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Rhegion'da ara~t~ rma mahiyetinde olan hafriyata 1938 senesi
I. inci Te~rininde ba~lanm~~~ve bu hafriyat bir ay kadar devam
etmi~di.
1940 - 1941 y~llar~~ hafriyat~na gelince, buna A~ustos sonlar~na
do~ru ba~lanm~~~ve çal~~malar II. Te~rin ortalar~na kadar devam
etmi~tir. Günde vasat! olarak k~ rk be~~amele çal~~t~ r~lm~~t~ r.
Hafriyat~ n sevk ve idaresini Aziz Ogan ile Dr. Arif Mansel
deruhte etmi~~olup plân ve desen i~ leri Sabih öke, hesap i~leri
Arkeoloji Müzeleri Hesap Memuru Sacit Mete ve foto~raf i~leri de
ayn~~Müzenin foto~raf Atelyesinden Muzaffer Demircan taraf~ ndan
ifa edilmekte idi. Istanbul Üniversitesi Arkeoloji Asistan~~ Bayan
Münire Karacalarl~~ hafriyat~ m~zda dahi asistanl~k vazifesini görmü~tur. Büyük bir ~evk ile çal~~m~~~ve hafriyat~n muvaffakiyetli
bir surette icras~nda önemli bir âmil olmu~~olan bütün mesai arkada~lar~m~za te~ekkür etme~i bir vecibe addederiz.
Rhegion hafriyat~n~ n bariz hususiyetlerinden biri de Istanbul
Üniversitesinde Arkeoloji tahsil eden gençlerimizden Halim Alç~tepe
ve Muammer özyalaz'~n 1940, Zekiye Çoruh, Nihal Ongunsu, Reyhan Kenan Erol, Baykan Öktem'in 1941 senesinde Stajyer olarak
hafriyat hey'eti aras~ na al~nm~~~olmalar~d~ r. Bu gençler hafriyat~n
sevk ve idaresi hususunda tatbik edilen metodu görerek nazar!
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ve amell bilgilerini artt~ rmak f~ rsat~ n~~ bulmu~lard~r. ~uras~n~~ memnuniyetle ilave edelim ki bu gençlerin intisap ettikleri mesle~e
kar~~~gösterdikleri sevgi bunlar~ n Arkeoloji ve müzecilik aleminde
iyi bir unsur olarak yeti~ecekleri hakk~ nda bizlerde kat'l bir kanaat
hissi tevlit etmi~tir.
Hafriyat~ n devam~~ s~ ralar~nda Rhegion'a gelerek hafriyat~m~z~~
tetkik ve bizleri i~lerimizde te~vik ve te~ci buyuran say~n Tarih
Kurumu Asba~kan~~ Bayan Afet Inan, Maarif Vekilli~i Antikiteler
ve Müzeler Müdürü Hamit Ko~ay, eski Hars Müfetti~lerinden Bilal
Aziz ile Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan~~ Say~ n
Prof. Hamid Ongunsu, ayn~~ Fakülte Profesörlerinden Zeki Velidi
To~an, Mükrimin Halil Y~nanç, Doçentlerden Cavid Baysun, Cemal
Tukin, asistanlardan Tayyip Gökbil~in, Fuat Ezgü, Cevad Eren,
Af if Erzen ve Arkeoloji Müzesi memurlar~ndan Bayan Seniha Moral~~
ve Münire Çorlu ile Osman A~r~da~, Eski Eserleri Koruma Encümeni Azas~ ndan Re~it Saffet Atabinen, Efdaleddin Tekiner,
Nuri Ebussuudo~lu, Fehmi Karatay, Süleyman Yürü~en, Encümen
UmumI Kâtibi Avni Erbabacan ile Bak~ rköy Kaymakam~~ Bahir
öztrak'a te~ekkürlerimizi sunar~z.
1938 hafriyat~nda memnuniyeti mucip neticeler al~ nd~~~n~~ söylemi~ tik 1). Zaman ile tamamiyle toprakla örtülerek mevcudiyeti
hemen belirsiz bir hale gelmi~~olan Rhegion'un sur ile çevrilmi~~
olan üst k~sm~ n~n, yani akropol'ün, Belleten 11-12, levha 106 da
muhtemel olarak gösterilen hududlar~~ çok a~t~~~n~~ 1940-41 seneleri
ara~t~rmalar~~ göstermi~tir. Bu ara~t~ rmalar~~ ~imalden cenuba do~ru s~ralamak suretiyle be~~k~sma ay~rabiliriz.
I. 1938 senesi hafriyat~nda meydana ç~km~~~olan ve ~imale
do~ru devam ederek 11 No. lu istinad aya~~ndan itibaren ~imali
~arkiye do~ru istikamet alm~~~bulunan suru takip eylemek maksadiyle ilk sondajlar~m~z~~ buraya tevcih eylemi~tik. Ankaz y~~~nt~s~n~n pek fazla olmas~ ndan dolay~~ hayli mü~kül ~artlar alt~ nda devam eden ara~t~rmalar surun yeni istikamette, üç istinad aya~~n~~
ihtiva etmek üzere, 10 metre devam etti~ini ve evvelce meydana
ç~kar~lm~~~olan hamam binas~n~~ ( Umuml plan 10 X 11 X D) garp
k~sm~nda tahdid ettikten sonra kesildi~ini göstermi~tir ( Umumt
plan 11 X C. Resim: 1). Oldukça geni~~ve derin aç~lan bu k~s~mda
1) A. Ogan, Regium hafriyat~, Belleten, 11-12, 1940, a. 437 v. d.
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korint nizam~nda büyük bir direk ba~l~~~na rastlanm~~t~r ( Yüksekli~i : 0,56 metre, Resim : 2 ). Surun bu noktada sona ermiyece~ine nazaran burada bir kap~~mevcut olup olmad~~~n~~ ve surun
müteakip seyrini tesbit etmek üzere ara~t~rmalar~n muhtelif istikametlere tevcih edilmesi zaruri idi. Bu ara~t~rmalarda sura ait en
küçük emareye dahi rastlamak kabil olmam~~, buna mukabil muhtelif ebadda bir tak~m müstatil dairelerden müte~ekkil, vaz~h bir
plan arzetmeyen bir tak~m bina bakiyeleri bulunmu~tur ( Umumi
plan C-B X 10 ).
Pek harap bir vaziyette bulunan bu dairelerden baz~lar~, bunlar~n zeminlerini &ten k~rm~z~mt~rak harem gösterdi~i gibi, sarn~ç
olarak kullan~lm~~lard~. Bu yap~lar~n civardaki hamam binas~~ ile ne
dereceye kadar alakal~~olduklar~n~~ tesbit etmek mümkün olamam~~t~r. Bu yap~lar~n içinde ve civarda bulunmu~~ve ak~nt~lar~~arazinin
vaziyetine uygun olarak ~arktan garbe do~ru verilmi~~olan su
mecralan calibi dikkattirler. Bu mecralar umumiyetle biribirinin
içine geçmi~~toprak üstüvani künkler yahut kal~n kur~un borulardan ibarettirler. Bazan yan d~varlar~~küçük ta~lar ile örülmü~, üst
k~s~mlar~~ ise yass~~ ta~lar ile örtülmü~~mecralara tesadüf etmek kabil olmu~tur.
Bütün bu bina grupunun bu k~s~mda tamamiyle y~k~lm~~~olan
surun üzerine tesadüf etti~i ve hatta sur hudadunun d~~~na ç~ kt~~~~
