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Önsöz 

 

“…Ölüm hepimizin yazgısıdır; kader ölüm döşeğine serince insanı, tanrılar bile 

uzaklaştıramaz uğursuz ölümü ondan…” (Homeros, Odysseia) 

İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve ölür. Bu doğanın yazılı olmayan ve değişmez bir 

kanunudur. Adına yapılan şahsın yansıması olarak nitelendirebileceğimiz mezar stelleri tam 

da bu noktada devreye girer. Zira mezar toprağının üzerine dikilen steller üzerinde yer alan 

yazıt, figür ya da objeler; antik dönem insanının mesleği, toplumdaki statüsü, kültürel, sosyal 

ve ekonomik yaşantısı hakkında bilgiler sunan en somut arkeolojik verilerden biridir. Bu 

nedenle günümüzde mezar taşı olarak addettiğimiz bu geleneğin devam etmesine şaşırmamak 

gerekir. 

Konya ve Karaman illerini içine alan ve antik dönemde “Lykaonia” olarak adlandırılan 

bölge, Anadolu’nun merkezini oluşturan coğrafi konumundan dolayı stratejik bir önem arz 

etmiştir. Çalışmamızın konusunu oluşturan “Konya Arkeoloji Müzesi’ndeki Üçgen Alınlıklı 

Mezar Stelleri” ile eserleri tipolojik, ikonografik ve kronolojik açıdan değerlendirmek, 

böylece bölgede yaşamış insanlara ve dönemin özelliklerine ışık tutmak amaçlanmıştır.  

Tez konumu saptamamda yardımcı olan yüksek lisans tez danışmanım, saygıdeğer 

hocam Sayın Prof. Dr. Asuman BALDIRAN’a teşekkürü bir borç bilirim. Müze çalışmaları 

sırasında yardımcı olan Konya Müze Müdürlüğü Uzmanı Sayın Enver AKGÜN’e teşekkür 

ederim. Yardımlarını esirgemeyen ve her zaman sabırla yanımda olarak varlığını hissettiren 

Ankara Üniversitesi Doktora öğrencisi Arkeolog Yusuf KILIÇ’a teşekkürlerimi sunarım. 

Gerek lisans ve yüksek lisans öğrenimim boyunca gerekse arazi çalışmalarında kendisinden 

pek çok şey öğrendiğim, bilgisini ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli hocam Doç. 

Dr. Erdoğan ASLAN’a ayrıca çok teşekkür ederim.  

Maddi ve manevi olarak desteklerini her zaman yanımda hissettiğim canım ailem en 

büyük teşekkürüm sizlere… 

Hanife BORAN 

KONYA-2018 
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ÖZET 

 
İnsanoğlu doğum, yaşam ve ölüm döngüsünün bir parçası olduğundan dolayı, gerek ölüm gerekse 

ölümden sonraki yaşam tarih boyunca toplumları cezbetmiştir. İnsanların ölen yakınlarını bir çukur 

açarak gömmeleri, zaman içerisinde mezarların ziyaret edilmesi ve dolayısıyla mezar yerlerinin 

işaretlenmesi gerekliliğini de doğurmuştur. Bu süreçten günümüze ulaşan ve mezarı örten toprak 

yığınının üzerine dikilerek mezarın yerini belirleyen mezar stelleri, tarih boyunca bu topraklarda çeşitli 

toplumların yaşadığının en önemli somut kanıtları olarak dönem insanına ve yaşantısına ışık tutmuştur. 

Günümüzde ise steller, mezar taşları olarak hayat bulmaya devam etmektedir. 

Çalışma kapsamında, Konya Arkeoloji Müzesi’nde teşhir edilen 25 adet üçgen alınlıklı ve iki adet 

saptanamayan mezar steli çeşitli yönleriyle değerlendirilmiştir. Steller üzerinde yer alan figürler, 

çoğunlukla aynı tiptedir ve tek başlarına, çift olarak ya da aile oluşturacak şekilde birkaç kişi yan yana 

betimlenmiştir. Bu ana figürlere de çeşitli hayvan figürleri ile motif ve objelerin eşlik ettiği 

görülmektedir. Müzede yer alan steller ayrıntılı olarak ele alınmadan önce, Lykaonia adının kökeni, 

bölgenin sınırları, coğrafi konumu, tarihi coğrafyası ve araştırma tarihi hakkında bilgi verilmiştir. 

Ardından antik çağda mezar stelleri ve stellerin gelişimine değinilmiş, müzede yer alan ve iki alt başlıkta 

incelediğimiz steller tipolojik, stilistik, ikonografik ve kronolojik açıdan değerlendirilerek benzerleriyle 

karşılaştırılmıştır.  
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SUMMARY 

 
Both death and life after death have been an attracting topic for societies throughout history, 

because human being is a part of the cycle of birth, life and death. At the beginning, people have buried 

their dying relatives by digging a hole. This, have revealed also the necessity of visiting graves over time 

and marking grave places. The grave steles which have reached to the present day from this process and 

determining the location of the grave by being planted on burial mound, shed light on the period person 

and their life as one of the most important concrete evidence of various societies living in this land 

throughout history. At the present time, grave steles continue to be used as grave stones. 

Within the scope of work, 25 grave steles with triangular pediment and two undetectable grave 

steles exhibited in the Konya Archaeological Museum have been evaluated from various aspects. The 

figures on the steles have been depicted same type and singly, in pairs or as family. These main figures 

are accompanied various animal figures with motif and objects. It is given information about the origin of 

Lykaonia name, the borders of the region, geographical location, historical geography and history of 

research, before the grave steles in the museum aren’t evaluated in detail. Then, is mentioned that the 

development of grave steles and steles in ancient age. The steles in the museum which we examined in 

two subtitles have been evaluated in terms of typological, stylistic, iconographically and chronological 

and have been compared with the like examples.  
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1. Giriş 
 1.1. Konu 

Konya il merkezi ve ilçeleri ile Karaman ilini içine alan bölge, antik dönemde 

“Lykaonia Bölgesi” olarak adlandırılmıştır. Lykaonia adı, ilkçağ yazılı kaynaklarında bir 

bölge adı olarak geçmektedir. Konya ve çevresi diğer bölgelerin geçiş noktasında olduğu için 

stratejik ve jeopolitik yönden oldukça önemli bir konuma sahiptir. 

Günümüzde olduğu gibi antik dönemde de mezar yerinin hatırlanması ve nekropolis 

alanlarının ziyaret edilmesi önemli olduğundan, mezar yerinin işaretlenmesi de aynı derecede 

önem kazanmıştır. Antik Yunan’da önceleri mezar, toprak veya küçük taşlarla bir tümülüs 

oluşturacak şekilde işaretlenirken, daha sonra bezemeli büyük bir vazo da buna eşlik etmiştir. 

Zaman içerisinde mezar yerinin işaretlenmesi için kullanılan en yaygın yöntem, toprak yığını 

üzerine mezar steli dikmek olmuştur1.  

Çalışmamızın konusunu, Konya Arkeoloji Müzesi’ne kazı, bağış (hibe), satın alma ve 

zoralım (müsadere) ile kazandırılan ve çoğu Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendirilen 

üçgen alınlıklı steller oluşturmaktadır. Söz konusu stellerde ağırlıklı grubu, tek resim alanlı ve 

naiskos formluların oluşturduğu görülmektedir. Çoğunlukla palmet bezemeli tepe ve köşe 

akroterleri ile taçlandırılmış olan üçgen alınlıklı stellerin tympanonlarına, yerel Zeus ve 

Kybele kültlerine dikkat çeken kartal ve aslan figürleri işlenmiştir. Kartal ve aslan figürlerinin 

yanı sıra, steller üzerinde Tanrı Men ile ilintili hilal motifleri, apotropeik bir sembol olan 

Medusa başları, çelenk, kalkan, rozet, bucranium, girland ve haçlar yer almaktadır. Stellerin 

bezeme alanlarına ve bazı stellerde alınlık merkezlerine işlenmiş olan kadın ve erkek 

figürlerinin tiplerine değinilerek söz konusu figürler, stilistik açıdan değerlendirilmiştir. 

Steller üzerindeki yazıtlara ve çevirilerine yer verilmesi, yazıtların mezar stelinin kime ait 

olduğu ve kim tarafından dikildiği ile ilgili bilgiler içermesi bakımından son derece önem 

taşımaktadır. Benzer örneklerle karşılaştırılan stellerin özellikle bölgenin sınır komşuları olan 

Isauria, Phrygia ve Pisidia Bölgeleri’nden steller ile ortak yönlere sahip oldukları 

görülmektedir.  

 

 

 

 

                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hürmüzlü 2008, 30-32.  
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 1.2. Amaç 

Çalışmamızda, Konya Arkeoloji Müzesi’nde yer alan ve çoğunluğu bağış yoluyla 

müzeye kazandırılan üçgen alınlıklı stellerin ayrıntılı olarak ele alınması amaçlanmıştır. Bu 

hedef doğrultusunda çalışmalar, stellerin form özelliklerinden yararlanılarak tipolojik olarak 

incelenmesi ve eser üzerinde yer alan insan ve hayvan figürlerinin stilistik ve ikonografik 

açıdan değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşarak sürdürülmüştür. Eğer varsa steller üzerindeki 

yazıtlara ve yazıtların çevirilerine de yer verilmiştir. Böylece stel üzerinde yer alan yazıt, 

plastik betimleme ve söz konusu figürler ile ilintili obje ya da objelerin çeşitli yönleriyle 

değerlendirilmesi ışığında stelin dönemi, mezar ikonografisi, mezar sahibi ve mezar sahibinin 

günlük yaşantısı ile ilgili bilgi edinmek amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında, mezar stelleri 

gerek biçimsel olarak gerekse üzerinde yer alan figür ya da motiflerin benzerliği yönüyle 

Lykaonia Bölgesi’nden ya da komşu bölgelerden benzer örneklerle karşılaştırılarak 

tarihlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak gerek kullanılan yerel malzemeden gerekse stellerin 

müzede teşhir edilme şartlarından kaynaklı yoğun aşınmalar, eserleri belli bir tarih aralığına 

yerleştirmeyi zorlaştırmaktadır. 

 

1.3. Kapsam 

Konya Arkeoloji Müzesi’nde farklı formlarda stellerin yer alması konuda kısıtlamaya 

gidilmesini zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda, iki alt başlık oluşturularak 25 adet üçgen alınlıklı 

stel ve üst kısımları kırıldığı için saptanamayan başlığı altında ele alınan iki stel çalışma 

konumuzun sınırlarını oluşturmuştur. Çalışmamız kapsamında yer alan mezar stelleri 

tipolojik, stilistik ve ikonografik açıdan incelenmiş, varsa yazıta ve çevirisine de yer 

verilmiştir. Stellerin çoğunun kireç taşından yapılması, zamanla gerek malzemenin 

doğasından gerekse teşhir edilme şartlarından kaynaklı aşınmaların meydana geldiğini 

göstermektedir. Bu aşınmalar, steldeki detayların yok olmasına sebebiyet verdiği gibi, her 

geçen gün yazıtların okunmasını da güçleştirmektedir. Özellikle yazıt noktasında, McLean’in 

“Greek and Latin Inscriptions in the Konya Archaeological Museum” adlı eseri, çalışmamıza 

konu olan bazı stellerin yazıt ve çevirilerini içermesi açısından en büyük yardımcımız 

olmuştur. Farklı yönleriyle ayrıntılı olarak değerlendirilen stelleri, özellikle Lykaonia Bölgesi 

ve komşu bölgelerinden benzer örnekler ile karşılaştırmak, stelleri tarihlendirmeye yardımcı 

olmanın yanı sıra, bölgenin kültü ve sosyal yaşantısı ile ilgili de bilgiler sunacaktır. 
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1.4. Yöntem 

Çalışmamız kapsamında, ilk aşamada müzede sergilenen steller fotoğraflanmış ve 

ayrıntılı olarak ölçüleri alınmıştır. Kütüphane ve kaynak araştırmaları yapılarak, konu ile ilgili 

daha önce yapılmış olan çalışmalar bir araya getirilmiştir.  

İçerik olarak: 

Birinci bölümünde, çalışmamızın amacı, kapsamı ve yöntemi ele alınarak konunun 

sınırları çizilmiştir.  

İkinci bölümde, Konya ili ve ilçeleri ile Karaman ilini içine alan antik bölgenin 

(Lykaonia Bölgesi) adının kökeni, sınırları ve coğrafi konumu hakkında bilgi verilmiştir. Bu 

kapsamda gerek antik gerekse modern kaynaklardan yararlanılmıştır.  

Üçüncü ve dördüncü bölümlerde, bölgenin tarihi coğrafyası ve 19. yüzyıldan 

günümüze bölgede yapılan araştırmalar ile ilgili bilgiler verilmiştir.  

Beşinci bölümde yer alan antik çağda mezar stelleri ve mezar stellerinin gelişimi ile 

ilgili bilgileri, çalışma konumuzu oluşturan Konya Arkeoloji Müzesi’ndeki stellerin yer aldığı 

altıncı bölüm izlemektedir. İki alt başlık altında incelediğimiz bu bölüm kapsamında; stellerin 

ölçülerine, stel tiplerine, stel üzerinde yer alan figür ile motiflere ve bunların ikonografik 

açıdan değerlendirilmesine, şayet varsa yazıtlara ve yazıtların çevirilerine ayrıntılı olarak yer 

verilmiş, eserler benzerleriyle karşılaştırılmıştır.  

Yedinci bölümde steller kataloglanmış ve stellerin müzeye geliş şekilleri ile buluntu 

yerlerini gösteren tabloya sekizinci bölümde yer verilmiştir. 

Son bölümde ise çalışmanın değerlendirilmesi yapılmış ve kullanılan kısaltma, 

kaynakça, harita ve fotoğraflar çalışmanın sonuna eklenmiştir.  
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2. Lykaonia Adının Kökeni, Bölgenin Sınırları ve Coğrafi Konumu 

Günümüz Konya ve Karaman illerinin yer aldığı ovalık bölge, Klasik Dönem’de 

“Lykaonia” olarak adlandırılmaktadır (Harita 1). Sanılanın aksine Lykaonia adı, Hititler 

Dönemi’ndeki Lukka’dan gelmemektedir. Zira Lukka, Anadolu’nun güneybatısındadır ve 

günümüzde Teke Yarımadası’nın olduğu yerdir. Lykaonia Bölgesi, Hititler tarafından, 

İmparatorluk Dönemi ile beraber KUR ŠAPLITI - Tarhuntašša - Hulaia Nehri Ülkesi olarak 

adlandırılmıştır. Ancak Hititler Dönemi’nde, Anadolu’nun güneybatısında yer alan Lukka 

Ülkesi’nin sınırlarının Tarhuntašša Bölgesi’ne yapılan seferler sonucunda zaman zaman söz 

konusu bölgeye kadar uzandığı bilinmektedir2. Çiviyazılı bronz bir Hitit tabletinde III 28 

numaralı metinde geçen URU ik-ku-wa-ni-ja-aš (Ikuwanija) adının da Ikonion “Konya” olduğu 

belirtilmiştir3. 

Lykaonia, antik kaynaklarda adı geçen bir bölgenin adıdır. Antik yazarlardan 

Ksenophon’un (Ksen. I. 2, 19), “Anabasis” adlı eserinde, Lykaonia ve Ikonion (Konya) adları 

geçmektedir (Harita 2). Ksenophon (Ksen. I. 2, 19), Kyros’un, Tyraion (Ilgın) kentinden üç 

günlük yürüyüşle yirmi fersah yol alarak Phrygia’nın sınırında bulunan Ikonion’a vardığını ve 

burada üç gün kaldığını, sonrasında ise Ikonion’dan hareket edip Lykaonia içinden geçerek 

beş günde otuz fersah ilerlediğini anlatmıştır. Phrygia’nın ötesi Kyros’un satraplığının dışında 

kaldığı için düşman topraklarında Yunanlıların yağma yapmasına izin verdiğini de 

eklemektedir. Ksenophon (Ksen. I. 2, 20) bunun devamında, Kyros’un Menon ile komuta 

ettiği askerler eşliğinde Kilikia kraliçesini en kısa yoldan memleketine gönderdiğini ve 

Kyros’un ordunun geri kalanı ile birlikte Kappadokia’da dört günde yirmi beş fersah yol 

giderek, üç gün kalacağı büyük ve zengin bir şehir olan Dana’ya4 ulaştığını belirtip anlatımına 

devam etmektedir.  

Her ne kadar tarihi süreç içerisinde bölge sınırlarında meydana gelen değişiklikler 

Lykaonia Bölgesi’nin sınırlarını kesin olarak çizmeyi zorlaştırsa da Ksenophon’un bu 

anlatımından Lykaonia Bölgesi’nin sınırları ile ilgili olarak, Phrygia sınırındaki son şehir 

olarak gösterilen Ikonion’un doğu tarafından başladığı ve beş günlük yürüyüş mesafesindeki 

Dana’ya kadar uzandığı bilgisine ulaşılmaktadır. İÖ 401 yılında, Konya’nın “Ikonion” olarak 

anıldığı ve Phrygia Bölgesi’nin doğusundaki son şehri olduğu da anlaşılmaktadır5. 

Bu bilgiler ışığında, Orta Anadolu’nun güney kesiminde yer alan Lykaonia’nın 

batısında Phrygia Bölgesi yer almaktaydı. O zaman anılan ismiyle Ikonion, Phrygia ve 
                                                           
2 Karauğuz 2013, 46.  
3 del Monte – Tischler 1978, 137, 138.  
4 Dana, günümüzde Niğde ili Bor ilçesine bağlı Kemerhisar’dır. 
5 Zoroğlu 1984, 137. 
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Lykaonia Bölgeleri arasında kalmaktaydı (Harita 2). Orta Anadolu’da, Phrygia Bölgesi’nden 

doğuya doğru ise Lykaonia, Kappadokia ve Kilikia Bölgeleri birbirini izleyen bölgeler 

şeklinde sıralanmaktaydı6. 

Antik yazarlardan bir diğeri olan Strabon (Strab. XII. 1, 1), Lykaonia Bölgesi’nin 

komşu bölgelerinden bahsederek; batısında Phrygia, doğusunda Kappadokia, kuzeyinde 

Galatia, güneyinde ise Toroslar’ın bulunduğunu söylemektedir. Bu ifadeler doğrultusunda 

bölgeyi, ilk defa Strabon sınırlandırmıştır diyebiliriz. 

Lykaonia Platosu hakkında da bilgi veren7 Strabon (Strab. XII. 6, 1), büyüğü Koralis, 

küçüğü de Trogitis olmak üzere iki gölden ve iyi iskan edilmiş, zengin topraklara sahip olan 

Ikonion kentinin varlığından da söz etmektedir.   

Strabon (Strab. XII. 6, 1), bölgenin doğu sınırı ile ilgili de şu bilgilere yer vermektedir: 

“…Bölge, Kappadokia ile Lykaonia’yı Kilikia Trakheia’dan ayıran yerde olup, 

bölgeye hakim bir durumda uzanmaktadır. Lykaonialılarla Kappadokialılar arasındaki sınır, 

Lykaonialılara ait Koropassos Köyü ile Kappadokialılara ait Garsaura kenti arasındadır. Bu 

iki kale arasındaki uzaklık yüz yirmi stadion kadardır.” 

Strabon’un bu anlatımından, Lykaonia-Kappadokia sınırının Lykaonialılara ait 

Koropassos Köyü ile Kappadokialılara ait Garsaura (Aksaray) kenti arasında olduğu açıkça 

anlaşılmaktadır (Harita 2, 3). Ayrıca Strabon (Strab. XII. 6, 2), “Torosların yakınındaki 

Isaurike de Lykaonia’ya dahildir.” diyerek, Isauria’yı Lykaonia içinde göstermiş ve Eski 

Isaura (Isaura Vetus) ile Yeni Isaura (Isaura Nova) olmak üzere iki ayrı kentten söz etmiştir. 

Plinius (Plin. V. 95) ise Tetrarkhia ex Lykaonia’dan (Lykaonia Prensliği) söz ederken, 

Ikonion başta olmak üzere, Toroslar’daki Thebase ve Galatia-Kappadokia sınırındaki 

Hyde’yi8 de içine alan 14 şehirden bahsetmektedir (Harita 3).  

Sözü edilen antik yazarların verdikleri bilgiler, bölge hakkındaki en detaylı 

incelemenin şehir sayısını da belirtmesi açısından Plinius tarafından yapıldığını 

göstermektedir. Plinius’un tanımladığı eyalet sistemi (Tetrarkhia ex Lykaonia) kapsamında, 

İÖ l. ve 2. yüzyıllarda Galatia ve Lykaonia eyalet olarak kabul edilmiştir. Bizans Dönemi’nde 

ise Galatia, Bukellarion Thema’nın, Lykaonia ise Anatolikon Thema’nın bir parçasıdır9. 

Hierocles, Galatia ve Lykaonia Bölgeleri’ndeki şehir listelerini verirken, bu bölgeleri Galatia 

                                                           
6 Bahar 1995, 233, 234. 
7 Strabon, bölgenin soğuk, ağaçsız ve az su bulunan bir yer olduğunu ve buna rağmen, yünü sert olan koyunlar 
yetiştirilip sadece bu sayede bazılarının büyük gelirler elde ettiğini belirtmektedir.  
8 Hyde, Gölören-Karapınar’ın kuzeydoğusunda yer almaktadır.  
9 Özlü 1994, 2. Ramsay, son Bizans Dönemi’nde, Lykaonia’nın tamamiyle Anatolikon Thema’nın dahilinde 
olduğunu belirtmektedir. Bkz. Ramsay 1960, 366. 
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Salutaris, Galatia Salutaria ve Lykaonia olmak üzere üçe ayırmıştır10. İS 7. yüzyılda, thema 

düzeninin kurulmasının ardından, bu eyalet sınırlarının siyasi önemi kaybolmuştur. Ancak, 

Kilise Eyaletleri olarak Bizans Dönemi boyunca, hatta daha sonra da kalmaya devam etmiştir. 

Bu üç eyaletin sınırları, kuzeyde Patnos Dağları’na, güneyde Toroslar’a, batıda Sakarya 

Nehri’nden başlayarak, aşağıda Beyşehir Gölü’ne (Pusguse Limne), doğuda Kızılırmak’ın 

(Halys) ilerisinden aşağıda Tuz Gölü’ne (Tatta Limne) ve Lykaonia’nın doğusuna kadar 

uzanmaktaydı11. 

Lykaonia Bölgesi’nin en detaylı tanımı, antik yazarların ardından, 20. yüzyılda Belke 

ve Restle tarafından yapılmıştır. Lykaonia-Kappadokia sınırı, Tuz Gölü’nün (Tatta Limne) 

güney kıyısında yer alan sınır şehri Aksaray’dan (Garsaura) güneye doğru uzanmakta ve 

Arısama Dağı’nı aştıktan sonra, Karacadağ’ı geçerek Akgöl’e ulaşmaktadır. Akgöl’ün 

güneyinde bulunan Divle Ovası’nın (Üçharman) bu sınırı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Daha 

doğuda bulunan Kilikia-Kappadokia sınırı gibi, Lykaonia-Isauria güney sınırı da Toros 

Dağları’nı ve Göksu’yu (Kalykadnos) izlemektedir. Lykaonia’nın Pamphylia ve Pisidia ile 

olan batı sınırı, Geyik Dağları’nı ve Küpe Dağı’nı izleyip, Lykaonia’nın sınır şehirleri Vasada 

ve Amblada’yı geçerek, Beyşehir Gölü’nün güney kıyısına kadar uzanmaktadır12.  

Batıda, Pisidia Bölgesi’nin doğu sınırı olan Beyşehir Gölü’nün doğusundan 

başlayarak, kuzeyde Galatia Bölgesi’nin güney sınırında Yunuslar (Pappa Tiberiopolis), Ilgın 

(Tyraion) ve Ladik (Laodikeia Katakekaumene) yer almaktaydı.  

Pisidia ile Lykaonia’nın sınırı, Beyşehir Gölü’nün kıyısında yer alan Kuşluca Köyü ile 

Eflatunpınar’ın kuzeyi arasında uzanmaktaydı. Bugünkü Beyşehir-Konya karayolu üzerindeki 

Sarıköy civarında bulunan mil taşları, Lykaonia şehirlerinden Mistheia’nın (Beyşehir) 

arazisini Beyşehir Gölü’nün kuzeyinde bulunan devlet arazilerinden ayırmaktaydı13. Beyşehir 

Gölü’nün kuzey sınırı sürekli değiştiği için, Pisidia ve Phrygia Bölgeleri’nin şehirleri 

yardımıyla batı sınırı kuzey kısmının sınır çizgileri belirlenebilmektedir14. Lykaonia veya 

Galatia tarafında; Çeşmelisebil (Gulanma), Turgut (Klaneos), Hisarköy (Amorion), Alikel 

(Orkistos), Kaymaz (Trokna) ve Sarıcalar (Lulipolis); Pisidia ve Phrygia tarafında ise Ilgın 

(Tyraion), Akşehir (Philomelion), Bolvadin (Polybotos), İscehisar (Dokimeion), Çifteler 

(Kabarkion) ve Karahüyük (Midaion) yer almaktaydı15. 

                                                           
10 Özlü 1994, 2; Baldıran – Pehlivan 2015, 909. 
11 Belke – Restle 1984, 39. 
12 Belke – Restle 1984, 39-42. 
13 Özlü 1994, 4. 
14 Baldıran – Pehlivan 2015, 909. 
15 Özlü 1994, 4. 
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Özetle bölge lokalizasyonuna bakıldığında, en geniş konuma göre, Beyşehir Gölü’nün 

doğu kıyısı sınır olmak üzere, güneye doğru Beyşehir’e, Beyşehir’den Akkise’ye 

(Gorgoreme) ve oradan yine güneydoğuya doğru Suğla Gölü’nün kuzey kıyısı sınır olmak 

üzere Sedasa’ya ulaşılmaktadır16. Güneyde zaman zaman Lykaonia sınırlarına dahil edilen 

Isauria’dan, güneydoğuda Dülgerler’e (Artanada) ve buradan Göksu Nehri sınır olmak üzere, 

doğuya doğru gidilerek Karaman’a (Laranda) bir yay çizilmektedir. Doğuda, Karaman’dan 

başlayarak kuzeye doğru Karadağ-Barata’ya ulaşılmaktadır. Barata’dan kuzeydoğuya doğru 

Karapınar Kesmez Köyü’nden (Thebase) Gölören’e, Gülören’den kuzeydoğuya doğru Gene 

Köyü’ne (Kanna) varılmaktadır. Gene Köyü’nden Tuz Gölü’nün batı kıyısı sınır olmak üzere, 

Perta’ya ve kuzeye doğru Verinopolis’e ulaşılmaktadır. Kuzey sınırı ise Verinopolis’ten 

batıya doğru Yağlıbayat (Savatra) ve Ladik’e uzanarak, Ladik’ten güneybatıya doğru 

Beyşehir’e bağlanmaktadır17 (Harita 4). 

Günümüzde olduğu gibi antik dönemde de sınırları oldukça geniş olan Lykaonia 

Bölgesi’nin genel hatlarıyla sınırlarını çizecek olursak doğuda Kappadokia, kuzeyde Galatia 

ve Phrygia, batı kesimde Pisidia ve Phrygia Paroreios Bölgeleri yer almaktadır. Güneyde 

Isauria ve Kilikia Trakheia18 (Dağlık Kilikia Bölgesi), kuzeydoğuda ise Tuz Gölü19 bölgenin 

doğal sınırını oluşturmaktadır (Harita 5, 6). 

 

3. Lykaonia Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyası 

Büyük İskender’in İÖ 334 yılında güçlü bir donanmayla Çanakkale Boğazı’nı 

(Hellespontos) geçerek Anadolu’ya girmesiyle Pers Seferi başlamıştır. Tarafların Biga 

Çayı’nda (Granikos) karşılaşması, Pers ordusunun mağlubiyeti ile sonlanmıştır. Batı 

Anadolu’dan sonra güneye yönelerek Lykia ve Pamphylia Bölgeleri’ne ulaşan ve kentleri 

alarak ilerleyen İskender ve ordusu buradan Phrygia’ya yönelmiştir20. İÖ 333 yılında, Gülek 

Boğazı üzerinden Çukurova’ya ulaşan İskender, İssos’ta III. Darius komutasındaki büyük 

Pers ordusunu yenilgiye uğratmıştır. Bu savaştan sonra İskender, kral muhafızlarından 

Nikanoros’un oğlu Balakros’u, Pisidia sınırları içinde yer alan Isaura ve Laranda kentlerini 

kontrol altına alması için Kilikia satraplığına getirmiştir. Ancak Balakros, İÖ 324’te 

Lykaonia’yı da içine alan bölgedeki faaliyetleri sırasında Isaurialılar tarafından 

                                                           
16 Özkan 1990, 583.   
17 Belke–Restle 1984, 101; Özlü 1994, 5, 6.  
18 Ramsay 1967, 229. 
19 Garstang 1910, 40; Levick 1967, 10. 
20 Özsait 1980, 125-128.  
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öldürülmüştür21. Balakros’un ölümünün ardından bölgedeki otoriteyi sağlamak için Büyük 

İskender’in generallerinden Perdikkas görevlendirilmiştir22.  

Büyük İskender’in İÖ 323’teki ölümü ile birlikte Perdikkas’a Asya’nın hakimiyeti ve 

yönetimi verilmiştir. Bu yönetim, İskender’in ölümü ile toprakları paylaşan diğer halefler 

üzerinde kıskançlığa yol açmış ve Perdikkas İÖ 321 yılında öldürülmüştür. İÖ 281 yılında 

gerçekleşen Kurupedion Savaşı’nda, Lysimakhos’un ölümü ile büyük bir güç haline gelen 

Seleukoslar’ın bölgedeki hakimiyeti İÖ 188 yılına kadar sürmüştür.  

Büyük İskender tarafından Pers devletinin yıkılmasına kadar Kappadokia ile aynı 

satrabın idaresi altında kalmış olan Lykaonia, daha sonra Seleukos Krallığı’na bağlanmıştır. 

İÖ 190 yılında, Anadolu’ya gelerek Bergamalılar ile işbirliği yapan Romalılar, Seleukos Kralı 

III. Antiokhos’u yenilgiye uğratmıştır. Bunun sonucunda İÖ 188 yılında, taraflar arasında 

yapılan Apameia Barış Antlaşması ile Romalılar, Lykaonia ve çevresini müttefikleri 

Bergamalı Kralı II. Eumenes’e vermiştir23. İÖ 160 yılı dolaylarında, Bergama’nın Amblada 

(Asartepe) üzerindeki etkisi görülmektedir24. Elde edilen toprakları müttefikleri arasında 

paylaştırarak bölgeden toprak talep etmeyen Romalılar, uyguladıkları dış politikada 

müttefikleri ile hareket ederek yerel güçlerin tepkisini çekmemeyi amaçlamışlardır25. İÖ 133 

yılında ölen Bergama Kralı III. Attalos vasiyet yoluyla topraklarını Roma’ya bırakmıştır. 

Romalılar ise bu topraklar üzerinde, İÖ 129 yılında  “Provincia Asia” eyaletini kurmuşlardır26. 

Bu eyalete ait topraklar, Batı Anadolu’dan Orta Anadolu’da Konya’ya kadar uzanmaktadır. 

Lykaonia, Kybistra (Konya-Ereğli) ve Derbe, Aristonikos İsyanı’nın bastırılma sürecinde 

Roma’nın yanında yer alan ve bu isyan sırasında ölen Kappadokia Kralı V. Ariarathes’in 

çocuklarına verilmiş olmalıdır27.  

Lykaonia, Pontos Kralı VI. Mithridates (Büyük Mithridates) zamanında Kappadokia 

yönetiminde kalmıştır. İÖ 1. yüzyıl ortalarında Lykaonia, batıda Laodikeia’ya kadar Kilikia 

Krallığı’na ait bir temsilcinin idaresi altında yer almaktadır. Strabon (Strab. XII. 6, 3), Derbe 

ve Laranda’nın Tiran Antipatros Derbetes’e ait olduğunu ve Derbe’nin Antipatros’un krali 

ikametgahı olduğunu belirtmektedir. İÖ 39’da, Ikonion ve çevresi Kappadokialı Polemon’un 

hakimiyetindedir28. Strabon’un (Strab. XII. 6, 1) aktardığına göre, Polemon’un sahip olduğu 

bölge, Kappadokia ile Lykaonia’yı, Kilikia Trakheia’dan ayıran yerde olup bölgeye hakim bir 
                                                           
21 Bahar 2015, 286; Doğanay 2009, 35.  
22 Özsait 1985, 19-25.  
23 Magie 1950, 19; Özsait 1985, 65.  
24 Magie 1950, 25. 
25 Bahar 2015, 287, 288.  
26 Sevin 2007, 164 vd.  
27 Bahar 2015, 288. 
28 Bahar 2015, 288.  
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noktada uzanmaktadır. İÖ 36 yılında Marcus Antonius, Polemon’un hakimiyetindeki bu 

toprakları, öncesinde Galatia Kralı olarak atadığı Amyntas’a vermiştir. Lykaonia ve 

Pamphylia’nın Side’yi de içine alan bir kısmı, Galatia Krallığı’na katılmış ve krallığın 

sınırları güneyde Akdeniz’e kadar ulaşmıştır29. Amyntas, taraf değiştirerek Antonius ile 

Octavianus arasındaki mücadelede Octavianus’un yanında olmayı tercih etmiştir. Roma 

tarihinde önemli bir dönüm noktası olan ve İÖ 31 yılında gerçekleşen Actium Savaşı’nda 

Antonius’un yenilgiye uğratılmasıyla söz konusu topraklar Amyntas’ın egemenliğinde 

kalmaya devam etmiştir. Strabon (Strab. XII. 6, 3), Amyntas’ın Antipatros’un krali 

ikametgahı olarak belirttiği Derbe’yi ve Isaura’yı da toprakları içine kattığını ve Antipatros’u 

öldürdüğünü belirtmiştir. Strabon’un (Strab. XII. 6, 5) aktarımına göre Amyntas, zapt 

edilemez denilen Homonadların ülkesine girip Homonadların tiranını öldürmüş, kendisinin 

ölümü ise Homonad tiranının eşi ve Homonadlar tarafından olmuştur. Amyntas’ın ölümü ile 

birlikte Galatia Bölgesi, İmparator Augustus tarafından Roma Devleti’nin eyaleti haline 

getirilmiştir30. İÖ 25 yılında kurulmuş olan bu eyalet, Galatia Bölgesi’nin yanı sıra Phrygia 

Paroreios, Lykaonia, Pisidia, Isauria, Kilikia Trakheia ve Pamphylia’nın bir bölümünü de 

içine almaktadır. Phrygia Paroreios, Lykaonia ve Pisidia, Galatia’dan Pamphylia’ya kadar 

oldukça geniş bir sahayı kapsayan bu eyaletin daima sınırları içinde kalmıştır31. İÖ 9 yılı 

dolaylarında, Augustus tarafından Isaurialı korsanlara karşı bölge güvenliğinin sağlanması 

için Lystra32 kolonisi kurulmuştur33.  

Galatia Eyaleti’nin güneyindeki kentleşme, Augustus’tan sonra gelen imparatorların 

zamanında gerçekleşmiştir. Lykaonia Bölgesi’nde, Via Sebaste üzerinde yer alan Pappa, 

(Yunuslar Köyü) İmparator Tiberius (İS 14-37) zamanında kent yapıldıktan sonra 

Tiberiopolis adını almıştır. Claudius (İS 41-54) zamanında ise günümüzdeki Mut’ta kurulan 

kente Claudiopolis adı verilmiştir34.  

İmparator Vespasianus (İS 69-79) zamanında, Kappadokia ve Galatia’nın tarafınca 

birleştirildiği ve Lykaonia’nın da bu eyalete dahil edildiği bilinmektedir35. Bölgenin Galatia 

Eyaleti’ne bağlılığı Hadrianus (İS 117-138) zamanında da devam etmektedir. Antoninus Pius 

                                                           
29 Kaya 2005a, 147. 
30 Özsait 1985, 84-96. 
31 Kaya 2005a, 228, 229.   
32 Lystra’nın bugünkü Hatunsaray olduğu 1860 yılında, Sterrett’in Zoldera denilen yerde tespit ettiği bir yazıt ile 
kesinleşmiştir: “Divum Aug(ustum) Col(onia) Iul(ia) Felix Gemina Lustra consecravit d(ecreto) d(ecurionum).” 
Yazıtın çevirisi şöyledir: “Mutlu Julia kolonisi onbaşının emriyle kutsal Augustus’a bir çift kurban ithaf ettiler.” 
Bkz. Sterrett 1888a, 142, No. 242; Ramsay 1960, 367.  
33 Bahar 2015, 289. 
34 Kaya 2005a, 229. Claudikonium, Claudiolaodikeia, Claudioseleukeia ve Claudioderbe, Claudius zamanında 
kurulan diğer kentlerdir. Bkz. Kaya 2005a, 230. 
35 Ramsay 1960, 372.  
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(İS 138-161) egemenliğindeyken ise eyaletin güney sınırları ayrılmış ve Isaurialılar ile 

Kilikialılar birleştirilmiştir36. Kilikia, Isauria ve Lykaonia’nın güney kısmının birleşmesiyle 

oluşan üç parçalı eyalet de bu dönemde meydana getirilmiş olmalıdır. Bu eyalet, “Tres 

Eparkhia” yani “Üç Eyalet” olarak anılmış olup, olasılıkla varlığını Diocletianus zamanına 

kadar korumuştur37. Lykaonia, Pisidia ve Isauria eyaletleri arasında paylaştırıldığı için 

Diocletianus’un eyalet paylaşımında Lykaonia adına rastlanılmamaktadır38.  

Roma İmparatorluğu’nda, İS 3. yüzyılın ortalarından itibaren gerçekleşen Goth ve 

kendilerini Pers Krallığı’nın varisi olarak gören Sasani istilalarından dolayı huzur ve barış 

ortamı bozulmuştur39. İS 259/260 yılı dolaylarında, I. Şapur önderliğinde Valerianus (İS 

252/253-260) ve ordusunun bozguna uğratılmasının ardından neredeyse bütün Kilikia sahili 

işgal edilmiş, yanı sıra Birtha (Barata/Madenşehir)40, Laranda ve Ikonium da ele 

geçirilmiştir41.  

İmparatorluk Diocletianus’un (İS 284-305) yönetiminde iken eyaletlerde bazı 

değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede Karadağ’a kadar uzanan alanlar, eyalet haline getirilen 

Pisidia Bölgesi’ne dahil edilmiştir. İmparator I. Theodosius (İS 379-395) zamanında ise 

eyaletlerde yapılan değişiklikler ile Lykaonia, Isauria ve Pisidia’nın bölge sınırları Trogitis 

(Suğla) Gölü’nün yakınlarında birleştirilmiştir42. 

Lykaonia Bölgesi’nin ayrı bir bölge olarak görülmesi İS 371-372 senelerine 

rastlamaktadır. Bölgenin bu tarihten önce Pisidia ile Isauria arasında paylaşıldığı 

görülmektedir43. İS 395 yılında, Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı Roma olarak 

ayrılmasının sonucunda, Lykaonia Bölgesi de Doğu Roma (Bizans) sınırları içinde yer 

almıştır.  

İS 474-491 yılları arasında Bizans yönetiminde söz sahibi, sonrasında Zenon adını 

alacak olan Isaurialı Traskalisseus’tur. Zenon’la birlikte başka Isaurialılarında üst kademelere 

yükselmesi, ordu ve yönetim içerisinde Isaurialı sayısının artmış olması diğer kesimlerin 

tepkisine yol açmıştır. Zenon, Balkanlar’dan gelen Goth tehlikesini ortadan kaldırmış, İS 491 

yılında ise tahttan indirilmiştir. Zenon’un ardından imparatorluğun başına I. Anastasios’un 

gelmesi, Isaurialıların egemenliğinin son bulduğunu göstermektedir44.  

                                                           
36 Bahar 2015, 290. 
37 Broughton 1959, 597, 598; Kaya 2005b, 21, 22.  
38 Ramsay 1902/1903, 264; Bahar 2015; 290; Özlü 1994, 70.  
39 Özsait 1985, 101. 
40 Ramsay 1960, 372, 373.  
41 Bilgiç 2012, 29, 30. 
42 Hall 1968, 60 vd.  
43 Ramsay 1960, 366.  
44 Ostrogorsky 2011, 56 vd.; Bahar 2015, 291. 
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İS 7. yüzyılda, Anadolu arazisinin askeri bölgelere yani “thema”lara ayrılmasıyla 

Bizans İmparatorluğu’nun eyalet idaresinde yeni bir sistemin temelleri atılmıştır. Thema 

sistemi, askeri birliklerin Anadolu’daki bölgelere yerleştirilmesi ile oluşturulmuş olup, 

İmparator Herakleios Dönemi’nde (İS 610-641) dört thema kurulmuştur45. Konya, bu dört 

themadan “Anatolikon Thema” içerisinde yer almıştır46. Bu süreçte, Anadolu’da yüzyıllarca 

süren Bizans-İran mücadeleleri her iki devleti yıpratmış, Arapların ise önünü açmıştır47.  

İS 7. yüzyıldan sonra, Anadolu’ya Arap akınları başlamıştır. 1097 yılında Konya, 

Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmıştır48.  

 

4. Araştırma Tarihi 

Isauria Bölgesi’ni gezen ilk araştırmacılardan İngiliz gezgin Hamilton49, 1837 yılının 

12 Ağustos günü bugünkü Zengibar Kalesi’nin Isaura kenti olduğunu tespit etmiştir. 

Hamilton, kalıntılar arasında bir süre dolaştıktan sonra, Isaura’da olduğunu garanti eden bir 

yazıt keşfetmekten dolayı duyduğu memnuniyeti de belirtmektedir50. Jeolog olan 19. yüzyıl 

araştırmacısı Hamilton’un Suğla Gölü’nde de incelemelerde bulunduğu bilinmektedir. Fransız 

gezgin Ch. Texier, ilki 1833 ve ikincisi 1843 yılında olmak üzere, Anadolu’da yıllarca süren 

seyahat ve incelemeleri sırasında, yurdumuzun çok büyük bir kısmını gezerek araştırmalar 

yapmıştır. Bu seyahatleri sırasında, Lykaonia Bölgesi’ni de gezen Ch. Texier, bölgenin 

kentlerinden genel olarak bahsetmiştir. Ch. Texier’in Beyşehir Gölü’nden Eski Trogitis, 

Seydişehir’de yer alan Suğla Gölü’nden ise Karalitis olarak söz etmesi51, Beyşehir ile 

Seydişehir Gölleri’nin adlarını karıştırdığını göstermektedir. 1890’lı yıllarda Ramsay, 

Anadolu gezisinde, Lykaonia Bölgesi’nde de dolaşmış ve Seydişehir’de araştırmalar 

yapmıştır. Ramsay, Seydişehir’in  Kavak, Kızılca ve Yenice Köyleri’nin orta noktasında, tepelik 

bir alanda yer alan Amblada (Asartepe) antik kentinin, Eğirdir Gölü’nün doğusu ve günümüz 

Isparta ili Gelendost ilçesi yakınlarında olması gerektiğini belirtmiştir52. Ayrıca Ramsay, antik 

yollar ve antik kentlerin birbirleri ile olan uzaklıkları ile yazıtlara ve kilise listelerine 

                                                           
45 Ostrogorsky 2011, 89-91. 
46 Bahar 2015, 292. 
47 Ostrogorsky 2011, 103. 
48 Doğanay 2009, 40.  
49 Hamilton 1842, 328. 
50 Hamilton 1842, 331. 
51 Texier 2002, 299. 
52 Ramsay, Ptolemaios ve Strabon’un Amblada’yı Pisidia Bölgesi’nde göstermelerine ve Strabon’un, 
Amblada’nın şarabıyla meşhur olduğunu söylemesine dayanarak, Eğirdir Gölü civarının üzümleriyle meşhurken, 
Beyşehir Gölü’nün doğusunda üzümün az olmasından yola çıkarak, Amblada’yı Gelendost’tan çok uzak 
olmayan bir noktaya koymanın doğru olacağını belirtmiştir. Bkz. Ramsay 1960, 369. 
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dayanarak piskoposluk listesinde yer alan kentlerden de söz etmiştir53. Bölgede kapsamlı 

araştırmalar yapan Jüthner ve ekibi, 1903 yılında söz konusu çalışmaların ön raporlarını 

yayımlamıştır54. Jüthner ve ekibi tarafından, Amblada antik kentinin yeri, günümüzde Hisarlık 

olarak bilinen Asardağ’da tespit edilmiştir. 1924 yılının Haziran ayında Buckler, Calder ve 

Cox’un Ikonium, Lykaonia ve Isauria’daki eserlerle ilgili çalışmalar yaptığı bilinmektedir55. 

