REG~UM HAFR~YATI
Aziz Ogan
~stanbul Arkeoloji »liseleri Umum Müdürü ve T. T. K. azas ~~

Küçükçekmecede Regium harabelerinde Arkeolojik ara~t~rmalar yap~lmas~na karar veren Tarih Kurumu, bir esas ve ba~lang~ç
mahiyetinde olacak olan 1938 sonbahar hafriyat~n~ n sevk 'V e idaresini bana tevdi buyurmu~lard~r.
Hafriyata 15 ikinci te~rinde ba~lanm~~~ve tam bir ay devam
etmi~tir. Hafriyat ekibini dört ki~i te~kil ediyordu ki bunlardan
Galatasaray muallimlerinden E. Mamboury plan ve kroki i~lerini.
Müzeler hesap memuru Sacit Mete hesap i~lerini deruhte etmi~~
ve foto~raf i~leri de Müze foto~rafi atölyesinden Muzaffere, ~ef
dü~antiye olarak amelenin sevk ve idaresi de Müzeden Tevfik'a
tevdi olunmu~tur,
Mevsimin ilerilemi~~olmas~na ra~men havalar~ n müsait gitmesi, muttariden 30 amele ile çal~~mak imkan~n~~ vermi~tir.
Sonbahar çal~~mas~n~ n mahlyell ve beklenen gayeler :
Foto~rafilerden anla~~laca~~~gibi toprak yüzünde harabenin
mevcudiyetini gösterecek kaim duran bir yap~~ ve enkaz y~~~nt~s~~
me~hut olmay~p arazi, daima zer edildi~i için hafif dalgal~d~r.
Ora halk~n~ n ta~~ihrac~~ maksadile meydana ç~ kartt~ klar~~ eski
bir duvar parças~ n~~tesadüfen gören aziz dostum Mamboury 1937
haziran~nda nazar~~dikkatimizi celbetti ve bilâhara keyfiyet Tarih
Kurumunca da maln~n olmas~~üzerine Müzeler Müdür muavini
Arif Mansel ve Mamboury ile birlikte Küçükçekmeceye gittik,
Bütün topraklar~~ üzerinde seramik parçalar~~ ve mermer k~r~nt~lar~~
serpilmi~~gibi görülen gezdi~imiz bir sahan~ n, kadim bir ~ehir
veya askeri bir istasyon oldu~u kanaatini veriyordu. Hafriyat icras~~ tekarrür edince ilk i~~olarak ~ehri muhit olan surlar~~tesbit
etmek ve bu suretle ~ehrin vüsa'tini anlamak icap ediyor. Bu milnasebetle hey'etimiz müstakbel hafriyata esas olmak üzere ba~l~yaca~~~sondaj ameliyesini do~rudan do~ruya surlara te~mil etmi~tir.
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Regium harabesinin mevkil ve Antik ~ekrin tarlf ve taysiti :
Küçükçekmece köyü, kendi adile an~ lan gölün cenubu ~arki
müntehas~ nda ve Istanbul'un 19 kilometre bu'du mesafesindedir.
Seksene yak~ n evi olan bu köy, ~stanbul - Edirne Turistik yolu
üzerinde bulundu~u için oldukça i~ lektir. Her yerde oldu~u gibi
burada da imar ve güzelle~ tirme hareketleri göze çarpr. Yeni yap~lmakta olan ilk mektep binas~~ ve methalde tanzimine ba~lan~lan
park~~ bu hareketlerin önünde say~labilir. Küçükçekmece istasyom~, hayali trenlerinin en son noktas~~ olup istanbuldan itibaren
21 inci kilometrededir. Demiryolu, köyün içinden geçerse de
trenler durmaz; Floryadaki istasyon ile köy aras~nda muntazam
araba seferleri vard~r. ~stanbuldan gelen trenleri müteak~b köyün
çar~~s~~ faal bir hal al~ r. Pazar günleri bu hal daha bariz olur;
muayyen mevsimlerde ise avc~lar~n u~ra~~ d~r.
