ANKARA ~ EHRI IÇINDE RASTLANAN
YERLESMESINDEN BAZI IZLER
ILKÇA~~
VE UÇ ARA~TIRMA YERI
MAHMUT AKOK
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~ü Arkeolo~u

Ba~ ken.timiz olan modern Ankara'n~n s~n~rlar~~içinde, topraklar
alt~nda kalm~~, tarihi Ankara ~ehrinin baz~~k~s~mlar~na yeni binalar
kurulurken rastlanmakta ve bunlar üzerinde f~rsat buldukça durularak Ankara tarihinin bu safhas~~ayd~nlat~lmaktad~r.
Ba~ta Maarif Vekâletinin. Eski Eserler ve Müzeler Umum
Müdürlü~ü ile ona ba~l~~Ankara te~kilat~~olmak üzere, Türk Tarih
Kurumu'nun bu i~le ilgili kollar~~da harekete geçerek ara~t~rmalara
ödenek ve elamanlarile kat~lmaktad~ r.
Ankara ~ehri tarihini ayd~ nlatmak maksadile yap~ lan arkeolojik
ara~t~rmalara mi y~l~ndan beri devam olunmaktad~r 1. Bizim bu
yaz~lar~rruza konu te~kil eden buluntu yerlerinden, Maliye Meslek
okulu (Atatürk K~z Enstitüsü) ön avlusu 1944 'de, So~ukkuyu'da yeni
Askeri: Cezaevi yeri 1946 'da ve Çank~r~~Caddesi do~u kenar~nda
Nureddin Ersoy binas~~ yeri de 1947 y~l~ nda incelen~ni~tir.
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Bu ara~t~ rmalanm~zdan sonra da ~ehrin di~er lus~mlannda yeni
yeni buluntulara rastlanm~~t~r 2. Geni~~ölçüde yeniden kurulmak
mecburiyetinde olan Ankara'da modem iskân~n kabu~unu istenildi~i gibi kald~r~ p, alt~nda esash bir arkeolojik arama yapmak imkân~~
yoktur. Ancak, bizim örneklerini sundu~umuz gibi firsatlan gözleyip,
~ üpheli noktalarda yeni binalar~n kurulaca~~~zaman~~beklemek mecburiyeti vard~r.
Bizim üzerinde durmak firsat~n~~buldu~umuz yeni üç kaz~~yeri,
Türk Tarih Kurumu'nun y~llarca devam eden ara~t~rmalanyle ortaya
ç~kar~lan Roma Ça~~~hamam' çevresine dahil iskân alanlar~ndan
say~lmaktad~r 3 (Res. ~ ). Yeni buluntular~m~zla, büyük hamam çevresinde ~lkça~~Ankara's~n~n yerle~mesinden geni~~alanlara i~aret
etmi~~oluyoruz.
Bu yaz~lanm~zda aç~kl~yaca~~m~z yeni ara~t~ rma yerlerle, bizden önce görülmü~~ve ara~t~ rma sahanuzla ilgili di~er buluntu yerlerini bir haritada topl~ yarak, modem Ankara ~ehrinin bir k~sm~~alt~ndaki ~lkça~~yerle~mesinin önemli bir parças~na da i~aret etmi~~
bulunuyoruz (Res. 2). Bu haritam~zla Ankara'da arkeoloji ara~t~nc~lann~n dikkatlerini bu bölge üzerine çekerek, ileride önemli buluntular~~verebilecek alan~~da göstermi~~olmaktapz.
~ehir içindeki bu ara~t~ rmalara mimarl~k kal~nt~lar~= görülmesile ba~lan~yorsa da, her inceleme yerinde di~er maddi belgeler
de dikkatle ele almmakta ve bu suretle fazla tahribe u~ram~~~mimarl~k
buluntular~~bu küçük e~ya delâletile tarihlenebilmektedir.
~imdi büyük hamam binas~na en yak~n olan ara~t~ rma yerlerinden ba~l~yarak konumuzu gözden geçirelim:
2 Bizim bu ara~t~rmalar s~ras~
nda ve ondan az sonra Ankara içinde daha bir
çok buluntular~n ~ahidiyiz. Bunlardan biri, Ankara Arkeoloji Müzesi idaresi taraf~ndan yerinde incelenmi~~olan, ~ehir belediye binas~n~n kuruldu~u yerde, temel
kaz~larmda zuhur eden Romal~~ça~~~iskârud~r. ~kincisi Ulus matbaas~mn ek yap~s~n~n temellerinde bulunan ve M. S. dördüncü yüz y~la ait oldu~u arkeolog Necati
Doltmay taraf~ndan kabul edilen yerle~me yeridir. Burada ~ayam dikkat mozayik
dö~emeler bulunmu~ tur. Üçüncüsü Ankara'n~ n yeni telefon santral binas~~arkas~nda klâsik ça~~iç kalesinden parçalara rastlanm~~t~r. Bu konu da, arkeolog Nureddin
Can taraf~ ndan yerinde incelenmi~tir. Dördüncü olarak Ortaça~~iç kalesinin bat~~
güneyinde arkeolog Nezih F~rath taraf~ndan görülen tipik klâsik çak kale duvar~~
parçasile tiyatro olmas~~kuvvetle umulan yuvarlak plânl~~yap~lar~n bakiyeleri bulunmu~tur.
3 Necati Dolunay, Belleten 19, s. 261-266.
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I. MALIYE MESLEK OKULU (ATATÜRK KIZ ENST~TÜSÜ) ÖN AVLUSUNDA
BULUNAN YERLE~ME YER~~ :

1944 y~l~~sonbahar~nda Çank~r~~Caddesinin kuzey-bat~~kenar~nda, Maliye Meslek Okulu ön avlusunun düzenlenmesi için toprak
tesviyesi yap~l~rken baz~~eski mimarl~k izleri görülmü~tü. Türk Tarih
Kurumu ad~na yap~lan kaz~larla meydana ç~kar~lan büyük hamam
harabesine biti~ik olan bu arsa üzerinde esasen hassas bulundu~undan
bu firsattan faydalan~p bir ara~t~rma yap~lmas~~uygun görüldü.
Mimarl~k buluntular~ : Türk Tarih kurumu ad~na 1938-1943
y~llar~~aras~nda devam eden kaz~larla Ankara'n~n ~lkça~~'na ait tarihin
de~erli bir an~t~~olarak meydana ç~kar~lan, büyük Roma hamuru=
çal~~malar~~ s~ras~nda elde edilen plan~n baz~~özelliklerile simetrik
olabilece~i dü~ünülmü~tü. Bunun için yeni ara~t~rma alan~nda, büyük
hamam binas~n~n do~u kanad~na rastlamak ümidi fazla idi. Okul
avlusundaki kaz~lar~m~z ilerledikçe dü~ündüklerimizin tamamen aksine bu k~s~mda; çe~itli plan ve yap~~özellikleri gösteren binalarla
sokaklara rastlanm~~t~r. Bu suretle asl~nda simetrik olmak üzere tertip
edilen büyük hamam plan~n~n ancak bir k~sm~n~n tatbik edildi~ini
anlam~~~bulunuyoruz (Res. 3). Büyük hamam bugüne kadar tesbit
edilen plan~~—küçük eksiklerile— tam karakterli bir Roma hamam~~
yap~s~d~r.
Hafriyatla i~e müdahalemizden evvel, Meslek Okulu önündeki
beton yollar, büyük masraflarla tanzim ve ikmal edilmi~~bulundu~undan kaz~lannuz~~bu k~s~mlara do~ru geni~letmek ve uçlar~n~~görebildi~imiz önemli bina guruplann~n tam planlar~n~~tesbit etmiye
imkan olamam~~t~r. H~zla yap~lmakta olan toprak düzenlenmesi s~ras~nda, geni~~ön avlunun her taraf~nda eski yerle~menin kal~nt~lar~~
bulundu~u heyetimiz mü~ahede etti ise de, istenilen ~ekilde tesbiti
mümkün olamam~~t~r. ~li~ik olarak sundu~umuz ve mimarl~k buluntulanm gösterir planda gözden geçirece~imiz her çe~it tesislerile
bir mahalle parças~~içinde bulundu~umuz anla~~lacakt~r (Res. 4-5).