Calder ve Cox tarafından, on günlük bir seyahatte ziyaret edilen yerler bir harita üzerinde 

gösterilmiştir56.  

Bölgedeki ilk kapsamlı çalışma, 1930’lu yıllarda H. Swoboda, J. Keil ve F. Knoll 

tarafından yapılmıştır. Amblada ve Vasada antik kentleri, 1935 yılında, J. Keil tarafından 

lokalize edilmeye çalışılmıştır. 1945 yılında, Üçer ve Koman tarafından “Konya İli Köy ve 

Yer Adları Üzerinde Bir Deneme” adlı bir çalışma yayımlamıştır57. E. Chaput’un, 1947 

yılında yayımlanan “Türkiye’de Jeolojik ve Jeomorfojenik Tetkik Seyahatları” adlı eserinde, 

“Konya Bölgesi” başlığı altında bölgeden bahsedilmektedir58. J. Mellaart’ın 1954 yılı ve 

sonrasındaki Beyşehir ve Suğla Gölleri arasındaki çalışmaları, Prehistorik Çağlar’dan itibaren 

geniş bir dönemi kapsamaktadır59. 1958 yılında ise J. Mellaart, D. French ve A. Hall’den 

oluşan bir grup İngiliz arkeolog tarafından önemli bir Neolitik yerleşim olan Çatalhöyük 

keşfedilmiştir. 1960’lı yıllarda Hall, Seydişehir’de Suğla Gölü yakınındaki Arvana 

(Çatmakaya) Köyü’nde, Bostandere olarak bilinen Vasada ve Amblada antik yerleşimleri 

civarında yer alan Kızılca ve Yenice Köyleri’nde incelemelerde bulunmuştur60. 1963 yılında 

Colombia Üniversitesi öğretim üyelerinden Solecki ve ekibi, bölgede araştırma yaparken 

Suğla Gölü’nün kuzeybatısında ve Seydişehir ilçesinin 11 km güneydoğusunda yer alan 

Suberde (Görüklük Tepe) yerleşmesini keşfetmişlerdir. Solecki ve Farrand tarafından, 

Beyşehir ve Suğla Gölleri çevresinde yapılan yüzey araştırmaları ile bölgede başka prehistorik 

yerleşmelerin de keşfedildiği bilinmektedir. Suğla Gölü’nün batısındaki “Dolmuştokadı” adı 

verilen bir tepenin içinde yer alan Kürt İni Mağarası’nda ise Paleolitik Dönem’e ait insan ve 

bazı hayvan kemikleri ortaya çıkarılmıştır61. Solecki ve ekibi tarafından 1963 yılında 

keşfedilen Suberde (Görüklük Tepe) yerleşmesinde, Bordaz tarafından 1964 ve 1965 yılları 

                                                           
53 Çimen 2011, 23, 24.  
54 Jüthner vd. 1903, 44-52. 
55 Buckler vd. 1924, 24.  
56 Buckler vd. 1924, 50, Fig. 15.  
57 Üçer – Koman 1945, 1-68.   
58 Chaput 1947, 84-101. 
59 Mellaart 1954, 175-240. 
60 Çimen 2011, 24.  
61 Solecki 1965, 129-140. 
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arasında62, 1974 yılında ise Bordaz çifti tarafından Beyşehir ilçesinin kuzeybatısında yer alan 

Erbaba Höyüğü’nde kazı yapılmıştır63. Bölgede Levick tarafından 1967 yılında yapılan 

araştırmalarda, Toroslar’ın savaşçı ve barbar kavmi olan Homonadlar’dan ve Seydişehir’in 

antik kentlerinden söz edilmiştir. 

1970 yılında, Konya Arkeoloji Müze Müdürü Gürbüz Alp başkanlığında Seydişehir 

ilçesinde yer alan Vasada antik kentindeki tiyatroda kazı yapılmıştır. Böylece basamakların ve 

parados duvarının bir kısmı ve skenenin çevresi ortaya çıkarılmıştır64. 1980’li yıllarda Galatia 

ve Lykaonia Bölgeleri’nde araştırma yapan Belke ve Restle, Seydişehir’i ve Seydişehir’in 

antik yerleşim merkezlerini enlem ve boylamlarıyla incelemişlerdir. Mehmet Özsait, 

aralıklarla sürdürdüğü yüzey araştırmalarında, 1982-1985 yılları arasında, antik dönemde 

Pisidia Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Burdur ve çevresinde prehistorik araştırmalar 

yaparak bu döneme ait yerleşim alanlarını incelemiştir. 1991 yılında Hasan Bahar, “Isauria 

Bölgesi Tarihi” adlı doktora tezinde Suğla Gölü Havzası’ndan ve Suberde Höyük’ten 

bahsetmiştir65. 1990 yılında Mustafa Yılmaz, “Bozkır ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası” adlı 

çalışmasında, Seydişehir’in köylerinden de bahsetmektedir. Seydişehir’in boksit yataklarını 

ve bölgenin jeomorfolojisini inceleyen Uysal, 1992 yılında bölgede araştırma yapmıştır. 1994 

yılında İshak Özlü, Lykaonia Bölgesi’nin tarihi coğrafyasını araştırırken Seydişehir’in antik 

kentleri ve önemli yerleşim merkezlerine de değinmiştir66.  

2000 yılında Asuman Baldıran ve Bilal Söğüt, “Lykaonia Bölgesinde Kybele Kültü”67 

çalışmalarını Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde sürdürmüştür. 2001 yılında Mehmet Kurt, 

“Eski Çağda Göksu (Kalykadnos) Havzası” adlı çalışmasında Seydişehir’in oluşum 

dönemlerinden bahsetmektedir. Konya Arkeoloji Müzesi tarafından Enver Akgün 

başkanlığında, Seydişehir’in Gökhüyük Köyü’nde kurtarma kazısı yapılmıştır. Bölgede son 

yıllarda, Hasan Bahar ve Thomas Drew Bear’ın epigrafik araştırmaları devam etmektedir. 

2004 yılında yayımlanan “Lykaonia Bölgesi Kaya Mezarları (Küçük Muhsine)” adlı çalışma 

ile 21 adet kaya mezarı toplu olarak ele alınarak değerlendirilmiştir68.  

                                                           
62 Bordaz 1965, 30-32; 1966, 32-33.  
63 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bordaz – Bordaz 1976, 39-44.   
64 Alp 1976, 537, Lev. 324 a, b. Söz konusu tiyatro kalıntılarına 1969 yılında, günümüzde mahalle, o dönemde 
kasaba olan Bostandere’ye su getirmek amacıyla suyolu açılırken rastlanmıştır. 1969 yılından itibaren herhangi 
bir çalışma yapılmayan bu alanda 2010 yılında, Konya Arkeoloji Müzesi tarafından başlayan çalışmalar 2011 
yılında da devam etmiştir.  
65 Bahar 1991, 3-7. 
66 Çimen 2011, 25. 
67 Baldıran – Söğüt 2002, 45-70. 
68 Karauğuz vd. 2004, 7-26.  
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Bölgedeki arkeolojik eserlerin tespiti için yapılan en geniş ve kapsamlı yüzey 

araştırmaları, 2005 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Prof. Dr. Asuman 

Baldıran tarafından gerçekleştirilmektedir. Prof. Dr. Asuman Baldıran ve ekibi 2005-2006 

yıllarında Taşkent’te69, 2007 yılında Taşkent ilçesi ve civarında70, 2008-2010 yılları arasında 

ise Taşkent ve Seydişehir’de yüzey araştırmaları yapmıştır. Baldıran ve ekibi, 2012-2013 

yıllarında Seydişehir’de, 2014 yılında ise Bozkır ilçesi ve çevresinde yüzey araştırmalarına 

devam etmiştir. Bu araştırmalar ile bölge hakkında önemli bulgulara ulaşmamız sağlanmıştır. 

 

5. Antik Çağda Mezar Stelleri ve Mezar Stellerinin Gelişimi 

Sözlük anlamı olarak stel, dikilmiş yekpare bir taştan ibaret öğe olarak 

adlandırılmaktadır. Sadece, dik duran dörtgen işaret anlamına da gelmektedir71. Steller, mezar 

toprağı üzerinde dikili olarak konumlandırıldıkları için bu şekilde tanımlanmışlardır. Antik 

Dönem’den itibaren ölen kişilerin anısına bir mezar anıtı ya da mezar steli yapma geleneği 

süregelmiştir. Bu geleneğin bilinen en erken örneklerine Miken Çağı tholos mezarlarında 

rastlanmaktadır72. Geometrik Dönem’den itibaren anıtsal boyutta pişmiş toprak amphoralar 

gibi büyük boyutlu eserlerin; Arkaik Dönem sonrasında ise kabartmalı mezar stellerinin 

mezar anıtı olarak kullanıldığı görülmektedir73. Bu steller üzerinde yer alan betimlemelerin 

plastik sanat içerisinde değerlendirilmeye başlaması ise Paros Steli’ne işlenen erkek figürü ile 

mümkün olmuştur74.  

Mezar stelleri, günümüzdeki mezar taşlarının en eski halleridir. Steller, mermer veya 

taş bloğun dikdörtgen küp biçiminde kesilmesi ve ardından bloğun yüzlerinin perdahlanması 

ile elde edilirlerdi. Üzerlerine çeşitli betimlemeler yapılıp ait olduğu toplumun diliyle de 

yazıtı yazıldıktan sonra, mezar stelleri sahibinin ölümsüzlüğünü simgelerdi75. Üzerlerinde yer 

alan yazıtlara göre adlandırılan stellerden76, çalışma konumuzu oluşturan mezar stelleri ve 

üzerindeki yazıtlar, epigrafik açıdan en geniş alanı kapsamaktadır. Yazıtlar içerik bakımından 

çok zengin olmamakla birlikte77, ait olduğu dönem ve coğrafya ile ölen kişinin sosyo-

ekonomik yapısı hakkında önemli bilgiler sunması açısından önem taşımaktadır78. 

                                                           
69 Baldıran 2008a, 27-42. 
70 Baldıran 2009, 313-332. 
71 Johansen 1951, 68, dn. 1. 
72 Kurtz – Boardman 1971, 179 vd.; Aslan 2016, 3. 
73 Kurtz – Boardman 1971, 51, 108, Fig. 4, 20. 
74 Aslan 2016, 3. 
75 Aslan 2016, 3. 
76 Steller, üzerlerindeki yazıtlara göre 11 gruba ayrılabilmektedir: Mezar, yasa, onurlandırma, adak, katalog-liste, 
yapı, mil taşları, spor müsabakaları, sınır, büyü-lanetleme ve mektup. Ayrıntılı bilgi için bkz. Malay 1987, 18-25. 
77 Erken döneme ait mezar stellerinde yer alan yazıtlar, sadece ölen kişinin isminden ibaretken, ölen kişinin 
adının yanı sıra baba adı (patronymikon) ve bağlı olduğu demosu (demotikon) ya da şehri gösteren (ethnikon) bir 



16 
 

Günümüzde olduğu gibi antik dönemde de yaygın bir kullanıma sahip olan mezar 

stellerinin kökeni ve gelişimi erken dönemlere kadar gitmektedir79. Antik çağlarda mezar 

yerinin hatırlanması ve ziyaret edilmesi önemli olduğu için mezar yerinin işaretlenmesi de 

aynı derecede önem taşımaktaydı. Mezarların işaretlenmesinde uygulanan en klasik yöntem, 

defin işleminden sonra toprak, çakıl taşı veya daha küçük taşlarla küçük bir tümülüs 

oluşturacak biçimde mezarın örtülmesiydi80. Bu yöntemle yetinilmemiş olacak ki Attika’da, 

Protogeometrik ve Geometrik Dönemler’de, mezarlar toprak yığınıyla kapatıldıktan sonra, 

bezemeli büyük bir kapla ya da üzerlerinde herhangi bir figür yer almayan taş levhalarla 

işaretlenmiştir. Bu taş levhalar ya doğadan olduğu gibi alınmış ya da kabaca şekil 

verilmiştir81. 

Yunanistan’da bilinen en eski mezar steli, olasılıkla İÖ 10. yüzyıla tarihlenmektedir82. 

Bu ilk örnekler fazla değişikliğe uğramadan İÖ 8. yüzyıl içlerine kadar kullanılmıştır83. 

Dolayısıyla bu tarih aralığındaki Geometrik Dönem Attika mezar stelleri kabaca işlenmiş 

levhalar halindedir. Başlangıçta, ölen kişi ve adak eşyaları mezara konulup gömüldükten 

sonra, mezarın üst kısmına kaidesi hafifçe toprağa yerleştirilen büyükçe bir vazo ve bu 

vazonun yanına da üzerinde herhangi bir betimleme olmayan işlenmemiş sade bir taş 

dikilirdi84. Atina Kerameikos Mezarlığı’nda ve Müzesi’nde çok sayıda örneğini 

görebileceğimiz bu mezar stellerinin ilk örnekleri zamanla yaygınlaşmış olup İÖ 8. yüzyılın 

ortalarında vazonun yanına değil, mezarın kenarındaki yükselti üzerine dikilmişlerdir85.  

Grek mezar heykelleri, Dipylon’da gün ışığına çıkarılan ve İÖ 600’den öncesine 

tarihlenen bir kouros86 ile başlamaktadır. Ancak figürlü stel, Grek mezarlarında zaten İÖ 7. 

                                                                                                                                                                                     
ifade de yer alabilmektedir. Birden çok kişinin isminin yer aldığı mezar yazıtları ise bunların aile mezarlarına ait 
olduğunu göstermektedir. Hellenistik Dönem sonrasında ise ölen kişinin adından sonra “Elveda” anlamına gelen 
“XAIPE” sözcüğü gelmektedir. Bkz. Malay 1987, 21. 
78 Malay 1987, 20. 
79 Bu tip stellerin bilinen en erken örnekleri Asur’da gün ışığına çıkarılmıştır. Krallar ve resmi devlet görevlileri 
için yapılmış olan düzgün işlenmiş dikdörtgen taş bloklar halinde dik duran bu erken örnekler, İÖ 14. yüzyıl ile 
İÖ 7. yüzyıl arasına tarihlendirilmektedir. Bu stellerin pürüzsüzleştirilmiş ön yüzlerinde, ölen kişinin tasviri ve 
ismi yer almaktadır. Bkz. Johansen 1951, 70 vd. 
80 Hürmüzlü 2008, 30. 
81 Kurtz – Boardman 1971, 38; Richter 1961, 9; Boardman 2001, 181. 
82 Kurtz – Boardman 1971, 56. 
83 Erken Arkaik Dönem’e ait stel örneği, şimdiye kadar bir Milet kolonisi olan Kersch’te bulunan sadece bir 
mezar steli ile tanınabilmektedir. Bu stel, üst kısmı yuvarlatılmış ince taş bir levha olup, düzgün yontulan ön 
yüzünde Kıbrıs-Fenike tipinde işlenen geniş volüt-palmet bezemesi yer almaktadır. İÖ 6. yüzyıl ortaları ise daha 
zengin örnekler sunmaktadır. Bkz. Atalay 2012, 17. 
84 Johansen 1951, 69; Kurtz – Boardman 1971, 179, Fig. 45; Richter 1961, 9.  
85 Johansen 1951, 88; Kurtz – Boardman 1971, 52; Richter 1961, 2. Ayrıca bu taş levhaların vazoların yanında 
yer alması, bunların libasyon için kullanılmış olduklarını akla getirmektedir. Bkz. Johansen 1951, 66, 69, Res. 
29; Richter 1961, 9. 
86 Figürsüz mezar işaretlerinden önce kourosların mezar steli olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bkz. 
Boardman 2001, 181. Ürkmez, kourosların ikonografileri üzerine yaptığı çalışmada nekropolislerde bulunan 
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yüzyılda görülmektedir87. Attika’da İÖ 7. yüzyılın ilk yarısından itibaren mezar stellerine 

rastlanırken, İÖ 6. yüzyılın 2. çeyreğinden itibaren boyalı ve düz bir levha biçimindeki steller, 

üst kısımda yer alan “anthemion” ve “sphenkslerle” taçlandırılmıştır88 (Fig. 1).  

Arkaik Dönem’in palmetli ve sphenksli stelleri, ilk kez Richter tarafından detaylı 

olarak ele alınmış ve söz konusu steller, Tip I ve Tip II olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. İÖ 

610-525 yıllarına tarihlenen Tip I, kendi içerisinde Tip I a, b ve c olmak üzere üç alt 

kategoriye ayrılmaktadır. Bu grupta değerlendirilen steller, parçaları birbirinden bağımsız 

olarak işlenen ve sonradan birleştirilen kaide, ana gövde, başlık ve başlık üstünde steli 

taçlandıran bir sphenksle son bulmaktadır89. Tip I a ve b’nin başlığı90 içbükey formda olup, İÖ 

610-575 tarihleri arasında görülen Tip I a’da Pergamon tipi başlık, cavetto profili üzerine 

işlenmiş dil motifleriyle süslenmiştir91. Tip I b’nin başlığında ise çifte volüt yer almaktadır. İÖ 

575-545 yılları arasına tarihlenen Tip I b başlığının kökeni Mısır’a uzanmaktadır92. Kökeni 

Ionia’ya dayanan93 ve İÖ 550-525 tarihleri arasında kullanım gören Tip I c başlığı ise lyra 

biçimli ve volütlüdür94.  

İÖ 530-500/450 yılları arasında, mezar stellerinde sphenksli başlığın yerini palmetli 

başlık almıştır95. Palmet başlıklı steller, Tip II a ve b96 olarak sınıflandırılmıştır. Tip I içinde 

                                                                                                                                                                                     
kourosların mezar stelini, Atina Akropolisi’nde bulunan kourosların Olimpiyat Oyunları’nda galip gelen 
sporcuları ve kahramanları, Ionia Bölgesi’nde gün ışığına çıkarılan giyimli kourosların da aristokratları temsil 
ettiğini belirtmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ürkmez 2012, 55 vd. 
87 Figürlü mezar stellerinin, Doğu etkisi altında Ionia’da doğup oradan Kıta Yunanistan’a gittiği hakkında 
görüşler vardır. Ancak Ionia kökenli mezar stelleri Arkaik Dönem’in sonuna kadar genellikle tasvirsizdir. 
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen ve Phrygia Dorylaion’da bulunan şekil ve bezeme yönüyle Calvert 
Steli ile benzer bir mezar steli istisna bir örnek oluşturmaktadır. Dorylaion Steli’nin üst kısmında, Calvert 
Steli’ndeki ile benzer tipte işlenmiş volütlü bir anthemion yer almaktadır. Dorylaion Steli üzerinde yer alan bu 
volütlü anthemion, Ionia stiline özgü olup malzemesi de yerel Phryg taşı değil, Grek adalarından gelen 
mermerdir. İÖ 525 yılına tarihlenmekte olan bu mezar stelinin Ionialı bir sanatkara ait olduğu açıktır. Bkz. 
Johansen 1951, 76 vd., Fig. 34 a-b; Atalay 2012, 17. 
88 Hürmüzlü 2008, 32-33. Arkaik Dönem’in palmet veya sphenks başlıklı, uzun ve dikdörtgen formlu stellerinin 
bezeme alanı genellikle, sahnenin tamamına yerleştirilen tek bir figür ya da ikinci bir hizmetli figürüyle temsil 
edilmiştir.  
89 Richter 1961, 2; Boardman 2001, 182; Boardman 2005, 97, Res. 83. 
90 Richter 1961, 20.  
91 Richter 1961, 9 vd.    
92 Richter 1961, 15 vd.  
93 Richter 1961, 2.   
94 Richter 1961, 27 vd. 
95 Yaklaşık olarak aynı dönemlerde, steller yerine farklı objelerle de mezar yerlerinin işaretlendiği 
görülmektedir. İÖ 510 yılında Kleisthenes’in getirdiği lüks yasağıyla Attika’nın mezar steli yapımında ağırlığını 
kaybetmesi ve sanatçıların Anadolu’ya gelmesi bölgeyi büyük ölçüde etkilemiştir. Gerek Anadolu’da gerekse 
Attika’da mezarlar, steller dışında, stel görevi gören farklı objelerle de işaretlenmiştir. Attika’da, İÖ 487-480 
yılları arasındaki bir tarihte Solon, yaklaşık 60 yıl süren mermerin daha kısıtlı kullanımına yönelik mezarların 
yerlerini belirlemek amacıyla kullanılan stel dikilmesi yasağını getirmiştir. Bkz. Carpenter 1950, 323. Yunanlılar 
çözüm olarak, bu yasaklama döneminde, yükseklikleri 1 m’yi bulan pişmiş toprak lekythosları mermer izlenimi 
vermesi amacıyla beyaz renk astarla kaplayarak mezar işaretleyici olarak kullanmışlardır. Ayrıca beyaz 
lekythoslar, mezar kültü geleneğine uygun olarak çeşitli betimlemelerle bezenmiştir. Bkz. Hürmüzlü 2008, 33; 
Şahin 1996, 143, 144. Bu tip lekythosların kullanımı İÖ 5. yüzyıl sonunda azalmış olmakla birlikte, çabuk 
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değerlendirilen ve birbirinden bağımsız olarak işlenip birleştirilen başlık ve ana gövdenin 

aksine, Tip II’de başlık, ana gövdeyle birlikte işlenmiştir. Yine Tip II’de, Tip I’den farklı 

olarak, sphenkslerin tamamen ortadan kalkmasıyla iç bükey volütler içinden palmet motifleri 

yükselmeye başlamıştır. Palmetli ve volütlü başlık genel kullanım içerisinde yerini alarak 

uzun süre kullanılmıştır97.  

Yaklaşık olarak İÖ 450 yılından itibaren ise Tip II içerisinde değerlendirilen ve Tip II 

c olarak adlandırılan, gövde kısımları genişleyen, yükseklikleri ise azalan steller ortaya 

çıkmıştır. Tip II c’de stellerin yüksekliklerinin azalmasına paralel olarak, figürler daha geniş 

alana yayılacağı için gövde kısımları iki figürün yan yana gelebileceği şekilde yatay olarak 

genişletilmiştir98. Hellenistik Dönem ve sonrasında da yatay olarak oldukça genişleyen ve çok 

sayıda figürün bir arada tasvir edilebileceği bir görünüm kazanan bu formdaki mezar 

stellerinin99, sonraki dönemlerde de rağbet gördüğü anlaşılmaktadır. Böylece Klasik Dönem 

stelleri ile Hellenistik Dönem stellerini şekilsel olarak ayırt edebilmek mümkün olmuştur. 

Hellenistik Dönem, heykeltıraşlık alanındaki gelişimlere paralel olarak mezar stelleri için de 

altın bir çağdır. Ayrıca Hellenistik Dönem’de mezar stellerinin kendi tipolojilerini oluşturarak 

gelenekten uzaklaştıkları anlaşılmaktadır100. Ancak, her ne kadar Arkaik Dönem sonrasında 

mezar stelleri farklı bir form ve teknikle karşımıza çıkıp sürekli gelişimini devam ettirse de 

                                                                                                                                                                                     
kırılmaları sebebiyle zaman içinde kullanımdan kalkmıştır. Bu tarihten itibaren üzerlerinde ölüm ve cenaze ile 
ilgili kabartmaların yer aldığı loutrophoroslar, Attika mezarlıklarında mezarları işaretlemek için kullanılmıştır. 
Loutrophoroslar, aynı zamanda evlenmeden ölen kişilerin cenaze törenlerinde ölünün yıkanmasında 
kullanılmaktaydı. Klasik Dönem’de bunların dışında mezar işaretleyici olarak sütunların da kullanıldığı 
bilinmektedir. Gerek loutrophorosların gerekse sütunların bu şekilde kullanımı Hellenistik Dönem boyunca 
devam etmiştir. Ancak Atina’da, Phaleronlu Demetrios’un (İÖ 317-307) harcamalara kısıtlama getirmek için 
hazırladığı cenaze yasaları, kabartmalı mezar stellerinin kullanımını kaldırmıştır diyebiliriz. Bu yasa 
çerçevesinde, üç kubit (1 kubit: Kolun dirsekten bileğe kadar olan mesafesi, yaklaşık 45 cm’e tekabül 
etmektedir) sütundan, bir masadan veya bir leğenden farklı herhangi bir şeyin mezar taşı olarak kullanımı 
yasaklanmıştır. Bkz. Kurtz – Boardman 1971, 166; Smith 2002, 191. Bu dönemde Anadolu’da böyle bir yasak 
söz konusu olmamakla birlikte, Ege Adaları ve Batı Anadolu’da kabartmalı mezar stellerinin kullanımı devam 
etmiştir. Bu steller dışında Batı Anadolu’da, Arkaik Dönem örneklerine Smyrna’da rastlanan çoğunluğu ise 
Hellenistik Dönem’e tarihlenen “phallos tipi steller” yaygın olarak kullanılmıştır. Bkz. Kurtz – Boardman 1971, 
242-244, Fig. 50-52. Ayrıca Lydia başkenti olan Sardes ve yine aynı bölgedeki Daskyleion civarında da çok 
sayıda phallos gün ışığına çıkarılmıştır. Bkz. Polat 2005, 2.  
96 İÖ 450 yılından itibaren Tip II içerisinde değerlendirilen ve Tip II c olarak adlandırılan stel formunun da 
ortaya çıkmasıyla Tip II; Tip II a, b ve c olmak üzere kendi içinde üç alt başlıkta toplanmıştır. 
97 Richter 1961, 2 vd., 37 vd. 
98 Richter 1961, 53 vd. Boardman, bu formun ortaya çıkmasında etken olan noktanın kabartma alanına işlenen 
figürlerin konumları ve sayıları olduğuna değinmekle birlikte, bu gruba dahil olan örneklerden bazılarının adak 
için mi yoksa mezar steli olarak mı kullanıldığı, yani hangi amaç için yapıldığı noktasına gelindiğinde soru 
işaretlerinin olduğunu vurgulamaktadır. Bkz. Boardman 2001, 183, Res. 236-238. 
99 Hellenistik Dönem’de mezar stelleri üzerinde betimlenen insan figürlerinde sayıca yükselme olduğu 
görülmektedir. Kline üzerinde tek başına yatan figürün ölen kişi olduğu anlaşılırken, ikili üçlü figürlerin yer 
aldığı sahnelerde ölünün kim olduğu anlaşılmamaktadır.  
100 Aydaş 2007, 15. 
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aslında, mezar stellerinin ana hatları Arkaik Dönem’de kesin biçimde oluşturulmuş ve antik 

çağ boyunca Attika mezar stelleri geleneği devam ettirilmiştir101.  

Ayrıca mezar stellerinin gövdesinde yer alan ve mezar sahiplerini temsil eden 

kabartmaların genel görüntüleri102 ile Arkaik Dönem kouroslarının görünüm olarak oldukça 

benzemesi ve özellikle stellerde yer alan genç figürlerin anatomilerinin kouroslardaki 

anatomik gelişimi takip etmesi, serbest heykeltıraşlık eserleri ile kabartma heykeltıraşlığın 

paralel olarak ilerlediğini göstermektedir. Böylece mezar stellerini tarihlendirmek için 

stellerde yer alan figürleri Arkaik Dönem kourosları ile karşılaştırmak, bugün mezar stellerini 

heykeltıraşlık kronolojisinin bir parçası haline getirmiştir.  

 

6. Konya Arkeoloji Müzesi’nde Yer Alan Steller 

Çalışma konumuzu Konya Arkeoloji Müzesi’nde yer alan ve ağırlıklı grubu oluşturan 

üçgen alınlıklı steller oluşturduğu için farklı formlardaki steller çalışmaya dahil 

edilmemiştir103. Steller tipolojik olarak farklı form ve özelliklere sahip olduklarından, bu 

açıdan değerlendirilirken üçgen alınlığın yanı sıra resim alanları ve cephe mimarisi de esas 

alınmıştır.  

 

6.1. Üçgen Alınlıklı Steller 

  Mezar stellerinde yaygın olarak kullanılan bir üst yapı formu olan üçgen alınlık, 

isminden de anlaşılacağı üzere, stelin üst kısmının üçgen şeklinde bir alınlık ile 

biçimlendirilmesinden dolayı bu isimle anılmaktadır104.  

Mezar stellerinde üst yapı olarak alınlık, ilk kez Arkaik Dönem’de kullanılmaya 

başlamış105, Klasik Dönem’de ise stelin üçgen alınlıkla son bulması pek tercih edilmemiştir. 

Alınlık kullanımına özellikle Hellenistik Dönem ve sonrasında devam edildiği görülmektedir. 

Arkaik ve Klasik Dönem’de stellerin üst çerçeveleri genellikle düz bir şekilde 

biçimlendirilmiş ve figürlerin başları bu çerçeveyle temas halinde verilmiştir. Bazen de bu 

                                                           
101 Fıratlı 1965, 269, dn. 5. Mezar stellerinde biçimsel ve tekniksel olarak görülen gelişim ve farklılıkların yanı 
sıra, stel üzerine işlenen konular açısından da zenginlik söz konusudur. Konumuzu oluşturan steller arasında yer 
almamakla birlikte, mezar stelleri üzerinde sevilerek ve yaygın olarak işlenen konu “ölü yemeği sahnesi”dir.  
102 Genel görüntü olarak, mezar stelleri üzerinde yer alan figürler de tıpkı kouroslar gibi ayakta betimlenmiş 
olup, sol bacakları bir adım ileridedir ve kolları serbest bir şekilde yanlara bırakılmıştır. Kimi zamansa bir el 
çeşitli nesneler tutar vaziyette betimlenmiştir. Bkz. Johansen 1951, 90-92, Fig. 42-44; Richter 1961, 22, Fig. 81, 
83-85.  
103 Konya Arkeoloji Müzesi’nde üçgen alınlıklı stellerin yanı sıra, kemerli ve düz çerçeveli steller de yer 
almaktadır.  
104 Üçgen alınlıklı steller, Anadolu ve Kıta Yunanistan’da pek çok merkezde gün ışığına çıkarılmıştır. Bkz. 
Aydaş 2007, 16; Atalay 2012, 20. 
105 Neumann 1979, 31, Taf. 17a. 
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döneme ait steller, Geç Arkaik Dönem’den başlayıp uzun bir süre kullanılan anthemion 

biçimli başlıklarla taçlandırılmıştır. Bu başlıklar volüt ve palmetlerle bezenmiştir106. 

 Klasik Dönem’de pek tercih edilmemekle birlikte, üçgen alınlıklı ve naiskos formlu 

stellerin en nitelikleri örnekleri bu dönem sonrasında yaygınlaşmıştır. İstisnalar olmakla 

birlikte üçgen alınlıklı stellerde, gövde kısmı tabanda daha geniş olup alınlık kısmına doğru 

daralmaktadır107. Bu stellerin en belirgin özellikleri; alınlığı taçlandıran tepe ve köşe 

noktalarındaki akroterleri, tympanon kısmında yer alan bezemeleri108 ve stel gövdesine geçişin 

nadiren silmeyle veya arşitravla sağlanıyor olmasıdır. Stel gövdesinde betimlemelerin yer 

aldığı alanın sınırını oluşturan ante ya da sütunlarla stel cephesi naiskos görünümünü 

kazanmıştır109. Stel gövdesinde, resim alanının alt kısmında ise genellikle yazıt yer almaktadır 

(Fig. 2).  

 Tapınakların ön ya da yan yüzlerine öykünülen mezar stellerinde genel olarak 

etkilenilen mimari öz yansıtılmaktadır110. Stellerde mimari cepheye sadık kalma fikri 

Hellenistik Dönem’de karşımıza çıkmakla birlikte, Roma Dönemi’nde naiskos cephesi 

gerektiği kadar vurgulanmamıştır. Çalışma konumuzu oluşturan stellerin büyük 

çoğunluğunda, dönem özelliğinden kaynaklı bu olgunun doğruluğu kanıtlanmaktadır. Roma 

Dönemi’nde alınlıkla bezeme alanı arasında kalan arşitrav kısmının tamamen ortadan kalktığı 

ve alınlığın masif bir blok üzerine işlendiği de görülmektedir111.  

 Çalışmamız kapsamında, antik Lykaonia Bölgesi günümüz Konya ili ve çevresinde 

bulunan ve Konya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 25 adet üçgen alınlıklı stel araştırılmış ve 

benzer örneklerle karşılaştırılmıştır (Fig. 3). Bu stellerden ilki üçgen alınlıklı, günümüze 

ulaşan kısmıyla tek resim alanlı ve genel çerçevede naiskos formlu olan Katalog 1 numaralı 

steldir (Kat. 1, Fig. 4). 0.93x0.53x0.26 m ölçülerindeki stel, kireç taşından yapılmıştır. Stel 

alınlığı masif bir blok üzerine işlenmiştir. Tympanonda (alınlık merkezinde), gövdesi 

cepheden, başı ise profilden betimlenmiş kanatları açık bir kartal figürü yer almaktadır (Fig. 
                                                           
106 Muhtemelen Lydia başkenti Sardes’te gün ışığına çıkarılan, günümüzde Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi’nde 
sergilenen Borgia Steli (İÖ 480-470), anthemionlu steller için en güzel örneklerden biridir. Bkz. Pfuhl – Möbius 
1977, 13, Taf. 4, Nr. 12. Ayrıca benzer örnekler için bkz. Pfuhl – Möbius 1977, 9, 15, Taf. 2, 7, Nr. 3, 20. 
107 Stel gövdelerinin kaideden alınlık kısmına doğru daralmayıp ince, uzun ve dikdörtgen bir formda olması, 
Arkaik ve Klasik Dönem özelliği olarak görülmektedir.  
108 Tympanon kısımları çoğunlukla dört yapraklı yonca şeklindeki rozet veya kalkan motifleri ile süslenmiştir. 
Alınlığına bu motiflerin işlenmiş olduğu steller daha ince işçilikli iken, alınlığı boş bırakılan steller daha sade 
formdadır. Alınlıkla bezeme alanı arasında kalan bölüme de çeşitli bezemelerin işlendiği görülmektedir. Ayrıntılı 
bigi için bkz. Atalay 1988, 11. 
109 Neumann 1979, 48. Bu tip steller arasında bir tapınağın ön cephesini andırırcasına mimari elemanların 
neredeyse hepsinin detaylı ve eksiksiz işlendiği örnekler de bulunmaktadır. Smyrna’da bulunan ve bugün 
Pergamon Müzesi’nde sergilenen mezar steli üçgen alınlığı, akroterleri, arşitravı ve sütunlarıyla bunun en güzel 
örneklerinden biridir. Bkz. Pfuhl – Möbius 1977, 136, 137, Taf. 66, Nr. 405.  
110 Fıratlı 1965, 271. 
111 Atalay 2012, 22. 
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4a). Alçak kabartma olarak betimlenen kartal figürünün profilden betimlenen başı sol tarafına 

çevrilmiştir.  

 Kartal figürü, Lykaonia Bölgesi’nde görülen önemli figürlerden biridir. Lykaonia 

Bölgesi’nin yanı sıra, bölgenin güneydoğusunda yer alan, Isauria Bölgesi’nin başkenti 

Isaura’da, nekropol alanında oldukça yaygın görülen112 bu figüre, Phrygia Bölgesi’nde ve 

özellikle Dağlık Kilikia’da da çok sık rastlanmaktadır113.  

 Rodenwaldt’tan atıfta bulunan Wujewski’ye göre, kartal, Psykhopompos (Ruh 

Taşıyıcı) ya da çiftçi tanrısı Zeus Bronton’un114 atribütü115, fiziksel gücün ve cesaretin de 

sembolüdür116. Bölgede olduğu gibi, Anadolu mezar ikonografisinde de yaygın olarak 

kullanılan kartal figürleri, sonsuz hayatı ve belki de ölenin canlanarak vücut bulmasını 

sembolize etmektedir117. Katalog 1 numaralı stelde olduğu gibi, kanatları yanlara açık olarak 

betimlenen kartal figürlerinin genellikle Zeus ve Ba’al Sami’nin sembolü olduğu118 ve ölünün 

ruhunu gökyüzüne taşıdığına inanılmaktadır119. Ruhun gökyüzüne yükselişi, ölen kişinin 

statüsünü yükseltiyor olmalıdır120.  

 Erken Hellenistik Dönem’e kadar kartal figürü, Grek mitolojisinde tanrıların babası 

olarak bilinen Zeus’u simgelemekte olup, ölü kültü ile ilişkili değildir. Roma Dönemi’ne 

gelindiğinde ise kartal figürü, Jüpiter’in simgesi olarak mezar stellerinde yer bulmaya 

başlamıştır121. Kartalın apotheosisi yani tanrılaşmayı da ifade ettiğini belirten Şahin, özellikle 

imparatorluk kültünde, kartalın ölen kişiyi tanrıların arasına yükseltmesi üzerinde durmuştur. 

Özellikle kanatları açık olarak betimlenen kartal figürlerinin, Roma İmparatorluk Kültü’nde 

doğrudan tanrı Jüpiter’i değil, mezar sahibinin herolaştırılmasını ifade ettiğini belirtmiştir122. 

                                                           
112 Baldıran, Isauria Bölgesi’nde kartal figürünün yanı sıra yıldırım demeti motifinin de yaygın olduğunu 
belirterek, bunları bir arada ya da ayrı ayrı betimlenmiş olarak bölgedeki pek çok yerleşimde görebileceğimizi 
belirtmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Baldıran 2008b, 37; 2012, 80.  
113 Scarborough 1991, 354-357, Res. 102, 103. 
114 “Gürleyen Zeus” anlamına gelen Zeus Bronton, isminden de anlaşılacağı üzere Hava ve Fırtına Tanrısı 
olmasının yanı sıra çiftçileri, hayvanları ve tarım ürünlerini koruyan yönüyle de öne çıkmaktadır. Zeus Bronton 
kültü, Kuzey Phrygia’da günümüzde Eskişehir’de yer alan Dorylaion ve Nakoleia kentlerinin bulunduğu 
bölgelerde doğup gelişmiştir. Bu bölgelerde bulunan eserler, yöre halkının çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını 
göstermektedir. Bağcılık ve şarapçılığın da merkezi olarak bilinen bölgede krater, üzüm salkımı, asma yaprağı ve 
asma dalı gibi motiflerin Zeus Bronton’a sunulan eserler üzerinde de yer alması, tanrının “Bereket Tanrısı” 
olarak da görüldüğüne işaret etmektedir. Bkz. Şahin 2001, 166, 167.  
115 Wujewski 1991, 45.  
116 Baldıran 2016, 32.  
117 Pfuhl – Möbius 1979, 500-525.  
118 Scarborough 1991, 355. 
119 Scarborough 1998, 83.  
120 Kockel 1993, 55.  
121 Scarborough 1991, 187. 
122 Şahin 2016, 355. 
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Bu bilgiler, kartal figürünün hem fiziksel gücü hem de öbür dünyayı, gerek ruhun gökyüzüne 

taşınmasını gerekse yeniden canlanmasını ve tanrılaşmasını ifade ettiğini göstermektedir.  

 Katalog 1 numaralı stelde yer alan söz konusu kartal figürü, olasılıkla bir yıldırım 

demeti üzerinde durmaktadır. Tanrı Zeus’un atribütlerinden olan yıldırım demeti ve kartal, bir 

arada ya da ayrı ayrı betimlenmiş olarak Isauria ve Lykaonia Bölgeleri’nin pek çok 

yerleşiminde karşımıza çıkmaktadır123. Şematize bir şekilde betimlenen yıldırım demeti, 

işleniş olarak Fasıllar’da, Zeus ile birlikte bir kaya yüzeyine işlenen yıldırım demeti124 ile 

oldukça benzer formdadır. Kartal figürünün işlenişi yönüyle karşılaştırma yapacağımız örnek 

ise Isaura antik kentinde yer alan bir kaya mezarıdır125. Kaya mezarına işlenen kartal 

figürünün vücudunun cepheden, sola dönük başının profilden betimlenmesi, kanatlarının açık 

oluşu ve bir yıldırım demeti üzerinde durması Katalog 1 numaralı stel üzerinde yer alan kartal 

figürü ile benzer yönleri oluşturmaktadır. Bir diğer örnek, Amblada antik kentinden getirilen 

ve Yenice Köy’de bir evin duvarına yerleştirilen işlevi tespit edilememiş bir eserdir126. Eserde 

yer alan yıldırım demeti üzerindeki kartal figürü aşınmış olmasına rağmen, işleniş yönüyle 

benzerliği fark edilmektedir.   

 Üçgen alınlığı, bir göbekten çıkan palmet bezemeli büyük bir tepe akroteri 

taçlandırmaktadır. Palmet motifinin yaprakları ayrıntılı bir şekilde işlenmeye çalışılmıştır. 

Alınlığın köşe akroterleri ise aşınmalardan ve kopmalardan dolayı günümüze ulaşamamıştır. 

Ancak alınlığın sol köşe akroterine ait günümüze ulaşan işlemeler, köşe akroterlerinin kapalı 

palmet motiflerinden oluştuğunu göstermektedir. Akroterler arasını sarmal dal bezemeleri 

süslemektedir. 

 Stel gövdesinin günümüze ulaşan kısmından anlaşıldığı üzere; üçgen alınlık, stel 

gövdesini sınırlandıran basık Dor başlıklı antelerin üzerine oturmaktadır. Stel gövdesindeki 

kırılmadan dolayı, sağ tarafta yer alan ante ve başlığı günümüze ulaşamamış, bezeme alanının 

ise sadece bir kısmı koruna gelmiştir. Bu alanda, alınlığı kalkan ya da rozet bezeli, tepe ve sol 

köşe akroteri günümüze ulaşan, olasılıkla üçgen alınlıklı şematik bir naiskos betimi yer 

almaktadır. Çalışma konumuzu oluşturan ve günümüze sağlam olarak ulaşmış steller ışığında, 

bu alanda mezar sahibini betimleyen figürün yalnız ya da yardımcı figürlerle yer aldığını 

söylemek mümkündür. Stelin günümüze ulaşan kısmında yazıt tespit edilememiştir. 

                                                           
123 Baldıran 2008b, 37; 2012, 80. Yıldırım demeti üzerinde betimlenen kartal figürleri, para olarak kullanılmış 
aes signatumlar (dökme bronz çubuklar) ile sikkeler üzerinde de karşımıza çıkmaktadır. Bkz. Baydur 1998, 13, 
22, Lev. I, V, 1, 38.   
124 Baldıran 2008b, 36, Fig. 13. Bölgede yıldırım demeti betiminin görüldüğü benzer örnekler için bkz. Baldıran 
2015a, 417, Fig. 3, 4, 6, 7.  
125 Pfuhl – Möbius 1979, 533, Taf. 316, Nr. 2217; Yılmaz 2005, 158, Res. 78.  
126 Yıldız 2004, 118, Lev. XLIII, Kat. No. MPH5.  
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 Mimari biçimlendirmede söz konusu öğelerin ana hatları ile verilmesinin yanı sıra, 

stilistik özellikler yönüyle eser, İS 2. yüzyılın sonu ile İS 3. yüzyıl başlarına tarihleniyor 

olmalıdır.  

 1x0.66x0.33 m ölçülerindeki kireç taşından yapılmış Katalog 2 numaralı stel, üçgen 

alınlıklı, günümüze ulaşan kısmıyla tek resim alanlı ve naiskos formludur (Kat. 2, Fig. 5). 

Stelin içten 0.33x0.51 m ölçülerindeki tympanonunda, Katalog 1 numaralı stelde olduğu gibi,  

alçak kabartma olarak işlenen kartal figürü yer almaktadır (Kat. 1, Fig. 4). Figürün vücudu 

cepheden, başı ise sağ tarafına dönük olarak profilden betimlenmiştir. Kartalın iki yana açık 

betimlenen kanatlarının üst kısmı ve cepheden betimlenen gövdesi, tüylü görüntüyü 

verebilmek için balık pulu şeklinde, kanatlarının alt kısmı ise yay şeklinde kabartmalarla 

detaylandırılmıştır (Fig. 5b). Manisa’nın Kula ilçesinde bulunan bir mezar stelinin bezeme 

alanında yer alan kartal figürü127 gerek duruş gerekse kanatların ve gövdenin detaylandırılışı 

açısından değerlendirdiğimiz kartal figürü ile benzerdir. Ancak Katalog 2 numaralı stelde yer 

alan kartal figüründe; vücut cepheden verilirken, vücudun gerisinde kalması gereken 

kuyruğun da cepheden verilmesi figürün duruşuna aykırı olarak işlenmiştir. Bu işleniş 

yönüyle de figür, Isauria Bölgesi’nden, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 2362 

envanter numaralı mezar stelinin128 alınlık kısmında yer alan kartal figürü ile benzerlik 

göstermektedir.  

