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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

Anadolu'nun tarihî şehirlerinden biri olan Kayseri'nin, ilk yerleşiminden 

günümüze kadar geçirdiği değişiklikler henüz aydınlanmış değildir. Yüzyıllar boyu 

büyüklüğü, güzelliği ile ün salmış olan Mazaka (Kaisareia)'dan bugün ayakta kalmış 

eser hemen hemen yok gibidir. Antik kent kalıntılarına yönelik olarak sistemli 

herhangi bir çalışma da yapılmamıştır.  

Hellenistik Dönem ve Roma Dönemi gibi geniş coğrafyaları içine alan ortak 

bir sosyo-kültürel yapıya sahip uygarlıkların ortaya çıktığı dönemlerde inşa edilmiş 

olan Garipler Tümülüsü ve in-situ olarak ele geçen buluntuları Kayseri tarihi 

açısından büyük öneme sahiptir. Günümüze kadar kente ilişkin bazı soruların 

cevaplanmasına katkı sağlamasının yanı sıra, Kayseri’nin tarihi ile ilgili yeni veriler 

elde edilmesine de olanak sağlamıştır. Mezar mimari özellikleri ve buluntuları 

bakımından Hellenistik ve Roma dönemlerinin karakteristiğini göstermektedir. 

Garipler Tümülüsü’ne ait buluntular halen Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde 

sergilenmektedir. Eserler daha önceden müze görevlisi Arkeolog Mehmet 

ESKİOĞLU tarafından Türk Arkeoloji Dergisi’nin XXVIII. sayısında makale olarak 

yayımlanmıştır.  Tümülüs ve buluntuları danışman hocam Prof. Dr. Kamil Levent 

ZOROĞLU’nun tavsiyesi üzerine çalışılmıştır.  

Gerek tez konusunun belirlenmesinde gerekse çalışma süresince yardımlarını 

esirgemeyen hocam Sayın Prof. Dr. Kamil Levent ZOROĞLU’na, mezar buluntuları 

üzerinde imkânsızlıklar nedeniyle kısıtlı da olsa çalışmama izin veren Kayseri 

Arkeoloji Müzesi Müdürü Sayın Hasan ELMAAĞAÇ’a ve diğer müze elemanlarına 

teşekkür ederim. Ayrıca çalışma süresince zaman zaman ihmal ettiğim kızım Elif 

Eylül UĞUR ve eşim Sonay UĞUR’a sonsuz teşekkürler. 

 

Hayati UĞUR 

Konya 2012
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ÖZET 

“Garipler Tümülüsü” başlıklı yüksek lisans tezinde bugün Kayseri şehir 

merkezinde Melikgazi ilçe belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 1971 yılında bir 

hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkartılan tümülüs tipi mezar ile bu mezara ait in-

situ olarak bulunan armağanlar, gömü ritüeline uygun ve kullanım amaçlarına göre 

sınıflandırılarak incelenmiştir. 

Çalışmamızdaki amaç; tümülüs buluntuları ışığında Kayseri kentinin tarihini 

yeniden irdeleyerek, kentte daha önceden ortaya çıkartılan bazıları da soyulmuş olan 

tümülüsler ve buluntuları ışığında ölü gömme geleneklerine Garipler Tümülüsü’nün 

katkılarını saptamaktır. Ayrıca mezar içinde ve dışında mezar armağanı olarak 

bulunan eserler üzerinde gerekli araştırmaları yapıp bunların hangilerinin yerel 

üretim hangilerinin ithal olabileceğini saptamaktır. 

Çalışma sonucunda; mimari yönden değişikliğe uğrasa da Kayseri’de Roma 

Döneminde Kayseri’de tümülüs tipi mezar geleneğinin devam ettiği, mezar 

armağanlarının ise geleneksel Roma Dönemi buluntularından oluştuğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca mezar buluntuları, Anadolu’nun ortasında bir geçiş noktasında yer 

alan Kayseri’nin denizaşırı ülkelerle olan ticari ilişkilerini ortaya koymuştur. 

Kayseri’de yapılan araştırmaların sınırlı olması nedeniyle yerel üretim olup olmadığı 

konusunda kesin bir sonuca varılamamıştır. 

 

Anahtar sözcükler: Kayseri, Tümülüs, Tonoz, Gümüş, Cam, Kaya Kristali, Oniks, 

Mortarium, Unguentarium, Argentum Potorium 
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ABSTRACT 

In the postgraduate thesis titled “Garipler Tumulus”, tumulus type burial 

chamber which exists within borders of Kayseri province and Melihgazi town 

presently and which was found out in 1971 during an excavation work as well as 

gifts which were found in-situ and belong to the burial chamber have been classified 

according to their intended use and examined. 

The aim of our study is to determine contribution of Garipler Tumulus to 

interment traditions in the light of tumuli that had been brought out in the city – some 

of which have been robbed – and foundlings by reexamining history of Kayseri City 

in the light of tumulus foundlings. Furthermore, it is to determine which of the 

artifacts that were found inside and outside of the chamber as gifts to the dead were 

local productions and which of them were imported by carrying out the necessary 

research. 

As a result of the study, it was found that, even if it had changed 

architecturally, tumulus type burial chamber tradition continued in Kayseri at Roman 

Period, and burial chamber gifts were of the traditional burial chamber gifts of 

Roman Period. Furthermore, burial chamber founding’ have revealed the commercial 

relations of Kayseri which is located at a passage point in the middle of Anatolia 

with oversee countries. Since the research done in Kayseri was limited, the issue of 

whether there was local production was not conclusive. 
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Unguentarium, Argentum Potorium 
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1. BÖLÜM: GİRİŞ 

1.1. Konu 

“Garipler Tümülüsü” isimli yüksek lisans tez çalışmasında; Kayseri il 

merkezinde, 1971 yılında Gültepe Parkı ile Seyyid Burhaneddin Türbesi yakınında 

Kayseri Belediyesi’nce yapılan imar çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan tümülüs 

tipi mezar ve bu mezara ait buluntular incelenmiştir.  

Mezarın antik dönemde Kaisareia (Mazaka) şehri sınırları içerisinde yer 

almasından dolayı Kaisareia kenti de tez kapsamında ele alınmıştır. Kaisareia ve 

çevresinin coğrafi yapısının değerlendirilmesinin ardından kente yönelik günümüze 

kadar yapılan arkeolojik ve tarihsel araştırmalara değinilip kent tarihi ile ilgili bilgiler 

sunulmaya çalışılmıştır.  

1.2. Amaç, Önem ve Kapsam 

Bir ölü gömme geleneği olan tümülüsler, Anadolu’da ilk olarak Friglerle 

görülmeye başlanmış daha sonra tüm Anadolu’ya yayılmıştır. Kayseri ve civarında 

kentin tarihi ve eski çağ kültürleri hakkında değerli bilgiler verebilecek çok sayıda 

tümülüs bulunmasına rağmen bir kaçı haricinde araştırma yapılmamıştır. 

Bu çalışmada Kayseri’de tümülüs tipi mezar geleneğinin Garipler Tümülüsü ve 

buluntuları ışığında izleri sürülerek elde edilecek veriler doğrultusunda Garipler 

Tümülüsü’nün Kayseri tarihi içerisindeki yerini belirlemek hedeflenmiştir. Ayrıca 

mezar buluntuları üzerinde gerekli araştırmaları yapıp bunların ne derece yerel ne 

derecede ithal olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Arkeolog Mehmet 

ESKİOĞLU tarafından 1971 yılında açılan Garipler Tümülüsü ve içerisinde bulunan 

sadece envanterlik eserler incelenmiştir. Etütlük eserleri inceleme imkânımız 

olmamıştır. Etütlük eserlerle ilgili bilgiler Mehmet ESKİOĞLU’nun makalesinden 

aktarılmıştır. 

İlk bölümde, çalışmanın konusu, amacı, önemi, kapsamı ve yöntemi hakkında 

bilgiler sunulduktan sonra; ikinci bölümde kentin tarihi coğrafyası ve kent ile ilgili 

bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde Antik 

Çağda ölüm, ölü kültü ve mezar tipleri ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Dördüncü 



 2

bölümde tümülüs tipi mezarlar ve ölü gömme geleneği hakkında bilgi verilerek 

Anadolu’daki tümülüslerin kronolojik gelişimi ve bölgesel farklılıkları saptanmaya 

çalışılmıştır. Beşinci bölümde Garipler Tümülüsü’nün konumu, bulunuşu, kazı ve 

mimarisi hakkında bilgiler sunulmaya çalışılmıştır. 

Altıncı bölümde, buluntular üzerinde durulmuş, buluntular kullanım 

amaçlarına göre gruplandırılıp her grubu oluşturan eserler kendi içinde alfabetik 

sıraya göre incelenmiştir. Bu bölümde, her bir buluntunun işlevi, kullanım şekli ve 

form gelişimi konusunda ayrıntılı bilgi verilerek Garipler Tümülüsü buluntularının 

bu kapsamdaki konumu saptanmaya çalışılmıştır.  

1.3. Yöntem 

İlk aşamada orijinal yerinden sökülüp Kayseri Arkeoloji Müzesi bahçesinde 

tekrar inşa edilerek sergiye açılan tümülüsün çizimi yapılmış ve fotoğrafları 

çekilmiştir. İkinci aşamada; mezar içinde bulunup Kayseri Arkeoloji Müzesi’ne 

götürülerek koruma altına alınan buluntuların çizimleri yapılıp, fotoğrafları 

çekilmiştir. Üçüncü aşamada ise; kütüphane çalışması yapılmış ve kaynaklar 

araştırılmıştır. Mezarın mimarisi ile madeni, seramik, kaya kristali, mermer ve cam 

buluntuların benzer eserlerle karşılaştırılması yapılmıştır. 

Tez kapsamında mezar mimarisi ve buluntuları değerlendirilerek kullanım 

gördüğü Geç Hellenistik ve Erken Roma Dönemi ölü gömme âdetleri incelenip, 

benzerlikler ve farklılıklar saptanmaya çalışılmıştır.  

Mimari değerlendirmede öncelikle Kayseri’deki ardından da Anadolu’nun 

diğer bölgelerindeki benzer tipte mezarlar, kullanılan duvar örgüleri ve plan tipleri 

ele alınıp, Garipler Tümülüsü ile mimari yönden karşılaştırılmıştır. Kullanım 

amacına göre sınıflandırılan buluntular diğer merkezlerden ele geçen benzer 

örneklerle karşılaştırılarak mezarda ele geçen sikkenin de yardımıyla 

tarihlendirilmeye çalışılmıştır. 



 3

2. BÖLÜM: KAYSERİ’NİN TARİHİ COĞRAFYASI 

2.1. Coğrafi Çevre  

Antik çağda Kappadokia Bölgesi sınırları içerisinde kalan Kayseri, bugün İç 

Anadolu Bölgesi'nin güney bölümü ile Toros Dağları’nın birbirine yaklaştığı bir 

yerde Orta Kızılırmak Bölümü’nde, 37° 45 ile 38° 18 kuzey enlemleri ve 34° 56 ile 

36° 58 doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğu ve kuzeydoğusu Sivas, 

kuzeyi Yozgat, batısı Nevşehir, güneybatısı Niğde, güneyi ise Adana ve 

Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1043 

m’dir.(Harita 1) 

Kayseri, Buzul Çağı’nda ortaya çıkan Lykaonia çöküntüsünde yer alır. 

Kuzeydoğu, güneybatı yönünde uzanan Kappadokia Dağları bu çöküntüde kesintiye 

uğrar. 1050 m yükseklikteki Kayseri ovasının doğusunda Koramaz Dağı, güneyinde 

Erciyes(Argaios) Dağı, güneybatısında Sultan Sazı bataklığı, bunun daha kuzeyinde 

ve Kayseri'nin batısında Sazlık denen ikinci bir bataklık yer alır. Erciyes(Argaios) 

Dağı Anadolu'nun en yüksek dağıdır (3916 m) ve tarih boyunca şehrin gerek 

ekonomik, gerek din tarihinde büyük rolü olmuştur. Erciyes'in kuzeydoğusunda 

Alidağ (1830 m), kuzeybatısında Yılanlıdağ (1619 m) yer alır. Erciyes, Anadolu'da 

tarih çağlarında da faal olan tek volkandır. İmparatorluk çağında faal olan bu volkan 

1880 yılına kadar sakindir. 1880 yılı Mart ayında yeniden püskürmeye başlamıştır. 

Bugün sönmüş olan bu volkanın krateri dağın şimdiki doruğundan daha yüksekte 

olup, zamanla bugünkü durumu almıştır1.(Harita 2) 

Kayseri’nin diğer önemli dağları, Aladağ (3735 m), Dumanlı Dağları (3024 m), 

Binboğa Dağı (2856 m), Hınzır Dağı (2500 m), Bakırdağ (2462 m), Tahtalı Dağı 

(2.100 m), Soğanlı Dağı (2100 m), Rostan Dağı (2.100 m), Beydağı (2.054 m), 

Kızılviran Dağı (1950 m), Aygörmez Dağı (1950 m), Hodul Dağı (1937 m) ve 

Koramaz Dağı(1900 m)’dır2. 

Kayseri Ovası, Kızılırmak(Halys)’a dökülen Karasu (Sarmısaklısu) ve Delisu 

tarafından sulanır. Karasu'yu besleyen kaynak Bünyan yakınından çıkar ve jeolojik 

                                                
1 Baydur 1970: 13., Özdoğan 1948: 7.; Edhem 1334 (1915).  
2 Kayseri 2009: 30. 
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yapıya uyarak kuzeydoğu, güneybatı yönünde akar. İlin önemli akarsularının başında 

Kızılırmak gelmektedir. Kızılırmak nehrinin 128 km’lik bölümü Kayseri il sınırları 

içerisinde yer almaktadır. Kızılırmak'ın kolları olarak Sarımsaklı Suyu (55 km), 

Kestuvan Suyu (48 km) ve Değirmendere Suyu (32 km) bulunmaktadır. Diğer 

önemli akarsuları Zamantı (250 km) ve Sarız Çayı (60 km) Seyhan nehrinin kolu 

durumundadır. İlin önemli gölleri Camız Gölü, Çöl Gölü, Sarıgöl, Yay Gölü ve 

Tuzla Gölüdür3.  

İklim tam bir kara iklimi olup serttir, en düşük derece -10°’den da az, en 

yüksek ise gölgede 30’dur. Ocak ayı sıcaklık ortalaması 1,4°, Haziran ortalaması 

21,4°’dir. Sonbahar uzun süreli ve ılımandır. Yağış az ve genellikle ilkbahardadır. 

Dağlara kasım ayından başlayarak bol kar düşer4. 

Kayseri Anadolu’da ilk düzenli yol sisteminin kurulduğu İ.Ö. 7. yüzyıldan 

itibaren yol güzergâhlarının devamlı kesiştiği bir noktadadır. Kayseri’yi Yukarı 

Mezopotamya'ya, Kilikia’ya, Ege kıyılarına, Ankara’ya, Karadeniz'e ve Kuzeydoğu 

Anadolu'ya bağlayan antik yollar hakkında yazılı kaynaklardan ve bazı yolların in-

situ bulunmuş mesafe taşlarından bilgi sahibi olmaktayız5.(Harita 3,4,5) 

2.2. Tarihsel Çevre  

Hitit İmparatorluğu, İ.Ö. 1200’lü yıllarda Anadolu'ya giren Deniz Kavimleri 

Göçü ile ortadan kaldırıldıktan sonra özellikle Güneydoğu Anadolu'da Geç Hitit 

Şehir Devletleri kurulmuştur. Bu krallıklardan Tabal Krallığı Kayseri, Niğde, 

Nevşehir, Sivas, Malatya'yı da sınırları içine almaktaydı. Kayseri ili Akkışla ilçesi 

Kululu beldesinde bulunan kalıntılar, bu krallığın başkentinin burası olduğuna 

yönelik kanıttır. Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde teşhir edilen ve İ.Ö. 7. yüzyılın son 

çeyreğine tarihlendirilen 3 m boyundaki başı olmayan kral heykeli, sfenksler, 

hiyeroglifli steller ve diğer kalıntılar da bu görüşü doğrulamaktadır6. 

Asur kralı Salmanassar III (İ.Ö. 858-824) obelikslerinin birinde 24 Tabal 

kralının hediyelerini kabul ettiğini söylemektedir. Bu sözlerden açık olarak 

anlaşılacağı gibi Tabal kralları Asur'a tribut ödemişlerdir. Daha sonra Tiglat-Pilesar 

                                                
3 Özdoğan 1948: 8 vd.; Baydur 1970: 16 vd.  
4 Kayseri 2009: 30. 
5 Kayseri’den geçen antik yollarla ilgili geniş bilgi için bkz. Baydur 1970: 19-26. 
6 Yeğen 1993: 15-23.; Kayseri 2009; Baydur 1970: 85. 
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III (İ.Ö. 745-727) tahta çıktığı sırada Tabal şehir devletleri, Malatya, Kummukh ve 

Que (Kilikia) ile anlaşarak Asur'a karşı birleşmişlerdir. İ.Ö. 743’te yaptığı bir akın 

sonunda Tiglat-Pilesar III bu birliğini dağıtmıştır. İ.Ö. 733 yılında Tabal ödediği 

tributu kesince, kral tarafından gönderilen general, Tabal kralını değiştirmiştir. 

