianus ve 

oğlu Titus’a 

ithaf edilmiştir. 

 

 

Çakmak 2018, 99; 

IK 43.1, 302 (No. 

33); İzmirligil – 

Özhanlı 2007, 568; 

Mansel 1963, 74; 

Mansel  

1964, 195. 

Kat. No. 15 

Vespasianus 

Kilikia Kalykadnos 

(Silifke) 

Kalykadnos 

Köprüsü 

MS 77-78 Yazıt İnşa Propraetor L. 

Octavius 

Memor’un 

denetiminde  

başta imparator 

Vespasianus 

olmak üzere 

Titus ve 

Domitianus’a 

ithaf edilmiştir. 

Mackay – Mackay 

1969,  141; IGR 

III,  

330 (No. 840); 

MAMA III, 6  

(No. 6). 

Kat. No.16 

Vespasianus 

Kilikia Kestros 

(Gazipaşa) 

Tapınak MS 76 Yazıt İnşa Kestros halkı 

tarafından 

imparator 

Vespasianus’a 

ithaf edilmiştir. 

Bean – Mitford 

1970, 157 (No. 

158); Söğüt 1998, 

69. 

Kat. No.17 

Vespasianus 

Kilikia Lamos 

(Adanda, 

Erdemli) 

Tapınak?  

Tapınak Formlu 

Mezar? 

 

MS 75-76  

(veya MS 77-

78) 

Yazıt 

(Kireçtaşından 

blok) 

? Propraetor 

L. Octavius 

Memor 

tarafından 

başta imparator 

Vespasianus 

AE 1963, 3  (No. 

11); Bean  

– Mitford 1962,  

208 (No. 32);  

Price 2004, 447 

(No. 151); Söğüt 
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olmak üzere 

oğulları Titus 

ve 

Domitianus’a 

ithaf edilmiştir. 

1998, 76-79; Söğüt 

1999, 405; 

Townsend – Hoff 

2004, 12; 

Townsend – Hoff 

2009, 256. 

İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça 

Kat. No. 18 

Vespasianus 

Galatia Pessinus 

(Ballıhisar) 

Tanımlanamayan 

yapıya ait levha 

MS 79 Yazıt 

(Levha) 

? Propraetor  M. 

Hirrius Fronto 

Neratius Pansa 

yapıyı başta 

imparator 

Vespasianus olmak 

üzere Titus ve 

Domitianus’a 

ithaf etmiştir. 

IK 66, 47-48 

(No. 29); 

Perrot 1872, 

209 (No. 

106). 

Kat. No. 19 

Vespasianus 

Bithynia – 

Pontus 

Nikaia 

(İznik) 

Lefke Kapısı MS 70-71? Yazıt 

(Arşitrav ve Friz) 

İnşa G. Cassius 

Chrestus’un 

finansal desteği ile 

tamamlanan yapı, 

prokonsül M. 

Plancius Varus 

tarafından 

imparatorların 

(Vespasian ve 

Titus) yüce evine 

ve eyaletin baş 

şehri Nikaia’ya 

ithaf edilmiştir. 

IK 7, 78-80; 

Özgen 2009, 

18-23; 

Sherwin-

White 1966, 

618; Şahin 

1987, 369-

370. 
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Kat. No.20 

Vespasianus 

Bithynia –

Pontus 

Nikaia 

(İznik) 

İstanbul Kapısı MS 70-71? Yazıt 

(Arşitrav) 

? İmparatorların 

(Vespasianus ve 

Titus) yüce evine 

ve eyaletin baş 

şehri Nikaia’ya 

ithaf edilmiştir. 

IK 7, 79-80; 

Özgen 2009, 

17-18; 

Schneider – 

Karnapp 

1938, 30. 

İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça 

Kat. No. 21 

Vespasianus 

Bithynia – 

Pontus 

Nikaia 

(İznik) 

Tanımlanamayan 

Yapı (Onur Takı 

ya da Anıtsal 

Kapı?) (Yenişehir 

Kapısı?) 

MS 78 Mart – 

79 Ocak Ayları 

Yazıt 

(Arşitrav) 

İnşa - Adak 2001, 

176. 

Kat. No. 22  

Titus 

Asia Laodikeia 

(Goncalı) 

Stadium MS 79 Yazıt 

(Batı Girişi 

Duvarı) 

Onarım: 

Mevcut 

yapının 

onarımı ve 

genişletilmesi 

Lycias 

Nicostratus’un en 

küçük oğlu 

Nicostratus 

imparator Titus 

ve halk için 

Stadiumu  inşa 

ettirmiştir. 

Stadiumun eksik 

kalan kısımlarını 

ise mirasçısı 

Nicostratus 

tamamlamıştır.  

IGR IV, 294 

(No. 845); IK 

49, 51-53 (No. 

15); Şimşek 

2007, 200; 

Şimşek 2011, 

573; Şimşek 

2017,  

17; Welch 

1998, 555, dn. 

13.  

Kat. No. 23  

Titus 

 

 

Asia Miletos 

(Balat – 

Akköy) 

Nymphaeum MS 79-80 Yazıt  

(Arşitrav) 

İnşa İmparator 

Titus’un 

denetiminde 

Asia prokonsülü  

M. Ulpius  

Traianus 

AE 1999, 572 

(No. 1576); 

Alföldy 1998, 

367; ILS III, 

XXXII  

(No. 8970); Bean 



191 

 

tarafından yine 

Titus’u 

onurlandırmak 

için 

yaptırılmıştır. 

 

 

1966, 229; Erol 

1999, 105 (No. 

13.2); 

Hülsen 1919, 

Levha 24-25; 

Köster 2004, 65-

77; Kreiler 1975, 

34-35; Strocka 

1988, 294; 

Uzunoğlu 2018, 

255-256 (No. 85-

86); Winter 1996, 

335 (No. 56). 

İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça 

Kat. No. 24 

Titus 

Asia Ephesos Duvar 

(Augustaeum) 

MS 79-80 Yazıt Onarım: 

Hasar gören 

mevcut 

yapının 

onarımı 

 

Prokonsül M. 

Ulpius Traianus 

ve epimeletes P. 

Bassus’un 

denetiminde 

tapınak 

gelirlerinden 

toplanan para ile 

onarılarak 

imparator Titus’a 

ithaf edilmiştir. 

IK 12.2, 138 

(No. 412); 

McCrum – 

Woodhead 

1966, 147 (No. 

496). 

Kat. No. 25 

Titus 

Lykia – 

Pamphylia 

Simena (Kale 

Köyü) 

Hamam ve 

Portiko? 

MS 80 Yazıt 

(Arşitrav) 

İnşa Propraetor T. 

Aurelius Quietus 

ve prokurator C. 

Vienus Longus 

zamanında halk 

ve danışma 

meclisi 

tarafından 

yaptırılarak 

imparator Titus’a 

ithaf edilmiştir. 

 

Bean 1978, 

117; Dinç 

2008, 42 

(No. 52); 

Farrington 

1995, 54, 

161 (No. 54); 

IGR III, 247 

(No.  

690); Texier 

1849, 233; 

Uzunoğlu 2018, 

343-344 (No. 

202); Winter 



192 

 

 

 

1996, 152. 

Kat. No. 26 

Titus 

Galatia Pessinus 

(Ballıhisar) 

Yok olan bir 

yapıdan geriye 

kalan 

parçalanmış 

arşitrav bloğu  

MS 79-81 Yazıt 

(Arşitrav) 

? İmparator Titus 

için… 

IK 66, 48-49 

(No. 30). 

İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça 

Kat. No. 27  

Domitianus 

Asia Aizanoi 

(Çavdarhisar) 

Zeus Tapınağı MS 92 Ağustos 

sonu Eylül 

Başı 

Yazıt 

(Arşitrav) 

İnşa Aizanoi polisince 

kentin Zeus’una 

ve imparator 

Domitianus’a 

ithaf edilmiştir. 

Posamentır – 

Wörrle 2006, 

246; Ateş – 

Rheidt 2008, 

234. 

Kat. No. 28 

Domitianus 

Asia Aphrodisias 

(Geyre) 

Bazilika Başlangıcı MS 

80’li yılların 

başı – Yapının 

tamamen bitme 

ihtimali Trajan 

döneminin ilk 

yılları (MS 

101-106) 

Stilistik/Yazıt 

(Arşitrav) 

İnşa İmparator 

Domitianus’a 

ithaf edilmiş 

olabilir. 

Reynolds 2008, 

131, 133-137; 

Stinson 2008, 

106; Stinson 

2016, 16-19; 

Smith 2011, 29. 

Kat. No. 29 

Domitianus 

Asia Aphrodisias 

(Geyre) 

Su Tesisleri? 

(Su Hazneleri?, 

Su Kanalları?) 

MS 81-96 Yazıt 

(Kentin Doğu Sur 

Duvarında 

Kullanılan Blok) 

İnşa Adrastos ve kızı 

Ammia tanrıça 

Aphrodite’e, 

İmparator 

Domitianus’a, 

imparatorların 

hanesine ve halka 

ithaf edilmiştir. 

Chaniotis 2008, 

74-76; 

Cormack 1954, 

10-11; Doublet 

– Deschamps 

1890, 611-612 

(No. 7); 

MAMA VIII, 

95 (No. 449); 
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Uzunoğlu 2018, 

276 (No. 116). 

Kat. No. 30 

Domitianus 

Asia Ephesos 

(Selçuk) 

Domitianus 

Tapınağı 

(Neokoros) 

MS 88-91 veya 

89-90  

Yazıt  İnşa  Alzinger 1970, 

1649-1650; 

Friesen 1993, 

29-49; Price 

2004, 413 (No. 

31). 

İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili Kaynakça 

Kat. No. 31 

Domitianus 

Asia Ephesos 

(Selçuk) 

Tiyatro  

 

MS 85-86 Yazıt, 

(Arşitrav ve 

analemma 

duvarına ait 20 

parçaya bölünmüş 

blok üzerindeki 

yazıt) 

İnşa: Mevcut 

yapının 

genişletilmesi 

Scaenae 

frons: 

Artemis ve 

Domitianus’a 

adanmıştır. 

 

Analemma:  

Artemis ve 

Domitianus’a 

adanmıştır. 

IK 16, 22 (No. 

2034); Keil 1919, 

115;  Öztürk 2010, 

331-342; Sänger – 

Taeuber 2017, 391 

-392 (Nos. 2-3); 

Strocka 1996, 466. 

Kat. No. 32 

Domitianus 

Asia Ephesos 

(Selçuk) 

Liman Hamam – 

Gymnasium 

 

MS 92-93 Yazıt 

(Sikke ve İki Adet 

Heykel Kaidesi 

Üzerinde Yazıt) 

İnşa  AE 1898, 18 (No. 

66); Alzinger 1970, 

1608-1611; 

Alzinger 1972, 

161;  

Benndorf 1906, 

181; Foss 1979, 60; 

Friesen 1993, 121-

137; Heberdey 

1898, 72;  

IK 12.2, 153-155, 
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201, 209-210 (Nos. 

430, 508, 518); IK 

14, 169 (No. 1314); 

Karwiese 1996, 

734; Keil 1933, 15;  

Miltner 1960, 35; 

Scherrer 2000, 

174-176; Thür 

1985, 181; Yegül 

2006, 237-238; 

Yegül 2011, 191-

192, 196. 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça 

Kat. No. 33 

Domitianus 

Asia Ephesos 

(Selçuk) 

Domitianus 

Nymphaeumu 

(Pollio Anıtı) ve 

Su Yolu 

 

MS 92-93 Yazıt 

(Korniş bloğu 

üzerinde bulunan 

iki adet yazıtlı 

plaka) 

İnşa: Mevcut 

yapının 

üzerine 

ekleme 

yapılarak 

çeşme haline 

dönüştürülme

si  

Nymphaeum: Bu 

çeşme yapısı 

Artemis 

Ephesia’ya ve 

imparator 

Domitianus’a 

adanmıştır. 

Su Yolu:  Ephesos 

halkının 

katkılarıyla 

prokonsül P. 

Calvisius Ruso 

Frontinus’un 

denetiminde 

imparator 

Domitianus’a 

ithaf edilmiştir. 

Alzinger 

1974, 24; 

Bammer  

1978-80,  

67; Erol 

1999, 85-89; 

IK 12.2,  

139 (No. 

413,);  Laale 

2011, 203; 

Longfellow 

2011, 64; 

Thür 1985,  

181. 

Kat. No. 34 

Domitianus 

Asia Ephesos 

(Selçuk) 

G.L. Bassus 

Çeşmesi 

(Hydrekdokheion

) 

 

MS 80-81 Yazıt 

(G.L. Bassus’u 

onurlandırmak 

için yapılan 

heykelin kaidesi) 

İnşa (Ephesos halk ve 

danışma meclisleri) 

çeşmenin inşa 

edilmesini ve bu 

yapıya su 

getirilmesiyle 

ilgilenen prokonsül 

G. L. Bassus’u 

onurlandırmıştır. 

Fossel – 

Langmann  

1983, 55; IK 

13, 88-89 

(No. 695); 

Scherrer 

2006, 48 (No. 

4); Strocka  

1988, 294; 

Thür 1985, 

181; 

Uzunoğlu 

2018, 226 

(No. 34); 

Winter 1996, 

158. 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça 

Kat. No. 35 

Domitianus 

Asia Ephesos 

(Selçuk) 

Domitianus Su 

Yolu 

MS 92-93 Yazıt  

(Domitianus 

Nymphaeumu 

yanında bulunan 

mermer levha) 

İnşa Ephesos halk 

meclisi P. Calvisius 

Ruso’nun 

prokonsüllüğü 

sırasında su yolunu 

yaptırmıştır. 

IK 12.2, 143 

(No. 419); 

Uzunoğlu 

2018, 215 

(No. 20).  

Kat. No. 36 

Domitianus 

Asia Ephesos 

(Selçuk) 

Marnas ve 

Klaseas Su Yolu 

(a) 

 

MS 92-93 Yazıt 

(Blok) 

İnşa Ephesos kenti P. 

Calvisius Ruso’nun 

prokonsüllüğü 

sırasında su yolunu 

yaptırarak Ephesos 

halkına ve 

imparator 

Domitianus’a ithaf 

edilmiştir.  

IK 12.2, 140 

(No. 415); 

Scherrer 

2006, 50 (No. 

5h); 

Uzunoğlu 

2018, 216 

(No. 21A). 

Kat. No. 37 

Domitianus 

Asia Ephesos 

(Selçuk) 

Marnas ve 

Klaseas Su Yolu 

(b) 

 

MS 92-93 Yazıt 

(beyaz 

mermerden kaide 

ya da levha 

parçası) 

İnşa Yazıt, Kat. No. 35 

ile özdeş 

olduğundan çevirisi 

tekrar 

verilmemiştir. 

IK 12.2, 141 

(No. 416); 

Scherrer 

2006, 50 (No. 

5g); 

Uzunoğlu 

2018, 216 

(No. 21B). 

Kat. No. 38 

Domitianus 

 

Asia Ephesos  

(Selçuk) 

Artemis Ephesia 

ve Domitianus’a 

adanan bir çeşme 

MS 93 Yazıt 

(Çeşme ağzına ait 

olması olası olan 

bir profilli bir 

plaka) 

İnşa Bu çeşme Artemis 

Ephesia’ya ve 

imparator 

Domitianus’a 

adanmıştır. 

IK 12.2, 140 

(No. 413 (1. 

paragraf); 

Scherrer 

2006, 48 (No. 

5a); 

Uzunoğlu 

2018, 226 

(No. 35). 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça 

Kat. No. 39 

Domitianus 

Asia Ephesos  

(Selçuk) 

Artemis 

Ephesia’ya ve 

imparator 

Domitianus’a 

adanan bir çeşme 

(2) 

MS 93 Yazıt 

(Çeşme kornişi) 

 

İnşa Bu çeşme Artemis 

Ephesia’ya ve 

imparator 

Domitianus’a 

adanmıştır. 

IK 12.2, 140 

(No. 413 (2. 

paragraf)); 

Scherrer 

2006, 48 (No. 

5b); 

Uzunoğlu 

2018, 226 

(No. 36). 

Kat. No. 40 

Domitianus 

Asia Ephesos  

(Selçuk) 

Artemis 

Ephesia’ya ve 

imparator 

Domitianus’a 

adanan bir çeşme 

(3) 

MS 93 Yazıt  

(Iohannes 

Kilisesi’nde 

kullanılmış beyaz 

mermer blok) 

İnşa Bu çeşme Artemis 

Ephesia’ya ve 

imparator 

Domitianus’a 

adanmıştır. 

Scherrer 

2006, 49 (No. 

5c); 

Uzunoğlu 

2018, 227 

(No. 37). 

Kat. No. 41 

Domitianus 

Asia Ephesos 

(Selçuk) 

Aqua 

Domitiananın su 

havuzu 

MS 92-93 Yazıt İnşa Ephesos halkının  

katkılarıyla  

prokonsül P.  

Calvisius Ruso 

Frontinus’un 

denetiminde 

imparator  

Domitianus’a ithaf 

edilmiştir. 

AE 1966, 124 

(No. 424); IK 

12.2, 144 

(No.  

419A); 

Winter 1996, 

326 (No .41). 

Kat. No. 42 

Domitianus 

Asia Ephesos 

(Selçuk) 

Su Yolu (Aqua 

Domitiana?) 

MS 92-93? Yazıt 

(Levha) 

İnşa Ephesos halkının  

katkılarıyla  

prokonsül P.  

Calvisius Ruso 

Frontinus’un 

denetiminde 

imparator  

Domitianus’a ithaf 

edilmiştir. 

IK 12.2, 144  

(No. 419A); 

Winter 1996, 

73. 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça 

Kat. No. 43 

Domitianus 

Asia Ephesos 

(Selçuk) 

İmparator 

tarafından inşa 

ettirilen eski ve 

yeni yapıların 

onarımı 

MS 93-95 Yazıt Onarım İmparatorun inşa 

ettirdiği eski ve 

yeni yapıların 

onarımı yapılmıştır.   

AE 1975, 

210-211 (No. 

788); IK 

12.2, 166-167 

(No. 449); 

Winter 1996,  

325 (No. 40). 

Kat. No. 44 

Domitianus 

Asia Hierapolis 

(Pamukkale) 

Frontinus Kapısı MS 86 Yazıt  

(Giriş kapısının 

cephe duvarında 

yer alan mermer 

yazıt) 

İnşa Prokonsül S. 

Iulius Frontinus 

tarafından 

imparator 

Domitianus’a ithaf 

edilmiştir. 

ASAA 41-42, 

409-410 

(Nos. 1-3); 

D’Andria 

2001, 101; 

D’Andria 

2003, 71; 

Ferrero 2002, 

3-6; Özgen 

2009, 23-25; 

Ritti 2006, 

74. 

Kat. No. 45 

Domitianus 

Asia  Hierapolis 

(Pamukkale) 

Güney Frontinus 

Kapısı (?) 

MS 84-86?  İnşa  D’Andria 

2003, 72; 

Özgen 2009, 

23, 25-26. 

Kat. No. 46 

Domitianus 

Asia Hierapolis  

(Pamukkale) 

Frontinus 

Caddesi ve 

Kloaca 

MS 85-96 Stilistik İnşa  D’Andria 

2001, 101-

103; 

D’Andria 

2003, 74-80; 

Ferrero 1989, 

247; Ferrero 

2002, 1.; 

Verzone 

1982, 292. 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça 

Kat. No. 47 

Domitianus 

Asia Hierapolis 

(Pamukkale) 

Latrina MS-81-96 Stilistik İnşa 

 

 D’Andria 

2001, 102-

103; 

D’Andria 

2003, 80-86; 

Ferrero 1996, 

87. 

Kat. No. 48 

Domitianus 

Asia Laodikeia 

(Goncalı) 

Syria Caddesi MS 84-85 Yazıt 

(Kireçtaşı 

üzerinde yazıt) 

İnşa İmparator 

Domitianus’un 

azatlısı Tiberius 

Claudius Tryphon 

tarafından inşası 

tamamlanan cadde 

prokonsül S. Iulius 

Frontinus 

tarafından 

Domitianus’a ve 

Zeus Magistos 

Soter’e ithaf 

edilmiştir. 

IK 49, 68-69  

(No. 24);  

MAMA VI, 

1-2  

(Nos. 1-2); 

Şimşek 2007, 

115-127. 

Şimşek 2017, 

10. 

Kat. No. 49 

Domitianus 

Asia Laodikeia 

(Goncalı) 

Ephesos Kapısı MS 83-84 veya 

MS 85-85 

Stilistik İnşa  Şimşek 2007,  

92; Şimşek  

2017, 13; 

Traversari 

200, 219. 

Kat. No. 50  

Domitianus 

Asia  Laodikeia 

(Goncalı) 

Syria Kapısı MS 84-85 Yazıt İnşa Yazıt Kat. No. 48 

ile özdeş 

olduğundan çevirisi 

tekrar 

verilmemiştir. 

IK 49, 47 

(No. 12); 

Kat. No. 51 Asia  Laodikeia 

(Goncalı) 

Nymphaeum MS 81-96 Stilistik 

(Harf Karakteri) 

İnşa İmparator 

Domitianus’a ithaf 

edilmiştir? 

IK 49, 47-48 

(No. 12); 

Şimşek 2007, 

153. 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça 

Kat. No. 52 

Domitianus 

Asia Magnesia İmparator Salonu MS 81-96 Yazıt İnşa Gaius Claudius 

Verulanus 

Marcellus  

(sırasıyla) 

Vespasianus, 

Domitianus ve 

Titus’a adamıştır. 

Bingöl 

2020a, 81-82; 

Bingöl 

2020b, 594-

595. 

Kat. No. 53 

Domitianus 

Asia Teos Bouleuterion MS 90 ve 

sonrası 

Yazıt İnşa: Yapının 

genişletilerek 

dönüştürülme

si 

Tiberius Claudius 

Philistes’in 

hizmetleri için 

onurlandırılmasını 

konu almaktadır. 

Hermann 

2000, 93-94; 

Kadıoğlu 

2021, 272-

273, 275, 

282-283; . 

SEG 41, 341-

348 (No. 

1003); SIG 2, 

75-79 (No. 

578). 

Kat. No. 54 

Domitianus 

Asia Teos Tiyatro MS 90 ve 

sonrası 

 İnşa Tiberius Claudius 

Philistes’in 

hizmetleri için 

onurlandırılmasını 

konu almaktadır. 

Hermann 

2000, 90; 

Kadıoğlu 

2021, 285-

295. 

Kat. No. 55 

Domitianus 

Bithynia 

– Pontus 

Khalkedon 

(Kadıköy) 

Su Yolu MS 81-96 Yazıt   IK 20, 35 

(No. 18). 

Kat. No. 56 

Domitianus 

Lykia – 

Pamphylia  

Limyra 

(Torunlar) 

Stoa/Portikus ve 

önündeki yapılar 

MS 81-84 Yazıt İnşa Propraetor G. 

Caristanius Fronto 

ve epitropos 

aracılığıyla kentten 

elde edilen gelirler 

ile stoa ve önündeki 

yapılar inşa 

edilerek imparator 

Domitianus’a ithaf 

edilmiştir. 

IGR III, 262 

(No.729); 

PIR I, 304 

(No. 358); 

Kreiler 1975, 

111; Winter 

1996, 152. 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça   

Kat. No. 57 

Domitianus 

Lykia – 

Pamphylia  

Lyrboton 

Kome 

(Varsak) 

Arete Kulesi MS 81-84 Yazıt 

(Yapının doğu ve 

batı cephe 

duvarlarında 

bulunan iki yazıt) 

İnşa Demeter Rahibesi 

Arete yapıyı 

temelinden inşa 

ettirerek imparator 

Domitianus’a ithaf 

etmiştir. 

 Yapı daha sonra 

Demeter Rahibesi 

Arete’nin torunu 

Timotheos 

tarafından 

onartılmıştır. 

IK 54.1, 93 

(No. 65); 

Keil 1926, 

92;  

Kreiler 1975,  

102; 

Ormerod –  

Robinson 

1910, 231-2; 

Şahin 1999, 

437-439; 

SEG VI, 113 

(No. 672). 

Kat. No. 58 

Domitianus 

Lykia – 

Pamphylia  

Perge  

(Aksu) 

Demetrios – 

Apollonios Takı 

MS 81-84 Yazıt 

(Arşitrav’ın doğu 

ve batı tarafında 

bulunan iki yazıt) 

İnşa Demetrios ve 

Apollonios 

tarafından inşa 

ettirilen yapı, 

propraetor G.C. 

Fronto ve 

prokurator L.V. 

Longus tarafından 

kutsandıktan sonra  

başta imparator 

Domitianus olmak 

üzere Vespasianus 

ve Titus’a ithaf 

edilmiştir. 

Burrell 2004, 

176; İnan 

1989, 237;  

Şahin 1995, 

124; IK 54, 

72.  

(No. 56); 

Şahin 1996, 

439-440; 

Özgen 2009, 

55-56. 

Kat. No. 59 

Domitianus 

Lykia ve 

Pamphylia 

Ksanthos 

(Kınık) 

Bouleuterion MS 82-85 Yazıt İnşa İmparator 

Domitianus 

Dönemi’nde inşası 

yapıldığı söylenen 

Bouleuterion ile 

ilgili yazıt 

yayınlanmamıştır. 

BE 1953, 178 

(No. 196); 

Kreiler 1975, 

111; Robert 

1951, 254. 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça   

Kat. No. 60 

 Domitianus 

Lykia ve 

Pamphylia 

Phaselis 

(Kemer) 

Domitianus 

Agorası 

MS 93-94 Yazıt 

(Kapı lentosu 

Üzerinde) 

İnşa İmparator 

Domitianus’un izni ve 

sağladığı finansman ile 

yapılmıştır. 

IGR III, 303  

(No. 755); 

TAM II.2, 
418 (No.  

1186); Tüner 

Önen 2008, 

311 (No. 7).  

Kat. No. 61 

Domitianus 

Lykia – 

Pamphylia  

Pınara 

(Minare 

Köyü) 

Tiyatro MS 81-96 

 

 

 

 

Yazıt 

(Tiyatro’nun 

dış duvarında 

bulunan yazıt) 

Onarım Halk meclisinin aldığı 

karar doğrultusunda 

yapı onarılmış ve Iulia 

Augusta’ya (Titus’un 

kızı), imparator 

Domitianus’a ve eşi 

Domitia’ya ithaf 

edilmiştir. 

IGR III, 211  

(No. 573);  

Kreiler 1975,  

101; Özbek 

1990, 285-

287; TAM 

II.2, 190 (No. 

506); PIR II, 

82 (No.  

281). 

Kat. No. 62 

Domitianus 

Kilikia Anazarbos 

(Kozan) 

Su Yolu ve Su 

Kemeri 

MS 90-91 Yazıt İnşa Kaisareia halk meclisi 

imparator 

Domitianus’a ithaf 

etmiştir. 

AE 1954, 8 

(No. 10A); 

Gough 1952, 

110; IK 56, 

30 (No. 20); 

Uzunoğlu 

2018, 358 

(No. 223); 

Winter 1996, 

346 (No. 67). 

 

 

Kat. No. 63 

Domitianus  

Kilikia Anazarbos 

(Kozan) 

Tapınak MS 92-93 Yazıt 

(Kapı Lentosu 

Üzerinde) 

İnşa Propraetor Q. Gellius 

Longus aracılığıyla 

kentte yaşayan iki 

demiurgosun kendi 

mali kaynakları ile inşa 

edilerek imparator 

Domitianus’a 

(Dionysos Kallikarpos) 

ithaf edilmiştir. 

AE 1920, 21 

(No. 72); 

Gough 1952, 

95; IK 56,  

30 (No. 21).    
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Flaviuslar Dönemine Tarihlenen Ancak Zaman Aralığı Geniş Olan Yapılar 
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça   

Kat. No. 64 Asia Aizanoi 

(Çavdarhisar) 

Tiyatro-Stadium 

(Ima Cavea ve 

Analemma 

Duvarı) 

MS I. yüzyılın 

ilk yarısı veya 

üçüncü çeyreği  

 

Stilistik İnşa  Ferrero 1970, 

185; 

Hoffman 

1993,  

455; Rohn  

2008, 201-3; 

Rohn 2010, 

113-129; 

Sear 2006, 

325. 

Kat. No. 65 Asia Aphrodisias 

(Geyre) 

Tiyatro 

(Summa Cavea) 

MS I. Yüzyılın 

3. Çeyreği 

Yazıt 

(Kapı Lentosu 

Üzerinde) 

İnşa: Mevcut 

yapının 

genişletilmesi 

Yerel bir zengin 

olan Molossos’un 

üvey oğlu Hermas 

tarafından 

yaptırılmıştır. 

Chaisemartin 

– 

Theodorescu 

2017, 43, 

231; 

Reynolds 

1991, 23-24 

(No. 2). 

Kat. No. 66 Asia Aphrodisias 

(Geyre) 

Tanımlanamayan 

yapıya ait arşitrav 

parçası 

MS 69-96 Yazıt 

(Arşitrav) 

 Yazıt ağır hasar 

gördüğü için 

finansmanı 

hakkında bilgi 

verilememektedir. 

http://insaph.

kcl.ac.uk/iaph

2007/iAph06

0002.html#ed

ition 

 

Kat. No. 67  Asia Stratonikeia  

(Yatağan) 

Gymnasium 

 

MS 69-96 Stilistik/Yazıt 

(Heykel Kaidesi) 

Onarım Gymnasiarch Titus 

Flavius Diomedes 

tarafından onarımı 

yapılmıştır. 

Mert 1999, 

215; 

Varinlioğlu – 

Varinlioğlu  

1981, 189-

190. 

http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/iAph060002.html#edition
http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/iAph060002.html#edition
http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/iAph060002.html#edition
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İmparator  Eyalet Kent Yapı  Tarih Tarihleme 

Ölçütü  

Onarım/İnşa  Finansman  İlgili 

Kaynakça   

Kat. No. 68 Asia Ilium 

(Büyük 

Tepeköy) 

Tapınak ve 

Balaneion (?) 

MS 69-96 Yazıt İnşa Ağır hasar gören 

yazıta göre, 

imparatorun 

azatlısının 

denetiminde, 

temelinden Tapınak 

ve Balaeneion (?) 

inşa edilmiştir. 

IGR IV, 84 

(No. 228). 

Kat. No. 69 Asia Parion 

(Kemer) 

Tiyatro MS 69-96 Stilistik/Yazıt İnşa - Ergürer – 

Güleç Özer 

2016, 34-64. 

Kat. No. 70 Asia Dorylaion 

(Şarhöyük) 

Tanımlanamayan 

Yapı 

MS 69-81 Yazıt 

(Arşitrav) 

? İmparator Titus’un 

ismi yazmaktadır. 

Frei 1989, 

195. 

Kat. No. 71 Bithynia – 

Pontus 

Perinthos 

(Marmara-

Ereğlisi) 

Su Yolu  MS 69-96 Yazıt İnşa  Sayar 1989, 

212. 
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Katalog 

VESPASIANUS 

Kat. No. 1         

Nymphaeum, Kaunos 

Konum: Liman Agorasının kuzeydoğu köşesindedir. 

Ölçü: 5.36x8.02 m.  

Yapının Durumu: Hasar görmüştür. Yan duvarları sağlam olmasına karşın üst yapısı ve 

çatısına ait parçalar bulunamamıştır. Keşfedildikten sonra orijinal malzemesi olan kireçtaşı 

kullanılarak tekrar ayağa kaldırılmıştır.  

Tarihleme: MS 70. 

Tanım: Liman Agorasının kuzeydoğu köşesinde ve limana doğru yönelen cadde arasında yer 

alan çeşme yapısını G.E. Bean yüzey araştırması sırasında bulmuş ve yapının Gümrük Binası 

olabileceğini belirtmiştir. Görkemli bir teras duvarının önüne inşa edilen çeşme binasının 

cephesi Agoraya dönüktür. Kireçtaşından yapılmıştır. Büyük ölçüde yıkılmasına karşın, üç 

duvarı arşitrav yüksekliğine kadar korunmuştur. Her duvar altı blok sırasından oluşmuştur. 

Bloklar yükseldikçe daralmaktadır. Uzunca bir süre çalılıkların arasında kalmıştır. Fakat 

yıkılmış bloklarının arasındaki in situ kanal fark edilince, 1969 yılında etrafı temizlenerek 

ortaya çıkartılmış daha sonra kazı ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda 

yapının Gümrük Binası olmaktan ziyade, Nymphaeum olduğu anlaşılmıştır
682

. 

 5.36x8.02 m. temel ölçüsündeki yapı ante duvarları arasında bulunan iki sütunu ile in 

antis formludur. Yan duvarlarına ait bloklarının hemen hemen tamamı eksiksiz ve sağlam 

                                                           
682

 Işık 1994, IX; Öğün – Işık 2001, 127-128. 
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olarak günümüze ulaşmasına karşın, üst yapısı ve çatısına dair hiçbir mimari eleman 

bulunamamıştır
683

. 

 Çeşmenin batısında 1.50x1.50 m. ve kuzeydoğusunda 2.00x2.00 m. boyutunda açılan 

araştırma çukurları, temelinin büyük ve kaba yontulmuş bloklardan örülerek meydana 

getirildiğini göstermiştir. Öyle ki, en üstte yer alan temel blokların yaklaşık 15-20 cm. dışa 

taştığı görülmüştür. Blokların üst ve yan yüzlerinde düzleştirme çalışması yapıldığı ancak söz 

konusu çalışmanın üst yüzlerde, yan yüzlere göre daha iyi yapıldığı anlaşılmıştır
684

.  

 Stylobata ait bloklar 36 cm. yüksekliğinde olup açık gri mermerden kesilmiştir. 

Bloklar yaklaşık 6 ile 10 cm. dışa taşmaktadır. Güneyde ve kuzeyde yer alanlar özenli bir 

biçimde taraklanmışken, arka ve doğu yönündeki bloklar kimi zaman dörtkenarında olmak 

üzere çoğunlukla kez üç kez taraklanmıştır. Böylece blokların ortasında kabaca taraklanmış 

ayna yüz meydana getirilmiştir. Çeşmenin duvarları stylobat tabakası üzerinde üç yönde ve 

arşitrav yüksekliğine kadar restore edilebilmiştir. Restorasyonu yapılan duvarlar stylobat 

blokları gibi açık gri mermerden kesilmiştir ve toplamda altı sıradan oluşmaktadır. Söz 

konusu bloklar her sırada farklı ölçülerdedir. Aşağıdan yukarıya her bir sıranın ölçüsü: 

 Birinci sıra: 78 cm. 

 İkinci sıra: 63 cm. 

 Üçüncü sıra: 62 cm.  

 Dördüncü sıra: 55 cm.  

 Beşinci sıra: 47 cm.  

 Altınca sıra: 39 cm.’dir
685

.  

Çeşmenin toplam yüksekliği arşitrava kadar 3.44 m.’dir.  

Çeşmenin güneybatı duvarının dış yüzü ince taraklanmıştır. İlk sırada bulunan 

blokların kenarları ve tıraşlaması özensizce yapılmıştır. Birinci ve ikinci sıra blokların 

                                                           
683

 Işık 1994, 1. 
684

 Işık 1994, 2. 
685

 Işık 1994, 2. 
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arasında 1.70 m. uzunluğunda ve 15 cm. genişliğinde dikey bir tahliye kanalı 

bulunmaktadır
686

. 

 G.E. Bean’in yapıyı Gümrük Binası olarak tanımlamasını sağlayan yazıt güneybatı 

duvarının dış yüzünde yer almaktadır. Yazıt ilk sırayı atlayarak ikinci sıradan altıncı sıraya 

kadar olan blokların üzerine kazınmıştır. Günümüze önemli ölçüde koruna gelmiştir ve harf 

karakterine göre Vespasianus Dönemi’ne tarihlenmiştir
687

.  

 Çeşmenin arka duvarının dış yüzünü meydana getiren bloklar kabaca tıraşlanmış ve 

birçoğu ince yontulmuş çerçeve ile sınırlandırılmıştır. 4-6. sıra bloklarının çoğunda bu 

çerçeve dikkat dahi çekmemektedir. Hatta bu sıraya ait blokların bazılarında çerçeve yoktur. 

Diğer yandan, güneybatı duvarının aksine, kuzeydoğu duvarında işçiliğin farklılaştığı tespit 

edilmiştir
688
. Bu duvara ait bazı blokların üzerlerindeki yapı tekniğini açıklamak zordur. 

Birinci sıranın en sağında yer alan ilk bloğun üzerinde tıraşlanmış kaldırma çıkıntısının 

izleriyle beraber anathyrosis işlendiği görülmektedir. Yüzü kabaca tıraşlanan bloğun başka 

bir yapıya ait olabileceği düşünülmektedir. Sağ tarafında yer alan ince ve dikey çizgiden, 

burada daha önce işlenmiş bir anta çıkıntısı olabileceği düşünülmüştür. Benzer bir durum 

birinci sıranın ortasındaki blokta da görülmüştür. Bloğun sağ tarafına anathyrosis işlenmiştir. 

Etrafı ince tıraşlanmış bir çerçeveyle sınırlandırılmış ve yüzeyi kabaca yontulduğu için sağ 

bitimine anta bağlanan köşe bloğu olabileceği düşünülmüştür. Söz konusu bloğun üzerine 

oturan ve 3. duvar sırasında yer alan bir başka bloğun üst bölümünün koptuğu görülmüştür. 

Etrafı kenar çerçevesi ile sınırlandırılmıştır. Yüzü kabaca yontulmuştur ve sol yüzeyi 

özensizce tıraşlanmıştır. Güneybatı duvarının dış yüzünde bulunan ve farklı işçiliğe sahip son 

blok yapının 5. duvar sırasında bulunmaktadır. Alt kenarı derin ve düz tıraşlanmış bir kenar 

çerçevesine sahipken yüzeyi kabaca yontulmuştur. C. Işık, yukarıda bahsedilen tüm bu farklı 

taş işçiliklerini göz önüne alarak, güneybatı duvarına ait söz konusu blokların başka bir bina 

                                                           
686

 Işık 1994, 3. 
687

 Bean 1954, 99-100; Işık 1994, 3.  
688

 Işık 1994, 4. 
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için hazırlanmış olabileceğini ancak nedeni bilinmeyen bir şekilde düzeltilmesine dahi gerek 

duyulmadan çeşmenin inşasında kullanılmış olabileceğini belirtmiştir
689

. Son olarak arka 

duvarın 3. sırasının en solunda bulunan köşe bloğunda su kanalı için açılan yuvarlak profilli 

ağız bulunmaktadır
690

.   

 Duvarları oluşturan blokların dış yüzlerinin aksine, iç yüzlerde daha titiz işçilikle 

çalışıldığı görülmüştür. Bu doğrultuda blokların iç yüzleri özenle tıraşlanmıştır. Arka duvara 

ait bloklar taban seviyesi hizasında 7 mm. lik profil ile titizlikle yapılmıştır. Söz konusu profil 

arka duvarın alt bloklarında kesintisiz, yan duvarlarda ise dikey izlere kadar devam 

etmektedir. Yine bu profil arka ve yan duvarların bağlantı bloklarında işlenmiştir. Arka 

duvarın ilk blok sırası üzerinde ve tabandan 85 cm. yükseklikte, kesintisiz devam eden yatay 

çizgiler görülmektedir. Çizgiler iki yan duvar boyunca devam ederek arka duvardaki dikey 

çizgilere kadar takip edilebilmektedir
691
. Dikey çizgiler aynı yüksekliğe ve genişliğe sahiptir 

(90x30 cm.). Güneybatı duvarına, birinci sıranın en sağındaki ve ortasındaki blokların dış 

yüzüne olduğu gibi anathyrosis işlenmiştir
692

.  

 Arka duvarın iç yüzündeki bazı bloklarda belirli bir amaca hizmet ettiği açık olan 

dikdörtgen deliklere rastlanmıştır. İlk delik duvardaki dikey izlerin 1 m. yukarısında küçük bir 

oyuktur. Benzer biçimde arka duvarın kuzeydoğu kısmında ve parapet bloklarının üzerinde 12 

cm. aralıkla, birbiri üzerine dikdörtgen olarak açılmış iki delik bulunmaktadır. Söz konusu 

bloğun alt kenarında, yukarı doğru kavisli bir profil çizen üçüncü bir delik görülmüştür. 

Üzerinde hala görülebilen kurşun ve demir kalıntılarından parapet bloğunun ante duvarına 

demir bir kenetle bağlandığı düşünülmektedir. Benzer bir delik arka duvarın iç yüzünde ve 

birinci sıranın en sağında bulunan blokta da vardır
693

.       

                                                           
689

 Işık 1994, 4. 
690

 Işık 1994, 4-5. 
691

 Işık 1994, 5. 
692

 Işık 1994, 5. 
693

 Işık 1994, 5. 
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 Çeşmenin güneybatı duvarına dikdörtgen formlu 17 cm. yüksekliğinde ve 12 cm. 

genişliğinde bir tahliye kanalı açılmıştır. Dışa doğru hafif meyille inen kanalın ağzı arka 

duvardan 1.33 m. uzaklıktadır. Kanalın ağzı birinci sırada soldan iki ve ikinci sırada soldan 

bir ve ikinci blokların birleşme hatlarına işlenmiştir. Duvarı boydan boya geçen ve 10 cm. 

yüksekliğindeki yarım yuvarlak kesilen bir diğer kanal birinci sıranın soldan ikinci bloğunun 

alt kenarında bulunmaktadır
694

.  

 Çeşmeye su destek duvarı üzerine yerleştirilmiş künk bir kanalla ulaşmakta ve içinde 

5.90 m. uzunluğunda ve üst genişliği 0.15 m. olan bir kanala boşalmaktadır. Söz konusu kanal 

arka duvarın üçüncü sıra bloklarının içine 12 cm. derinlikte kesilmiştir
695

. 

 Çeşmenin tabanı yaklaşık 35 cm. kalınlığında yüzeyleri özenle tıraşlanan gri mermer 

bloklarla kaplanmıştır. Ancak bu taban zaman içerisinde aşınmıştır. Söz konusu aşınma, 

tabanın güneybatısında profil verecek kadar belirgin hale gelmiş ve sanki iki ayrı bölüme 

ayrılmıştır. Büyük blokların kullanıldığı arka bölümde ise yüzey pürüzsüzdür ve kanırtma 

yuvaları dışında herhangi bir detaya rastlanmamıştır. Kanırtma yuvaları farklı aralıklarla 

açılmış dört oyuktan oluşmaktadır. İlk yuva kuzeydoğu duvarından 1.36 m. uzaklıktadır: 

birinci ile ikinci yuvar arasındaki mesafe 92 cm., ikinci ile üçüncü yuvanın mesafesi 1.36 m. 

ölçülmüştür. Üçüncü oyuk ile dördüncü kanırtma oyuğu arasındaki mesafe 86 cm. dir
696

. 

Tabandaki aşınma çizgisinin 65 cm. gerisinde üç oyuktan oluşan ikinci bir kanırtma yuvası 

vardır. Söz konusu oyuklar parapet bloklarının bugünkü pozisyonundaki birleşme noktalarıyla 

aynı aks üzerindedir
697

.  

 Taban ile ilgili bir diğer teknik detay güneybatı ayağının dibinde bulunan ve 3 cm. 

çapında olan yuvarlak oyuktur. Bu, tahliye kanalına bağlanan bir su toplama oyuğudur.  

                                                           
694

 Işık 1994, 6. 
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 Işık 1994, 6. 
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 Işık 1995, 6-7. 
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 Taban, önde yer alan iki sütuna stylobat görevi de yapmaktadır. Anta duvarları arasına 

dikilmiş sütunlardan geriye yalnızca tıraşlanmış oturma izleri kalmıştır. İki sütunlar 50 cm. 

çapındadır ve aralarındaki boşluk 1.80 m. dir
698

.  

 Çeşmenin parapeti 85 cm. yüksekliğinde ve 30 cm. genişliğinde olup, taban blokları 

gibi gri mermerden yapılmıştır.  

Boyutları birbirinden farklı dört büyük bloğun yan yana yerleştirilmesiyle meydana 

getirilmiştir. Blokların ölçüsü sırasıyla: 

 1. 140 cm. 

 2. 164 cm.  

 3. 222 cm.  

 4. 164 cm. 

dir ve toplam uzunlukları 6.90 m. dir. Bloklar birleştirilirken kenet kullanılmamıştır. Fakat, 

kenet yuvası, içindeki demir kenet parçası ile kurşun kalıntıları ilk bloğun en azından belli bir 

dönemde ante duvarına kenet ile bağlanmış olabileceğini düşündürtmektedir
699

.  

 Parapet bloklarının hepsinin dış yüzlerinde tabandan 30 cm. yükseklikte bir 

kentikprofil yapılmıştır. Blokların üst yüzeylerinde kaba işçilik gösteren ve düzensiz olarak 

dağılmış yuvarlak ve küçük çukurluklar bulunmaktadır. Çukurların bazıları dört köşe 

şeklindedir ve genişlikleri 6 ile 9 cm. arasındadır. Bunun dışında, güçlükle seçilen bazı 

oyukların dübel deliği olduğu düşünülmektedir
700

.  

 Parapet bloklarının iç yüzünde 45 cm. derinliğe konikleşerek inen sekiz aşınma 

görülmüştür. Bu aşınmalardan her blokta ikişer adet vardır. Dahası, dört bloğun üçünün iç 

yüzünde ve üst kenarına yakın olarak, çapları 29 cm.’ye varan ve geniş ağızlı bir tarakla içe 

doğru daraltılarak huni formuna getirilmiş üç adet su toplama yuvası oyulmuştur. Bunların 

karşılığı olarak, ön yüzde kare formlu çörten yuvaları açılmıştır. Ortada bulunan bir akıtma 
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deliği bunları birbirine bağlamaktadır. Bu deliği köşelerden çevreleyen dikdörtgen formlu 

oyukların ise çörtenlerin montesi için açılmış olabileceği düşünülmektedir
701

. 

Duvarların iç yüzünde, döşeme ve parapet bloklarında görülen aşınma izleri, inşasına 

yönelik teknik detaylar ve arka duvarına açılmış çörten yuvaları, temel planı değiştirilmeden 

yapılan kısmi değişikliklerle yapının Kaunos halkına yüzlerce yıl hizmet ettiğini ve birden 

fazla evreye sahip olduğuna işaret etmektedir
702

.  

İlk evrenin anlaşılmasında taban blokları üzerinde görülen kanırtma yuvaları, yan 

duvarlardaki dikey ve yatay izler, parapet bloklarının iç yüzünde oluşan koni şekilli derin 

aşınmalar ve önündeki iki sütuna ait yuvarlak izler yol göstericidir
703

. Bu evrede parapet 

bloklarının önüne bir basamak yerleştirildiği, ikinci kanırtma deliği sırasından ve yan 

yüzlerdeki dikey izler ile birleşen yatay izlerden anlaşılmaktadır. Söz konusu basamak 30 cm. 

yüksekliğinde ve 55 cm. genişliğinde beş taş bloğun yan yana konulmasıyla oluşturulmuştur. 

Bu sayede çeşme havuzu önünde, 6.90x2.55 m. ölçüsünde ve anteler arasında iki sütunu 

bulunan bir ön mekân yaratılmış ve hem suyun serin tutulması hem de su almaya gelenlere 

gölgelik yaratılması hedeflenmiştir
704
. C. Işık, çeşmenin kent içindeki konumu ve planını göz 

önüne alarak, ilk safhanın MÖ 3. yüzyılın ilk yarısına yani Erken Hellenistik Dönem’e ait 

olabileceğini belirtmiştir
705

.  

Yapının ikinci evresinde bugünkü görünümüne kavuştuğu düşünülmektedir
706
. İlk 

evredeki ön mekân kaldırılmış onun yerine havuz büyütülerek 6.90x.3.85 m. boyutuna 

getirilmiştir.  Bu safhada çeşmenin su akıtma sistemi değişmiştir. İlk evrede suyun aktığı bir 
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 Işık 1994, 8. 
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 Işık 1994, 9; Öğün – Işık 2001, 128. 
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 Işık 1994, 9; Öğün – Işık 2001, 128. 
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 Işık 1994, 9-10. 
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edilmiş durumu, yapısındaki ilk değişimin planını göstermektedir: Yan duvarlarda ve tabanda hiçbir değişiklik 

yapılmazken, yalnızca basamak kaldırılmış ve parapet blokları kendi sırası içinde öne, şimdiki konumuna 

getirilmiştir. 
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çörten yerine, kare formlu beş çörten yuvası açılmıştır. Su yuvalarının artmasının nedeninin 

su haznesi kapasitesinin büyütülmesiyle ilgisi olduğu düşünülmektedir
707

.  

İkinci evrenin tarihlemesi stylobat üzerinde bulunan ve yaklaşık 1.50 m. 

uzunluğundaki açık gri kireçtaşından arşitrav bloğuna göre yapılmıştır. Arşitrav bloğunun 

üzerindeki yazıtın bir bölümü, bloğun üst kısmı her iki kısa kenardan kırıldığı için kayıptır. 

Bloğun arkası dışbükey profillidir ve yüzeyi pürüzsüz bir işçilik ile yapılmıştır. Diğer 

yüzlerinde ise keski izleri görülmüştür
708
. Çeşmenin detaylı bir incelemesini yapan C. Işık, 

arşitravın yapıya ait olabilmekle birlikte yerini bilemediğini belirtmiştir
709

. 

Yazıt: Stylobat üzerinde bulunan açık gri kireçtaşından arşitrav bloğu. 

   

[Αὐτοκράτορι Σεβαστῷ Καίσ]αρι Οὐεσπασιανῷ αὐτοκράτορι τὸ ε′ 

 [ὑπάτῳ τὸ β′ διὰ Γν. Αὐιδίου Κέλερος] Ῥουτιλίου Λούππου Φισκιλίου  

 [Φίρμου πρεσβευτοῦ αὐτοῦ καὶ ἀντιστρατήγου]. vac. 

 

Yazıtın Açıklaması: Kaunos halkı adına Rutilius Lupus Fiscilius aracılığıyla imparator 

Vespasianus’a ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: Adak – Wilson 2012, 13; Bean 1954, 99-100; Çörtük 2012, 446 (No. 80); Marek 

2006, 304 (No. 123); Işık 1994, IX-17; Öğün – Işık 2001, 127-133. 

 

 

  

VESPASIANUS           

Kat. No. 2 

Nymphaeum ?, Arykanda                
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 Çörtük 2012, 446 (No. 80); Marek 2006, 304 (No. 123). 
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 Işık 1994, 18. 
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Konum: Devlet Agorasının batısında, Yamaç Hamamın güneyinde yer almaktadır. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Eğimin etkisiyle önü koptuğu için ağır hasar görmüştür. 

Tarihleme: MS 74. 

Tanım: Önyüzü ana kayaya yaslanan yapının su ile ilintisini, kuzey duvarını oluşturan yerli 

kaya üzerine boydan boya yerleştirilmiş künk yatakları göstermektedir. Yatağı eğimli 

oyulduğu için yamaç hamamından su getirilmesine olanak sağlanmıştır. Çeşme yapısı beşik 

tonoz ile örtülüdür ve eğimin etkisiyle önü koptuğu için havuz şeklini alan yan mekân 

önündeki yalak kısmı saptanamamıştır. Doğu ve batı yönlerinde bulunan duvarlarının her 

birinde üç niş bulunmaktadır. Önünde bulunan mermer plaka parçaları, içinin ve nişlerinin 

kaplı olduğunu göstermekte; olasılıkla Nympha heykellerinin nişlerde olabileceğini 

düşündürtmektedir. Duvarların güney uçlarındaki bitimlerinde eğimden ötürü aşağı 

yuvarlanmış köşeli monolit bloklar görünür. Bu nedenle yapının ters U planlı olduğu 

düşünülmektedir
710

. Yapıda onarım için kullanılan devşirme konsol başlarına rastlanmıştır
711

.  

Yapının önünde imparator Vespasianus’a ithaf edildiğini belirten kırık bir sütun 

parçası bulunmuştur. Yunanca yazıt üzerinde Vespasianus’un 5 kez tribunicia potestas, 11 

kez imperator olarak selamlandığı, 4 kez konsül olduğu ve bir sonraki dönem için tekrar 

konsül olacağı bilgileri yer almaktadır. Buna dayanarak yazıtın tarihlemesi MS 73 yılının 

Mart ayı ile 74 yılının başına yapılabilmektedir
712
. Ancak çeşmenin kazısı tam olarak 

bitirilemediği için yazıtın yapıya ait olup olmadığı kesinlik kazanmamıştır. 

Yazıt: Üzerinde Yunanca yazıt olan mermerden sütun parçası.  

     [A]ύτοκράτωρι Kαίσαρι 

  [Ού]εσπασιανῷ, Σεβαστῷ 
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 Bayburtluoğlu 2003, 124-125. 
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 Bayburtluoğlu 2003, 125. 
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 IK 48, 17 (No. 15); Kienast 1990, 108-109. 
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     [ἀρ]χιερεῖ μεγίστώ, δημα- 

  [ρχικῆς] ἐξουσίας τό έ, α[ὐ]- 

     [τοκρ]άτορι τὸ ια, πατρὶ π[α]- 

  [τρίδ]ος, ὑπάιῳ τὸ δ, [ἀπό]- 

     [δεδειγμένῳ τό ε - - -  ] 

- - - - - 

Yazıtın Açıklaması: İmparator Vespasianus’a ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: Bayburtluoğlu 2003, 124-125; IK 48, 17 (No. 15); Kienast 1990, 108-109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESPASIANUS           

Kat. No. 3 

Su Yolu ve Köprüsü, Balboura               
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Konum: Kumlu Tepenin kuzey yamaçlarında bulunan su kaynağından kente kadar uzanan su 

yolu. 