görülür. Banu da daha henüz yerlerini tesbit edemedi~imiz iki
noktada, akropol suru ile i:tisak peyda ede ~~iki sur kolunun garp
istikametine uzanarak gö1 kadar inmi~~ve bu suretle akropol'ün
garp yamac~ndan sahile kadar uzanan sahay~~ ihtiva etmi~~olmasiy le izah etmek kabildir. Bu binalardan mada 1938 senesinde akropol suru haricinde meydana ç~kar~lm~~~olan kilise binas~n~n
( Umumf plan 11-13 X E ) 2) aç~k bir yerde bulundu~u kabul olunamaz. Akropol'ün garp yamaçlar~nda tarla içinde görülen külliyetli miktarda mermer, ta~~ve tu~la k~r~nt~lar~~akropol ile göl aras~nda birçok binalar oldu~unu göstermekte, binaeaaleyh bütün bir
saban~n surlar ile çevrilmi~~oldu~u hakk~nda ileri sürülen iddialar~~
kuvvetlendirmektedir.
II. 1938 senesi hafriyat~nda meydana ç~kar~lan akropol surunun arkas~nda yani ~ark~nda arazi tedricen yükselmekte ve ni2) Belleten 11-12, 1940, o. 443.
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hayet dik yamaçl~~ bir sed halini almaktad~ r. Heyetimiz bu sedlerin
mahiyetini bir an evvel tesbit edebilmek maksadiyle buralarda dahi baz~~sondajlar yapmak' faydal~~bulmu~tur. Umumi planda 9 X
D-G de gösterilen yerde sura muvazi olarak biribirinin arkas~na
dizilmi~~müstatil odalardan müte~ekkil bir bina bakiyesine tesadüf
etmek kabil olmu~tur. Bu odalar~ n en mühimmini 25 metre uzunlu~unda ve 9 metre geni~li~inde büyük bir salon te~kil etmektedir
(Resim: 3). Pek büyük tahribata u~ram~~~ve üzerinde muahhar
devirlere ait d~ var bakiyelerine rastlanm~~~olan bu salonun d~ varlar~~ pek alçak olarak cenup, ~ark ve ~imalde mevcuttur. Sed üzerine tesadüf eden garp k~ sm~ nda ise ihtimal ravakl~~ bir galeri
vard~. Salonun ~imal k~sa taraf~ nda iki sütunla ayr~lm~~~üç medhal
bulunmaktad~ r. Yaln~ z kaideleri yerinde kalm~~~olan bu direklerin
aralar~~ muahhar bir devirde d~varlar ile örtülmü~tür (Resim: 4).
Burada üzerinde kal~ n silmeler bulunan bir korkuluk levhas~~ dahi
bulunmu~tur. Salonun zemini bilhassa calibi dikkattir. Bu zemin
muhtelif ebadda ve muhtelif hendest ~ekillerde beyaz ve k~rm~z~~
mermer levhalar~ n (Opus sectile) tarz~ nda biribiriyle birle~tirilmesi
suretiyle husule gelen hendesi motiflerle süslenmi~tir (Resim: 5,7).
Muayyen motif gruplar~~ ince uzun mermer levhalardan müte~ekkil
~eritlerle biribirinden ayr~ lm~~~ve bu sayede zeminde mümkün mertebe büyük bir tenevvü husule gelmesi temin edilmi~tir. Buna
benzer mermer dö~emeleri bilhassa Mersin ile Silifke aras~nda
Korykos ~ehrinin 5 inci asra ait kiliselerinde bulmak kabildir 3).
Fakat bu kabil hendest motiflerin as~rlarca ~ekillerini muhafaza
ettikleri nazar~~ itibara al~ nacak olursa burada buldu~umuz salonun
tarihi için bunlardan bir netice ç~karman~n tehlikeli oldu~u tebarüz
eder. Bununla beraber salonun M. S. 5 inci yahut 6 ~nc~~ asra ait
oldu~unu söylersek zann~m~ za göre, hakikatten pek fazla ayr~lmam§ oluruz.
Salonun zemini müteaddit tamirler görmü~tür. Netekim eski
motiflere hiç uymayan oldukça büyük mermer levhalar bozulmu~~
yerlere gayri mütecanis bir tarzda oturtulmu~~ve hattA sütunlu
3) E. Herzfeld - S. Guyer, Meriamlik und Korykos ( Monumenta Asiae
Minoris Antiqua, il), Manchester, 1930, s. 104, res. 102 (katedral) ; s. 118 res.
118 (sur d~~~ ndaki «basilily.); s. 157, re*. 168 ( manast~ r kilisesi ). - Antakya
civar~nda bulunmu~~olan villa zeminlerini dahi kar~~la~tir~n~ z : Excavations at
Antioch, yol. 11, s. 118, res. 36.
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medhal civar~ nda büyük dört kö~e tu~lalar dahi kullan~lm~~t~r.
Salonun bilhassa ~imal k~sm~ nda bulunmu~~olan kesif kül tabakalar~~ bu binan~ n bir yang~n neticesinde harap oldu~unu göstermektedir. Sütunlu medhalin ~imalinde, son k~sm~~ girintiler ve ç~ k~nt~lar
gösteren ve 17 metre kadar düz olarak gittikten sonra 3,50 metrelik son k~sm~nda garba do~ru k~ vr~lan (umumt plan 9 X D) bir
tu~la d~var salonun zeminine nazaran çok daha yüksek bir seviyede bulunmakta, binaenaleyh bu d~var~ n solonlu binadan daha
muahhar bir devre ait oldu~u anla~~lmaktad~ r. ihtimal bu tu~la
d~var, 1938 de bulunmu~~olan hamam binas~~ile (Umumt plan DX 10)
alakal~~ idi.
Salonun cenubunda baz~lar~ n~n üzerinde mahkûk gamal~~ haçlar bulunan büyük mermer levhalar ile dö~enmi~~bir avlu vard~ r
( Resim : 6 ). Salonun cenubunda muahhar bir devirde mustatil ~eklinde bir oda (6,60 X 4,50) ilave edilmi~tir. Dört kö~e tu~lalarla
örtülü olan bu odan~ n zemini salon zemininden daha yüksek bir
seviyededir. Bu odan~ n 7 metre cenubunda daha yüksek bir seviyede, d~varlar~~ avlunun mermer dö~emesini kesen mustatil ~eklinde
bir oda daha vard~r (3 X 5,30). Bu odan~ n zemini büyük yass~~ ta~larla örtülmü~~ve bu ta~~dö~emenin kenarlar~~ içinde fazla miktarda
tu~la k~ r~~~~bulunan k~ rm~z~mt~rak bir harçla s~vanm~~t~ r. Bu husus
bu odan~n ( belki sonralar~ ) bir sarn~ç olarak kullan~lm~~~oldu~unu
göstermektedir.
III. Bu bina grupundan sonra cenup istikametinde imtidat
eden seddin kenar~nda, muhtelif aral~klar ile aç~lan tran~elerin ekserisi buralarda sed d~varlar~~ ve bunlar~n üzerinde ve gerisinde
bir tak~m bina bakiyelerinin mevcut oldu~unu göstermi~tir. Umurni
