
1978 - 79 ve 1981 YILI SAMSAT KAZILARINDA BULUNAN ISLAM 
DEVRÏ BULUNTULARIYLA ILGiLI ÎLK HABER 

Goniil Ôney * 

Samsat, asagi Firat bolgesinde Orta Dogu Teknik Ùniversitesinin 
yonettigi Ataturk Baraji kurtarma kazilan projesinin en biiyùk hoyiigii-
dur. Tamamen baraj golii altmda kalacak olan genis alanda çeçitli Tiirk 
ve yabanci bilim adamlanmn kazilan vardir. Hoyiik Adiyaman'm Samsat 
kazasinda, Firat nehrinin bati yakasinda, deniz seviyesinden 500 metre 
kadar yiikseklikte yer ahr. Bùyùklùgù yaklasik olarak, kuzey-giiney dog-
rultusunda 250 m. uzunlugunda, dogudan batiya 150 m. genisliginde ve 
ovadan 50-60 m. yiiksekliktedir. Ustiinde bugiin bir yerlesme yoktur 
(Res. 1). 

Anitsal hoyiik giiney-dogu Anadolu'nun çok çeçitli yerlesme tabaka-
larina sahip en onemli merkezlerindendir. Diimdiiz bereketli ovada bii-
tiin heybeti ile yùkselir. Burasi Firat'i geçiste ana merkezlerden biridir. 
Tarihte Samosata, Sumaisât (islâmî devirde) olarak anihr. Satih sera-
mik buluntulanna gore geçmisi M.Ô. 5000-3000 yillanna kadar uzanir. 
Samsat, I. Antiochus'un (M.O. 69-34) Komagene kralligmm en ônemli as-
kerî merkezlerindendi ve çeçitli kervan yollanm biribirine baglamak-
taydi. 

Samsat konumunun ônemi nedeniyle yiizyillar boyu çeçitli devletle-
rin istilâsma ugradi ve hep el degistirdi. Hitit, Hurri, Asur, Urartu, Ba
bil, Arami, Med, Pers, Yunan, Roma, Bizans, Ermeni, Haçh, Emevi, Ab-
basi, Selçuklu, Artuklu, Eyyubi, Mogol, Memluk medeniyetleri devir de-
vir bu bolgeyi etkiledi (1). 

Konumuz islâmî eserler oldugundan kisaca bu çaglara bakahm. Ilk 
kez 7. yiizyilda Araplarm istilâsi ile islam hakimiyetine giren Samsat, 
814 yihnda Abbasi halifesi Amr devrinde Abbasilere baglanir ve kale du-

(*) Prof. Dr. Ege Ùniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bolii-
mii'nde ogretim iiyesi. 

(1) T. Goell, «Samosata Archeological Excavations», Turkey, 1967. National 
Geographic Society Reports 1967. Projects. Washington D.C. 1974. s. 85. 

_ 71 _ 



GÔNÙL ÔNEY 

varlan onarihr (2). 856 da III. Michael Samsat iizerinden Amida'ya (Di-
yarbakir) kadar uzamr ve kaleyi tahribeder. Bunu 859, 872, 1030 ve 1070 
de Bizans akmlan ve yerlesmeleri izler (3). 10. yùzyilda Samsat'm Ma-
latya ile birlikte onemli bir Abbasi merkezi oldugu bilinir (4). îslâm 
cografyacilan ve tarihçileri Samsat'tan «çok saglam bir kale» olarak 
bahseder. Emevi ve Abbasi devirlerinde Sumaisât olarak amhr (5). Ab
basi tarihçilerinden Mas'udi (943) Samsat'tan «Toprak Kale» olarak soz 
eder (6). trtakri (951) suyunun Firat'tan temin edildigini soyler (7). Da-
ha once burada mevcut olan Roma devri su kanallarinin îslami devirde 
kullamlmaz olduklan anlasilmaktadir. 