Ölçü: 3.6 km.  

Yapının Durumu: Yer yer hasarlıdır. 

Tarihleme: MS 74-76. 

Tanım: Kentin iki su yolundan aşağıda kalanı, su yolunun köprü ayağında bulunan yazıtından 

ötürü Vespasianus Dönemi’ne tarihlenmiştir. Su, Kumlu Tepenin kuzey yamaçlarında 

bulunan kaynaktan kente kadar uzanan kanal ile kente ulaşmaktadır. Kuş uçuşu 1.9 km. 

uzaklıkta olan su kaynağına ulaşmak için 3.6 km uzunluğunda bir kanal inşa edilmiştir.  

Bunun için döşenen boruları destekleyen duvarların kabaca yapıldığı tespit edilmiştir. Yolu 

oluşturan borular kilden yapılmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, ileriki yıllarda yapılan 

onarım çalışmalarından ötürü tam formda bir su borusuna rastlanmamıştır. Fakat ortaya 

çıkartılan kalıntılardan, boruların birbirlerine kenetlenerek döşendiği anlaşılmıştır. Aşağı 

Tiyatronun yukarısında ve Kumlu Tepe’de bulunan su yoluna ait kalıntılardan, su borularının 

çapının 14.5 ile 17 cm. arasında olduğu  anlaşılmıştır
713

.  

 Su yolunun tarihlemesinin yapıldığı su köprüsü farklı boyutlarda güney-kuzey 

doğrultusunda konumlanan üç kemerden oluşmaktadır. Bunlar güneyden kuzeye 7.30 m., 

10.55 m. ve 6.65 m. boyutlarındadır. Ortadaki ve en büyük kemer nehir yatağının üzerinden 

geçmektedir. Yine ortadaki kemeri ayakta tutan sütunlardan kuzeyde olanı 5.60 m., güneyde 

olanı 5.30 m. boyunda ve 2.56 m. kalınlığındadır. Güneydeki sütunda güçlendirme çalışması 

yapıldığı anlaşılmıştır
714

. 

 Su kemerinin destek duvarları 2.50 m. kalınlığındadır.  Güneye doğru 12.20 m. ve 

kuzeye doğru 22.20 m. olarak ölçülen yapının toplam uzunluğunun 69 m.’ye ulaştığı 

düşünülmektedir. Kemerin kuzeyde biten bölümünde in situ halinde taş bir kanala 
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 Coulton 2012, 178. 
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 Coulton 2012, 178. 
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rastlanmıştır. Kanalın burada sağa doğru keskin bir dönüş yaparak Aşar Tepenin güneyinde 

bulunan eğim boyunca uzadığı görülmüştür. Nehir yatağının 17.60 metre yukarısına 

konumlanan söz bölümün, köprünün başlangıç noktası olduğu düşünülmektedir
715

.  

 Su kemerinin köprüsü köşeli bloklar ile sıva kullanılmadan örülmüştür. Bloklar 

yapının sağlamlığını arttırmak amacıyla yatay açıyla yerleştirilmiştir. Birçoğu düzgünce 

tıraşlanmıştır. Fakat destek duvarının dışarısında kalan bölümlerde işçiliğin kaba olduğu 

görülmüştür. Bunun nedeni olarak Hellenistik Dönem duvarına ait taşların yapıda kullanılmış 

olduğu düşünülmüştür
716

.   

 Köprünün kuzeyinde zaman içerisinde kapsamlı bir onarım çalışması yapılmıştır. 

Buradaki kemeryolu molozla ve kullanılmış bloklarla doldurularak tıkanmıştır. Söz konusu 

bölümün destek duvarı yeniden inşa edilmiştir. İnşa sırasında orijinal yapıya ait blokların yanı 

sıra, çoğunlukla başka yapılara ait blokların kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu bloklar içerisinde 

bir sunağa ait parça ve üzerinde yazıt bulunduran bir friz de bulunmaktadır. Köprünün güney 

destek duvarı da tamir edilmiştir. Kullanılan yapı malzemesi arasında devşirme bir kabartma 

saptanmıştır. Bu nedenle onarımın Severuslar Dönemi’nden sonra yapıldığı düşünülmektedir. 

Güneyde bulunan kemere ise dokunulmamıştır
717

. 

 Su yolunun ve köprüsünün tarihlemesi, köprünün kuzeyinde bulunan kemerin 

ayağında bulunan kireçtaşından blok üzerindeki Yunanca yazıta göre yapılmıştır
718

.  

Yazıt:  4 parçadan oluşan kireçtaşından blok taşı.  

[Αὐτοκράτορι Καίσαρι Οὐεσπασιανῷ Σεβασ]- 

  [τῷ ἀρχιερεῖ μεγίστῳ, δημαρχικῆς ἐξουσίας] 

[τὸ ν ἀυτοκράτορι τὸ ν πατρὶ πατρίδος ὑ]- 
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  [πάτῳ τὸ ν ἀποδεδειγμένῳ τὸ ν τειμητῇ Τί] 

[τῳ Καίσαρι Οὐεσπασιανῷ ἀυτοκράτορι τὸ] 

  ν ἀρχι<ερ>εῖ, δημαρχικῆς ἐξ[ουσίας τὸ ν ὑπάτῳ τὸ ν] 

ἀποδεδειγμέ[ν]ῳ τὸ [ν τειμητῇ, Καίσαρι] 

  Σεβαστοῦ υἱῷ Δο[μιτιανῷ, ὑπάτῳ] 

τὸ ν τειμητῇ, 
ν
 Β[α]λβο[υρέων ὁ δῆμος κα]- 

  τεσκεύασεν τὸ ὑδραγώ[γιον Σεβαστὸν ν], 

διὰ Λουκίου Λουσκίου Ὀκ[ρα πρεσβευτοῦ τ]ῶν 

  Σεβαστῶν καὶ ἀν[τ]ι[σ]τρα[τήγου, καὶ - - - - Π]ομπη- 

ου Πλάντα ἐπιτρόπου. 

Yazıtın Açıklaması: Propraetor L. Luscius Ocrea, prokurator Pompeius Planta ve Balboura 

halk meclisinin aldığı karar doğrultusunda kentin kendi kaynakları ile başta imparator 

Vespasianus olmak üzere Titus ve Domitianus’a ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: Milner 2012, 83-84; Coulton 2012, 177-182; IGR III, 174 (No. 466); PIR II, 308 

(No. 320); PIR III, 70 (No. 483); Uzunoğlu 2018, 324 (No. 176). 

 

VESPASIANUS           

Kat. No. 4 

Su Köprüsü, Delikkemer                  

Konum: Kalkan, Patara’nın yaklaşık 6 km doğusundadır. 

Ölçü: G: 3 m., Y: 9.50 m., U: 175 m.  

Yapının Durumu: Deprem nedeniyle hasar gören su kemeri, onarılarak tekrar kullanıma 

sunulmuştur. 

Tarihleme: MS 69-70. 
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Tanım: Delikkemer su kemeri iri ve ağır polygonal bloklarla örülü bir bedenden 

oluşmaktadır. Su, yüksekliği 9.50 metreyi bulan analemma duvarı üzerine yerleştirilen kare 

biçiminde taş borular ile taşınmaktadır. Duvarın kalınlığı yaklaşık olarak 3 metre, uzunluğu 

ise 175 m.’dir. Arazi koşulları engebeli olduğu için su, ters sifon sistemi kullanılarak 

taşınmıştır. Bu düzende basınçlı su boruları kullanılarak, suyun vadinin bir yakasındaki 

havuzdan diğerine iletilmesi sağlanmaktadır. Yapının üzerinde bulunan taş borulara yüksek 

basınçta zarar görmelerini önlemek amacıyla hafif kavis verilmiş ve üzerlerine delikler 

açılmıştır. Borular birbirlerine kenetlenerek döşenmişlerdir. Birleşim bölgelerinin içi, su 

sızdırmasının önüne geçmek amacıyla kireçtaşı ile sıvanmıştır. Suyun kaynağı, kentin 

yaklaşık olarak 16 km. uzağında bulunan İslamlar köyünden gelmektedir. Taş borularla 

taşınan su Delikkemer’deki su kemerine uzanmakta ve buradan batıya doğru ilerleyerek, 

dağlık bir arazi üzerinden Patara’ya ulaşmaktadır. Kente ulaşana değin aştığı engebeli 

araziden ötürü, su kemeri, mühendislik harikası olarak görülmektedir. MS 68 depreminde 

yıkılan yapı, tekrar edebilecek bir felakette, Patara’da yaşanabilecek su kesintisini önlemek 

amacıyla 3 sıra pişmiş toprak künk ile desteklenmiştir. Yapının batı bölümü sağlamdır. Su 

boruları hala üzerindedir. Diğer yandan, doğu bölümü zaman içerisinde yıkılmış ve onarımı 

özensizce yapılmıştır. Bu bölüme ait su boruları sökülmüş ve muhtemelen başka yapılar için 

kullanılmıştır. Sonraları yapının onarılan bölümü de yıkılmış bu nedenle, kimi zaman birkaç 

metreye varan boşluklar ortaya çıkmıştır
719

. 

  Su kemerinin tarihlemesi, gövdesinde bulunan Yunanca yazıtlı ve aynı bilgiyi veren 

iki adet kireçtaşı blok sayesinde yapılabilmektedir. Yazıta göre, imparator Claudius’un 

propraetor’u Vilius Flaccus kemerin inşasına başlamış, bir sonraki propraetor Eprius 

Marcellus yapıyı bitirmiştir. Su kemeri, MS 68 yılında yaşanan depremden ötürü yıkılmış 
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 Işık 2012, 42-44; Uzunoğlu 2018, 16. 
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fakat imparator Vespasianus, propraetoru Sextus Marcius Priscus aracılığıyla yapıyı 

onartmıştır
720

.   

Yazıt: Kireçtaşından blok taş. 

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλάουιος Οὐεσπασιανὸς Σεβαστὸς (vac) 

τὸ τοῦ ὑδραγωγίου ἀνάλημμα συμπεσὸν σεισμοῖς ἐκ θεμελίων ἀποκατέστησε σὺντοις έπ 

αύτώ τοῖς ἐπ’ αὐτῷ λιθίνοις ἐκ τετραπέδου λίθου σωλῆσι προστεθέντος καὶ ἑτέρου παρὰ 

τοἀνάλημμα θλειμματικοῦ ὑδραγωγίου διὰ τριστίχων σωλήνων ὀστρακίνων παλαιστ- 

αίων ὥστε δυεῖν ὄντων, εἰ θάτερον ἐπισκευῆς δεηθείη, μὴ ἐνποδιζέσθαι τὸν δρόμον 

ἀδιαλείπτου μενούσης τῆς χρήσεως·v ἐπεσκεύασε δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ ὑδραγωγίου 

καὶ τὸ ὕδωρ μετὰ μῆνας λ´ παραπεσεῖν εἰσήγαγεν διὰ Σέξτου Μαρκίου Πρείσκου 

πρεσβευ- 

τοῦ αὐτοῦ ἀντιστρατήγου ἐκ τῶν συντηρηθέντων τῇ πόλει χρημάτ[ω]ν ἀπὸ 

κεφαλαίων καὶ 

τὸ ἔθνος συνήνενκε Ş vac μηδεμιᾶς ΚΑΤΑΝΛΙΑ ἐπιγραφῆς γενομένης, τοῦ ἔργου 

καταρχ- 

θέντος μὲν ὑπὸ Οὐιλίου Φλάκκου πρεσβευτοῦ Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ 

ἀντιστρατήγου 

συντελειωθέντος δὲ καὶ εἰσαχθέντος τοῦ ὕδατος ἐπὶ Ἐπρίου Μαρκέλλου πρεσβευτοῦ 

Κλαυδίου 

Καίσαρος Σεβαστοῦ ἀντιστρατήγου (vac). 

Yazıtın Açıklaması: İmparator Claudius Dönemi’nde yapılan ancak deprem nedeniyle zarar 

gören yapı propraetor S. Marcius Priscus aracılığıyla imparator Vespasianus tarafından 

onarılmıştır.  

Kaynakça: Farrington 1995, 54; Işık 2011 42-44; , İşkan – Işık ve diğ. 2008, 116, SEG LVII, 

603 (No. 1673); Stenton – Coulton 1986, 56-59; Şahin 2007, 103; Uzunoğlu 2018, 16. 
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 İşkan – Işık ve diğ. 2008, 116, SEG LVII, 603 (No. 1673); Stenton – Coulton 1986, 56-59; Şahin 2007, 103. 
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VESPASIANUS 

Kat. No. 5         

Su Yolu ve Su Kemeri, Oinoanda 

Konum: Oinoanda’nın güneyinde bulunan Gök Pınar su kaynağının bulunduğu yerden, 

kentin içine uzanan su yolu.  
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Ölçü: Engebeli arazi ve yoğun ormanlık alandan ötürü kanalın uzunluğu kesin olmamakla 

birlikte 5.8 km. olarak ölçülmüştür. Su kemeri ise, Oinoanda’daki birçok yapı gibi yıkılmıştır. 

Daha sonra onarımı yapılsa da önceki haline ait mimari kalıntılar yok olmuştur. Bu nedenle 3 

m. olan taban genişliği haricinde yapının orijinal boyutuyla ilgili kesin bilgi vermek mümkün 

değildir. 

Yapının Durumu: Ağır hasarlıdır. Kalıntılardan yola çıkılarak, yapının mevcut durumuyla 

ilgili tahmin yürütülmüştür. 

Tarihleme: MS 69-79? 

Tanım: Oinoanda’nın ana su kaynağı kuş uçuşuyla 3.5 km. uzaklıkta bulunan Gök Pınar’dan 

taşınmaktadır. 1981 yılında planlanan yüzey araştırmasında kanalın gerçek uzunluğu 

ölçülmeye çalışılmıştır. Ancak engebeli arazi koşulları ve yoğun ormanlık alan çalışmanın 

istenildiği gibi yapılmasını imkânsızlaştırmış, bu nedenle daha basit bir yüzey araştırmasıyla 

yetinilmiştir. Söz konusu araştırmanın sonucuna göre su yolunun ortalama 5.8 km. olduğu 

görülmüştür
721

.  

 Yüzey araştırmasının önemli bir sonucu, Oinoanda’nın su ihtiyacını çeşitli 

kaynaklardan sağladığını göstermesidir. Buna göre kentin içinde ve dışında yer alan su 

kaynakları ve kuyular gereksinim duyulan suyun bir miktarının karşılıyordu
722

. Fakat suyun 

büyük bölümü kentin güneyinde bulunan Gök Pınar’daki su kaynaklarından geliyordu. Pişmiş 

topraktan yapılan borular ile su engebeli araziyi ters sifon sistemi ile aşarak Gök Pınar’dan 

kente taşınıyor, buradan da taş borulara aktarılıyordu.  

Su yolu, 1.5 – 2 m. genişliğinde bir teras duvarına yaslanmakta ve üzerine kaba işçilik 

ile yapılmış bir duvarla desteklenmekteydi. Yolu oluşturan pişmiş topraktan yapılma su 

borularının hiç biri tam olarak ele geçmemiştir. Ancak kalıntılardan yola çıkan E.C. Stenton 

ve J.J. Coulton her bir su borusunun 14 cm. genişliğinde ve 40 cm. uzunluğunda olabileceğini 
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 Stenton – Coulton 1986, 22. 1974-1982 yılları arasında sürdürülen yüzey araştırması için bkz. Hall 1983, 145 

vd.  
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 Stenton – Coulton 1986, 15-18. 
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belirtmiştir
723
. Su yolunu ilerletmek adına güzergâh üzerinde bulunan kayaların aralıklarla 

oyulduğu tespit edilmiştir
724
. Bu oyukların yalnızca bir boru hattı için yeterli olduğu 

görülmüştür
725
. Stenton ve Coulton, Hellenistik Dönem’de görülen çoklu su boruları yerine 

tek boru kullanılmasını ekonomik nedenlere bağlamışlardır. Hipotezlerini su hattını oluşturan 

güzergâhın, kapsamlı bir mühendislikten kaçınılmasına olanak sağlayacak şekilde seçildiğini 

ve bu nedenle uzayarak hatırı sayılır alan kapladığını belirterek desteklemişlerdir. Gök 

Pınar’dan kente kadar taşınan suyun daha sonra burada bulunan bir basınç tankına aktarıldığı 

düşünülmektedir. Buradan da kentte bulunan iki hamama ve birkaç çeşmeye aktarıldığı 

düşünülmektedir
726

. 

Basınç tankından geriye yalnızca iki adet kesme blok kalmıştır. Bu nedenle, formu ve 

boyutuyla ilgili bilgi vermek mümkün değildir
727
. Fakat basınç tankına gelen suyun, daha 

sonra taş borular vasıtasıyla, su kemerinin üstünden kente taşındığı anlaşılmıştır. 

Kireçtaşından yapılan ve kabaca kare şeklindeki su kanalları 50 ile 65 cm. uzunluğundadır. 

Eni ise 53 cm.’dir. Taş boruların arasında suyun akabileceği 17.5 cm.’lik bir genişlik 

bulunmaktadır. Borular birbirlerine kenetlenerek birleşmektedir
728
. Üzerlerinde basıncı 

azaltmak için açılan delikler bulunmaktadır
729

.  

Pişmiş topraktan üretilen su borularının engebeli araziden geçebilmesi için yapılan su 

kemeri günümüze bir bütün olarak koruna gelmemesine rağmen hakkında ana hatlarıyla ilgili 

bilgi verilebilmektedir. Kemerin taban genişliği 3 metredir. Yapı yıkıldığı için üzerinde 

bulunan kesme blokların bir bölümü yere düşmüştür. Görülebildiği kadarıyla yapının alt 

bölümünde kullanılan kesme blok taşlar ile örülen bedeni düzensizdir. Taşların kenarları 

yontulmamıştır ve üstleri yamuktur. Kemerin üst bölümü ise alta göre daha dardır. Fakat daha 
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 Stenton ve Coulton’un basınç tankının formunu anlamak için yaptığı karşılaştırma önerisi için bkz. Stenton – 

Coulton 1986,  23. 
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büyük ve düzenli kesme taşlar kullanılarak örülmüştür. Taşların yüzeyi düzgünce 

tıraşlanmıştır ve ayakları oluşturan köşeli blok taşlar yapıyı sabit tutma adına son derece 

düzgün kesilmişlerdir. Harç kullanılmamıştır
730

. 

Su kemerinin kuzey yarısında bulunan üst bölümünden geriye bir şey kalmamıştır 

ancak güney bölümündeki kemeri, 6 metrelik açılığı ve 16 metrelik genişliği anlaşılabilecek 

kadar iyi korunmuştur. Güneyde bulunan kemerin alt bölümünün şekilsiz moloz taşlar ve 

devşirme bloklar ile örüldüğü görülmektedir
731
. Bu durum yapının daha önce inşa edildiğini 

fakat ileriki bir tarihte onarıldığını göstermektedir. Yapının onarılmadan önceki haline ait 

mimari kalıntılar ise tamamen yok olmuştur
732

. 

E.C. Coulton ve J.J. Stenton’un 1980’li yıllarda sürdürdükleri yüzey araştırması ve 

elde ettikleri bulgular su yolunu ve kemerini arkeolojik olarak tarihlemeye yetmemiştir. Zaten 

hamam ve su yapılarında kullanılan polygonal örgü tekniği Klasik Dönem’den Roma 

İmparatorluk Devri’ne kadar görüldüğü için tarihleme yapmak son derece güçtür. Yüzey 

araştırması sırasında su yolunu ve kemerini tarihleyebilecek bir yazıta da rastlamamışlardır. 

Bu nedenle araştırma sonuçlarını ve çevre kentlerde bulunan benzer yapıların duvar 

tekniklerini göz önüne alarak su yolunun ve kemerinin Flaviuslar Dönemi’ne ait olabileceği 

önerisinde bulunmuşlardır
733
. Hipotezleri 2016 yılında bölgedeki araştırmacılardan In-Yong 

Song tarafından hamamın yanında bulunan L biçimli yazıtlı kireçtaşı blok sayesinde hem 

doğrulanmış hem de tarihleme aralığı daralmış olabilir. Yazıt sayesinde hamam yapısının MS 

73 yılında kapsamlı bir onarım geçirerek imparator Vespasianus ve oğulları Titus ve 

                                                           
730

 Stenton – Coulton 1986, 26-27. 
731

 Coulton 1983, 8; Stenton – Coulton 1986, 27. 
732

 Stenton – Coulton 1986, 27. 
733

 Stenton – Coulton 1986, 43; However, it is apparent that, in Lycia at least, this style of masonry is no reliable 

criterion for a Hellenistic date, for it continued well into the first century A.D. Fine drafted polygonal masonry 

used, for instance, in the Vespasianic aqueduct at Balboura, and in the baths Simena, dated by an inscription to 

A.D. 80;93 it also occurs in the Delik Kemer aqueduct near Patara which, as we shall see (below p. 57), 

probably belongs Vespasianic rebuilding of the water supply. Polygonal masonry occurs even later the rear wall 

of the Hadrianic granaries at Andriake and Patara, but the Flavian parallels are closer. 
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Domitianus’a ithaf edildiği ortaya çıkmıştır
734
. Su kemerlerinin ve üzerinden geçen kanalların 

temel amacının hamam ve çeşme yapılarına su sağlaması için inşa edildiği veya onarıldığı göz 

önüne alındığında
735
, su yolu ve kemerinin imparator Vespasianus Devri’nde hamam 

yapısıyla birlikte onarılması son derece olası görülmektedir. Hamam yazıtının bulunduğu 

araştırmayı yürüten N.P. Milner, kanal ve kemerin inşa tekniğinin Delikkemer ile benzer 

olduğunu belirtmiş ve söz konusu kemeri inşa eden mühendislerin daha sonra Oinoanda’daki 

su kemerini revize etmiş olabileceğini belirtmiştir
736

.  

Kaynakça: Coulton 1983, 9; Stenton – Coulton 1986, 43; Hall 1983, 147; Milner 2016, 111. 

 

 

 

 

 

 

 

VESPASIANUS           

Kat. No. 6 

Hamam, Oinoanda                  

Konum: Tiyatronun güney doğusunda, Agoranın kuzey doğusunda, kentin merkezinde yer 

almaktadır.  

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yıkılmıştır. 

Tarihleme: MS 73. 

                                                           
734

 Milner 2016, 95-97. 
735

 Farrington 1995, 54. 
736

 Milner 2016, 111. 
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Tanım: Oinoanda’da bulunan yapıların çoğu gibi, MI 1 ismi verilen hamam da yıkılmıştır. 

Yapı, yan yana dizili üç odasıyla sıra tipli hamamlar grubuna girmektedir. Ortadaki mekânda 

kuzey batıya dönük bir apsis yer almaktadır
737
. Bu bölüm en kuzeydeki odaya kare şeklinde 

girintisi olan geniş bir kemer ile bağlandığı için söz konusu kısmın yapının girişi olduğu 

düşünülmektedir. Ortada bulunan mekânın güneydeki bölüm ile de bağlantısı vardır. Buraya 

giriş dar bir açıklıktan yapılmaktadır. Yıkılan hamam yapısı üzerindeki bloklar kaldırılmadığı 

için odaların işlevleri bilinememektedir
738
. Ancak duvarlar ayaktadır ve birbirine sıkıca 

eklemlenmiş büyük ve köşeli bloklarca örülmüştür. Taşlar düzgünce tıraşlanmıştır. 

 Hamam 1983 yılında J.J. Coulton tarafından mimari özellikleri göz önüne alınarak 

Vespasiaus Devri’ne tarihlenmiştir
739
. Nitekim 2011 yılında Agoranın 40 m. kadar uzağında 

ve kuzeydoğu caddesinin güneyinde bulunan L biçimli kireçtaşından bir blok üzerindeki 

Yunanca yazıt Coulton’un tarihleme önerisini doğrular niteliktedir
740
. Blok ağır hasar 

görmüştür ve zaman içerisinde rengi solmuştur. Sağ köşesi kırılmış ve kaybolmuştur. Fakat 

sol köşesi okunaklı olduğu için çeviri önerisi yapılabilmiş ve bu sayede bloğun uzunluğu 

hakkında öngörüde buluna bilinmiştir. Çeviri önerisi sonucunda bloğun koparak kaybolan 

bölümünün, bulunan bölümden daha uzun olduğu ortaya çıkmış ve iki parçanın birleştirildiği 

takdirde 2.8 m. uzunluğunda olabileceği ortaya çıkmıştır. Gördüğü tüm hasara rağmen bloğun 

üzerinde ion düzeninde görülen yivler olduğu ve yazıtın bu yivlerin arasına kazındığı tespit 

edilmiştir
741

.  

Yazıt: Kireçtaşından, L biçimli blok. 

Αὐτοκράτορι Καίσαρι Οὐεσ[πασιανῷ Σεβαστῷ ἀρχιερεῖ μεγίσ] 

τῳ δημαρχικῆς ἐξουσίας [. τὸ αὐτοκράτορι τὸ . . πατρὶ πατρίδος] 

                                                           
737

 Coulton 1983, 8; Farrington 1995, 61; Yegül 2006, 287, dn. 32. 
738

 Coulton 1983, 9. 
739

 Coulton 1983, 8-9. 
740

 Milner 2016, 95-97. 
741

 Milner 2016, 95. 
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ὑπάτῳ τὸ δ´ ἀποδεδειγμέν[ῳ τὸ ε´ τειμητῇ, καὶ Τίτῳ Καίσαρι 

Οὐεσπασιανῷ αὐτοκράτορι τὸ [. ἀρχιερεῖ δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ .] 

ὑπάτῳ το β´ ἀποδεδειγμένῳ τ[ὸ γ´ τειμητῇ, καὶ Καίσαρι Δομιτιανῳ] 

ὑπάτῳ το β, ὁ δῆμος, ἀφιεροῦντ[ος Γναίου Ἀυιδίου Κέλερος Φισκιλίου] 

Φίρμου πρεσβευτοῦ καὶ ἀντιστρ[ατήγου Σεβ(αστοῦ?)], 

[πε]ριλαβόμενος πάσας περισ[τάσεις καὶ ...... ca 11 …… τὸ βαλανεῖον? ἀπο]- 

[κ]ατέστησεν. 

Yazıtın Açıklaması: Oinoanda halk meclisi propraetor G. Avidius Celer Fiscilius Firmus’un 

denetiminde yapıyı onartarak başta imparator Vespasianus olmak üzere Titus ve Domitianus’a 

ithaf etmiştir. 

Kaynakça: Coulton 1983, 8-9; Farrington 1995, 61; Milner 2016, 95-97; Yegül 2006, 287, 

dn. 32. 

 

 

 

VESPASIANUS 

Kat. No. 7 

Hamam, Kadyanda           

Konum: Şehrin merkez caddesinin güneyindedir.  

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Tamamı ortaya çıkarılmamıştır. Üst örtüsü korunagelmemiştir. 

Tarihleme: MS 69-70. 

Tanım: Kadyanda’daki Vespasianus Hamamı yan yana dizilmiş odalarından ötürü sıra tipli 

hamam yapıları grubuna girer. Yapının tamamı ortaya çıkartılmadığı için elimizdeki bilgiler 



228 

 

görünen bölümüyle sınırlıdır. Hamam 8 odadan ve iki evreden oluşmaktadır. İlk 5 odanın 

birinci evreye, geriye kalan 3 odanın ikinci evreye ait olduğu düşünülmektedir.  

Yapıya giriş ilk oda olan apodyterium – frigidarium bölümünden yapılmaktadır. Bu 

odayı sırasıyla tepidarium ve caldarium takip etmektedir. Odalar birbirlerine kapılar ile 

bağlanmaktadır. Caldariumun güneyinde, penceresi bulunan büyük bir apsis bulunmaktadır. 

İçerisinde bulunan mor damarlı gri-beyaz mermer parçalarından, kaplama malzemesinin 

mermer olduğu anlaşılmaktadır. 4. odanın antrenman alanı olduğu düşünülmektedir. Yapı tam 

olarak ortaya çıkartılmadığı için diğer odaların işlevi bilinmemektedir.  

Hamamın ilk evresine ait duvarların güney kısmı haricinde kalanlar, birbirine sıkıca 

eklemlenen kesme bloklarca örülmüştür. Güney duvarı ise kenarları köşeli, ortası oval bloklar 

ile eski yapı malzemelerinin tekrar kullanılmasıyla örülmüştür. Bloklar arasında boşluklar 

olduğu görülmektedir. Duvarların iç yüzeyinin 1. ve 2. odalarda aynı 3. odada farklı olduğu 

göze çarpmaktadır. 1. ve 2. odalar boşluğa yer vermeyecek biçimde kesme bloklarla 

örülmüştür. 3. odadaki bloklar ise gevşektir ve araları muhtemelen ısıyı muhafaza etmek için 

harç ile doldurulmuştur. 2. ve 3. odaların duvarlarında terrakotta çiviler için açılan dübel 

yuvalarına rastlanmıştır. 2. odada yapılan kaçak kazı ile hypokaust sistemine ait kareden 

payandalar ortaya çıkarılmıştır. Yapının ikinci evresinde köşeli bloklar kullanılmaya devam 

edilmiştir ancak bunların arasında geniş boşluklar bulunmaktadır. Bu boşlukların kapatılması 

için yoğun harçlı moloz kullanılmıştır. Geçmişte oluşan yıkıntıların oluşturduğu malzemenin, 

bu evrede tekrar kullanıldığı görülmektedir. 6, 7 ve 8. odalarda, 2. odadan farklı olarak, 

hypokaust sistemine ait yuvarlak payandalar bulunmaktadır
742

.  

Bulunduğu zorlu coğrafya nedeniyle uzak bölgelerden su getiremeyen kent halkı, 

hamama su sağlamak için sarnıçlardan yararlanmak zorunda kalmıştır
743

.  

Hamamın tarihlemesi, kapı lentosunda bulunan Yunanca yazıta göre yapılmıştır
744

.    

                                                           
742

 Farrington 1995, 151-152. Duvar tekniği için bkz. Coşkun 2007, 121. 
743

 Uzunoğlu 2018, 13 (Dn. 22). 
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Yazıt: Kapı lentosu. 

 

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλάυϊος Οὐασπασιανὸς Σεβαστὸς  

κατεσκεύασεν τὸ βαλανεῖον ἐκ τῶν ἀνασ[ω]θέντων χρημάτων ὑπ’ 

αὐτοῦ  

τῇ πόλει.  

 

Yazıtın Açıklaması: İmparator Vespasianus tarafından, kent için ayrılan paralardan 

yaptırılmıştır. 

Kaynakça: Benndorf – Niemann 1884, 142, 143 (No. 122); Coşkun 2007, 121; Fagan 1999, 

329 (No.288); Farrington 1995, 151-152;  IGR III, 194 (No. 507); Magie 1950, 530; Tietz 

2016, 348-349; TAM II.2, 243 (No. 651);Uzunoğlu 2018, 13 dn. 22; Winter 1996, 316 (No. 

22);  Yegül 2006, 34.  

 

VESPASIANUS 

Kat. No. 8           

Hamam, Olympos 

Konum: Kentin güney yakasında, limana yakındır.  

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Üst örtüsü korunagelmemiştir. Duvarları yer yer hasarlı olmakla birlikte 

ayaktadır. 

Tarihleme: MS 69 (Onarım), MS 79 (Yeniden İnşa).  

                                                                                                                                                                                     
744

 IGR III, 194 (No. 507) ; TAM II.2, 243 (No. 651); Winter 1996, 316 (No. 22); Yegül 2006, 34. 
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Tanım: Büyük Hamam olarak bilinen ve yarı simetrik plan tipine sahip olan hamamın önce 

onarımı, on yıl sonra da inşası, içerisinde bulunan iki adet yazıta göre imparator Vespasianus 

Devri’nde yapılmıştır. Duvarları, tuğla ve köşeli blokların molozlu harç ile birlikte 

kullanılmasıyla örülmüştür. Yapının kuzey ve güney cephesinde beşik tonoz ve kubbelerin 

oluşturduğu açıklar görülmektedir. Merkezinde ise pencere ve nişler bulunmaktadır
745

.  

 Hamamın tarihlemesi içerisinde bulunan Yunanca yazıtlara göre yapılmıştır. 

Bunlardan ilki, girişte bulunan ve kireçtaşından yapılan kapı lentosudur. Yazıt silinmeye yüz 

tutmuş olsa da okunaklıdır ve yapının onartıldığından bahsetmektedir. İkinci yazıt, hamamın 

kuzeybatısında bulunan kireçtaşı bir blok üzerinde yer almaktadır. Burada yapının yeniden 

yaptırıldığı bilgisi verilmektedir
746
. Yapıyla ilgili detaylı bilgi, yeterince açığa çıkarılmadığı 

verilememektedir
747

. 

Yazıt 1:  Αὐτοκρατωρ Καῖσαρ Φλάουιος Οὐεσπασιανὸς Σεβαστὸς 

vac. ἐπιφανὴς θεὸς vac. 

Γῆς καὶ θαλάσσης, ἐπεσσκεύασεν τὸ βαλανεῖον διὰ τῆς 

Σέξστου Μάρκιου Πρεῖσκου πρεσβευτοῦ ἰδίου ἀντιστρατή - 

γου προνοίας vac. 

Yazıt 2:  [Αὐτοκράτωρ Καῖσ]αρ Οὐεσπασιανὸς Σεβαστὸ[ς] 

    [δίκ]αιος [κύρι]ος γῆς καὶ θαλάσσης vac. 

[δ]ιὰ τῆς [Τίτου Αὐρ]ηλίου Κυήτου πρεσβευτοῦ 

    ἰδίου καὶ ἀντιστρατήγου προνοίας vac. 

  ἐκ θεμελίων τὸ βαλλανεῖον vac. 

                                                           
745

 Parman ve diğ. 2006, 96; Uçkan 2016, 278. 
746

 Adak – Tüner 2004, 59; İplikçioğlu 2006, 77. 
747

 2 Temmuz 2020 tarihinde Olympos Kazısı Başkanı Prof Dr. Bedia Yelda Uçkan’ın verdiği izin doğrultusunda 

hamam yapısı yerinde incelenmiştir. Hamamın içi ve etrafı yer yer birkaç metreye ulaşan sarmaşıklar ve ağaçlar 

ile çevrelenmiştir. Yapının zemini su dolmuştur. Mevcut koşullarda hamamda ne kazı çalışması yapılması ne de 

yapıyla ilgili detaylı bir anlatım yapmak mümkün değildir. Kazı başkan yardımcısı Doç Dr. Gökçen Kurtuluş 

Öztaşkın, Vespasianus Hamamı’nın kazı ekibinin çalışma programında olmadığını belirtmiştir.   
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Yazıtın Açıklaması: 1. İmparator Vespasianus bu yapıyı propreator’u S. Marcius Priscus 

aracılığıyla onartmıştır. 

2. İmparator Vespasianus bu yapıyı propraetoru Titus Aurelius Quietus aracılığıyla 

temelinden (yeniden) yaptırmıştır. 

Kaynakça: Adak – Tüner 2004, 59; İplikçioğlu 2005, 220; İplikçioğlu 2006, 77; Parman ve 

diğ. 2006, 96; Şahin 2008, 6, dn. 17; Uçkan ve diğ 2008, 381; Uçkan 2016, 278; Uzunoğlu 

2018, 335-336 (No. 194). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESPASIANUS 

Kat. No. 9 

Hamam, Patara (Nero – Vespasianus Hamamı) 

Konum: Ana caddenin son bulduğu Agora kapısının doğusundadır.  

Ölçü: 38x27 m. 

Yapının Durumu: Güney duvarı ve üst örtüsü haricinde sağlamdır. 

Tarihleme: MS 69-70. 
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Tanım: Nero – Vespasianus Hamamı, Patara’da bulunan 4 hamam içerisinde en büyük 

olanıdır. Yaklaşık 1000 m
2
lik bir alanı bir alanı kaplamaktadır. Orijinal yapı sıra halinde dizili 

iki odadan oluşmaktadır. Bunlar 2. ve 3. odalardır
748
. Birinci oda eklenmeden önce ikinci oda 

apodyterium – frigidarium olarak kullanılmaktadır. Fakat Vespasianus Devri’nde bu işlevi 

yapıya eklenen birinci oda devralmıştır. İkinci oda ise, tepidariuma dönüştürülmüştür. Yapıya 

birinci odanın eklenmesiyle ortaya sıralı halde dizili ve birbirine kapılarla bağlantılı üç odalı 

bir yapı çıkmaktadır. Hamamın güney ve doğu duvarları geç dönem surları ile birleşmiştir. 

Yapının dış duvarlarında iri ve düzgün kesme taşlar birbirlerine eklemlenirken, iç duvarlar 

harçlı moloz ile sıvanmıştır. Benzer biçimde tonozlarında da tuğla ve harçlı moloz taşın 

kullanıldığı görülmektedir. 

Hamama giriş sonradan eklenen frigidarium bölümünden yapılmaktadır. 20x9 m. 

boyutlarında, dikdörtgen planlı ve üstü beşik tonoz ile örtülü bir odadır. Kuzeyinde ve yüksek 

bir alanda iki adet dikdörtgen pencere açıklığı bulunmaktadır. Pencerelerin altında ve zeminin 

50 cm. kadar yukarısında araları 12 ile 15 cm. arasında değişen 5 adet delik bulunmaktadır. 

Bunların içinden olasılıkla yapıya su taşıyan borular geçmektedir. Odanın doğu duvarında, bir 

tanesi tamamen örülerek kapatılmış üç adet kapı yer almaktadır. Açıkta kalan iki kapının 

yanında birer adet niş bulunmaktadır. Bu iki kapıdan güneyde kalanın, güneyinde ve 

yüksekte, iki niş daha bulunmaktadır. Altlarında, dikdörtgen formunda çerçevelenmiş iki alan 

yer almaktadır. Çerçevelerin içerisinde yazıt olabileceği düşünülmekte ve buna uygun olarak 

nişlerinde heykeller için tasarlandığı düşünülmektedir. Odanın batı duvarında, sonradan 

açıldığı belli olan iki niş daha yer almaktadır. Bunların boyutları farklıdır. Duvarın güney 

kısmında kalan niş diğerine göre daha büyüktür. Bu nişe duvarın oyulması ile su girişi 

sağlanmıştır. Benzer bir düzenlemenin küçük nişte de kullanıldığı görülmüştür.  

                                                           
748

 M. Koçak ve S. Erkoç 2016 yılında, Nero – Vespasianus Hamamında detaylı bir gözlem yapmış ve yaptıkları 

ilk değerlendirmede, hamamda imparator Nero Devri öncesine ait bir mekân tespit ettiklerini belirtmişlerdir. Bu 

mekân, caldariumun (3 no’lu oda) güneyindeki tonozlu/kemerli bölümdür ve yapının kronolojisinde henüz 

hiçbir yere oturtulamamıştır. Mekânın ne olduğunun anlaşılması amacıyla 2017 yılında hamamda, kazı 

çalışmalarına başlanmıştır . Detaylı bilgi için bkz. Koçak – Erkoç 2016, 499-502. 
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Frigidariumdan sonra, tepidarium gelmektedir. 18x7.5 m. ölçülerinde ve dikdörtgen 

planlıdır. Beşik tonoz ile örtülüdür. Bu odaya geçiş, birisinin üzerinde yazıt bulunan ve diğeri 

yıkılmış olan iki kapıdan yapılmaktadır. Yazıtın üzerindeki kaplama levhasında deliklerin 

olduğu tespit edilmiştir. Bu delikler yazıtın üzerinin kapatıldığının göstergesidir. Tepidariuma 

girişin yapıldığı iki kapının kuzeyinde ise üçüncü bir kapı bulunmaktadır. Fakat bu kapının 

üzeri örülerek kapatılmıştır. Kuzey duvarını dört metre derinlikte bir apsis oluşturmaktadır. 

Güney duvarının ortasında iki metrelik bir açıklık ve önünde yıkıntılar bulunmaktadır. 

Yıkıntıların içerisinde kapı lentosu olabilecek uzunca bir blok tespit edilmiştir. Odanın kazısı 

bitirilmediği için söz konusu açıklığın ne olduğu henüz bilinememektedir. Tepidariumun 

özellikle batı duvarı olmak üzere, tüm duvarlarında delikler görülmektedir. Odanın içerisinde 

yeşil ve kırmızı gibi çeşitli renklerde mermer kaplama levha parçaları tespit edilmiştir.  

Hamamın üçüncü odası caldariumdur. Girişi tepidariumun doğu duvarının kuzeyinde 

kalan kapıdan yapılmaktadır. 21.5x9.5 m. boyutlarında dikdörtgen planlıdır. Üzeri beşik tonoz 

ile örtülüdür. Güneyinde yapıya sonradan eklendiği anlaşılan 3x7 m. boyutunda bir uzantı 

bulunmaktadır. Odanın kuzey bölümü, yapıya sonradan eklenmiştir. Duvarlarında 

ışıklandırma amacıyla pencereler bulunmaktadır
749

.  

Hamamın tarihlemesi tepidariuma geçişin olduğu kapının, lentosu üzerinde bulunan 

yazıta göre yapılmıştır. Yazıtın üzerinde çeşitli boyutlarda birçok delik bulunmaktadır ve 2.-5. 

satırları kazınmıştır. İlk satırında imparator Vespasianus’un ismi bulunmaktadır. S. Şahin, 

buna dayanarak hamamın Vespasianus Devri’nde yapıldığını savunmaktadır
750
. Diğer yandan, 

İşkan – Işık – W. Eck ve H. Engelmann, yapı yazıtının kazınan bölümlerinde imparator 

Nero’nun isminin bulunduğunu ancak damnatio memoriae kararından sonra isminin 

silindiğini ve yerine Vespasianus’un adının yazıldığını düşünmektedir. Bu nedenle hamam 
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yapısı literatürde Nero – Vespasianus Hamamı olarak geçmekte ve üzerindeki yazıt, iki farklı 

biçimde yorumlanmaktadır
751

. 

Yazıt: 1. S. Şahin’in yorumu: 

 

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλάο[υϊ]ος Οὐεσπασι[αν]ὸς 

 Σεβαστὸς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τὸ βαλανεῖον κατεσκεύασεν 

 ἐκ] ϑεμελ[ί]ων σὺν τοῖς ἐν αὐτῶ προσκοσμήμασιν καὶ ταῖς 

 κολυμβήθραις διὰ Σέξτου Μαρκίου Πρε[ί]σκου πρεσβευτοῦ 

                        αὐτ]οῦ ἀντιστρατήγου, [ἐ]κ τῶν συν[τ]η[ρ]ηθέντων χρημάτων ἐκ 

[τε τ]οῦ ἔθνους (δηναρίων) … καὶ τῶν ἀπὸ τῆς Παταρέων πόλεως 

  συντελειώσαντος καὶ ἀφιερώσαντος τὰ ἔργα.  

2. W. Eck’in yorumu: 

[[ [Νέρων Κλαύδιος θεοῦ Κλαυδίου υἱός, Τιβερίου Καίσα- 

   ρος Σεβαστοῦ καὶ Γερμανικοῦ Καίσαρος ἔκγονος, θεοῦ 

Σεβαστοῦ ἀπόγονος, Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικὸς ἀρχι-  

   ερεὺς μέ]γιστος, δημαρχικῆς ἐξουςίας [τὸ ι]α´, [ὕ]πατος [τὸ δ´, αὐτο-] 

[κρά]τω[ρ τὸ --, πατὴρ] πατρίδος ]] τὸ βαλανεῖον κατεσκεύασεν 

ἐκ θεμελ[ί]ων σὺν τοῖς ἐν αὐτῷ προσκοσμήμασιν καὶ ταῖς 

[κο]λυμβήθ[ρ]αις διὰ Σέξτου Μαρκίου Πρείσκου πρεσβευτοῦ 

  [αὐτ]οῦ ἀντιστρ ατήγου ἐκ τῶν συντηρηθέντων χρημάτων ἔκ  

   [τε τ]οῦ ἔθνους * vac. καὶ τῶν ἀπὸ τῆς Παταρέων πόλεος 

vac. συντελειώσαντος καὶ ἀφιερώσαντος τὰ ἔργα. vac. 
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Yazıtın Açıklaması: 1. Şahin’in yorumu: İmparator Vespasianus bu yapıyı Patara halkından 

toplanan paralar ile propraetor’u S. Marcius Priscus aracılığıyla yaptırmıştır.  

2. Eck’in yorumu: İmparator Nero bu yapıyı Patara halkından toplanan paralar ile 

propraetor’u S. Marcius Priscus aracılığıyla yaptırmıştır. 

Kaynakça: Fagan 1999, 329 (No. 288); Farrington 1995, 73; Hicks 1889, 82 (No. 36); IGR 

III, 238 (No. 659); Işık 2011, 48; İşkan – Işık ve diğ. 2008, 108; Koçak – Erkoç 2016; 493-

499; SEG 57, 600-601 (No. 1671); Şahin 2009, 333-336; TAM II.2, 148 (No. 396); Uzunoğlu 

2018, 102-103; Winter 1996 (No. 21); Yegül 2006, 264.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VESPASIANUS 

Kat. No. 10         

Hamam, Perge 

Konum: İki kuleli ve güneyde bulunan kent kapısının güney batısında, Hellenistik sur 

hattının güneyinde yer almaktadır. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir.  

Yapının Durumu: Üst örtüsü hariç, önemli ölçüde korunagelmiştir.  
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Tarihleme: MS 69-79. 

Tanım: Perge’nin iki büyük hamamından biri olan Güney Hamam, kuzeydoğu-güneybatı 

yönünde yan yana sıralanan odalardan oluşmaktadır. Ancak odalar aynı düzlem üzerinde yer 

almazlar. Dizilimleri asimetriktir. Bu durum kullanım zorluğuna neden olmaktadır. Sorunu 

çözmek için yapıya, IX adı verilen bir mekân eklenmiştir. Bu nedenle yapı, halka tipli 

hamamlar grubuna girmektedir.   

Yapıya giriş,  Severuslar Devri’nde yapılan propylondan önce, kuzey duvarında 

bulunan kemerli ve anıtsal bir kapıya sahip olmasından ötürü frigidarium bölümünden (III 

numaralı oda) olmalıdır. Frigidarium IV numaralı odanın (natatio) batısında yer almaktadır 

ve bu odaya palaestranın güney batısından, üç basamaklı bir geçitle girilmektedir. Bunun 

dışında, kuzey duvarında yer alan kapı ile VIII numaralı odaya (basilica thermarum 

(mouseion?)) ve batı geçidinden II numaralı odaya (tepidarium) geçiş sağlanabilmektedir
752

. 

Duvarları tonoz ayaklarına kadar koruna gelen odanın boyutları 35.33x12 m. ölçülerinde ve 

dikdörtgen planlıdır. Odanın güneyi apsis şeklinde sonlanmakta ve bu bölümün duvarları 

haricinde kalan kısmı, tonoz ayaklarına kadar iyi koruna gelmiş durumdadır. Duvarlar, apsis 

hariç düzenli ve büyük konglomera bloklardan örülmüştür. Apsis ise sonradan eklenmiştir ve 

küçük moloz taş ve tuğlalar olmak üzere düzensiz biçimde örülmüştür. Odanın duvarlarının 

günümüze kadar iyi koruna gelmiş olması ve tonoz ayaklarının varlığı, apsise kadar olan 

bölümün tonozla örtüldüğüne işaret etmektedir
753

. Apsisli duvarın doğu ve batı bölümlerinde 

IV numaralı odaya (natatio) benzer olarak niş sırası bulunmaktadır. Nişlerin önlerinde ve 

ortalarında yer alan payeler sütun mimarisiyle çörtenleri taşımaktadır. Apsisin cephesini 

oluşturan sütun mimarisi ise yıkılmıştır
754

.  
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Frigidariumun güney bölümünde 13.70 m. uzunluğunda, 10.10 m. genişliğinde ve 

1.40 m. derinliğinde bir havuz yer almaktadır. Havuza girmeden önce ayak yıkamak için 

yapılan, 0.65 m. genişliğinde, 0.25 m. eninde ve 0.10 m. derinliğinde bir kanal bulunmaktadır. 

Bu kanal, kuzey kenarı boyunca uzanmaktadır. Kanalın içinden geçen su, kuzeyde yer alan 

nişin yanında bulunan küçük bir haznede toplanarak mekânın dışına akmaktadır. Havuza 

girmek isteyenler için, kuzeydoğu ve kuzeybatıda yer alan beş basamaklı iki adet merdiven 

bulunmaktadır. Merdivenlerin arasında, kuzey duvarı boyunca bir seki uzanmaktadır. 

Havuzun tabanı mermer levhalarla kaplıdır
755

.  

Mekânın zemini günümüze değin koruna gelmiştir. Yerler, beyaz ve koyu renklerde 

geometrik motifli opus sectile ile döşenmiştir
756

. 

Frigidariumun batısında II numaralı oda (tepidarium) yer almaktadır. Dikdörtgen 

planlı odanın genişliği 29,60x11,60 m.’dir. Duvarları, tonoz ayaklarına kadar yüksekliklerini 

korumuşlardır. Duvarın doğu ve batı bölümlerinde büyük kesme blok taşlar kullanılmışken, 

kuzey ve güney duvarlarında tuğla ve küçük taş parçalarının kullanıldığı görülmektedir. Bu 

doğrultuda, kuzey ve güney duvarlarının sonradan eklendiği veya esaslı bir tamir geçirdiği 

düşünülmektedir
757

.   

Tepidariumun kuzeyinde kemerli bir geçit bulunmaktadır. Bu geçit IX numaralı odaya 

(aleipterion? lakonikum?) açılmaktadır. Batı duvarında ise düz lentolu iki adet kapı ile 1 

numaralı odaya (caldarium) geçilmektedir. Odanın güneyinde, üzerleri düz hatıllı ve söveleri 

konsolla biten üç büyük pencere bulunmaktadır
758
. Kazı çalışmaları sırasında aynı yerde, 

odayı enlemesine sınırlandıran bir havuza rastlanmıştır
759

.  
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Odanın tabanı, kuzey ve batı duvarları önünde kısmen sağlam kalmıştır. Zeminin 

altında, döşemenin tahrip olduğu yerlerde, hypokaust sistemine ait tuğlalar ve aralarındaki 

harç tabakası görülebilmektedir. Sistemin, IX numaralı odaya odaya doğru devam ettiği 

saptanmıştır
760

.  

Tepidariumun batısında I numaralı oda yer almaktadır. Gerek hamam içindeki konumu 

gerek büyük kemerlerle açık olması ve iki adet hypokaust sistemine rastlanması bu bölümün 

caldarium olduğunu göstermektedir
761
. Dikdörtgen planlı odanın genişliği 25.50x13.50 

m.’dir. Duvarları iyi korunagelmiştir. Batı duvarı dışında üç kemerli bir apsisi 

bulunmaktadır
762

. Apsisin içinde büyük taş bloklarla örülmüş, yarım daire biçiminde bir havuz 

meydana çıkarılmıştır. Havuz iki yandan duvar kalınlığını da içine alarak at nalı şeklinde bir 

plan göstermektedir
763
. A. Özdizbay bu havuzun alveus olabileceğini belirtmiştir

764
. Apsis 

duvarını içeriden 20 cm. kalınlığında bir kanal kuşatmaktadır. Bunun önünde ve ortasında, 

muhtemelen külhan ile bağlantılı büyükçe bir menfez bulunmaktadır. Odanın güney 

duvarında ise üç kemerli bir pencere yer almaktadır. Diğer yandan batı duvarında, ortasında 

büyük iki yanında daha küçük kemerli üç hücre bulunmaktadır. Bunların küvet ya da alveus 

olduğu düşünülmektedir
765

.  

Caldariumun güneydoğusunda zeminin çökmüş olması hypokaust sisteminin 

izlenebilmesine olanak sağlamıştır. 1.75 m. yüksekliğinde olan sistemin tuğladan yapılmış 

taban döşemesi, tuğla kemer ayakları ve kemerleri kısmen korunagelmiştir. Odanın 

güneydoğu girişinde ikinci bir hypokaust sistemine rastlanmaktadır
766

.  
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Yapının İkinci girişi Severuslar Devri’nde VI numaralı mekânın (palaestra) 

doğusunda inşa edilen anıtsal propylondan yapılmaktaydı
767

. Propylondan girişin sağlandığı 

ilk bölüm dört tarafı portikolar ile çevrili ve dikdörtgen planlı bir avludur. 46 m. uzunluğunda 

ve 35 m. genişliğindedir. Kuzey ve doğu portikleri birer duvarla sınırlanan bölümün, batı ve 

güney revakları, hamamın diğer bölümleriyle sınırlanmıştır. Avlunun etrafını çeviren galeride, 

kireçtaşından alçak postamentlerin üzerine oturtulmuş korinth başlıklı granit sütunlar yer 

almaktadır. Sütunların kaideleri mermerdir. Ancak bu sütunlardan geriye, geç dönemde başka 

bir alanda değerlendirilmek üzere alındığı için hemen hemen hiç bir şey kalmamıştır
768

. 