 Sima kısmının kıvrık dal bezemeleri ile süslendiği stelde köşe akroterleri, yarım 

formda ve kapalı palmet bezelidir. Simada işlenen kıvrık dallar, ranke bezemesinin daha 

stilize işlenmiş hali olarak değerlendirilebilir. Kütahya’da bulunan kapı biçimli bir mezar 

stelinin köşe akroterleri129 işleniş olarak Katalog 2 numaralı stel ile benzerdir. Yine 

Kütahya’dan, İS 2. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen kapı biçimli başka bir mezar stelinin130 

kapalı palmet ve kıvrık dal bezemeleri de işleniş olarak Katalog 2 numaralı stel ile benzerlik 

göstermektedir. Olasılıkla stelin üçgen alınlığı da palmet formunda bir tepe akroteri ile son 

buluyor olmasına rağmen, bu kısım aşınarak günümüze ulaşamamıştır. 

 Stelde en dikkat çekici detay, tepe ve köşe akroterleri arasında, köşe akroterlerinin üst 

çapraz kısımlarına gelecek şekilde yontulmuş olan aslan figürleridir (Fig. 5a). Gerek aslan 

başlarının günümüze ulaşamamış olması gerekse steldeki aşınmalardan dolayı, cepheden 

dikkatlice bakıldığında aslan figürlerinin sadece ön bacakları fark edilebilmektedir. Stelin yan 

cephesinden bakıldığında ise kabaca işlenmiş, yarı oturur pozdaki aslan figürlerinin gövde 
                                                           
127 Pfuhl – Möbius 1979, 534, Taf. 316, Nr. 2221. 
128 Pfuhl – Möbius 1977, 188, Taf. 102, Nr. 684. 
129 Pfuhl – Möbius 1979, 534, Taf. 316, Nr. 2220.  
130 Pfuhl – Möbius 1979, 539, Taf. 319, Nr. 2254.  
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kısımları net bir şekilde görülmektedir. Yarı oturur ya da uzanmış pozdaki aslan figürleri, 

Lykaonia ve Isauria Bölgeleri’nde özellikle ostothek kapakları üzerinde yoğun bir şekilde 

kullanılmıştır131. Biçimsel olarak Katalog 1 ve 2 numaralı stellerin alınlık kısımlarının benzer 

olması, Katalog 1 numaralı stelde de benzer bir uygulamanın yapılmak istendiğini, ancak 

yarım bırakılmış olabileceğini düşündürmektedir (Kat. 1, Fig. 4). İS 2. yüzyıla tarihlenen bir 

mezar stelinin132 tympanon kısmında vücudu cepheden, profilden verilen başı ise sağa dönük 

olarak işlenen, kanatları açık bir kartal figürü yer alırken, her iki köşeye de yatar pozdaki 

aslan figürlerinin işlenmiş olması söz konusu stelle benzer yön oluşturmaktadır.   

 Gücün ve cesaretin sembolü olarak görülen aslan figürleri, apotropeik yani koruyucu, 

kötülükleri kovucu anlamları taşıyan bir betimleme olarak kullanılmış olmalarının yanı sıra, 

insanı ansızın yakalayan ölümü de sembolize etmektedir133. Wujewski, genel olarak, Isauria 

ve Lykaonia’da aslan figürlerinin ölüyü personifike ettiğini belirterek, ana tanrıça Kybele’nin 

kutsal hayvanı olan ve tanrıçayı sembolize eden aslanların, Kybele’ye tapan insanların 

mezarlarına yerleştirilmiş olabileceği üzerinde de durmuştur134. Sarayönü ilçesine bağlı 

Laodikeia Combusta’nın (Ladik) güneyinde, Lykaonia Bölgesi’nin önemli yerleşimlerinden 

Sızma çevresinde tanrıça Kybele, “Zizimene” adıyla tapınım görmüştür135. Ramsay, Meter 

Zizimene’nin Kybele’nin yerel bir versiyonu olduğunu belirtmiştir136. Tanrıça yaygın olarak, 

iki aslanın arasında ya tahtta ya da ayakta dururken betimlenmiştir137. Tanrıça ile aslan 

figürlerinin birlikte betimlendiği bu kompozisyonun çeşitli varyasyonlarında, bazen 

figürlerden biri yalnızken, bazen de tanrıçanın sadece başı ve omuzları tasvir edilmiştir138. 

                                                           
131 Ostothek kapakları üzerinde yer alan aslan figürleri için bkz. Yılmaz 2005, 41, 60, 72-74, 87, 88, 93-96, 101, 
102, 113, 114, 123-125, 164, 189, 190, 202, 203, 223, 229, 230, 248, 259, 285, 290, 291, 296, 305, 306, 315, 
Res. 11a, 12a, 16, 17, 21a, 22, 31, 35a-b, 36a-b, 39, 50, 56a-c, 57a-c, 82, 97a, 105, 106, 119, 123, 124, 136a-b, 
144a-b, 161, 166a-f, 168, 175, 176, 188; Baldıran 2005, 83, 84, Res. 28-30, 32-35; 2015b, 361-363, Fig. 1, 2, 11-
20, 23, 24. 
132 Pfuhl – Möbius 1979, 405, Taf. 242, Nr. 1653. 
133 Sepulkral bağlamın en karakteristik öğelerinden biri olan aslan figürleri, avlarını yerken ya da avlarının 
başına pençelerini dayamış şekilde resmedilmişlerdir. Hellenistik Dönem’de zaten bilinen bu betim, Roma 
Dönemi’nde de yayılarak kullanımına devam edilmiştir. Böylelikle ölenler yoluyla başkalaşımı simgeleyen aslan 
figürleri, deyim yerindeyse yaşamsal güçlerini kurbanlarına aktarmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Wujewski 
1991, 47, 48. Betimlemenin yer aldığı mezar stelleri için bkz. Pfuhl – Möbius 1977, 107, 150, Taf. 47, 76, Nr. 
248, 464; 1979, 511, 530 vd., Taf. 305, 315, Nr. 2123, 2207 vd.  
134 Wujewski 1991, 48.  
135  McLean 2002, xi; Baldıran 2008b, 35; Doğanay 2012, 200. 
136 Ramsay 1905, 368. Yer adlarından üreme sıfatlara anne anlamına gelen Yunanca “meter” ya da Latince 
“mater” kelimesinin eklenmesiyle Kybele’nin bölgeselliği vurgulanmıştır. Sipylene; Sipylos (Manisa) Dağı’nın, 
İdaia; Girit’te yer alan İda ve Troya’ya hakim Kaz Dağı’nın, Steunene; Aizanoi (Çavdarhisar) antik kentindeki 
Steunos (Kesik Mağara) Mağarası’nın yerel tanrıçalarıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Erhat 2010, 184. Tanrıçanın 
tapınım gördüğü Selçuklu ilçesine bağlı, bugünkü Sızma yerleşmesinin adının da Zizima’dan geldiği 
bilinmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ramsay 1905, 367; Calder 1913, 9. 
137 Bölgede bulunan ve bahsedilen kompozisyonda işlenen heykel ve kabartmalar için bkz. Baldıran 2008b, 35, 
Fig. 1, 2; 2012, 76, 77, Res. 7-9.  
138 Ramsay 1906, 79.  
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Meter Zizimene adının Ikonium, Zizima ve Laodikeia’da bulunan yazıtlarda geçmesi139 ve 

tanrıçanın bu bölgede tapınım görmesi, stelde betimlenen aslanlarla belki de tanrıçaya vurgu 

yapıldığını düşündürmektedir. Ancak stelin buluntu yerinin bilinmemesi, gerek kırılmalardan 

dolayı stelde yazıt tespit edilememesi gerekse bölgede Kybele’nin başka yerel formlarının da 

olması140 dolayısıyla net bir yorum yapılamamaktadır.  

 Alınlıktan, geniş ve bezemesiz başlıklı anteler ile sınırlandırılan stel gövdesine geçiş, 

silme bant ve dar bir arşitrav ile sağlanmaktadır. Anteler ve ante başlıkları arasında kalan 

bezeme alanında, günümüze ulaşan kısmıyla 0.13x0.23 m ölçülerinde kemerli bir alan yer 

almaktadır. Bu alana, alçak kabartma olarak bir erkek ve bir kadın figürü işlenmiştir. Stel 

gövdesinin kırık olmasından dolayı, figürlerin vücutları günümüze ulaşamamıştır. Cepheden 

betimlenen yüzlerinde ise aşınmalar mevcuttur. Sağ tarafta yer alan erkek figürü; alın 

bölgesinde ve şakaklarda dalgalı saç buklelerine, geniş ve hafif şişkin bir alna, hafif kalkık 

kaşlara, badem şeklinde küçük gözlere ve küçük bir ağza sahiptir. Burun kısmı aşınmıştır. 

Figürün yüzündeki en dikkat çekici detay, bıyıklı ve sakallı işlenmiş olmasıdır. Sol tarafta yer 

alan kadın figürü, khiton üzerine başı da örten manto giyimlidir. Hymationun açıkta bıraktığı 

saçın ön kısmı, alın ortasından ikiye ayrılarak yanlara doğru taranmıştır. Saçın bu şekilde 

işlenişi, Klasisistik saç modasının etkisini göstermektedir. Figür, uzun ve dolgun bir yüze 

sahiptir. Alın kısmı adeta bir üçgene dönüşmüştür. Gözleri ve ağzı erkek figüründe olduğu 

gibi küçük bir şekilde işlenmiştir. Konya Arkeoloji Müzesi’nden, 1640 envanter numaralı 

üçgen alınlıklı bir stelin141 bezeme alanında, benzer şekilde işlenmiş kemerli bir alan ve 

içerisinde iki figür yer almaktadır. Katalog 2 numaralı stelde de benzer bir uygulama yapılmış 

olmakla birlikte, kırılmadan dolayı bu kısım tam olarak günümüze ulaşamamıştır.  

 Manisa Müzesi’nde yer alan bir adak yazıtında adak, Meter Phileis ile Men Tiaımou 

isimli tanrıça ve tanrıya sunulmuştur. Bu sunu, ortak bir tapınımın göstergesidir. Malay, bir 

tanrı ve tanrıçanın bir arada anılmasının Anadolu dinlerinin en belirgin özelliği olduğunu 

vurgulayarak, bu özelliğin Hristiyanlığı da bariz bir şekilde etkilediğini belirtmiştir. Ayrıca 

Anadolu dinleri ile ilgili öne sürülen bir teoriye göre de tanrıların bir ana tanrıça etrafında 

toplandığını ve bununla alakalı olarak Kybele ve Attis’in bir prototip olarak görüldüğünü de 

eklemiştir142. Katalog 2 numaralı stelde de kartal ve aslan figürlerinin bir arada işlenmiş 

olması, yerel Kybele ve Zeus kültlerinin bir arada tapınım görmüş olabileceğini 

göstermektedir. Bunun yanı sıra herhangi bir yazıtın tespit edilemediği stelde, bezeme 
                                                           
139 Arslan 2015, 62, 63.  
140 Tanrıçanın Lykaonia Bölgesi’nde kullanılan diğer yerel isimleri için bkz. Baldıran 2012, 77.  
141 Emekli 2015, 56, 57, Res. 25.  
142 Malay 1985, 134.  
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alanında yer alan figürlerin bir çifte ait olduğunu, tympanonda yer alan kartal figürünün 

mezar sahibinin cinsiyetine vurgu yaparak kişinin fiziksel gücüne ve cesaretine işaret ettiğini, 

mezar koruyucusu olaraksa aslanların betimlendiğini söyleyebiliriz. Gerek benzer örnekler 

ışığında gerekse figürlerin stilistik özelliklerden dolayı eser, İS 2. yüzyılın ilk yarısına 

tarihleniyor olmalıdır.  

Katalog 3 olarak adlandırılan mezar steli, 1.07x0.84x0.28 m ölçülerindedir. Üçgen 

alınlıklı, tek resim alanlı ve naiskos formludur. Katalog 1 ve 2 numaralı steller gibi kireç 

taşından işlenmiştir (Kat. 3, Fig. 6). Stelin tympanon kısmında; ortada bir kadın figürü, 

figürün sağ tarafında altı yapraklı bir rozet motifi, sol tarafında ise kaide üzerinde bir kartal 

figürü yer almaktadır. Katalog 1 ve 2 numaralı stellerde olduğu gibi kartal figürünün kanatları 

açık olarak, vücudu cepheden, sağına ve kadın figürüne dönük olan başı ise profilden 

işlenmiştir (Kat. 1, 2, Fig. 4, 5). Kadın figürü ise ayakta ve vücudu cepheden, başı ¾ oranında 

soluna ve kartal figürüne doğru çevrilmiş olarak betimlenmiştir. Khiton üzerine saçın ön 

kısmını açıkta bırakacak şekilde başı da örten manto giyimlidir. Gövde kısmında yer yer 

aşınmalar olsa da mantoya kalın bir kumaş görüntüsü verildiği bellidir. Kadın figürünün yüzü 

ise tamamen aşınmıştır. Figürün manto altında kalan sağ kolu, dirsekten bükülerek sol göğüs 

üzerine konmuştur. Bu harekete bağlı olarak kumaş gerilmiş ve kumaş altındaki sağ kol 

belirginleşmiştir. Dirsekten hafif bükük sol kol ise aşağıya doğru bırakılmış ve sol dizinin üst 

kısmından manto kumaşını tutar şekilde betimlenmiştir. Sağ bacak, taşıyıcı bacak görevini 

üstlenirken, hareketli sol bacak da dizden hafifçe bükülerek yana açılmıştır. Bu harekete bağlı 

olarak bacak, khitonun altında belirginleşmiştir. Yine bu harekete bağlı olarak khitonun 

kıvrımlarının sola doğru açılması kabartma çizgilerle verilmiştir. Bu duruş özellikleri Palliatus 

tipini143 anımsatmakta ve figürün Palliatus tipinin değişik bir varyantı olarak betimlendiğini 

göstermektedir.  

Kadın figürlerinde en yaygın olarak kullanılan tip Pudicitia144 olmasına rağmen, 

çalışma konumuzu oluşturan üçgen alınlıklı stellerde, Pudicitia tipinde işlenen sadece bir figür 

yer almaktadır. Pudicitia tipinin çoğunlukla kadın figürlerinde kullanılması gibi, Hellenistik 

                                                           
143 Mezar stelleri üzerinde yer alan figürler için ikonografik olarak bir tipoloji oluşturulurken, figürlerin farklı kol 
ve bacak hareketleri ile giysilerinin vücutlarına sarılışı ve ayakta duruşları esas alınmıştır.  
144 Pudicitia tipinde betimlenen kadın figürlerinde, sağ ya da sol kol karın üzerinde olup diğer kolun dirseği ona 
dayalı durmakta, eli çenenin yanında olacak şekilde figür, hymationun kenarından tutmaktadır. Bkz. Yaylalı 
1979, 36. Diepolder’e göre, tipin kökeni, İÖ 4. yüzyılın mezar stellerinde yer alan oturan kadınlara kadar 
uzanmaktadır. Bkz. Diepolder 1965, Taf. 18, 26, 51. Pudicitia tipinde önceleri üzüntü ön plandayken, özellikle 
İÖ 1. yüzyıldan sonra yaygınlaşarak, kraliçe yontularına ve sikkeler üzerinde yer alan tanrıça betimlemelerine 
örnek tip oluşturması, Hellenistik Dönem’le birlikte artık üzüntüyü simgelemediğini göstermektedir. Bkz. Şahin 
2000, 61. 
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Dönem’de “Dioskurides”145, Roma Dönemi eserlerinde ise hymationa eş değer “pallium” ile 

betimlenen figürlerin “Palliatus”146 olarak adlandırıldığı bu tip, daha çok ayakta duran 

erkeklere özgü bir tip olarak karşımıza çıkmaktadır147. Ancak Hellenistik Dönem’in 

Dioskurides148, Roma Dönemi’nin ise Palliatus tipi149 her ne kadar erkek figürleri için 

karakteristik olsa da bu tipte işlenen kadın figürleri de vardır. Pudicitia tipinde işlenen kadın 

figürlerinin zamanla azalması ile Dioskurides tipindeki kadın figürleri daha yoğun olarak 

işlenmeye başlamıştır150. Bu tipte betimlenen kadın figürlerinin duruş biçimi ve kıyafetleri 

erkek figürlerinden farklı değildir. Özellikle Geç Hellenistik Dönem’den itibaren yaygınlaşan 

Dioskurides tipi, Palliatus adıyla ve küçük değişikliklerle Roma Dönemi’nde de işlenmeye 

devam etmiş, yöreye ve atölyeye özgü farklılıklar göstermiştir151.  

Dioskurides tipinde ayakta ve cepheden betimlenmiş olan figürler üzerinde, khiton ve 

hymation varken; Roma Dönemi’ne tarihlenen eserler üzerindeki figürler, khiton ve pallium 

(manto) giyimlidir152. Khiton üzerindeki hymation ya da manto, kolları da içine alacak şekilde 

tüm vücudu sarmaktadır153. Bu tipte, kıyafet içinde kalan sağ kol dirsekten bükülmüştür ve 

                                                           
145 İÖ 138/137 yılına tarihlenen Kleopatra ve Dioskurides yontu grubundan, Deloslu Dioskurides ile özdeşleşen 
Dioskurides tipinin öncü örnekleri olarak, İÖ 4. yüzyılın 2. yarısına tarihlenen Sophokles ve Aiskhines’in 
yontuları gösterildiği için bu tip önceleri Sophokles, daha sonra da Aiskhines tipi olarak adlandırılmıştır. Bkz. 
Bieber 1981, 132, 175 vd., Abb. 511; Lewerentz 1993, 19, Abb. 1; Yaylalı 1979, 47, dn. 74; Saraçoğlu 1997, 34; 
Smith 2002, 39, 40, Res. 38; Şahin 2000, 72, 73. İlk örneklerin sonrakilerden farkı, manto altında khitonun 
olmamasıdır. Zira khiton, Hellenistik Dönem’le birlikte işlenmeye başlamıştır. İki öncül arasındaki fark ise 
hareketli bacağın ve diğer küçük ayrıntıların değişmesinden kaynaklanmaktadır. Sophokles yontusunda, vücut 
ağırlığı sağ bacak üzerine kaydırılmışken; Aiskhines’te vücut sol bacak tarafından taşınmaktadır. Her iki yontuda 
da sol kol, manto altındadır ve kalçaya dayalı bir şekilde durmaktadır. Bkz. Şahin 2000, 72. Tipin yaygın 
kullanımı Geç Hellenistik Dönem’e rastlarken, heykel örnekler özellikle İÖ 2. yüzyılın 2. yarısında ortaya çıkmış 
ve yüzyılın sonuna doğru yaygınlaşmıştır. İÖ 2. yüzyılda mezar stellerinde, İÖ 1. yüzyılda ise heykellerde daha 
yoğun olarak kullanılmıştır. Bkz. Yaylalı 1979, 46.  
146 Palliatus, Latince Pallium (manto) kelimesinden gelmektedir. Yunanların hymationu ile eş değer olan ve 
pallium olarak bilinen manto, Antik Roma’da çoğunlukla erkekler tarafından giyilmektedir. Bkz. Şahin 2000, 71, 
dn. 486. 
147 Bieber, Palliatus tipinin ilk olarak filozof ve hatipler için kullanıldığını belirtmiştir. Bkz. Bieber 1977, 129 vd. 
Şahin ise ayakta ve cepheden işlenen aile bireyleri ve gençlerin bu tipte betimlendiğini belirtirken, çalışmaları 
kapsamındaki eserlerde bu tipte betimlenen yaşlı figürlere rastlamadıklarına da değinmiştir. Bkz. Şahin 2000, 71. 
148 Bu tipte işlenen erkek figürlerini Pfuhl – Möbius, “Normal Tipteki Erkek” olarak değerlendirirken, aynı tip 
Lewerentz tarafından “Tip I”, Yaylalı tarafından ise “A Tipi” olarak ele alınmıştır. Bkz. Pfuhl – Möbius 1977, 
61, 90, Taf. 34, Nr. 156 vd.; Lewerentz 1993, 18 vd.; Yaylalı 1979, 46, 47, 74, 75. 
149 Bieber 1959, 374; Şahin 2000, 71-73; Çam 2012, 176, dn. 42. 
150 Bieber 1959, 374 vd.; Saraçoğlu 1997, 33; Aydaş 2007, 35. 
151 Saraçoğlu 1997, 34.  
152 Serdar Aybek, “Metropolis (İonia), Hellenistik ve Roma Devri Heykeltıraşlık Eserleri” adlı doktora tezinde, 
günümüzde manto olarak adlandırabileceğimiz antik dönem giysileri hymation, toga ve pallium ile ilgili olarak, 
aynı heykelin kıyafetinin farklı yayınlarda farklı isimlendirilmesi ile ilgili literatürde bir uyuşmazlığın söz 
konusu olduğuna değinmiştir. Bu karışıklıktan dolayı da yayınlarda çoğunlukla manto kelimesinin tercih 
edildiğine dikkat çekmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Aybek 2004, 115, dn. 192. Aynı uyuşmazlıkla karşılaşılması, 
sözlük anlamı olarak Antik Yunan giysisi olarak geçen hymationun daha ziyade Hellenistik Dönem eserleri için 
kullanılması, Greklerin hymationu ile eş değer olan Romalılar’a özgü toganınsa bol ve kıvrımlı olması, ayrıca 
Konya Arkeoloji Müzesi’ndeki stellerin çoğunun Roma Dönemi’ne tarihlenmesinden dolayı çalışmada, pallium 
çağdaşı “manto” terimi kullanılmıştır. 
153 Saraçoğlu 1997, 33.  
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göğüs üzerinde durmaktadır. Dirsekten hafif bükük olan sol kol, yanda olup; bilek, sol bacak 

üzerine gelmiştir. Sağ omuzdan gelen demetli kenar, sağ kola sarılıp göğüs üzerinde sağ kolla 

gerdirilmiş ve sol omuzdan enseye doğru dökülmüştür. Figürün solundan gelen kısımsa 

aşağıya sarkan sol kola sarılıp bileğe dolandıktan sonra, elle tutulmuş154 ve ucu öne doğru 

açılarak dökülmüştür155. Sağ elin mantonun altından çıkarak manto kenarından tutması ile 

altta khiton da gözükmektedir156. Taşıyıcı bacak ise değişebilmektedir157. Bu durumda 

hareketli bacak da genellikle dizden hafifçe bükülerek yana açılmaktadır158. Buradaki fark ise 

figürün sol bacağı üzerine denk gelecek şekilde, manto kumaşını yukarıya doğru toplayarak 

tutmasından kaynaklanmaktadır. Figür bu işlenişiyle Kos’ta gün ışığına çıkarılan ve bugün 

Rodos Müzesi’nde sergilenen giyimli bir kadın heykeliyle159 oldukça benzerdir. Ancak stelde 

yer alan figürün kumaş kıvrımları, heykeldeki canlı ve zengin kıvrımlar ile 

karşılaştırılamayacak kadar şematik işlenmiştir. 

Her ne kadar Palliatus tipinde işlenen kadın figürleri olsa da bu tip daha çok ayakta 

duran erkek figürleri ile anılmaktadır. Çalışma konumuzu oluşturan steller üzerinde yer alan 

gerek erkek gerekse kadın figürlerinin şematik olarak Palliatus tipinde ya da bu tipin varyantı 

olarak işlendiği görülmektedir. Ancak hareketlerin katılaşması, ayrıntıların asgariye 

indirilmesi ve kıvrımların daha şematize işlenmesinden dolayı, kol ve bacak devinimleriyle 

kumaşların vücutlara sarılışları ile ilgili net yorumlar yapılamamaktadır. Aynı tipteki kadın 

figürleri için Pfuhl – Möbius, “Normal Tip”160 ifadesini kullanmıştır. 

 Stel alınlığının tepe akroteri, tam ve kapalı formda bir palmet motifinden oluşurken, 

köşe akroterleri, yarım ve kapalı palmet formundadır. Tepe ve köşe akroterleri arasına kıvrık 

dal motiflerinin taşıdığı sarmaşık yaprakları işlenmiştir. Üçgen alınlığın alt kısmında yer alan 

ve bezemeli olduğu için friz olarak değerlendirdiğimiz alanı, merkezi bir göbekten filizlenen 

ve her iki yana uzanan, ana ve yan dallardan oluşan kıvrık dal motifleri süslemektedir. Benzer 

şekilde bir bezeme, Prymnessus (Afyon, Sülün Köyü) antik kentinden, üçgen alınlıklı ve 

naiskos formlu bir stelin161 friz kısmında da görülmektedir. 

                                                           
154 Saraçoğlu, mantonun ucunun sol kola sarılıp bileğe dolandıktan sonra, elle tutulmasının yanı sıra, serbest 
bırakıldığını da belirtmektedir. Bkz. Saraçoğlu 1997, 33.  
155 Yaylalı 1979, 46 vd.; Şahin 2000, 71.  
156 Çalışma konumuzu oluşturan steller üzerinde yer alan figürler, gerek küçük boyutlu ve alçak kabartma olarak 
işlendikleri için gerekse zamanla meydana gelen aşınmalardan dolayı, kimi figürlerin göğüs üzerinde betimlenen 
sağ ellerinin mantoyu tutup tutmadıkları belirgin değildir.   
157 Şahin 2000, 72.  
158 Saraçoğlu 1997, 34.  
159 Smith 2002, 86, Res. 112. 
160 Hellenistik Dönem’in “Dioskurides”, Roma Dönemi’nin Palliatus tipini Pfuhl – Möbius, “Normal Tipteki 
Kadın” grubu içinde değerlendirmiştir. Bkz. Pfuhl – Möbius 1977, 148, Taf. 75, Nr. 452 vd.  
161 Buckler – Calder 1939, Pl. 72, Nr. 405; Pfuhl – Möbius 1977, 174, Taf. 93, Nr. 588.  
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 Mezar stelinin gövde kısmı anteler ile sınırlandırılmıştır. Bu anteler üzerinde dışa 

çıkıntı yapan bir silme ve bu silme üzerinde de Katalog 2 numaralı steldeki ante başlıklarına 

benzer şekilde, ancak onlardan farklı olarak bezemeli başlıklar yer almaktadır (Kat. 2, Fig. 5). 

Başlıklar, balık pulu şeklinde yerleştirilen stilize yaprak motifleri ile bezelidir. Bezeme 

alanına, bu alanı yatay olarak kaplayacak şekilde, üst kısmından kurdele ile bağlanmış alçak 

kabartma bir çelenk motifi162 işlenmiştir. Bezeme alanında yer alan çelenk motifi, Akmonia 

(Uşak, Ahat Köyü) antik kentinden, İS 3. yüzyıla tarihlenen, kapı biçimli bir stelin163 bezeme 

alanında yer alan, üst kısmından kurdele ile bağlanmış çelenk motifi ile benzerdir. Çelenk, 

mezar ikonografisinde yaygın olarak kullanılan motiflerden biridir. Çelenk motifi ile ölen 

kişinin dünyevi şanına vurgu yapılsa da toplumda yüksek bir mevkiye sahip olamamış 

erkeklerin mezar stellerinde yer alması ölümsüzlük simgesi olarak görülmektedir164. Ancak 

Katalog 3 numaralı stelden farklı olarak, bezeme alanında çelenk motifi yer alan üçgen 

alınlıklı stellerde, insan figürlerinden ziyade, rozet gibi tamamlayıcı unsurlar ve ölen kişiye ait 

iğ, öreke, tarak, ayna ve unguentarium gibi eşyaların betimlenmesi, çelenk motifinin sadece 

erkeklere ait mezarlarda kullanılmadığını göstermektedir165. Manisa Müzesi’nden, Roma 

İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen bezeme alanında çelenk yer alan bir stel üzerinde, stelin 

ebeveynler tarafından kızlarına yaptırıldığı ve yakın çevresi ile akrabalarının ölen kişiyi 

onurlandırdıkları yazmaktadır166. Yine Manisa’dan üçgen alınlıklı, çelenk bezeli başka bir stel 

üzerinde de Diomedes adlı kişinin eşini onurlandırdığı ifadelerine yer verilmiştir167. Katalog 3 

numaralı stelde yazıt tespit edilemediği için tympanonda yer alan kadın figüründen dolayı, 

stelin bir kadına ait olduğunu ve bezeme alanında yer alan çelenkle onurlandırıldığını ya da 

ölümsüzlüğüne vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. Stelin gövde kısmı çelengin alt kısmından 

itibaren kırık olup günümüze ulaşamamıştır (Fig. 6). Stilistik özellikleri yönüyle Katalog 3 

numaralı stel, Roma İmparatorluk Dönemine, özellikle İS 1.-2. yüzyıla tarihleniyor olmalıdır.  

  Üçgen alınlıklı, tek resim alanlı ve gerek alt yapı gerekse üst yapı elemanlarıyla bir 

tapınak cephesini andıran Katalog 4 numaralı mezar steli, 1.20x0.83x0.22 m ölçülerindedir 

(Kat. 4, Fig. 7). Katalog 1, 2 ve 3 numaralı steller gibi kireç taşından işlenmiştir (Kat. 1-3, 

Fig. 4-6). 0.26x0.57 m ölçülerindeki tympanonda, alçak kabartma olarak işlenmiş bir kadın 

                                                           
162 Klasik Dönem’den itibaren sevilen bir motif olarak mezarlarda kullanılan defne çelengi, ölümsüzlüğün ve 
zaferin simgesidir. Rodos’taki Hellenistik Dönem mezarlarında görülen çelenk, mezar sahibine hayattayken 
verilen onurun, şerefin, ünvanın ve saygının sembolüdür. Bkz. Scarborough 1998, 83. 
163 Pfuhl – Möbius 1979, 553, Taf. 323, Nr. 2297.  
164 Wujewski 1991, 50.  
165 Çelenk motifinin yer aldığı steller için bkz. Pfuhl – Möbius 1979, 550 vd., Taf. 322, Nr. 2280 vd.; Malay – 
Ricl 2006, 49, 51-53, 57, 60-65.  
166 Malay – Ricl 2006, 52, Nr. 8.  
167 Malay – Ricl 2006, 57, Nr. 20.  
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figürü yer almaktadır. Tam bu alana sığacak boyutta işlenen figürün başı ve kıyafeti alınlıkla 

temas halindedir. Figür, ayakta ve cepheden betimlenirken, başı ¾ oranında bir dönüşle 

soluna doğru çevrilmiştir. Üzerinde, ayak uçlarını da kapatacak şekilde işlenmiş khiton ve 

başı da örten manto vardır. Figürün manto altında kalan sağ kolu dirsekten kırılarak, çapraz 

bir şekilde sol göğüs üzerine yükselmiştir. Aşağıya doğru bıraktığı sol kolu ise vücudundan 

ayrılarak hafif yana doğru açılmıştır. Bu duruş belki de Palliatus tipinin farklı bir varyantı 

olmalıdır168. Bursa Arkeoloji Müzesi’nden, 3155 envanter numaralı stelin ikinci resim alanının 

sol tarafında yer alan erkek figürünün sağ değil de sol kolu manto altında sol göğüs üzerinde 

durmaktadır. Sağ kol ise ileriye doğru uzanmıştır. Şahin, bu duruşu Palliatus tipinin değişik 

bir varyantı olarak değerlendirmiştir169. Tahribattan dolayı ne olduğu anlaşılamamakla 

birlikte, figür sol elinde bir obje tutmaktadır. McLean, bu objenin tahıl tanelerini samandan 

ayırmak için kullanılan kama şeklinde bir sepet olabileceği üzerinde durmuştur170.  

 Alınlığın eğik geisonu profilli olarak işlenmiş olup, eğik ve yatay geisonu şematik 

olarak işlenmiş geisopodes süslemektedir. Katalog 3 numaralı stelde olduğu gibi, alınlık 

kapalı palmet bezeli tepe ve köşe akroterleri ile taçlandırılmış, akroterler arasında kalan 

kısma, kıvrımlı sarmaşık dalı bezemesi işlenmiştir (Kat. 3, Fig. 6). Diş sıralı yatay geisonun 

altında, dal motiflerinin işlendiği bezemeli friz bloğu, friz bloğunun alt kısmında ise dışa 

taşkın profilli tacı ve üç fasciası ile bir arşitrav bloğu yer almaktadır.  

 Bezeme alanı, akanthus yaprakları ve lotus çiçekleri ile bezenmiş Korinth başlıklı 

anteler ile sınırlandırılmıştır. Korinth başlıkları, anteler üzerindeki dışa doğru çıkıntı yapan 

düz bir silme üzerine oturmaktadır. Stel gövdesi üzerinde, Korinth başlıklarının abakus 

tablaları arasına yumurta dizisi (Ion kymationu) işlenmiştir. Bu dizinin altında ve Korinth 

başlıklarının arasında iki adet girland, merkezde ise girland taşıyıcısı olarak işlenen alçak 

kabartma bir bucranium yer almaktadır171. Başlığın abakus tablasında başlayıp merkezdeki 

bucraniumun boynuzlarında son bularak, başın üstünde ve boynuzların arasında düğüm 

şeklinde birbirine bağlanan girland bantlarının sarkık noktaları üstüne ise biri sivri, diğeri 

yuvarlak formlu yapraklardan oluşan dört yapraklı rozet motifleri işlenmiştir. Boğa başları 

tarafından taşınan girlandlar, mezar stellerinin yanı sıra gerek sunaklarda gerekse lahitler ve 

ostothek gövdeleri üzerinde kullanılmıştır. Konya ili, Taşkent ilçesi, Avşar Kasabası’nda 

                                                           
168 Pfuhl – Möbius, bu steli “Normal Tipteki Kadın” başlığı altında ele almıştır. Bkz. Pfuhl – Möbius 1977, 150, 
Taf. 76, Nr. 463.  
169 Şahin 2000, 72, 227, Lev. LXXVI.  
170 McLean 2002, 83, Cat. 234.   
171 Mezar kültü ikonografisinde bucraniumlar ya da bukafelonlar, özellikle kurban ve sunuyla ilintili 
bezemelerdir. Girlandların ölüye yapılan sununun sembolik bir ifadesi olması gibi, boğa başları da bu tür 
sunuların taşa yansıması olarak yorumlanmaktadır. Bkz. Uğurlu 2006, 58. 
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bulunan ostothek gövdelerinin birinin arka uzun cephesinde, kabaca işlenen iki girland motifi, 

bir diğerinin gövdesinin uzun ön cephesinde ise Katalog 4 numaralı stel ile benzerlik 

gösteren, boğa başı tarafından taşınan iki girland betimi yer almaktadır172. Karşılaştırma 

yapacağımız bir diğer örnek, Akkise Kasabası’ndan, Ş. A. Ayyıldız’ın ev duvarında yer alan 

bir ostothek gövdesidir173. Ostothek gövdesinin dar yan yüzünde yüksek kabartma iki 

bucranium tarafından taşınan ve daha detaylıca işlenmiş bir girland motifi yer almaktadır. 

Benzer şekilde işlenmiş, bucraniumlar tarafından taşınan girland motifleri, Konya Arkeoloji 

Müzesi’nde sergilenen Bozkır’dan üç farklı ostothek gövdesinin gerek dar gerekse yan 

yüzlerinde174 de karşımıza çıkmaktadır. Dülgerler Köyü’nde (Artanada, Hadim), köy 

çeşmesinin duvarında yer alan başka bir ostothek gövdesinin dar yan yüzünde, tahrip 

olmasına rağmen girland ve girlandın her iki ucundaki bucraniumlar görülmektedir175. Bölge 

dışından bir diğer örnek ise Bursa Müzesi’ndendir. 2867 envanter numaralı, İS 2. yüzyılın 

sonuna tarihlenen üçgen alınlıklı stelin176 bezeme alanında yer alan, bucranium tarafından 

taşınan girland motifleri ve girlandların sarkık noktalarının üst kısmında yer alan rozet 

motifleri iki stel arasındaki benzer uygulamadır. Karşılaştırma yaptığımız bu eserler, özellikle 

Isauria Bölgesi’nde, boğa başları tarafından taşınan girland betiminin sevilen bir motif 

olduğunu ve özellikle ostothek gövdeleri üzerinde yoğun olarak kullanıldığını göstermektedir. 

 Stel biçimsel olaraksa Amorium antik kentinin 2 km kuzeybatısındaki Hamzahacılı 

Köyü’nde bulunan üçgen alınlıklı bir stel177 ile karşılaştırılabilir. Stel; kapalı palmet bezemeli 

tepe ve köşe akroterleri, eğik ve yatay geisonun geisopodes şeklinde işlenişi, bezemeli friz 

alanı, fascialı arşitravı ve steli sınırlandıran ante başlıklarının abakus tablaları arasına işlenen 

yumurta dizisi ile Katalog 4 numaralı stel ile benzerlik göstermektedir. 

 Stel gövdesinde yer alan bezemelerin hemen altında, yüksekliği 0.02-0.035 m olan 

harflerle yazılmış beş satırlık Latince yazıtta şöyle yazmaktadır:  

 Iuniae L(ucii) f(iliae) Proculae 

 quae et Iuliae P(ublius) Aeli- 

 us Manius Aug(usti) lib(ertus) tab(ularius)  

 carissimae uxori  

                                                           
172 Baldıran 2005, 70, 78, Res. 7, 17.  
173 Yılmaz 2005, 212, 213, Res. 113c. Girland ve bucraniumların işlenişi açısından benzer bir ostothek de Konya 
Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Bkz. Yılmaz 2005, 313, Res. 187b.  
174 Çimen 2011, 111, 113-115. 
175 Yılmaz 2005, 244, 245, Res. 134d; Çimen 2011, 120.  
176 Cremer 1992, 69, 152, Taf. 17, O 7.  
177 Yaman 2006, 102, Lev. 54.   
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  memoriae causa178  

 Yazıtın çevirisi şu şekildedir: 

 “Julia olarak da bilinen Lucius’un kızı Junia Procula için. İmparatorun azat edilmiş 

kölesi ve arşiv görevlisi Publius Aelius Manius, bunu sevgili eşi için bir anıt olarak dikti.”179 

 Bu yazıttan mezar stelinin bir kadına ait olduğu ve stelin eşi tarafından dikildiği 

anlaşılmaktadır.  

 Buckler, büyük olasılıkla, yazıtta adı geçen bu kişinin İmparator Hadrianus’un (İS 

117-138) azatlı kölesi olduğunu belirtmektedir180. Kişinin asıl isminden önce de Publius 

Aelius ön adının geldiği görülmektedir. Bu çerçevede eser, İS 117 yılından sonraya ve aşağı 

yukarı İS 170 yılından önceye tarihlenmektedir. Ayrıca McLean, stel üzerinde yer alan 

çimento kalıntılarının, stelin şpolyen malzeme olarak yeniden kullanıldığını gösterdiğini 

belirtmektedir181.  

 Bağış yoluyla müzeye kazandırılan üçgen alınlıklı, tek resim alanlı ve naiskos formlu 

mermer stel, 0.83x0.56x0.11 m ölçülerindedir (Kat. 5, Fig. 8). Alınlık ve sima kısmında 

kırıklar olan stelin tepe ve köşe akroterleri günümüze ulaşamamıştır. Gerek mevcut 

kalıntılardan gerekse çalışma konumuzu oluşturan stellerin ışığında, alınlığı bitkisel bezemeli 

akroterlerin taçlandırdığı yorumu rahatlıkla yapılabilmektedir. Günümüze ulaşan haliyle, 

ölçülebilen 0.16x0.28 m ölçülerindeki tympanonun tepe akroterine yakın noktasına kalkan 

motifi182 işlenmiştir.  

Alınlıktan stel gövdesine geçişte, sarmaşık yapraklı dallarla bezenen bir kısım yer 

almaktadır. Bu kısmın altında yer alan ve içe doğru girinti yapan eğik bir silmeyle alınlık stel 

gövdesine oturmaktadır. Mezar stelinin gövde kısmı Korinth başlıklı anteler ile 

sınırlandırılmıştır. Antelerin her ikisinde de çarpmalar mevcut olup, alt köşe kısımları 

günümüze ulaşamamıştır. Dor düzeninde fluthesler doğrudan birleştiği için arrisler bıçak ağzı 

şeklinde sivri iken; Ion ve Korinth düzenlerinde arrisler bıçak sırtı gibidir. Bu özellik göz ardı 

edilmeden, fluthes ve arrisler ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Korinth başlıkları ile anteler 

arasında, Katalog 3 numaralı stelde olduğu gibi, dışa doğru hafif çıkıntı yapan ince bir silme 

yer almaktadır (Kat. 3, Fig. 6). Korinth başlıkları, alçak kabartma olarak yontulan dışa dönük 

volütler, içe dönük heliksler ve akanthus yaprakları ile detaylandırılmıştır. Abakus tablası 
                                                           
178 Pfuhl – Möbius 1977, 150, Taf. 76, Nr. 463.  
179 McLean 2002, 83, Cat. 234. 
180 Buckler vd. 1924, 37, Pl. IV, 20. 
181 McLean 2002, 83, Cat. 234.  
182 Kalkan motifleri; ölen kişinin savaşçı veya asker kimliğini göstermek için sembolik, mezarı koruması için 
apotropeik (koruyucu) ve bazen de sadece dekoratif amaçla yapılmışlardır. Bkz. Uğurlu 2000, 367. Katalog 5 
numaralı stelde, ana figürün bir kadın olması, buradaki kalkan motifinin apotropeik veya dekoratif amaca hizmet 
ettiğini göstermektedir.  
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üzerine ise abakus çiçeği işlenmiştir. Korinth başlıklarının işlenişi, Anadolu’daki geç antik 

plaster başlıklarına benzemektedir. İS 2. yüzyılın ortasına tarihlenen bir stelde, antenin ve 

başlığın işlenişi, Katalog 5 numaralı stelle benzer yön oluşturmaktadır183. İS 3. yüzyıla 

tarihlenen Denizli’den bir stel184 üzerinde ise Korinth başlıkları daha sade işlenmiş olmakla 

birlikte, ante işlenişi aynıdır. Katalog 5 numaralı stelde de anteler, benzer şekilde bir kaide ile 

sonlanıyor olmasına rağmen, bu kısım günümüze ulaşamamıştır. Daha sonradan stelin alt 

kısmına sergileme kolaylığı sağlaması için beton kaide yapılmıştır.  

Oldukça iyi perdahlanan stel gövdesinde, dışa doğru çıkıntı yapan, kenarlarından öne 

doğru yuvarlatılmış, ancak aşınma ve çarpmalardan dolayı tam formu anlaşılamayan bir kaide 

üzerinde ayakta betimlenen iki figür yer almaktadır. Figürler, orta yüksek kabartma olarak 

işlenmişlerdir. Sol tarafta yer alan ve diğer figüre göre boyutça daha büyük betimlenen kadın 

figürünün hem vücudu hem başı hafif bir dönüşle sağına doğru çevrilmiş olarak verilmiştir. 