A- i~aretli bina izleri, kaz~~yerinin en üst seviyesinde bulunan
bir yap~ya aittir. Kullan~lm~~~olan malzeme ve görülen i~çilik bak~m~ndan bu binan~n Roma'11 ça~~n en son devresinde kuruldu~unu
anlatmaktad~r. Duvarlar, alelade moloz ta~~ve kireç harcile yap~lm~~t~r. Bu binan~n mahiyetini ayd~nlatabilmek için ileride arkeolojik
sahada bir ara~t~rma yapmak laz~m gelecektir.
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i~aretli k~s~mda; itinas~z bir ~ekilde yap~lm~~~bir ek duvar
parças~~bulunmu~tur. Bu alelâde bir yap~d~r. Ta~~örgüleri için, çamurdan harç kullan~lm~~t~r.
i~aretli yerde, iç taraf~~muntazam horasan harcile s~val~~bir
odan~n do~u-güney parças~~görülmektedir. Burada 2,50 m. den fazla
yükseklikte duvarlara rastlan~lm~~t~r. Duvarlar (kör duvar) tekni~inde,
yani d~~~yüzleri intizams~z ve iç taraflar~~düzgün örülmü~ütür. Bu
yap~n~n taban dö~emesi de duvarlar~~gibi Horasan harcila s~val~d~r.
Duvar~n orta k~sm~nda "Plastr„ ~eklinde yar~m direk ç~k~nt~lan bulundu~una göre odan~n orta yerinde bir takviye kemerinin oldu~u anla~~lmaktad~r. Üstü de yar~m daire kesitli bir tonozla örüldü~ü tahmin
edilmi~tir. Bütün yap~~özelliklerinden de anla~~ld~~~~üzere bu bina
küçük bir sarn~ç veya su deposundan parçad~r.
ile i~aret edilen duvar k~sm~, A- i~aretli duvara, sonradan
ek bir parça olarak yap~lm~~t~r.
i~aretli yerde, bir su sava~~~(taksim yeri) kahnt~s~~görülmü~tür. Evvelki kaz~lar s~ras~nda bu sahan~n kuzey-do~usunda, buna
benzer su sava~~~ve künklere çok say~da rastlanm~~t~r. Bu tesisat~n,
büyük hamam binas~~ k~smen veya tamamen kullan~lmaz bir hale
geldikten sonra, ona getirilmi~~olan sulardan faydalanmak kasdile
kurulmu~~oldu~u bir gerçektir. Bu gibi tesisler her bak~mdan zaman~m~za pek yak~n ~eylerdir.
i~aretli duvar parças~~ di~er yap~larla k~yaslan~nca alelâde
bir mahiyet göstermektedir. Ta~~örgüler kireç harçla yap~lm~~sa da
hiçbir vakit G ve C i~aretli yap~lara uymamaktad~ r.
ile i~aretlenen yerde önemli bir binan~n kö~esile muntazam
yap~da iki duvanna rastlanm~~t~r. Bu binan~n plân bak~m~ndan
aç~klanmas~~için Maliye Okulu'nun beton yollar~n bir k~sm~n alt~n~~
açmak zarureti vard~r. Duvarlar~n alt k~s~mlar~~Ankara ta~~~ve kireç
harcile yap~ld~~~~gibi, üst seviyesinde de dört s~ ra ince tu~la ile örülmü~~ku~ak görülmektedir. Yap~~ karakterile, bu duvarlar Roma'll
ça~~n~n bir ~aheseri olan büyük hamam binas~na uymaktad~r. G.
i~aretli duvarlardan do~uya rastlayan parçada iki pencere yeri de
tesbit edilmi~tir. Pencere bo~luklar~~sonradan alelâde duvar ~eklinde
kapat~lm~~~olduklar~na göre, bu yap~n~n daha son ça~larda ~ekil de~i~ikli~ile kullan~ld~~~n~~anlatrnaktad~ r.
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ile i~aretli duvar da, G i~aretli parçalara uygun durum ve
yap~dad~r. Her iki binan~ n birbirine gerek istikamet ve gerek yap~~
malzemesile uymas~, bir tek yap~ya ait olduklar~n~~anlat~naktad~r.
H duvar~n~n üzerinde de iki kap~~veya pencere bo~lu~u yeri vard~r.
Bunlar da sonradan ve alelâde bir ~ekilde örülmü~tür. H ve G yap~lan, yön bak~m~ndan da büyük hamam binas~ na uygun dü~mektedir. ~u halde bu binalar, büyük hamam ile ça~da~~ve kom~u
yap~lar olmal~d~r.
i~aretli yerde; H duvar~n~n alt~na aç~lm~~~ve yan~ndaki bodrum aral~~~~ile ba~lanan bir geçidin üst kemeri bulunmaktad~r.
ile gösterdi~imiz yerde, H duvar~ na sonra yasland~nlrm~~
bir duvar parças~~bulunmaktad~r.
k~s~mda, önemli parçalar~~Be~inci Ortaokul (yeni maliye okulu)
yan avlus~~nun topraklar~~alt~nda kalan bir binan~n bat~-güney kö~esi
bulunmu~tur. Bu bina, L ile gösterdi~imiz k~s~mlarda bir tak~m kemerli
geçit ve bölümlerle, H duvar~na ba~lanm~~t~r. Iki bina aras~ndan faydalanmak kasdile tertip dilen yap~~tarz~ndan, bu sahada s~k~~bir iskân~n
oldu~u mânas~n~~ç~karmaktay~z. Bölme duvarlar~~ile geçitlerin üstlerini kapl~yan kemerler itinal~~bir i~cilikle meydana getirilmi~tir. Alt
kat~n bu kal~n duvarlar~n üst k~s~mlar~nda, oldukça a~~ r yap~lar~n
bulundu~u zannedilmektedir.
M- ile i~aretli k~s~mda, do~udan bat~ya uzanan ve büyük
k~tada ta~~bloklarla mozayik biçiminde dö~enmi~~kald~nn~l~~bir yol
parças~~bulunmu~tur. Yön bak~m~ ndan büyük hamam binasile
di~er kom~u ve ça~da~~olan yap~lara uygun dü~mekte ve do~udan
bat~ya do~ru hafif meyilli olarak kurulmu~~bulunmaktad~r. Dö~eme
ta~lar~, tu~la k~nklan ve iri kumla sertle~tirilmi~~bir toprak üzerine
yerle~tirilmi~tir. Küçük bir parças~~tarafim~zdan görülen bu kald~=11 yol, her bak~mdan Roma'll ça~~nda tan~d~~~m~z kald~r~ml~~yollar~n ayn~d~r 4.
Maliye Meslek Okulu (Atatürk K~z Enstitüsü) ön avlusunun bir
kenar~nda ve oldukça dar bir alanda görebilmek f~rsat~n~~buldu~umuz ve tam mânasile bir mahallenin çe~itli yap~lar~n~~ve sokaklar~n~~
ifade eden bu yerle~meyi, avlunun henüz tamamen ara~t~nlamayan
4

Francesco Pellati, Les Nouvelles decouvertes archeologiques en Italie.

2. Edition traduit par M. Ch. Berlin, s. 73 ve resimler.

314

MAHMUT AKOK

di~er k~s~mlar~na da te~mil edebilece~imiz gibi, avlu d~~~ nda kalan yol
ve di~er arsalar~n alt~ nda da bu mahallenin parçalar~n~n bulundu~unu
dü~ünebiliriz5. Netekim, ayn~~kaz~~s~ras~nda Güneye aç~lan yol ve dö~enen elektrik tesisat~~dolay~sile yap~lan kaz~larda bu sahan~n tamamen eski yap~lar~ n parçalarile kapl~~oldu~unu tesbit etmi~~bulunuyoruz. 1936 y~l~ndaki ara~t~rmalarda 6 bu mahallenin Çank~r~ kap~~
büyük hamam sahas~n~n bat~-güney alanlar~na yay~ld~~~~da görülmü~tür. A~a~~ da da yaz~lar~m~zda aç~kl~yaca~~m~z, veçhile So~ukkuyu
mevkiinde yapt~~~m~z ara~t~ rmalar, bu mahallenin bat~-güneye do~ru
uzay~p gitti~ini gösterecektir.