Samsat ilk kez 1097/98 de Tùrklerin eline geçer (8). Franklar ve Er-
meniler kaleyi almak için bosa giden çesitli akmlar yapar. 12. yiizyil bas-
lannda Samsat'm Ermeni ve Franklar arasmda surekli el degistirdigini 
gorùyoruz (9). 1114 yihnda Samsat biïyiik bir zelzelede harabolur (10). 
Bunu yine Frank ve Ermeni hakimiyetleri izler. 1150 de Mardin Artuk-
lulanndan Timurtas, Samsat'i Frank'lardan ahr (11). I. tabaka kazi bu-
luntulan Artuklu devriyle baçlamaktadir. 1170 de Suriye'deki biiyiik 
deprem Samsat'i da etkiler. Bunun sonucu kale yenilenir (12). 1188 de 
Selahattin Eyyubi'nin Samsat'i almasiyla Eyyubi dônemi baslar (13). 
1238 de bu bôlgenin Selçuklu hakimiyetine girdigini goriiyoruz (14). 
Samsat buluntulan 13. yûzyil ortalarmdan itibaren azalmaya baslar ve 
14. yiizyilda son bulur. Bu yoreye bu çaglarda hakim olan Memluk'lula-
rin zelzeleden harabolmus Samsat'a ilgi gôstermedikleri ve bôlgeyi Ger-

(2) H. Hellenkemper, Burgen det Kreuzritterzeit in det Graftsrhait Edessa und 
im Kônigteich Kleinarmenien. Geographïca Historica I. Bonn 1976. s. 74. 

(3) H. Hellenkemper, a.g.e., s. 74. Aynca, E. Honigmann, Die Ostgrenze des Byzan-
tinischen Reiches von 363 bis 1071 nach griehischen, arabischen, syrischen und arme-
nischen Quellen. Brûksel 1935, s. 58, 75, 77, 78, 134, 143 (kitabin tiirkçe çevirisi 
F . Isiltan, Bizans devletinin do§u smiri, Istanbul 1970). 

(4) H. Hellenkemper, a.g.e., s. 74. 
(5-7) T. Goell, a.g.e., s. 92, 93. 
(8) (Urfali Mattheus) Chronique de Mathieu d'Edesse (962-1136) avec la conti

nuation de Grégoire le Prêtro jusqu'en 1162. Fransjzca tercûmesi E. Diilaurier, Paris 
1858. s. 105. 

(9) Urfali Matheus. Fransizca tercûmesi E. Dulaurier, s. 110-113. Aynca bk. 
H. Hellenkemper, a.g.e., s. 75. 

(10) H. Hellenkemper, ay. yet. 
(11) Urfali Matheus, Dulaurier çevirisi s. 109. 
(12) H. Hellenkemper, a.g.e., s. 76. 
(13) H. Hellenkemper, ay. yet. Aynca C. Cahen. Pte - Ottoman Turkey. New 

York 1968, s. 123-132. 
(14) H. Duda, Die Seldschuken Geschichte des Ibn Bibi. Kopenhagen 1959. 

s. 206, 207, 216. Aynca bk. C. Cahen, a.g.e., s. 134, 240. 
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ger ve Kâhta'dan yonettikleri anlasilmaktadir. 
I. tabaka Samsat buluntulan yukanda kisaca deginilen 12-13. yiizyil 

devirlerine paralel ornekler vermektedir. Bunu izleyecek II. islâmî taba-
kada (muhtemelen 9 - 12. yiizyil basi), islâmî malzeme yamsira Bizans, 
Frank, Ermeni eserlerinin bulunacagi dogaldir. 

Samsat'ta ilk kez 1964 yihnda bati yamacmda bir sondaj yapan Ame-
rikali arkeolog Theresa Goell, daha sonra 1967 yihnda, çesitli Amerikan 
kuruluslannin yardimiyla ùç ay siiren bir kazi yapti (15). Bu kazida ho-
yiigûn ortasmdan enlemesine bir çukur kazildi I. tabakada ozellikle pa
ra, cam ve seramik buluntulan, merkezin islam arkeolojisi için ne denli 
ônemli oldugunu ortaya koydu. 

Kazida saray mutfagi, kiler olarak tammlanan kisimlar ve çesitli gi-
rift odalar bulundu. Theresa Goell'in buldugu malzeme bugiin Gazian-
tep, Adiyaman ve Ankara Arkeoloji miizesi depolarmdadir. Kazi siirdu-
riilemeyince hoyiik ve depolardaki buluntular uzun yillar unutuldu. 
Maalesef bu buluntular heniiz ayrmtili bir sekilde yayinlanmadi. 