Palaestranın güney portiği IV ve V numaralı odalara açılırken, batı portiği III 

numaralı odaya açılmaktadır. Doğudaki portiko, kuzeyde Hellenistik Dönem’e ait yuvarlak 

kulelerle bitişiktir. Doğudaki portikonun güneyi ise F2 (Septimius Severus Çeşmesi) 

çeşmesinin arkasındaki geçide açılmaktadır
769

. Kuzey portikosu, diğerlerine göre daha geniş 

olmakla birlikte duvarla sınırlanmaktadır. H. Abbasoğlu bu duvarın, Hellenistik Çağ’a ait 

yuvarlak kulelerin batıya doğru uzanan sur duvarları olabileceğini belirtmiştir. Bu duvar 

büyük konglomera bloklardan yapılmıştır. Önünde, alanın kuzeybatısına doğru, blok taşlardan 

üç kaide bulunmuştur. Benzer bir kaiden bir tane de batı portikonun VII numaralı mekâna 

açılan sütun dizisinin, kuzeyden üçüncü sütunu önünde de bulunmuştur. Kaideler mermer ile 

kaplanmıştır. Arkeolojik kazılarda, bu kaidelerin diplerinde biri Traianus olmak üzere iki 

imparator ve bir genç erkek heykeli bulunmuştur. 42 parça halinde ele geçen Traianus heykeli 

2.5 m.’ye yaklaşan boyu ve sağında Dacia eyaletini betimler vaziyette diz çöken insan figürü 

ile tasvir edilmiştir. İmparatorun üzerinde kabartmalı bir zırh bulunmaktadır. Diğer iki 

imparator heykeli de normalden büyük olarak tasvir edilmişlerdir. J. İnan ve H. Abbasoğlu 

tüm bu kanıtlardan hareketle kuzey portikonun “İmparatorluk Salonu” olabileceğini 
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belirtmişlerdir
770
. İmparator heykelleri dışında, Diskobolos, çıplak bir erkek heykeli 

(Hermes/Apollon?), Farnase tipinde devasa boyutta Herakles heykeline ait parçalar, bir erkek 

heykeline ait parçalar ve sandal bağlayan Hermes heykeli bulunmuştur
771

. 

 Palaestranın güneydoğusunda 10.20x15.50 m. boyutlarında ve kare planlı V numaralı 

oda (apodyterion) bulunmaktadır. Bu mekân kaideleri birbirinden farklı ve ion düzeninde dört 

sütun ile palaestranın güneyine açılmaktadır. H. Abbasoğlu bu farklılığı, devşirme malzeme 

kullanımına bağlamaktadır
772
. Odanın doğusunda 1.15 m. genişliğinde bir kapı 

bulunmaktadır. Bu kapı F2 çeşmesinin arkasındaki mekâna, güney duvarında 1.56 m. 

genişliğinde bir başka kapıyla dışarı açılmaktadır.  

 Doğu ve batı duvarlarında derinliği 1.23 m. olan üçer adet niş bulunmaktadır. Nişlerin 

kemerleri tuğla ve harç ile yapılmıştır. Ayaklarının altında temel yoktur. Çeşitli taşlar dolgu 

malzemesi olarak kullanılmıştır. Odanın duvarlarında saptanan delikler, erken evrede 

duvarların mermer ile kaplandığını göstermektedir. Daha sonra bu kaplamanın değiştiği, 

duvarda bulunan ve F2 çeşmesi arkasında yer alan mekânda da görülen freskli sıva izlerinden 

anlaşılmaktadır. Odanın zemininde ikinci evreye ait olduğu anlaşılan ver yer yer görünen 

kaba mozaiğe rastlanmıştır. Odanın tam ortasında derinliği 1.05 m. ve iç çapı 1.60 m. olan 

sekizgen bir havuz bulunmuştur. Havuzun duvarları 30 cm. kalınlığında tuğla ile örülmüştür. 

İçi yeşil damarlı, dışı beyaz mermer ile kaplanmıştır. Zeminin ortasında, su künkleri ve 

dışında tahliye deliği bulunmaktadır. Su, F2 çeşmesinin arkasından künklerle havuza 

taşınmakta ve fıskiye şeklinde ortadan fışkırarak havuzu doldurmaktaydı. Daha sonra 

havuzun kenarlarındaki kanala ulaşarak tahliye deliğinden akmaktaydı
773

.  
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 V numaralı odanın işlevi kesinlik kazanmamakla birlikte, A. Özdizbay her iki 

duvarında bulunan karşılıklı nişleri ve odanın planını göz önüne alarak mekânın apodyterion 

olabileceğini belirtmiştir
774

.  

 Palaestranın güneyinde ve V numaralı odanın batısında IV numaralı oda (natatio) yer 

almaktadır. Düzgün kesilmiş konglomera bloklardan oluşan duvarları günümüze oldukça iyi 

durumda korunagelmiştir. Bu mekân, palaestranın güney portiğine dört tam iki yarım sütunla 

açılmaktadır. Söz konusu sütunlara ait kaideler, in situ olarak bulunmuşlardır. Sütun 

başlıklarının hangi tipte oldukları bilinmemekle beraber, H. Abbasoğlu V numaralı odada 

bulunan ion düzenli sütun düzeninden yola çıkarak, IV numaralı odadakilerin de benzer bir 

uyum içerisinde olabileceğini belirtmiştir
775
. Odanın güneyi apsis ile sonlanmaktadır. Apsisin 

içinde doğuda dört ve batıda üç olmak üzere yedi adet niş bulunmaktadır. Batı duvarında 

bulunan dördüncü nişin yerine mekânın dışına açılan bir kapı yapılmıştır. Her iki duvardaki 

ilk nişler yuvarlak, diğerleri dikdörtgen planlıdır
776
. Nişlerin ortalarında ve yanlarında in situ 

halde ve duvara bitişik payeler saptanmıştır
777
. Ortada yer alanlar çörtenleri taşırken, 

kenardakiler mekânın fasadını oluşturan sütun mimarisini taşımaktadır. Payeler 1.5 m. 

yüksekliktedir. Yeşil, koyu mavi ve sarı hareli mermer levhalarla kaplıdır. Payelerin 

hizalarına kadar, nişlerin içleri ve tüm duvar aynı cins mermer levhalar ile kaplıdır. Bu 

levhaları kireç taşından profilli silmeler sınırlandırmıştır. Nişlerin aralarında ve payelerin 

üzerinde attik-ion düzende sütun başlıkları yer almaktadır. Söz konusu sütunların üzerinde 

araları boncuk dizisi ile ayrılmış üç fascia’lı bir arşitrav vardır. Arşitrav üzerinde, onunla aynı 

blokta bulunan kıvrım dal bezemeli bir saçaklık bulunmaktadır. Arşitravın tacı ion kymationu 

ve düz bir bant ile sonlanmaktadır. Geison, diş kesimi motifi, düz silmeler ve stilize palmet 
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motifi ile son bulmaktadır. Arşitrav ve saçaklık mermere yakın kalitede, iyi cins kireç 

taşından yapılmıştır
778

.   

 IV numaralı odanın ortasında 10.70 m. genişliğinde, 16.75 m. uzunluğunda ve 1.50 m. 

derinliğinde bir havuz bulunmaktadır. Havuza, kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinden beşer 

basamaklı merdivenle inilmekteydi. Havuzun içi ve tabanı kireçtaşından yapılmıştır. 

Kuzeydoğu köşesinde 19.5 cm. çapında bir boşaltma deliği bulunmaktadır
779

. Havuzun 

tabanında yapılan kazılarda, son derece kaliteli işçilik sergileyen heykeller gün ışığına 

çıkartılmıştır. Bunlar Herakles başı, iki adet Nemesis heykeli, Asklepios, Harpokrates, 

Artemis, bir adet rahibe heykeli ve bir kadına ait portre heykelidir
780

.  

 Havuzun tabanında saptanan heykeller beraberinde, konumlarının neresi olduğu 

sorusunu getirmektedir. Normal koşullarda akla gelen ilk cevap nişlerin içi olacaktır. Fakat 

nişlerin içinde payeler ve çörtenler olduğu için heykellerin sığacağı bir alan bulunmamaktadır. 

Bu nedenle mekânın iki evreli olabileceği düşünülmektedir
781
. Birinci safhada söz konusu 

mekânın, hamamın I, II ve III numaralı odaları ile aynı zaman diliminde inşa edilmiş 

olabileceği düşünülmektedir. H. Abbasoğlu, I. evrede havuzun olmadığını ve odanın bir 

eksedra, bir imparator salonu olabileceğini hatta palaestranın kuzeybatı köşesinde bulunan 

imparator heykellerinin diğer heykellerle birlikte bu odada sergilenmiş olabileceği 

varsayımını yapmıştır
782
. Yine Abbasoğlu ilk evrede havuzun olmadığını ancak nişlerin 

olduğunu, fakat nişlerin ortasında çörtenleri taşıyan payeler olmadığını belirtmiştir. Bu 

durumda, çörtenlerde yoktu. Dolayısıyla, nişlerin içindeki alan heykeller için yeterliydi
783

. 

Abbasoğlu, payeler ve onu taşıyan çörtenler eklendikten sonra heykellerin havuz kenarındaki 
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uygun yerlere ve öndeki sütunlar arasına yerleştirilmiş olabileceğini belirtmekle beraber, 

gerçek konumlarının hala bilinmediğini belirtmiştir
784

.  

IV numaralı mekânın ikinci evrede natatioya dönüştürüldüğü ve buradaki imparator 

heykellerinin palaestraya taşındığı düşünülmektedir. Bu düşünce III, IV ve V numaralı 

odalara dağılmış halde bulunan ve üç parça olan bir mermer kaplama levha üzerindeki yazıt 

ile desteklenmektedir. Söz konusu yazıta göre, natatio, MS 200 civarlarında, dönemin 

konsülü Tiberius Claudius Vibianus Tertullus tarafından yaptırılmıştır
785

.   

Hamam yapısına ait bir başka mekân, frigidariumun kuzeyinde, VIII ve IX numaralı 

odaların doğusunda ve VI numaralı odanın (palaestra) batısında yer alan VII numaralı odadır 

(Basilica Thermarum (Mouseion?)). Dikdörtgen planlı bölüm 46.80x13.40 m. ölçülerindedir. 

Duvarları frigidarium, tepidarium ve caldariumun aksine iyi korunamamış ve başta kuzey 

duvarı olmak üzere zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır
786
. Hamamın ortasında 

konumlandığı için çeşitli odalarla bağlantısı vardır. Doğusunda dokuz sütun bulunmakta ve bu 

kısım palaestranın kuzey ve batı portiklerine açılmaktadır. Sütunlar in situ halde 

bulunmalarına karşın ağır hasar görmüştür. Buna rağmen, başlıkların korinth düzeninde 

olduğu saptanabilmiştir
787
. VII numaralı oda batısında VIII ve IX numaralı odalara bağlanır. 

VIII numaralı oda ile bağlandığı duvar geç dönemde yapılmıştır. Güneyinde ise frigidariuma 

anıtsal bir kapı ile bağlanmaktadır. Kuzeyinde açıldığı bir yer yoktur. Bunun yerine apsis ile 

kapanır. Apsisin içinde VIII numaralı oda ile bağlantının sağlandığı geç dönem duvarı 

boyunca mermer kaplamalı bir sekiye rastlanmıştır. Yüksekliği 0.371 m., genişliği 0.535 m. 

olan sekinin oturmak için yapıldığı düşünülmektedir
788

.  
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Odanın tabanı mozaik ile kaplıdır. Bu alan geç dönemde bazı değişikliklere uğramış 

olsa da, kazılar esnasında bulunan yüksek kalitede heykeller, duvar kaplama bezemeleri, 

yazıtlar, bezemeli kaide ve sunaklar, mekânın ihtişamlı olduğunu göstermektedir
789

. A. 

Özdizbay, Küçük Asia’daki hamam-gymnasium yapılarını inceleyerek, bu bölümün Basilica 

Thermarum ya da Ambulakrum olabileceğini belirtmiştir
790

. 

VII numaralı odanın batısında, tüm hamamın ise en kuzeyinde yer alan bir diğer 

mekân VIII numaralı bölümdür. Bu odaya geçiş VII ve IX numaralı odalardan 

sağlanmaktadır. Mekân tümüyle kent surlarının içinde kaldığından, H. Abbasoğlu buranın 

başta hamamdan ayrı inşa edildiğini ancak zamanla genişleyen yapıyla bütünleştirildiğini ileri 

sürmüştür
791
. VIII numaralı oda dikdörtgen planlıdır. Kuzey ve batı duvarları korunagelse de, 

güney duvarı hemen hemen yıkılmış durumdadır.  Kuzey duvarında, üzeri kemerli iki niş 

vardır. Doğuda kalan nişin içerisinde, VII numaralı odadan gelen oturma sekisi devam 

etmektedir. Batıdaki nişin içerisinde ise 70 cm. derinliğinde bir havuz bulunmaktadır
792

. 

Odanın batı duvarının önünde, duvar boyunca uzanan bir başka havuz daha vardır. Bu havuz 

diğerine göre daha büyük ve derindir. Beş basamakla içine inilmektedir ve 1.45 m. 

derinliktedir. Tabanı mermer kaplıdır. Yapım aşamasında kullanılan devşirme malzemeden 

ötürü geç dönemde yapıldığı düşünülmektedir
793

. 

Mekânın güney duvarında niş düzeni bulunmaktadır. Bunlardan orta ve batıdakinin 

içinde bulunan geçitler daha sonra kapatılmıştır. VII numaralı odada başlayan oturma sırası 

bu duvarda da devam etmektedir
794

. 

Odanın tabanı mermer ile kaplanmıştır. Bu levhalar içerisinde yeşil, siyah ve beyazın 

bulunduğu çeşitli renklere sahiptirler. Ayrıca, tamir malzemesi olarak üzerinde yazıtların 

                                                           
789

 Abbasoğlu 1983, 105. 
790

 Özdizbay 2008, 65; Küçük Asia’daki basilica thermarum örnekleri için bkz. Özdizbay 2008, 66, dn. 128. 
791

 Abbasoğlu 1983, 107. 
792

 Özdizbay 2008,  66. 
793

 Abbasoğlu 1983, 106; Özdizbay 2008, 66. 
794

 Abbasoğlu 1983, 106. 



245 

 

bulunduğu devşirme mermer levhalar mevcuttur
795
. Bunlar düzensizce yerleştirilmişlerdir

796
. 

Kazılar sırasında ortaya çıkartılan zengin mimari parçalar yanında, çok sayıda heykel de 

bulunmuştur. Bunlar arasında 11 tanesinin plinth, destek ve bir tanesinin elinde tuttuğu kalkan 

üzerinde Claudius Piso tarafından adandığını belirten yazıtlar bulunmaktadır
797

. Bu nedenle 

mekâna Claudius Piso Galerisi ismi verilmiştir
798
. Piso’nun kim olduğu bilinmemekle birlikte, 

heykeller üzerinde yapılan analiz ve yazı karakteri, bu kişinin MS 2. yüzyılda yaşamış 

olduğunu göstermektedir
799

.   

VIII numaralı odanın işlevi kesinlik kazanmamıştır. Ancak içerisinde ısıtma sistemi 

bulunmamasından hareketle H. Abbasoğlu, buranın ikinci bir frigidarium olabileceğini 

belirtmiştir. A. Özdizbay ise, VII numaralı odada başlayarak devam eden oturma sekilerini 

göz önüne alarak, bu odanın kültürel aktivite için de kullanılmış olabileceğini belirtmiştir
800

.  

 VIII numaralı mekân ile birlikte, hamamın kuzeybatısında yer alan bir diğer mekân IX 

numaralı odadır (aleipterion, lakonikum?). Buraya VIII numaralı mekânın güneyinden, II 

numaralı (tepidarium) odanın kuzeyinden tonozlu bir geçitle girilmektedir
801

. 13.75 m. 

uzunluğunda ve kare planlıdır. Genişliği bilinmemektedir. Duvarları kuzeyinde VIII, 

güneyinde II, doğusunda VIII ve batısında henüz kazısı yapılmayan X numaralı odalar ile 

kesişmektedir. Girişi II, VIII ve VIII numaralı odalardan sağlanmaktadır. X numaralı odaya 

ise geçit vermemektedir. Kazılar esnasında odanın güneybatı köşesinde 2.25x3 m. ebadında 
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bir havuz meydana çıkarılmıştır. Bununla birlikte hypokaust sisteminin hemen hemen 

tamamının tahrip olduğu görülmüştür
802

.  

 IX numaralı odanın işlevi kesinlik kazanmamıştır. Ancak A. Özdizbay, caldarium, 

palaestra ve frigidariuma dağılmış olarak bulunan G. Postumius Cornutus isimli kişinin 

lakonikum yaptırdığını belirten yazıta dayanarak, yapının tanımlanmış olabileceğini belirtir
803

. 

Ayrıca, C. Plancius Varus isimli kişiye ait yazıta dayanarak buranın aleipterion olma 

ihtimalinden de bahsetmiştir
804

. 

 Hamamın son bölümü IX numaralı odanın batısında bulunan ve henüz kazılmayan 

ancak I numaralı oda ile olan ilişkisini açıklamak için sondaj yapılan X numaralı mekândır. 

Sondaj sonucunda kazanların yerleştirilmesine ait silindirik yapılara, ateşin yakıldığı külhana 

(praefonium) ve onun ilgili deliklere rastlanmıştır
805
. Bu nedenle mekânın caldarium ile ilgili 

olabileceği düşünülmektedir
806

. 

 Arkeolojik ve epigrafik veriler hamam yapısının çeşitli safhalara sahip olduğuna işaret 

etmektedir. İlk safhanın tarihlemesi VII numaralı odada bulunan ve terminus ante quem 

veren, kireçtaşı bir blok üzerindeki Latince yazıta göre yapılmaktadır. Yazıt, yapının 

imparator Vespasianus’a adandığını belirtmekte ancak onun döneminde yapıldığına dair bilgi 

vermemektedir. Bu nedenle hamamın, Vespasianus Devri’nden önce inşa edildiği, onun 

zamanında ise genişletildiği düşünülmektedir. Yapının palaestrasında ve diğer odalarında 

bulunan 3 adet yazıt bu düşünceyi desteklemektedir. Yazıtlar, C. Plancius Varus’un hamama 

aleipterion
807
, C. Postumius Cornutus’un, dodekastylos, himatiophylakion ve lakonikum 

bağışında bulunarak hamamı genişlettikleri bilgisini vermektedir
808
. Hamamın Vespasianus 
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Dönemi’ne ait olan safhası ise arkeolojik olarak anlaşılamamaktadır. Öyle ki, H. Abbasoğlu 

yayımlanmamış doçentlik tezinde, yukarıda bahsedilen söz konusu yazıtlar henüz 

değerlendirilmediği için, hamamın duvar işçiliğini, mimari bezemelerini ve kazılar sırasında 

ortaya çıkartılan heykelleri inceleyerek yapının ilk evresinin Hadrianus Dönemi’ne ait 

olabileceğini belirtmiştir
809

. Hipotezini,  frigidariumun girişinde bulunan yazıtlı bir heykel 

kaidesince desteklemiştir. Plancia Magna’nın halk tarafından onurlandırılmasını konu alan 

yazıt, Magna’nın hamama yaptığı katkılar ile bağlantılı olabilir
810
. Bu durum, yapıda 

Hadrianus Evresi olduğunu göstermekle birlikte, söz konusu safhanın ikinci evre 

olabileceğine işaret etmektedir.  

Hamamın odalarında ele geçen arkeolojik ve epigrafik veriler, Hadrianus Devri 

sonrasını işaret eden üçüncü bir evreye işaret etmektedir. A. Özdizbay, VII numaralı odadaki 

süslemelerin varlığına, yine bu odada bulunan 32 adet mermer heykele, VIII numaralı odada 

Antoninuslar Dönemi’ne tarihlenen mermer heykellere ve I, II, VII, VIII ve IX numaralı 

odalarda, üzerlerinde Antoninuslar Dönemi imparatorlarına ithaflar bulunan mermer kaplama 

levhalarına dayanarak bu evrenin, Antoninuslar Devri’ne ait olabileceğini belirtmektedir
811

. 

Dahası, hamamın I, II, VII, VIII ve IX numaralı odalarının duvarlarının bu dönemde 

mermerle kaplanmış olabileceğini belirtmektedir. Hipotezini, tiyatronun orkhestrasında 

devşirme olarak kullanılan kireçtaşından bir blok üzerinde yer alan Yunanca yazıta 

dayandırmaktadır. Nitekim yazıtta, merhum Antoninus Pius’un kente cömertçe bağışladığı 

Phrygia mermerinden bahsedilmektedir
812

.   

Hamamın dördüncü evresi Severuslar Dönemi’ne tarihlenmektedir. Bu dönemde, 

palaestranın doğusuna anıtsal bir propylon inşa edilmiş ve hamama giriş buradan sağlanmaya 
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başlanmıştır
813
. Ayrıca hamamın doğusu boyunca yükseltilen duvarın önüne F2 adı verilen bir 

çeşme inşa edilmiştir
814
. Geç antik dönemde hamam yapısında, kullanıma bağlı olarak çeşitli 

ilaveler ve tamiratlar yapılmıştır. Nitekim MS 4. ve 5. yüzyıllarda palaestranın galerisinde 

yer alan mozaikler yenilenmiş, VII numaralı odanın kuzey kısmında düzenlenmeler 

yapılmıştır
815

. 

Güney Hamamın ilk safhasının Vespasianus Devri’ne tarihlenmesini sağlayan, iyi 

korunagelmiş kireçtaşından blok üzerindeki Latince yazıttır. Söz konusu blok, hamamın VII 

numaralı odasının doğusunda yer alan sütun sırasının önünde bulunmuştur. Üst kısmında, 

arka tarafının sol ve sağında bir başka bloğa eklemlenmesi için açılan iki döküm kanalı 

bulunmaktadır. Yine sağ tarafın üst ön kenarında üzerinde metal kalıntıları olan başka bir 

döküm kanalı görülmektedir. Bloğun yan tarafları pürüzsüzdür. Alt kısmı işlenmemiştir
816

.  

Üzerinde Latince 

     IMP. T. Fl.  

     VESPASİANO 

     CAESARI. AVG. 

     C
I.
 R. ET. ORDO 

     ET. RES. PVBLICA 

     PERGENSIVM 

Kentte yaşayan Romalılar, Perge halk meclisi ve halkının aldığı karar doğrultusunda 

imparator Vespasianus’a ithaf edilmiştir yazmaktadır.  
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 Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen ve hamamın bölümleri hakkında bilgi veren 3 yazıt 

daha bulunmaktadır. Bu yazıtlar hamamın genişletildiği malumatını vermekle birlikte 

arkeolojik olarak yerleri tespit edilemeyen bölümler hakkında bilgi verdiği için önemlidir. İlk 

yazıt sadece sol ve üst kısmı koruna gelen kireçtaşından bir levha olup, Pergeli senatör M. 

Plancius Varus’un oğlu ve Plancia Magna’nın erkek kardeşi C. Plancius Varus’un yaptırdığı 

aleipterionu konu almaktadır
817
. 1978 yılında bulunmuş ve kazı deposuna kaldırılmıştır. 

Orijinal yeri hakkında bilgi verilmemiştir. Fakat S. Şahin, envanter numarasında belirtilen “P” 

harfine dayanarak yazıtın palaestrada bulunmuş olabileceğini belirtmiştir
818

. Yazıt Latincedir 

      

C. Plan [cius M. f.] 

     Varus [ 

     alipter [ium cum omni] 

     [orn]ame [nto  ] 

           ]    [ 

     ---------------- 

(Aleipterion tüm süslemeleriyle birlikte C. Plancius Varus tarafından yaptırılmıştır)
819
. Şu ana 

kadar yapılan çalışmalarda yazıtta bahsedilen yer henüz tespit edilememiştir.  Ancak A. 

Özdizbay, yayınlanmamış doktora tezinde, hamamın bölümlerinin gelen bir değerlendirmesini 

yaparak ihtiyatla, yazıtta bahsedilen alanın IX numaralı mekân olabileceğini belirtmiştir. 

Hipotezini, I ve II numaralı odalar hariç hypokausta sahip olan tek yer olmasına, planına, 
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ısıtmayla ilişkili I ve II numaralı odalar arasında yer almasına (caldarium ve tepidarium) ve II 

numaralı odayla (tepidarium) bağlantılı olmasına dayandırarak desteklemiştir
820

. 

 Şu anda Antalya Arkeoloji Müzesi’nde olduğu bilinmesine karşın nerede depolandığı 

bilinmeyen ve 69 parça halinde bulunarak bir araya getirilen mermer bir levha Flaviuslar 

Devri’nde Güney Hamama başka eklentilerin yapıldığına işaret etmektedir. Üzerinde 

Yunanca  

Γναῖος Ποστο[ύ]μιος Κοΐντου υἱὸς Κολ- 

λείνα Κορνοῦ[τ]ος, ἀρχιερεὺς τῶν Σεβασ- 

τῶν καὶ ἀγωνο[θέ]της τῶν μεγάλων πεν- 

ταετηρικῶν Κα[ισ]αρήων [ἀ]γώνων ἐκ τῶν 

ἰδίων, καὶ ἀγωνοθέτης Ἀρτεμεισείων 

Οὐεσπασιανείων ἀγώνων, φιλόκαισαρ καὶ 

φιλόπατρις, πα[ν]άρετος, υἱὸς τῆς πό- 

λεως, τὸ ἐν τῷ ἱματιοφυλακίῳ τῶν 

ποικίλων κειόνων δωδεκάσστυλον 

καὶ τοὺς πρὸ αὐ[τ]οῦ μέσους τέσσαρας κεί- 

ονας ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέθηκε καὶ καθιέρω- 

σε 

yazmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse, G. Postumius Cornutus’un himatiophylakionda on 

iki sütunlu bir yapıyı (dodekastylos) ve onun önündeki dört sütunu yaptırdığı bilgisi 

verilmektedir
821
. Ancak bu mekânın hamam içerisindeki yeri belirsizliğini korumaktadır

822
.  
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 Güney Hamamda yeri belirsiz olan bir başka mekân, hamamın çeşitli bölümlerinde 17 

parça halinde ele geçen ve tamamlanan mermer levha üzerindeki yazıtta belirtilmiştir. 

Flaviuslar Dönemi’ne tarihlenen yazıt ağır hasar gördüğü için yoruma açık olarak 

tamamlanmıştır. Üzerinde Yunanca, 

[Γναῖος Ποστ]ούμιος Κορνοῦτος ἀ[ρχιερεὺς] 

[τῶν Σεβαστῶ]ν καὶ ἀγωνοθέτης τ[ῶν μεγάλων] 

[πενταετηρικῶ]ν Καισαρήων ἀγώνων ἐκ τῶν ἰ[δίων], 

[καὶ ἀγωνοθέτ]ης πενταετηρικ[ῶν ἀ]γώνων Ἀ[ρτεμει]- 

[σείων Οὐεσπ]ασιανείων, υἱὸς δὶς δ[ημιουργοῦ γυμ]- 

[νασιάρχου τ]ῶν τριῶν γυμνασίων Κοΐντου Π[οστου]- 

[μίου Κολλείν]α Φρόντωνος καὶ ἱερείας τῆς Ἀρτ[έμιδος] 

[— — — — —]ης, ἀδελφ[ὸς ἀρχ]ιερέως τῶν Σε[βαστῶν] 

[— — — Ποστουμίου — — —]ω [— —] 

[— — — — — — — — — —]ς φ ιλ [όκαισαρ καὶ φιλόπατρις], 

[πανάρετος, — — —] υἱὸς  [τῆς πόλεως τὸ λ]ακω[νι]- 

[κὸν(?) — — — — (?)π]ρὸ στ [οᾶς(?) ἀνέθηκε] καὶ καθιέρω[σε] 

[καὶ — — — — — —]σ ι ν [— — —]λ ης τοῦ βα- 

[λανείου — —] 

yazmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse, G. Postumius Cornutus’un stoanın önündeki 

lakonikumu yaptırdığı bilgisi verilmektedir
823
. Yazıtı tamamlayan S. Şahin, 11 ve 12. 

                                                                                                                                                                                     

hat den Zwölfsäulen-Bau in dem aus bunten Säulen bestehenden Himatiophylakion und die mittleren vier Säulen 

vor ihm errichtet und eingeweiht. 
822

 A. Özdizbay himatiophylakionun apodyterium ile işlev açısından benzer olmasına rağmen epigrafik ve 

arkeolojik kanıt olmadığı için mekanın orijinal yeri konusunda fikir belirtmenin spekülatif olacağını belirtmiştir. 

Bkz. Özdizbay 2008, 78-79. 
823

 IK 54, 89; Gnaeus Postumius Cornutus, Oberpriester der Kaiser und Agonothet der großen pentaeterischen 

Kaiserspiele auf eigene Kosten und Agonothet der pentaeteriscben Artemiseia-VespasianeiaSpiele, Sohn des 

zweimaligen Demiurgen und Gymnasiarch von drei Gymnasien Quintus Postumius Fronto aus der Tribus 

Collina und der Artemis-Priesterin [N. N. ], Bruder des Oberpriesters der Kaiser [- - Postumius --),ein 

kaiserfreundlicher und vaterstadtliebender, ganz tugendhafter (Mann), Sohn der Stadt , hat das [L]ako[nikon ?] 

vor der Stoa errichtet und eingeweiht - - - - - ". 
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satırlarda yer alan [τῆς πόλεως τὸ λ]ακω[νι]-[κὸν(?) — — — — (?)π]ρὸ στ [οᾶς(?) ἀνέθηκε] 

(stoanın önündeki lakonikum) ibaresini soru işaretleriyle yoruma açık bırakmıştır. Bu durum 

tamamlanan satırların yerinde farklı bir bilginin olabileceği sonucunu çıkarmıştır. 

Tamamlamanın doğru olmayabilme ihtimalinden yola çıkan A. Özdizbay, Güney Hamamda 

lakonikumun hiç olmayabileceğini belirtmiştir. Düşüncesini lakonikumun Küçük Asia’daki 

örneklerine ve belirleyici özelliği olan yuvarlak formunun Güney Hamamda rastlanmamasına 

dayanarak desteklemiştir
824
. Buna karşın, hamamın planında IX numaralı mekânın lakonikum 

olabileceği belirtilmiştir. A. Özdizbay yazıtın doğru tamamlandığı varsayıldığı takdirde, bu 

odanın geçmişte lakonikum olabileceğini ancak daha sonra lakonikumun benzeri olmakla 

beraber ardılı ve gelişmişi olan sudatoriuma çevrilmiş olabileceğini belirterek söz konusu 

durumu açıklamaya çalışmıştır. Odada bulunan ve lakonikumlarda görülmeyen hypokaust 

sistemini ise, mekânın sudatoriuma çevrilmesiyle açıklamıştır
825
. Hipotezini, IX numaralı 

odanın II numaralı odanın (tepidarium) yakınında olması, caldarium ve tepidarium haricinde 

sadece bu odada hypokaust sistemi olması ve mekânın dikdörtgen formu ile tonozlu olduğu 

anlaşılan çatı örtüsünün sudatorium tanımına uyduğunu belirterek desteklemiştir. Ayrıca 

benzer bir durumun Side Agora Hamamda da görüldüğüne dikkat çekerek, aynı durumun 

Perge’de de olabileceğini belirtmiştir
826

.   

Kaynakça:  Abbasoğlu 1983, 87-109; Abbasoğlu 2001,180-182;  Akçay 2007, 43-44, 54, 75, 

91; Farrington 1995, 170-171; IK 54, 71 (No. 55), 86-90 (Nos. 60-61), 157-158 (No. 118); 

174 (No. 141), 175-176 (Nos. 142-144), 177-178 (No. 146-148), 202-203 (No. 184), 206-207 

(No. 193), 219-229; İnan 1980, 6; ;  İnan 1983 a, 200; İnan 1983 b, 7-9; İnan 1985, 397-398; 

İnan 1990, 347-348; Mansel 1970, 130-131; Mitchell – Waelkens 1987, 56; Özdizbay 2008, 

52-90, 363 (No. 21), 365 (No. 22); Uzunoğlu 2018, 187. 

                                                           
824

 IK 54, 89; Özdizbay 2008, 81-83. 
825

 Özdizbay 2008, 83. 
826

 A. Özdizbay 2008, 83-84 ve dn. 205. 
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VESPASIANUS           

Kat. No. 11 

Kadyanda, Tapınak             

Konum: Kentin ana caddesinin kuzeyinde ve ortasına denk gelmektedir.  

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Altyapısı ve basamakları haricinde neredeyse tamamen tahrip olmuştur. 

Tarihleme: MS 69-70? 

Tanım: Kadyanda antik kentinde imparator Vespasianus’a adanmış ancak temenos duvarının 

bir bölümü, altyapısı, basamakları ve birkaç mimari eleman dışında tamamen yok olmuş bir 

tapınağa ait kalıntılar bulunmaktadır. Kalıntılardan binanın hexastylos plana sahip olabileceği 
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düşünülmektedir.
827

 Tapınak üzerindeki Yunanca yazıta göre Vespasianus Dönemi’ne 

tarihlenmiştir. 

Yazıt: Arşitrav bloğu. 

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλάουϊος Οὐεσπασιανὸ[ς Σεβαστὸς …] 

   ………………………………………………………………… 

……………………… ρί?] ἔκτισεν ἐκ τ[ῶ]ν ………………… 

 

Yazıtın Açıklaması: Yazıt ağır hasar görmüştür. 

Kaynakça: Bayburtluoğlu 2004, 288; Cousin – Diehl 1886, 45-46 (No. 5); TAM II.2, 243 

(No. 652); Winter 1996, 316 (No. 22).   

  

 

 

VESPASIANUS 

Kat. No. 12        

Ksanthos – Vespasianus Kapısı 

Konum: Kentin güney yamacından yukarıya doğru, kuzeybatıya geçiş verecek biçimde 

konumlanmıştır. 

Ölçü: 6.28x6.52x1.32 m. 

Yapının Durumu: Hasarlıdır. Kabartmaları oldukça hasar görmüş, metopları günümüze 

ulaşamamıştır. 

Tarihleme: MS 69-70?  

                                                           
827

 Bayburtluoğlu 2004, 288. 
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Tanım: Tahkimat sistemi ile ilişkili güney kapısı olma özelliğini taşıyan yapı, birden fazla 

evreye sahip tek kemerli bir geçiş yapısıdır. Vespasianus Kapısı olarak adlandırılan yapı 

Bizans Dönemi’ne kadar son şeklini almıştır
828
. Yapı Marcius Priscus Takı olarak da 

bilinir
829
. Kapı, güneyinde gözlemlenen ve polygonal bloklardan oluşan duvar sistemine sahip 

kare planlı kulelerin arkasında yer almaktadır
830
. Toplamda üç yapım evresi geçirdiği 

anlaşılan kapı 1954, 1957 ve 2011 yıllarında yapılan küçük çaplı kazılar ve temizlik 

çalışmalarıyla kısmen ortaya çıkartılmıştır
831

.  

 Vespasianus Kapısı 6.28 m. genişliğe, 6.52 m. yüksekliğe ve 1.32 m. derinliğe 

sahiptir. Kemer, 70 cm. uzunluğunda ve 50 cm. yüksekliğinde olan on bir kemer taşından 

oluşan ayakların üzerine oturmaktadır. Kemer ve ayaklarının yüzeylerinde tahribatlar 

mevcuttur. Kemerin doğusundaki ayağın altında yer alan blok üzerinde bir levha ile açılmış 

0.0.25x0.025 m. ölçülerinde yedi adet yuva bulunmaktadır. Kemer ayaklarının güney yüzünde 

cepheye bakan ayaklar kırıktır. Kuzey yüzde, batıda yer alan kemer ayağının dışa bakan uç 

kısmı kırık olmasına karşın doğudaki kemer ayağının uç kısmı sağlamdır. Kemerin çapı 2.86 

m., yarıçap çizgisi 1.30 m.’dir
832

. 

 Kapının güney cephesindeki kemerinin üzerinde Yunanca yazıtlı fasciasız bir arşitrav 

bloğu bulunmaktadır. Onun üzerinde ise yapının dor düzenin özelliklerini yansıtan trigliph-

metop friz’i bulunmaktadır. Kapı en üstte, bir bölümü in situ olarak korunmuş korniş 

bloklarıyla sonlanmaktadır
833

.  

                                                           
828

 Kökmen Seyirci 2017, 181. 
829

 Cavalier 2005, 29. 
830

 Özgen 2009, 32. 
831

 Tez çalışması kapsamında 2020 yılının Temmuz ayında yapı ziyaret edilmiş ancak kapının bitki örtüsü 

tarafından neredeyse kemerine kadar yutulduğu görülmüştür. O anki durumundan ötürü yapıyla ilgili 

değerlendirme yapmak mümkün olamamıştır. Yapıyla ilgili diğer temizlik ve kazı çalışmaları için bkz. Kökmen 

Seyirci 2017, 183. 
832

 Kökmen Seyirci 2017, 185. 
833

 Cavalier 2005, 30; Özgen 2009, 32. 
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 Friz blokları üzerinde 0.42 cm. yüksekliğinde üç adet geison bloğu korunmuştur. 

Geison blokları sima ile birlikte işlenmiştir. Kapının her iki yanında bulunan geison 

bloklarının simaları üzerindeki silmeler düz olup kırıklar içermektedir. Diğer yandan ortada 

bulunan ortadaki geison bloğunun üzerindeki sima sağlamdır. Kapının kuzey cephesinde 43 

cm. yüksekliğinde ve sırasıyla 1.20 m., 78 cm., ve 1.45 m. genişliğinde üç adet arşitrav bloğu 

bulunmaktadır. Söz konusu blokların üzerinde beş adet friz bulunmaktadır. Friz bloklarının 

dördü bir metop ve triglif’ten oluşurken, en sağda kalan blok metop’tan oluşmaktadır
834

.  

 Yapı üç farklı evreye sahiptir.  İlk evre J. Des Courtils tarafından kapının sur duvarının 

bir bölümü olarak yorumlanmış ve Hellenistik Dönem’e tarihlenmiştir
835
. Yapının ikinci 

evresini 1.70x1.30 m. ölçülerinde rektagonal ayaklar üzerinde yükselen tek geçişli yalın 

planlı bir tak oluşturmaktadır. Kapının neredeyse tüm blokları üzerinde insan kaynaklı ve 

doğal koşullarından ötürü oluşmuş tahribat söz konusudur. Girişin önünde kapıyla organik 

bağı olmadığı kolaylıkla anlaşılan polygonal bir duvar bulunmaktadır. Doğu ayağının iç 

kısmında ise kısmen devşirme, moloz taş ve tuğladan oluşan bir duvar dokusu yer 

almaktadır
836

. 

 Kapının ayaklarını oluşturan bloklar kenet ya da dübel gibi bağlayıcı yuvalar 

kullanılmaksızın üst üste yerleştirilmiştir. Kapının güney yüzündeki ayakları oluşturan 

blokların 2/3’lük bölümü taraklı keski ile ince işçilikle tıraşlanmışken dışa bakan bölümleri 

kaba keski ile düzeltilmiştir. Kapının kent tarafına bakan kuzey yönünde bloklar ince bir 

işçiliğe sahip olup yüzeyleri ince uçlu taraklı keski ile oldukça özenli şekilde işlenmiştir. 

Kemer üst yapısını oluşturan blokların tamamı ince taraklı keski ile işlenmiştir. Bu bölüm dor 

mimarisi özelliklerini yansıtmakla birlikte söz konusu düzenin katı kurallarına uymamaktadır. 

                                                           
834

 Kökmen Seyirci 2017, 185-186. 
835

 des Courtils 1994, 286, 288. Diğer yandan Kökmen Seyirci yapının Arkaik Dönem’e ait olabileceğini 

belirtmiştir. Bilgi için bkz. Kökmen Seyirci 2017, 193. 
836

 Kökmen Seyirci 2017, 188. 
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Güney yüzde bulunan friz bloklarında triglif-metop bölümleri eşit değildir. Her bir triglif-

metop birbirinden farklı genişliğe sahiptir
837

.  

Güney cephenin kemer kilit hizasının üstünde bulunan metop üzerinde ağır hasar 

görmüş bir kabartma bulunmaktadır. Söz konusu kabartma C. Fellows tarafından 1800’lü 

yıllarda tespit edilmiş olup üzerinde Apollon, Artemis ve Leto bulunmaktadır. Ancak 

günümüzde bu gruptan geriye yalnızca Artemis kalmıştır
838

. Kapı bir alınlığa sahip değildir 

ve üzerinde bir heykel ya da heykel grubunun oturtulması için yeterli iz bulunmamaktadır
839

. 

Bu evrenin tarihlemesi güney cephedeki arşitrav bloğunun üzerinde yer alan Yunanca yazıta 

göre yapılmıştır
840
. Üçüncü evre kemerli girişin önünde, kapıyı kısmen kapatan iri bloklar ile 

oluşturulmuş diğer bir girişten oluşmaktadır
841
. Bu evrenin Bizans Devri’ne ait olduğu 

düşünülmektedir
842

.  

Yazıt: Arşitrav bloğu. 

Αυτοκρατορα Καισαρα [?] Ου- 

εσπασιανον, Σεβαστον, τον σω- 

τηρα και ευεργετην του κοσμου 

Ξανθιων ἡ βουλη και ὁ δημος 

δια [?] Σεξστου Μαρκιου [Πρει] σκου 

πρεσβευτου αυτου, αντιστρατηγου. 

Yazıtın Açıklaması: Ksanthos halk meclisi propraetor S. Marcius Priscus aracılığıyla 

imparator Vespasianus’u onurlandırmak için yaptırmıştır. 

                                                           
837

 Kökmen Seyirci 2017, 188-189. 
838

 Fellows 1840, 176. 
839

 Kökmen Seyirci 2017, 191. 
840

 Fellows 1840, 409. 
841

 Kökmen Seyirci 2017, 191 ve Res. 13, 19. 
842

 Kökmen Seyirci 2017, 210 (Res. 19).  
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Kaynakça: Benndorf – Niemann 1884, 92; Fellows 1840, 176, 408-409; Cavalier 2005, 28-

29; des Courtils 1994, 286, 288; des Courtils 2003, 78; Kökmen Seyirci 2017, 185-186, 188-

189, 191, 207 (Res. 13), 210 (Res. 19); Özgen 2009, 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESPASIANUS 

Kat. No. 13           

Letoon, Tanımsız Yapı 

Konum: Yayınlarda belirtilmemiştir. 

Ölçü: Yayınlarda belirtilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yayınlarda belirtilmemiştir. 

Tarihleme: Yayınlarda belirtilmemiştir. 
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Tanım: Letoon antik kentinde ağır tahribata uğramış bir yazıt ele geçmiştir. Söz konusu yazıt 

imparator Vespasianus Dönemi’nde onarımı ya da inşası yapılan bir binadan bahsetmektedir. 

Ancak yazıt hasar gördüğü için yapının türü bilinememektedir
843

.  

Yazıt: -  

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Οὐεσπασιανὸς Σεϐαστ]ὸς 

[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ἐν τ]οῖς σεισ[μοῖς] 

[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -διὰ Σεξ] του Μαρ [κίου] 

[Πρείσκου πρεσϐευτοῦ αὐτοῦ ἀντιστρατήγου ἀφ]ιερώσαν[τος] 

[τὸ ἔργον (τὰ ἔργα) - - - - - - - - - - - - - - - - - -] ΥΡΙΚΩΝΑ [- - -] 

 

Yazıtın Açıklaması: Yapının onarımı ya da inşası imparator Vespasianus tarafından 

yaptırılmıştır. 

Kaynakça: Balland 1981, 30. 

 

 

VESPASIANUS 

Kat. No. 14         

Side, Anıt (sonraki yıllarda çeşme) 

Konum: Kentin ortasında, tak ile tiyatro arasında uzanan surun önünde yer almaktadır. 

Ölçü: 6.72x2.20 m. 

Yapının Durumu: Yapı hasarlıdır ve kendisine ait parçaların bir bölümü kayıptır. 

Restorasyon ile ayağa kaldırılmıştır. 

                                                           
843

 Balland 1981, 30.  
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Tarihleme: MS 74. 

Tanım: Side antik kentinin üzerinde bulunduğu yarımadanın yaklaşık olarak ortasına denk 

gelen, tiyatro ile ana direkli cadde üzerindeki kemerli tak arasında, büyük konglomera bloklar 

ile aralarına sıkıştırılan küçük taş ve tuğla kırıkları ile örülen 4.30 m. kalınlığında bir duvar 

bulunmaktadır. Vespasianus Anıtı bu duvarın önündedir
844
.  Tiyatrodan ve taktan düşen 

büyük konglomera bloklarının altında kalan anıt 1959 yılında yapılan temizlik çalışması ile 

ortaya çıkartılmıştır
845
. Temizlik çalışmaları sırasında kaldırılan blokların altında, anıta ait 

birçok mimari parça ile birlikte, aedikulaya ait arşitrav bloğu üzerindeki yazıtta imparator 

Vespasianus ve oğlu Titus’a ithaf edildiği bilgisi verildiği için yapıya, “Vespasianus Anıtı” 

ismi verilmiştir
846
. Yapının restitüsyon önerisi M. Beken tarafından yapılmıştır. 1961 yılında 

A. Machatschek nezareti altında binanın üçte ikisinin restorasyonu yapılmıştır
847

. 

 Anıt 6.72x2.20 m. ölçülerinde iki kademeli bir platform üzerinde yükselmektedir. Alt 

tabaka yaklaşık 34 cm. yüksekliğinde konglomera bloklardan, üst tabaka 27 ve 40 cm. 

yüksekliğe sahip mermere yakın kireçtaşından oluşmuştur. Üst tabakada yer alan bloklarda 

fascia vardır. Yapıyı inceleyen A.M. Mansel, bina yapıldığı sırada alt tabakaya ait 

konglomera blokların toprağın altında kaldığını ancak zaman içerisinde cadde seviyesi 

alçaldığı için söz konusu tabakanın ortaya çıktığını belirtmiştir
848

.   

 U şeklinde bir plana sahip olan anıt 1.60 m. uzunluğunda ve 1.32 m. derinliğinde 

çıkıntılı sağ ve sol bölümler ile arasında kalan ve 3.20 m. uzunluğunda olan bir orta kısımdan 

oluşmaktadır
849
. Alt bölümünde, 1.15 m. yüksekliğinde ve iki tabakalı geniş mermer 

levhalarla kaplı bir kaide bulunmaktadır. Kaide altta 20 cm. yükseklik ve 8 cm. kalınlığında, 

                                                           
844

 Çakmak 2018, 96; İzmirligil – Özhanlı 2007, 568; Mansel 1964, 185-186. 
845

 Mansel 1963, 70. 
846

 Mansel 1963, 70; Mansel 1964, 186. 
847

 Mansel 1964, 192; Mansel 1978, 119; Yazar 14 yıl sonra çıkan eserinde, anıtın restorasyonun 1962 yılında 

yapıldığını belirtir. 
848

 Mansel 1964, 186. 
849

 Mansel 1964, 187. 
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üstte ise 10 cm. yükseklikte bir silme ile çerçevelenmiştir. Söz konusu silme yapının üst 

bölümünde cephe boyunca düz bir şerit halinde devam ederken alt bölümde yarım 

kalmıştır
850

.  

 Anıtın sağında ve solunda yer alan çıkıntıların üzerinde birer aedikula ve onları 

taşıyan gövdeleri yivli ve korinth başlıklı ve ikişer sütun bulunmaktadır. Sütunların 

uzunlukları 3.17 m.’dir. Arkalarında yine korinth düzeninde yarım başlıklı ve duvara bitişik 

olarak konumlandırılan yassı payeler bulunmaktadır
851
. Başlıkların üzerinde 46 cm. 

yüksekliğinde üç fascialı ve yazıtlı arşitrav,  birbirini izleyen geniş ve dar palmetlerden süslü 

bir friz ve diş kesimli kornişten saçaklık bulunmaktadır. Arşitrav ile friz birbirinden silme ile 

ayrılmıştır. Arşitrav-friz bloklarının arka tarafında basit fascialar ve düz silmeler haricinde 

hiçbir dekoratif motif bulunmamaktadır. Arşitravın altındaki sofitlerde de bezeme yoktur. Friz 

üzerinde ardışık yedi yapraklı geniş ve dar palmetlerden oluşan bir bezeme ve üzerinde ion 

kymationu yer almaktadır. Cephe ile yan tarafta bulunan frizler üzerinde bulunan palmet 

motifleri arasında işçilik farkı vardır. Yan tarafta yer alan frizler üzerindeki yapraklar 

detaydan yoksun olarak, orta kısımları çukurlatılmadan işlenmiştir. Aynı durum cephe için 

geçerli değildir
852

.  

 Aedikulaların tavan levhalarının ortasında yüksek kabartma halinde işlenen bitki 

motifleri ile süslü dört kaset bulunmaktadır. Levhaların yan kenarlarında 9 cm. yüksekliğe 

sahip diş kesimi, üzerinde 10 cm. yüksekliğinde ion kymationu ile süslü bir geison ve onun 

üzerinde, friz’lerde olduğu gibi palmet şeridi ve aslan başı şeklinde çörtenlerden oluşan bir su 

oluğu yer almaktadır. Aedikulaların cephesinde, köşelerinde küçük birer erkek başı taşıyan ve 

diş kesimi geison bulunmaktadır. Söz konusu geison üçgen alınlığın alt çerçevesini meydana 

getirmektedir. Alınlıkların üst çerçevesini teşkil eden geison’ların üzerinde ise ion 

                                                           
850

 Mansel 1964, 187. 
851

 Çakmak 2018, 97; Mansel 1978, 117. 
852

 Mansel 1964, 188-189. 
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kymationundan başka bir palmet motifi görülmektedir. Basık bir üçgen şeklindeki alınlıkların 

yüksekliği çerçevelerle birlikte 44 cm.’dir. Oldukça derin oyulmuşlardır ve üzerlerinde 

bezeme yoktur. Fakat köşelerinde ve üst kısmı yer alan kaideler, bunların üzerinde akroter 

bulunduğunu gösterse de söz konusu parçaların hiç biri bulunamamıştır
853

.   

 İçeriye doğru girintili olan orta kısımda taş kaide aynı yükseklik ve silmelerle devam 

etmekle birlikte, arka duvara kıyasla 15 cm. dışarıya taşmaktadır. Kaidenin tam ortasında 

yaklaşık olarak 2.10 m. yüksekliğinde ve 1.02 m. derinliğinde bir hücre yer almakta ve bu 

hücre anıtın yaslandığı duvarı oyarak bulunduğu yere oturmaktadır. Orta kısmın sol tarafında 

32.5 cm. derinliğinde ve 27 cm. kalınlığında in situ olarak bulunan paye kalıntısı ve hücrenin 

üstünü örten yarım kubbenin dış kısmına ait üst kısmı silmeli iki yuvarlak parça, orta kısmın 

arşitektonik bir çerçeveye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca çerçeve taşlarının 

üzerindeki delikler, kaplama yapıldığına işaret etmektedir. Fakat söz konusu kaplamaya dair 

hiçbir parçaya ulaşılamamıştır
854

.  

 Anıtın orta bölümünde kaide uzunluğu yaklaşık olarak 3 m. ve çerçeveler dâhil 

yüksekliği 56 cm.’yi bulan, dört parça halinde bir alınlık bulunmaktadır. Söz konusu alınlık 

aedikula alınlıkları ile benzer özelliklere sahip olmakla birlikte, farklı süslemeler 

içermektedir. Alınlığın alt kısmında, aedikulalarda olduğu gibi diş kesimi bulunmaktadır. Bir 

hayli zedelenmiş olan üst kısımdaki çerçeveleri de aynı özelliklere sahiptir. Diğer yandan, 

alınlığın içinde ve ortada dolgun ve oval yüz hattı ile betimlenmiş, ayrıca yanlara doğru 

dağılan kabarık saç kütlelerine ve çenenin altında başlarını sağa ve sola doğru çeviren, 

düğümlenmiş yılanların olduğu bir Medusa başı bulunmaktadır. Bununla birlikte, Medusadan 
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simetrik biçimde alınlığın köşelerine doğru kısmen yivli olarak uzanan kıvrık dallar ve 

aralarına yerleştirilen dört yapraklı iri çiçekler bulunmaktadır
855

. 

 Anıtın içeriye doğru girintili olan hücresinde, olasılıkla bir imparator heykeli, 

aediukalalarda ise giyimli iki heykel bulunuyordu. Şu ana kadar imparator heykeline dair 

hiçbir kalıntıya rastlanmamıştır. Fakat yan aedikulaların birinde 1.15 m. boyunda ve kısmen 

hasar görmüş bir erkek heykeli bulunmuştur
856
. Heykelin başı, sol el ve sağ ayağı eksiktir. 

Derli toplu, sade vücut ve elbise şekilleri nedeniyle Flaviuslar Devri’ne ait olabileceği 

düşünülmüştür
857
. Kazılar sırasında 74 cm. yüksekliğinde ve 44 cm. genişliğinde giyimli bir 

kadın heykeli de ele geçmiştir. Heykelin ele geçen bölümü dizden aşağı olup, sol ayağı 

sağlam, sağ ayağı ise kırık ele geçmiştir. Üzerinde bol kıvrımlı bir khiton bulunmaktadır
858

.  

 Geç Antik Çağ’da ( olasılıkla MS 4. yy.)
859

 anıt kapsamlı bir tamir ve değişim 

geçirerek çeşme haline dönüştürülmüştür. Anıtın mimari parçalarını inceleyen A.M. Mansel, 

yapının başka bir yerden şu anda bulunduğu yere getirildiğini ve duvarın önüne monte 

edilerek çeşme haline getirildiğini belirtmiştir. Anıtın önüne iç uzunluğu 6.40  m., genişliği 

aedikulalar önünde 60 cm. ve orta kısımda 1.80 m. olan bir havuz yapılmıştır. Söz konusu 

havuzun alt seviyesine 6.18 m. uzunluğunda ve 1.10 m. genişliğinde ikinci bir havuz 

yapılmıştır. İçeriye doğru girintili olan orta hücrenin arkası delinmiş ve buraya künk ya da 

kurşun boru ile su getirilmiştir. Ayrıca aedikula’ların zeminleri oyularak arkasından çapı 15 
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 Mansel 1964, 190; Mansel 1978, 117-118. 
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cm. olan su kanalları geçirilmiştir. Böylece suyun önce üst havuza, daha sonra da alt havuza 

akması sağlanmıştır
860

. 