Küçük buluntular: Maliye Meslek Okulu (Atatürk K~z Enstitüsü)
avlusunda yap~lan kaz~larda yaln~z mimarl~k parçalar~n~n durumunu
ayd~nlatmak ve k~sa bir zamanda i~i ba~armak amac~~görüldü~ünden,
geni~~sahalar~~açmaktan ziyade, beliren duvar etrafinda darca hendekler yapmak suretile basit ve ara~t~rma yolu tutulmu~~oldu~undan,
elimize az miktarda küçük eser geçmi~se de, buldu~umuz mimarl~k
parçalar~n~~ ayd~nlatacak her çe~ it maddi kültür belgesine sahip bulunuyoruz. Bu kaz~~yerinde bulunan ve üzerlerinde durulma~a de~er
parçalar~n ba~l~calar~, pi~mi~~topraktan olan çanak-çömleklerle ya~~
kandili gibi ~eylerdir. Bulunan çanak-çömlekler aras~nda pek az say~da bütün kaplara rastlanm~~t~ r (Res. 12). Çanak-çömlekleri biçim
bak~m~ndan ba~l~ ca üç gurup içinde topl~yabiliriz;
— Küçük ve büyük boy testiler.
2 — Çömlek ve kaseler.
3 — Tabak ve çanaklar.
Destilerin ço~u k~rm~z~~ astarl~d~r. Çamurlar~~ince kalitede haz~ rlanm~~t~ r. Ele geçen örnekler aras~nda bir tanesinin d~~~yüzünde
ba~ka tonda ve yine k~rm~z~~renkli çizgi süsleri görülmü~tür, (Res. 12)
testi gurubu aras~ na koyabilece~imiz topraktan yap~lm~~~ ~i~elerde
vard~ r. Küçük testiler aras~nda a~~z kenarlar~~Alutacakh olanlar da
görülmü~ tür. Testilerin kuluplar~~ oluklu ve kabartmal~d~ r. Dipleri
bazen düz ise de bir çoklar~ nda yayvan kaideler ve halka dipler
görülür.
5 Kaz~~yerimizin pek yak~n~ nda ve yine Çank~r~~Caddesi üzerinde Bay Abdurrahman Güven taraf~ndan yapt~r~lan otel binas~~yerinde de yeniden ve dikkatle
durmaktay~z. buça~a ait baz~~duvarlar~ n burada da görüldü~ünü söyliyebiliriz.
6 Remzi O. Ar~ k, La Turquie Kemaliste s. 47-57.
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Çömlek ve kase çe~itleri çoklukla k~rm~z~~ renktedir. Baz~lar~n~n
d~~~yüzlerine ayr~ca k~rm~z~~ve koyu k~rm~z~~renkte astar sürülmü~tür.
Çömleklerin a~~zlar~~oldukça geni~, kenarlar~~d~~a do~ru ta~k~ncad~ r.
Kar~nlar~~yuvarlak ve dirsekli olan çe~itleri vard~r. Baz~~çömlekler
tamamen kulupsuz olduklar~~halde bir k~sm~n~n kulplar~~ ~erit biçimlidir. Bir k~s~ m çömleklerin çamurlar' kaba haz~rlanm~~~ise de, bir
k~sm~n~n ince ve süzülmü~~topraktan yap~ld~~~~görülmü~tür.
Kaselerle çörnleklerin dipleri çok defa düz ve geni~tir. Baz~lar~nda halka dipler de bulunur.
Tabak ve çanak n.evinden pek az parça bulunmu~ tur. Bu gurup
kaplar aras~ nda "Terrasigillata,, denilen örneklerin parçalar~~ da
görülür.
Maliye Meslek Okulu ön avlusunda rastlanan çanak-çömleklerin benzerleri, Ankara'm~z~ n büyük hamam harabesi aras~ nda bol
miktarda bulunmu~tur. Henüz geni~~ölçüde yay~m~~yap~lmam~~~ise de,
Müze koleksiyonlar~~aras~nda bunlar~~görüp bizimkilerle k~yaslamak
imkan~n~~bulduk. Benzeyi~lerdeki ayniyet bize ara~t~ rma yapt~~~m~z
yap~lar~n büyük hamam ile ça~da~~oldu~unu bütün aç~kl~~ile göstermektedir. Esasen Kurt Bittel'in 1932 de Çank~r~kap~~ höyü~ünden
toplay~p tarihlemi~~ oldu~u çanak çömleklerle de benzerli~imiz
vard~r 7.
Su halde, mimarl~ k karakterini de büyük hamam yap~s~na benzetti~imiz binalar aras~ndaki hayat~ n M. S. ikinci ve üçüncü yüzy~llarda geçti~ini kabul edebiliriz.
ÇANKIRI CADDES~N~N DO~USUNDA, NUREDD~ N ERSOY OTEL VE
MA~AZA B~NASI YER~NDE BULUNAN ~LKÇA~~~ZLER~~:

1947 y~l~~ ilkbahar~nda, Çank~r~~Caddesinin Çiçek soka~~na
dönen kö~esinde bir otel ve ma~aza binas~~kurmak için toprak kaz~lmas~~ s~ras~nda, da~~n~ k bir manzara gösteren baz~~ eski yap~~izleri
bulunm~ya ba~lam~~t~.
Çank~r~kap~~arkeoloji hafriyat~~alan~na pek yak~n olan bu yerde,
büyük harabe ile kom~u baz~~eski yap~~buluntular~~ümit edildi~inden,
evvelce soka~~n aç~lmas~~ s~ras~nda da hafriyat takip edilmi~~ve bir
tak~m duvar ve taban dö~ emeleri görülmü~tü. Otelin temel hafriyat~~
s~ras~ nda, Ankara Arkeoloji Müzesinin sa~lad~~~~ödenek ve yard~ mc~~
7

Kurt Bittel, AreMologischer Anzeiger, C. 47, S. 256, 259.
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elemanlarla, tarafim~zdan esash ara~t~rmalar yap~ld~ . Bu küçük sahada
umduklan~n~z~n üstünde ve Ankara'm~z~n yerle~me tarihi için önemli
mimarl~k buluntularile, bunlara paralel olabilecek küçük e~ya parçalar~~elimize geçti.
Ulus meydan~ndan D~~kap~ya (Y~ld~r~m Bayezit Meydan~) do~ru
uzanan geni~~asfalt yol, Çank~nkap~~ören yeri hizalannda 3 metreye
yak~n bir yarma yaparak geçmekte oldu~undan, bu kesitten Çank~r~~
kap~~höyü~ünün yerle~me ve kültür tabakalaruu incelemek her vakit
mümkündür. Yeni ara~t~rma yerimizin üstünde de cadde seviyesinden
oldukça yüksek bir kültür topra~~~bulunuyordu. Bugünkü tretuvar
hizasmdan 50 santim kadar yüksek olan topraklar, orta ça~dan sonraki
zamana ait kültür kat~m gösterirler. Alt tabakalar ise, Selçuklu Bizansl~~
diyebilece~imiz Ortaça~~kültür topra~~~ile Roma ve Frig olan
kültürleri temsil eder.
Mimarl~k buluntular~ : ~lk toprak düzeltmelerinden sonra dikkatimizi bu sahaya çevirdi~imizden, in~aat için yap~lan toprak kaz~lar~n'
sürekli kontrol alt~na alm~~t~k. Kurulacak binan~n bat~-güney kö~esinde, mevcut tratuvar seviyesinin biraz alt~nda baz~~önemli duvarlar~n görülmesi üzerine, arkeolojik de~erleri kaç~rmamak kasdile
bu k~s~mda taraf~m~zdan metotlu kaz~lara ba~lad~.
Saham~z~n tam ortas~nda ~ehir sur duvar~~kal~nt~s~~olmas~~muhtemel geni~~bir duvara rastlad~k (Res. "6, I 7). Kuzey-bat~dan, güneydo~uya uzanan bu duvar, 3,70 metre geni~likte olup, 2,60 metre ve
1,10 metre ölçülerindeyan yana iki ayr~~parçadan meydana geliyordu.
Asfalt yol alt~ndan geçerek direkli yol önünde de devam etti~ini
ve bu suretle 40 metreden fazla uzand~~~n~~ kaz~lanm~ zla tesbit ettik.