1978 - 79 yillarmda Orta Dogu Teknik tlniversitesinin gerçeklestir-
digi Asagi Firat bolgesi kurtarma kazilan projesinde bu onemli hoyii-
giin kazisim iinlii arkeologlanmizdan Dil ve Tarih Cografya Fakiiltesi 
Ôgretim iiyesi Prof Dr. Nimet Ôzgùç iistlendi. Olagan iistii bir coskuyla 
çahsan kazi heyetine béni de alan saym Prof. Ôzguç'e tesekkiirii borç 
bilirim. 1978 kazisi Ekim ayinda az imkânla, organizasyonla ve dort ka-
relik bir alanin açilmasiyla gerçeklesti. Buluntular 12. yiizyil ortasi - 13. 
yiizyil sonu islâmi devirdendi. Bir kiiçùk kiip ve iki kandil dismda bol 
miktarda sirh ve sirsiz seramik fragmani ve cam parçalan, bir kez da
ha merkezin onemine isaret ediyordu. 

Açilan 13 kareden çikanlan I tabaka buluntulan ozellikle islam dev-
ri (12. yiizyil ortasi - 13. yiizyil sonlari) seramik ve camlanyla ilgilenen 
arastincilan heyecanlandiracak diizeydedir. Cam ve seramik buluntula-
nyla aym devirlere tarihlenen çesitli Artuklu, Selçuklu, Eyyubi ve erken 
islam devri paralan eserlerimizin daha kesin sinirlar içinde tarihlenme-
sine yardim etmektedir. Paralar saym Ibrahim ve Cevriye Artuk tarafm-
dan yayina hazirlanmaktadir. Samsat kazisi ilk kez 12. - 13. yiizyillara 
ait bir kale saray yerlesmesi konusunda ip uçlan vermektedir. Mimari 
degerlendirme Doç. Dr. Metin Ahumbay tarafmdan yayinlanacaktir. ts-

(15) T. Goell, «Samosata Archeological Excavations » aynca T. Goell, «Sa-
mosata». News Notes. The Archeology Society of Staten Island and the Staten Island 
Society, Archeological Institute of America. Volume I. number 2. 1967. s. 3. 
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lâm çagi seramiklerinin ince kesit degerlendirilmeleri, O.D.T.t). Resto-
rasyon bôlùmù laboratuvannda sayin A. Çetin tdil tarafmdan yapilmis-
tir. 

Samsat kazilarmin sonuçlarini bilim dùnyasma sunmak için Orta 
Dogu Teknik Ûniversitesi tarafmdan yaymlanacak olan kitap Prof. Dr. 
Nimet Ôzgùç'ùn genel degerlendirmesine bagh olarak çesitli bilim adam-
lannin çahsmalarmi içerecektir. 

Maalesef tahsisatm vaktinde verilememesi nedeniyle 1980 yilinda 
kazi yapilamamistir. 1981 yih kazisi Agustos-Ekim aylarmda sùrdùrùl-
mùstiir. Bu çahsmalar da digerlerine paralel çok ilginç sonuçlar vermis-
tir. Prof. Nimet Ôzgùç kazisinm buluntulari Adiyaman mùzesindedir. 
îleride, Theresa Goell tarafmdan bulunan malzemenin de buraya nakle-
dilmesinde ve genel degerlendirmenin malzemenin bùtùnùyle yapilma-
smda bùyiik yarar vardir. 

1981 yilinda hoyùk iizerinde genis bir alan açilmis, asagi sehirde bir 
kare kazilmis, Urfa kapisi temizlenmistir. 

Seramiklere Genel Bakis 

12. yiizyil ortalarindan 13. yùzyil sonlarma kadar uzanan seramik 
buluntularmin çeçitliligi Samsat'in ortaçag islam diinyasindaki onemine 
ve zenginligine isaret eder. Simdiye kadar Anadolu'da hiçbir merkezde 
boyle çesitli ve bol islami devir seramik malzemesi bulunmamistir. 
Malzeme bùyiik olçiide aym yiizyillarm Suriye ornekleriyle benzerlik 
gosterir. Ôzellikle Hama, Rakka, Harran buluntulanyla paralellik dikka-
ti çeker (16). Samsat'in yakin dogudan çesitli mallar, ôzellikle seramik 
ve cam ithal eden bir merkez oldugu anlasilmaktadir. Seramiklerin Su
riye geleneginde, muhtemelen oradan gelen ustalarla bu yorede imal 
edilmis olmalan da çok miimkiindur. 

