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2019 yılı için çalışma programında hedef, Phaselis yerleşimindeki en büyük yerleşim alanına sahip
yapılardan biri olan Büyük Hamam yapısının, Akropolde daha önce 2016 yılında Sn. Yalçın Mengen
tarafından ön çalışması yapılmış olan1 Akropol Hamam yapısının, merkezde su kemerinin önündeki yapı
gruplarından olan Sn.Leyla Kaderli tarafından 2016 yılında ön çalışması yapılmış olan 2M6 Hamam?2
yapısının ve son olarak da Kuzeybatı Nekropol alanında bulunan Nekropol Hamamı (3H)? yapısının
rölövelerin çıkartılması, eldeki veriler ışığında yapıların ve mekanlarının tanımlanması olarak
belirlenmiştir (Fig.1).

Fig. 1.2019 yılı kazı sezonunda çalışma yapılan yapılar
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Çalışmamızın ilk ayağını ilk yerleşim alanı olarak kabul edilen Akropol’deki hamam yapısı
oluşturmaktadır. Hamam yapısına ulaşmak için, öncelikle Tiyatro binasının güneyindeki merdivenler ile
Akropol alanına çıkılması ve neredeyse balta girmemiş durumdaki bakir orman alanından geçilmesi
gerekmektedir. Yapının tam konumuna ulaşabilmek için navigasyon aletlerinden faydalanılmaktadır.
Arazide dikkat edilmezse gözden kaçma şansı fazla olan çok sayıda sarnıç bulunması yapıya ulaşımı
daha da zorlaştırmaktadır. Yapıya ulaşıldığında ilk dikkat çeken, tonoz olarak geçilmiş olan çatının, bir
bölümü bina içine çökmüş olmakla birlikte yapı ile ilgili detaylı çalışma yapılabilmesi için gerekli bilgileri
verebilecek kısmının halen ayakta olmasıdır (Fig.2).

Fig. 2.Akropol Hamamının Havadan Görünüşü ve Çatısının İçeriden Görünüşü

Yapı 2,75 x 2,85m ölçülerinde 1 nolu mekan ve 3,41 x 2,88 m ölçülerinde 2 nolu mekandan
oluşmaktadır3. Yapının dış sınırları çok net olarak tesbit edilemese de yaklaşık olarak, 8,20 x 4,29 m
ölçülerindedir ve 35,45 m2 lik bir alana sahiptir (Fig.3).

Fig. 3.Akropol Hamamı Kat ve Çatı Rölövesi
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2016 yılında Sn.Menteş tarafından yapılan rölöve çalışmaları ile 2019 rölöve çalışmaları uyum içindedir.

Yapıya, doğu duvarındaki taş örme şeklinden ve lentosundan dolayı kapı olduğunu
düşündüğümüz geçişten giriliyor olmalıdır. Bu mekandan da, yine doğu duvarında bir niş bulunan
başka bir alana geçilmektedir (Fig.4).

Fig. 4. 1 nolu mekana giriş, 2 nolu mekana geçiş ve bu mekanın doğu duvarındaki niş.

İki mekandan oluşan yapının hamam yapısı olduğu hypocaust sisteminin görülebilir durumda
olmasından rahatlıkla söylenebilmektedir. Duvarlardaki terrakotta çivi izlerinden, duvarlarında da
döşemedeki gibi ısıtma sistemlerinin olduğu, mekanlar arası sıcak havanın duvar altlarındaki
geçişlerden sağlandığı ve buralarda dolaşan havanın da mekanların köşelerindeki baca çıkışlarından
atılıyor olduğu gözlenebilmektedir (Fig.5).

Fig. 5. Hypocaust Sistemi, duvarlardaki çiviler, sıcak hava çıkış bacası.

Çatısı tonoz olarak geçilmiştir. Ancak üst örtüsü ile ilgili bir tahminde bulunmak şu an için
mümkün değildir (Fig.6).

Fig. 6. Tonoz Çatı

2 nolu mekanın kuzey duvarında bir pencere, bu pencerenin sağ bölümünde de tabula ansata
bulunmaktadır. Yapı kaba taş duvar üzeri sıva olarak inşa edilmiştir. 2 nolu mekandaki verilerden
duvarların nişe kadar olan bölümleri mermer, üst kotlar sıva+boya olarak yapılmıştır (Fig.7).

