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2018 YILI  PHASELĠS KAZISI 

Küçük Hamam Çalışmaları 

Çiğdem BOZOĞLU (MA) 

 

2018 yılı Phaselis kazısı kapsamında Küçük hamamda çizim ve tanımlama çalışmaları yürütülmüştür. 

Phaselis Antik kentinde şimdiye kadar bulunan Roma Dönemi hamam yapılarından ( Büyük Hamam 

ve Küçük Hamam) biri olan Küçük Hamam yapısı, antik kentin, kent limanı ile güney limanı arasında 

şehrin ana aksı üzerinde bulunan yapılardandır. Yapı doğudaki tepeye konumlanmış olan tiyatro 

binasının batısında ve alt kotunda ( bölgede yapılan drone çekimlerinden alınan kot ölçümlerine göre, 

deniz seviyesi sıfır kabul edilerek, tiyatronun sahne kotu yaklaşık 15.00 mt, hamam yapısının 

frigidarium kotu yaklaşık 6.88 mt )  bulunmaktadır.  

 

Vitruvius Mimarlık Üzerine kitabının 10.bölümünü hamam yapılarına ayırmış ve 1.maddesinde, 

hamam yapılarının konumu için sıcak bir yer seçilmesini, kuzey ve kuzeydoğu rüzgarlarından uzak 

olmasını önermektedir. Phaselis Küçük Hamamı da, özellikle üst kottaki tiyatro binası ve kuzeydeki 

latrina binası ile antik kentin en korunaklı bölgelerinden birine konumlanmıştır.  Tiyatro binası 

kuzeydoğu rüzgarlarını, latrina binası da kuzey rüzgarlarını engellemektedir. Hamam yapısı, Krencker 

tarafından tipolojik olarak sıra tipi olarak tanımlanan hamam yapısına örnek teşkil etmektedir. Yapı, 

kuzey güney doğrultusunda konumlanmış dikdörtgen formunda mekanlardan oluşmaktadır.  
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Hamam yapısının, apoditerium ve külhan kısımlarının yıkık durumda olduğu alanlarla birlikte 

tamamının 500 m2 lik bir alanı kapladığı tahmin edilmekle birlikte, ayakta bulunan frigidarium, 

tepidarium, laconium ve caldarium bölümlerinin alanı 260 m2 olarak hesaplanmaktadır. 

         

HAMAM YAPISININ CEPHELERİ 

Sadece Güney cephesinin taş planı tamamlanmıştır, diğer duvarların çizimleri devam edecektir. 

GÜNEY CEPHESİ 
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HAMAM YAPISININ BÖLÜMLERİ 

APODITERIUM  

Mekanları incelemeye apoditerium olarak kabul edebileceğimiz bölümle başlarsak, sıra tipi Roma 

hamamlarında bulunan apoditerium bölümü, hamama gelenlerin eşyalarını bıraktıkları, muhtemel 

para ödedikleri bir bölümün olduğu bir giriş bölümüdür. Hamam yapımızdaki bu bölümün 

duvarlarının büyük bir bölümü yıkık durumdadır, ancak plan incelendiğinde, frigidarium bölümüne 

olan giriş kapısının olması, laconium ve frigidarium bölümünün güney duvarlarının doğudaki tiyatroya 

doğru devam etmesi burada, apoditerium olarak kabul edebileceğimiz bir mekanın olduğunu 

göstermektedir. Tiyatro yapısından, deprem sırasında hamam kotuna düşen taşlardan dolayı 

apoditeriumun diğer duvarlarının tam sınırları görülememektedir, ancak bu taşların kaldırılması ile bu 

mekanın tam sınırları konusunda daha detaylı bilgi sahibi olunabileceği düşünülmektedir. 

    

 

Apoditeriumun kuzey duvarı olarak kabul ettiğimiz duvarda külhan tarafına herhangi geçiş 

gözükmemektedir. O bölümün kotunun oldukça düşük olması muhtemel bir odun depolama alanı 
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olduğunu düşündürmektedir. Mekanın kuzeyini oluşturan duvarda bulunan bir boşluğun formu, o 

boşluğu belki bir ahşap için hazırlanmış özel bir bölüm olduğu izlenimi vermektedir. 

