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SÜMEYSAT DEF~ NES~~
NIMET ÖZGÜÇ
Eski ve ortaça~lar~ n ba~ kentlerinden ve önemli kalelerinden biri olan
Samsat (Samosata, Sümeysat) Atatürk Baraj~~gölünün sulan alt~nda kalaca~~~
için, kurtarma kaz~lar~~yap~lan eski yerle~me yerleri aras~nda önemli bir yere
sahiptir. Kaz~lar Orta Do~u Teknik Üniversitesi ad~ na ve Kültür ve Turizm
Bakanl~~~'n~n deste~i ile, ortalama yirmi bilim adam~ndan olu~an
y~l~ ndan beri yürütülmekteba~kanl~~~ mdaki Kaz~~Kurulu taraf~ndan 1978
Ülkü
Izmirligil ekibi tarafindan
~~
dir. Roma ça~~n~ n ünlü Samsat su yollar
incelenmektedir °. Samsat ve çevresinin prehistorik ara~t~rmalann~~ I~~n
Yalç~ nkaya ve H. Müller-Beck ekibi yapm~~t~ r 2.
Samsat Ad~ yaman iliMn bir ilçe merkezidir. Ona 37, Urfa'ya 54 kim.
uzakl~ktad~ r. 3o° 36 kuzey enlemi 38 2 boylam~nda, F~ rat nehrinin bat~~
sahilinde Kâhta (Nymphaios) ile Göksu (Singa) çaylar~n~ n aras~ nda
kurulmu~tur (Res. 1-2). Deniz seviyesinden yüksekli~i ortalama 500 m. dir.
Samsat'~n tarihinin geli~ mesinde en önemli faktör, F~ rat nehrinin
burada kolay geçit vermesi, önemli askeri ve ticari yollar~n kav~a~~nda
bulunmas~d~r. Samsat'~ n eski tarihi hakk~ nda yeterli bilgi yoktur. M.Ö.
Ikinci binin ilk çeyre~inde, Assur Ticaret Kolonileri zamamna ait çivi yaz~l~~
kaynaklarda ad~~geçen ~imala ~ehrini M. Falkner 3, Samsat bölgesine teklif
etmekte, haritas~ nda Samsat'~ n yerinde göstermektedir. Ayn~~~ehri Goetze 4
ü. Izmirligil, Samsat (Samosata) Su Yolu Ara~t~ rmas~ , 1981 (IV. Kaz~~ Sonuçlan
Toplant~s~~ Ankara 102) S. 345 v.d.
y~l~nda Samsat ~ehremuz tepesi çevresinde yap~lan Paleolitik Ça~~
2 I~~n Yalç~ nkaya, 1982
Yüzey Ara~t~ rmalar~~ (Ara~t~ rma Sonuçlar~~ Toplant~s~~ Bildiri G~ zetleri, Istanbul 1983) S. 12 v.d.
3 M. Falkner, Studien zur Geography des alten Mesepotamien (Archiv für
Orientforschung 18) S. 36 harita 21
4 A. Goetze, Journal of Cunciform Studies 7 (1953) S. 68.
1
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Sam'al (Zencirli) ile bir tutmaktad~r. Larsen 5 haritas~nda Assurlu
tüccarlar~ n Suriye'den gelirken Anadolu platosuna yükselme~e ba~lad~klar~~
hudut bölgesinde bulunan Hahhum'u Samsat bölgesinde göstermektedir.
Garelli 6 ise ayn~~ ~ehri Elbistan ovas~ nda aramaktad~ r. Bölgenin en önemli
yerle~ me yeri olan Samsat'~ n bu ~ ehirlerden birine aday gösterilmesi çok
yerindedir. Kaz~lar~ m~ zda M.O. ikinci binin ilk yar~s~ , Orta Tunç ça~~na ait
önemli kal~nt~lara rastlanm~~t~r.
Hitit Imparatorluk devrinde Samsat Aravana ülkesinde idi 7; belki de
Kummuh ad~ n~~ ta~~ yordu. Çünkü, I. Tukulti Ninurta'ya (M.Ö. 2°6-1242)
atf edilen 8 bir ta~~kitabe parças~ nda Kummuh ülkesi zikr edilmekte/din Geç
Hitit beylikleri zaman~n~ n 9-8. yüzy~llar~ nda Samsat Kummuh ülkesi
~ ehirlerindendi; büyük bir ihtimalle onun ayn~~ adda ba~~ehri idi. Çivi ve
resim yaz~l~~kitabelere göre Kummuh'un be~~kral~ n~n ad~~malumumuzdur 9 .