Regium harabesinin mevkii son tetkiklere göre bugünkü
Çekmecenin tamamen ~ark~ na müsadif olup hemen yan~~ ba~~ndad~r. ~ehir anti ~eklinde bir tepenin cenup s~rtlar~na kurulmu~tur.
Göle ve marmaraya kar~~~fevkalade bir manzaras~~vard~ r.
[11 PROKOP, Regium mevkiini tarif ederken ~ehrin ~stanbuldan
Trakya ve Makedonya'ya giden A~natiya yolu üzerinde ve tamamen gölün kenar~ nda oldu~unu söyliyerek ~u suretle tarifine devam eder:
"Nycouumbi denilen yere yak~ n bir göl dahi mevcut olup civar
ve etraf~ nda bulunan köylerin yüksek tepelerinden nebean eden
birtak~m ~ rmaklar bu göle ve göl de denize dökülür.
Gerek ~ rmaklar~ n ve gerek gölün ak~nt~s~~dar bir yerden geçmektedir.Gölün her iki taraf ~ndaki sahiller sarp oldu~undan sular~n çarpmas~ndan dalgalar husule gelir. Göl ile denizin biribirine
yakla~t~klar~~yerde ise bir geçit peyda olmaktad~ r. Ne denizin daimi surette göle ceryan~ , ne de gölün denize mütemadiyen akt~~~~
vakidir. Yaln~z fazla ya~mur ya~d~~~~zaman cenup rüzgarlar~~vas~ tasile suyun gölden denize do~ru ve ~imal rüzgar~~ esti~i zaman denizin göle ceryan etti~i görülür. ~~ bu noktada denizin geni~liyerek b~ rakt~~~~ufak bir geçit, arzetti~i ~ekil itibarile «Mirmeks»
yani kar~nca nam~n~~ al~r.
Bu geçitten vaktile ah~ap bir köprü ile geçilirmi~; fakat, zamanla eskiyerek müruru ubur tehlikeli bir hal ald~~~ndan Justini[~l Procope. Çilt III. Sa. 295.
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yen ta~tan gayet metin bir göprü in~a ettirerek tehlikeyi bertaraf
etmi~tir. »
Ptoleme, Pline gibi daha eski müellifler Trakya'ya dair verdikleri izahatta Küçükçekmece nehrini Batinias diye zikretmi~ler,
Teophane de Batiasos diye anm~~lard~ r. [1]
Peutinger'in cetveline göre Regium, Bizansa 12 rnilden fazla
bir mesafede de~ildir ki, bu mesafe Sultanahmet meydan~ndan itibaren 18 kilometre tutar. Malfimdur ki Milinir denilen mebdei
mesafe ta~~~burada idi.
A~natiya yolu, ~ehirdeki yald~zl~~ kap~dan ç~ karak Strongilon
yani yuvarlak hisardan Regiuma mümted idi. Bu yol, hükümet
merkezinin en mühim yollar~ ndan olup denize çok uzakla~madan
birçok defalar Çavu~pa~a deresi, Bak~rköy ile Ye~ilköy aras~ndaki Ayamama deresi gibi münhad, çamurlu ve çukur araziden geçer. Yol iki araban~ n sühuletle geçebilece~i kadar geni~~idi. imparator Justiniyen bunu tamir ettirdi ve büyük ta~larla dö~etti. 121
Küçükçekmeceye gitmek için bu gün topkap~dan Davutpa~a,
Çavu~pa~a köprüsü ve Çobançe~meden geçilir. Yaln~z bu me~hur
yoldan Veli efendi vadisi ~imalinde Bak~rköy civar~nda birçok büyük ta~larla dö~eli kald~r~ mdan ba~ka hemen iz kalmam~~~gibidir.
Regium'un Bizans hayat~nda mühim bir rol oynad~~~~gibi meykiinin icab~~ Roma devrinde de bir mevcudiyet göstermi~~olmas~~
keramik parçalar~n~ n delâletiyle de anla~~l~r. Theodosios Codexinde, Regiumda imparatorlar~n yaz mevsimlerinde ikametlerine
mahsus bir saray binas~ n~n mevcudiyetinden bahsedilmesi bu devria
de ~ehir tarihinde yer alm~~~oldu~unu gösterir.