planda j X 8 deki yerde dört kö~e kal~n payeler ve bunlar~n aras~na tesadüf eden daha ince d~var temelleri bulunmu~~( Resim : 8 )
ve üzerlerinde kal~n ve derin kenet yerleri ta~~yan büyük bloklar~n
burada ikinci defa kullan~lm~~~oldu~u tesbit edilmi~tir. Belki buras~~
sed üzerinde bulunan bir avluyu yahut bir bahçeyi garp istikametinde tahdit eden ve ihtimal kal~ n payeler aras~nda ince d~varlar~n
içine aç~ lm~~~pencereler ihtiva eden abidevi bir korkuluk idi. Resim 9 da görünen ta~~kademeler ve mermer sö~enin gösterdi~i
gibi belki seddin üstüne isal eden bir merdiven burada nihayet
buluyor ve ayni yerde d~var~ n içine aç~lm~~~bir kap~~ bulunuyordu.
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Ost k ~ s~ mlara ait parçalara rastlanmam~~~oldu~undan bu hususta
kat' i bir~ey söyleyemiyece~iz.
Daha ileride meylin kenar~ nda, k~smen topra~a gömülü olarak
ayakta duran bir granit sütunun ( Umumt plan M X 9 ) etraf ~ nda
yapt~~~ m~z ara~t~ rmalar, bu sütun ile alakal~~ bina bakiyeleri meydana ç~ karmam~~t~ r. Binaer~aleyh bu sütunun mevzii olmay~ p ba~ka
yerden yuvarlanarak gelmi~~ve tesadüfen kaim vaziy ette kalm~~~
oldu~u anla~~ l~ yor. Bu sütunun 4,80 metre gerisinde, temellerine
kadar y~k~lm~~~sed d~ varlar~ n~ n bakiyeleri bulunmu~tur.
Bu dire~in tahminen 155 metre ~ark~ nda ( Umum1 plan
1 - 2 X N) yüksek bir tümsek üzerinde ufki bir surette devrilmi~,
harç içine oturtulmu~~küçük ta~~k~ r~ nt~lar~ ndan müte~ekkil (opus
caementitium ) cesim d~ var yahut kemer parçalar~, bu yerin garptan
~arka do~ru imtidat eden akropol surunun kö~e noktas~~ oldu~u
zann~ m vermi~~ve bu yer 1938 seaesi hafriyat plan~ nda " surlardan
kalan bir parça,, olarak gösterilmi~ti 4). Bunun do~ru olup olmad~~~n~~ tesbit etmek üzere burada küçük bir ekip ile hafriyata ba~lad~ k. Ankaz~ n alt~ ndan büyük kütleler ile münasebeti olmayacak
derecede ince ve itinas~z yap~lm~~~ d~varlara ( Resim : 10 ) tesadüf
edilmi~~olmas~, burada sur bedeni mevcut olmad~~~ n~~ göstermi~~ve
bu d~varlar ~ehrin umumf plan~ nda gösterilerek ameliyeye son verilmi~tir.
~ ki senelik ara~t~ rmalar~ m~z esnas~nda bulmu~~oldu~umuz
en mühim eseri ayakta duran ve k~s~ m III de tarif edilen sütün ile
k~s~ m IV de tasvir olunan bina bakiyeleri aras~ ndaki sahayi i~gal
eden ve tamamiyle meydana ç~ kar~lmaktan daha henüz pek uzak
olan büyük bir bina te~ kil etmektedir. ( Umumt plan 8 - 3 X O, plan
III ve IV de dahi bak~ n~z). Bu binay~~ ihtiva etti~i yerlere göre tetkik edece~iz.
A. Binan~ n cenubunda 2 metre kal~ nl~~~nda ve takriben 50
metre uzunlu~unda gayet muhkem bir d~ var bulunmu~~( Umurni
plan 7 - 9 X O - N plan IV) ve bu d~ var~ n iç taraf~ nda istinat ayaklar~ na mü~Lbih ç~ k~ nt~larm ( bunlar~ n vasati kal~ nl~~~~1,40 metredir )
11 höcre vucude getirdi~i tesbit edilmi~tir. Bu höcrelerin geni~likleri vasat! 2,50 metre, derinlikleri ise 0,30 metredir ( Resim : 12 ).
Bu höcrelerin ve bunlar~ n arkas~ ndaki d~var~ n d~~~sath~~ oldukça
4) Belleten, 11.12, 1940, levha CVI.
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muntazam i~lenmi~~ve ufki tabakalar te~kil eden, binaenaleyh "opus
quadratum„ a yakla~an bir teknikte, iç k~s~mlar~~ ise harç içine
oturtulmu~~küçük ve gayri muntazam ta~lardan yap~lm~~t~ r. Ayn~~
tekni~i Akropol surlar~ nda ve umumiyetle Bizans devri sur in~aat~nda buluyoruz. D~varlar~ n üst k~sm~nda ise, Akropol surlar~~ yahut
Istanbul ve Iznik surlar~ nda oldu~u gibi, ta~~tabakalar aras~ na vazedilmi~~tu~la hat~llar bulunmu~~olmas~~ muhtemeldir 5). Bu höcrelerden ba~tan ( ~arktan ) ikincisinin gerisinde geni~~mermer taban~n gösterdi~i gibi, bir kap~~ mevcuttur. Bu kap~~ k~sm~, bunun
alt~ndan geçen mecra ve d~var tekni~ine dair ( Resim : 13 ) bir
fikir verebilir.
Ilk zamanlar bu höcrelerin bir Agoran~ n etraf~ n~~ çeviren dükkanlar veyahut, az ileride kiliseye benzer mihrapl~~ bir bina bulunmakla, bir manast~ ra ait papas odalar~~ oldu~u zehab~na kap~ld~ k.
Fakat bu höcrelerin cephelerini örtecek ve bunlar~~ bir oda haline
getirecek tertibata rastlanmad~~~ ndan bunlar~ n sura mü~abih kuvvetli bir duvar~ n önüne vazedilmi~~istinat ayaklar~~ olduklar~ n~~ ve
üzerlerinde kemerler ta~~d~ klar~ n~, bu suretle d~var~n üstündeki
gezinti yerini geni~letme~e ( 4 metre kadar) yarad~ klar~n~~ kabul edebiliriz. Sur bedeninin önüne vazedilmi~~ve birbirine kemerler ile
raptedilmi~~ayn~~ istinat ayaklar~ n~~ Istanbul'un karasurlar~nda yahut
Yedikule ile Yenikap~~ aras~ ndaki deniz surlar~nda bulmak kabildir 6). Bu d~var~n garp müntehas~nda masif bir d~var kaidesi
bulunmakta ve seddin kenar~ na tesadüf eden ve bütün civar havaliye hâkim olan bu fevkalade manzaral~~ mevkide bir burc bulunmu~~oldu~una i~aret etmektedir. Bu burc ihtimal masif kaidenin
gösterdi~i gibi surun gezinti yerine isal eden bir merdiven ihtiva
ediyordu. D~var~ n ~ark müntehas~nda, ayn~~ istikamette olmayan
ve d~~ar~~ do~ru büyük bir ç~ k~nt~~ te~kil eden plan~~ kareye
yakla~an bir binan~n ( Umumt plan: 5 X O ) kal~ n ve muhkem temel d~varlar~~ bulundu ( Resim : 11 ). Çok katl~~ büyük bir bastiyon
olmas~~ muhtemel olan bu binan~ n, cenubi ~ark! kö~esinde, te~kil