Birincisi Katazilu M.O. 866'da Assur Kral~~II. Assurnasirpal'e vergi veren
tabi bir Krald~ r. Ayn~~ kral III. Salmanasar'~ n M.Ö. 857 ve 858. hakimiyet
y~llar~ nda gene Assur'a tabi idi.
Ikincisi Kunda~ pi idi. III. Salmanasar'~ n M.Ö. 853'teki hakimiyet
y~l~ nda Assur'a vergi ödüyordu.
Üçüncüsü Adadnirari (M. 809-782) ile ça~da~~olan U~pilulme idi.
M.Ö. 743'te III. Tiglatpileser, Urartular~ n rehberli~inde olu~an
Suriye-Hitit koalisyonunu kesin surette yendi~i s~ rada, IV. Kummuh kral~~
Ku~ka~ pi'yi de hakimiyeti alt~ na alm~~t~r. 732 y~l~ na ait bir kitabede, Assur'a
tabiiyeti devam etmektedir.
M.O. 712'te Assur kral~~ II. Sargon, Kummuh ülkesi krall~~~ na
Mutallu'yu tayin etmi~tir. Mutallu'nun itaatsizli~i sebebiyle Sargon 708
y~l~ nda Kummuh krall~~~ na sald~rm~~~ve ülkeyi nihai olarak zaptetmek
•
5

238.

M. T. Larsen, The Old Assyrian City-State and its Colonies. Copenhagen 1976
s. 237-

Garelli, les Assyriens en Cappadoce Paris 1963 S. 93.
Garstang ve O.R. Gurney, The Geography of the Hittite Empire. London 1959 s. 4445 Harita I.
E. Weidner, Tukulti-Ninurta I (Af0. Beiheft 12) No. 26, t s. 17 v. d. Realexikon der
Assyriology kummuh maddesi (J.D. Hawkins)
7 J.

9 J.D. Hawkins, Hieroglyphic Hittite Inscriptions of Commagene (Anatolien Studies XX
1970) s. 6g; Reallexikon der Assvriology cilt 6, Kummuh maddesi; Antike Welt, Zeitschrift for
Archaologie und Urgeschichte, Kommagene 1975 Sondernummer s. 5 v.d.; K.F. Dörner
Kommagenge. Germany 1981 s. 142 v.d.
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suretiyle bir Assur eyaleti haline getirmi~ tir. Kummuh, bir Assur eyaleti
olarak varl~~~ n~~yüzy~l kadar sürdürmü~tür.
M.Ö. 607 y~l~ nda Yeni Babil devletinin büyük kral~~ Nebukadnesar
F~ rat nehrini geçerek Kimuhi ~ehrini zaptetti
Samsat kaz~lar~ nda Geç Hitit, Assur ve Yeni Babil katlar~~ ara~t~r~lm~~~
mimaride ve küçük eserlerde de~erli malzeme sa~lanm~~ t~ r. Bunlardan Geç
Hitit devrine ait hiyeroglili kitabe parçalar~, ile kabartma parças~ , Assur
devrinden bir vazo içinde özenle saklanm~~~olan madenden bir çekirge
heykelci~i ve s~rl~~ bir tu~la parças~~önemli eserlerden sadece dördünü
olu~turur (Res. 3-6).
Res. 3. En. No. St. 83-389. E/16 V. kat~n duvar dolgusunda, y. ii, g.
16, k. 4 cm. dir. Kireç ta~~ndand~ r. Üçgen biçimindeki parçan~ n üzerinde
kabartma olarak yaz~lm~~~kitabeden yedi i~aret korunmu~tur.
Res. 4. En. No. St. 83-345 E /15 VI. kat. y. 12, g. 15, k. 7 cm. Bir insan
yüzünün alt k~sm~~ korunmu~ tur. Burnun alt k~sm~ndan ba~lay~ p çeneye
kadar olan k~s~m mevcut. ~yi modele edilmi~~kal~nca dudaklar~~ ve kuvvetli
çenesi temiz bir i~çili~in eseridir.