 Anıtın tarihlemesi cephenin sol kanadından başlayarak orta hücreye oradan da sağ 

kanada kadar uzanan arşitrav bloğu üzerindeki iki satırlık Yunanca yazıta göre yapılmıştır. 

Yazıt yedi parça halinde bulunmuştur ve bir bölümü birleştirilebilmiştir. Anıtın imparator 

Vespasianus ve oğlu Titus’a ithaf edildiği bilgisini vermektedir.  

Yazıt: Kireçtaşından arşitrav bloğu. 

 

Üst Fascia     

Αὐτοκράτορι Καίσαρι Οὐεσπασιανῷ | 

    Σεβ[αστῷ ἀρχιερεῖ] μεγίστῳ, | 

    [αὐτοκράτορι τὸ ․ ․ , δημαρχικῆς ἐξουσίας 

    τὸ εʹ, ὑπάτῳ τὸ εʹ, τειμητῇ, καὶ Τίτῳ 

    Καί-]|σαρι [Οὐεσπ]ασιανῷ αὐτο[κρά-|τορι 

τὸ ․ ʹ, δημαρχικῆ]ς ἐξουσί[ας] τὸ γʹ, 

Alt Fascia 

ὑπάτῳ τὸ γʹ, τειμητῇ, καὶ Αὐτοκράτορος 

    Σεβασ|τοῦ [— — — — — — | — — — — — 

    — — — — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — —] | Ῥ[— 

— —]ιτανοῦ επι[— — — | — — — — — — 

— — —]ι κοσμή[σα]ς. 

 

Yazıtın Açıklaması: İmparator Vespasianus ve oğlu Titus’a ithaf edilmiştir. 
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Kaynakça: Çakmak 2018, 96-99; IK 43.1, 302 (No. 33); İzmirligil – Özhanlı 2007, 568; 

Mansel 1963, 70 vd.; Mansel 1964, 185-197; Mansel 1978, 117-118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESPASIANUS 

Kat. No. 15            

Kalykadnos, Köprü 
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Konum: Silifkenin merkezinden geçen Göksu Nehri üzerine kuruludur ve Silifke – 

Uzuncaburç yolu üzerindedir. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir.   

Yapının Durumu: Temel taşlarına kadar yok olmuştur. Günümüzde görünen hali moderndir.  

Tarihleme: MS 77-78. 

Tanım: Günümüzde bir süre yaya geçidi olarak kullanılan Kalykadnos Köprüsünde 

Vespasianus Devri’ne ait tek mimari eleman yazıtıdır
861
. O da köprü üzerinde defalarca 

yapılan onarımlar sırasında kaybolmuştur
862
. Yazıtın bir kopyası İzmir’deki Rum Okulu 

müzesine hediye olarak gönderilmiş ancak 1922 İzmir yangınında yok olmuştur
863

.   

  Bugünkü haliyle modern bir görünümü bulunan köprü birçok defa onarım geçirmiş ve 

değişikliğe uğramıştır. Osmanlı Devleti, Karamanoğulları ile savaşırken köprü ortasından 

kesilerek işlevsiz hale getirilmiştir. Daha sonra bölgede yaşayan halk tarafından etraftan 

toplanan ağaçlar ile kısmen onarılarak kullanılabilir hale getirilmişe de 1875 yılında 

neredeyse tamamen yıkılarak baştan inşa edilmiştir
864
. Bu nedenle Vespasianus Dönemi’nde 

nasıl bir görünüme sahip olduğu bilinmemektedir.  

Yazıt: Kitabe üzerinde Yunanca Yazıt. 

  Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Οὐεσπασιανὸς Σεϐαστὸς πατὴρ πατρίδος,  

  ὔπατος τὸ ηˊᶦ, Αὐτοκράτωρ Ͳίτος Καῖσαρ, Σεϐαστοῦ υίος, ὔπατος 

  τὸ [ςˊ]  
2
, τειμηταὶ, [τ] ὴν γέφψραν 

3 
κατεσκεύασαν ἐκ δημοσίων,  

  διὰ Λ.   ’Οκταουίου Μέμορος 
4 
, πρεσ – 

  ϐευτοῦ καὶ ἀντιστρατήγου ὑπάτου ἀποδεδιγμένου. 

Yazıtın Açıklaması: Propraetor L. Octavius Memor’un denetiminde başta imparator 

Vespasianus olmak üzere Titus ve Domitianus’a ithaf edilmiştir. 
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 IGR III, 330 (No. 840); MAMA III, 6 (No. 6). 
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Kaynakça: Çulpan 1975, 17; IGR III, 330 (No. 840); Mackay – Mackay 1969, 141; MAMA 

III, 6 (No. 6); Tunç 1968, 168-169.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESPASIANUS           

Kat. No. 16 

Kestros, Tapınak             

Konum: Oval tepenin güney ucunda, şehir kapısının batısında bulunmaktadır. 

Ölçü: 9.72x5.15 m. 
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Yapının Durumu: Ağır hasar görmüştür. Yalnızca planı anlaşılabilecek durumdadır. 

Tarihleme: MS 76. 

Tanım: Kestros antik kentinin Agorası’nda bulunan iki tapınaktan biri Vespasianus Tapınağı 

olarak bilinmektedir. Defineciler tarafından tahrip edilen yapı ağır hasar görmesine karşın 

altyapısı ve planı hakkında bilgi sahibi olunabilmiştir
865

.  

 Kuzey-güney yönünde inşa edilen ve girişi kuzeyde olan tapınak ana kaya üzerine inşa 

edilmiştir. Plan olarak 4.35x3.85 m. U biçimli bir naos ve 4.10x4 m. ölçülerinde bir 

pronaostan oluşmaktadır. Pronaosunda bulunan eğim düzgünce kesilmiş polygonal taşlar ile 

düzeltilmiştir. Naosun üç kenarında içerisinde Roma imparatorları Vespasianus, Titus, Nerva, 

Traianus ve Hadrianus ile birlikte Hadrianus’un eşi Sabinus’un heykel kaideleri 

bulunmaktadır. Bu kaidelerden Hadrianus ve Traianus’unkiler hariç kalanlar definecilerde 

yerlerinden sökülerek tahrip edilmiştir
866
. Diğer imparatorlara ait kaideler ve üzerlerindeki 

yazıtlar ile ilgili bilgiyi ören yerini gezerek kitabeleri inceleyen G.E. Bean ve T.B. Mitford 

vermektedir
867

. Bean ve Mitford pronaosla anta duvarı arasında iki sütun ve önlerinde 7 

basamak görüldüğünü belirtmiştir
868
. Ancak 1990’lı yıllarda bölgeye giden B. Söğüt 

definecilerin tapınağa verdiği hasardan ötürü söz konusu sütunların ve basamakların yerinde 

olmadığını belirtmiştir
869

. 

 Tapınağın içerisinde bulunan heykel kaidelerindeki yazıtlara göre bina ilk olarak MS 

76 yılında imparator Vespasianus için inşa edilmiştir
870
. Fakat sonraki yıllarda tapınak 

Vespasianus’un haleflerine de hizmet etmiş ve bu doğrultuda genişletilen anta duvarı ile 
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yapının pronaosu derinleştirilmiştir. Tapınak ağır hasar gördüğü için üst yapısına dair mimari 

elemana rastlanmamıştır
871

.  

 Tapınağın tarihlemesi içerisinde bulunan heykel kaideleri üzerindeki Yunanca yazıta 

göre yapılmıştır. Kitabelere göre yapının en erken inşa evresi imparator Vespasianus 

Dönemi’dir. 

Yazıt:  Heykel kaidesi. 

    Αὐτοκράτορι Καίσαρι Οὐεσπασιανῷ Σεβαστῷ 

    ἀρχιερεῖ μεγίστῳ, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ζˊ, 

    ὑπάτῳ τὸ ζˊ, αὐτοκράτορι τὸ ιδˊ πατρὶ πατρὶδος καὶ 

    Ͳίτῳ Α ὐτοκράτορι Καίσαρι, Οὐεσπασιανῦ Σεβαστοῦ 

    ὑιῷ, ἀρχιερεῖ, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ εˊ, ὑπά -  

    τῳ τὸ εˊ, αὐτοκράτορι τὸ ηˊ. 

Yazıtın Açıklaması: Kestros halkı tarafından imparator Vespasianus’a ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: Bean – Mitford 1962, 158-160 (Nos. 159-164); Söğüt 1998, 68-71, Çizim 15. 

 

 

 

VESPASIANUS           

Kat. No. 17 

Lamos, Tapınak? Tapınak Formlu Mezar?             

Konum: Doğudaki tepenin batısında, yolun güneyinde bulunmaktadır. 
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Ölçü: 9.65x5.90 m. 

Yapının Durumu: Ağır hasar görmüş, güneyde bulunan anta duvarında bulunan sütun 

kaidesi üzerinden başka bir duvar geçirilmiştir. Günümüzde yapıya ait kalıntıların üzeri 

definecilerin çıkarttıkları topraklar ve çalılıklar ile örtülmüştür. 

Tarihleme: MS 75-76 veya MS 77-78. 

Tanım: İki tepe üzerinde ve maki ağaçlarının içinde kalan Lamos antik kentine ait mimari 

kalıntılar günümüzde zorlukla seçilebilmektedir. İki tepe arasında kalan düzlükte ve doğudaki 

tepenin batısında bulunan yapı akademik olarak tartışılmaktadır. 

 G. Bean, T. Mitford, S.R.F. Price ve B. Söğüt doğudaki tepenin batı yamacında yer 

alan teras duvarında bulunan iki parçaya bölünmüş kireçtaşından blok üzerindeki kitabeye 

göre yapıyı Vespasianus Dönemi’ne ait bir tapınak olarak değerlendirmişlerdir
872
. Diğer 

yandan R.F. Townsend ve C. Hoff yapıyı tekrar incelemiş ve yapının tapınak olmaktan ziyade 

tapınak formlu bir mezar olduğu sonucuna varmışlardır
873
. Hipotezlerini yapının yaklaşık 15 

metre ötesinde benzer formda bulunan bir başka tapınak mezar olduğunu belirterek 

desteklemişlerdir
874
. Dahası tarihleme ölçütü olarak kullanılan yazıtın yapı hakkında bilgi 

vermediğini belirtmişlerdir
875
. Yazıt hakkında yapıya dair bir ibare bulunmamaktadır

876
.  

Yapıyı inceleyen B. Söğüt ise onu detaylıca tanımlar. Söğüt’e göre, yapının kuzey 

duvarına, kilisenin güney duvarı dayandırılmıştır. Güneydoğu duvarı anta kısmından 

arşitravına kadar korunmuş iken diğer yönlerde stylobat seviyesinden beş taş sırası hizasına 

kadar korunmuştur. Ancak söz konusu taş sırası etrafında yetişen çalılar ve definecilerin 

çıkardıkları toprak ile doldurulmuştur. Güneydeki anta duvarında bulunan sütun kaidesi 

üzerine düzensiz taşlarca örülen bir başka duvar tapınağın giriş yönüne paralel bir duvar ile 
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birleşmektedir. Bu da yapının Flaviuslar’dan sonra farklı amaçlar için kullanıldığına işaret 

etmektedir
877

. 

 Yapı 9.65x5.90 m. ölçülerinde bir stylobat üzerine inşa edilmiştir. Güneyindeki ve 

batısındaki anta duvarı ile güney ve batıdaki sütun kaideleri, stylobatı görünür vaziyettedir. B. 

Söğüt tüm bu verilerden yola çıkarak tapınağın prostylos planlı olabileceğini belirtmiştir. 

Hipotezini sütun kaidelerinin orijinal yerinde bulunduğunu ve Septimius Severus Dönemi’nde 

basılan şehir sikkesinin arka yüzünde tasvir edilen prostylos tapınak betimlemesi ile 

desteklemektedir
878
. Yapının girişi güneybatıdadır. Definecilerin açtığı çukur ile kireçtaşından 

dörtgen bloklar ile yapılmış üç basamaklı altyapı ortaya çıkmıştır. En alt basamak üsttekilere 

göre kabadır. Üç basamağın bittiği yerde stylobat başlamakta ve güneybatıda prostylos sütun 

sırasından sonra 1.55x4 m. ölçülerindeki pronaos’a girilmektedir. Prostylos sütun sırasına 

paralel olarak pronaos dardır. Tapınağın naos’u 4.55x3.20-3.90 m. ölçülerindedir. 1.95 m. 

genişliğinde bir kapıya sahiptir. İçeride güneydoğu duvarında stylobat seviyesinden başlayan 

üç niş bulunmaktadır. Nişlerin içerisinde olasılıkla imparator Vespasianus ile oğulları Titus ve 

Domitianus bulunmaktadır
879

. 

 Yapının duvarlarının bir bölümü stylobat seviyesi üzerinde yükselmekte ve bazı 

farklılıklar görülmektedir. Anta duvarı rektagonal taşlar ile örülmüş olup çift sıradır. Duvarın 

üstünde anta başlığı ve onun üzerinde arşitrav bulunmaktadır. Naos’un etrafını çeviren 

duvarlar ise düzgünce kesilmiş dikdörtgen bloklar ile pseudo-isodomik olarak örülmüştür. 

Blokların genişlikleri eşit değildir. Bazıları tam duvar genişliğinde iken bazıları duvar 

genişliğinden azdır. Naosun duvarlarının iç yüzeyinde kireç harcı kullanılmıştır. Nişlerin 

bulunduğu güneydoğu duvarı diğer duvarlardan daha kalın yapılmıştır. Yine naosun 

içerisinde, tabanda seviye farkı oluştuğu görülmüştür. Bu farklılığı gidermek için küçük ve 
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orta boylarda taşlar kullanılmıştır. B. Söğüt seviye farkını naosa pronaos ve dış yüzey kadar 

önem verilmediği şeklinde değerlendirmiştir
880

.  

 Tapınağa ait mimari elemanlar arasında ion yivli ve yivsiz sütun tamburaları ile iki dor 

başlığı bulunmaktadır. Dor başlıklarından bir tanesi ile yivli sütun tamburuna ait parçalar 

naos’un içerisinde durmaktadır. Dor başlıklarını titizlikle inceleyen B. Söğüt başlıkların 

profillerinin aynı olmadığı sonucuna ulaşmıştır
881
. Dahası defineciler tarafından çıkartılan 

toprak arasında yarısı yivli yarısı yivsiz tambur parçaları bulunmaktadır. Tambur sütunlarının 

bir bölümünün yivli bir bölümünün ise yivsiz olmasının yanında güneydeki anta duvarında 

bulunan sütun kaidesi üzerine düzensiz taşlarca örülen duvar yapının farklı amaçlarla tekrar 

kullanıldığına işaret etmektedir. Farklı profillere sahip olan dor başlıkları etraftaki yapılardan 

getirilmiş olmalıdır
882

.  

 Yapının prostylosunu oluşturan sütunların başlıkları kayıptır. Kent sikkelerindeki 

tapınak tasvirinde bulunan başlıkların korinth düzeninde olduğundan yola çıkan B. Söğüt, 

tapınağın başlıklarının da korinth düzeninde olabileceğini belirtmiştir. Ancak yapı ağır hasar 

görmesinin yanında tamamen ortaya çıkartılmadığı için bu konuda kesin bir iddiası yoktur
883

.  

 Yapının üst bölümüne ait iki arşitrav bloğu bulunmaktadır. Bunlardan ilki güney anta 

üzerinde in situ olarak bulunmaktadır. Dış bölümünün üzerinde iki fascia ve altta taç olup iç 

kısımda sadedir. İkinci arşitrav naos girişi üzerindedir. Yapının sonraki kullanım aşamasında 

yerleştirilmiştir. Dış yüzeyinde üstte taçlı altta düz iç yüzeyinde üstte taç altta iki fasciaya 

sahiptir. In situ arşitravdan belirgin biçimde ayrılmaktadır. Yapının bir diğer mimari elemanı 

naos duvarının yanındaki alınlığa ait bir köşe bloğudur. Düze bir geison ve S profili çizen 

                                                           
880

 Söğüt 1998, 76-78. 
881

 Söğüt 1998, 77. 
882

 Söğüt 1998, 77. 
883

 Söğüt 1998, 77-78. 
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simadan oluşmaktadır. İşlemesi sadedir. Söz konusu köşe bloğu yapının alınlığının üçgen 

olduğuna işaret etmektedir
884

. 

 Yapının tarihlemesi doğudaki tepenin batı yamacında yer alan teras duvarında bulunan 

iki parçaya bölünmüş kireçtaşından blok üzerindeki yazıta göre yapılmıştır
885
. Latince yazıtta 

Vespasianus, Titus ve Domitianus’un adları geçmektedir. 

Yazıt: Kireçtaşından blok. 

  [I]mperatorib[vs Vespasiano Caesari p.p. 

  [A]ug. VIII et Tit[o Vespasiano Caesari Aug. V] I cos. (sic) 

  [c]ensoribus, et [Domitiano Caesari dedicavit]   

   [L.] Octavius M[emor leg. Aug. pr. pr., cos. des.] 

Yazıtın Açıklaması: Propraetor L. Octavius Memor tarafından başta imparator Vespasianus 

olmak üzere Titus ve Domitianus’a ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: AE 1963, 3 (No.11); Bean – Mitford 1962, 208 (No. 32); Levante 1993, Nos 689-

690;Price 1984, 273 (No. 151); Söğüt 1998, 76-78; Söğüt 1999, 405; Townsend – Hoff 2004, 

12; Townsend – Hoff 2009, 256. 

VESPASIANUS 

Kat. No. 18        

Pessinus, Tanımlanamayan Yapıya Ait Levha 

Konum: Sivrihisar, Ermeni mezarlığı. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yayınlarda verilmemiştir. 

Tarihleme: MS 79. 
                                                           
884

 Söğüt 1998, 78. 
885

 AE 1963, 3 (No.11); Bean – Mitford 1962, 208 (No. 32); Söğüt 1998, 78; Söğüt 1999, 405. 
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Tanım: Fransız arkeolog G. Perrot, Sivrihisar’da bulunan Ermeni mezarlığında imparator 

Vespasianus ve oğullarına adanmış yazıtlı bir levhaya rastlamıştır. Levha ölçülmemiş, 

yalnızca üzerindeki yazıtın çevirisi yapılmıştır. Şu anda kayıptır. İthaf edilen binanın ne 

olduğu belli değildir.  

Yazıt: Yapıya ait levha üzerindeki yazıt. 

 

  [‘Yπὲρ σωτηρίας καὶ αὶωvίς διαμοvῆς] 

  [Aὐτοκράτορος Kαίσαρος Oὐεσπασι]ανοῦ Σεβαστοῦ, 

  [ἀρχιερέως μεγίστου, δημαρχικ]ῆς ἐξουσίας τὸ 

  [δέκαταν τειμτοῦ, ὑπἀτου] τὸ ἔvατον, ἀποδε- 

  [δειγμένου τὸ δέκατον, πατρὸς π]ατρίδος, καὶ 

  [Aὐτοκράτορος Τίτου Οὐεσπασιαν]οῦ Καίσαρος, Σεβασ- 

  [τοῦ υἱοῦ, ὑπάτου τὸ ἔβδομον, ἀποδε] δειγμένου τὸ ὄγδο- 

  [ον καὶ Δομιτιανοῦ Kαίσαρος Σεβα]στοῦ υἱοῦ, ὑπάτου τὸ 

  [πέμπατον, ἀποδεδειγμένου τὸ ἔκ] τον, ἐπὶ Μ. ‘Iρρί[υ] 

  [Φρόντωvoς Nερατίου Πάvσα πρεσβευτοῦ καὶ ἀντιστρατήγου]. 

 

Yazıtın Açıklaması: Propraetor M. Hirrius Fronto Neratius Pansa yapıyı başta imparator 

Vespasianus olmak üzere Titus ve Domitianus’a itfah etmiştir
886

. 

Kaynakça: IK 66, 47-48 (No. 29); Perrot 1872, 209 (No. 106). 

 

 

 

 

                                                           
886

 IK 66, 47-48 (No. 29); Perrot 1872, 209 (No. 106). 
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VESPASIANUS 

Kat. No. 19        

Nikaia, Lefke Kapı 

Konum: Kentin doğu girişinde, Lefke yönüne doğru konumlanmıştır. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Ayakta olmasına karşın büyük oranda dolgu toprağın altına gömülmüştür.  

Tarihleme: MS 70-71? 

Tanım: Nikaia’nın doğu girişinde bulunan ve ismini Lefke yönüne baktığı için alan bu kapı, 

kentin doğu-batı doğrultulu ana aksının doğu başında ve çok evreli surlar arasında orta kapı 
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olarak konumlanmaktadır
887
. Büyük ölçüde dolgu toprağın altına gömülmüş ve geç dönem 

eklentileri arasında kalan yapının ilk evresi traverten malzemesi ile ayırt edilebilmektedir
888

.  

 Lefke Kapı mimari özellikler bakımından İstanbul Kapı ile aynı özelliklere sahiptir
889

. 

İstanbul kapıda olduğu gibi merkezde bulunan kemerin her iki yanında söve ve lento 

formunda geçişin sağlandığı bir açıklık bulunmaktadır. Yanlarda bulunan geçişlerin üzerinde 

pilaster ile çevrelenen ve merkezdeki kemerin hizasına yaklaşan iki niş bulunmaktadır. 

Merkez kemerin üst hizasında saçaklık başlar ve iki fascialı bir arşitrav üzerinde friz ve en 

üstte diş kesimli korniş ile sonlanmaktadır
890

.  

 Lefke Kapısını, İstanbul Kapısından ayıran en önemli faktör yapının arşitravının ve 

frizinin ön ve arka yüzlerinde farklı sunu yazıtlarının bulunmasıdır
891

. Arşitrav ve frizin kente 

bakan bölümünde Vespasianus ve Titus’a, kır yüzüne bakan bölümünde ise Hadrianus devrine 

ait sunu yazıtları bulunmaktadır
892
. Ağır tahribe uğramış yapı yazıtlarını çözümlemek için J. 

Franz, A. Körte, K.O. Dalman ve A.M. Schneider gibi birçok epigraf uğraşmış ancak kesin 

bir sonuç alınamamıştır. Son çözümleme 1975 yılında kenti ziyaret eden S. Şahin tarafından 

yapılmıştır
893

.    

 S. Şahin’in çözümlemesine göre yapının ilk evresinin tarihlemesinin yapıldığı doğu ve 

batı cephesinde bulunan özdeş Yunanca yazıtlarda, 

  Batı cephesi friz  

                                                           
887

 Özgen 2009, 18. 
888

 Özgen 2009, 18. 
889

 Schneider – Karnapp 1938, 23. 
890

 Özgen 2009, 19. 
891

 S. Şahin mimari açıdan özdeş olan Lefke ve İstanbul Kapılarının yazıtlarının da aynı olabileceğini ileri 

sürmüştür. Bu nedenle İstanbul Kapısında da, Lefke Kapısında olduğu gibi Hadrianus Dönemi’ne ait yazıtların 

olması gerektiğini ancak bunların sonraki yüzyıllarda kapıda yapılan onarım çalışmalarından ötürü tümden 

ortadan kalkmış olabileceğini belirtir. Bkz. IK 7, 87-88. 
892

 Arşitrav ve friz üzerindeki yazıtlarda Flaviuslar ile birlikte Hadrianus’a ithafta bulunulması, MS 121 yılında 

gerçekleşen deprem sonrasında kentin gördüğü ağır hasardan ötürü imparator Hadrianus’un kenti mali olarak 

desteklemesi ve daha sonra (MS 124) birçok Asia kenti ile birlikte Nikaia’yı ziyareti ilişkilendirilmektedir. Bkz. 

IK 7, 86; Birley 2000, 140; Özgen 2009, 23. 
893

 IK 7, 75-77. 



277 

 

 Τῷ σεβαστῷ τῶν αύτοκρατόρων οἵκωι καὶ
894

 [[ [ τῇ πρώτῃ τῆς 

              έπαρχείας πόλει ] ]]  Νεικαίᾳ  

    Μ. Πλάνκιος Ούᾶρος άνϑύπατος καϑιέρωσεν έπιμεληϑέντος 

    [τῆς κατασκευῆ] ς  Γ. κασσίου Χρήστου.  

  

Doğu cephesi friz   

τῷ σεβαστῷ τῶν αύτοκρατόρων ο[ἵ]κωι καὶ [[ [τ] ῇ [π]ρώτῃ τῆς 

έπαρχείας πόλε ]ι]]  Νεικαίᾳ  

Μ. Πλάν[κι]ο[ς Ούᾶρ]ος ά[ν]ϑ[ύπατος] καϑιέρωσεν [έ]π[ιμελ]η- 

 [ϑ] έντοσ τῆς κατασκευῆς  Γ.κασσίου Χρήστου. 

yazmaktadır
895

. Metinde ithaftan bahsedilmektedir.  

Yazıtın Açıklaması: G. Cassius Chrestus’un finansal desteği ile tamamlanan yapı, prokonsül 

M. Plancius Varus
896

 tarafından imparatorların (Vespasianus ve Titus) yüce evine ve eyaletin 

baş şehri Nikaia’ya ithaf edilmiştir
897

. 

Kaynakça: Birley 2000, 140; IK 7, 75-80, 87-88; Özgen 2009, 18-23; Schneider – Karnapp 

1938, 23. 

 

 

                                                           
894

 Altı çizili bölümler görünür durumda olanlardır. 
895

 IK 7, 78. 
896

 Dönemin Bithynia-Pontus prokonsülü M. Plancius Varus’un görevini hangi dönemde sürdürdüğü kesin olarak 

bilinemediği için yapı için kesin bir tarih aralığı verilememiştir. Varus’un hangi yılda görevini sürdürmüş 

olabileceğine dair tartışmalar için bkz. IK 7, 80 dn. 12. Ayrıca Varus hakkında detaylı bilgi için bkz. Houston 

1972, 167-180.  
897

 Diğer yazıtlar için bkz. IK 7, 80-89. 
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VESPASIANUS 

Kat. No. 20        

Nikaia, İstanbul Kapı 

Konum: Kentin kuzey girişinde yer almaktadır. 

Ölçü: 10.10 m. genişliğinde, 7.10 m. yüksekliğinde ve 3.5 m. derinliğindedir. 

Yapının Durumu: Zaman içerisinde geçirdiği onarım çalışmalarından ötürü yapının ilk 

evresi ağır hasar görmüştür. 

Tarihleme: MS 70-71? 

Tanım: Nikaia’nın kuzey girişinde yer alan kapının ismini, İstanbul yönüne baktığı için 

almıştır. Kentin kuzey-güney caddesinin kuzey başında ve çok evreli surlar arasında orta kapı 

olarak konumlanmıştır
898
. Büyük ölçüde dolgu toprağın altına gömülü olan yapı, A.M. 

                                                           
898

 Özgen 2009, 17. 
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Schneider ve W. Karnapp’ın 1930’lu yıllarda yaptıkları sondaj çalışması ile ortaya 

çıkartılmıştır
899

.  

 Kapı beyaz damarlı gri-siyah mermerden yapılmış tek kemerli bir geçiş yapısıdır. Geç 

dönemde her iki yanına eklenen kare planlı kuleler kullanılan malzemeden ötürü kolaylıkla 

ayırt edilebilmektedir. Merkezindeki kemerin her iki yanında geçişin sağlandığı söve ve lento 

formunda birer açıklık bulunur. Böylece tek kemerli ve üç geçişli bir mimari ortaya çıkar. 

Fakat geç dönemde yan geçişlerin yaklaşık 1.20 m. toprak altında kaldığı ve daha sonra büyük 

bloklarla tıkandığı görülmüştür. Bu nedenle geçiş yalnızca merkezdeki kemerden 

sağlanabilmiştir
900

.   

 Yapının her iki yanında bulunan geçişlerin üzerinde pilaster ile çevrelenen ve 

merkezdeki kemerin hizasına yaklaşan iki niş bulunmaktadır. Yine merkez kemerin üst 

hizasında başlayan saçaklık, iki fascialı bir arşitrav, üzerinde friz ve en üstte diş kesimli 

korniş ile sonlanmaktadır
901

.  

 Kemerin tarihlemesi, her iki yüzünde bulunan friz üzerine iliştirilmiş metal harflerin 

ve çivi deliklerinin okunması ile yapılmıştır. Yunanca metinde,  

 [Τ] ῷ σεβαστῷ τῶν αύτοκρατόρων οἵ[κ]ω[ι] καὶ τῇ πρώτῃ τῆς 

       έπ[αρ] χε [ί]ας Νεικαί[ᾳ] . 

yazmaktadır
902

. Metinde imparatorlar Vespasianus ve Titus ile birlikte eyalet başkenti 

Nikaia’ya ithaf bilgisi verilmektedir. 

Yazıtın Açıklaması: İmparatorların (Vespasianus ve Titus) yüce evine ve eyaletin baş şehri 

Nikaia’ya ithaf edilmiştir. 

                                                           
899

 Schneider – Karnapp 1938, 30. 
900

 Schneider – Karnapp 1938, 30. 
901

 Özgen 2009, 18. 
902

 IK 7, 79-80. 
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Kaynakça: IK 7, 79-80; Özgen 2009, 17; Schneider – Karnapp 1938, 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESPASIANUS 

Kat. No. 21        

Nikaia, Tanımlanamayan Yapı (Yenişehir Kapısı?) 

Konum: Kentin doğu girişinde, Lefke yönüne doğru konumlanmıştır. 

Ölçü: Yapıdan geriye en az 8 m. uzunluğundaki bir arşitrav bloğu kalmıştır. 

Yapının Durumu: Arşitrav bloğu hariç yok olmuş ya da henüz ortaya çıkartılamamıştır. 

Tarihleme: MS 78. 

Tanım: Nikaia’nın Bizans Dönemi şehir surlarında devşirme blok olarak kullanım görmüş ve 

en az 8 m. uzunluğunda mermer bir arşitrav bloğu bulunmuştur. Söz konusu mimari eleman 

kentte Flaviuslar Dönemi’nde anıtsal bir yapı inşa edildiğine ve imparatorluk ailesinin 

üyelerine adandığını göstermektedir. Blok üzerindeki Yunanca yazıta göre MS 78 yılının 

Mart ayı ile 79 yılının Ocak ayına tarihlenmiştir. Bir bölümü okunamayan arşitrav bloğu 

üzerindeki yazıt M. Adak tarafından tamamlanmıştır. M. Adak bloğun boyut olarak, İstanbul 
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ve Lefke Kapılarına yakın olması sebebiyle, söz konusu arşitravın bir onur takına ya da 

anıtsal bir kapıya (Yenişehir Kapısı) ait olabileceğini belirtmiştir
903

.  

Yazıt:  Arşitrav. 

 [Αὐτοκράτορι Καίσαρι Οὐεσπσιανῶι Σεβαστῶι ἀρχι]ερεῖ μεγίστωι δημαρχικῆς 

 ἐξουσία[ς τὸ θ’ αὐτοκράτορι τὸ ιη’ πατρὶ πατρὶδος ὐπάτωι τὸ η’] 

 [Αὐτοκράτορι Καίσαρι Тίτῳ Σεβαστοῦ υἱῷ ὑπατῳ τὸ ς’ ἀποδε[δειγμένῳ τὸ θ’  

[Δο]μιτιανῷ Καίσαρι] 

  Σ <ε>βαστοῦ υἱῷ ὑπάτῳ τὸ ε’ ἀποδε[δειγμένῳ τὸ ς’ ὁ δεῖνα ἀνθύπατος] 

  [κ]ατασκευάσας καθιέρωσεν    vac. 

Metnin Açıklaması: İmparatorların (Vespasianus ve Titus) yüce evine ve eyaletin baş şehri 

Nikaia’ya ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: Adak 2001, 175-177.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
903

 Adak 2001, 175-177. 
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TITUS 

Kat. No. 22          

Laodikeia, Stadium 

Konum: Kentin güneyinde yer almaktadır. 

Ölçü: 280x70 m. 

Yapının Durumu: Kuzey ve güneybatı yönlerindeki oturma basamakları hariç yok olmuştur. 

Tarihleme: MS 79. 

Tanım: Laodikeia antik kentinin güneyinde kuzeybatı-güneydoğu aksında yer alan Stadium 

bulunmaktadır. Stadium 280x70 m. ölçüleri ile yaklaşık olarak 20-25 bin kişilik oturma 

kapasitesine sahip anıtsal bir yapıdır. Yapıdan geriye kuzey ve güneybatı yönlerindeki oturma 

basamakları kalmıştır. Batı girişinde yer alan yazıta göre imparator Titus’a ithaf edilmiştir
904

.  

                                                           
904

 Şimşek 2007, 200-201, Şimşek 2017, 17. 
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 Stadium doğal zemin oyularak çift sphendone’li inşa edilmiştir. Yapıya ait mermer 

oturma basamakları kentin yaklaşık olarak 18 km. güneyinde bulunan Domuz Deresi 

ocaklarından getirilmiştir
905
. Basamakların ön kısmı düzdür ve bazıları üzerinde 

numaralandırmaya ait harfler bulunmaktadır. Yapının oturma basamakları, zemin üzerine 

topografyaya uygun olarak yerleştirilmiştir. Kaymaları önlemek ve yapı statiğini sağlamak 

amacıyla, basamakların alt kısımlarına 10 cm. genişliğinde geçkili setler eklenmiştir. Yapıya 

ait merdiven geçişleri 34 bölüme (kerkides) ayrılmıştır. Her bir kerkides 16.85 m. 

uzunluğunda ve 24 basamaktan oluşmaktadır
906

. Kerkidesleri sınırlayan ara geçişlerdeki 

krepisler depremlerden ötürü yoğun tahribata uğramıştır. Oturma basamaklarının derinlikleri 

49-85 cm., genişlikleri 45-110 cm., yükseklikleri 30-40 cm. arasında değişmektedir. Oturma 

bölümleri arasındaki sınır bazı bloklarda kazınarak belirginleştirilmiş iken bazılarında kabaca 

bırakılmıştır. Bazı oturma basamakları ise farklı devirlerde yapılan tamirattan ötürü 

travertenden yapılmıştır
907

.    

 Yapının kuzey tarafında Güney Hamam bulunmaktadır. Hamam kompleksi yedi adet 

tonozlu kapı geçişi ile Stadiuma bağlanmıştır. Kapılar içte tonozlu dışta dikdörtgen şeklinde 

olmak üzere iki kademelidir. Ölçülebilen yükseklileri 1.10 m., genişlikleri 1.23 m., tonoz 

yüksekliği 1.70 m., genişliği 1.37 m.’dir. Hamamdan, Stadiuma geçiş altta yer alan kapılarla 

doğrudan, üstte yer alanlardan ise, merdivenlerle sağlanmış olabilir. Bu iki yapıya ait birçok 

mimari blok alana dağılmış vaziyettedir
908

.   

Stadium çeşitli nedenlerle ağır tahribata uğramıştır. Oturma basamakları yaşanan 

depremlerden ötürü deforme olmuştur. Geç Antik Dönem’de oturma basamakları sökülmüş 

taş ocağı olarak kullanılmıştır. Taşlar üzerindeki delikler ve parçalanmış bloklar hala 

                                                           
905

 Şimşek 2011, 573. 
906

 Şimşek 2011, 573. Şimşek önceki yıllarda yaptığı bir yayında basamak sayısını 25 olarak vermiştir. Bkz. 

Şimşek 2007, 203. 
907

 Şimşek 2011, 574. 
908

 Şimşek 2007, 203. 
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alandadır. Binanın kuzeyinde Yörüklerin inşa ettiği konutlar bulunmaktadır. Gereken yapı 

malzemesi için stadiuma ait bloklar ve Güney Hamamın traverten blokları kullanılmıştır
909

. 

Yapıdan geriye kalanların önemli bir bölümü 19. yüzyılda açılan Denizli-Aydın-İzmir tren 

hattı yolunun yapımı için ve çevre yerleşimlerce parçalanarak kullanılmıştır
910

. 

Stadiumun tarihlemesi batı girişinde yer alan Yunanca yazıta göre yapılmıştır. Ancak 

yapı dört evrelidir. Yapının içerisinde yapılan sondaj kazılarında ele geçen seramikler yapının 

ilk evresinin Hellenistik ve Erken Roma Dönemi’ne ait olabileceğine işaret etmiştir
911

. 

Tacitus MS 60 yılında kentte deprem olduğunu ve ahalinin kendi imkânlarıyla şehri yeniden 

inşa ettiğini belirtmiştir
912
. Bu doğrultuda hasar gören stadium kentte yaşayan bir zengin 

tarafından hem onarılmış hem de genişletilmiştir. Yazıt Stadiumun Titus’a ithaf edildiği 

bilgisini vermektedir
913

. 

Yazıt: Mermer blok üzerindeki yazıt. 

[Αὐτοκρ]ά[τορι] Τίτωι Καίσαρι Σεβαστῶι Οὐεσπασιανῶι 

ὑπάτῳ τὸ ζʹ Αὐτοκράτορος θεοῦ Οὐεσπασιανοῦ υἱῶι καὶ 

τῶι δήμωι Νεικόστρατος Λυκίου τοῦ Νεικοστράτου τὸ <σ> 

τ[άδιον ἀμφι] θέατρον λευκόλιθον ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέθηκεν, 

τὰ προσλείψαντα τοῦ ἔργου τελειώσαντος Νεικοστράτο τοῦ 

κληρονόμου αὐτοῦ, καθιερώσαντος Μάρκου Οὐλπίου Τραιανοῦ 

 τοῦ ἀνθυπάτου. 

Yazıtın Açıklaması: Lycias Nicostratus’un en küçük oğlu Nicostratus imparator Titus ve 

halk için stadium’u inşa ettirmiştir. Stadium’un eksik kalan kısımlarını ise mirasçısı 

Nicostratus tamamlamıştır. 

                                                           
909

 Şimşek 2007, 203. 
910

 Şimşek 2007, 576. 
911

 Yener 2019, 40, dn. 185. Ayrıca diğer evreler için bkz. Yener 2019, 43. 
912

 Tacitus, Annales, 14.27; Şimşek 2013, 29. 
913

 IGR IV, 294 (No. 845); IK 49, 51-53 (No. 15); Şimşek 2007, 200; Şimşek 2017, 17; Welch 1998, 555, dn. 13. 
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Kaynakça: IGR IV, 294 (No. 845); Şimşek 2007, 200-203; Şimşek 2011, 573-576; Şimşek 

2013, 29; Şimşek 2017, 17; Welch 1998, 555, dn. 13; Yener 2019, 40, dn. 185, 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITUS 

Kat. No. 23         

Miletos, Nymphaeum 

Konum: Hellenistik Peristyl ile Propylonun arasında, Bouleuterionun doğusunda yer 

almaktadır. 

Ölçü: G. 20 m., D. 21 m., Y. 16 m.  

Yapının Durumu: Tamamen yıkılmış yapıya ait mimari parçalar etrafa dağılmıştır. Söz 

konusu mimari elemanlar daha sonra toplanarak restitüsyon önerisi yapılmıştır.  

Tarihleme: MS 79-80. 

Tanım: MS 1. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen ve Miletos’un en görkemli anıtları arasında 

bulunan üç katlı çeşme yapısına ait kalıntılar Hellenistik peristyl ile propylonun arasında, 

bouleterionun doğusunda yer almaktadır. Çeşmeden geriye, antik çağda mermer kaplı ve ince 

uzun nişleri olan cepheye ait kısımlar, su deposu, su dağıtım sistemi ve su kemerinin son 
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bölümlerine ait harabeler kalmıştır. Ancak cepheye ait mimari elemanların önemli bir bölümü 

(333 adet) ele geçtiği için restitüsyon önerisi J. Hülsen tarafından yapılabilmiştir
914

.  

 Çeşme 1.18 m.’lik podium duvarı üzerinde yükselen üç katlı cephe duvarı ve her iki 

yanında öne doğru uzanan iki katlı kanatlardan oluşmaktadır. Yaklaşık 20 m. genişliğinde, 21 

m. derinliğinde ve 16 m. yüksekliğe sahiptir. Yapının ihtiyacı olan su, taban suyundan, 

yağmur sularından ve kentin güneyinde bulunan Akköy-Yeniköy arasındaki kayalıklarda 

bulunan pınarlardan su kemeri aracılığıyla taşınıyordu
915
. Pişmiş topraktan su künkleri, su 

kemeri aracılığıyla taşıdıkları suyu bugün temel kalıntıları görülebilen ve zemini Roma 

betonundan yapılan büyük havuza aktarıyordu. 16.15x6.39 m. ebatlarında olan büyük 

havuzun içerisinde ele geçen parçacıklar ve kanca izleri, zeminin beyaz mermer plakalar ile 

kaplı olduğunu işaret etmektedir. Söz konusu havuzun 10 cm. aşağısında ikinci bir havuz yer 

almaktadır. Bir daldırma havuzu olan bu hazne 15.60x1.60 m. ölçülerindedir. Su künkleri 

suyu ilk havuza olduğu gibi buraya da ulaştırıyordu
916
. Su, bu iki hazneye bağlı diğer künkler 

ile cephedeki çörtenler aracılığıyla, cephenin önünde bulunan derin havuza ve yanlarda 

bulunan latrinalara ulaştırılıyordu
917

.  

 Çeşmenin ön cephesi göze hitap etmek adına ne kadar heybetliyse, arka tarafta yer 

alan su kemeri ve deposu amaca hizmet ettiği için o denli gösterişsiz ve süslemeden 

yoksundur. Bu nedenle, yapının önüyle arkasını birbiriyle bağdaştırmak imkânsızdır
918

. Su, 

arkada bulunan haznede toplandıktan sonra borular vasıtasıyla cephenin önünde bulunan 

büyük havuza akıyordu. Bu borular düzenli olarak kare taşlar ile örülen destek sütunları 

vasıtasıyla taşınıyordu. Bu sütunlardan, su deposunun arkasında ve ortalara doğru iki adet ve 

su kemerinin sonunda iki adet olmak üzere 4 adet bulunmaktadır. Su kemerinin sonunda olan 

sütunlar, kemer ile aynı yüksekliğe sahiplerdir. Üzerlerinde bulunan yarım daire şeklindeki 

                                                           
914

 Hülsen 1919, Levha 63; Niewöhner 2016, 77. 
915

 Niewöhner 2016, 77. 
916

 Niewöhner 2016, 78; Erol 1999, 105. 
917

 Niewöhner 2016, 78-79. 
918

 Ward-Perkins 1981, 299. 
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kemerler duvar örgüsü tekniği ile yapılmıştır ve 3.50 m. yüksekliğindedir. Üzerlerinde 

kaideleri yoktur
919

.  

 Çeşmenin görkemli cephesinin her katında mimari dekorasyonun giderek zenginleştiği 

görülmektedir
920

. Cepheye ait sütunlar ion kaidesi üzerinde, ikinci ve üçüncü kattakiler ise 

buna ek olarak postament üzerinde durmaktaydı. Birinci katın sütun başlıkları kompozit, diğer 

kattakiler ise korinth düzenindeydi
921
. Üst üste dizilen sütunların arasında her bir katta 9 adet 

niş yer almaktaydı. Nişlerin bulunduğu duvar kabaca örülmüştü ve yaklaşık 48 cm. 

derinliğindeydi
922
. Bunların içinde, insan boyutundan küçük tanrı, yarı tanrı ya da kahraman 

heykelleri durmaktaydı
923

. Günümüzde, söz konusu heykeller Milet, İzmir, İstanbul ve 

Berlin’deki müzelerde korunmaktadır. Nişlerin içinde yer alan heykeller arasında, Dionysos, 

Aphrodite, Apollon, Artemis, Nymphe, Satyr ve Silen gibi tanrı ve mitolojik canlılar yer 

alıyordu. Bazı heykeller ellerinde, su künkleri için delikli bir kap ve hayvan tutuyordu. 

Delikler söz konusu heykellerin çörten işlevine işaret etmekte ve alt katta durduğunu 

göstermektedir
924
. Ön cephenin ikinci ve üçüncü katında üçgen ve volüt şeklinde alınlıklar 

bulunuyordu. Üçüncü katta yer alan alınlıkların üzerinde akanthus yaprağı biçiminde 

akroterler bulunuyordu
925

. Kanatlarda bulunan akroterler ise figürlüydü
926

. Birinci katta 

alınlık bulunmamaktadır. 

 İlk katta bulunan sütunlarda ince işçilik görülmektedir. Düz gövdeli, yivli ve bitkisel 

motifli olmak üzere üç gruba ayrılmaktadırlar
927
. İlk katın merkezinde, üzerlerinde akanthus 

yapraklarının bulunduğu bitkisel motifli iki sütun bulunmaktadır. Hem sütunlar hem yüzeyleri 

ağır hasar görmüştür. Bu nedenle üzerlerindeki bitkisel motifi hakkında detaylı bilgi 

                                                           
919

 Erol 1999, 106. 
920

 Köster 2004, 67. 
921

 Niewöhner 2016, 79. 
922

 Kleine 1980, 85. 
923

 Erol 1999, 107; Niewöhner 2016, 79. 
924

 Niewöhner 2016, 80. 
925

 Köster 2004, 76. 
926

 Niewöhner 2016, 80. 
927

 Hülsen 1919, Levha 36. 
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verilememektedir
928
. Söz konusu bitkisel motifli sütunları inceleyen R. Köster, sütunlarda 

kullanılan bitkilerin ve motiflerin kendisiyle aynı katta yer alan ranke bezemeli frizden farklı 

olduğunu ve çiçek içermediğini belirtmektedir. Bunun yerine sütunların altında başlayan üçer 

adet ve iki sıra akanthus yaprağı yukarıya doğru kıvrılarak çıkar ve yerlerini, ortasında rozet 

bezemelerinin bulunduğu katlanmış yaprak uçlarına bırakırlar. Sütunun boşta kalan sağ ve sol 

yanları yaprak motifi ile doldurulmuştur
929

.   

İlk kattaki sütunlar kompozit başlıklara sahiptirler.  Başlıkların üzerinde akanthus 

yaprakları ve aralarında yumurta silmeleri bulunan volütler yer almaktadır
930
. Başlıkların 

üzerinde 7 parçaya bölünmüş halde, ön cephenin ilk katında yer alan beş nişin üzerinden 

geçerek kanat kısımlarına doğru dönüş yapan, üç fascialı beyaz mermerden yapılmış ve 

üzerinde ranke frizi olan bir arşitrav bulunmaktadır
931

. Arşitravın üzerindeki Latince yazıtta, 

binanın, M. Ulpius Traianus tarafından imparator Titus’u onurlandırmak için yaptırdığı bilgisi 

verilmektedir
932

.  

 Orta katta ise alt kat ile aynı malzeme kullanılmasına rağmen işçiliğin kabalaştığı 

görülmektedir. Düz gövdeli ve yivli olmak üzere ikiye ayrılan sütunlar 30 cm. yüksekliğinde 

plinthos ve 55 cm. yüksekliğinde postament üzerinde yükselirler. Başlıkları Korinth tipidir. 

Başlıkların üzerindeki akanthus yaprakları fazlaca dilimli ve birbirine sıkıca bağlı olarak 

başlığın sepetini doldurmaktadır. Yaprakların içerisinde, fazla dilimlemeden ötürü oluşan 

delikler oluşmuştur. Bu kattaki sütunların üzerinde iki fascialı ve üzerinde ranke frizi örülü 

olan bir arşitrav bulunur. Onun üzerinde de ion kymation kuşağı ve diş kesimli konsollu 

korniş bulunmaktadır. Orta katın aedikulaları üzerinde üçgen ve volüt şeklinde alınlıklar 

                                                           
928

 Köster 2004, 70. 
929

 Hülsen 1919, Levha 36; Köster 2004, 71. 
930

 Hülsen 1919, Levha 35, Köster 2004, 68. 
931

 Alföldy 1998, 375-377; Erol 1999, 108; Köster 2004, 65.  
932

 Alföldy 1998, 367; Kreiler 1975, 32-38; Niewöhner 2016, 81; Strocka 1988, 294; Uzunoğlu 2018, 255-256 

(No. 85). 
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bulunmaktadır. Alınlıklar üzerinde akanthus yaprağı ile taçlandırılan akroterler yer 

almaktadır
933

. 

Son kattaki sütunlar orta kattaki gibi plinthos ve postament üzerinde yükselmekle 

birlikte ilk kattaki gibi düz gövdeli, yivli ve bitkisel olmak üzere üç gruba ayrılmaktadırlar
934

. 

Merkezde yer alan iki adet sütun birinci kattaki gibi bitkisel motiflidir. Fakat söz konusu 

sütunlar, ilk kattakilerin aksine iyi koruna gelmişlerdir ve üzerlerindeki bitkisel motifler ranke 

bezemeli friz ile uyum içerisindedir
935
. Diğer yandan, sütunların üzerindeki bitki motifinin, 

birinci kattakilere kıyasla beceriksizce işlendiği görülmüştür. R. Köster dik bir açıyla 

basmakalıp olarak dizilen akanthus yapraklarının bu izlenimi güçlendirdiğini belirtir
936

. 

Frizdeki dekorasyon ise bu kadar kalitesiz değildir
937
. Bu kata ait sütun başlıkları orta 

kattakiler gibi korinth tipindedirler
938
. Başlıklar lotus ve dilimli akanthus yaprakları ile 

taçlanmaktadır. Fakat ikinci katın aksine, sepete sığmak yerine dışarı taşmışlardır
939
. Üçüncü 

katın merkezinde ve bitkisel motifli sütunların üzerinde iki fascialı ve sofit’inde çiçekli rozet 

bezemesi olan, Yunanca yazıtlı bir arşitrav bulunmaktadır. Yazıtta yapının III. Gordianus 

Dönemi’nde (MS 238-244) süslendiği bilgisi verilmektedir
940

. Arşitravın üzerinde ayrıca ion 

kymationu ve ranke friz kuşağı yer almaktadır. Frizin üzerinde ion kymationu tekrarlanarak 

diş sırası ve konsollu korniş yükselmektedir. Bunun üzerinde ise yağmur oluğu ve onun 

üzerinde çift volütlü bir alınlık bulunmaktadır. Alınlıkların üzerinde palmet biçiminde 

akroterler vardır
941
. Diğer alınlıklar ise üçgen biçimindedir. Ortalarında içi boş ve yuvarlak 

                                                           
933

 Erol 1999, 109; Hülsen 1919, Levha 34; Niewöhner 2016, 79. 
934

 Hülsen 1919, Levha 37. 
935

 Hülsel 1919, Levha 36-37; Köster 2004, 71. 
936

 Köster 2004, 71. 
937

 Köster 2004, 71. 
938

 Köster 2004, 69; Köster üçüncü kata ait olabilecek Kompozit başlıkların bulunduğunu ancak J. Hülsen’in 

yapının restitüsyonunu yaparken bunu göz ardı ettiğini belirtir.  
939

 Erol 1999, 109; Köster 2004, 69. 
940

 Erol 1999, 109; Köster 2004, 67; Niewöhner 2016, 81; Winter 1996, 335 (No. 56); Uzunoğlu 2018, 255-256 

(No. 86). 
941

 Erol 1999, 109; Hülsen 1919, Levha 58. 
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bir rozet ve üzerlerinde palmet motifli akroterler bulunmaktadır
942
. Bu katın cephesinde 

bulunan dekoratif elemanlar ilk ve orta kata kıyasla daha uyumludur. Fakat işçiliği kabadır. R. 

Köster işçilik farkını, ilk iki katı yapan ustalar ile son katı yapan ustaların farklı olabileceğini 

belirterek açıklamaya çalışmıştır
943

.  

Çeşme yapısının kanatları iki katlı olup arkasında duvar olmadan yükselmekteydi. Her 

bir katında dörder sütun bulunan kanatlar, çeşmenin önündeki derin havuzu yanlardan 

çevrelemekteydi
944

. 

 Alt katta yer alan sütunlar düz ve yivli olmak üzere iki tiptir ve atttik kaideye 

sahiptirler. Üst katta ise sütunlar postamentler üzerinde yükselir ve başlıkları korinth tipidir. 

Bu kata ait sütunlar düz ve yivli gövdeye sahiplerdir. Alt katta iki fascialı üst katta ise üç 

fascialı birer arşitrav bulunur. Bunların üzerinde ranke frizi vardır. Onun üzerinde üçüncü 

katta olduğu gibi sırasıyla ion kymationu, diş sırası ve konsollu korniş takip etmektedir. 

Kanatların alınlıkları, volütlü ve üçgen olmak üzere iki tiptir
945

.  

Çeşmenin tarihlemesi yapının ilk katı boyunca uzanarak kanatlara doğru kıvrılan ve 

üzerinde Latince yazıt bulunan arşitrav bloğuna göre yapılmıştır. Parçalar halinde bulunan 

arşitrav bloğu üzerinde yapının imparator Titus’u onurlandırmak için yapıldığı bilgisi 

verilmektedir. 

Yazıt: Beyaz mermerden 7 parça halinde bulunan arşitrav bloğu. 

 

[Aus]pic[iis Imp(eratoris) T(iti)] Caesa[ris d]ivi Vespa[sia]ni f(ili) Vespa[siani 

Aug(usti) pont(ificis) max(imi) trib(unicia) pot(estate) IX imp(eratoris) XV 

co(n)s(ulis) VIII censoris p(atris) p(atriae) per M(arcum) Ulp]ium Traianum 

                                                           
942

 Hülsen 1919, Lehva 58. 
943

 Köster 2004, 77; Yazar bölgede yaşanmış olması muhtemel bir deprem sonrası yapının kapsamlı bir onarıma 

girmiş olabileceğini, bu sırada üçüncü katın yapıya eklenmiş olabileceğini belirtir. Fakat binada kapsamlı bir 

onarım yapıldığına dair herhangi bir ize rastlanmadığını da belirtir. 
944

 Hülsen 1919, Levha 63; Niewöhner 2016, 79. 
945

 Erol 1999, 110. 
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co(n)s(ulem) leg(atum) A[ug(usti) leg(ionis) X fretensis bello Iudaico] et provinciae 

Syriae proco(n)s(ulem) Asiae et Hispaniae Baeticae Xvvir(um) [s(acris) f(aciundis) 

sod]alem Flaviallem(!) triumphalibus orn[a]men[t]is ex s(enatus) c(onsulto) 

[cu]m amplius in eo crevit [aqua nymphaeum dedicatum est]. 