Tuzla habil' d~ varlara dair: A. M. Schneider, Die Stadtmauer von
Iznik (Istanbuler Forschungen, Bd. 9), s. 37 v. d.
Die Landmauer von Konstantinopel. Bearbeitet im Auftrage der
deutschen Forschungsgemeinschaft, T. 1, Zeichnerische Wiederherstellung n.
begl., Text von F. Krischen (Denkrn~iler antiker Arehitectur, 6.), levha 4. - A.
van Millingen, Byzantine Constantinople, The walls of the city, London, 1898,
s. 266-267 aras~ndaki levha.
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etti~i ç~ k~nt~ n~n üzerinde dört kö~e paye ayaklar~~ ~eklinde tu~la
kaidelere tesadüf etmek kabil olmu~tur (Resim: 11).
Muahhar bir devirde surun ~ark müntehas~ ndaki birinci ve
ikinci höcrelerin önüne mustatil ~ ekilde bir oda ilave edilmi~, bu
odan~n yan~nda ikinci bir odaya ise ~ark taraf~ nda bir mihrap
ihtiva eden, ve binaenaleyh bir kilise olmas~~ muhtemel bulunan
bir salon (Umumf plan M - N. X 6-7) ilave edilmi~tir. Kilise, müstatil ~ekilde olup (17 metre uzunluk, 10 metre geni~lik) içi yar~m
daire ~eklinde, d~~~~ise üç kenarl~~ bir mihrap (kutru 2,65) ihtiva etmektedir. Kilisenin ~ imalinde ortadaki küçük olmak üzere üç odadan terekküp eden bir daire gelmekte ve bu dairenin ba~ka bir
mihverde olan, a~a~~ da tarif edece~imiz hamam binas~na kadar
müteaddit odalar ~eklinde devam etti~i ve bu iki mihver üzerinde
bulunan binalar~ n biribiriyle birle~ti~i yerde birtak~m üç kö~e odalar ve avlular vucuda geldi~i görülmektedir. Bütün bu odalar~n
0,80 kal~ nl~~~nda olan temel d~varlar~~ bulunmu~, üst k~s~m d~varlar~~
ise pek fazla tahribata maruz kalm~~~oldu~undan kap~~ ve pencere
yerlerini birçok defalar tesbit etmek imkan~~ has~l olamam~~t~ r. Bir
metre kal~ nl~~~nda olan kilise d~ varlar~n~n di~er d~varlara nazaran
daha eyi i~lenmi~~ve cebhelerinin ufki tabakalar vucuda getiren
oldukça muntazam ta~lar ile örtülmü~~oldu~u göze çarpmaktad~ r.
Hamam dairesi kilise mihrab~ n~n d~~~cenup kenar~n~ n istikametini kendine mihver ittihaz etmekte ve ince uzun bir müstatil
~eklinde (geni~lik 11 m. uzunluk 48 m.) ~imale do~ru uzanmaktad~ r.
( Umumt plan: 6 - 4 X M, plan III. ) Bu hamam~n medhali ~imalde
oldu~u anla~~l~yor. Burada bulunmu~~olan üç büyük granit sütunun
(uzunluk 3,50 kaide kutru: 0,78 üst k~s~ m kutru; 0,64) (Resim: 14)
bir portik ~eklinde olmas~~ muhtemel olan dehlize ait bulunmalar~~ ihtimal haricinde de~ildir. Bundan sonra 8,50 m. geni~lik ve 12 m. uzunlu~unda bir salon gelmekte (Resim: 15) ve bu salonun cenup etraf~ nda mihveri salonun arzant mihverine tekabül eden ve bir taraf ~~
hafifce kesilmi~~bir daire ~eklinde olan, d~varlar~~ 1,50 metre
kal~nl~~~ nda, bir havuz gelmektedir. Bu yuvarlak yerin d~varlar~ nda
k~ rm~z~mt~rak harç ve bu harc~ n üzerinde mermer kaplama bakiyyelerine rastlanm~~~olmas~~ buran~n bir havuz oldu~u hakk~ndaki
zann~m~z~~ kuvvetlendirmektedir (Resim: 18). Bu havuzun içine muahhar bir devirde birtak~m d~varlar yap~lm~~t~ r. Alt~ nda kanalizasyon tertibat~ n~~ ihtiva eden salonun esas zemininin büyük bir k~sm~~
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Mozaiklerle örtülmil~tü ( Resim : 17 ). Bu resimde görüldü~ü üzere
örgü motif ini havi bir bordür ile çevrelenmi~~olan bu mozaik dö~eme,
motif olarak k~rm~z~, siyah, sar~~ ve ye~il ta~larla yap~lm~~~zikzak
~eritlerden mürekkep bulunmaktad~r. Ikinci bir in~a devrinde bu
mozaiklerin üzerleri 12 santimetre kal~nl~~~ nda bir harç tabakasiyle
örtülmü~~ve bunun üzerine gayri muntazam yass~~mermer levhalardan müte~ekkil dir dö~eme vazedilmi~tir. Diyar kaideleri dahi
mermer ile kaplanm~~~ve baz~~ yerlerde d~var içinde küçük höcreler vucude getirilmi~t~ r (Resim 16). Salonun ortas~nda bulunan
dört büyük payeye yahut sütuna kaide te~kil ettikleri anla~~lan ve
yaln~z ikisi zaman~m~za kadar gelmi~~olan murabba kaideler yine
ikinci devreye aittir. Bunlar ba~ka bir yerden getirilmi~~ve mozaikli
zemin içine oturtulmu~~Mimar! parçalar~~ temel ta~~~olarak kullanm~~lard~r ( Resim : 15 - 16, sol k~sma bak~n~z). Di~er iki
kaidenin yuvarlak bir binadan al~nm~~~olduklar~~ anla~~lan temel
ta~lar~~ yerinde kalm~~t~r. Demek muahhar bir devirde bu salonun
üzerini örten kemerlerde bir ar~za olmu~~ve bunlar~~takviye ve
desteklemek, yahut ba~ka bir tavan ~ekli vucude getirmek için
salonun ortas~ na bu direkleri kaideleri ile birlikte vazetmek ihtiyac~~ has~l olmu~tur. Bu salonun ~imal d~var~n~n takviyesi ihtimal
daha muahhar bir devreye aittir. Bu salonun "apodyterium" yani
soyunma~a ve istihmamdan sonra istirahat etme~e mahsus bir oda
oldu~unu söyleyebiliriz. Bu salonun d~~~nda kald~~~na ~üphe olmayan yuvarlak havuzu ise bir aç~ k hava havuzu (piscina) olarak
kabul edebiliriz.
Bu salonda, sa~~ nda ve solunda birer yanm sütün bulunan
( bunlar~ n yaln~z kaideleri kalm~~~ve ~imaldeki kaide muahhar d~varlar taraf~ndan k~smen örtülmü~tür ) 2,88 metre geni~li~inde bir
kap~dan müstatil ~eklinde bir odaya ( 5 m. X 4 m. ) girilmekte ve
bu odan~n iki taraf~nda birer banyo bulundu~u göze çarpmaktad~r ( Resim : 19-20 ). Bu banyolar esas~ nda 2,25 metre geni~lik ve
3 metre uzunlukta idiler. Bunlar~ n zeminleri ve yanlar~~ biribirine