Res. 5. En. No. St. 83-307. E /15, VII. kat. Çekirge heykelci~i. Bronz.
uz. 7.4, g. 3, k. 1.8 cm. Dökme tekni~inde yap~lm~~ . Oval biçimli ba~~nda
gözleri oval birer kabart~~halinde gösterilmi~ tir. Ba~~n arkas~, bacaklar~n
gövdeye birle~ti~i k~sma kadar düzeltilmi~ tir. Ayaklar~ n~~ s~rt~na do~ru
toplam~~t~ r. Ostleri paralel yivlerle taranm~~t~r. Kanatlan kapal~d~r.
S~rt~ nda paralel yatay çizgiler mevcuttur.
Res. 6. En. No. 83-30 I . E /15, VII, katta bulunmu~tur. S~rl~~ tu~la.
Dikdörtgen biçiminde. Ye~ilimsi zemin üzerinde biri k~rm~z~ , ikisi siyah tek
merkezli üç daire yap~lm~~t~ r. ~ç daire siyaha boyanm~~t~r.
Samsat, Samosata ad~~ ile Kummuh'un helenle~mi~~bir ~ekli olan
Kommagene krall~~~= ba~kenti idi "". Helenistik ça~~n sonlar~ nda, yani
M.Ö. I. yüzy~ lda büyük eserler yapt~rm~~~olan I. Ant~ ochos'un (M.O. 69-36)
babas~~ Mitradates Kallinikos (M.Ö. ~~ oo-7o) taraf~ ndan yapt~ r~ld~~~ n~~
tahmin etti~imiz bir saray geni~~ölçüde aç~lm~~~freskleri, mozayikleri (Res. 8),
sikkeleri (Res. 9 Mitradates Kallinikos'un sikkesinin önyüzü), heykeltra~l~k
eserleri (Res. lo bir kral ba~~), Ad~ yaman Müzesi'ne nakledilmi~tir. Bu
1° F.K. Dörner, Kommagene Germany. 1981 S. 147.
1" T. Goell, Samosata Archaeological Excavations, Turkey 1967 S. 88 (National

Geographic Society Research report ~~967); F.h. Weissbach, Samosata maddesi süt. 2221 Pauly
Real-Encyclopedie seri 2 Cilt 1.
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saraydan daha eski olan V. katta Erken Hellenistik ça~a ait yap~ n~ n özenle
yontulmu~~ta~~levhalarla kapl~~ bir k~sm~~ile cephesindeki iki sütun kaidesi
aç~~a ç~ kar~lm~~ t~r. (Res. 7).
I. Antiochos'dan sonra a~a~~~yukar~~ ~~oo y~ l Kommagene krallar~ mn
birbiriyle ili~kileri ayd~ n de~ildir. Romahlarm Partlara kar~~~bu krall~~~~
korudu~u tahmin edilmektedir. M.S. 17 ile 38 y~llar~~ aras~ nda bir Roma
eyaleti idi. 38 y~ l~ nda Imparator Caius (Caligula) IV. Ant~ocnos'u
Kommagene taht~ na oturttu. Bu kral sülalenin son hâkimi oldu; çünkü
Partlarla anla~ t~~~~gerekçesi ile M.S. 72 y~l~ nda Imparator Vespasian
taraf~ ndan tahtmdan indirildi. Bu harekatta VI. Legio önemli görev ifa etti.
Ayn~~ imparator zaman~ nda XVI. legio buraya getirildi ve ~ehir Partlara
kar~~~önemli bir askeri mahal, bir karargah durumuna eri~ ti. M.S.
y~l~ nda imparator Trayan bu legionun i~ tiraki ile partlara kar~~~sava~t~. 200
y~llar~~ civar~ nda Septimus Severus'un Kâhta çay~~ üzerinde yapt~ rd~~~~
bugünkü Cendere köprüsünde XVI. Legio'nun askerleri çal~~m~~t~ r.