Bu duvar, yap~~ve malzemesi bak~m~ndan Ankara'm~zda gördü~ümüz
Ortaça~~kale duvarlar~n~n karakterini ta~~yordu. Duvarlar~n alt hizalannda büyük k~ tada ta~lar yerle~tirilmi~ti. Duvar örgüleri aras~nda
klasik ça~~yap~larmdan al~nm~~, yüzleri korni~li (silmeli) ve kabartmal~~ta~lardan parçalar görülüyordu. Ortaça~'a ait Ankara ~ehrinin
d~~~surlanndan bir parças~~oldu~unu kuvvetle söyliyebilece~imiz
bu duvar, tesbit etti~imiz plandan da anla~~ laca~~~üzere, daha alt
tabakalarda bulunan ve ~lkça~~yap~lar~ndan oldu~unu kaz~lanm~zla
ö~rendi~imiz baz~~binalar~n üstüne yerle~tirilmi~ti. Bu d~~~sur duvar~~
ile alakal~~topraklar içinde Selçuklu ve Bizansh olabilecek kültür
belgelerine de rastlad~k. Buna göre bu duvar~n ya~~n~~da bu ça~lar~n
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ya~ay~~ile bir tutmak zorunday~z. ~li~ik olarak sundu~umuz eski Ankara
~ehri haritas~nda da görülece~i üzere buldu~umuz duvar, haritan~ n ( )
numara ile i~aretli Çank~r~kap~s~~ile yo~un duvar aras~na dü~mektedir.
Hafriyat ve ara~t~rma saham~z~n ortas~na rastlayan bu geni~~sur duvar~n~n kuzey do~usunda bulunan alttaki bina parçalar~, sur duvar~ ndan
6 metre aç~kl~ kta ve ona paralel bir hizada, sureti mahsusada kesilmi~~
gibi bulunmu~tur. Yap~~bakiyelerinin d~~~ nda kalan bu sahay~~ana
toprak derinli~ine kadar takip etti~imiz zaman, kar~~~ k bir kültür
topra~~~ile dolu oldu~unu ve ba~ kaca bir yerle~ me izinin bulunmad~~~n~~gördük. Bu hal bize, ~ehrin d~~~yüzüne rastlayan k~ s~mda ve
sur duvar~n~n alt~~metre aç~~~ nda ilk müdafaa hatt~~olarak geni~ce
bir hende~in bulundu~unu hat~rlatt~ . Kale duvar~n~ n Ilkça~~yap~lar~~
üzerine oturtularak ve eski klasik ~ehirden bir k~sm~n~~d~~ar~da b~rakarak kurulmas~ ; Ortaça~~Ankara ~ehrinin daha küçük bir sahaya
s~k~~t~r~ld~~~~veyahut da iskan alanlar~n~n rnüdafaaya daha elveri~li
sahalara kayd~r~ld~~~n~~anlatmaktad~r.
Geni~~sur duvar~n~ n alt~ nda ve iki taraf~nda, yap~~özellikleri
ve kurulu~lar~~bak~m~ ndan birbirlerinden tamamen ayr~~ iki bina
manzumesine rastlanm~~t~ r, ilk olarak, kuzey-do~uda görülen ve
yan yana üç odas~~tesbit edilen bina gurubunun plan bak~m~ndan
inceleyecek olursak, gerek plan ve gerek yap~~hususlarile ~lkça~~n
Romal~~hakimiyeti içine koyabildi~imiz bir özel yap~~ile kar~~~kar~~ya bulundu~umuzu anlar~z.
Plân~m~z~ n (II) numarasile i~aretlenen k~sm~ , zemini sa~lam
bir blokaj üzerine dö~enmi~~Horasan harcile yap~lm~~t~r. Duvarlar~n
yüzleri siyah ve fresklidir. Bat~~duvar~na aç~lm~~~bir kap~~ile, taban~~
tu~la dö~ emeli bir kuma girildi~i gibi, güney duvar~na aç~lm~~~daha
geni~~bir kap~~ ile de (IV) numaral~~odaya girilmektedir.
(IV) numaral~~odan~n bir taraf~~ yar~ m daire planl~d~ r. Bu yuvarlak k~sm~ n zemin ile duvarlar~n~ n mermer plâklarla kapl~~oldu~unu tesbit ettik. Odan~n plan~~da muntazam dik dörtgen de~ildir.
Do~u duvar~~en dar ölçüde bir uzunluk gösterir. Zeminin bir k~sm~~
blokaj üzerine Horasan dö~eli oldu~u halde bir k~sm~, büyük Roma
hamam~ nda gördü~ümüz gibi, yuvarlak tu~lalarla yap~lm~~~sütunlar
üzerinde duran taban halindedir. Duvarlar~~ s~val~~ve fresklidir.
(VI) nurnarada gösterdi~imiz k~s~ mda dik dörtgen planl~~olmas~~
laz~mgelen bir ba~ka oda vard~ r. Bu odan~ n kap~s~~güney duvar~na
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rastlamaktad~r. Zemini Horasan dö~elidir. Duvarlar~~da kireç harçla
s~val~chr.
Sur duvar~n~n do~usuna rastlayan ve alt tabakada bulunan bu
yapnun. do~u tarafinda ba~ka bölmelerinin oldu~unu, bu kuma do~ru
uzanan duvar aç~lar~ndan anlamaktay~z, baz~~odalar~n s~cak hava
menfezlerinin de bu cihete do~ru aç~ld~~~n~~görmü~~bulunuyoruz.
Bu odalar kaleye hendek açmak bahanesile ortadan kald~nlm~~lard~r.
(IX) ile i~aret edilen k~s~mda ve sur duvarile ya~~t görülebilecek
bir seviyede baz~~duvar parçalar~~da görülmü~tür. Bunun mahiyetini
gere~i gibi aydmlatmak mümkün olamam~~t~r.
Geni~~sur duvar~n~n bat~s~nda ve (V) numara ile i~aret etti~imiz
yap~dan bir odan~n kö~esi görülmü~ tür. Bu odada kuzeye aç~lan bir
kap~~yeri de tesbit edilmi~tir. In~aat özelliklerile sur duvar~n~n do~usunda bulunan binalara uymaktad~r. Içinde bulunan di~er maddi kültür belgelerine göre, bunun da onlarla ça~da~~oldu~u anla~~lmaktad~r.
Duvarlar~~muntazam örgülü ise de harç olarak çamur kullan~lm~~t~r.
Ankarada'ki arkeolojik ara~t~rmalar güzel bir tesadüf eseri olarak
bu defa görülen, Ilkça~~özel yap~larmdan birinin yap~~hususiyetlerinden bahsetme~i yerinde buluyoruz. Bu suretle, onu bu karakterile
di~er ça~da~~yap~lara da ba~lam~~~olaca~~= gibi, biz Ankara'm~z~n
daha birçok örneklerini görebilece~imiz bu ça~~özel yap~lar~n'
~imdiden tan~tm~~~da bul~maca~~z. Bulundu~umuz tabakan~n yap~c~hk özelliklerini anlatabilmek için a~a~~da bölümler üzerinde durmak lâz~md~r:
— Duvar tekni~i ve malzemesi
2 - Zemin dö~emeleri ve ~s~ tma tertibat~~
3 — S~va, fresk ve mermer kaplamalar.
Duvar tekni~i ve malzemesi: Sur duvar~n~n do~usundaki yap~da,
ta~~duvarlar temelden sonra 70 santim kadar yükselmekte ve orta
boy yap~~ta~ile ve kireç harçla örülmü~~bulunmaktad~r. Kap~~kenar
sögelerile duvarlar~n 70 santimden sonraki k~s~mlannm ince, yass~~
tu~lalarla örüldü~ünü ve ku~akland~~~m gördük. IV numaral~~
odan~n yuvarlak plânh k~sm~n~n duvar~~da tu~lalarla örülmü~tü.
IV ve VI numaral~~odalar~n do~u k~s~m duvarlanndaki menfez kenar
ve kemerlerinin tu~lalarla yap~ld~~~~görülmü~tü (Res. 20, 21). Bu binan~n d~var örgülerinde ve kö~e ba~lamalannda intizamh bir i~cilik
mü,ahede ediliyor ve duvarlar 90 santime yak~n geni~lik gösteriyordu.
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Duvar örgüleri aras~nda itina ile haz~rlanm~~~beyaz renkte bir kireç
harç bulunuyordu.