son derece itinal~~ bir surette eklenmi~~büyük mermer levhalarla
kaplanm~~t~ . Muahhar bir devirde ( ihtimal apodyterium'un tdilta u~rad~~~~bir devirde) bu banyolar 0,70 metre kal~nl~~~nda d~varlar ile bölünmek suretiyle küçültülmü~lerdir. Ayn~~ zamanda
bunlar~n zeminleri dahi yükseltilmi~~ve banyolar~n içinde bir sed
vucude getirilmi~tir ( Resim : 20 ). Oldukça iyi muhafaza edilmi~~
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olan ~imal banyosunun bu günkü derinli~i 0,80 metreyi bulmaktad~ r. Bu banyolar~n içinde fazla miktarda bulunmu~~olan mozaik
ta~lar~, bilhassa tavan tezyinat~ na i~aret eden cam mozaikler, bu
banyolar~ n üzerindeki kemer yahut kubbelerin mozaikler ile tezyin
edilmi~~oldu~una i~aret etmektedir.
Bu çift banyolu odadan daha küçük bir odaya geçilmekte
( geni~li~i 0,40, uzunlu~u 5,00 ) ve bu odan~n cenubunda, zemini
ve yanlar~~ yine mermer kaplamal~~ küçük bir banyo bulundu~u
görülmektedir. Bunun kar~~s~ nda, ~imalde, ihtimal ikinci bir banyo
daha mevcuttur.
Bu banyolu odalarda ~s~nma tertibat~~ mevcut olmad~~~na göre
bunlar~n " Frigidarium „ yani so~uklu~a tekabül etti~ini kabul etmek lâz~md~ r.
Bundan sonra hamam~n s~cak k~s~mlar~~ gelmektedir. 12 metre
uzunluk ve 5 metre geni~likte olan bu k~sm~ n zemini ve yan d~varlar~n~n içi, hararete mukavemet edebilecek bir tarzda tu~ladan yap~lm~~t~ r. Vasati 30 X 30 santimetre ebad~ nda olan tu~lalar~n kal~ nl~~~~4
santimetre, bunlar~n aras~ndaki harc~n kal~nl~~~~ise 5 santimetredir.
Tu~la dö~eli zemin üzerinde dört kö~e tu~lalardan yahut od ta~~ndan
yap~lm~~~payeler veyahut uclar~ na do~ru geni~leyen ve orta k~s~mlar~nda beyzt delikler ihtiva eden boru ~ekliade künkler yükselmektedir ( Resim : 21 - 22 yüksekli~i 1,62 metredir ). Bütün bu
tertibat bize hamam zemininin alt~ nda, içinde s~cak hava dola~an
bo~luk (hypocaustum) ile kar~~la~m~~~oldu~umuzu göstermektedir 7).
Bu künkler ve payelerin üzerinde birkaç küçük tu~la bulunuyor,
ve bunlar geni~~ve yass~~ tu~lalarla birle~tirilmek ve bu tu~la tabakan~n üzerine kal~ n bir harç tabakas~~ vazedilmek ve bu tabaka
mermer dö~eme ile örtülmek suretiyle hamam zemini vucude getiriliyordu. Bu zemin alt~~ bo~lu~undan mada, hamam~ n garp d~var~n~n içinde bir tak~m ~akulf oluklar göze çarpmakta ( Resim : 24 ) ve
bunlar~n hamam divarlar~ n~~ ~s~tma~a yarayan ince, uzun üstüvanf
toprak borular ( tubi, alveoli ) ihtiva etmi~~olduklar~~ anla~~lmaktad~ r. Bu garp d~var~ n~ n tam ortas~nda büyük ve yass~~ od ta~lariyle
çerçevelenmi~~bir menfez ( ebad~~ : 1,00 X 0,60 ) göze çarpmakta
7) Bu kabil ta~~payelere ve delikli künklere Roma hamamlar~ nda dahi
rastlamak kabildir. Mümasil tertibat için bak~ n~ z: Daremberg-Saglio, Dictionnaire
des antiquites grecques et romaines II, 2, s. 347, s. 346, res. 3940 ~~dahi kar~~la~t~rma.
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( Resim : 23 ) ve bu menfezin, hamam~ n külhan~~ oldu~u anla~~ lmaktad~ r, (hypocausis, praefurnium). Bundan sonra gelen müstatil
~ eklindeki mahallin hamam~ n odunlu~u oldu~u anla~~l~ yor. Garp
k~sm~ nda külhan~ n civar~ ndaki payelerin tu~ladan yahut künk
~eklinde olmay~ p od ta~~ndan yap~lm~~~olmas~~ ( Resim : 24 ), bu
k~s~ mda hararetin en fazla oldu~una delâlet etmektedir 8). Külhan~ n üst k~s~ mlar~ nda kal~ n d~ varlar içine yerle~tirilmi~~olmalar~~
laz~ m gelen s~ cak su kazanlar~~ bulunmu~~oldu~u anla~~ l~yor. Hamam~ m ceaup d~var~ nda dahi yass~~ od ta~lariyle kapal~~ di~er iki
meafez göze çarpmaktad~ r. Bunlar~ n tall derecede külhanlar olduklar~~ söylenebilir.
Meydana ç~ karm~~~oldu~umuz hypocaustum'un plan~ na dikkatli
bakacak olursak, buran ~ n biri ~ arkta olmak üzere daha küçük
( 3 X 5 ) di~eri ise garpta olmak üzere daha büyük iki k~s~mdan
te~ekkül etti~ini ve aradaki hadd~~ fas~l~ n ~imal d~ var~ ndaki kal~ n
tu~la d~ var ç~ k~ nt~s~~ ve bunun önündeki biri büyük ve di~eri
küçük olmak üzere iki tu~la paye taraf~ ndan te~kil olundu~unu
görürüz. ( Resim : 21 in alt k~sm~ n~~ mukayese ediniz). ~u halde
yukarda bahsetti~imiz tali külhanlardan birisi birinci k ~sm~~ ~s~t~yordu. Ikincisi ise, muahhar devirde in~a edilmi~~oldu~u anla~~lan
ve zemini hamam zemininden daha a~a~~ da bulunan bir mermer
banyo ile alakal~~ oldu~una göre, ihtimal bu banyoya gelen suyu
~s~ tma~a yar~yordu. Büyük k~sm~ n ortas~ nda birbirine muvazi vaziyette ayakta duran ve üzerleri yass~~ bir ta~~levha taraf~ ndan
örtülen iki od ta~~~levhan~ n üzerinde bir havuz yahut bir kurna
bulunmu~~olmas~~ muhtemeldir.
Tu~la dö~ eli zeminde düz hat üzerinde tertip edilmi~, bazan
bir birini amuden kateden ve alelekser külhan ag~ zlar~ nda sona
eren oluklar göze çarpmaktad ~ r. Bunlar herhalde kömür ve odun
buhar~ n~ n tekâsüf etmesi neticesinde has~l olan suyun zemine
zarar vermeksizin ak~ p gitmesi için yap~ lm~~ lard~ r.
Hamam~ n s~cak k~sm~ na Romal~ lar " caldarium „ ad~ n~~ vermi~lerdir. Esas külhandan uzak olan binaenaleyh pek s~ cak olmad~~~ndan hamam~ n so~uk k~s~ mlariyle s~cak k~s~ mlar~~ aras~ nda mutavass~ t bir yer alan birinci k~sm~ n bir " Tepidarium „ oldu~unu
kabul edebiliriz.
8) Mümasil tertibat için: D. Krencker, Die Trierer Kaiserthermen, Abt. 1.