Mugallu zamanında Tabal ile Hilakku arasında bir anlaşmazlık olmuş ve Hilakku 

zafer kazanmıştır. Bundan sonra bölgeye Kimmerlerin akını başlamış, Tabal Krallığı 

bir süre bağımsız olarak yaşadıktan sonra Asur devletinin yıkılmasını müteakip (İ.Ö. 

612) Büyük Kilikia devleti sınırları içerisine girmiştir7. 

İ.Ö. 690 yılında doğudan gelen Kimmerler, başkent Gordion'u yakıp yıkmışlar 

ve Frig hakimiyetine son vermişlerdir. Bu saldırıdan Kaneş de etkilenmiş ve tahrip 

edilmiştir. Böylece Kültepe (Kaneş) önemini kaybetmeye başlamış ve Erciyes 

(Argaios)’in kuzey eteklerindeki yeni bir yerleşim yeri olan Kayseri (Mazaka) ön 

plana çıkmaya başlamıştır. Ortaya çıkan bu durum sonucunda Kültepe merkez olma 

özelliği ortadan kalkmış, yeni gelişen Mazaka tarih sahnesindeki yerini almıştır. 

Mazaka ile Kaneş arasında çok sıkı ticari ve siyasi ilişkiler vardı. Bu dönemde 

Mazaka'nın gelişmesine neyin neden olduğu ve nasıl kurulduğu konuları bugün dahi 

karanlıktır. Kimmerler İ.Ö. 650 yılında Lidyalılar tarafından Anadolu'dan atılınca, 

Kızılırmak, Lidyalılar ve Medler arasında sınır kabul edilmiş ve böylece Kayseri 

(Mazaka), Med Devleti sınırları içerisinde kalmıştır. Med egemenliği uzun 

sürmemiştir. İ.Ö. 590 yılında Pers Kralı Kyros'un Lidya Kralı Krisos'u yenmesiyle, 

bütün Anadolu ile birlikte Mazaka da Pers hakimiyetine girmiştir8.  

Pers hakimiyetinde Anadolu üç bölgeye ayrılarak yönetilmiş, üçüncü bölgenin 

merkezi yapılan Mazaka, ekonomik ve kültürel yönden zenginleşmiştir. İran'dan 

gelen Persler, tabiat bakımından kendi ülkelerine benzediği için, özellikle 

Kappadokia'da yerleşmişlerdir. Toprağın büyük kısmı İran'dan göçen soylular ve 

rahiplere dağıtılmıştır9. 

Mazaka 200 yıl Pers egemenliğinde kaldıktan sonra, Kappadokia Krallığı’nın 

hakimiyetine girdi. Kappadokia Krallığı yaklaşık olarak bugünkü Kırşehir, Nevşehir, 

Niğde, Kayseri, Malatya, Ankara'nın doğusunu, Yozgat ve Sivas'ın güneyini, 

                                                
7 Baydur 1970: 85.; Güney 2000: 54-57.; Güney 1999: 162-169.  
8 Sevin 1998: 31-32.; Eravşar 2000: 8.; Güney 2000: 54-57.; Güney 1999: 162-169.  
9 Baydur 1970: 87. 
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Adana'nın da kuzey bölümünü içerisine almaktaydı. Güneydoğu'da Kommagene, 

doğuda Armenia, kuzeybatıda Galatia, kuzeyde Pontus, güneyde Kilikia, batıda ise 

Frigya ile komşuydu. 

Dareios I'in İ.Ö. 513’te yaptığı Skit seferi sırasında Kappadokia'nın başında 

Ariaramnes adlı bir satrap bulunmaktaydı. Bu tarihlerde satraplığın merkezinin 

Kayseri (Mazaka) olması çok mümkündür. İ.Ö. 4. yüzyılda başkent bir süre Turhal’a 

(Gaziura) taşınmışsa da Mazaka kültürel ve ekonomik yönden her zaman merkez 

olma durumunu korumuştur31. Bu satraplığın başına İ.Ö. 401’de Mithridates daha 

sonra Kamisares, Datames ve oğlu Sisinis geçmiştir. Pers kralı Artaxarxes Mnemon 

(İ.Ö. 404-359) zamanında satraplık yapan Datames İ.Ö. 370’de yeni bir Kappadokia 

devleti kurmak amacıyla satrap ayaklanmasına katılmış fakat başarı sağlayamadan 

İ.Ö. 362’de öldürülmüş, yerine oğlu Sisinis geçmiştir. Kappadokia, Pers egemenliği 

altında, yaklaşık olarak İ.Ö. 360’da ikiye bölününce Mazaka güneydeki esas 

Kappadokia bölgesinde kalmıştır. Yerli halk kültür bakımından kendilerinden daha 

üstün olan Perslerden yeni şeyler öğrenip, bunları benimsemişlerdir.  

İskender'in Ankara'dan Kappadokia'ya doğru harekete geçtiğini ve burada 

Halys'in beri yakasındaki bütün ülkeyi ve öte yakadan da epey yerleri ele geçirerek 

Sabiktas’ı Kappadokia satraplığına atadığı bilinmektedir. İskender'in seferi sırasında 

Kappadokia'nın başında Ariarathes I bulunmaktaydı. Sabiktas'dan önce Kappadokia 

satrabı olan ve Granikos Savaşı’nda (İ.Ö. 334) ölen Mithrobuzanes ile aynı zamanda 

Ariarathes I’in de satrap olarak görülmesi Kappadokia'nın zaten iki satrap idaresinde 

olduğunu göstermektedir. İskender'in ölümünden (İ.Ö. 323) sonra Anadolu toprakları 

diadoklar arasında bölüşülürken, Kappadokia Perdikkas'ın payına düşmüş ve 

Ariarathes I, Makedonyalılara karşı koymuştur. Bunun üzerine, Perdikkas, kral Philip 

ile birlikte Ariarathes'in üzerine yürümüştür. Ariarathes Makedonyalılara karşı 

savaşırken esir düşüp öldürülmüştür. Böylece Perdikkas Kappadokia'yı ele geçirip 

buradaki işleri düzene koyduktan sonra Eumenes'i satraplığa getirmiştir. 

Makedonyalılar ile Ariarathes I arasındaki savaşın sonunda, Ariarathes’in yeğeni ve 

manevi oğlu olan Ariarathes II Ermenistan'a kaçmış. Ariarathes II İ.Ö. 321’de 

Perdikkas ve İ.Ö. 316’da Eumenes ölünce, İskender'in haleflerinden Antigonos ile 

Seleukos'un anlaşmazlık içinde bulunmalarından yararlanıp, Ermenistan kralı 
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Ardoates'in yardımı ile kendi ülkesine dönerek, güney Kappadokia'yı yeniden ele 

geçirmiştir (İ.Ö. 301). Bu defa da Antigonos'un vekili Amyntas, Ariarathes II'nin 

üzerine yürümüşse de Kızılırmak vadisinde yapılan savaşta ölmüştür10.  

Diadokhlar arasında İ.Ö. 301 yılında İpsos'ta yapılan savaşta Antigonos 

ortadan kaldırıldıktan sonra, Seleukos Kappadokia'yı satraplığına katmak istemiş 

ancak ordusu Güney Kappadokia'da yok edilmiştir. İ.Ö. 280 yılında Seleukos, 

Ptolemaios Keraunos tarafından öldürülünce, Ariarathidler bağımsızlıklarını elde 

edip, Halys'in güneyindeki bölgeye sürekli olarak sahip olmuşlardır11. 

Seleukosların boyunduruğundan kurtulduktan sonra, bir süre daha satraplar 

tarafından yönetilen Kappadokia'da Ariarathes III (İ.Ö. 255-220) tarafından krallık 

kurulmuştur12. Ariarathes III'den öncekilere ait sikkelerden hiçbiri üzerinde kral 

ünvanına rastlanmamaktadır. Ariarathes III, Hellenistik kralları örnek alarak yeni bir 

şehir kurmuş ve bu şehre Ariaratheia adını vererek krallığın başkenti yapmıştır. İlk 

Hellenleşme politikası bu kral ile başlamıştır. Kendisinden sonra da bu politika 

yürütülmüş, özellikle Ariarathes V zamanında daha hızlanmıştır. Muhtemelen bu 

politikanın sonucu olarak Ariarathes V zamanında Mazaka-Eusebeia, Ariaratheia'nın 

yerini almış ve Ariaratheia unutulup gitmiştir. İ.Ö. 220 yılında ölen Ariarathes III'ün 

yerine Ariarathes IV. Eusebes (İ.Ö. 220-163) geçmiş, Antiochos III'ün kızı ile 

evlenmiş (İ.Ö. 192) ve bundan Mithridates adında bir oğlu olmuştur. Ariarathes IV 

Antiochos ile Roma arasındaki mücadelede Antiochos'un tarafını tuttuğu için 

Magnesia savaşından sonra tahtını kaybetmek tehlikesiyle karşılaşmış fakat Roma 

konsülü Manlius Vulso'nun aracılığı ile 600 talent ceza ödeyerek kurtulmuştur. 

Ariarathes IV bu olaydan sonra Bergama kralı Eumenes'le evlilik yoluyla akrabalık 

kurarak Roma'nın dostluğunu kazanmıştır13. 

Ariarathes IV İ.Ö. 163 yılına kadar krallıkta kaldıktan sonra ölümü üzerine 

oğlu Mithridates, Ariarathes V Eusebes Philopator adıyla tahta geçmiştir. Hellen 

kültürünün hayranı, filozof Karneades'in öğrencisi olan ve Atina vatandaşlığına hak 

kazanan bu kral Hellenizmi Kappadokia'ya sokmuştur. Kralın Atina ve Delos ile 

                                                
10 Baydur 1970: 91.; Tekin 1998: 194-225. 
11 Baydur 1970: 91.; Tekin 1998: 194-225. 
12 Morkholm 2000: 144-206. 
13 Baydur 1970: 91.; Tekin 1998: 194-225.  
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kurduğu ilişkiler, ölümünden sonraki olaylar yüzünden tam uygulanamamışsa da 

ticaret ilişkileri devam etmiştir. Atina ile aradaki bağlantı ancak bu sülalenin son 

bulmasıyla yok olmuştur14. 

Kappadokia krallarının en güçlüsü olan Ariarathes V zamanında Kappadokia 

etkisi doğuda Fırat, batıda Marmara Bölgesi’ne kadar yayılmış, Ermenistan, 

Kommagene, Suriye ve Bergama meselelerine müdahalede bulunulmuştur. 

Ariarathes V’in hüküm sürdüğü yıllar içerisinde kısa bir süre, sözde kardeşi olan 

Orophernes kendisini krallıktan uzaklaştırıp yerine geçmiştir. Orophernes'in hangi 

yıllarda Kappadokia tahtına geçtiği tartışmalıdır. B. Simonetta, Ariarathes V'in 1. ve 

2. yıllarında basılan sikkelerinde üslûbun güzel, 3-5. yıllarında basılanlarda ise 

barbarca olduğunu, bunun da güç şartlar altında basıldığına delil teşkil edeceğini 

söyleyerek Orophernes ile Ariarathes arasındaki mücadelenin ve Orophernes'in 

krallığının İ.Ö. 161-159 yılları arasına rastlaması gerektiğini ileri sürer. O. 

Morkholm ise bu olayı İ.Ö. 159-157 arasına tarihler. Suriye kralı Demetrios, 

Ariarathes ile dostluk kurmak için kardeşini ona vermek istemiş fakat Ariarathes V 

bunu olumsuz karşılayınca kızarak Orophernes'i destekleyip tahta geçirmiştir. Bunun 

üzerine Ariarathes V Roma'ya sığınmıştır ve Roma senatosu da iki kardeşin 

Kappadokia'yı bölüşmelerine karar vermiştir. Fakat Ariarathes V ülkesine döndüğü 

zaman karısının kardeşi Attalos, ağabeyi olan Bergama kralı Eumenes'e Ariarathes 

V'i yeniden tahta geçirtmeyi başarmıştır. Orophernes'in, krallığı sırasında 

Kappadokialılar’ın geleneksel âdetlerini hor görerek, İonia'nın sefih hayatını ülkeye 

sokmaya çalışmıştır15. 

Ariarathes V ölümüne kadar Roma'nın dostu olarak kalmış ve İ.Ö. 133 yılında 

Attalos III’ün ölümü ile Bergama topraklarının Roma'ya geçmesinden sonra 

Bergama krallığında hak iddia eden Aristonikos'a karşı yapılan savaşta, Romalılara 

yardım ederken ölmüştür. Bu kralın ölümünden sonra karısı Nysa idareyi eline almak 

isteyince karışıklıklar çıkmış ve kraliçe beş oğlunu öldürtmüş, en küçük olan altıncısı 

Ariarathes VI Epiphanes Philopator adı ile Kappadokia tahtına oturmuştur (İ.Ö. 130-

112)16.  

                                                
14 Baydur 1970: 91.; Tekin 1998: 194-225. 
15 Tekin 1998: 194-225. 
16 Tekin 1998: 194-225.  
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Ariarathes VI Pontus kralı Mithridates'in kızı Laodike ile evlenince 

Kappadokia Pontus'un etkisi altına girmiştir. Bu kral yaklaşık olarak İ.Ö. 112 yılında 

Gordios adındaki bir soylu tarafından öldürülmüş, bundan sonra karısı Laodike oğlu 

Ariarathes VII Philometer adına krallığı idare etmiştir. Laodike, Bithynia kralı 

Nikomedes III ile evlenince, Nikomedes Kappadokia'ya elkoymuştur. Bunun üzerine 

Mithridates, Bithynialıları kovup, Ariarathes VII’yi yeniden tahta geçirmiş, fakat 

kısa süre sonra öldürtmüştür. Bu yüzden Kappadokialılar ayaklanıp Ariarathes 

VII’nin küçük kardeşi Ariarathes VIII'i tahta geçirmişlerse de, Mithridates bunu da 

hemen öldürtmüştür. Bu krala ait hiç sikke bulunmayışı da tahtta çok kısa süre 

kaldığını göstermektedir. Ariarathes VIII'in de ortadan kalkmasıyla Ariarathidler 

sülalesi son bulmuştur (İ.Ö. 96). Bundan sonra Mithridates, kendi oğlunu Ariarathes 

V'in bir oğlu gibi göstererek Ariarathes IX Eusebes Philopator adı ile Kappadokia 

tahtına geçirmiştir. Bunun üzerine Roma senatosu duruma el koyarak Mithridates'i 

oğlu Ariarathes IX'u Kappadokia'dan çekmeye zorlamış ve ülkenin hür olduğunu ilân 

etmiştir. Fakat Kappadokia soyluları, böylelikle Roma'nın yavaş yavaş 

Kappadokia'yı kendi ülkesine katmak gayesi güttüğüne inandıkları için, Roma'ya elçi 

gönderip, halkın kralsız yapamayacağını ileri sürerek, kendilerine yeni bir kral 

seçmek istediklerini bildirmişlerdir. Gordios ve Ariobarzanes adındaki iki adaydan 

ikincisi kral seçilip (İ.Ö. 96) Ariobarzanes Philoromaios adı ile tahta geçmiştir. Bu 

tarihten sonra sürekli olarak, Kappadokia'da, Roma ile Pontus mücadelesi 

başlamıştır. Mithridates, Ermenistan kralı Tigranes'i kışkırtarak, Ariobarzanes'i İ.Ö. 

93 yılında tahttan uzaklaştırmış, kral hiç karşı koymadan Roma'ya kaçmıştır. Roma 

senatosu, bu sırada Kilikia valisi bulunan Sulla'yı görevlendirerek ertesi yıl kralı 

yeniden tahtına getirtmiştir. İ.Ö. 91 yılında Mithridates yine Tigranes ile anlaşıp, 

Ariobarzanes'i tahttan atmış ve oğlu Ariarathes Mazaka tahtına geçirmiştir. 90 

yılında Romalılar L. Cassius ve Q. Oppius'u göndererek Ariobarzanes'i yeniden kral 

yapmışlar. Mithridates İ.Ö. 89 yılında kralı tekrar tahttan uzaklaştırmayı başarmışsa 

da, İ.Ö. 84 yılında yine Roma yardımı ile, Ariobarzanes tahtını elde etmiştir. İ.Ö. 81 

yılında yeniden tahtından atılan Ariobarzanes'i, bu sefer Romalı Murena yerine 

getirmiştir. Fakat 77 yılında Tigranes, Kappadokia'ya girerek Mazaka'yı ele geçirmiş 
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ve buradaki halkı Ermenistan'da yeni kurduğu ve kendi adını verdiği 

Tigranokerta(Miyafarikin, Silvan)’ya yerleştirmiştir17. 

