
ANTÎK ÇATILARDA DERE KÎREMÎTLERt 

Orner ÔZYÎGÎT(*) 

Antik çag kiremitleri az bilinen bir konudur. Bunlann gerektigi 
jibi incelenmemis. olmasi, kiremitlerin yapilanna zorunlu olarak 
uyan çati biçimleri ùzerindeki bilgileri de kisith yapmiçtir. Bu konu-
da bilgiler eksik olunca da, antik yapilarm restitûsyon ve rôkons-
trùksiyonlarmda çatilar gùnùmùz çatilanna benzetilerek, bùyûk 
yanlisliklara yer verilmiçtir. Yazimizm amaci, Ionia bôlgesinde-
ki Erythrai antik kentinde ele geçen dere kiremitlerinin (colliciares 
tegulae) yardimiyla, birtakim antik çag çatilanna yaklaçimda bulun-
maktadir. 

1979 yilmda Erythrai'da Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal (1) bas-
kanliginda yapilan kazilar sirasmda, Akropolis'de Athena Tapmagi 
kutsal Alanmda (2) da çahçmalarda bulunulmu§tur. Buradaki kazi
lar sirasmda, kutsal alani kuzeyden çeviren çok kenarh (polygonal) 
iri andezit taçlardan ôrûlmùs ve ôzenli bir iççilik gôsteren temenos 
duvan da meydana çikanlmiçtir (3). M.ô. 530 yillarma keramikle 
tarihlenen bu duvarm hemen ônùnde, kayalik zemin ùzerinde M.Ô. 

(*) Yrd. Doç. Dr., Ege Ûniversitesi Edebiyat Fakultesi Arkeoloji Sanat Tarihi 
Bolûmû'nde Ôgretim tjyesi. 

(1) Erythrai çati kiremitleri tizerine bana çahsma ve yaymlama olanagmi 
tamyan saym hocam Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'a burada tesekkûrlerimi 
sunmayi bir borç bilirim. Ayrica çizimleri yapan arkeolog B. Gûrler ile 
Y. Mimar E. Akyuz'e ve çizimlerin îotograflarmi hazirlayan fotograf uz-
mani ve sanat tarihçi Y. Demiralp'e tesekkur etmek isterim. 

(2) Erythrai Athena Tapmagi için: E. Akurgal, Erythrai, an ancient Ionian 
city (izmir 1979), 5-6, Çek. 5-19; ayni yazar, «Erythrai», Bilim Birlik Basan 
27 (1980), 15-17; ayni yazar, Ancient civilisations and ruins of Turkey, 5th 
edition (Istanbul 1983), 233; C. Bayburtluoglu, Erythrai, coèrafya-tarih-
kaynaklar-kalintilar (Ankara 1975), 8, 24, 27, 80; ayni yazar, Erythrai II, 
Pismis Toprak Eserler, Terracottas in Erythrai (Ankara 1977), 15. 

(3) E. Akurgal, Bilim Birlik Basari 27 (1980), 16. 
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4. yùzyil ile Roma ve Bizans dônemlerine ait duvarlara rastlamlmiç-
tir. Akropolis'in ùst bôlùmûne rastlayan bu kayahk alanda, topra-
gin barinamamasi ve Bizans tahribati nedenleriyle bu duvarlar iyi 
korunamamiçtir. 

Athena Tapmagi'nin kuzey temenos duvanna bitiçik Roma dône-
mi yapismm toprak tabani ûzerinde çok sayida pi§mi§ toprak çati 
kiremitleri bulunmuçtur (4). Kink olarak ele geçen bu çati 
kiremitlerinin bir takimi tamamlanabilir durumdadir. Bunlar dûz 
kiremit (stroter) tipinde olup, kapama kiremidi (kalypter) ele geç-
memiçtir. Bulunus. durumlarma gôre, buradaki yapmm çatisma ait 
degildirler. Roma dônemi toprak tabanmm ûzerine dûzgùn olarak 
yerleçtirilmis. durumda ortaya çikanlmislardir; bu nedenle de Bizans 
tahribatmdan kurtulan bir takimi tam boyut vermektedir. Bunlann 
bûyûk bir bôlùmù boyasiz olup, gôsterdikleri ôlçû ve profile gôre 
Roma dônemine aittir. Az sayida ele geçen kirmizi boyali stroterler 
ise M.ô. 4. yûzyildandir. Roma tabakasi M.Ô. 4. yùzyil tabakasi ûze
rine oturmuçtur. Hellenistik dôneme ait en kûçûk bir iz bile yoktur. 
Roma dôneminde, zamanm kiremitlerinin yani sira alttaki tabakaya 
ait saglam kiremitler de taban ûzerinde kullanilmiç olmalidir. 