(Augsburg, 1929), s. 226, res. 320; s. 234, res. 341, 344.
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Binan~n üst k~s~mlar~~hakk~nda maalesef bir fikir edinemiyoruz. Fakat, muhtelif dairelerin d~~~ d~varlar~n~n kal~nl~~~~bunlar~n
üzerinde be~ik kemer yahut buna mümasil bir örtü mevcut oldu~unu göstermektedir. Hafriyat esnas~nda bulunmu~~olan mermer
k~r~nt~s~~ zeminin ve d~varlar~n~n mermerle kaplanm~~~oldu~una
i~aret etmekte, kal~n cam parçalar~~ ise binay~~ örten kemerlerin
içinde menfezler bulundu~unu muhtemel k~lmaktad~r.
~u halde burada Roma hamamlar~~ an'anesini temadi ettiren bir
Bizans hamamiyle kar~~la~~yoruz demektir. Ayn~~ mihver üzerinde
birbirinin arkas~na s~ralanm~~~olan apodyterium, Frigidarium, tepidarium, ve caldarium bu hususu aç~k surette tebarüz ettirmektedir.
~stanbul ve civar~nda vaz~ h planl~~Bizans hamamlar~~ bulunmam~~~oldu~undan elimizde yak~n mukayese malzemesi mevcut de~ildir. Yaln~z bu hamam~n, ince uzun ~ekli ile, muahhar Roma devrine ait garbt Avrupa ( bilhassa cenubt Almanya) da bulunmu~~
olan villa hamamlar~na benzedi~ini söylemekle ~imdilik iktifa edece~iz 9).
D. Büyük binan~n as~l büyük k~sm~n~~umumt planda: 5-8 X K-L
aras~na tesadilf eden daire grupu te~kil etmektedir. ( Plan III e
bak~n~z ) bu grup esas mihveri ~imal-cenup istikametinde 18,80
metre uzunluk 9,60 geni~lik, ~imal taraf~nda yar~m daire ~eklinde
bir mihrab~~havi ( kutru : 6.80 ) büyük bir salon ( Resim : 25 ), bu
salonun sa~~nda ve solunda ise 31 metre uzunluk ve 5.20 metre geni~li~inde bir dehlizden ( Resim : 27 ) ibaret bulunmaktad~r. Alt~nda geni~~kanalizasyon tertibat~~mevcut olan mihrapl~~ salonun zemini dört kö~e tu~lalarla, d~varlar~~ ise alç~~ üzerine koyu mavi bir
boya ile yap~lm~~~mermer damarlar~n~~ taklid eden hendest nak~~lar
ile ( Resim : 33 ) örtülmü~tür. Yan odalardan kö~elere tesadüf
edenler kare ( 6,50 in.) bunlar~n aralar~ndaki odalar ise müstatil
~eklindedirler. ( 4 m. X 5,40 in.) odalar~n birbiriyle irtibat' oldu~u
gibi bunlar mihrapl~~ salona aç~lan kap~lar~~dahi ihtiva etmektedirler ( mihrab~n ~ark taraf~ndaki oda istisna te~kil eder). Bunlar~n
zemini ( bilhassa iyi muhafaza edilmi~~olan garp odalar~n~n zemini,
9) D. Krencker, ismi geçen eser, s. 177 ( bu tip hamamlar burada «Reithentyp• olarak gösterilmektedir ): s. 236, res. 353a; s. 240, res. 357a. - O.
Paret. Die Siedlungen des römischen Württemberg ( Die Römer in Wiirttemberg, Teil 111 ), s. 86 v.d.; 88 v.d., res. 54-55.
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bak~n~z : Resim 26 ), k~s~m II de tarif etti~imiz salon zemini gibi
" Opus sectile „ tarz~nda muhtelif ~ekil ve renkte mermer levhac~klardan vucude getirilmi~~hendest tezyinat~~ ihtiva etmekte ve burada dahi muhtelif motif gruplar~n~n kal~ n mermer ~eritler taraf~ndan
çerçevelendi~i göze çarpmaktad~r.
Bu dairenin d~varlar~~ bazan 1, 40 metre yüksekli~e kadar
muhafaza olunmu~tur. Resim : 26 da vaz~ han görüldü~ü veçhile bu
d~varlar gayri müsavi kal~ nl~ klarda ta~~tabakas~~ ihtiva etmekte
( bunlar~n umumi yüksekli~i : 1,20 bundan sonra tu~la hat~llar~~ba~lamaktad~ r. Tu~lalar~n kal~ nl~~~~vasat! olarak 4 santimetre, bunlar~n
aras~ndaki harc~n kal~ nl~~~~ise 5 santimetredir. Bilhassa kö~elere
büyük yass~~ ta~lar konmas~na önem verilmi~~oldu~u ~öze çarpar.
Ince uzun mustatil ~eklinde olan dehlizin cenubunda, iki taraftan daha tamamiyle aç~lmam~~~iki~er oda ve bunlar~n aras~nda dört
mermer direk bulunmaktad~ r. Ikisi tamam olarak bulunmu~~ve 1941
kampanyas~~ sonunda rekzedilmi~~olan ( Resim : 38 ) bu sütunlar~n
yüksekli~i, korint nizam~ndaki ba~l~ klar ile birlikte, 3,60 metredir.
Ba~l~ klar i~çilikteki temizlik ve uçlar~ndaki sivrili~i kaybetmi~~olduklar~ndan Teodos II devrinden daha muahhar bir devri, VI inci
asr~~ ima etmektedirler 10). Bu ba~l~ klar~n üzerinde k~sa taraflar~nda birer haç kabartmas~~ ihtiva eden kemeralt~~ ba~l~ klar~~ bulunmakta (yükseklikleri: 0,30) ve bunlar tu~la kemerlere mesnet te~kil etmekte idiler. Bu tarafta ravaklar~n restore edilmi~~bir ~eklini
( Resim : 37 ) de görmek kabildir. Bu ravaklar~ n mevcudiyeti bu
dehlizin önünde, yani cenup taraf~nda bir avlu mevcut oldu~unu
gösterir. Bu k~s~m daha henüz kaz~lmam~~t~r.
Bu sütunlar~n ~ark~ndaki odan~n kö~e d~van iyi mahfuz kalm~~~olarak bulunmu~tur. ( Resim: 31- 32 ). Burada 1 metre yüksekli~inde dört ta~~s~ras~~ bulunmakta, bunun üzerinde ise dört
tu~la tabakas~ndan müte~ekkil bir hat~l gelmektedir. Tu~lalann
kal~nl~~~~4, aradaki harc~n kal~nl~~~~ise 6 santimetreyi bulmakta
ve tu~la ile harc aras~ndaki 4 :6 nisbetine bilhassa VI ~nc~~as~r
binalar~nda rastlanmaktad~r 11).
m~-Ima:Bil ba~idclar için : G. Mendel, Catalogue des seulptures, III s,
450 v.d. , No. 1214. v.d.
A.M. Schneider, Byzanz (~stanbuler Forschungen, Bd.8) s. 13-14, 4 : 6
nispetinin muahhar Justinian devri binalar~ nda bulundu~unu (mesela Aya Sofyan~ n baz~~ k~s~ mlar~ nda) kaydediyor ; daha sonralar~~ harc kal~ nl~~~n~ n artm~~~
oldu~unu beyan ediyor. Bu kabil ara~t~rmalar daha henüz ba~lang~ç safhas~nda
bulunduklar~ndan bunlardan katl bir netice ç~karmay~~tehlikeli buluyoruz.
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Dehlizin zemini büyük, yass~ , muhtelif ebadda, birbiriyle iyi
imtizaç ettirilmemi~~mermer levhalar ile dö~eami~tir. Bunlardan
birkaç tanesi kald~ r~ld~ kta 5 santimetre kal~nl~~~ nda bir harç tabakas~~ bulunmu~, bunun alt~ nda ise mozaikle örtülü esas zemine
rastlanm~~t~ r. (Mukayese ediniz: Resim: 29 ). Stajyer talebelerden
Bayan Zekiye Çoruh'un ihtimamiyle tamamiyle meydana ç~ kar~lm~~~
olan ve yere serilmi~~rengârenk bir hal~~ hissini veren bu mühim
mozaik dö~eme hakk~ nda Resim: 27 - 29 bir fikir vermektedir.
Biri kal~n di~eri ise ince olan ve mustatil sahalara taksim edilmi~~
bulunan çifte bordür ( Resim : 28 in alt k~sm~ na bak~ n~z ) ile çerçevelenmi~~olan sahan~ n içerisi 0,60 metre ebad~ nda kare sahalara ayr~lm~~~bulunmaktad~ r. Bu karelerin içine mainler yerle~tirilmi~~ve bu mainlerin içerisi düz yahut münhani hatlardan müte~ ekkil pek mütenevvi hendesi motiflerle süslenmi~tir. Mozaiklar
beyaz, sar~ , kiremit k~ rm~z~s~ , ye~ il ve koyu mavi renkte oldukça
büyük ta~lardan yap~ lm~~ lard~ r. Sanatkârlar, burada muhtelif