Bu olaylar, kral Ariobarzanes'in ne derece güçsüz olduğunu, bu yüzden de 

Kappadokia'nın Roma ile Pontus krallığı arasında oyuncak haline geldiğini ortaya 

koymaktadır. Bu huzursuzluk ve sarsıntıların başkent Mazaka'nın hayatını etkilemiş 

olacağı açıktır. Mazakalılar, Romalılar tarafından görevlendirilen Lucullus'un İ.Ö. 69 

yılında Tigranes'e karşı kazandığı zafer ve Tigranokerta'yı ele geçirmesinden sonra, 

Ermenistan'dan kendi şehirlerine dönmüşler ve Ariobarzanes bir kere daha tahta 

geçmiştir. İ.Ö. 67 yılında Mithridates ile Tigranes bir olup, kralı yeniden 

uzaklaştırmışlar, İ.Ö. 66’da Pompeius Ariobarzanes'e tahtını geri vermiş ve sonunda 

Ariobarzanes İ.Ö. 63 yılında kendi isteği ile krallığı oğluna bırakmıştır. Krallığı 

sırasındaki bütün bu kesintileri bastırdığı drahmilerdeki aralardan da izlemek 

mümkündür, tabii olarak tahttan uzak kaldığı yıllarda basılmış sikkeleri yoktur18. 

Kendisinden sonra yerini alan oğlu Ariobarzanes II Philopator (İ.Ö. 63-52) 

Roma'daki iç mücadelelerde Caesar'a karşı Pompeius'u desteklediği halde Caesar onu 

affetmiş, üstelik topraklarını da genişletmiştir. Ariobarzanes II ölünce yerine oğlu 

Ariobarzanes III Eusebes Philoromaios geçmiş, İ.Ö. 42 yılına kadar krallıkta 

kalmıştır. Krallığı zamanında İ.Ö. 47 Temmuz'u başında Caesar Tarsus'dan Pontus 

Comanası'na giderken Mazaka'ya uğrayarak burada iki gün kalmıştır. İ.Ö. 47 yılında 

Caesar ile Pontus kralı Pharnakes arasındaki savaşta Kappadokia zarar görmüştür. 

Arkadan, İ.Ö. 43/42 yılında Caesar'ın katillerinden Cassius, Kappadokia'ya saldırmış 

ve İ.Ö. 42 yılında Ariobarzanes III'ü öldürtmüştür. Ariobarzanes III hayatta iken 

kardeşi Ariarathes, Caesar’dan krallık istemek için Roma’ya gitmiş fakat kardeşinin 

ölümünden sonra İ.Ö. 42 yılında Ariarathes X Eusebes Philadelphos adı ile ancak 

tahta geçebilmiştir19. 

İ.Ö. 36 yılında Antonius, Ariarathes X'un yerine, Pontus kralı Mithridates'in 

kumandanı Archelaos'un torununun oğlu olan Archelaos'u Kappadokia tahtına 

geçirmiştir20. Archelaos'un Roma ile iyi ilişkileri Augustus zamanında da devam 

                                                
17 Tekin 1998: 194-225.  
18 Tekin 1998: 194-225.  
19 Tekin 1998: 194-225.  
20  Strabon XII, II: 11. 
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etmiş; İ.Ö. 20’de Augustus Küçük Ermenistan ile dağlık Kilikia'yı ona vermiştir. 

Bilindiği kadar Kaisareia darphanesinde basılan ilk şehir sikkeleri bu kral zamanına 

aittir. Uzun zamandan bu yana zaten Roma tarafından yönetilen krallık son kral 

Archelaos Philopatris Ktistes'in ölümü üzerine, İ.S. 17 yılında resmi olarak Roma 

eyaleti haline gelmiştir21. 

Vespasian (İ.S. 69-79) Kappadokia'yı barbarların saldırılarından korumak için 

buraya iki Roma legionu yerleştirmiştir. İmparator Nerva (İ.S. 96-98)’nın 

Kaisareia'da basılan bir sikkesi üzerinde “Halkın Hürriyeti” yazısı vardır. Bu 

deyimden Kaisareia'nın kendi kanunlarını kendi yapan bir şehir, yani iç idaresinde 

hür olduğu anlaşılmaktadır. Traian(İ.S. 98-117) zamanında Kappadokia Romalıların 

Partlara karşı sınır bölgesinin merkezi olmuş ve Kappadokia’ya askeri yollar 

yapılmıştır (İ.S.107-114). Bu imparator 107 yılından sonra, fakat kesinlikle 

bilinmeyen bir tarihte Galatia-Kappadokia çift eyaletini yeniden ayırıp, her ikisinin 

başına ayrı birer vali atamıştır22. 

İmparator Hadrian (İ.S. 117-138) 129 yılının ikinci yarısında Melitene'deki 

legionu denetlemek için Kappadokia'ya gelmiştir. Ancak bu seyahatinde eyaletin 

başkenti olan Kaisareia'ya da uğradığına ait hiçbir bilgiye sahip değiliz. İmparator 

Septimius Severus (İ.S. 193-211) zamanında Severus ile Niger arasındaki çatışmada 

Kappadokia yeni askeri olaylara sahne olmuş, Severus'un Mesopotamia politikası 

yüzünden askeri önemi artmış, Kaisareia’ya bir Roma garnizonu yerleştirilmiştir. 

Sadece sikkelerden öğrendiğimize göre, Severiuslar zamanında Kaisareia ile Smyrna 

(İzmir) arasında bir birlik söz konusudur. Ön yüzlerinde Septimius Severus, Julia 

Domna ve Caracalla portrelerini taşıyan bu sikkelerde bazen Smyrna bazen Kaisareia 

adının önce geçmesine bakarsak bu sikkelerin bir kısmı Smyrna, bir kısmı Kaisareia 

darphanesinde basılmışlardır. İki şehir arasındaki bu birliğin ekonomik olduğunu 

sanılmaktadır. Çünkü her iki şehir de batı ile doğuyu bağlayan önemli ticaret yolu 

üzerindedirler. 230 yılında imparator Severus Alexander (İ.S. 222-235) zamanında 

yeni Pers devleti kralı Artaxerxes Kappadokia'yı ele geçirmiş, fakat Persler Roma ile 

barış yapmışlardır. Gordianus III (İ.S. 238-244) zamanında Kaisareia'da Pers 

                                                
21 Tekin 1998: 194-225.; Baydur 1970: 93.; Arslan 2000: 114 vd.  
22 Baydur 1970: 99-106. 
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tehlikesine karşı şehir suru yapmak gereği duyulmuştur. Persler Kappadokia'ya iki 

kere saldırmış, ilkinde Kaisareia (Mazaka)'nın ele geçirilmiş fakat Persler Fırat'a 

çekilmek zorunda kalmışlar, ikinci saldırıda ise şehri yağma etmişlerdir. 254 ve 

267’de Gotlar iki kere Kappadokia'ya saldırmışlar 262’de ise Palmyra kraliçesi 

Zenobia hücum etmiştir. Roma İmparatorluğunun zayıf düştüğü zamanda arka 

arkaya gelen bu saldırılar ve deprem, büyük ve güzel bir şehir olan Kaisareia'nın 

yakılıp yıkılmasına sebep olmuşsa da şehir hiçbir zaman terk edilmemiş ve yıkılan 

yapıların yerine yenileri yapılmış, Kaisareia çok geçmeden yeniden kalkınmıştır. 

Şapor'un seferinden sonra yaklaşık olarak 100 yıla yakın bir süre Kaisareia'nın tarihi 

hakkında bilgi veren kaynak bulunmamaktadır. Fakat Roma'nın doğu ülkeleri ile 

mücadelesinde geçiş yolu olarak kullanılmıştır. İ.S. 395 yılında Roma 

İmparatorluğunun ikiye bölünmesinden sonra Doğu Roma İmparatorluğu içerisinde 

kalan Kaisareia, günümüze dek politik alanda olmasa bile ticaret alanında önemini 

korumuştur23.  

2.3. Kayseri ve Civarında Yapılan Araştırmalar  

Anadolu'nun tarihî şehirlerinden biri olan Kayseri'nin, ilk yerleşiminden 

bugüne kadar geçirdiği değişiklikler henüz aydınlanmış değildir.  

Şehir Mazaka, Eusebia, Kaisareia, Kaysariyye ve Kayseri şeklinde isim 

değişiklikleri ile birlikte yerleşim değişikliğine de uğramış mıdır, yoksa aynı yerde 

kurulan ve gelişen şehre muhtelif zamanlarda değişik isimler mi verilmiştir, bu henüz 

açıklığa kavuşmamıştır.  

Şehrin bugün bilinen iki yerleşim yeri vardır. Birisi bugünkü yerleşim alanının 

güneyinde, Erciyes Dağı'nın kuzey eteklerindeki ovaya hâkim alçak tepecikler 

üzerinde ve bu tepeler arasında bulunan, halkın bugün de Eskişehir dediği yer, diğeri 

ise ortasında surların bulunduğu ovadaki şehir. Eskişehir olarak bilinen Tontar24, 

Battal25, Baruthane ve Beştepeler26 semtlerinde bulunan mezar, bina kalıntıları, kale, 

sur, tümülüs ve iskân yerleri üzerinde bilimsel amaçlı bir çalışma ve arkeolojik bir 

kazı yapılmamıştır. Buna rağmen burada yapılan çeşitli amaçlı kazılarda ele geçen 

                                                
23 Baydur 1970: 99 vd.  
24 Kodan ve Günbattı 1992: 83-103. 
25 Yazıcı 1987: 21-25. 
26  Kodan 1988: 7-17.; Eskioğlu 1989: 189-224. 
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parçalardan ve toprak üstü buluntularından, bu bölgede yerleşim tarihinin Klasik 

Dönem (Kappadokia, Yunan, Roma) öncesine gitmeyecegi anlaşılmıştır. Klasik 

Çağda Mazaka ismi ile karşılaştığımız şehrin bir bölümü muhakkak ki Eskişehir 

olarak bilinen bölgede yer almaktaydı. Muhtemelen Mazaka ismi değiştirilerek 

Eusebia ve Kaisareia isimleri de ovaya yayılmış bulunan şehre verilmiştir. Şehrin bu 

tepelerden tamamen, bugünkü yeri olan ovaya ne zaman indiği konusunda kesin bir 

bilgimiz yoktur27.  

Kayseri (Mazaka) şehriyle ilgili en geniş ve en eski bilgileri Strabon 

vermektedir. Strabon İ.Ö. 1. yüzyılda şehri görmüş ve bu tarihe ait bilgiler vermiştir. 

Kappadokia’nın metropolisi olarak tanımladığı şehrin en eski adı olarak Mazaka'dan 

bahsederken, “…Eusebeia ve Argaios'un yanında…” isimlerini de kullanır28. Bu 

durumda şehrin İ.Ö. 1. yüzyılda bugünkü ismi olan Kayseri'yi kullanmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Strabon daha çok şehrin kurulduğu yer ve Erciyes dağı hakkındaki 

bilgilerden bahsederken, şehir halkı ve gündelik hayatla ilgili bazı kısa bilgiler de 

verir. Erciyes Dağı’nın daha o zamanlar bile tepesinde hiçbir zaman karının eksik 

olmayışıyla anıldığını belirterek, açık havalarda Pontos (Karadeniz) ve İsikos'un 

(Akdeniz) görülebildiğini abartılı olarak anlatır. 19. yüzyılda dağa tırmanan birçok 

seyyah Strabon'un bu ifadesinin doğruluğunu araştıracaktır29.  

İ.Ö. 1. yüzyılda kentin kurulduğu yeri göstermesi bakımından Strabon'un 

verdiği bu bilgi önemlidir. Strabon kentin Argaios'un (Erciyes'in) eteklerinde 

kurulduğunu belirtir. Eski Kayseri olarak bilinen bu kente ait kalıntılar şehrin 

güneyinde, Battal Mahallesi olarak bilinen kesimde yer almaktadır. Daha sonraları 

şehre gelen pek çok seyyah kent yakınlarındaki bu harabeler hakkında bilgiler 

vermeye devam etmişlerdir. Eski kentin kurulduğu alanın uygun bir yer olmadığını 

belirten Strabon, bu alanın su bakımından yoksun, savunma tesisleri bulunmaması 

nedeniyle de tahkimatının zayıf olduğuna dikkati çeker. Surların yapılmamasındaki 

nedeni ise ilginç bir gerekçeye bağlar. "…Bir ok atımlık mesafede bulunan halkın 

surlara güvenerek yağmacılık yapmalarının önlenmesi…" şeklinde açıklar30. Bu 

                                                
27 Çayırdağ 1987: 33.; Güler 1994: 259-265.  
28 Strabon XII, II: 7. 
29 Eravşar 2000: 21-27. 
30 Strabon XII, II: 7. 
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ifadeye göre surla çevrili olmayan yerleşmenin dışında da iskânın olduğunu 

öğreniyoruz. Şehrin etrafının surla çevrili olmayışının diğer bir nedeni de en son İ.Ö. 

5. yüzyılda olan yağmacılık ve istila hareketinin Pers işgalinden sonra bir daha 

yaşanmamış olmasından kaynaklanmasıdır31. 

Kentin toprağında tarım yapmanın imkânsızlığından da bahseden Strabon, 

toprağın o dönemde kıraç, kumlu ve altının kayalık olduğunu doğru bir biçimde 

belirlemiştir. Strabon'un şehre geldiği sırada arazi üzerindeki çukurlardan ateş 

çıkıyordu. Strabon bu ateş çukurlarını, bölgenin volkanik bir arazide olmasına 

bağlayarak açıklamış ve toprağın altında soğuk su ve ateş bulunduğunu belirtmiştir. 

Çevredeki bazı arazinin bataklık oluşundan bahsetmesi ise Kayseri'nin coğrafyasında 

ilk çağlardan günümüze çok fazla bir değişiklik olmadığını göstermektedir. Yine 

sonraki yüzyıllarda gelen seyyahlar da şehrin çevresindeki bataklıklardan 

bahsetmişlerdir32. 

İ.Ö. 1. yüzyılda Argaios olarak bilinen Erciyes Dağı, etrafı ormanlarla çevrili 

ve şehrin akropolisi niteliğindeydi. Ormanların sık oluşundan dolayı, Kappadokia'nın 

kereste ihtiyacı buradan karşılanıyordu. Bugün Erciyes dağında hemen hiç orman 

bulunmaması, bölgenin yapı malzemesinin uzun yıllar buradan temin edilmesi 

sonucunda yok edilmiş olmasıyla açıklanabilir. Dağın yüzeyindeki bu çıplaklığa 

karşılık, ihtişamlı görünüşü herkesi cezbeder. Bu özelliğinden dolayı Erciyes Dağı 

ilk çağlarda tapınılan bir dağ olmuş, İ.Ö. 4. yüzyıla kadar bir kült merkezi olarak 

görülmüştür. Dağın bu özelliğine antik dünyada başka yazarlar da dikkat 

çekmişlerdir. Maximus Tyrius, bu dağı hem tanrı, hem yemin tanrısı, hem kült 

heykeli olarak tanımlamıştır. Antik döneme ait birçok paranın üzerinde Erciyes 

dağının sembolik olarak çizilmiş tasvirinin bulunması da, bu görüşü doğrulayıcı 

niteliktedir. Aslında Erciyes'in bu şekilde kutsal bir görünüş kazanması Hititler 

dönemine kadar gitmektedir. Bu dönemde kutsal sayılan dağlar, Roma Döneminde 

de aynı işlevi devam ettirerek kült merkezi haline gelmiştir. Dağın üzerinde bulunan 

ve değişik tarihlerde yapılmış kalıntılar, dağın kült merkezi olduğu yıllara aittir. Bazı 

sikkelerin üzerinde dağın tepesinde oturan bir tanrının tasvir edildiğini görüyoruz. 

                                                
31 Eravşar 2000: 21-27. 
32 Strabon XII, II: 9. 
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Roma Döneminde bu tanrının yerini Jupiteri temsil eden kanatlarını açmaya 

hazırlanan bir kartal almıştır. Yine bazı sikkelerde dağın üzerinde ay ve yıldız 

motiflerinin yer aldığını görüyoruz. İç Anadolu müzelerinde, Jupiteri sembolize eden 

kartal heykelleri ve Erciyes dağı ile ilgili sikkeleri görmek mümkündür33. 

Strabon, kentin kuzeyinden akan Melas (Sarımsaklı) ırmağından da bahseder. 