    

               

Hamam yapısına yukarıda tariflemeye çalıştığımız, hamamın güneydoğusunda konumlanmış ve şu 

anda yıkık durumdaki apoditeriumdan giriliyor olmalıdır, zira yapının ana cadde üzerindeki 

cephesinden böyle bir giriş için kapı olma ihtimali olan herhangi bir açıklık yoktur ve sıra tipi hamam 

yapılarında, caldarium ya da tepidariumdan giriş, yıkanma ritüeline uygun değildir. Yapının 

kuzeyindeki Latrina yapısı ile ortak olan sokaktan da müşteri girişinin olması, o bölümde Külhan 

bölümünün olmasından dolayı mümkün gözükmemektedir. Frigidarium olan bölümde de, batı 

duvarının olduğu bölümde havuz, güney duvarında da çeşme bulunduğundan bu mekandan da giriş 

uygun değildir. Apoditerium olması yüksek ihtimal olan bölümden frigidariuma bir kapı ile bağlantı 

olması yapıya ana girişin buradan olduğu tezini güçlendirmektedir. 

                     

FRIGIDARIUM   

Hamam yapısının ayakta bulunan bölümlerini incelemeye başlarsak ilk mekan olan Frigidarium 

bölümü, 9,94 m x 4,61 m ölçülerinde dikdörtgen bir plandadır. 4,61 m lik kenarları doğu ve batıya, 

9,94 m lik kenarları da güney ve kuzeye yerleşmiş durumdadır. Apoditerium olduğu düşünülen 

mekandan genişliği 1,05 m, yüksekliği de  1,85 m olan bir kapı ile frigidarium bölümüne geçilir. 

Hamam yapılarında sıcak havanın dolaşmasını sağlayan hypocaust sistemin bu mekanda 

görülmemesi, bu mekanın frigidarium yani soğuk mekan olduğu görüşünü desteklemektedir. Mekana 
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ilk girilen alan ( 4a ), deniz seviyesine göre, +6,88 mt kotunda ve 5,58 m x 4,61 m ölçülerindedir. Bu 

alanın batısından 0,45 m derinliğinde ara bir basamak ile +7,60 m kotundaki  4,27 m x 4,61 m 

ölçülerinde başka bir alana geçilir (4b). Bu alanın içerisinde hamam kullanımı sonrası yapıldığını 

düşündüğümüz, çapı 2,67 m, derinliği de 1,30 m olan, havuz olarak kullanıldığı düşünülen bir boşluk 

mevcuttur ( 4c ).  Bu havuz bölümünün Bizans döneminde civa eritmek kullanıldığı Sn.Cevdet 

Bayburtluoğlu tarafından belirtilmiştir. 
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A DUVARI 

4 nolu mekan olan Frigidarium olarak kabul ettiğimiz mekanın, batı cephesindeki A duvarının güney 

tarafındaki duvarın tamamı, 4,61 m’dir. Bu duvarın, deniz seviyesine göre 0,92 m lik kısmı 9,13 m 

yüksekliğe kadar, kuzey tarafındaki duvar ise 1,63 m lik kısmı 10,80 m yüksekliğe kadar ayaktadır. 

Ortada bulunan 8,50 m yükseklikteki duvar ise 3,11 m uzunluğundadır. Ortadaki bu duvarın tam orta 

aksında, orijinal olup olmadığını tam belirleyemediğimiz iki parçadan oluşan bir taş grubu 

bulunmaktadır. Ancak bu boşlukların iki taraftaki düzgün taş bitişleri, parapet olduğunu 

düşündüğümüz kottaki yekpare taş imalatı, boşlukların eşit olması ve doğrama montaj noktalarının 

bulunması bu boşlukların pencere olma ihtimalini güçlendirmektedir. A duvarının ana cadde 

cephesinde parapet kotundaki tek sıra taşın kalınlığı 1,00 m, bu kotun alt ve üst kotlarında ise duvar 

kalınlığı 0,80 m’dir. 1,00 m’lik tek sıra taş, tüm ana caddede ve latrina ile ortak olan sokakta da konsol 

olarak devam etmektedir.  