Fig. 7. Duvarlardaki mermer ve sıva izleri, Tabula Ansata

Akropol Hamamı olarak adlandırdığımız yapı ile ilgili daha detaylı verilere ulaşmak için, özellikle
içe doğru çökmüş durumdaki çatı molozunun kaldırılması ve yapı çevresindeki alanın yabani otlardan
temizlenmesi gerekmektedir.
Akropolden sonraki yerleşimin merkezi olan alana inildiğinde, Güney Liman ve Kuzey Liman
arasındaki ana aks üzerinde bulunan ve Phaselis yerleşiminde şu ana kadar ortaya çıkartılan en büyük
alana sahip yapılardan olan Büyük Hamam yapısı bir sonraki çalışma alanımız olarak belirlenmiş ve
öncelikle yapının rölövesi drone çekimleri yapılarak ve digital ölçüm aletleri kullanılarak detaylı olarak
çıkartılmıştır4 (Fig.8-9).

Fig. 8.Büyük Hamam Yapısı Havadan Görünüşü.
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Sn. Bayburtluoğlu ekibinin 1982 yılnda yayınladığı rölöve çalışmaları ile 2019 yılındaki çalışmalar sonucu hazırlanmış

olan rölöveler karşılaştırılmış ve birbirleri ile oldukça uyumlu olduğu görülmüştür.

Fig. 9.Büyük Hamam Yapısı Rölövesi

Büyük Hamam yapısı toplamda, dönemsel olarak etkileşimde olduğu ve şu ana kadar tesbit
edilebilen alanlarla birlikte 1785 m2 lik bir yapı kompleksidir. Yapı kompleksinin şu ana kadar yapılan
çalışmalardan çok evreli bir yapı olduğu söylenebilinir. Yapı, elimizdeki veriler ışığında 21 bölüme
ayrılmış ve o şekilde incelenmiştir. 1 olarak isimlendirilen alanın dış sınırları çok net değildir. Bu
mekanla ilgili detaylı bilgilere bu alanda yapılan moloz kaldırma çalışmalarından sonra ulaşılabilecektir,
ancak yine de bir girişi olan apsisli bir yapının varlığı gözlenmektedir. 2 nolu alan 3,89 x 16,38 m
ölçülerinde 63,72 m2 lik koridor görünümlü bir alandır. Bu alandan 1 nolu alana, 5 nolu alana geçişler
bulunmaktadır. 2 nolu alana yuvarlak kolonlarla ayrılmış, 2,04 x 12,22 m ölçülerinde 24,92 m 2 ‘lik bir
alan da eşlik etmektedir. 3 nolu alan, 15,55 x 3,93 m ölçülerinde 61,11 m 2 lik bir geçiş alanıdır.
Güneyinde 9 nolu alanla, doğusunda 4 ve 2 nolu alanlarla, kuzeyinde tam olarak bağlantısı tesbit
edilemeyen bir alanla ilişkilidir. Detay incelemelerini daha sonraki bir dönemde yapacağımız diğer
alanlar da şöyledir; 5 nolu alan, 11,59 x 3,38 m = 39,17 m2 (9, 4 ve 2 nolu alanlarla ilişkili), 6 nolu alan,
4,49 x 6,12 m = 27,48 m2, 4,72 x 6,12 m = 28,88 m2, 4,64 x 6,12 m = 28,39 m2 ve ölçüleri net tesbit
edilemeyen, doğudaki ana cadde ve batıdaki depo alanları ile dükkan olarak kullanılmış olduğunu
düşündüğümüz alanlardır. 7 nolu alan, 7,75 x 10,86 m = 84,16 m2’dir ve henüz kullanım amacı
hakkında elimizde yeterli veri bulunmamaktadır. 8 nolu alan doğudaki ana caddeye paralel 5,04 m
genişliğinde ve tüm büyük hamam yapı kompleksi boyunca devam eden elimizdeki verilerden mozaik
kaplı olduğunu düşündüğümüz bir yaya yoludur. 9 nolu alan, 10,85 x 20,48 m = 222,21 m 2’lik alanı,
yanyana konumlanmış, giyinip+soyunma yerleri olması muhtemel 3 adet nişi ile apoditerum alanı
olmalıdır. Büyük Hamam kompleksinin diğer mekanları, 10 nolu alan, 6,27 x 5,88 m = 36,87 m2, 11 nolu
alan, 4,47 x 12,40 m = 55,43 m2, 12 nolu alan, 4,38 x 8,33 m = 36,48 m2, 13 nolu alan, 4,81 x 4,16 m =

