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Prof. Dr. Dr. h. c. TAHSIN cizGeç BAVYERA
BILIMLER AKADEMISI'NE ÜYE SEÇILDI
Yüksek Ö~retim Kurulu Ba~ kan Vekili ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr., Dr. h. c. Tahsin özgüç, 19 ~ubat 1988 günü Münih
"Bavyera Bilimler Akademisi" (Bayerische Akademie der Wissenschaften) üyeli~ine seçilmi~tir.

SAMSAT KAZILARI 1987
Samsat Kurtarma Kaz~ lar~n~, Atatürk Baraj~~ in~aat~n~ n ilerlemesi sebebiyle Devlet Su
devam~n~n sak~ ncal~~ olaca~~~hakk~ ndaki tavsiyesi üzerine, 1987 sezonunda sona
erdirmek zorunda kald~ k. Orta Do~u Teknik Üniversitesi ad~ na Kültür ve Turizm Bakanl~~~~ve
Türk Tarih Kurumu'nun deste~i ile Bilim Kurulumuzca yürütülmü~~olan kaz~lara 1978 y~l~nda
ortalama
ba~lanm~~ , 1980 y~l~~ d~~~ nda, dokuz mevsim çal~~~ lm~~t~r. Sit alan~n~n geni~li~i, ~ehrin
n
gecikmesi
gibi
~t~rman~
,
mali
zorluklar,
kamula
~
e
sahip
bulunma:
bir
geçmi~
6000 y~ll~k
nedenler, projenin istenilen düzeyde gerçekle~mesini engellemi~ tir. Buna ra~men uzmanlar~m~z~n ve kaz~lara eme~i geçenlerin büyük özverili ile elde edilen sonuçlar sevindiricidir.
Sümeysat'ta Emevi, Abbasi, Artuklu, Frank, Bizans ve Selçuklulara ait evreler, üç yap~~kat~~
halinde, geni~~alanlarda incelenmi~, Orta Ça~larda bu bölgenin ya~ am~~ hakk~nda de~erli
bilgiler sa~lanm~~t~r.
Samosata ad~~ile an~ld~~~, Romal~ lar ve Kommagene Krall~~~~zaman~ n~n kaleleri, resmi
yap~lar~, saraylar~~aç~~a ç~kar~lm~~, ba~ kentin ana karakteri ortaya konmu~tur.
Düzenli bir tabakalanma, Kummuh K~rall~~~'mn ba~kenti oldu~u evrelerle, höyü~ün
~lm~~t~r.
öntarih ça~lar~ n' M.O. a~a~~~yukar~~3500 y~llar~ na kadar takip etmemizi mümkün k
~~
oo
i~çi ile
nda,
ortalama
1987 y~l~~Samsat kaz~lar~ , 15 Haziran-5 A~ustos tarihleri aras~
Kaz~~
ul
temsil
etmi~tir.
özo~
Arkeolog
Çi~dem
~~~n~~
yürütülmü~ tür. Kültür ve Turizm Bakanl
kurulunun bu y~l çal~~malar~ na kat~ lan üyeleri, Yar. Doç. Dr. Aliye özten, Doç. Dr. Oktay
Belli, Fikri Kulako~lu, Süleyman Özkan, Levent E~li, Murat Ertu~rul Gülyaz, U~ur Togana~,
Gül~ebnem F~nd~ k, Murat Tolga özco~ kun, Lale Yüksel, Foto~raf Yekta Demiralp, Restoratör
Ali A~git'tir. Arkeoloji ö~rencilerinden Ertan Y~ lmaz, Yasemin Atalay, Erol Kaya, Güngör
~~lard~r.
~akar, A. Orhan U~ur, mevsim boyu kaz~lar~~takip ederek uygulamal~~bilgiler kazanm
nda
(l-m
/17,
bir
k~sm~
olan
alanlar~n
evreleri
incelenmi~~
Bu y~ l, önceki mevsimlerde çe~itli
~~~ld~.