Buluntular sirh ve sirsiz, siislù ve siissùz olmak iizere; kiip, siirahi, 
testi, vazo, çanak, çômlek, tabak, kâse, kandil gibi biitùn parçalar ve çok 
fazla sayida f ragman halindedir. Tip, teknik, form, bezeme açistndan 
bùyiik çesitlilik gosterirler. Bunlar çogunlukla 12. yùzyil ortasi -13. yùz-
yil ortasi Suriye Atabek, Eyyubi ve bugùn halen çok az tanman aym dev-
rin Anadolu Selçuklu - Artuklu seramiklerle benzerlik gôstermekle bir-
likte, sir, hamur ve bazi desen farkhhklariyla ayrihrlar. îlk kez çesitli 
formlar bakimindan tipolojik gruplar yapmak mùmkùn olmaktadir. Se-

(16) V. Poulsen, Hama. Feuilles et Recherches 1931-38. Chapitre III. Bd. II. Les 
Poteries. Copenhague 1957. Figs. 420-424. 475-480. 
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ramikler, camlar Samsat'in ozellikle 12. yiizyil ortalanndan 13. yiizyil 
ortalarma kadar Suriye ile çok siki iliskide bulundugunu ve en parlak 
devrini yasadigini gosterir. 

Soz konusu 12. - 13. yiizyil Suriye ve Anadolu Selçuklu devri sirh se-
ramiklerini tekniklerine gore sôylece siralayabiliriz. 

Liisterler : Lusterlerin (sirli seramiklerin %29 u) bol olarak bulundugu 
dikkati çeker. Dort ana tipte gorulûrler. Bu tip seramiklerde astarlamp fi-
nnlanan eserler sirlandiktan sonra tekrar pisirilir. Ùçiincû firmlama 
luster bezeme yapildiktan sonra çok diisûk derecede olur. Liisterlerle 
ozellikle irili ufakh çukur kâseler yapilmistir. Fragmanlardan anladigi-
miza gore az miktarda ufak çômlek de mevcuttur. Bu eserlerde kirli be-
yaz ve kumlu hamur kullanilmistir. Biitiin Firat boyunca bu tip kil ya-
taklan vardir. Bu bakimdan kesin yer saptamak olanagma sahip degiliz. 

En bol grubu beyaz liisterler olusturur. Bunlarda yesilimsi seffaf 
sir iizerine metal oksitleriyle kahverengi tonlannda luster bezeme yapil
mistir. Desenler kaba sekilde islenmistir. Bûyùk olçiide asmmis, çogun-
da seçilemiyecek durumdadir. Kirmizimsi kahverenyi veya sarimsi kah
verengi tonlanyla çok stilize bitkisel desenler, enine halkalar, kufî yazi 
seritleri islenmistir. Sùsleme sadece kâselerin iç yiiziindedir. Seffaf ye
silimsi sir çok kalin, çatlakh ve diisûk kalitedir (17). Suriye ornekleriyle 
benzerlik gôsteren bu liisterler 12. yiizyil sonu- 13. yiizyil ortalarma ait-
tir. 

îkinci grup liisterleri mavi siislii olanlar olusturur (Res. 2). Bu ôrnek-
lerde kirli beyaz kumlu hamur iizerine ilk firmlamadan once beyaz as-
tar çekilmis, seffaf sir içine kobalt mavisi yollar, benekler çizilmis ve 
finnlanmistir. Mavi renk sir içine kansmistir. Kahverengi tonlarmdaki 
luster bezeme sir ùstùdûr. Lùsterle çogu asmmis stilize bitkisel sekiller, 
arabeskler, halkalar, kufi yazilar islenmistir. Kalm sir yine kirli beyaz, 
yesilimsi ve diisiik kalitedir. Bu gruptan yassi genis kenarh bùyiik çu
kur tabaklar ve ufak çomlekler yapilmistir. Eserlerin sadece iç yiizii be-
zenmistir. Hamurlan ayni sekilde kirli beyaz ve kumludur. 12. yiizyil 
sonu-13. yiizyil basi Suriye veya Giiney dogu Anadolu yapimidirlar (18). 