Melas şehirden yaklaşık olarak 40 stadia yani 7 km uzaklıkta bulunuyordu. Bu 

nedenle de kentin su ihtiyacını karşılamaya yetmiyordu. Irmağın yerini kente olan 

uzaklık mesafesi ile verirken aslında eski şehrin sınırlarını da tarif etmiştir. Buna 

göre de eski kentin Erciyes Dağı eteklerinde olduğu ve devam eden yıllarda da 

burada gelişimini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Melas'ın yaz aylarında su seviyesinin 

azalması ve hatta kuruması nedeniyle şehrin havasını bozması Strabon'un da 

dikkatini çekmiştir. Günümüzde de yaz aylarında Melas'ın su seviyesi düşmekte ve 

yer yer çevresindeki yerleşmeler için kötü kokulu balçık haline gelmektedir. Antik 

dönemde Melas yazın ovaya yayılmaktaydı. Kentte küçük bataklıklar oluşturması ise 

Melas'ın ovaya yayılmasından değil, şehir merkezindeki zemin suyu seviyesinin 

yüksekliği ile yakından ilgilidir.  

20. yüzyılın başlarına kadar bu tür bataklık alanlar şehrin çevresinde yer 

alıyordu. Bu bataklıklardan bir tanesi günümüze kadar gelmiştir. Bu da şehrin 

kuzeyinde bulunan Karpuzatan sazlık alanıdır. Melas doğudan şehre gelmekte ve 

batıya doğru kıvrılarak akmakta ve Kızılırmak'a karışmaktadır. Strabon ise ırmağın 

akış yönüyle ilgili coğrafi bir yanlış yaparak Euphrates (Fırat)'e aktığını 

belirtmiştir34. 

Kayseri'nin antik dönemdeki idareciler tarafından önem verilen bir şehir 

olmasının nedenlerinden birisi de, şehrin çevresinde önemli taş ocaklarının 

bulunmasıdır. Varlıklarını günümüze kadar koruyan bu taş ocakları, Roma, Bizans, 

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılmıştır. Volkanik bölgelerin genelinde 

zengin taş ocakları bulunmaktadır.  

Kayseri'deki taş ocaklarının yumuşak ve damarlı olması, kolay işlenebilmesi ve 

gözenekli olması nedeniyle diğer bölgelerdeki taş ocaklarından farklı nitelikler taşır.  

                                                
33 Eravşar 2000: 21-27. 
34 Strabon XII, II: 8. 
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Bu özelliklerinden dolayı taş ocakları uzun yıllar kullanılmıştır. Strabon taş 

ocaklarından bahsederken Melas ırmağı kenarında olan ocakların ırmağın taşması 

sonucunda sular altında kaldığını anlatır35. Strabon'un bahsettiği taş ocakları Engir 

Gölü çevresinde olmalıdır. Bunun yanı sıra şehrin doğusunda Gesi yakınlarında da 

önemli taş ocakları bulunmaktadır. Günümüzde bu taş ocaklarının kotu, ırmak 

kotundan epeyce yukarıdadır. Bu nedenle Strabon'un verdiği bu bilgi çelişkilidir36. 

Strabon, Melas ırmağı üzerinde Ariarathes'in bir baraj yaptırdığını, komşu ova 

dediği bir bölgeyi denize benzer bir göl haline getirdiğini ve barajın yıkılarak baraj 

suyunun etrafa yayıldığını anlatır37. Kent çevresinde yapılan incelemelerde bu baraja 

ait herhangi bir kalıntı olmadığı gibi coğrafi olarak da o dönemde baraj yapmaya 

elverişli bir alan bulunmamaktadır. Bununla birlikte şehrin doğusunda Hititler 

döneminde inşa edildiği belirtilen bir su bendinin kalıntısı günümüze kadar gelmiştir. 

Strabon'un bahsettiği barajın bu olması gerekir38. 

Strabon'un şehir hakkındaki en ilginç gözlemlerinden birisi de, şehrin 

yaşamaya elverişli bir bölge olmamasına karşılık kralların burayı bir nedenden dolayı 

tercih etmeleridir. Bu neden, kentin çevresindeki taş ocakları ile Erciyes 

eteklerindeki ormanlardır. Ülkedeki yapılar için gerekli olan kereste ve taşın 

sağlandığı merkeze en yakın yer bu bölgedir39. 

Şehirde yaşayan halk daha çok sığır yetiştiriyordu. Halkın hayvanlarını gündüz 

otlatmaları nedeniyle şehir boşalmaktadır. Ancak akşam vakti evlerine dönebilen 

halk şehri bir kamp yeri gibi kullanmışlardır. Bu nedenle şehrin gündüz ve gece 

nüfusu arasında belirgin bir fark vardır. 

Strabon’a göre şehrin savunma tesisi yoktu. Ancak şehrin çevresinde bir kısmı 

şehrin ileri gelen idareci ve aristokrat kesimine, bir kısmı da halktan zengin kişilere 

ait çok sayıda müstahkem mevki vardır. Küçük kale niteliğinde olduğu anlaşılan bu 

evlerin kendi hizmetkârları ve köleleri bulunuyordu. Mazaka'nın etrafının surla 

çevrili olmamasına karşılık, castron benzeri böyle küçük mekânların bulunması ise 

ilgi çekicidir. Bugünkü şehir merkezindeki iç kalenin geçmişi yapılan araştırmalara 

                                                
35 Strabon XII, II: 8.; Eravşar 2000: 21-27. 
36 Eravşar 2000: 21-27. 
37 Strabon XII, II: 8. 
38 Eravşar 2000: 21-27. 
39 Strabon XII, II: 8. 
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göre castrona kadar gidiyordu. Küçük bir yerleşme olarak kurulan bugünkü kale daha 

sonraları gelişmiş ve 9. yüzyılda yeni dış surlarında kurulmasıyla bugünkü şeklini 

almıştır. 

Strabon eserinde şehrin Anadolu içindeki konumu hakkında da bazı bilgiler 

verir. Kente Kilikya bölgesinden ulaşan yol güzergâhından ve şehirdeki geçerli 

yasalardan bahseder. Buna göre de şehirde Romalıların kanunlarına benzer bir kanun 

olan Kharondos kanunları kullanılıyordu. Bu kanunun metni ve içeriği hakkında bilgi 

bulunmamasına karşılık, halk tarafından seçilen Nomodus adlı bir kanun 

yorumlayıcının kanunlarının uyguladığı bilinmektedir40. 

Mazaka'nın sınırlarını ve komşu bölgelerine olan uzaklıklarını anlatan Strabon, 

ayrıca iklim, üretilen tarım ürünleri hakkında da bilgiler verir. Çeşitli meyvelerin, 

özellikle de hububatın çokça yetiştiğini ve Pontos'tan (Karadeniz'den) daha güneyde 

olmasına karşılık daha soğuk bir ülke olduğunu söyler. Strabon, Kapadokya 

bölgesinin ürettiği bir üründen ayrıca bahseder. Bu Antik Çağda “Sinoplu” olarak 

bilinen boyadır. Bu boyanın Kayseri'de üretilip üretilmediği belli değildir. Strabon, 

Kapadokya'da üretilen bu boyanın tüccarlar tarafından Sinop'a sevk edildiğini ve 

buradan gemilere yüklenerek satıldığını belirtir. Bu durumda boyanın Sinop'dan 

satılması nedeniyle Antik Çağda bu boyaya “Sinoplu” adı verilmiştir41.  

Strabon'un verdiği bu bilgilerden İ.Ö. 1. yüzyılda şehrin ilk kurulduğu yer olan 

Mazaka'dan ovaya doğru bir yayılmanın başladığı, eski şehrin etrafında müstahkem 

mevkilerin bulunduğu öğrenilmektedir. Bu bilgilerden bugünkü Kayseri'nin fiziki 

yapısının henüz bu dönemde oluşmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte şehrin 

etrafındaki müstahkem mevkilerden birisinin bugünkü iç kalenin temelini 

oluşturduğu söylenebilir42. 

Strabon’dan sonra, Prokopios (İ.S. 550), Katip Çelebi (1624), Evliya Çelebi 

(1649), Paul Lucas(1705), John Mac Donald Kinneir (1813), Charles Texier (1834-

1835), William John Hamilton.(1835), Helmuth von Moltke (1838), William Francis 

Ainsworth (1839), A. D. Mordtmann (1850-1859), Dr. H. Barth's (1858), Pierre De 

Tchihatcheff(1848), Henry Fanshawe Tozer(1881), Vital Cuinet (1888-1890), 

                                                
40 Strabon XII, II: 9. 
41 Strabon XII, II: 9-10. 
42 Eravşar 2000: 21-27. 
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Edmund Naumann (1890), Kont De Cholet (1890-1891), Henryc Barkley(1891), 

Roman Oberhummer, Heinrich Zimmerer (1899), Earl Percy(1901), Hans Hermann 

Graf Von Schweinitz (1905), Hugo Grothe (1906-1907), Hans Rott (1908), John 

Garstang(1910), Gertrude Lowthian Bell (1910), Guillaume De Jerphanion (1903-

1907-1912), Ewald Banse(1919), Franz Taeschner(1927), Nahit Sırrı Örik (1894-

1960) gibi gezginler ve araştırmacılar kentin tarihi, kentteki kalıntılar ve kentin 

adının kökeni ile ilgili bilgiler vermektedirler. Tümülüsler hakkında ise Paul Lucas 

(Beştepeler civarındaki tümülüsler ve kaya mezarları) ve Dr. H. Barth’s (Hıdırilyas 

tümülüsü) bilgi vermektedirler43. 

Yüzyıllar boyu büyüklüğü, güzelliği ile ün salmış olan Kaisareia'dan bugün 

ayakta kalmış eser hemen yok gibidir. Bugünkü şehrin 2 km güneybatısında 

Eskişehir denen yerdeki tepesinin büyük kısmı bağ ve bahçelik, bir kısmı da park 

haline getirilmiştir. 

Hristiyanlık öncesi yapılardan dini olanlar daha İ.S. 4. yüzyıl sonunda ortadan 

kalkmıştır. Çünkü imparator Theodosius zamanında, 385 yılında doğudaki 

Hristiyanlık öncesi kalıntılarını yok etmek için çaba harcanmıştır. Ancak bu kalıntılar 

tamamen silinip yok olmamıştır. Bunlardan ipucu olabilecek küçük bir bölümü 

sonradan yapılmış olan eserlerde görebilmekteyiz. Ulu Cami ve Hatuniye 

Medresesinde bazı sütun ve sütun başlıkları devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. 

Hıristiyanlık yapıları da daha sonra şehirliler tarafından sökülüp yapı malzemesi 

olarak kullanılmış olmalıdır ki, 19. ve 20. yüzyıl gezgin ve yazarlarının eserlerinde 

de ancak sur, hamam, stadion, tapınak kalıntılarından söz edilmektedir, fakat 

hiçbirisinde yeterli bilgi yoktur44. Çalışma konumuz olan tümülüsler yukarıda sözünü 

ettiğimiz tahribattan etkilenmemiş ancak kaçak kazılar sonucu tahrip olmuşlardır.  

 

                                                
43 Eravşar 2000 
44 Gabriel 1954: 12-14.; Özbek ve Arslan 2008  
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3. BÖLÜM: ESKİÇAĞDA ÖLÜM, ÖLÜ KÜLTÜ VE MEZAR TİPLERİ 

3.1. Ölüm ve Ölünün Saklanması  

İnsanlığın, avcılık-göçebelik döneminin sona erip yerleşik hayata geçilmesiyle 

başlayan toplumsal yapısında yaşama ilişkin yeme-içme, evlenme, avlanma, ibadet, 

savaş, eğlence, hastalık, uyuma vb. bireysel ve sosyal olgular kabullenilmesi 

kaçınılmaz hususlardır. Kişinin gerek kendi gündelik yaşamında ve gerekse etrafıyla 

birlikte oluşturduğu önce yakın, sonra daha geniş çevresinde yaşanan olaylar 

zincirinde, yaşama ilişkin tüm olgular yadsınamaz biçimde ve kaçınılmaz bir 

zorunlulukla benimsenmiş, ancak tek bir olgu ölüm kolayca kabullenilememiştir. 

Yaşamaya endekslenmiş olan insan doğası, binlerce yıllık yaşam süreci boyunca 

ölüme karşı koymaya, direnmeye ve ona karşı çareler aramaya çok büyük çabalar 

harcamış olmasına karşın, yenmeyi beceremediği ve çare bulamadığı ölüm olgusu 

karşısında isyanla fakat istemeyerek de olsa yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştır. 

Fakat toplumlarda ölüm, her şeyin sonu olarak da algılanmamıştır. Biçim ve varlık 

olarak mevcut olmasına rağmen, ruhsuz ve cansız olan ve bir anlamda boyut 

değiştirdiğine inanılan ölen insan, bu durumuyla geride kalanları en azından bir süre 

sonra ürkütmüş ve korkutmuştur. Bir zaman önce canlı olan, gülen-konuşan, yiyip-

içen insan, biçimi ve tüm bedeniyle mevcut olmasına karşın hareket etmemekte, 

konuşmamakta çevresiyle ilgilenmemektedir. Belki de ölüm sonrası bazı kasılmalarla 

vücudu ve yüzü ürkütücü ve korkutucu ifade ve biçimler almaktadır. Geride kalanlar 

ise böyle bir durum karşısında nasıl davranacaklarını bilememenin şaşkınlığını 

yaşamaktadırlar. Sevdikleri bir insan, bir yakınları bu durumdadır, onu tekrar eskisi 

gibi yaşayan bir canlı haline döndürememenin çaresizliği ve üzüntüsü içinde ne 

yapacaklarını bilememektedirler. İşte gerek bireysel ve gerekse toplumsal içgüdü, 

artık bu cansız bedenin kendileriyle birlikte olamayacağını, onun ruhsal anlamda 

boyut değiştirdiğini ve bu nedenle artık başka bir ortamda kalması gerektiğini 

dürtülemektedir. Ölüye yeni bir yer arama düşüncesi, toplumların âdet, gelenek, 

dinsel kültürlerinin ışığında, fakat çevre şartları ve teknik bilgilerinin de etkisiyle 

arayışlar ve gelişimler ortaya koymuştur. Ölümden sonraki hayata dair inançlar dizisi 

fakat özellikle de ruhun vücut öldükten sonra da yaşadığı fikri inhumasyon gömme 

sonucunu doğurmuştur. Ölülere mezar yapmak ve mezarlardan bir topluluk 
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oluşturarak oraya özel bir önem vermek fikri insanın yerleşik hayata başlaması ve 

yerleşim birimleri meydana getirmesi ile başlamıştır45.  

Ölenin arkasından ağıtlar, dualar, ziyafetler gibi olgulardan oluşan ritüeller ile 

cesedin hazırlanması, defnedilmesi, hediyeler sunulması ve ayinlerin yapılması gibi 

hususlar da gömme âdetlerini doğurmuştur46.  

Defin biçimleri sonucunda ortaya çıkan maddi ve duygusal birikimler, mezarlar 

ve mezarlıklar ile bunların bölgelere, iklimlere ve farklı ortamlara göre değişen 

çeşitliliklerini oluşturmuştur. Ölen insan için ne yapılacağı konusunda ilk bilgi dinsel 

kaynaklardan öğrenilmektedir. Buna göre, Hz. Adem’in oğullarından Kabil, kardeşi 

olan Habil'i öldürdüğünde ilk kez meydana gelen böyle bir olay karşısında şaşırıp ne 

yapacağını sorduğunda ona, cesedi toprağa gömmesi gerektiği öğretilmiştir. Belki de 

insan, içgüdüsü gereği, çevresinde ölen birisini olduğu yerde kendi haline terk 

edememekte, düşman dahi olsa onu gömme gereğini duymaktadır. Bunda, vahşi 

hayvanların parçalaması, salgın hastalıkların yayılması veya bir suç unsurunun 

ortadan kaldırılması gibi etkenler olduğu kadar, cesedin bir süre sonra çürüyerek 

alacağı çirkin durum ve korkunç görünüşlerin de payı olsa gerektir. Bütün bu ve 

bunun gibi kaygıların sonucunda cesedi saklama, bir anlamda da göz önünden 

kaldırma fikri ortaya çıkmaktadır. Ölen kimse sevilen birisi, bir yakın ise cesedin 

saklanmasındaki amaç vahşi hayvanlara yem olmaması, onun göz önünde çürüyüp 

çirkin görünüşlere bürünmemesi, nefret edilen ve iğrenilen bir hale gelmemesi 

kaygısıdır. Cesedin saklanması düşüncesindeki diğer bir neden de, ondan korkulması 

olmuştur47.  