/
14-15
plankareleri)
çal
i 15-16, d-t/15-18,
n avlusunun
1-~n /17 (Mithradates saray~~avlusunun do~u uzant~s~ ): 1986'da saray~
~ nt~lar~~ aç~~a
do~usunu tahrip etmi~~olan iki Orta Ça~~kat~n~ n (I, II) sivil mimariye ait kal
n
Samsat'ta
en
erken
safhas~n~~
,
Orta
Ça~lar~
ç~kar~lm~~t~ . Bu y~l bunlar~~ kald~rarak, III. kat~
nda,
II.
kata
ait
bir
kuyuda
ele
geçirilen
Selçuklu
seramik
parçalar~~
~
inceledik. Temizlik esnas
aras~ nda, süvari tasvirli bir kâse dibi, emsali aras~ nda özgün bir yere sahiptir. Beyaz zemin
üzerine kahverengi, mavi ve siyah kullan~larak boyanm~~~s~rl~~parçada, at~n ba~~~ile boynu,
korunmu~ tur.
süvarinin ba~~~ve belden yukar~s~ n~n sol taraf~ , bitki motiflerinin bir k~sm~~
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Süvarinin omuzunda ve at~ n geminde kalan izler, bezemede alt~n~n kullan~ld~~~n~~
göstermektedir. Ayn~~kuyuda bir bak~ r sahan, üzeri lacivert boyal~~pi~mi~~toprak bir kapak ve
beyaz s~rl~~bir çanakç~~~n yar~s~~ele geçirilmi~ tir. III. kat daha geç evrelerde büyük tahribata
u~ram~~t~r. Bu safhadan, bat~~ucu saray~n avlusunun ortas~ nda, ondan sökülen ta~
lar ve sütün
parçalar~~ile, Romal~lar taraf~ndan in~a edimi~~olan duvarlar~~freskli geni~~
mekâna (kat IV)
ba~lanan kal~ n bir duvar kalm~~t~ r. Saray sütunlanndan birine aidiyeti ~üphesiz
olan, özenle
i~lenmi~~kireç ta~~ ndan iyonik bir sütun ba~~, duvar~ n temelinde yap~~
malzemesi olarak
kullan~lm~~t~ r. Küçük eserler, bir spatül, bir küçük ma~rapa ve bir a~~r~
aktan ibarettir.
i /15-16 (Mithradates saray~~ile güney-bat~~oca~~n~~birle~tiren alan): Evvelce bu bölgede
aç~~a ç~karm~~~oldu~umuz Roma kat~ n' (kat IV) kald~rd~~~m~zda, V. kat~n kenarlar~~
iri,
ortalar~~küçük çak~llardan yap~lm~~~ta~~temellerine rastlad~k. Ço~unun duvarlar~~kesik olarak
korunmu~~bölmelerin büyük bir yap~ya ait olmas~~muhtemeldir. Oca~~n kuzeyindeki kare
planl~~bir oda oldukça sa~lam temelleriyle ortaya ç~km~~ , bir koridorla ikinci odaya ba~lant~s~~
belirmi~ tir. Uzunca olan ikinci odada bir dibek ta~~~yerli yerinde ele geçirilmi~ tir. ~kinci bir
koridora aç~ lan büyük mekân~n yar~s~~temizlenebilmi~tir.
Kare planl~~küçük odada ele geçirilmi~~olan, krem zemin üzerine k~ rm~z~~boya ile yap~lm~~~
hayvan, bitki ve geometrik bezeli erken Hellenistik serami~i, Samsat'~n ça~da~~yap~larmda
evvelce derlenmi~~olan gruba önemli katk~ larda bulunmu~tur. Bunlar~n aras~nda tamama
yak~n k~sm~~korunmu~~bir matran~ n iki yüzü palmetler, helezonlar ve yapraklarla bezenmi
~tir.
i / 15-16 oca~~n~n bir k~sm~ nda yerinde b~rak~lm~~~olan erken Orta Ça~~temellerinin (III.
kat) kald~nlmas~~ s~ras~nda Hitit resim yaz~l~~ve tasvirli küçük parçalar~n temel ta~~~olarak
kullan~ld~~~~görülmü~tür.
d-f/ 15-18 (Güney-bat~~oca~~): Samsat höyü~ünün geçmi~ini en düzenli biçimde bu ocakta
takip edebilmekteyiz. 1986 y~l~nda, Eski Tunç Ça~~n~n üç evresinde çal~~~lm~~, XVIII. kat~n bir
k~sm~~aç~~a ç~kar~lm~~ t~. Bu kaz~~ mevsiminde, XX. kata kadar ula~~lm~~t~r. Bu seviye 455
kodundan 13 m. derinliktedir.
kat mimarisi, XVI. kat sakinleri tarafindan geni~~ölçüde tahrip edilmi~tir. Buna
ra~men geni~~alanda, küçük mekânlardan olu~an üç odal~~evin plan~~ç~kar~ labilmektedir. Bir
de, müstakil gibi görünen geni~~bir oda mevcuttur. Temellerde, özen g~5sterilmeden seçilmi~~
çe~itli boylardaki ta~larla, iri çak~llar kullan~lm~~t~ r. Monokrom seramikler, Keban bölgesinde
"pembe-bej hamurlu çark
Amik ovas~ nda "düz, basit kaplar-plain simple ware" olarak
adland~r~lan örnekler, metalik kaplardan olu~maktad~ r. Çanaklar, kâseler, fincanlar, bardaklar
ve dikdörtgen ~eklindeki minyatür kaplar, bu seviyenin ~ekillerini temsil eder. Sileksten
yap~lm~~~dilgiler, delgiler, kanatl~~okuçlan; kemikten bizler, ta~ tan çekiç, pi~mi~~topraktan oyun
ta~lar~, tunç i~neler XVII. kat~ n ilginç buluntuland~r.