Üçüncü yüzy~ lda XVI. Legio Diocletian tarafindan Samsat'tan al~ n~ nca
~ehir askeri önemini yitirmi~tir. Bizanshlar zaman~ nda ~ehir tekrar önem
kazand~ . Imparator Justinian VI. yüzy~lda Samsat kalelerini tamir ve
takviye ederek Arap ak~ nlar~ na kar~~~koymaya çal~~t~~ "•Höyükte ve a~a~~~
~ehirde bu devri temsil eden kal~ nt~lar temizlenmi~~önemli yap~~ parçalar~~
aç~~a ç~ kar~lm~~t~ r. Küçük bir parças~~korunmu~~olan taban mozayiki (Res.
il) emsali aras~ nda seçkin bir örne~i olu~turur.
Ara~ t~ rmalar~ m~z~ n bir k~sm~~ muhkem ve görkemli Roma surlar~ n~ n
incelenmesine ayr~lm~~ t~ r. Surlar~ n çe~itli kesimlerinde yap~ lan kaz~lara göre
tümünün opus reticulatum sisteminde 12 (surlar~ n yüzlerinin e~kenar
dikdörtgen tepeli ta~~çivilerden yap~lan mozayik Res. 12) in~a edilmi~~oldu~u
ö~renilmi~tir. Bütün kesimlerde Bizans ve Islam devrinin onar~ mlar~~ ve
ekleri gözlenmi~tir.
Höyü~ün kuzeyinde iç kalenin islâm devri yap~s~~olan bir parças~~ aç~~a
ç~ kar~lm~~t~ r (Res. ~~ kalenin bat~dan genel görünü~ü). Kale do~rudan
do~ruya Roma surlar~ n~ n üstüne oturtulmu~tur (Res. 14 kulelerden biri ve
Roma suru). Düzgün kesilmi~~bloklar yan~ nda toplama ta~lar da surun
yap~ m~ nda kullan~lm~~t~ r. Kulelerden birinin enkaz~~ içinde kalenin

11
12

Pauly Real-Encyclopedie Samosata maddesi sütun 2223 (Weissbach).
T. Goell, ay ma. Res 9.
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banisinin ad~n~~ö~renmemizi sa~layan mermerden bir kitabe ele geçirilmi~ tir
(Res. 15). Say~ n Prof. Dr. Nihat Çetin'in haz~ rlad~~~~kopya:.

En. No. St. 82-158. Iki parça, y. 38, uz. 96, k. 26 cm. Ad~yaman
Müzesi'nde. Iki sat~ r yaz~~ve sat~ rlar aras~ nda üç cm. geni~li~inde kabartma
bir ~erit mevcuttur. Yaz~lar~n etraf~ nda bitki motifleri ile bezemeler yer
alm~~t~ r. Say~ n Profesör Nihat Çetin korunan metni ~öyle okumu~tur: ~ .
Bismillahirrahmanürrahim 2. ~ah Diyarbekr, Alp, Inanç, Kutluk Tali
Karaarslan Ebulmeali. Bu zat~ n H~sn Kayfa Artuklular~ ndan 1148-1174
y~llar~ nda hüküm sürmü~~olan Davud o~lu Fahreddin Karaarslan oldu~u
anla~~lmaktad~ r. Kaz~lar~ m~zda çe~ itli tiplerdeki sikkeleri bulunan Necm al
Din Alpi ( 152-1174) ile zaman bak~m~ndan bir paralellik kurmas~~ da
dikkate de~er. Alpi ile mü~terek faaliyetleri de dü~ ünülürse 13 , Atabeylerden Nur al Din Zengi'nin ~ ahadetinden sonra Salahaddin Eyyubi'nin
~~181 14 zapt~na kadar Samsat'~n Artuklular~n elinde bulundu~unu kabul
etmek gerekir.
VII. yüzy~ ldan itibaren Araplar~n ak~nlar~ na sahne olan ve zaman
zaman zapt ettikleri bu devrenin Islâm kaynaklar~nda Sümeysât 15 ad~n~~
alm~~t~ r. Malazgirt zaferinden sonra ~ ehir, Artuklular, Atabeyler, Franklar,
Bizansl~lar ve Selçuklar aras~nda s~k s~k el de~i~tirmi~tir 16. Ortaça~~
buluntularma göre XII. yüzy~ lda Selçuk sultanlar~n~n s~k s~k himayesine
girmi~ tir.