Canlılara göre farklı bir konuma geçtiğinin bilincine varılan ölülerin, bir zaman 

sonra geri dönerek yaşayanları cezalandıracakları korkusu hemen her dönemde 

hissedilmiştir. Bir süre sonra çürüyerek etrafına kötü kokular saçan bir cesedin daha 

sonra iskelet haline gelmesi ve aldığı ürkütücü görüntü ondan korkulmasına neden 

olmuştur. Gerek böyle görüntünün ortadan kaldırılması ve gerekse geri dönüşünü, bir 

anlamda hortlamasını önlemek için, cesedin göz önünden kaldırılması, hatta cesedi 

koruma görevi gören pithos, lahit, sandık mezar vb. saklama unsurlarının ağızlarının 

                                                
45 Ergeç 1995 
46 Özgüç 1948: 3 vd. 
47 Seeher 1993: 12.; Ergeç 1995 
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sıkı sıkıya kapatılması gereksinimi duyulmuştur. Bununla birlikte, inanç biçimlerine 

göre değişebilen bir anlayışla da, ölünün ikinci hayatına hazırlanması için gerekli 

bütün hazırlıkların büyük bir görev anlayışı içinde yapılması kaygılarını da gözden 

uzak tutmamak gerekmektedir48. 

Gerek saygı duyulduğundan ve gerekse korkulduğundan, cesedin göz önünden 

kaldırılması düşüncesi, değişik amaçlı ve uygulamalı gömme biçimlerini meydana 

getirmiştir. Gelenek icabı veya sırf cesetten kurtulma düşüncesi ile yapılan en basit 

gömme, toprağa açılan bir çukura cesedin konulmuş olmasıdır. En basit mezarlar da 

böylece oluşturulmuş olmakla birlikte zaman zaman azalarak veya artarak da olsa 

binlerce yıllık bir süreç içinde bu tarzdan vazgeçilmemiştir49.  

Dinsel gelenekler ve inançlar söz konusu olduğunda, ölünün gelecekteki 

durumu ön plana geçmiş ve cesedin korunarak saklanması fikri önem kazanmıştır. 

Buna bağlı olarak biraz da, bir öteki dünya düşüncesi hissedilmektedir. Toprağa 

yapılan basit mezar çukurlarının iç yüzlerinin taşlarla örülerek ve taş levhalarla 

kaplanarak sağlamlaştırılması50 ve mezar çukurlarının üzerlerinin yine sağlam 

taşlarla kapatılması51, ölünün defini sırasında belirli törenlerin yapılması ve sunular 

verilmesi, hep ölünün ikinci hayatıyla ilgili olarak gelişen inançların sonucudur. 

Genel anlamda mezar, cesedin içine konulduğu, toprağa veya daha başka ortama 

göre değişen yerel malzemeye, örneğin kuma veya kayaya açılan ve ölüyü, önce 

ceset sonra da iskelet olarak muhafaza eden çukura verilen isimdir. Ancak, bir başka 

gömü biçimi de olasılıkla, toprakta cesedin çürüyüp yok olmasını, dağılmasını 

istemeyen bir inanç biçimi veya geleneğin doğurduğu, daha muhafazalı ceset 

saklama şekli olan lahitler veya sağlam tabutlardır52.  

Bunların içindeki ceset, çürüyüp toz haline gelse de, muhafaza edilen lahit 

veya tabutun içinde kaldığından dağılmamakta ve kaybolmamaktadır. Aslında 

lahitlerin sandık mezardan ve mezar odasında hücre içindeki lahitlerden farkı, aşağı 

yukarı aynı formu muhafaza etmekle birlikte taşınabilir veya müstakil olmasıdır. 

Lahitleri diğer mezar türlerine tercih eden anlayışın veya âdetin kökeninde ise, 

                                                
48 Ergeç 1995 
49 Seeher 1993: 12.; Özgüç 1948: 67 vd. 
50 Seeher 1993: 13.; Özgüç 1948: 111 vd. 
51 Özgüç 1948: 31 vd. 
52 Ergeç 1995 
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lahitin ve dolayısıyla ölünün, yakınları tarafından belirli bir nekropole veya gruba 

bağlı kalmaksızın istenen bir yere koymaktaki özgürlüğü ile biraz da zenginlik işareti 

ve zaman zaman gelişen modalar olsa gerektir. Bilinen veya tahmin edilen en basit 

lahit, bir ağaç kütüğünün istenen boyda kesilip içinin oyulmasıyla elde edilen 

biçimdir. Lahitler, zamana bağlı olarak ahşap, pişirilmiş toprak, taş ve metalden 

yapılmışlardır53.  

Lahitler, ölüm-ölü-öbür dünya düşüncesi ve buna bağlı olarak cesedin 

saklanması gerekliliğine dayanan ve bu amaca göre kullanılan mezarlara paralel 

olarak fakat, onlardan ayrı bir yol çizerek ve gelişim göstererek görev yapmışlardır. 

Süreç içinde lahitlerin ve değişik tipteki mezarların, fakat özellikle de oda mezarların 

birlikte kullanıldığı saptanmıştır. Her ikisi de cesedin saklanmasına dayanan mezar 

ve lahit olgularının, zaman süreci içinde birlikte kullanılmış olması ilginçtir. Çünkü 

lahitin de konulduğu genellikle oda mezarlardaki diğer cesetler, kline üzerinde ve niş 

içinde, bazen üzeri kapaklı da olsa genel anlamda mezar odası içinde açıkta 

durmalarına karşın, aynı mezar odası içinde münferit lahitlerin de kullanılması, pek 

farklı dinsel inanç ve gelenekleri değil ama, değişik kökenli kültürleri, gömme 

âdetlerini ve ölü kültlerini ortaya koymakta ve bu geleneklere sahip insanların 

birlikte yaşadıklarına da işaret etmektedir. Ancak, bütün bu hususları düşünürken, 

ölenin sağlığında yapmış olduğu vasiyetler ile geride kalanların ve defin işlerini 

yürütenlerin o sırada, değişik şartlar nedeniyle vermek zorunda kalabilecekleri farklı 

karar ve tercihleri de göz ardı etmemek gerekmektedir54. 

Özellikle toprağa yapılan gömmeler ve bunların oluşturduğu gömü gruplarının 

yerleşim içinde (intramural) ve yerleşim dışında (extramural) yer almalarının ne 

kadar geleneksel ve ne kadar dinsel olduğu bilinmemektedir55. Fakat, ev içine 

döşeme altına gömülen yetişkinlerin evi koruyucu bir ata kültüne ilişkin oldukları ve 

çocukların ise, ailenin şefkat ve korumasından uzak kalmamaları kaygısını taşıdığı 

anlaşılmaktadır56.  

                                                
53 Ergeç 1995: 51-58. 
54 Seeher 1993: 15. 
55 Seeher 1993: 10-12.; Özgüç 1948: 49 vd. 
56 Seeher 1993: 12. 
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Gerek dinsel ve gerekse geleneksel âdetlerden kaynaklansın, ölünün özel bir 

biçimde hazırlanması ve onun için törenler yapılması ile ikinci hayatına uğurlanması, 

az veya çok farklılıklar gösteren bir inanç ve âdetler dizisinin sonucudur. Daha geç 

dönemlerde özellikle Antik Çağda, erken dönemlerden beri süregelen ölü gömme 

âdetlerine ilişkin birikimlerin yeni ve geniş kitlesel kültürlere ve siyasi hakimiyete 

sahip Pers, Hellen ve Roma gibi etken ve yaygın güçlerin daha kompleks ve sentezci 

anlayışlarına paralel olarak, fakat özellikle Roma kültüründe görüldüğü üzere 

sonsuzluk, güç, görkem gibi kişisel ve nefsani kaygıların da gelişmesiyle, sadece 

kutsal ve yönetici ailenin değil fakat genel anlamda daha geniş halk kitlelerinin de, 

daha anıtsal ve gösterişli mezarları tercih ettiği, bunların zaman zaman moda halini 

aldığı dönemlerin sonucunda oluşan nekropollerde görülen, anıtsal yapılar ve 

gösterişli oda mezarları ile mezar anıtlarından anlaşılmaktadır57. 

3.2. Ölü Kültü ve Gömü Törenleri 

Eski çağlarda doğada korktukları, anlam veremedikleri, önleyemedikleri varlık 

ve olayların tanrılar tarafından yapıldığına inanan insanlar, dağ zirveleri, pınarlar, 

gök-ay-yıldızlar gibi gökyüzü cisimleri, fırtına-şimsek gibi doğa olayları tanrıların 

bir göstergesi olarak algılamışlardır. Böylelikle eski çağ insanları kendilerine bir kült 

yaratarak, bir nesneye veya bir varlığa tapma, sığınma ihtiyacı duymuşlar ve 

sığındıkları varlıklara karşı kendilerini sorumlu hissederek, onlara tapınmak için 

mekânlar oluşturmuşlardır. Dini törenlerini aksatmamak ve yeryüzünü bereketli 

kılmak için bazı görevler üstlenmişlerdir. Bu görevlerden bir kısmı da önüne 

geçilemeyen ölümle ilgili olanlardır. Ölü kültü ile ilgili törenlerin kökeni eski çağda 

ölüm anlayışına bağlıdır. İnsanlar ölülerden korkar ve onlara saygı duyarlardı. 

Gerekli olan kurbanlar, sunumlar yapılmazsa, ölü ruhlarının yeraltından çıkarak, 

insanlar arasında huzursuz bir şekilde dolaşıp onlara zarar verebildiğine inanırlardı. 

Bu inançların sonucunda, eski çağda mezar mimarisini ve kentlerin yerleşim 

düzenlerini etkileyen ölü kültü oluşmuştur58. 

Ölüye gösterilen saygı, onun için bir mezar yapılması, gömme sırasında 

uygulanan törenlerle ya da düşünsel çerçeve ile sınırlı kalamaz. Ölen kişi günümüzde 

                                                
57 Ergeç 1995 
58 Çevik 2000: 6.; Saraçoğlu 2005: 317-333.; Ökse 2005: 2. 
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nasıl çeşitli şekillerde anılıyorsa, ölüme ve ölümden sonraki yaşama inanan eski çağ 

insanı için de aynı durum söz konusudur. Cenaze töreni bittikten sonra ölünün mezarı 

başında hediyelerin sunulması, kurbanların kesilmesi, çeşitli sıvı libasyonlarının 

yapılması gibi seremoniler yapılmaktaydı. Yapılan bu uygulamalar ölüye olan 

sorumlulukların yerine getirilmesidir. Ayrıca belli günlerde ölen kişinin anılması da 

ölü kültünü oluşturan temel öğelerden biridir. 

Mezopotamya’da Sümer, Assur, Babil metinleri ölümden sonraki dünya ve 

yeraltı hakkında bilgiler içermektedir. Bu inanışlara göre ölülerin bedenlerinin 

mezarlarda kaldığı ve ruhlarının da yeraltı dünyasını geçtiği düşünülmektedir. Bu 

metinlerden anlaşıldığı üzere yeryüzü, yeraltı nehri ve yeraltı olmak üzere belirli 

kademeler bulunmaktadır59. Yer üstünden yeraltına geçişlerin, mezarlar ve su yolları 

ile olduğuna inanılırdı. Mezopotamya toplumları ve Hititler ruhun ölümsüzlüğüne 

inanırlardı ve her iki kültürün de ölüm anlayışları ortak özellik gösterirdi60. 

Eski Mısır’da da ruhun ölümsüzlüğüne inanılırdı ancak Mezopotamya 

toplumlarının aksine diğer dünyanın, bildikleri gibi bir düzene sahip olduğunu 

düşünürlerdi. Bu yüzden de ölülerini mumyalayarak, bedeni bu dünyanın koşullarına 

uygun olarak hazırlarlardı. Mısır’da ölen kişinin bir mahkemede yargılandığı 

düşünülür ve bu yargı sonucunda beraat etmeyen ölüler için açlık ve susuzluk, 

mezarından dışarı çıkamama gibi cezalar verilirdi61. 

Kült, yüce ve kutsal olana tapma, belli kural ve yöntemlerle yapılan 

gelenekselliği ile günümüze kadar gelen bir deyimdir. Ölü kültü, ölülerin ruhlarına 

olumlu etki sağlayan işlemlerin ve alışkanlıkların tümünü içermektedir. Ölü kültünün 

amacı atalara tapma, ölen ataların yaşayanlara yardımlarını sağlama, anılarını 

yaşatma, onlara yemek ve bunun yanında içki sunma, kurban kesme, yontularını, 

maskelerini yapma, adlarına ve anılarına taşlar dikme, dinsel törenler düzenlemedir. 

Ancak ölü kültünün devamlılığı ölenlerin yaşayanların hafızasında yaşatıldığı sürece 

devam eder62. 

                                                
59 Dinçol 2007: 2. 
60 Gurney 2001: 139. 
61 Dinçol 2007: 3. 
62 Akyurt 1998: 154. 
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Ölü kültü konusunda eski Mısır ve Mezopotamya’da olduğu gibi Anadoluda da 

çeşitli yazılı kaynaklar bulunmaktadır. Hitit devlet arşivini içeren tabletler ölü kültü 

ile ilgili törenlerden bahseder63. Bu tabletlerde, kral ve kraliçenin cenazesinin ikinci 

gününü anlatan metin söyle devam eder: 

“…İkinci günde, gün ağarırken kadınlar kemikleri toplamak için ateşin 

yakılmış olduğu yere giderler; ateşi on testi bira, on testi şarap, ve on testi walhi (dini 

merasimlerde içilen bir içkidir) ile söndürürler. Gümüş bir kupa yarım mina ve yirmi 

sekel ağırlığında eritilmiş yağla doldurulur. Kemikleri gümüş masalarla toplar ve 

gümüş kupadaki yağın içine koyarlar... Kemiklerin toplanması bittikten sonra, 

“değerli giysi” içinde keten bezle birlikte kemikleri toparlar ve bir sandalye üzerine 

koyarlar. Ancak kemikler bir kadına ait ise, bir tabure üstüne konur. Cenazenin 

yakılmış olduğu ateşin etrafına on iki somun ekmek ve onların üstüne don yağından 

yapılmış yağlı ekmek koyarlar. Ateş, zaten bira ve şarapla söndürülmüştür. Üzerinde 

kemikler bulunan sandalyenin önüne bir masa koyar ve sıcak somunlar, ... somunlar 

ve tatlı somunlar ikram ederler. Asçılar ve sofra görevlileri ilk fırsatta tabakları 

sererler ve yemek biter bitmez geri toplarlar. Kemikleri toplamaya gelenlerin hepsine 

yemek sunarlar…”64. 

Toplumların farklı kültür yapıları, bazı zamanlarda ortak paydada 

buluşmaktadır. Özellikle İliada’da anlatılan Patroklos’un cenaze töreni yukarıda 

anlatılan Hitit cenaze törenleriyle ortak özellikler taşımaktadır. Bu törenler İliada’da 

söyle anlatılır: 

“…Aralarında Atreus’un oğlu olduğu halde bir araya toplanarak büyük bir 

kalabalık oluşturdular ve çıkardıkları gürültüyle onu (Achilleus) uyandırdılar; Achil 

kalkıp oturdu ve onlara söyle dedi: “Sen, Atreus’un oğlu ve siz Akha’nın aziz 

konukları, önce alev renkli şarapla, yanan ateşi söndürün, ne kadar yayılmış olursa 

olsun ve sonra, Menoitius’un oğlu, Patroklos’un kemiklerini toplayalım, onun 

kemiklerini diğer kemiklerden ayıklayalım; onun kemiklerini seçmek kolay olacaktır 

zira, diğerlerininki, birbirine karışmış olan insan ve at kemikler, kenarda yanarken o, 

ateşin ortasında uzanmaktaydı. Daha sonra, ben, kendim, Hades’te saklanıncaya 

                                                
63 Gurney 2001: 139. 
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kadar, kemikler iki kat yağa sarılmış altın bir kap içinde dursun. Ancak çok büyük 

bir mezar yapılmasın, sadece onun için münasip bir tane olsun. Ben gittikten sonra, 

kürekli kemiklerle geride kalan Akhalılar, ona büyük bir mezar yapar. Böyle konuştu 

Achil ve onlar Peleus’un tez canlı oğluna kulak verdiler…”. 

Protogeometrik Dönem başlangıcında Attika’da ölü gömme geleneğinde 

inhumasyondan kremasyona geçiş şeklinde değişim görülür. Kerameikos’ta bulunan 

protogeometrik vazolar başta amphoralar olmak üzere birçok kremasyon kaplarından 

oluşur. Geometrik Dönem sonunda ise, kremasyondan inhumasyona geçiş 

gözlemlenir. Dipylon vazoları inhumasyon gömüler için hazırlanan kaplardır ve bu 

bakımdan kremasyon için yapılan protogeometrik vazolardan ayrılırlar. Yunanlılarda 

ölü kültü sadece yazıtlarda değil seramik üzerindeki betimlemelerde de 

görülmektedir. Dipylon vazoları üzerindeki ekphora ve prothesis sahneleri bunun 

erken örnekleridir. Beyaz lekythoslarda da bu sahneler görülür ve Yunan dünyasının 

ölüme karşı bakış açısını yansıtır. Atina’da İ.Ö. 487-480 yılları arası Solon tarafından 

lüks mezar yasağı getirilir. Beyaz lekythoslar, mezar yerini belirtmek için stellerin 

yerine kullanılır. Bu tip kapların üzerinde ölüm ikonografisini ve ölü kültünü anlatan 

sahneler bulunmaktadır. Bu tip mezar dikitleri Attika’ya özgü olup bazı Atina 

kolonilerinde de görülür65. 