5 inci as~rda Metafareste Simeon'a göre büyük kilisenin rahib
ve müdürü umuru olan Aziz Marsiyen burada Sen Martyr Stratords nam~ na bir kilise in~a veyahut tamir ettirmi~tir.
19. Te~rinievvel ve 14. Kânunuevvel. 557 ve 558 senelerinde
vukubulan ve Forum Tavride ki (Bayaz~t meydan~) Arkadius heykellerini bile deviren büyük zelzeleler hemen bütün Regiumu da
harabetmi~tir.
Bu s~ rada Sen Stratonis ve Sen Kalinik kiliseleri de hatta Saray ile ~ehri muhat olan surlar da bu meyanda harap olmu~lard~r.
Mirmeks nehri üzerinden geçen tahta köprü dahi bu zelzele esnas~nda tamamen devrilmi~~ve büyük A~natia yolu üzerinde münakalat münkati olmu~tur. O zaman imparator Justiniyen tahta köprü.
[I] Teophame V. P. 94
121 Procope C.III. S. 296
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yerine ta~tan yüksek kemerli köprüyü in~a ettirdi~i gibi kiliseler
ile ~ehir surlar~n~~ve Regium'a giden ta~~dö~eli yollar~~da yapt~rd~. [11
Regium, nehir ve gölü rüzgârlarla ve Marmaran~n azg~n dalgalar~na kar~~~gayet mahfuz olan liman~~ k~~~n Kostantaniye merakibi için iyi bir melce oluyordu. Bununla beraber Regium gayet
kuvvetli istihkâmlarlyle Trakya üzerinde herhangi bir tehlikeye
kar~~~Konstantaniye ~ehrini muhafaza için gayet mühkem bir
müdafaa hatt~~ te~kil ediyordu.
Regium, baz~~defalar Saray taraf~ndan siyasi görü~melere de
sahne oluyordu. ~mperator Fokas, 602 de Ye~illerin muhafazas~~
alt~ nda ve refakatlerinde buraya gelmi~ti. Daha sonralar~, Makedonyal~~imparatorlar zamanlar~nda Bizans~n yüksek aristokrasi
mama mensup olanlarla Arhontlar, Kumandanlar, seferden dönen
~mparatorlar~~burada kar~~lay~p zafer alaylanyle ~ehre, saraya
kadar isal etme~i bir usul ve nizam haline koymu~lard~. [2]
IX uncu asr~n ba~lang~c~nda Bulgar istilas~~ s~ras~nda Istanbul'a
mücavir kasabalar gibi Regium da çok müteessir ve müstarip
olmu~tu.
Bulgar Kral~~Krum, Ermeni Leon V. i ( 813 - 820 ) def ve tard
için 813 te ~stanbul surlar~na kadar dayanm~~~ve bu s~rada Regiumuda alarak Mirmeks üzerindeki köprü ile limandaki mebaniyi
tahrip etti~i gibi ~ehri de hemen yar~~bir harabe haline getirmi~ti.
Bu harabiyet, imparator Makedonyal~~Bazilin ( 867 - 886 ) zaman~na
kadar hayli müddet devam ederek bütün masraflar~~hazinesinden
ödemek ~artiyle bu imparator taraf~ ndan Havariyundan St Pierre
kilisesi tamir, St Callincos kilisesi in~a edildi ve Mirmeks üzerindeki köprü de yeni ba~tan kuruldu.
Fakat XI. inci as~ rdan itibaren ~stanbulun fethine kadar Bulgar
ve Haçhlar taraf~ndan vukubulan ak~n ve muhasaralarla bizzat
1345 te Be~inci Jan Paleolog zaman~nda Kantagüzinos'un hücumu
esnas~nda Bizantinler taraf~ ndan yap~lan taarruz ve ya~malar yüzünden bu imar payidar olamad~.