 

Yazıtın Açıklaması: İmparator Titus’un denetiminde Asia prokonsül’ü M. Ulpius Traianus 

tarafından yine Titus’u onurlandırmak için yaptırılmıştır. 

Kaynakça: AE 1999, 572 (No. 1576); Alföldy 1998, 367, 375-377; Bean 1966, 229 Erol 

1999, 105-111; ILS III, XXXII (No. 8970) Hülsen 1919, Levha 34-37, 58, 63; Kleine 1980, 85; 

Köster 2004, 65-77; Kreiler 1975, 34-35; Niewohner 2016, 77-81; Strocka 1988, 294; 

Uzunoğlu 2018, 255-256 (No. 85-86); Ward-Perkins 1981, 299; Winter 1996, 335 (No. 56). 

 

 

TITUS 

Kat. No. 24         

Ephesos, Duvar 

Konum: Augustaeum. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yayınlarda verilmemiştir.  

Tarihleme: MS 79-80. 

Tanım: Yapı malzemesi belirsiz olan bir yazıt Ephesos’ta Augustaeumun hasar gören 

duvarının imparator Titus döneminde onartıldığı bilgisini vermektedir. Yazıtın nerede 

bulunduğu ve olduğu belirsizdir
946

.   

Yazıt: Belirsizdir. 

                                                           
946

 IK 12.2, 138 (No. 412); McCrum – Woodhead 1966, 147 (No. 496). 
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ὑπὲρ τῆς τοῦ [κυρίου ὴμῶν] 

Αύτοκράτορος Τ[ίτου καί-] 

σαρος ὺγιήας καὶ διαμονῆς τῆς 

‘ Ρωμαίων ὴγεμονίας άποκατατεστά- 

ϑη τὸ βλαβὲν περιτειχισμα τοῦ Αύ- 

γουστὴου, διατάξαντος Μάρκου Ούλπί-   

ου Τραϊανοῦ τοῦ άνϑυπάτου, έπιμελη- 

ϑέντος Πομπωνίου Βάσσου τοῦ πρεσβευ- 

[τοῦ,] τῆς χορηγίας γενομένης έκ τῶν 

[ὶερῶ]ν προσόδων, γραμματεύοντος Λου-  

[κίου] ‘Ερεννίου Περεγρείνου ἁγνοῦ τὸ β ’ 

 Yazıtın Açıklaması: Prokonsül M. Ulpius Traianus ve epimeletes P. Bassus’un denetiminde 

tapınak gelirlerinden toplanan para ile onarılarak imparator Titus’a ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: IK 12.2, 138 (No. 412); McCrum – Woodhead 1966, 147 (No. 496). 

 

 

 

 

 

 

 

 



293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITUS 

Kat. No. 25        

Simena, Hamam ve Portiko 

Konum: Akropolisin güneybatısında, deniz kıyısının bulunduğu hattın üzerinde yer 

almaktadır.   

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir.  

Yapının Durumu: Üst örtüsü kayıp olan hamam yapısının duvarları kısmen ayaktadır. Fakat 

hamam yazıtında bahsedilen portikoya (prestoon) dair bir kalıntıya ulaşılamamıştır.  

Tarihleme: MS 80. 

Tanım: Deniz kıyısı hattında bulunan Simena’daki Hamamın odaları aynı eksen üzerinde yer 

almaz. Dikdörtgen planlı yapı iki sıra halinde birbirine bitişik olarak dizilen ikişer oda olmak 

üzere toplam dört odadan oluşmuştur. Bu nedenle halka tipli hamamlar grubuna girmektedir. 

Hamamın kuzeybatısındaki odada kesme blok taşlar ile yapılmış bir apsis bulunmaktadır. 
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Hamam yapısıyla ilgili yakın dönemde yapılmış bir kazı çalışması ve buna paralel olarak 

modern bir bilimsel çalışma yoktur. Yapı hakkında bilgi veren kaynaklar 19 ve 20. 

yüzyıllarda kaleme alınmış gezi güncelerinden ibarettir
947
. Hamamın tarihlemesinin yapıldığı 

yazıt ise corpuslarda kendine yer bulmuştur
948
. Yakın dönemde hamam yapısı hakkında 

detaydan yoksun olsa da bilgi veren tek çalışma A. Farrington’a aittir
949
. Bu nedenle odaların 

fonksiyonuyla ilgili elimizde bilgi bulunmamaktadır.  

 Hamam hakkında şu ana kadar yapılan belgeleme çalışması yalnızca planının 

çizilmesi, fotoğraflarının çekilmesi ve yapıya ait arşitrav bloğu üzerinde yer alan yazıtın 

kayda geçirilmesinden ibarettir. Yapı kazılmadığı için içeride bulunan dört odanın işlevi 

hakkında bilgi vermek mümkün değildir. Tüm bilinmezliklerine rağmen elimizdeki kısmi veri 

yapı hakkında ayrıntıdan yoksun olsa da bilgi verebilmemize olanak sağlamaktadır.  

 Dört odadan oluşan hamam yapısının 3 ve 4. odaları haricinde kalanlar birbirleriyle 

bağlantılıdır. Odaların işlevleri bilinmemekle birlikte A. Farrington, 1. odanın apodyterium, 2. 

odanın tepidarium, 3. odanın caldarium ve 4. odanın frigidarium olabileceğini belirtmiştir. 

Fakat bu tahmininini hangi veriye dayandırarak yaptığını belirtmemiştir
950
. Yapının duvarları 

birbirine sıkıca eklemlenen köşeli bloklarca örülmüştür. Asimetrik taşlardan oluşan bloklar 

arasında harç bulunmamaktadır. Yapının kuzeybatısında bulunan apsis ise moloz taşlar ile 

örülmüştür. A. Farrington örgü sırasında sıva kullanılmış olabileceğini belirtmiştir
951
. Yapının 

tarihlemesi girişin yapıldığı 1 numaralı odaya (apodyterium?) ait kapının üzerinde bulunan 

arşitrav bloğu üzerindeki Yunanca yazıta göre yapılmıştır. Kapı biri arşitrav olmak üzere dört 

büyük blok ile meydana getirilmiştir. Arşitrav bloğu üzerinde dekoratif hiçbir eleman 

bulunmamakla birlikte sağ ve sol taraflarında ölçüsü bilinmeyen ve hatıl boşluğuna benzeyen 

                                                           
947

 Bean 1978, 117; Texier 1849, 233. 
948

 L. Cagnat – G. Lafaye 1906, 247 (No. 690). Buradaki yazıt modern çalışmalarda yer bulmuş ancak hamam 

yapısıyla ilgili bilgi verilmemiştir. Bkz. Winter 1996, 152. 
949

 Farrington 1995, 56, 161 (No. 54).  
950

 Farrington 1995, 161. 
951

 Farrington 1995, 161. 
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birer adet oyuk bulunmaktadır. C. Texier bu oyukların, yazıtta bahsedilen portikonun 

(prestoon) yapıya eklenmesi için yapılmış olabileceğini belirtmiştir
952

.    

Yazıt: Arşitrav.  

[Αὐτο]κράτορι Τίτῳ θεοῦ Οὐεσπασιανοῦ υἱῷ Καίσαρι 

[Οὐεσ]πασιανῷ Σεβαστῷ ἀρχιερεῖ μεγίστῳ, δημαρχικῆς 

[ἐξου]σίας τὸ ιʹ, αὐτοκράτορι τὸ [ι]εʹ, ὑπάτῳ τὸ ηʹ, πατρὶ πατρίδος, 

τειμητῇ, [[           ]] 

ἐπὶ Τίτου Αὐρηλίου Κυήτου πρεσβευτοῦ καὶ ἀντιστρα- 

[τήγο]υ τοῦ Σεβαστοῦ καὶ Γαίου Βιηνίου Λόγγου ἐπιτρόπου 

[τοῦ] Σεβαστοῦ, Ἀπερλειτῶν καὶ τῶν συνπολιτευομένων 

ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος τὸ βαλανεῖον καὶ τὸ πρόστοον κατε- 

 σκεύασεν ἐκ θεμελίων. 

Yazıtın Açıklaması: Propraetor T. Aurelius Quietus ve prokurator C. Vienus Longus 

zamanında halk ve danışma meclisi tarafından yaptırılarak imparator Titus’a adanmıştır. 

Kaynakça: Bean 1978, 117; Farrington 1995, 54; IGR III, 247 (No. 690); Texier 1849, 233; 

Uzunoğlu 2018, 343-344 (No. 202); Winter 1996, 152. 
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 Texier 1849, 233. 
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TITUS 

Kat. No. 26        

Pessinus, Tanımlanamayan Yapıya Ait Arşitrav Bloğu 

Konum: Sivrihisar, Ermeni mezarlığı. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yayınlarda verilmemiştir. 

Tarihleme: MS 79-81. 

Tanım: Sivrihisar’da bulunan Ermeni mezarlığında imparator Titus’un isminin geçtiği beş 

parçaya bölünmüş mermer bir arşitrav bloğuna rastlanılmıştır. Blok şu anda kayıptır. Ancak 

çok büyük bir binaya ait olabileceği düşünülmektedir
953

. Arşitrav’ın üzerinde Yunanca,  

[A]ὐτοκράτο|ρι Τίτῳ Oὐ[εσ]πασια|vῷ Σεβαστῷ| ’Avτι [- -]|ος Nε [- -] 

yazmaktadır. Eksik metinde imparator Titus için … yazmaktadır
954

.   

Kaynakça: IK 66, 48-49 (No. 30). 

                                                           
953

 IK 66, 48-49 (No. 30). 
954

 IK 66, 48-49 (No. 30). 
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DOMITIANUS 

Kat. No. 27         

Aizanoi, Zeus Tapınağı 

Konum: Kentin yüksek platosu üzerinde, Penkalas Çayı’nın batı kıyısına 200 metre uzaklıkta 

yer almaktadır. 

Ölçü: 53.28x35.48 m. 

Yapının Durumu: Tapınak iyi korunagelmiştir. Ancak Domitianus evresine ait tek veri 

arşitrav bloğudur.  

Tarihleme: MS 92.  

Tanım: Aizanoi antik kentinde bulunan Zeus Tapınağı Küçük Asia’daki tüm tapınaklar 

arasında en iyi korunmuş olanıdır
955
. Tapınak 1824 yılında keşfedilmiş ve I. Dünya Savaşı’nı 

takip eden yıllarda mimari elemanları, aralıklarla yıllarca süren kazı çalışmaları ile 

belgelenerek kayıt altına alınmıştır
956
. Yapı, stil özellikleri ve üzerindeki yazıtlara göre MS 

126-157 yılları arasına tarihlenmiştir
957
. Tapınağın tarihlendirilmesi için uzun yıllar çalışan R. 

Naumann, yapının inşasına imparator Hadrianus Devri’nde başlandığını savunmuştur. Ancak 

                                                           
955

 Russell 1981, 237. 
956

 Tapınakta yapılan çalışmaların detayları için bkz. R. Naumann, Der Zeustempel zu Aizanoi, 1979. 
957

 Posamentır – Wörrle 2006, 227. 
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S.R.F. Price kentin imparator Domitianus Dönemi’ne ait sikkelerinde Zeus kültünün ve 

Tapınağının tasvir edildiğini bu nedenle yapının inşasına Hadrianus Dönemi’nden önce 

başlanmış olabileceğini belirtmiştir
958
. Price’in haklılığı 1957 yılında R. Naumann tarafından 

bulunan ve ağır tahribata uğradığı için okunamayan doğu arşitrav’ının 2006 yılında 

çözümlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Arşitrav üzerindeki metin verilen sert ışık ile okunmuş ve 

Tapınak MS 92 yılının Ağustos sonu Eylül başına tarihlenmiştir
959

. Domitianus Dönemi’nde 

Tapınağın ne kadarının bitirildiği şu anda bilinmemektedir. Ancak yapı şu anki haliyle 8x15 

sütunlu, ion düzeninde ve pseudo-dipteros olup 6 basamaklı bir krepise sahiptir.  

Yazıt: Arşitrav. (R. Posamentır ve M. Wörrle yazıt için iki öneri sunmuşlardır) 

1. [vac. ΔιὶAἰζανῶν καὶ A]
II 
ὐτοκράτορι Καίσαρ

III
 [ι] θεοῦ Οὐνσ[π]ασιανοῦ [υἱ

IV
ῶι 

 Δομιτιανῶ[ι Σ]εβαστῶι Γερμ 
v
[ανκῶι, ἀρχιε]ρεῖ μεγίστ

vı 
ωι, δημαρχικῆ[ς ἐξ]

vıı 
ονσίας 

 τὸια, vac. 

 2.  [vac.]
II
 vac. αὐτοκράτο

III 
[ρι] τὸ κβ’, ὑπατωι τὸ ι[ς’, τε

IV 
ιμ]ητῆι διὰ βίου, [πα]τρὶ 

 πατρίδος, ἔ
V
 [κτσεν ἡ Aἰζα]νειτῶν 

VI 
 5 vac. πόλις. vac. 

VII 
vac. 

Yazıtın Açıklaması: Aizanoi polis’ince kentin Zeus’una ve imparator Domitianus’a ithaf 

edilmiştir. 

Kaynakça: Posamentır – Wörrle 2006, 227, 246; Price 1982, 186; Russell 1981, 237. 

 

 

                                                           
958

 Price 1982, 196. S.R.F. Price, R. Naumann’ın tapınakla ilgili yaptığı çalışmasını sert bir dille eleştirir; The 

writing of architectural history involves expertise in arcane technicalities of the construction and design of 

buildings. There is in consequence of tendency for architectural historians not to master other disciplinaries 

sufficiently to enable them to answer limited factual questions of the date and appearance of their monuments, 

and such narrowness is often part of a more general failure to relate their monuments properly to a wider 

context. Architectural history should be more than the counting of columns and the measuring of stylobates. 

Price’in diğer eleştrileri için bkz. Price 1982, 196-197. 
959

 Posamentır – Wörrle 2006, 246. 
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DOMITIANUS           

Kat. No. 28 

Aphrodisias, Bazilika
960

             

Konum: Güney Agora’nın güneyinde dik olarak konumlanmıştır. 

Ölçü: 145 m. uzunluğunda 30 m. genişliğindedir.  

Yapının Durumu: Yıkılmıştır. Ancak mimari elemanları iyi koruna geldiği için restitüsyon 

önerisi yapılabilmiştir. 

Tarihleme: MS 80 – MS 101-106? 

Tanım: Mimari elemanlarının önemli bir bölümü koruna geldiği için hakkında detaylı bilgi 

edinilebilen Aphrodisias’taki Bazilika kentin anıtsal yapılarından bir tanesidir. 1962 yılında 

arkeolog Malcolm Bell tarafından Trikonkhos Kilisesinin doğusunda keşfedilmiş ancak 

detaylı bir kazı çalışması yapılmadığı için ne olduğu anlaşılamamıştır
961
. 1969 yılında kazı 

çalışmalarına tekrar başlanmış ve yapının kuzeybatı köşesi ortaya çıkartılmıştır. Sonraki 

yıllarda çalışmalar sürdürülmüş, 1988 yılına gelindiğinde yapının vestibulu,  nefinin yarısı ve 

                                                           
960

 Yapıyı P. Stinson doktora tezinde çalışmıştır. Bu doğrultuda doktora tezini 2007 yılında, tezinden türettiği 

makalesini 2008 yılında yayınlamıştır. Ancak yapıyla ilgili en güncel ve detaylı çalışması 2016 yılına aittir. Tez 

kataloğunda P. Stinson’un en son ulaştığı sonuçları konu alan 2016 yılındaki yayınından yararlanılmıştır. 

Stinson’un daha önceki çalışmaları için bkz. P. Stinson, The Civil Basilica of Aphrodisias in its Local and Wider 

Settings, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2007 ve Stinson 2008, 79-106. 
961

 Stinson 2016, 11, 13 (Fig. 10), 95 (Fig. 46). 
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kuzey cephesi ortaya çıkartılmıştır
962

. 1993 yılından itibaren Bazilikada sistematik olarak kazı 

çalışması yapılmaya başlanmış ve 2010 yılına gelindiğinde yapı mimari elemanlarıyla birlikte 

önemli ölçüde ortaya çıkartılmıştır
963

. Yapıya ait beş bölüm bulunmaktadır. Bunlar, Kuzey 

Cephe, Vestibul, Uzun Salon, Güney Salon ve Güney Cephedir. 

 Bazilika güney Agoraya dik olarak inşa edilmiştir. Bir hat boyunca ilerleyen bir dizi 

süslemeli cephe ve yine aynı doğrultuda ilerleyen mekânlardan oluşmaktadır. Yapıya giriş 

güney Agoraya açılan iki katlı Kuzey Cepheden yapılmaktadır. Cephedeki mermer perde 

duvar, süslü silmeleri ile sanki pencere kepenkleri varmış gibi detaylandırılmıştır
964

. Bu 

silmelerin arasında üç adet kapı girişi bulunmaktadır. Diğerlerine göre büyük olan giriş 

ortada, geri kalanlar ise doğu ve batı kanatlarda yer almaktadır. Merkezdeki giriş korinth 

başlıklı dört yarım (gömme) sütun ve kenarlarda yine korinth başlıklı birer adet pilaster ile 

çevrelenmiştir
965

. Korinth başlıklarından üçü günümüze ulaşmıştır. Ancak bunlar ağır hasar 

gördüğü için üzerindeki motifler kısıtlı olarak anlaşılabilmektedir. Günümüze ulaşan haliyle 

başlıkların kenarlarında çift volüte dair izler görülmektedir. Başlıkların kalathosları keskin 

biçimde dışarı doğru fırlamaktadır. Volütlerin arkasında kalan mermer kütle tamamen 

oyulmuştur. Abakusün üstünde üzerinde yiv, yumurta ve ok ile oyulmuş cavetto ve ovolo 

pervazlar bulunmaktadır. Başlıkların kaulisleri yivsizdir
966

. Kuzey Cephenin ikinci katına ait 

mimari elemanlar ağır hasar görmüştür. Bu nedenle restitüsyonu kurgusaldır
967

.  

 Kuzey Cephenin merkezinde bulunan büyükçe giriş eşik seviyesinden itibaren 2.30 m. 

uzunluğunda iken, içeride eşik seviyesinin altında oluşan kot farkından ötürü 4.50 m.’dir. 

Kapının çerçevesinde kullanılan motifler geleneksel olmakla birlikte yüksek kalitededir. 

                                                           
962

 1988 yılına kadar sürdürülen kazılar için bkz. Erim 1973, 65-66; Erim 1974, 40-41; Erim 1981, 58-60 ve 

Erim 1990, 27. Ayrıca kazıların 1962-2011 yılları arasındaki özeti için bkz. Stinson 2016, 96-103. 
963

 Stinson 2016, 15. 
964

 Stinson 2016, 91. 
965

 Stinson merkezdeki girişi propylon olarak adlandırmıştır. Bkz. Stinson 2016, 21. 
966

 Stinson 2016, 21-23. 
967

 Stinson 2016, 25. 
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Çerçeve üzerinde boncuk ve makara motifli astragalis ile ayrılan üç fascia bulunmaktadır. 

Kenarlarda boncuk ve makara, yumurta ve ok ve açık ve kapalı palmet motifli astragalis-

ovolo-cavetto bulunmaktadır. Pervazda ise altı katmanlı bir motif bulunmaktadır: akanthus 

yaprakları, boncuk ve makara, açık ve kapalı palmetler, burgulu ip, yaprak ve ok ve yumurta 

ve ok
968

.  

 Doğu ve batı kanatları hem simetri hem de görünüm olarak neredeyse özdeştir. 

Kanatlar birer kapı ve onu çevreleyen süslemeleri içermektedir.  Doğu kanadı batıya göre 

daha iyi koruna gelmiştir. Bu nedenle burada bulunan kapının boyu bilinmektedir. Doğudaki 

kapı eşik seviyesinden itibaren 2.10 m. uzunluğundadır. Batı kanadı ise ağır hasar görmüştür 

ve yalnızca girişteki basamağın bir bloğu ve kapı pervazının alt bölümü koruna gelmiştir. 

Kanatların kapı çerçeveleri merkezdeki girişe göre sadedir. Kornişlerinde diş kesimi ve 

konsollarında zengince betimlenmiş akanthus yaprakları bulunmaktadır.  

 Kanatların köşelerinde geniş olarak konumlanmış pilasterler üzerinde korinth 

başlıkları bulunmaktadır. Kanatlarda da merkezde olduğu gibi başlıklar gömülüdür. Başlığın 

bir yarısı binanın içinde diğer yarısı ise dışındadır. Doğu kanadındaki pilaster’in üst 

bölümünde imparator Diokletianus’un Para Birimi Fermanı kazınmıştır. Alt bölümü ise 

boştur
969

.   

 Kuzey Cepheye ait mimari elemanlar arasında merkezde ve kanatlarda saçaklıklar 

bulunmaktadır. Merkezde bulunan saçaklık üç fascialı bir arşitrav ve diş kesimi ion 

kornişinden oluşmaktadır
970
. Kanatlardaki saçaklıklar merkezdeki ile benzer özelliklere 

sahiptir. Saçaklık üç fascialı bir arşitrava ve diş kesimi ion kornişine sahiptir. Kanatlardaki 

                                                           
968

 Stinson 2016, 23. 
969

  Stinson 2016, 25.  
970

 Stinson maskeli girland frizi olabileceğini ancak bunun iyi bir belgeleme çalışması olmadığı için kesin 

olmadığını belirtmiştir. Bkz. Stinson 2016, 23. 
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saçaklıklar merkezdekine kıyasla aşağıda konumlanmıştır
971
. Ön cephenin bir diğer önemli 

mimari elemanı perde duvarıdır. Üzeri pencere kepenkleri ile detaylandırılmıştır. Perde duvarı 

mermerden yapılma olup son derece incedir. Bu nedenle yapıyı taşımak gibi bir fonksiyonu 

bulunmamaktadır. Pilasterin üzerinde başlayan imparator Diokletianus’un Para Birimi 

Fermanı kepenkler üzerinde de devam etmektedir
972

.   

 Ziyaretçiler ön cepheden sonra Uzun Salona ulaşmak için iki katlı ve kemerli vestibule 

girerler. Bu alan kapalı olup Kuzey Cephe ile Uzun Salon ile geçişi sağlamaktadır. Ağır hasar 

gördüğü için ele geçen buluntular kısıtlıdır. Bulunan mimari elemanlar arasında stylobat ve 

kısmen korunmuş sütun kaideleri
973
, yapının üst bölümündeki saçaklık ve onu ikiye bölen 

kemere ait parçalar vardır.  İkinci katta bulunan saçaklık ortasından geçen kemer ile iki 

bölüme ayrılır: doğu ve batı. Saçaklık üç fascialı bir arşitrav, maskeli girland frizi ve diş 

kesimi ion kornişinden oluşmaktadır. Saçaklık ve kemer ion başlıklı ve dört sütun tarafından 

taşınmaktadır
974

. Vestibule ait kaideler iki dizi halinde tetrastylos biçiminde dizilen sekiz 

gömme sütunu taşıyordu. Bu sütunların ilk dördü korinth başlıklı iken kalan dördü ion 

düzenindedir. İlk dört sütun 6.67 m., diğerleri 6.41 m. uzunluğundadır. Bütün sütunlar 29 cm. 

uzunluğunda sade bir pedestal üzerine oturmuştur. Ion düzenindeki başlıkların üzerinde dik 

olarak yerleştirilmiş akanthus yaprakları ve ince uzun pulvinus bulunmaktadır. Burada 

bahsedilen ion başlıkların benzerleri Tiberius Portikosunda da görülür. Fakat Bazilikadakiler 

daha derin oyulduğu için farklıdır. Bu nedenle Bazilikaya ait başlıkların Flaviuslar Devri’nde 

yapıldığı düşünülmektedir
975

. 

 Vestibulden geçildikten Uzun Salona ulaşılmaktadır. Alt katı ion üst katı korinth 

başlıklı sütunlarla süslenmiş olan iki katlı ve çatısı bulunan bu alan iki yan koridor ve ortası 

taş örgüyle döşenmiş bir neften oluşmaktadır. 11.57 m. eni ile orta nef yandaki koridorlardan 

                                                           
971

 Stinson 2016, 23-25. 
972

 Stinson 2016, 5 (Fig. 4). 
973

 Stinson 2016, 28. 
974

 Stinson 2016, 28, 29 (Fig. 18), 31. 
975

 Stinson 2016, 28, dn. 24. 
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daha geniştir. İlk katta görülen ion üslubu Tiberius Portikosu örnek alınarak tasarlanmış ve 

benzer biçimde maskeli girland frizi ile süslenmiştir. İkinci katta ise yüksek kabartmalarla 

bezenmiş 76 mermer panel bulunmaktadır
976
. Bunlar arasında bitki motifleri, mitolojik 

canlılar ve figürler, hayvanlar ve kentin kurucusu kral Ninos ile kraliçe Semiramis’in de yer 

aldığı çeşitli betimlemeler bulunmaktadır
977

. Bazilikanın imparator Domitianus’a 

tarihlenmesini sağlayan ithaf yazıtı da Uzun Salonda bulunmaktadır. Yazıt salonun doğu 

kemerinde bulunan arşitrava kazınmıştır
978

. 

 Uzun Salonun güneyinde üç kemerli bir duvar bulunmaktadır. Bu duvarın altından 

geçen ziyaretçi dikdörtgen planlı Güney Salona ulaşılmaktaır. Şu ana kadar 1/3’ü kazılan 

salonun arkasında yükseltilmiş bir arka oda ve dolaşımın sağlandığı iki geniş koridor 

bulunmaktadır. Koridorlar Güney Salonunu Güney Cephe ile birbirine bağlamaktadır. 2005 

yılından sonra yapılan kazılar sırasında yapıya ait mimari elemanlarla birlikte heykeller, 

üzerindeki ithaf yazıtı silinmiş bir kaide ve çeşitli yazıtlar bulunmuştur. Dahası, mimari 

çizimler ve hesaplamaların bulunduğu belgeler ve devşirme bloklar açığa çıkartılmıştır. 

Böylece yapının Geç Antik Dönem’de geçirdiği değişim hakkında fikir sahibi 

olunabilmiştir
979

.   

 Güney Salonun içi 26.40 x 16.40 m. ölçülerindedir. Odanın zemininde boyları 1.30 – 

2.73 m. arası değişen ve kesme bloktan yapılma on iki sütun bulunmaktadır. Söz konusu 

sütunlar odanın yaklaşık 19 m. yüksekliğe ulaşan dört duvarının ana dayanakları olarak 

kullanılmıştır. Salonun her bir duvarında üçer tane olmak üzere toplamda on iki adet kemer 

bulunmaktadır. Bu duvarlardan yalnızca güney ve batıda bulunanlarında kazı çalışması 

yapılmıştır. Kuzeyde bulunan duvarın yüzeyde görülen in situ kalıntıları zeminin üstüne 

dizilen kesme taştan sütunlar olduğunu göstermektedir Sütunlar 1.50 – 2.70 m. aralığında ve 

                                                           
976

 Stinson 2016, 32, 91. 
977

 Kabartmalardaki betimlemeler için bkz. Yıldırım 2008, 107-131.  
978

 Reynolds 2008, 131, 133-140. 
979

 Stinson 2016, 37. 
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simetrik olarak dizilmişlerdir. Söz konusu sütunlar duvarda bulunan üç kemeri 

desteklemektedir. Kemer Uzun Salon ile Güney Salon arasında geçit olarak kullanılmıştır. 

Duvarda bölgede yaygın olarak görülen Hellenistik Dönem örgü tekniği kullanılmış olup, 

taşların yüzeyleri ve kenarları özenle yontulmuştur
980

.  

 Güney Salonun kuzey duvarında bulunan üç kemerden ortada olanı kanatlarda olana 

kıyasla daha büyüktür. Merkezdeki ve kanatlardaki kemerler farklı sütun başlıklarına 

sahiplerdir. Batı kanadında bulunan ve kazılar sırasında ortaya çıkartılan 1 ve 4 numaralı 

sütun korinth-impost başlıklıdır. 2 ve 3 numaralı sütunlar ise kompozit başlıklı olup 

tripartitdir. Kanatlarda bulunan korinth-impost başlıklar filizlenen akanthus yaprakları ile 

süslenmiştir. Yaprakların üzerinde kemer takan,  peplos veya katlanmış bir giysi giyen ve 

cepheye doğru poz veren kanatlı kadın figürleri bulunmaktadır. Başlarında polos 

bulunmaktadır
981
. Başlıkların üzerindeki saçaklık uzun salondaki gibi üç fascialı bir arşitrav, 

maskeli girland frizi ve diş kesimi ion kornişinden oluşmaktadır. Yan kanatların birde üst katı 

bulunmaktadır. Bu bölüme ait saçaklıkta üç fascialı bir arşitrav, üzerinde palmet motifli bir 

friz ve onun üzerinde diş kesimi korinth kornişi bulunmaktadır. Saçaklığı taşıyan ayaklardan 

tripartit pilaster kazılar sırasında ortaya çıkartılmıştır. Pilasterin başlığına ulaşılamamıştır. P. 

Stinson, Güney Salonun güney ve batı duvarlarının ikinci katında kullanılan başlıkların 

korinth olmasından yola çıkarak kuzey duvarında da aynı başlığın kullanılmış olabileceğini 

belirtmiştir
982

. Tripartit pilaster haricinde saçaklığı taşıyan başka bir dayanak olup olmadığı 

eldeki veriler kısıtlı olduğu için bilinememektedir. P. Stinson bir çift sütunun saçaklığı taşımış 

olabileceğini belirtse de elindeki veriler kurgusaldır
983

. Stinson’un bir diğer kurgusal önerisi 

ise kuzey duvarının üçüncü bir katı olabileceği yönündedir. Batı ve güney duvarlarındaki 

                                                           
980

 Stinson 2016, 37. 
981

 Stinson 2016, 41. 
982

 Stinson 2016, 43. 
983

 Stinson 2016, 43; The wall areas above the side arches may have been articulated by pairs of engaged piers, 

but this part of the north wall reconstruction is hypothetical.  
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mimariyi göz önüne alarak kuzey duvarında pencereli üçüncü bir kat olabileceğini 

belirtmiştir
984

. 

  Güney Salonun kazısı yapılan bölümlerinden biri üç katlı batı duvarıdır. Yaklaşık iki 

metrelik enkaz tabakası kaldırıldıktan sonra 100’den fazla mimari eleman açığa çıkartılmıştır. 

Bunun dışında duvara ait in situ durumda kesme taştan dört sütuna ve aralarında uzanan harç-

moloz karışımı bir duvara, dört katmana ayrılan mermer bloklara rastlanmıştır. Yukarıda 

bahsedilen mimari elemanlar, duvarın sütunlarına, üç kemerine, iki farklı saçaklığa ve 

pencerelere ait parçalardan oluşmaktadır. Kazılar sırasında ortaya çıkartılan diğer buluntular 

arasında batı duvarına ait 2000’den fazla mermer kaplama kalıntısı, Antoninuslar Devri’ne ait 

bir erkek başı, duvarın ana nişinde bulunan mermer kaplama üzerine kazınmış bir bina planı 

ve zemine kazınmış bir yazıt bulunmaktadır. Yine bu duvarda zeminden 4.30 m. 

yüksekliğinde ve simetrik üç kemer bulunmaktadır. Kemerlerin altında yer alan dar alanda 

içerisinde heykeller bulunan üç niş bulunmaktadır. Kemerleri dört sütun taşımaktadır. 

Bunlardan güney ve kuzey kenarlarda bulunan iki tanesi aralarında kalan diğer iki sütuna göre 

daha ince ve uzundur. Kuzeyde bulunan sütunun önemli bir bölümü kopmuştur. Bu haliyle 

2.73 m. uzunluğundadır. Güneyde bulunan sütunun da önemli bir bölümü kopmuştur ancak 

parçaları bulunarak onarımı yapılmıştır. Tamirattan sonra sütunun yaklaşık olarak 6.30 m. 

uzunluğunda olduğu görülmüştür. Bu sütunun başlığı da restore edilmiştir. Başlığın 

merkezinde bir aslan başı kenarlarında birer boğa başı bulunmaktadır. Diğer yandan ortada 

bulunan iki sütun köşelerde bulunanlara göre daha kısa ama geniştir. Sütunlar 3.25-50 m. 

uzunluğunda ve 1.40 m. enindedir. Yüzeyleri kaba olmakla birlikte üzerlerinde sıva ve 

mermer kaplamaları tutturmak için açılan oyuklar bulunmaktadır. Başlıkları imposttur.  

 Batı duvarının kemerli bölümünün üzerinde iki kat daha bulunmaktadır. Bu kata ait 

saçaklıkta kuzey duvarında olduğu gibi üç fascia’lı bir arşitrav, üzerinde palmet motifli bir 

friz ve onun üzerinde diş kesimi korinth kornişi bulunmaktadır. Kazı çalışmalarında kata ait 
                                                           
984

 Stinson 2016, 43. 
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sütunların dizilimiyle ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. P. Stinson’un kurgusal önerisine 

göre ikinci katın esas ağırlığı dört büyük korinth başlıklı sütun ile taşınıyordu ve duvarın 

yüzeyine gömülü korinth başlıklı pilasterler bulunuyordu
985
. Kazılar sırasında ortaya çıkan 

mimari parçalar batı duvarının üçüncü bir kata sahip olduğunu göstermektedir. Rastlanılan 

mimari elemanlar arasında korinth başlıklı tripartit pilaster ve pencere pervazına ait kalıntılar 

bulunmaktadır. Pencerelerin yapının içine ışık sağlaması amacıyla yapıldığı 

düşünülmektedir
986

. 

 Güney Salonunun güney duvarı, kuzey salonundaki gibi merkezde büyük kanatlarda 

küçük kemerlere sahiptir. Kazılar sırasında ayakta duran ve uzunlukları 1.35-2.35 m. 

aralığında olan duvara ait dört sütun ortaya çıkartılmıştır. Söz konusu sütunlar içerisinden 

yalnızca bir tanesi tamamen ortaya çıkartılmıştır. Diğer buluntular arasında yükseltilmiş arka 

odaya ait podium duvarı, yazıtı kazınarak silinmiş bir heykel kaidesi ve Güney Salona ait 

mermer döşemesine ait kalıntılar bulunmaktadır
987

.  

 Güney duvarının tamamen kazılan sütunu 2.35 m. uzunluğunda ve tripartit olup 

kompozit başlıklıdır. Yerel ancak kalitesiz mermer ile yapılan sütun üzerindeki yamukluklar 

ve oyuklar zanaatkârlarca maharetle kapatılmıştır. Kapatılan oyuklara ve düzeltmelere ait 

parçaların birçoğu kazılar sırasında bulunmuştur. Tripartit sütun güney duvarın merkez 

kemerinde daha geniş, ortada ince ve doğu kanattaki kemere doğru yine genişleyerek 

asimetrik bir görünüm oluşturmuştur. Sütun büyükçe iki kesme bloktan yapılmış kompozit 

pilaster başlığa sahiptir. Üzerinde uçları ayrı ayrı tutturulan akanthus yaprakları ve ion 

kymathionu bulunmaktadır. Her bir köşesinde ise ortada ağzı açık yeleli bir aslan ve iki 

                                                           
985

 Stinson 2016, 44 (Fig. 26), 48; restitüsyon önerisinde Korinth başlıklı pilaster’ler arasında kalan çerçeveler 

görülmesine karşın P. Stinson metinde bunlardan bahsetmemektedir.  
986

 Stinson 2016, 49. 
987

 Stinson 2016, 49. 
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yanında boynu uzun, boynuzu ve gözleri arasında kıvırcık tüyler bulunan birer boğa 

bulunmaktadır
988

.  

 Güney duvarın kemeri ve üzerindeki bezemeler kuzey duvardaki kemer ile benzerlik 

göstermektedir. Ancak bu duvardaki bezemeler kuzeydeki duvara kıyasla kabaca işlenmiştir. 

P. Stinson bu durumun ekonomik nedenlere bağlı olabileceğini belirtmiştir
989

. Kemerin 

üzerinde duvarın ikinci katı bulunmaktadır. Bu katın ortasında iki adet tripartit pilaster ve 

köşelerinde bir adet pilaster bulunmaktadır. Pilasterler korinth tipi başlığa sahiptir. 

Kanatlardaki kemerlerin üzerinde pencere bulunmaktadır
990
. Kazılar sırasında bulunan mimari 

elemanlar bu duvarın üçüncü bir kata sahip olduğuna işaret etmektedir. Ancak buluntular 

pencereye ait kalıntılar ile sınırlıdır
991

.  

 Güney Salonun zemini kaliteli beyaz mermer ile döşenmiştir. Kullanılan malzeme 

Uzun Salon ile aynıdır. Zemini kaplamak için mermer bloklar isodomik olarak 

yerleştirilmiştir. Salonun arkasında 10.50x8.05 m. ölçülerinde yükseltilmiş bir oda 

bulunmaktadır. Odanın bulunduğu alanda kazı çalışması yapılmasına karşın eldeki veriler son 

derece kısıtlıdır. Ancak eldeki bulgulardan anlaşıldığı kadarıyla odanın arka duvarında gün 

ışığını içeri alabilmek için yapılmış iki pencere bulunmaktaydı. Ayrıca zeminden tavana kadar 

13 m. bir yükseklik bulunuyordu
992
. Odanın yerden yüksek olması içerisinin mermer 

kabartmalarla ve süslemeler ile süslendiğini düşündürtmektedir
993

.   

 Bazilikanın son bölümü binanın arka duvarı olan Güney Cephesidir. İki kapılı olan 

bölüm doğu-batı caddelerine erişimi sağlamaktadır. İlk kazısı 1962 yılında, diğerleri 1994 ve 

2009 yılında yapılmıştır. Kazılar sonucu yapının bir bölümü ortaya çıkartılmasına karşın 

cephenin batı kısmı tamamen toprak altında kalmıştır. Mimari buluntular arasında giriş ve 

                                                           
988

 Stinson 2016, 49, 50 (Fig. 28). 
989

 Stinson 2016, 52. 
990

 Stinson 2016, 52. 
991

 Stinson 2016, 53.  
992

 Stinson 2016, 53. 
993

 Stinson 2016, 92. 
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çıkış kapısına ait kalıntılar, yontulmuş sütunlar, kabaca yontulmuş kesme blokları aedikulaya 

ait bir arşitrav ve cephenin doğu köşesinde yer alan duvarın bir bölümü bulunmaktadır. Söz 

konusu duvar yaklaşık 2.5 m. kalınlığında harçlı moloz taş ile yapılmıştır. Kuzeyden doğu 

koridoruna doğru uzanmaktadır. Duvarın güneyi büyük kesme mermer bloklar ile son 

bulmaktadır. Mermer bloklardan iki tanesi diş kesimi kornişten oluşmaktadır. Ancak bunlar 

devşirme blok olmaktan ziyade binanın ilk inşa evresi sırasında yeri değiştirilen mimari 

elemanlardır
994

.  

 Güney Cephesine ait buluntular arasında iki kapıya ait kalıntılar bulunmaktadır. 

Kapıların her birinin cephenin bir köşesinde yer aldığı, merkezde ise kapı olmadığı 

düşünülmektedir
995
. Cephenin merkezinde ise genişliği yaklaşık 1.2 m. olan ve duvarı taşıyan 

kabaca yontulmuş üç sütun bulunmaktadır. Bunun dışında cepheye ait duvarın doğusunda in 

situ halde sütunlu bir aedikulaya ait bir arşitrav parçası bulunmaktadır. P. Stinson doğu 

kenarda bulunan aedikulayı göz önüne alarak benzer bir aedikulanın batı köşesinde de 

olabileceğini belirtmiştir
996

.  

 Bazilika’nın mimarisine ait yukarıdaki tanımlama ilk evreye aittir. Yapı Geç Antik 

Dönem’de de kullanılmaya devam edilmiştir. Devrin yüksek eyalet valileri yapının 

yenilenmesi için gereken mali kaynağı sağlamışlardır. Bu valilerden bir tanesi Flavius 

Constantius’tur.  Giriş holüne heykeller eklenmiş, Uzun Salonun iki yan koridorunun zemini 

geometrik desenli mozaiklerle kaplanmıştır. MS 5 ve 6. yüzyıllarda Bazilika’ya ait yapı 

malzemesinin Güney Agora’nın güney stoa’sında devşirme olarak kullanılması yapının 

kentsel işlevinin yavaş yavaş azaldığını göstermektedir. Geç Bizans Dönemi’nde yapı yonca 

planlı kilisenin mezarlık alanı olarak kullanılmıştır
997

.  

                                                           
994

 Stinson 2016, 55; P. Stinson benzer bir durumun Aphrodisias’taki Bouleuterion’da da söz konusu olduğunu 

belirtir. Bkz. Stinson 2016, 55 dn. 96. 
995

 Stinson 2016, 55. 
996

 Stinson 2016, 58. 
997

 Stinson 2016, 11, 91-92. 
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 Bazilikayı oluşturan bölümlerin ne zaman başladığı ve bittiği net olarak 

bilinememektedir. Epigrafik ve arkeolojik veriler göz önüne alındığında yapının yaklaşık 

olarak 25 yıllık bir inşa aşaması bulunmaktadır. Temeli MS 80 ve sonrasında atılmış, MS 90 

yılların ortasında büyük oranda tamamlanmıştır. Güney Salon ve Güney Cephenin imparator 

Traianus Dönemi’nde tamamlandığı düşünülmektedir
998

. Bazilikanın imparator Domitianus 

Devri’ne tarihlenmesi mimari dekorasyon ve arşitrav üzerindeki ithaf yazıtına göre 

yapılmıştır
999

. Yapının stilistik tarihlemesi vestibulun ilk katındaki ion başlıklı sütunlar 

üzerinde bulunan akanthus yapraklarının daha derin oyulmasının Flaviuslar Devri özelliği 

olmasına göre yapılmıştır. Akanthus yaprakları bu devirde gölge-ışık oyunu ile daha gerçekçi 

bir görünüme kavuşmuştur
1000

. Yapının epigrafik olarak tarihlemesi Uzun Salonun doğu 

kemerinde bulunan üç fascialı bir arşitrav üzerindeki ithaf yazıtına göre yapılmıştır.  Arşitrav 

parçalar halinde ele geçmiş bu nedenle üzerindeki Yunanca yazıt ağır hasar görmüştür
1001

.  

 

Yazıt: Arşitrav bloğu. 

 

[·· ? ·· Καίσ]αρι v. Σεβα[?στῷ ·· ? ··] 

    [·· ? ··?Τί]τῳ leaf Καί[?σαρι ·· ? ··] 

[·· ? ··Παυ] | λλεῖνα v. Ἱεροκλ | [·· ? ··] 

[·· ? ··]Α[·· ? ··] 

[·· ? ··]Η v. Ε[·· ? ··] 

[·· ? ··]Κ ΑΠ [·· ? ··] 

[·· ? ··]Τ [·· ? ··] 

[·· ? ··]Τ [·· ? ··] 

                                                           
998

 Stinson 2016, 91. 
999

 Binanın içerisinden çıkan seramikler analiz edilmiş ve Bazilika’nın temelinin MS 1. yüzyılın ikinci yarısı ve 

sonrasında atılmış olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bkz. Stinson 2016, 16. 
1000

 Stinson 2016, 19, 28, dn. 24. 
1001

 Reynolds 2008, 133-137. 
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[·· ? ··]Λ Ν  v. | [·· ? ··] 

[·· ? ··]Ν [·· ? ··] 

[·· ? ··] | ΑΣΙ[·· ? ··] 

[·· ? ··] v. ἀνείκη [το·· ? ··] 

[·· ? ··] | ΑΝΤ[·· ? ··] 

[·· ? ··] | Ε [·· ? ··] 

[·· ? ··]ωνος dash ΔΕΚ[·· ? ··] 

 

Yazıtın Açıklaması: Okunaklı olmadığı için hakkında bilgi verilememekle birlikte imparator 

Domitianus’a ithaf edilmiş olabileceği düşünülmektedir.  

Kaynakça: Erim 1973, 65-66; Erim 1974, 40-41; Erim 1981, 58-60; Erim 1990, 27; 

Reynolds 2008, 133-137;  Stinson 2016, 11-55, 73-75, 91-94. 
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DOMITIANUS 

Kat. No. 29        

Aphrodisias, Su Tesisleri?, Su Hazneleri?, Su Kanalları? 

Konum: Yazıt kentin doğu surlarında ele geçmiştir. Yapının yeri henüz ortaya 

çıkartılamamıştır. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir.  

Yapının Durumu: Açığa çıkartılamamıştır.   

Tarihleme: MS 81-96. 

Tanım: 19. yüzyılın sonlarına doğru G. Doublet ve G. Deschamps’ın parçalarını bir araya 

getirerek yayınladığı bir yazıt Aphrodisias antik kentinde imparator Domitianus Dönemi’ne 

ait su tesisleri, hazneleri ya da kanallarının kentin önde gelen ailelerinden birine mensup 

Adrastos isimli bir şahıs tarafından yaptırıldığı bilgisini vermektedir
1002

. Yapının su ile ilişkili 

bir inşaat olduğu bilinmekle birlikte, yeri bilinmediğinden ve yazıtta geçen δεξαμενή sözcüğü, 

su için hazne, sarnıç ve havuz anlamlarına geldiğinden, ne tarz bir yapı ile karşı karşıya 

                                                           
1002

 Doublet – Deschamps 1890, 611-612 (No. 7); Cormack 1954, 9-10.  
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olunduğu belli değildir
1003

. Fakat yakın dönemde, yazıtı inceleyen A. Chaniotis, yazıtta 

bahsedilen yapının Hadrianus Dönemi’ne tarihlenen hamamların önünde duran küçük su 

havuzlarına benzer bir havuz olabileceğini belirtmiştir
1004

.  

 Üzerinde Yunanca metin bulunan yazıt sağ tarafından kırılmış profilli mermer bir blok 

taşın üzerine kazınmıştır. Önemli bir bölümü tahrip olduğu için tamamlanmıştır
1005

.  

Yazıt: Sağ tarafından kırılmış, mermerden yapılma blok bir taş. 

 

  θεᾷ Ἀφροδείτῃ κα]ὶ αὐτο[κράτ]ορι Δομιτιανῶι Καίσαρι Σεβαστῶι Γερμανικῶι 

καὶ τῶι σ[ύμπαν]τι οἴκωι [τῶν] Σεβαστῶν καὶ τῶι δήμωι. 

Ἄδραστος Ἀπο[λλωνί]ου τοῦ Ὑψ[ικλέο]υς τοῦ Μενάνδρου τοῦ Ζήνωνος ὁ γενόμενος 

ἱερεὺς Ἡλίου καὶ ἀρχ[ιερ]εὺς Οὐεσπ[ασιανο]ῦ Καίσαρος Σεβαστοῦ τὰ ὑδρεγδοχεῖ καὶ 

τ[ὰς] 

ἐν αὐτοῖς δεξαμενὰς καὶ τὰ ὕδα[τα κα]θ’ ὅλην ῥέοντα τὴν πόλιν ὠνησάμενος [τοὺς] 

περικειμένους τόπους πάντας [καὶ] τὰ ἄμφοδα καὶ ἀποκαταστήσας τῇ πόλει κα[ὶ] 

κατασκευάσας τὰ ἐν αὐτοῖς [ἔργα σὺν] Ἀμμίᾳ Ἀδράστου τοῦ Ἀπολλωνίου τῇ ἰδίᾳ 

θυγατρὶ ἀνέθηκε τοῖς προγεγρ[αμμένοις θεοῖς καὶ τῶι] δήμωι ἐκ τῶν ἰδίων 

ὑπαρχόντων 

ἐπιμελη[θείσης] Ἀμμίας τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ.   

Yazıtın Açıklaması: Adrastos ve kızı Ammia tanrıça Aphrodite’e, İmparator Domitianus’a, 

imparatorların hanesine ve halka ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: Chaniotis 2008, 74-76; Cormack 1954, 10-11; Doublet – Deschamps 1890, 611-

612 (No. 7); MAMA VIII, 95 (No. 449); Uzunoğlu 2018, 276 (No. 116). 
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 Uzunoğlu 2018, 82. 
1004

 Chaniotis 2008, 75. 
1005

 Cormack 1954, 9. 
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DOMITIANUS           

Kat. No. 30 

Ephesos, Domitianus Tapınağı             

Konum: Kentin en güneyinde, Devlet Agorasının batısında, Bülbüldağın kuzeyinde yer 

almaktadır. 

Ölçü: - 

Yapının Durumu: Temel taşlarına kadar sökülmüş ve neredeyse tamamen yok olmuştur. 

Tarihleme: MS 88-91 veya MS 89-90. 

Tanım: Başta imparator Domitianus’un kültüne olmak üzere diğer Flavius imparatorları 

Vespasianus ve Titus’a hizmet eden neokoros Tapınağı ve Sunak, Domitianus’un ölümünün 

ve adının senatusun aldığı karar ile lanetlenmesinin ardından Ephesoslularca Flaviuslar 

Hanedanına adanmıştır
1006

. Tapınak, Geç Antik Dönem’de önce sarnıca çevrilmiş daha sonra 

temel taşlarına kadar sökülmüş ve günümüzde neredeyse tamamen yok olmuştur
1007

.  

                                                           
1006

 Friesen 1993, 167.  
1007

 Alzinger 1970, 1650. 
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 Günümüze kalan mimari elemanlardan anlaşılabildiği kadarıyla yapı 24x34 m. 

boyutlarında altı basamaklı bir krepidomaya oturmuş ve destek yapıları ile oluşturulmuş bir 

teras üzerinde yükselmektedir. Opisthodomosu olmayan prostylos cellasında bulunan dört 

sütun pseudo-dipteros düzende 8x13 sütundan oluşan bir peristyl ile çevrelenmiştir. 

Tapınağın doğu ucunda ve önünde at nalı biçimli sunağa ait kalıntılar bulunmaktadır. Sunak 

tabanda plinthosa benzer bir platform üzerinde yükselir. Platform üzerinde basamaklarla 

birlikte anta duvarı bulunmaktadır. Orthostatlar üzerinde kalkan, miğfer ve ele geçirilen 

barbarların betimlendiği çeşitli kabartmalar bulunmaktadır
1008

.  

 Tapınağın tarihlemesi cellada bulunan ve imparator Domitianus’a adanan devasa 

heykele ait başa, sol kola
1009

 ve yapının inşaatının finansmanı olan kentlere ait 13 yazıt 

üzerindeki bilgilere göre yapılmıştır
1010

. 

Kaynakça: Alzinger 1970, 1649-1650; Friesen 1993, 32-49, 167. 
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 Alzinger 1970, 1649; Anabolu 1970, 27. 
1009

 Alzinger 1970, 1650. 
1010

 Yazıtlar için bkz. Friesen 1993, 32-49.  
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DOMITIANUS 

Kat. No. 31       

Ephesos, Tiyatro  

Konum: Panayır Dağının batı eteğinde yer almaktadır. 

Ölçü: Domitianus Evresi’ne ait ölçüler yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: İyi korunagelmiştir. 

Tarihleme: MS 85-86. 

Tanım: Yaklaşık olarak 21.500 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan Ephesos’taki tiyatro 

Panayır Dağının batı eteğinde yer almaktadır
1011

. İki evreye sahip olan yapının ilk safhası 

Hellenistik Dönem’e tarihlenmektedir (MÖ 2. yüzyılın başları)
1012

. Yapıda, Roma 

imparatorluk döneminde kapsamlı bir genişletme çalışması yapılmıştır.  

 Tiyatroda yapılan kazılar, sahne binasında kapsamlı bir çalışma yapıldığını ortaya 

koymuştur. Bu doğrultuda scaenae fronsun Domitianus Dönemi’nde inşa edildiği tespit 

edilmiştir. Yakın döneme kadar scaenae fronsun iki evresi olduğun düşünülüyordu. Söz 

konusu evrelere Domitianus Dönemi dâhil değildi. Scaenae fronsa ait yazıtlı arşitrav bloğu 

göz önüne alınarak yapının ilk evresi ve ilk iki katı MS 66 yılına tarihlenmiştir. İkinci evrede 
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 Sear 2006, 334-335. 
1012

 Leisser 2017, 479 vd. 
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yapıya üçüncü katın eklendiği ve Commodus Dönemi’ne tarihlendiği belirtilmiştir. Ancak 

yapıda sürdürülen çalışmalar ile scaenae fronsun Commodus’a tarihlenmesini sağlayan yazıtlı 

bloğun yapıya daha sonra eklendiği tespit edilmiştir. Bu nedenle yapının MS 66 yılına 

tarihlenmesini sağlayan yazıt tekrar incelemeye alınmıştır. Ayrıca scaenae fronsun üç katı 

stilistik olarak incelenmiştir. Epigrafik ve arkeolojik değerlendirme sonucu scaenae fronsun 

tamamıyla birlikte prosceniumun Domitianus Dönemi’nde yapıldığı sonucuna varılmıştır
1013

.  