(17) E. Grube, Islamic Pottery of the eighth to the fifteenth century in the Keir 
Collection. London 1976. s. 150-1S6, 276. Figs. 98, 222. 
Kiyasla, E. Atil, Art of the Arab World. Freer Gallery of Art. Washington D.C. 1975, 
s. 42-49. 

(18) Kiyasla. E. Atil, a.g.e., s. 80-84. Fig. 34-36. A. Atil, Ceramics from the world 
of Islam. Freer Gallery of Art Fifteenth Anniversary Exhibition, HI. Washington 
1973. Fig. 63-67. s. 141-149. 
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tjçùncù grup lùsterler pathcan moru sirlidir (Res. 3). Kirli beyaz, 
kumlu hamur ùzerine astar, sonra da sir kullamlmistir. Kahverengi-san 
tonlarmdaki liister bezeme çok asindigmdan birçok ôrnekde seçilmez. 
Bu tip lùsterler, birinci grupta oldugu gibi kùçùk çukur kâseler halin-
dedir. Sùslemeler aym sekilde enine yollar, kufi yazilar, stilize yaprak-
lardan olusur, oldukça kaba ve sadedir (19). 12- 13. yiizyil Suriye Hama 
bôlgesi orneklerine benzerler. 

Dôrdùncù grup lùsterler aym tip kirli beyaz kumlu hamur uzerine 
beyaz astarli ve çeffaf kobalt mavisi sirlidir. Liister bezeme kahverengi 
sari tonlannda sir ustùnde, çok stilize bitkisel sekiller, kufi yazilar çek-
linde islenmistir. Liister bezeme bûtiin orneklerde çok asindigmdan zor 
seçilir. Kaplarm dis yùzii sùssùzdiir. Diger orneklere gôre çok daha az 
sayida ve sadece ufak fragmanlar halinde bulunmuslardir. Benzer sera-
mikler ozellikle 13. yùzyil ikinci yansinda Suriye'de goruliir (20). Sam-
sat ôrneklerinin ender oluçlan nedeniyle Suriye'den gelme olduklanm 
soyleyebiliriz. 

Sôzii edilen dort grup liister dismda, sadece birkaç fragman halinde 
9-10. yùzyil Abbasi devri Irak ve 12.- 13. yiizyil ortasi Iran Selçuklu dev-
ri lûster seramigi bulunmustur. Çok daha ûstùn kaliteli ve ince beze-
meli olan bu fragmanlann benzerlerinin ilerdeki kazilarda daha bolla-
sacagim samyoruz. 

Sgraffito tipi seramikler : Bu seramikler Samsat'ta oldukça yogun 
bir grup olusturur. Hamurlan çogunlukla kirmizi kiremit renklidirler. 
Daha az olarak kahverengi, gri, devetiiyii renkli olanlar da vardir. Bu 
seramiklerde ilk finnlamadan once beyaz astar kullamlmistir. Bezeme 
astari kaziyarak çizilir. Seffaf, yesilimsi kahn sir içine bezemeyi zengin-
lestirmek iizere koyu yesil, kahverengi, kirli sari sir kanstirihr (21). Tek 
renkli sari, yesil, kahverengi olanlar enderdir. Sgraffito bezemeli kùp, 
testi, çanak, kâse gibi eserler yapilrmstir (Res. 4). Soyut kivnmlar, bit
kisel sekiller bazen de insan veya soyut hayvan figùrleriyle bezelidirler. 
Bunlann Anadolu yapimi oldugunu soyleyebiliriz. 

Sgraffito seramikler genel olarak orta çag islam ve Ermeni, Giircii 
sanatmda en yaygm tiirdiir. Bu nedenle kesin yapim yerlerini ve devrini 

(19) V. Poulsen, a.g.e., s. 150. 
(20) Kiyasla. E. Grube, The World of Islam, New York - Toronto, s. 54, Fig. 29. 

G. Fehérvari, Islamic Pottery. A. Comprehensive study based on the Barlow Collec
tion. London 1973. PI. 61. no. 159. 

(21) Orta çag sgraffito seramikleri çok bol olarak Keban, Eski Kahta, Al Mina, 
Hama, Rusafa, Tarsus, Antakya kazilannda da bulunmu§tur. Anadolu'da Bizans yer-
le§me tabakalannda da en tipik seramiklerdendir. 
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saptamak çok zordur. Samsat ôrnekleri daha çok 12.-13. yùzyil Suriye 
malzemesiyle paralellik gosterir. 