20,00 m2, 14 nolu alan, 5,35 x 13,39 m = 71,64 m2, 15 nolu alan, 5,61 x 7,56 m = 42,41 m2, 16 nolu
alan, 5,79 x 13,32 m = 77,12 m2, 17 nolu alan, 6,67 x 5,41 m = 36,08 m2, 18 nolu alan, 2,18 x 2,53 m =
5,51 m2, 19 nolu alan, 5,65 x 5,12 m = 28,93 m2, 20 nolu alan, 4,31 x 4,86 m = 20,95 m2 ve 21 nolu
alan, 5,17 x 5,00 m = 25,85 m2’dir (Fig.9).
Yapıya ait evrelerin tesbitinin daha doğru yapılabilmesi için Büyük Hamam yapısının batı
bölümünde bulunan toprak dolgunun kaldırılması faydalı olacaktır. Dolgu bölümün zemin kotunun şu
anda hamam yapısının (olası apoditerium mekanı) 9 nolu alanın kotu olan +4,47 ile aynı olduğu tahmin
edilmektedir. Zira bu mekandan batıya bir çıkışın bir kapı olması durumu, bu çıkışın kotunun şu anki
kotla aynı olmasını gerektirmektedir (Fig.10).

Fig. 10.Apoditerium kotu ile batı cephesi kot ilişkisi.

9 nolu alandaki + 4,47 zemin kotunun da daha sonraki bir evreye ait olduğuna dair bulgular
mevcuttur. Yapılan incelemelerde, üzerinde 3 adet niş ve 3 - 5 nolu alanlara geçişler bulunan 9 nolu
alanın kuzey duvarının, batı ve doğu duvarlarından sonraki bir evrede yapıldığı tesbit edilmiştir. 9 nolu
alanın 5 ve 3 nolu alanlarla ortak olan doğu ve batı duvarları kuzey güney doğrultusunda devam
etmektedir ve daha önceki evreye ait olan duvarın boyaları korunmuş olarak bulunmuştur (Fig.11).

Fig. 11. 9 nolu alanın doğu ve batı duvarlarında tesbit edilen önceki evrelere ait sıva+boya kalıntısı.

9 nolu alanın döşemesindeki çökmenin de, ilk evrede bu alanın + 3,34 kotlu ve mozaik kaplı
olan 3 ve 4 nolu alanla aynı kota sahip olduğunu ve kuzey duvarı inşa edildiğinde bu alanın
döşemesinin yükseltilmiş olduğunu gösterebilir. Eğer 9 nolu alanda döşemenin çöken bölümü
kaldırılabilirse bu konu daha da netleştirilebilir (Fig.12).

Fig. 12.9 alanın döşemesinin sonradan yükseltimiş olduğu ve 3 nolu alan ile kot ilişkisi.

Yapının plansal olarak birkaç evreye sahip olduğu pek çok noktada karşımıza çıkmaktadır.
Örneğin, 11 nolu mekanın önceki evrede daha büyük bir tepidarium olduğu ve daha sonraki bir evrede
araya duvar örülerek 12 nolu alanın oluşturulduğu, dolgu yapılarak kotunun da 9 nolu alanla aynı
kılındığı ve bu yeni oluşan 12 nolu alanın da frigidarium olarak kullanıldığı söylenebilir. Başka bir örnek
olarak, 9 nolu alanın güney duvarında önceleri bir kapı olan bölümün sonraki bir evrede kapatıldığı,
yine aynı duvarda farklı evrelere ait duvar izleri rahatlıkla görülebilmektedir (Fig.13).

Fig. 13.11 ve 12 nolu arası duvar ve 9 nolu alandaki farklı evrelere ait izler.

Büyük hamam yapısına ait evrelerin ilki olması ihtimali olan yapı izleri 11 nolu alanda tesbit
edilmiştir. Sonraki evrede küçültülmüş olan bu alanın döşemesinde daha önceki evreye ait duvar
temelleri, hypocaust sistemin döşeme kotuna esas teşkil etmiş ve zemine döşenen pişmiş toprak
döşeme malzemesi ile birlikte kullanılmıştır (Fig.14).