renkleri biribiriyle imtizaç ettirmekte ve bir çok defalar tekerrür
eden motiflerde mütemadiyen renk de~i~ tirmekte büyük bir meharet göstermi~ler ve bu mozaikin s~ rf hendesI tezyinat ihtiva etmesine ra~men, gözü ok~amas~n~~ temin etmi~lerdir.
Mozaik dö~emede yer yer görülen ezikler çöküntüler, kuvvetli
sademeler neticesinde devrilen direklerden ve çöken sak~f aksam~ ndan husule gelmi~tir. Bu dö~emenin Bizans devrinde müteaddit
defalar tamir edildi~ini ~ urada burada göze çarpan k~ rm~z~ mt~ rak
bir harçla s~vanm~~~sahalar göstermektedir. Fakat bozulan sahalar
zaman ile o kadar fazIala~m~~t~ r ki, mozaikli zeminin heyeti umumiyesini bir mermer dö~eme ile örtmek ihtiyac~~ has~l olmu~tur.
Bu mozaik dö~emenin devrini katiyetle tayin etmek güç bir
i~tir. Çünkü tarihleri bilinen mümasil mozaiklar pek azd~ r ve esasen hendesI motifler di~er herhangi bir sanat ~eklinden çok daha
ziyade de~i~ meden mevcudiyetlerini muhafaza etmi~lerdir. Fakat
gerek teknik, gerek motifler Silifke civar~ nda Meryemlik'teki büyük
kilisenin ikinci devresine ait mozaikli zemin ile benzerlik göstermektedirler. Bu mozaik hâfirler taraf ~ ndan VI ~nc~~ asra izafe olundu~undan Rhegion mozaiklar~n~n dahi a~a~~~yukar~~ ayn~~ asra ait
olduklar~~ kabul olunabilir 12) Mozaik bakiyelerine galerinin iki
12) E. Herzfeld- S. Guyer, ismi geçen eser, s. 34 v.d., res. 35--37.
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taraf~ nda ve cenubunda bulunan odalarda dahi tesadüf etmek kabil olmu~tur.
Mozaikli dehlizin garp k~sa taraf~nda bir kap~~ bulunmakta ve
buradan sed kenar~ na kadar imtidat eden ve göl istikametinde
fevkalade bir manzaraya malik bulunan 6 metre geni~li~inde bir
galeriye (?) geçilmektedir. Bu galeriyi tutan istinad d~varlar~n~n
temellerine bu k~ s~mda aç~lan bir tran~ede rastlamak kabil olmu~tur. Bu k~s~mda bulunmu~~olan bir kemer alt~~ ba~l~~~~ihtimal göl
istikametinde aç~lan bir ravaka aitti. Bu k~s~mda dahi zemin mozaiklar~~ bulunmu~tur. Bu mozaiklar, ta~lar~n büyüklü~ü ve teknik
bak~m~ndan dehliz mozaiklar~n~n ayn~d~r. Yaln~z bunlarda endigo
sar~s~~ ve koyu mavi ta~lar~n daha fazla kullan~lm~~~oldu~u göze
çarpmakta, motifler dahi oldukça de~i~ik ~ekiller göstermektedir.
(Resim: 30). Bu mozaik dalga ~eklinde gösterilmi~~ve yaprak motifleriyle birle~tirilmi~~bir ~erit ihtiva eden bir bordür ile çevrilmi~~olup birbirini takip eden büyük yar~m daireler, müsellesler daireler ve mainler ve bunlar~n aralar~na s~k~~t~r~lm~~~daha küçük müsellesler, dört kö~eler ve mainlerden terekküp etmekte ve bu hendest çerçevelerin içine yine bir tak~m hendest motifler hattâ a~zindan yapraklar f~~k~ran kantaros motifleri yerle~tirilmi~~bulunmaktad~r. Bu mozaik korykos katedralinde bulunmu~~olaa V inci
as~r muzaiki ile benzerlik göstermekte 13), fakat bordür k~sm~nda
daha ~ematik bir usluba malik bulunmaktad~r. Biaaenaleyh bu mozaikin dahi VI. ~nc~~ asra ait oldu~u söylenebilir. Bu k~s~mdaki
ara~t~rmalar~n daha henüz sona ermemi~~oldu~unu ~imdiden söyliyebiliriz.
Mihrapl~~ salon ve solundaki odalar~n garb~nda 18 metre uzunluk 0,80 metre kal~nl~~~nda bir d~var~n binan~n esas d~var~ndan
ayr~ld~~~~ve odalar~n d~~~d~var~~ ile bu mail d~var aras~na tesadüf
eden üç kö~e sahan~n arzant bir tak~m d~varlar ile muhtelif dairelere taksim edildi~i görülmektedir. Gerek bu mail d~var, gerek
aras~ndaki bölme d~varlar~n büyük bir k~sm~, in~a bak~m~ndan
binan~n esas d~varlar~ndan ayr~lmakta ve gayet itinas~z bir surette
yap~lm~~~olduklar~ndan muahhar bir devri ima etmektedirler. Bu
daireler aras~ nda mükemmel kanalizasyonu bulunan bir abdesthane
( Resim : 34 ), mihrapl~~ salonun garb~ndaki orta odan~n kö~esine
13) E. Herzfeld - S. Guyer ismi geçen eser, s. 105 v.d., Tes 103, 106.
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yap~lm~~~bir sarn~c~n önünde zemini ve yan d~varlar~~büyük mermer levhalarla kaplanm~~~kurna ~eklinde bir y~kanma yeri (?) bilhassa zikre ~ayand~rlar ( Resim : 35 ). Bu kurnan~n önünde suyun
kolayca akabilmesi için zemini mermer dö~eli mail bir sat~h bulunmakta, bunun kenar~nda ba~ka bir binadan getirilmi~~oluklu ve
delikli uzun bir mermer blok bulunmaktad~ r. Bu blokun kenar~ndaki, dört kö~e delikler, burada bir korkuluk bulunmu~~oldu~unu
göstermektedir. Gerek abdesthanenin, Gerek gusülhane olarak kabul edebilece~imiz bu mahallin mecralar~~büyük mail d~var istikametini takibeden ve dehlizin garp kap~s~~ hizas~nda garba do~ru
k~vr~lan bir ana mecraya müntehi olmaktad~rlar. ( Resim : 36 ). 0,57
metre geni~li~inde ve 1,30 metre derinli~inde olan bu ana mecran~n yan d~varlar~~ oldukça muntazam ufkt tabakalar vucude getiren büyük ta~larla örülmü~~ve üzeri yass~~ ta~larla örtülmü~tür.
Bu mecran~n in~a tekni~i bak~m~ndan mihrapl~~ salon ve mü~temilâtiyle ayn~~ devre ait oldu~u anla~~l~yor. Bu mecran~n mevcudiyeti, bize neden dolay~~garp d~var~ na esas bina mihverine muvazi bir istikamet verilmemi~~oldu~unu izah etmektedir. Binaenaleyh
bu d~var~n üst k~s~mlar~n~ n muahhar bir devreye ait olmas~na
ra~men esas~ nda büyük bina ile muas~r oldu~u ihtimal d~~~nda de~ildir. Bu sahadaki ara~t~rmalar~m~z daha henüz sona ermemi~~oldu~undan binan~n bu garp m~ntakas~ na dair ~imdilik kat'l bir hüküm
vermeme~i daha münasip buluyoruz. Mihrapl~~ salon ve mü~temilât~~
Rhegion'un hemen her binas~~gibi, zaman ile bir tak~m tadilâta
u~ram~~~ve pek çok tamirler görmü~tür. Baz~~ k~s~mlarda görülen
pek itinas~z yap~lm~~~d~varlar, esas kap~lar~~ kapam~~~olan d~var
bakiyeleri bu hususu vaz~ h bir surette göstermektedirler.
Mihrapl~~ salon ve yanlar~ ndaki odalann ne ~ekilde örtülmü~~
oldu~u sorulabilir. Uçlara tesadüf eden kare ~eklindeki yan
odalar~n kö~elerinde kal~n istinad ayaklar~~mevcut oldu~una göre
bu odalar~ n mukatta kemerler ile örtülmü~~oldu~unu kabul edebilinz. Bunlar~n aras~ndaki küçük müstatil ~eklindeki odalar~n ise
be~ik kemerler ihtiva etmi~~olmalar~~muhtemeldir. Ortadaki büyük
salonun büyük bir be~ik kemer ile örtülmü~~ve bu kemerlerin
yanlara do~ru icra etti~i tazy~k~ n mukatta kemerli odalar taraf~ndan kar~~lanm~~~oldu~unu kabul etmek bize makul bir hal çaresi
gibi görünüyor. Bu harabe as~rlarca ta~~ve tu~la oca~~~olarak kul-