Figürün dolgun yüzü neredeyse tamamen aşınmıştır. Aşınmalardan dolayı adeta bir perukayı 

andıran saçlar, geriye doğru taranarak arkada toplanmış olmalıdır. Figür, olasılıkla kollardan 

ve omuz üzerinden iğne veya başka bir şey ile birbirine tutturulmuş, göğüs altından ise ince 

bir kemerle sıkılmış, ayaklarının uç kısımlarını açıkta bırakan khiton üzerine manto 

giyimlidir. Omuzlardan göğse doğru uzanan khiton kıvrımları, göğüs üzerinde “V” şeklinde 

kıvrımlar oluşturmaktadır. Sağ omuz ile sağ göğüs açıkta kalacak şekilde manto, sağ kolun 

altından geçirilip, kıvrım rulosu öne getirilerek sol omuzdan arkaya atılmıştır. Figürün sol 

tarafından gelen manto ucu, sol kola sarılıp olasılıkla bileğe dolandıktan sonra, ucu aşağıya 

doğru düz ve birbirine paralel inen iki kıvrım halinde dökülmüştür. Dirsekten hafif bükük sol 

kol vücuda bitişik olarak işlenmiştir. Figür, bu duruş kompozisyonu ile Perge’den Hygieia 

yontusu ile benzerlik gösterirken185, kıyafet ve duruş yönüyle benzer tarzda işlenen başka 

serbest yontular da vardır186. Ancak figür, mezar stelleri üzerinde yer alan figür tiplerinden 

herhangi bir gruba girmemektedir. Figürün sağ bacağı taşıyıcı bacak görevini üstlenirken, 

hareketli sol bacak dizden hafif bükülerek yana açılmış ve hafif öne atılmıştır. Bu harekete 

bağlı olarak manto kumaşı gerilmiş ve bacak, kumaşın altında belirginleşmiştir. Yine bu 

harekete bağlı olarak, bacaklar arasında karın hizasına kadar uzanan diyagonal kıvrımlar 

oluşmuştur. Ancak dizin olması gerekenden daha aşağıda yapılarak, bacağın üst kısmının 

daha uzun tutulmasıyla vücutta bir orantısızlık meydana gelmiştir. Figürün sağ eli, yanındaki 

erkek çocuğunun sağ omzu (?) üzerindedir. Sol elinde ise okuryazar kişiliğine vurgu yapan bir 
                                                           
183 Pfuhl – Möbius 1979, 519, Taf. 309, Nr. 2166. 
184 Buckler – Calder 1939, Pl. 10, Nr. 47.  
185 İnan 1980, 6, 7; Akçay 2007, 130, Lev. XVI, Res. 1.  
186 Bieber 1977, Pl. 137, Fig. 802, 804, 805.  
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kağıt rulosu187 tutuyor olmalıdır188. Kağıt rulosu daha çok erkek figürleri ile özdeşleşmiş ve 

erkeklere ait stellerde yer aldığı ifade edilmiş olmasına rağmen, burada olduğu gibi kadınların 

ve çocukların mezarlarında da görülebilmektedir189. Sardes’te bulunan ve elinde bir kağıt 

rulosu ile betimlenen kadın figürünün yer aldığı stelin yazıtında, kadının ebe olduğu 

belirtilmiştir. Bu da ellerinde kağıt rulosu tutar şekilde betimlenen kadınların okuryazar 

kimliklerinin yanı sıra, meslek sahibi olmalarına vurgu yapıldığını gösteriyor olmalıdır190.  

Kadın figürünün sağ tarafında yer alan çocuk figürü, ayakta ve cepheden betimlenmiş 

olup başında kopmalar ve aşınmalar mevcuttur. Başın ve vücudun orantısız bir şekilde 

işlendiği görülmektedir. Figür, kuşaklı kısa khiton ve sağ omuzdan tutturulup sağ kolu açıkta 

bırakan khlamys giyimlidir. Vücuduna paralel olarak aşağıya doğru bıraktığı sağ elinde, tam 

olarak anlaşılamamakla birlikte bir kap formu tutuyor olmalıdır. Sol eliyle ise sağ omzundan 

ve göğüs üzerinden gelen khlamysinin kıvrımlarını yana doğru çekerek tutmaktadır. Kadın 

figürü gibi bu figürün de sağ bacağı taşıyıcı bacak görevini üstlenirken, hareketli sol bacak 

dizden hafif bükülerek yana açılmış ve hafifçe öne atılmıştır. Bergama’dan, bir kabartma 

üzerinde yer alan genç erkek figürü191, kuşaklı kısa khitonu, khlamysinin sağ omzu açıkta 

bırakıp sol kolu örtmesi ve bacaklarının duruş şekliyle söz konusu figürle benzemektedir. 

Mezar stelleri üzerinde yer alan çocuk figürleri ile ilgili tip olarak bir birlikten 

bahsedilmemektedir. Bu tipler çoğunlukla büyüklerin kopya edilmiş halleri olup, çoğu zaman 

bu figürlerin genç ya da çocuk olduklarını ayırt etmek de güçleşmektedir192. Erkek çocukları 

kısa khiton üzerine manto; kız çocukları ise khiton üzerine manto giyimli olarak 

betimlenmişlerdir. Burada olduğu gibi khiton ve khlamys ya da benzer formdaki tunika ve 

pelerin ile betimlenen figürler, savaş ile ilgili pusatları ile (miğfer, mızrak, kılıç, kalkan) 

işlenerek çoğunlukla asker ya da savaşçı olarak değerlendirilmiştir193. İstanbul Arkeoloji 

Müzesi’nden, 1495 ve 1496 envanter numaralı steller üzerinde yer alan figürler, kıyafet 

işlenişi bakımından söz konusu figürle benzer olmakla birlikte, bu figürler savaşçı olarak ele 

alınmışlardır194. Hizmetçi figürleri ile aynı boyda işlenen çocuk figürlerinin hizmetçi 

                                                           
187 Papyrus rulosuna, Yunanlılar “biblion” ya da “kylindros”, Romalılar ise “volumen” demişlerdir. Bkz. Tekçam 
2007, 166. Papyrus ruloları, mezar sahibinin erkek olduğu stellerde ya da ortak stellerde erkek figürünün 
tarafında betimlenmektedir. Her zaman mezar sahibinin elinde bulunmayan rulolar raflarda, duvar kenarlarında 
ve masalarda betimlenebildiği gibi, bazen erkek figürünün yanındaki uşak figürü de rulo/rulo demeti taşırken 
resmedilmiştir. Bkz. Fıratlı 1965, 301.  
188 Calder 1956, 42, Pl. 11, Nr. 205; Pfuhl – Möbius 1977, 156, Taf. 79, Nr. 502.  
189 Wujewski 1991, 21.  
190 Canlı 2015, 76, dn. 263.  
191 Pfuhl – Möbius 1979, 349, Taf. 213, Nr.1474. 
192 Şahin 2000, 81. 
193 Pfuhl – Möbius 1977, 113 vd., Taf. 52, Nr. 283 vd.  
194 Pfuhl – Möbius 1977, 120, Taf. 56, Nr. 315, 316.  
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olmadıkları yanlarında yer alan ana figürle olan ilişkilerinden ve temaslarından 

anlaşılmaktadır195. Bunun yanı sıra kıyafetteki özen ve zenginlik de bu ayrımda etkilidir196. 

Katalog 5 numaralı steldekine benzer şekilde, Manisa’dan ve Bandırma’dan mezar stelleri197 

üzerinde, erkek figürünün yanındaki çocuk figürünün omzuna dokunmasıyla ve çocuk 

figürünün sağ tarafında yer alan erkek figürünün omzuna dokunmasıyla oluşan temastan bu 

figürler, baba-oğul olarak değerlendirilmiştir. İÖ 4. yüzyılın 2. yarısına tarihlenen ve benzer 

şekilde işlenen bir başka kompozisyonda yine yetişkin figürlerin çocuk figürleri ile olan 

teması görülmektedir198. Bu örnekler, söz konusu figürün bir hizmetçiden ziyade erkek çocuk 

figürü olduğunu doğrulamaktadır.  

Stelde herhangi bir yazıt tespit edilememiştir. Yazıtın tespit edilemediği durumlarda, 

yetişkin ve çocuk arasındaki ilişki ile ilgili sonuca ulaşmak zor olabilmektedir. Ancak benzer 

örnekler ışığında, işlenen figürler için anne-çocuk ya da kadın figürünün elindeki kağıt 

rulosundan dolayı öğretmen/pedagog-öğrenci ilişkisinin var olduğunu söyleyebiliriz. 

İzmit’ten, pedagogu ile betimlenen iki çocuğun yer aldığı Antoninler Dönemi’nden bir stel 

buna güzel bir örnek oluşturmaktadır199. Pfuhl – Möbius ise kadın figürü ile erkek çocuğunun 

betimlendiği bu kompozisyonu, “Yetişkin veya Uzun Boylu Erkek Çocuk ile Gösterilen 

Ayakta Duran Kadın” konu başlığı altında incelemiştir200.  

Yapılan araştırma ve karşılaştırmalar sonucunda eserin yaklaşık olarak İS 2. yüzyıla 

tarihlendiği önerilmektedir201. 

Katalog 6 olarak adlandırılan mermerden işlenmiş stel, 1.55x0.45x0.28 m 

ölçülerindedir. Stelin üst kısmı üçgen şeklinde sonlanıyor olmasına rağmen, benzer üçgen 

alınlıklı stellerin aksine, alınlık kısmı üçgen formundan çıkarak kısmen beşgen bir form 

oluşturmuştur (Kat. 6, Fig. 9). Benzer uygulama, Phrygia Bölgesi’nden steller üzerindende de 

görülmektedir202. Alınlığın üst kısmındaki kırıktan dolayı, stelin tepe akroteri günümüze 

ulaşamamıştır. Köşe akroterleri ise bezemeli alandan bir profil ile yükseltilerek bezemesiz 

olarak işlenmiştir. Phrygia Bölgesi’nden, üst kısımları kemerli olarak sonlanan stellerin 

akroterleri de Katalog 6 numaralı stelin akroterleri ile aynı şekilde işlenmişlerdir203. Tepe ve 

                                                           
195 Ana figürün yanında itaatkar biçimde bekleyen ve onlara temas etmeyen hizmetçi figürleri, boyut olarak da 
onlardan daha küçük işlenmektedir.  
196 Atalay 1990, 288. 
197 Pfuhl – Möbius 1977, 126, Taf. 59, Nr. 355; Şahin 2000, 79, 205, 206, Lev. LVIII.  
198 Pfuhl – Möbius 1977, 30, Taf. 18, Nr. 71. 
199 Pfuhl – Möbius 1977, 80, 89, Taf. 34, Nr. 152. 
200 Pfuhl – Möbius 1977, 155. Benzer kompozisyonda işlenen steller için bkz. Pfuhl – Möbius 1977, 155, 156, 
Taf. 78, Nr. 500, 503, Taf. 79, Nr. 501.  
201 Pfuhl – Möbius 1977, 156, Taf. 79, Nr. 502. 
202 Calder 1956, 6, Pl. 2, 21, Nr. 32, 318.  
203 Calder 1956, Pl. 19, Nr. 313, 314.  
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köşe akroterleri arasında kalan alanları zigzag deseni süslemektedir. Tympanonda ayakta, 

cepheden ve alçak kabartma olarak işlenmiş bir kadın figürü yer almaktadır. Figür, khiton 

üzerine manto giyimlidir. Yuvarlak yakalı, etek kısımları püskül şeklinde detaylandırılan 

khiton, ayak uçlarını açıkta bırakmaktadır. Khiton üzerine giyilen manto ise başı da 

örtmektedir. Figürün yüz kısmı neredeyse tamamen aşınmıştır. Steldeki kırılmadan dolayı da 

alın hizasından itibaren başının üst kısmı günümüze ulaşamamıştır. Tympanon çerçevesinin 

alt kısmı zemin olarak kullanılmış olup, khiton altından ayaklarının uçları gözüken figür, bu 

kısma basar vaziyettedir. Katalog 4 numaralı stelin tympanonunda yer alan figür gibi tam bu 

alana sığacak boyutta işlenmiş olmalıdır (Kat. 4, Fig. 7). Figürün sağ kolu dirsekten kırılarak 

sol göğsü üzerine yerleştirilmiştir. Vücuduna bitişik olarak işlenmiş sol kolu ise vücuduna 

paralel olarak aşağı bırakılmıştır ve sol bacağı üzerinde durmaktadır. Figürün elleri oldukça iri 

işlenmiştir. Figürün hareketlerinin katılaştığı, bacak devinimine ait herhangi bir ayrıntının 

verilmediği, özellikle sol kolun elastik bir yapıda betimlendiği ve giysi kıvrımlarının 

işlenmediği görülmektedir. Bu özellikler figürün Palliatus tipinde, ancak oldukça şematize 

işlendiğini göstermektedir. McLean, figürün sol elinde olasılıkla bir balık tuttuğunu 

belirtmiştir204. Burada figür, olasılıkla bir obje tutmayıp Katalog 3 numaralı steldeki kadın 

figürü gibi sol elinde yukarıya doğru topladığı manto kumaşını tutmaktadır (Kat. 3, Fig. 6). 

Zira sol bacak hizasında manto değil, sadece manto altındaki khiton gözükmektedir. Figürün 

sağ tarafında, kazıma çizgiler ile verilmiş bir mangal/maltız ve üzerinde bir kap formu 

(trulla205) yer almaktadır206.  

Alınlıktan gövdeye geçiş, üzerine sağa ve sola yatık diyagonal çizgilerin işlendiği bir 

silme ile sağlanmaktadır. Mezar stelinin bezeme alanı, tıpkı değerlendirdiğimiz diğer stellerde 

olduğu gibi anteler ile sınırlandırılmıştır. Anteler üzerinde ince bir silme, bu silme üzerinde de 

üç küçük yaprak motifi ile bezenen ante başlıkları yer almaktadır. Bezeli ante başlıkları 
                                                           
204 McLean 2002, 47, Cat. 134, Fig. 147. Balık, erken dönemlerde Hristiyanlığın ortak sembolüdür. Bkz. Ramsay 
1906, 25. Babylonia’da popüler olan balık motifinin tüm Akdeniz’e yayıldığı bilinmektedir. Ayrıca balık, ölü 
ziyafeti ve kitonik hayvanları besleme sahnelerinde bir yiyecek olarak görülmektedir. Bununla ilgili örnekler için 
bkz. Pfuhl – Möbius 1977, 155, 199, Taf. 79, 110, Nr. 501, 733; 1979, 400, 401, 435, 436, 462, Taf. 239, 261, 
277, Nr. 1636, 1810, 1920. Hristiyanlık sanatının başlarında ise balık, Efkaristiya’nın ya da kilise üyeliğinin 
sembolüdür. Yunanca balık, IXΘYC (Ichthys) kelimesi, “Iesous Christos Theou Uios Soter”, İsa Mesih 
Tanrı’nın oğlu anlamına gelmektedir. Bkz. Wujewski 1991, 45. 
205 Şarabın büyük küplerden alınmasında kullanılan trulla, tek dikey kulplu derin bir kasedir. Bkz. Tekçam 2007, 
234; Delemen – Kepçe 2009, 28, Res. 14. Ayrıca geç antik çağ mezar ikonografisinde kullanılan mutfak 
eşyalarından biridir. Bkz. Wujewski 1991, 32. 
206 McLean, bu betimlemeler için tripod/üç ayaklı sehpa ve tava kavramlarını kullanırken, başka bir stel üzerinde 
yer alan benzer formdaki betimlemeler için Ramsay, mangal/maltız ve saplı küçük tava ifadesini, Wujewski ise 
uzun saplı kap (trulla) terimini kullanmıştır. Bkz. McLean 2002, 47, Cat. 134, Fig. 147; Ramsay 1906, 69, 70, 
Fig. 38; Wujewski 1991, 32, Pl. 79. Üçüncü ayağın görülmemesinden dolayı çalışmamızda, McLean’in 
ifadesinin aksine, tripod yerine mangal/maltız, üzerindeki kap formu için ise trulla terimi kullanılmıştır. Ramsay, 
benzer şekilde üzerinde vazo ve bir kapla (uzun saplı pişirme kabı) betimlenen masanın, Lykaonia Bölgesi mezar 
stellerinde çok yaygın bir bezeme olduğunu belirtmiştir. Bkz. Ramsay 1906, 9, Fig. 1 A, B.   
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arasında yer alan yumurta dizisi motifi stilize olarak işlenmiştir. Bu bezemenin hemen altında, 

anteler arasında, yüksekliği 0.025-0.03 m olan harflerle yazılmış beş satırlık Yunanca yazıt 

yer almaktadır: 

 Μάνης Μασο- 

υ ίδία θυγατ- 

ρί Κουσιλα άν- 

έστησεν, μ- 

5  νήμης χάριν. 

   Yazıtın çevirisi şöyledir:  

“Masas’ın oğlu Manes, bunu kendi kızı Kousila’nın anısı için dikti.” 207 

Yazıtın altında, kazıma çizgilerle işlenmiş üzerinde bir sepetin yer aldığı bir masa, bu 

sepetin sağ üst kısmında ise iğ ve öreke görülmektedir. Phrygia Bölgesi’nden steller üzerinde 

de aynı şekilde işlenmiş masa betimlerinin yer aldığı görülmektedir208. Ramsay tarafından 

değerlendirilen ve sadece çizim olarak verilen Kadıoğlu’ndan bir mezar stelinde209, alınlığın 

sol tarafında benzer şekilde işlenmiş iğ ve öreke ile sepet betimlemeleri yer almaktadır. 

Bursa-Karacabey’den üçgen alınlıklı bir mezar stelinin bezeme alanında210 yer alan, daha 

nitelikli ve orta kabartma olarak işlenen sepet, form ve detaylandırılma yönüyle Katalog 6 

numaralı stel ile birebir aynıdır. Karşılaştırma yapacağımız bir diğer örnek, Konya ili Yunak 

ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi’nde bulunmuş bir mezar stelidir211. Sadece çizim olarak 

verilen bu stelde, bezeme alanında yazıtın altında yer alan betimlemeler benzer şekilde 

işlenmişlerdir. Sarayönü’ne bağlı Çeşmelisebil’de bir evin duvarında yer alan mezar 

stelinde212, akroterler arasının zigzag deseni ile süslenmesi, tympanonda yer alan masa ile 

sepet betimi ve bezeme alanının benzer şekilde, ancak daha stilize işlenmiş yaprak bezemeli 

ante başlıklı anteler ile sınırlandırılması Katalog 6 numaralı stel ile benzerlik oluşturmaktadır. 

Gerek alınlıkta yer alan kadın figüründen gerekse ölen kişinin cinsiyetini anlamamızı 

sağlayan bu motiflerden mezar sahibinin bir kadın olduğu anlaşılmaktadır213. Yazıt da yer alan 

“ … kızı Kousila’nın anısı için” ifadesi de bu bilgiyi doğrulamaktadır. Stel alınlığının daha 

şematize olması, figürün hareketlerinde detaylara yer verilmemesi, özellikle sağ kolun 

                                                           
207 McLean 2002, 47, Cat. 134, Fig. 147. 
208 Calder 1956, Pl. 22, Nr. 329, 343.  
209 Ramsay 1906, 78, 79, Fig. 48.  
210 Yıldırım 2014, 61, Lev. IX. 
211  Ramsay 1906, 69, 70, Fig. 38.  
212  Calder 1928, 181, Nr. 346.  
213 Genel olarak kabul edilen görüşe göre, iğ, öreke, sepet ya da kalathosun yanı sıra tarak, ayna, yelpaze ve 
pyxis gibi betimlemeler stellerde kadını temsil eden objelerdendir. Ancak çalışma konumuzu oluşturan steller 
arasında iğ, öreke ve kalathos dışında bu objelere yer verilmemiştir.  
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orantısız bir şekilde işlenmesi gibi özellikler bizi Roma İmparatorluk Dönemi’ne, özellikle İS 

3. yüzyıla götürmektedir.  

Üçgen alınlıklı ve tek resim alanlı, 1.08x0.33x0.22 m ölçülerindeki stel, mermerden 

yapılmıştır (Kat. 7, Fig. 10). Mezar stelinin içten 0.14x0.22 m ölçülerindeki tympanonunda, 

kazıma çizgilerle dört parçaya ayrılmış rozet motifi yer almaktadır. Stel alınlığının eğik 

geisonu, Katalog 4 numaralı stelde olduğu gibi şematik olarak geisopodes şeklinde işlenmiştir 

(Kat. 4, Fig. 7). Alınlığı, kapalı palmet bezemeli bir tepe akroteri taçlandırırken, köşe 

akroterleri kapalı, ancak yarım palmet formundadır. Akroterler arasında kalan alana ve alınlık 

çerçevesini oluşturan dış silmeye zigzag deseni işlenmiştir. Alınlıktan bitkisel bezemelerle 

süslü friz alanına geçilmektedir. Frizin altında dışa çıkıntı yapan bir silme, bu silmenin altında 

da şematik olarak işlenmiş diş sırası yer almaktadır.  

Stelin gövde kısmında, değerlendirdiğimiz diğer stellerden farklı olarak, herhangi bir 

sınırlama yapılmamıştır. Bezeme alanının üst kısmında, ayakta ve cepheden betimlenmiş üç 

figür yer almaktadır. Alçak kabartma olarak betimlenen figürlerin yüzleri tamamen aşınmıştır. 

Figürler, Katalog 5 numaralı steldekine benzer şekilde, dışa doğru hafif çıkıntı yapan 

dikdörtgen formlu bir kaide üzerinde durmaktadır (Kat. 5, Fig. 8). Sağda ve solda yer alan 

figürler boyut, giysi ve duruş yönüyle aynı özelliklere sahiptir. Ortada yer alan figür ise 

boyutça diğer iki figürden bir baş daha küçük işlenmiş olup, giysi ve duruş özellikleri onlarla 

aynıdır. Her üç figür üzerinde de khiton ve başı da örten manto vardır. Palliatus tipinde 

işlenen figürlerde, Roma Dönemi’ne özgü, sağ bacak üzerinden çıkıp, sol omuzda toplanan 

diyagonal kıvrım şemasının daha şematize işlenmiş şekli görülmektedir. Bu şema, İS 1. 

yüzyılın sonundan başlayarak İS 3. yüzyıl ortalarına kadar işlenmiştir214. Ayak uçlarına kadar 

uzanan khitonlarında ise yiv şeklinde birbirine paralel kıvrımlar işlenmiştir. Benzer kıyafet ve 

duruş özelliklerine sahip olan ve ortada yer alan figürde aşınmalardan dolayı bu kıvrım 

özellikleri günümüze ulaşamamıştır. Aynı pozda işlenen bu figür, kız çocuğu figürü olmalıdır. 

Zira mezar stelleri üzerinde yer alan hizmetçi figürleri boyutça ana figürden daha küçük 

betimlenirken, ailenin kendi çocuğu olan figür, ana figürle yaklaşık aynı boyutta ve pozda 

betimlenmiştir215. Çocuk figürlerinde bir birlikten bahsedilmediğini ve çocuk figürlerinin 

çoğunlukla büyüklerin kopyası gibi işlendiklerini belirtmiştik. Yaklaşık olarak İS 1. yüzyıla 

tarihlenen, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden 4252 envanter numaralı lahtin216 sol tarafında, 

yetişkin erkek ve erkek çocuk figürü yer almaktadır. Çocuk figürünün giyimi ve duruşu, tıpkı 

                                                           
214 Saraçoğlu 1997, 37. 
215 Saraçoğlu 1997, 62.  
216 Pfuhl – Möbius 1977, 101, 102, Taf. 43, Nr. 218.  
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Katalog 7 numaralı steldeki kız çocuk figürünün işlenişi gibi, ana figürün birebir kopyasıdır 

(Fig. 10a).  

Sağ tarafta yer alan figürün sağında, sol tarafta yer alan figürün ise solunda birer sepet 

yer almaktadır. Bunlardan sağ tarafta yer alanı kaideden ağız kısmına doğru hafifçe 

genişlerken, sol tarafta yer alanının dikdörtgen bir formda işlendiği görülmektedir. Görünen 

kısımdan anlaşıldığı üzere, her ikisinin içinde de üçer adet yün benzeri objeler yer almaktadır. 

Her bir sepetin üst kısmına ise iğ ve öreke işlenmiştir (Fig. 10a).  

Stel gövdesinin alt kısmında, yüksekliği 0.02 m olan harflerle yazılmış beş satırlık 

Yunanca yazıt yer almaktadır:  

           τήν στήλην 

           εαυτή έτεμε 

           νασ ταξψαηνου, 

           μνημοσύνησ 

 5        ένεκεν217.  

  Stel, yazıtın ardından stel kaidesi ile son bulmaktadır. Stilistik özellikler ışığında, 

Katalog 7 numaralı stelin İS 2. yüzyılın sonlarına tarihlendiğini söyleyebiliriz.  

  Müzeye bağış yoluyla kazandırılan Katalog 8 numaralı stel, 1.35x0.58x0.39 m 

ölçülerindedir. Mermerden işlenen stel; üçgen alınlıklı, tek resim alanlı ve naiskos formludur 

(Kat. 8, Fig. 11). Üçgen alınlığı tam ve kapalı palmet bezeli bir tepe akroteri 

taçlandırmaktadır. Köşe akroterleri ise yarım ve kapalı palmet motiflerinden oluşmaktadır. 

Akroterler arasında kalan silme şeklindeki sima kısmı kıvrık dal motifleri ile süslenmiştir. 

Eğik geisonları profilli olarak işlenen stelin tympanon kısmında, stilize olarak işlenmiş bir 

Medusa başı (Gorgoneion) yer almaktadır (Fig. 11a). Medusa’nın geniş ve yuvarlak yüzünde 

göz, burun ve ağız detayları aşınmıştır. Saçları adeta bir peruka gibi işlenmiş gözükse de 

dikkatlice incelendiğinde iri dalgaları belli olmaktadır. Saçlarının arasından inen iki yılan 

boyun altında bağlanarak fiyonk oluşturmuştur. Mezar ikonografisinde önemli bir yeri olan ve 

antik çağlarda geniş bir coğrafi dağılım alanına sahip olan Medusa başının mezarlarda 

kullanılmasında kuşkusuz, mezarı rahatsız edecek olan kişileri korkutmak amacı güdülmekte 

olup, apotropeik (koruyucu) bir sembol olarak mezar mimarisinde yer bulmuştur218. Ayrıca 

Medusa, yaşam ve ölüm arasındaki geçişin ve değişimin sembolü olarak da mezarlarda 
                                                           
217 Emekli 2015, 54, 55, Res. 22.  
218 Cumont 1942, 339. Medusa, özellikle Dağlık Kilikia’daki mezar anıtlarında sık karşılaşılan bir motiftir. 
Bölgedeki mezar anıtlarında görülen bu motif için bkz. Scarborough 1991, 358-360. Isaura (Zengibar Kalesi) 
Ulupınar Nekropolü’ndeki kaya mezarlarının girişinde de Medusa başının yer alması, bu bölgedeki kullanım 
yaygınlığını kanıtlamaktadır. Bkz. Swoboda vd. 1935, 137, Abb. 63; Scarborough 1996, 341, 342, Res. 14-16; 
Baldıran – Gider 2008, 122.  
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kullanılmıştır219. Lykaonia Bölgesi ve bölgenin sınır komşularından Phrygia, Isauria ve Dağlık 

Kilikia Bölgeleri’nde de sık karşılaşılan bir motif olan Medusa başları, mezar stellerinin220 

yanı sıra, kaya mezarlarında, ostothek gövdelerinde221 ve lahitler üzerinde gerek uzun gerekse 

kısa yüzlerde222 karşımıza çıkmaktadır. 

  Alınlıktan anteler ile sınırlandırılan stelin gövde kısmına geçiş, iki fascialı bir arşitrav 

ile sağlanmıştır. Stelin gövde kısmı anteler ile sınırlandırılmış olup, ante başlıkları arasında 

kalan kısım sarmaşık dal ve yaprakları ile bezenmiştir. Bu kısmın hemen altına, stel 

gövdesine, 0.29x0.33 m ölçülerinde şematik olarak naiskos formlu bir alan işlenmiştir. Basık 

Dor başlıklı antelerle sınırlandırılan, alınlık merkezinde kalkan motifi yer alan ve kemerli 

alınlığı tepe ve köşe akroterleri ile taçlandırılan alanın merkezinde bir çifte ait iki büst yer 

almaktadır223 (Fig. 11b). Şahin, stellerde yer alan ve göğüsten yukarısı betimlenen figürlerin 

“büst steller” başlığı altında bir grup oluşturduğunu belirtmiştir. Bu stellerde yer alan erkek 

figürlerinin manto altındaki sağ kolları göğüs üzerindedir. Manto altından çıkan sağ elleri ise 

manto kenarından tutar şekilde betimlenmiştir224. Bu işleniş kompozisyonundan dolayı Bieber, 

bunları Palliatus tipi içerisinde değerlendirmiştir225. Ancak, sol kolun hareketi ve ayakların 

duruşu hakkında bilgimizin olmaması kesin bir yargıya ulaşmanın güç olduğunu da 

göstermektedir226. Bezeme alanının tamamını dolduracak şekilde işlenen büstler, bir kaide 

üzerinde durmaktadır. Her iki büst de cepheden betimlenmiştir. Sağ tarafta yer alan kadın 

figürünün başı hafifçe sola, sol tarafta yer alan erkek figürünün başı ise hafifçe sağa 

dönmüştür. Figürlerin yüzleri tamamen aşınmış durumdadır. Kadın figürü yuvarlak yakalı 

khiton üzerine manto giyimlidir. Manto, saçın ön kısmını açıkta bırakacak şekilde başı da 

örtmektedir. Erkek figürü de tıpkı kadın figürü gibi khiton üzerine manto giyimlidir. Peruka 

şeklindeki saçları küçük bukleler halinde taranmıştır. Her iki figür de Palliatus tipinde 

işlenmiştir. Manto altında kalan sağ kollar dirsekten bükülmüş ve hafifçe yukarıya, sol göğüs 

hizasına uzatılmıştır. Manto altından çıkarılan sağ eller ise sağ omuzdan gelen ve sol omza 
                                                           
219 Kortanoğlu 2008, 321, 322.  
220 Mezar stellerinde tympanonda ve stel gövdesinde yer alan Medusa başı figürleri için bkz. Pfuhl – Möbius 
1977, 147, 166, 167, 174, 175, 239, 266, 267, Taf. 75, 86, 93, 139, 161, Nr. 447, 548, 552, 588, 593, 924, 1070.   
221 Scarborough 1991, 348-360; Baldıran 2005, 67-86; Yılmaz 2005, 186-188, 212, 213, 282-284, Res. 95, 96a, 
113a-b, 160a. 
222 Konya Arkeoloji Müzesi’nde yer alan lahitler üzerindeki Medusa başları çoğunlukla yuvarlak bir çerçevenin 
ya da kalkanın içine alınarak yüksek kabartma olarak işlenmişlerdir. Bkz. Özgan 2003, Taf. 35, 37, 39-43, 51-56, 
58, 59, 62. 
223 Yılmaz 2005, 32, dn. 139. Büstler, bezeme alanlarının yanı sıra, stellerin alınlık kısımlarında da yer 
almaktadır. Benzer örnekler için bkz. Pfuhl – Möbius 1977, 115, 116, 126, 153, 173, 175, 209, 277, Taf. 54, 59, 
78, 92, 94, 95, 116, 169, Nr. 297, 356, 479, 580, 596, 598, 793, 1118; 1979, 281, 282, 284, 285, 511, Taf. 172, 
173, 180, 304 vd., Nr. 1136, 1153, 1155, 2120.  
224 Şahin 2000, 72.  
225 Bieber 1977, 132, Fig. 599 vd.  
226 Şahin 2000, 72. 
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doğru atılan mantonun kenarını tutmaktadır. Sağ taraftan gelen kumaşın kola sarılmasına ve 

kolun dirsekten kırılarak göğse doğru uzanmasına bağlı olarak kumaş gerilmiş ve kumaş 

altındaki sağ kol belirginleşmiştir.  

  Büstlerin yer aldığı naiskos formlu alanın ante kaidelerinin oturduğu zemin kısmıyla 

bezeme alanı adeta iki bölüme ayrılmıştır. Bu ikinci kısımda, yüksekliği 0.03 m olan harflerle 

yazılmış, günümüze ulaşan kısmıyla üç satırlık Yunanca yazıt yer almaktadır. Çalışma 

kapsamımızda yer alan stellerin korunduğu alanda yer almamakla birlikte, daha önce yapılan 

çalışmalardan stelin 1.91 m ölçülerinde olduğu ve kaide kısmına kadar korunduğu 

anlaşılmaktadır227. Yazıt kısmından kırılmış olan stelde yazıt, kırılan ikinci parçada devam 

etmekte ve yedinci satırda son bulmaktadır: 

 Τρόϕιμος Παπι- 

ου ἀνέστησεν ἑ- 

[α]υ̣τ̣ω̣ και ̀τη γυνα- 

ικὶ Συνετη̣, ζων̣ ϕρ- 

5 ονων, τὴν στήλ- 

ην, μνήμη̣ς χά- 

ριν228. 

  Yazıtın çevirisi şöyledir: 

  “Trophimos, Papios/Papias’ın oğlu, hayatta iken kendisi ve eşi Synete için diktirdi.” 229 

  Stel gövdesinde yer alan betimlemeler ve söz konusu betimlemeleri destekleyici yazıt 

ile bir çifte ait olduğu anlaşılan stel için stilistik özellikler çerçevesinde, İS 2. yüzyıl tarihini 

önerebiliriz.  

Konya Arkeoloji Müzesi’ndeki mezar stelleri arasında en göze çarpan eserlerden biri 

Katalog 9 numaralı steldir diyebiliriz (Kat. 9, Fig. 12). Bağış yoluyla müzeye kazandırılan 

eser, 1.48x0.63x0.33 m ölçülerindedir. Üçgen alınlıklı, tek resim alanlı ve naiskos formlu 

stelde gövdeden alınlığa doğru bariz bir daralma söz konusudur. 0.15x0.43 m ölçülerindeki 

üçgen alınlığın tympanonuna sekiz yapraklı bir rozet motifi işlenmiştir. Üçgen alınlık, 

Katalog 3, 4, 7 ve 8 numaralı stellerden farklı olarak kapalı değil, açık palmet bezeli tepe 

akroteri ile taçlandırılmıştır (Kat. 3, 4, 7, 8, Fig. 6, 7, 10, 11). Ancak oldukça aşınmış 

                                                           
227 Aşınmalardan dolayı tam olarak anlaşılmamakla birlikte stelde, stel gövdesini sınırlandıran anteler üzerinde 
ve yazıtın alt kısmında olmak üzere toplamda üç adet hilal motifi yer almaktadır. Söz konusu motif ile ilgili bkz. 
Katalog 17, 20 ve 22 numaralı steller. 
228 Calder – Cormack 1962, 44, Pl. 11, Nr. 246.  
229 Emekli 2015, 55, 56, Res. 24.  
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olduğundan bezeme kaybolmaya yüz tutmuştur. Köşe akroterleri ise büyük birer yaprak 

formunda işlenmiştir.  

Yanlara doğru açılarak genişleyen ve alınlıkta tekrar daralmaya başlayan iki silmeyle 

alınlık ve stel gövdesi arasındaki geçiş sağlanmaktadır. Geçiş kısmının yan yüzlerde de devam 

ettiği görülmektedir. Stelin gövde kısmına kemerli bir niş açılmıştır. Bu nişin kemeri, anteler 

üzerinde yer alan başlıkların üzerine oturmaktadır. Sol kısımdaki ante ve başlığı tahrip 

olmuştur. Kemer nişli bezeme alanında, 0.13 m derinliğinde yüksek kabartma olarak 

yontulmuş mezar sahibi kadının büstü yer almaktadır. Figür, khiton üzerine manto giyimlidir. 

Manto, bir kulaktan diğer kulağa doğru erişerek başı ve alnı çevreleyen bant şeklinde işlenmiş 

saçın ön kısmını açıkta bırakacak şekilde başı da örtmektedir. Figürün başı hafifçe sağına 

dönmüştür. Oldukça dolgun ve yuvarlak yüzünde yer yer kopma ve aşınmalar mevcuttur. İnce 

bir yay şeklindeki kalkık kaşlarının altındaki iri ve badem şeklindeki gözleri birbirine yakın 

bir şekilde yerleştirilmiştir. Üst göz kapağı kalın ve etli iken, alt göz kapakları nazaran daha 

ince işlenmiştir. Dalgın ve hüzünlü gözleri aşağı doğru bakmaktadır230. Kaşların tam ortasına 

yerleştirilen burnu kopmuştur. Özenle işlenen ağzı kapalı, etli dudakları hareketlidir. Figür, 

geniş yanaklara ve tok bir çeneye sahiptir. Figürün kalın boynunun orta kısmında, “Venüs 

Yüzüğü” olarak bilinen deri halkası çizgi şeklinde vurgulanmıştır. Sağ omuzdan gelen manto 

kumaşı sol omuza doğru atılmış ve buna bağlı olarak iki göğüs arasında “V” şeklinde 

kıvrımlar oluşmuştur. Figürün görüntüsü onun yetişkin bir kadını temsil ettiğini 

göstermektedir. Dikdörtgen formdaki bir kaide ile sonlanan stelin arka yüzü ise kaba yonu 

olarak bırakılmıştır. 

Stelde mezar sahibi kadın hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz herhangi bir yazıt tespit 

edilememiştir. Ancak stelin genel işlenişine bakarak onun zengin ve saygın bir şahıs olduğunu 

söylememiz mümkündür. Eser, İS 1. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir.  

1.21x0.40x0.19 m ölçülerindeki Katalog 10 olarak adlandırılan mermer stel, üçgen 

alınlıklıdır (Kat. 10, Fig. 13). Alınlığın tepe kısmı kırılmıştır. Çalışma konumuzu oluşturan 

üçgen alınlıklı diğer steller ile karşılaştırıldığında, stelin naiskos formunu kaybettiği ve sadece 

alınlık kısmının üçgen şeklinde işlendiği görülmektedir. Üçgen alınlığın merkezinde, dıştan 

0.18x0.24 m ölçülerinde kemerli bir alan, bu alanın içerisinde ise 0.10x0.19 m ölçülerinde, bu 

alanı dolduracak şekilde işlenmiş alçak kabartma bir Latin haçı yer almaktadır (Fig. 13a).  

                                                           
230 Mezar ikonografisinde, figürlerin gözlerini tek bir noktaya dikerek bakma ifadesi, kişinin artık bu dünyayla 
bağlantısını kestiğini göstermek ve ölüme vurgu yapmak içindir. Klasik Dönem’e ait Attik mezar stelleri 
üzerinde, ölenin bakış yönü boşluğa veya ziyaretçiye doğru iken, diğer figürlerin bakış açıları doğrudan ölene 
doğrudur. Bkz. Şahin 2000, 84, dn. 586. 
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Alınlık ve stel gövdesi arasındaki geçiş, alınlığın alt kısmında yer alan helezonik 

kıvrımlar ile sağlanmıştır. Stelde yer alan aşınmaların ve göze çarpan çimento izlerinin yanı 

sıra, dikdörtgen prizma şeklindeki stel gövdesinin her iki tarafında önemli ölçüde kırıklar 

vardır. Stel gövdesinde, 0.23x0.64 m ölçülerinde, alt kısmı içbükey olarak bırakılan bir panel 

oluşturulmuştur. Bu panel içerisinde, yüksekliği 0.02-0.025 m olan harflerle yazılmış 12 

satırlık Yunanca yazıt yer almaktadır:  

Αύρ(ήλιος) Σίσιν-  

ος231 σύν τή 

συνβίω μ- 

ου Πανκρ- 

5    ατίη άνεσ-  

τήσαμεν 

τω γλυκυ-  

τάτω ήμώ- 

ν πατρί Εύ- 

10   γενίω, πρε- 

σ(βυτέρω), μνήμης 

χάριν232. 

Yazıtın çevirisi şöyledir:  

“Biz, Aur(elius) Sisinos ve eşim Pankratia, sevgili babamız Papaz Eugenius anısı için 

bunu (steli) diktik.”  

Yazıttan stelin Papaz Eugenius’a ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Daha önce yayımlanan ve McLean tarafından da değerlendirilen 196 envanter 

numaralı bir stelin gövde kısmındaki yazıt, benzer şekilde alt kısmı içbükey olarak bırakılan 

panel içerisinde yer almaktadır233. Yazıttan anlaşıldığı üzere, bu stel de bir diyakoza aittir. 

Panelin üst kısmına, Katalog 10 numaralı steldekine benzer şekilde helezonik kıvrımlar 

işlenmiş olmalıdır. Stelin üst kısmı kırılmış olmakla birlikte, günümüze ulaşan izlerden dolayı 

McLean, muhtemelen burada bir haç motifi olduğunu belirtmektedir. Her iki stel için de İS 3.-

4. yüzyıl tarihi önerilmiştir 234.  

Üçgen alınlıklı ve tek resim alanlı bir diğer stel, 1.01x0.40x0.24 m ölçülerindedir (Kat. 

11, Fig. 14). Kireç taşından yapılmıştır. Stelin 0.18x0.32 m ölçülerindeki alınlık merkezinde, 
                                                           
231 Sterrett, yardımcı papaz (diyakoz) Σίσινος’tan söz etmektedir. Bkz. Sterrett 1888b, 203, No. 215.  
232 Mendel 1902, 215, 216, No. 5; Cronin 1902, 118, No. 43. 
233 Calder – Cormack 1962, Pl. 14, Nr. 302; McLean 2002, 69, Cat. 199, Fig. 235. 
234 McLean 2002, 69, Cat. 198, 199, Fig. 234, 235. 
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Katalog 1, 2 ve 3 numaralı stellerde olduğu gibi kartal figürü yer almaktadır (Kat. 1-3, Fig. 4-

6). Figür, özellikle Katalog 2 numaralı stelin tympanonunda yer alan kartal figürü ile benzer 

şekilde detaylandırılmıştır (Fig. 14a). Yine Katalog 2 numaralı stelde yer alan kartal figüründe 

olduğu gibi vücut cepheden verilirken, vücudun gerisinde kalması gereken kuyruğun da 

cepheden verilmesi figürün duruşuna aykırı olarak işlenmiştir (Kat. 2, Fig. 5b). Olasılıkla 

figür işlenirken alınlık merkezi ortalanamamış olacak ki sağ kanat açık işlenirken, yer 

darlığından dolayı sol kanadın bir kısmı işlenmiş ve sol kanat açıklığı sağlanamamıştır. 

Simanın kıvrık dal bezemeleri ile süslendiği alınlığı, tam formdaki kapalı palmet bezeli tepe 

akroteri taçlandırmaktadır. Yarım formdaki kapalı palmet bezeli köşe akroterlerinden sol 

tarafta yer alanının ise üst kısmı kırılmıştır. Stelin alınlık kısmı biçimsel olarak Dülgerler’de 

(Artanada) bir caminin duvarında yer alan üçgen alınlıklı bir mezar steli235 ile benzerdir. Stelin 

tepe ve köşe akroterlerinin kapalı formdaki palmetlerden oluşması ve alınlık merkezinde yer 

alan kartal figürünün işlenişi, stellerdeki benzer özellikler olarak yorumlanabilmektedir.   

Alınlıktan stel gövdesine geçişteki taç olarak adlandırabileceğimiz kısıma yumurta 

dizisi işlenmiştir. Dikdörtgen prizma şeklinde işlenen stel gövdesinde, Katalog 7 numaralı 

stelde olduğu gibi herhangi bir sınırlama yapılmamıştır (Kat. 7, Fig. 10). Bu alana, 0.18x0.27 

m ölçülerine sahip kemerli bir naiskos işlenmiştir (Fig. 14b). Kemerin oturduğu ante 

başlıklarının köşeleri yaprak formundaki bitkisel motiflerle süslenmiştir. Kemerli naiskosun 

içinde alçak kabartma olarak işlenen iki figür yer almaktadır. Ayakta ve cepheden betimlenen 

her iki figür de oldukça aşınmış durumdadır. Sol tarafta yer alan kadın figürü, diğer figüre 

nispeten daha iyi korunmuştur. Figürün üzerinde ayak uçlarına kadar uzanan, kıvrımları 

birbirine paralel yivler şeklinde verilen khiton ve dizleri hizasında son bulan manto vardır. 

Figürün manto altında kalan sağ kolu dirsekten kırılarak göğüs üzerine yükselirken, sol kolu 

ise sol bacağı üzerinde duruyor olmalıdır. Bu duruş, figürün Katalog 7 numaralı stel üzerinde 

yer alan figürler ile benzer şekilde ve tipte işlendiğini göstermektedir (Kat. 7, Fig. 10). Ancak 

tip oldukça şematize işlendiği gibi stelin maruz kaldığı yoğun aşınma da figüre ait detayları 

oldukça silikleştirmiştir. Kadın figürünün sağ tarafında yer alan figür, boyutça ondan daha 

küçük işlenmiştir. Bu figür ile ilgili net bir yorum yapılamamakla birlikte, çocuk figürü 

olmalıdır.  

Bezeme alanında kemerli bir naiskos ve bu naiskos içinde figürlerin betimlemesi 

yönüyle stel, Prymnessus (Afyon, Sülün Köyü) antik kentinden üçgen alınlıklı bir stel236 ile 

benzerlik göstermektedir. Konya Arkeoloji Müzesi’nden, 1971.34.437 envanter numaralı 

                                                           
235 Yılmaz 2005, 234, 235, Res. 127.  
236 Buckler – Calder 1939, 138, Pl. 72, Nr. 405; Pfuhl – Möbius 1977, 174, Taf. 93, Nr. 588. 
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dikdörtgen biçimindeki bir stel237 üzerinde de benzer şekilde kemerli bir naiskos içinde 

betimlenmiş figürler yer almaktadır.  

Alt kısmında çarpmalar olan ve sol köşesi kırık olan bir kaide ile son bulan stel 

üzerinde herhangi bir yazıt tespit edilememiştir. Genel işleniş ve detaylardan dolayı stel, İS 2. 

yüzyılın sonları ile İS 3. yüzyılın başlarına tarihleniyor olmalıdır.  