Köklü bir mezar inancına sahip olan Yunanlılar, insan vücudunun soma ve ruh 

psykhe’den oluştuğunu düşünürlerdi66. Bu inanç gereğince, ölüm sonrasında belli bir 

düzeni içeren törenler düzenlenir. Bu törenler dört aşamalı olup, somanın 

hazırlanması, prothesis, ekphora, somanın mezara konulması diye bölümlere 

ayrılmaktadır. 

İlk aşama somanın hazırlanması’dır. Bu bölümde ölünün gözleri kapatılıp 

çenesi bağlanır ve ölü yakılmadan önce yaşlı kadınlar tarafından yıkanır böylelikle 

kötü ruh kovulurdu. Yıkanan ölü daha sonra, kokulu yağlarla ovulur ve 

parfümlenirdi. İkinci aşama prothesis(sergileme)’dir. Bu aşamada ölü evin içinde 

sergilenirdi, ölümden bir gün sonra yapılan bu aşama, kesin yapılması gereken bir 

işlemdi. Hatta ülke dışında ölen bir kişinin bile cenazesi evine getirilir, kemikleri 
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olsa dahi sergilenirdi. Sergileme şekli, sadece başı açık olacak şekilde kefene 

sarılarak yapılırdı. Solon öncesi, aristokratların prothesis süresi, halk prothesisinden 

daha uzundu. Ölen kişi aristokrat kesimden olduğunda, yakınları yas tutmayı abartır 

kadınlar yüzlerini tırmıklayıp yanaklarını kanatarak erkekler ise saçlarına ve 

elbiselerine küller atıp yerlerde yuvarlanarak kendilerine zarar verirdi. Solon bu 

türden yıpratıcı ve vahşi görüntülere yasaklama getirmiştir. Ölünün yanında, mezarı 

başında da ağıt yakılmaktaydı67. 

Üçüncü aşama ise ekphora (cenazenin mezara götürülüşü) bölümüdür. Yasaya 

göre ekphora prothesis’in ertesi günü sabahı, güneş doğmadan önce yapılıyordu. 

Çünkü ekphora’nın gece yapılması bir utanç olarak görülüyordu. Prothesis ölü yatağı 

ile birlikte görevliler ya da akrabaları tarafından elle veya araba ile götürülür. Bu 

cenaze alayının önünde libasyon kabını taşıyan bir kadın yer alır ve onu kadınlar ve 

erkekler izlerdi. Cenazeye katılacaklar da Solon yasaları ile belirlenmiştir. Solon 

yasasına göre cenaze alayına katılacak kadınlar, ya ölünün üçüncü dereceye kadar 

olan yakınları ya da altmış yaşın üzerindeki kadınlardı. Attika geleneğine göre kişi 

eceli ile ölmemiş ise cenaze alayının önünde mızrak taşınır. Bu mızrak yakınları 

tarafından mezar yerine saplanırdı. Bu öfkenin ve kini belli eden bir sembol olarak 

kabul edilirdi68. 

Dördüncü ve son aşama soma’nın mezara konuşu (gömme) işlemi yasa gereği 

ölünün yakınları tarafından yapılırdı. Mezar yerini yaptırma erkek evlatlara ait bir 

görevdir. Ebeveynlerinin mezarlarını yaptırmayanlara çok büyük cezalar getirilir 

hatta demos’tan atılmaya kadar gidebilirdi. Ebeveynlere ne olursa olsun mezar yeri 

mutlaka yapılmalıdır. Ölünün gömülme yeri de nasıl bir şekilde öldüğüne bağlıydı. 

Örneğin yıldırım çarpmasından ölürse olay yerine, Atina’da intihar edenlerin de 

elleri kesilip ayrı yerlere gömülürdü. Mezarı hak etmeyenler sadece katiller, vatan 

hainleriydi, bunların cesetleri şehrin dışına gömülürdü69. 

Mezar kültüne özgü kurallar arasında, aile mezarına bir yabancının gömülme 

yasağı da vardı. Bunu yapan kişi lanetlenmekte ve bir tapınağa veya şehre ceza 

ödemekle hükümlüydü. 
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Gömme işlemi tamamlandıktan sonra sunu işlemine geçilir. Sunu, kanlı ya da 

kansız yapılırdı. Bir başka tören, deyişle kurban kesmek ya da meyve, çörek gibi 

şeyler bırakmak biçiminde gerçekleşir. Mezarlar üzerine ya da mezar mekânlarına 

konulan kap formları seramikler üzerinde betimlenir. Bunlar; lekythos, hydria, 

oinokhoe, phiale, lekane, pyksis, alabastron, aryballos ve pithos’dur. Mezar yerleri 

yapılırken sunu yapma geleneği düşünülerek yapılır. Bu yüzden mezar mimarisi ölü 

kültüne bağlı olarak gelişebilir. Kaya mezarları içine yapılan nişler, işlikler ya da 

oyuklar hep aynı amaç içindi70. 

Romalılarda ölü törenleri Yunanlıların Klasik Dönem ölü geleneğinden ayrılır. 

Romalılarda ölümden sonra yaşam, eski kökleri olan bir inanıştı. İ.Ö. 1. ile İ.S. 2. 

yüzyıllar arasında Epikürcüler ve Stoacıların ölümden sonraki yaşama şüpheyle 

bakmaları Roma, İtalya ve tüm eyaletlerde önemli sonuçların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu düşünce akımlarına göre ruh maddesel bir varlık olduğu için yaşamını 

sürdüremeyecek, diğer yandan ise bireyselliğini ve bilincini kaybedip evrenin ana 

yaşam gücüne katılacaktır. Ölümden sonra yaşamın olmadığına dair bu tür inkârlar, 

bu ekolün temsilcileri dışında da kabul görmüştür. Bazı mezar yazıtlarında da bu 

düşüncelerin izlerini görmek mümkündür. Ancak Roma Dönemi edebiyatı, epigrafik 

eserleri ve mezar yazıtları Roma halkının büyük çoğunluğu ölümden sonra bilinçli 

bir yaşamın var olduğuna ve ölülerle yaşayanların karşılıklı olarak birbirlerini 

etkileyebildiklerine inanırdı71.  

Ölüler dünyasının nerede olduğuna dair birçok spekülasyon vardır. Toynbee bu 

konuda şu görüşü ileri sürer: 

“…Bildiğimiz kadarıyla Vergilius Aeneas destanı bölüm VI’da, Yunan ölüler 

dünyasını Roma’da Limbo’ya uygulayan ilk Romalı yazardır. Limbo Hades 

Kapıları’nın hemen önündeki, zamanından önce ölenlerin ve çocukların gittiği yerdir. 

Cehennem suçluların gittiği, cennet ise kahramanların her türlü acı ve tasadan 

sıyrılıp, sonsuza kadar bütün mutlulukların tadıldığı Elysian Bahçeleri olarak 

tanımlar...”72 
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Roma öncesi Manes’in yani ölülerin ruhlarının nerede olduğu çok net olarak 

bilinmemekle birlikte büyük bir ihtimalle onların toprak altında olduğu ve gömünün 

yapıldığı yere yakın olduğu düşünülür. Daha sonraki dönemlere ait çok sayıda kanıt 

da bu inancı doğrulamaktadır. Örneğin ölülerin mezarlarına yakın olduğu düşüncesi 

ile mezarlara açılan delikler ve takılan borular aracılığıyla ölülere yiyecek, içecek ve 

hatta kan sunumları yapılır ve bu şekilde de ölülerin canlı kalacağına inanılırdı73. 

Diğer bir düşünceye göre de mezar yapısı ölünün kaldığı ya da bazen kaldığı 

yerdir. Bu görüş doğrultusunda mezarın mimari formu yaşayanların evlerine benzer 

şekilde yapılır. Bununla birlikte Etrüskler zamanında ölüyü evinde gibi hissettirmek 

için resim, hayattayken kullandığı bazı objeler; özellikle yemek, içmek için 

kullandıkları eşyalar; ayrıca kozmetik, mobilya ile yazı gereçleri mezarlara bırakılır. 

Bunların dışında bazı görüşler ruhu gökyüzüne ya da aya yerleştirir ve sadece 

kahramanlara özgü olan bir gelenekte ise ruhun okyanustaki kutsal adacıklarda 

olduğu kabul edilirdi74. 

Cicero ve Pilinius’a göre kremasyon değil, inhumasyon birincil ölü gömme 

geleneğidir75. Ancak genel olarak Cumhuriyet Roması’nda, İ.Ö. 400 ve sonrasında 

kremasyon kabul gören uygulamadır ve İ.S. 1. yüzyıla kadar da bu devam etmiştir. 

İ.S. 65 yılında Nero’nun eşi Poppaea’nın cenazesini yazan Tacitus, kremasyonu 

kategori olarak Romanus Mos olarak tanımlar. Küller için nişler, kül sandıkları ve 

yakılmış artıkların konduğu cenaze altarları bulunan Columbarium İ.Ö. 1. yüzyıl ve 

İ.S. 2. yüzyıl için tipik ölü gömme modelidir. Hadrianus Dönemi’nde aniden 

başlayan lahit işleme sanatı nedeniyle, İ.S. 2. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş 

kremasyonun yerini inhumasyon almaya başlar. İ.S. 3. yüzyıl ortalarında tüm 

eyaletlerde bu süreç gerçekleşmiş olur. Lahitlere olan ilginin bu kadar yaygın olması 

ve uzun süren bir değişime yol açması pek inandırıcı değildir. Örneklerine az da olsa 

rastlanılan, içinde kül barındıran lahitler bulunmuştur. Bunun yanında ostothekler, 

kremasyon geleneğinin devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca inhumasyonun, 

kremasyonun yerini aldığına dair kanıt yoktur. Diğer yandan bu dönemin pagan 

düşüncesi genel olarak insan vücudunun dirilmesi ile ilgili düşünce barındırmaz ve 

                                                
73 Toynbee 1971: 37. 
74 Toynbee 1971: 36. 
75 Toynbee 1971: 39. 
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İmparatorluk Roması’nda aynı dönem içerisinde, aynı mezar anıtında her iki 

geleneğin yan yana bulunması, düşüncede önemli bir değişiklik olmadığını gösterir76.  

Sonuç olarak yakılmış ya da gömülmüş kemikler aynı yere çıkmaktadır. 

Ölümden sonra hayata inancı gösteren mezar eşyaları hem kremasyon hem de 

inhumasyon mezarlarda görülebilir. Her iki gömü türünde de buna kanıt olarak 

sunulabilecek mezarın içine açılan ve ölülerin yemeklerden almasını sağlayan delik 

ve borular vardır. Ancak, inhumasyonun kişiliğin devamı ve ölümsüz ruhun aynası 

ve tapınağı olan ölümlü çerçeveyi, yani vücudu, dinlenmeye bırakmak için daha 

kibar ve saygılı bir yol olduğu hissedilebilir. Gelenekteki bu değişim kişinin ölümden 

sonraki mutlu hayatına yapılan göndermenin güçlendiğinin önemli bir işaretidir. 

Vücudu onurlandırmanın özel bir yolu olan mumyalama Geç Cumhuriyet 

Döneminde, bilinen bir uygulama olsa da Roma ve İtalya’da batılılar tarafından, 

yabancı gelenek olduğu için, kabul görmemiş ve genelde yoğun olarak kullanılan bir 

gelenek halini almamıştır. Fakat Tacitus’a göre Poppeae’nın vücudu sadece 

gömülmemiş, aynı zamanda da mumyalanmıştı. Buna benzer bir örnek Via Cassia’da 

ortaya çıkarılan bir mezarda görülmektedir. İ.S. 2. yüzyılın ortalarına tarihlenen bu 

gömü mumyalanmış ve çok iyi korunmuştur. 7-8 yaşlarında bir kız çocuğuna ait 

mumyanın sargıları açıldığında veremden öldüğü ve aynı zamanda raşitizm hastası 

olduğu anlaşılmıştır77.  

Mumyalanmanın pahalı ve genelde egzotik olarak kabul edilen bir uygulama 

olmasına rağmen hem Roma hem de eyaletlerde uygulandığını gösteren arkeolojik 

kanıtlar mevcuttur78. 

Romalılar, ölümden hemen sonra bir conclamation (yakınma, ağıt) ile başlayan 

tören sırasında ölen kişinin akrabaları ölüye adı ile seslenirdi. Bu ağıt ardından 

ölünün tabuta ve katafalka konulmasında bir takım ritüeller izlenirdi. Önce ölü 

yıkanır, çeşitli parfümlerden ve yağlardan oluşan özel bir kremle merhemlenir ve 

bazı özel durumlarda bozulmasını önlemek için mumyalanırdı. En güzel giysileri ile 

giydirilir ve süslenirdi. Giysi ve süsleme ölen kişinin sosyal konumuna göre yapılırdı 

ve bu işler ailenin kadınları tarafından görülürdü. Daha sonraki dönemlerde bu işler 

                                                
76 Toynbee 1971: 40. 
77 Toynbee 1971: 41. 
78 Toynbee 1971: 42. 
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adını cenaze tanrıçası Libitina’dan alan cenaze firmalarından (libitinarius) uzman 

kişilerce (pollinctores) yapılmaya başlanmıştır. Ölünün tabutunun bir tören yatağı 

(lectus funebris) üzerinde beklemesi sırasında, evde belli bazı geleneksel kurallar 

yerine getirilirdi. Bu törenler sırasında mumlar ve günlük otu yakılır, flüt eşliğinde 

ölüye ağıtlar söylenir ve gece ölü beklemesi için bir araya gelinirdi79. 

Roma ölü kültünde ritüel bu kısımdan sonra halkın sosyal sınıfına göre 

ayrılırdı. Eğer ölen kişi varlıklı bir aileye ya da yüksek bir memurun ailesine mensup 

ise; cenaze akrabaları tarafından forumdaki rostra’ya götürülür, orada iyi görülecek 

şekilde sergilenirdi. Daha sonra oğlu ya da başka bir erkek akrabası ölen kişinin 

hayatından bölümler ya da kişinin erdemleri hakkında laudatio funebris denilen kısa 

bir söylevde bulunurdu80. Bu törenin ardından bekli de Roma ölü kültü içerisinde en 

ilginci olan cenaze alayına geçilirdi. Cenaze bir arabaya konulur ve cenazeye 

yüzlerine pişmiş topraktan ya da bal mumundan yapılan aile büyüklerinin ve 

atalarının tasvir edildiği maskeler ile elbiselerini giymiş ve kişinin makamına ait 

rütbe işaretleri olduğu halde tiyatrocular eşlik ederdi81. 

Laudatio funebris’den sonra ölü, şehrin dışındaki nekropole götürülmekte ve 

orada gömülmekte ya da yakılmaktaydı82. Ölünün toprağa verilmesi veya yakılması 

âdetleri bütün dönemlerde aynı anda uygulanmıştır. Ancak dönem dönem biri 

diğerinden daha fazla kullanım görmüştür. Örneğin Cumhuriyet Dönemi’nde 

kremasyon geleneği revaçtayken, aynı zaman dilimi içinde Roma’nın ünlü 

sülalelerinden Cornelius’lar ölülerini lahit içerisinde gömme yolunu tercih 

etmişlerdir83. Diğer yandan İ.S. 2. yüzyıl başlarında ölünün gömülmesi daha çok 

yaygınlaşmış ve bu dönemde lahit üretiminde gözle görülür bir artışa neden 

olmuştur. 

Kremasyon geleneğine göre; ölü, bir odun yığını üzerinde yakılır, odun yığını 

da ölünün kendisi gibi süslenirdi. Ölünün yakılması sırasında yine aile fertleri 

tarafından ağıtlar yakılırdı. Kremasyon işleminin ardından kemiklerden arta kalan süt 

ve şarapla sulanır ve bir küp içinde (urne) gömülürdü. Özellikle Roma soyluları ve 

                                                
79 Blanck 1999: 200-201.; Toynbee 1971: 45-46. 
80 Toynbee 1971: 46-47. 
81 Blanck 1999: 201. 
82 Tek 2002: 121-148. 
83 Blanck 1999: 202. 
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memurları için geçerli olan bu ritüel, Roma halkı için oldukça yüksek maliyetli bir 

işti. Bu gömme şeklinin tersine fakir halk basitçe açılmış toprak mezarlara 

gömülürdü84. 