Lev. I

Res. 1 - Surun sona erdi~i yer

Res. 2 - Korint niza~n~ nda bir direk ba~l~~~~
Belleten: C. VI

Lev. Il

Res. 3 - Mermer dö~emeli büyük salon

Res. 4 - Büyük salonun ~imal taraf ~ ndaki iki direk kaidesi
Belleten: C. VI

Lev. III

Res. 5 - Salonun mermer dö~emesinden bir nümune

Res. 6 - Büyük salon yan~ ndaki mermer dö~emeli avlu
Belleten: C. VI

Lev. IV
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Res, 7 - Büyük salonun mermer dö~emesinin baz~~ motifleri.

Belleten C. VI

Lev. V

Res. 8 - Sed üzerinde bulunan bakiyeler

Res. 9 - Sed üzerindeki bina baklyeleri (merdiven?)
Belleten: C. VI
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Bellehn: C. VI
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Res. 11 b - Res. 11 a daki binaya ait temel d~ var~~ parças~~

Res. 12 Benden: C. VI

Sur ,> ve gerisindeki hiicre ~eklinde daireler

Lev. VIII

Res. 13 - « Höcreler » den birisinin gerisindeki kap~~ yeri

Res. 14 - Hamam~ n medhalinde bulunan granit siitunlar
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Belleten: C. VI
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Res. 20 - Frigidarium'un banyolar ~ ndan biri

Res. 21 - « Caldarium » zemininin alt ~ ndaki bo~luk (hypocaustum)
Belleten: C. VI
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Belleten: C. VI
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Res. 27 - « Mihrabl~~ salon » un önündeki dehlizde bulunan mozay~ k dö~eme
Belleten: C. VI
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lan~ld~~~ ndan ankaz aras~nda bu üst k~s~ m kemerlerine ait büyûcek
parçalara tesadüf etmek imkan~~ has~l olmam~~t~r.
Bu daireler grupu ilk nazarda üç sahanl~~bir kilise gibi görünüyorsa da mihrab~n ~imale müteveccih olmas~~bu imkan~~ortadan
kald~rmaktad~ r. Esasen bu binan~n garb~ nda muahhar bir devirdede olsa abdesthane, gusülhane gibi tesisata rastlanm~~~olmas~, buran~ n dini bir binadan ziyade profan bir bina oldu~unu göstermektedir. Bu binalar~ n heyeti umumiyesini bir saray ve Rhegion'un
askeri bir ~ehir oldu~unu göz önünde bulundurarak kumandanl~k
saray~~ olarak kabul ettikte mihrapl~~ salonun büyük bir toplant~~ve
merasim salonu oldu~unu söyleyebiliriz.
A, B, C, D k~s~ mlar~nda tasvir etti~imiz muhtelif daire gruplar~n~ n bir tek binaya ait oldu~una kani bulunuyoruz. Çünkü bu
muhtelif gruplar aras~ nda vaz~ h bir haddi fâs~l bulunmad~~~~gibi
d~var tekni~i, bunlar~ n kâffesinde hemen hemen ayn~d~r. Ba~ka bir
mihver üzerinde tertip edilmi~~olan hamam dairesinin, ~ark - garp
mihveri üzerinde in~a edilmi~~olan binalar grupuna muahhar bir
devirde eklenmi~~oldu~una dair elimizde deliller yoktur. Çünkü
bu iki bina grubunun birbiriyle birle~ti~i yerlerde ( üç kö~eli dairelerden ) ba~ka bir d~var tekni~i yahut birbiriyle sonradan iltisak peyda etmi~~d~ varlara rastlamak kabil olmam~~t~r. Bu mihver
de~i~ikli~ini, zaman~m~za göre en do~ru olarak ~öyle izah edebiliriz:
~ç k~sm~ nda istinad ayaklar~n~~ ihtiva eden cenuptaki kuvvetli
d~var~n ~ark müntehas~ nda bulunan bastiyon'un istikamet de~i~tirdi~i ve ~imali ~arkiye teveccüh etti~i nazar~~itibare al~nacak olursa,
bundan sonra gelen sur k~ sm~n~n dahi a~a~~~yukar~~ ayn~~ istikamette devam etti~i, binaenaleyh bunlara muvazi olarak hamam ve
mü~temilât~n~ n mihverini de~i~tirmek mecburiyeti has~ l oldu~u
anla~~lm~~t~ r. Ilerde bu noktalarda yap~ lacak ara~t~rmalar, hiç ~üphesiz bu enteresan mes'elelerin halline medar olacaklard~r.
Birçok daireli ve k~ smen tahkim edilmi~~olan bu büyük binan~ n, Bizans Mimarisinde i~gal etti~i mevkii maalesef tesbit edebilecek bir durumda de~iliz. Muas~r Bizans sivil mimartsine dair
elimizde pek az malzeme vard~r. Bizans saraylar~ na dair yaln~z
edebt eserler, bilhassa "te~rifat kitab~ ,, sayesinde bir fikir edinebiliyoruz. Bu saraylar~ n zaman~m~za kadar gelmi~~olan bakiyeleri
esas itibariyle, temel k~s~mlanna ait olup binalann üst k~s~mlar~na
Belleten: C. VI, P. 2
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dair pek az malümat vermektedirler. Esasen Rhegion'daki bina, temamiyle hafredilmemi~~oldu~undan bu kabil mukayeselere ~imdilik
giri~memek belki daha do~ru olur. Biz burada ~imdiye kadar pek
az bilinen Bizans sivil mimarisine ait bu büyük binan~n arzetti~i
baz~~ meselelere, haiz oldu~u ehemmiyete i~aret etmekle iktifa edece~iz.