Tiyatroda sürdürülen kapsamlı çalışma tiyatrodaki çalışmaların yapıya ait başka 

üniteleri de kapsadığını ortaya çıkartmıştır. Bu doğrultuda auditorium, ve logeion 

genişletilmiştir. Sürdürülen genişletme çalışmaları nedeniyle parodos ve orkhestranın aşağı 

sırasındaki oturma düzeni değişikliklere uygun hale getirilmiştir
1014

.   

Yazıt: Scaenae fronsa ait arşitrav bloğu ve analemma duvarına ait 20 parçaya bölünmüş blok 

üzerindeki yazıt.  

  

Scaenae frons:  [’Aρτ]έμι ’Εφεσίαι καὶ Αὐτοκράτορι [[Δομετια]] νῶι]  

[Καίσαρι Σεβαστῶι, Γερμανικῶι, ἀρχιερεῖ μεγίστωι,] 

δη[μαρ]χι[κῆς ἐξουσίας τὸ 
. 
,]ρι τὸ ιαʹ , [ὑπάτωι τὸ   ., 

τειμητῆι διηνεκεῖ, πατρὶ πατρίδος] ὴ νεο[κό]ρος [τῶν 

Σεβαστῶν ’Εφεσ]ίων πό[λις τὴν σκηὴν μετ[ἀ τοû 

κόσμου -----] κατε[σ]κεύ[ασεν ---] 

  

Analemma duvarına ait blok: 

                                                           
1013

 Leisser 2017, 485-487. Diğer çalışmalar için bkz. Keil 1919, 115; Öztürk 2010, 331-342 ve Strocka 1996, 

466. 
1014

 Leisser 2017, 489-490. 
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’Aρ[τ]έμιδι ’δι ’Εφεσ[ίαι] καὶ Αὐτ[οκρά]τορι  [[ 

Δομ[ετ]ιανῶι]] Καίσαρι Σεβα[στῶι [[Γερμανικῶι]] ] 

ἀρχιερεῖ [μεγίστωι, δημαρχικῆς] ἑξουσί[α]ς τὸ [ιβʹ ,] 

αὐτοκράτορι τὸ κβ ʹ , ὑ[πά]τωι τὸ ις ʹ , τει[μ]ητῆ[ι 

διηνεκεῖ, πατρὶ πατρὶ] δος ὸ [νεωκόρος ’Εφεσίων δημος] 

[τὸ πρὸ]ς [τῆι βορεινῆι πτέ]ρυγι [ἀνάλημμα]ἐ[κ τῶν ἰ] 

δίω[ν κα] τεσκεύασεν, καϑιε[ρώσαντος -----]φιλεσ[ 

     

Yazıtın Açıklaması:  İki yazıtta yapının Artemis ve Domitianus’a adandığı bilgisini 

vermektedir.     

Kaynakça: IK 16, 22 (No. 2034); Keil 1919, 115; Leisser 2017, 479-490; Öztürk 2010, 331-

342; Sear 2006, 334-335; Sänger – Taeuber 2017, 391 -392 (Nos. 2-3); Strocka 1996, 466. 
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DOMITIANUS 

Kat. No. 32        

Ephesos, Liman Hamam - Gymnasium 

Konum: Liman ve Tiyatronun arasında uzanan Arkadiane Caddesinin kuzeyinde yer 

almaktadır.  

Ölçü: Üç üniteden oluşan yapı toplamda 356x240 m.’lik bir alana kurulmuştur. 

Yapının Durumu: MS 3. yüzyıldaki Got saldırısının muhtemelen neden olduğu tahribattan 

ötürü ağır hasar görmüştür. Saldırı sonrası kent yeniden inşa edilmiş ancak bu sırada yıkılmış 

yapıya ait işe yarar mimari bloklar başka yapıların inşasında kullanılmıştır
1015

. Yapıdan geriye 

kalanlar 100 yıl kadar atıl kalmış daha sonra kısmen onarımı yapılmıştır. Etrafı ise zaman 

içerisinde kentte yaşayanların inşa ettiği evler ile dolmuştur
1016

.  

Tarihleme: MS 92-93. 

Tanım: Ephesos’taki Liman Hamam – Gymnasium kompleksi kentteki en büyük yapı olarak 

bilinmektedir. Öylesine büyüktür ki, 18 ve 19. yüzyıllarda kenti görmeye gelen ziyaretçiler, 

binaya ait devasa bloklardan ötürü yapının Artemis Tapınağı olabileceğini sanmışladır. Daha 

sonra yapılan kazılarda tapınağın yeri bulunmasına karşın geniş bir alanı kaplayan yapının ne 

olduğu uzunca bir süre açıklığa kavuşmamıştır. Öyle ki sonraki yıllarda Avusturyalılarca 

                                                           
1015

 Benndorf 1906, 183. 
1016

 Foss 1979, 60; Yegül 2006, 277. 
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yürütülen kazı çalışmalarında yapının erken imparatorluk dönemine ait bir Agora olabileceği 

düşünülmüştür. Fakat kazılar ilerledikçe yapının düşünüldüğünden farklı olduğu ortaya 

çıkmıştır
1017

.  

 Yapı tasarım, mimari ve işlevin bir bütün olarak öne çıktığı birbirine bağlı üç ayrı 

üniteden oluşmaktadır. Bunlar Hamam, Palaestra ve Gymnasiumdur
1018

. Bütün ünite yaklaşık 

olarak 356 m. uzunluğunda ve 240 m. genişliğinde bir alan üzerine inşa edilmiştir
1019

. Bu 

alanın 70x160 m. bölümü ünitenin batısında bulunan Hamama aittir. Hamam O. Benndorf’un 

yaptığı kazılar ile planı çizilebilecek kadar ortaya çıkartılmıştır. Bu sırada yapıya ait çeşitli 

renklerde mermer sütunlara, birçok heykele ve duvarları kaplamak için kullanılan polykrom 

mermer plakalara rastlanmıştır
1020

.  Hamam yapısal olarak bağımsız iki ayrı temel mekândan 

oluşmuştur. Söz konusu bölümler mimari özelliklerinden ve işlevsel farklılıklarından ötürü 

batı ve doğu blokları olmak üzere iki ayrı kısma ayrılmıştır.  Batıda kalan bölüm beşik 

tonozlu, birbirine paralel ve aralarında giriş-çıkışın olduğu dikdörtgen odalardan oluşmakta ve 

merkezinde belirgin bir çıkıntı yapan caldarium yer almaktadır
1021

. Caldariumun doğusunda 

ve hemen aşağısında sıcak bölmeye girişin sağlandığı tepidarium bulunmaktadır. Yapının bu 

bölümü sıcak banyo, terleme ve masaj işlevlerinin görüldüğü yer özelliğini taşımaktadır. 

Palaestraya ve hamamın girişine uzak olarak konumlandırılmıştır. F. Yegül bunun nedeninin 

bu alanda yoğunluk sonucu oluşabilecek rahatsızlıkları engellemek olabileceğini 

belirtmiştir
1022

. Doğuda kalan ikinci mekân dizisi ise batıdakinin küçük ölçekli bir 

tekrarıdır
1023

. Birbirine geçişin sağlandığı doğu-batı ekseninde konumlanmış, soyunup-

giyinmenin yapıldığı iki salon ve merkezlerinde hem caldariuma hem de palaestraya açılan 

                                                           
1017

 Alzinger 1970, 1608; Benndorf 1906, 181, 183; Friesen 1993, 121; Heberdey 1898, 72. 
1018

 Friesen 1993, 121; Yegül 2006, 237-238. 
1019

 Alzinger 1970, 1608. 
1020

 Benndorf 1906, 183. 
1021

 Yegül 2006, 237.  
1022

 Yegül 2006, 237-238. 
1023

 Yegül 2006, 237. 
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dikdörtgen bir frigidarium bulunmaktadır
1024

. Frigidariumun konumu işlevseldir çünkü hem 

banyo hem de spor yapanlara hizmet verebilecek şekilde merkeze yerleştirilmiştir. Aynı 

zamanda hamamın girişi de buradan sağlanmaktadır
1025

. Hamam içerisinde yapılan kazılar 

frigidariumun son derece zengin dekore edildiğini göstermiştir. W. Alzinger kırmızı renkte 

granit sütunlara ait parçalara rastlandığını ve bunların kentte bulunan İsa caminin inşasında 

tekrar kullanıldığını belirtmiştir
1026

. 

 Frigidariumun doğusunda palaestra bulunmaktadır. Kare planlı antrenman alanı 

87.6x87.6 m. ölçülerindedir. Bu alanın 11.4 m. içerisi tek sıra halinde peristyl avlu ile 

çevrilmiştir
1027

. Avlunun kuzeyi, güneyi ve batısı kurallı bir simetri ile dizilen ancak farklı 

boyutlarda olan mekânlarla çevrelenmiştir. Bunlardan kuzey ve güneyde bulunan iki mekân 

32x16 m. ölçülerinde ve dikdörtgen planlı olmalarının yanı sıra birbirlerine bakmaktadır. 

Güneyde bulunanı diğerine kıyasla basit dekore edilmiş bir konferans salonudur. Kuzeyde 

bulunan mekân ise bir imparatorluk salonudur ve O. Benndorf tarafından 1898 yılında ortaya 

çıkartılmıştır. İçerisinde kullanılan yüksek kalitede işçilikten ötürü “Mermer Salon” veya 

Ephesos’un eski arkeologlarınca Kaisersaal olarak adlandırılmıştır. Burası korinth başlıklı 

yedi sütun ile palaestraya açılmaktadır. İçerisi çok katlı, sütunlu mermer cephelerle zengin 

biçimde dekore edilmiş törensel bir mekândır. Kuzey duvarının merkezinde belirgin bir 

çıkıntı yapan eksedrası ve onu taçlandıran bol aedikulalı bir mimarisi vardır. Aedikulaların 

içerisinde çeşitli renklerde mermerden yapılmış heykeller bulunmaktadır
1028

. Salonun zemini 

çeşitli renklerde mermer levhalar ile sanki bir halı gibi döşenmiştir
1029

.  

 Hamam – Gymnasium kompleksinin son birimi Verulanus Portikoları olarak bilinen 

ve yaklaşık olarak 200x240 m. boyutunda kare biçimli ve Vitruvius’un önerdiği gibi üç 

                                                           
1024

 Friesen 1993, 124. 
1025

 Friesen 1993,124; Yegül 2006, 238. 
1026

 Alzinger 1970, 1609. 
1027

 Alzinger 1970, 1609; Friesen 1993, 128; Scherrer 2000, 176. 
1028

 Yegül 2011, 192, 196; Scherrer 2000, 176. 
1029

 Keil 1933, 15; Benndorf 1906, 183. 
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revaklı peristylden oluşan Gymnasium bölümüdür
1030

. Hamamın ana girişi Verulanus 

Portikolarının doğusundan yapılmaktadır. Diğer giriş Arkadiane Caddesi üzerindedir
1031

.  

 Hamam – Gymnasium yapı kompleksi birden fazla yapı içermesine karşın tek bir birim 

olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, içerisinde bulunan yapıların tarihlemesi konusunda 

araştırmacılar çeşitli görüşler ortaya atmışlardır. Mimari kalıntıları değerlendiren J. Keil, 

hamam blokunun MS 2. yüzyıla ait olabileceğini hatta MS 3. yüzyılın göz önünde 

bulundurulması gerektiğini belirtmiştir
1032

. Fakat F. Miltner hamamın frigidariumunda 

bulunan heykel kaidesindeki yazıta dayanarak yapıyı imparator Domitianus Dönemi’ne 

tarihlemiştir
1033

. Böylece yapı kompleksinin bir parçası olan hamamın İmparator Domitianus 

Devri’nde inşa edildiği kabul görmüştür. W. Alzinger, F. Miltner’in tarihleme önerisini kabul 

etmekle birlikte yapının bir bütün olarak imparator Domitianus zamanında planladığı 

görüşünü ortaya atmış diğer yandan devasa boyutlarından ötürü yapının belirli bölümlerinin 

daha sonra tamamlanmış olabileceğini belirtmiştir
1034

.  

 Yapı içerisinde bulunan epigrafik veriler Hamam – Gymnasium kompleksinin birden 

fazla evreye sahip olduğunu göstermektedir. İlk safhayı tarihlememizi sağlayan üç yazıt, 

yapının imparator Domitianus Devri’nde inşa edildiğine işaret etmektedir. İlk veri heykel 

kaidesi üzerinde yer alan bir yazıta aittir. Üzerinde Yunanca,  

   [[ ’ Aρτέμιδι Eφεσίαι ]] καὶ Aύτοκρáτορι  

   Kαίσαρι Σεβαστῶι καὶ τῷ vεωκόρωι ’ Eφεσίωv 

   δήμωι, ἐπὶ ἀvϑυπάτου Πο. Καλουεισίου ‘ Ρούσωvoς Κλαυδία 

   Φιλίππου καὶ Мελίσσης ϑυγάτηρ Тρoφίμη ίερῆ καὶ πρύταvις 

                                                           
1030

 Alzinger 1970, 1609-1610; Friesen 1993, 127; Keil 1933, 17; Vitruvius, 5.11.3; Yegül 2006, 237; Yegül 

2011, 191. 
1031

 Alzinger 1970, 1610; Yegül 2011, 191-192. 
1032

 Keil 1933, 14-20; Alzinger 1970, 1610. 
1033

 Miltner 1960, 35. 
1034

 Alzinger 1970, 1611.  
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   άvἑϑηκεv, γαμματ [εύ]o[v]τ[oς] Тιβ.kλ ’ Aριστίῳvoς τοῦ άσι- 

   άρxoυ, άπoκατέσ [τησ] εv [έπί γρ] ᾳμματ [έως] τo [ῦ]  

            δήμoυ ’ I [oυλ] ίoυ Ṭιτιαv[oῦ] 

yazmaktadır
1035

. Metinde Ephesos’ta rahibelik ve prytanislik yapan Claudia Trophime’nin 

Asia prokonsülü P. Calvisius Ruso zamanında heykeli diktirdiği bilgisi verilmektedir. P. 

Calvisius Ruso’nun MS 92/93 yıllarında Asia prokonsüllüğü yaptığı bilinmektedir
1036

. S.J. 

Friesen heykellerin inşaatı tamamlanmak üzere olan yapılara dikilmiş olabileceğini, bu 

nedenle hamamın bu tarih aralığında bitmiş olabileceğini belirtmiştir
1037

. S.J. Friesen’in 

düşüncesini destekleyen bir başka kanıt Verulanus Portikoları ile palaestra arasındaki geçiş 

yolu üzerinde ele geçen ve Tib. Claudius Nysius tarafından bağışlanan bir grup heykeli konu 

alan yazıta aittir. Söz konusu yazıtta Yunanca,   

(Ön yüzü) 

    [Aύτοκκρáτορι] 

    [     [[Δομιτιαvῶι]] καί - ] 

    [σαρι Σεβα] σ [τῶι] 

    [     [[Γερμαvι] κῶι]] 

    [καί τῶι δή] μῷ τῷ  

         ’ Εφεσίωv 

    (Arka Yüzü) 

  [Ͳι. Κλα] ύ [δ]ι[o]ς   N [υσίου υіὸς]  

                                                           
1035

 AE 1898, 18 (No. 66); IK 12.2, 201 (No. 508). 
1036

 Eck 1982, 320. 
1037

 Friesen 1993, 122. 
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                 Nύσιoς 

  [τ]ὸ   σύvπ [λ] εγμ[α] τῶv [άv-]  

  δριάvτῳ [v]  σὺv παvτί 

  τῷ περ [ὶ αύτὸ κόσ] μωι 

  [έ] κ τῶv ίδίωv ᾀ [νέ] ϑηκεv 

yazmaktadır. İmparator Domitianus’un ismi kazınarak silinmiştir. Yazıtta Tib. Claudius 

Nysius’un imparator Domitianus ve Ephesos Halkına heykelleri ve diğer süslemeleri (σὺv 

παvτί τῷ περ [ί αύτὸ κόσ] μωι) yaptırarak adadığı bilgisi verilmektedir
1038

. 

 Verulanus Portikolarının veya Gymnasiumun batısındaki duvarın önünde bulunan 

renkli mermer bir plaka üzerinde yer alan bir diğer yazıt, MS 130/131 yılları arasında Asia 

prokonsüllüğü yapan A. Flavianus zamanında, G.C. Verulanus Marcellus’un portikonun sütun 

dizilerine ait mermer kaplamaları yaptırdığı bilgisini vermektedir
1039

. Söz konusu yazıtta 

prokonsülün ismi geçtiğinden tarihleme kolaylıkla yapılabilmekte ve böylece yapının ikinci 

evresinin imparator Hadrianus Dönemi’ne ait olduğu anlaşılabilmektedir. Dahası, bu 

dönemde yapılan süsleme, konuyla ilgili araştırma yapanların inşa tarihinin daha erken 

olabileceğini düşünmelerine neden olmuş ve Hamam – Gymnasium kompleksinin 

birimlerinden biri olan portikonun imparator Domitianus Dönemi’nde yapılmış olabileceğini 

düşünmüşlerdir
1040

.  

 Yukarıda bahsedilen yazıtlar önemli olmasına karşın yapının ismi ya da inşa tarihi 

hakkında bilgi vermemektedir. Nitekim yazılı kaynaklarda yapının ismi Gymnasion tou 

Sebastou olarak geçmekteydi ve ilk safhanın inşasının tam olarak hangi devirde yapıldığı 

                                                           
1038

 IK 12.2, 209-210 (No. 518). Bu yazıtla birlikte çeşitli araştırmacılar yapının imparator Domitianus Devri’ne 

ait olabileceğini kabul etmişlerdir. Bilgi için bkz. Strocka 1988, 295; Strocka 1996, 457; Thür 1985, 181. 
1039

 Eck 1982, 169; IK 12.2, 153-155 (No. 430). 
1040

 Frisen 1993, 122; Scherrer 200, 176; Yegül 2006, 288 dn. 42; Yegül 2011, 191. 
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kesinlik kazanmamıştı. Yapı kompleksi çok ağır hasar gördüğü için kazılar sırasında yazıta da 

rastlanmamıştı. Fakat S. Karwiese başkanlığında yürütülen 1996 yılı Ephesos kazı, onarım ve 

araştırma çalışmaları sırasında bulunan bir sikke söz konusu durumu değiştirmiştir. Sikkenin 

lejantında Domitiane aionios Gymnasiarchia yazmaktadır. Diğer bir değişle söz konusu 

Hamam – Gymnasium kompleksinin isminin Gymnasion tou Domitianou Sebastou olduğu 

ortaya çıkmış ve yapının inşasının şüpheye mahal bırakmayacak şekilde imparator 

Domitianus Devri’nde yapıldığı kesinlik kazanmıştır
1041

.   

 Liman Hamam – Gymnasiumun son evresi imparator II. Constantius dönemine aittir. 

MS 262-3 yılları arasında Asia Minor’u istila eden Gothlar aralarında Ephesos’unda 

bulunduğu birçok kente saldırılarda bulunmuşlardır
1042

. Bu doğrultuda Liman Hamam – 

Gymnasiumu yapılan taarruz sonucu çıkan yangında ağır hasar görmüş ve daha sonra 

onarılmayarak atıl durumda bırakılmıştır. Fakat O. Benndorf tarafından bulunan mermer bir 

heykel kaidesi üzerindeki latince yazıt hamam yapısının isminin thermarum Constantianarum 

olduğu ayrıca dönemin Asia prokonsülü L. Caelius Montius’un yapıya atrium inşa ettirerek 

imparator II. Constantius’a adadığı bilgisini vermektedir
1043

. Fakat burada bahsedilen yapı 

yalnızca hamam blokudur. Gymnasium, İmparatorluk Salonu ve Palaestraya 

dokunulmamıştır
1044

. Zaman içerisinde bu alan üzerine yeni yapılar inşa edilmiş ve bir 

yerleşim alanı oluşmuştur. Yapılan düzenleme ile Hamam bloku ve Arkadiane Caddesi 

arasında gösterişli bir bağlantı kurulmuştur. Bu durum yapı kompleksinin simetrik dizilimi 

bozmuştur
1045

. Takip eden yıllarda bu alan tamamen terk edilmiş ve üzeri bir metreyi aşan 

dolgu tabakasıyla kaplanmıştır
1046

. 

                                                           
1041

 Karwiese 1996, 734.  
1042

 Grant 1978, 370; Scarre 1995, 182. 
1043

 Benndorf 1906, 181; IK 14, 169 (No. 1314).   
1044

 Foss 1979, 60. 
1045

 Yegül 2006, 277. 
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Kaynakça: AE 1898, 18 (No. 66); Alzinger 1970, 1608-1611; Alzinger 1972, 161; Benndorf 

1906, 181, 183; Eck 1982, 320; Eck 1983, 169; Foss 1979, 60; Friesen 1993, 121-137; Grant 

1978, 370; Heberdey 1898, 72; Heberdey 1902, 42-43; IK 12.2, 153-155, 201, 209-210 (Nos. 

430, 508, 518); IK 14, 169 (No. 1314); Karwiese 1996, 734;  Keil 1933, 15; Scarre 1994, 

182; Scherrer 2000, 174-176; Strocka 1988, 295; Strocka 1996, 457;  Thür 1985, 181; 

Vitruvius, 5.11.3; Yegül 2006, 237-238 277, 288, dn. 42; Yegül 2011, 191-192, 196. 
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DOMITIANUS 

Kat. No. 33         

Ephesos, Domitianus Nymphaeumu (Pollio Anıtı) ve Su Yolu 

Konum: Devlet Agorasının batıdaki teras duvarının önünde ve Chalcidicumun güneyinde yer 

almaktadır. 

Ölçü: 8x6.5 m. ölçülerinde ve 6.4 m. yüksekliğindedir. 

Yapının Durumu: Ağır hasar görmüştür. Çeşmenin Domitianus Caddesine açılan kemerinin 

önce restitüsyonu yapılmıştır
1047

. Yakın dönemde ise restorasyon yapılarak ayağa 

kaldırılmıştır. 

Tarihleme: MS 92-93. 

Tanım: Bugün Domitianus Çeşmesi olarak bilinen yapı esasen imparator Domitianus 

Dönemi’nde çeşmeye çevrilen bir anıttır. F. Miltner’in 1958 yılında yaptığı kazılar sırasında 

ortaya çıkartılan orijinal yapıdan geriye temeli ve pseudo-isodomik mermer plakalardan başka 

hiç bir şey kalmamıştır
1048

. Bulunan mimari elemanların neredeyse tamamı imparator 

Domitianus Dönemi’ne tarihlenmiştir. Bunlar arasında yapının kemerine ait bloklar, kemeri 

taşıyan destek sütunları, korinth ve kompozit düzeninde sütun başlıkları, üzerinde ranke frizi 

bulunan üç fascialı bir arşitrav ve yapının tarihlemesini sağlayan Yunanca – Latince yazıt 

gibi çeşitli mimari elemanlar bulunmaktadır
1049

.  Anıtın cephesinde bulunan üzeri kemerli orta 

nişin sol ve sağ tarafında aynı içeriğe sahip olan Yunanca ve Latince iki yazıt bulunmaktadır. 

Üzerinde kent tarafından verilen arazi üzerine G. Sextilius Pollio’yu onurlandırmak için üvey 
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 Bammer 1978-80, 76. 
1048

 Alzinger 1974, 24-25. 
1049

 Bammer 1978-1980, 67-77, Erol 1999, 86-87; Scherrer 2000, 90. 
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oğlu G. Offilius Pollio tarafından söz konusu anıtın inşa edildiği bilgisini vermektedir
1050

. G. 

Sextilius Pollio, Augustus Dönemi’nde yaşamış ve kente Aqua Throessitica su yolu ve 

kemerini yaptırmış bir euergetes idi
1051

. Muhtemelen mezarı olan anıt kente yaptığı katkılar 

anısına dikilmiştir
1052

.  

 Pollio Anıtı imparator Domitianus Dönemi’nde çeşme haline getirilmeden önce 

8x.6.5x6.4 m. ölçülerindedir. Fakat daha sonra üzerine çeşitli eklentiler yapılarak 

büyütülmüştür. Her iki yanına kanatlar eklenmiş, kaidesinin nişli bölümü örülerek kapatılmış 

ve önüne yarım daire şeklinde kalker taşından yapılmış bir havuz konulmuştur. Söz konusu 

havuz 6.28 m. çapında ve 3.45 m. derinliğe sahiptir. Kuzeydoğusunda su kanalına ait izler 

bulunmaktadır
1053

.  Kanatlardan sağda kalanı 2.14 m. uzunluğunda ve 1.79 m. genişliğinde 

iken, solda kalan 2.05 m. uzunluğunda ve genişliğindedir. Kanatların aedikulalarına ait 

olduğu düşünülen kompozit başlıklı destek sütunları bulunmuştur. Sütunlar 1.10 m. 

yüksekliğinde postamentler üzerinde yükselmektedir
1054

. Aedikulaya ait mimari elemanlar 

arasında üç fascialı ve tek parçadan oluşan arşitrav bloğu da bulunmaktadır. Söz konusu blok 

orta cephede düz olmasına karşın kanatlarda dirsek şeklinde kırılır. Arşitravın düz olan 

bölümü üç fascialıdır. Üzerinde ranke frizi bulunmaktadır. Yan kanatları birbirine bağlayan 

ve dirsek şeklinde kırılan bölüm de ranke frizi içermekle birlikte lesbos kymation kuşağına 

sahiptir
1055

.  

Yapının kemerini oluşturan destek sütunları üzerinde strigilis motifleri 

bulunmaktadır
1056

. Başlıklar ise korinth düzenindedir. 51 cm. uzunluğunda ve 79 cm. 

kalınlığındadırlar. Üzerlerinde yer alan abakusler çiçek motifleri, üç dilimli akanthus yaprağı 

                                                           
1050

 IK 12.2, 133 (No. 405); Miltner 1960, 31. 
1051

 Erol 1999, 86; Uzunoğlu 2018, 112. 
1052

 Scherrer 2000, 90. 
1053

 Erol 1999, 87; Miltner 1960, 32. 
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 Erol 1999, 86. 
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 Bammer 1978-1980, 70-71. 
1056

 Erol 1999, 88. 
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ve ion kymationu içermektedir. Bunların arasında ise birer adet kadın büstü bulunmaktadır
1057

. 

Solda kalan abakusün sağ bölümü aşağıdan yukarı doğru kıvrılan iki adet akanthus yaprağı ile 

süslenmiştir. Söz konusu yapraklar kemerin ayağını oluşturan diğer sütun başlığının üzerinde 

yer alan abakuse ait yapraklardan farklıdır. A. Bammer bu farkın süslemenin yarıda kesilmiş 

olmasından ya da geç dönemde eklenmiş olmasından kaynaklanabileceğini belirtmiştir
1058

. 

Başlıkları taşıyan sütunların üzerinde farklı uzunluklarda ve kalınlıklardan oluşan iki parçanın 

birleştirilmesiyle meydana getirilen kemer bulunmaktadır. İlk parça (PR2) 53 cm. kalınlığında 

ve 3.38 m. uzunluğundadır. Üzerinde üç fascia ve onun üzerinde 6.5 cm. kalınlığında lesbos 

kymationlu bir silme bulunmaktadır. Diğer parça 44 cm. kalınlığında ve 3.30 m. 

uzunluğundadır. İlk parça ile aynı dekoratif özelliklere sahiptir
1059

.  

 Havuzun ön tarafında üç basamaklı bir krepidoma ve toikhobat üzerinde yükselen ve 

güney kısmı ayakta kalan parapet duvarı bulunmaktadır. Duvarın her iki köşesinde üzerinde 

volütler şeklinde düzenlenen ranke motifleriyle bezemeli destek sütunları yükselmektedir
1060

. 

Sütunların üzerinde özenli işçilikleri ile dikkat çeken korinth başlıkları bulunmaktadır. 

Serbest bir kompozisyon sergileyen başlıkların kaulisleri yoktur. Akanthus yapraklarının 

dilimleri arasındaki gözler kapalı damla şeklinde betimlenmiştir. Üstte yer alan akanthus 

yapraklarının sapları, altta bulunanlar arasından yükselmekte ve bu saplar yüzeysel iki sıra 

kanalla belirtilmişlerdir
1061

. Bir bölümü kırılmış olan helikslerin büyük olduğu 

anlaşılmaktadır. Başlıklarda yer alan akanthus yapraklarının üzerinde keskin ve derin 

çizgilerle sağlanmış olan ışık gölge oyunları MS 2. yüzyıl örneklerine öncülük etmektedir
1062

. 

A. Bammer, çeşmenin restitüsyonunu yaparak parapet duvarının köşelerinde bulunan destek 

                                                           
1057

 Bammer 1978-1980, 73-74; Yazar kadın büstünün ne olduğu hakkında bilgi vermemiştir. 
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 Bammer 1978-1980, 74. 
1059

 Bammer 1978-1980, 77. 
1060

 Erol 1999, 86-87. 
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 Başaran 1997, 6. 
1062

 İdil 1976, 13; Kaya 2016, 73. 
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sütunlarının üzerinde bir kiriş olabileceğini belirtmiştir
1063

. Ancak bu durum henüz açığa 

kavuşturulmamıştır
1064

. 

 F. Miltner’in yürüttüğü kazılar sırasında yapıya ait mimari blokların yanı sıra çeşitli 

heykeltıraşlık eserleri ortaya çıkartılmıştır. Bunlar arasında aedikulaların kanatlarında yer alan 

ve çocuk şeklinde tasvir edilen nehir tanrıları Marnas ve Kleseas
1065

 ile birlikte ortadaki 

aedikulada yer alan Zeus başı bulunmaktadır. Ayrıca parçalara ayrılmış bir savaşçı heykeli 

ortaya çıkartılmıştır
1066

. Yapının Domitianus meydanına bakan büyük apsidal nişinde ise 

Odysseus ve arkadaşlarının Polyphemos ile yaşadığı macerayı anlatan heykel grubu 

kullanılmıştır
1067

.  

 Yapının imparator Domitianus Dönemi’ne tarihlenmesi binanın yakınında bulunan iki 

yazıta göre yapılmıştır. İlk yazıt korniş bloğu üzerinde iki parça halinde bulunan bir plakadır. 

Üzerinde Yunanca,  

    ’ Aρτέμιδι  ’Εφεσίᾳ καὶ 

    Aύτοκρáτορι [[Δομιτιανῶι]]  

    Καίσαρι Σεβαστῶι [[Γ ερμαvικῶι]] 

    ἁρχιερεῖ μεγίστω δημαρχικῆς 

    έξουσίας τὸ ιβ′ , αύτοκρáτορι τὸ κγ′ , 

    ὺπᾴτῳ τὸ ις′ , τειμητῇ, πατρ[ὶ πα] τρ [ί] δος 

    [ ′ Aρτέ ] μι [δι  ′ Eφεσίᾳ καί A]ύτοκρáτορι [[Δομι -]] 

    [τιανῷ]] κα [ίσαρι Σεβαστῷ] [[Γερμαvικῷι]] ἁρχιε - 

                                                           
1063

 Bammer 1978-1980, 76. 
1064

 Erol 1999, 88. 
1065

 Scherrer 2000, 90. 
1066

 Miltner 1960, 36. 
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 Erol 1999, 88; Scherrer 2000, 90. 
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    [ρεῖ] μεγίστ [ῳ, δημαρχικῆς έξουσί]ας τὸ ιβ′ , αύτο- 

    [κρá]τορι κγ′ , ὺ[πᾴτῳ ις′ , τειμητῇ, πατρὶ] π[α] τρὶδ – 

    [ος] 

yazmaktadır. İmparator Domitianus’un ismi kazınarak silinmiştir. Yazıtta bu çeşme yapısı 

Artemis Ephesia’ya ve imparator Domitianus’a adanmıştır. bilgisi verilmektedir
1068

.  

 İkinci yazıt yine çeşmenin yakınında bulunan bir mermer levhadır. Üzerinde Yunanca, 

        ὸ δῆμος ὸ Ἐφεσίων 

       ὕδωρ [[Δομιτιανὸν]] εἰσή- 

      γαγεν ἐπὶ Καλουεισίου 

      Ῥούσωνος ἀνθυπάτου τοῦ 

      καὶ φροντίσαντος τῆς [εἰ]σα- 

     γωγῆς καὶ καθιερώσαντος 

        [[          ]] 

       [[          ]] 

yazmaktadır
1069

. Metinde Ephesos halk meclisinin P. Calvisius Ruso’nun prokonsüllüğü 

sırasında Domitianus su yolunu yaptırdığı bilgisi verilmektedir
1070

. Söz konusu levhadaki 

yazıt çeşmeyle birlikte yapıya su yolunun eklendiğini belirtmektedir
1071

. Su yolu ve 

Nymphaeum birbirine bağlı ama ayrı iki yapıdır. Yazıtların içeriğindeki farklılık bu durumu 

açıkça ortaya koymaktadır. Bir anıt olan yapı, P. Calvisius Ruso’nun finansmanı ile 

değiştirilerek genişletilmiş ve çeşme haline getirtilmiştir. Su yolu ise yine Ruso’nun 

denetiminde fakat halkın sağladığı maddi imkanlar ile yapılmıştır.  

                                                           
1068

 IK 12.2, 139 (No. 413). 
1069

 IK 12.2, 143 (No. 419).  
1070

 Uzunoğlu 2018, 215 (No. 20). 
1071

 Su yolları ve coğrafi koşullara göre su kemerleri çeşmelere, hamamlara ve su ile ilgili diğer yapıların ihtiyaç 

duyduğu suyu sağladığı için birbirine bağlı iki yapı olarak düşünülmelidirler.  
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Kaynakça: Alzinger 1974, 24-25; Bammer 1978-1980, 67-77; Başaran 1997, 6; Erol 1999, 

86-89; IK 12.2, 133, 139, 143 (Nos. 405, 413, 419); İdil 1976, 13; Kaya 2016, 73; Miltner 

1960, 31-32, 36; Scherrer 2000, 90; Uzunoğlu 2018, 112, 215 (No.20).  

DOMITIANUS 

Kat. No. 34         

Ephesos, G.L. Bassus Çeşmesi (Hydrekdokheion) 

Konum: Devlet Agorasının güneybatı kenarında yer almaktadır. 

Ölçü: U planlı yapının cephe duvar uzunluğu 16 m., derinliği ise 14.6 m.’dir.   

Yapının Durumu: Yıkılan binaya ait mimari elemanlar etrafa yayılmıştır. Bunlar daha sonra 

bir araya getirilmiş, böylelikle restitüsyon önerisi yapılmıştır.   

Tarihleme: MS 80-81. 

Tanım: G.L. Bassus Çeşmesi veya Hydrekdokheion’u F. Eichler, H. Vetters ve G. 

Langmann’ın 1960, 1962 ve 1963 yıllarında yürüttüğü kazılar sırasında ortaya çıkartılmıştır. 

Yapı Devlet Agorasının güney batı kenarında yer almaktadır. Kazı çalışmaları sırasında 

binaya ait yaklaşık 550 kadar mimari elemanın yanı sıra heykeltıraşlık eserlerine ait 100’den 

fazla parça ortaya çıkartılmıştır
1072

. Çeşme binası içerisinde ele geçen bir heykel kaidesine 

göre MS 80-81 yıllarına tarihlenmiştir
1073

.  

 U planlı çeşme yaklaşık olarak 12.52x8.37 m. ölçülerinde ve 1. 18 m. derinliğinde bir 

su havuzunu (rezervuar) çevreleyen üç katlı bir cephe duvarı ve her iki yanında öne doğru 

uzanan iki katlı kanatlardan oluşmaktadır
1074

. İki bölümden oluşan ve 2.5 m. derine inen bir 

temel üzerinde yükselmektedir. İlk bölüm 1.6 m. derinliğinde ve düzgün kesilmiş blokların 

örülmesiyle meydana getirilen orthostat duvarıdır. Cephe duvarının ve kanatların alt sırasını 

oluşturmaktadır. İkinci bölüm 90 cm. derinliğindedir. Orthostat duvarının altında kazı 
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 Jung 2006, 79. 
1073

 Alzinger 1970, 1606; IK 13, 88-89 (No. 695); Jung 2006, 80-81. 
1074

 Erol 1999, 92; Jung 2006, 81.  
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çalışmalarının devam ettirilmesiyle ortaya çıkartılmıştır. Düzensiz taşlar ve devşirme bloklar 

kullanılarak oluşturulmuştur
1075

.  

 Cephe duvarının önünde yer alan havuzun zemini birbirine iyice tutturulan mermer 

plakalar ile örülmüştür
1076

. Havuz dış yüzeyinde oyukların bulunduğu ve 1. 18 m. 

yüksekliğinde parapet plakalarıyla sınırlandırılmıştır. Söz konusu oyuklardan akan su daha da 

aşağıda bulunan bir daldırma havuzuna akmaktadır. Daldırma havuzunun önünde 95 cm. 

uzunluğunda fazla suyun tahliye edildiği bir başka kanal bulunmaktadır
1077

. Su boruları cephe 

duvarında da bulunmaktadır. Pişmiş topraktan yapılan ve çeşitli boyutlarda olan üç su borusu 

birbirlerine 4.5 m. aralıklarla simetrik olarak yerleştirilmiştir. Güneye doğru ilerleyen hattın 

büyük olasılıkla Marnas Nehrine kadar uzandığı düşünülmektedir
1078

. Getirilen su öncelikle 

çeşme binasının önünde bulunan havuza, oradan da daha aşağıdaki daldırma havuzuna 

akıyordu
1079

.  

 Çeşme binasına ait parçaların bir araya getirilerek analiz edilmesiyle söz konusu 

yapının kuzey-güney yönünde iki katlı iki kanada ve doğu istikametinde üç katlı bir cepheye 

sahip olduğu anlaşılmıştır
1080

. Kanatlarla birlikte ön cephenin ilk iki katı, içerisinde çeşitli 

heykeltıraşlık eserlerinin bulunduğu aedikulalar, akroterler, korinth ve kompozit sütun 

başlıkları gibi çeşitli mimari elemanlar ile süslenmiştir
1081

. Düzgün kesilmiş mermer bloklar 

ile oluşturulan arka duvar tarafından desteklenen ön cephenin ilk iki katı haricinde, binaya 

daha sonra eklendiği açıkça görülen ve süslemeden yoksun üçüncü bir kat bulunmaktadır
1082

. 
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 Fossel – Langmann 1983, 54. 
1076

 Fossel – Langmann 1983, 54. 
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 Erol 1999, 92-93. 
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 Fossel – Langmann 1983, 55. 
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 Erol 1999, 93. 
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 Fossel – Langmann 1983, 55. 
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Bu kata ait kolayca taşınabilen ve yeniden kullanıma elverişli mimari bloklar zaman 

içerisinde sökülmüş bu nedenle binanın son katı ağır hasar görmüştür
1083

.  

 Çeşmenin ön cephesi orthostatından üçüncü katın sonuna kadar yaklaşık 16 m. 

uzunluğa sahiptir. Saydam bir görünüme sahip olan kanatlar ise 10.10 m. uzunluktadır. 

Güneyde bulunan kanadın ilk katının rezervuar havuzuna bakan yüzünde içlerinde heykellerin 

bulunduğu üç adet aedikula bulunmaktadır. İkinci katta ise, birinci kata kıyasla daha büyük 

bir aedikula sütun sırasının ortasına yerleştirilmiştir. Söz konusu aedikulanın sağ ve sol 

yanında bulunan sütun dizilerinde alınlık bulunmamaktadır. Tavanda ise bir kaide ve üzerinde 

taş vazolar yer almaktadır. Güney kanadın diğer yüzü Magnesia Kapısına bakmaktadır
1084

. 

Kuzey kanadının bir yüzü Devlet Agorasının arka duvarına diğer yüzü rezervuar havuzuna 

bakmaktadır
1085

. 

 Ön cephenin ilk iki katı orthostat sırasından itibaren yaklaşık 9 m. bir yüksekliğe 

sahiptir. İlk kat 3.6 m., ikinci kat 4.3. m. yüksekliktedir. Parçalar halinde ele geçen büyükçe 

bir alınlık olasılıkla cephe duvarının ikinci katının merkezinde yer alan nişin üzerini 

taçlandırıyordu
1086

. Alınlığın sağ ve sol kenarları üzerinde palmet motifli akroter 

bulunmaktadır
1087

. Ön cephenin katları zengince dekore edilmiştir. Ion kaidesi üzerindeki 

sütunlar kıvrık dal süslemeli, burgulu ve meander motifli ve sade olmak üzere çeşitlidir. 

Cephenin ön yüzünde yer alan sütun başlıkları korinth, arkada kalanlar ise kompozit 

düzenindedir. Bu kat kıvrık dal süslemeli ve iki fascialı bir arşitrav bloğu ve diş kesimi korniş 

ile sona erer. İkinci kattaki süslemeler ilk kattakilere benzerdir. Ion kaidesi üzerinde sade ve 

burgulu sütunlar üzerinde korinth ve kompozit sütun başlıkları bulunmaktadır. Bu katı, 

merkezinde yer alan büyük bir alınlık karakterize eder. Kat üç fascialı bezemeli bir arşitrav 
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 Jung 2006, 80. 
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 Jung 2006, 82. 
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 Fossel – Langmann 1983, 55. 
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 Fossel – Langmann 1983, 55. 
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 E. Rathmayr ön cephenin merkezinde bulunan alınlığın kenarlarında nereidlerin olabileceğini belirtmiştir. 

Bkz. Rathmayr 2011, 137. 
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bloğu, palmet motifli bir friz ve konsollu korniş ile sona erer
1088

. Üçüncü kata mimari 

elemanlar zaman içerisinde sökülmesine karşın kaliteli ve renkli mermer sütun kalıntıları, 

kaide, korinth başlıkları, üç fascialı bir arşitrav ve üzerinde palmet motifli bir friz, diş kesimi 

ve konsollu korniş ve alınlığa ait parçalar restitüsyon önerisinin hazırlanmasına olanak 

sağlamıştır
1089

. 

 Çeşmeye ait mimari elemanların tamamı çeşitli renklerde mermerden yapılmıştır. 

Genellikle Ephesos’ta bulunan açık gri ve benekli mermer kullanılmakla birlikte yapının 

tabanında Pavonazzo mermeri kullanılmıştır
1090

. 

 Kazılar sırasında aedikulaları oluşturan yarım daire ve üçgen biçiminde alınlık 

parçaları ele geçmiştir
1091

. Her bir aedikulayı ve altlarındaki nişi iki sütun taşıyor ve nişlerin 

içerisinde çeşitli heykeller bulunuyordu. Günümüzde Selçuk Müzesi’nde sergilenen 

heykeltıraşlık eserlerinin düşmekten ziyade rezervuar havuzunda toplandığı anlaşılmıştır
1092

. 

Ön cepheye ait heykeller arasında, iki nehir tanrısı
1093

, 4 triton ve denizatına binen iki nereid 

bulunmaktadır
1094

.  E. Rathmayr heykel kalıntılarından birinin Poseidon olabileceğini 

belirtmiştir
1095

. Diğer yandan kanatlarda bulunan heykellerin birçoğu ağır hasar gördüğü için 

kimi ya da kimleri tasvir ettiği kesin olarak bilinememektedir
1096

. Ancak, erkek ve kadın 

heykellerine ait kalıntılar bulunmuştur. E. Rathmayr bunların, G.L. Bassus’un aile üyeleri 

olabileceğini belirtmiştir
1097

.  
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 Çeşme binasının tarihlemesi 170 cm. uzunluğunda 48 cm. genişliğinde ve 46 cm. 

derinliğinde mermer bir heykel kaidesine göre yapılmıştır. Yazıtta Yunanca,  

Γάιον Λαικά- 

νιον Βᾶσσον 

τὸν γενόμενον 

ἀνθύπατον, εὐ- 

εργετήσαντα 

πολλὰ τήν πόλιν, 

προνοήσαντα δὲ 

κατασκευασϑῆναι 

καὶ τὸ ὑδρεγδοχῖον 

καὶ τὴν εἰσαγωγὴν 

[τ]ῶν είς αὐτὸ ὑδά- 

[τ]ων, ἐπιμεληθέν- 

τος τῆς ἀναστάσε- 

ως τῶν τειμῶν 

Λουκίου Ἑρεννίου 

Περεγρείνου ἁγνοῦ 

καὶ φιλαρτέμιδος, 

τοῦ γραμματέως 

τοῦ δήμου τὸ βʹ, 

ψη[φι]σαμένου δὲ 

[καὶ κα]τασκευάσαν- 

[τος Φλ]αβίου Ἀσκλ[η-] 

[πιοδ]ώρου τοῦ 
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[γραμ]ματέως τοῦ 

δήμου. 

yazmaktadır. Metinde dönemin Asia prokonsülü G.L. Bassus’un çeşmenin inşasını 

denetlediği bilgisi verilmektedir
1098

. 

Metnin açıklaması: (Ephesos halk ve danışma meclisleri) çeşmenin inşa edilmesini ve bu 

yapıya su getirilmesiyle ilgilenen prokonsül G. L. Bassus’u onurlandırmıştır. 

Kaynakça: Alzinger 1970, 1606; Erol 1999, 92-94; Fossel – Langmann 1983, 53-55; IK 13, 

88-89 (No. 695); Jung 2006, 79-85; Rathmayr 2011, 132-146; Scherrer 2006, 48 (No. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1098

 Fossel – Langmann 1983, 55; IK 13, 88-89 (No. 695); Scherrer 2006, 48 (No. 4). Uzunoğlu 2018, 226 (No. 

34). 
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DOMITANUS 

Kat. No. 35         

Ephesos, Domitianus Su Yolu  

Konum: Ölçü:  Yayınlarda belirtilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yapının durumu hakkında bilgi verilmemiştir. 

Tarihleme: MS 92-93. 

Tanım: Ephesos’ta, Domitianus Çeşmesi yakınlarında bulunan mermer bir levha üzerindeki 

yazıt, Domitianus Dönemi’nde yapılmış bir su yolundan bahsetmektedir.  

Yazıt: Mermer levha üzerinde Yunanca yazıt. 

    ὁ δῆμος ὁ Ἐφεσίων 

    ὕδωρ [[Δομιτιανὸν]] εἰσή- 

    γαγεν ἐπὶ Καλουεισίου 

Ῥούσωνος ἀνθυπάτου τοῦ 

καὶ φροντίσαντος τῆς [εἰ]σα- 

γωγῆς καὶ καθιερώσαντος 

[[     ]] 

[[     ]] 
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Yazıtın Açıklaması: Ephesos halk meclisi P. Calvisius Ruso’nun prokonsüllüğü sırasında su 

yolunu yaptırmıştır.  

Kaynakça: IK 12.2, 143 (No. 419); Uzunoğlu 2018, 215 (No. 20). 

 

 

 

 

DOMITIANUS 

Kat. Nos. 35-37         

Ephesos, Marnas ve Klaseas Su Yolu 

Konum: Kentin güneyindeki Marnas (Derbentdere) ve kuzeyindeki Klaseas/Kaystros (Küçük 

Menderes)
 1099

 nehirlerinden getirilen su yolu.  

Ölçü:  Yayınlarda kanalın uzunluğu hakkında bilgi verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yapının durumu hakkında bilgi verilmemiştir. 

Tarihleme: MS 92-93. 

Tanım: Ephesos’taki imparator Traianus Nymphaeumunun ön duvarında yeniden kullanılan 

yazıtlı bir blok üzerinde, imparator Domitianus Dönemi’nde yapılmış bir su yolundan 

bahsedilmektedir. Su yolunun ismi nehir tanrıları Marnas ve Klaseas’tan gelmektedir
1100

. 

Yunanca yazıtta,     

[[Δομιτιανῷ]] Σε]βαστῷ [[Γερμανικῷ]] ἀρχιερεῖ μεγίστωι, δ[ημαρ]- 

[χικῆς ἐξουσίας] τὸ ιβʹ, αὐτοκράτορι τὸ κβʹ, ὑπάτωι τὸ ιϛʹ, τειμητῇ [διὰ] 

[βίου, πατρὶ πα]τρίδος, καὶ τῶι νεωκόρωι Ἐφεσίων δήμω[ι] 

[- - να] Μάρναντα καὶ Κλασέαν ἡ νεωκόρος Ἐ[φε]- 

                                                           
1099

 Nehirlerin isimleri için bkz. Crouch 2003, 222-224; Karwiese 2006, 17. 
1100

 İmparator Domitianus’un, Marnas ve Klaseas’la olan ilişkisi kentte basılan sikkelere de yansımıştır. Konuyla 

ilgili bilgi için bkz. Karwiese 2006, 17-19 ve Longfellow 2011, 65.   
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[σίων πόλις - -] ἐκ τῶν ἰδίων κατεσκεύασεν Ποπλίου [Καλουι- 

[σίου Ῥούσωνος] τοῦ ἀνθυπάτου εἰσαγαγόντος καὶ [καθιερώσαντος] 

yazmaktadır. Metin Ephesos kentinin prokonsül P. Calvisius Ruso’nun denetiminde su yolunu 

yaptırdığını ve Ephesos halkı ile imparator Domitianus’a adadığı bilgisini vermektedir
1101

.  

 Yukarıdaki metin ile aynı içeriğe sahip beyaz mermerden bir kaide ya da levha parçası 

üzerinde yer alan Yunanca bir yazıt, güney caddesinde yer alan çeşme yapısının doğu 

kanadında bulunmuştur
1102

.  

Yazıtların Açıklaması: Ephesos kenti P. Calvisius Ruso’nun prokonsüllüğü sırasında su 

yolunu yaptırarak Ephesos halkına ve imparator Domitianus’a adamıştır. 

Kaynakça: Crouch 2003, 222-224; IK 12.2, 140-141 (Nos. 415-416); Karwiese 2006, 17-19; 

Longfellow 2011, 65; Scherrer 2006, 50 (No. 5h); Uzunoğlu 2018, 216 (No. 21a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1101

 IK 12.2, 140 (No. 415); Scherrer 2006, 50 (No. 5h); Uzunoğlu 2018, 216 (No. 21a).  
1102

 IK 12.2, 141 (No. 416); Scherrer 2006, 50 (No. 5g); Uzunoğlu 2018, 216 (No. 21b). 
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DOMITIANUS 

Kat. Nos. 38-40         

Ephesos, Özdeş yazıtlara sahip üç çeşme 

Konum: Yayınlarda bahsedilmemiştir. 

Ölçü:  Yayınlarda bahsedilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yayınlarda bahsedilmemiştir. 

Tarihleme: MS 93. 

Tanım: İmparator Domitianus Dönemi’ne tarihlenen, Marnas ve Klaseas nehirleri ile 

bağlantılı olduğu düşünülen ve aynı içeriğe sahip üç özdeş yazıt bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki Domitianus Nymphaeumunun yakınında bulunan ve profilli bir plakadır
1103

. İkincisi 

çeşme kornişine ait plakadır
1104

. Üçüncüsü ise Iohannes Kilisesinde kullanılmış beyaz 

mermerden bir plakadır
1105

.   

Yazıt: 

[Ἀρτέ]μι[δι Ἐφεσίᾳ καὶ Α]ὐτοκράτορι [[Δομι- 

τιανῷ]] Κα[ίσαρι Σεβαστῷ] [[Γερμανικῷ]] ἀρχιε- 

[ρεῖ] μεγίστ[ῳ δημαρχικῆς ἐξουςί]ας τὸ ιβ´, αὐτο- 

[κρά]τορι τὸ κγ´ ὑ[πάτῳ τὸ ις´, τειμητῇ, πατρὶ] π[α]τρίδ- 

[ος] 

                                                           
1103

 IK 12.2, 140 (No. 413 (1. paragraf); Scherrer 2006, 48 (No. 5a); Uzunoğlu 2018, 226 (No. 35). 
1104

 IK 12.2, 140 (No. 413 (2. paragraf)); Scherrer 2006, 48 (No. 5b); Uzunoğlu 2018, 226 (No. 36). 
1105

 Scherrer 2006, 49 (No. 5c); Uzunoğlu 2018, 227 (No. 37). 
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yazmaktadır. Özdeş olan üç metin, yapının Ephesia Artemisia’ya ve imparator Domitianus’a 

adandığı bilgisini vermektedir
1106

.  

Yazıtın Açıklaması: Bu çeşme Artemis Ephesia’ya ve imparator Domitianus’a adanmıştır. 

Kaynakça: IK 12.2, 140 (No. 413); Scherrer 2006, 48-49 (Nos. 5a-b-c); Uzunoğlu 2018, 226 

(Nos 35-37). 
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 IK 12.2, 140 (No. 413); Uzunoğlu 2018, 227 (No. 36). 
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DOMITIANUS 

Kat Nos. 41-42         

Ephesos, Aqua Domitiananın Su Havuzu ve Yolu 

Konum: Yayınlarda verilmemiştir. 

Ölçü:  Yayınlarda verilmemiştir 

Yapının Durumu: Yayınlarda verilmemiştir. 

Tarihleme: MS 92-93. 

Tanım: Domitianus Çeşmesi yakınında ortaya çıkartılan bir yazıt Aqua Domitiana’nın su 

havuzunun ve yolunun prokonsül Calvisius Ruso Frontinus’un denetiminde yapılarak 

imparator Domitianus’a adandığı bilgisini vermektedir. Yunanca metin, Domitianus 

Çeşmesinin su yoluna ait yazıt ile özdeştir.  

Yazıt:  

ὁ δῆμος ὁ Ἐφεσίων 

       ὕδωρ [[Δομιτιανὸν]] εἰσή- 

      γαγεν ἐπὶ Καλουεισίου 

      Ῥούσωνος ἀνθυπάτου τοῦ 

      καὶ φροντίσαντος τῆς [εἰ]σα- 

     γωγῆς καὶ καθιερώσαντος 

        [[          ]] 

       [[          ]] 
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yazmaktadır. 