Bağış yoluyla müzeye kazandırılan 1x0.54x0.25 m ölçülerindeki bir diğer stel, 

Katalog 12 olarak adlandırılmıştır. Gövdeden alınlığa doğru daralarak üçgen biçiminde 

sonlanan stel, çalışma konumuzu oluşturan üçgen alınlıklı diğer stellerden biçimsel olarak 

daha şematize işlenmiştir (Kat. 12, Fig. 15). Stelin alınlık kısmı ve gövdesi herhangi bir 

bezeme ya da profil ile birbirinden ayrılmamıştır. Üçgen şeklinde son bulan alınlık kısmında 

da bir çerçeve yapılmadığı görülmektedir. Tepe akroteri olarak altı yapraklı bir rozet motifi 

kullanılırken, olasılıkla köşe akroteri görevi gören volütler, kısmen üçgen şekli verecek 

şekilde gevşek olarak tepe akroteri ile bağlanmışlardır.  

Bezeme alanında, stelin alt sınırından 0.22 m yukarıda, orta yüksek kabartma olarak 

işlenen bir boğa figürü yer almaktadır. Çalışma konumuzu oluşturan steller arasında Katalog 

12 numaralı stel, sadece hayvan figürünün betimlendiği tek steldir. İnsan figürlerinin 

betimlenmediği bu tür stellerde, mezar sahibinin cinsiyetini anlamamıza yardımcı simgesel 

öğeler olan objeler veya hayvan kabartmaları yer almaktadır238. İnsan figürü olmadan mezar 

sahibinin cinsiyetini belirten bu stelleri Karagöz, “Simgesel Motifli Steller” başlığı altında 

değerlendirmiştir239. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde yer alan üçgen alınlıklı iki farklı stelden 

birinin üzerinde kartal figürü, bir diğerinin üzerinde ise kalathos (yün sepeti) motifi yer 

almaktadır240. Benzer şekilde, Antakya Müzesi’nden naiskos formlu bir stel üzerine de kartal 

figürü ile kalathos motifi betimlenmiş olup, insan figür ya da figürlerine yer verilmemiştir241.  

Aslan figürlerinin gücün ve cesaretin sembolü olarak görülmesi ve mezar ile mezar 

sahibini koruyucu anlamı taşıması gibi, boğa figürleri de olasılıkla bu ve benzeri anlamları 

taşıdıklarından dolayı erkeklerin mezar stellerinde yer bulmuştur. Özellikle Lykia 

Bölgesi’nde, erken dönemlere ait bazı mezarlarda yer alan boğa betimlemelerinden mezarlara 

yapılan sunularda boğaların da kurban edildiği tespit edilmiştir. Böylece, boğa figürünün 

                                                           
237 McLean 2002, 46, Cat. 131, Fig. 140, 141.  
238 Saraçoğlu 1997, 45, 46. 
239 Karagöz 1984, 10.  
240 Karagöz 1984, 15, Res. 32, 33.  
241 Saraçoğlu 1997, 154, 155, Lev. XCI, Kat. Nr. 181. 
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ölülere yapılan sunuların sembolik ifadesi olabileceği üzerinde de durulmuştur. Zira mezarlara 

hayvan sunusu yapmak erken dönemlerden beri bilinmektedir242. 

0.045 m derinliğinde orta yüksek kabartma olarak yontulan boğa figürü, yatay olarak, 

bezeme alanını tamamen kaplayacak şekilde betimlenmiştir. Bir hamle anındaymışcasına 

betimlenen boğa figürü, ayak hareketlerine bağlı kalınarak oluşturulan zemine basar 

vaziyettedir. Figürün ön bacakları arasında yer alan başı, ¾ oranında geriye çevrilmiştir. Boğa 

figürünün bu hareketine bağlı olarak, boyun kısmı yukarıya doğru uzanmış ve yağlı boyun 

derisinin kat izleri de işlenerek oldukça gerçekçi bir betimleme gerçekleştirilmiştir. Badem 

şeklinde iri gözlere ve hacimli göz kapaklarına sahip olan figürün alın tüylerinin de işlendiği 

görülmektedir.  

Herhangi bir yazıtın tespit edilemediği stel, sembolik olarak işlenen boğa figüründen 

dolayı, olasılıkla bir erkeğe ait olmalıdır.  

1.51x0.49x0.20 m ölçülerindeki Katalog 13 numaralı stel, kireç taşından yapılmıştır. 

Stelde, gövdeden alınlığa doğru bir daralma olduğu görülmektedir (Kat. 13, Fig. 16). Geç 

dönem örneklerinden olan stelin üçgen alınlığının üst kısmı kırılmıştır. Günümüze ulaşan 

kısmıyla 0.20x0.23 m ölçülerine sahip olan alınlık merkezinde, konsantrik bir daire içinde, 

alçak kabartma olarak işlenmiş altı yapraklı bir rozet motifi yer almaktadır (Fig. 16a). Yaprak 

motifleri, kenarları iç bükey olarak işlenen üçgenlerin merkezde ve uçlarda birleşmesiyle 

oluşturulmuştur. Altı yapraklı rozet motifi, Lykaonia Bölgesi mezar stellerinde kısmen 

değiştirilmiş farklı formlarıyla karşımıza çıkan yaygın bir bezemedir. Bu tür rozetler Pisidia 

Bölgesi’nde de yaygın olmakla birlikte, buradaki rozetler sekiz yapraklıdır243. Alınlığın eğik 

dış kenarlarına, Katalog 6 ve 7 numaralı stellerde olduğu gibi zigzag deseni işlenmiştir (Kat. 

6, 7, Fig. 9, 10). Alınlık çerçevesinin yatay kısmı ise helezonik bezemelerle süslenmiştir. 

Alınlıktan stel gövdesine geçiş ince bir silmeyle sağlanmıştır. Stel gövdesinde 

oluşturulan dikdörtgen formlu panelde, Katalog 10 numaralı stelde olduğu gibi sadece yazıt 

yer almaktadır (Kat. 10, Fig. 13). Panelin üst kısmı, alınlığın eğik dış kenarları gibi zigzag 
                                                           
242 Uğurlu 2006, 58.  
243 Ramsay, altı yapraklı rozet motifinin Lykaonia Bölgesi’nin, sekiz yapraklı rozet motifinin ise Pisidia 
Bölgesi’nin karakteristiği olduğu ile ilgili istisna bulamadığını belirtmiş, ancak gördüğü Pisidia örneklerinin bu 
bilgiyi doğrulamak için çok az sayıda olduğunu da eklemiştir. Bkz. Ramsay 1906, 37, Fig. 14. Ayrıca 
Lykaonia’da, Hristiyan mezarlarında altı yapraklı rozet motifinin kullanılma sıklığı ile ilgili olarak, bu motifin 
erken dönem Hristiyan monogramı olan Yunanca I (Iota) ve X (Chi) harflerinin çakışmasıyla oluşturulan 
Christogram’ın değiştirilmiş hali olduğu ve bu benzerlikten dolayı bölgede popüleritesinin arttığı öne 
sürülmüştür. Bkz. Ramsay 1906, 27, 40, Fig. 18. Altı yapraklı rozet motifi örnekleri için bkz. Ramsay 1906, 20, 
21, 29, 36, 38, 50, Fig. 6F, 6G, 8, 13A, 14, 26. Öyle ki Konya Arkeoloji Müzesi’nde yer alan mermer bir levha 
üzerinde, konsantrik bir daire içerisine kalp şeklindeki altı sarmaşık yaprağı motifinin işlenmesiyle bir 
Christogram oluşturulmuştur. Yine Konya’dan, İS 4.-6. yüzyıllara tarihlenen başka bir levha üzerine, daire 
içerisinde Malta haçı işlenmiş ve haç kollarının arasındaki çapraz eksenlerde Christogram oluşmuştur. Bu 
örnekler Ramsay’ın ifadesini doğrulamaktadır. Bkz. Temple 2013, 184, 190, 191, Lev. 1, 10, Res. 399, 410.   
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deseni ile her iki kenarı ise yazıtın 6. satır bitimine kadar alınlık çerçevesinin yatay kısmı gibi 

helezonik bezemelerle süslenmiştir (Fig. 16b). 

Stel gövdesinde yer alan, yüksekliği 0.025-0.06 m olan harflerle yazılmış olan 12 

satırlık Yunanca yazıt ve çevirisi şöyledir:  

Κανονική244Δό- 

μνα της έκλη-  

σείας τών κα-245 

θαρών άνέσ-  

5  τησα τίθλον τ-  

ψ άδελφω μο|ΰ 

τ<ψ> διακόνψ κέ | ί-  
σ |τήλην έμαυτή 

ζώσα παρ’ αύ-  

10 τόν τάπον ά- 

 νέστησα, μνή- 
νν μης χάριν. 

“Ben, Domna, (Novatian) Saf Kilisesi mensubu rahibe, bu yazıtı yardımcı papaz erkek 

kardeşim anısına diktim ve sağlığımda onun mezarının yanına kendim için stel diktim.” 246 

Yazıt, stel sahibinin yardımcı papaz olan bir erkeğe ait olduğunu ve stelinin kardeşi 

tarafından dikildiğini göstermektedir. Yazıt ışığında yapılan araştırmalar sonucunda eser, İS 

420 yılından sonrasına tarihlendirilmiştir. 

 Hristiyanlığın bölgedeki varlığını gösteren bir diğer haçlı stel, 1.21x0.68x0.29 m 

ölçülerindedir (Kat. 14, Fig. 17). Kireç taşından yapılmıştır. Dikdörtgen prizma şeklinde bir 

gövdeye sahip olan stel, alınlık kısmında adeta büyük bir zigzag deseni oluşturacak şekilde 

biçimlendirilmiştir. Zigzagın her iki tarafı daha kısa tutularak, ortada kalan kısım üçgen 

alınlık formunu almıştır. Üst kısmı kırılmış olan bu alanda, 0.18x0.30 m ölçülerinde, Katalog 

10 numaralı steldekine benzer şekilde bir Latin haçı yer almaktadır (Kat. 10, 14, Fig. 13, 17). 

Stel gövdesinde, Katalog 10 ve 13 numaralı stellerde olduğu gibi sadece yazıtın 

işlendiği bir panel yer almaktadır (Kat. 10, 13, Fig. 13, 16). 0.44x0.63 m ölçülerindeki dış 

çerçevesi özenli bir şekilde işlenen panel, haçın alt kolunun hemen bitiminde başlamaktadır 
                                                           
244 McLean, “Κανονική” adlı kişinin kilisenin hizmetine adanmış bir bakire olduğunu belirtmiştir. Bkz. McLean 
2002, 71; Sophocles 1975, 627, kανονικός 6e. 
245 Yazıtın 2. ve 3. satırı ile ilgili olarak; “Church of the Pure” adlı kilise, “Novatians” olarak bilinen Hristiyan 
bir grup tarafından kullanılmış ve İS 420 yılında bu mezhep ve adı yasaklanmıştır. Bkz. McLean 2002, 71. 
Novatianism, Katolik kilisesinden ayrılan ve Hristiyanlığın kabul görmeyen mezheplerinden biridir. 
246 McLean 2002, 71, Cat. 204, Fig. 240, 241.  
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(Fig. 17b). Altınekin ilçesine bağlı, Dedeler Mahallesi’nden bir stel247 biçimsel formunun yanı 

sıra, alınlık kısmında haç, stel gövdesinde oluşturulan alanda ise sadece yazıt yer alması 

yönleriyle Katalog 14 numaralı stel ile benzerdir (Kat. 14, Fig. 17).  

Yüksekliği 0.02-0.04 m olan harflerle yazılmış, stel gövdesindeki panelde yer alan 16 

satırlık Yunanca yazıt şöyledir:  

Ενθαδε κΐτε άνήρ 

μεγαλώνυμος, ην δ’ ε- 

πίδοξος, | oνομα Σισίνι- 

ος, άνήρ κλυτός, άνερ ά- 

5  ριστος. | ώθεος, ουρανοθ-  

εν έν άνθρώπυς χάριτ- 

 ας δούσον· | άρχοντες 

έτίμων κέ βουλή σεμ-  

νυναντες | έν λόγυς 

10  γλυκερυς· σοϕίης δε π- 

ασης εκέκαστο· | Αύ-  

ρ(ήλια) Πανκρατία άνέ- 

στησα τω γλυκυτ-  

άτω μου άνδρί Σισ-  

15 ιν{ν}ίω πρεσ (βυτέρω), μνή(μη)ς 

χάριν. 

Yazıtın çevirisi ise şu şekildedir:  

 “Burada, Sisinios adında büyük bir üne sahip tanınmış ve asil bir adam yatmaktadır. 

Arkhonlar ve konsül onu onurlandırdı, onu güzel sözlerle andı ve o tüm bilgeliği ile üstün 

oldu. Ben, Aur(elia) Pankratia, bunu sevgili kocam Papaz Sisinios anısına diktim.”248  

Yazıtlar ışığında, benzer şekilde işlenen mezar stellerinin sahiplerinin erkek olduğu ve 

papaz oldukları anlaşılmaktadır (Kat. 10, 13, 14, Fig. 13, 16, 17). Eser, İS 5.-6. yüzyıla 

tarihlendirilmiştir249. 

Katalog 15 olarak adlandırılan ve bağış yoluyla müzeye kazandırılan stel, üçgen 

alınlıklı, tek resim alanlı ve naiskos formludur (Kat. 15, Fig. 18). 0.80x0.51x0.12 m 

ölçülerindedir ve dikdörtgen prizma şeklinde işlenmiştir. Tympanonda, Katalog 1, 2, 3 ve 11 

                                                           
247 Stel, sadece çizim olarak verilmiştir. Bkz. Ramsay 1906, 74, 75, Fig. 44.  
248 McLean 2002, 71, 72, Cat. 205, Fig. 242, 243.  
249 McLean 2002, 71, Cat. 205, Fig. 242, 243. 
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numaralı stellerde olduğu gibi, sağa dönük başı profilden, vücudu ise cepheden betimlenen 

kaide üzerinde bir kartal figürü yer almaktadır (Fig. 18a). Kanatları açık olarak betimlenen 

kartal figürü250, özellikle Katalog 2 ve 11 numaralı stellerin tympanonunda yer alan kartal 

figürleri gibi detaylandırılmıştır (Kat. 2, 11, Fig. 5, 14). Bu detaylandırma; kanatların üst 

kısmının ve cepheden betimlenen gövdenin balık pulu şeklinde, kanatların alt kısmının ise 

birbirine paralel yay şeklindeki kabartmalarla verilmesiyle sağlanmıştır. Benzer şekilde 

detaylandırma Konya Arkeoloji Müzesi’nden, buluntu yeri bilinmeyen 876 envanter numaralı 

bir mezar steli üzerinde251, Phrygia Bölgesi’nden Kütahya’da bulunan, İstanbul Arkeoloji 

Müzesi’nde sergilenen üçgen alınlıklı bir mezar steli üzerinde252 ve yine Kütahya’dan kapı 

biçimli bir mezar steli üzerinde253 yer alan kartal figürlerinde de görülmektedir. Kartal 

figürünün başının üstünden itibaren, alınlığın üst kısmı ve sağ köşesi kırık ve eksiktir. 

Dolayısıyla simayı süsleyen kabartma olarak işlenmiş çeşitli bitkisel bezemeler kısmen 

günümüze ulaşmıştır. Çalışma konumuzu oluşturan diğer stellerden farklı olarak, köşe 

akroterleri kapalı değil, açık palmet motifinden oluşmaktadır.  

Stel gövdesi, değerlendirdiğimiz çoğu stelde olduğu gibi anteler ile sınırlandırılmıştır. 

Ante başlıkları birbirlerine alınlık çerçevesinin hemen altında yer alan bir silme ile 

bağlanmıştır. Her iki antenin de kenarlarında çarpmalar vardır. Ayrıca alınlık çerçevesinde 

gerekli simetrinin sağlanamaması; sağ köşe akroterinin çok az bir kısmının işlenmesine, sağ 

ante başlığının daha küçük, sağ antenin ise daha ince bir formda gözükmesine neden 

olmuştur. Böylece steldeki simetri kaybolmuştur.  

 Anteler arasında kalan bezeme alanına, Katalog 1 ve 8 numaralı stellerdekine benzer 

şekilde, akroterlerle taçlandırılan üçgen alınlıklı, şematik olarak naiskos formlu bir alan 

işlenmiştir (Kat. 1, 8, Fig. 4, 11). Benzer şekilde işlenen naiskos formlu alan, Konya Arkeoloji 

Müzesi’nden 69 envanter numaralı başka bir stel254 üzerinde de görülmektedir. Naiskos 

formlu alanın sağ köşesinde mezar sahibini temsil eden bir kadın figürü yer almaktadır. 

Çalışma konumuz kapsamındaki steller arasında, sadece bu steldeki figür oturarak 

betimlenmiştir. Aşınmalardan dolayı net olarak anlaşılamamakla birlikte, profilden 

betimlenen kadın figürü sağ anteye dayalı, thronos gibi arkalıklı, ancak ondan çok daha sade 

işlenmiş bir sandalyede oturmaktadır. Olasılıkla, khiton üzerine başı da örten manto giyimli 

                                                           
250 Kanatları yanlara açık olarak betimlenen kartal figürlerinin genellikle Zeus ve Ba’al Sami’nin sembolü 
olduğu ve ölünün ruhunu gökyüzüne taşıdığına inanılmaktadır. Bkz. Scarborough 1991, 355; 1998, 83. Ruhun 
gökyüzüne yükselişi, ölen kişinin statüsünü yükseltiyor olmalıdır. Bkz. Kockel 1993, 55. 
251 McLean 2002, 58, Cat. 176, Fig. 202.  
252 Pfuhl – Möbius 1979, 502, 503, Taf. 300, Nr. 2089.  
253 Buckler vd. 1925, 159, Pl. XXI, Nr. 146; Pfuhl – Möbius 1979, 510, Taf. 305, Nr. 2114. 
254 McLean 2002, 55, Cat. 162, Fig. 182. 
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olan figürün tipi ile ilgili ayrıntılı olarak yorum yapılamamaktadır. Ancak benzer örneklerin 

ışığında255, vücudu hafif öne eğilmiş olarak betimlenen figürün sağ kolunun karın üzerinde 

olduğu, sol elin ise ya çenenin altına konarak başı desteklediği ya da çenenin solundan 

mantoyu tuttuğu söylenebilmektedir. Sağ bacak ileri atılmış olup khiton altından görülen sağ 

ayağın tamamen, sol ayağın ise sadece parmak uçlarının yere bastığı görülmektedir. Bezeme 

alanına benzer şekilde figürlerin işlendiği stellerde, kadın figürünün yanında çoğunlukla, 

elinde mezar sahibi kadına ait bir obje tutan hizmetçi figürü yer almaktadır256. Çoğunlukla 

diphoros üzerinde oturan ve sabit bir noktaya bakarcasına işlenen figürler, genel olarak 

Pudicitia Saufeia257, Pudicitia Philista258 ve Protopudicitia259 tipinde betimlenmiştir. Benzer 

şekilde, ancak kucağında çocuğuyla betimlenen örnekler de vardır260. Ancak Katalog 15 

numaralı stelde olduğu gibi tek başına ya da tek başına olup da çeşitli objelerle betimlenen 

figürler diğerlerine oranla daha az betimlenen grubu oluşturmaktadır.  

Stelde her hangi bir yazıt tespit edilememiştir.  

Kireç taşından yapılan Katalog 16 numaralı stel, 1.17x0.66x0.29 m ölçülerindedir. 

Üçgen alınlıklı, tek resim alanlı ve naiskos formlu mezar steli günümüze ulaşmış olsa da stel 

üzerindeki detaylar oldukça aşınmış durumdadır (Kat. 16, Fig. 19). Stelin günümüze ulaşan 

kısmıyla içten 0.28x0.56 m ölçülerindeki tympanonunda, oldukça aşınan başı olasılıkla sağa 

dönük olarak profilden, vücudu ise cepheden betimlenmiş kanatları açık bir kartal figürü yer 

almaktadır. Figür, Katalog 2, 11 ve 15 numaralı stellerin alınlık merkezlerinde yer alan kartal 

figürleri gibi detaylandırılmıştır (Kat. 2, 11, 15, Fig. 5, 14, 18). Aşınmalardan dolayı, kartal 

figürünün üzerinde durduğu betimin yıldırım demeti mi yoksa bir kaide mi olduğu tam olarak 

anlaşılamamaktadır. Stelin üst kısmı kırıktır ve tepe akroteri günümüze ulaşamamıştır. Köşe 

akroterleri ise yarım ve kapalı palmet bezeli olup dışa taşkın olarak işlenmişlerdir.  

                                                           
255 Bkz. Pfuhl – Möbius 1977, 241-243, Taf. 140, Nr. 933, Taf. 141, Nr. 926, 943, Taf. 142, Nr. 946. 
256 Pfuhl – Möbius tarafından bu kompozisyon, “Yalnız ya da Sadece Hizmetçi veya Küçük Çocuk ile Oturan 
Kadınlar” başlığı altında ele alınmıştır. Pfuhl – Möbius 1977, 228, 229, Taf. 136, Nr. 918 vd.  
257 Saufeia tipinde, sol kol karın üzerindedir. Sağ el ise çenenin sağında mantonun kenarından tutmaktadır. 
Mantonun sağ taraftan gelen kısmı, sağ kolu bileğe kadar sardıktan sonra sol omuzdan enseye ulaşmaktadır. Sol 
taraftan gelen kısım ise kalçadan itibaren toplanarak sol kolun üzerine atılmış ve bileğe sarılmasının ardından 
öne açılarak dökülmüştür. Bkz. Yaylalı 1979, 37; Şahin 2000, 61. 
258 Pudicitia Philista tipinde, Saufeia tipinin tam tersi olarak, sağ kol karın üzerinde ve sağ kola dayalı olarak dik 
duran sol kol, çenenin solunda mantonun kenarından tutmaktadır. Sağ omuzdan gelen mantonun kenarı, karın 
üzerinde duran sağ elin bileğine sarılarak öne dökülürken, soldan gelen kısım omuzdan yana doğru sarkmaktadır. 
Bkz. Yaylalı 1979, 38; Şahin 2000, 62, 63.  
259 Protopudicitia tipinde, manto başı ve tüm vücudu örtmesine rağmen, vücudun ön üst yarısı açıktır. Baştan 
aşağıya doğru gelen manto, kolların bir kısmını kapatarak kucağın üzerine inmektedir. Böylece kemer izlenimi 
vererek khiton da görülebilmektedir. Oturuş yönüne bağlı olarak, arka zemine yakın olan kolun yukarı 
kaldırılması ile el, boyun hizasında manto kenarından tutmaktadır. Diğer kol ise yukarı kalkan kola destek 
olabileceği gibi, kucak üzerinde de durabilmektedir. Bkz. Şahin 2000, 64, 65.  
260 Pfuhl – Möbius 1977, 244, Taf. 142, Nr. 949, 953.  
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Alınlık, Katalog 1 numaralı stelde olduğu gibi, doğrudan stel gövdesini sınırlandıran 

antelerin başlıkları üzerine oturmaktadır (Kat. 1, Fig. 4). Ante başlıkları arasında kalan kısıma 

stilize olarak yumurta dizisi motifi işlenmiştir. Bezeme alanında, Katalog 15 numaralı stelde 

olduğu gibi, akroterlerle taçlandırılan üçgen alınlığı bezeli, şematik olarak işlenmiş naiskos 

formlu bir alan yer almaktadır (Kat. 15, Fig. 18). Dıştan 0.37x0.47 m ölçülerinde olan bu 

alana, ayakta ve cepheden olmak üzere dört figür işlenmiştir. Figürlerin yüzleri neredeyse yok 

denecek kadar aşınmıştır. Vücutları ise yüzlerine nispeten daha yorum yapılabilir niteliktedir. 

Aynı boyutta işlenmiş izlenimi veren figürler sağdan sola doğru erkek, kadın, erkek, kadın 

şeklinde sıralanmış olup, burada olasılıkla iki ayrı çift betimlenmiş olmalıdır261. Figürlerin 

dirsekten kırılan sağ kollarının sol göğüs üzerine yükseldiğini, sol kollarının ise sol bacak 

üzerinde durduğunu söylemek mümkündür. Bu çerçevede hareketleri katılaşan ve işlenişte 

gerekli duruş ve kumaş ayrıntılarının göz ardı edildiği figürler, oldukça şematik bir biçimde 

Palliatus tipinde işlenmiş olmalıdır. Isauria Bölgesi’nden bir ostothek gövdesinin dar yan 

yüzü üzerinde yer alan aynı boyutlardaki kadın ve erkek figürleri262 işleniş yönüyle Katalog 

16 numaralı stel ile benzerdir.  

Bezeme alanında, yüksekliği 0.03 m olan harflerle yazılmış üç satırlık Yunanca bir 

yazıt yer almaktadır: 

Νέστωρ Nέστοροϛ-  

τή iδiα γυvαικί-  

μvήμηϛ χάριv, καί πατρί. 

1.45x0.51x0.25 m ölçülerindeki Katalog 17 olarak adlandırılan mezar steli, üçgen 

alınlıklı ve tek resim alanlıdır (Kat. 17, Fig. 20). Kavak Köyü’nde bulunan stel, satın alma 

yoluyla müzeye kazandırılmıştır. Kireç taşından yapılan mezar stelinin ölçülebilen 0.21x0.38 

m ölçülerindeki tympanonunda Katalog 1, 2, 3, 11, 15 ve 16 numaralı stellerde olduğu gibi 

kartal figürü yer almaktadır263 (Fig. 20a). Çalışma konumuzu oluşturan diğer steller üzerinde 

yer alan kartal figürleri gibi kanatları açık olarak betimlenen figürün vücudu cepheden, 

günümüze ulaşamayan başı ise olasılıkla soluna dönük olarak profilden işlenmiştir. Katalog 2 

                                                           
261 Pfuhl – Möbius, bezeme alanında benzer şekilde kadın ve erkeklerden oluşan figürlerin yer aldığı stelleri aile 
grubu içinde alt başlıklar altında değerlendirmiştir. Bkz. Pfuhl – Möbius 1977, 177, 178, 186 vd., Taf. 101, 102, 
Nr. 672, 674-677, 684.  
262 Yılmaz 1995, 114, Lev. XL, Kat. No. OG16; 2005, 38, Res. 9.  
263 Bölgede betimi yaygın olan kartal figürleri mezar stellerinin yanı sıra, kaya mezarlarında ve ostothek 
gövdeleri ile kapaklarında da görülmektedir. Kartal figürleri çoğunlukla vücutları cepheden, başları profilden ve 
kanatları yanlara açık olarak betimlenmiştir. Kartal figürlerinin betimlendiği eserler için bkz. Yılmaz 2005, 93, 
94, 154, 155, 158, 171, 172, 197, 198, Res. 15, 35a, 75, 78, 86, 102, 127.  
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ve 11 numaralı stellerde olduğu gibi hem vücudun cepheden betimlenip hem kuyruğun 

cepheden verilmesi duruş anatomisine aykırı olarak işlenmiştir (Kat. 2, 11, Fig. 5, 14). 

Figürün kanatları ve kuyruğu Katalog 2, 11, 15 ve 16 numaralı stellerde yer alan kartal 

figürlerinde olduğu gibi kabartma olarak diyagonal ve yay şeklindeki çizgilerle 

detaylandırılırken, gövde kısmı Katalog 1 numaralı stelde olduğu gibi düz bir şekilde 

bırakılmıştır. Alınlığın sol kısmı kırık olduğundan dolayı tepe ve sol köşe akroteri günümüze 

ulaşamamıştır. Sağ köşe akroteri ise yarım formda kapalı palmet bezelidir. Alınlığın sağ 

tarafındaki korunan kısımlardan anlaşıldığı kadarıyla da sima kısmına bitkisel motifler 

işlenmiştir.  

Alınlık, herhangi bir sınırlamanın yapılmadığı figürler ve yazıttan oluşan gövdeye iç 

bükey bir silme ile bağlanmaktadır. Bu silme, gövdeden alınlığa geçişte dışarı doğru 

genişlemektedir. Silmenin hemen altında, Katalog 11 numaralı stelde olduğu gibi şematik 

olarak işlenen kemerli bir naiskos yer almaktadır (Kat. 11, Fig. 14). Dıştan 0.41x0.42 m 

ölçülerinde olan kemerli naiskos yatay olarak bezeme alanını dolduracak şekilde işlenmiştir. 

Bu naiskosun içerisinde, Katalog 16 numaralı stelde olduğu gibi yan yana duran kadın ve 

erkek figürleri yer almaktadır. Ancak Katalog 16 numaralı stelden farklı olarak, figürler aynı 

boyutlarda değil, farklı boyutlarda işlenmiştir (Kat. 16, Fig. 19). Sağdan sola doğru kız (çocuk 

figürü), kadın, kadın ve erkek figürleri şeklinde yerleştirilen figürler olasılıkla bir aileyi temsil 

etmektedir. Boyut olarak diğerlerinden daha büyük işlenen soldan ikinci kadın figürü ile sağ 

tarafındaki üçüncü kadın figürü “V” yakalı, ayak uçlarına kadar uzanan bir khiton üzerine, 

başı örten ve dizlerinin altına kadar uzanan manto giyimlidir. Khiton kıvrımları, Katalog 7, 11 

ve 16 numaralı stellerde yer alan figürlerin khitonlarında olduğu gibi birbirine paralel yivler 

şeklinde işlenmiştir (Kat. 7, 11, 16, Fig. 10, 14, 19). Sağ tarafta yer alan ve ailenin kızı olduğu 

düşünülen figür, boyutça diğer üç figürden daha küçük betimlenmiştir ve diğer kadın figürleri 

gibi khiton üzerine başı da örten manto giyimlidir. Solda yer alan erkek figürünün üzerinde 

ise yuvarlak yakalı khiton ve dizlerine kadar tüm vücudunu örten manto vardır. Ayakta ve 

cepheden betimlenen figürlerin benzer tarzdaki giyimlerinin yanı sıra, hepsinin aynı duruş 

pozisyonunda oldukları fark edilmektedir (Fig. 20b). Manto altında kalan sağ kolları dirsekten 

kırılmış ve kumaş altından çıkarılan sağ eller, bu kez diyagonal değil yatay olarak sol göğüs 

hizasına uzanarak kumaşın kenarından tutmaktadır. Sol kollara dair ise herhangi bir ayrıntı 

verilmeden sadece bel hizasında duran sol eller işlenmiştir. Bu duruş, figürlerin Palliatus 

tipinde işlendiğini göstermektedir.  
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Kemerli alanın her iki üst köşesine kazıma çizgilerle hilal motifleri264 işlenmiştir. Bu 

motifler Men kültüyle alakalı olmalıdır265. Zira Tanrı Men’in en önemli atribütü hilaldir. Hilal 

motifleri, Men’in koruması altında ölü kültünde teslimiyetin bir sembolü olmalıdır266. Söz 

konusu stelde olduğu gibi, kimi zaman salt hilal motifi tanrıyı simgelemek için yeterli 

olmuştur267. Çoğunlukla “Ay Tanrısı” olarak kabul edilmiş Tanrı Men’e ait kült, geniş bir 

coğrafyaya yayılmış olmakla birlikte, Tanrı Men özellikle Roma Dönemi’nde Küçük Asya’da 

tapınım görmüştür. Tanrının Pontos’da yemini, Phrygia’da sağlığı ve şifayı, Pisidia’da 

kehaneti ve bereketi sembolize etmesi268, yerel kültlerde tanrının farklı yönlerinin ön plana 

çıktığını kanıtlar niteliktedir. Ayrıca hilal motifinin mezar sembolü olarak kullanılması, onun 

ölümden sonraki yaşamı, yani ölümsüzlüğü simgelemesinden de kaynaklanmaktadır269. 

Büyükgün, Men kültü ile ilgili neredeyse tamamı epigrafik olan belgelerden, tanrının 

Lykaonia Bölgesi’ndeki asıl görevinin mezarları korumak olduğunu belirtmiştir270. Yazıtlarda 

tanrının en çok anıldığı iki epithet, onun hem gökyüzü hem yeraltı tanrısı olarak, ölülerin ve 

mezarların koruyucusu olarak tapınım gördüğünü göstermektedir271. Ancak çalışma 

konumuzu oluşturan stellerde yer alan yazıtlarda Men adına rastlanmamıştır.  

Lykaonia ile Isauria Bölgeleri’nin sınırlarının kesiştiği noktada yer alan Belören’de 

(Sarıoğlan), bir çeşmenin duvarında kullanılmış olan üçgen alınlıklı mezar stelinin gövde 

kısmında272 benzer şekilde işlenmiş hilal motifi yer almaktadır.  

Kemerli alanın hemen altında, yüksekliği 0.02-0.03 m olan harflerle yazılmış beş 

satırlık Yunanca yazıt yer almaktadır: 

Αούκιος Μάλλιος καί ’Iου- 

 λία Σεκουνδα Ιουλία τη 

θυγατρί αύτών, μνήμ- 

ης ˇ χάριν, καί έαυτ- οίς 

5 vac. ζωσι. 

                                                           
264 Hilal motifleri, boğa boynuzlarının stilize bir şekilde işlenen hali olarak da ele alınmıştır. Bkz. Hardie 1912, 
117.  
265 Doğu Dağlık Kilikia mezar ikonografisinde de karşımıza çıkan hilal motifinin Tanrı Men’in yanı sıra, Ay 
Tanrıçası olarak bilinen Selene ve Bendis ya da Artemis ve Hekate Phosphoros ile de alakalı olabileceği 
belirtilmiştir. Bkz. Doğanay 2009, 176.  
266 Wujewski 1991, 16.  
267 Büyükgün 2006, 19, Lev. I, VIII, XVI, Res. 8, 73, 111-113. 
268 Baldıran 2012, 77.  
269 Büyükgün 2006, 94.  
270 Büyükgün 2006, 162.  
271 Büyükgün 2006, 164, 165. Fasıllar’da bir kaya kabartmasında yer alan hilal motifi ile bu motifi çevreleyen 
madalyon; Tanrı Men’in hem göksel hem de kitonik bir tanrı olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Baldıran 2008b, 39, Fig. 17. 
272 Yılmaz 2005, 90, 91, Res. 33; Doğanay 2012, 204, Res. 18.  
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Yazıtın çevirisi şu şekildedir: 

“Lucius Mallius ve Iulia Secunda hayatta iken, bunu kızları Iulia’nın anısına ve 

kendileri için yaptılar.”273 

Yazıtın olmadığı durumlarda, iki veya daha fazla figürün betimlediği bu tür stellerde 

ölenin hangi figür olduğunu anlamak zordur274. Yazıttan anlaşıldığı üzere, mezar sahipleri 

Lucius Mallius, Iulia Secunda ve kızları Iulia’dır. Bu durumda sol tarafta yer alan erkek ve iki 

kadın figürü baba, anne ve çocuk figürlerini temsil etmekte, belirttiğimiz ve yazıtla da 

desteklendiği üzere, Katalog 17 numaralı stelin bir aile steli olduğunu göstermektedir. Giysi 

ve duruş yönüyle diğer iki figürle aynı şekilde işlendiği için evin küçük kızı olarak 

düşündüğümüz, boyutça daha küçük işlenen figür ise hizmetçi figürü olmalıdır275.  

Stel gövdesini ortalayacak şekilde yazılmış son satırın “ΖΩΣΙ/ ζωσι” her iki tarafında, 

kazıma çizgilerle verilmiş birer kalathos (yün sepeti) yer almaktadır. Kalathoslar arasında, 

sağda yer alan kalathosun sol tarafına ise iğ ve öreke işlenmiştir. Karşılaştırma yapacağımız 

eser, Konya Arkeoloji Müzesi’nden 44 envanter numaralı steldir276. Üst kısmı kırılan ve 

yazıtından Senecio adlı kişinin kızı Rufa için diktiğini anladığımız bu stel üzerinde de benzer 

şekilde işlenmiş iğ, öreke ve kalathos betimlemeleri görülmektedir.  

Kalathos, ağırşak, iğ ve öreke gibi dokuma işiyle ilintili objeler ve bu işle ilgili kadın 

figürleri; evli ve ev işleriyle uğraşan kadın ya da evlilik hazırlığı yapan genç kız 

ikonografisiyle ilişkilidir277. Ayrıca yün ile dolu bir sepet, iğ ve öreke kullanımını gösterdiği 

gibi, ölen kadının hamaratlığına ve titizliğine de işaret etmektedir278. 

Mezar stelleri üzerinde, kadını temsil eden objelerden olan kalathoslar, kadın 

figürlerinin tarafında yer alan hizmetçi genç kızlar tarafından taşınabildiği gibi, stelin 

tympanonunda279, bir raf üzerinde280, bezeme alanının tamamını kaplayacak şekilde281 ya da 

arka fonda alçak kabartma olarak da betimlenebilmektedir282. 

                                                           
273 McLean 2002, 42, Cat. 117, Fig. 124, 125.  
274 Aydaş 2007, 57.  
275 Roma Dönemi ile birlikte, kız hizmetçi figürlerinin artık ölen kişi için üzülmediği ve ölen kişi ile ilgili 
herhangi bir obje tutmadıkları bilinmektedir. Bkz. Şahin 2000, 82.  
276 Mendel 1902, 218, Nr. 9; McLean 2002, 39, Cat. 107, Fig. 108. 
277 Atalay 2012, 75. Kalathoslar, tahıl gibi kuru gıdaların saklanmasında da kullanıldığı için bereket 
çağrışımından dolayı, Artemis, Meterler ve Zeus Serapis kültlerine ve ikonografilerine de girmiştir. Bkz. 
Delemen – Kepçe 2009, 5, 11.  
278 Wujewski 1991, 13. Wujewski, ayrıca mezar kabartmalarında yer alan sepetin mevsimin tahıl, meyve vb. 
ürünlerinin üretimini de sembolize ettiğini belirtmiştir. Bkz. Wujewski 1991, 14. 
279 Pfuhl – Möbius 1977, 248, Taf. 146, Nr. 972; 1979, 530, Taf. 314, Nr. 2202; Yaman 2006, 102, Lev. 54.  
280 Pfuhl – Möbius 1977, 140, 141, Taf. 68, Nr. 417; 1979, 474, Taf. 284, Nr. 1980.  
281 Wujewski 1991, 13, Pl. 3. Fıratlı, kadınlara ait mezar stellerinde şematik olarak betimlenen yün sepetlerinin 
esas şeklinin bu stelde açıkça gösterildiğini belirtmiştir. Fıratlı 1965, 293, Lev. XXII, Res. 45, Lev. III/3.  
282 Fıratlı 1965, 298.  
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Kalathosun sözlük anlamı sepet olduğu için söz konusu kabartmaların üzerine kazıma 

çizgilerle baklava şekilleri verilerek organik malzemelerden ya da düz bırakılarak seramikten 

yapılmış izlenimi verilmeye çalışılmıştır.  

Veriler ışığında eser, İS 3. yüzyıla tarihlenmektedir.  

Satın alma yoluyla müzeye kazandırılan ve mermerden yapılan stel, 0.86x0.36x0.20 m 

ölçülerindedir (Kat. 18, Fig. 21). Üçgen alınlıklı, tek resim alanlı ve naiskos formludur. Müze 

bahçesinde sergilenen steller arasında Katalog 18 numaralı stel, en iyi korunmuş olanlar 

arasındadır. Stelin 0.12x0.23 m ölçülerindeki tympanonunu, Katalog 5 numaralı stelde olduğu 

gibi kalkan motifi süslemektedir (Kat. 5, Fig. 8). Kapalı palmet bezeli akroterler yarım formda 

köşe akroteri, tam formda ise tepe akroteri olarak alınlığı taçlandırmaktadır. Tepe ve köşe 

akroterleri arasında kalan kısımlara kıvrık dal bezemeleri işlenmiştir. Diğer stellerden farklı 

olarak burada yazıt, alınlığın alt çerçevesinden başlamaktadır. Alınlıktan gövdeye geçişte, 

gövdeye doğru daralan bir arşitravda ve gövdede devam eden yazıt, kaidede son bulmaktadır. 

Yüksekliği 0.02-0.03 m olan harflerle yazılmış dokuz satırlık Yunanca yazıt şöyle 

başlamaktadır:  

Γερμανό{υ}ς Τερτία 

καί Μούση τέκνο- 

<ι>ς, μνήμης χάριν· 

Yazıtlı arşitrav, bezeme alanını sınırlandıran antelerin bezemeli başlıkları üzerine 

oturmaktadır. Anteler üzerindeki ince bir silme üzerinde yer alan ante başlıkları, Katalog 6 

numaralı steldekine benzer şekilde üç büyük yaprak motifi ile bezenmiştir (Kat. 6, Fig. 9). 

Ladik’ten, üçgen alınlıklı bir stelin283 bezeme alanını sınırlandıran antelerin başlıkları da 

benzer şekilde yaprak motifleri ile bezenmiştir. Kütahya çevresinden üçgen alınlıklı başka bir 

stelin284 ante başlıklarının da aynı şekilde işlendiği görülmektedir.  

Başlıkların bezemeli kısımları arasında kalan alana, Katalog 4, 6 ve 16 numaralı 

stellerde olduğu gibi yumurta-ok silmesi motifi işlenmiştir (Kat. 4, 6, 16, Fig. 7, 9, 19). Ancak 

diğer stellerde yer alan motiflere kıyasla, burada daha kaliteli bir işçilik olduğu görülmektedir. 

Bezeme alanında, tepe ve köşe akroterleri işlenmiş kemerli bir naiskos yer almaktadır. Bu 

kemerli naiskos, Katalog 11 ve 17 numaralı steller üzerinde yer alan naiskos betimleri ile 

benzerdir (Kat. 11, 17, Fig. 14, 20). Kemerli naiskos içinde dışarıya taşma yapacak şekilde 

orta yüksek kabartma olarak işlenen iki kadın figürü yer almaktadır. Oldukça iyi korunan 

figürler ayakta ve cepheden betimlenmiştir. Figürlerin başı naiskosun kemer kısmıyla temas 

                                                           
283 Pfuhl – Möbius 1979, 504, Taf. 301, Nr. 2095. 
284 Şahin 2011, 118, Res. 2. 
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etmektedir. Her ikisi de dolgun ve yuvarlak bir yüze sahiptir. Olasılıkla dalgalı olarak 

işlenmiş saçlar aşınmış durumdadır. Dar alın, kalın kaşlar altındaki iri ve badem şeklindeki 

gözler, düz bir burun, geniş yanaklar, çizgi şeklinde işlenen ağız, yuvarlak ve dolgun çene 

figürlerin yüz özellikleridir. Her iki figür de boyut, giysi ve duruş yönüyle aynı özelliklere 

sahiptir. Figürler, khiton üzerine saçın ön kısmını açıkta bırakacak şekilde başı da örten manto 

giyimlidir. Her ikisi de Katalog 3 numaralı stelin tympanonunda yer alan kadın figürüne 

benzer şekilde, Palliatus tipinin bir varyantı olarak işlenmiş olmalıdır (Kat. 3, Fig. 6). 

Figürlerin manto altında kalan sağ kolları dirsekten bükülerek diyagonal olarak sol göğüs 

üzerine yükselmiştir. Sağ eller mantonun altından çıkarılarak manto kenarından tutmaktadır. 

Figürlerin sol taraflarından gelen kumaş, vücuda paralel olarak aşağıya doğru bırakılan sol 

kollara sarılıp bileğe dolandıktan sonra, sol elle tutulmuş ve ucu öne doğru düz ve kalın bir 

kıvrım halini alarak öne dökülmüştür. Özellikle sağ tarafta yer alan figürün sol kolu oldukça 

kaba bir biçimde işlenmiştir. Sağ bacak, taşıyıcı bacak görevini üstlenirken, hareketli sol 

bacak dizden hafifçe bükülerek yana açılmıştır. Hem sağ hem sol bacak kumaşın altından 

belirgin bir şekilde işlenmiştir. Her iki bacak arasında kalan kıvrımlarsa birbirine paralel 

yivler halinde verilmiştir. Figürlerin sağ omuzlarından gelen demetli kenar ve Katalog 7 

numaralı stelde bahsettiğimiz sağ bacak üzerinden çıkıp, sol omuzda toplanan diyagonal 

kıvrım şemasının burada da işlendiği görülmektedir (Kat. 7, Fig. 10).  

Stel gövdesini sınırlandıran antelerin her biri üzerine, figürlerin gövdeleriyle aynı 

hizaya gelecek şekilde kazıma çizgilerle iğ ve öreke motifleri işlenmiştir. Stel gövdesinde, 

kemerli naiskosun alt kısmında yazıt şöyle devam etmektedir: 

ος τούτω 

5 τω μνήμεΐ- 

ω κακόν τι πο- ˇ ιήσε- 

ι, ορφανά τέκνα λίπ- 

οιτο, χήρον βίον, 

ο<ι>κον έρήμον. 

