TÜRK TARIH KURUMU ADINA YAPILAN
ÇANKIRIKAPI HAFR~YATI
Necati Dolunay
Arkeolog

Ulus Meydan~ ndan Ziraat Enstitüsüne giderken 500 - 600 metre
kadar ilerde, asfalt yolun solunda, eski askerlik ~ubesi ve ~imdiki
Be~ inci Ortaokulun hemen arkas~ nda ve takriben 300 - 350 metre
kutrundaki büyük tepenin bulundu~u yer, hafriyat saham~z~~ te~kil
etmektedir. Buran~n eski ismi Çank~r~kap~~oldu~u gibi caddeye de
bügün Çank~r~~ Caddesi, harabenin bir kö~ esine, kal~ n duvarlar~~
ihtiva etmesi hasebiyle «Yo~un Duvar» denmekte ve halk aras~nda höyü~ün bulundu~u yerde eskiden Timurlengin bir saray~~ bulundu~u da rivayet edilmektedir.
Ankaran~n tarihteki k~ ymet ve ehemmiyetini, Makridi'nin Be~tepelerde, Dr. Hamit Ko~ay'm Fidanl~k ve Ahlatl~ bel'de, von der
Osten'in Gavurkalesinde, Dr. ~evket Aziz Kansu'nun Eti Yoku~u
ve Gavurkalesinde ve Remzi O~uz Ar~k'~ n Ankara Kalesi ve Karao~lan'da yapt~klar~~hafriyatlar tespit etmi~~ve bunlar, prehistorik
devirlerden itibaren Ankara'n~ n ink~tas~z iskan edilmi~~oldu~unu
göstermi~ tir. Zikri geçen bu hafriyat~n ço~u T. T. K. ad~na yap~lm~~t~r. 1931 de Çank~r~kap~~ asfalt caddesi yap~l~rken hafriyat
saham~ z~n ~ark~ ndan geçen ve Auguste klasik mabedine giden
Roma - yolu ile bugün meydana aç~kar~lan muazzam hamam~n ön
taraf~ndaki büyük oyun ve güre~~yerinin (Palaestra) bir k~s~ m
duvarlar~~da meydana ç~km~~~ve planlar~~al~nm~~t~.
Bundan sonra 1937 de Remzi O~uz Ar~ k Ankara içinde tarihi
vesikalar aramak maksadiyle Çank~ r~ kap~~ cenup eteklerinde sondajlar yapm~~~ve en eski kültür tabakas~~ olarak Frikya devrini
bulmu~tu.
1938 de Ankara içinde henüz raslanm~yan Eti tabakas~n~~bulmak ve Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi arkeoloji ~ubesi talebelerine staj gördürmek maksad~~ ile, Türk Tarih Kurumu ad~na ve
Antikite ve Müzeler müdürünün umuml nezareti alt~ nda burada
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hafriyata ba~lanm~~t~ r. ~ ki ay kadar süren bu staj müddetinde
tepenin ~imal-garp istikametindeki yamaçta (5x66) metre ebad~ nda bir yarmada ana topra~a kadar inilmi~tir.
En üst tabakalarda, hemen tepenin her taraf~ nda görülen dolma topra~a raslanm~~t~ r. Bu dolma toprak 40-50 cm. kadar devam
etmi~~ve ondan sonra umumiyetle 250 cm'e kadar kültür tabakalar~~meydana ç~ km~~t~ r.
A diye isimlendirilen bu yarmada en eski tabakan~n Frikya
ve sonra s~ rasiyle Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanl~~ oldu~u tespit
edilmi~tir. ~u cihet dikkate ~ayand~rki ne 1937 cenup-~ark istikametinde yap~ lan sondajlarda, ne de 1938 de ~imal-garp, 1939 da
cenup-~ark istikametindeki yarmalarda ve 1940 ta hamam~ n muhtelif temel sondajlar~nda Helenistik devre hiç raslanmam~~t~r.
1938 de (A) yarmas~nda bu tepenin en eski tabakas~n~n Frikya
oldu~u tahakkuk edince, bir makta ile de kültür tabakalar~~ gösterilmek istenmi~~ve tepenin üstünde A yarmas~~hizas~nda küçük
bir sondaj için 5 x 10 metre ebad~nda bir yer aç~lm~~t~r. ~~te bu
sondaj bize, tepenin üstünü tamamen kapl~ yan ve dünyan~n en
büyük hamamlar~ ndan biri olan, muazzam bina bakiyesini vermi~tir.