Champlevé seramikler : Sgraffito seramiklere teknik olarak akraba 
olan bu seramikler Samsat'ta ufak fragmanlar halinde ve çok daha az 
olarak bulunmustur. Kiremit rengi, bazilan da gri renkte sert hamurlu 
olan bu fragmanlarda seffaf renksiz sir altmda kalm beyaz astar vardir. 
Bezeme ilk firinlamadan once astan, bazen de hamuru kaziyarak isle 
nir. Çukur kisimlar kahverengi veya siyah boyalidir. Genellikle soyut 
bitkisel motiflerle bezenmislerdir. Anadolu'da çok sik bulunan bu sera
mikler 12. -13. yiizyihn tipik ôrneklerindendir. Benzer malzeme Korucu-
tepe kazilarmda da bol olarak bulunmustur (22). 

Rakka Tipi seffaf sir altma siyah, mavi, kahverengi bezemeli sera
mikler : Bu tipte, kirli beyaz kumlu hamur astarlanarak finnlanmistir. 
Bezeme kobalt mavisi, siyah, fes rengiyle islenerek kurutulduktan son
ra yesilimsi seffaf sirla sirlanarak finnlanmistir (Res. 5). Çok kalitesiz 
olan sir çogunlukla çatlak durumdadir. Bu tipten çukur kâselere ait ol-
duklari anlasilan bol fragman ve bir kaç biitiin kâse bulunmustur. Eser-
lerin iç yûzù geometrik çerçeveler içinde soyut yaprak ve çiçeklerle, ke-
nar bordiirlerinde kufi yazidan gelisen soyut harflerle siislenmistir. 

Benzer seramikler 12. yiizyil sonu 13. yiizyil baslannda Suriye'de 
Rakka, Hama ve Rusafa'da bulunmustur (23). Samsat orneklerinin bu 
bolgenin yapimi olmasi da miimkiindur. 

Rakka tipi firuze sir altina siyah bezemeli seramikler : Bu tip sera-
miklerde kirli beyaz ve kumlu hamur kullamlmistir. Ust yiiz astar yeri-
ne iyice cilâlanmis, firinlamadan sonra siyah boyayla desenlendirilmis ve 
seffaf firuze sirla sirlanmis, tekrar finnlanmistir (Res. 6). Ôzellikle çu
kur kâselere ve tabakalara ait olduklan anlasilan bol fragman bulun
mustur. 1981 kazisinda kulpsuz ufak çomleklere ait parçalar da ele geç-
mistir. 

Bezeme iç yùze; stilize arabeskler, palmet yapraklan, bunlarla kay-
nasan kufi yazilar, kufiden gelisen stilize bordiirler, damlalar ve giines 
isinlari gibi kabin içine dogru yonelen çizgiler halindedir (24). Benzer 

(22) Ô. Bakirer, «Part VII. The Medieval Glazed Pottery.» The Excavations at 
Korucutepe, Turkey. 1968-70. Journal of the Near Eastern Studies. Vol. 33. no. 1. The 
University of Chicago, s. 96-108. 

(23) E. Grube, Islamic Pottery oi the eighth to the HtteentH century s. 168-
276. Fig. 211-222. 

(24) V. Poulsen, a.g.e., s. 157-178, Fig. 494-589. 
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seramikler Suriye kazilannda da bol olarak bulunmustur. Samsat or-
neklerinin bu bolgenin yapimi olmasi da mùmkundur. Anadolu Selçuk-
lu devrinde her bolgede fragman halinde bulunan en yaygm seramik tiir-
lerindendir. 1981 kazismda kobalt mavisi sir altma siyah bezemeli birkaç 
fragman da bulunmustur. Çok ender olan bu orneklerin Suriye'den it-
hal edilmis oldugunu samyoruz. 