Zemin dö~emeleri ve ~s~tma tertibat~ : Plân~m~z~n II, IV, ve VI numarai~~odalar~n~n Horasan harcile dö~eli oldu~unu yukar~da yazm~~t~k. Bu Horasan dö~ emeler her tarafta —yaln~z IV numaral~~odan~n
bir k~s~m taban~~hariç— ta~~blokaj üzerine oturtulmu~tur. Horasan
harc~n içinde bol miktarda çanak çömlek parçalar~~bulunmakta ve
bir nevi çanak k~r~klarile muzayik dö~eme yap~lm~~~olmaktad~r. Dö~emelerin üst yüzleri perdahl~d~r.
IV numaral~~odan~n yuvarlak planl~~k~sm~n~n zeminini mermer
kapl~~olarak bulduk. Bu zemin, oda dö~emesinden 15 santim kadar
yüksekçe bir sed te~kil ediyordu.
IV numaral~~ odan~n do~u k~sm~nda 8 adet yuvarlak tu~lalarla
örülmü~~ayaklara oturtulmu~~bir taban görülüyordu. Ayaklar üstüne
kal~n ve geni~~tu~la plâklar konup üzerlerine de horasan harç dö~eruni~ti. Bu suretle taban~ n bir k~sm~n alt~~bo~~b~rak~larak do~u k~sm~ndan
gelen s~cak hava ile ~s~n~lmakta idis. Ankara'm~zda özel bir yap~da
bu çe~it ~s~tma tertibat~~ilk defa görülmektedir. Bütün in~a özelliklerile bu ~s~tma tertibat~~büyük hamam binas~n~n bu nevi tesislerine
benzedi~i gibi a~a~~da aç~kl~yaca~~m~z, küçük Roma hamam~n~n
~s~tma tertibat~ na da benzemektedir. IV numaral~~ oda ~s~tma bak~m~ndan bu yap~n~ n en geride bulunan bir k~sm~d~r. Ve daha çok
s~cak olmas~~ laz~m gelen taraflar~n do~u cihetindeki bölmeler ve
odalar olmas~n~~icabetmektedir. Ankara'm~z~n iklim ~artlar~na uygun ~s~ tma tertipli en eski özel bir yap~s~n~~bu kaz~, bize ilk defa olarak
kazand~rm~~~bulunmaktad~r.
S~va, fresk ve mermer kaplamatar : Muntazam örülmü~~duvar yüzlerine evvela irice kumlu bir kaba s~va yap~ld~ktan sonra bu s~valann
pürüzlü b~rak~lan d~~~yüzleri üzerine 2.5 santim kal~nl~ k gösteren
ince samanla kar~~t~r~lm~~~ bir çamur harç s~vanm~~t~r. Bunun da
üstüne 1,5 santim kal~nl~k da kumlu kireç s~va yap~lm~~~ve en üstüne
de 3 milimetre tutan kal~nl~ kta ince ve k~t~kl~~fresklerin alt~~haz~rlanm~~t~r. Fresklerden ancak 6o santim tutan ve duvarlar~n tabana
8 Dördüncü Türk Tarih Kongresine sundu~um Ankara'daki ara~t~rmalar~m~ z~~
özetliyen tebli~imde bu hususta dü~üncelerimizi ileri sürdü~ümüz zaman de~erli
Profesör Arif Müfit Mansel bu gibi s~cak hava tesislerinin Cermanya'daki Romal~~
yap~larda bulundu~una i~aret etmi~lerdir.
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yak~ n (Lambri) diyebilece~imiz k~s~ mlar görülmü~ tür. Bunlardan II.
numaral~~odada bulunanlar ye~il somaki taklidi, IV numaral~~odada
onlardan beyaz ve boz mermer taklidi yap~lm~~lard~ r. Bunlar~n üst
tarafla~ rmda geometrik süsler görüldü~ü gibi, daha üst k~s~mlarda
insan ve hayvan tasvirlerinin bulundu~unu dü~ ünebiliriz.
Kaz~lan= s~ras~ nda ve bilhassa do~udaki odalar içinde çe~itli
ölçülerde kaplama i~ine yarar mermer parçalar~na rastlanm~~t~ r.
IV numaral~~odan~n yuvarlak k~sm~~zemininde ve duvarlar~nda bu
kaplamalan yerinde tesbit ettik. Merrnerler aras~ nda üzerleri silmeli,
kabartmal~~ve yaz~l~~Plastr ba~l~ klarile, süslü kaplamalara da raslad~k.
Bilhassa mermer parçalar~~büyük hamam harabesinde bulunan
kaplaxnalara tamamen benzemektedir. Bu cihetten de üzerinde durdu~umuz yap~n~n hamam binasile ça~da~~oldu~u anla~~ lmaktad~r.
Küçük buluntular: Çank~r~~caddesinin do~usundaki kaz~~yerinde
çe~itli küçük buluntular da ele geçmi~tir. Bunlar~~ba~l~ca üç gurupta
tophyabiliriz.
— Pi~mi~~toprak eserler
2 — Kemik ve cam eserler
3 — Mermer kaplama parçalar~.
Bunlardan ba~ ka 250 kadar sikke de bulunmu~ tur. Bu sikkelerin
temizlenmesi ile raporlar' henüz tanzim edilmedi~inden mahiyetleri
hakk~nda kesin bir ~ey söylemek ~imdilik mümkün de~ildir. Yaln~z
görebildiklerimiz aras~nda di~er belgelerin söylediklerini de~i~tirecek
durum yoktur.
Pi~mi~~toprak eserler aras~~ nda ve derin tabakalarda Frig ça~~n"
karakterliyen çanak çömlek parçalar~na rastlanm~~ t~ r. Bu gurup
seramiye benzerler, Ankara'm~z~ n Ogüst mâbedi derin tabakalannda,
büyük Roma hamamm~n alt seviyesinde ve An~ t-Kabir Frig tümülüslerinde bulunmu~tur 9. Bizim bu kaz~~yerinde buldu~umuz parçalar~n ço~u gri renkli kaplara aittir. Çok renkli frig çanak-çömle~inden ancak iki parça ele geçirmi~~bulunuyoruz.
Frig kaplar~~biçim bak~m~ ndan tabak, kâse ve kavanoz gibi tan~yabildi~imiz ~ ekillerdir. Bu kaplar~ n kenar profilleri itina ile çarktan ç~km~~ t~ r. Tabaklarda sade profiller, kâse ve kavanozlarda d~~a
do~ru ta~k~n kenarlar görülür. Dipler düz ve halka ~eklindedir. Ku9

Belleten tg, S. 263; Belleten 41, s. 4-85.
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luplar~n da çe~itli biçimleri vard~r. Frig ça~~~kaplar~n~n çamurlar~~
iyi ve ince haz~ rlanm~~t~r. Büyük kaplar~n çamurunda bir miktar
kum görülüyorsa da d~~~yüzleri ayr~ca ince kille perdahlanm~~t~r.
Pi~mi~~topraktan eserler aras~nda Roma ça~~na girenleri, ~ekil
bak~m~ndan 5 gurup içinde toplamak mümkündür.
— Testiler, çömlekler
Kaseler ve tabaklar
Terrasigillata parçalar~~
At figürinleri
Ya~~kandilleri.
Testi ve çö~nleklerin ço~u k~rm~z~~renklidir. Bir k~sm~~ da yine
k~rm~z~~renkte astarlanm~~t~r. Baz~~küçük testilerin a~~zlar~nda kolay
ak~tm~ya mahsus ç~k~nt~lar vard~r. Bu kaplar~n kuluplar~~ince oluklu
zarif yap~dad~ r. Baz~~ kavanoz ve testilerin dipleri düz ve halka biçimindedir. D~~~yüzleri oyma yaz~larla süslenmi~~kap parçalar~~da
gördük. Çömleklerle kavanoz parçalar~n~n aras~nda kal~n kesitli
olanlara da rastlad~k. Bunlar ekseriyetle büyük ölçüde kaplara ait
parçalard~.
Kase ve tabaklar çok defa k~ rm~z~~renktedirler. Büyük bir k~sm~~
ayr~ca koyu k~rm~z~~ve kahve rengi astarhd~r. Bu kaplar~n çamurlar~~
ince ve süzülmü~~nevindendir. Çarklama i~i de itina ile yap~lm~~t~r.
Pi~mi~~toprak kaplar aras~nda kase ve kavanoz kapa~~~olabilecek
parçalara da rastlad~k. Bunlar da bu ça~~n kap kaça~~~derecesinde
dikkatle yap~lm~~~idiler.