Bu sondajda üst tabakadan itibaren siyah bir toprak tabakas~~
ba~lam~~~ve bu derinlere gittikçe koyula~m~~t~r. Sondaj derinle~tikçe siyah kül, sütun vazifesini gören ve üst k~sm~~ tutma~a yarayan yuvarlak tu~lalar ve nihayet büyük külhan meydana ç~km~~~
ve böylece buran~n bir hamam oldu~u anla~~larak sondaj geni~letilmi~tir. Buralarda tabana do~ru kal~n ve siyah bir kurum ve kül
tabakas~na raslanm~~t~ r. Kül tabakas~~külhanda 70-80 cm. kadar
toplanm~~~bulunuyordu, tabanda ise kurum 10 - 15 cm. kal~ nl~~~nda
idi.
1938 de yap~ lan ve B sondaj' diye isimlendirilen bu yarma
geni~letilmi~~ve hamam~n terleme yerlerinden bir k~sm~~ meydana
ç~kar~lm~~t~r. Fazla tahsisat olmad~~~ndan o sene ancak iki ay
kadar çal~~~lm~~t~r.
1939 da Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi arkeoloji ~ubesi profesör ve talebeleri yine geçen seneki gibi hafriyata muntazaman
devam etmi~lerdir. O sene hamam~ n terleme yeri ( caldarium ) ile
külhanlar ve külhaulara giden yeralt~~ servis tüneli meynana ç~km~~t~r.
Bu sene ( 1940 ) haf riyata Antikite ve Müzeler müdürünün
umumi nezareti alt~nda, Arkeolog Necati Dolunay'~n idaresinde
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devam olunmu~, arkeolog Cevriye Arsanu asistan s~fatiyle i~tirak
etmi~, Abideleri Koruma heyeti tescil üyesi Abdullah Altar planlar~~ haz~ rlam~~~ve Arkeoloji Müzesi müdür muavini Vecdi Kalyoncuo~lu da hesap i~lerini üzerine alm~~t~r.
Bu seneki 12 - Temmuz - 1940 dan 13 - ~kinci Kanun - 1941 e
kadar süren alt~~ ayl~k çal~~ma esnas~nda hamam~ n büyük bir k~sm~~ meydana ç~ kar~lm~~, hudutlar~~ k~ smen tespit edilmi~, hafriyata
engel olan barakalar y~ k~ larak saha temizlenmi~~ve tâmirata bilhassa ehemmiyet verilmi~tir.
Frikya kat~~ve bulunan çanak çömlek:
1938 de A yarmas~nda mimari vesika olarak temeller meydana ç~kar~lm~~, bu tabakalarda birçok figürin, yüzük ta~~, kemik
i~neler, kandiller, çanak - çömlek ve madeni e~ya bulunmu~tur.
Frikya iskan tabakas~nda temeller kaba ve çamurdan yap~lm~~t~r.
Roma ve Bizans tabakalar~nda ise daha muntazam ve harçla yap~lm~~~temeller meydana ç~ km~~t~ r.
Burada elde edilen Frikya çanak çömle~i ~ u suretle tasnif edilebilir :
1 — Çok renkli (polichrome). Bu nevi pek az bulunmu~tur ve
hemen hepsi hendesi süslerden müte~ekkildir.
2 — Gri renk. Bu nevi iki k~sma ayr~l~r:
a — Basit astars~z,
b — Boya astarl~~ve perdahl~.
3 — Koyu gri. Bu nevi ekseriyetle boya astarl~d~r.
4 — Siyah renk. Bu nevi çanak çömlek kal~n boya astarl~~olup
çok iyi perdahl~d~r.
Bundan ba~ka bu seneki hafriyatta temellerde yap~lan sondajlarda :
5 — K~rm~z~~ renk ve
6 — ~imdiye kadar hiçbir höyük ve iskân yerinde henüz raslanmam~~~olan, basit astars~z gri renkte, kabartmal~~ bir parça
ç~km~~t~r. Çok k~ymetli ve ender olan bu parçan~n üzerinde damga halinde ve çana~~n boyun k~sm~n~~ ba~tan ba~a çevreleyen bir
süvari figürü vard~r. At, Posteti devrinde tasvir edilen tarzda olup
dört nala ko~ar vaziyettedir. Yelesi kalk~k, uzun kuyruklu ve a~z~nda gem vard~r. Süvari, üzerinde dik bir vaziyette durmakta, ata
s~k~ ca tutunmakta ve ayaklar~~görünmemektedir.