Bilinen Korinth tipi stroterlerin yanmda, Bizans duvanmn altm-
da, ele geçen ve digerlerinden daha bûyûk olan iki dûz kiremit, de-
gi§ik bir yapiya sahiptir (Res. 1). Yapilari dûz stroterlere benzemek-
le beraber, onlardan kolayca aynlirlar. Ônceleri bunlann ne i§e ya-
radiklan çôzùlememi§, fakat çati kiremitleri ûzerine çalismalarimizi 
ilerletince, bunlann antik çag çatilanndaki egimli dere kiremidi ol-
dugu anla§ilmi§tir. Birçok kazi ekibi tarafindan çati kiremitlerine 
verilen ônemin az olmasi ve hunlann saglam olarak elde edilemeyiç-
leri nedeniyle, dere kiremidi oldugunu ileri sûrdûgûmûz bu çati ele-
manlannm benzerlerine hiçbir yerde rastlayamadik. Yalniz îtalya'-
da eski Pompei ve Herculaneum kazilarmda çok sayida tam ôlçûler 
veren kiremitler içerisinde dere kiremitleri de bulunmu§tur (5). 

Mahya kiremitleri gibi dere kiremitlerine de kazilar sirasmda 
rastlamlmamasinm veya ender kar§ila§ilmasmin nedeni saglam ola-

(4) 1977-1983 yillan arasinda Erythrai'da yapilan kazilar sirasinda ele geçen 
pi|mi§ toprak çati kiremitleri, «Erythrai Çati Kiremitleri» ismi altmda ta-
rafimizdan yayina hazirlanmaktadir. Bu çali§mada Korinth tipi çati kire
mitlerinin geliçimleri incelenerek, antik çatilar ûzerinde yaklagimlarda 
bulunulmaktadir. 

(5) J. Durm, Handbuch der Architektur. II. Teil. Baustile. Historische und 
technische Entwicklung. 2. Band, zweite Auflage (Stuttgart 1905) (bundan 
sonra : Durm), 328-329, dipnot 220, §ek. 358. 
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rak bulunmayiçlanndan ileri gelmektedir. Ayn parçalar durumunda 
ele geçtiklerinde bunlari dûz kiremit (stroter) parçalarmdan ayir-
mak kolay olmaz. Çôken çatilardan ele geçen kiremitler saglam de-
gildir; ancak kanal ici, mezar ve taban ùzeri gibi korunma ko§ullari 
uygun olan yerlerde ele geçenler tam boyutlar verebilrler. 

Antik dônemlerde peristyl yapilardaki portikler gibi birbirine 
dik olarak birleçen tek egimli iki mekânm içe egimli çatilarmm ki-
remitleri, ôzel bir kiremit biçimiyle birleçtiriliyor olmaliydi. Dere ki-
remidi dedigimiz bu kiremit tùrù, mahya kremidinin tersine iki çati-
dan gelen sulan toplayarak oluga veya a§agidaki bir kanala verme-
ye yanyordu. Gùnùmùzde ayrica bir dere kiremidi tùrù geliçtirilme-
mi§tir. Genellikle çinko, galvanizli saç gibi madeni levhalar, bu is. 
için kuUanilmaktadir. Antik dônemlerde ise, çatida kuUanilan diger 
kiremitlerin yapisi nedeniyle, dere kiremitleri ôzel bir biçimde ùretil-
mislerdir. 

Burada sôz konusu olan kiremit, egimli dere kiremidi olup, be-
§ik çati lann tersine içe egimli iki yùzeyden olu§an çatilarda gôrùlen 
yatay derede hiçbir zaman yer alamaz. Yatay dereyî olu§turan çati-
lar kullamçsizdir. Antik dônemlerde, yagmur sularmm yapinm içine 
sizmasma yol açmasi nedeniyle, bu tùr çatilar olu§turmadan kaçmil-
mistir. Aynca §imdiye kadar yapilan arkeolojik kazilar sonucunda 
yatay dereyi oluçturan bir kiremit tûrùne de rastlanmamigtir. Gù
nùmùzde de aym nedenle, genellikle yatay dereyi oluçturacak çati
l ann yapilmasmdan kaçimlmaya çaliçihr. 