Terrasgillata parçalar~. Bu kaz~n~n bol ve dikkati çeken guruptur. Bu parçalar ekseriyetle, geni~~kenarl~~tabak, toprak tepsi ve
küçük boy kaselere aittir. Üzerlerindeki kabartma süsler aras~nda
geometrik ~ekilde olanlar bulundu~u gibi, Bitgi, bal~k ve hayvan
tasvirleri de görülür.
Pi~mi~~toprak at figürinlerinden de birkaç parça bulunmu~tur.
Bunlara benzer figürinler de Ankara'm~z~n büyük Roma hamam~~
harabesinde çok say~da bulunmu~tur 10 Bu at heykelciklerinin çamurlar~~fazlasile ince kalitedir. Hayvan anatomisile ko~ umlar fazla
~ematik bir ~ekilde gösterilmi~tir.
1°

Belleten 19, Lev. LXXXIII.
Belleten. C. XIX 21
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Kaz~~ alan~m~zda çe~itli ~ekil gösteren topraktan yap~lm~~~ya~~
kandillerine de rastlan~l~rtu~t~r. Bunlardan üst tabakalardan bulunan
ve Selçuklu olmas~~laz~mgelen üzeri ye~il s~rl~~olandan gayr~s~, k~rm~z~~renktedir. Bir k~s~mda k~rm~z~~veya kahve rengi astarl~d~r.
Res. 31 de ~ , 2 ve 4 No. ile gösterilen kandil ve parçalar~, British Museum katalo~unu, Romal~~ça~~n~n M. S. üçncü yüzy~l örnekleri aras~nda benzerler ~l
Kemik eserler günün ya~ay~~~ na uygun, delikli ve toplu süs i~nelerile, çuvald~z ve biz ve dü~me gibi e~yalara ait parçalard~r. Bu
neviden kemik parçalar~na büyük hamam ve çevresinde de rastlan~lm~~t~r 12 .
Cam kaplara ait baz~~ k~r~k parçalar bu kaz~~yerinde de görülmü~tür. Bunlar ekseriyetle ~i~e a~~zlar~ , kâse ve kavanoz dip ve kenarlar~d~r.
Sur duvar~n~n üzerine oturtuldu~u yap~lar bütün in~a özellikleri
ve içinde bulunmu~~olan kültür malzemelerine göre, bu çevrede
tan~d~~~m~z büyük hamam binas~~ve Maliye Meslek Okulu (Atatürk
K~z Enstitüsü) ön avlusundaki yap~lara uy~naktad~r. Bu gerçeklerin
bize anlatt~klar~na göre, bu yerle~ me izlerinin M. S. ikinci veya
üçüncü yüzy~llara ait olmas~n~~icabettirmektedir. ileride sikkeler
üzerinden alaca~~m~z sonuç bu iskân alan~~içinde geçen hayat~n
nekadar sürdü~ünü bize gösterecektir.
SO~UKKUYUDA GÖRÜLEN YERLE~ME VE ARKEOLOJI BULUNTULARI

Ankara'n~n So~ukkuyu mevkiinde 1946 y~l~~sonbaharmda yeni
bir askeri cezaevi binas~~kurmak için toprak hafriyat~~ yap~l~rken,
baz~~eski yap~~izlerinin bulundu~u arkeoloji müzesince haber al~nm~~t~. Yerinde ve çok hassas bir ilgi ile bu i~~takip edilerek durum
Maarif Vekaleti Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~üne bildirilmi~ti. Bulunan eserlerin ayd~nlat~ lmas~~için, gereken ödenek
Türk Tarih Kurumu taraf~ndan verilerek bu i~in Kurum ad~na yap~lmas~~kararla~m~~~ve hafriyat kurulacak binan~n temel kaz~larile
birlik yürütülerek k~sa bir zamanda ikmal edilmi~ti.
Belleten, 19, Lev. LXXXII.
Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum — London 194.
12 Belleten 19, Lev. XXXIII.
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Ara~t~rma alan~n~n ~ehir içindeki mevkii :
Yaz~lanm~z ba~~nda ek olarak sundu~umuz haritan~n incelenmesile de anla~~laca~~~veçhile ara~t~ rma yap~lan saha, Çank~r~~
Caddesinin bat~s~nda ve Ankara ~ehri ~mar Müdürlü~ünce tanzim
edilmi~~bulunan haritan~n 1317 numaral~~ adas~na rastlamaktad~ r.
Çank~ r~~ Caddesinin ba~lad~~~~Ulus meydan~ ndan itibaren büyük
hamam harabesini geçinciye kadar bu yolun bat~s~~bir ören manzaras~n~~göstermektedir. Büyük Millet Meclisi arka yüzü, bütün So~ukkuyu sahas~ , eski ve yeni askeri ceza evlerinin bulunduklar~~yerler
ve tamir atölyelerile, odun kömür depolar~n~n kaplad~~~~sahalar hep
bu manzaladad~ r. Bizim bu defa incelemelerimize sahne olan k~s~m
da bu bahsetti~imiz alan~n merkezini te~kil etmektedir.
Yeni cezaevi yerindeki ara~t~ rrnalanm~z, zaman ve mevsimin
darl~~~ndan in~aat yap~lacak yerlerin hudutlanndan d~~ar~ya ç~kar~lamam~~t~ r. E~er imkan olup da bu sahan~ n çevresi ara~t~r~labilse
idi, daha önemli ve konumuzu ayd~ nlatacak buluntularla kar~~ la~aca~~m~z süphesizdi. Biz bu yeni kaz~~yerinde bulduklar~m~z~~ bu alan~n yak~n~nda ve daha evvel yap~lan ara~t~rma yerlerile birle~tirerek,
Ankara'm~z~n ilk ça~lardaki iskân plan~ m bir derece daha ayd~nlatm~~~oluyoruz. Bir taraftan da yeni yeni ve önemli buluntular~n ele
geçmesi ihtimal olan sahalar~~ da i~aret etmi~~bulunuyoruz (Res. 2).
So~ukkuyu kaz~~yerinde görülen mimarl~k izleri:
Yeni kaz~~ ve ara~t~ rma yerinde ba~l~ca iki k~s~m mimarl~k özelliklerine rastlam~~~bulunuyoruz.
~~— Özel yap~~ parçalar~,
2 - Küçük bir hamam binas~.
Kaz~lar~m~z~ n yeni kurulacak binan~n vaziyet plan~na uygun
olan toprak hafriyatile birlikte yürütüldü~ünü evvelce yazm~~t~k.
~üphe yok ki buluntular~~bu ölçüler tahdit etmi~~oldu~undan,
ancak bu sahaya rastlayan eserleri görüp tan~mak mümkün olmu~tur.
(Res. 32). Kaz~~alan~n~n do~u-bat~~istikametinde uzanan sahas~nda,
bölmeler ~eklinde kar~~m~za birtak~m yap~~guruplar~~ ç~km~~t~r. Planlar~n tetkiki sonucunda bu duvarlar~ n ayr~~ayr~~ve iki eve ait olduklar~n~~anlad~k. Do~udaki yap~~az daha yüksek bir seviyede kurulmu~,
bat~ daki ise daha derince bir seviyede görülmekte idi. Plân~m~z~n
13 numarasile i~aret edilen k~sm~ nda da özel bir yap~n~n baz~~parçalar~~ bulunmu~tur.
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Kaz~~sahas~nda görülen yap~lar~n durumu, bu k~sm~n s~k~~~k bir
tarzda iskan~n bulundu~una i~aret ediyorsa da, istikamet bak~m~ndan
birbirlerini tutmalar~~intizaml~~bir yerle~menin yap~ld~~~n~~da anlatmaktad~r. Özel yap~larda temel ve k~smen üst duvarlar~n tamamen
kâgir ve kireç harçli oldu~unu gördük. Yap~larda muntazam tu~la
hat~llar bulundu~u gibi, kullan~lm~~~olan ta~lar da oldukça itinal~~
haz~rlanm~~lard~ . Duvarlar~n 70-8o santim geni~likte olduklar~n~~
gördük. Plân~m~z~n 15, 17 numaral~~bölmelerinde, kenarlar~~ tu~la
ile örülmü~~pencere bo~luklar~na rastlanm~~t~r. Odalar~n içleri ve
baz~~duvarlar~n d~~~yüzleri, kumlu kireç ve Horasan harcile s~val~~
olarak bulunmu~tur.