     

         

B DUVARI 

Frigidariumun güneyinde bulunan duvar olan B duvarı, 9,94 m uzunluğundadır. 2,09 m’lik kısmı 10,30 

m, 3,94 m’lik kısmı 11,36 m ve 2,33 m’lik 9,35 m yüksekliktedir. Orta aksında 8,16 m kotunda bir 

çeşme çıkışı olduğu düşünülen kemer olarak örülmüş olan nişin, genişliği 2,29 m, 8,50 m yükseklikten 

başlayan kemerin orta aksındaki yükseklik 9,78 m’dir. Kemer derinliği de yaklaşık 0,40 m’dir. Duvar 

kalınlığının tamamı 1,00 m’dir, ancak, yüksekliği 9,50 m, uzunluğu 1,84 m olan bölümdeki duvar 
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kalınlığı 0,60 m’dir ve bu bölüm, hamam yapısının güneybatısında olduğu düşünülen çeşme ile ortak 

duvardır.  

 

 

B duvarı ,apoditeriumun olduğu bölüme doğru uzanmaktadır. Ayrıca bu duvarın imalat şeklinden, 

frigidariumun bittiği noktada, dış mekandan apoditeriuma birinin giriş, diğerinin çıkış olabileceğini 

düşündüren 1,50 m’lik iki adet dikine yerleştirilmiş kapı sövesi bulunmaktadır. 
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C DUVARI 

Apoditerium mekanı ile ortak bir geçişe sahip olan C duvarı mekanın doğusunda bulunmaktadır, bu 

duvar da A duvarı gibi 4,61 m uzunluğundadır. D duvarına bitişik olan kuzey duvarı, 1,76 m 

uzunluğunda ve 9,70 m yüksekliğinde, B duvarına bitişik olan güney duvarı ise, 1,89 m uzunluğunda 

ve 10 m yüksekliğindedir. Kapı olan açıklığın genişliği, 1,15 m, yüksekliği de 1,87 m’dir ve frigidariuma 

bakan yüzünde kapı doğraması montaj yerleri olduğunu düşündüren girintiler bulunmaktadır. Kapı 

olan bölümün üzerinde günümüzde de kullanılan 1,30 m uzunluğunda, 0,40 m yüksekliğinde bir lento 

bulunmaktadır. Lentonun üzerinde bosaj bulunmaktadır. Duvar kalınlığı, 0,60 m’dir.  

    

D DUVARI 

Frigidarium mekanının son duvarı olan D duvarı, 9,94 m’lik uzunluğundadır. Kemerli tepidarium 

geçişinin C duvarına bitişik olan doğu bölümü 3,10 m uzunluğunda ve 10,20 m yüksekliğindedir. 

Duvarın bu bölümünde önceleri boşluk olarak tasarlanmış, ancak hamam yapısının imalatı bitmeden 

kapatılan boşluğun izleri de açıkça görülmektedir. A duvarına bitişik olan batı bölümü de 4,52 m 

uzunluğunda ve 10,00 m yüksekliğindedir. Kemerin genişliği 2,32 m’dir. Duvar kalınlığı, 1,00 m’dir.  
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Hamam yapısında frigidarium, tepidarium ve caldarium mekanları arasındaki geçişler kemerler ile 

sağlanmıştır. Frigidarium ( D duvarı ) ve tepidariumun ( B duvarı ) ortak duvarında, kemerlerin içine, 

paslanmış olarak günümüze ulaşan, metal montaj elemanlarının varlığı ile kapı montajı yapıldığını 

düşündürmektedir.  