Höyükte ve a~a~~~~ehirde iki kat halinde inceledi~imiz Ortaça~lar XXII. yüzy~llar~ n islam sanat~~ için çok de~erli malzeme sa~lamam~z~~
mümkün k~lm~~t~r. ~ehrin bu devrede yo~un bir iskâna sahne oldu~u
anla~~lm~~ t~ r. En son XIII. yüzy~ lda ve tadil edilerek kullan~ld~~~n~~
ö~rendi~imiz tahkimatl~~saray, ona ba~l~~ hamam, surlar ve çok miktarda
özel evler incelenmi~ tir. Mimariye ba~l~~olarak ele geçen ço~u Selçuklu ve
Eyyubi sikkeler, pi~mi~~topraktan ve camdan yap~lm~~~e~ya, demir ve tunç
Islam Ansiklopedisi Diyarbekir maddesi s. 615 (M.H. Y~nanç).
~s. Ans. Sümeysât maddesi s. 235 (I~~ n Demirkent).
15 ayn~~ makale.
16 ayn~~ makale.

13

14
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silahlar ve günlük e~ya zengin bir ta~~n~r koleksiyonu meydana getirmi~tir.
Seramik bir kültür kavu~a~~~~ehrinin karakterine uyacak ölçüde çe~itlidir.
(Res. 16-19 figürlü lüsterlerden örnekler; Res. 21 Sgrafitto tekni~inde bir
tabak; Res. 21 firuze renginde s~ rl~~ bir sehpa).
Konumuzu olu~ turan define höyü~ün güney-bat~s~na dü~en E / 15
plankresinde Helenistik devre ait IV. yap~~ kat~nda bir beze sar~l~~ olarak,
1983
kaz~~mevsiminde ke~fedilmi~tir. Çürümü~~bez madenler üzerinde de iz
b~ rakm~~ t~~ (Res. 22). Define tak~~olarak kullan~lm~~~gümü~~sikkelerle, alt~n,
gümü~, ziynet e~yas~~ inci ve k~ymetli ta~lardan yap~lm~~~boncuklardan
meydana gelmi~tir. Sikkelerin ço~u 9- ~~ o. yüzy~la ait Abbasi, bir k~sm~~
Emevi, birkaç tanesi de Hamdani ve Buveyhilere aittir. Tahsin Saatçi'nin
Sümeysat definesi sikkeleri makalesinin incelenmesinden de anla~~laca~~~
üzere, sikke koleksiyonumuz Abbasi devri için müstesna bir de~ere sahiptir.
Definenin gömülü§ tarihi Samsat'~n Selçuk himayesinde bulundu~u
zamandan Ebu Nas~ r Muhammed el Zahir bin Emrullah ( ~~225-1226)'dan
daha erken olamaz. Buna göre define büyük bir ihtimalle Mo~ol ak~nlar~~
s~ ras~ nda bu derin kata gömülmü~ tür. Sikkelerin o8'i iyi durumdad~r; 40
kadar~~ etütlük, geri kalan~~ ~ekil ve yaz~lar~n~~kaybetmi~~gümü~~bir kitle
haline gelmi~ti. Bu kaynam~~~kitle ve parçalar tart~l~ p, tek sikke a~~rl~~~na
bölündü~ünde koleksiyonun ortalama 340 sikkeden olu~tu~unu saptamak
mümkün olmu~ tur.
Alt~n tak~lar
Alt~ n süs e~yas~~ bilezikler, gerdanl~ k küpeler ve boncuklardan ibarettir.
Som alt~ n bilezikler iki tiptedir. Birinci tip yuvarlak kesitli uçlar~~
yass~t~lm~~~olan~d~ r. Kalp ~ekli verilen üst k~s~mlar~~ burma ~eritler, teller ve
granülasyon ile bezelidir. Bu tipte iki örnek mevcuttur. I. En. No. St. 83-55.
Res. 23. çap. 5.5, kal. 5.5 cm., A~. 36.5 gr. tam. yuvarlak kesitli, uçlar~~
yass~lt~lm~~ t~r. Üst k~sm~na uçlar~~ helezonla biten burma bir ~eritle kalp
biçimi verilmi~ tir. Helezonlar~n uçlar~na sol uçta tel, sa~da burma ~eritten
olu~an bir çerçeve as~lm~~t~ r. Çerçeveler iri ve küçük alt~ n damlac~klarla
bezenmi~ tir. Küçük damlac~ klar burma ~eridin d~~~ nda ve bir rozet
olu~turarak as~l~~çerçevelerin içindedir. Iri damlac~ klardan be~~tanesi kalbin,
birer tane helezonun ve birer adet de as~l~~ çerçevelerin uçlar~na yerle~tirilmi~tir.