Küçük Roma hamam~~binas~ :
So~ukkuyu kaz~s~n~n en önemli mimarl~ k buluntusu hamam binas~d~r. Bu bina plan ve yap~~ teknik özelli~ile Ankaram~z için orijinal bir örnektir (Res. 33). Hafriyat esnas~nda hamam plan~n~n bir
k~sm~n~~bulmak mümkün olmu~~ve buna göre takip edilen izlerle
di~er k~s~mlar~~tamamlamak yolile bütün bir plan elde edilmi~tir.
Hafriyat s~ ras~nda harabenin, bodrum kat~~demek olan cehennemlikleri, servis k~s~mlar~, bir külhan~~ ile, bir k~s~m so~ukluk yerine rastlan~lm~~t~r.
Plan~m~ z' inceliyecek olursak, binan~n do~u k~sm~na rastlayan
yerinde küçük bir holle içli ve d~~l~~iki kap~l~~bir giri~~yeri bulunmaktad~r. Kap~lardan geçildikten sonra, do~u ve bat~~istikametinde uzanan ve dik dörtgen planl~~bir salonla kar~~la~~l~r. Bu salonun dö~emesi
sa~lam blokaj üzerine kal~n bir horasan tabakasile yap~lm~~t~ r. Kenarlar~nda üzerleri mermer kapl~~ oldu~u anla~~ lan alçak sedirler
bulunmaktad~r. Bu salonun duvarlar~n~n da mermer kapl~~ oldu~u
izlerinden anla~~lmaktad~r.
Buradan tek bir kap~~ ile hamam k~sm~na girilir. Hamamdan
kar~~m~za ilk ç~kan k~s~m, ufak tipte bir geçit holüdür. Bu yerin
kap~~ kar~~s~na gelen k~sm~~ yar~m daire plânl~d~r. Taban dö~emesi
alttan tu~la ayaklar üzerinde oldu~undan bu k~sm~n bir dereceye
kadar ~s~t~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Bu küçük geçit holünden iki kap~~ile
sa~~ve solda s~cak k~s~mlara girilir. Burada yine dik dörtken biçiminde
plan gösteren bir k~s~m ile kar~~la~~l~r. Buradan da büyük kemerli
geçitlerle en s~cak y~kanma yerlerine ula~~l~r. Hamam~n en s~cak
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k~sm~, iki yar~m yuvarlak ve bir dik dörtkenden meydana gelen salip
~ekilde plândad~r.
Hamam~n izah etti~imiz bu te~kilât~ndan ba~ka, en s~cak y~kanma
yerinin güneyinde külhan k~s~mlar~, servis i~lerini kolaylayan, yan
ve arka avlular, su depolar~na ula~an geçitler bulunmaktad~r. Hafriyat s~ras~nda kesin tesbit edilen lusimlar sundu~umuz planda tarama
çizgilerle doldurulmu~tur. Takip etti~imiz kesin uçlar~ n delâleti ile
elde bulunan plan, tam mân.asile bir sirnetrik esasa uygunlu~u mü~ahede edildi~inden, hamam~n tam plan~n~~yapmak cesaretini göstermi~~bulunuyoruz. Bu küçük hamam binas~n~-di~er büyük Roma
hamam' hafriyat~nda çal~~m~~~olman~ n verdi~i cesaretle- resim yolile
tamaml~yarak bilim alemine sunmay~~yerinde bir i~~bulduk ve bu
maksatla da biri binan~n plan durumu, di~eri genel heyetini gösterir
iki resim haz~ rlad~k. Bu suretle yaz~lar~m~zla anlat~lmas~~uzun olacak
hususlar~~ k~saca ifadeye çal~~t~k.
Hamam binas~n~n yap~~tekni~i:
Zemin kat~~seviyesinde duvarlar~n kal~nl~~~~8o santimden a~a~~~
de~ildir. Binan~n temel duvarlar~~cehennemlik zeminden itibaren
2,5 metre daha derinli~e inmekte oldu~undan bu binan~n 4 metreye
yak~n yükseklikte baz~~ duvarlar~n~~görmü~~bulunuyoruz.
Duvarlar oldukça muntazam ta~larla ve kireçli harçlarla, itinali
bir ~ekilde örülmü~tür. Duvar k~s~mlar~ nda ve bilhassa üst seviyelerde
4 s~ra tu~la ile örülmü~~Hat~llar bulunmaktad~r.
Binan~n yuvarlak planl~~olan duvarlar~, tamamen tu~la ile örülmü~lerdir. Hamam~n s~cak k~s~mlar~ ndaki taban dö~emeleri yuvarlak
kal~nca tu~lalarla örülmü~~ayaklar üzerine basmaktad~ r. Bu sütuncuklar iki katl~~ ta~larla yap~lm~~~blokaj üzerine dö~enmi~~horasan
harca basmaktad~r. Tabanlar~ n duvar diplerindeki mesnetleri daha
ziyade dört kö~e tu~la ile yap~lm~~~ayaklard~r. Bu tu~la direkler üzerine kal~n ve geni~~tu~la plak konulduktan sonra kal~n bir horasan
harç tabakas~~zemin dö~emelerini has~ l eder. Tabanlar~~ ta~~yan sütunlar~n boylar~n~n 120 santim oldu~u görülmü~tür.
Hamam harabesinde bulunan çe~itli mermer plâklara bakarak
salon dö~emelerile bir k~s~ m duvarlar~n bu madde ile kapl~~oldu~unu
tahmin etmek güç de~ildir. Kaplama merrnerleri aras~nda beyaz,
boz ve siyah renkte olanlar da bulunmu~tur.
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Hamam harabesinin oldukça sa~lam olarak ele geçen k~sm~~
külhan yeridir. Buran~n üstü 3,5 metre çap~nda ve tu~lalarla örülmü~~bir tonozla örtülüdür. Tonozun tam ortas~nda ~~'o santim geni~likteki ayaklara basan takviye kemeri bulundu~u gibi, duvar dipleri
de yanlar~ndan ayr~ ca kaplama duvarlarla takviye edilerek tonozun
yanlar~~ ~akuli hale konulmu~tur. Bu ~ekilde mukavemetli olmas~~
dü~ ünülen bu yerin üstüne, munzam birtak~m a~~rl~klar~n gelmesi
dü~ünülmü~~olmal~d~ r. Belki de bu sahan~n üstünde su hazinesi
bulunmakta idi. Netekim, külhan~n do~usunda birtak~m geçitler
ve bo~ luklar görülüyor ki bunlar, herhalde su depolarm~~idare ve
kontrol i~ine yar~yan k~s~mlard~ r.
Hamamda kullan~lan yap~~malzemesi ve
:
Hamam~n duvar yap~s~ na kullan~lan ta~~malzeme Ankara'da
bulunan yap~~ ta~~~nevidir. Bu ta~lardan temel k~s~mlar~nda irileri
ve üst k~s~ mlarda ise orta boy ve düzgün olanlar~~kullan~lm~~t~r.
Kap~~ kenar sökeleri ile yuvarlak duvarlar tu~la ile örülmü~tür. Bu
tu~lalar iki tip olarak görülür. Bir k~sm~~3,5 x 45 x 42 santim ölçüde
olup duvar ve Hat~ l örgülerile taban mesnetlerinde kullan~lm~~t~r.
Di~er bir k~sm~~da 3 x 28 x 40 santim ölçüsünde ve ortalar~nda birer
ufak delik bulunanlard~ r. Bunlarla da tonozlar örülmü~tür. Üzerlerindeki delikler kireç harc~~birbirine ba~lamaya yararlar. Baz~~küçük
kemer örgülerinin, normal tu~lalar~n k~r~lmasile de yap~ld~~~~gürülmü~tür.
Duvar örgülerinde kullan~ lan harç, normal kumla kireçten
yap~lm~~~ve beyaz renktedir.
Altlar~~ dolu ve bo~~taban dö~ emeleri, horasan denilen harçla
yap~lm~~t~ r. Bu da iki nevidir. Baz~~ k~s~ mlarda en alt tabakada tu~la
parçalar~~ irice olan bir harç bulundu~u gibi, mermer dö~emelere
yak~ n olan üst seviyelerde daha ince taneli olan bir nevi harç görülmektedir.
Duvarlar~ n yüzleri ilk defa ince kumlu bir harçla düzenlenmi~~
ve scnradan kal~ n bir tabaka halinde bir s~ va ile kaplanm~~t~r.