Çati yùzeylerinden gelen ya„gmur sularmi toplamaya yarayan ve 
çatmm ait kenarlarmda yer alan oluklar da bir tùr yatay dere gôre-
vini gôrùrler. R§mi§ topraktan yapilmiç olan bu oluklar, dùz kire
mitlerin devami biçiminde ùretilirler. Bunlara Bâti Anadolu'da Per-
gamon(6),Larisa (7), Eski Izmir (Bayrakli) (8), Erythrai (9), Priene 
de (10) yapilan kazilarda rastlanmiçtir. Bundan baska Delos'da da 
bu oluklardan ele geçmi§tir ( i l ) . 

(6) Altertûmer von Pergamon x (1937), Lev. 29d, 34a-c; W. Radt, «Pergamon, 
Vorbericht uber die Kampagne 1980», AA 1981, 412, §ek. 11. 

(7) J. Boehlau-K. Schefold, Larisa am Hermos I, Die Bauten (Berlin 1940), 
Lev. 43b/ll. 

(8) O. Bingôl, «Bayrakli (Eski Izmir) Çati Kiremitleri», Anadolu (Anatolia) 
xx, 1976/1977 (1984), (bundan sonra: Bingol), 74, 79, Res. 4, 11. 

(9) Eryttirai'da çesitli dônemlere ait pismis, topraktan yagmur oluklan tara-
fimizdan bulunmu§tur. Bunlar yakmda yaymlanacaktir. 

(10) Th. Wiegand-H. Schrader, Priene (Berlin 1904), §ek. 331. 
(11) J. Chamonard, BCH 30 (1906), §ek. 27c. 
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Konumuz olan ve dere kiremidi olarak ône sûrdùgûmùz bu iki 
kiremit, Roma dônemi toprak tabani ùzerinde yan yana ele geçmiç-
tir. Bugùn Izmir Arkeoloji Mûzesinde korunmaktadirlar. Boyutlan 
ayni olmalanna kar§m iki ayri tip gôstermektedirler(12). 

1. Tip Dere Kiremidi (§ek. 1; Res. 2-3) : 
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§ek. 1— 1. tip dere kiremidinin plâni 

(12) Bu iki dere kiremidi, pembe-bej arasmda bir hamur rengine sahiptir. Bu 
hamurda az oranda iri kum taneleri ve mika ayirdedilir. Kiremitlerin ùze
rinde boya izleri yoktur 
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Bilinen dûz kiremit tipinden aynlmakla beraber, benzerlikler 
gôsterir. Dûz kiremitler(13) ùç tarafmdan çerçevelerle smirlandm-
hrlar (§ek. 3 ve 4). Çerçevelerin gôrevi yagmur sularinm geçmesini 
engellemektedir. Bu çerçevelerin ôlçùleri dônemlere gôre degisjklik-
ler gôsterirse de, degisjk zamanlara ait kiremitler arasmda bùyûk 
farklar yoktur. Uzun kenarlardaki çerçeveler, kiremidin ùst bôly 
mùndeki çerçeveden daha yùksektir. Yan çerçeveler genellikle 2-2,^ 
cm. geniçliginde, içten 3-4 cm, di§tan ise 5-6 cm. yûksekligindedir. 
Ust çerçeve ise yarim yuvarlak bir profile sahip olup, kiremidin ke-
nanndan 1-4 cm. kadar daha içeride yer ahr. Yaklaçik 1-3 cm. ge-
niçliginde ve yûksekligindedir. Kiremidin dôrdûncû kenan, suyun 
akmasi için çerçevesizdir. Bu çerçevesiz dar kenann altmda damla-
lik vardir. Damlahgm profili dônemlere gôre degisjr ve gitgide yùk-
sekligi azalir. Ùst çerçevenin yan çerçevelerden daha alçak olmasi-
nin nedeni, diger bir dûz kiremidin damlaligmm ùst çerçevenin ùs-
tùne ve ônùne rahatça oturmasma olanak saglamaktir. 

