2020 YILI BÜYÜK HAMAM TESPİT ve BELGELEME ÇALIŞMALARI
Çiğdem ÖNER⁎
2020 yılı kazı sezonunda, Phaselis teritoryumunda önemli bir yere sahip yapılardan biri olan Büyük
Hamam yapısının, 2019 yılında başlanan rölövelerin çıkartılması ve yapının evrelerinin tanımlanmasına
devam edilmiştir.
Yapının durumu incelenmiş, olası bozulmalar gözlenmiş ve herhangi bir olumsuz duruma
rastlanmamıştır. Bu genel kontrolden sonra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu mekanların olduğu bölüm
incelenmiş, 2019 yılında yapılmış olan rölöve kontrolleri yapılmıştır. Özellikle 1 ve 2 nolu mekanlara
yoğunlaşılmış, bugüne kadar bu mekanlarda herhangi bir kazı yapılmadığından ve yapı grubunun
içeriye çökmüş durumda olmasından dolayı, tanımlanması oldukça zor olan yapının işlevi ve diğer
mekanlarla bağlantısı incelenmiştir. Drone çekimlerinde yapıda bugüne kadar farkedilmemiş apsis bir
bölüm gözlenmiştir. 2,73 mt lik bir çapa sahip apsis bölümü, doğu yönüne yerleştirilmiştir. Yapının
konumu, apsisin yönü, yapının batısında ve güneyinde bulunan portikli alan yapının işlevinin bir dini
yapı, özellikle Andriake Sinagog yapısı ile karşılaştırıldığında, benzer konum ve apsis yönü yapının bir
sinagog yapısı olabileceği konusunda şüphe etmemize sebep olmaktadır. Yapıya ait temizlik ve kazı
çalışmaları yapıldığında daha somut verilere ulaşmak mümkün olabilecektir (Fig.1).

Fig. 1

Büyük Hamam yapısı ile ilgili bir diğer çalışma alanı da yapı kompleksinin kuzey sınırını oluşturan duvar
olmuştur. Duvara ait yapım evreleri incelenmiş ve olası farklı zaman dilimlerine ait duvar, sıva ve boya
imalatları belirlenmeye çalışılmıştır. Sözkonusu duvar ilk inşasından sonraki evrelerdeki imalatların
statik sorunlardan dolayı, güçlendirme amaçlı müdehaleler olduğu gözlenmektedir (Fig.2).
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Fig. 2

Büyük Hamam yapısının 1 ile 6 nolu mekanlar arasındaki ilişkisi de, imalat evreleri açısından
incelenerek farklı evrelere ait alanlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Özellikle bu incelemeler sırasında,
ana caddedeki dükkanlar ile büyük hamam yapısı arasında ilk evrelerde bir sokak olabileceği ve bu
sokağın ya da boş alanın daha sonraki bir evrede kapatılmış olabileceği görülmektedir (Fig.3). Yapıya ait
evrelerin tespit çalışmaları 18 ve 19 nolu mekan duvarlarında da devam etmiş ve evreler tespit
edilmeye çalışılmıştır (Fig.4).
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Büyük Hamam yapısına ait incelemeler sırasında, yapının son evresinde apodyterium olarak kullanılmış
olduğunu düşündüğümüz 9 nolu mekanda pişmiş toprak çivi ve duvar montaj malzemeleri tespit
edilmiştir. Bu tespit, yapıda ısıtma sorununun duvardan da hava geçişinin sağlanarak çözülmüş
olacağını göstermesi açısından önemlidir (Fig.5).

Fig. 5

Yapıya ait evrelerin tespit çalışmaları, son evresinde tepidarium ve frigidarium olarak kullanılmış olması
muhtemel 11, 12 ve 13 nolu mekanlarda devam etmiştir. Bu çalışmalar esnasında, 11 nolu mekanda B
ve C duvarlarının oturdukları kot, taşlarının boyut ve işçiliği bize yapıya ait ilk evre olma ihtimalini
düşündürtmektedir (Fig.6).
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2020 kazı sezonunda ayrıca Büyük Hamam yapısının taş planı ve cephelerinin çizimine altlık oluşturacak
detaylı drone çekimleri de yapılmış (Fig.7A-7B) ve yapı Google Earth üzerinde de konumlandırılmıştır
(Fig.8).
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2020 sezonunda son olarak Büyük Hamam yapısının 4 nolu mekanı ile 9 nolu mekanının ortak
duvarının kuzey cephesinin çizimleri için taş ölçüleri alınmış ve digital ortamda cephe çizimi yapılmıştır
(Fig.9).
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