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Kleisik hamam:
Meydana ç~ kar~lma~a çal~~~ lan ve cephe duvar~~ 130 metre
olan büyük bina bak~yesi, dünyan~ n en büyük hamamlar~ndan biridir. Cephe duvar~, hamam~~ iki k~sma bölmektedir :
I — Y~kanma yeri,
II — Oyun ve güre~~yeri. (Palaestra).
Esas k~s~m y~kanma yeri olup hemen ba~tan ba~a s~cak hava
ve ~s~ tma tertibat~na maliktir ve iki k~sma ayr~lmaktad~r:
1 — S~ cak,
2 — So~uk.
S~cak k~s~mda:
a — Çok s~ cak (Caldarium),
b — ~lik (Tepidarium), olmak üzere ikiye ayr~lmaktad~r.
Caldarium 2-4 külhanl~~ yap~ ld~~~ ndan çok s~cak oluyor ve
terleme yeri olarak kullan~ l~ yordu.
Tepidarium, so~uk k~s~ m ile çok s~ cak k~s~m aras~ndad~r.
Di~er hamamlarda bu k~s~ mda sistemli bir banyo tertibat~~ yoktur.
Fakat burada Tepidarium'da da y~ kanmak için yerler ve hususi
odalar mevcuttur.
So~uk k~s~m (Frigidarium), üç k~sma ayr~ lmaktad~r:
a — Yüzme havuzu (Piscina),
b — Soyunma yeri (Apoditerium);
c — Depo k~sm~.
30 metre uzun ve 10,5 metre geni~~olan yüzme havuzunun
etraf~, oturma yeri ve husus! banyolar olmak üzere bölmelere
ayr~lm~~t~ r. Yüzme havuzunun taban~~ büyük ve çok sert bir ta~tan
mozaik olup etraf~~mermer kaplamad~r. Havuz bir mavuna ~eklindedir. Etraf~ndaki hususi banyolar~n da taban~~ ve etraf~~ havuzda
oldu~u gibi mozaik ve mermer kaplamal~d~r. Pis sular havuzun
etraf~n~~ çevreleyen kanal vas~tasiyle ve havuzun pis suyunun
akt~~~~kanalda birle~erek ana kanala ak~yordu. Bizans devrinde
birçok defa tamire maruz kalan havuzun mermerleri ç~kar~lm~~,
mozaikleri sökülmü~~ve ba~tan ba~a horasanla s~vanm~~t~r.
Soyunma yeri yüzme havuzunun hemen yan~nda olup depo
k~sm~~da soyunma yerinin alt~na gelmektedir.
~imdiye kadar aç~lan k~s~mda on tane külhan ç~km~~t~r. Bugünkü hamamlarda yaln~z bir tane olu~unu hat~rlamak, bu hamam~n azametini ortaya koyar. Hamamda amelelerin girip ç~ kmalar~~
ve hizmetlerini görmeleri için ayr~~ ayr~~yerler mevcuttur. Esirle-
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rin külhanlar~~ ate~lemeleri için iki tane yeralt~~servis yolu vard~r.
Bunlardan biri geni~~ve yirmi metre kadar uzundur, di~eri daha
dard~ r, fakat otuz metre kadar uzundur. Bu servis yollar~ na ta~~
merdivenlerle inilip ç~ k~lmaktad~r. Depo k~sm~ ndan servis yolu ile
geçilerek odunluk vazifesini de gören bir hole var~lmaktad~r;
esirler bu holün etraf~ nda bulunan dört külhan ile uzun servis
yolunun sonunda bulunan di~er bir külhan~~ ate~liyorlard~.
Halihaz~ rdaki vaziyete göre hamam muhtelif büyük odalardan
müte~ekkildir. Üst k~s~m te~ekkülât~~tam mânasiyle meydana ç~ kmad~~~~için ancak temel ve cehennemlik ( Hypocaust ) vas~tasiyle
bir fikir elde edebiliyoruz.
130X80 metre ebad~ nda olan y~kanma yerinin alt taraflar~~
yuvarlak tu~lalar~ n üst üste konmasiyle meydana gelen direklerle
doludur. Bu tu~la direkler 130 cm. yüksektir. Direklerin aras~~
80 cm. geni~li~inde olup üzerlerinde 80 cm. kare ve 10 cm.
kal~nl~~~nda büyük tu~lalar bulunmaktad~r. Tu~lalar~n üzerine 1015 cm. harç konuyor, onun üzerine de büyük mermer levhalar
dö~ eniyordu. Bu suretle hamam~ n, duvarlar~n~n da bir k~sm~~olmak
üzere, hemen her taraf~~mermer kaplama idi. Külhanlar~ n yanmasiyle s~cak hava alttaki tu~la direklerin aras~ ndan geçiyor ve
böylece üst k~s~m ~s~n~ yordu. Hemen her büyük odan~n bir, iki
veya dört külhan~~bulunmaktad~r. Bu külhanlar~ n s~cak havas~~bir
odadan di~er odaya kemerler vas~tasiyle yay~l~yordu. Duvarlar~n
s~ cak olmas~~ için de aralar~nda aç~kl~k b~rak~larak s~cak hava
tertibat~~yap~lm~~t~.