Korinth tipinde olan dûz kiremidi tanimladiktan sonra, 1. Tip de-
re kiremidimizin biçimini anlamak daha kolaylasacaktir. Dere kire-
midinin dort kenan da çerçeveyle çevrilmiçtir. Komçu iki kenar 
yùksek çerçeveyle simrlandinlmi§ken, diger iki kom§u kenarda ise 
alçak çerçeveler yer almaktadir. Yùksek çerçevelerin birle§me kô§e-
si, suyun akmasi için 9 cm. genisjiginde açik olarak birakilmistir. 
Burada yùksek çerçeve uçlan arasmda kalan kiremit yùzeyi yay bi-
çiminde bitirilmistir. 80X80 cm. ôlçûlenne sahip dere kirernidinin 
damlahgi olmayip, alti dûz olarak yapilmi§tir. 

2. Tip Dere Kiremidi (§ek. 2) : 

Bu tip, digeri gibi kare bir biçime sahiptir ve aym ôlçùleri gôste
rir. Birtnci tipten yalniz çerçeveleri yônùnden ayrihr. Bu dere kire-
midinde tùm kenarlar, yùksek çerçeveyle simrlandinlmi§tir. Yine 
bir kôsede suyun akmasi için ayni ôlçùlerde bir açiklik bulunmakta-
clir. Bu tip diger tipten daha az kullanilir. 

1. tip dere kiremidinde alçak çerçevelerin varligi, bunlann ônùne 
damlalik bôlùmûnùn oturdugunu gôsterir (§ek. 3-4). Damlahklar 
yalniz dûz kiremit tiplerinde bulunur. iki alçak çerçeve, dere kirerni
dinin ùzenne iki dûz kiremidin oturacagmi vurgular. Arada, kalan 
bo§luga da diger bir dere kiremidi yerlestirilir. Dere kiremidindeki 
yùksek çerçeveler, bunlann yanma dûz kiremitlerin yùksek çerçeve-
lerinin gelecegini anlatir. Bu sistem devam ettirilince de, birbirine 
dik gelen stroter s iralan olu§ur (§ek. 5). Bu durum da bize 1. tip de-

(13) Duz kiremitler için bkz. Bingôl, 52. 
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rs kiremidinin birbirine dik gelen iki çatmm kiremitlerini birlestir-
mege yaradigim açikça gôsterir. Bu dûzende dere kiremitleri birbiri 
ùzerine diagonal olarak siralanirlar. 
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§ek. 2— 2. tip dere kiremidinin plâni 

l.tip dere kiremidiyle beraber, aym zamana ait dùz kiremit ele 
geçmemistir; ancak bunun boyutlarmi hesaplamak zor degildir. De
re kiremidinin yûksek çerçevelerinin uzunlugu 70 cm. dir. Demek ki 
bu çerçevelerin yanina gelecek olan dùz kiremidin uzunlugu da buna 
es/it veya vakm olmalidir. Bâti Anadolu'da kullamlan dùz kiremitler, 

106 



ANTÎK ÇATILARDÀ DERE KIREMITLERÎ 

Bizans ôncesi zamanlarda 68 cm. uzunlugu geçmezler(14); bu neden-
le bu dere kiremidine uygun stroterlerin uzunlugunun yakla§ik 68 
cm. civarinda olmasi gerekir. Yaptigimrz incelemelere gôre, dùz ki-
remitlerin yan çerçevelerinin iç profilleri, erken Roma dôneminde 
tam dik açi gôsterirler(15). Bizim dere kiremitlerimizde de bu durum 
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§ek. 3— Dùz ve dere kiremitlerinin birbirine uygulam§im gosteren plan 

(14) 68 cm. uzunluga sahip Korinth tipinde en eski stroterler, 1984 yih Bayrakl: 
kazilan sirasinda ortaya konmuçtur. Bize gôre bu stroter, M.Ô. 5. yuzyilin 
sonlanna aittir. Dûz kiremitlerdeki 68 cm. civanndaki uzunluk, geniglik ôlçû-
lerinin degi§mesine kar§in, M.S. 2. yiizyila kadar aym kalir. 

(15) Bu durum Bergama-Kestel ve Erythrai kazilannda tarafimizdan bizzat 
saptanmig ve ba§ka merkezlerle de kargûagtirmalar yapilmigtir; ancak 
kiremitlerin profil geliçimleriyle ilgili hiçbir yaym hentiz yoktur. 
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açikça izlenir. 68 cm. uzunluga sahip dùz kiremitler, geç Hellenistik 
ve erken Roma dônemlerinde 55 cm. lik geni§lige sahiptir; bu neden-
le bu dere kiremidinin yanina gelmesi gereken stroter 68 cm. x 55 cm. 
(16) ôlçùlerine sahip olmalidir. Gerek profil, gerekse boyutlari nede-
niyle Erythrai 'da ele geçen dere kiremitleri erken Roma dôneminden 
olmalidir. Ayrica boyasiz oluçlan da bunlann Roma ôncesi bir dône-
me ait olamayacaklanni gôsterir. 