Yazıtın Açıklaması: Ephesos halkının katkılarıyla prokonsül P. Calvisius Ruso Frontinus’un 

denetiminde imparator Domitianus’a ithaf edilmiştir
1107

. 

Kaynakça: AE 1966, 124 (No. 424); IK 12, 144 (No. 419a); Winter 1996, 326 (No. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1107

 AE 1966, 124 (No. 424); IK 12, 144 (No. 419a); Winter 1996, 326 (No. 41). 
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DOMITIANUS           

Kat. No. 43 

Ephesos, Eski yapı ve yeni yapıların onarımı              

Konum: - 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yapıya dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır.  

Tarihleme: MS 93-95 

Tanım: Ephesos’ta 9 parçaya bölünmüş yazıtlı mermer bir blok üzerindeki yazıt, dönemin 

Asia prokonsülü A. Postumus Bradua zamanında imparator tarafından inşa ettirilmiş eski ve 

yeni yapıların onarımına dair alınan bir kararname hakkında bilgi vermektedir. Yazıtta 

bahsedilen yapıların hangileri olduğu belirtilmemiştir. Bu nedenle hangi yapıların onarımının 

yapıldığı bilinmemektedir.  

Yazıt:     [άγα]ϑῇ τύχῃ 

    [ἕ]δοξεν τῇ βο [υλῇ] 

    [κ]αὶ τῷ νεωκόρ [ῳ δήμῳ] 

    φιλοσεβάστοι [ς ·] πε [ρὶ ῶν] 

    ένεφάνισ[α]ν Μᾶρκος 

    Τιγέλλ[ιος Μ]άρκου υὶὸς 

    Μαικ[ία] Λ[οῦπος] φιλόκαισαρ 
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    ὸ γρ [αμ]ματεὺ[ς   τ]οῦ δήμου 

    [καὶ] οὶ στρατηγοὶ τῆς πόλε- 

ως φιλ[ο]σέβαστοι. 

    έπεὶ τοῖς νέοις τῶν Σεβαστείων ἔ[ρ]γων μεγέϑεσιν 

    καὶ ὴ τῶν παλαιῶν κτισμά[τω]ν άν[α]νέωσις ἔπρεπεν, 

    [.]ντα […]ωρούντων τῶν εύ[τυχ]εστ[ά]των καιρῶν τοῦ 

    [ϑεῶν έμφ]ανεστάτου Αύτο[κράτορος -------       ] 

Yazıtın Açıklaması: İmparatorun inşa ettirdiği eski ve yeni yapıların onarımı yapılmıştır. 

Kaynakça: AE 1975, 210-211 (No. 788); IK 12.2, 166-167 (No. 449); Winter 1996, 325 (No. 

40). 
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DOMITIANUS 

Kat. No. 44         

Hierapolis, Frontinus Kapısı 

Konum: Frontinus Caddesinin kuzey ucunda, kentin girişindedir. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yapının iki kulesinden doğuda kalanı ve köprünün üst bölümü yıkılmıştır. 

Üç kemerli kapısı ve batı’da kalan kulesinin bir bölümü ise ayaktadır. 

Tarihleme: MS 86-88. 

Tanım: İsmini dönemin Asia prokonsülü S. Iulius Frontinus’tan alan kapı kentin kuzey güney 

doğrultulu ana caddesi olan Frontinus Caddesinin kuzey ucunda giriş kapısı olarak 

konumlanmıştır
1108

. 

 Orta geçiş aralığı ve kemeri yan geçişlere göre daha geniş olan kapı, doğu ve batısında 

yuvarlak kulelere sahip üç kemerli bir geçiş yapısıdır. Anıtsal bir görünüme sahip olan kapı 

savunma amaçlı değildir. Yapı kente giriş amacıyla bağımsız olarak, etrafı sur duvarı ile 

çevrilmeden konumlanmıştır
1109

. Kapı düzgünce kesilmiş rektagonal kireçtaşı bloklar ile 

yapılmıştır. Kuleler de aynı yapı malzemesinden olup yuvarlaktır
1110

.  

 Frontinus Kapısının kemerleri üzerinde üç fascia bulunmakta olup herhangi bir 

bezemeye sahip değillerdir. Tonozları sade ve kasetsizdir. Kemer hizasının üzerinde kısmen 

restore edilmiş yazıtlı mermer friz bloğu bulunmaktadır. Frizin üzerinde bezemesiz kyma 

                                                           
1108

 Özgen 2009, 23. 
1109

 Ferrero 2002, 3. 
1110

 D’ Andria 2001, 101; Ferrero, 2002, 4; Özgen 2009, 24. 
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recta formlu bir korniş bulunmaktadır. Mermer friz yapının diğer bölümlerinde kullanılan 

traverten malzemeden kolaylıkla ayrılmaktadır
1111

.    

 Yapının tarihlemesi cephe duvarında bulunan friz üzerinde ve iki yönde bulunan özdeş 

Latince-Yunanca yazıtlara göre yapılmıştır. Kapı imparator Domitianus Devri’ne 

tarihlenmektedir
1112

. 

Yazıt: Giriş kapısının cephe duvarında yer alan friz üzerindeki yazıt. 

Latince Yazıt 

[Imp(eratore) 〚Domitiano〛 Caesa]re Aug(usto) Germ[anico, pont(ifice) 

max(imo)], trib(unicia) [pot(estate)] [VI, imp(eratore) XII]II, co(n)s(ule) XII, 

p(atre) p(atriae), portam et tu[rres faciendas cur]avit Sex(tus) Iul[i]us 

Front[inus, proco(n)s(ul) — — —]. 

Yunanca Yazıt 

[Αὐτοκράτορι 〚Δομιτιανῷ〛 Καίσαρι Σεβασ]τῷ Γερμανικῷ, ἀρχιερεῖ 

με[γίσ]τῳ, δημαρ[χι]- [κ]ῆς ἐ[ξουσίας τὸ ζʹ, αὐτοκράτορι τὸ ιδʹ, ὑπάτῳ τὸ ιβʹ, 

πα]τρὶ πατρίδος, τὴν πύλην καὶ τοὺς πύ[ργους ἐποίη]σεν Σέξτος [Ἰ]ούλιος 

Φρον[τῖνος ἀνθύπατος — ——] 

Yazıtın Açıklaması: Prokonsül S. Iulius Frontinus tarafından imparator Domitianus’a ithaf 

edilmiştir. 

Kaynakça: ASAA 41-42, 409-410 (Nos. 1-3); D’Andria 2001, 101; D’Andria 2003, 71; 

Ferrero 2002, 4; Özgen 2009, 23-25, 67; Ritti 2006, 74. 

 

 

                                                           
1111

 Özgen 2009, 67. Frontinus Kapısı’ndaki restorasyon çalışmaları için bkz. D’Andria 2015, 159-160. 
1112

 ASAA 41-42, 409-410 (Nos. 1-3); Ritti 2006, 74. 
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DOMITIANUS 

Kat. No. 45         

Hierapolis, Güney Frontinus Kapısı (?) 

Konum: Kuzeyde konumlanan Frontinus Kapısının bulunduğu aksın güney ucunda yer 

almaktadır. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Kalker dolgu arasında orta kemeri kısmen görünür durumdadır. Yan 

kemerleri ise kilit taşı hizasına kadar dolgu toprağı üzerinde kalmıştır. 

Tarihleme: MS 86-88? 

Tanım: Güney Frontinus Kapısı olarak adlandırılan yapı, kuzeyde bulunan Frontinus Kapısı 

ile aynı planda ve aynı dönemde inşa edilmiştir
1113

. H.M. Özgen’in incelemesine göre, yapı şu 

an dolgu toprağı altında kalmasına karşın, kazı yapılsa dahi yeterince veri sunamayacak 

durumdadır. Özgen, merkezde daha büyük olan kemerle birlikte daha küçük olan yan 

kemerlerin olduğunu ve kemerlerde fascia bulunmadığını ifade etmiştir. Kapının görünür 

durumdaki üst yapı örgüsünde kullanılan düzgün bloklar arasında dolgu taşlarının 

bulunduğunu ve bunun da onarıma işaret ettiğini belirtmiştir. Kapının kuzeyde bulunan 

Frontinus Kapısı gibi iki kuleye sahip olduğunu ancak buradaki kulelerin yuvarlak değil kare 

olduğunu belirtmiştir
1114

. Yapının ağır tahribata uğraması, önemli bir bölümünün kalker 

tabakası altında kalması ve adak yazıtı bulunamadığı için kesin olarak yapılamamıştır. Ancak 

Kuzey Frontinus Kapısı ile olan benzerliği nedeniyle imparator Domitianus Devri’nde 

yapılmış olabileceği düşünülmektedir.  

Kaynakça: D’Andria 2003, 72; Özgen 2009, 25-26. 

                                                           
1113

 D’Andria 2003, 72; Özgen 2009, 25. 
1114

 Özgen 2009, 25. 
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DOMITIANUS 

Kat. No. 46         

Hierapolis, Frontinus Caddesi ve Kloaca 

Konum: Agora’nın kuzeydoğusunda, kentin kuzey-güney doğrultusu üzerinde 

bulunmaktadır. 

Ölçü: 170x14 m.  

Yapının Durumu: Cadde üzerindeki dükkânlar ve portikoların önemli bölümü yıkılmıştır. 

Cadde yıkıntılar arasından çıkan suyun oluşturduğu kalker tabakası ile kaplanmıştır.  

Tarihleme: MS 85-96.  

Tanım: Hierapolis antik kentinin ana caddesi olma özelliğini taşıyan Frontinus Caddesi, 

ismini mimari özelliklerinin Frontinus Kapısına olan benzerliği nedeniyle almıştır. 14 m. 

genişliğinde olan yaya yolunun yüzeyi büyük kireçtaşı bloklar ile döşenmiştir. Caddenin iki 

kenarında traverten cepheye sahip depo ve dükkânlar bulunmakta ve 170 m. boyunca Geç 

Antik Dönem’de inşa edilen Bizans Kapısına değin uzamaktadır
1115

. Yol boyunca uzanan 

depo ve dükkânlar ortak bir cephe oluşturmaktadır. Kireçtaşı kullanılarak yapılan cephe
1116

 

dor düzeninde olup pilasterler ve yarım sütunlar ile süslenmiştir
1117

. Üzerlerinde ekhinus ve 

abakuslü sütun başlıkları, metop ve triglif frizi bulunmaktadır
1118

. Geç Antik Dönem’de 

portiko oluşturmak için frizlerde dörtgen boşluklar açılmış ve kaldırım üzerine sütun dizisi 

eklenmiştir
1119

. Yine Geç Antik Dönem’de kent surlar ile çevrilmiş ve bu doğrultuda inşa 

                                                           
1115

 D’Andria 2003, 74. 
1116

 Ferrero 1989, 247. 
1117

 Verzone 1982, 292. 
1118

 D’Andria 2003, 74. 
1119

 Ferrero 2002, 1. 
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edilen dükkânlar caddeye doğru büyümüştür
1120

. Böylece caddenin genişliği 8 m.’ye 

inmiştir
1121

.  

Frontinus Caddesi’nin altından yağmur sularını dışarı taşıyan bir kloaca 

geçmektedir
1122

. Kanalın kapak taşları Frontinus Kapısı’nın açıldığı düzlük üzerinde de 

görülmektedir
1123

. Kanalın Roma su yolları üzerine incelemesi bulunan ve MS 85-86 

yıllarında Asia prokonsülü olan olan S. Iulius Frontinus tarafından yaptırıldığı 

düşünülmektedir
1124

.  

Kaynakça: Eck 1982; 310; D’Andria 2001, 101; D’Andria 2003, 71, 74, 79; Ferrero 2002, 

1; Verzone 1982, 292. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1120

 Verzone 1982,292. 
1121

 D’Andria 2003, 79. 
1122

 D’Andria 2001, 101.   
1123

 D’Andria 2003, 71. 
1124

 D’Andria 2003, 71. S. Iulius Frontinus’un görev yılları için bkz. Eck 1982, 310. 
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DOMITIANUS 

Kat. No. 47         

Hierapolis, Latrina 

Konum: Kentin girişinde, Frontinus Caddesinin kuzey-doğusunda, küçük Bizans 

Kilisesi’nden hemen sonra yer almaktadır 

Ölçü: 6.30x20.50 m. 

Yapının Durumu: Yıkılmıştır. Ancak mimari elemanları iyi koruna geldiği için restorasyonu 

yapılabilmiştir 

Tarihleme: MS 81-96.  

Tanım: Frontinus Caddesini şekillendiren dor düzenli cephe kentin girişinde bulunan 

Latrinada da devam etmiştir. Yapının, Geç Antik Dönem’de eklenen duvar bölmeleri ve 

yemlikler ile önce barakaya daha sonra da ahıra çevrildiği anlaşılmıştır
1125

. Yapı önce 

yangın
1126

 daha sonra deprem nedeniyle tamamen yıkılmıştır
1127

. Ancak yıllarca süren 

restorasyon çalışması ile yeniden ayağa kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, Latrinanın temel 

duvarının anastylosisi yapılmış, cephedeki sütunlar, aralarındaki korkuluk levhaları, arşitrav 

ve korniş parçaları orijinal yerlerine konulmuştur
1128

.  

                                                           
1125

 Ferrero 1996, 87. 
1126

 Ferrero 1996, 87. 
1127

 D’Andria 2003, 80. 
1128

 D’Andria 2003, 80.  
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 Latrina 6.30 m. genişliğe ve 20.50 m. uzunluğa sahiptir. Girişleri kuzey-güney 

doğrultusundaki kanatlarda bulunan iki kapıdan yapılmaktadır. Girişten sonra üç basamak 

inildiği için yapı cadde seviyesinden yaklaşık bir metre aşağıda konumlanmıştır. Latrinanın 

içinde ve tabanında lağım sularını caddedeki Klaocaya ulaştıran bir kanal bulunmaktadır. Bu 

kanalın önünde sıhhi ihtiyaçlar için yapılan bir başka kanal bulunmaktadır. Ayrıca iç duvar 

boyunca oturmak amacıyla yapılmış ve üzerinde delikler olan bir sekiye rastlanmıştır. 

Yapının tabanı aşınma izleri taşıyan kireçtaşı levhalar ile kaplanmıştır
1129

. Latrina, Frontinus 

Caddesinde görülen dor düzenli cepheye sahip olduğu için imparator Domitianus Devri’ne 

tarihlenmiştir
1130

.  

Kaynakça: D’Andria 2001, 102-103; D’Andria 2003, 80-86; Ferrero 1996, 87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1129

 D’Andria 2003, 80, 84. 
1130

 D’Andria 2001, 102-103. 
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DOMITIANUS           

Kat. No. 48 

Laodikeia, Syria Caddesi             

Konum: Kent merkezinin batısından, doğusundaki Syria Kapısına kadar uzanmaktadır. 

Ölçü: 900x7.30 m. 

Yapının Durumu: - 

Tarihleme: MS 85-86. 

Tanım: Syria Caddesi, hippodomik kent planlaması içinde kent merkezinin batısından 

doğusuna uzanan 900 m. uzunluğunda ve 7.30 m. genişliğinde olan ve Syria Kapısına kadar 

devam eden yaya yollarından bir tanesidir. Caddede yapılan kazılar, yapının Domitianus 

Dönemi’nde inşa edildiğini ve Geç Antik Dönem’de Phocas (MS 601 – 610) devrinde 

yaşanan depreme dek kullanıldığını göstermiştir
1131

.  

 Caddenin iki yanı bir ya da iki basamakla yükseltilen portikolar ve bunun gerisinde 

yer alan dükkânlardan oluşmaktadır. Portiko genişlikleri 3.70-4.30 m. arasında değişmektedir. 

Üzerinde insanları yazın ve kışın oluşan doğa koşullarından korumak amacıyla sundurma 

çatılı portikolar bulunmaktadır. Caddede bulunan dükkânların üzeri de sundurma çatı ile 

kaplanmıştır. Kazılar sırasında sundurma çatılara ait bol miktarda, kiremit, omurga ve ahşap 

çivi ele geçmiştir
1132

.  

                                                           
1131

 Şimşek 2017, 10.  
1132

 Şimşek 2007, 115. 
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 Laodikeia tarihi boyunca içinde barındırdığı yapılarla ağır tahribata yol açan çeşitli 

depremlere maruz kalmıştır. Bu doğrultuda Domitianus Devri’nde dor düzeninde inşa edilen 

Caddeye ait mimari elemanlar sonraki yıllarda depremin oluşturduğu tahribatı gidermek 

amacıyla devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Dahası başka yapılara ait olduğu tespit 

edilen ion ve kompozit başlıklar tekrar işlenmiş ve Caddede kullanılmıştır
1133

. 

 Portikoların üzerinde Geç Antik Dönem’e tarihlenen opus sectile ve mozaik 

döşemelere ait kalıntılar bulunmuştur. Opus sectileler enine dikdörtgen şeklinde panolara 

bölünmüş, içlerine beyaz, lacivert, kırmızı ve damarlı mermerden yapılmış, dikdörtgenler, 

kareler, sekizgenler ve üçgenlerden oluşan geometrik şekiller yapılmıştır. Caddenin yan 

kısımlarının bazı bölümlerinde kare kesitli oyuklar bulunmaktadır. Bunların seyyar satıcıların 

tezgâhlarını yerleştirmek için açıldığı düşünülmektedir
1134

.  

 Syria Caddesi’nin tarihlemesi aynı dönemde yapılmış Syria Kapısına ait kireçtaşından 

arşitrav- triglif-metop ve yaklaşık olarak on parçaya bölünmüş kireçtaşı blok üzerinde yer 

alan Latince-Yunanca yazıta göre yapılmıştır
1135

.  

Yazıt: Kireçtaşından arşitrav-triglif-metope üzerindeki yazıt.  

[Imp (eratori) [Domitiano]] Caesa [ri Aug(usto) [Germ(anico)]] dedicante Sex 

(to) [Iulio Frontino] pro [c]o (n)s (ule)]. 

[Διὶ Μεγίστωι Σωτῆρι καὶ Αὐτοκράτορι 〚Δομιτιανῶι〛Καίσαρι Σεβαστῶι 

Γερμανικῶι], ἀρχιερεῖ μεγίστωι, δημαρχικῆς ἐξο[υσίας τὸ δʹ, ὑπάτωι τὸ ιβʹ, 

πατρὶ πατρὶ πατρί]δος {²vac.}² [Τειβέριος Κλαύδιος Σεβαστοῦ 

ἀπελεύθερος Τρύφων] τοὺς πύργους καὶ τὸ τρίπυλον σὺν  

[— — — — — — — — —]Ο․ Ι [— —7-10— —]Ι ω ι  [ἀ]ν[έθηκεν]. 

                                                           
1133

 Şimşek 2017, 11. 
1134

 Şimşek 2007, 123-125. 
1135

 IK 49, 68-69 (No. 24); MAMA VI, 1-2 (Nos. 1-2). 
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Yazıtın Açıklaması: İmparator Domitianus’un azatlısı Tiberius Claudius Tryphon tarafından 

inşası tamamlanan Cadde prokonsül S. Iulius Frontinus tarafından Domitianus’a ve Zeus 

Magistos Soter’e ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: IK 49, 68-69 (No. 24); MAMA VI, 1-2 (Nos. 1-2); Şimşek 2007, 115, 123-125; 

Şimşek 2017, 10-11. 
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DOMITIANUS           

Kat. No. 49 

Laodikeia, Ephesos Kapısı           

Konum: Kentin batısında yer almaktadır. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir.  

Yapının Durumu: Kemerleri ve mimari elemanlarının bir bölümü etrafa dağılmıştır. Yapının 

önemli bir bölümü dolgu toprak altındadır. Ağır tahribata uğramıştır.  

Tarihleme: MS 83-84 veya MS 84-85. 

Tanım: Ephesos Kapısı adını kentin Ephesos yönündeki antik yola açılan ana batı kapısı 

olması nedeniyle almıştır
1136

. Kentte bulunan kapılar içerisinde en iyi koruna gelenidir. Kapı 

üç kemerlidir. Orta kemer kanatlardaki kemerlere kıyasla daha büyüktür ve kemerleri üç 

fascialıdır. Kuzeydeki kemer 2.60 m., ortadaki, 2.70 m. ve güneydeki kemer 2.50 m. 

yüksekliğindedir. Kemelerin tonoz derinliği 3.50 m., ayak genişlikleri ise 1.10-1.13 m. 

aralığındadır. Güney kemerin genişliği 3.70 m., orta kemer 3.85 m. ve kuzey kemer 3.83 m. 

genişliğe sahiptir
1137

.  

Yapıya ait mimari elemanlar araziye dağılmış ve önemli bölümü dolgu toprağın 

altında kalmıştır. Görünür kalıntılar arasında kemerlerin ayakları frizi, triglif-metop bloğu, 

travertenden yapılmış profilli bloklar, mermer bir kaide, arşitrav ve etrafa dağılmış tanımsız 

mermer bloklar bulunmaktadır. Yapının tarihlemesi şu ana dek yazıt bulunamadığı için kesin 

olarak yapılamamıştır. Ancak alanda bulunan friz, triglif-metop sırasının, görünümünün ve 

boyutlarının Syria Kapısına
1138

 ve Hierapolis’teki Frontinus Kapısına benzemesi yapının 

Domitianus Devri’nde yapılmış olabileceğine işaret etmektedir
1139

.  

Kaynakça: Özgen 2009, 26-27; Şimşek 2007, 92-95; Traversari 2000, 219. 

                                                           
1136

 Özgen 2009, 26. 
1137

 Şimşek 2007, 92-95. 
1138

 Özgen 2009, 27; Traversari 2000, 219. 
1139

 Şimşek 2007, 92. 
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DOMITIANUS           
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Kat. No. 50 

Laodikeia, Syria Kapısı           

Konum: Kentin doğu girişinde Syria Caddesinin başlangıcında yer almaktadır. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Etrafa dağılan mimari blokları hariç yok olmuştur. 

Tarihleme: MS 84-85. 

Tanım: Laodikeia antik kentindeki Syria Kapısı ağır tahribata uğramış ve mimari elemanları 

etrafa dağılmıştır. Ancak söz konusu mimari elemanlar tasniflenmiş ve yapının Ephesos 

kapısı ile aynı özelliklere ve tarihe sahip olduğu ortaya çıkmıştır.  

 Kapıya ait mimari elemanlar travertenden yapılmıştır. Kalıntılardan anlaşıldığı 

kadarıyla yapı üç kemere ve girişe sahiptir. Merkezdeki kemer kanatlardakine kıyasla daha 

büyüktür. Kalıntılar arasında dor arşitrav ve triglif-metop blokları, üç fascialı ve taç 

kısımlarından oluşan kemer blokları, mermerden yapılmış arkası dikdörtgen önü gemi pruvası 

biçiminde konsol bloğu, üzeri aşınmış döşeme taşları ve yazıtlı taç blokları bulunmaktadır. 

Konsoldaki gemi pruvasının iki yanında yunus balıklarına ait kabartmalar yer almaktadır
1140

.  

 Yapının tarihlemesi arşitrav-triglif-metop blokları üzerinde Latince-Yunanca yazıta 

göre yapılmıştır. Kapı Domitianus’a ithaf edilmiştir
1141

. 

Yazıt: 

[Imp (eratori) [Domitiano]] Caesa [ri Aug(usto) [Germ(anico)]] dedicante Sex 

(to) [Iulio Frontino] pro [c]o (n)s (ule)]. 

[Διὶ Μεγίστωι Σωτῆρι καὶ Αὐτοκράτορι 〚Δομιτιανῶι〛Καίσαρι Σεβαστῶι 

Γερμανικῶι], ἀρχιερεῖ μεγίστωι, δημαρχικῆς ἐξο[υσίας τὸ δʹ, ὑπάτωι τὸ ιβʹ, 

                                                           
1140

 Şimşek 2007, 101-103; Şimşek 2013, 95-97. 
1141

 IK 49, 67-68 (No. 24); Şimşek 2007, 101. 
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πατρὶ πατρὶ πατρί]δος {²vac.}² [Τειβέριος Κλαύδιος Σεβαστοῦ 

ἀπελεύθερος Τρύφων] τοὺς πύργους καὶ τὸ τρίπυλον σὺν  

[— — — — — — — — —]Ο․ Ι [— —7-10— —]Ι ω ι  [ἀ]ν[έθηκεν]. 

 

Yazıtın Açıklaması: İmparator Domitianus’un azatlısı Tiberius Claudius Tryphon tarafından 

inşası tamamlanan cadde prokonsül S. Iulius Frontinus tarafından Domitianus’a ve Zeus 

Magistos Soter’e ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: IK 49, 67-68 (No. 24); Şimşek 2007, 101-103; Şimşek 2013, 95-97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMITIANUS           

Kat. No. 51 
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Laodikeia, Nymphaeum           

Konum: Güney Hamam kompleksinin doğu apodyterium bölümünün sonundaki I. Su 

Dağıtım Terminalinin önünde yer almaktadır. 

Ölçü: 2.50x3 m. 

Yapının Durumu: Arşitrav bloğu ve bir adet sütun hariç yok olmuştur. 

Tarihleme: MS 81-96. 

Tanım: Güney Hamam kompleksinin doğu apodyterium bölümünün sonunda I. Su Dağıtım 

Terminali bulunmaktadır. Bu terminalin ön kısmında küçük bir çeşme yapısı yer almaktadır. 

I. Nymphaeum olarak adlandırılan yapı, I. Su Dağıtım Terminali ile tonozlu geçiş arasındaki 

alana inşa edilmiştir. Yapı, 2.50x3 m. ölçülerindedir. Yapıdan geriye yalnızca tek bir sütun ve 

tarihlemesinin yapılabilmesini sağlayan yüksek kalitede beyaz mermerden yapılmış arşitrav 

bloğu kalmıştır. Arşitrav bloğu bütün yönlerde kırılmış bu nedenle üzerindeki yazıtın bir 

bölümü kopmuştur. Diğer bir bölümü ise kazınmıştır. Epigraflar arşitrav üzerindeki yazı 

karakterinin Syria Kapısı’ndaki yazıta benzer olduğundan yola çıkarak kazınan kısımda 

imparator Domitianus’un isminin yazmış olabileceğini belirtmişlerdir
1142

.  

Yazıt: Arşitrav bloğu. 

  [— — — τὸ] ἐγδοχῖον ἐκ τῶν ἰδίων ἐποίη[σεν — — —] 

  [— — — —]〚— — — — — — — — — — —〛[— — —] 

Yazıtın Açıklaması: Kentte yaşayan bir zengin tarafından imparator Domitianus’a ithaf 

edilmiş olabilir. 

Kaynakça: IK 49, 47-48 (No. 12); Şimşek 2007, 153. 

DOMITIANUS           

Kat. No. 52 

İmparator Salonu, Magnesia               

                                                           
1142

 IK 49, 48; Şimşek 2007, 153. 
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Konum: Artemis Kutsal Alanının güneyinde, doğu-batı yönünde devam eden stoanın 

arkasında bulunmaktadır. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu:  

Tarihleme: MS 74-76. 

Tanım: Artemis Kutsal Alanının güneyinde yer alan stoanın arkasında yapılan kazılarda 

çeşitli mekânlar gün yüzüne çıkartılmıştır. Söz konusu mekânlar arasında, içerisinde 

Domitianus Dönemi’ne tarihlenen bir imparator salonu bulunmaktadır.  

 Girişi templum in antis planlı olup doğu ve batı yan duvarları boyunca oturma 

sıralarına sahiptir. Tabanı opus sectile, duvarları mermer ile kaplanmıştır. Kuzeydoğusunda 

yer alan oturma bloklarının kaldırıldığı ve yerine iki pithos konulduğu tespit edilmiştir. O. 

Bingöl bu durumun geç evreyi işaret edebileceğini belirtmiştir
1143

.  

 Mekânın güney duvarı önünde bir podium ve cephesindeki yazıtta Vespasianus, Titus 

ve Domitianus’un isimleri geçmektedir. Ayrıca kazılar sırasında Titus ve Vespasianus’a ait 

heykel parçaları ele geçmiştir. Domitianus’a ait heykel parçasına ise rastlanmamıştır. Anısı 

lanetlendiği için heykelinin de yok edildiği düşünülmektedir. Mekânın podiumundaki yazıtta 

imparatorların isimleri sırasıyla Vespasianus, Domitianus ve Titus olarak geçmektedir
1144

. 

Domitianus’un isminin bulunduğu yazıt kazınmıştır
1145

.  

Yazıt: Yazıt şu anda yayın aşamasına hazırlanmaktadır. 

Yazıtın Açıklaması: Gaius Claudius Verulanus Marcellus  (sırasıyla) Vespasianus, 

Domitianus ve Titus’a adamıştır
1146

.  

Kaynakça: Bingöl 2020a, 81-82; Bingöl 2020b, 594. 

                                                           
1143

 Bingöl 2020b, 594; Bingöl 2020a, 81. 
1144

 Yazıtla ilgili çalışma Prof. Dr. Mustafa Adak tarafından hazırlanmakta olup henüz yayınlanmamıştır.   
1145

 Bingöl 2020a, 81-82; Bingöl 2020b, 594. 
1146

 Yazıtlar henüz yayınlanmamıştır ancak yayına hazırlayan Prof. Dr. Mustafa Adak ön okuma yaparak yazıtlar 

hakkında bilgi vermiştir. Mustafa Adak’a yardımı için müteşekkirim. 
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DOMITIANUS           

Kat. No. 53 

Teos, Bouleuterion              

Konum: Agoranın kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. 
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Ölçü: Yapının dairesel çapı 33.05x21.90 m.’dir. 

Yapının Durumu: İyi korunmuştur. 

Tarihleme: MS 90 ve sonrası. 

Tanım: Agoranın kuzeybatı köşesinde yer alan meclis binası (bouleuterion), kentteki en iyi 

korunmuş yapıdır. 1924 yılındaki Fransız kazılarına değin, hakkındaki fazla bilgi sahibi 

olunmayan yapı ilk kez R. Pococke tarafından tespit edilmiştir
1147

. Pococke, tiyatronun 

yakınındaki dikdörtgen planlı bir yapı kalıntısını yine orada gördüğü profilli bir oturma 

sırasından yola çıkarak, yapının odeion veya audiotorium olabileceğini belirtmiştir
1148

. 

1963-1964 yıllarında kazılarında caveanın neredeyse üst yarısı ile Tiberius Claudius 

Kalobrotos ve oğlu Asia eyaletinin başrahibi Tiberius Claudius Phesinos’un birer bronz 

heykelle onurlandırıldığı yazıtlı heykel kaideleri gün yüzüne çıkarılmıştır. Yapının şematik 

olarak ilk kez belgelenmesi ise 1995 yılında sürdürülen yüzey araştırması ile mümkün 

olmuştur. 2010 yılında yapının kazısına tekrar başlanmış ve bu doğrultuda cavea, parodos, 

merdivenli güney koridor, orkhestra, pulpitum, oturma basamaklarının uçlarını sınırlayan 

cephe duvarları ile doğu duvarı olmak üzere yapının iç kısmı tamamen ortaya çıkartılmıştır. 

Çalışmalar yapının dışarısında da devam etmiş kuzey ve güney girişleri ile kuzeydoğusundaki 

Geç Roma Dönemi duvarı ve yine güneybatısında geç dönem kulesi ortaya çıkartılarak 

belgelenmiştir
1149

.  

 Yapı doğal bir yamaçtan ziyade düz bir alanda inşa edilmiş olup dikdörtgen planlıdır. 

Dairesel caveası kesme taş dikdörtgen bloklardan örülmüş 1m. kalınlığındaki duvarlara 

yaslanmaktadır. Güney ve kuzey kanatlarının ucunda oturma basamaklarına sahiptir. Bu 

                                                           
1147

 Kadıoğlu 2021, 272. 
1148

 Bkz. Dn. 1147. 
1149

 Kadıoğlu 2021, 272-273. 
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basamaklar her iki yönde caveanın üst bölümüne basamaklı çıkış sağlayan bir koridor 

üzerinde yükselirler
1150

. 

 Bouleuterionun caveası 17 oturma sırasına sahiptir. Cavea her iki ucundan çapraz 

analemma duvarı ve bu duvarın başlangıcındaki birer kapıyla, üst kısmına geçiş sağlayan 

kuzey ve güney merdivenli koridor, orkhestra, alçak bir proscaenium/pulpitum ve yapıyı 

doğudan sınırlayan, güneyde ve kuzeyde birer anıtsal kapıyla vurgulayan doğu duvarından 

meydana gelmektedir. 33.05x21.90 m. dış ölçülerine sahiptir. Cavea enine dikdörtgen planın 

içerisine oturtulmuş olup çapraz yerleştirilmiş analemma duvarlarıyla yarım daireyi hafifçe 

aşarak at nalı planına yaklaşmaktadır. Bu nedenle enine dikdörtgen planlı yapı grubu altında 

sınıflandırılmaktadır
1151

.  

 Bouleuterionda yapılan kazı çalışmaları güneybatı duvarının ortasında onarım 

çalışması yapıldığını ortaya çıkartılmıştır. Söz konusu duvarın yalnızca doğu kısmı orijinal 

olup orta bölümünde farklı büyüklerde gri ve krem renginde kesme dikdörtgen taşlarla kireç 

harcı kullanılarak onarılmıştır
1152

. Olasılıkla MS 1. yüzyılın sonunda yapının caveası 

büyütülmüş ve kapasitesi arttırılmıştır. Yapıya bu dönemde sahne eklendiği düşünülmektedir. 

Yapıda scaenae frons ve kulis mekânları bulunmamaktadır. Bu yönüyle üzerindeki değişimin 

kısıtlı tutulduğu tespit edilmiştir
1153

. Yapı, Roma Dönemi’nde odeion olarak kullanılmıştır.

  

Bouleuterion çeşitli yapım evrelerine sahiptir. Kentteki yazıtlar sayesinde en erken 

evrenin Hellenistik Dönem’e ait olduğu belgelenmiştir
1154

. Tiberius Claudius Kalobrotos ve 

oğlu Tiberius Claudius Phesinos’un onurlandırılmalarına ilişkin heykel kaideleri, yapının MS 

                                                           
1150

 Kadıoğlu 2021, 273. 
1151

 Kadıoğlu 2021, 273. 
1152

 Kadıoğlu 2021 275. 
1153

 Kadıoğlu 2021, 282. 
1154

 Yazıtlar için bkz. SEG 41, 341-348 (No. 1003); SIG 2, 75-79 (No. 578). 
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1. yüzyıl sonundaki yapı faaliyetlerine işaret etmektedir
1155

.  Yazıtta yapı faaliyetiyle ilgili bir 

bilgi verilmemekle birlikte heykeli adanan Tiberius Claudius Phesinos’un MS 90’lı yılların 

başında Asia rahipliği yaptığı ve bu doğrultuda Bouleuteriondaki değişikliklerin de bu 

dönemde yapılmış olabileceği düşünülmektedir
1156

.  

Yazıt:    Τιβέριον Κλαύδιον Μνασιμάχου καὶ τοῦ 

   Δήμου υἱόν, φύσει δὲ Ἑρμοϑέστου, 

   Κυρείνα Φιλιστέα, Τηΐων νέον 

   Ἀϑάμαντα. 

Yazıtın Açıklaması: Tiberius Claudius Philestes’in hizmetleri için onurlandırılmasını konu 

almaktadır.  

Kaynakça: Hermann 2000, 93-94; Kadıoğlu 2021, 272-273, 275, 282-283; . SEG 41, 341-

348 (No. 1003); SIG 2, 75-79 (No. 578). 
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 Hermann 2000, 93-94. 
1156

 Kadıoğlu 2021, 283. 
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DOMITIANUS           

Kat. No. 54 

Teos, Tiyatro              

Konum: Dionysos Tapınağı’nın kuzeydoğusunda, akropolün güneydoğu eteğinde, doğal bir 

yamaca yaslanmıştır. 

Ölçü: Caveası 59.80x84.60m., orkhestrası 20.40m., sahne binası 37.50x8.20 m.  

ölçülerindedir. 

Yapının Durumu: Ağır hasar görmüştür. Ancak kazı çalışmaları ile ortaya çıkartılan mimari 

elemanları sayesinde restitüsyon önerisi yapılabilmiştir. 

Tarihleme: MS 90 ve sonrası.   

Tanım: Teos’ta bulunan Roma Tiyatrosunun temel planı ve tanımı ilk kez 1739 yılında 

yapılmıştır. Takip eden yıllarda kenti ziyaret eden seyyah ve araştırmacılar tiyatroyla ilgili 

bilgi verseler de, ilk kazı çalışmaları 1963 yılında başlamıştır. 2013 yılından itibaren 

sürdürülen sistematik kazılarla birlikte alt ve üst caveayı birbirinden ayıran diazoma ve 

duvarının profilli kaidesi, alt caveanın başlangıcında in situ korunan 8 oturma sırası, merdiven 

basamakları, harçlı moloz taşlardan örülmüş orkhestra duvarı ve zemini, sahne bölümü,  

sahne binasının batı girişi ve batı analemma duvarı ortaya çıkartılmıştır
1157

.  

 Tiyatro, kentin Güney Limanına doğru yönlendirilmiş olup, topografyaya uygun 

olarak hafifçe doğuya doğru inşa edilmiştir. Yapı, alt ve üst olmak üzere iki bölümden oluşan 

bir caveaya, orkhestraya, sahne binasına ve yüksek olasılıkla iki katlı scaenae fronsa sahiptir. 

Caveası 86 m. çapında, sahne binası kuzey-güney yönde 59.80 m., doğu-batı yönünde 84.60 

m. uzunluğa sahiptir. Alt caveası 6 merdiven sırasına ve 5 dilime ayrılmış olup, alt kısmı 

doğal yamaca üst kısmı kemerli ve tonozlu bir altyapıya yaslanmaktadır
1158

.  

                                                           
1157

 Kadıoğlu 2021, 285-287. 
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 Yakın dönemde yapılan kazılar ile alt caveada, orkhestra duvarından üst caveaya 

doğru krem-bej renginde yerel kireçtaşından 8 oturma sırası ile kerkides ve klimakesler ortaya 

çıkartılmıştır. Böylece alt caveanın planı ortaya çıkartılmış ve yine bu plan sayesinde üst 

caveayı tasarlamak mümkün olmuştur. Alt cavea 6 merdiven sırasıyla 5 dilime ayrılmıştır. Alt 

bölüm doğal yamaca üst bölüm ise kemerli ve tonozlu bir altyapıya yaslanmaktadır. Oturma 

sıraları alt ve üst caveada harçlı moloz taş temel üzerine yerleştirilmiştir. Oturma sıraları doğu 

ve batı analemma duvarlarına doğru azalmaktadır
1159

. 

 Tiyatronun diazoması yaklaşık 1m. genişliğinde olup, büyük kesme taş ve rektagonal 

bloklardan inşa edilmiştir. Ayrıca üst caveayı önden sınırlayan bir duvara sahiptir. 

Diazomanın duvar kaidesi 45 cm. yüksekliğinde olup, yüksek bir plinthos ve içe açılı sade 

profile sahiptir. Kaide üzerindeki kireçtaşından rektagonal blokların uzunlukları 60-140 cm. 

arasında değişmektedir. Bloklar birbirlerine demir kenetler ile bağlanmıştır
1160

.  

 Tiyatronun üst caveası, harçlı moloz taşlarla örülmüştür. Zemine henüz ulaşılamasa da 

4.50 m. yüksekliğindeki beşik tonozlu galeride ve bu tonozlu galeriden diazomaya çıkış 

sağlayan 1.30 m. kapı açıklığına sahip 8 konik kemer üzerine inşa edilmiştir. Söz konusu 

tonozun batı yarısı nispeten iyi korunmuş ancak doğu yarısı tamamen çökmüştür. Caveanın 

analemma duvarları yarım daireyi aşmış olup kireç harçlı taş dolgu duvara yaslanmıştır. 

Analemmata farklı yüksekliklerdeki rektagonal kesme kireçtaşı bloklardan oluşmuştur. 

Bloklar birbirlerine kenet ve dübellerle birlikte Roma betonuyla bağlanmıştır. Analemma 

duvarının doğu ve batı uçları orkhestraya kadar korunagelmiştir
1161

. 

 Sahne binasının her iki kanadı neredeyse üst caveayı taşıyan tonozlu koridor hizasına 

kadar, analemma duvarına paralel olarak eşlik etmektedir. Batı analemma duvarı önünde 

sürdürülen kazı çalışmalarında duvara yaslanan bir merdiven sırası ortaya çıkartılmıştır. 2.75 
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m. genişliğindeki merdiven sırası üst caveayı taşıyan koridorun kemerli girişinin önündeki 

sahanlıktan başlayarak analemma duvarına paralel olarak doğuya yükselmekte ve diazomaya 

ulaşmaktadır. Merdiven sırasının diazomaya bağlanmasıyla caveaya ikinci bir giriş 

sağlanmıştır
1162

.  

 Yapının orkhestrası 20.40 m. çapında olup, zemini rektagonal beyaz mermer plakalar 

ile kaplanmıştır. Yine orkhestra, caveanın ilk üç oturma sırasının kaldırılmasıyla 

derinleştirilmiştir. Bu düzenlemeden sonra ilk oturma basamağının altına destek yapılması 

amacıyla çok sayıda devşirme blok kullanılmıştır. Ancak bu bloklar hem orkhestra duvarının 

üzerindeki korniş bloklarına dayandığından hem de sağlam bir zemine oturmadığından, 

orkhestranın korniş blokları ve duvarın üst kısımları yıkılmış ve oturma basamakları 

yerlerinden kaymıştır
1163

.  

 Orkhestranın duvarı mermer plakalarla kaplı olup moloz taş örgülüdür. Zemini, duvarı 

ve nişleri mermer ile kaplıdır. Duvarının üst bitimi ise mermer korniş bloklarıyla süslenmiştir. 

Zemininde toikhobat, bitiminde korniş profiline sahiptir. Toikhobat tüm orkhestra zemininde 

sağlam korunagelmiştir. Duvarı yarım daire planlı 7 adet niş ile dekore edilmiştir. Söz konusu 

nişler N1-N7 ismi verilerek numaralandırılmıştır. Bunlardan N2 ve N6 isimli olanlar 

merdivenlerin önüne inşa edilmiş ve orkhestraya inişi kapatmıştır. Nişler yaklaşık olarak 75-

80 cm. genişliğinde olup, mermer plakaları zeminlerinde ve duvar yüzeylerinde kısmen de 

olsa korunagelmiştir. Söz konusu kalıntılar nişlerin renkli mermer ile dekore edildiğini 

göstermektedir
1164

.  

 Tiyatronun pulpitum duvarı moloz taşla örülmüştür ve temel seviyede korunagelmiştir. 

Duvarında, hyposkeniona geçiş için merkezde ve iki yanda olmak üzere üç geçiş 

bulunmaktadır. Yine duvarın orkthestraya bakan cephesinde 1 m. genişliğinde ve 60 cm. 
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derinliğinde, yarım daire planlı birer niş bulunmaktadır. Hem orkhestra duvarının hem de 

pulpitum cephesinin nişler ile dekore edilmesinin aynı proje kapsamında orkhestranın 

derinleştirildiği düzenleme ile ilişkili olduğu düşünülmektedir
1165

.  

 Tiyatronun sahne binası 37.50 m. uzunluğunda ve 8.20 m. genişliğinde olup cavea ile 

bütünleşmiştir. 5 kapı ile bölünmüş bir ön duvara ve bu duvarın arkasında bulunan 6 kulise 

sahiptir. Sahne binasının ön duvarı kesme taş bloklarla harç kullanılarak, diğer duvarlar ise 

harçlı taş duvar ile örülmüştür. Ön duvarından orkhestraya kadar 4.55 m. genişliğinde bir 

boşluk bulunmaktadır. Bu alan hem scaenae frons hem de pulpitum için kullanılmıştır
1166

.  

 Scaenae fronsa ait çok sayıda mimari eleman sütunlu cephenin en az iki katlı olduğuna 

işaret etmektedir. Kazılar sırasında iki adet togalı erkek heykel gövdesinin ele geçmiş olması 

başka örneklerde olduğu gibi scaenae frons sütunları arasında dönemin imparatorunun zırhlı 

heykelinin, yapıyı inşa ettiren soylunun ve aile fertlerinin de burada yer aldığını 

düşündürtmektedir
1167

.   

Tiyatronun çeşitli yapım evreleri bulunmaktadır.  Orkhestradan itibaren ilk 6 

basamağı gri Teos mermerinden diğerleri ise krem-bej yerel kireçtaşından yapılma merdiven 

basamaklarına sahip olup, oturma basamaklarından ayrıdır
1168

. Yapının tarihlemesi scaenae 

fronsa ait çok sayıda bezemeli mimari bloğun yanı sıra dört adet heykel kaidesi ile 

yapılmıştır. Mimari blokların stilistik özellikleri ile yazıtların içeriği sayesinde yapı MS 1. 

yüzyılın sonuna yani Domitianus Dönemi’ne tarihlenmiştir
1169

. 

Yazıt: Mermerden heykel kaidesi. 

  Τι. Κλαύδιον Μνασιμάχου καὶ το[ῦ Δήμου] 
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υἱόν, φύσει δὲ Ἑρμοϑέστου, Κυρείνα Φιλισ[τέα], 

Τηΐων νέον Ἀϑάμαντα (vac.) ἡ Κλαζομενίω[ν] 

  ἱερὰ γερουσία ἐτείμησεν τὸν ἑαυτῆς εὐερ- 

γέτην τῆς εἰς αὐτὸν εὐχαριστίας ἕνεκ(εν)· 

ἐπιμεληϑέντος 

Τίτου Φλαουίου Τειμοϑέου. 

Yazıtın Açıklaması: Tiberius Claudius Philistes’in hizmetleri için onurlandırılmasını konu 

almaktadır. 

Kaynakça:  Hermann 2000, 90; Kadıoğlu 2021, 285-295. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMITIANUS 

Kat. No. 55         

Khalkedon, Su Yolu 

Konum: Kadıköy Körfezi. 

Ölçü: 1.10x0.63 m. 

Yapının Durumu: Yayınlarda verilmemiştir. 
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Tarihleme: MS 81-96. 

Tanım: Kadıköy körfezine dökülen taşların arasında imparator Domitianus Dönemi’nde 

yapılan bir su kanalına ait parça bulunmuştur. Taşın üzerindeki yazıtta, 

Δομιτιανοῦ. 

(Domitianus) yazmaktadır
1170

.  

Kaynakça: IK 20, 35 (No. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMITIANUS 

Kat. No. 57         

Limyra, Stoa Portikus ve Önündeki Yapılar  

Konum: Yayınlarda verilmemiştir. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yok olmuştur. 

Tarihleme: MS 81-84. 
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Tanım: Limyra’da geç dönem surlarında devşirme blok olarak kullanılan bir yazıt 

Domitianus Dönemi’nde kentte Stoa/Portikus ve önündeki yapıların inşa edildiği bilgisini 

vermektedir
1171

. Ancak günümüzde kentte sürdürülen kazı çalışmalarına karşın, söz konusu 

yapıya dair hiçbir veriye ulaşılamamıştır
1172

.  

Yazıt: Devşirme olarak kullanılan Yunanca yazıtlı blok. 

   

Αὐτοκράτορι K[αίσαρι . . . . . . .| . . . . . . . Σεβαστῷ ἀρχιερέῖ μεγίστῳ] δημαρχικῆς 

 [ἐξουσίας τὸ . . . αὐτοκράτορι τὸ . . . ] | ύπτῳ τὸ [. . . , πατρὶ πατρίδος, τειμητῆ, 

 σωτῆρι] ‖ τοῦ κ [ό]σμο[υ, . . . . . . . ] | Λιμυρέωv ή [βουλὴ καὶ ὶῆμος σὴv στοὰv] | 

 καὶ τὰ ύπ’ αὐτ [ῆ . . . . . ] | ἀvέστ [η] σε [v ὲκ τῶv ὰπoκατασταθειςῶv προσόδων] διὰ 

 Γαίου [Kα]ρισ[τανίου Φροντῶνος πρεσϐευτοῦ καὶ ὰντι |στρατήγο[υ τοῦ Σεϐασ- 

 τοῦ, καὶ . . . . . . . . ] | ἐπιτρόπου. 

   

Metnin Açıklaması: Propraetor G. Caristanius Fronto ve epitropos aracılığıyla kentten elde 

edilen gelirler ile stoa ve önündeki yapılar inşa edilerek imparator Domitianus’a ithaf 

edilmiştir
1173

. 

Kaynakça: IGR III, 262 (No.729); PIR I, 304 (No. 358); Kreiler 1975, 111; Winter 1996, 

152. 
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 Kreiler 1975, 111; Winter 1996, 152. 
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 10 Mart 2020 tarihinde, Limyra kazısı başkanı Dr. Martin Seyer ile görüşülmüş ve yapıya dair bir iz 

olmadığı bilgisi alınmıştır. Dr. Seyer kazısını ziyaret etmemiz için tarafımıza izin vermiştir. Bu doğrultuda 3 

Temmuz 2020 tarihinde o sırada çalışmanın başlamadığı Limyra antik kentine gidilmiş ve söz konusu yapıya 

dair hiçbir iz olmadığı teyit edilmiştir.  
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 IGR III, 262 (No.729); PIR I, 304 (No. 358). 
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DOMITIANUS 

Kat. No. 58         

Perge, Demetrios – Apollonios Takı 

Konum: Kentin cardo ve decumanus ( kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda) 

caddelerinin kesişim yerinde, doğu – batı caddesinin doğu başlangıcında yer almaktadır.  

Ölçü: 8.45x1.48x11. 27 m. 

Yapının Durumu: Ayakları hariç yıkılmıştır. Ancak kopan parçalar bulunduğundan 

restitüsyon önerisini yapmak mümkün olmuştur. 

Tarihleme: MS 81-84. 
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Tanım: Perge’nin kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu ana caddelerinin kavşağında, doğu-

batı caddesinin başlangıcında yer alan tak 1972-1973 kazılarında ortaya çıkartılmıştır
1174

. 

İsmini arşitrav bloğunun iki yüzünde yer alan Yunanca yazıtta geçen ve yapıyı finanse eden 

Demetrios ve Apollonios kardeşlerden almıştır
1175

. Günümüze yerli yerinde ulaşan tek 

bölümü ayakları olan yapının diğer mimari elemanlarının tamamına yakını, A. M. Mansel’in 

başkanlığında yapılan kazılarda bulunmuştur
1176

.  

Tek kemere sahip olan anıt altta dor üstte ion elemanlarının kullanılmasıyla iki 

mimari düzen sunmaktadır. Alt kısım alçak bir podium üzerinde, iki alçak kaide tarafından 

taşınan iki pylon üzerinde yükselmektedir. Pylonların köşelerinde yarım payeler 

bulunmaktadır. Üzerinde düz bir arşitrav ve triglyph-metop friz’inden oluşan dor düzeninde 

bir saçaklık bulunmaktadır. Saçaklığın üzerinde her iki yanda yer alan kesik birer alınlık ve 

üzerinde 4.40 m. genişliğinde olan takın kemeri bulunmaktadır. Üst kısımda alınlığın üzerinde 

yarım ion sütunları bulunmaktadır
1177

. Sütunların üzerinde üç fascialı bir arşitrav bloğu ve üst 

kısmı ion tarzda hazırlanan düz bir friz ve diş kesimi simadan oluşan bir saçaklık 

bulunmaktadır
1178

. Dor ve ion düzenlerinin bir arada kullanılmasıyla yapının iki katlıymış gibi 

bir görünmesi sağlanmıştır
1179

. Tak 8.45 m. genişliğinde, 1.48 m. derinliğinde ve 11.27 m. 

yüksekliğindedir
1180

. 

Yapı düzgün kesilmiş köşeli taşların birbirine kenetlenmesi ile oluşturulmuştur. 

Yapının attika izlenimi veren kemer üstü ile saçaklık arasında kalan bölümünün her iki 

yüzünde Yunanca yazıt bulunmaktadır
1181

. Doğu cephesinde yer alan yazıt Domitianus’a, 

babası Vespasianus’a ve kardeşi Titus’a ithaf içermektedir. Batı cephesindeki yazıtta ise 
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 İnan 1989, 237; Mansel 1974, 542; Mellink 1975, 210; Özdizbay 2008, 47; Özgen 2009, 54. 
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 Şahin 1996, 443; Mellink 1975, 210. 
1176

 Özgen 2009, 54; yapının restitüsyon önerisi için bkz. IK 54, 73,74 ve İnan 1989, 238-239. 
1177

 İnan 1989, 237; Özdizbay 2009, 54. 
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 İzmirligil 1986, 515-516; Özgen 2009, 54. 
1179

 İnan 1989, 237-238; Özdizbay 2008, 47-48. 
1180

 Özdizbay 2008, 47; Özgen 2009, 54. 
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 Özgen 2009, 55. 



375 

 

kentin tanrılarına ithaflar yer almakla birlikte yapıyı finansa eden ve Pergeli bir ailenin 

mensubu olan Demetrios ve Apollonios kardeşlerin isimleri bulunmaktadır
1182

.  