                                

      HAVUZUN DETAYLARI 

Frigidarium mekanının batı duvarının önünde, Roma hamamlarında olması gerekli, havuz olarak 

kullanıldığını düşündüğümüz bir bölüm bulunmaktadır. İlk hamam yapısının yapıldığı dönemde, iki 

basamakla çıkılan ve inilen ki, sonradan dolgu yapıldığı için iniş merdivenlerine ait bir bulgu maalesef 

elimizde bulunmamaktadır, ancak bu bölümde kazı yapılması durumunda böyle bir merdivene ait bir 

bulgu bulunacağını düşünülmektedir. İlk yapım aşamasında havuz olarak kullanılan bölüm,  4,27 m x 

4,61 m ölçülerinde bir dikdörtgendir ve derinliği de minimum 1,30 m olmalıdır. Temel izine 

rastlanmamaktadır, şu anki boşluğun yüksekliği 1,30 m’dir ve havuzun bu mevcut derinliği kullanılmış 

olmalıdır. Bu alanın komple havuz olduğuna düşünmemize sebep olan verilerden biri, çok net olarak 

gözlemlenen toprak ya da moloz dolgu ile mermer duvar kaplamasının arasındaki farklı malzemelerin 
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çalışmasını gösterir belirgin izdir. Bir diğer veri, muhtemelen bu alanda kazı yapılsa temel kotuna 

kadar, hatta havuz döşemesinde de devam edeceğini göreceğimiz mermer kaplamadır. Şu anki çapı 

2,67 m olan boşluk, mevcut havuza dolgu yapılarak, boşluk kenarları da yığma taşlarla inşaa edilmiştir 

ve herhangi bir su yalıtımı ya da kaplama malzemesine rastlanmamakta olması zaten bu boşluğun 

havuz olarak kullanılmadığını açıkça göstermektedir. Havuz alanının dolgu yapıldıktan sonra üzerinin 

pişmiş toprak kaplama ile döşenmiş olduğu açıktır. 

 

DUVAR, DÖŞEME ve ÇATI İMALATLARI 

Frigidarium duvarlarının imalat şeklini incelersek, yapının genelinde, yükseklikleri yaklaşık 10,00 m 

olan, geçişlerde kullanılan kemerlerin bitiş kotuna kadar olan duvarların, mekanlara bakan yüzleri 

büyük taşlarla (a), arada ki bölümler küçük taşlarla (b) olmak üzere yığma taş duvar imalatı olarak 

yapılmıştır. Ancak bu kottan sonra duvarın kalınlığı esas alınarak, 1,00 m’lik , 0,60 m’lik ve 0,80 m’lik 

farklı boyutlardaki bütün taşlar (c) kullanılarak imalat yapılmıştır. Duvarı sonlamak için kullanılan bu 

son taşlardan sonra da tonoz imalatının (d) başladığı gözlenmektedir. 

 

Frigidarium bölümünün duvarlarında, taş imalat sonrası direk sıva+mermer kaplama (a) yapıldığına 

dair izler rahatlıkla gözlemlenmektedir. Hatta mermer altı sıvasının günümüzde de yapıldığı gibi 

mermer malzemeyi daha sağlıklı tutabilmesi için üzerinde deformasyon (b) yapıldığı da açıkça 

görülmektedir.Tepidariuma geçiş olarak kullanılan kemerli bölümde, kemer boyunca 0,24 mt’lik bir 

eşik bulunmaktadır.Bu eşiğin frigidariumun döşeme imalatından sonra yapıldığı açıktır (c).       
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Frigidarium bölümünün çatısının, doğu batı doğrultusunda 

tonoz ile örtülü olduğu B, C ve D duvarlarındaki verilerden 

anlaşılmaktadır. B duvarından(a) ve D duvarından(b) 

yaklaşık 10,00 m kotundan karşılıklı olarak başlayan tonoz 

oluşumu açıkça görülmektedir.Bu oluşumu C 

duvarındaki(c) tonozun ara taşıyıcısını oluşturan kemer 

formu desteklemektedir. Tonozun alt kotunun yüksekliği 

hazırlanacak restorasyon projesi ile daha net olarak 

verilecektir.           