§ek. 4— Dûz ve dere kiremitlerinin izometrik gôriinugû 

Dùz kiremitler, dere kiremidinin 10 cm. lik bir bôlûmùnùn ùze-
rine otururlar (§ek. 3). Dere kiremidinin yùksek çerçevelerinin açik-
ta kalan kenarlarmin uzunlugu 70 — 10 = 60 cm. dir. Yani yaklaçik 2 
ayaktir(17). Dûz kiremitlerin damlaligi da diger bir stroterin ùst ke-
nanndan 8 cm. kadar içeriye oturur. Bôylece dùz kiremitlerin 
68—8 = 60 cm. lik, yani iki ayak uzunlugundaki bôlûmleri açikta kal-
maktadir (§ek. 5). Diagonal olarak birbirinin ûzerine oturan dere 
kiremitlerinin açikta kalan bôlùmlerinin uzunlugu, yani olugturulan 
derenin uzunlugu 3 ayaga yakindir. 

(16) 68x55 cm. ôlçiilerinde dûz kiremitler, yine Bergama-Kestel ve Erythrai ka-
zilan sirasinda tabakalannda ele geçirilmi§tir. 

(17) Bir ayak 0.2946 m.dir. 
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Kapama kiremitleri (kalypter), yanyana gelen iki yùksek çerçe-
venin ùstùnû ôrtmeye yararlar(18). Dere Kiremitleriyle beraber ka-
lypterler de elimize geçmemistir; ancak buniarm biçimleri de erken 
Roma dôneminde kullanilan Korinth tipi kalypterlere uygun olma-
lidir (§ek. 4). Uzunluklarmm saptanmasi ise zor degildir. Bir çati-
da iki ayn uzunlukta kapama kiremidi bulunur. Uzun olanlar, yak-
laçik dùz kiremitlerin uzunlugundan biraz daha uzun veya daha ki
sa olabilirler. Bunlar çati kenanndaki ilk kiremit sirasinin gerisin-
deki siralarda yer alirlar. Kisa olanlar ise çatmin kenarlari ile dere 
kiremitlerinin kenarlarmda bulunurlar(19). Uzunluklari iki damla-
hk arasmdaki uzunluktan (60 cm.), biraz daha fazla olup, yaklaçik 
61 cm. olmalidir. Kisa kalypterlerin ônleri, yagmur sularim geçir-
memesi için biraz daha kapahdir. Uzun olanlarm on uçlari ise, bir-
birlerinin ûstùne oturmasi için tûmûyle açiktir. 

Antik çag çati kiremitleri, çatilar ùzerine harç, çivi veya benzer 
bir malzemeyle tutturulmaksizm yerlegtirilirler. Kiremitlerin yapila-
rmdan dolayi, antik çatilar az egimli olarak yapilmis olmalidirlar. 
Kanimizca bu egim % 15-25 kadar olup, gùnùmùzdeki kiremitli çati-
larm egiminden çok daha dùsùktûr. 

Dere kiremitleri, yapilari nedeniyle birbirleriyle dik olarak bir-
leçen çatilarda kullamrlar. Bu tip çatilar, genellikle peristyl yapilar-
da kar§imiza çikar. Erythrai'da buldugumuz Korinth tipi dere kire-
midinin çatiya uygulanismda birtakim sorunlar vardir. Bunu ôr-
neklerle gorelim : 3 m. geni§liginde ve birbirine dik olarak birle§en 
iki portik dûsûnelim (§ek. 6) (20). Bu portik çatilarmin %20 egime 
sahip olabilmeleri için, çati yûzeyinin iki kenari arasindaki yûksek-
lik farkmin 0.60 m. olmasi gerekir. Bu 0.60 m., portik geniçligi olan 
3 metrenin % 20 sidir. Bu durumda, kiremitle kapli çati yiizeyinin 
genisligi de Vo .60 2 +3^^ 3.06 m. olur.% 20 egime sahip iki çati yû
zeyinin arakesiti durumunda olan derenin egimi ise daha azdir. 3 m. 
geniçliginde iki portigin birleçim yerinde olusan karenin kôsegeni 
"V/r32+32 = 4.24 m. dir iki ucu arasmda 0.60 m. yùkseklik farki olan 