Kaz~lar s~ras~ nda bulunan kaplama i~ine yar~yacak mermer
parçalar~~ çe~itli kal~ nlik göstermektedir. Bunlar~ n kal~n k~s~mlar~=
taban dö~ emesi ve ince olanlar~ n da duvar kaplamas~~olmas~~ pek
tabiidir.
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Kaz~~topra~~~tabakalar~~ aras~nda çat~~üzerlerine kaplanacak
kiremitlere de rastlan~lm~~t~r. Bunlar~n bir k~sm~~ kenarlar~~ k~vr~k
geni~~plâklar olup, di~er bir nevide yar~ m daire kesitli uzun kiremitlerdir.
Harabenin içinde baz~~kanallarla sular~ n girip ç~kmas~na yar~yacak pi~mi~~topraktan yap~lm~~~künkler de görülmü~tür.
So~ukkuyu mevkiinde bulunan bu küçük hamam binas~~gerek
plan ve gerek yap~~karakterile, Çank~ r~kap~~ ören yerinde bulunan
büyük Roma ça~~~hamam binas~ na uy-maktad~ r. Burada büyük hamamda oldu~u kadar itinal~~ bir malzeme kullan~lmam~~~ve i~cilikde
de baz~~ihmaller göze çarpmaktad~ r. Bu hal yeni bulunan hamam
binas~n~n çok küçük bir eser olmasile aç~ klanabilir.
Inceleme konumuz olan bu küçük hamam binas~~plan özelli~i
bak~m~ndan Romal~~ ça~~~hamamlar~ndaki k~s~m ve te~kilat~~ihtiva
etmektedir 13 . Sunmu~~oldu~umuz planda (Res. 32) 3. numara ile
gösterilen yer Frigidarium hizmeti görecek durumdad~ r. 5, 6 numara
ile i~aret edilen yerler ise, külhan k~sm~ ndan uzakça olmas~~ve müsait
bölmeli k~s~mlar~~göstermesile, Tepidarium denilen ~l~k lus~mlar
oldu~u gibi, 7 numara ile gösterilen en s~ cak yerden de, Caldarium'u
te~kil ederler.
Buldu~umuz yeni hamam binas~n~~ her husustaki benzerliklerile
büyük hamam yap~sma ba~l~ yabilmekteyiz. A~a~~da aç~kl~ yaca~~m~z
ba~ ka küçük kültür buluntularile de bu benzerlik tekrar görülecektir.
Buna göre, küçük hamam binas~n~~büyük Romal~~hamam~~ile ça~da~~
bir yap~~olarak kabul etmek istiyoruz. Elimize geçen baz~~ kültür
belgeleri aras~nda Bizansl~~ ça~~~temsil eden parçalar olmas~ndan
ve hamam binas~nda da zamanla yap~lm~~~tamire ve takviye izleri
tesbit edilmi~~bulunmas~ndan, Roma ça~~ nda kurulmu~~olan bu yap~n~n Bizansl~~devrinde de ya~ad~~~n~~ anl~yoruz.
Küçük Buluntular: So~ukkuyu kaz~~yerinde çok çe~ it gösteren
maddi kültür e~yas~na rastlan~lm~~~ise de üzerlerinde durulmaya
de~er parçalar, pi~mi~~toprak ve cam eserlerdir. Pi~mi~~toprak parçalar~~ da ~ekil bak~m~ndan 3 gurupta topl~yabiliriz.
IS Dr. Krenker, E. Knigker, H. Lehmann und H. Wachtler, Die Trierer Kaiserthermen, Abtheilung I. Ausgrabungbericht und grundsatzliche Untersuchungen
Römischer Thermen 1929.
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— Küçük testi ve kavanozlar
Büyük tabak ve taslar (Kaseler)
3 — Kandiller.
Pi~mi~~toprak eser aras~nda yap~da kullan~ lan ve havaland~rma i~ine yarad~~~n~~tahmin etti~imiz künklerle, at figürinleri
vard~r.
2 -

Küçük testi ve kavanozlar ~ekil bak~m~ndan fazla çe~itlidir. ~nce
yap~da haz~rlanm~~~çamurla, itinal~~bir i~ çilik göstermektedir. Bir k~sm~n~ n üzerlerinde ayr~ca sürülmü~~kil astarlar vard~r. Bu kaplar genel
olarak k~rm~ z~~renktedirler. Kuluplar~~sade, oluklu ve ~erit biimindedir. Dipleri düz oldu~u gibi, halka ~eklinde olanlar~~da vard~ r.
Yüksek kaideli bir testi de görülmü~ tür. Küçük testiler gurubu aras~nda görebilece~imiz ve küçük toprak ~i~e de diyebilece~imiz kaplar
çok say~ da bulunmu~ tur. Bunlar~ n hamamda kullan~lan kokulu
ya~lar' veya de~erli esanslar~~ ta~~d~~~n~~zannediyoruz. Bu küçük
kaplar~ n sa~lamca kapanabilecek a~~zlar~~ ve küçük birer kuluplar~~ vard~ r.
Büyük tabak ve taslar, genel olarak kal~n kesitli kaplard~r. A~~z
kenarlar~~fazla ç~k~nt~ h ve cesurca haz~rlanm~~t~ r. Renkleri k~rm~z~~
ve koyu k~rm~z~d~r. Bir k~sm~~da astarl~~ise de bir çoklar~~tabii çamuru
rengini muhafaza etmektedir. Tabak ve kaseler de iyi haz~rlanm~~~
bir çamur kullan~lm~~t~r.
Pi~mi~~topraktan yap~lm~~, çe~ itli tip gösteren kandil parçalar~na
rastlam~~~isek de ender bir örnek olarak ayakl~~bir kandil de bu hafriyatta ele geçmi~ tir (Res. 46). Resimlerini sundu~urnuz kandil parçalar~~aras~nda Bizansl~~olan örnekler de görülür.
Cam e~ya; küçük hamam harabesin.de çe~itli tip gösteren toprak
kap kaçakla birlikte camdan yap~lm~~~kaplar~n parçalar~na da rastlanm~~t~r. ~ekil bak~m~ndan kar~nl~~ve tüp biçiminde ~i~elerle, geni~~
ayakl~~kadehlerin kaideleri bulunmu~ tur. Bu cam e~yan~n büyük bir
k~sm~~renksiz ise de içlerinde koyu mavi renkte olan~~da vard~r.
So~ukkuyu hafriyat~n~~buraya kurulacak binan~n temel kaz~larile birlikte yürünmek ve muayyen derinlikten daha a~a~~~tabakalara
inn-~err~ek dolay~ sile bu tabakalar içinde bulunmas~~ gerekli kültür
belgelerine bugün için rastlanamam~~t~r. ~öyle bir tesadüf olarak
bu kaz~~yerinde Frig ça~~na delâlet eden çanak parçalar~~da bulduk.
Gelecek zamanlarda geni~li~ine ve derinli~ine bu sahada hafriyata
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devam edilecek olursa 14 bugün ~ üpheli durumda bulunan hususlar
da ayd~nlanaca~~~gibi Ankara'm~z~ n bu bölgesindeki Ilkça~~yerle~mesinin kesin ~ekli belli olacakt~r.
So~ukkuyu ara~t~ rmalar~m~ zda görülen mimarl~ k varl~klar~~ ve
bulunan küçük maddi kültür belgeleri her bak~mdan yukar~da aç~klad~~~m~z iki kaz~~yerinde bulunanlara oldu~u gibi, büyük Roma
hamam~~kaz~s~ nda bulunanlara da benzemekte ve netice olarak, Çank~r~kap~s~~höyü~üne ba~lamnaktad~r. ~u halde, So~ukkuyu kaz~s~nda
üzerinde durmak in~ kân~n~~buldu~umuz özel yap~ lana, küçük hamam
binas~~M. S. 2. veya 3. yüz y~lda ba~lam~~~ve Bizansl~~ça~~n~n içlerine
do~ru uzanan bir hayat sürmü~~olmaktad~ r.

Temel hafriyat~~ devam eden bu kaz~~yerinde Cezaevi binas~~yap~lmaktan
vaz geçilmi~tir. Bu durumu f~rsat bilerek yeniden ara~t~rmalara ba~lamak çok isabetli olur kanaatindeyiz.