katta, ta~~temelli bina parçalar~ ndan bir oda, tam olarak korunmu~tur. Bu odan~n
temelinin ilk s~ras~~iri çak~llarla örülmü~ , kö~eleri ve kö~elere yak~n k~s~mlar~~iri yass~~ ta~larla
takviye edilmi~tir. Suriye kökenli basit grup, metalik kaplar, saman yüzlü perdahl~lar, sakl~~
astarhlar, Do~u Anadolu Eski Tunç Ça~~~boyal~lan, çizilerek bezenmi~~kaplar XVIII. kat~n
seramik türleridir.
Ye~ilimsi gri steatitten yap~lm~~~bardak, konik gövdeli düz diplidir. A~~z kenan inceltilmi~,
d~~~yüzü cilalanrn~~t~ r. Sileksten yap~lm~~~dilgiler, okucu, kemikten bizler, pi~mi~~
topraktan
a~~rl~ k, atmak, oyun ta~lar~~ve oyuncak arabalar~ n tekerlekleri, bronzdan bir diki~~i~nesi bu y~l,
bu katta bulunmu~~olan küçük eserlerdir.
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kat~ n taban~~ alt~ nda ona ait olan bir mezar ele geçirilmi~tir; toprak tipindeki
mezara bir kahil hocker durumunda, sa~~kolu gövdesinin alt~ nda sol kolu beli üzerinde olarak
yat~ nlm~~t~ r. Oldukça iyi korunmu~ tur. Yan~ na bir çocuk ayn~~ biçimde yat~nlm~~ t~r.
iskeletlerin yan~ nda ölü hediyesi yoktu.
kat geni~~bir alanda incelenmi~tir. Bu kat~n yap~lar~~da daha geç evrelerin insanlar~~
ndan
tesviye
ve ta~~toplama amac~ yla büyük tahribe u~rat~lm~~t~r. Dört kö~eli bir oda ile,
taraf~
kesik duvarlar korunabilmi~ tir. Temellerin kenarlar~~ iri ta~lar, ortalar~~ çak~llarla örülmü~tür.
Seramikte XVIII. kat~ n türleri kullan~lm~~ t~r. Bunlar~~ yedi gruba ay~ rmak mümkündür:
a. Suriye kökenli basit kaplar; b. Devetüyü ve aç~ k k~ rm~z~~ mahalli tür; c. Metalik kaplar,
çe~itli cinsleri, k~rm~z~ lar ve hareliler; d. Saman yüzlü, perdahl~lar. Üçgen tutamak çok
yayg~nd~ r; e. Boyal~ lar. Krem üstüne, patl~ can ve kahverengi boya ile süslüler. f. Sakl~~ astarl~~
seramikler; g. Idi kaplar. Bütün veya tamamlanabilmi~~kap ~ekilleri, minyatür çömlekler,
çömlekler, kaseler, çanaklar, minik f~ ncanlar ve barilaklardan ibarettir.
Tunç e~ya, oltadan, toplu ve diki~~i~nelerinden olu~maktad~ r. Sileks aletlerden bir okucu
ve bol miktarda dilgi ele geçirilmi~ tir. Bir topuz ba~~, a~ur~aklar ve küçük halkalar ta~tan
yap~lm~~t~ r.
XIX. kat~n taban~~ alt~nda, yedi mezar Infedilmi~ tir. 2-4 No. lu mezarlar f/ 16, 5-8 no.
lular f/ 15 alan~ nda ortaya ç~km~~t~ r. Hepsi toprak mezar tipinde olup, ölü hediyesizdir. No. 2
mezardaki yeti~kin iskeleti çok iyi korunmu~~olup, yan yatm~~, bacaklar~~ karn~ na dogru çekik,
sa~~kolu gövdesinin alt~ nda, sol kolu beli üstündedir. No. 3 mezardaki yeti~kin iskeletinin ba~~~
yoktur. No. 4 mezarda yeti~ kinle bir çocuk beraber gömülmü~tür. No. 5 mezarda gömülü
yeti~kinin kemiklerinin az bir k~sm~~ korunmu~tur. 6 ve 7 No. lu mezarlardaki yeti~kin
iskeletlerinin sa~~kollar~~ ba~lar~, sol kollar~~ ise belleri üstündedir. 6. No. lu yan, 7 No. lu arkas~~
üstü yatm~~t~ r. No. 8 mezarda iki yeti~kin gömülmü~ tür; kemiklerinin kol ve bacaklar d~~~ ndaki
k~s~mlar~, üstlerine dü~en ta~lar sebebiyle harap olmu~tur.