Regium, Sultan Mehmet II. nin Istanbul'u fethi esnas~nda ordunun gerisi için ba~l~ ca askeri mühim bir nokta oldu. Fatih orada
bir cami in~a etti ve ikameti için de küçük bir kas~ r vücude getirdi.
Kalenin Osmanl~lar taraf~ ndan tamir ve ~slah edilerek kullan~ld~~~~bilinemez. On alt~nc~~ as~rda buradan geçen seyyahlar tepe
[1] Procope K. IV. Fa 8, s. 295
121 Constantin Porphyrognete. Livres des Ceremonies. S. 495
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üzerinde ve göl kenar~ nda evlerile Kervansaraylar~ , Hamamlar~~ve
camilerile mamur bir ~ ehrin mevcudiyetinden bahsederler. Ilerde
söyliyece~imiz veçhile ~ehrin Türkler taraf~ndan kullan~ld~~~n~~
vazihan tesbit eden belgelere tesadüf edilmedi. Bu cihetin atide
devam edecek hafriyat neticesinde anla~~lmas~na imkân has~ l
olaca~~~memuldur.
Fethi müteakip Regium'un Küçükçekmecenin hayli kalabal ~ k
bir kasaba halini ald~~~~ ~üphesizdir.
Evliya Çelebi Ktiçiikçekmeeeyi su suretle taril eder:
(Kalesi Lebi deryada olup ziyade harapt~ r. ~ehri lebi derya ile
sahili bahirde n~sf~~ düzde, n~sf~~ bay~r üzerine cümle alt~~yüz haneli ba~l~ , bahçeli, abi hayat sulu, serapa kiremit örtülü evlerdir.
Cümle onyedi mihrabd~r. Bay~r ba~~ nda (Tekke camii) bir minareli
ve kur~ un örtülü bir camidir. Medresesi Abdüsselâm Beyindir
(Çar~~~camii cemaati kesireye malik, bir minareli, kur~unlu, harpujda kubbe örtülü camii sagirdir. Bir hamam~~yedi aded kkg,ir
bina hani ve mektebi sübyan~, üçyüz kadar dükkan~~vard~ r. M~~
Sultanisi ~ ehrah üzere vaki olmakla cümle tariki ammeleri serapa
beyaz ta~~kald~ r~m dö~ elidir.) Abdüsselam medresesi hakk~nda
hadikatül cevami k~ saca malt~mat verir ve (minberini a~ç~~ Hüseyin
A~a vazeylemi~ tir. Mahallesi vard~ r) demekle iktifa eder.
Abdüsselâm medresesi harap olmu~~ve son senelerde enkaz~~
paraya çevrilmi~tir. Abdüsselâm hakk~ nda sicilli Osmanide ~ii
izahata tesadüf edilir:
(Seyyit Abdüsselam, Seyyit Abdül - anam mahdumu olup M~s~r~n
fethinden sonra Derseadete celbile umuri maliyede istihdam k~ l~nm~~~ve bittefeyyüz ba~~defterdar olarak 932 de infisal eylemi~~ve
Küçükçekmecede mukimen fevt olmu~ tur. Orada in~a eyledigi
medrese ve imaretinde medfundur. Hasköyde bir cami ve Küçük
pazarda bir mektebi vard~r. Hatt~~ siyakatin kaidesini tebdil ve tadil eylemi~~mütefennin bir zat idi.)
Dört duvar üzerine kesme ta~ dan kurulmu~, kubbesi kur~un
kaplamal~~ olan bu türbede gür a~açlar aras~nda asr~na has mimari
bir asalet me~hud olur. Gerek binan~n tamiri ve harabiden kurtar~lmas~~ ve gerek 15 inci asr~ n büyük bir maliyecisi olan bu zat~n
makberinin temiz bir hale konmas~~ hususunu kadir~inas olan say~ n Maarif Vekaleti ile Tarih Kurumunun takdirkar nazarlar~ na
arzederim.