Ölen kişinin toprağa verilmesinin ardından bir takım ritüeller gerçekleştirildi. 

Bunların başında gelen ölü toprağa verildikten sonra mezar başında yenilen ölü 

yemeği (silicernium) önemli bir gelenekti. Bu yemek sırasında mezar başında bir 

domuz, evde ise bir koyun kurban edilirdi85. Başka bir mezar yemeği ise ölümün 

dokuzuncu gününde mezarda ölüye bırakılan hediyeler ile yaslı aile mezar başında 

tekrar bir araya gelirdi. Parentalia adı verilen ve her yıl Şubat ayında yapılan dokuz 

günlük ölü törenlerinde, ölülere ufak armağanlar, şarap, meyve, ekmek ve çiçekler 

bırakılırdı. Ayrıca ölünün doğum gününde anılması ve adına kurbanlar kesilmesi bir 

gelenek haline gelmişti86.  

3.3. Mezar Tipleri ve Kayseri’deki Mezar Uygulamaları 

Ölü gömme geleneğinde sınıfları birbirinden ayıran en önemli unsur mezarların 

nasıl yapıldığıdır. İnsanlar sosyal sınıfları ve zenginlik durumlarına göre değişik 

mezar tiplerine gömülmüşlerdir. Gösterişli ve büyük bir mezarın sahibi olmak 

zenginliği vurgulamanın aracı olarak sayılmıştır. Ölü gömme kültünde mezarlar, 

biçimleri bakımından büyük farklılıklar gösterir. Farklı mezar tipleri aynı 

dönemlerde, aynı zamanda ve hatta aynı mezarlık alanında bir arada 

görülebilmektedir.  

Kayseri’de bulunan tümülüsler, tapınak modelli anıt mezarlar, kaya mezarları, 

çeşitli tip ve malzemeden yapılmış lahitler, kiremit mezarlar, pithos mezarlar, 

urneler, 2 adet çocuk mumyası gibi çok sayıda ve tipteki mezarlar, kentteki ölü 

gömme âdetleri konusunda veri niteliği taşır. Buna göre kentte inhumasyon, 

kremasyon ve mumyalama geleneklerinin uygulanmış olduğu anlaşılmaktadır. Şu 

anki arkeolojik verilere göre inhumasyon gömü geleneği Kayseri’de daha 

yaygındır87. 

                                                
84 Blanck 1999: 202. 
85 Blanck 1999: 204.; Toynbee 1971: 50. 
86 Blanck 1999: 205-206. 
87 Yeğen 1993: 24-38. 
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Kentin volkanik bir bölgede olması ve tarım topraklarının azlığı nedeniyle 

doğrudan toprağa gömmenin yerine, Hellenistik ve Erken Roma dönemlerinde 

kayalara oyulmuş mezarlara ve yüksek tepelerde inşa edilen tümülüs tipi mezarlara 

inhumasyon gömü geleneği uygulanmış olmalıdır. Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde 

bulunan çeşitli lahitler, içlerinde sanduka ve kline olan kaya mezarları, tümülüsler bu 

düşünceyi destekleyen arkeolojik verilerdir. 

Roma İmparatorluk Döneminde kente verilen bayındırlık hizmetleri, ticaret ve 

ulaşımda yollarının kesişme noktasında olmasının sağladığı avantajlar gibi 

sebeplerden dolayı Kayseri, nüfusun yoğun olduğu bir şehirdir. Nüfus yoğunluğu, 

değişik halk toplulukları ve sosyal sınıflara bağlı olarak mezar tipleri ile gömü 

tarzları çeşitlilik gösterir.  

Kayseri Arkeoloji Müzesi’ne çeşitli yollarla gelen eserlere ve yapılan 

araştırmalara baktığımızda Kayseri’de en erken arkeolojik veriler Hellenistik döneme 

aittir. Ancak içerisinde Geç Helenistik Döneme ait sikke bulunan birkaç mezar 

haricinde kentte şu zamana kadar kesin bir şekilde Hellenistik Dönem’e 

tarihlenebilecek bir mezar açılmış değildir. Kayseri’deki açılmamış büyük 

tümülüslerin Hellenistik Dönem Kappadokia krallarına ait olabileceği 

düşünülmektedir. Kazı yapılmadığı sürece de bu düşünce bilimsel bir anlam ifade 

etmeyecektir. Birçok kaya mezarı ve tümülüs daha önceden soyulduğu için hiçbir 

şekilde tarihlendirici unsurlar bulunmamaktadır.  

Kayseri Valiliği’nce Kayseri’de bulunan kültür varlıklarının tespit ve tesciline 

yönelik bir çalışma yapılmış, yapılan çalışma 2008 ve 2009 yıllarında 3’er cilt 

halinde yayınlanmıştır88. Bu çalışmada Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Taşhan köyü 

Akbaş mevkiinde, Develi ilçesi Yeni Köy köyü Çifte Mağara mevkii ve Ayşepınar 

köyü Ağzıgüzeller mevkiinde üçgen alınlıklı ve kemerli cepheye sahip tapınak 

görünümlü kaya mezarları; Tomarza ilçesinde Kömür köyünde Lykia Tipi lahit 

mezarlar; Pınarbaşı ilçesinde, İncesu ilçesi Örenşehir köyü Bekçi Tepesi mevkiinde, 

Felahiye ilçesi Kebiş köyünde, Kayseri il merkezinde Sahabiye Medresesi arkasında 

tapınak biçimli podyumlu anıtsal mezarlar ile yine il merkezi ve çevre ilçelerde çok 

sayıda tümülüs tipi mezar tespit edilmiştir.  

                                                
88 Kayseri 2008; Kayseri 2009 
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Kazısı yapılan tümülüs tipi mezarlar plan açısından değerlendirildiğinde 3 

farklı plan tipinin olduğu görülmektedir:  

1- Dromos + Ön Oda + Asıl Mezar Odası plan tipinden oluşan: 

Alemdar(Kalender) Tepe Tümülüsü ve Tilki Tepesi Tümülüsü, 

2- Ön Oda + Asıl Mezar Odası plan tipinden oluşan: Kızıl Tümülüs ve 

Avanoğlu Tümülüsü, 

3- Sadece Mezar Odasından oluşan: Garipler Tümülüsü, V Nolu Beştepeler 

Tümülüsü ve I Nolu Beştepeler Tümülüsü. 

Dromoslu mezarlarda dromosların, ön oda ve asıl mezar odasına göre daha 

özensiz yapıldıkları görülmektedir. Genellikle moloz veya işlenmemiş yerli taşlardan 

yapılan dromoslar, yığma duvar olarak ya da toprak harç kullanılarak basit şekilde 

örülmüştür. Dromos zeminlerine genelde herhangi bir işlem yapılmamış veya 

sıkıştırılmış çakıl taşlarından bir zemin yapıldığı da görülmektedir. 

Alemdar(Kalender) Tepe Tümülüsü’nün üst yapısı düz dam şeklinde iken Tilki 

Tepesi Tümülüsü’nün üst yapısı tonozludur.  

Mezar odalarıyla aynı form ve özenle yapılan ön odaların üst yapılarında da bir 

bütünlük söz konusudur. Asıl mezar odaları ise tüm dönemlerde olduğu gibi en 

özenli yapılan mekândır. Genelde iç tarafı kesme blok taşlardan yapılan ve dış tarafı 

kaba yonu şeklinde bırakılan mezarın, oda tabanında ise kaplama taşları 

kullanılmıştır. Yastık ve kilit taşları kullanılarak yapılan tonozlu üst yapı; tümülüs 

tipi mezarların hepsinde görülmektedir.  

Yaygın olan tümülüs mezarlar, genellikle dromozsuz, mezar odaları kareye 

yakın dikdörtgen planlı, beşik tonoz örtülü, içeride ve cephede düzgün kesilmiş, 

dışarıda özensiz bırakılmış taşlarla inşa edilmiş olan, tek gömü için kullanılmış, tek 

bir mezar odasından oluşan ve niş yer almayan tiplerdir.  

Mezar odasının cephe hariç dış tarafının özensiz kaba yonu şeklinde 

bırakılması, estetik bir kaygıdan ziyade, toprak yığınının kaymaması için teknik bir 

uygulama olmalıdır. Bazı örneklerde mezar odalarının duvarları sıvalıdır. 

Tümülüslerde genellikle taş kline veya lahit kullanılmış iken Garipler Tümülüsü’nün 

klinesi ahşaptan yapılmıştır. Mezarlarda ele geçen buluntularından tümülüs 

mezarlarda inhümasyon tarzında gömü yapıldığı anlaşılmaktadır.  
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4. BÖLÜM: TÜMÜLÜS TİPİ MEZARLAR 

4.1. Tümülüslerin Kökeni ve Yayılım Alanları 

4.1.1. Tümülüslerin Kökeni 

Tümülüs Latince bir sözcük olup, bir mezar ya da mezarlık içeren toprak 

yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen isimdir. Temel olarak bir mezar ve mezarı 

örtecek bir dolgu tabakasından oluşmaktadır. Her yerden fark edilebilecek boyutta ve 

konumda yapılmış olmaları ve birtakım sosyal, siyasal anlamlar yüklü olmaları 

bakımından tümülüsler diğer gömme geleneklerinden ayrılmaktadır. Bu mezarlar dış 

formlarındaki farklılıktan başka, yeraltına veya yer üstüne değişik malzemelerden 

yapılan (ahşap, taş vb.) mezar odalarından oluşur89. 

Homeros İlyada destanında Hektor’un cenaze törenini aktardığı dizelerinde bir 

tümülüsün inşasını şöyle anlatır90:  

“… 
Kemikleri alıp kodular altın bir kutuya,  
erguvan rengi yumuşak örtülerle sardılar kutuyu.  
Sarar sarmaz indirdiler derin bir çukura  
ekli kocaman taşlarla ördüler üstünü.  
Sonra bir mezar tümseği yapmaya başladılar,  
gözcüler diktiler çepeçevre, dört bir yana,  
mezar bitmeden Akhalar saldırmasın diye.  
Bir mezar tümseği olunca toprak, kabara kabara  
gerisingeri döndü hepsi kente,  
toplanıp bir güzel kutladılar çok ünlü şöleni,  
Zeus oğlu Kral Priamos’un sarayında.  
 İşte böyle yapıldı atları iyi süren Hektor’un cenaze töreni 

...” 

Herodot ise Historia adlı kitabında, Traklar’ın ölü gömme âdetlerinden birisi ve 

en önemlisi olan tümülüs geleneği ile ilgili olarak şunları aktarmaktadır91:  

“…Zenginlerin ölü gömme töreleri şöyledir: Ölüyü üç gün seyre koyarlar, 
çeşitli kurbanlar keserler, yanıp yakılırlar ve arkasından büyük bir şölen gelir. Sonra 
gömerler, ölü ya toprağa verilir, ya dakülleri alınır; bir tümsek yaparlar, çeşit çeşit 
oyunlar oynarlar, en yüksek kazanç, teke tek yapılan güreş için konulan ödüldür. 
Trakların ölü gömme törenleri bunlardır…”  

                                                
89 Fedak 1990: 56. 
90 Homeros “İlyada” XXIV: 795-805. 
91 Herodotos “Historia” (V, 8): 258. 
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Herodot tarafından aktarılan, tümülüslerin yapımına festival ve cenazelerden 

sonra başlandığı bilgisi bazı durumlarda sorgulanabilir. Çünkü bu bilgi yeterince 

kesin değildir ve ayrıca bölgesel bir geleneği yansıtmaktadır. Tümülüslerin 

cenazelerden önce veya sonra yapıldığına dair bilgiler mevcuttur. 

Polonya, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Türkiye, Bulgaristan, 

Makedonya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İtalya, Avusturya, İsveç, İsrail, 

Kuzey Amerika, Japonya, Kore ve Mısır gibi dünyanın birçok ülkesinde tümülüs tipi 

mezarlar bulunmaktadır92. Ancak bu tümülüslerin önemli bir bölümünün birbirleri ile 

kronolojik ve kültürel bir bağlantısı bulunmamaktadır. Tümülüslerin en yoğun 

olduğu bölgeler arasında Güneydoğu Avrupa, Karadeniz’in kuzeyi, Orta Asya ve 

Anadolu yer almaktadır. Tümülüsler tarihsel süreç içerisinde yapısal unsurlar ve 

sosyo-politik anlamlar bakımından megalit ve kurgan geleneğiyle yakın benzerlikler 

taşımakla birlikte megalit ve kurganların kökenleri konusunda yapılan araştırmalar 

henüz teori düzeyindedir.  

Tümülüsler; İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Orta Anadolu’da 

görülmeye başlamış ve Friglerle özdeşleşen bir gelenek olarak algılanmıştır. 

Tümülüsler Anadolu’da ilk kez İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Gordion 

Nekropolü’nde görülmektedir. Friglerin Trakya üzerinden Anadolu’ya girdikleri tezi 

ışığında, kökenleri Trakya ve Doğu Avrupa üzerinde aransa da söz konusu 

bölgelerde çok sayıda tümülüs tespit edilmiş ancak mevcut tümülüsler Gordion 

tümülüslerinden daha geç döneme tarihlenmiştir93.  

Genel olarak kabul edilen bir görüşe göre, İ.Ö. 1200 yıllarına doğru başlayan 

ve dalgalar halinde 400 yıl kadar sürdüğü düşünülen Trak göçleri, Hitit 

İmparatorluğu’nun yıkılışını izleyen dönemde oldukça yoğunlaşmıştır. Son yıllarda, 

Troia ve Gordion (Yassıhöyük) kazılarında elde edilen arkeolojik buluntular da bu 

görüşü desteklemektedir. Adını Homeros’un destanlarından öğrendiğimiz Mygdon, 

Askanios, Otreus gibi liderlerin önderliğinde, ilkel bir aşiret düzeninde yaşamlarını 

sürdürdüğü anlaşılan Friglerin Anadolu’daki ilk yüzyılları hâlâ büyük ölçüde 

karanlıktır. Bununla birlikte, Eski çağ yazarlarının verdikleri bilgilerden onların 

                                                
92 Kitov 1994: 122. 
93 Öztekin 2006 
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başlangıçta Troia ve çevresini ele geçirdikleri, zaman içinde Askania Gölü (İznik 

Gölü) kıyıları ile Sangarios (Sakarya) Nehri vadisine doğru yayıldıkları 

anlaşılmaktadır. Frigler, buradan güney ve doğu yönde genişleyerek Anadolu içlerine 

doğru yayılmaya devam etmiştir. Gordion’da hemen Hitit yerleşmesinin üzerinde 

bulunan Erken Demir Çağı’na tarihlenen (İ.Ö. 1200-950) kalıntılar, ilk Frig 

göçmenlerinin İ.Ö. 12. yüzyıla doğru Polatlı yakınlarındaki daha sonra başkentleri 

olacak olan Yassıhöyük’e ulaştıklarını ve başlangıçta basit köy düzeyinde yerleşik 

bir yaşamı benimsediklerini göstermektedir94.  

Erken Demir Çağı’nda Frigler ve diğer Trak kavimleri arasında büyük 

benzerlikler bulunmaktadır. Trakya’da olduğu gibi Frigya’da da mezarların ölenin 

evi olarak düşünüldüğü evlere benzeyen bu mezarlarda bulunan masalar, sandalyeler, 

kumaşlar, kaplar vb. günlük yaşama ait çok sayıda eşyadan anlaşılmaktadır. Friglerin 

ölülerini süsledikleri çok belirgindir. Frig tümülüs nekropollerinden elde edilen 

veriler kişinin giydirilmesinin ölü gömme töreninin oldukça önemli bir unsuru 

olduğunu doğrulamaktadır. Trakların ve Friglerin ölü gömme törenlerinde görülen 

ortak unsurlar (ölen kişinin en iyi elbiseleri içinde gönülmesi, ölünün beslenmesi, at 

kurbanları, tümülüs yığılması vs.) ölüm, ölen kişi ve ölümden sonraki hayat hakkında 

iki toplumda da birbirlerine benzeyen ortak kavramların varlığını göstermektedir95. 

Balkanlar’da Erken Tunç Çağı hariç, daha erken dönemlere tarihlendirilen 

tümülüs yoktur. Yapılan arkeolojik kazılar İ.Ö. 12. yüzyıldan itibaren tümülüs 

mezarlarının kullanımının yaygınlaştığını göstermektedir. Bu durum Trak 

kavimlerinin göçleri sonucunda ortaya çıkan yeni bir kültürel olay olarak 

değerlendirilmektedir96. 

Geç Demir Çağı ile birlikte Traklar ve Trakların ölü gömme gelenekleri olan 

tümülüsler antik kaynaklarda yer almaya başlamıştır. 

Trakya tümülüslerinin yapılış aşamalarıyla ilgili olarak antik kaynaklardaki 

bilgiler yetersizdir. Ancak Trakya’daki tümülüs şeklindeki ölü gömme geleneği 

hakkında ünlü tarihçi Herodotos’un yukarıdaki anlatımı tümülüslerin yapılışına 

ilişkin elimizdeki önemli bir yazılı kaynaktır. 