Geç Kalkolitik ile Eski Tunç devrinin ba~lang~c~n~~ birbirine ba~layan XX. kat, dar bir
alanda incelenebilmi~ tir. Biri büyük, di~eri onun 1/3 ü boyutlannda bir ön odadan olu~an evin
temelinin ilk ta~~s~ ras~~ korunmu~tur. Aç~ k zeytuni-gri hamuru kum ve mika katk~l~~ metalik
türden bir kase ile, tunç bir i~ne ve kireç ta~~ ndan bir tekerlek, bu katta bulunmu~~olan eserleri
olu~turmu~tur.
q-r/14-15 plankareleri (Do~u oca~~): Buras~~1967 y~l~ nda Miss. T. Goell'in kaz~s~na
ba~lay~p, Orta Ça~lar~ n en eski safhas~~ olan III. kata kadar indi~i, bizim de 1979 y~l~ndan beri
sürekli çal~~t~~~m~z ocakt~ r. Bu alanda, Eski Tunç ve Geç Kalkolitik ça~lann~ n geli~imi oldukça
tatmin edici ölçüde incelenebilmi~tir. Geçen y~ l Samsat Geç Kalkolitik'inin dördüncü evresi
olan XXIV. kat~n kal~ nt~lar~n~~temizledik. Surunun temelinin ilk s~ras~na kadar indi~imizde,
onun XXV. kat~n üstüne in~a edilmi~~oldu~unu ö~rendik. Kaz~s~~ 1986'da tamamlanmam~~~
alanda yapt~~~m~z ara~t~ rmada, elimize geçen bir ta~~damga mühür, dikdörtgen prizma
biçimindedir. Bir yüzünde derin kaz~larak i~lenmi~, oturan iki hayvan tasviri yer alm~~t~ r. Di~er
yüzü bal~k k~lg~~~motifleri ile bezenmi~tir. Di~er eserler kaba çanaklar, çarkta yap~lm~~~iki
çanak, bir vazo, emzikli testicik, a~~rl~k, a~~r~aklar, topaç, sileksten dilgiler ve bir kaz~y~adan
ibarettir.
Bu y~lki ara~t~ rmalar XXV-XXVI. katlarda yo~unla~t~nlm~~, XXVII. kat~n izlerine 18
m. derinlikte eri~ilmi~ tir. Evlerin duvar kal~nl~ klan 70 cm. ile ~~m. aras~nda de~i~mektedir.
Duvarlar üç, iki ve tek s~ra ta~larla örülmü~ tür. r / 15 ile q /15 alanlar~ nda birer damga mühür,
r 14 alan~nda bir bulla bulunmu~ tur. Dikdörtgen prizma biçimindeki mührün bir yüzünde iki
s~ ra halinde aksi yönde dizilmi~~oturan üçer hayvan tasvir edilmi~, di~er yüzünde bal~ k k~lç~~~~
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motifi çizilerek yap~lm~~ t~r. Bas~ k silindir biçimindeki di~er ta~~mührün yuvarlak yüzünde,
ayaklar~~kenara gelmek üzere, s~ rt s~ rta iki hayvan tasviri vard~ r. Güney Mezopotamya, Güney
Iran, Assur bölgesi, Suriye, Güney-do~u Anadolu'da yayg~ n bir seramik türü olan, elde
yap~lm~~ , çok kaba, gözenekli, a~~ z kenarlar~~ düz kesik derin çanaklar (Glockentöpfe) Uruk
medeniyetinin bir simgesidir. Varka'da IV-XII. katlarda kesiksiz olarak kullan~lm~~t~r.