Cephe duvar~n~n ay~rd~~~~ön k~s~m büyük bir meydanl~kt~ r.
Ana duvara muvazi olup meydan~~ sütunlarla çevreleyen bu meydanl~kta ko~ular, güre~ler tertip edilir ve atl~~spor yap~l~rd~. Anla~~l~ yor ki hamam ayni zamanda büyük bir e~lence yeridir.
Hamam~n tertibat~~ çok iyi bir tarzda yap~lm~~t~ r. Plânda da
görülece~i üzere, ön taraf oyun yeridir. Bundan sonra bir methalden soyunma yerine ve yüzme havuzu bulunan so~uk k~sma gelinir (Frigidarium). So~uk kis~mdan ~l~k k~s~ mlara (Tepidarium) ve
en nihayette de çok s~ cak k~ sma (Caldarium) gidilir. Böylece taksimat, hamama girer ve ç~ karken, vücut üzerindeki tedrici tesirlere
müsait tarzda yap~lm~~t~ r.
Gayet muntazam, kal~n ve derin ta~~temeller üzerine kurulan
binan~n üst k~sm~~ tu~la ile yap~lm~~t~r. Bu tu~lalar 3X28x31 cm.
ebad~nda ve çok iyi pi~mi~tir. Temellerin üzerindeki ta~~duvarlar
dört s~ra ta~~ve dört s~ra tu~la olmak üzere çok muntazam bir
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surette yap~lm~~t~r. Ta~lar 13X 30-40 cm. ebad~nda olup tamamen
yerli Ankara ta~~d~r.
Hamam~n iç duvarlar~~mermer ve mozaik kaplama oldu~u gibi
cephe duvar~~üzerinde bulunan mermerden ve önünde toprakla
beraber ç~ kan pek fazla mozaikten de cephe duvar~n~n mermer
ve mozaik kaplama oldu~u anla~~lmaktad~r. Pek çok çe~it mermer
bulunmu~tur. Bizansl~lar zaman~nda çok fazla de~i~tirilmi~~olan
binada mermerler sökülerek yerleri ya horasanla s~ vanm~~~veya
kaba mozaikle doldurulmu~tur.
Bulunan mermerden bir y~lan ba~~~ ve gö~desinin muhtelif
parçalar~~buras~n~n ayni zamanda bir ~ifa yeri oldu~unu da göstermektedir.
Ara~t~ rmalar neticesinde bu tepenin zamanla metrük bir halde
kalarak bir vakitler mezarl~k olarak kullan~ld~~~~ve daha sonralar~~
süprüntü ile de doldurulmu~~bulundu~u anla~~lm~~t~r.
Çank~r~kap~'daki muhtelif hafriyat ve sondajlarda Frikya, Roma,
Bizans, Selçuk ve Osmanl~~devirleri meydana ç~ km~~t~ . Hafriyat
esnas~nda ç~ kan para, küçük buluntular, çanak çömlek re mimari
tarz bize bu hamam~ n «Roma devri» bir bina oldu~unu ö~retmi~~
ve bu sene temellerde yap~lan sondajlarda yaln~z Frikya e~yas~n~n ç~kmas~~da bu görü~ümüzü kat'ile~tirmi~tir.
Klasik hamam Roma imparatorlar~ndan «Karakalla» zaman~nda
yap~lm~~~ve Bizansl~lar zaman~nda çok kullan~larak hayli tamir
görmü~tür. Bina bir istila neticesinde yak~larak y~k~lm~~t~r. Bütün
izler bize bu neticeyi verdirmi~tir, Prof. Emin Bo~~taraf~ndan tetkik
edilen paralar sayesinde bu binan~n M. S. üçüncü as~r ba~lar~ndan
onuncu asra kadar kullan~lm~~~oldu~u anla~~lm~~t~r. Ankara bununla tarihi ve ayni zamanda turistik ehemmiyeti haiz büyük ve
mühim bir eser kazanm~~~bulunmaktad~r.
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