2. En. No. St. 83-56 Res. 24. Çap 6.7, kal. 0.4, kal. 0.2, g.1., 7 cm., A~.
36.5 gr. tam. Yuvarlak kesitli bilezi~in yass~lt~lan uçlar~ n~n üst k~s~mlanna
burma bir ~eritle kalp ~ekli verilmi~ tir. Helezon ~eklindeki ~eridin ucu
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k~vr~larak a~a~~~do~ru uzat~lm~~~ve bir üçgen meydana getirilmi~tir. Kalbe
dört, üçgenlerin ucuna birer iri alt~n damlas~~ yerle~tirilmi~, küçük
damlac~klar kalbin etraf~ nda ve üçgenin içinde yer alm~~t~ r.
~ kinci tip iki örnekle temsil edilmektedir. ~kisi de çok özenli bir i~çili~in
eseridir. Ortada bo~luk b~ rak~lmaks~z~n has~r örgü ile örülmü~~iki parça ile
sürgülü kilidden olu~mu~tur. Sürgülerin geçti~i kar~~daki üç halka, üstü
küçük dairelerle bezeli dört kö~e bir parçaya ba~lanm~~, bu parça da zarif
halkalarla iki zinciri toplayan kapaklara birle~tirilmi~tir. Sürgülü kapanma
mekanizmas~~rahatça çal~~makta, has~r örgü yumu~akhl~~~n~~ve elastikiyetini
korumaktad~r. (Res. 25)
. En. No. St. 83-6 ~~ Res. 25. uz. ~~5.5 cm., A~. 15.9 gr. ~ ki kenar~~sürgülü
kilide dört kö~eli iki ayak halka ve kapaklarla ba~l~~çift zincir.
2. En. No. St. 83-62 St. 83-61 gibi. uz. 14.2, A~. 11.5 gr.
Alt~n gerdanl~k
Definenin en zarif parçalar~ndan biri de küçük parçalardan olu~an
gerdanl~kt~ r (Res. 26). Parçalar üç biçimdedir. Birinci tipten elimizde 15
parça mevcuttur. Bunlar, uçlar~~ d~~ar~~ do~ru k~vr~lm~~~e~kenar dikdörtgen
biçimindedir. Ortalar~nda birer halka, üstlerinde ipe geçme deli~i,
altlar~nda da granule birer sarkaç vard~r. ~~6 parçadan ibaret olan ikinci tip
üstü telle s~k~~biçimde sar~lm~~~birer borudur. 19 tanesi elimize geçmi~~
bulunan üçüncü tip alt~n borulardan ibarettir. Bunlar da~~n~k olarak
bulundu~u için, biz kendimize uygun bir biçimde ipe dizdik.

St.83/70
Çiz. ~~

Nar biçimindeki dör boncukla (0.7 x o.6; o.6 x o.4; 0.5 x o.6;
o.6 x 0.7 ölçülerinde, toplam a~~rl~ klar~~1.25 gr.) diplerinden birle~tirilmi~~
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ve tepeleri burma bantla çevrili çift prizina biçimindeki tanenin (çizim 1, a~.
1.8 gr.) bu gerdanl~~~~süslemi~~olmalar~~ hat~ra gelir.
Alt~n küpeler
Definenin iyi korunmu~~ilginç eserlerini ikisi çift, ikisi tek olan alt~~adet
küpe temsil eder. (.4 ana tipe ayr~lan küpelerin bir k~sm~~ tamd~r.
Birinci tip, yar~m ay biçiminde olup, telkari ve granülasyon tekni~i ile
i~lenmi~tir. Yar~may iki paralel burma çubukla meydana getirilmi~tir.
Aralar~~uçlar~~ daire biçiminde biten burma çubuklarla doldurulmu~, d~~taki
yar~ m daire boydan boya üçer damlac~ktan olu~an bir s~ra bezekle
süslenmi~ tir. Bu tipte bir çift küpe mevcuttur.