Fig. 14.11 nolu alandaki önceki evreye ait duvar temeli ve döşemenin birlikte kullanımı.

14 ve 16 nolu alanların hypocaust olarak kullanım gördükleri açıktır. Ancak boyutlarında, sıcak
havanın duvarlar altından geçiş yerlerinde ve bu geçişlerin boyutlarında farklı evreler gözlenmektedir.
Özellikle külhan olması muhtemel 19 nolu alan ile 16 nolu alan olan caldariumun arasındaki sıcak hava
geçişi önceleri daha geniş ve kısa iken, sonraki bir evrede daha dar ve kısa yapılmış, fakat bu yeni
imalatta da verim alınamamış olmalı ki, özellikle geçişin 19 nolu alandaki bölümü tekrar genişletilmiştir
(Fig.15).

Fig. 15. 19 ile 16 mahalleri arasındaki sıcak hava geçişindeki evreler.

Büyük Hamam yapısının doğusunda bulunan alanların kullanımlarında pek çok evre olduğu
açıktır. Zaman içinde hamam yapısı ile ilişkilli olan alanlarda revizyonlar olduğu, hatta bu revizyonlarla
atıl kalan bölümler olduğu görülmektedir. Bu yapıdaki evrelerin anlaşılması hedefi, 17 ve 13 nolu
alanlardaki merdivenlerin son evredeki atıl durumu, 15 nolu alandaki in-situ halindeki hypocaust
bölümü gibi pek çok örneğin çok daha detaylı incelenmesini gerektirmektedir. (Fig.16).

Fig. 16.17 ve 13 nolu alanlardaki merdivenler, 15 nolu alandaki hypocaust bölümü.

Akropol Hamamı ve Büyük Hamam’dan sonra Kent Limanı ile Su Kemeri arasındaki yoğun
yapılaşmaya sahip merkez kapsamında kalan 2M65 Hamam? yapısının incelenmesi yapılmıştır. Yapının
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Bu yapının 2016 tarihinde Sn.Leyla Kaderli tarafından yapılan Phaselis Polis Çalışmaları başlığı altında ön incelemesi

yapılmış ve rölövesi çıkartılmıştır. Kaderli tarafından 2M6 olarak isimlendirilen yapının 2016 yılındaki rölöve çalışmaları
ile 2019 yılı rölöve çalışmaları uyumludur.

bir hamam yapısı olduğu konusunda elimizde henüz yeterli veri bulunmamaktadır, ancak yapı içinde ve
çevresinde yapılan temizlik çalışmaları ile bu konu ile ilgili daha çok detaya ulaşılması mümkün
olacaktır. Su kemerinin hemen dibindeki konumu, bazı noktalarda buhar çıkışı olarak kullanılması
muhtemel pişmiş toprak bacalar ve c alanındaki mermer döşemenin in situ olarak bulunması bize su ile
ilişkili bir yapı olabileceğini düşündürtmektedir (Fig.17).

Fig. 17.Pişmiş toprak baca ve mermer döşeme izleri.

Bu yapının rölöve çalışmalarında da drone çekimlerinden ve digital ölçüm aletlerinden
faydalanılmıştır (Fig.18).

Fig. 18. 2M6 (H?) yapısının havadan görünüşü.

Yapı elimizdeki verilere göre

7,36 x 3,32 m ölçülerinde 24,43 m2 a mekanı, 2,11 x 3,17 m

ölçülerinde 6,68 m2 b mekanı, 6,12 x 2,03 m ölçülerinde 12,42 m2 c mekanı ve 1,86 x 1,45 m

ölçülerinde 2,69 m2 d mekanından oluşmaktadır. Yapının dış sınırları çok net olarak tesbit edilemese de
yaklaşık olarak 10,91 x 7,33 m ölçülerindedir ve 79,97 m2 lik bir alana sahiptir (Fig.19).

Fig. 19. 2M6 Hamam? Yapısı Rölövesi.