9 satırlık yazıtın çevirisi şöyledir:  

“Germanius, bunu çocukları Tertia ve Mousa anısına dikti. Her kim bu mezara zarar 

verilmesine sebep olursa, çocukları yetim/öksüz kalsın, eşini kaybetsin ve evi terkedilsin.”285 

Yazıtın çevirisi, mezar sahiplerinin Germanius adlı kişinin kızları olduğunu ve stelde 

yer alan figürlerin onları temsil ettiğini göstermektedir. Yazıt, mezar sahipleri ve kim 

                                                           
285 McLean 2002, 51, Cat. 146, Fig. 159.  



57 
 

tarafından dikildiği ile ilgili verdiği bilgi dışında, diğer stellerden farklı olarak bir de 

lanetleme içermektedir286. Stilistik özellikler ışığında eser, Roma İmparatorluk Dönemi’ne, 

özellikle İS 1.-2. yüzyıla tarihlenmektedir. 

Katalog 19 olarak adlandırılan mezar steli, 1.57x0.46x0.17 m ölçülerinde ve 

mermerdendir (Kat. 19, Fig. 22). Stelde, Katalog 9 ve 13 numaralı stellerde olduğu gibi 

gövdeden alınlığa doğru bir daralma vardır (Kat. 9, 13, Fig. 12, 16). Stelin üst kısmı üçgen 

şeklinde sonlanıyor olmasına rağmen, Katalog 6 numaralı stelde olduğu gibi alınlık kısmen 

beşgen bir form oluşturmuştur (Kat. 6, Fig. 9). Stelin 0.31x0.39 m ölçülerindeki 

tympanonunda bir kadın büstü yer almaktadır (Fig. 22a). Orta yüksek kabartma olarak 

cepheden işlenen figür, kalın bir boyun tarafından taşınan yassı bir yüze sahiptir. Figürün 

saçları melonen frisur (kavun dilimleri) şeklinde işlenmiş ve saçın ön kısmı açıkta kalacak 

şekilde baş örtülmüştür. Saç işlenişi yönüyle figür, İS 3. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen287 

bir stel üzerinde yer alan figür ile oldukça benzerdir. Dar alın, ince ve düşük kaşlar altındaki 

kalın ve etli işlenmiş üst ve alt göz kapakları ile iri ve badem şeklindeki gözler, düz bir burun, 

oldukça küçük işlenen bir ağız ve yeterince vurgulanmayan çene figürün yüz özellikleridir. 

Kulakları da küçük birer çıkıntı şeklinde işlenmiştir. Üzerinde omuzlarından itibaren her 

yerini kapatan düz bir pelerin vardır. Çalışma konumuzu oluşturan diğer steller ile 

kıyaslandığında, tepe ve köşe akroterlerinin oldukça sade olup detaylandırılmadan 

bırakıldıkları görülmektedir. Tepe akroteri olarak alçak kabartma bir madalyon motifi 

işlenmiştir. Bezemeli alandan bir profil ile yükseltilerek bezemesiz olarak işlenen köşe 

akroterleri ise Katalog 6 numaralı steldeki köşe akroterleri ile benzer formdadır (Kat. 6, Fig. 

9). Tepe ve köşe akroterleri arasında kalan kısım da bitkisel motifler ile süslenmek yerine, 

akroterler gibi işlenmeden bırakılmıştır.  

Alınlıktan stel gövdesine geçiş ince bir silmeyle sağlanmıştır. Köşe akroterlerinin 

hizasından bezeme alanı boyunca devam ediyormuşcasına işlenen anteler ile yazıtın yer aldığı 

bir panel oluşturulmuştur. Bezeme alanında oluşturulan bu panelde, yüksekliği 0.025-0.03m 

olan harflerle yazılmış beş satırlık Yunanca yazıt yer almaktadır:  

'Ροΰϕος Μασα τη 

ίδία γυναικί, μνήμ- 

ης χάριν, καί Γάϊος ε- 

                                                           
286 Birçok yazıttan antik dönemde mezar soygunculuğunun yaygın olduğu bilinmektedir. Bunun önüne 
geçebilmek için bazı yerlerde her ne kadar para cezası uygulanmış olsa da caydırıcı olmamış olacak ki steller 
üzerine mezarı ve mezar sahibini koruyucu aslan, Medusa ve kalkan gibi sembollerin işlenmesinin yanı sıra, 
lanet içerikli yazıtlar da yazılmıştır. Bkz. Malay 1987, 23.  
287 Pfuhl – Möbius 1979, 512, Taf. 305, Nr. 2126.  
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κυρος τη ίδία νύν- 

5  ϕη. 

Yazıtın çevirisi şu şekildedir:  

“Rufus, bunu eşi Masa’nın anısına ve Rufus’un kayınpederi Gaius, bunu kendi gelini 

için dikti.”288 

Yazıtın alt kısmında, sağ tarafta içinde yünlerin betimlendiği bir kalathos (yün sepeti), 

sol tarafta ise iğ ve öreke yer almaktadır. Kalathos, iğ ve öreke işleniş yönüyle, Katalog 6 ve 

17 numaralı stellerde yer alan motiflerle benzerdir (Kat. 6, 17, Fig. 9, 20). Mezar stellerinde 

yer alan objeler, stel sahibinin cinsiyetini anlamamıza yardımcı olan öğelerdir. Yün sepeti ile 

iğ ve öreke motifleri stel sahibinin bir kadına ait olduğunu göstermektedir289. Bunun yanı sıra 

yazıt ile tympanonda yer alan kadın büstünün mezar sahibi Masa’yı temsil ettiğini 

anlaşılmaktadır. 

Katalog 19 numaralı stel, diğer örneklerle kıyaslandığında daha sade ve şematik 

işlendiğinden dolayı İS 3.-4. yüzyıla tarihleniyor olmalıdır.  

Çalışma konumuzu oluşturan üçgen alınlıklı steller arasında çift resim alanına sahip 

olan tek stel, 3.22x0.58x0.30 m ölçülerindeki Katalog 20 numaralı steldir (Kat. 20, Fig. 23). 

Mermerden yapılmıştır. Tympanonda, basit ve oldukça acemice işlenmiş bir aslan figürü yer 

almaktadır (Fig. 23a). Ayakta betimlenen figürün vücudu profilden, başı ise cepheden ve 

hafifçe yukarı kaldırılmış olarak verilmiştir. Yeleleri, gözleri, burnu ve ağzı oldukça şematik 

ve basit bir şekilde işlenmiştir. Figürün sağ ön ayak pençesinin altında oldukça küçük bir 

şekilde işlenen bir boğa başı yer almaktadır290. Boğa başının gözleri iri ve badem şeklindedir.  

Üçgen alınlığı tam ve kapalı formdaki palmet bezeli tepe akroteri taçlandırmaktadır. 

Oldukça küçük olarak işlenmiş olan köşe akroterleri de tepe akroteri gibi kapalı palmet 

bezelidir. Köşe akroterlerinin üzerinde, çalışma konumuzu oluşturan stellerin 

tympanonlarında yer alan kartal figürleri gibi, kanatları açık olarak betimlenen kuş figürleri 

yer almaktadır. Figürlerin vücutları cepheden, başları ise birbirlerine bakar şekilde profilden 

verilmiştir. Kuş figürlerinin bir kanatları ön yüze, bir diğer kanatları ve kuyrukları ise dar yan 

                                                           
288 McLean 2002, 48, Cat. 137, Fig. 151. 
289 Karagöz 1984, 10. 
290 Ostothek kapakları üzerinde yoğun bir şekilde kullanıldıklarını belirttiğimiz aslan figürlerinin çoğunun 
pençeleri altında boğa başları ve yaban keçileri yer almaktadır. Bunun yanı sıra aslan pençeleri altındaki çıplak 
erkek figürleri, özellikle Isauria Bölgesi’nde karşımıza çıkmaktadır. Benzer örnekler için bkz. Yılmaz 2005, 60, 
72, 73, 87, 88, 93-97, 189-191, 315, Res. 16, 21a-b, 31, 35b-c, 36a-c, 97a-b, 188; Çimen 2011, 110, Lev. XIV. 
Söz konusu betim, ölen kişinin ve ailesinin o dönemde, toplumda yüksek bir statüye sahip olduğunu gösteriyor 
olmalıdır. Bkz. Düşen – Gül 2016, 383, 384, Res. 1, 2.  
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yüzlere işlenmiştir. Köşe akroterlerinin çok küçük işlenmesiyle kuş figürleri ön plana 

çıkmıştır. Tepe ve köşe akroterleri arasında kalan kısım, kıvrık dal motiflerinin taşıdığı 

sarmaşık yaprakları ile süslenmiştir. 

Alınlıktan stel gövdesine doğrudan geçilmektedir. Stel gövdesi, yüksekliği 0.03-0.035 

m olan harflerle yazılmış dört satırlık Yunanca yazıt ile başlamaktadır: 

Πωπας ΙΕΚΟΣ υίός άνέσ-  

τησεν ’Εγνατία ‘Ιερωνύ-  

μου θυγατρί, μνήμης χά- 

νac. ριν.  

Yazıtın çevirisi şöyledir:  

“[Filan kişinin] oğlu Papas, bunu Hieronymos’un kızı Egnatia’nın anısı için dikti.”291 

Yazıtın altındaki ilk bezeme alanında, 0.40x0.47 m ölçülerinde Ion başlıklı sütunlar 

tarafından taşınan kemerli bir naiskos yer almaktadır. Bu naiskos kısmen Katalog 11, 17 ve 18 

numaralı stellerdekine benzer şekilde, ancak onlardan daha incelikli işlenmiştir (Kat. 11, 17, 

18, Fig. 14, 20, 21). Ion başlıklı sütunların topuk kısımları, en altta dikdörtgen şeklinde bir 

silme ve onun üzerinde thorus olarak adlandırabileceğimiz kısımdan oluşan bir kaide üzerine 

oturmaktadır. Kemerin tepe noktası bitkisel bir bezeme ile süslenmiş, başlığın abakus 

tablasının köşelerine ise bir yapraktan çıkan yarım formda kapalı palmetler işlenmiştir. 

Kemerli naiskos içinde, ayakta ve cepheden betimlenmiş bir kadın ve bir erkek figürü yer 

almaktadır (Fig. 23b). Sağ tarafta yer alan kadın figürünün başı daha zayıf ve uzun iken, sol 

taraftaki erkek figürünün başı daha dolgun ve yuvarlak işlenmiştir. Erkek figürünün yüzü 

kadın figürüne oranla daha iyi korunmuş durumdadır. Dar alın, badem şeklindeki iri gözler, 

küçük bir burun, çizgi şeklinde işlenen ağız, geniş yanaklar ve yuvarlak bir çene figürün yüz 

özellikleridir. Figürler, giysi ve duruş açısından aynı işlenmiştir. Her iki figür de yuvarlak 

yakalı khiton üzerine, dizlerine kadar uzanan manto giyimlidir. Kadın figürünün mantosu, 

saçlarının ön kısmını açıkta bırakacak şekilde başını da örtmektedir. Figürlerin manto altında 

kalan sağ elleri dirsekten bükülerek göğse yükselmiş, sol elleri ise bel hizasında verilmiştir. 

Katalog 17 numaralı stelde yer alan figürlerin işlenişiyle oldukça benzer olan bu duruş, her iki 

figürün de Palliatus tipinde işlenmiş olduğunu göstermektedir (Kat. 17, Fig. 20). Sol göğüs 

üzerinde açık duran sağ eller oldukça küçük, sol eller ise sanki yumruk yapılmış gibi 

işlenmiştir. Özellikle kadın figürü sol elinde bir obje tutuyor olmalıdır. Bu iki figürün 

üzerinde, geniş kenarlı bir şapka giymiş izlenimi veren saçlarıyla bir erkek başı yer 

                                                           
291 McLean 2002, 41, Cat. 113, Fig. 116-118.   
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almaktadır. Figürün yuvarlak ve dolgun yüzü; dar bir alna, iri ve badem şeklinde gözlere, düz 

bir burna ve yuvarlak bir şekilde işlenen ağza sahiptir.  

Nişin sağ ve sol üst kısımlarında hilal motifleri yer almaktadır. Ancak Katalog 17 

numaralı stelde yer alan hilal motiflerinden farklı olarak, burada motiflerin üst orta 

kısımlarında küçük halka şeklinde çıkıntılar bulunmaktadır (Kat. 17, Fig. 20). Ayrıca sağ 

tarafta yer alan hilal motifinin uçları aşağı doğru bakarken, sol taraftakinin uçları yukarı doğru 

bakmaktadır. Dülgerler (Artanada) antik kentinde, cami duvarında yer alan üçgen alınlıklı bir 

mezar stelinde292, tepe akroteri ile köşe akroterleri arasında benzer şekilde işlenen hilal 

motifleri yer almaktadır. Bu stelde yer alan her iki hilal motifinin uçları da aşağıya 

bakmaktadır. Yılmaz, bu motiflerin 2.1.83 envanter numarası ile Alanya Arkeoloji 

Müzesi’nde korunan bir kadın büstünün293 boynunda yer alan hilal motifine benzerliğine işaret 

ederek, bunların kötü ruhlardan koruyucu bir sembol olarak kullanılmış olabilecekleri 

üzerinde durmuştur294. Katalog 20 numaralı stelde yer alan hilal motifleri Tanrı Men’in 

sembolü olarak kullanılmış olsun ya da olmasın ölüyü ve mezarı koruyucu bir sembol olduğu 

fikri konusunda birleşilmektedir. 

Isauria Bölgesi’nden, Keşefli Yaylası ve Çukurbağ Köristanı’nda yer alan kaya 

mezarlarında da benzer şekilde işlenmiş motiflere rastlanmaktadır. Ancak burada farklı olarak 

hilal motiflerinin uçları birbirine yaklaşmış olup, iki uç arasında daha dar bir açıklık vardır. 

Yine farklı olarak hilal motiflerinin üst orta kısımlarında küçük bir halka şeklindeki çıkıntılar 

yerine ya sadece dikey ya da dikey çıkıntıyı yatay olarak karşılayan başka bir çıkıntı daha yer 

almaktadır295. Bu yönüyle, özellikle hilal uçlarının iyice yaklaşması açısından Alanya 

Arkeoloji Müzesi’nde korunan kadın büstünün boynunda yer alan hilal motifi, kaya 

mezarlarında yer alan motifler ile daha çok benzerdir. Doğanay, söz konusu kaya 

mezarlarında yer alan hilal motiflerinin Men kültü dışında başka bir amaca hizmet ediyor 

olabileceğini belirtmiştir296.  

İkinci resim alanında yer alan kemerli naiskos, 0.39x0.41 m ölçülerindedir (Fig. 23c). 

Burada kemer, ilkinden farklı olarak dikdörtgen formlu başlıklar üzerine oturmaktadır. 

Kemerin tepe noktası, birinci resim alanında yer alan naiskosta olduğu gibi bitkisel bir 

bezeme ile süslenmiş, kemerle başlıkların birleştiği noktaların köşelerine ise yarım formda 

kapalı palmetler işlenmiştir. İkinci resim alanını oluşturan bu kemerli naiskos içerisinde, 

                                                           
292 Yılmaz 1995, 75, Lev. XII, Kat. No. MSA3; 2005, 234, 235, Res. 127.  
293 Yılmaz 2005, 24, Res. 1.  
294 Yılmaz 1995, 75, 76, dn. 243; 2005, 23, 24, 235, dn. 270, Res. 1. 
295 Doğanay 2009, 178, Lev. 45 (2), 130.  
296 Doğanay 2009, 179.  
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ayakta ve cepheden betimlenmiş dört figür yer almaktadır. Boyutça birbirlerinden farklı 

işlenen figürler, sağdan sola doğru kadın, kadın, erkek ve kadın ya da kız çocuk şeklinde 

sıralanmışlardır. Her bir figür, giyim yönüyle ve duruş olarak ilk resim alanında ve özellikle 

Katalog 17 numaralı stelde yer alan figürler ile aynı şekilde işlenmiştir. Farklı boyutlarda 

işlenen kadın ve erkek figürleri, Katalog 17 numaralı stelde olduğu gibi olasılıkla bir aileyi 

temsil etmektedir (Kat. 17, Fig. 20). Birinci resim alanında olduğu gibi burada da figürlerin 

üzerinde, bu alanı ortalayacak şekilde işlenmiş bir erkek başı yer almaktadır. Dalgalı saçları 

öne doğru taranmış olan figürün yuvarlak yüzü; dar bir alna, düşük olarak işlenen iri badem 

şeklinde gözlere ve çizgi şeklinde işlenmiş bir ağza sahiptir. Burnu ve çenesinin sağ tarafı 

aşınmıştır.   

Yazıttan anlaşıldığı üzere stel, “Egnatia” adlı bir kıza aittir. Ancak benzer şekilde 

işlenen figürlerden hangisinin mezar sahibini temsil ettiği anlaşılmamaktadır. Bu da mezar 

stellerinde, ölen kişilerin yaşayanlarla birarada işlendiğini göstermektedir. Konya Arkeoloji 

Müzesi’nden üçgen alınlıklı bir mezar steli üzerinde297, farklı boyutlarda ve benzer şekilde 

işlenmiş üç kadın ve bir erkekten oluşan dört figür yer almaktadır298. Yazıtta ise stelin 

Athenion adlı bir kişi tarafından eşi Imma için dikildiği yazmaktadır. Bu da mezar sahibinin 

ailesiyle birlikte mezar steli üzerine işlendiğini göstermektedir.  

Satın alma yoluyla müzeye kazandırılan üçgen alınlıklı ve tek resim alanlı mezar steli, 

0.97x0.35x0.27 m ölçülerindedir (Kat. 21, Fig. 24). Küfeki taşından yapılmıştır. İçten 

0.15x0.24 m ölçülerindeki şematik alınlıkta, orta yüksek kabartma olarak işlenen bir erkek 

başı yer almaktadır (Fig. 24a). Saçları peruka şeklinde işlenmiş olup detaylandırılmamıştır. 

Yassı bir şekilde işlenen erkek başı dar bir alna sahiptir. Düşük kaşlar altındaki iri ve badem 

şeklindeki gözler de düşük olarak işlenmiştir. Üst ve alt göz kapakları kalın ve etlidir. Burun 

düz, ağız ise oldukça küçüktür. Erkek başının bu şekilde işlenişi, Katalog 19 numaralı stelin 

tympanonunda yer alan figür ile Katalog 20 numaralı stelin bezeme alanında yer alan erkek 

başları ile benzerdir (Kat. 19, 20, Fig. 22, 23). Stelin üst kısmı kırık ve eksik olduğu için tepe 

akroteri günümüze ulaşamamıştır. Bitkisel bezemelerden, olasılıkla kapalı palmetlerden 

oluşan köşe akroterleri masif bir bloktan oluşan alınlık üzerine işlenmiş olup özenli bir 

işçiliğe sahip değildir.  

Stel gövdesinde oluşturulan çerçeve içerisinde, ayakta ve cepheden betimlenmiş üç 

figür yer almaktadır (Fig. 24b). Orta yüksek kabartma olarak işlenen figürler sağdan sola 

                                                           
297 McLean 2002, 56, 57, Cat. 171, Fig. 193, 194.  
298 McLean, stel üzerinde dört kadın figürünün yer aldığını belirtmiştir. Ancak sol tarafta yer alan figür, erkek 
figürü olmalıdır. Bkz. McLean 2002, 56, 57, Cat. 171, Fig. 193.  
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doğru kadın, erkek ve kadın şeklinde yan yana sıralanmışlardır. Kadın figürlerinin üzerinde 

ayak uçlarına kadar uzanan khiton, başı örten ve kalça hizasında biten mantolar vardır. Her iki 

figürün yüzü de alınlıkta yer alan erkek başı ile benzer şekilde işlenmiştir: Yassı bir yüzde; 

dar bir alın, kalın ve etli göz kapaklarının çevrelediği düşük bir şekilde işlenmiş iri, badem 

şeklindeki gözler, düz bir burun ve çizgi halinde bırakılan dudaklar. Kadın figürlerinin 

dudaklarında hafif bir gülümseme olduğu görülmektedir. Ayrıca figürlerin boyunlarının orta 

kısmında, Katalog 9 numaralı stelde yer alan kadın figüründe olduğu gibi “Venüs Yüzüğü” 

olarak bilinen deri halkası vardır ve çizgi şeklinde işlenmiştir (Kat. 9, Fig. 12). Figürlerin 

dirsekten kırılan sağ kollarının diyagonal olarak göğüs üzerine yükselmesi, sağ bacak 

üzerinden çıkıp sol omuzda toplanan diyagonal kıvrım şemasının oldukça şematize işlenmesi 

ve ayak uçlarına kadar uzanan khitonların yiv şeklinde birbirine paralel kıvrımlar şeklinde 

verilmesi, Katalog 7 numaralı stelin bezeme alanında yer alan figürlerin işlenişi ile benzerdir 

(Kat. 7, Fig. 10). Burada farklı olarak, sol kollara dair herhangi bir ayrıntı verilmeden sadece 

bel hizasında duran sol eller betimlenmiştir. Bu da figürlerin, Katalog 17 numaralı stelde yer 

alan figürler ile benzerliğini göstermektedir (Kat. 17, Fig. 20). Katalog 7 ve 17 numaralı 

steller ile kıyaslandığında, Palliatus tipindeki figürlerin burada daha da şematize işlendiği 

görülmektedir. Adeta bir ksoanon gibi işlenen vücutlarda, vücuda göre oldukça küçük yapılan 

eller ve kollar acemice betimlenmiştir. İki kadın figürünün ortasında yer alan erkek figürü de 

steldeki diğer figürler gibi aynı yüz özelliklerine sahiptir. Khiton üzerine dilim dilim 

detaylandırılan ve diz hizasında biten manto giyimli figürün vücudu adeta bir dikdörtgeni 

andırmaktadır.  

Stel gövdesinde, figürlerin yer aldığı çerçevenin altında, yüksekliği 0.03 m harflerle 

yazılmış yedi satırlık Yunanca yazıt yer almakta, ancak tam olarak okunamamaktadır.  

1.41x0.40x0.24 m ölçülerindeki 22 Katalog numaralı stel, üçgen alınlıklı ve tek resim 

alanlıdır (Kat. 22, Fig. 25). Stelin içten 0.17x0.19 m ölçülerindeki tympanonunda Katalog 1, 

2, 3, 11, 15, 16 ve 17 numaralı stellerde olduğu gibi kartal figürü yer almaktadır (Kat. 1-3, 11, 

15-17, Fig. 4-6, 14, 18-20). Kartal, tympanonun taban kısmıyla hemen hemen aynı ölçülerde 

olan ince uzun bir kaide üzerinde durmaktadır. Kanatları açık olarak betimlenen figürün 

sağına dönük başı ve vücudu profilden işlenmiştir (Fig. 25a). Ancak vücut profilden verilirken 

kanatların bu şekilde açık, bacakların ise cepheden işlenmesi duruş anatomisine uygun 

değildir. Figür detaylandırılmadan sade bir şekilde bırakılmıştır. Tepe akroterinin günümüze 

ulaşamadığı stelde, köşe akroteri olarak yarı yatar pozda işlenmiş aslan figürleri 

kullanılmıştır. Mezar stellerinde yer alan aslan figürlerinin gücün ve cesaretin sembolü 

olduğunu ve apotropeik anlam taşıyan bir betimleme olarak stellerde yer bulduğuna değinmiş, 
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insanı ansızın yakalayan ölümü de sembolize eden aslan figürlerinin bölgede, ölüyü 

personifike ettiğini ve yerel Kybele kültü ile ilgili bağlantısının olabileceğini belirtmiştik. Her 

ne kadar yüzlerinde aşınma ve kopmalar olsa da Katalog 2 numaralı steldeki aslan figürlerine 

kıyasla, yeleleri ve ön bacakları aslan figürlerini net bir şekilde fark etmemizi sağlamaktadır 

(Kat. 2, Fig. 5).  

Üçgen alınlıktan gövdeye doğrudan geçiş yapılmaktadır. Mezar stelinin gövde kısmı 

bir silmeyle iki parçaya ayrılmıştır. Buna göre, üst kısımda figürlü bezeme alanı, alt kısımda 

ise çelenk ve sarmaşık dallarının işlendiği yazıtlı kısım yazıt yer almaktadır. Figürlü bezeme 

alanında, alınlığın hemen bitiminde başlayan üçgen alınlığı ile dıştan 0.22x0.33 m ölçülerinde 

şematik olarak işlenen bir naiskos yer almaktadır. Bu naiskos, işleniş olarak Katalog 20 

numaralı stelin ilk bezeme alanında yer alan naiskosa benzese de ondan farklı olarak, üçgen 

alınlıklıdır ve Ion başlıklarına sahip değildir (Kat. 20, Fig. 23). Naiskosun alınlığı, stel 

alınlığının bittiği noktadan başladığı için tepe akroteri yoktur. Köşe akroterleri ise yarım ay 

şeklinde olasılıkla bitkisel bezelidir. Tympanona ise konsantrik bir daire motifi işlenmiştir.   

Naiskos içerisinde, yüksek bir kaide üzerinde ayakta ve cepheden betimlenmiş bir 

kadın ve bir erkek figürü yer almaktadır (Fig. 25b). Orta yüksek kabartma olarak işlenen 

figürlerin yüzleri tamamen aşınmıştır. Sağ tarafta yer alan erkek figürü üzerinde, dizlerine 

kadar uzanan bir manto varken, sol tarafta yer alan kadın figürü khiton üzerine başı da örten 

manto giyimlidir. Her ikisinin de sağ kolları dirsekten kırılmış ve yatay olarak sol göğüs 

üzerine konmuştur. Burada farklı olarak sağ kollar mantonun altında değildir. Erkek 

figürünün sol kolu, vücuduna paralel ve bitişik olarak aşağıya doğru bırakılmıştır. Kadın 

figürünün sol eli ise Katalog 17, 20 ve 21 numaralı stellerde yer alan figürlerde olduğu gibi 

bel hizasında verilmiştir (Kat. 17, 20, 21, Fig. 20, 23, 24). Her iki figürde, naiskosun sağ 

antesinde ve ante kaidelerinin oturduğu kısımda kopmalar ve aşınmalar mevcuttur.  

Şematik olarak işlenen naiskos alınlığının her iki tarafında, Katalog 17 numaralı mezar 

stelinde olduğu gibi, Men kültü ile alakalı hilal motifleri yer almaktadır (Kat. 17, Fig. 20). 

Katalog 17 numaralı stelde, kimi zaman Tanrı Men’i tasvir etmeden salt hilal motifinin tanrıyı 

simgelemek için yeterli olduğunu belirtmiştik. Orta Anadolu’da, Men kültünün önemli bir 

merkezi olan Pisidia Antiocheiası’nda, Tanrı Men’e adanan stellerin hemen hemen hepsine 

hilal motifinin işlenmesi; motifin adaklarda tanrıyı, hatta adağı simgelediğini 

göstermektedir299. Çalışma konumuzu oluşturan stellerde, gerek salt hilal motifinin stelde yer 

alan figürler ile bir arada betimlenmesi gerekse yazıtlarda Men adına ya da epithetlerine 

                                                           
299 Büyükgün 2006, 272. 
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rastlanmaması, stellerin Men’e adanmadığını ve Men kültüne ait bu motifin ölülerin ve 

mezarların koruyucusu olarak işlendiğini göstermektedir. 

Naiskosun alt kısmında, alçak kabartma olarak işlenen sabana koşulu iki öküz figürü 

yer almaktadır. Önde duran figürün baş kısmı tahrip olmuştur. Geride duran figürün ise 

cepheden işlenen başı günümüze ulaşmış, ancak yüz detayları aşınmıştır. Toprağın 

aktarılmasını sağlayan sabanın toprağa giren ucundaki saban demirinin de net bir şekilde 

işlendiği görülmektedir. Benzer şekilde işlenen sabana koşulu öküz betimlemeleri, Afyon ve 

Kütahya’dan mezar stelleri300 üzerinde de yer almaktadır. Özellikle Roma Dönemi’ne ait 

“Phrygia Tipi” mezar stellerinde çok sık karşılaştığımız salt saban301, çift sürme302 ve sabana 

koşulmuş öküz betimlemeleri303, Anadolu kökenli mezar stellerinde çok sık rastlanan 

motiflerden olup, Roma Dönemi boyunca Anadolu’da kullanılmıştır304. Bu betimlemeler 

mezar sahibinin mesleğine atıfta bulunarak, kişinin hayattayken çiftçi olduğunu ve bölgede 

tarım ve çiftçilikle uğraşıldığını göstermektedir. Bunun yanı sıra çift sürme; çalışkanlığın ve 

dürüstlüğün sembolü olarak da yorumlanmıştır305.  

Söz konusu betimlemeler bölgede, mezar stellerinin yanı sıra ostothek gövdelerinde de 

karşımıza çıkmaktadır. Yalıhöyük’ten, belediye binasının bahçesinde yer alan bir ostothek 

gövdesi306 üzerinde, iki öküz ve onları yöneten bir erkek figürü ile çift sürme sahnesi 

betimlenmiştir. Avşar Kayadibi Mevkisi’nde bulunan ve Avşar’da bir parkta sergilenen başka 

bir ostothek gövdesinin dar yan yüzünde yine çift süren bir figür resmedilmiştir307. Bozkır’da 

bulunan Konya Arkeoloji Müzesi’nden, 72 envanter numaralı işlevi belirlenemeyen bir 

kabartma308 üzerinde de sabana koşulu öküzlerle, sabanı süren, sağ eliyle sabanı, sol eliyle ise 

üvendireyi tutan bir erkek figürü betimlenerek çift sürme sahnesi işlenmiştir309.  

Stel gövdesini iki parçaya ayıran silmenin altındaki yazıtlı kısım, kazıma çizgilerle 

yapılmış asma yapraklı dal motifleri ile sınırlandırılmıştır. Yüksekliği 0.02 m olan harflerle 

yazılmış üç satırlık yazıttan sonra, kazıma çizgilerle işlenmiş bir çelenk motifi yer almaktadır. 

Bu çelengin aşağısında yazıt devam etmekte ve dördüncü satırda son bulmaktadır. 

Aşınmalardan dolayı yazıt okunamamıştır. 

                                                           
300 Pfuhl – Möbius 1977, 115, 116, Taf. 54, Nr. 297; 1979, 281, 284, 285, Taf. 172, 173, Nr. 1136, 1153, 1155.  
301 Buckler vd. 1925, 166, Fig. 88; Pfuhl – Möbius 1979, 518, 531, Taf. 308, 315, Nr. 2162, 2209. 
302 Pfuhl – Möbius 1979, 283, 284, Taf. 171, 172, Nr. 1144, 1143, 1146; Cremer 1992, 179, Taf. 34.  
303 Cremer 1992, 150, 160, 161, 163, 168, 169, Taf. 16, 22-25.  
304 Fıratlı 1965, 278; Baldıran 2016, 34.  
305 Wujewski 1991, 29.  
306 Baldıran 2016, 34, Fig. 10.  
307 Bahar vd. 1996, Lev. 92; Baldıran 2005, 81, 82, Res. 26.  
308 Alp 1984, 48, Res. 17; McLean 2002, 45, Cat. 129, Fig. 137; Emekli 2015, 65, Res. 33. 
309 Isauria Bölgesi’nden, çift sürme sahnesinin betimlendiği benzer örnekler için bkz. Yılmaz 2005, 104-106, 
Res. 42, 43.  
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Zoralım (müsadere) ile müzeye kazandırılan ve günümüze ulaşan kısmıyla 

0.98x0.60x0.19 m ölçülerinde olan 23 Katalog numaralı mezar stelinin yapım malzemesi 

taştır (Kat. 23, Fig. 26). 0.39x0.57 m ölçülerindeki üçgen alınlığın merkezinde, ayakta ve 

cepheden betimlenmiş bir erkek ve bir kadın figürü yer almaktadır (Fig. 26a). Sağ tarafta yer 

alan erkek figürü, yuvarlak yakalı kısa khiton üzerine manto giyimlidir. Mantosu bacaklarının 

alt kısmını ve ayaklarını açıkta bırakmaktadır. Sol tarafta yer alan kadın figürünün üzerinde 

ise khiton ve başı da örten manto vardır. Kumaş kıvrımları yatay, dikey ve “V” şeklindeki 

çizgilerle verilmeye çalışılmıştır. Figürlerin yüz detayları aşınmış olsa da dolgun yüzlerdeki 

dar alın, iri gözler, düz bir burun ve geniş yanaklar fark edilmektedir. Erkek figürünün 

kulaklarını da kapatacak şekilde işlenen saçları perukayı andırmaktadır. Her iki figür de 

Palliatus tipinde işlenmiştir. Manto altındaki sağ kollar dirsekten kırılmış ve mantodan 

çıkarılan sağ eller, sol göğüs üzerine yükselerek manto kumaşının kenarından tutmaktadır. Sol 

kollar neredeyse işlenmemiştir. Sol eller ise yatay olarak karın hizasında durmaktadır. 

Figürlerin ellerinin oldukça büyük işlendiği görülmektedir. Kadın figürünün sol tarafında 

olasılıkla iğ ve öreke yer almaktadır. McLean, burada iki adet iğ ve bir öreke olduğunu 

belirtmiş310 olmasına rağmen, aşınmalardan dolayı bu motifler tam olarak seçilememektedir. 

Erkek figürünün sağ tarafında ise üstte orak (falx arboraria), altta ise tam olarak 

anlaşılamamakla birlikte kazma ya da bağ bıçağı yer almaktadır. Erkek ve kadın figürlerinin 

birlikte betimlendiği stellerde, hangi figüre aitse onun tarafında işlenen objelerden stelde yer 

alanlar, kadının dokuma ve ev işleri; erkeğinse mesleği ile ilintili olmalıdır. 

Yılmaz, orak ve kazmanın bağcılık ve üzüm hasadı ile ilgili bir betimleme olduğunu 

belirtmiştir311. Özellikle Isauria kökenli kabartmalar üzerinde, bağcılıkla ilgili olarak üzüm 

salkımlı asma dalları yer alırken, çalışma konumuzu oluşturan stellerin hiç birinde söz konusu 

motifle karşılaşılmamıştır. Her ne kadar bu aletlerin üzüm hasadı ile ilişkisine kanıt olacak 

Isauria’da da bir esere rastlanmamış olsa da komşu bölgelerdeki çağdaş eserlerde, orak ve 

kazma/çapa üzüm salkımları ya da sarmaşık dalları ile bir arada betimlenmiştir312. Ölüm ve 

hasat arasındaki mecazi paralellik, orak ve bağ bıçağının kaderle de ilişkili olabileceğini 

göstermektedir313.   

Mezar stellerinde yer alan orak ya da budama bıçakları tarım işlerini sembolize eden 

objeler olarak görülmelerinin yanı sıra, antik dönemde el aletleri ile yapılan bedensel işler 

kölelerle ilişkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra orak, balta, kazma, çapa ve çekiç gibi 
                                                           
310 McLean 2002, 55, Cat. 164, Fig. 184, 185. 
311 Yılmaz 1999, 363. 
312 Yılmaz 1999, 363.  
313 Wujewski 1991, 28.  
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aletlerin Dorla’dan (Aydoğmuş) Piskopos Mammas ve Diyakoz Tabeis’in mezar stellerinde314 

de görülmesi, bu aletlerin sadece tarımla ilgili olmadığının da göstergesidir315.  

Katalog 23 numaralı stelde, üçgen alınlığın köşe akroterleri yarım formda ve kapalı 

palmet bezeli iken, kısmen günümüze ulaşan tepe akroteri de olasılıkla bitkisel bezeklidir. 

Simayı ise kıvrık dal bezemeleri süslemektedir. 

Üçgen alınlık, Katalog 1 ve 16 numaralı stellerde olduğu gibi, doğrudan stel gövdesini 

sınırlandıran antelerin başlıkları üzerine oturmaktadır (Kat. 1, 16, Fig. 4, 19). Antelerle 

sınırlandırılan stel gövdesinin sadece 0.28 m’lik kısmı korunmuştur. Korunan bu kısımda, 

yüksekliği 0.03 m olan harflerle yazılmış beş satırlık Yunanca yazıt yer almaktadır:  

Μάνης κ- 

αί Μου<ν>τανό- 

ς οἱ Σώσπιτ[o-] 

[ς] MOYNA[ - ͨ ͣ ² ³- ] 

[ . . ]E[ - - ͨ ͣ - - ] 

[ - - - - - - - ] 

Yazıtın çevirisi şöyledir:  

“Sospis’in oğulları, Manes ve Mountanus bunu, için … dikti.”316 

Stelin alt kısmı kırık olduğundan, yazıtın mezar sahibi ile ilgili kısmı günümüze 

ulaşamamıştır. Ancak betimlenen figürlerin bir çifte ait olduğu ve stelin oğulları tarafından 

babaları Sospis ve anneleri adına dikildiği rahatlıkla söylenebilmektedir.  

Ladik’ten (Laodikeia Katakekaumene) üçgen alınlıklı bir mezar stelinin317 alınlığının 

kapalı palmet bezeli akroterlerle taçlandırılışı, akroterler arasındaki kıvrık dal bezemeleri, 

tympanonda yer alan figürler ile bu figürlere ait objeler, alınlığın ante başlıkları üzerine 

oturması ve bezeme alanında yazıt yer alması her iki stel arasındaki benzer yönlerdir. Bu 

benzerlikler, Katalog 23 numaralı stelin de karşılaştırma yaptığımız stel gibi bir kaide ile son 

buluyor olduğunun göstergesidir.  

Karşılaştırma yapacağımız bir diğer stel, Sarayönü’ne bağlı başka bir yerleşme olan 

Çeşmelisebil’dendir318. Palmet bezeli tepe ve köşe akroterleri, akroterlerin arasını süsleyen 

kıvrık dal bezemeleri, tympanonda yer alan kadın ve erkek figürlerinin duruşu, kumaş 

kıvrımlarının veriliş şekli, erkek figürünün tarafında saban, kadın figürünün tarafında 

                                                           
314 Ramsay 1906, 35-38, Fig. 13A, 14.  
315 Wujewski 1991, 28.  
316 McLean 2002, 55, Cat. 164, Fig. 184, 185. 
317 Calder 1928, 55, Nr. 101; Pfuhl – Möbius 1977, 186, Taf. 101, Nr. 668.  
318 Mama XI 204 (Axylon 4: 1954-48). Bkz. http://mama.csad.ox.ac.uk/monuments/MAMA-XI-204.html 

http://mama.csad.ox.ac.uk/monuments/MAMA-XI-204.html
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kalathos, iğ ve öreke yer alışı gibi özellikler stelin Katalog 23 numaralı stel ile oldukça benzer 

olduğunu göstermektedir.  

Stilistik değerlendirmeler ve benzer örnekler ışığında Katalog 23 numaralı stel, İS 2.-

3. yüzyıla tarihlenmektedir.  

Üçgen alınlıklı, tek resim alanlı ve naiskos formlu Katalog 24 numaralı stel, yer yer 

aşınmalara rağmen, çalışma konumuzu oluşturan steller arasında günümüze en sağlam şekilde 

ulaşanı ve en kaliteli işçiliğe sahip olanıdır (Kat. 24, Fig. 27). Naiskos formlu stellerde özenli 

işçiliğin, mezar sahibinin yüceltilmesi ile ilgili olduğu önerilmiştir319. Plastik etkinin net bir 

şekilde görüldüğü stelde, bir tapınak cephesinde görülebilecek tüm mimari elemanlar 

işlenmiştir.  

Müzeye bağış yoluyla kazandırılan stel, 2.12x0.57x0.23 m ölçülerindedir. Alınlığı 

kapalı palmet bezeli tepe ve köşe akroterleri taçlandırırken, akroterler arasını sarmal dal 

bezemeleri süslemektedir. Tympanonunda, Katalog 5 ve 18 numaralı stellerde olduğu gibi 

kalkan motifi yer alan stelin, eğik ve yatay geisonu şematik olarak geisopodes şeklinde 

işlenmiştir (Kat. 5, 18, Fig. 8, 21). Eğik geisonların şematik olarak geisopodes şeklinde 

işlenişi, İÖ 1. yüzyıla tarihlendirilen bir mezar steli ile benzerlik göstermektedir320. Yatay 

geisopodesin altında, üzerinde dil motiflerinin olduğu friz bloğu yer almaktadır. Her bir dil 

motifinin içine yarım daire formunda kabartmalar işlenmiştir. Bezemeli friz bloğundan üç 

fascialı arşitrava geçilmektedir. Arşitravın altında ise başlıkların üzerine denk gelecek şekilde 

işlenmiş dikdörtgen şeklinde düz bir silme yer almaktadır.  

Stelin gövde kısmı antelerle sınırlandırılmıştır. Çerçeve içine alınan antelere, uçlarında 

sarmaşık yapraklarının olduğu, birbirlerine bir zincir gibi bağlanan sarmaşık dalları 

işlenmiştir. Ante başlıkları ise üç büyük yaprak motifi ile bu yapraklar arasından çıkan 

tomurcuklar ile bezenmiştir. Ante başlıklarının bu şekilde yaprak motifleri ile bezenmesi 

Katalog 6 ve 18 numaralı steller ile benzerlik oluşturmaktadır (Kat. 6, 18, Fig. 9, 21). Stel, 

antelerin çerçeve içine alınıp sarmaşık dal ve yaprakları ile işlenmesi ve ante başlıklarının üç 

büyük yaprak motifi ile bezenmesi yönüyle kısmen, Kütahya’da yapılan araştırmalarda 

keşfedilen bir stelle321 benzerdir. Stel gövdesini sınırlandıran antelerin kaideleri de sağlam 

olarak günümüze ulaşmıştır. Alttan dikdörtgen formda bir silmeyle başlayan kaide, baklava 

dilimi şeklinde bezenip, dilimlerin içine boncuk şeklinde kabartıların işlendiği thorus olarak 

nitelendirilebilecek bir topukla devam etmektedir. Kaide, iç bükey formda bir kısımla son 

                                                           
319 Çekilmez 2008, 29. 
320 Pfuhl – Möbius 1977, 85, 86, Taf. 31, Nr. 137; Arınç 2015, 159, 160, Lev. XXVIII, Res. 33.  
321 Buckler vd. 1925, 167, Pl. XXII, 158a. 
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bulmakta ve anteler bu kısmın üzerine oturmaktadır322. Yer yer tahribatın söz konusu olduğu 

stel kaidesinde çerçeve içine alınmış balık pulu süslemesi yer almaktadır. Stel, bu 

özellikleriyle biçimsel olarak Katalog 18 numaralı stel ile benzerdir (Kat. 18, Fig. 21). Stelin 

kaideden alınlığa doğru daralması, stel gövdesini sınırlandıran antelere ait başlıkların yaprak 

motifleri ile işlenişi, alınlığın biçimsel ve bezeme yönüyle ele alınışı gibi özellikler iki stel 

arasındaki benzerlikler olarak değerlendirilmektedir323.   

Katalog 24 numaralı stelde, diğer stellerden farklı olarak, kaideden tepe akroterine 

kadar stelin ön yüzüne işlenen mimari cephe unsurları yan yüzlerde de devam etmektedir324. 

Bu işleniş, stelin bir niş içerisinde yer aldığını ve üç boyutlu olarak tasarlandığını 

düşündürmektedir325.  

Stel gövdesi, figürlü bezeme alanı ve yazıttan oluşmaktadır. Üst kısımda, 0.03 m 

derinliğinde, orta yüksek kabartma olarak yontulan bir kadın büstü yer almaktadır (Fig. 27a). 

Büst, Katalog 7 numaralı stelde yer alan figürler gibi, dışa doğru hafif çıkıntı yapan 

dikdörtgen şeklindeki bir kaide üzerinde durmaktadır (Kat. 7, Fig. 10). Figür, khiton üzerine 

saçlarının ön kısmını açıkta bırakacak şekilde başa kadar çekilmiş manto giyimlidir. Dar bir 

alna sahip figürün dolgun ve yuvarlak yüzünde, göz çukurlukları belli olmaktadır. Burun ve 

ağız kısımları ise aşınmıştır. Saçları ortadan ikiye ayrılmış ve iki yandan dalgalar halinde 

arkaya doğru taranmıştır. Figürün manto altında kalan sağ kolu dirsekten bükülmüş ve manto 

altından çıkarılan sağ el, sol göğüs üzerine gelen mantonun ucunu tutmuştur. Sağ omuzdan 

gelen kumaşın kola sarılmasına ve kolun dirsekten kırılarak göğse doğru uzanmasına bağlı 

olarak kumaş gerilmiş ve kumaş altındaki kol belirginleşmiştir. Sağ omuzdan gelen kumaş sol 

omza atılmış ve bu kısımdan gelen kumaşın sol kola dolanmasının ardından, kol aşağıya 

doğru bırakılmıştır. Khiton, sağ el ve boyun arasında “V” şeklinde kıvrımlar oluşturmuştur. 