. En. No. 83-63.(Res. 27). uz. ~ .8, g. 0.7 cm., a~. 1.6 gr. Kilit yerinin
biri mevcut, di~eri dipten k~r~lm~~t~r, kula~a geçen halka kay~ pt~ r.
2. En. No. St. 85-64. (Res. 28) St. 83-63'ün teki. uz. 1.8, g. 0.7 cm., A~.
1.6 gr. Her iki tarafta halkalar halinde kapana= korunmas~na kar~~l~k
sürgü ve kula~a geçen halka kaybolmu~tur.
~ kinci tipin özelli~i be~~adet yar~m kürenin çe~itli biçimlerde
i~lenmesidir. Bu tipin birinci grubu bir çift küpe ile temsil edilir. Be~~yar~m
kürenin, dar birer kursla birle~mesinden meydana gelmi~tir. Birle~en
k~s~mlarla, kürelerin tepelerinde burma ~eritten birer daire mevcuttur.
Tepedeki dairenin ortas~nda hurma ~eritten bir yonca yapra~~n~ n ortas~nda
iri bir damla yer alm~~t~r.
~~. En. No. St. 83-66 (Res. 29) y. 2.2, g. 1.9, a~. 2.1 gr. Tam. Küpenin
sürgülü kilidi çal~~~ r durumdad~ r.
2. En. No. St. 83-6.7 St. 83-66'n~ n e~i. y. 1.8, g. 1.8, a~. 2 gr. Kula~a
geçen halka kay~p.
~ kinci tipin ikinci örne~i bir tek küpedir. Korunu~~durumu ve i~çili~inin
inceli~i ile definenin seçkin bir parças~d~ r. (En. No. 83-68. Res. 30 y. 2.4,
a~. 4.6 gr.). Biri altta, dördü yanlarda olan yar~ m küreler birbirleriyle
do~rudan do~ruya birle~mi~lerdir. kaideleri kapal~d~ r. Yar~m kürelerin üst
taraflar~~telkari teknikle bezenmi~tir. Dikine inen burma bandlarla, uçlar~~
halka ~eklinde bükülmü~~teller yar~m küreleri be~e bölmü~tür. Tepelerinde
üçer damla mevcuttur. Kulak halkas~~iki küçük halkadan geçen sürgü ile
kapan~r. Mekanizma çal~~~ r durumdad~r. Küpenin tekni~i 1939 y~l~nda
Rakka'da sat~ n al~nm~~~olan ve on birinci yüzy~la tarihlenen bir alt~n
bilezi~in tokas~ n~n i~çili~i ile büyük bir yak~nl~k göstermektedir 17 .
17 Esin At~l, Art of the Arab World, Washington 1975, s. 41 Res. 14; Land des Baal Syrien.
Forum der Völker und Kulturen. Mainz am Rhein, s. 248 Kat. No. 261.
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Üçüncü tipten elimizde tek bir küpe mevcuttur. (En. No. St. 83-69 y. 2,
g. 1.5, a~. 4.5 gr.). Küpe bir alt~n safihan~ n dövülmesi ile meydana
getirilmi~, etraf~~ damlac~klarla bezeli be~~büyük, dört küçük küreden
olu~mu~tur. Bütün yar~m kürelerin tepesinde iri birer damla yer alm~~t~r
(Res. 31 üstten sa~daki). Kulak halkas~= yar~s~~ korunmu~, kilit k~sm~~
yitmi~tir.
Alt~n kaplama tak~lar
Gümü~~üzerine alt~n kaplamal~~ tak~lardan iki çift bilezik elimizdedir.
~ ki çiftte ayr~~teknikler kullan~lm~~ t~ r.
Birinci çift yuvarlak kesitli olup, kaplanan alt~ n safiha bilezikleri iç
taraf~nda birle~tirilmi~ tir. Som alt~n bileziklerde oldu~u gibi uçlar~~
yass~lt~lm~~~üstlerine kalp biçimi verilmi~tir.
~~. En. No. St. 83-57 (Res. 32). Alt s~rada soldaki. Çap. 6.7, k. o.6 ucun
kal~ nl~~~~0.3, g. 1.2 cm., a~. 23 gr. ucun biri k~r~ kl~. Yass~la~t~ r~lm~~~k~s~mda ~~
mm. kal~ nl~~~ ndaki alt~n levhadan bir kalp meydana getirilmi~, kalbin üstü
granülasyonla bezenmi~tir.