Ninive'de yüzlercesi ele geçmi~ tir. Abydos'da bulunanlara göre M~s~ r'a kadar da yay~ld~~~~
anla~~lm~~t~ r. Samsat'ta XXI. seviyeden, yani Uruk medeniyetinin en geç kat~ndan, XXVI'
ya kadar serami~in ana grubunu temsil etmektedir. XXV. katta bol miktarda k~r~klar yan~nda,
30 adet tam veya tamamlanm~~~örnek elimizdedir. Diker kaplar normal veya a~~r dönen çarkta
yap~lm~~~seramikler, çanaklar, kaseler, vazocuklar ve ayakl~~ çanaklardan ibarettir. Topraktan
yap~lm~~~a~~r~aklar, kemik i~ne, ta~tan a~~r~aklar, halkalar ve idol olmas~~ muhtemel bir eser,
oca~~n da~~n~ k yerlerinde ele geçirilmi~lerdir.
kat~ n taban~~ alt~nda bulunmu~~olan iki çocuk mezar~ndan birisinin mezar çömle~i
tamamlanabilmi~ tir. Koyu gri hamurlu, siyah özlü, geni~~a~~zl~ , gövdesi keskin profilli,
yuvarlak dipli bir kapt~ r. Mezarlar~ n ikisine de ölü hediyesi b~rak~lmam~~t~ r.
katta, kopuk duvar parçalar~~ ve bir çak~ l taban bulunmu~ tur. T./ 15 alan~nda ele
geçirilmi~~olan üç adet ta~ tan damga mühür, bas~ k yar~~küre biçimindedir. Mühür yüzlerinde,
haç~n aç~lar~na yerle~tirilmi~~birer aç~~ile, matkapla yap~lm~~~üç biti~ik çukurdan olu~an iki s~ra
i~lenmi~ tir. üçüncü mühürde ise yaln~ z bir üçgen vard~ r; bombeli tarafinda be~~adet yuvarlak
fildi~i kakma yer alm~~t~ r. Bu safhan~n serami~ini, kaba çanaklar (Glockentöpfe ~~~~ adet), çarkta
yap~lm~~~hafif d~~a çekik a~~z kenarl~ , yuvarlak omuzlu halka dipli basit çanaklar, keskin kar~nl~~
kaseler, elde ve çarkta yap~lm~~~mezar çömlekleri ve elde yap~lm~~~bir küp temsil eder. Di~er
küçük eserler, pi~mi~~kilden ocak aya~~, a~~r~aklar, a~~rl~ klar, kemikten a~~r~aklar, bir kaplama
parças~, ta~tan a~~r~aklar, yonca yaprak> biçiminde boncuklar, volkan cam~ndan okucu,
steatitten keman biçiminde bir idoldür.
XXVI. kat~n taban~~ alt~nda 12 çocuk mezar~~temizlenmi~ tir. ölüler üçü toprak, biri yan
yat~r~lm~~~küp, sekizi geni~~a~~zl~~ keskin kar~nl~ , yuvarlak dipli çömleklere gömülmü~tür.
Kapaklar~~düz dipli geni~~ve derin tabak biçimindedir. ~~o No. lu mezarda çocu~un tak~s~na ait
iki iri, sekiz küçük kireçta~~~ bonucuk ile dört adet delinmi~~hayvan di~i bulunmu~tur. Mezar
çömle~inin yan~ na, ölü hediyesi olmas~~ muhtemel bir vazocuk b~rak~lm~~t~r. ~~~~No.lu çömlek
mezara gömülmü~~olan 4-5 ya~lar~ nda bir çocu~un, iki bile~inde de, boncuk dizilerinden olu~an
bilezik vard~. Boncuklar volkanik cam, k~rm~z~~ ta~, kireçta~~ndand~r. Iskeletin ba~~~kuzey
yönünde, bacaklar~~ s~rt~ na do~ru geriye çekik, elleri ba~~n~n alt~nda idi.
Oca~~ n dokusunun güney kenar~ na yak~n k~sm~ nda, geç katlardan beri harap bir durumda
derinle~en bir Roma kuyusunun XXVI. kat seviyesine rastlayan k~sm~, sa~lam olarak ele
geçmi~ tir. Içinde bu seviyeden itibaren 2 m. derine inildi ise de tabana yakla~~ld~~
ma dair bir ize
rastlanmad~.
q-ri 14-15 alan~n~n do~u ucundaki erozyon görmü~~yerde, düzensiz koni biçiminde bir
bulla bulundu. Koninin kaidesinde hiyeroglifyaz~h bir Hitit damga müh~rünün içbükey bask~s~~
mevcuttur.
Höyü~ün do~usunda, p~ nar~n üst taraf~ nda, dar bir alanda, anakaya veya konglomeral~~
taban seviyesini saptamak amac~yla 5 m. derinli~inde bir kesit incelenmi~ tir. Hiçbir mimariye
veya tabana rastlanmamakla beraber, yukardan a~a~~~do~ru, evvela Ubeyd safhas~~malzemesi,
derine inildikçe de Halaf eserleri ele geçirildi. Derinlik durumuna göre seramik ve sileks aletler
üç gruba ayr~labildi.
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