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Hatriyat :
Planda görülece~i gibi hafriyata harabenin yüksek bir noktas~ nda ve köylüler taraf~ndan ta~~ç~kar~lmak bahanesile aç~ lan gedikte ba~lanm~~t~r. Sa~a do~ru takip olunan sondajlar, k~sa bir
zaman içinde alt~, yedi metre aral~kla k ontrolor'lar ile tahkim ve
takviye edilmi~~ve Akropola ait oldu~u anla~~lan bir sur parças~n~n meydana ç~kar~lmas~na f~rsat vermi~tir. Bu suretle 46 metro
kadar bu istikamete ilerliyerek 6 No. lu kontrforum biraz ilerisinde tevakkuf ettik ve sondajlar~m~z~~ilk önce ba~lad~~~m~ z mevkiin
soluna do~ru te~mli eyledik. Bu d~l'~~üzerinde 7 No: lu kontrfora
kadar bütün duvarlar, ayni devrin karakteristik in~aat~m göstermekte idi. Lakin 7' 8' 9' 10' 11' No :lu kontrforlar~n aralar~nda tu~ladan kemer mevcudiyetini ima eden kavis ba~lang~ çlar~~mü~ahede olunuyordu. Bu kavis bak~ yesi 7' 8' No: lu kontrforlar aras~nda
ta~tan idi. 11' No: lu kontrforlar dan itibaren Akrapol duvar~~
birdenbire istikametini de~i~tirerek ~imale do~ru dönmektedir.
Ameliyat, bu noktada tevakkuf etti~i için seyrini bu sezonda lay~kile tesbit etmek imkan~~ has~l olmam~~t~r. Mahaza meydana ç~kar~lan duvar~n tuhi 132 metreyi bulmu~tur. Sa~~d~l'~n cunubuna
do~ru daha otuz k~ rk metre kadar ayni istikamete devam ettikten
sonra ~arka dönece~i ve bu suretle Akropolun cephe duvar~n~n
takriben 170, 180 metreye bank olaca~~~tahmin olunmaktad~r.
Binaenaleyh Akropolu çeviren duvar, kontrforlara istinat ederek topra~~~tutmak vazifesini de görmü~~oluyor. Bugünkü temel
k~ sm~~üç metreden fazla bir derinli~e inmektedir.
In~a tarz~~umumiyetle bu devirde görülen ~ekilde olup mutad
fas~la ile kesilmi~~ta~lar aras~nda hat~l makam~nda harçla istif
edilmi~~dört kö~e tu~la konulmu~tur. Bunlar~n eba'd~~ a~a~~~yukar~~
5 X 26 X 26 d~r.
Bu tu~lalar~n üzerinde yunanca yaz~lm~~~âmillerinin isimleri
bulunmaktad~r, ki bütün bunlar taraf~m~zdan istampe
Merkezi k~s~ mda duvar içinde namütenahi bir surette alt k~s~mlar~~
sivri toprak testiler bulunmaktad~r. Ne maksatla buraya konuldu~unun tefsiri güç olan bu testilerin birinin a~~z taraf~na yakm
k~sm~nda DEDEI harflerini ta~~yan latince bir marka bulunmu~tur.
Akropol duvar~n~n 7' 8' 9' 10' No: lu: kontrforlar~~ön ve arkalar~nda iki derin çukur aç~lm~~t~r. ~ark taraf~ndaki ameliye, sekiz
kö~eli havuzu olan bir hamam enkaz~n~n ke~fine medar olmu~tur.
Bu ankaz biribirinden oldukça fas~lal~~ üç devrin mahsulü olup en
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~ayan~~dikkat k~sm~~sekiz kö~eli salondur. Kö~ enin birinde mermer
kapl~~küçük bir havuz ve buna mukabil k~s~ mda mustatil ve yine
baki kalan k~s~ mdan mermer kapl~~oldu~u anla~~lan bir havuz
daha me~hut olur.
Hamama gelen suyun istikametini ~imdiden tesbit ettirecek
bir delil yoksa da ~arktan garba do~ru geldi~i tahmin olunabilir.
Mahaza, Hamam~n d~~~duvarlar~ na müvazi olarak yayvanca kiremit
~eklinde baz~~su yollar~~meydana ç~kar~lm~~~ise de bunun muahhar
devirlere ait oldu~unu söyliyebiliriz.