2. En. No. St. 83-58 ç. 6.6, k. 0.5, uç k. 0.3, g. 1.2 cm. alt~ n safihan~n k. 1
mm., A~. 33 gr. Ortadan k~ r~lm~~~(Res. 33). Alt~n kaplama k~ r~lma sebebiyle
bilezi~in iç taraf~ nda aç~lm~~t~ r. ~ nceltilmi~~uçlann üstündeki granülasyon,
birinciye bak~ nca daha fazlad~r.
~ kinci gruptaki çift bilezik, yuvarlak kesitli bir gümü~~halkan~ n üzerine
kal~nca alt~ n bir telin aral~k b~rak~lmaks~z~n s~ k~~ bir ~ekilde sar~lmas~ndan ve
süslü alt~ n birer ba~l~~~n uçlara geçirilmesinden meydana gelmi~ tir (Res. 32
üstten ikisi). Granülasyon ve zincirlerle bezenmi~~stilize ku~ba~lar~~sürgülü
kilitle bir bütün olu~turmu~ tur ve müteharriktir. Ku~un gözleri küçük
dairelerle i~aret edilmi~ tir.
En. no. 83-59 ( Res. 34) Ç. 7.7, k. o.6 uçlar~n uzunlu~u ~ .8, g. 1 .2 cm.,
a~. 53 gr.
En. No St. 83-60 ç. 7.7, k. o.6, uç uz. 1.8, g. 1.2 cm., a~. 57.5 gr.

Gümü~~tak~lar
Tahsin Saatçi taraf~ndan yay~nlanan Emevi, Buveyhi, Hamdani fakat
ço~unlu~u Abbasi sikkelerle, bir halhal ve iki boncuktan olu~an gümü~~
tak~lar, iyi tarihlenen sikkeleriyle definenin müstesna bir grubudur.
Halhal iyi durumda korunmu~ tur. Tamd~r (En. No. St. 83-72 (Res. 35)
ç. 9.5 k. 0.7, a~. 145 gr.). Yuvarlak kesitlidir. Yekpare gümü~~bir çubuktan
Belleien C. XLIX, 29
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ibarettir. Uçlar~~ birbiri üstüne bindirilmi~~sekizgen biçimli bezeklerle
süslenmi~tir.
Boncuklar fazla oksitle~mi~, temizlenmeleri zor bir hale gelmi~tir. Küre
biçimindedirler. Toplam a~~rl~ klar~~ ~~ gramd~ r. Biri 0.9 x i mm. di~eri
0.9 x 0.9 mm. büyüklü~ündedir.
Boncuklar

Çe~itli malzemeden yap~lm~~~olan boncuklar~n en ilginç grubunu
parlakl~~~ n~~ hala koruyabilen inciler te~kil eder. Bunlar irili ufakl~~ olmak
üzere çe~itli boylardad~ r. Bir k~sm~~ yuvarlak, bir k~sm~~ uzunca ve düzensiz
bir biçimdedir. 19 tanedir. Bunlar~ n alt~n gerdanl~~~~süsleyen parçalar
olmas~~ mümkündür. Boylar~~ 0.15 cm. den 0.3 cm. ye kadar de~i~ mektedir.
~ kinci boncuk grubunu kaliteli lacivert ta~~ ndan (Lapiz-lazuli) yap~lm~~~olanlar te~ kil eder. Dokuz adet olup biri küre, biri silindir biçiminde,
di~erleri çok sat~ hl~~ i~lenmi~tir. ~ kisi sekiz, be~~tanesi on iki sat~hl~d~r.
Ye~il akikten ve ye~im ta~~ndan yap~lm~~~boncuklar~ n boylar~~ çok
küçüktür. ~~07 parça da~~n~ k olarak ele geçirilmi~tir.
Ayr~ nt~lar~~ile sunma~a çal~~t~~~ m~z def~nenin Ortaça~lar Onasyasimn
az bilinen kuyumculuk sanat~n' ayd~ nl~~a kavu~turan de~erli bir hazine
oldu~u ~üphesizdir.