0.60 x 100 n / 1 . , . 
arakesitin egimi, ^Â = / ° 1 4 , ' 1 D o l u r - I k i ? a t l yûzeyi ara
sindaki açi 170° dir. Oysa bizim dere kiremidimizin alti tùmùyle 
dûzdûr. iki çatmm arakesiti durumunda olan derenin ùzerine diago-

(18) Kalypterlerin tûrlerl için bkz. Bingôl, 53 vd. 
(19) §ek. 5 de taramah olarak gôsterilen kalypterler kisa olanlardir. Aynca ça-

tida birbirleri ùzerine oturu§ biçimleri için bkz. §ek. 9 ve 10. 
(20) Bu ôlçû, Erythrai'da tarafimizdan kazilmis ve henùz yayinlanmamis olan 

Cennettepe'deki biiyûk peristylli yapidan alinmi§tir. 
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nal olarak yerleçtirildikleri zaman, çati yùzeyleri arasmda oluçan 
açi ve çati yùzeylerinin arakesit çizgisiyle farkh olan egimleri (%20 
ve % 14,15) nedeniyle, dere kiremidinin al tmda ve kenarlarmda bos-
luklar dogar. Bôyle olunca da dere kiremitlerinin dûzgùn oturmasi 
ve dùz kiremitlerle birleçmesi olanaksizlasir. Oysa, Pompei'de bulun-
mus olan Sicilya tipi dere kiremidi, çati yùzeyleri arasmdaki açiya 
uyacak biçimde ùretilmi§tir(21). Korinth tipindeki dere kiremidinin 
altimn dùz olmasi nedeniyle, bunun dûzgùn bir yùzeye oturmasi ge-
rektigi sonucunu çikarmak kanimizca yanhs. olmamahdir. 

§ek. 6— Birbirine dik ve geni§likleri eçit olan gùnûmûze ait içe egimli iki 
çatmin izometrik gôrtiniigii 

Dere kiremidinin dùz bir yùzeye oturmasi için, iki portigin çati 
yùzeylerinden ba§ka ùçûncû bir dûzlemin yaratilmasi gerekir (§ek. 
7). Bu çati biçimi, simdiye kadar tanmmayan bir tiptir. Yine birbirle-
riyle dik açi yaparak birleçen 3 m. geniçligindeki (yakla§ik 10 ayak) 
%.20 egime sahip iki portik çatisim ele alahm Bu %20 egimden ôtù-
rù çatmm on ve arka kenarlari arasmdaki yùkseklik farki 0.60 m. 
(yaklaçik 2 ayak) dir. Burada oluçturulan ûçùncù çati yùzeyinin bir
birine komsu iki kenan (BC ve CD kenarlari), portik çat i lannm ait 
kenarlari dogrultusundadir. Bu yùzeyde egimin her tarafta % 20 ol
masi için, ûst kôçedeki (A kôçesi) yûksekliginin daha fazla olmasi 
gerekir. Yukanda portiklerin arakesiti 4.24 m. olarak hesaplanmi§ti. 
4.24 metrenin % 20 si olan 0.85 m. yùkseklik farkma sahip olan ùçûn
cû yùzeyin ûst kô§esi (A kôçesi), diger iki kôsesinden (B ve D kôse-
leri) 0.85 — 0.60= 0.25 m. daha yukandadir . Bu ùçûncû çati yûzeyi. 

(21) Durm, §ek. 358. 
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portik çatilari arasmda geçiçi saglar. Bir ônceki çatinm arakesitinde 
gôrùlen açi, bu ùçùncù yùzeyde kalkarak ùç çati yùzeyi arasmda da-
ha genis iki açi olusmuçtur. Çati yùzeyleri arasmdaki 175° lik bu 
açilar, dùz kiremitlerin oturmasmda bir sorun yaratmazlar. Ûçùncù 
yùzeyin biçimi, kareye çok yakindir. BC ve CD kenar lan 3.06 m. iken, 
AB ve AD kenar lan 5 cm. daha kisa olup, 3.01 m. uzunlugundadir. 
iki kenarda gôrùlen bu kisalmalar, çati yûzeylerinin uyuçmasi için 
zorunlu olup, çati ôrtùsù için bir sorun oluçturmazlar. 