Figürün bu duruş şeması onun Pudicitia tipinde işlendiğini göstermektedir326. Büst bu 

işlenişiyle, Selçuk Müzesi’nden 422 envanter numaralı stel327 ve İstanbul Arkeoloji 

Müzesi’nden 4496 envanter numaralı stel328 ile benzerdir. Dolgun yüz yapısı, saçların ortadan 

ayrılarak geriye doğru taranışı, figürlerin yuvarlak yakalı khiton üzerine saçın ön tarafını 

açıkta bırakan manto giyimli oluşu ve manto altındaki sağ kolun dirsekten bükülerek, manto 

                                                           
322 Baldıran – Abay 2017, 430.  
323 Baldıran – Abay 2017, 431. 
324 Benzer bir uygulama, Katalog 9 numaralı stelde de karşımıza çıkmakla birlikte, söz konusu stelde yan 
yüzlerde, sadece geçiş kısmının devam ettiği görülmektedir. Bkz. Katalog 9 numaralı stel.  
325 Baldıran – Abay 2017, 431. 
326 Baldıran – Abay 2017, 431, 432. 
327 Pfuhl – Möbius 1979, 512, Taf. 305, Nr. 2125. 
328 Pfuhl – Möbius 1979, 512, Taf. 305, Nr. 2128. 
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altından çıkarılan sağ elin sol göğüs üzerine gelen mantonun ucunu tutması gibi özellikler 

steller arasındaki benzeşen yönleri göstermektedir.  

Stel gövdesinde, büst bitiminin hemen altında, yüksekliği 0.03 m olan harflerle 

yazılmış altı satırlık Yunanca yazıt yer almaktadır:  

MARKEMOC. U  

KAINEIKHCUN  

EUNOIKONI  

DMAOUGOATRI  

5 MNHWHCENQ  

KEN 

Yazıtın çevirisi şöyledir:  

“Marcus Aurelius ve Nike, kızlarının hatırası için…”329 

Marcus Aurelius ve Nike tarafından kızları adına yapılan bu stel330, İS 1. yüzyılın ilk 

çeyreğine tarihlenmektedir331. 

Bu başlık altında değerlendireceğimiz son stel, 25 Katalog numarası ile adlandırılmış 

olup günümüze ulaşan kısmıyla 1.42x0.57x0.29 m ölçülerindedir (Kat. 25, Fig. 28). 

Mermerden işlenen stelin üst kısmı kırılmış olduğundan dolayı günümüze ulaşamamıştır. 

Ancak çalışma konumuzu oluşturan steller ışığında, tepe ve köşe akroterleri ile taçlandırılan 

üçgen bir alınlığa sahip olduğu söylenebilmektedir (Kat. 25, Fig. 29). Bu çerçevede stel; 

üçgen alınlıklı, tek resim alanlı ve naiskos formlu olmalıdır.  

Antelerle sınırlandırılan stel gövdesinde, ayakta ve cepheden betimlenmiş bir erkek ve 

bir kadın figürü yer almaktadır (Fig. 28a). Figürler, Katalog 7 ve 24 numaralı stellerde yer 

alan figürler gibi, dışa doğru çıkıntı yapan ince, uzun ve dikdörtgen şeklinde bir kaide 

üzerinde durmaktadır (Kat. 7, 24, Fig. 10, 27). Sağ tarafta yer alan erkek figürü, yuvarlak 

yakalı kısa khiton ve dizlerinin üzerinde biten manto giyimlidir. Yüzü tamamen aşınmış olup, 

saçları peruka şeklinde işlenmiştir. Sol tarafta yer alan kadın figürünün üzerinde ise yuvarlak 

yakalı, ayakları açıkta bırakan khiton ve başı da örten manto vardır. Figürün aşınan geniş 

yüzünde, sadece dar alnı ve kaşları belirgindir. Figürlerin manto altında kalan sağ kolları 

dirsekten kırılmış ve manto altından çıkarılan sağ eller, sol göğüs hizasına yerleştirilmiştir. 

Sol eller ise aşağı yukarı karın hizasında durmaktadır. Figürlerin bu genel işlenişi, 

değerlendirdiğimiz diğer stellerde olduğu gibi bizi Palliatus tipine götürmektedir. Ancak diğer 

                                                           
329 Baldıran – Abay 2017, 433.  
330 Baldıran – Abay 2017, 433, dn. 6. 
331 Baldıran – Abay 2017, 433.  
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figürlerden farklı olarak, vücudu saran mantonun sol omuzdan arkaya doğru atılışında 

kumaşın sol kol üzerine düşüşü, Küçük Herculaneumlu Kadın tipinde332 betimlenen 

figürlerde, sağ elin mantoyu sol omuz üzerine çekmesiyle oluşan kumaş işlenişi333 ile oldukça 

benzerdir. Bu, başlangıçta kadın figürünün Küçük Herculaneumlu Kadın tipinde işlenmiş 

olabileceğini düşündürse de erkek figürünün de aynı şekilde işlenmesi bizi bu fikirden 

uzaklaştırmaktadır. Dolayısıyla gerekli detayların verilmemesi sebebiyle, figürlerin şematize 

olarak Palliatus tipinde işlenmiş olduklarını söyleyebiliriz. Figürlerin elleri, Katalog 23 

numaralı stelde yer alan figürlerin elleri gibi büyük bir şekilde işlenmiştir (Kat. 23, Fig. 26). 

Kadın figürünün sol tarafında kalan ante üzerinde, kazıma çizgilerle yapılmış iğ ve öreke yer 

almaktadır334. Kadın ve erkek figürlerinin bir arada işlendiği stellerde, betimlenecek obje ya 

da objeler hangi figüre ait ise o yönde yer almaktadır.  

Figürlerin durduğu kaidenin alt kısmında, yüksekliği 0.03-0.05 m olan harflerle 

yazılmış altı satırlık Yunanca bir yazıt yer almaktadır:  

Φαυστος   

Οὐενεσι-  

άvη, μνεί-  

ας εἵνε-  

5      κεν τήν   

στήλλην. 

Yazıtın çevirisi şu şekildedir:  

“Faustus, bu steli Venesiana’nın anısına dikti.”335 

Yazıtın çevirisi göstermektedir ki mezar steli bir kadına aittir. Stel gövdesinde yer alan 

kadın ve erkek figürü olasılıkla bir çiftir ve stel, ölen eş Venesiana için kocası tarafından 

dikilmiştir.  

Stel kaidesinin sağ kısmı kısmen aşınmış olmakla birlikte günümüze ulaşmıştır. Stel 

kaidesinin üzerinde, dikdörtgen formdaki bir silmeyle stel gövdesini sınırlandıran antelerin 

kaidesi başlamaktadır. Bu ince silme üzerine gelen thorus olarak adlandırabileceğimiz dış 

                                                           
332 Söz konusu tip, adını İÖ 4. yüzyılın sonlarına tarihlenen “Küçük Herculaneumlu Kadın” yontusundan 
almaktadır. Aynı tip, Şahin tarafından “Pudicitia Fausta Tipi”, Cremer tarafından ise “Saufeia Tipi” olarak 
adlandırılmıştır. Bkz. Şahin 2000, 65, 66; Cremer 1991, 87. Büyük Herculaneumlu ve Küçük Herculaneumlu 
Kadınlar, Roma Dönemi’nde, özellikle İS 2. yüzyılda yoğun olarak kullanılmıştır. Bkz. Bieber 1977, 154. Oturur 
şekilde betimlenen bu tip, Roma İmparatorluk Dönemi’nde ayakta duran kadınlarda daha çok görülmektedir. 
Bkz. Çekilmez 2008, 66; Şahin 2000, 66.  
333 Benzer örnekler için bkz. Bieber 1977, Pl. 121, Fig. 716 vd.  
334 Vérilhac, Küçük Asya’da öreke ile betimlenen kadının en yaygın tema olduğunu, iğ, öreke ve yün sepeti gibi 
kadının günlük yaşamına ait imgelerin, tarak, ayna ve mücevher kutusu (pyxis) gibi kadın atribütlerinden daha 
ön planda olduğunu belirtmiştir. Bkz. Vérilhac 1985, 95, Pl. V, 1.  
335 McLean 2002, 48, Cat. 135, Fig. 148.   
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bükey formlu bölümden sonra, 0.01 m’lik bir silmeyle kaide sonlanmaktadır. Kaidelerin bu 

şekilde işlenişi, Katalog 24 numaralı stelin ante kaidelerinin daha basit ve bezemesiz şekilde 

işlenmiş olanı olarak değerlendirilebilir (Kat. 24, Fig. 27). Isparta Müzesi’nde yer alan 

Konane’den (Conana) üçgen alınlıklı bir mezar stelinde336, ante kaidelerinin işlenişi Katalog 

25 numaralı stelin ante kaideleri ile oldukça benzerdir. Çalışma konumuzu oluşturan steller 

ışığında, üçgen alınlıklı olması gerektiğini belirttiğimiz Katalog 25 numaralı stelin 

karşılaştırma yaptığımız stel gibi palmet bezeli akroterlerle taçlandırılmış üçgen alınlıklı 

olduğu açıktır.  

Stilistik özellikler ışığında stel, Roma İmparatorluk Dönemi’ne, özellikle İS 2.-3. 

yüzyıla tarihlenmektedir. 

 

6.2. Saptanamayanlar 

Konya Arkeoloji Müzesi’nde yer alan ve üst kısımları günümüze ulaşamadığı için 

hangi stel tipine dahil olduğunu tespit edemediğimiz 26 ve 27 Katalog numaralı iki stel, bu 

başlık altında değerlendirilmiştir.  

Katalog 26 numaralı konglomeradan yapılan stel, günümüze ulaşan kısmıyla 

1.10x0.97x0.23 m ölçülerindedir (Kat. 26, Fig. 30). Stel üzerinde, 0.05 m derinliğinde, orta 

yüksek kabartma olarak işlenen bir erkek figürü yer almaktadır. Başı profilden, gövdesi ise 

cepheden betimlenen figür, bel kısmına kadar koruna gelmiştir. Sakallı olarak işlenen figür, 

boynuna kadar uzanan saçlara sahiptir. Üzerinde zırh olan figürün, bel kısmında yer alan 

kuşağı üzerine meander motifleri işlenmiştir337. Başında ise sorguçlu bir miğfer vardır. Figür, 

sol elinde mızrak tutmaktadır. Sağ kolu, dirsekten kırılarak aşağıya doğru bırakılmıştır. Sağ 

eli ise kırık ve eksiktir. Yılmaz, bu figürün savaşçı figürü olduğunu belirterek, stelin 

kahramanlaştırılmış Isaurialı bir lidere ait olduğunu belirtmiştir338.  

Figürün başının arka tarafında, stelin sağ üst kısmında, Katalog 17, 20 ve 22 numaralı 

mezar stellerinde olduğu gibi hilal motifi yer almaktadır (Kat. 17, 20, 22, Fig. 20, 23, 25). 

Yılmaz, Orta Anadolu’da, Men kültünün önemli bir merkezi olan Pisidia Antiocheiası’nda 

yaptıkları araştırmalarda, Men’in atribütü olan hilal motiflerinde, hilal uçlarının yukarıya 

doğru baktığını belirtmiştir. Yalıhüyük ilçesinde, C. Tekin’in evinin duvarında yer alan işlevi 

                                                           
336 Iversen 2011, 175, Fig. 1.  
337 Yılmaz, zırh üzerinde sphenks ya da grifon olduğu düşünülen betimlemelerin yer aldığını belirtmiştir. Bkz. 
Yılmaz 1995, 80, Lev. XVI, Kat. No. MSA9; Yılmaz 2005, 311, 312, Res. 186. 
338 Yılmaz 1995, 42, 43; Yılmaz 2005, 23, 24, 311, 312.  
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belirsiz bir kabartma339 üzerinde, Katalog 26 numaralı steldekine benzer şekilde uçları yan 

tarafa bakan hilal motifi yer almaktadır.    

Mermerden işlenen ve günümüze ulaşan kısmıyla 1x0.58x0.25 m ölçülerinde olan 

değerlendireceğimiz son stel, 27 Katalog numarası ile adlandırılmıştır (Kat. 27, Fig. 31). Çift 

resim alanlı stel, ikinci resim alanından stelin üst kısmına doğru daralan bir gövdeye sahiptir. 

Daralmanın başladığı üst kısımda, 26 Katalog numaralı stelde yer alan figür gibi, zırhı ve 

başında sorguçlu miğferi ile bir savaşçı figürü yer almaktadır340 (Kat. 26, Fig. 30). Figür, sol 

elinde kalkan, sağ elinde ise hançer tutmaktadır. Profilden işlenen yüzü tamamen aşınmıştır. 

İleriye doğru hamle yapar şekilde betimlenen figürün sol bacağı profilden, daha geride kalan 

sağ bacağı ise cepheden işlenmiştir. Üst kısmı kırıldığı için Katalog 26 ve 27 numaralı steller 

gibi stel tipi hakkında yorum yapamadığımız bir stelin341 bezeme alanında yer alan savaşçı 

figürü, söz konusu stellerde yer alan figürler ile benzer şekilde işlenmiştir. Figür, özellikle 

ileriye doğru hamle yapar şekilde betimlenmesi ve sol elinde kalkan, sağ elinde ise kılıç 

tutması yönleriyle Katalog 27 numaralı steldeki figürle benzerdir. 

İkinci bezeme alanına geçiş, birinci ve ikinci resim alanını ayıran ve savaşçı figürünün 

zemin olarak bastığı silmeyle sağlanmaktadır. Bu alanda, cepheden betimlenen iki kadın 

figürü yer almaktadır. Bu figürler, bel kısımlarına kadar korunmuşlardır. Her iki figür de 

khiton üzerine, saçın ön kısmını açıkta bırakacak şekilde başı da örten manto giyimlidir. Dar 

alın, badem şeklinde işlenen gözler ve geniş yanaklar figürlerin yüz özellikleridir. Burun ve 

ağız kısımları ise aşınmıştır. Figürlerde mantonun altında kalan sağ kollar dirsekten kırılmış 

ve kumaşın altından çıkarılan sağ eller, belirgin bir şekilde işlenen göğüslerin alt kısmına 

yerleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
339 Yılmaz 2005, 220, 221, Res. 118.   
340 Katalog 26 ve 27 numaralı stellerde yer alan figürlerin başlarındaki miğferin benzeri, Isaura kent kapısında 
salt kabartma olarak yer almaktadır. Bkz. Yılmaz 2005, 44, Res. 13c, d.  
341 Pfuhl – Möbius 1979, 309, Taf. 189, Nr. 1274. 
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7. Katalog 
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Katalog No: 1 
Müze Envanter No: 45 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu 
Malzeme: Kireç Taşı 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bilinmiyor 
Buluntu Yeri: Bilinmiyor 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak Altı 
Ölçüleri: 
Yük. 0.93 m Gen. 0.53 m Der. 0.26 m 
Tarihi/Dönemi: İS 2. yüzyıl sonu - İS 3 yüzyıl başı 
 

 

 

Eserin Tanımı:  

Sağ ante ve başlığı ile stel gövdesi büyük oranda kırık ve eksik olan stelde aşınmalar 

mevcuttur. Tympanonda, yıldırım demeti üzerinde, alçak kabartma olarak betimlenen bir 

kartal figürü yer almaktadır. Kartal figürünün gövdesi cepheden, başı profilden, kanatları ise 

açık olarak verilmiştir. Tepe ve köşe akroterleri palmet bezeli olup akroterler arasına sarmal 

dal bezemeleri işlenmiştir. Basık Dor başlıklı anteler ile sınırlandırılan bezeme alanında, stel 

gövdesindeki kırılmadan dolayı bir kısmı günümüze ulaşan üçgen alınlıklı şematik bir naiskos 

betimi yer almaktadır. 

 

Yazıt: 

Yazıt tespit edilememiştir.  
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Katalog No: 2 
Müze Envanter No: 47 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu 
Malzeme: Kireç Taşı 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bilinmiyor  
Buluntu Yeri: Bilinmiyor 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak Altı 
Ölçüleri: 
Yük. 1 m Gen. 0.66 m Der. 0.33 m 
Tarihi/Dönemi: İS 2. yüzyılın ilk yarısı 
 

 

 

 

Eserin Tanımı: 

Stel gövdesinin alt kısmı büyük oranda kırık ve eksik olup, stel genelinde aşınmalar 

mevcuttur. Tympanonda alçak kabartma olarak işlenmiş bir kartal figürü yer almaktadır. 

Kanatları açık olarak betimlenen figürün vücudu cepheden, sağ tarafına dönük olan başı ise 

profilden verilmiştir. Köşe akroterleri palmet bezeli olup, sima kısmına kıvrık dal bezemeleri 

işlenmiştir. Tepe ve köşe akroterleri arasına, köşe akroterlerinin üst çapraz kısımlarına 

gelecek şekilde, yarı oturur pozda aslan figürleri yontulmuştur. Geniş ve bezemesiz başlıklı 

anteler ile sınırlandırılan stel gövdesinde, kemerli bir alan ve içerisinde alçak kabartma olarak 

işlenen bir erkek ve bir kadın figürü yer almaktadır. 

 

Yazıt:  

Yazıt tespit edilememiştir.  
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Katalog No: 3 
Müze Envanter No: 56 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu 
Malzeme: Kireç Taşı 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bilinmiyor 
Buluntu Yeri: Bilinmiyor 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak Altı 
Ölçüleri: 
Yük. 1.07 m Gen. 0.84 m Der. 0.28 m 
Tarihi/Dönemi: İS 1.-2. yüzyıl  
 

 

 

 

Eserin Tanımı:  

Stel gövdesinin alt kısmı kırık ve eksik olup, stel genelinde aşınmalar mevcuttur. 

Tympanonda yer alan kadın figürünün sağ tarafına altı yapraklı rozet motifi, sol tarafına ise 

kartal figürü işlenmiştir. Kanatları açık olan kartal figürünün vücudu cepheden, sağına ve 

kadın figürüne dönük başı ise profilden verilmiştir. Kadın figürünün duruş özellikleri, 

Palliatus tipini anımsatmakta olup, figürün Palliatus tipinin değişik bir varyantı olarak 

betimlendiğini göstermektedir. Tepe ve köşe akroterleri palmet bezeli olup akroterler arası 

kıvrık dal motiflerinin taşıdığı sarmaşık yaprakları ile bezenmiştir. Alınlıktan stel gövdesine 

geçişte, merkezi bir göbekten filizlenen ve her iki yana uzanan, ana ve yan dallardan oluşan 

kıvrık dal motifleri işlenmiştir. Anteler ile sınırlandırılan bezeme alanında, alçak kabartma 

olarak işlenmiş bir çelenk motifi yer almaktadır. 

 

Yazıt:  

Yazıt tespit edilememiştir. 
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Katalog No: 4 
Müze Envanter No: 67 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu 
Malzeme: Kireç Taşı 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bilinmiyor 
Buluntu Yeri: Bilinmiyor 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak Altı 
Ölçüleri: 
Yük. 1.20 m Gen. 0.83 m Der. 0.22 m 
Tarihi/Dönemi: İS 2. yüzyıl 
 

 
 

Eserin Tanımı: 

Sağ köşe akroterinin uç kısmı kırık olup stel genelinde aşınmalar mevcuttur. Tapınak 

cephesini andıran stelin tympanonunda, alçak kabartma olarak işlenmiş bir kadın figürü yer 

almaktadır. Ayakta ve cepheden betimlenen figür, khiton üzerinde başı da örten manto 

giyimlidir. Figürün manto altında kalan sağ kolu dirsekten kırılarak, çapraz bir şekilde sol 

göğüs üzerine yükselmiştir. Aşağıya doğru bıraktığı sol kolu ise vücudundan ayrılarak hafif 

yana doğru açılmıştır. Bu duruş, figürün olasılıkla Palliatus tipinin farklı bir varyantı olarak 

işlendiğini göstermektedir. Tahribattan dolayı ne olduğu anlaşılamamakla birlikte, figür sol 

elinde bir obje tutmaktadır. Tepe ve köşe akroterleri kapalı palmet bezeli olup, akroterler 

arasını kıvrımlı sarmaşık dalı bezemesi süslemektedir. Eğik ve yatay geison şematik olarak 

geisopodes şeklinde işlenmiştir. Diş sıralı yatay geisonun altında bezemeli friz bloğu, friz 

bloğunun alt kısmında ise dışa taşkın profilli tacı ve üç fasciası ile bir arşitrav bloğu yer 

almaktadır. Bezeme alanı, akanthus yaprakları ve lotus çiçekleri ile bezeli Korinth başlıklı 

anteler ile sınırlandırılmıştır. Stel gövdesinde, Korinth başlıklarının arasında yumurta dizisi 

(Ion kymationu), bu dizinin altında iki adet girland, merkezde ise girland taşıyıcısı olarak 

işlenen bir bucranium yer almaktadır. Girland bantlarının sarkık noktaları üstüne biri sivri, 

diğeri yuvarlak formlu yapraklardan oluşan dört yapraklı rozet motifleri işlenmiştir. 
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Yazıt:   

 Iuniae L(ucii) f(iliae) Proculae 

 quae et Iuliae P(ublius) Aeli- 

 us Manius Aug(usti) lib(ertus) tab(ularius)  

 carissimae uxori  

 memoriae causa  

 

Yazıtın çevirisi: 

“Julia olarak da bilinen Lucius’un kızı Junia Procula için. İmparatorun azat edilmiş kölesi ve 

arşiv görevlisi Publius Aelius Manius, bunu sevgili eşi için bir anıt olarak dikti.” 
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Katalog No: 5 
Müze Envanter No: 80 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu 
Malzeme: Mermer 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 27.03.1932 
Buluntu Yeri: Piribeyli, Yunak  
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak Altı 
Ölçüleri: 
Yük. 0.83 m Gen. 0.56 m Der. 0.11 m 
Tarihi/Dönemi: Yaklaşık olarak İS 2. yüzyıl 
 

 

 
 

Eserin Tanımı: 

Alınlık ve sima kısmında kırıklar olan stelin tepe ve köşe akroterleri ile her ikisinde de 

çarpmaların mevcut olduğu antelerin alt köşe kısımları günümüze ulaşamamıştır. 

Tympanonun tepe akroterine yakın noktasına kalkan motifi işlenmiştir. Alınlıktan stel 

gövdesine geçişte, sarmaşık yapraklı dallarla bezenen bir kısım yer almaktadır. Bu kısmın 

altındaki içe doğru girinti yapan eğik bir silmeyle alınlık, stel gövdesine oturmaktadır. Mezar 

stelinin gövde kısmı Korinth başlıklı anteler ile sınırlandırılmıştır. Bezeme alanında, bir kaide 

üzerinde ayakta betimlenen iki figür yer almaktadır. Sol tarafta yer alan kadın figürü, 

ayaklarının uç kısımlarını açıkta bırakan khiton üzerine manto giyimlidir. Figür, mezar stelleri 

üzerinde yer alan figür tiplerinden herhangi bir gruba girmemektedir. Figürün sağ eli, 

yanındaki erkek çocuğunun sağ omzu (?) üzerindedir. Sol elinde ise okuryazar kişiliğine 

vurgu yapan bir kağıt rulosu tutuyor olmalıdır. Kadın figürünün sağ tarafında yer alan çocuk 

figürü ise kuşaklı kısa khiton üzerine khlamys giyimlidir. Başında kopmalar ve aşınmalar 

mevcuttur. Figürün vücuduna paralel olarak aşağıya doğru bıraktığı sağ elinde, tam olarak 

anlaşılamamakla birlikte bir kap formu yer almaktadır. Sol eliyle ise sağ omzundan ve göğüs 

üzerinden gelen khlamysinin kıvrımlarını yana doğru çekerek tutmaktadır. 

Yazıt: 

Yazıt tespit edilememiştir.  
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Katalog No: 6 
Müze Envanter No: 81 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu 
Malzeme: Mermer 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 02.06.1934 
Buluntu Yeri: Böğrüdelik, Cihanbeyli 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri: 
Yük. 1.55 m Gen. 0.45 m Der. 0.28 m 
Tarihi/Dönemi: İS 3. yüzyıl 
 

 
 

Eserin Tanımı:  

Alınlığın ve figürün başının üst kısmı kırık ve eksik olup, stel genelinde çatlaklar ve aşınmalar 

mevcuttur. Stelin üst kısmı üçgen şeklinde sonlanıyor olmasına rağmen, benzer üçgen alınlıklı 

stellerin aksine, alınlık kısmı üçgen formundan çıkarak kısmen beşgen bir form oluşturmuştur. 

Köşe akroterleri, bezemeli alandan bir profil ile yükseltilerek bezemesiz olarak işlenmiştir. 

Tepe ve köşe akroterleri arasında kalan alanları zigzag deseni süslemektedir. Tympanonda, 

ayakta ve cepheden işlenmiş bir kadın figürü yer almaktadır. Figür, khiton üzerine manto 

giyimlidir. Figürün sağ kolu dirsekten kırılarak sol göğsü üzerine yerleştirilmiştir. Vücuduna 

bitişik olarak işlenmiş sol kolu ise vücuduna paralel olarak aşağı bırakılmıştır ve sol bacağı 

üzerinde durmaktadır. Sol elinde yukarıya doğru topladığı manto kumaşını tutuyor olmalıdır. 

Figürün hareketleri katılaşmış, bacak devinimine ait herhangi bir ayrıntı verilmemiş, özellikle 

sol kolu elastik bir yapıda betimlenmiştir. Giysi kıvrımları ise ihmal edilmiştir. Bu özellikler 

figürün Palliatus tipinde, ancak oldukça şematize işlendiğini göstermektedir. Figürün sağ 

tarafında, bir mangal/maltız ve üzerinde bir kap formu (trulla) yer almaktadır. Alınlıktan 

gövdeye geçiş, üzerine sağa ve sola yatık diyagonal çizgilerin işlendiği bir silme ile 

sağlanmaktadır. Mezar stelinin bezeme alanı, üç küçük yaprak motifi ile bezenmiş başlıklı 

anteler ile sınırlandırılmıştır. Ante başlıkları arasında yer alan yumurta dizisi motifi stilize 

olarak işlenmiştir. Yazıtın altında, üzerinde bir sepetin yer aldığı bir masa, bu sepetin sağ üst 

kısmında ise iğ ve öreke görülmektedir. 
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Yazıt:  

 Μάνης Μασο- 

υ ίδία θυγατ- 

ρί Κουσιλα άν- 

έστησεν, μ- 

5  νήμης χάριν. 

 

Yazıtın çevirisi: 

“Masas’ın oğlu Manes, bunu kendi kızı Kousila’nın anısı için dikti.” 
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Katalog No: 7 
Müze Envanter No: 91 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı 
Malzeme: Mermer 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 14.05.1944 
Buluntu Yeri: Mahmuthisar, Ilgın 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak Altı 
Ölçüleri: 
Yük. 1.08 m Gen. 0.33 m Der. 0.22 m 
Tarihi/Dönemi: İS 2. yüzyılın sonları 
 

 

 
 

Eserin Tanımı:  

Stel, tüm halde korunmuş olup üzerinde aşınmalar mevcuttur. Tympanonda, kazıma çizgilerle 

dört parçaya ayrılmış rozet motifi yer almaktadır. Stel alınlığının eğik geisonu, şematik olarak 

geisopodes şeklinde işlenmiştir. Alınlığı palmet bezeli tepe ve köşe akroterleri 

taçlandırmaktadır. Akroterler arasında kalan alana ve alınlık çerçevesini oluşturan dış silmeye 

zigzag deseni işlenmiştir. Alınlıktan bitkisel bezemelerle süslü friz alanına geçilmektedir. 

Frizin altında dışa çıkıntı yapan bir silme, bu silmenin altında da şematik olarak işlenmiş diş 

sırası yer almaktadır. Herhangi bir sınırlamanın yapılmadığı bezeme alanında, ayakta ve 

cepheden betimlenmiş üç figür yer almaktadır. Palliatus tipinde işlenen her üç figür üzerinde 

de khiton ve başı da örten manto vardır. Sağda ve solda yer alan figürler boyut, giysi ve duruş 

yönüyle aynı özelliklere sahiptir. Ortada yer alan figür ise boyutça diğer iki figürden bir baş 

daha küçük işlenmiş olup, giysi ve duruş özellikleri onlarla aynı olan kız çocuk figürü 

olmalıdır. Sağ tarafta yer alan figürün sağında, sol tarafta yer alan figürün ise solunda birer 

sepet vardır. Görünen kısımdan anlaşıldığı üzere, her ikisinin içinde de üçer adet yün benzeri 

objeler yer almaktadır. Her bir sepetin üst kısmına ise iğ ve öreke işlenmiştir. 

Yazıt:  

           τήν στήλην 

           εαυτή έτεμε 

           νασ ταξψαηνου, 

           μνημοσύνησ 

 5        ένεκεν. 
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Katalog No: 8 
Müze Envanter No: 110 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu 
Malzeme: Mermer 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 03.04.1939 
Buluntu Yeri: Yağlıbayat, Karatay 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak Altı 
Ölçüleri: 
Yük. 1.35 m Gen. 0.58 m Der. 0.39 m 
Tarihi/Dönemi: İS 2. yüzyıl 
 

 
 

Eserin Tanımı:  

Stel gövdesinin alt kısmı kırık ve eksik olup stel genelinde aşınmalar mevcuttur. 

Tympanonda, stilize olarak işlenmiş bir Medusa başı (Gorgoneion) yer almaktadır. Üçgen 

alınlığı palmet bezeli tepe ve köşe akroterleri taçlandırmaktadır. Akroterler arasında kalan 

silme şeklindeki sima kısmı ise kıvrık dal motifleri ile süslenmiştir. Alınlıktan gövde kısmına 

geçiş iki fascialı bir arşitrav ile sağlanmaktadır. Stelin gövde kısmı anteler ile 

sınırlandırılmıştır. Ante başlıkları arasında kalan kısım sarmaşık dal ve yaprakları ile 

bezenmiştir. Bu kısmın hemen altına 0.29x0.33 m ölçülerinde şematik olarak naiskos formlu 

bir alan işlenmiştir. Bu alanın merkezinde bir çifte ait iki büst yer almaktadır. Her iki figür de 

Palliatus tipinde işlenmiş olup khiton üzerine manto giyimlidir. 

Yazıt:  

Τρόϕιμος Παπι- 

ου ἀνέστησεν ἑ- 

[α]υ̣τ̣ω̣ και ̀τη γυνα- 

ικὶ Συνετη̣, ζων̣ ϕρ- 

5 ονων, τὴν στήλ- 

ην, μνήμη̣ς χά- 

ριν. 

 

Yazıtın çevirisi: 

“Trophimos, Papios/Papias’ın oğlu, hayatta iken kendisi ve eşi Synete için diktirdi.” 



84 
 

 

Katalog No: 9 
Müze Envanter No: 189 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu  
Malzeme: Taş 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 01.09.1899 
Buluntu Yeri: Kemerhisar/Niğde 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Müze Giriş Önü 
Ölçüleri: 
Yük. 1.48 m Gen. 0.63 m Der. 0.33 m  
Figür Derinliği: 0.13 m 
Tarihi/Dönemi: İS 1. yüzyılın sonları 
  

 

Eserin Tanımı:  

Stelin sol antesi ile başlığında ve kaidenin sol kısmında yoğun tahribat mevcuttur. 

Tympanonda sekiz yapraklı bir rozet motifi yer almaktadır. Üçgen alınlık palmet bezeli tepe 

akroteri ile taçlandırılmıştır. Köşe akroterleri ise büyük birer yaprak formunda işlenmiştir. 

Yanlara doğru açılarak genişleyen ve alınlıkta tekrar daralmaya başlayan iki silmeyle alınlık 

ve stel gövdesi arasındaki geçiş sağlanmaktadır. Stelin kemer nişli bezeme alanında, 0.13 m 

derinliğinde yüksek kabartma olarak yontulmuş mezar sahibi kadının büstü yer almaktadır. 

Figür, khiton üzerine manto giyimlidir. Figür, oldukça dolgun ve yuvarlak bir yüze, geniş 

yanaklara, özenle işlenmiş etli ve hareketli dudaklara ve tok bir çeneye sahiptir. Yüzünde yer 

yer kopma ve aşınma vardır. Figürün kalın boynunun orta kısmında, “Venüs Yüzüğü” olarak 

bilinen deri halkası çizgi şeklinde vurgulanmıştır. Stel, dikdörtgen formdaki bir kaide ile 

sonlanmaktadır.  

Yazıt: 

Yazıt tespit edilememiştir.  
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Katalog No: 10 
Müze Envanter No: 229 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı (Haç Temalı, Resim Alanında Yazıt) 
Malzeme: Mermer 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe) 
Buluntu Yeri: Bilinmiyor 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri: 
Yük. 1.21 m Gen. 0.40 m Der. 0.19 m 
Tarihi/Dönemi: İS 3.-4. yüzyıl  
 

 
 

Eserin Tanımı: 

Alınlığın üst kısmı kırık olup, stel gövdesinin her iki tarafında da önemli ölçüde kırıklar 

vardır. Stel genelinde ise aşınmalar ve çimento izleri mevcuttur. Alınlık kısmı üçgen şeklinde 

işlenen stel, naiskos formunu kaybetmiştir. Üçgen alınlığın merkezinde kemerli bir alan, bu 

alanın içerisinde ise 0.10x0.19 m ölçülerinde bir Latin haçı yer almaktadır. Alınlık ve stel 

gövdesi arasındaki geçiş, alınlığın alt kısmında yer alan helezonik kıvrımlar ile sağlanmıştır. 

Yazıt: 

Αύρ(ήλιος) Σίσιν-  

ος σύν τή 

συνβίω μ- 

ου Πανκρ- 

5    ατίη άνεσ-  

τήσαμεν 

τω γλυκυ-  

τάτω ήμώ- 

ν πατρί Εύ- 

10   γενίω, πρε- 

σ(βυτέρω), μνήμης 

χάριν. 
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Yazıtın çevirisi: 

“Biz, Aur(elius) Sisinos ve eşim Pankratia, sevgili babamız Papaz Eugenius anısı için bunu 

(steli) diktik.” 
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Katalog No: 11 
Müze Envanter No: 798 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı  
Malzeme: Kireç Taşı 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 28.07.1952 
Buluntu Yeri: Hatunsaray, Meram 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak Altı 
Ölçüleri: 
Yük. 1.01 m Gen. 0.40 m Der. 0.24 m 
Tarihi/Dönemi: İS 2. yüzyıl sonu - İS 3 yüzyıl başı 
 

 
 

 

Eserin Tanımı: 

Sol köşe akroterinin üst kısmı kırık ve eksik olup, stel genelinde yoğun aşınma mevcuttur. 

Tympanonda sağına dönük başı profilden, vücudu ise cepheden işlenmiş bir kartal figürü yer 

almaktadır. Alınlığı palmet bezeli tepe ve köşe akroterleri taçlandırmaktadır. Sima ise kıvrık 

dal bezemeleri ile süslenmiştir. Alınlıktan stel gövdesine geçiş kısmındaki taca yumurta dizisi 

işlenmiştir. Dikdörtgen prizma şeklinde işlenen stel gövdesinde herhangi bir sınırlama 

yapılmamıştır. Bu alana, 0.18x0.27 m ölçülerine sahip kemerli bir naiskos işlenmiştir. 

Kemerli naiskosun içinde alçak kabartma olarak işlenen iki figür yer almaktadır. Ayakta ve 

cepheden betimlenen her iki figür de oldukça aşınmıştır. Sol tarafta yer alan kadın figürü, 

khiton üzerine manto giyimlidir. Figürün manto altında kalan sağ kolu dirsekten kırılarak 

göğüs üzerine yükselmiştir. Sol kolu ise sol bacağı üzerinde duruyor olmalıdır. Bu duruş, 

figürün Palliatus tipinde işlendiğini göstermektedir. Ancak tip oldukça şematize işlendiği gibi 

stelin maruz kaldığı yoğun aşınma da figüre ait detayları oldukça silikleştirmiştir. Kadın 

figürünün sağ tarafında yer alan figür, boyutça ondan daha küçük işlenmiştir. Bu figür ile 

ilgili net bir yorum yapılamamaktadır. Stel, alt kısmında çarpmalar olan ve sol köşesi kırık 

olan bir kaide ile son bulmaktadır.  

Yazıt: 

Yazıt tespit edilememiştir. 
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Katalog No: 12 
Müze Envanter No: 854 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı 
Malzeme: Gödene Taşı  
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 02.07.1954 
Buluntu Yeri: Hatıp, Meram  
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak Altı 
Ölçüleri: 
Yük. 1 m Gen. 0.54 m Der. 0.25 m 
Figür Derinliği: 0.045 m 
Tarihi/Dönemi: Roma İmparatorluk Dönemi 
  
 

Eserin Tanımı: 

Tüm halde korunan stelin genelinde aşınmalar mevcuttur. Çalışma konumuzu oluşturan üçgen 

alınlıklı diğer stellerden biçimsel olarak daha şematize işlenmiş olan stelin alınlık kısmı ve 

gövdesi herhangi bir bezeme ya da profil ile birbirinden ayrılmamıştır. Üçgen şeklinde son 

bulan alınlıkta, tepe akroteri olarak altı yapraklı bir rozet motifi kullanılmıştır. Olasılıkla köşe 

akroteri görevi gören volütler ise kısmen üçgen şekli verecek şekilde gevşek olarak tepe 

akroteri ile bağlanmışlardır. Sınırlamanın yapılmadığı bezeme alanında, orta yüksek kabartma 

olarak, bir hamle anındaymışcasına betimlenen bir boğa figürü yer almaktadır.  

Yazıt: 

Yazıt tespit edilememiştir. 
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Katalog No: 13 
Müze Envanter No: 1200 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı (Haç Temalı, Resim Alanında Yazıt) 
Malzeme: Kireç Taşı  
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 15.08.1963 
Buluntu Yeri: Dağdere, Selçuklu 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri: 
Yük. 1.51 m Gen. 0.49-0.60 m Der. 0.20 m 
Tarihi/Dönemi: İS 420 yılından sonrası 
 

 

       
 

 

Eserin Tanımı:  

Alınlığın üst kısmı kırık olup, stel gövdesinde de kırık ve çatlaklar mevcuttur. Alınlık 

merkezinde, konsantrik bir daire içinde, alçak kabartma olarak işlenmiş altı yapraklı bir rozet 

motifi yer almaktadır. Yaprak motifleri, kenarları iç bükey olarak işlenen üçgenlerin 

merkezde ve uçlarda birleşmesiyle oluşturulmuştur. Alınlığın eğik dış kenarlarına zigzag 

deseni işlenmiştir. Alınlık çerçevesinin yatay kısmı ise helezonik bezemelerle süslenmiştir. 

Alınlıktan stel gövdesine geçiş ince bir silmeyle sağlanmıştır. Stel gövdesindeki yazıtlı 

panelin üst kısmı, alınlığın eğik dış kenarları gibi zigzag deseni ile her iki kenarı ise yazıtın 6. 

satır bitimine kadar alınlık çerçevesinin yatay kısmı gibi helezonik bezemelerle süslenmiştir. 

Yazıt: 

Κανονική Δό- 

μνα της έκλη-  

σείας τών κα- 

θαρών άνέσ-  

5  τησα τίθλον τ-  

ψ άδελφω μο|ΰ 

τ<ψ> διακόνψ κέ | ί-  
σ |τήλην έμαυτή 

ζώσα παρ’ αύ-  

10 τόν τάπον ά- 
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 νέστησα, μνή- 
νν μης χάριν. 

 

Yazıtın çevirisi: 

“Ben, Domna, (Novatian) Saf Kilisesi mensubu rahibe, bu yazıtı yardımcı papaz erkek 

kardeşim anısına diktim ve sağlığımda onun mezarının yanına kendim için stel diktim.” 
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Katalog No: 14 
Müze Envanter No: 1201 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı (Haç Temalı, Resim Alanında Yazıt) 
Malzeme: Kireç Taşı 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 15.08.1963 
Buluntu Yeri: Dağdere, Selçuklu  
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri: 
Yük. 1.21 m Gen. 0.68 m Der. 0.29 m 
Tarihi/Dönemi: İS 5.-6. yüzyıl  
 

 

 

Eserin Tanımı: 

Alınlığın üst kısmı ve stel gövdesinin sol köşesi kırık olup, stel genelinde çatlaklar ve 

çarpmalar mevcuttur. Dikdörtgen prizma şeklinde bir gövdeye sahip olan stel, alınlık 

kısmında adeta büyük bir zigzag deseni oluşturacak şekilde biçimlendirilmiştir. Zigzagın her 

iki tarafı daha kısa tutularak, ortada kalan kısım üçgen alınlık formunu almıştır. Üst kısmı 

kırılmış olan bu alanda, 0.18x0.30 m ölçülerinde bir Latin haçı yer almaktadır. Stel 

gövdesindeki çerçeveli panele ise sadece yazıt işlenmiştir.  

 

Yazıt: 

Ενθαδε κΐτε άνήρ 

μεγαλώνυμος, ην δ’ ε- 

πίδοξος, | oνομα Σισίνι- 

ος, άνήρ κλυτός, άνερ ά- 

5  ριστος. | ώθεος, ουρανοθ-  

εν έν άνθρώπυς χάριτ- 

 ας δούσον· | άρχοντες 

έτίμων κέ βουλή σεμ-  

νυναντες | έν λόγυς 

10  γλυκερυς· σοϕίης δε π- 

ασης εκέκαστο· | Αύ-  

ρ(ήλια) Πανκρατία άνέ- 

στησα τω γλυκυτ-  
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άτω μου άνδρί Σισ-  

15 ιν{ν}ίω πρεσ (βυτέρω), μνή(μη)ς 

χάριν. 

 

Yazıtın çevirisi: 

“Burada, Sisinios adında büyük bir üne sahip tanınmış ve asil bir adam yatmaktadır. 

Arkhonlar ve konsül onu onurlandırdı, onu güzel sözlerle andı ve o tüm bilgeliği ile üstün 

oldu. Ben, Aur(elia) Pankratia, bunu sevgili kocam Papaz Sisinios anısına diktim.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

Katalog No: 15 
Müze Envanter No: 1450 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu 
Malzeme: Kireç Taşı 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 15.03.1967 
Buluntu Yeri: Merkez/Konya 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak Altı 
Ölçüleri: 
Yük. 0.80 m Gen. 0.51 m Der. 0.12 m 
Tarihi/Dönemi: Roma İmparatorluk Dönemi 
 

 

 

 

Eserin Tanımı: 

Alınlığın üst kısmı ve sağ köşesi kırık ve eksiktir. Antelerde çarpmalar, stel genelinde ise 

aşınmalar mevcuttur. Tympanonda, sağa dönük başı profilden, vücudu ise cepheden 

betimlenen kaide üzerinde bir kartal figürü yer almaktadır. Köşe akroterleri palmet bezelidir. 

Simayı süsleyen çeşitli bitkisel bezemeler kısmen günümüze ulaşmıştır. Anteler ile 

sınırlandırılmış olan bezeme alanına, akroterlerle taçlandırılan üçgen alınlıklı, şematik olarak 

naiskos formlu bir alan işlenmiştir. Bu alanın sağ köşesinde, oturarak betimlenmiş mezar 

sahibini temsil eden bir kadın figürü yer almaktadır. Olasılıkla, khiton üzerine başı da örten 

manto giyimli olan figürün tipi ile ilgili ayrıntılı olarak yorum yapılamamaktadır.  