Tahribattan pek fazla mustarip oldu~u görülen hamam~ n, ya
burada mevcud bir Bizans saray~na veya Kumandanl~ k dairesine
ait oldu~u tahmin edilebilir. Zaman~ n darl~~~~yüzünden bütün
mü~temilat~n~~meydana ç~karmak imkan~~has~l olmam~~~ise de tam
ve kamil bir plan~n~ n al~nmas~~için atiyen hafriyat~ n burada biraz
geni~letilmesi zarureti vard~r.
Garp taraf~ ndaki ameliyeye gelince: Yukar~daki tarifimizden
anla~~laca~~~veçhile Akropol duvar~n~n d~~~ na tesadüf eden bu
sahada 8 numaral~~kontrforlar~ n önündeki k~s~mda 6 inci
asra ait bir parças~~'lçaim vaziyette kalm~~~olan bir duvardan
sonra bir menba veya ayazmaya geçit veren bir merdiven izleri
görülür. Duvar~n~n bir k~sm~ nda siyah zemin üzerine menku~~bir
fresk bakiyesi me~hud olmakta ise de çok silinmi~~ve zedelenmi~~
oldu~u icin mevzuunun neden ibaret oldu~unu tayin etmek imkan~~
zail olmu~tur. Buradan itibaren ba~l~ yan ve cenuba do~ru amuden
devam ile birden bire kesilen elli metre tulünde bir duvar meydana ç~kar~lm~~t~ r. Üç metre kal~nl~~~ nda olan bu duvar~ n otuz
metreye kadar devam eden k~sm~~alt~nc~~ as~rda ve 20 metresi de
dokuzuncu as~ rda eskisine ek olarak vücuda getirilmi~~cesim bir
binan~n münteha k~sm~n~~te~kil etti~i görülmektedir. 7 x 13 metre
eb'ad~ nda müstatil bir galeriye geçit veren iki metre geni~li~inde
alt e~ik ve sö~e yerleri kalm~~~olan büyük bir kap~~mahalli vard~r.
Bu mahallin sa~~d~l'~nda dört kö~ e piliyelerin ortalar~ nda muayyen
bir mesafede kö~eli kaideler üzerine müstenit ince sütunlar ve bu
sütunlarm alt k~s~mlar~nda üzeri kabartma haç ile süslenmi~~birer
parabe vard~r. Buradaki hafriyatta meydana ç~kan mermer ba~l~k
ve di~er mimari parçalarda kesif yan~k izleri ve ankaz aras~nda
ise külliyetli cam parçalar~~me~hut olmaktad~r. I~te ~u mü~ahedeler
bize gösteriyor ki bu bina a~lebi ihtimal dokuzuncu as~ rda tevsi
edilmi~~büyük bir kilisenin narteks k~ sm~d~ r. Yine bu saha dahilinde hafriyatm muhtelif yerlerinde üzerleri s~rl~~ve kabartma
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sizele tezyinatl~~bir hayli Bizans Poteri parçalar~~bulunmu~tur.
Bilhassa müstatil binanm bulundu~u sahada beyaz mermerden
masnu bir reliyef parças~~bulunmu~tur. Bu parça sa~a do~ru yürüyen bir Bogan~n sa~~ayak parças~~olup Hellenistik devri masnuat~ndand~r. Maalesef di~er parçalar~na tesadiif edilememi~tir.
*

Hafriyatta bulunup Arkeoloji Müzeleri Kolleksiyonuna
tevdi olunan sikkelerin Niimizmat Osman Ar~dag
taraf~ndan haz~rlanan listesidir.
1 — Büyük Konstantin veyahut haleflerinden Konstantinus
veya konstantius isimlerinden birini ta~~yan bir imparatora ait bir
sikke. Portre tamamile bozuk oldu~u gibi isminden de yaln~z:
CONSTANT! görülmektedir: 4 üncü asrm ilk n~sh.