Tek renk firuze veya mor renkli seramikler : Bu tip seramiklerde 
kirli beyaz, kumlu hamur iizerine beyaz astar çekilmistir. Firmlamadan 
sonra seffaf firuze veya mor sirla sirlanarak tekrar firmlanmislardir. 
Fragmanlar ince ve kalm, ufak ve biiyiik boyda çok çesitli tipte çanak, 
çomlek halinde kullamldiklanni gostermektedir. Sir tabakasi oldukça 
kahndir. Bazi orneklerin iri kufi yazilar, palmet desenleriyle siislendik-
leri goriilmektedir. Ortaçag islam sanatmda en yaygm seramik turlerin-
den olan bu tip, tek renk sirh eserler 13. yiizyil Anadolu Selçuklu dev
rinde de çok yaygmdir (25). Bu nedenle bu eserlerin de bu bolgenin ya
pimi oldugunu samyoruz. 

Tek renk yesil, sari, kahverengi sirli seramikler : Bu tip seramikler 
irili ufakh fragmanlar ve bazi kùçiik kaplarla sirh seramiklerin en ka-
labahk grubunu olusturur. Astarh ve astarsiz olanlan vardir. Ozellikle 
koyu yesil, açik yesil ve zeytin yesili olanlan boldur. Bunlar firuze ve 
mor renklilerden daha kahn ve çesitli hamur renklerine sahiptirler. Bu 
tiirden daha biiyiik boy kiip, testi, vazo, çanak gibi esyalar yapildigi an-
lasilmaktadir. Biitiin islam iilkelerinde bol olarak rastlanan tek renk 
sirh seramikler Anadolu Selçuklu dôneminde de çok yaygmdir (26). 
Samsat seramiklerinde çok farkh hamurlar ve çesitli renkte sir kulla-
nilmasi, bunlann Anadolu'da muhtelif bolgelerden geldigini gôsterir. 

Sirsiz seramikler : Samsat seramiklerinin daha biiyiik bir bôliimunii 
sirsiz seramikler olusturmaktadir. Bunlann ufak bir bolumii, Suriye'de 
aym çagin buluntularinda oldugu gibi çok ince ve soyut hayvan figurle-
riyle veya bitkisel sekiller, kabaralar, yazilarla bezeli orneklerdir (27) 
(Res. 7). Ufak siirahi, ibrik, matra seklindeki bu malzemenin çogu kmk 
fragmanlar halindedir. Giinluk kullanma ile ilgili kaba islenmis kab ka-
cak bu alanda bugiin bilinen en çesitli ve yogun buluntulan olusturur. 
Çomlek, buyiik kiip, testi, çukur çanaklann yanisira ufak çukur kâseler, 
tabaklar v.s. gôriilur (Res. 8,9). Kirmizi, devetiiyii, kahverengi, gri renkli 

(25) G. Ôney, Turk Çini Sanati. Istanbul 1976, s. 41-48, 91, 121-123. 
(26) G. Ôney, ay. yet. 
(27) G. Reitlinger, «Unglazed Relief Pottery from Mesopoamia.» Ars Islamica. 

Vol. XV. 1951. s. 11-22. 
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çesitli tip hamurla islenen bu seramikler çevrede yapilmis malzeme ol-
mahdir. Bazilannm uzerine siyah veya koyu kirmizi renkte kahn benek-
ler veya yollarla yorenin ozelligi oldugu anlasilan bezeme yapilmistir 
(28). Ova, parfum kabi, agirhk gibi fonksiyonu tartisilan ve erken islam 
sanatinda çok rastlamlan sivri uçlu, iistii yuvarlak sekùl biçimli ve çok 
sert hamurlu fragmanlar da goriilmemektedir (29). 

Roma tipi «Terra Sigilata» seramikierini taklit eden çok bol pipo 
fragmam da bulunmustur. Bunlarm çogu hafif kabartmalarla suslenmis-
tir (30). 

Samsat sirsiz seramikleri 12.- 13. yuzyil Anadolu'sunun giinliik kul-
lanma alaninda mutfak v.b. esya ile ilgili aydinlatici ilk toplu malzemesi 
olmaktadir. Bu bakimdan ozellikle onem kazamr. 