Yazıt: Doğu cephesi 

 θε[ῶι Σεβασ]τῶι      [θ]εῶι Σεβασ[τ]ῶι 

 Οὐεσ [πασιανῶι]       Τίτωι 〚Ο [— — — —]〛 

〚[Αὐτοκράτορι Καίσαρι Δομιτιανῶι]〛 

〚[Σεβαστῶι ἀρχιερεῖ μεγίστωι δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ․ ʹ]〛 

〚[αὐτοκράτορι τὸ ․ ․ ʹ ὑπάτωι τὸ ․ ․ ʹ πατρὶ πατρίδος σωτῆρι τοῦ κόσμου]〛 

ἱερεὺς τῆς Ἀρτέμιδος καὶ δημιουργὸς καὶ γυμνασίαρχος νέων τε καὶ γεραιῶν καὶ παίδων 

Δημήτριος Ἀπολλωνίου Ἐπικύδρου εὐσεβὴς φιλόκαισαρ καὶ φιλόπατρις πανάρετος υἱὸς τῆς πόλεως καὶ 

Ἀπολλώνιος Ἀπ ολλωνίου Ἐπικύ δ [ρο]υ  ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν ἰδίων  [κα]τασκευάσαντες ἀνέ[θηκα]ν  καθιερούντων 

Γαίου Καριστανί[ου] Φ ρ [όντω]ν ο ς  πρεσ [β]ευτοῦ ἀ[ντι]σ τ ρ α τ ή γ ο υ  τοῦ [Αὐ]το κράτορος 〚[Δομιτιανοῦ]〛 καὶ 

 

[Λουκίου Οὐει]ήνου Λόγ [γο]υ     KEMER   ἐπιτρόπου τοῦ Σεβαστ(οῦ) 

Yazıt: Batı cephesi  

      Σεβαστῆι    Σωτῆρι Παμφύλωι Σωτείραι ἀσύλωι

εὐ[σεβεῖ φιλοκαίσ]αρι 

Εὐνομίαι  ἐπηκόωι Ἀπόλλωνι Περγαίαι Ἀρτέμιδι 〚ἱ ε ρ [ᾶι νεωκόρ]ω ι 〛 Π έ ρ γ η ι  

ἱερεὺς τῆς Ἀρτέμιδος καὶ δημιουργὸς [κ]αὶ γυμνασίαρχος νέων [τ]ε  καὶ γεραιῶν καὶ παίδων 

Δημήτριος Ἀπολλωνίου Ἐπικύδρου εὐσεβὴς φιλόκαισαρ καὶ φιλόπατρις πανάρετος υἱὸς τῆς πόλεως καὶ 

Ἀπολλώνι ο ς  [Ἀ]πολλωνίου Ἐπικύδρου ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν ἰδίων κατ[ασκ]ευά σαντες ἀνέθηκαν καθιερούντων 

Γαίου Καριστανίου Φ ρ [ό]ν τ ωνος πρεσβευτοῦ  ἀ ν τιστρατήγ ο [υ τοῦ] [Αὐ]τοκράτορος 〚[Δομιτιανοῦ〛]]καὶ 
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Λουκίου Οὐειηνοῦ Λ ό [γ]γου    KEMER    ἐπιτρόπου τοῦ Σεβ α σ τ οῦ 

Takın doğu cephesinde propraetor Gaius Caristanius Fronto ve prokurator Lucius 

Vienus Longus’un anıtı kutsayıp vakfettikleri bilgisi verildiği için yapı kesin olarak MS 81-84 

yıllarına tarihlenmektedir
1183

.  

Yazıtın Açıklaması: Demetrios ve Apollonios tarafından inşa ettirilen yapı, propraetor G.C. 

Fronto ve prokurator L.V. Longus tarafından kutsandıktan sonra başta imparator Domitianus 

olmak üzere Vespasianus ve Titus’a ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: IK 54, 73-78; İnan 1989, 237-240; İzmirligil 1986, 515-516; Mellink 1975, 210; 

Mansel 1974, 542; Özdizbay 2008, 47-48, 54; Özgen 2009, 53-57; Şahin 1996, 440,443. 

 

 

 

 

 

DOMITIANUS 

Kat. No. 59        

Ksanthos, Bouleuterion 

Konum: Yayınlarda verilmemiştir. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yayınlarda verilmemiştir. 

Tarihleme: Yayınlarda verilmemiştir. 

Tanım: 1950’li yıllarda Ksanthos’ta sürdürülen kazılar sırasında parçalar halinde bulunan bir 

yazıt, yayınlanması amacıyla L. Robert’a verilmiştir. Robert 1951 yılında, elindeki yazıtın 

imparator Domitianus Dönemi’nde bir süre Lykia-Pamphylia propraetorluğu yapmış G.C. 
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 IK 54, 75-76; İnan 1989, 240; Özgen 2009, 55; Şahin 1996, 440; IK 54, 77-78.  
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Fronto zamanında inşa edilmiş bir Bouleuterion olduğu bilgisini vermiştir. Ancak yazıt hiçbir 

zaman yayınlanmamıştır
1184

. 

Kaynakça: BE 1953, 178 (No. 196); Kreiler 1975, 111; Robert 1951, 254. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMITIANUS 

Kat. No. 60         

Phaselis, Domitianus Agorası 

Konum: Ana caddenin güney limanı girişindeki Hadrianus Kapısı’nın kuzeybatı tarafında 

bulunmaktadır. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Kapı lentosu üzerinde duran yazıtlı kısım ve duvarların bir bölümü hariç 

tamamen yıkılmıştır. 

Tarihleme: MS 93-94. 

Tanım: Domitianus Agorası bina yazıtından ötürü kentte kesin olarak tarihlendirilebilen en 

erken yapı olma özelliğini taşımaktadır. Yapı güney limanına meyilli olan arazi üzerinde, bir 
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 BE 1953, 178 (No. 196); Kreiler 1975, 111; Robert 1951, 254. 



378 

 

koruma duvarı sayesinde suni olarak oluşmuş bir teras üzerinde durmaktadır. İki girişi 

haricinde tamamı yıkılmıştır. Binanın kuzeyinde yer alan ilk giriş tonozlu kemer 

biçimindedir. İkinci giriş üzerinde bina yazıtının bulunduğu bir arşitrav ile vurgulanır. 

Arşitrav üzerindeki yazıt ağır hasar görmüştür
1185

.  

 Domitianus Agorasında bugüne değin kazı çalışması yürütülmemiştir. Bu nedenle 

Agoranın içerisindeki dükkanlar ve portikolar hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Eldeki 

veriler J. Schäfer’in 1981 yılında yaptığı çalışma ile sınırlıdır
1186

. Schäfer, binanın güneydoğu 

ve güneybatısının farklı büyüklüklerde ve dikdörtgen planlı odalarla çevrelendiğini 

belirtmiştir. Kuzeybatı tarafında alanı sınırlayan bir koruma duvarı bulunurken kuzeydoğu 

tarafı açıktır. Yine kuzeybatı duvarı kuzeye doğru bir dönemeç yaparak yaklaşık 10 m. kadar 

ilerler ve daha sonra kaybolur. Söz konusu duvarın kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bir 

cadde ile bağlantılı olan sokağı karşılamış olabileceği düşünülmektedir
1187

.  

 Agoranın güneybatısında yaklaşık 4 m. yüksekliğe sahip istinat duvarı 6 adet payanda 

ile desteklenmiştir. Yapının duvarları, birbirinden farklı boyutlarda köşeli bloklar ile 

oluşturulmuştur. Köşeli blokların kimi zaman kabaca işlendiği görülmektedir.  Bazı bloklar 

sökülmüş ve yerleri moloz ile doldurulmuştur. Güneybatı istinat duvarında birkaç yamaya 

rastlanırken, duvarın batı köşesi son derece düzgündür. Diğer yandan kuzeybatı istinat duvarı, 

düzensiz biçimde katmanlıdır ve kendi zaman stiline aykırı bir görünüm ortaya çıkmaktadır. 

Duvardaki düzensizlikler binada kapsamlı bir onarım çalışması yapıldığına işaret 

etmektedir
1188

.  
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 Tüner Önen 2008, 311 (No. 7). 
1186

 Schäfer 1981, 102 vd. 
1187

 Schäfer 1981, 102. 
1188

 Schäfer 1981, 102-103. 
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 Yapının tarihlemesi ikinci girişte birbirine paralel iki monolit kapı lentosunun üzerinde 

bulunan arşitrav üzerindeki yazıta göre yapılmıştır
1189

. 

Yazıt: Kapı lentosu üzerindeki arşitrav  

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, θεοῦ Οὐεσπασιανοῦ υἱός, [Δομετι] ´- 

[[ανὸς Σεβαστός]´, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας 

τὸ ιγ´, αὐτοκράτωρ τὸ κβ´, ὕπατος τὸ ις´, τειμητὴς διηνεκής, 

πατὴρ πατρίδος. 

Yazıtın Açıklaması: İmparator Domitianus’un izni ve sağladığı finansman ile yapılmıştır. 

Kaynakça: IGR III, 303 (No. 755); TAM II.2, 418 (No. 1186); Schäfer 1981, 102 vd.; Tüner 

Önen 2008, 311 (No. 7). 

 

 

 

 

DOMITIANUS 

Kat. No. 61         

Pınara, Tiyatro 

Konum: Kentin doğusunda ve dışında bulunan bir kayalığın batı eteğinde bulunmaktadır.  

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir.  

Yapının Durumu: Sahne binasına ait arka duvar yıkılmıştır. Ancak caveası iyi 

korunagelmiştir. 

Tarihleme: Çeşitli evrelere sahip tiyatronun dış duvarında bulunan bir yazıt imparator 

Domitianus Devri’nde yapıda onarım gerçekleştirildiği bilgisini vermektedir. Yazıt detaydan 
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 IGR III, 303 (No. 755); TAM II.2, 418 (No. 1186); Tüner Önen 2008, 311 (No. 7). 
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yoksun olduğu için tarih aralığı geniştir. Yapının onarımı Domitianus’un imparator olduğu 

MS 81-96 yıllarına tarihlenmiştir. 

Tanım: Pınara ören yerindeki tiyatro, şehrin dışında bulunan bir kayalığın batı eteğine inşa 

edilmiştir
1190

. Orijinal yapı MÖ 2. yüzyılın son çeyreğine veya MÖ 1. yüzyılın başına 

tarihlenmesine karşın
1191

 tiyatronun dış duvarında bulunan bir yazıt, imparator Domitianus 

Devri’nde Pınara halkının yapıda ne olduğu belirsiz bir onarım yaptığı bilgisini 

vermektedir
1192

.  

 Pınara tiyatrosu Grek tipinde ve diazomasız inşa edilmiştir ve caveası yamaca 

yaslanmaktadır. Oturma sıraları kireçtaşından yapılmıştır. Yaklaşık üç bin kişilik seyirci 

kapasitesine sahiptir. 30x4.5 m. ebadıyla oldukça uzun olan sahne binasının arka duvarı 

binanın arkasında bir yığın oluşturacak şekilde yıkılmıştır
1193

.  

 Hellenistik Dönem’de inşa edilen bina Roma Devri’nde herhangi bir değişikliğe 

uğramadan kullanılmıştır
1194

. Yapının oturduğu yer kayalık olduğu için tiyatro günümüze 

kadar iyi korunagelmiştir
1195

. Tiyatronun dış duvarında bulunan yazıta imparator 

Domitianus’a ithaf vardır.  

 Yazıt: Taş üzerinde yazıt. 

      Ἰουλί αν  Σεβασ- 

        τὴν θ υγατέρα 

      θ εοῦ Τίτου 

          Π ιναρέων ἡ βου- 

                     λὴ καὶ ὁ δῆμος. 

                                                           
1190

 Bayburtluoğlu 2004, 274. 
1191

 Özbek 1990, 287; Sear 2006, 373. 
1192

 IGR III, 233 (No. 573); TAM II.2, 190 (No. 506); PIR II, 82 (No. 281). 
1193

 Özbek 1990, 285-286. 
1194

 Özbek 1990, 287. 
1195

 Bayburtluoğlu 2004, 274. 
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            Δομετίαν Σε- 

  βαστὴν Πιναρέ- 

 ων ἡ βουλὴ καὶ 

    ὁ δῆμος. 

 

Yazıtın Açıklaması: Halk meclisinin aldığı karar doğrultusunda yapı onarılmış ve Iulia 

Augusta’ya (Titus’un kızı), imparator Domitianus’a ve eşi Domitia’ya ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: Bayburtluoğlu 2004, 274; IGR III, 233 (No. 573); Özbek 1990, 285-287; Sear 

2006, 373; TAM II.2, 190 (No. 506); PIR II, 82 (No. 281). 

 

 

 

 

 

 

DOMITIANUS 

Kat. No. 62         

Anazarbos, Su Yolu ve Su Kemeri 

Konum: Yayınlarda verilmemiştir. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yayınlarda verilmemiştir. 

Tarihleme: MS 90-91. 

Tanım: Anazarbos kentine 25 km. mesafede bulunan Sumbaz kaynağından gelen su 

imparator Domitianus’a adanan bir Su Yolu ve Kemeri ile taşınmaktadır. Günümüzde, 

Kemere ait kalıntılar kentin kuzeyinde görülebilmektedir. Şu ana kadar eserin tanımı, ölçüleri 
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ve çizimiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır
1196

. Ancak Kemere ait yazıtta yapının 

Domitianus’u onurlandırmak için MS 90-91 yıllarında inşa edildiği bilgisi verilmektedir
1197

. 

 Yazıt: Kemer üzerindeki yazıtlı blok. 

[Αὐτοκρ]άτορι ⟦Καίσαρι Δομιτι⟧- 

⟦ανῶι⟧ θεοῦ Οὐεσπασιανοῦ υἱῶι 

[Σε]βαστῶι Γερμανικῶι ἀρχιερεῖ 

μεγίστωι, δημαρχικῆς ἐξουσίας 

τὸ ιʹ, αὐτοκράτορι τὸ κβʹ, ὑπάτωι τὸ 

ιεʹ, πατρὶ πατρίδος, τειμητῆι διὰ βίου, 

Καισαρέων ὁ δῆμος σεβαστὸν ὑδραγωγῖον.  

Metnin Açıklaması: Kaisareia halk meclisi imparator Domitianus’a ithaf etmiştir. 

Kaynakça: AE 1954, 8 (No. 10A); Gough 1952, 110; Hellenkemper – Hild 1986, 128-129; IK 

56, 30 (No. 20); Sayar 1999, 145; Uzunoğlu 2018, 358 (No. 223); Winter 1996, 346 (No. 67). 
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 Hellenkemper – Hild 1986, 128-129, Sayar 1999, 145; Posamentir – Sayar 2006, 331. 
1197

 AE 1954, 8 (No. 10A); Gough 1952, 110; IK 56, 30 (No. 20); Uzunoğlu 2018, 358 (No. 223); Winter 1996, 

346 (No. 67). 
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DOMITIANUS           

Kat. No. 63 

Anazarbos, Tapınak               

Konum: Yayınlarda verilmemiştir. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yapıya ait herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. 

Tarihleme: MS 92-93. 

Tanım: Kapı lentosuna ait bir yapı yazıtı Anazarbos’ta Domitianus’a adanmış bir tapınaktan 

bahsetmektedir. Ancak tapınak kalıntılarına rastlanamamıştır
1198

. Yunanca yapı yazıtı 

                                                           
1198

 Söğüt 1998, 24. 
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Domitianus’tan bahsederken diğer unvanlarına ek olarak “Dionysos Kallikarpos” (Διονύσωι 

Καλλικάρπωι) ifadesi kullanılmıştır
1199

.  

Yazıt:            

Αὐτοκ[ράτορι Καί]σ[α]ρι θεοῦ Οὐεσπασιανοῦ υἱῷ 

〚Δομιτιανῶι〛 Σεβαστῶι Γερμανικῶι ἀρχιερεῖ μεγίστωι,  

  δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ιβʹ, αὐτοκράτορι τὸ κβʹ, ὑπάτωι τὸ ϛιʹ, τει- 

  μητῇ διὰ βίου, πατρὶ πατρίδος Διονύσωι Καλλικάρπωι Λούκιος 

  Οὐαλέριος Λουκίου υἱὸς Κολλείνα Νίγερ δημιουργήσας καὶ ἱερασάμενος 

  θεᾶς Ῥώμης καὶ Λούκιος Οὐαλέριος Λουκίου υἱὸς Κολλείνα Οὐᾶρος Πωλλίων 

  ἱερασάμενος θεοῦ Τίτου Καίσαρος Σεβαστοῦ καὶ δημιουργήσας καὶ ἱε- 

  ρασάμενος θεᾶς Ῥώμης τὸν ναὸν ἀντὶ τῶν ἱερωσυνῶν καὶ δημιουρ- 

  γίδων, καθὰ ὑπέσχοντο τῷ δήμῳ πατὴρ καὶ υἱός, ἐκ τῶν ἰδίων. 

  Κοΐντος Γέλλιος Λόνγος πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος 

             αὐτοκράτορος 〚Δομιτιανοῦ〛 Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ καθιέρωσεν. 

 

Yazıtın Açıklaması: Propraetor Q. Gellius Longus aracılığıyla kentte yaşayan iki 

demiurgos’un kendi mali kaynakları ile inşa edilerek imparator Domitianus’a (Dionysos 

Kallikarpos) ithaf edilmiştir. 

Kaynakça: AE 1921, 21 (No. 72); Gough 1952, 95; IK 56, 30 (No. 21); Söğüt 1998, 24. 
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Flaviuslar Dönemine Tarihlenen Ancak Zaman Aralığı Geniş Olan Yapılar
1200

 

FLAVIUSLAR 

Kat. No. 64  

Aizanoi, Tiyatro-Stadium (Ima Cavea ve Analemma duvarı) 

Konum: Kentin kuzeyinde ve nehrin son kıyısında yer almaktadır.  

Ölçü: Flaviuslar Devri’nde inşa edilmiş olması muhtemel olan ima cavea 104.50 m. 

ebadındadır. Analemma kısmen korunmuş olup yerden yaklaşık 12 m. yüksekliğindedir. 

Yapının Durumu: Neredeyse tamamen yıkılmıştır. Oturma sırasının bir bölümü ayaktadır.  

Tarihleme: MS I. yüzyılın ilk yarısı veya üçüncü çeyreği.  

Tanım: Aizanoi antik kentinin kuzeyinde yer alan ve olasılıkla kentte yaşayan zenginlerin 

finansmanı
1201

 ile inşa edilen Tiyatro-Stadium kompleksinin inşası MS 1. yüzyılın üçüncü 

                                                           
1200

 Mevcut yapıların içinde büyük ölçekli olmayan düzenlemeler, yapı faaliyeti kapsamında 

değerlendirilmemiştir.  Örneğin. Bkz. IK 17.1, 5 (No. 3005). Stoadan Agoraya merdiven düzenlemesi. 
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çeyreğinde başlayıp, MS 3. yüzyıla kadar devam etmiştir
1202

. Maddi kaygıların muhtemel 

olması nedeniyle Tiyatro ve Stadium arazinin topografyasına uydurulmak suretiyle 

birleştirilmiş ve ortaya antik döneme ait emsalsiz bir yapı çıkmıştır
1203

. Yapı kompleksinin 

fonksiyonu zaman içerisinde sürdürülen inşa çalışmalarına karşın değiştirilmemiştir
1204

. Geç 

Antik Çağ’da ise yapı orijinal fonksiyonunu kaybetmiş ve zamanla tahrip edilmiştir
1205

.  

 Antik kentin toprak üzerinde kalan yapıları 1970’li yıllardan itibaren R. Naumann 

tarafından ele alınmıştır. Ancak Naumann, Tiyatro-Stadiumu göz ardı etmiştir
1206

. Söz konusu 

yapı A. Hoffmann’ın 1982 yılından sonra yaptığı sistematik kazılar ile ortaya 

çıkartılmıştır
1207

. Sonraki yıllarda C. Rohn, A. Hoffmann’ın kaldığı yerden Tiyatro-Stadium 

yapı kompleksindeki çalışmaları sürdürmüştür
1208

.  

 Yapı kompleksinin Flaviuslar Evresi’ne ait olabilecek bölümü caveanın alt sırası ile 

analemma duvarıdır. Caveaya ait mimari elemanlar taş hırsızlarınca söküldüğü için yalnızca 

doğusunda kalan kısım günümüze kadar ulaşabilmiştir. Benzer biçimde 12 m.’ye yaklaşan 

yüksekliği ile analemma duvarı da kısmen korunagelmiştir. Bir diğer olumsuzluk, 

korunagelen mimari elemanların yüksek miktarda ve ağır hasar görmüş olmasıdır. Söz konusu 

durum konuyla ilgili detayı çalışma yapılmasını engellemiştir
1209

.  

Söz konusu bölümlerden caveanın sahne binası ile birlikte birden fazla evreye sahip 

olabilme ihtimali vardır. Diğer yandan analemma duvarının ilk safhaya ait olduğu 

düşünülmektedir. B. Ferrero, analemma duvarının halka şeklindeki tonozlu yapıdan 

                                                                                                                                                                                     
1201

 Rheidt 2010, 179; Rohn 2010, 126. 
1202

 Hoffmann 1993, 455 vd.  
1203

 Özer- Korkmaz 2014, 12; Rohn 2010, 123. 
1204

 Rohn 2010, 122-123, Fig. 124.  
1205

 Özer- Korkmaz 2014, 12. 
1206

 Rohn 2001, 303. 
1207

 A. Hoffmann’ın Tiyatro-Stadium yapısı ile ilgili çalışmaları için bkz. Hoffmann 1987, 59-63; Hoffmann 

1988, 305 vd., Hoffmann 1989, 261 vd.  
1208

 Rohn 2001, 303. C. Rohn’un Tiyatro-Stadium çalışması için bkz. C. Rohn, Der Theater - Stadion - Komplex 

von Aizanoi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2008. 
1209

 Rohn 2001, 306. C. Rohn blokları kaldırmadan yerinde ve görebildiği kadarıyla incelemiştir. Çalışmasının 

özeti için bkz. Piesker 2012, 7. 
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ayrıldığını aynı zamanda istinat duvarını oluşturan kare kesim taş blokların kenarlarının 

çıkıntılı olduğunu ve benzer örneklerin Perge’de (MS 120), Kibyra’da (1. yüzyılın ilk yarısı) 

ve Miletos’ta (MS 80) görüldüğünü belirtir. Daha sonra tarihleme önerisi olarak MS 1. 

yüzyılın üçüncü çeyreğini verir
1210

. Diğer yandan Tiyatro-Stadium kompleksini detaylıca 

çalışan C. Rohn,  sahne binası, tribün ve caveada farklı safhalara dair bir ize rastlamadığını 

açıklamış, yapıyı inşa edenlerin tecrübesizlikten ötürü planlarda hata yapmış olabileceklerini 

belirtmiştir
1211

. Sondaj kazılarında bulunan Caligula ve Claudius sikkeleri
1212

, seramik ve 

mimaride kullanılan yapı tekniğinin Claudius ve Nero Dönemleri’nde kentte inşa edilen 

teknik ile benzerliğinden yola çıkarak Tiyatro-Stadium yapı kompleksinin inşasına MS 1. 

yüzyılın ilk yarısında başlanmış olabileceğini ifade etmiştir
1213

. C. Rohn, Flaviuslar evresini 

işaret edebilecek herhangi bir yorumda bulunmamıştır
1214

. 

 Kaynakça: Ferrero 1970, 185; Hoffmann 1987, 59-63; Hoffmann 1988, 305 vd., 

Hoffmann 1989, 261 vd.; Hoffmann 1993, 455 vd.; Özer- Korkmaz 2014, 12;  Rheidt 2010, 

179; Rohn 2001, 303, 306, 317; Rohn 2008, 201 (dn. 180), 202; Rohn 2010, 122, 123, 126, 

Fig. 124; Sear 2006, 325. 
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 Ferrero 1970, 185.  
1211

 Rohn 2001, 317. 
1212

 Rohn 2008, 201, dn. 180. 
1213

 Rohn 2008, 201-202. 
1214

 Cavea ve analemma duvarının sonraki safhaları için bkz. 2008, 203. 
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FLAVIUSLAR 

Kat. No. 65  

Aphrodisias, Tiyatro 

Konum: Eski Geyre köyünün arasında ve akropolün doğusunda bulunmaktadır. 

Ölçü: Sahne binası 31.68x6.90 m. ölçülerindedir. 

Yapının Durumu: Sahne binası, scaenae fronsun ilk katı ve caveanın alt ve orta sıraları iyi 

korunmuştur. Summa caveanın tamamına yakını yok olmuştur. 

Tarihleme: MS I. yüzyılın üçüncü çeyreği.  

Tanım: Aphrodisias antik kentini ziyaret eden gezginler 1700’lerden itibaren kentte bulunan 

tiyatrodan kısaca bahsetmişlerdir
1215

. Tiyatro Geyre köyünün konutları arasında 

bulunmaktaydı
1216

. 1960’lı yıllarda köy sakinlerinin yeni Geyre köyüne taşınmasıyla kazı 

çalışmaları için gerekli koşullar oluşmuştur. Tiyatrodaki kazı çalışmaları K. Erim’in 

                                                           
1215

 Kenti ziyaret edenler için bkz. Chaisemartin – Theodorescu 2017, 230.  
1216

 Texier 1849, 163. 
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denetiminde 1965 yılında başlamıştır
1217

.  Tiyatronun sahne binası, scaenae fronsunun ilk katı 

ve caveanın alt ve orta sıraları günümüze kadar iyi korunmuştur.   

Başta J. Reynolds’un 1991 yılında yayınladığı epigrafik veriler
1218

 olmak üzere 

sonraki yıllarda elde edilen arkeolojik bulgular tiyatronun dört evresi olduğuna işaret 

etmektedir
1219

.  İlk safhanın tarihlemesi sahne binasının yakınında bulunan yazıta göre 

yapılmıştır. Yazıt Octavianus’un azatlısı C. Iulius Zoilos’un tiyatroyu yaptırdığı bilgisini 

vermekte ve MÖ 38-28 yılları arasına tarihlenmektedir
1220

. İlk evreye ait yapı Vitruvius’un 

Yunan tiyatro modeliyle uyumludur. Sahne binası, orkhestra ve hatları tam olarak 

belirlenemeyen cavea ilk safhada inşa edilmiştir
1221

. İkinci evrede cavea düzenlenmiştir. 

Orkhestra sahne düzlüğü ve frons pulpiti düzenlenmesi amacıyla ilk safhadaki seviyenin 80 

cm. altına kazılmıştır
1222

. Bu safha 6 yazıta göre Iulius – Claudius Dönemi’ne 

tarihlenmiştir
1223

. Üçüncü evrenin Flaviuslar Devri’ne ait olduğu düşünülmektedir. Kuzey 

paradosta bulunan kapı lentosu üzerinde bulunan yazıt Flaviuslar Dönemi’nde yapılmış 

olabilecek bir genişletme çalışmasına işaret etmektedir
1224

. Yazıt Hermas tarafından summa 

caveanın inşasının yaptırıldığı bilgisini vermektedir
1225

. Diğer arkeolojik bulgular tiyatrodaki 

genişletme çalışmalarına ışık tutmaktadır. Bu doğrultuda orkhestra sıfır seviyesinden yaklaşık 

olarak 2.30 m. kazılmış, önceki yüzeyinden 1.20 m. ve ilk oturma sırasından 1.90 m. aşağıda 

aynı çapta bir arenaya çevrilmiştir. Etrafı koruma ızgaralarının yuvalarının bulunduğu mermer 

bir podium ile kaplı örülü bir destek duvarıyla çevrelenmiştir. Podiumun orthostat’ları 

üzerinde profil izi bulunan iki merdiven sahneyi arenanın zeminine bağlamaktadır. 

Merdivenlerin altında arenayı temizleyen bir tahliye kanalının olduğu düşünülmektedir. 

                                                           
1217

 Chaisemartin – Theodorescu 2017, 230. 
1218

 Reynolds 1991, 15-29. 
1219

 Chaisemartin – Theodorescu 2017, 40-46. 
1220

 Reynolds 1991, 15. 
1221

 Chaisemartin – Theodorescu 2017, 230-231. 
1222

 Chaisemartin – Theodorescu 2017, 231. 
1223

 Reynolds 1991, 16. 
1224

 Chaisemartin – Theodorescu 2017, 231; Reynolds 1991, 23-24 (No. 2). 
1225

 Reynolds 1991, 23-24 (No. 2). 
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Çünkü üst seviyede bulunan charonion arenanın zeminindeki suların drenajı işlevini yerine 

getiremez durumdadır. Yazıtta Hermas tarafından inşa ettirildiği söylenen summa cavea ise 

Güney Agoranın istinat duvarının uzantısının kuzeyde caveayı kısıtlaması nedeniyle tam bir 

yarım daire biçiminde yapılamamıştır
1226

. Günümüzde, summa caveanın tamamına yakını yok 

olmuştur. 

Yapının dördüncü evresi MS 2.  yüzyıla tarihlenmektedir. Frons pulpitinin ion 

süsleme blokları üzerinde bulunan bir yazıta göre MS 139-161 yılları arasında yapıda 

genişletme çalışmaları yapılmıştır
1227

.  

Yazıt: Kapı lentosu üzerinde mermer yazıt.   

[vac.] ’Αφροδεἱτηι καì τοῖς Σεβασ- 

   τοῖς τὰ ἀναληματα καì τὰς 

   ἀνόδους καἰ τἀ σαστρώματα 

   καì τὰς κερκείδας καì τὰς ψελί - 

   δας καì τὰ βάθρα πάντα vacat 

   ’ Αριστοκλῆς ’ Αρτεμιδώρου 

   Μολοσσὸς Κάἴκος καì Κάἴκος 

Αρτεμιδώρου Пαπίας sτορ έργε – 

πιστατἠσαντος ‘Ερμᾶ κατὰ 

τὰς  Μολοσσὸῦ τοῦ θρέψαντος 

διαθήκας προσεπηγγελμέ – 

                                                           
1226

 Chaisemartin – Theodorescu 2017, 43-44, 231. 
1227

 Chaisemartin – Theodorescu 2017, 231. 
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νου καì τὸ τρί vac. τον δυάζωσμα 

τοῦ θεάτρου ἐκ τῶν Μολοσ- vac. 

Yazıtın Açıklaması: Yerel bir zengin olan Molossos’un üvey oğlu Hermas tarafından 

yaptırılmıştır. 

Kaynakça: Chaisemartin – Theodorescu 2017, 40-46, 230-231; Reynolds 1991, 15-29; 

Texier 1849, 163. 

 

 

 

 

FLAVIUSLAR 

Kat. No. 66  

Aphrodisias, Tanımlanamayan Yapıya Ait Arşitrav Parçası 

Konum: Arşitrava ait parçaların bir bölümü Bazilika’nın doğusunda parçalar halinde, 

diğerleri Akropolisin güney batısında bulunmuştur. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Arşitrav bloğu hariç yapıya ait hiçbir mimari elemana rastlanmamıştır. 

Tarihleme: MS 79-96. 

Tanım: Bazilikanın doğusunda ve Akropolisin güney batısında bulunan arşitrav bloğuna ait 

yaklaşık 15 kadar parça üzerinde yer alan Yunanca yazıt imparator Titus veya Domitianus 

Dönemi’nde yapılmış olabilecek bir binaya işaret etmektedir. Üç fascialı arşitrav bloğu ağır 

hasar gördüğü için üzerindeki yazıt tam olarak okunamamıştır.  

Yazıt: Arşitrav bloğu. 
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[·· ? ·· Καίσ]αρι v. Σεβα[?στῷ ·· ? ··] 

   [·· ? ··?Τί]τῳ leaf Καί[?σαρι ·· ? ··] 

[·· ? ··Παυ] | λλεῖνα v. Ἱεροκλ | [·· ? ··] 

[·· ? ··]Α[·· ? ··] 

[·· ? ··]Η v. Ε[·· ? ··] 

[·· ? ··]Κ ΑΠ [·· ? ··] 

[·· ? ··]Τ [·· ? ··] 

[·· ? ··]Τ [·· ? ··] 

[·· ? ··]Λ Ν  v. | [·· ? ··] 

[·· ? ··]Ν [·· ? ··] 

[·· ? ··] | ΑΣΙ[·· ? ··] 

[·· ? ··] v. ἀνείκη [το·· ? ··] 

[·· ? ··] | ΑΝΤ[·· ? ··] 

[·· ? ··] | Ε [·· ? ··] 

[·· ? ··]ωνος dash ΔΕΚ[·· ? ··] 

 

Yazıtın Açıklaması: Okunaklı olmadığı için hakkında bilgi verilememektedir. 

Kaynakça: http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/iAph060002.html#edition. 
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FLAVIUSLAR 

Kat. No. 67  

Stratonikeia, Gymnasium 

Konum: Kentin kuzey batı kenarında, surların yakınında yer almaktadır. 

Ölçü: Yapının tamam ortaya çıkartılmamıştır. Ancak şu ana kadar günışığına çıkan yüzü baz 

alınarak yapılan hesaplamaya göre Gymnasiumun genişliği 105 m., uzunluğu da yaklaşık 

olarak 180 m.  

Yapının Durumu: Şu ana kadar exedra ve bunun yanında bulunan dikdörtgen planlı odaları 

ortaya çıkartılabilmiştir. 

Tarihleme: MS 69-96. 

Tanım: Stratonikeia’da bulunan dikdörtgen planlı Gymnasium kentin kuzey-batısında sur 

duvarlarının yakınında yer almaktadır. Sürdürülen kazı çalışmaları ile şu ana kadar yapının 

kuzey kenarı ortaya çıkartılmıştır. Bu alanda yarım daire planlı bir eksedra ve dikdörtgen 
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planlı iki oda bulunmaktadır. İtinalı işçilik gösterilmiş mermer duvarları günümüze kadar 

önemli ölçüde korunagelmiştir
1228

. 

 Gymnasiumun kronolojisi kesin olarak belirlenememekle birlikte  arkeolojik ve 

epigrafik veriler yapının birden fazla evresi olduğuna işaret etmektedir. Doktora tezinde 

Stratonikeia Gymnasiumunu çalışan İ. H. Mert yapının mimari elemanlarına ve yazıtlara 

dayanarak binanın ilk inşa tarihini ve diğer safhalarını tayin etmeye çalışmıştır
1229

.  

 Eksedranın podiumu üzerinde yer alan ion kymationu ve lotus-palmet örgesinin stil 

özelliklerine göre yapının ilk evresi MÖ 2. yüzyılın ortalarına tarihlenmiştir
1230

. Yapının 

Flaviuslar ile olan ilişkisi 1979 yılı yaz ayında Y. Boysal başkanlığında yürütülen kazı 

çalışmalarında, yapının eksedrasında bulunan heykel kaidesindeki yazıta göre açığa çıkmıştır. 

Yazıt yapıda onarım çalışması yapıldığı bilgisini vermektedir
1231

. Arkeolojik veriler ise hem 

sınırlıdır hem de geniş bir tarih aralığına işaret etmektedir. Örneğin, peristyl avluda bulunan 

sütun dizisine ait 5 kaidenin benzerleri Ephesos’taki Laecanius Bassus (Kat No. 34) 

Çeşmesinde, Celsus Kütüphanesinde ve Traianus Nymphaeumunda görülmektedir. Söz 

konusu üç yapının tarih aralıkları MS 80 – 117 yılları arasındadır. Zaman aralıkları geniş 

olduğu için yorum yapmak güçtür
1232

.  

Avluda bulunan mimari elemanlar arasında sütun sırasına ait iki adet korinth başlığı 

bulunmaktadır. Başlığın kalathos kısmı, uzun ve kısa olmak üzere dizili akanthus 

yapraklarınca çevrelenmiştir. Aşağıdaki yaprak sekiz, yukarıdaki yaprak yedi diziden 

oluşmuştur. Aşağıdaki yaprak dizisi geniştir ve uçları sivridir. Başlığın köşelerine ve 

cephesine gelen akanthus yaprakları uzundur ve üzerlerinden birer yaprak ucu çıkmaktadır. 

Bu uçlardan abakusün altında kıvrılan helixler çıkar. Cepheye gelen yaprak ucundan ise 

                                                           
1228

 Mert 1999b, 421. 
1229

 Gymnasium ile ilgili çalışma için bkz. İ.H. Mert, Untersuchungen zur hellenistischen und kaiserzeitlichen 

Bauornamentik von Stratonikeia, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 1999.  
1230

 Mert 1999b, 426-427. Ayrıca yapının daha sonraki evreleri için bkz. Mert 1999a, 200-227. 
1231

 Varinlioğlu – Varinlioğlu 1981, 189-193. 
1232

 Mert 1999a, 216. 
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abakusün cephesindeki tahrip olmuş rozete kadar devam eden kıvrık bir sap işlenmiştir. 

Akanthus yaprakları ve dilimleri üzerindeki oyukların biçimi bozuktur. Kanallar ve oyuklar 

çok derin ele alınarak gölge-ışık oyunu yapılmaya çalışılmış ancak yaprak ve damarlar keskin 

hatlı olduğu için ortaya doğallıktan uzak bir görüntü çıkmıştır
1233

. İ.H. Mert bu durumu kötü 

işçiliğe bağlamaktadır
1234

. Söz konusu başlıkların benzerleri MS 80-81 yıllarına tarihlenen 

Laecanius Bassus Çeşmesi’nde, MS 92-93 yıllarına tarihlenen Domitianus Çeşmesinde 

(Pollio Anıtı) ve MS 114 yılına tarihlenen Labraunda’daki Zeus Tapınağının kuzey salonunda 

bulunmaktadır. Fakat İ.H. Mert, Ephesos’taki örneklerin stil özelliği olarak 

Stratonikeia’dakilere daha yakın olduğunu belirtmiştir
1235

.  Bu doğrultuda, kalathosun dar ve 

tepede kıvrılması, akanthus yaprağının volute kadar uzanması ve yaprak saplarının özensiz 

olması ortak stil özellikleri arasındadır. Fakat Ephesos’taki örneklerde, başlıkların akanthus 

yaprakları kalındır ve yüzeyleri düzdür. Yaprak uçlarının yüzeylerinde gölge-ışık oyunu için 

açılmış çukurlar bulunmaktadır. Yaprak saplarında tabana kadar inen çentikler 

bulunmaktadır
1236

. İ.H. Mert, avluda bulunan korinth başlıklarını stil özelliklerini göz önüne 

alarak Flaviuslar’a tarihlemiş ve Başlıkların 1979 yılında bulunan yazıtta bahsedilen onarım 

çalışmasıyla ilişkili olduğunu savunmuştur
1237

.   

Gymnasiumda orijinal yeri belli olmayan üç korinth başlığı daha bulunmuştur. Söz 

konusu başlıklardan ikisi aynı ölçülere ve stil özelliklerine sahiptir. Bu nedenle birlikte 

değerlendirilmiştir. Diğer başlık ise farklı boyutta ve stil özelliklerinde olduğu için yapının 

başka bir odasına ait olabileceği düşünülmüştür. Bu üç başlık avludaki diğer başlıklar paralel 

olmakla birlikte bir takım farklılıklara da sahiptir. Kalathosları kalın ve kısadır. Merkezdeki 

yaprağın arkasında yaprağın ucu yerine dil motifi kullanılmıştır. Dil motifi her iki yanda ikiye 

                                                           
1233

 Mert 1999a, 430. 
1234

 Mert 1999b, 217; Diese unausgearbeiteten Caulisstämme und die fehlenden Caulisknoten lassen die 

Nachlässigkeit der handwerklichen Ausführung erkennen. 
1235

 Mert 1999b, 217. 
1236

 Mert 1999b, 217. 
1237

 Mert 1999b, 218. 
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bölünmüştür. Başlıkların akanthus yapraklarında izlenen teknik peristyl avluda bulunan 

başlıklarla benzerlikler taşımaktadır. Söz konusu başlıkların caulislerinin yeterince 

gelişmemiş olması ortak stil özellikleri arasındadır. Ayrıca folianın biçimi ve iki grubun 

yüzey tasarımları benzerdir. İ.H. Mert tüm bu benzerliklere dayanarak, yeri belirsiz olan 

başlıkların da Flavius evresine ait olabileceğini ve yazıtta bahsedilen onarımın yapının diğer 

odalarında da mümkün olabileceğini belirtmiştir
1238

.  

Orijinal yeri bilinmeyen mimari elemanlar arasında üzerinde akanthus yaprağı 

motifine ve ion kymationuna sahip bir adet geison bulunmaktadır. Üzerinde işçiliği yarıda 

bırakılmış çiçek motifleri ile ne olduğu anlaşılamayan süslemeler bulunmaktadır. Geisonun 

üzerindeki akanthus yaprakları, ion kymationu ve kasetlerdeki rozetlerin stil özellikleri 

karşılaştırma yapılmasına uygundur. Akanthus yaprakları üç dilimden oluşmuştur ve uçlarının 

yüzeyi girintilidir. Yaprakların serpildiği merkez bölümünde yukarıdan aşağı kadar açılmış 

derin bir oluk bulunmaktadır. Yine yaprak uçlarında matkap ile kalitesizce açılmış çentikler 

bulunmaktadır. Yaprakların işçiliği düşük kalitededir. Benzer bir işçilik Miletos’taki Titus 

Nymphaeumunda da görülmektedir
1239

. 

Ion kymationunda betimlenen yumurtalar uzun ve geniştir. Yumurtaların araları dardır 

ve geisonun kenarlarında ortadan kalkar. Bu durum zayıf işçiliğin göstergesidir. Ion 

kymationu geisonun zeminine derince işlenmiştir böylece gölge-ışık oyunu yapılmaya 

çalışılmıştır. Benzer stil özelliklerine sahip bir örnek Side’deki Vespasianus Anıtı’nda 

görülmektedir
1240

. 

Rozetler kasetlerin merkezinde bulunan dört yapraklı bir düğme biçimindedir. Her bir 

yaprak hafifçe eğimlidir. Rozetler zemine derince işlenerek güçlü bir gölge-ışık efekti 

verilmeye çalışılmıştır.  

                                                           
1238

 Mert 1999b, 220. 
1239

 Mert 1999b, 226. 
1240

 Mert 1999b, 226. 
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İ.H. Mert, yukarıda bahsedilen stil özelliklerinin Flaviuslar Dönemi’ne ait 

olabileceğini belirtmiştir
1241

.   

Gymnasiumda yapılan onarım çalışmasının epigrafik olarak tarihlemesi eksedrada 

bulunan heykel kaidesi üzerindeki Yunanca yazıta göre yapılmıştır. Yazıt onarımdan 

bahsetmektedir. 

Yazıt: Beyaz mermerden heykel kaidesi. 

 

  [θε]οῖϲ  Cεβαcτοῖϲ καὶ τῇ ρατπίδι 

  [T. θ]λαύιοϲ, Διομήδουϲ υἱὸϲ, Κυρίνα, 

  [Διο] μήδηϲ |ε, φιλόπατριϲ, καὶ φιλο –  

  [ϲ]έβαϲτοϲ καὶ φιλορώ μαιοϲ, υἱὸϲ 

  [τ]ῇϲ πόλεωϲ ὁ καὶ ἀρχιερεὺϲ καὶ 

  ἱερεὺϲ τοῦ Παναμάρο γυμνα –  

  ϲιαρχήϲαϲ μετὰ τῶν υἱῶν, Φλαυίων 

  Διομήδουϲ καὶ Θεοφάνουϲ, υἱῶν 

  πόλεωϲ, ἐνιαυτὸν  ἐπιμεληθείϲ τε 

  τῇϲ ἐπιϲκευῆϲ καὶ βελτιώϲεωϲ 

  τῇϲ ἐξέδραϲ ἀνέθηκεν ἐκ τῶν ἰδί-  

  [ων] μετα τῶν υἱῶν καὶ τὸ 

  [ἄγαλ]μα τοῦ Δήμου. 

 

Yazıtın Açıklaması: Gymnasiarch Titus Flavius Diomedes tarafından onarımı yapılmıştır. 

Kaynakça: Mert 1999a, 200-227; Mert 1999b, 421, 426-427; Varinlioğlu – Varinlioğlu 

1981, 189-193. 

 
                                                           
1241

 Mert 1999b, 226. 
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FLAVIUSLAR 

Kat. No. 68 

Ilium, Tapınak ve Balaneion 

Konum: Yayınlarda verilmemiştir. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yayınlarda verilmemiştir. 

Tarihleme: MS 69-96. 

Tanım: Ilium antik kentinde nereden bulunduğu belli olmayan Yunanca bir yazıt üzerinde 

Flaviuslar Dönemi’nde inşası yapılan bir Tapınak ve Balaneion hakkında bilgi verilmektedir.  

Yazıt: Yunanca yazıt.  

  Υπὲρ τῆς τῶν Σεϐαστῶν σωτηρίας κα[ὶ  αὶωνίου  διαμονῆς] 

  Ͳι. Κλαύδιος Σεϐαστοῦ ἀπελεύθερος “Αλυς κα[ὶ ἠ γυνὴ αὐτοῦ] . . . . . 
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  καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν [Ͳι. Κ]λαύδιος Κυρίνα ’Iοῦσ [τ . . . . . καὶ] . . . . . 

’ Αρτεμίδι Σεϐαστῇ τὸν ναὸν καὶ τὰ [βαλανεῖα] . . . . . ἐκ θεμελίων 

κατασκευάσαντεσ ἐ[κ τῶν ὶδίων], ἐπιμελεία Ͳίτου Φλαουίου Σεϐαστῦ ἀπελ 

[ευθέρου] . . . . .  

yazmaktadır
1242

.  

Yazıtın Açıklaması: Ağır hasar gören yazıta göre, imparatorun azatlısının denetiminde, 

temelinden Tapınak ve Balaeneion (?) inşa edilmiştir.  

Kaynakça: IGR IV, 84 (No. 228). 

 

FLAVIUSLAR 

Kat. No. 69  

Parion, Tiyatro 

Konum: Kent merkezi olarak düşünülen çanağın batı tarafında, Roma Hamamına, Yamaç 

Hamamına ve Odeiona yakın olarak konumlanmıştır. 

Ölçü: Yapı tam olarak ortaya çıkartılmadığı için bölümlerinin ölçümleri net olarak 

hesaplanamamıştır. 

Yapının Durumu: Uzunca bir süre toprak altında kaldığı için iyi korunagelmiştir. Yapı 2006 

yılından beri sürdürülen kazılar ile her yıl ortaya çıkarılmaktadır. 

Tarihleme: MS 69-96. 

Tanım: Parion Tiyatrosu kentteki diğer kamusal binalara yakın olarak konumlanmasına 

karşın, genel olarak Anadolu’daki diğer tiyatrolar gibi arazi eğiliminin bulunduğu bir 

topografya üzerine inşa edilmiştir. Tiyatrodaki kazı çalışmalarına 2006 yılında orkhestrada 

                                                           
1242

 IGR IV, 84 (No. 228). 
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üzerindeki geç dönem duvarının kaldırılmasıyla başlanmış daha sonra podium, proskaenium, 

cavea ve orkhestra’nın bir bölümünde devam edilmiştir
1243

.  

 Tiyatro kazıları sırasında elde edilen arkeolojik ve epigrafik veriler binanın çeşitli inşa 

evrelerine sahip olduğunu göstermiştir
1244

. Tiyatronun proscaeniumunun kuzeyinde yer alan 

sütun dizilerinde yer alan dor başlıklı bir sütun yapının ilk evresi hakkında fikir vermiştir. 

Başlangıçta söz konusu sütunun başka bir yapıdan getirilmiş olabileceği düşünülmüş ancak 

çalışmalar ilerledikçe yapının ilk safhasıyla ilişkili olabileceği anlaşılmıştır. Bu görüş, sütun 

ile aynı cinste mermer ve işçilik kullanılmış yazıtlı bir başka sütunun bulunmasıyla 

desteklenmiştir
1245

. Yazıtta imparator Vespasianus’a ithaftan bahsedilmektedir
1246

. Tiyatronun 

sonraki dönemlerde kentin büyümesine paralel olarak MS 2. yüzyılın 2. yarısında yenilenmiş 

olduğu yazıtlar ile belgelenmiştir
1247

.  

Kaynakça: Ergürer – Güleç Özer 2016, 34-64; Sayar 2015, 161-164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1243

 Ergürer – Güleç Özer 2016, 34-35. 
1244

 Ergürer – Güleç Özer 2016, 34-64. İmparator Vespasianus Dönemi’ne tarihlenen yazıt için ayrıca bkz. Sayar 

2015, 161-164.   
1245

 Ergürer – Güleç Özer 2016, 48. 
1246

 Sayar 2015, 161-164; Yazıt bina ile ilgili bilgi vermekten ziyade Vespasianus’a yapılan bir sunudan 

bahsetmektedir. 
1247

 Ergürer – Güleç Özer 2016, 63. 
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FLAVIUSLAR 

Kat. No. 70  

Dorylaion, Tanımsız Yapı 

Konum: Yayınlarda verilmemiştir. 

Ölçü: Arşitravın uzunluğu 1.23m.’dir. 

Yapının Durumu: Yok olmuştur. 

Tarihleme: MS 69-81. 

Tanım: Dorylaion’da Titus’a henüz imparator olmadan önce adanmış bir yapıdan geriye 

kalan arşitrav bloğuna rastlanmıştır. Söz konusu blok Eskişehir’de inşa edilen modern bir 

evin eşiği olarak kullanılmıştır. Arşitravı üzerindeki yazıtta Titus’un ismi geçmektedir.   

Kaynakça: Frei 1989, 195-197. 
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FLAVIUSLAR 

Kat. No. 71  

Perinthos, Su Yolu 

Konum: Yayınlarda verilmemiştir. 

Ölçü: Yayınlarda verilmemiştir. 

Yapının Durumu: Yapıya dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

Tarihleme: MS 69-96. 

Tanım: Perinthos’un önde gelen ailelerinden birine mensup Titus Flavius Mikkalos’a ait çift 

dilde yazılmış mezar yazıtında kente su getirildiği bilgisi verilmektedir. M.H. Sayar, 

Mikkalos’un taşıdığı Titus Flavius ön adlarına dayanarak su yolunu Flaviuslar’a tarihlemiştir. 

Yapıya dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

Kaynakça: Sayar 1989, 212. 
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ÖZET 

Bu çalışma Flaviuslar Dönemi’nde Küçük Asia’da sürdürülen kamusal yapı 

faaliyetlerine odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında Küçük Asia’nın eyaletlerinden, Asia, 

Galatia, Kappadokia, Kilikia, Lykia – Pamphylia, ve Bithynia – Pontus’ta bulunan yapılar 

değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu yapıları Flaviuslar Dönemi’nde inşa edilen, onarılan 

ve genişletilenler oluşturmaktadır. Yapıların tipolojisi, antik kaynaklar, epigrafik veriler, 

arkeolojik bulgular, modern kaynaklar ve saha araştırması sonucu oluşturulmuştur.  

Geçmiş yıllarda Roma İmparatorluğunun Küçük Asia’daki varlığı, yapı programı 

aracılığıyla birçok kez çalışılmıştır. Fakat Küçük Asia’da Flaviuslar Dönemi Yapı Programı, 

konuyla ilgili yeterli kanıt olmasına rağmen bugüne değin büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Bu 

çalışma ile bu boşluğun doldurulması amaçlanmakta ve Flaviuslar Dönemi’nde izlenen yapı 

programını diğer dönemlerden ayıran farkların ortaya çıkartılması hedeflenmektedir. Bu 

doğrultuda Flaviusların selefi ve halefi olarak imparatorluğu yönetmiş Iulius – Claudiuslar ve 

Evlatlık İmparatorlar ile karşılaştırılarak yapı programı üzerinden Flaviusların Küçük 

Asia’daki rolü ve amacı anlaşılmaya çalışılacaktır.  
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Çalışma için şu ana kadar 71 yapının kataloglaması yapılmıştır. Bunlar arasında 21’i 

Vespasianus’a, 5’i Titus’a ve 37’si imparator Domitianus’a tarihlenmektedir. 8 yapı geniş 

tarih aralığında bulunmakta diğer bir değişle MS 69-96 yılları arasına tarihlenmektedir. Antik 

ve modern kaynaklar Flaviusların hanedanlıklarını meşrulaştırmak amacıyla mimariyi 

kullandıkları konusunda hem fikirdir. Bu durum imparatorluğun başkenti Roma’da özellikle 

belirgindir. Ancak arkeolojik ve epigrafik veriler, aynı durumun Küçük Asia’da düzensiz 

seyrettiğine işaret etmektedir. Vespasianus Dönemi’nde yapı faaliyetleri hızla düşerken, 

Domitianus Dönemi’nde zirve noktasına ulaşmıştır. Çalışmada arkeolojik, epigrafik ve eski 

çağ tarihinden yararlanarak yaşanan dalgalanmanın ana nedenleri açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

ABSTRACT 

This study focuses on Roman building programme in Asia Minor during the Flavian 

Era (AD 69-96). It deals their public buildings in the regions of Asia Minor, Asia, Galatia, 

Cappadocia, Cilicia, Lycia – Pamphylia and Bithynia – Pontus. The research material mainly 

consists of constructed/repaired/expanded public buildings during the Flavian era. They are 

catalogued through studying analyzing historical sources, epigraphic data, archaeological 

finds, modern sources and field trips.  

Many studies of Imperial Roman presence in Asia Minor through their building 

programme have already been studied in recent years. However, Flavian Building Programme 

has so far been mostly disregarded despite there is a body of evidence to address several 

aspects of this topic. My research project aims to plug this gap through questioning what 

distinguished Flavian Building Programme in Asia Minor, from that of his predecessors and 

successors, the Julio – Claudians and Adoptive Emperors. It deals with the role of the Flavian 

Building Programme in Asia Minor and the functions it fulfilled.  
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71 public buildings have been identified for the current project. Of these, 21 date to 

reign of Vespasian, 5 to the emperor Titus and 34 to the emperor Domitian. 8 buildings have a 

broad dating namely they belong to the Flavian Era (69-96 AD). Ancient sources and modern 

studies are cognizant that Flavians used architecture to legitimize their dynasty. This was 

particularly visible in Rome. On the other hand, archaeological and epigraphical data indicate 

an instability in Asia Minor. Building activity has decreased during Vespasian’s rule whereas 

it increased in the reign of Domitian. This study intends to question this fluctuation through 

analyzing archaeological, epigraphical and historical data
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