2 -- Bu bak~r~n Osmanl~~padi~ahlar~ndan birine ait olmas~~
pek muhtemeldir. Nak~~lar~~Süleyman. I. ve Selim II. nin devirleri
bak~rlar~n~n nak~~larma mü~abih ise de yaz~lar~~okunmad~~~ndan
hangi hükümdara ait oldu~unu tayin etmek mümkün olamad~.
3 — Jüstinus I. 518-527. J. Sabatier I. 166.49. XI. 8.
4 — Konstant IL ile o~ullar~ : Konstantin Pogonat, Heraklius
ve Tiber. 659-668 Sab. II. 7.23-24. XXXIV. 23-24.
5 — 4 Numaran~n ayni imparator ve 3 o~lunun di~er tipte
bir bak~ r sikkesi. Sab. II. 7.29 XXXV. 5.
6 — Bu bak~r sikke J. Sab. taraf~ndan Istanbulu 1204 senesinde Bizantinlerden zaptederek 1261 e kadar burada hilkümran
olan Latin imparatorlara atfedildi~i halde, Londra Müzesi Bizantin
sikkeleri katalo~u muharriri W. Wrohun fikrince Surye ve Fillstinde o zamanlarda muhtelif küçük hükümetler kuran Haçl~lara
ait olmas~~laz~mgelen paralardand~r.
7 — On birinci asra ait Bizantin imparatorlar~ndan birinin
katiplerinden Teoktistosun kur~un mührü.
8 — Bizantin imparatorlarmdan Bazil I. ile Konstantin VIII.
nin bak~rlar~ ndan 869-870. Sab. II. 108.9. XLV. 2
9 — 10 Bu ~ki gümü~~paran~n hicri 11 inci as~r iptidalar~~
Osmanl~~akçelerine mü~abiheti var ise de üzerlerindeki yaz~~bakiyelerini okumak mümkün olmad~~~ndan hangi Hükümdara ait
olduklar~~ anla~~lamam~~t~r.
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11 — Parçalanm~~~olan bu küçük gümü~~para Osmanl~lardan
Ahmet III, ün bir akçesidir. 1115-1143.
12 — Osmanl~ lardan Mahmut II. nin akçelerinden. 1223-1255.
13 — Alt~ n Konstantin IV. Pogonat. 669 - 685. Sab. II. 16.20.
X XXVI. 9.
14 — Bu bak~r~n resim ve yaz~~ bakiyelerinden 6 inci asrm
son rub`unda veya 7 incinin iptidalar~ nda Hükümet süren Bizantin
imparatorlar~n~n birine ait oldu~u tahmin edilebiliyorsa da pek
bozuk oldu~u cihetle hangi hükümdar~n paralar~ndan oldu~u
anla~~lm~yor.
15 - Bizantin imparatorlar~ndan (Theofilos ) Theofilosun bak~rlar~ndan 829-842. Sab. II. 29. 11. XLIII. 14.
16 — Bizans imparatorlar~ndan ~oan I. Zimisese ait bak~r
969 - 976. Sab. II. 142.6 XLVIH. 3.
Yukar~daki listede görüldü~ü vechile Regium hafriyat~nda bulunan sikkelerin en kadim 1 numaral~~ve büyük Konstantin veyahut haleflerinden birine ait olup, pek bozuk ve noksan olmas~~
hasebile aynen o imparatorlar~ n hangisinin paras~~ oldu~unu tayin
etmek mümkün olm~yan, küçük bak~r sikkedir.
Listede görülüyor ki ç~ kan sikkeler meyan~nda 6 inci ile 13
üncü as~rlar aras~nda hemen her as~rda Istanbul'da imparatorluk
mevkiini i~gal etmi~~olan hükümdarlar~n baz~lar~n~n paralar~ndan
mevcuttur. Bu sikkeler meyan~ndaki Osmanl~~paralar~~da Kanuni
Süleymandan 2 inci Mahmuda kadar icray~~saltanat eden padi~ahlardan bir kaç~ na aittir. Bu iki mü~ahede Bizantin ile Osmanl~~
devirlerinde Regium mevkii veya civar~nda bir mamurenin mevcut
bulunmu~~oldu~unu gösterir.