                                                
94 Sivas 2007: 9. 
95 Georgieva 1998: 61-63. 
96 Gergova 1989: 231-240. 
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Homeros, İliada’da Patroklos’un cenaze töreni söyle anlatılır: 

“…Önce alevler renkli şarapla odun yığının etrafını saran ateşi söndürdüler, 

öyle ki hayli derin bir kül tabakası oluşmuştu. Kibar arkadaşları, Patroklos’un 

kemiklerini ağlayarak, altın bir kupa içine topladılar ve iki kat yağlı bezle sardılar. 

Kupayı yumuşak keten bezle sardıktan sonra bir kulübe içine yerleştirdiler. Daha 

sonra mezarın yerini tespit ettiler ve mezarı odun yığının bulunduğu yerin yakınında 

bir yere yaptılar ve toprak yığarak mezarı yaptıklarında, geri dönmek üzere 

dağıldılar. Dağılmadan önce, Achilleus gemisinden ganimetler getirdi. Leğenler, 

kazanlar, üçayaklı sehpalar, atlar ve katırlar, güçlü kuvvetli öküzler ve güzel kemerli 

kadınlar ve gri renkli demirler getirdi…”. 

4.1.2. Tümülüslerin Yayılım Alanları 

Anadolu'da 1000’den fazla tümülüs tespit edilmiştir. Tespit edilen 

tümülüslerden çok azı açılarak dokümantasyonu yapılmış ve dönemleri 

belirlenmiştir. Geriye kalan tümülüsler ise, yüzey araştırmaları sonucu tespit edilmiş 

ve çok azı hakkında detaylı bilgiye sahibiz.  

Kazısı yapılmayan tümülüsler ihbar ve bölgesel çalışmalar sonucu kayıt altına 

alınmıştır. Ancak söz konusu tümülüsler hakkındaki bilgiler, tümülüslerin konumu 

ile sınırlı kalmaktadır. Tümülüsler hakkında daha detaylı bilgiler ise, Bakanlığın izni 

ile yapılan çalışmalarla sağlanmaktadır. Tümülüslerin coğrafi ve topoğrafîk 

konumları, son korunma durumları, varsa yüzeyde gözlemlenen buluntular ve 

dönemi hakkında bilgiler edinilmektedir. Yüzey araştırmalarıyla tespit edilen 

tümülüslerin bölgesel dağılımına baktığımızda, 7 coğrafi bölgenin tamamında 

tümülüslerin var olduğu görülmektedir. Bölgeler içerisinde tümülüs yoğunlu 

sırasıyla; İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, 

Akdeniz Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi 

gelmektedir.  

İç Anadolu Bölgesi'ndeki tümülüsler genel olarak Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, 

Çorum, Sivas, Yozgat; Konya, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri illeri civarında 

bulunmaktadır. Özellikle erken dönem tümülüs örneklerini barındıran Ankara'nın 

Polatlı ilçesi ile daha geç dönemlere ait tümülüsleri bulunan Konya, Nevşehir, Niğde, 

Aksaray, Kayseri illeri civarı tümülüs yoğunlu bakımından oldukça dikkat çekicidir. 
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Yine Çorum, Sivas, Yozgat illeri civarında Helenistik Döneme ilişkin tümülüslerin 

yoğunluk kazandıkları görülür. 

Tümülüs yoğunluğu bakımından ikinci önemli bölgemiz Marmara Bölgesi'dir. 

Marmara Denizi merkez olmak üzere, Kuzey Marmara ve Güney Marmara olarak 

ayrılan bölgede, asıl yoğunluk Kuzey Marmara üzerindedir. Kuzey Marmara'da, 

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri civarındaki tümüslüler özellikle İ.Ö. 4.-3. 

yüzyıllara tarihlenen tümülüsleri açısından büyük önem taşır. Yine Kuzey 

Marmara'daki Kocaeli ve çevresinde, tümülüslerin yoğunluk kazandığı göze 

çarpmaktadır. Güney Marmara'da Çanakkale, Balıkesir illeri civarı başta olmak 

üzere, Bursa ve Bilecik'te de tümülüsler mevcuttur. Çanakkale'de, Greko-Pers ve 

Helenistik Dönem'e tarihlenen tümülüslerin bulunduğu bilinmektedir. Tümülüslerin 

yoğun olduğu bir başka bölge, Ege Bölgesi'dir. Ege Bölgesi'nin Batı Anadolu kıyı 

bölümü ile İç Batı Anadolu bölümünde yoğunluklar hemen hemen orantılıdır. Kıyı 

bölümünde yer alan İzmir, Manisa, Uşak illeri, Ege Bölgesi tümülüslerinin en yoğun 

olduğu bölümdür. İçerisine Lidya kraliyet nekropolünü barındıran bölgede, Lidya 

Krallık ve Greko-Pers tümülüslerinin yoğunluk kazandıkları görülür. Yine Aydın, 

Denizli illeri civarında bulunan tümülüsler de paralel dönemlere aittir. Ege 

Bölgesi'nin İç Batı Anadolu bölümünde buluna Afyon, Kütahya bölümü ise, Frig 

Dönemi'nden Helenistik Döneme kadar uzanan tümülüsleri barındırır. 

Karadeniz Bölgesi tümülüslerine baktığımızda, Batı Karadeniz bölümünde 

Kastamonu, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Bartın ve Sinop illeri civarında, Orta ve 

Doğu Karadeniz bölümünde ise, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun illeri civarı ile 

Gümüşhane, Bayburt, Giresun illeri civarında tümülüsler bulunmaktadır. Mevcut 

tümülüsler arasında yalnızca Çorum bölgesinde Helenistik Döneme ait tümülüsler 

tespit edilmiştir. 

Akdeniz Bölgesi'nde tümülüslerin Antalya Bölgesi'nde yoğunlaştıkları görülür. 

Özellikle Elmalı’da bulunan tümülüsler Frig Dönemi'ne tarihlenmektedir. 

Antalya'nın yanı sıra Burdur ve Adana'da tespit edilen tümülüslerin coğrafi 

konumları dışında herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi'nde Batman, Gaziantep, Adıyaman illeri civarında yoğunluk kazanan 

tümülüsler, özellikle Adıyaman civarında görüldüğü üzere Helenistik Döneme aittir. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yalnızca Malatya'da karşılaşılan tümülüsler, özellikle 
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Yenice Beldesi'nde yoğunluk kazanır. Anadolu'da tümülüs araştırmaları 19. yüzyılın 

başlarından itibaren başlamış olsa da, özellikle Anadolu'nun iç ve doğu 

bölgelerindeki araştırmalar çok yenidir.  

4.1.3. Kayseri Şehir Merkezindeki Tümülüsler 

Kayseri şehir merkezindeki tümülüs mezarların konumlarına baktığımızda: 

Yılanlı Dağ ve Ali Dağı’ndaki tümülüsler dağ zirvelerine, Erkilet’teki Hızırilyas 

Tümülüsü97, Beştepeler Tümülüsleri ovaya hakim tepe noktalara, Garipler Tümülüsü, 

Gültepe Tümülüsü ve Çifte Kümbet Tümülüsleri ise ovada düz alanlara inşa 

edilmiştir.(Res.1,2) 

Bunlardan çalışma konumuz olan Garipler Tümülüsünün mezar odası bir 

hafriyat sırasında ortaya çıkarılmış ve Kültür Bakanlığı'nın izni ile Kayseri Arkeoloji 

Müzesi'nin bahçesine nakli uygun görülmüş, numaralanan taşlar sökülerek müze 

bahçesine taşınmıştır. Ancak on yıl kadar sonra burada tekrar inşa edilmiştir. Girişi 

açık bırakılacak şekilde mezar odasının üzeri toprakla kapatılarak tümülüs haline 

getirilmiş ve bu şekilde müze bahçesinin (bahçe girişine göre) sol köşesinde 

sergilenmektedir.  

Beştepeler I Tümülüsü’nün mezar odası da yerinden sökülerek müze bahçesine 

taşınmış ve burada inşa edilmiştir. Beştepeler I Tümülüsü mezar odası ise üzeri 

örtülmeden müze bahçesinin (bahçe girişine göre) sağ arka köşesinde bulunmaktadır.  

Her iki mezar odasının da birbirine çok benzemesi nedeniyle Beştepeler I 

Tümülüsü mezar odasına ait olması gereken tabela Garipler Tümülüsünün önüne 

yerleştirilmiş ve bu durum çalışmamızın başında yanıltıcı bir unsur olmuştur.  

Kayseri Valiliği’nce yapılan kültür envanteri çalışması sayesinde Klasik Çağ 

öncesine ait buluntu vermeyen Kaisareia ve çevresinde çok sayıda (40’a yakın) 

tümülüs tipi mezar tespit edilmiştir. Defineciler tarafından soyulanlar haricinde 

bazıları hafriyatlar sırasında müze uzmanlarınca açılmış bazıları ise hiç açılmamıştır. 

Açılan tümülüsler ele geçen eserler yardımıyla Hellenistik ve Roma Dönemi’ne 

tarihlenmiştir. Bu durum Hellenistik ve Roma dönemlerinde tümülüs geleneğinin 

Kayseri ve çevresinde devam ettirildiğini göstermektedir. 

                                                
97 Özgüç ve Akok 1957: 139-148. 
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4.2. Anadolu Tümülüslerinin Kronolojik Gelişimi ve Bölgesel Farklılıkları 

4.2.1. Frig Dönemi Tümülüs Geleneği 

Frig tümülüsleri coğrafi bölgeler içerisinde başlıca dört bölgede 

toplanmaktadır. Bölgelerden ilki Ankara'nın Polatlı ilçe sınırları içerisinde yer alan 

Yassıhöyük ve çevresini, ikincisi Ankara il merkezinde yer alan tümülüsleri, üçüncü 

bölge Afyon il sınırlarını ve son bölge ise Antalya il sınırlarını kapsamaktadır98. 

Tümülüslerin topografik konumları genelde ovada, çevre yollara hakim olarak, 

vadi yamaçlarına veya doğal tepe üzerine yapılmıştır. Yassıhöyük ve çevresindeki 

tümülüsler, Porsuk ve Sakarya Vadileri'ne hakim yapılırken, Ankara il merkezinde 

yer alan tümülüsler ovada, antik yollara hakim konumda doğal tepe üzerinde 

yapılmıştır. Afyon'da ise, yine vadiye hakim kayalık doğal bir tepe üzerine yapılması 

tercih edilmiştir. Tümülüs boyutları Erken Frig Dönemi'nde 70-80 m yükseklik ile 

250 m çaplara sahipken, Orta Frig Dönemi'nde 2,5-4 m yükseklik ile 30-35 m çapa 

kadar düştükleri görülmektedir. Tümülüs yığması olarak toprak, mezar yapısını saran 

dolgu tabakasında moloz taş, çakıl taşı, iri yassı taş ve poros taşı gibi taş malzemenin 

yanı sıra kamış, hasır ile ince kum ve kil malzeme kullanılmıştır. Mezar yapılarında 

ise, genellikle ardıç ve karaçamdan yapılan kalasların yanı sıra yığma moloz taşların 

kullanıldığı görülür. Ayrıca mezar yapılarında, ahşap kama ve demir bağlayıcılar 

kullanılmıştır. Mezar yapılarında; krepis, dromos, ön avlu, sundurma, ön oda veya 

giriş gibi yapısal unsurlar bulunmamaktadır. Tümülüsler yalnızca tek bölümden 

oluşan, ya tamamen kapalı mezar odası, ya da üzeri açık ahşap tekne veya taşlarla 

çevrelenmiş basit mezar yapıları içermektedir. Tümülüs mezarları üç farklı ana tip ve 

beş ayrı ara tipten oluşmaktadır. Başlıca ana tipler; oda tipi mezar, tekne tipi mezar 

ve taş yığma mezar'dır. Ara tipler ise üst yapı özellikleri ile biçimsel formu göz 

önüne alınarak sınıflandırılmıştır. Ara tipler arasında, tek ya da iki aşamalı düz dama 

sahip oda mezar, semerdama sahip oda mezar, sahte beşik tonoz dama sahip oda 

mezar, dikdörtgen taş yığma mezar ve dairesel taş yığma mezar bulunmaktadır99. 

Tümülüs buluntuları arasında; çeşitli tipte kaplar, ocaklar, tripotlar, sikkeler, 

figürinler, çiviler ile disk, tören aleti, kutu, mobilyalar ve süslemede kullanılan aplike 

                                                
98 Frig Tümülüsleriyle ilgili geniş bilgi için bkz. Buluç 1979; Chantre 1898; Koerte ve Koerte 1904: 

36 -145.; Koşay 1933: 5-19.; Makridi 1926: 35-45.; Özgüç ve Akok 1947: 27-56.; Young 1981 
99 Öztekin 2006 
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parçalar bulunmaktadır. Kişisel eşyalar arasında; süs eşyaları, silahlar, aletler ve 

giysiler yer almaktadır. Erken dönem buluntuları arasında; ağırlıklı olarak bronz 

fibula ve kemer yer alırken, bronz boncuk, demir delici, mızrak ucu, pandantif ve 

ahşap sopa diğer buluntular arasında sayılabilir. Sonraki dönemlerde tümülüslerde 

kullanılan malzemede çeşitliliğin arttığı görülür. Bronz ve demir malzemenin yanı 

sıra altın, gümüş, fildişi malzemeden eserler yapılmaya başlanmıştır. Yine ağırlıklı 

olarak fibula, kemer ve boncukların yanında; küpe, diadem, bilezik, mızrak, mızrak 

ucu, ok ucu, kılıç, hançer, düğme ve at koşum takımları görülmeye başlar. Bu 

dönemde bazı eserlerin yapımında bronzun yanında artık gümüş de kullanılmaya 

başlanmıştır. Hayvan kemikleri ölü yemeği için kesilen hayvanlara ait olmasının 

yanında, bir takım işçilikler gösteren küçük kemik objelerden de oluşmaktadır. 

Makridi Tümülüs IF’deki at iskeleti bir bütün halinde tamamen korunmuş olarak, 

yanında at koşum takımları ve elbisesiyle birlikte bulunmuştur. Anadolu 

tümülüslerinde ilk defa karşılaşılan at gömüsü, İ.Ö. 7. yüzyılın sonu ile İ.Ö. 6. 

yüzyılın başına tarihlenmektedir. Bu at olasılıkla ölen bireye ait olup, kurganlarda 

karşılaştığımız ölen bireyin atıyla gömülmesi geleneğini devamı niteliğindedir. 

Hayvan kemiklerinin yanı sıra, Gordion I ve II numaralı tümülüslerde bulunan insan 

kemikleri, hafirler tarafından insan kurban etme geleneğiyle ilişkilendirilmiştir. 

Ancak elde arkeolojik ve antropolojik veriler bu tezi kanıtlayabilecek kadar güçlü 

değildir100. 

4.2.2. Lidya Dönemi Tümülüs Geleneği 

Ege Bölgesi’nde, Batı Anadolu'nun kıyı bölümü ile İç Batı Anadolu 

bölümünde görülmektedir. Tümülüsler coğrafi dağılım olarak 4 ayrı bölgede 

toplanmaktadır. İlki Manisa'nın Salihli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bintepeler 

bölgesi; ikincisi, yine aynı ilçenin İzmir-Ankara yolunun güneyinde bulunan Alanıdır 

Köyü ve çevresi; üçüncüsü, Uşak ili merkeze bağlı Beylerhanı Köyü ile Güre Köyü 

arasında kalan tümülüsleri kapsayan Yukarı Gediz Vadisi ve son olarak İzmir il 

merkezinde, Bayraklı Yamanlar Dağı eteklerinde bulunan İzmir merkez bölge'dir101.  

                                                
100 Öztekin 2006 
101 Lidya Tümülüsleriyle ilgili bkz. Akbıyıkoğlu 1991: 1-23.; Dinç 1996: 207-222.; Hanfmann 1966: 

2-37.; Hanfmann 1967: 2-54. 
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Tümülüslerinin konumları genel olarak, Gediz (Hermos) Havzası içerisinde su 

kaynaklarının yanı sıra, yola ve vadiye hakim doğal yükseltiler üzerine kurulmuştur. 

Mezar odası girişleri vadiye açılır konumdadır. Havza içerisindeki tümülüslerin en 

yoğun olarak görüldükleri bölge, Marmara Gölü'nün güneyinde yer alan Bintepeler 

bölgesidir. Aynı zamanda kraliyet nekropolü olarak kullanılan bölge, ova üzerinde 

yapılmış tümülüslere sahiptir. Boyutları, İ.Ö. 7. yüzyılın sonu ile 6. yüzyılın ilk 

çeyreği arasında, