SMINTHEION ROMA HAMAMI ISITMA SISTEMI
DAVUT KAPLAN*
Smintheion'da 2008-2011 y~llar~nda yap~lan Roma hamam~~kazdanndal, yap~n~n içinde
ve etrafa yay~lm~~~~ekilde ~s~tma siterrüne ait in-situ olmayan tu~la parçalan ele geçmi~tir. Örnekler boyut, tip ve yap~ld~ldan malzeme aç~s~ndan da de~i~iklik göstermektedir. Ayr~ca Roma hamam~n~n duvarlannda tespit edilen metal çivi kal~nt~lar~, çevreye yay~lm~~~geç dönem
yap~lannda ve dolgu topraktan ele geçen tegula mammata parçalar~~hamam~n erken evresine
i~aret etmektedirler2. Di~er yandan hamam~n baz~~mekanlar~n~n mimarisinde görülen
farkl~l~klar ~imdiki hamam kal~nus~mn da bozularak de~i~ime u~rat~ld~~~, baz~~mekanlanrun
geni~letildi~i veya daraltald~~~n~~göstermektedir.
Smintheion Roma hamam~~di~er kent hamamlanndan farkliliklar göstermektedir (Plan
1). Bu farklil~klann ilki, kutsal alan içerisindeki konumu ve mimari tekni~idir. Tap~na~a yak~n
olmas~~nedeniyle tap~na~~~gölgeleyecek silüete sahip bir yap~~olarak alg~lannu~t~r. Gülp~nar
yerle~imine do~ru yükselen hafif meyilli bir alanda kayal~k (kist) zemin üzerine oturtulmu~~
tap~na~~n bir alt kodunda yer almaktad~r. Tap~na~~n oturdu~u kayal~k s~rt ile hamam aras~nda ise bu kayal~~~n en yüksek noktas~na yerle~tirilmi~~su depolan bulunur. Bu yerle~tirmenin,
yani tap~na~a yak~n bir noktan~n seçilmesinin ana nedenlerinden biri de suyun hamama aktanlmas~nda arazi yap~s~n~n elveri~li olmas~d~r. Dolay~s~yla geni~~plan~~ile hamam, kutsal
alamn ortas~na denk gelecek ~ekilde kuzey-bat~~ ve güney-do~u istikametine konu~lanchr~lm~~t~r. Hamam~n her iki evresinin de ayn~~yerde in~a edilmi~~olmas~~en uygun yerin
bu alan oldu~unu dü~ündürmektedir. Çünkü hamam, kutsal yol ile tap~nak aras~na yerle~tirilmi~~an~tsal bir yap~d~r.
Smintheion Roma Hamam~~mekanlann clizili~i aç~s~ndan "s~ra tipi" ya da "dizili tip"3
hamamlara dahil edilebilir. (Plan 2) D~~tan d~~a en uç noktalar dikkate al~nd~~~nda uzunlu~u
53 m. geni~li~i 27 ile 30 m aras~nda de~i~mektedir. Anadolu ve özellikle Troas bölgesi hamamlan yeterince çali~~lmad~~~~için bölgesel aç~dan bir de~erlendirme ~imdilik mümkün
görünmemektedir. Smintheion Roma hamam~~ plan ve bu plan~n yerle~tirili~i aç~s~ndan
Vitruvius'un bahsetti~i yön seçimi ve plan düzenine de baz~~noktalarda uymaz4. Bat~~Anadolu büyük hamam-gymnasium kompleksleri ve kaz~s~~uzun süre devam eden büyük kentlerdeki
Yrd. Doç. Dr., Ondokuz May~s Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kurupelit
Kampüsü 55139 SAMSUN, davutkaplan@gmailcom
I Bu özgün konu üzerine haz~rlad~~~m makalenin yay~nlanmas~na izin veren de~erli Hocam Prof. Dr. Co~kun Ozgünere sonsuz te~ekkür ederim.
2 C.Cozgünel-D.Kaplan, "2010 Y~l~~ Gülp~nar/Smintheion Kaz~~ Çal~~malar~", 33.Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~,
1.Cilt, Ankara, 2012, s. 145-171.
3 F.Yegül, Antik Ça~'da Ha~namlar ve Y~kanma, Istanbul 2006, 5.250.
"Ha~namlar için ilk olarak, mümkün olan en s~cak konu~n seçilmeli yani, kuz9, ve kuzgdo~u yönleri d~~~nda bir yön ye~lenmelidir.. S~cak ve dik /tamamlar güneybat~dan ~~~k almal~~va konum buna elveri~li de~ilse her ko~ulda ~~~k günden gelmelidir". Bkz.
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hamamlar d~~~nda sadece güney ve bat~~Anadolu kentlerindeki hamamlarla kar~~la~t~rmak
mümkündür. An~lan bu co~rafyalarda tespit edilen hamam tiplerinde ~s~t~lan salonlann paralel diziler halinde yerle~tirilmesi ve bir ya da daha fazla d~~ar~ya ç~k~nt~~yapan apsidal üniteye
sahip olmalan5 gibi temel plan özellikleri Smintheion hamam~~için de geçerlidir.
Birbirine paralel ve belli bir s~ra üzerine clizili ana mekanlara sahip yap~da belirli bir
cephe düzenlemesinin olmad~~~~plandan anla~~lmaktad~r. Caldarium apsisinin ve frigidarium
havuzunun d~~ar~~ ta~mas~~ile tepidarium'un içerde bir mekana dönü~mesi bu durumu aç~klar.
Apodyterium, frigidarium, tepidairum ve caldarium' dan olu~an dört paralel ve büyük ana salon birbirlerine biraz ayn~~aks üzerinden kayan kap~larla ba~lanmaktachr. Paralel bir düzenleme
içindeki dikdörtgen bir dizi salondan olu~mas~, Roma hamamlan için erken örnek olarak
kabul edilen Pompeii'deki Stabian hamamlann~8 an~msatmaktad~r. Ancak Stabian hamamlanndaki7 erkek ve kad~nlara ayr~lan farkl~~bir düzenleme Smintheion'da yoktur. Yegül tarafindan Stabia Hamamlann~n do~u kanad~n~n Roma hamam planlamas~nda bir dönüm
noktas~~olarak kabul edilmektedir8. Çünkü Stabia hamamlar~nda i~levleri bak~m~ndan birbirleri ile ili~kili bir dizi oda, düz bir hat üzerinde kullan~m s~ras~na uygun olarak yerle~tirilmi~lerdir. Bu ~s~t~lmarm~~alanlardan ~s~t~lan alanlara do~ru ilerleyi~i ve bunun tam tersi bir düzen
içinde geri dönü~ü yans~t~r: Apodyterium, tepidarium, caldarium. Bu tip planlamaya hamam mimarli~~nda "Tek Eksenli Dizi Tip" denir. Bu düzenleme benzer ~ekilde Smintheion Roma
hamam~~için de geçerlidir. Smintheion Roma hamam~nda so~uktan s~cak mekanlara do~ru
gittikçe yürüme tabanlar~~yükselmektedir. ~~levsellik ve yap~sall~k bak~m~ndan ~s~n~n kontrolü
ve kullan~m s~ras~run ayarlanmas~~bak~m~ndan bu tip planlama, duyarl~~ve etkin bir organizasyon saklar.
Bu s~ral~~tipin erken örnekleri ~talya'da fazlaca yayg~nd~r9. Cemenelum (Cinainez)'deki
üç ayr~~hamamda üç be~ik tonozlu ve dikdörtgen planl~~salonlardan olu~an hamam ünitesinin
bir mekan dizisi olu~turdu~u standart tasar~m biçimini yans~tmalan Smintheion hamarmyla
örtü~mektedir. Daha da ~a~~rt~c~~tarafi Cemenelum, Nice'nin kuzey do~usunda, Alplerdeki
önemli garnizon kasabas~d~r. Buradaki tüm hamamlar Severuslar dönemine, M.S.3.yüzy~l
ortalar~ na aittir ve Galya'daki en erken etkileyici hamamlar toplulu~unu olu~turur. Benzer
~ekilde Smintheion Roma hamam~~ apodyterium ile frigidarium aras~ndaki kap~~geçi~inde ele
geçen adak an~t~~üzerindeki Latince yaz~t bu duruma aç~kl~k getirmektedir. Burada kendisini
tanr~~ s~fat~~verilmi~~Augustus'un ve Apollon'un bir rahibi olarak ifade eden ki~i bir emekli
garnizon komutan~chr. Olas~l~kla Anadolu ve Avrupa'da Roma ordusunda görev yapm~~~ve
kendisine "ikinci mühendisler birli~inin ba~~" s~fat~n~~verdi~i ve Smintheion'da prophet (rahip)
olarak görev yapm~~~ Q~~intus Burricius Proclus Cornelianus, orduda görev yapt~ktan sonra
emekli olmu~~ve muhtemelen Smintheion yak~nlar~ ndaki Alexandria Troas kentinde ya~amaya devam eden emekli askerlerden biridir. Bu durum Roma hamam~n~ n yeniden plan ve

5 Yegül, a.g.e.,

s.236.
Yegül, a.g.e., s.55-59, fig.26-28.
7 Yegül, a.g.e., s.59.
8 Yegül, a.g.e., s.60.
9 Yegül, a.g.e., s.67, fig. 41-46.
6

SMINTHEION ROMA HAMAIVH ISITMA SISTEMI

9

in~as~nda görev ald~~~= veya yard~mda bulundu~unun kan~t~d~r. K~saca bu tasanm Avrupa
örnekleriyle ili~kilerin ba~lant~l~~oldu~unu gösterir10.
Bu i~levsel plan tipini icat eden ki~inin Stabia hamamlann~~in~a eden mimar oldu~una
i~aret eden Yegül, yine bu hamamlardaki do~u kanat için farkl~~dü~üncelerin birle~iminden
söz eder. Her ne olursa olsun birbirine paralel be~ik tonozlu salonlann yap~sal yaran tart~~~lmaz olarak kabul edilir". Smintheion Roma hamammdaki i~levsel plan, ayn~~zamanda çe~itli
hizmetlerin verilmesinde sa~lad~~~~kolayl~kla da kayda de~erdir. Su temini, drenaj, ~s~tma
sistemleri, yap~~blo~unun bir kenanndaki hizmetli koridoru ile bu düzenli planlamada elde
edilen kullan~~hl~k övgüye de~erdir. Bu düzenleme, ayn~~ zamanda mekanlann ni~~ve apsislerle donat~lmas~na olanak tan~r. Be~ik tonozlann uçlan yanm ay ve pencere dizileri biçiminde
aç~larak bol güne~~~~~~~n~n içeriye girmesi sa~lamr.
Erken evre hamam~nda apsis do~uya tap~nak yönüne bakar, ancak tap~naktan a~a~~~kotta yer ald~~~ndan bu manzaradan mahrumdur. Geç evrede ise apsisin de bulundu~u yap~n~n
cephesi kuzeybat~ya bakar. Bu düzenlemeye sebep do~rudan arazinin yap~s~d~r. Hamama
gelenlerin ve y~kananlann tipik Roma hamamlanndaki mükemmel bir manzara izlemek
yerine Kar~~lar Tepe'ye bakt~ldan görülür. Bu durum hamam~n manzaradan çok i~levselli~ine i~aret eder. Tek apsisli yap~s~yla Skepsis Roma Hamam~12, Tlos Büyük ve Küçük Hamam" ve Oenoanda Hamam Mk 1" ile plan aç~s~ndan benzerdir.
Bütün bu benzerliklere ra~men plan aç~s~ndan benzer hamamlarla kar~~la~t~rarak sonuca gitmek ve belli bir s~n~fa sokmak zordur. Bu s~n~f kabaca so~uk ftigidarium), ~l~k (tepidarium)
ve s~cak (caldarium) gibi mekanlann bir s~ra içinde kullan~~~m gösteren "s~ra" ya da "dizili" tip
olmal~d~r. Bu uygulama genelde büyük hamam-gymnasium tiplerindeki simetrik plan tipinden farkl~d~r. Ço~unlukla bir eksen üzerinde dizili ve orta boydaki yap~lar (balnae) güç arazi
ko~ullan ve k~s~tl~~bütçelerin getirdi~i s~n~rlamalan yans~tan örneklere dahil edilebilir. Bütün
bu genellemelere kar~~n ekonomik aç~dan yetersizlikten söz etmek güçtür. Çünkü erken evre
hamam~n~n kal~nt~lan dikkate alincl~~~nda geç evrenin de ondan geri kal~r yan~~yoktur ve
muhtemelen erken evreye benzer ~ekilde yeniden in~a edilmi~tir.
Smintheion Roma hamam~n~n farkl~~dönemlerde yeniden in~a edilmesi ve sürekli olarak
onanm geçirmesinin ba~ka nedenleri de olabilir. Özellikle Erken evre hypocaustlu mekan~mn
d~~~ndan kuzey yönde ilerleyen farkl~~kodlarda tespit edilen pi~mi~~topraktan çok say~da temiz
su aktaran boru hatt~~kutsal alan~n kuzey bölgesinde yeni bir hamam yap~s~na da i~aret say~10 Erken dönem hamam yap~~tiplerinin Glanum'da ortaya kondu~u çe~itlilik ve yay~lma Augustus Donemi'nde gerçekle~ir ve bu durum politik ve idari yap~yla ba~lant~l~~olarak geli~ir. J.B.Ward-Perkins, "From the
Republic to the Empire: Reflections on the Early Provincial Architecture of the Roman West", The journal of
Roman Studies 60, 1970, s. 1-19; Yegül, a.g.e., s. 69.
~ l Bu plan tipinin hem kamusal mimaride hem de konutlarda yayg~n olmas~, bu plan~~ tasarlayan dü~ünce ve
dönemi konusunda tart~~malar~~ da beraberinde getirmektedir. En yayg~n olarak ifade edilen görü~, hamam mekanlann~n tek eksenli bir dizi olarak düzenlenmesi, ev ve viflalardaki hamam dairelerinde görülen temel plan
tipini olu~turmas~d~r. Ancak bu küçük ev ve villa hamamlanndan hiçbiri M.S.1.yy ortalar~ndan daha erken de~ildir. Bu konuda detayl~~bilgi için bkz. Yegül, a.g.e., s.61.
12 C.Ba~aran, A.Yalç~n Tavukçu, M.Tombul, "1995 Y~l~~Skepsis A~a~~~Kent ve Nekropolü Kurtarma Kaz~s~", 8. Müze Kurta~ma Kaz~lan Semineri, Ankara 1998, s.551-583.
13 Yegül, a.g.e., fig. 302.
14 Yegül, a.g.e., fig. 293.
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labilir. Birden fazla hamam~n yer al~yor olmas~~ve temiz su hatlar~n~n ha~namla birlikte
de~erlendirildi~inde Roma dönemine ait olmalar~~kutsal alanlar~n Roma dönemi idaresi ile
ba~landsma ve dini ritüellere i~aret ediyor olmal~d~r. Çünkü Roma hamam~na giri~te yer alan
çok say~da heykel kaidesi15 Roma yönetiminin dine ve sosyal organizasyonlara bald~ma ~~~k
tutmaktad~r.
Roma imparatorluk döneminde Grek spor festivallerinin önemli bir rolü olmal~d~r.
Çünkü Roma varl~~~n~n gücünü bu alanda hissettiren en önemli yap~lar hama~nlar ve kentlerde yer alan imparator tap~naklanm da içine alan baz~~mimari yap~lard~r. Bu tür yap~lar ve
festivalleri6 ise Roma imparatorlann~n isimleri ile an~hrlar. imparatorlann uygulad~klar~~bu
sosyal ve dini uygulamalar~n tümünde halk~~koruma, hellenistik gelenelderi devam ettirme ve
onlara izin verme gibi baz~~ dü~ünceler de a~~lanm~~~olmal~d~r. Yap~lan harcamalann da
gösterdi~i gibi imparator kültü Roma döneminde Yunanistan'da oldu~u gibi Anadolu'da da
festivaller için önemli bir güç kayna~~d~r17. imparatorluk döneminde spor oyunlar~~kendi
tan~t~mlan için önemli bir araçt~r. Atlederin bölgeler ve kentler aras~ndaki uzun mesafeleri
a~arak oyunlara kat~lel~ldar~~ve ünlerini bütün Grek dünyas~na yayd~ldanm ve bir yerde panhellenist bir görev üstlendiklerini bilmekteyiz18.
Roma sosyal ya~am~nda kurban kesme ve tap~nma gibi dini ritüel öncesi y~kanman~n
önemi ve spor oyunlanmn varl~~~~dikkate al~nd~~~nda kutsal alanda yüzy~llarca devam eden
hamam mimarisi ve y~kanma gelene~inin de gerekçesi ortaya konmu~~olmaktad~r.
Bu makalede Smintheion Roma hamam~mn yerle~im ve plan aç~s~ndan de~erlendirilmesi, yeniden in~a ve onanm~nda öne ç~kan baz~~dini ve sosyal aç~dan önemli noktalar~n k~sa
bir ~ekilde aç~klanmas~ndan sonra bütün bu de~i~imlerin teknik aç~dan ~s~tma sistmelerine
uygulan~~~ve yans~ma ~ekline bakabiliriz.
Is~tma sistemlerinin mekanlara ve bulgulara ba~l~~ olarak ele al~nmas~n~n nedeni, Erken
Evre ile Geç Evre ocaldanmn yerlerinin de~i~tirilmi~~olmas~d~r. Aynca ele geçen zeminden ve
duvardan ~s~tma sistemine ait de~i~ik tu~lalar~n (tegula mammata) ele geçmesi bu de~i~imlerin
sebeplerini ve sonuçlar~n~~inceleme~i ve k~saca tart~~may~~gerektirmektedir.
Klasik hamamlarda ~s~tma sistemi hem mekan içindeki havay~~de~i~tirmek hem de s~cak
su elde etmek maksad~yla iki ayr~~amaca hizmet eder. Ocakta yanan ate~ten elde edilen ~s~yla
hem s~cak su sa~layan kazanlar Bitimi§ hem de taban alt~ndan yönlendirilen s~cak hava mekan~~~s~tm~~t~r. Daha sonra mekan alt~ndaki bu s~cak hava duvar aras~ndan dola~arak duvardan ~s~tma sa~lamaktad~r.
Hamamlardaki tabandan ~s~tma veya hypocaust olarak bilinen sistem Romahlar tarafindan geli~tirilmi~tir19. Bunlardan zemin alt~ndan ~s~tma sistemi '61ro~caudtov (Gr. hypocausis;

Davut Kaplan, "Smintheion Roma Hamam~", Smintheion, Apollon'un "zinde, ~stanbul 2013, s. 97-99.
J. König, Athletics and Literature in the Roman Ernpire, Cambridge 2005., s.165.
17 König, a.g.e., s.163-165.
18 König, a.g.e., s.163.
19 R. J. Forbes, Studies in Ancient Technology, Volume VI, Leiden 1996, s. 36-37.
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Latince hypocaustum) olarak isimlendirilmi~tir20. Bu sistem ayn~~zamanda Roma Dönemi hamam yap~lanmn gözle görünür bir parças~d~r ve i~levlerinin en belirleyici özelli~ini olu~turmaktad~r. A~a~~da daha detayh anlat~lacak.' gibi antik kaynaklar özellikle hamamlann di~er
özelliklerinden çok hypocaust sisteminden yap~, teknik ve i~lev olarak bahsetmi~lerdir21.
Hypocaust22 sisteminin en erken örneklerine M.O. 2.yy. sonunda ~talya'da rastlan~r23.
Hamamlann tepidarium ve caldarium k~s~mlannda, bu mekanlann zeminlerinin alt~nda `pilaeler
yer almakta ve taban~~bu pilaeler ta~~maktad~r. Kare, yuvarlak ve poligonal tu~lalardan in~a
edilen bu pilaeler ortalama 0.60/0.80/1.00 m aras~nda bir yüksekli~e sahip ve birbirlerine
yak~n in~a edilirlerdi24. Smintheion Roma hamam~ nda bu yükseklik erken evrede 0.7 7 m, geç
evrede 0.90 m dir. Böylece hamamlann ~s~t~lmak istenen mekanlar~n~n alt~nda büyük bir
bo~luk olu~ur ve praefirnium denen ocak k~sm~nda elde edilen s~cak hava, bu tu~la payelerin
aras~nda dola~arak yap~y~~ ~s~t~rd~. Bunun yan~nda hypocaust sistemine ba~l~~olarak, hamam
yap~lanmn mekanlan, duvarlara, hatta üstünü örten kubbelere monte edilen çe~itli tu~la ve
"spacer" denen pi~mi~~toprak objeler sayesinde zeminle birlikte hem duvarlardan hem de kubbelerden (tonozlardan) ~s~t~labilmekteydi25. Böylece hamam~n içinde s~cak hava dola~~m~~sa~lanarak yap~n~n içi daha iyi ~s~t~labilmekteydi.
Bu sistem MO.2.yüzy~l sonu 1.yy ba~lannda teknik olarak son ~eklini alm~~t~r26. Vitruvius, en do~ru hypocaust sisteminin kullan~lmas~ndan yakla~~k 60 y~l sonra bu konuda teknik
olarak aynnt~l~~bilgi vermi~tir ve ona göre normal bir hypocaust'un in~as~~ ~u ~ekilde olmal~d~r:
"Önce zeminin yüzori, oca~a do~ru e~imlendirilmi~~bir buçuk ayak kare ölçüsiinde kiremitlerle kaplanmal~chr; bu e~im,
içeri~e bir top at~ld~~u~da topun ortada durmadan kendili~inden külhana geri yuvarlanmas~n~~ sa~layacak düzde olmal~d~r. Böylelikle, oca~~n ~s~s~~ asma zeminin alt~nda daha çabuk yay~labilecektir. Bunlar~n üzerine, sekiz inçlik tu~lalardan olu~an direkler in~a edilerek, birbirlerinden, iki ayakhk kiremitlerle kapat~labikcekleri arahklarla yerle~tirilirler.
Bu direkler iki "feet" (ayak) yüksekli~inde olmal~~ve k~lla kar~~t~r~lm~~~kille dö~enerek üzerleri zemini ta~~yan iki ayakhk
kiremitlerle örtülmelidir"27.

20 Ch. Daremberg - E. Saglio, Dictionnaire des antiquith grecques et romaines, Paris 1877-1919, "hypocaustum";
Forbes, a.g.e., s. 37; Salamis (K~br~s) piskoposu Epiphanius ise MS.4.yüzy~lda hypocaustu "~s~tma amac~yla yap~n~n
alt~na yerle~tirilen ~s~tma ayg~t" olarak tan~mlar. Bkz. Forbes, a.g.e., s. 37; Yegül, a.g.e., s. 88; Türkçe'de hamamlann ~s~tma bölümü ise `cehennemlik' olarak isimlendirilir. Bkz. J.~nan, "Perge Kaz~s~~1979 Çal~~malan", 2.k~z~~
Sonuçlan Toplant~s~, Ankara 1980, s.7; M. Olu~~Ar~k, "Peçin Kalesi ve Kenti Orenlerindeki 1982 Y~l~~Çali~malan",
5. Kaz~~Sonuçlan Toplant~s~, Ankara 1983, s.311.
21 Vitruvius V. 10. 2; Epiphanius, Adversus Haereses, II. 52. 2.
22 HyPOCaUS~~kelimesi etimolojik olarak Grek kökenli bir isim olmas~na ra~men antik yazarlar, özellikle Ya~l~~
Plinius bu sistemin C.Sergius Orata isminde bir Roman taraf~ndan icat edildi~ini söylemektedir. Bkz J.Hilton
Turner, "Sergius Orata, Pioneer of Radiant Heating" Classical Journal XLIII, 1948, 486-487; Forbes, a.g.e., s. 4043; Yegül, a.g.e., s. 33, 47, 111.; Arkeolojik verilere göre en erken ve en do~ru hypocaust sistemi Pompeii'deki
Stabian Hamamlan (MÜ. 2.yy) ve Olympia'daki hamarnlarda (IV.evre MO.Lyüzyll~n II.yans~) görülmektedir.
P.Adam, Roman Building, Materials and Techniques, London 1994, s. 265.
23 Hypocaust ve tabandan ~s~tma sistemlerinin i~levi ve en erken örnekleri için bkz. Yegül, a.g.e., s. 88.
24 Nielsen, a.g.e., s. 89.
25 A. Sandklef - D. Selling, "The Heating of Classical Thermae" Opuscula Romana XI. 9, 1976, s. 123, fig.1;
G. Webster, "Tiles as a structural component in buildings" Roman Brick and Ide: Studies in Manifacture, Distribution
and use in time Westem Empire, Ed. A.McWhirr, BAR International Series 68, Oxford 1979, s. 287-289, fig. 15.2-4.
26 Adam, a.g.e., s. 265.
27 Vitruvius, V. 10.2
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Teknik olarak bak~ld~~~nda; ~s~tma sisteminde çözülmesi gereken sorunlar~n ba~~nda,
yak~t28, ate~~ve ~s~mn kullan~m~, zehirli gazlar ve dumamn d~~ar~~at~lma= sa~lamak gelir29.
Ayr~ca yine elde edilen ~s~n~n uzun bir zaman kal~c~~olmas~~ve kendini yap~~içerisinde muhafaza edecek ~ekilde izolasyonu da oldukça önemlidir38.
Romah mimari ustalar~mn bir icad~~olarak ortaya ç~kan ve tüm Roma dünyas~nda görebilece~imiz hamam yap~lann~n hemen hemen hepsinde uygulanan bu sistem, imparatorlu~un ard~ndan M.S. 8.yy. sonlar~na kadar Bizansh yap~~ustalar~~tarafindan da benimsenmi~tirm. Ancak Smintheion Roma hamam~ndaki de~i~imi göz önüne serebilmek için tabandan
ve duvardan ~s~tma sistemini ayr~~ayr~~ele almak gerekmektedir.
Hypocaust (Alttan Is~tma) Sistemi
Erken Evre:
Geç evre hamam~mn apodyterium mekarumn kuzey kesiminde ortaya ç~kar~lan caldarium
ve apsisli mekandaki ~s~tma sistemi kompleks bir görünümdedir (Plan 2). Bu erken evre daha
geç evrenin alt~nda kalmaktad~r. Erken evrenin tümü aç~lamam~~~ve üzerinde yer alan geç
evre hamamm~n kütlesel duvarlar~~alt~nda kald~~~ndan aç~lan k~sunla yetinilmi~tir (Resim 1).
Bu nedenle her iki hamam evresini plan aç~s~ndan kar~~la~t~rmak zordur. Yine de genel planda lypocausta sahip erken evre caldariumu ile Geç evre hamam~~uyumluluk göstermezler. Ancak ayn~~alan üzerinde yer alan geç evre hamam~nda sadece ocak (praefitmium) k~s~mlann~n
yeri de~i~tirilmi~~olarak kar~~m~za ç~kar. Yani erken evrede praefionium kuzey-do~uda, geç
evrede ise güney-bat~~kö~eye al~nm~~t~r (Plan 2).
Oldukça tahrip olmas~na kar~~n erken evre, ~s~tma sistemi ile ilgili detayl~~bilgiler sunmaktad~r. A9labildi~i kadar~yla erken evrede praefimium k~sm~n~n da geç yap~~evresi alt~nda
olmal~d~r (Resim 1). Ocaldarda elde edilen s~cak hava, üç farkl~~paye tipinin ta~~d~~~~zemin
alt~nda dola~arak mekam s~ras~yla hem zeminden daha sonra da duvardan ~s~tmaktachr.
28 Klasik hamamlarda yak~t türü konusunda çok say~da görü~~ileri sürülmesine ra~men Roma dönemi hamamlannda bu durum pek tart~~ma götürmez. Harsberg hiçbir kan~t ileri sürmeden kömür kullan~ld~~~n~~ifade
etmi~tir. Erling Harsberg, Ostia, Roms havtie, Copenhagen 1964, s. 93-94; Schween ise hamamlarda odunun yak~t
olarak kullandd~~~ndan bahseder. Günther Schween, Die 13eheizungsanlage der Stabianer 77:ermen in Pomp~ji, Dresden
1937, s. 21; Smintheion Roma hamammda ise yak~t olarak odunun kullan~ld~~~n~~gösteren çok say~da kömür ele
geçmi~tir. Bu kömür bulgular hem erken evre hem de ikinci evrede kullan~lm~~~ve külhan (praefi~rnium) bölümünde yo~un olarak tespit edilmi~tir. Ancak ana yak~t~n odun kömürü de~il do~rudan odunun kullan~lm~~~oldu~unu gösteren yanm~~~odun kal~nt~lar~~ve yo~un alevler ocaklarm bulundu~u mekanda bugün dahi görülebilecek
~ekilde yo~un is ve yanma izi b~rakm~~t~r. Yo~un is ve kurum olu~mas~na ve Ippocaust ile birlikte bacalarda t~kanmaya sebep olmas~na ra~men odun tercih edilmi~tir. Bu tür bir sorunun hamamm ~s~tdmas~~s~ras~nda t~kanmaya
neden oldu~una dair bir durum söz konusu de~ildir. Bir di~er önemli sorun yak~t için malzeme temini ve ta~~nma
sorunu olarak bakdabilir.
28 Adam, a.g.e., s.265-266.
38 Yegül, a.g.e., s. 94-96.
31 Bizansh yap~~ustalar~~genel olarak hem Roma mixnari gelene~ini devam ettirmi~~hem de ortaya koyduklan yeni yap~lara kpocaust sistemini aynen uygulam~~lard~r. T~pk~~Romah ustalar~n yapt~~~~gibi Bizansh ustalar da
Wocaust sistemine ba~l~~olarak yap~lan hem zeminden hem de duvardan ~s~tma yoluna gitmi~tir. Bizans s~n~rlar~~
dahilinde yap~lan bir çok sistemli arkeolojik kaz~~bunu en iyi ~ekliyle bizlere yans~tmaktad~r. Bizans döneminde
in~a edilmi~~ve duvardan ~s~tma sistemine sahip hamamlar için bin. A. Berger, Das Bad in Der Byzantenischen Zeit,
München 1982, s.102-107; J. C. Biers, Corinth XVII, The Great Bath on the Le,chaion Road, Princeton 1985, s.78, Kat
No.113-115, fig.4 ve Lev 31 b.
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Hypocausta geçmeden önce hypocaust taban alt~~ dö~emesinin ve taban~n özelliklerinden
bahsetmek gerekir. Çünkü geleneksel hamarnlann aksine giri~te ifade edildi~i gibi hamam~n
kutsal alandaki konumu önemlidir. Bu nedenle tap~nak ve yak~n~nda in~a edilen birçok yap~da tüf temele rastlamak mümkündür32. Bunun nedeni kutsal kaynaktan33 gelen ve kanallarla
belirli noktadan sonra kutsal alana da~~t~lan suyun tahribat~~ dikkate al~nm~~t~r". Ayr~ca cal~lariumun bulundu~u noktaya yak~n geçen küçük derenin de35 etkisi büyüktür. Bu nedenle Romal~~mühendis ve mimarlann bu durumu göz önüne alarak temelde tüf kullanm~~~olmalar~~
kaç~n~lmaz& Ayr~ca zeminden s~zan sular~n hypocaust tabamna zarar vermemesi için taban
moloz ta~~ve kireç harçla kaplanm~~, zemin alt~na ise küçük bir drenaj kanal~~ aç~ld~~~~tespit
edilmi~tir36 (Resim 2). Bu uygulaman~n daha büyük örne~i Veii yak~nlar~ndaki Valchetta
vadisindeki 2.yy`a ait hamarnlann tepidairum'unun taban~nda yer al~r ve tamamen s~z~nt~~ ve su
bask~n' sorununu çözmek için düzenlenmi~tir37. Ancak Smintheion örne~inde ~zgara yerine
kuzeydo~u-güneybat~~yönde uzanan tek bir kanal mevcuttur.
Hypocaust sistemi az öncede bahsetti~imiz gibi, kare ya da yuvarlak tu~lalardan olu~an
pi/aelerden olu~turulmakta ise de burada hiçbir hamamda görülmeyen düzenlemeye sahiptir
ve yap~n~n zemini tüf payeler tarafindan ta~~nmaktad~r38. Tüf bloklar~n~n kullamlmas~~hem
zeminde var olabilecek suyun zarann~n önlenmesi hem de ate~e dayan~kl~~özelli~inden dolay~~
tercih edilmi~~olmal~d~r.
Hypocaust pdaelerinin oturdu~u taban için ise farkl~~dönemlerde farkl~~uygulamalar~n
yap~ld~~~~görülmektedir. Baz~~örnelderde basit k~rma ta~~ve harçla yap~lm~~~düzgün yüzeyli bir
zeminle bu sorun halledildi~i gibi, baz~lannda Vitruvius'un tamm~na uyarak bu zeminin
üzerine kare ~eklinde pi~mi~~toprak tu~la plakalar dö~enerek hypocaust tüf payelerinin bunlar
üzerine yerle~tirildi~deri görülmektedir. Hypocaust pikuleri daima s~cak havan~n hamam bö32 C. Özgünel, Smintheion, Troas'da Kutsal Bir Alan, Ankara 2001, s. 83-90; D.Kaplan, "Smintheion'da Kullan~lan Yap~~Malzemeleri", Smintheion Apollon Smintheus'un ~zinde, ~stanbul 2013, s. 122-123.
33 D.Kaplan, "Khrysa?/ Gülp~nar'daki Arkaik Apollon Smintheus Kültü Üzerine Gözlemler", PA7ROWS
Co~kun özgüntre 65.ra~~Arma~an~, ~stanbul 2007, s. 231-239.
34 Apsisin tüf temeli ana mekana dayand~nlarak in~a edildi~i temel seviyesinde anla~~lmaktad~r. Güney do~u kö~eden tüf temele biti~meden önce tüf temel bloklan aras~~ve derz yerleri d~~ar~dan hidrolik harçla s~vanm~~t~r.
Bu duvar~~
önünde bir kanal duvar alt~ndan ve lypocaust zemini alt~ndan geçerek devam etmektedir. Kanal geni~li~i 0.21 ile 0.37 m aras~nda de~i~mektedir. Kanal~n derinli~i 0.27 m dir. Duvarlannda yer yer moloz ta~~kullan~lm~~~ve ço~u tahrip olmu~~kanal~n üzeri baz~~noktalar hariç kapal~d~r. Kanal üzerinde yine moloz ve küçük yap~~
ta~tan kapak ta~~~olarak kullan~lm~~t~r. Bu kanal geli~igüzel ve özensiz olup boyutlar~~da dikkate al~nd~~~nda çevrede biriken ve d~~ar~dan gelen suyun hamam kanalizasyonuna aktar~lmas~~için kullan~lm~~~olmal~d~r.
35 Bu uygulama hamam kuzey do~usunda güçlü su ak~nt~s~~(ya~mur suyu ?) veya sel sular~~dikkate al~narak
yap~lm~~~olmal~d~r. Örne~in ippocaust güney-do~u açma kesitinde görüldü~ü gibi farkl~~dönemlere ait pi~mi~~toprak
su borular~~ sel sular~~ile dolup t~kand~~~ndan bir yenisine ihtiyaç duyulmu~~ve pi~mi~~toprak su borular~~ bir a~~
olu~turmu~tur. Yo~un geçen su borular~~ve su yata~~n~n bulundu~u dereye yak~n olmas~~tüf temellerde s~va uygulamas~n~~gerekli k~lm~~~olmal~d~r.
36 Bu drenaj~n ana kayaya aç~lm~~~daha küçük boyutlu örne~i tüf temellerin d~~~nda yer al~r ve üzeri yass~~
ta~larla kapat~lm~~t~r.
37 G. D. B. Jones, "Veli: The Valchetta Baths (Bagni Della Regina)", Papers of the British Sclwol at Rome, 28,
1960, s. 64-65; Yegül, a.g.e., s. 91, fig. 78.
" Fakat bazen de~i~ik örneklerin kullan~ld~~~~örnekler de bulunmaktad~r. Örne~in Fiesole'deki Roma hamam~nda Wocaust sistemine ba~l~~ olan bu payeler sekizgen biçimindedirler. Bununla birlikte kullan~lan malzeme
zaman zaman dikey yerle~tirilmi~~ta~~veya pi~mi~~toprak borular (künk) ~eklinde olabilmekteydi. Yegül, a.g.e., s. 91;
F. B. Stelle - A. Mannari, Le Yerine Romane di Ro.sole, Florance 1984, fig. 7-18.
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lümlerinin taban~~ alt~nda rahatça da~~lmas~m ve dola~mas~m sa~layacak ~ekilde düzenlenmektedir. Bundan dolay~~ pilaeler aras~nda belirli bir mesafe vard~r. Bu pilaeler üzerine öncelikle bipedales denen büyük pi~mi~~toprak kare plakalar yerle~tirilirdi. Genel olarak kenar
uzunlu~u 0.60 m olan bu bipedaleslerin de de~i~ik form ve biçimlerinin kullan~ld~~~~olmu~tur39.
Smitheion hamam~nda pdaelerin veya sütunculdann s~cak hava dola~~m~~için olu~turduklar~~zemin bo~lu~u 0.77 m dir. Ana mekanda hypocaustun asma katim tüf bloldan ve pi~mi~~
toprak borulardan olu~an alt~~s~ra pilae ta~~maktad~r. Bütün bu pi/aelerin ta~~d~~~~mekanlar~n
zeminleri (suspensura) ise maalesef sa~lam olarak ele geçmerni~lerdir. Fakat mekanlann baz~lar~n~n kö~elerinde zemine ait olduklar~~dü~ünülen tu~la plaka parçalar~n~n bulunmu~~olmas~~
ve kuzey-do~u kö~ede göçmü~~halde tespit edilen taban, hypocaust sistemi hakk~nda bilgi vermektedir.
Kuzeyde iki s~ra dikey yerle~tirilmi~~pi~mi~~toprak boru hattmdan sonra bir s~ra tüf blok
ve yine üç s~ra dikey yerle~tirilmi~~pi~mi~~toprak boru yer almakta ve bu s~ralar tam olmasa
da Roma hamam~~duvarma paralel devam etmektedirler (Resim 1). Hypocaustu ta~~yan pi~mi~~toprak borular alt~nda 0.27-0.32 m geni~li~inde ve yine 0.27 m yüksekli~inde küçük tüf
bloklan ald~k olarak kullan~lm~~t~r. Asma taban~n a~~rl~~~n~~ta~~yan bu ta~~y~c~~elemanlar~n
alt~nda kaide olarak tüf ta~~n~n kullan~lmas~~do~rudan arazi tabamndaki su veya nernle alakal~~
olmal~d~r. Çünkü çok daha sa~lam ve ta~~y~c~~andezit/bazalt ta~~veya tu~la tercih edilmemi~tir. Bu tüf bloklar tüm zeminde oldu~u gibi kireç harç ve küçük moloz ta~lar~n~n olu~turdu~u
tabana oturmaktad~r. Bu payelerin i~levleri sadece yürüme zeminini ta~~mak oldu~undan
içleri kireç ve kum kar~~~m~~harç ile doldurulmu~~ve sa~lamlik kazand~rdm~~t~r. Bu uygulamay~~Geç evre Roma hamam~~temelleri aç~l~rken sökülerek yeniden kullanmak üzere
istifienmi~~pi~mi~~toprak borularda da görmekteyiz. Bu pi~mi~~toprak borulann yüksekli~i
0.55-0.57 m aras~nda de~i~mektedir. Kaidelerle birlikte borulann toplam yüksekli~i 0.66 m
Hypocaust taban~~pi~mi~~toprak borulann yan~~s~ra tüf bloklan ile de desteklenmektedir ve
bu ~ekliyle benzeri yoktur. Bu uygulaman~n amac~~borularm ta~~d~~~~zeminin a~~rl~~~n~~payla~arak ta~~y~c~~özelli~i art~rmak ve ate~in y~prat~c~~etkisini azaltmakt~r. Bu nedenle borulann
alt~nda oldu~u gibi tüf bloklannda da yakla~~k 0.12 m yüksekli~inde blok tüf ta~~~kullan~lm~~~
ve bunlar üzerine ta~~y~c~~as~l tüf bloklar yerle~tirilmi~tir (Resim 1). Her iki ta~~y~c~~tüf blo~u
aras~ndaki mesafe 0.37 m dir. Tüf bloklar~n~n yüksekli~i 0.77 m, kal~nl~~~~0.63 m &O°. Tüf
boldann~n üzerinde ise zemini ta~~yan 0.5 m kal~nl~~~nda ve kenarlan 0.57-0.55-0.55 m ölçülerinde bipedales tu~lalan kullan~lm~~t~r. Bipedales tu~lalann~n oturabilmesi için tüf bloklar~n~n
üst noktalar~na 0.7 m geni~lik ve 0.9 n~~yüksekli~inde profilli kö~eler haz~rlanm~~t~r. In-situ
korunmu~~ve tüf üzerinde yer alan tek parça bipedales tu~lasm~n kal~nl~~~~ise 0.7 m
39 Timgard Büyük Güney Hamam'da oldu~u gibi, pi~mi~~toprak bipedalesler yerine, ince birkaç kat ta~m
kullan~ld~~~~da görülebilmektedir. Yegül, a.g.e., s. 91.
4° Borunun a~~z çap~~ d~~tan d~~a 0.25.5 m, içten içe ise 0.19 m dir. Her iki dikey pi~mi~~toprak boru arasmdaki mesafe 0.34 m dir. Kaideleri arasmdaki geni~lik ise 0.30 m dir.
41 Ancak bu ölçülerde y~pranma paylan de~il korunan boyudan dikkate al~nm~~t~r. Ancak kö~elerde bipedales
tu~lalar' için aç~lm~~~profilli kö~elerin ölçüleri pieledales tu~la ölçülerine uymaktad~r. Bu nedenle tüf bloklar özgün
yüksekli~inde korunmu~lard~r.
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Esas olarak bipedales tu~lalann~n kö~eleri bütün Roma hamamlar~nda e~er hypocaust payeleni yuvarlak biçimde ise dairenin merkezine, kare ~eklinde ise her bir karenin kö~egenlerinin kesi~ti~i yerde birbirlerine temas edecek ~ekilde yerle~tirilmekteydiler42. Paye üzerinde
zemini ta~~yan tek plaka kullan~ld~~~~gibi" üst üste üç plaka da kullamlabilmekteclir44. Bu
tu~la plakalann hypocaust pilaeleri üstlerine binen kö~elerinin k~nlma olas~l~~~, yük e~it olarak
da~~t~ld~~~~için ortadan kalkm~~t~r. Roma hamamlannda plakalardan sonra kal~n bir harç
dolgu tabakas~~ve üzerine ince bir harçtan meydana gelen ve genelde kal~nl~~~~0.20 ile 0.40 m
aras~nda de~i~en45 suspensura uygulanmakta; böylece bu düzenleme hem tabandaki mermer
plakalan yap~~lirmakta hem de kal~nl~~~~ile a~a~~~su s~zd~rmay~~önlemektedir. Smintheion
Roma hamam~n~n bu erken evresinde ise, bipedales tu~lalan üzerinde 0.6 m kalinl~~~nda taban
beton harc~~ ve bunun üzerinde ise 0.3,5 m kalinl~~~nda dö~eme alt~~harc~~yer almaktad~r.
Smintheion'da bu erken evrede zeminde ise bu dö~eme alt~~ harc~~ üzerinde 0.2,5 m
kahnl~~~nda renkli mermer levhalan dö~enmi~tir.
Hypocausta sahip bu Erken evre s~cak mekamn~n (caldarium/ tepidarium) bir de alttan
~s~t~lan apsise sahip oldu~u anla~~lmaktad~r (Plan 2, Resim 1-2). Ana kayaya kadar 1.97 m
yüksekli~inde korunmu~~duvara sahip yanm apsisin bütünü moloz ta~~ve harçla in~a edilmi~~
ve temelde tüf ta~~na yer verilmemi~tir. Apsisin hypocaustu, zeminden yuvarlak tu~la örülü
pilaeler ile, duvar kenannda ise 0.82 m yüksekli~inde moloz duvar ile ta~~nmaktad~r. Bu moloz duvara dikey yerle~tirilmi~~0.57 m yüksekli~inde tu~lalann hypocausta bakan yüzlerinde üst
bölümde olmak üzere birer oval bo~luk aç~lm~~t~r (Resim 3). Özel üretilmi~~bu borularm iç
yüzüne 0.10 m geni~lik ve 0.16 m yüksekli~inde birer oval delik mevcuttur. Borunun özgün
d~~~çap~~0.11 m, iç çap~~ise 0.9 m dir. Bu dikey borular üzerine ise 0.57 m geni~li~inde, 0.7 m
kalml~~~nda kare (veya dikdörtgen) tu~la yer al~r. Alttan gelen s~cak havay~~duvardaki bo~lu~a
aktaran ve zemini ta~~yan yatay tu~la= boru üzerine denk gelen k~sm~~elle sonradan kesilerek 0.10 m çap~nda bir oval delik aç~ld~ktan sonra yerle~tirilmi~tir. Böylece zemin alt~nda
dola~an s~cak hava duvar aras~ndaki bo~lu~a ula~t~nlm~~~olmaktad~r. Apsis duvar~n~n iç
k~sm~nda bu ~ekilde toplam 6 adet duvara gömülü yüzeyi aç~k dikey boru tespit edilmi~tir.
Bunlardan sadece biri üzerine yerle~tirilen ve yürüme taban~n~~ ta~~yan tu~la (bipedales) belgele nebilmi~tir.
Apsis içerisindeki hypocaust sistemine ait ve zemini ta~~yan pilaeler küçük sütuncuklardan
meydana gelmi~tir (Resim 2-3). Üç adet sütuncuktan birine ait bir, di~erinde iki adet tu~la
korunmu~ken bir pi/ae özgün ~ekli ve yüksekli~i ile korunmu~tur. Sa~lam pilaenin toplam yüksekli~i 0.64 m dir. Bu sütuncuk üzerinde, muhtemelen aralannda kullan~lan harçtan veya
kalinliklarmdan do~an dengeyi sa~lamak için, 2.5 cm kal~nl~~~nda bir tu~la kullan~lm~~~olmal~d~r. Bunun üzerinde 0.6 ve 0.5 m kalinli~~nda iki kal~n tu~la parças~~korunmu~tur. Bu
tu~lalardan üstte yer alan biraz önce ifade etti~imiz s~cak havay~~duvar bo~lu~una aktaran
yanm ay ~eklinde kesilmi~~tu~lad~r ve üstte yer al~r. Pilaeler yuvarlak tu~lalardan yap~lm~~t~r.
42 ye gt.
-„

s. 91-92.
a.g.e., s. 91-92.
44 Adam, a.g.e., s. 550, fig. 624.
45Adam, a.g.e., 268; Yegül, a.g.e., s. 89; Hypocaust sistemi için ayr~ca bkz. T. Rook, "The development and
operation of Roman hypocausted baths", joun~al of Archaeological Science 5, (1978), s. 269-282.
43 Yegül,
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Yuvarlak tu~lalar~n çap~~0.18 m, kalinl~ldan 0.7 m ve ortas~nda 0.4 m çap~nda yuvarlak delik
yer al~r. Duvara gömülü bu dikey borulann birbirlerine olan mesafesi 0.40 m dir. Hypocausta
ait yanm apsis içindeki düzenleme zeminden ~s~tmamn güçlü ve olas~l~lda caldarium gibi sürekli ~s~ya ihtiyaç duyan mekan oldu~unu göstermektedir.
Erken evre zeminini ta~~yan bu pilaeler, geli~kin Roma hamamlannda oldu~u gibi46 belirli bir düzende ve s~rada in~a edilmi~leniir. Ancak baz~~örnekler bu düzene uymazlarsa da
düzensiz bir görüntü sergilemezler. Toplam üç de~i~ik pilae tipinin (tüf blo~u, pi~mi~~toprak
boru ve yuvarlak tu~la örg-ülü sütuncuk/pi/ae) tespit edildi~i Srnintheion Roma hamam~~hypocaust sistemi, gösterdi~i bu özelliklerden dolay~~ah~dnu~~n d~~~nda, de~i~ik bir karakterdedir.
Özellikle bu farkl~l~k malzemede göze çarpmaktad~r. Bu tür de~i~ik hypocaust pilaelerinin kullan~m~~burada daha çok tüf gibi yöresel malzemenin kullarurru ile öne ç~kar.
Hypocaust sisteminin aç~~a ç~kart~ld~~~~kaz~lar esnas~nda tüf temel bölümünde yo~un kül
tabakalanna rastlanm~~t~r. Geç evre yap~s~~ve tüf temellerin alt~nda kalan bu alanda zeminde
prehistorik tabakaya rastlanm~~~ve çevresini açmak an~tsal duvarlardan dolay~~mümkün olmam~~t~r. Yap~lan de~erlendirmeler sonucu bu kül tabakas~mn hypocaust' un ~s~t~lmas~nda kullan~lan ocaldardan ç~kar~lan kül oldu~u kamsma var~lm~~t~r. Oldukça homojen bir yap~da ve
grinin tonlanm içeren bu kül tabakalanndan herhangi bir buluntu ele geçmi~tir. Ancak kül
katman~~üzerinde duvardan ~s~tma sistemine ait pi~mi~~toprak parçalar ele geçmi~tir.
Geç Evre:
Hamam~n geç evresinde ise külhan (praefirnium) bölümü ve s~cak mekanlar yer de~i~tirerek hamam~n güney bat~~kö~esine al~nm~~t~r (Plan 2). Dar ve uzun plan yap~s~na sahip külhan, üç ayr~~mekan~~~s~tabilmektedir. Ele geçen hypocaust sistemine ait malzeme ve bulgular insitu olarak caldarium (Resim 4) ve mozaildi mekan yan~nda ele geçmi~tir.
Günümüze ula~an kahnt~s~yla Smintheion Roma hamam~mn Geç Evresi'nde ocaktan
(praefianium) tonozlu bir koridor arac~l~~~yla hypocausta yönlendirilen s~cak hava caldarium ve
tepidariuma ula~maktad~r. Bu iki s~cak mekamn yürüme zernininin (suspensura) alttan küçük
sütuncuklarla (pi/ae) ta~~nd~~~na kan~t olarak pi~mi~~toprak tu~la ve borular bulunmaktad~r
(Resim 4).
Hamam caldariumuna ait su depolanna bakan kuzey cephede yer alan duvarlar di~er
ta~~y~c~~duvarlara göre daha dard~r. Bu duvarda 0.75-0.80 m geni~li~e sahip iki aç~kl~k duvar~~
üç parçaya bölmü~tür (Plan 2, Resim 4). Aç~kl~klar~n her iki yan~nda yer alan 0.65-0.80 m
yükseklik ve 1 m uzunlu~undaki tüf bloklann sm~rland~rd~~~~0.50 m geni~li~indeki agkl~klar
(Resim 4), hypocaust sistemine ait olan ve ocaktan hypocausta s~cak havay~~aktaran kemerli
tonozlard~r. Bu kemerli küçük geçi~lerin önünde caldarium zemininde tespit edilen kare tu~lalar hypocaustu ta~~yan pilaelere aittirler. Ortalama 0.30-0.30 m., 0.41-0.34 m ölçülerinde
de~i~en kare tu~lalar~n yan~~s~ra Skepsis'deki Bizans Hamam~'nda47 oldu~u gibi zeminde a~~z
kenan korunmu~~ve ta~~y~c~~boru ~eklinde kullan~lm~~~ pi/ae de tespit edilmi~tir (Resim 4).
+6 J. ~nan, "Perge Kaz~s~~1983 Çal~~malar~", 6. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~, Ankara 1984, s. 323-324.
47 C. Ba~aran - A. Y. Tavukçu - M. Tombul, "1995 Y~l~~Skepsis A~a~~~Kent ve Nekropolü Kurtarma Kaz~s~", 8. Müze Kurtarma Kaz~lan Seminen, Ankara 1998, s. 569, fig. 4.
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Ayr~ca zaman içerisinde hypocaust dikme sistemine alternatif olarak ortaya ç~km~~~kanal sistemi ve kompozit sistemlerin de uyguland~~~~olmu~tur".
Hypocaustu ta~~yan pi/aelere ait tu~la ve borular zeminle birlikte hamam~n tahribat~~
s~ras~nda ana kaya seviyesine kadar sökülmü~lerdir. Ancak hypocaust sistemi ve suspensuraya ait
ba~ka görsel bir malzeme ele geçmemi~tir. (Resim 4)
Caldariumdan tepidariuma geçi~i sa~layan 2.80 m geni~li~indeki kap~n~n e~ik ta~lan dahil
sökülmü~tür. Bu nedenle, kap~~alt~ndan geçen ve caldariumdaki s~cak havay~~ tepidariurna aktaran 0.50 m geni~li~e sahip çapraz devam eden bir kanal aç~~a ç~km~~t~r. Tepidariuma s~cak
hava geçi~i caldariuma giri~i sa~layan bu kap~~alt~ndan sa~land~~~~gibi as~l s~cak hava, pra«urnium bölümünden giri~~yapan kemerli aç~kl~~a sahip ocaldardan sa~lanmaktad~r.
Mozaikli mekana biti~ik ve hypocaustlu mekan49 olarak isimlendirilen mekanda hypocausta en sa~lam in-situ ocak tespit edilmi~tir (Resim 6). Bu ocaktan ~s~t~lan hypocaust daha
özgündür. Burada iki s~ra korunmu~~ pi/ae ayaldan ortalama 0.33-0.33 m ebatlannda kare
tu~lalardan olu~maktad~r. Bu tu~lalar aras~nda Erken evre yap~s~nda oldu~u gibi yine dikey
yerle~tirilmi~~pi~mi~~toprak borular kullan~lm~~t~r. Bu boru ve tu~lalar erken evreye göre daha
küçük boyutludurlar. Tu~lalar aras~nda ise kireç harç birle~tirici malzeme olarak kullan~lm~~t~r.
Görüldü~ü gibi ~s~tma sistemlerinde, Roma dünyas~nda oldu~u gibi Troas co~rafyas~nda da farkl~~uygulamalar ve düzenlemeler mevcuttur.
Duvardan Isitma Sistemi
Hypocaust sistemine ba~l~~olarak Roma hamam yap~lan= mekanlan duvarlara hatta
yap~n~n üstünü örten kubbelere veya tonozlara monte edilen çe~itli tu~la ve pi~mi~~toprak
objeler sayesinde, zeminle birlikte hem duvarlardan hem de kubbelerden ~s~t~labilmekteydi59.
Buna göre, elde edilen s~cak hava zeminle birlikte duvarlann ve kubbe/tonozlann aras~nda
dola~abilmekte, böylece hamam~n içinde bir s~cak hava dola~~m~~sa~lanarak yap~n~n içi daha
iyi ~s~t~labilmekteydi.
Hypocaust sistemine ba~l~~olarak geli~im gösteren duvarlardan ~s~tma sisteminin arkeolojik olarak ilk kan~tlarma Italya yar~madas~nda, M.O. 1. yüzy~l ba~lannda, tepidarium ve caldariumunun onanm~ndan sonraki Stabian Hamamlan'nda ve Pompeii' deki Forum Hamamlan'mn caldariumunda rastlamaktarz51. Fakat yaz~l~~kaynaklann bildirdiklenne göre ise bu
sistem M.S. 1. yüzy~l ortalanndan itibaren kullan~lmaya ba~lanm~~t~r52. Her iki uygulamada

48 ye01, a.g.e., s. 92.
49 muhtemelen bu kare planl~~ lypocaust, yap~ya daha sonradan eklenmi~tir. Çünkü hypocaust yan~ndaki mozaik taban, yeni bir taban dekoru ile lypocaustlu mekan taban~n~~da kaplamaktad~r. Kaz~~s~ras~nda çok say~da farkl~~
renkli tessera, hypocaustu dolduran moloz aras~ndan ç~kar~lm~~t~r. Aynca tepidariuma biti~ik noktada da duvarda baz~~
onar~m izleri görülmektedir.
50 Sandklef-Selling, a.g.m., s. 123. fig.1; Webster, a.g.m., fig. 15/3-4.
51 A. Mau, Pompeii, Its L~je and Art, London 1899, s. 205; Yegül, a.g.e., s. 94.
52 Nielsen, a.g.e., s. 14-15.
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da tegula ~nammata53 kullan~lmas~n~n erken bir özellik oldu~u a~ikard~r. Yegül'e göre bu sistem
daha pratik olan tubuli kullan~m~yla ya ça~da~~veya daha erkendir54. Tegula mammata ile duvar
aras~ndaki bo~luk ise hypocaust ile ba~lanuhd~r55. Vitruvius, iç duvarlar~~nemden korumak
amac~yla bir hava yast~~~~sa~lamak için tegula mammata (?) kullanumndan bahsetmektedir56
ancak bu uygulaman~n Vitruvius'un ya~ad~~~~süre içinde henüz ~s~tma amac~na yönelik olmad~~~~ifade edilmektedir57. Duvarlar~n içinde bo~luk olu~turarak ~s~tmaya yard~mc~~olan bu
sistem, temel olarak hamam yap~lar~n' zeminle birlikte duvarlardan da ~s~tmakta ve elde edilen s~cak hava hamam~n içinde dola~arak bir nevi tekrar kullan~lmaktad~r. Bu ~ekilde zerninle
birlikte duvarlardan ~s~nlan hamam yap~lanr~m s~cakl~k elde etme ve bu s~cakl~~~~muhafaza
etme konusunda belli bir avantaja sahip olduklan kesindir. Nitekim günümüzde yap~lan deneysel çal~~malar bunu en iyi ~ekilde kan~damaktachrlar58
Duvarlann içinde bo~luk yaratarak s~cak havay~~duvarlardan dola~urmamn bilinen birkaç de~i~ik yolu vard~r. Bunlardan en çok bilineni ve en çok kullan~lm~~~olan~, kare veya dikdörtgen bir kutu ~eklinde box jlue tiles' denen içi bo~~tu~lalann~n demir kancalar ve "T"
biçimli çiviler arac~l~~~yla duvarlara monte edilmesiyle olu~turulan tubuli sisternidir59. Bu
teknik, duvarlardan ~s~tma sisteminde kullan~lan di~er tekniklere oranla duvar içerisinde daha
fazla bo~luk olu~turmaktad~r69 ve ayn~~zamanda en pahal~~olan~d~r61. Yap~lan çal~~malarda
Smintheion hamam~mn her iki evresinde tubuli uygulamas~na ait bir kamt bulunamam~~t~r.
Ancak, tubuliden çok daha ucuz ve daha basit duvardan ~s~tma yöntemleri de tasarlanm~~tar62.
Duvarlar aras~nda bo~luk yaratman~n bir di~er yolu da, duvara yerle~tirildi~inde bo~luk olu~turmas~~için, kö~elerinde t~pa ~eklinde meme ba~l~~bir ç~lunt~s~~olan, geni~~kare tu~lalann kullan~lmas~yla olu~turulan tegula mammata denilen uygulamad~r. Burada kare tu~lalar ile ar-

53 Farrington, duvardan ~s~tma sistemlerinden biri olan tegulae mammatae uygulamas~n~, muhtemelen duvara
monte edilmelerinde kullan~lan metal kancalar nedeniyle "tegulae hamatai' olarak da isimlendirildi~ini ifade etmektedir. Farrington, a.g.e., s. 100.
54 Yegül, a.g.e., s. 94. Pompeü'de Stabia Ha~nandan'ndaki erkekler tepidan~an'u ile kad~nlar caldanum'unda
tüm duvar ~s~tma sisteminde tegulae mal~n~:atm kullan~l~r. Erkekler caldarium'unda ana duvarlar ve apsis tubuli ile
kaphyken, odan~n bir ucundaki kuzeydo~u havuzunda tegulae mammatae ile tubuli dönü~ümlü olarak kullan~l~r.
Ayr~ca tegulae mammatae Pompeii'deki Cumhuriyet Dönemi hamamlarmm caidarium'unda da kullaruhr. Yegül,
a.g.e., s. 94, dn.23.
Yegül, a.g.e., s. 94, fig. 84a, 85.
56 Vitruvius VII. IV. 2
57 Yegül, a.g.e., s. 94.
58 Duvardan ~s~tma sistemi lypocaust ile ba~lant~hd~r. Bu durumu gösteren çok say~da örnek mevcuttur. Bu
sistemin güzel bir örne~i son dönemlerde Sardis'te modern yap~~sistemiyle Roma hamam~~in~a edilmi~tir. J.
DeLair~e, "Recent Research on Roman Baths"Journa/ of Roman Archaeology 1, 1988, s. 22-24; F. Yegül - T. Couch,
"Building a Roman Bath fort he Cameras", joumal of Roman Archaeology 16, 2003, s. 169-175.
59 Rook, a.g.m., s. 270; C. Bayburtluo~lu, "1982 Phaselis Kaz~s~~Raporu", 5. Kaz~~
Sonuçlan Toplant~s~, Ankara 1983, s. 186; C. Bayburtluo~lu, "1983 Phasefis Kaz~s~~Raporu", 6. Kaz~~Sonuçkrn Toplant~s~, Ankara 1984, s. 303,
Resim 4; G. Brodribb, Roman Brick and T~k, Gloucester 1987, s. 70-79; Nielsen, a.g.e., s. 15 ve vol: 2. fig: 13-14-15;
Adam, a.g.e., s.547, 558-559, fig. 532, 632-633; Yegül, a.g.e., s. 94, fig. 83, 84b.
6° Farrington-Coulton, a.g.m., s. 66; Nielsen, a.g.e., s. 15.
61 Webster, a.g.m., s. 287; Tubuli sistemi daha çok ~talya'da ve Roma'nm büyük imparatorluk ha~namlarmda kullan~lm~~t~r. Böylece ~talya'da MS.1.yy'~n sonlar~na do~ru sadece tubuli üreten bir endüstrinin do~mas~na
neden olmu~tur. Ancak tubuli Anadolu (Asia Minor), Yunanistan (Greece), Ispanya (Spain) ve Kuzey Afrika
(North Africa) gibi eyalederde ev hamarr~larmda da bulunmu~lard~r. Yegül, a.g.e., s. 94-96.
62 Nielsen,
s. 15.
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kas~nda yer alan duvar aras~nda yapay bir bo~luk meydana getirmek amaçlanmaktad~r63. Bu
teknikte kullan~lan tu~lalar kö~elerinden geçirilen "T" ~eklindeki kanca ya da çivilerle duvara
monte edilirler ve duvar iç mekan dö~emesi aras~nda belli bir bo~luk olu~turur64.
Erken Evre:
Apsis duvanna dayal~~ve moloz örgülü alçak duvar aras~na gömülü 0.11 m geni~li~inde
ve 0.82 m yüksekli~indeki pi~mi~~toprak borular duvardan ~s~tma sistemine ait en güçlü
karutur. Bu boru 0.57 m yüksekli~indedirler. Hypocausta bakan yüzlerinde üst bölümde olmak
üzere birer oval bo~luk aç~lm~~t~r (Resim 3). Özel üretilmi~~bu borulann iç çap~~0.10 m geni~lik ve 0.16 m yüksekli~indedir. Borunun özgün d~~~çap~~0.11 m, iç çap~~ise 0.9 m dir. Bu
borular hypocausttaki s~cak hava ve gazlann duvardaki bo~lu~a aktanlmas~~için dizayn edilmi~lerdir.
Apsis duvannda duvardan ~s~tma sisteminde kullan~ld~~~~dü~ünülen metal çivi kahnu ve
parçalan da bulunmaktad~r. Bu çiviler tegula mammata tu~lalann~~duvara tutturmak amaçl~~
kullan~lmaktayd~. Birbirleri aras~ndaki uzakl~k 0.37, 0.47, 0.48 m olup tutturdu~u dü~ünülen
tu~lalara ait herhangi bir buluntu bu alanda ele geçmemi~tir. Ancak duvardan ~s~tman~n
varl~~~n~~kan~tlayan di~er önemli bulgular bu apsis dolgusu ve zeminde ele geçen tegula mammata parçaland~r (Resim 7).
Caldariumun ana mekan~nda hypocaust sisteminden, duvardan ~s~tma sistemine yani tegula
mammata düzenlemesine geçi~~apsis ile ayn~~özelliktedir. Korunabildi~i kadanyla birkaç pi~mi~~
toprak boru tüften olu~an ana duvara dayal~~moloz ta~tan hypocaust yüksekli~inde örülmü~~
duvara gömülü ~ekilde tespit edilmi~tir. Ancak bu ana mekan~n (caldarium) kö~esinde büyük
bir boru hypocausttan gelen s~cak havay~~duvara aktarmak için kullan~lm~~~olmal~d~r65. Duvarda ise tegula mammata uygulamas~n~~gösteren iki adet in-situ tu~la örnek yer al~r. Hypocaust dolgusu aras~ndan çok say~da tegula mammata memesi ele geçmi~tir. Bu memelerin uzunluklan 0.5
ile 0.8 m aras~nda de~i~mektedir66. Bu ölçüdeki memelerin duvarda olu~turdu~u bo~luk dar
olaca~~ndan erken özellik olarak kabul edilebilir. Çünkü ilerde de~inilece~i üzere bu tegula
mammata sistemi ekonomik olmas~ndan dolay~~ terk edilmemelde birlikte daha fazla bo~luk
olu~turan tubuli sistemini zorunlu lulm~~~olmal~d~r67.
Tegula mammata ile duvardan ~stma dedi~imiz bu teknikte, duvarlar üzerine yerle~tirilen
geni~~kare tu~lalar~n kö~elerinde herhangi bir ç~lunt~s~~ olmayan, fakat duvarda bo~luk yaratmas~~amac~yla duvar ile tu~la aras~na, ba~~k~sm~~makara ~eklinde olan çivi biçimindeki pi~mi~~
toprak spacer örnelderinin yerle~tirildi~i tipler de vard~r". Bu tipe benzeyen meme parça63 Sandklef-Selling, a.g.m., s. 123, fig.2; Rook, a.g.m., s. 270; Brodribb, a.g.e., s. 63-65; Adam, a.g.e., s. 557,
fig. 631; Yegül, a.g.e., s. 94.
64 Adam, a.g.e., s. 292-293. Fig. 630-631; Rook, a.g.m., s. 270; Sandldef - Selling, a.g.m., s. 123, fig. 2.
65 D~~~çap~~ 21 cm olan borunun iç çap~~17 cm dir. Bu boruda oldu~u gibi tüm hypocaust sisteminde a~~r~~
yanmadan dolay~~ tüflerde erime ve y~pranma, di~er malzemelerde ise is ve yanma izi mevcuttur. Zeminde 2-3 cm
kalml~~~nda kül tabakas~~ korunmu~tur.
66 Farrington tegulae mammataelerin duvarda meydana getirdi~i bo~lu~u erken örneklerde 5 cm olarak belirtmekte ve bu kadar dar bir alan~n s~cak hava ak~~~n~~engelledi~ini ifade etmektedir. Farrington, a.g.e., s. 101.
67 Farrington, a.g.e., s. 101-102.
Yegül, a.g.e., s. 94; O. Koçyi~it, "Terracotta spacers from the bathhouse at Amorium", Anatohan Studies 56
2006, s. 1-13.
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lannda dikkat çeken özellik, erken evre memeleri üzerinde birkaç örnekte içeri do~ru küçük
ve dar deli~in tespit edilmi~~olmas~d~r. Bu deliklerin nas~l kullan~ld~~~na dair herhangi bir
metal veya kulland~~~m gösteren özgün örnek ele geçmemi~tir. Çünkü bu memeler, sahip
olduklar~~form ve orta k~s~mlanndaki dar ve derin deliklerden dolay~~bir nevi monte i~levi
görmü~~olabilir. Ancak duvarlarda orijinal biçimiyle ele geçen demir çiviler ve dolgudan
ç~kan örnekler, Smintheion Roma hamam~nda memelerden de~il do~rudan tu~la üzerinden
(kö~elerinden) demir çivi veya kenetlerle duvara tutturulduklann~~göstermektedir.
Smintheion tegula mammata örnekleri, içerisi bo~~olan veya metal çivi geçirilerek duvara
monte edilen spacer pinlerden oldukça farkl~d~r. Smintheion örnekleri ortalama 0.5-0.8 m
uzunlu~unda ve uçlar~~kesik görünümlü, elde yap~ld~~~na dair parmak ve spatula izleri ta~~yan
yuvarlak tiplerdir. Bütün örnekler kare tu~la üzerine hamur nemli iken elle ~ekillendirildikten
sonra yap~~t~r~lm~~~veya monte edilmi~leniir. Meme veya konik ~ekilli ç~lunt~~örneklerine sahip
tegu/alarda bu ç~k~nt~run monte edildi~i tu~la üzerinde ele geçen parçalar incelendi~inde delik
yoktur. Bu delme i~lemi sadece memeler veya glunt~lar üzerinde uygulanm~~, kaplarc~~as~l
tu~lalarda ise monte için delik aç~lmam~~t~r. Ayr~ca bu konik gk~nt~lardan birinin ise farkl~~iki
deli~e sahip oldu~u ve aç~lan bu delilderin de tu~la ile ba~lant~s~~bulunmamaktad~r. Bu nedenle hem delilderin geni~liklerin küçük ve dar, uzunluklanmn ise her memede ayn~~uzunlukta olmay~~~~ve as~l duyan kaplarc~~ tu~lada deli~in bulunmay~~~~nedeniyle monte de~il belki
f~rmlama amaçl~~olmal~d~r. Elle ~ekillendirilen ve kal~n yap~ya sahip memelerde aç~lan delikler, küçük bir ah~ap veya metal ile yap~lm~~~ve dayan~khl~k aç~s~ndan pi~irme amaçl~~aç~lm~~~
olmal~d~rlar. Çünkü, di~er Roma hamamlar~nda ele geçen bo~luk olu~turma amaçl~~çivi
biçimli olan spacer'lann ba~~k~s~mlar~~makara ~ekilli, uçlar~~ise sivridir ve duvar harc~n~n çatlaklan ya da bo~luldarmdan duvara girerler69. Aynca Farrington bu tekni~in kullan~ld~~~~hamam yap~lanmn küçük ölçüdeki yap~lar oldu~una de~inir ve daha çok küçük ~ehirlerdeki
yap~larda ortaya ç~kmas~ndan dolay~~da yerel ustalarca geli~tirildi~ini söyler". Yegül' e göre
ise bu teknik daha çok Anadolu ve Akdeniz civanndaki hamam yapilannda geli~mi~~ve buralarda kullan~lan ortak bir uygulamad~r. Öyle ki bu tekni~in kullan~ld~~~~hamamlar en iyi olarak bu bölgelerde temsil edilmektelern.
Terrakotta `spacer pin' sistemi olarak bilinen bu sistemde duvar içerisinde oldukça geni~~
bir bo~luk yarat~labilmektedir. Zira ele geçen birçok örne~e göre çivi biçiminde olan ve pi~mi~~topraktan yap~lm~~, makara ba~l~~bu objeler ortalama olarak 0.25 m lik bir uzunlu~a sa-

69 Farrington - Coulton, a.g.m., s. 56-57, fig. 2; Fakat burada "T" biçimli demir çiviler kullan~l~r, ki bu çiviler, içi bo~~olan boru ~eklindeki spacer'lann içinden girerek hem spacerlan, hem de tu~lalan duvara sabitler69. Bu
esnada tu~la ve duvar aras~nda yer alan ve içinden demir çivi geçirilen boru ~ekilli spacer'lar duvar ile tu~la aras~nda istenilen hava bo~lu~unu yaratm~~~olur. Yarat~lan bu bo~luk tubuli sistemindeki kadar olmasa da di~erlerine
oranla oldukça geni~tir. Blcz. Webster, a.g.m., s. 289.
7° Bu sistem hakk~nda; W. Radt, "Pergamon 1979" Archaologische Anze~ger 95, 1980, s. 412, fig. 8; W. Radt,
Pergamon, ~stanbul 1999, s. 142-143. Fig. 87-88; Yegül, a.g.e., s. 94, fig. 84.c-d; T. Korkut, "Zur lykischen
Badearchitektur im Lichte der Thermen von Patara" ~stanbuler Mitteilungen 53, 2003, s. 448-452, fig.7-10; Tubuhler
daha büyük hama~nlarda kullaml~rken tegulae mammataeler daha küçük hamamlarda tercih edilmi~lerdir.
Farrington-Coulton, a.g.m., s. 67.
71 Çivi biçimli pi~mi~~toprak spacerlerin bulundu~u di~er merkezler için; Farrington-Coulton, a.g.m., dip.
39. Ayr~ca son y~llarda yay~mlanan ve kaz~lan halen daha devam etmekte olan Patara'dalci hamamda da bu tekni~in uyguland~~~~saptanm~~t~r; Korkut, a.g.m., s. 452-457 fig. 7a-b, 8, 9a-b, 10.
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hiptirler72. Spacer pin'ler M.S.2.yy'da üretilmi~lerdir ve daha çok tegula mammataya altenatif
olarak ortaya ç~km~~t~r". Ilkya hamamlannda kullan~lan terracotta `spacer pin' sistemi üzerinde çal~~malar~~bulunan Farrington da, bu uygulamay~~biraz daha geç zamanlarda, tegula
mammata tekni~ine bir alternatif olarak geli~ti~ini dü~ünmektedir74. Zira bu tekni~in kullan~ld~~~~hama~nlar bilindi~i kadar~yla daha çok Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait
hamam yap~land~rlar75. Bunun nedeni ise tegula mammatitya göre daha sa~lam olmas~d~r76.
Dacia'da benzer buluntular~n da destekledi~i gibi `spacer pin'/er ~s~tma sistemindeki daha geç
geli~melerden çok bir alternatif olarak ortaya ç~kmaktad~r. Ayn~~ ~ekilde Anadolu'daki hamamlarda da geni~~bir kullan~ma alan~na sahiptir77. Benzer uygulama Kuzey Afrika, Girit ve
Rhodos'ta da vard~r". Yine de genel e~ilim terrakotta spacer pidler daha küçük veya geç
hamamlarda kullandm~~lard~r. Bu ba~lamda Smintheion'da teknik aç~dan sadece birkaç örnekte tespit edilen ve duvara monte amaçl~~oldu~u kan~tlanamayan farkl~~bir kaç meme örne~i vard~r.
Geç Evre:

Caldarium'da kare tu~la pi/ae (sütuncuk) ve borular, tepiclarium'da borulann ele geçmesi hypocaust sisteminin en büyük kan~t~d~r. Bu sütuncuklar ve borular aras~nda dola~an s~cak hava,
duvarlardaki bacalardan yukar~~devam ederek ç~kar (Resim 5). Elde edilen kan~tlara göre bu
bacak duvarlar ve özel olarak pi~mi~~topraktan yap~lm~~~tu~lalar (tegulae mammatae ) birlikte
düzenlenmi~lerdir. S~cak hava ve gazlan duvar içinden ta~~yan bu tu~lalar, baz~~hamam örnekleri ile ~ekil ve teknik yönden farkl~~dizayn edildikleri ve yayg~n olarak kullamld~ldan çok
iyi bilinmektedir79. Caldarium 'un ocaklara aç~lan duvannda (Resim 4), duvardan ~s~tma
sistemine ait duvara saplannu~~demir çiviler de tespit edilmi~tir.
Tepiclanum 'da ise kuzey do~u kö~esinde yer alan tahrip olmu~~bu ni~in önünde kap~~
aç~ld~~~na yak~n 1.50 n~~geni~li~inde ve 0.40-0.42 m aras~nda de~i~en derinlikte bir ni~~düzenlemesi daha vard~r (Resim 5). Bu ni~ler a~~r~~~s~dan yanm~~~ve Ippocaust yürüme taban seviyesi alt~nda kalmalar~~nedeniyle s~cak hava ç~k~~~n~~sa~layan ve s~cakl~~~~duvara aktaran düzenleme olmal~d~rlar. Is~tma sistemine ait bu örnekler d~~~nda duvardan ~s~tma ile ilgili tubuli veya
benzeri farkl~~tu~la uygulamas~~yoktur. Hypocaustlu mekanda ise dolgu aras~ndan ve çevreye
yay~lm~~~tegula mammata tu~lalanna ait sivri uçlu memeler çok yayg~nd~r (Çizim 1, Resim 8).
Ayr~ca en iyi korunmu~~bölüm olan hizmetli koridoru yönündeki duvarda metal çivi kal~ nt~lar~~görülebilmektedir88.

Farrington-Coulton, a.g.m., s. 64; Farrington, a.g.e., s. 102.
Farrington-Coulton, a.g.m., s. 65.
74 Crawford H. Greenewalt, Nicholas D. Cahili, Marcus L. Rautman, "The Sardis Campaign of 1984",
Balkan of the il~nencan Schools of Oriental Research. Supplementmy Studus 25 1988, s. 48; Farrington - Coulton, a.g.m., s.
65.
75 Koçyi~it, a.g.m., s. 11-12.
76 Farrington, a.g.e., s. 102.
77 Farrington - Coulton, a.g.m., s. 456, fig.10.
78 J. C. Biers, "Zavan est Vivere: Baths in Roman Corinth" Corinth XX 2003, s. 311, dn. 37.
79 Yeg-iil, a.g.e., s. 88-98.
80 C. Ozgiinel - D. Kaplan, "2008 Gülpmar/Smintheion Kaz~~ Çah~malan", 31. Kaz~~Som~çlan Toplant~s~,
2.Cilt, 2009, s. 83.
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Geç evre duvardan ~s~tma sisteminde de erken evrede oldu~u gibi tegula mammata lar kullan~lm~~t~r. Ancak bu evrede tegula mammata örnekleri daha özensiz ve ince, ayn~~zamanda
glunt~lar Agora örneklerinde oldu~u gibi81 sivri ~ekillendirilmi~tir (Resim 8). Erken evredeki
meme ~eklindeki ç~k~nt~lardan farklan sivri yap~lan nedeniyle pi~irme amaçh bir deli~in aç~lmam~~~olmas~d~r.
Tegula mammata in~a aç~s~ndan kolay olsa da kullan~m aç~s~ndan tubuli'den daha az etkilidir. Dolay~s~yla duvardan ~s~tmada kullan~lan teknikler de ekonomik faktöre i~aret etmektedirler82. Bu uygulama tubuli ile ayn~~zamanda ortaya ç~kar ve hatta baz~~hamamlarda tubuli ile
birlikte ayn~~yap~da kullan~ld~~~n~~gösteren örnekler de vard~r83. imparatorlu~un ilerleyen
dönemlerinde Isthmia'dald Hadfian Hamamlan'nda oldu~u gibi büyük hamamlarda tubuli
çok kullan~lmaktad~r. Ancak tubuli kullan~lan sistemde tubuli'nin yerini tegula mammata tamamen almam~~t~r. Öyle ki, bir Roma imparatorluk Dönemi yap~s~~olan Smintheion hamam~~
duvarlanndaki ~s~~dola~~m~mn sa~lanmas~~için sadece tegula mammata tekni~inin kullan~ld~~~n~~
biliyoruz. Burada, duvarlardaki ~s~~dola~~m~~için kullan~lan memelerin tümü el yap~m~~olup
erken ve geç evre hariç hemen hemen ayn~~teknik özelliklere sahiptirler.
Erken ve Geç evreye ait bütün tegula mammata örne~inde de meme ~eklindeki ç~lunt~lar
elle ~ekillendirilmi~~ve hamuru ~slakken tu~la üzerine monte edilmi~tir. Bu tür örneklerde
görüldü~ü gibi memeler kolayca tu~ladan ayr~lm~~lar ve parça halinde veya tu~ladan ayn
olarak ele geçmi~lerdir (Resim 7). Moloz dolgulardan ele geçen tegula mammata parçalanmn
arkas~nda ise üzerine mermerlerin dö~endi~i kireçli harç kütlesi vard~r. Erken evre örnekleri
daha çok vazo (amphora) kaidelerini and~nrken geç örnekler ise daha sivridirler (Resim 8).
Elle ~ekillendirilen bu örnelderin tümü üzerinde parmak veya spatula izi görmek mi_imkündür.
Herhangi bir dekoratif bezemeye sahip olmayan bu memeler ve tu~lalar kendi aralar~nda belli bir
bütünlük olu~tursalar da baz~lar~~boyut ve form olarak çe~itlilik gösterebilmektedir.
Arkeolojik verilere göre hamam olarak kullan~lmaya devam edilen dikdörtgen planh
yap~n~n zaman içerisinde birçok defa onann~lara maruz kalarak tekrar kullan~ld~~~n~n daima
alt~n~~çizmekteyiz. Yap~n~n çe~itli zamanlarda onanm geçirerek i~levsel kullan~m~na devam
etmesi, duvarlardaki ~s~~dola~~m~~için kullan~lan tegula mammata lar üzerinde de kendini hissettirmektedir. Muhtemelen yeniden in~a s~ras~nda hamam tamamen tahrip oldu~undan bu
k~s~mlardaki ~s~tma sistemlerine ait malzemeler yeniden kullandamanu~t~r. Ancak döküntü
halindeki tu~la parçalan ve memeler dev~irme malzeme olarak duvar dolgusunda ve duvar
derzlerinde kullan~lm ~~t~ r. Yine ele geçen erken örneklerin, geç örneklere oranla biraz daha
düzenli ve standart bir forma sahip olmalan rnimarideld düzende de görülebilmektedir. Ayr~8! J. Whitley - S. Germanidou - D. Urem — Kotsou - I. Nikolakopoulou, A. Kamava - E. Hatzaki,
"Archaeology in Greece 2005-2006", Archaeological Repports 52, 2005-2006, s. 5, fig. 12; J. McKesson Camp,
"Excavations in the Athenian Agora: 2002-2007", Hesperia 76.4, 2007, s. 638, Fig. 11. Agora'da Hamam kompleksi olarak ifade edilen bölümde yap~lan kaz~larda çok say~da Smintheion geç evre tegulae mammatae örneklerine
benzer sivri uçlu memeye sahip parça ortaya ç~kanlm~~~ve M.S.3.yy'a tarihlendirilmi~tir.
82 Koçyi~it, a.g.m., s. 2.
83 Aynca Korinth (Corinth) yak~nlanndaki Lechaion Yolu (Lechaion Road) üzerindeki Büyük Hamamlarda
(The Great Baths) spacer, tegulae mammatae ve tubuhlerin kullan~ld~~~na dair kan~t vard~r. J. C. Biers, Corinth XVII, The
Great Bath on the Lechaion Road, Princeton 1985, s. 46, 53; J. C. Biers, "Lava~i es! V~vere: Baths in Roman Corinth"
Corinth XX, 2003, s. 310. özellikle Corinth'te spacerlar kesin bir tarih vermese de M.S. Geç 6. - Erken 7. yy a ait
dolg-u ile tarihlendirilebilmektedir. J. C. Biers, Corinth XVII, The Great Bath on the Lechaion Road, Princeton 1985, s.
49, 98-99, Group 17.
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ca daha düzenli ve düz ba~l~~forma sahip erken örneklerin arkas~ndan daha özensiz ve sivri
formlu memelere sahip geç örnelderin kullan~lmas~~ i~lev aç~s~ndan her hangi bir farkl~l~k
bar~nd~rmamaktad~r. Dolay~s~yla her iki örne~in ~s~~ dola~~m~~ile ilgili olarak farkl~~etkisi olmasa da yap~mlannda gösterilen ilgi ve özen aç~s~ndan önemlidir. Bu da i~çili~e verilen önem
veya daha do~rusu teknik ve ekonomi ile ilgilidir.
Sonuç olarak Smintheion Roma hamam~n~n duvarlardan ~s~t~lmas~m sa~layan bu pi~mi~~
toprak objeler teknik olarak basit ve ucuz, fakat i~levselli~i olan bir görünümdedir. Zaman
içerisinde ise çok daha basit ~ekillerde onanlmalan ise onlar~n yap~ld~klan dönemde oldukça
geli~kin bir sisteme hizmet ettiklerini göstermektedir. Bunlar~n yan~~ s~ra ba~lang~çta söyledi~imiz gibi, bu pi~mi~~toprak objelerin tamam~na yak~n~~erken ve geç evrede hamam
yap~s~ndan ve hamam yap~s~na ba~l~~ olan ve çevreye at~lm~~~dolgu kontekstlerden ele geçmi~tir. Erken evre örnekleri, ele geçen siyah glazürlü seramik parçalar~, sikkelere ve tegulalann
benzer örnelderine göre M.S. 1-3. yy'a ait olmal~d~r". Bu dönem Smintheion'da Roma yap~la~mas~n~n da yo~un oldu~u döneme denk gelmektedir85. Geç evre tegula mammata örnekleri
ise ele geçen sikkeler ve Agora gibi benzer örnekler ~~~~~nda M.S. 3. yy'a tarihlendirilebilir.
Ayr~ca Smintheion Roma hamam~n~n Geç evresine ait apodytenum'dan fnkidanum' a geçi~te
kap~~giri~inde yer alan Latince bir yaz~t da M.S. 3. yy. ba~~na tarihlendirilmektedir86. Bu tarihler 3. yy. Smintheion'un da içinde bulundu~u Troas bölgesindeki tahriple de87 uyumludur.
Bu tarihsel geli~im içerisinde, gerek Smintheion Roma hamam~n~n duvarlanndaki ~s~~
dola~~m~n~~sa~layan tegula mammata örnekleri, gerekse bu yap~~ile ça~da~~di~er örnekler, özellikle ~s~tma konusunda çe~itlilik içerdi~ini göstermektedir. Muhtemelen bu dönemin yerel
yap~~ustalar~~ekonomik olarak daha avantajl~~yeni tekniklere yönelmek yerine geleneksel ve
bir önceki yap~dan gördükleri teknik ve formlan uygulam~~lard~r. Böylece bir yandan tegula
mammata gibi eski yap~~gelene~ini i~levsel devam ettirmi~~bir yandan da tüf ayaklarda oldu~u
gibi kendi yerel malzemeleri yap~larda kullanm~~lard~r. Yeni seçenekler olu~turmak yerine
hem mimaride hem de detaylarda kutsal alan için gerekli olan ihtiyaç d~~~na ç~lulmam~~~ve
yenilikler kat~lmam~~t~r. Bunun en belirgin kan~t~, duvarlardaki ~s~~ dola~~m~m sa~layan bu
yeni sistemde kullan~lan tegula mammatalann, do~rudan Italya'daki erken örnelderle luyaslan~r
durumda kar~~m~za ç~kmas~~ve bu gelenekselli~i de~i~ime u~ratmadan devam ettirmesidir.

84 C. Ozgünel - D. Kaplan, "2008 Gülpmar/Smintheion Kaz~~ Çal~~malan", 31. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~,
2.Cilt, Ankara 2009, s. 83. Geç evre Caldarium apsisindeki zemin dolgusunda ele geçen Tiberius sikkesi, Geç evrenin Erken evre temelleri üzerine in~a edilmi~~olmas~ndan dolay~~ tarihleme aç~s~ndan önemlidir.
85 D. Kaplan - T. Gürdal - A. Özdemir, "2011 Y~l~~ Gülp~nar (Smintheion) Kaz~lan", 34. Kaz~~Sonuçlan Toplant~s~, 2.Cilt, Ankara 2013, s. 391-402.
86 Yaz~t~n transkripsiyonu ve tarihlendirilmesinde yard~mlar~n~~ esirgemeyen Dr.Ça~atay Ak~it ve Dr.Tolga
Özhan'a te~ekkür ederim. Yaz~t M.S.3.yy ba~~na tarihlendirilmektedir. Ancak bu yaz~t~n ele geçti~i yerde kullan~ld~~~~kan~s~~tart~~maya aç~kt~r. Her ne olursa olsun yap~~ ile alakal~~ olan ve kendisini "Augustus'un rahibi" (DIVI
AUG(USTALP FLAMINI) ve "Apollon Smintheus'un rahibi" olarak gören ki~inin "~kinci mühendisler birli~inin
ba~~" (PRAEF(ECTO) FABR(UM) II) ifadesini kullanm~~~olmas~~ ve (hamam) yap~s~yla ilgilenen bir ki~inin adak
yaz~n olmas~~ nedeniyle önemlidir.
87 M. Aslan, "A Third Century A.D. Hoard of Bronzes, principally of Alexandria Troas", Studies in Ancient
Coinage from Turkey, Ed. R. Ashton, 1996, s. 43-44; B. Tenger, "Zur Geographie und Geschichte der Troas", Asia
Minor Studien Band. XXXIII. Die Troas Neue Forschungen III, 1999, s. 170-171; Zeynep Çizmeli Ö~ün, "Les
trouvailles monetaires du Sanctuaire d'Apollon Smintheus", X/// Congresso Internacional de Numismatica Madrid,
(2005), s. 548.

KAYNAKLAR
Adam, Jean-Pierre, Roman Building, Materials and Techniques, London 1994.
Ar~k, M.Olu~, "Peçin Kalesi ve Kenti Orenlerindeki 1982 Y~l~~Çali~malan", 5. Kaz~~Sonuçlar~~
Toplant~s~, Ankara 1983, s. 307-315.
Aslan, Melih, "A Third Century A.D. Hoard of Bronzes, principally of Alexandria Troas",
Studies in Ancit~~t Coinage fiom Turkey, Ed. R. Ashton, 1996, s.43-44.
Ba~aran, Cevat, Tavukçu A.Yalgn, Tombul Musa, "1995 Y~l~~Skepsis A~a~~~Kent ve Nekropolü Kurtarma Kaz~s~", 8. Müze Kurtarma Kaz~lar~~Semineri, Ankara 1998, s. 551-583.
Bayburtluo~lu, Cevdet, "1982 Phaselis Kaz~s~~Raporu", 5. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~, Ankara
1983, s.181-189.
Bayburtluo~lu, Cevdet, "1983 Phaselis Kaz~s~~Raporu", 6.Kaz~~ Sonuçlar~~Toplant~s~, Ankara
1984, s.301-312.
Berger, Albrecht, Das Bad in Der Byzantinischen Zeit, München 1982.
Biers, Jane C., Corinth XVII, The Great Bath on the Lechaion Road, Princeton 1985.
Biers, Jane C., "Lavari est Vivere: Baths in Roman Corinth" Corinth XX; 2003, s.303-319.
Brodribb, Gerald, Roman Brick and Tile, Gloucester 1987.
Camp, J. McKesson, "Excavations in the Athenian Agora: 2002-2007", Hesperia 76.4, 2007,
s. 627-663.
Çizmeli, Ö~ün Zeynep, "Les trouvailles monetaires du Sanctuaire d'Apollon Smintheus",
X/// Congresso Internacional de Numismatica Madrid, 2005, s.545-550.
Daremberg, Ch. - Saglio E., Dictionnaire des antiquiMs grecques et romaines, Paris 1877-1919.
DeLaine, J., "Recent Research on Roman Baths", jourr~al of Roman Archaeology 1, 1988, s.1132.
Epiphanius, Adversus Haereses
Farrington, A. - Coulton Jj., "Terracotta Spacer Pins in Lycian Bath Buildings", Anatolian
Studies 40, 1990, s. 55-67.
Farrington, A., 77~e Roman baths of Lyci~~. An Architectural Study, London 1995.
Forbes, Rj., Studies in Ancient Technology, Volume VI, Leiden 1996.
Greenewalt, Crawford H., Cahil Nicholas D., Rautman Marcus L., "The Sardis Campaign
of 1984", Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Supplementary Studies 25, 1988, s.
13-54.
Harsberg, Erling, Ostia, Ro~ns havneby, Copenhagen 1964.
~nan, Jale, "Perge Kaz~s~~1979 Çal~~malan", 2. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~, Ankara 1980, s. 5-9.
~nan, Jale, "Perge Kaz~s~~1983 Çal~~malar~", 6. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~, Ankara 1984, s. 323-344.
Jones, G.D.B., "Veli: The Valchetta Baths (Bagni Della Regina)", Papers of the British School at
Rome 28, 1960, s. 55-69.
Kaplan, Davut, "Khrysa?/ Gülp~nar'daki Arkaik Apollon Smintheus Kültü Üzerine
Gözlemler", PATRONVS Co~kun özgiinel'e 65.ra~~Arma~an~, ~stanbul 2007, s. 231-239.
Kaplan, Davut, "Smintheion'da Kullan~lan Yap~~Malzemeleri", Smintheion, Apollon Smintheus'un ~zinde, ~stanbul 2013, s. 117-124.

SMINTHEION ROMA HAMAMI ISITMA SISTEMI

25

Kaplan, Davut, "Smintheion Roma Hamam~", Smintheion, Apollon'un ~zinde, ~stanbul 2013, s.
81-99.
Kaplan, Davut - Gürdal Tayyar - Özdemir Abdulkadir, "2011 Y~l~~Gülp~nar (Smintheion)
Kaz~lan", 34. Kaz~~Sonuçtan Toplant~s~, 2.Cilt, Ankara 2013, s. 391-402.
Koçyi~it, O~uz, "Terracotta spacers from the bathhouse at Amorium, Anatolian Studies 56,
2006, s. 1-13.
Korkut, Taner, "Zur lykischen Badearchitektur im Lichte der Thermen von Patara" ~stanbuler Mitteilungen 53, 2003, s. 445-459.
König, J., Athletics and Literature in the Roman Empire, Cambridge 2005.
Mau, A., Pompeii, Its Life and Art, London 1899.
Nielsen, I., Thermae et Balnea: The Architecture and Cultural Histop) of Roman Public Baths, Vol.1-2,
Aarhus 1993.
Özgünel, C., Smintheion, Troas'da Kutsal Bir Alan, Ankara 2001.
Özgünel, Co~kun — Kaplan, Davut, "2008 Gülpmar/Smintheion Kaz~~Çah~malan", 31. Kaz~~
Sonuçtan Toplant~s~, 2.Cilt, Ankara 2009, s. 75-90.
Özgünel, Co~kun. — Kaplan, Davut, "2010 Y~l~~Gülp~nar/Smintheion Kaz~~Çah~malan", 33.
Kaz~~Sonuçtan Toplant~s~, 1.Cilt, Ankara 2012, s. 145-171.
Radt, Wolfgang, "Pergamon 1979" Archdologischer Anzeiger 95, 1980, s. 400-422.
Radt, Wolfgang, Pergamon, ~stanbul 1999.
Rook, Tony, "The development and operation of Roman hypocausted baths", journa/ of
Archaeological Science 5, 1978, s. 269-282.
Sandklef, A. - Selling D., "The Heating of Classical Thermae" Opuscula Romana Xl.9, 1976, s.
123-125.
Schween, Günther, Die Beheizungsanlage der Stabianer 771ermen in Pompi, Dresden 1937.
Stelle, F.B. - Mannari A., Le Yerine Romane di Fiesole, Florance 1984.
Tenger, B., "Zur Geographie und Geschichte der Troas", Asia Minor Studien Band.
Die Troas Neue Forschungen III, 1999, s. 103-180.
Turner, J.Hilton,
"Sergius Orata, Pioneer of Radiant Heating" Classical joun~al XLIII,
1948, s. 486-487.
Ward-Perkins, J.B., "From the Republic to the Empire: Reflections on the Early Provincial
Architecture of the Roman West", The journal of Roman Studies 60, 1970, s. 1-19.
Webster, G., "Tiles as a structural component in buildings" Roman Brick and ii/e: Studies in
Manufacture, Distribution and use in the Western Empire, Ed. A.McWhirr, BAR International
Series 68, Oxford 1979, s. 285-293.
Whitley J. - Germanidou S. - Urem-Kotsou D. - Nikolakopoulou I., Karnava A. - Hatzaki
E., "Archaeology in Greece 2005-2006", Archaeological Repports 52, 2005-2006, s. 1-112.
Vitruvius, Mimarl~k üzerine On Kitap, Çev. Suna Güven, ~stanbul 1993.
Yegül Fikret - Couch T., "Building a Roman Bath for the Cameras", journal of Roman Archaeology 16, 2003, s. 153-77.
Yegül Fikret, Antik Çak'da Hamamlar ve Y~kanma, ~stanbul 2006.

26

DAVUT KAPLAN

Resimlerin Listesi
Plan 1. Smintheion Plan~~(Kutsal Alan)
Plan 2. Smintheion Roma Hamam~~Plan~~(Geç Evre).
Resim 1. Smintheion Roma Hamanu, Erken Evre genel görünü~.
Resim 2. Smintheion Roma Hamam~, Erken Evre hypocaust kahnt~s~-Apsis
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