§ek. 7— Geniglikleri e§it antik portiklerin izometrik gorunùgû 

Bu kez birbirine dik olarak birle§en, fakat geniçlikleri ayni olma-
yan iki portik çatismm birleçme biçimini inceleyelim (§ek. 8). Dar 
portigi ônceki çatilar gibi 3 m. (yakla§ik 10 ayak) genisjiginde ala-
hm. Diger portigin genisjigini de 4.20 m. (yakla§ik 14 ayak) olarak 
kabul edelim. Her ikisindeki egimin yine % 20 oldugunu varsayarak, 
geni§ portigin çati yùzeyi, arkada 4.20 metrenin % 20 si olan 0.84 m. 
kadar yùkselir. Bu durumda çati yùzeyinin geniçligi devA0.842+4.202 = 
4.28 m. olur. Geniçlikleri e§it olmayan iki portik arasindaki ùçùncù 
çati yùzeyi, dikdôrtgene çok yakm bir biçime sahiptir. Bu ûçùncù yù
zeyin % 20 egime sahip olmasi için, dogal olarak A kô§esinin yùksel-
mesi gerekir. 3 m. ve 4.20 m. geni§liklerindeki bu iki portigin birle§me 
yerinde oluçan dikdôrtgenin kôsegenivA3^ + 4.202~ 5.16 m. dir. 
îki portigin arakesiti olan 5.16 metrenin % 20 si ise 1.03 m. dir. De-
mek ki, ùçùncù çati yùzeyinin % 20 egime sahip olabilmesi için çati-
nm B kôçesinin 0.60 m., D kô§esinin 0.84 m. ve A. kôsesinin de 1.03 m. 
yùkselmesi gerekir. Bu çatida da yùzeyler arasindaki açilar, bir ôn
ceki ôrnekte oldugu gibidir ve kiremitlerin siralaniçmda bir sorun 
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yoktur. Uçùncù çati yùzeyinin diger çati yûzeyleriyle uyuçmasi için 
AB ve AD kenarlarmin karçismdaki kenarlardan yakla§ik 5-6 cm. 
daha kisa olmasi gerekir; bu nedenle yukarda sôyledigimiz gibi, 
uçùncù çati yûzeyi diktôrtgene çok yakm bir dôrtgendir. îki kenar-
daki bu kisalma kiremit ôrtùsùnùn olusumunda bir uygunsuzluk 

yaratmaz. 

Çek. 8— Geniglikieri e§it olmayan ant ik portiklerin izometrik gôrûnûgù 

Birbirine dik olan içe egimli iki çatimn aym egimde uçùncù bir 
dùzlemle birlesmesi, gôrdùgùmûz gibi Korinth tipi dere kiremitleri 
için zorunlu bir durumdur. Uçùncù yùzeyin varligi, çat i lann egimle-
rinin rahatça ayarlanmasmi saglar. Egim her ûç çati yùzeyinde %25 
oldugu zaman, AB ve AD kenarlarmda kisalma 8-10 cm. yi geçmez. 
Bu kisalma kiremitlerin siralani§mda bir sorun olugturmaz; fakat biz 
yine de dere kiremitlerinin kullanildigi çatilardaki egimin %20 do-
laymda oldugunu saniyoruz. Bu tip çatilar genellikle portiklerde kul-
lanihr. Peristylli bir yapida dere kiremitlerine sahip portik çatilan, 
diger mekanlarm çatilarmdan daha alçak yapilmis. olmalidir. 

Yukarida sôzùnù ettigimiz gibi, ikinci tip dere kiremidi, dort ke-
narmin da yùksek çerçevelerle smirlandinlmis. olmasmdan dolayi 
çatilarda az kullanihr. Bu tip, dere kiremidi sirasmm en sonuna yer-
leçtirilir. Genislikleri e§it çatilarda, dere kiremidi sirasi AC dogrul-
tusundadir (§ek. 7 ve 9). Bu dogru, aym zamanda kareye yakin bir 
biçime sahip uçùncù çati yùzeyinin kôçegenidir. Geniçlikleri aym ol
mayan çatilarda ise dere kiremidi sirasi, diktôrtgene yakm bir biçi
me sahip uçùncù çati yùzeyinin AC kôçegeni boyunca kesinlikle si-
ralanmaz (§ek. 10) ; çùnkù yapilan buna uygun degildir. Turn arke-
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oloji dùnyasinda, antik yapi lann restitûsyon ve rokonstruksiyonla-
rinda en çok yapilan yanhs/liklardan biri, derelerin bu ko§egen bo-
yunca gosterilmesidir. Oysa, geni§likleri e§it olmayan çatilarm bir-
lesjm yerlerindeki dere kiremitleri, dar çatmin genisjigi gôz ônùne 
almarak siraianir. Bu siralama bir ônceki çatida oldugu gibidir. Bu-
yùk portigiia daha geniq olmasmdan dogan bosjuklar, dùz kiremitler-
le kapatilirken, kôçedeki daha geni§ açikliklar 2. tip dere kiremidiy-
ie ôrtùlùr. Yalmz bu 2. tip dere kiremitlerinin bir kenarlari, bura-
daki kullammlarindan ôtûrû uzun kalypterlerle kapatilir (Sek. 5 ve 
10). 