Yapıya c alanı ile b alanının birbirine bağlayan kapıdan giriliyor olmalıdır. b alanı ile a alanı
arasında bir bölücü olduğu açıktır, ancak bu bölücünün üst kotu şu an için tesbit edilememektedir.
2M6 Hamam? yapısının çatı örtüsünün tonoz ve yapının duvar ana malzemesinin de moloz taş
ve devşirme malzeme olduğu yapının elimize ulaşan bölümlerinden görülebilmektedir. Ayrıca özellikle
yapının doğu cephesindeki veriler yapıda en az iki evreden söz edebileceğimizi göstermektedir (Fig.20).

Fig. 20.Çatının tonoz örtüsü, duvar ana malzemesi olan moloz taş+devşirme malzeme ve yapıda evreler.

2M6 Hamam? yapısının su kemerinden sonraki bir dönemde yapıldığı, duvarlarının su kemeri
ile herhangi bir bağlantısının olamamasından ve oluşturduğu açıdan rahatlıkla söylenebilir (Fig.21).

Fig. 21.Yapının su kemeri ile ilişkisi.

2019 yılında incelenen son yapı olan Nekropol Hamamı (3H)?, Phaselis Teritoryumu’nun
kuzeyindeki Nekropol alanında bulunan bir yapıdır. Yapının su ile ilişkili olduğu günümüze kalan
izlerden görülebilmektedir, ancak hamam yapısı olduğuna dair daha net verilere ulaşabilmek için,
mekanlarda bulunan moloz ve doğal bitkisel atıkların kaldırılması gerekmektedir (Fig.22).

Fig. 22.Temiz ve pis su noktaları.

Bu yapının rölöve çalışmalarında da drone çekimlerinden ve digital ölçüm aletlerinden
faydalanılmıştır (Fig.23).

Fig. 23.Nekropol Hamamı (3H?) yapısının havadan görünüşü.

Yapı elimizdeki verilere göre 10,43 x 8,21 m ölçülerinde 85,63 m2 1 nolu mekan ve 9,95 x 8,03
m ölçülerinde 79,89 m2 2 nolu mekandan oluşmaktadır. Yapının dış sınırları çok net olarak tesbit
edilemese de yaklaşık olarak 22,41 x 10,96 m ölçülerindedir ve 245,61 m2 lik bir alana sahiptir (Fig.24).

Fig. 24.Nekropol Hamamı (3H?) yapısı rölövesi.

3H? yapısının 1 nolu alanında su ya da hamam yapılarında olması muhtemel herhangi bir
veriye rastlanmamıştır. Bu alanda yapılan incelemeler ve ölçümlerde güney, doğu ve batıda
konumlanmış benzer ölçülerde 3 adet niş tespit edilmiştir. 1 ve 2 nolu alan arasındaki geçişten bu
alanların bağlantılı olabileceği söylenebilir. 3H? yapısına batıdaki merdivenli bölümden çıkılıyor
olmalıdır. Ayrıca bu merdiven alanı büyük kolonlarla yükseltilmiş ve farklı malzemelerle döşemeler
yapılmıştır. Yükseltilmiş alanın alt kısmındaki yapılaşma görülemediğinden farklı bir kullanım amacının
olup olmadığı söylenememektedir (fig.25).

Fig. 25.Yapının girişi olduğu düşünülen merdiven ve altındaki bölüm.

Nekropol alanında bulunan 3H? yapsının duvar malzemesinin devşirme olduğu açıktır. Genelde
moloz taş olan duvarlar, bazı yerlerde ana kullanım yeri tapınak olması muhtemel malzemelerle
tamamlanmıştır (Fig.26).

Fig. 26. Yapıya ait duvar malzemeleri.

2019 yılında yapılan çalışmalarda 4 adet yapı incelenmiştir. Bu yapılardan Akropol Hamamı ve
Büyük Hamam yapılarının hamam yapısı olduklarını düşünmemiz için elimizde yeteri kadar veri
bulunmaktadır. Ancak Merkez alandaki 2M6 yapısı ve Nekropol alanındaki 3H yapılarının hamam
olduklarını söyleyebilmemiz için henüz erkendir. Yapılarda yapılacak temizlik çalışmaları ile yapılar
hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılacağı açıktır. Şu an için bu iki yapıda yapılan çalışmaların, Phaselis
Teritoryumu’nun kapsamında bulunan yapıların digitalleşmesi açısından oldukça faydalı olduğunu
söylemek yeterli olacaktır.