 

Yazıt: 

Yazıt tespit edilememiştir. 
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Katalog No: 16 
Müze Envanter No: 1451 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu  
Malzeme: Kireç Taşı 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 15.03.1967 
Buluntu Yeri: Zindankale, Selçuklu  
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak Altı 
Ölçüleri: 
Yük. 1.17 m Gen. 0.66 m Der. 0.29 m 
Tarihi/Dönemi: İS 3. yüzyıl 
  

 

Eserin Tanımı: 

Stelin tepe akroteri kırık olup, stel gövdesinde yoğun aşınma mevcuttur. Tympanonda, 

oldukça aşınan başı olasılıkla sağa dönük olarak profilden, vücudu ise cepheden betimlenmiş 

kanatları açık bir kartal figürü yer almaktadır. Köşe akroterleri palmet bezelidir ve dışa taşkın 

olarak işlenmişlerdir. Bezeme alanı anteler ile sınırlandırılmıştır. Ante başlıkları arasında 

kalan kısıma stilize olarak yumurta dizisi motifi işlenmiştir. Bezeme alanında, akroterlerle 

taçlandırılan üçgen alınlığı bezeli, şematik olarak işlenmiş naiskos formlu bir alan yer 

almaktadır. Bu alana, ayakta ve cepheden dört figür işlenmiştir. Figürler oldukça aşınmış 

durumdadır. Aynı boyutta işlenmiş izlenimi veren figürler sağdan sola doğru erkek, kadın, 

erkek, kadın şeklinde sıralanmış olup, burada olasılıkla iki ayrı çift betimlenmiştir. Figürlerin 

dirsekten kırılan sağ kollarının sol göğüs üzerine yükseldiğini, sol kollarının ise sol bacak 

üzerinde durduğunu söylemek mümkündür. Bu çerçevede hareketleri katılaşan ve işlenişte 

gerekli duruş ve kumaş ayrıntılarının göz ardı edildiği figürler, oldukça şematik bir biçimde 

Palliatus tipinde işlenmiş olmalıdır. 

 

Yazıt: 

Νέστωρ Nέστοροϛ-  

τή iδiα γυvαικί-  

μvήμηϛ χάριv, καί πατρί. 
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Katalog No: 17 
Müze Envanter No: 1639 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı 
Malzeme: Kireç Taşı 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Satın Alma, 20.01.1969 
Buluntu Yeri: Kavak, Meram   
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri: 
Yük. 1.45 m Gen. 0.51 m Der. 0.25 m 
Tarihi/Dönemi: İS 3. yüzyıl 
 

 
 

Eserin Tanımı: 

Alınlığın sol kısmı kırık, tepe ve sol köşe akroterleri eksiktir. Tympanonda kartal figürü yer 

almaktadır. Kanatları açık olarak betimlenen figürün vücudu cepheden, günümüze 

ulaşamayan başı ise olasılıkla soluna dönük olarak profilden işlenmiştir. Sağ köşe akroteri 

yarım formda kapalı palmet bezelidir. Alınlığın sağ tarafındaki korunan kısımlardan 

anlaşıldığı kadarıyla da sima kısmına bitkisel motifler işlenmiştir. Alınlıktan gövdeye iç 

bükey bir silme ile geçilmektedir. Bezeme alanına şematik olarak kemerli bir naiskos 

işlenmiştir. Bu naiskos içerisinde ayakta ve cepheden betimlenmiş, yan yana duran kadın ve 

erkek figürleri yer almaktadır. Sağdan sola doğru kız, kadın, kadın ve erkek figürleri şeklinde 

yerleştirilen figürler, olasılıkla bir aileyi temsil etmektedir. Figürler, khiton üzerine manto 

giyimlidir. Benzer tarzdaki giyimlerinin yanı sıra, hepsi aynı duruş pozisyonunda verilmiştir. 

Manto altında kalan sağ kolları dirsekten kırılmış ve kumaş altından çıkarılan sağ eller, yatay 

olarak sol göğüs hizasına uzanarak kumaşın kenarından tutmaktadır. Sol kollara dair ise 

herhangi bir ayrıntı verilmeden sadece bel hizasında duran sol eller işlenmiştir. Bu duruş, 

figürlerin Palliatus tipinde işlendiğini göstermektedir. Kemerli alanın her iki üst köşesine 

kazıma çizgilerle hilal motifleri işlenmiştir. Yazıtın son satırının her iki tarafında, kazıma 

çizgilerle verilmiş birer kalathos, sağda yer alan kalathosun sol tarafında ise iğ ve öreke 

betimlemeleri yer almaktadır.  

 

Yazıt: 

Αούκιος Μάλλιος καί ’Iου- 

 λία Σεκουνδα Ιουλία τη 
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θυγατρί αύτών, μνήμ- 

ης ˇ χάριν, καί έαυτ- οίς 

5 vac. ζωσι. 

 

Yazıtın çevirisi: 

“Lucius Mallius ve Iulia Secunda hayatta iken, bunu kızları Iulia’nın anısına ve kendileri için 

yaptılar.” 
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Katalog No: 18 
Müze Envanter No: 1708 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu 
Malzeme: Mermer 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Satın Alma, 30.04.1969 
Buluntu Yeri: Atlantı, Kadınhanı 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak Altı 
Ölçüleri: 
Yük. 0.86 m Gen. 0.36 m Der. 0.20 m 
Figür Derinliği: 0.04 m 
Tarihi/Dönemi: İS 1.-2. yüzyıl  
  
 

Eserin Tanımı: 

Stel, tüm halde günümüze ulaşmış olup stel genelinde aşınmalar mevcuttur. Tympanonda 

kalkan motifi yer almaktadır. Alınlığı palmet bezeli tepe ve köşe akroterleri taçlandırmaktadır. 

Tepe ve köşe akroterleri arasında kalan kısımlara ise kıvrık dal bezemeleri işlenmiştir. Diğer 

stellerden farklı olarak burada yazıt, alınlığın alt çerçevesinden başlamaktadır. Alınlıktan 

gövdeye geçişte, gövdeye doğru daralan bir arşitravda ve gövdede devam eden yazıt, kaidede 

son bulmaktadır. Yazıtlı arşitrav, bezeme alanını sınırlandıran antelerin bezemeli başlıkları 

üzerine oturmaktadır. Başlıkların bezemeli kısımları arasında kalan alana, yumurta-ok silmesi 

motifi işlenmiştir. Bezeme alanında, kemerli bir naiskos yer almaktadır. Bu kemerli naiskos 

içine, dışarıya taşma yapacak şekilde orta yüksek kabartma olarak ayakta ve cepheden iki 

kadın figürü işlenmiştir. Her iki figür de khiton üzerine saçın ön kısmını açıkta bırakacak 

şekilde başı da örten manto giyimlidir. Figürlerin duruşu, onların Palliatus tipinin bir varyantı 

olarak işlenmiş olduğunu göstermektedir. Stel gövdesini sınırlandıran antelerin her biri 

üzerine kazıma çizgilerle iğ ve öreke motifleri işlenmiştir. 

 

Yazıt: 

Γερμανό{υ}ς Τερτία 

καί Μούση τέκνο- 

<ι>ς, μνήμης χάριν· 

Nişin altında yer alan yazıt: 

ος τούτω 

5 τω μνήμεΐ- 

ω κακόν τι πο- ˇ ιήσε- 
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ι, ορφανά τέκνα λίπ- 

οιτο, χήρον βίον, 

ο<ι>κον έρήμον. 

 

Yazıtın çevirisi: 

“Germanius, bunu çocukları Tertia ve Mousa anısına dikti. Her kim bu mezara zarar 

verilmesine sebep olursa, çocukları yetim/öksüz kalsın, eşini kaybetsin ve evi terkedilsin.” 
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Katalog No: 19 
Müze Envanter No: 1971.34.436 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı  
Malzeme: Mermer 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Kazı, 07.09.1971 
Buluntu Yeri: Kelhasan, Cihanbeyli 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri: 
Yük. 1.57 m Gen. 0.46-0.59 m Der. 0.07-0.17 m 
Tarihi/Dönemi: İS 3.-4. yüzyıl  
  
 

Eserin Tanımı: 

Stel, tüm halde günümüze ulaşmış olup, kenarlarında çarpmalar ve stel genelinde aşınmalar 

mevcuttur. Stelin üst kısmı üçgen şeklinde sonlanıyor olmasına rağmen, alınlık kısmen beşgen 

bir form oluşturmuştur. Tympanonda bir kadın büstü yer almaktadır. Figürün saçları melonen 

frisur (kavun dilimleri) şeklinde işlenmiştir. Dar alın, ince ve düşük kaşlar altındaki kalın ve 

etli işlenmiş üst ve alt göz kapakları, iri ve badem şeklindeki gözler, düz bir burun, oldukça 

küçük işlenen bir ağız ve yeterince vurgulanmayan çene figürün yüz özellikleridir. Figürün 

üzerinde omuzlarından itibaren her yerini kapatan düz bir pelerin vardır. Steldeki tepe ve köşe 

akroterleri oldukça sade olup detaylandırılmadan bırakılmıştır. Alınlıktan stel gövdesine geçiş 

ince bir silmeyle sağlanmıştır. Bezeme alanında yer alan yazıtın alt kısmında, sağ tarafta 

içinde yünlerin betimlendiği bir kalathos (yün sepeti), sol tarafta ise iğ ve öreke yer 

almaktadır. 

 

Yazıt: 

'Ροΰϕος Μασα τη 

ίδία γυναικί, μνήμ- 

ης χάριν, καί Γάϊος ε- 

κυρος τη ίδία νύν- 

5  ϕη. 

 

Yazıtın çevirisi: 

“Rufus, bunu eşi Masa’nın anısına ve Rufus’un kayınpederi Gaius, bunu kendi gelini için 

dikti.” 
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Katalog No: 20 
Müze Envanter No: 1989.8.1 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Çift Resim Alanlı 
Malzeme: Mermer 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Kazı, 11.09.1989 
Buluntu Yeri: Hatunsaray, Meram  
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri: 
Yük. 3.22 m Gen. 0.58 m Der. 0.30 m 
Tarihi/Dönemi: İS 3. yüzyıl  
 

 

 

 
 

 

Eserin Tanımı: 

Tüm halde günümüze ulaşmış olan stelde çarpmalar ve aşınmalar mevcuttur. Tympanonda, 

basit ve oldukça acemice işlenmiş bir aslan figürü yer almaktadır. Ayakta betimlenen figürün 

vücudu profilden, başı ise cepheden ve hafifçe yukarı kaldırılmış olarak verilmiştir. Figürün 

sağ ön ayak pençesinin altında oldukça küçük bir şekilde işlenen bir boğa başı yer almaktadır. 

Tepe ve köşe akroterleri palmet bezelidir. Köşe akroterlerinin üzerinde, kanatları açık olarak 

betimlenen kuş figürleri yer almaktadır. Figürlerin vücutları cepheden, başları ise birbirlerine 

bakar şekilde profilden verilmiştir. Köşe akroterlerinin çok küçük işlenmesiyle kuş figürleri 

ön plana çıkmıştır. Tepe ve köşe akroterleri arasında kalan kısım, kıvrık dal motiflerinin 

taşıdığı sarmaşık yaprakları ile süslenmiştir. Alınlıktan stel gövdesine doğrudan 

geçilmektedir. Stel gövdesi, dört satırlık Yunanca yazıt ile başlamaktadır. Yazıtın altındaki ilk 

bezeme alanına, Ion başlıklı sütunlar tarafından taşınan kemerli bir naiskos işlenmiştir. 

Kemerli naiskos içinde, ayakta ve cepheden betimlenmiş bir kadın ve bir erkek figürü yer 

almaktadır. Figürler, giysi ve duruş açısından aynı işlenmiştir. Her iki figür de yuvarlak yakalı 

khiton üzerine, dizlerine kadar uzanan manto giyimlidir. Figürlerin manto altında kalan sağ 

ellerinin dirsekten bükülerek göğse yükselmiştir. Sol elleri ise bel hizasında verilmiştir. Bu 

duruş, her iki figürün de Palliatus tipinde işlenmiş olduğunu göstermektedir. Bu iki figürün 

üzerinde, geniş kenarlı bir şapka giymiş izlenimi veren saçlarıyla bir erkek başı yer 

almaktadır. Nişin sağ ve sol üst kısımlarına hilal motifleri işlenmiştir. İkinci resim alanında da 

kemerli bir naiskos yer almaktadır. Bu kemerli naiskos içerisinde, ayakta ve cepheden 
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betimlenmiş dört figür yer almaktadır. Boyutça birbirlerinden farklı işlenen figürler, sağdan 

sola doğru kadın, kadın, erkek ve kadın ya da kız çocuk şeklinde sıralanmışlardır. Her bir 

figür, giyim yönüyle ve duruş olarak ilk resim alanında yer alan figürler ile aynı şekilde 

işlenmiştir. Birinci resim alanında olduğu gibi burada da figürlerin üzerinde, bu alanı 

ortalayacak şekilde işlenmiş bir erkek başı yer almaktadır. 

 

Yazıt:  

Πωπας ΙΕΚΟΣ υίός άνέσ-  

τησεν ’Εγνατία ‘Ιερωνύ-  

μου θυγατρί, μνήμης χά- 

νac. ριν.  

 

Yazıtın çevirisi: 

“[Filan kişinin] oğlu Papas, bunu Hieronymos’un kızı Egnatia’nın anısı için dikti.” 
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Katalog No: 21 
Müze Envanter No: 2000.14.1 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı  
Malzeme: Küfeki Taşı 
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Satın Alma, 29.09.2000 
Buluntu Yeri: Konya  
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri:  
Yük. 0.97 m Gen. 0.35 m Der. 0.27 m 
Tarihi/Dönemi: Geç Roma Dönemi 

 
 

Eserin Tanımı: 

Tepe akroteri kırık ve eksik olup stel genelinde aşınmalar mevcuttur. İçten 0.15x0.24 m 

ölçülerindeki şematik alınlıkta, orta yüksek kabartma bir erkek başı yer almaktadır. Yassı bir 

şekilde işlenen erkek başı dar bir alna sahiptir. Düşük kaşlar altındaki iri ve badem şeklindeki 

gözler de düşük olarak işlenmiştir. Üst ve alt göz kapakları kalın ve etlidir. Burun düz, ağız 

ise oldukça küçüktür. Olasılıkla palmet bezeli köşe akroterleri masif bir bloktan oluşan alınlık 

üzerine işlenmiştir. Stel gövdesinde oluşturulan çerçeve içerisinde, ayakta ve cepheden 

betimlenmiş üç figür yer almaktadır. Figürler sağdan sola doğru kadın, erkek ve kadın 

şeklinde yan yana sıralanmışlardır. Kadın figürlerinin üzerinde ayak uçlarına kadar uzanan 

khiton, başı örten ve kalça hizasında biten mantolar vardır. Figürlerin dirsekten kırılan sağ 

kolları diyagonal olarak göğüs üzerine yükselmiştir. Sol kollara dair herhangi bir ayrıntı 

verilmemiştir. Sol eller ise bel hizasında durmaktadır. Figürlerin Palliatus tipinde, ancak 

oldukça şematize işlendiği görülmektedir. İki kadın figürünün ortasında yer alan erkek figürü, 

khiton üzerine dilim dilim detaylandırılan ve diz hizasında biten manto giyimlidir. Figürün 

vücudu adeta bir dikdörtgen şeklinde işlenmiştir.  

 

Yazıt:  

Stel gövdesinde, yüksekliği 0.03 m olan harflerle yazılmış yedi satırlık Yunanca yazıt yer 

almakta, ancak tam olarak okunamamaktadır.  
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Katalog No: 22 
Müze Envanter No: 2000.18.1 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı 
Malzeme: Kireç Taşı  
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 04.12.2000 
Buluntu Yeri: Pamukçu, Topraklık Mevkisi  
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri:  
Yük. 1.41 m Gen. 0.40 m Der. 0.24 m 
Tarihi/Dönemi: İS 3. yüzyıl 

 
 

Eserin Tanımı: 

Stelin tepe akroteri kırık ve eksik olup stel genelinde aşınmalar mevcuttur. Stelin içten 

0.17x0.19 m ölçülerindeki tympanonunda kartal figürü yer almaktadır. Kartal, ince uzun bir 

kaide üzerinde durmaktadır. Detaylandırılmadan sade bir şekilde bırakılan figürün kanatları 

açıktır. Sağına dönük başı ve vücudu profilden işlenmiştir. Tepe akroteri günümüze 

ulaşamamıştır. Köşe akroteri olaraksa yarı yatar pozda işlenmiş aslan figürleri kullanılmıştır. 

Figürlü bezeme alanında, alınlığın hemen bitiminde başlayan üçgen alınlığı ile şematik olarak 

işlenmiş bir naiskos yer almaktadır. Naiskos içerisine, bir kadın ve bir erkek figürü 

işlenmiştir. Yüksek bir kaide üzerinde duran figürler, ayakta ve cepheden betimlenmiştir. Sağ 

tarafta yer alan erkek figürü üzerinde, dizlerine kadar uzanan bir manto vardır. Sol tarafta yer 

alan kadın figürü ise khiton üzerine başı da örten manto giyimlidir. Her ikisinin de sağ kolları 

dirsekten kırılmış ve yatay olarak sol göğüs üzerine konmuştur. Burada farklı olarak sağ 

kollar mantonun altında değildir. Erkek figürünün sol kolu, vücuduna paralel ve bitişik olarak 

aşağıya doğru bırakılmıştır. Kadın figürünün sol eli ise bel hizasında verilmiştir. Şematik 

olarak işlenen naiskos alınlığının her iki tarafına hilal motifleri resmedilmiştir. Naiskosun alt 

kısmında ise alçak kabartma olarak işlenen sabana koşulu iki öküz figürü yer almaktadır. 

Öküz figürlerinin gerisinde, sabanın toprağa giren ucundaki saban demiri net bir şekilde 

görülmektedir. Stel gövdesini iki parçaya ayıran silmenin altındaki yazıtlı kısım, asma 

yapraklı dal motifleri ile sınırlandırılmıştır. Üç satırlık yazıttan sonra, kazıma çizgilerle 

işlenmiş bir çelenk motifi yer almaktadır. Bu çelengin aşağısında yazıt devam etmekte ve 

dördüncü satırda son bulmaktadır.  
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Yazıt: 

Stel gövdesinde, yüksekliği 0.02 m olan harflerle yazılmış toplamda yedi satırlık yazıt yer 

almaktadır. Ancak aşınmalardan dolayı yazıt okunamamıştır.  
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Katalog No: 23 
Müze Envanter No: 2004.13.1 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Naiskos Formlu 
Malzeme: Taş  
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Müsadere (Zoralım), 29.03.2004 
Buluntu Yeri: Bilinmiyor 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri:  
Yük. 0.98 m Gen. 0.60 m Der. 0.19 m 
Tarihi/Dönemi: İS 2.-3. yüzyıl 

 
 

Eserin Tanımı: 

Tepe akroterinin bir kısmı, stel gövdesinin ise 0.28 m’lik kısmından sonrası kırık ve eksiktir. 

Üçgen alınlığın merkezinde, ayakta ve cepheden betimlenmiş bir erkek ve bir kadın figürü yer 

almaktadır. Sağ tarafta yer alan erkek figürü, yuvarlak yakalı kısa khiton üzerine manto 

giyimlidir. Sol tarafta yer alan kadın figürünün üzerinde ise khiton ve başı da örten manto 

vardır. Figürlerin yüz detayları aşınmıştır. Ancak yine de dolgun yüzlerdeki dar alın, iri 

gözler, düz bir burun ve geniş yanaklar fark edilmektedir. Her iki figür de Palliatus tipinde 

işlenmiştir. Manto altındaki sağ kollar dirsekten kırılmış ve mantodan çıkarılan sağ eller, sol 

göğüs üzerine yükselerek manto kumaşının kenarından tutmaktadır. Sol kollar neredeyse 

işlenmemiştir. Sol eller ise yatay olarak karın hizasında durmaktadır. Kadın figürünün sol 

tarafına olasılıkla iğ ve öreke işlenmiştir. Erkek figürünün sağ tarafında ise üstte orak (falx 

arboraria), altta ise tam olarak anlaşılamamakla birlikte kazma ya da bağ bıçağı yer 

almaktadır. Üçgen alınlığın köşe akroterleri palmet bezelidir. Alınlık, doğrudan stel gövdesini 

sınırlandıran antelerin başlıkları üzerine oturmaktadır.   

Yazıt: 

Μάνης κ- 

αί Μου<ν>τανό- 

ς οἱ Σώσπιτ[o-] 

[ς] MOYNA[ - ͨ ͣ ² ³- ] 

[ . . ]E[ - - ͨ ͣ - - ] 

[ - - - - - - - ] 

Yazıtın çevirisi: 

“Sospis’in oğulları, Manes ve Mountanus bunu, için … dikti.” 
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Katalog No: 24 
Müze Envanter No: 2006.6.1 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu 
Malzeme: Taş  
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 29.05.2006 
Buluntu Yeri: Doğanhisar 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri:  
Yük. 2.12 m Gen. 0.57 m Der. 0.23 m 
Figür Derinliği: 0.03 m 
Tarihi/Dönemi: İS 1. yüzyılın ilk çeyreği 

 
 

Eserin Tanımı:  

Tüm halde korunmuş olan stelin genelinde aşınmalar ve çarpmalar mevcuttur. Plastik etkinin 

net bir şekilde görüldüğü stelde, bir tapınak cephesinde görülebilecek tüm mimari elemanlar 

işlenmiştir. Üçgen alınlığı palmet bezeli tepe ve köşe akroterleri taçlandırmaktadır. Akroterler 

arasını ise sarmal dal bezemeleri süslemektedir. Tympanonda kalkan motifi yer almaktadır. 

Stelin eğik ve yatay geisonu şematik olarak geisopodes şeklinde işlenmiştir. Yatay 

geisopodesin altında, üzerinde dil motiflerinin olduğu friz bloğu vardır. Bezemeli friz 

bloğundan üç fascialı arşitrava geçilmektedir. Arşitravın altında ise başlıkların üzerine denk 

gelecek şekilde işlenmiş dikdörtgen şeklinde düz bir silme yer almaktadır. Stelin gövde kısmı 

antelerle sınırlandırılmıştır. Çerçeve içine alınan antelere, uçlarında sarmaşık yapraklarının 

olduğu, birbirlerine bir zincir gibi bağlanan sarmaşık dalları işlenmiştir. Ante başlıkları ise üç 

büyük yaprak motifi ile bu yapraklar arasından çıkan tomurcuklar ile bezenmiştir. Stel 

gövdesini sınırlandıran antelerin kaideleri sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Stel kaidesinde 

de yer yer tahribat söz konusu olsa da korunmuştur ve üzerine çerçeve içine alınmış balık pulu 

süslemesi işlenmiştir. Kaideden tepe akroterine kadar stelin ön yüzüne işlenen mimari cephe 

unsurları yan yüzlerde de devam etmektedir. Bezeme alanının üst kısımda, orta yüksek 

kabartma olarak yontulan bir kadın büstü yer almaktadır. Khiton üzerine başı da örten manto 

giyimli olan figür, Pudicitia tipinde işlenmiştir.  
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Yazıt:  

MARKEMOC. U  

KAINEIKHCUN  

EUNOIKONI  

DMAOUGOATRI  

5 MNHWHCENQ  

KEN 

 

Yazıtın çevirisi:  

“Marcus Aurelius ve Nike, kızlarının hatırası için…” 
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Katalog No: 25 
Müze Envanter No: 83 
Stelin Tipi: Üçgen Alınlıklı, Tek Resim Alanlı, Naiskos Formlu 
Malzeme: Mermer  
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 05.08.1934 
Buluntu Yeri: Kadıoğlu, Sarayönü 
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri:  
Yük. 1.42 m Gen. 0.57 m Der. 0.29 m  
Tarihi/Dönemi: İS 2.-3. yüzyıl 

 
 

Eserin Tanımı:  

Stelin üst kısmı kırık ve eksiktir. Stel genelinde ise aşınma ve çarpmalar mevcuttur. Çalışma 

konumuzu oluşturan steller ışığında, stelin tepe ve köşe akroterleri ile taçlandırılan üçgen bir 

alınlığa sahip olduğu söylenebilmektedir. Stel gövdesi anteler ile sınırlandırılmıştır. Bu alana, 

ayakta ve cepheden betimlenmiş bir erkek ve bir kadın figürü işlenmiştir. Figürler, dışa doğru 

çıkıntı yapan ince, uzun ve dikdörtgen şeklinde bir kaide üzerinde durmaktadır. Sağ tarafta 

yer alan erkek figürü, kısa khiton üzerine manto giyimlidir. Sol tarafta yer alan kadın 

figürünün üzerinde ise khiton ve başı da örten manto vardır. Figürlerin manto altında kalan 

sağ kolları dirsekten kırılmış ve manto altından çıkarılan sağ eller, sol göğüs hizasına 

yerleştirilmiştir. Sol eller ise karın hizasında durmaktadır. Her iki figür de şematik olarak 

Palliatus tipinde işlenmiştir. Kadın figürünün sol tarafında kalan ante üzerinde, kazıma 

çizgilerle yapılmış iğ ve öreke yer almaktadır. Stel kaidesinin üzerinde, dikdörtgen formdaki 

bir silmeyle stel gövdesini sınırlandıran antelerin kaidesi başlamaktadır. 

Yazıt: 

Φαυστος   

Οὐενεσι-  

άvη, μνεί-  

ας εἵνε-  

5      κεν τήν   

στήλλην. 

Yazıtın çevirisi:  

“Faustus, bu steli Venesiana’nın anısına dikti.” 
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Katalog No: 26 
Müze Envanter No: 79 
Stelin Tipi: Saptanamayan  
Malzeme: Konglomera  
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 25.01.1934 
Buluntu Yeri: Bozkır  
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Geniş Alan 
Ölçüleri:  
Yük. 1.10 m Gen. 0.97 m Der. 0.23 m  
Figür Derinliği: 0.05 m 
Tarihi/Dönemi: Roma İmparatorluk Dönemi  
 

 

Eserin Tanımı: 

Stel üzerinde, orta yüksek kabartma olarak işlenen bir erkek figürü yer almaktadır. Figürün 

başı profilden, gövdesi ise cepheden betimlenmiş olup, bel kısmına kadar koruna gelmiştir. 

Sakallı olarak işlenen figür, boynuna kadar uzanan saçlara sahiptir. Üzerinde zırh olan 

figürün, bel kısmında yer alan kuşağı üzerine meander motifleri işlenmiştir. Başında ise 

sorguçlu bir miğfer vardır. Figür, sol elinde mızrak tutmaktadır. Sağ kolu, dirsekten kırılarak 

aşağıya doğru bırakılmıştır. Sağ eli ise kırık ve eksiktir. Figürün başının arka tarafında, stelin 

sağ üst kısmında, hilal motifi yer almaktadır. 

 

Yazıt:  

Yazıt tespit edilememiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 
Katalog No: 27 
Müze Envanter No: 1352 
Stelin Tipi: Saptanamayan  
Malzeme: Mermer  
Müzeye Geliş Şekli ve Tarihi: Bağış (Hibe), 10.10.1965 
Buluntu Yeri: Gölyazı, Cihanbeyli  
Müzedeki Yeri: Konya Arkeoloji Müzesi, Bahçe-Revak altı 
Ölçüleri:  
Yük. 1 m Gen. 0.58 m Der. 0.25 m  
Tarihi/Dönemi: Roma İmparatorluk Dönemi 

 
 

Eserin Tanımı: 

Çift resim alanlı stel, ikinci resim alanından stelin üst kısmına doğru daralan bir gövdeye 

sahiptir. Daralmanın başladığı üst kısımda, zırhı ve başında sorguçlu miğferi ile bir savaşçı 

figürü yer almaktadır. İleriye doğru hamle yapar şekilde betimlenen figür, sol elinde kalkan, 

sağ elinde ise hançer tutmaktadır. Profilden işlenen yüzü tamamen aşınmıştır. İkinci bezeme 

alanına geçiş, birinci ve ikinci resim alanını ayıran ve savaşçı figürünün zemin olarak bastığı 

silmeyle sağlanmaktadır. Bu alanda, cepheden betimlenen iki kadın figürü yer almaktadır. Bu 

figürler, bel kısımlarına kadar korunmuşlardır. Her iki figür de khiton üzerine, saçın ön 

kısmını açıkta bırakacak şekilde başı da örten manto giyimlidir. Figürlerde mantonun altında 

kalan sağ kollar dirsekten kırılmış ve kumaşın altından çıkarılan sağ eller, belirgin bir şekilde 

işlenen göğüslerin alt kısmına yerleştirilmiştir.  

 

Yazıt: 

Yazıt tespit edilememiştir.  
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8. Tablo 
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TABLO-1: Konya Arkeoloji Müzesi’nde yer alan üçgen alınlıklı mezar stellerini ile 
saptanamayan stellerin müzeye geliş şekilleri ve buluntu yerleri 

 

ÜÇGEN ALINLIKLI STELLER 

Katalog 
No. 

Envanter 
No. 

Müzeye Geliş Şekli Buluntu Yeri 

1 45 Bilinmiyor Bilinmiyor 
2 47 Bilinmiyor Bilinmiyor 
3 56 Bilinmiyor Bilinmiyor 
4 67 Bilinmiyor Bilinmiyor 
5 80 Bağış (Hibe)  Piribeyli, Yunak  
6 81 Bağış Böğrüdelik, Cihanbeyli 
7 91 Bağış Mahmuthisar, Ilgın 
8 110 Bağış Yağlıbayat, Karatay 
9 189 Bağış Kemerhisar/Niğde 
10 229 Bağış Bilinmiyor 
11 798 Bağış Hatunsaray, Meram 
12 854 Bağış Hatıp, Meram  
13 1200 Bağış Dağdere, Selçuklu 
14 1201 Bağış Dağdere, Selçuklu  
15 1450 Bağış Merkez/Konya 
16 1451 Bağış Zindankale, Selçuklu  
17 1639 Osman Tolcu’dan satın alma Kavak, Meram  
18 1708 İlyas Harmankaya’dan satın alma Atlantı, Kadınhanı 
19 1971.34.436 Kazı Kelhasan, Cihanbeyli 
20 1989.8.1 Kazı Hatunsaray, Meram  
21 2000.14.1 Hasan Kaya’dan satın alma Konya 
22 2000.18.1 Bağış Pamukçu, Topraklık Mevkisi 
23 2004.13.1 Müsadere (Zoralım) Bilinmiyor 
24 2006.6.1 Bağış Doğanhisar  
25 83 Bağış Kadıoğlu, Sarayönü  

SAPTANAMAYANLAR 

Katalog 
No. 

Envanter 
No. 

Müzeye Geliş Şekli Buluntu Yeri 

26 79 Bağış Bozkır 
27 1352 Bağış Gölyazı, Cihanbeyli 
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9. Değerlendirme 

Çalışmamız kapsamında, müzecilik faaliyetlerinin 19. yüzyılın sonlarına doğru 

başladığı Konya’da, bugün Konya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 25 adet üçgen alınlıklı ve 

saptanamayan başlığı altında ele alınan iki adet mezar steli tipolojik, ikonografik ve 

kronolojik açıdan değerlendirilmiştir.  

Konya il merkezi ve çevresinden çoğunlukla bağış (hibe), yanı sıra satın alma, kazı ve 

zoralım (müsadere) ile müzeye kazandırılan söz konusu eserler, müze bahçesinde geniş 

alanda ve müze girişindeki revak altında sergilenmektedir. Stellerde yapım malzemesi olarak, 

mermerin yanı sıra çoğunlukla kireç taşı kullanılmıştır. Malzemenin dayanıksız oluşu ve 

stellerin müze bahçesinde sergilenmesi, eserlere ait ayrıntıların günden güne yok olmasına yol 

açmaktadır. Özellikle herhangi bir koruma olmadan geniş alanda sergilenen eserlerde yoğun 

aşınmalar mevcuttur.  

Konumuzu oluşturan üçgen alınlıklı steller tipolojik olarak; tek resim alanlı naiskos 

formlular, tek ve çift resim alanlılar, resim alanında bezeme ile yazıt olanlar ya da sadece 

yazıt olanlar (haç temalılar) şeklinde farklı formlarda işlenmiş olmalarına rağmen, hepsi tek 

bir başlık altında ele alınmıştır. Bu kapsamda üçgen alınlıklı, tek resim alanlı ve naiskos 

formlu olan steller sayıca daha fazla olup 13 adettir. Katalog 25 numaralı stelin her ne kadar 

üst kısmı günümüze ulaşamamış olsa da çalışma konumuzu oluşturan steller ışığında, üçgen 

alınlıklı steller içerisinde değerlendirilmiştir. Naiskos formlu stellerin gövdeleri, bezemeli ya 

da bezemesiz başlıklı anteler ile sınırlandırılmışken, bu grup içine dahil etmediğimiz stellerin 

gövdelerinde herhangi bir sınırlama yoktur. Bir tapınak cephesinde görülebilecek tüm mimari 

elemanların işlendiği Katalog 24 ve kısmen Katalog 4 numaralı steller dışında, Konya 

Arkeoloji Müzesi mezar stellerinde naiskos formunun şematize bir şekilde işlendiği 

görülmektedir. Üçgen alınlıklı, tek resim alanlı ve naiskos formlu steller arasında, en ince 

işçiliğe sahip olan Katalog 24 numaralı stel, günümüze sağlam olarak ulaşmıştır. Naiskos 

formlu stellerde özenli işçiliğin mezar sahibinin yüceltilmesi ile ilgili olduğu 

düşünülmektedir. Stelin üçgen alınlığı palmet bezeli tepe ve köşe akroterleri ile taçlandırılmış, 

eğik ve yatay geisonu şematik olarak geisopodes şeklinde işlenmiştir. Alınlıktan stel 

gövdesine geçiş, mimarı yapı unsurları olan diş sıralı geison, friz ve arşitrav blokları ile 

sağlanmıştır. Ayrıca Katalog 24 numaralı stelde, diğer stellerden farklı olarak, kaideden tepe 

akroterine kadar stelin ön yüzüne işlenen mimari cephe unsurlarının yan yüzlerde de devam 

ettiği görülmekte, bu da stelin bir niş içerisinde yer alması için üç boyutlu olarak 

tasarlandığını düşündürmektedir. Çalışmamız kapsamındaki üçgen alınlıklı steller arasında, 

çift resim alanına sahip tek stel, olasılıkla mezar sahibi ve yaşayanların birarada işlendiğini 
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Katalog 20 olarak adlandırılan mezar stelidir. Katalog 10, 13 ve 14 numaralı steller üçgen 

alınlıklı olup, bezeme alanlarında sadece yazıt yer almaktadır. Haç temalı olan bu steller, 

Hristiyanlığın bölgedeki varlığını ve stellere yansımasını göstermektedir. Bu steller de dahil 

toplamda 17 adet stelin gövde kısmında yazıt bulunmaktadır. Tek resim alanlı ve yazıtlı 

stellerde yazıt, figürün ya da bezemenin altında yer almaktadır. Katalog 6, 19, 20 ve 23 

numaralı stellerde ise gövde kısımlarının yazıtla başladığı görülmektedir. Farklı olarak, 

Katalog 18 numaralı stelde ise yazıt, alınlığın alt çerçevesinden başlamaktadır. Alınlıktan 

gövdeye geçişte arşitravda ve gövdede devam eden yazıt, kaide kısmında son bulmaktadır. 

Yazıtlar, mezar stellerinin kardeşler veya eşler tarafından birbirlerine, babalar tarafından 

çocukları ya da çocuklar tarafından babalarına yaptırıldığını göstermektedir. Katalog 8 

numaralı steldeki yazıt, stelin bir çifte, Katalog 17 numaralı steldeki yazıt ise stelin bir aileye 

ait olduğunu göstermektedir. Diğer stellerden farklı olarak Katalog 18 numaralı stel, lanet 

yazısı içermektedir. Özellikle haç temalı mezar stellerinde, mezar sahiplerinin papaz ya da 

diyakoz oldukları görülmektedir.  

Stelin en önemli yapısal öğesi olan tepe ve köşe akroterleri, çoğunlukla yarım ve tam 

formda işlenmiş palmet motiflerinden oluşmaktadır. 22 Katalog numaralı stelde köşe akroteri 

olarak aslan figürleri kullanılmıştır. Katalog 20 numaralı stelde ise palmet bezeli köşe 

akroterlerinin oldukça küçük işlenmesiyle, akroterlerin üzerinde yer alan kuş figürlerinin ön 

plana çıktığı görülmektedir. Anteler arasında kalan sima kısımları çoğunlukla bitkisel 

bezemeler ile süslenmiştir. Katalog 6, 7 ve 13 olarak adlandırdığımız stellerde, sima kısmına 

zigzag motifleri işlenmişken, bu kısmın boş bırakıldığı örnekler de vardır.   

Üçgen alınlıklı steller üzerinde yer alan figür ve bezemeler oldukça çeşitlidir. 

Bölgedeki kültlerle olan ilişkilerinden dolayı, özellikle kartal ve aslan figürleri ile hilal 

motifleri dikkat çekmektedir. Ağırlıklı grubu kartal motifi oluşturmakta olup, sekiz adet stelin 

tympanonuna kartal figürü işlenmiştir. Kanatları açık olarak betimlenen ve antik dönemde 

Anadolu mezar ikonografisinde yaygın olarak kullanılan kartal figürleri, çiftçi tanrısı Zeus 

Bronton’un atribütü, fiziksel gücün ve cesaretin de sembolü olarak bilinmektedir. Sonsuz 

hayatı ve ölenin canlanarak vücut bulmasını sembolize eden kartal figürleri, Lykaonia 

Bölgesi’nin yanı sıra, Isauria Bölgesi’nin başkenti Isaura’da, Phrygia Bölgesi’nde ve özellikle 

Dağlık Kilikia’da da çok sık karşımıza çıkmaktadır. 

Katalog 2, 20 ve 22 numaralı stellerde yer alan, gücün ve cesaretin sembolü olarak 

görülen aslan figürleri, apotropeik bir betimleme olarak kullanılmış olmalarının yanı sıra, 

insanı ansızın yakalayan ölümü de sembolize etmektedir. Isauria ve Lykaonia’da aslan 

figürlerinin ölüyü personifike ettiği ve ana tanrıça Kybele’nin kutsal hayvanı olan aslanların 
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Kybele’ye tapan insanların mezarlarına yerleştirilmiş olabileceği düşünülmektedir. Bu da 

bölgedeki yerel Kybele kültünün varlığına işaret etmektedir.  

Bölgedeki kültle ilişkilendirebileceğimiz bir diğer motif, Katalog 17, 20, 22 ve 26 

numaralı stellerde yer alan ve Tanrı Men’in atribütü olduğu bilinen hilal motifidir. 

Çoğunlukla “Ay Tanrısı” olarak kabul edilmiş Tanrı Men, özellikle Roma Dönemi’nde Küçük 

Asya’da tapınım görmüştür. Epigrafik belgeler ışığında, tanrının Lykaonia Bölgesi’ndeki asıl 

görevinin mezarları korumak olduğu belirtilmiştir. Bölgede Tanrı Men, ölülerin ve mezarların 

koruyucusu olarak tapınım görmüş olmalıdır. 

Kartal, aslan ve hilal dışında, çelenk, kalkan, rozet, bucranium, girland ve Medusa 

başları da stellerde yer alan betimlemeler arasındadır. 

Stel gövdelerinde, antelerle desteklenen üçgen alınlıklı ya da kemerli, şematik olarak 

naiskos formunda işlenmiş alanların yer aldığı görülmektedir. Stel üzerinde yer alan figürler, 

çoğunlukla bu alanların içinde betimlenmiştir. Bezeme alanında, ayakta ve cepheden 

betimlenen kadın, erkek ve kız/erkek çocuğu figürleri yer almaktadır. Tek başlarına, çift 

olarak ya da aile grubu oluşturacak şekilde yan yana betimlenen bu figürler, khiton üzerine 

manto giyimlidir. Kadın figürlerinde manto, saçın ön kısmını açıkta bırakacak şekilde başı da 

örtmektedir. Katalog 5 numaralı stel üzerinde yer alan çocuk figürü ise kuşaklı kısa khiton 

üzerine khlamys giyimlidir. Gerek erkek gerekse kadın ve çocuk figürleri çoğunlukla şematik 

olarak Palliatus tipinde betimlenmiştir. Palliatus tipinde; kıyafet içinde kalan sağ kol dirsekten 

bükülmüş ve sol göğüs üzerinde durmaktadır. Sol el ise sol bacağın üzerinde sol taraftan gelen 

kıvrımları tutmaktadır. Zaman zaman sol kolların işlenmeyip, sadece karın hizasında sol 

ellerin işlendiği görülmektedir. Ayrıca çoğu figürde hareketler kısıtlanmış, kıvrımlar daha 

şematize işlenmiş ve bazı detaylar ihmal edilmiştir. Figürler işleniş yönüyle özellikle Isauria 

kökenli eserler üzerinde yer alan figürlerle benzerlik göstermektedir.  

Mezar sahibinin günlük yaşamına ve cinsiyetine dair ipuçları barındıran iğ, öreke ve 

kalathos motifleri çalışma konumuzu oluşturan steller üzerinde sıklıkla karşılaşılan ve kadını 

temsil eden objelerdendir. Orak (falx arboraria), kazma ya da bağ bıçağı; saban ve sabana 

koşulu öküz figürleri ile bunlarla ilintili çift sürme sahneleri de erkekleri temsil eden ve 

kişinin hayattayken çiftçi olduğunu ve bölgede tarım ve çiftçilikle uğraşıldığını gösteren 

betimlemelerdendir.  

Bölgedeki yerel stilin özelliklerini yansıtan ve çalışmamız kapsamında değerlendirilen 

eserlerin çoğu Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenmektedir. Ancak gerek kullanılan yerel 

malzemeden gerekse stellerin müzede teşhir edilme şartlarından kaynaklı yoğun aşınmalar, 

eserleri belli bir tarih aralığına yerleştirmeyi zorlaştırmaktadır. 
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Harita 1: Konya ve Karaman illerinin yer aldığı bölge (Google Earth görüntüsü)  

 

Harita 2: Lykaonia Bölgesi ve Ikonium kentinin konumu (Anabasis, Ksenophon, 1922) 
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Harita 3: Lykaonia Bölgesi’nin sınır komşularına göre konumu (The Historical Geography of                       
Asia Minor, W. M. Ramsay, 1890) 
 

 

Harita 4: Ikonium kenti ve çevresindeki yerleşimler ( Münzen und Städte Lykaoniens, H. von                         
Aulock, 1976) 
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Harita 5: Lykaonia Bölgesi ve bölgenin sınır komşuları (Arkeoloji Sözlüğü, T. Tekçam,  
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Harita 6: Modern Konya ili haritası 
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Figür 1: Attika mezar stelleri 

  

Figür 2: Üçgen alınlıklı stel bezeme ve yazıt alanları 
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Figür 3: Üçgen alınlıklı stellerin bölge içerisindeki dağılımı 
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Figür 4: Katalog 1 numaralı stel ve tympanon detayı  
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Figür 5: Katalog 2 numaralı stel, tympanon ve bezeme alanı detay görünüm 
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Figür 6: Katalog 3 numaralı stel ve tympanon detayı  
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Figür 7: Katalog 4 numaralı stel ve bezeme alanı detayı  



134 
 

 

 
 
 
 

 
a 
 

Figür 8: Katalog 5 numaralı stel ve bezeme alanı detay görünüm 

 

Figür 9: Katalog 6 numaralı stel  
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Figür 10: Katalog 7 numaralı stel ve bezeme alanı detayı 
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Figür 11: Katalog 8 numaralı stel, tympanon ve bezeme alanı detay görünüm 
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Figür 12: Katalog 9 numaralı stel ve bezeme alanı detay görünüm 
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Figür 13: Katalog 10 numaralı stel ve alınlık detayı 
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Figür 14: Katalog 11 numaralı stel, tympanon ve bezeme alanı detayı 

    
Figür 15: Katalog 12 numaralı stel 
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Figür 16: Katalog 13 numaralı stel, alınlık ve bezeme alanı detay görünüm 
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Figür 17: Katalog 14 numaralı stel, alınlık ve bezeme alanı detayı 
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Figür 18: Katalog 15 numaralı stel, tympanon ve bezeme alanı detay görünüm 



140 
 

 
Figür 19: Katalog 16 numaralı stel 
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Figür 20: Katalog 17 numaralı stel, tympanon ve bezeme alanı detay görünüm 
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Figür 21: Katalog 18 numaralı stel ve bezeme alanı detayı 
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Figür 22: Katalog 19 numaralı stel ve alınlık detayı 
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Figür 23: Katalog 20 numaralı stel, tympanon ve bezeme alanı detay görünüm  
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Figür 24: Katalog 21 numaralı stel, tympanon ve bezeme alanı detay görünüm  
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Figür 25: Katalog 22 numaralı stel, tympanon ve bezeme alanı detayı 
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Figür 26: Katalog 23 numaralı stel ve tympanon detayı 
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Figür 27: Katalog 24 numaralı stel ve bezeme alanı detayı 
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Figür 28: Katalog 25 numaralı stel ve bezeme alanı detay görünüm 

 

 

 
Figür 29: Katalog 25 numaralı stel  
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Figür 30: Katalog 26 numaralı stel  

 
Figür 31: Katalog 27 numaralı stel  
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