Dar portiklere be§ sira stroter j^erle§tirilirken, geni§ portik ç&ti-
si yedi stroter sirasiyla ôrtùlmûgtùr. Genel çati planmda, (Çek. 5) da 
gôrûldùgû gibi, son siradaki kiremitlerin turn uzunlugu meydanda 
iken, diger duz kiremitlerin birbirleri uzerine binmelerinden dolayi 
0.60 m. uzunluklari açikta kaimaktadir. Boyle olunca, dar portik ça-
tisi için (0.60 x 4) + 0.68 = 3.08 m. lik bir genislik ôlçûsû elde edilir. 
Bu ôlçû bizim dar çatimizm genisliginden (3.06 m.) 2 cm. daha faz-
ladir. Bu fark kiremitlerin kaydinlmasiyla yedirilebilir. Bùyùk por-
tikde ise, (0.60 x 6) + 0.68 = 4.28 m. olan geniçlik, yukanda gôrûl
dùgû gibi bizim ôlçùmùze tarn uyar. 

Geni§likleri e§it ve e§it olmayan, yukanda gôrdùgùmûz ôlçûlere 
sahip portiklerdeki ùçùncû çati yùzeylerinde yer alan kiremit sayila-
ri §oyle saptanmi§tir (ilk rakamlar kare, ikinciler ise diktôrgene ya-
kin biçime sahip ûçùncù çati yùzeyindeki kiremit sayilarmi gôster-
mektedir) : 

a) 1. tip dere kiremidi 4 4 
b) 2. tip dere kiremidi 1 3 
c) Dûz kiremit 20 28 
d) Kisa kalypter 8 8 
e) Uzun kalypter 12 20 

Erythrai'da bulunan dere kiremitleri, yukarda sôyledigimiz gi
bi erken Roma dônemine ait olmahdirlar. Pompei'deki ôrnek de Ve-
zùv yanardagmin patlamasi nedeniyle yaklasik ayni tarihlerden ol-
malidir. Çagdaç olan Erythrai ve Pompei dere kiremitlerinin ôlçùle-
ri farklidir. Bu durum dogaldir; çûnkù Korinth, Lakonia ve Sicilya 
kiremit tipleri, geli^imlerini birbirlerinden bagimsiz olarak sùrdùr-
mùçlerdir. Pella'da ele geçen birtakim Korinth tipi kiremit parça-
lan, kammiza gore, dere kiremidi olmahdir. Hellenistik dônemden 
oldugunu sandigimiz bu parçalar, bilinen en eski dere kiremidi 
ôrnekleridir (22). 

(22) A Delt 19 (1964), 341-342, Lev. 400a, 402a-c. 
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Sek. 9— Birbirine dik ve geni§likleri e§it, içe egimli antik çatilardaki kiremit 
ôrtùsûnùn izometrik gôriinûgii 
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§ek. 10— Geniglikleri e§it olmayan, içe egimli ve birbirine dik antik çatilardaki 
kiremit ortusûniin aksonometrik gôriinûgû 

Dere kiremitleri, genellikle peristyl plana sahip yapilarda kulla-
mlmis olmalidir. Bu tip yapilarin çikislarma bagli olarak,, ilk ôrnek-
lerinin Klasik dônem içerisinde ùretildiklerini saniyoruz. Uzun sûre 
kullanilmis/ olan dere kiremitleri, kanimizca turn Hellenistik ve Ro
ma dônemleri boyunca da ùretilmisjerdir. Dùz kiremitlerin yapisi 
nedeniyle, Bizans dônemi içerisinde de sùregelmi§ olmasi gereken bu 
tùr, daha sonralan kiremitlerin kûçûlmesiyle ortadan kalkmis, olma
lidir. 
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