Camlar : Samsat kazilarinda irili ufakh fragmanlar halinde renksiz, 
açik mavi, kobalt mavisi ve yesil renkli cam esya ve fragmanlar bulun
mustur. Çesitli cam bileziklerin, esans siselerine benzer ufak siselerin, 
kandillerin, siislii ince cam kadeh fragmanlarimn bollugu dikkati çeker. 
Bunlarm biiyiik bir kismi siissiiz ve kahn, renksiz veya mavi, yesil renk-
lidir. Çogunlukla çesitli formda biiyiik sise, çanak ve kâselere ait frag-
manlardir. Kannlarma sokulan çubukla tasman ufak, yumurta biçimi 
yag kandilleri de boldur. Kadehlerin, ozellikle alta dogru daralan genis 
agizh oldugu anlasihr. Bu tipte diiz kadehler ve karm kisrm kahn ka-
barah bordiirle (Res. 10) veya emaye renkli boyamalarla, yaldizla isli 
arabesk, bahk, palmet sekilleriyle siislii olanlari gôriilmektedir. 

Ince, altin yaldizh bordiirler içinde, mavi, beyaz, fes kirrmzisi renk-
lerle çok zarif sekilde islenen emaye boyamalar biiyiik olçiide asinmistir. 
Biitiin bu siislii kadehlerin çok ince camdan yapildigi gorûlûr. Çogu 
ufak fragmanlar halinde bulunmustur. Emaye ve altm yaldiz cam isçili-
ginin merkezi 12. yûzyil sonu ve 13. yûzyilda Suriye'de Sam ve Halep se-
hirleridir (31). Samsat emaye yaldiz ve kabara sûslû buluntularmm Su-
riye kadar Anadolu yapimi olmasi da mûmkûndûr. 

(28) Bu tip seramikler Hama kazilarinda da bulunmustur. V. Poulsen, a.g.e., 
s. 268. Fig. 991-994. s. 278-280. Fig. 1064-1068. 

(29) G. Féhervari, Islamic Pottery s. 115. 
(30) Benzer pipolar Hama kazilarinda da bulunmuçtur. V. Poulsen, a.g.e.. 

s. 270-280. Fig. 1068-1082. 
(31) C.J. Lamm, Mittelalterliche Glâser und Steinarbeiten aus dem Nahen Ôster.. 

Berlin 1950. Taf. 92-97, 128, 130, 141, 146... 
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îslam ve Turk devri arkeolojisi çok ihmal edilmistir. Ozellikle 12. -
14. yuzyil Orta çag Islam ve Turk devri el sanati iirùnleri konusunda 
miizeler çok az malzemeye sahiptir. Aym yûzyillann Iran, Irak, Suriye, 
Misir gibi komsu iilkelerinde olagan ùstii seramik, cam, fildisi v.b. mal-
zeme bilinirken, Anadolu'nun çok az ùrùne sahip olmasi sasirticidir. 
Ozellikle 12. - 14. yiizyil Anadolu'sunun Artuklu, Selçuklu ve Beylikler 
devrinin olagan ùstù mimari eserleriyle donandigim bildigimizden, el sa-
natlan alanindaki verimsizlik sanat tarihçilerini dùsundtirmektedir. Bu 
alanda, ileride gerçeklesecek kazilarla daha çok eser ve bilgi kazanila-
cagma inaniyoruz. Kubadabad kazilarindan sonra (32) Samsat kazisi bu 
konuda ilk yogun malzemeyi vermistir. Stratejik ônemli bir kale saray 
olan Samsat'ta liiks cam ve seramik esya kadar, askerlerin ve hizmet-
kârlarin kullandiklan anlasilan, giinlùk kullanma ile ilgili basit esya da 
ele geçmistir. Ozellikle lùks esya sayilan sirh seramiklerin ve suslii cam-
larin aym çagm Suriye malzemesiyle biiyùk benzerlik gosterdigi dikkati 
çeker. Mimari alanda da izledigimiz bu beraberligin el sanati iirûnlerin-
de de karsimiza çikmasi dogaldir. Aym gelenek ve teknik ôzelliklerle is-
lenen malzemenin, Suriye'den gelen ustalarla Anadolu'ya girdigini kabul 
edebiliriz. Bùtùn bu eserlerin Suriye'den ithal edilmis olmasi daha zayif 
bir ihtimal gorùlmektedir. 

(32) K. Otto-Dorn, «Bericht ùber die Grabung in Kobadabad 1966.» Arcâologischer 
Anzeiger. Heft 4. 1969, Berlin. K. Otto-Dorn, «Die menschliche Figurendarstellungen 
auf den Fliesen von Kobadabad». Forschungen zut Kunst Asiens. In Memoriam, Kurt 
Erdmann. Istanbul 1969. 
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