 

       

     

FRIGIDARIUM İLE BAĞLANTILI ÇEŞME YAPISI VE SU GİRİŞİ 

Hamam yapısına su ihtiyacının da frigidarium bölümünün güneybatısından temiz su girişi ile 

sağlandığı çok net olarak görülmekte, bu da hamam frigidarium bölümünde bulunan  havuz 

bölümünün güney duvarı ile ortak duvara sahip bir çeşme olduğunu düşündürmektedir. Çeşmenin 

güney sınırının temel kalıntıları da yine aynı bölgede görülmektedir ve toprak ile örtülmüş 

durumdadır, bu bölgenin kazılması ile çeşmenin sınırlarının bulunabilme olasılığı yüksektir. Phaselis 

arşivinde bulunan 44 nolu fotoğraftan da hamamın güney çevresinin sadece bir noktaya kadar 

kazıldığı ve toprak dolgu tabakası açıkça görülmektedir. 
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TEPIDARIUM MEKANI 

Frigidarium mekanından geçilen ikinci mekan tepidariumdur. Bu mekanda mekanı ısıtmak için 

kullanılan hypocaust sistemi ve laconiuma geçiş olması dolayısı ile bu mekanın tepidarium olduğu 

düşünülmektedir. 
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Tepidarium mekanından, kemerli bir geçiş ile caldarium mekanına, kemersiz bir geçiş ile de laconium 

mekanına girişi vardır. Ayrıca hypocaust sistemi açıkça görülen bu mekanda, sıcak havanın 

sirkülasyonu için caldarium bölümü ve laconium bölümleri  ile açılı bir şekilde yerleştirilmiş kanallar 

bulunmaktadır. Zeminde bulunan kare ve yuvarlak formda pişmiş toprak tuğlaların ilk çekilen 

resimlerle bugün resimler arasında düzenlerinin bozulduğu rahatlıkla gözlemlenmektedir.  
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A DUVARI 

2 nolu mekan olarak kabul ettiğimiz tepidariumun ana caddeye bakan A duvarında da, frigidarium 

mekanının A duvarındaki gibi, konsol olarak kullanılmış 1,00 m’lik tek sıra taş bulunmaktadır. 

    

 

B DUVARI 

Tepidariumun B duvarı frigidariumun D duvarının kuzey tarafıdır, ancak farklı kaplama ve malzeme 

özelliklerine sahiptir. Bu duvarda, döşemelerdeki hypocaust sistemine benzer bir ısıtma sistemi 

olduğu taşıyıcı taş duvarlardaki destek elemanlarının montaj yerlerinden anlaşılmaktadır. Bazı taşların 

üzerindeki destek elemanları, uç kısımları kırılmış olsa da durmaktadır. 1982 yılındaki ilk kazı 

raporunda bulunan fotoğraflarda bu destek elemanlarının varlığı açıkça görülmektedir.(78,88,89) 

 

      

    



EK-3 

 

C DUVARI 

 

 

D DUVARI 

 

Caldarium mekanına bağlantıyı sağlayan kemerli geçişin 

ortasında bir kapı boşluğu bırakılmıştır ve burada bir kapının 

monteli olduğu taş kapı sövelerinde açıkça görülmektedir.  

D duvarında bulunan bu taş, düşme sonucu bu şekilde 

durmakta, aslında çatı tonozuna ait bir taş olmalıdır. 

   

 

DUVAR, DÖŞEME ve ÇATI İMALATLARI 

     



EK-3 

     

 

LACONIUM MEKANI 

Tepidarium ile bağlantılı olan mekan Laconium bölümüdür. 
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B DUVARI 

  

C DUVARI 

     

3 nolu mekan olan laconiumun C duvarının güney doğu köşesinden hypocaust sistemindeki fazla 

buharın çıkışı için pişmiş toprak bir baca görülmektedir. Bacanın çıkışı da yine aynı duvarın 

kotundadır, ancak bu duvarın üst kotları yıkıldığı için duvar üst kotuna kadar olan çıkış sadece iz 

olarak kalmıştır. 
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D DUVARI’na ilişkin çizim çalışmalarına devam edilecektir 

 

DUVAR, DÖŞEME ve ÇATI İMALATLARI 
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CALDARIUM MEKANI 

Hamam yapısının en sıcak bölümü olan mekan Caldariumdur. Bu mekana geçiş tepidariumdan 

sağlanmaktadır. 

   A DUVARI 
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B DUVARI 

 

 

C DUVARI 

Henüz çizimi tamamlanmamıştır 
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DUVAR, DÖŞEME ve ÇATI İMALATLARI 

     

 

  

   

   KÜLHAN BÖLÜMÜ 

Bu bölüme ilişkin çizim ve tanımlama çalışmaları devam etmektedir 

 


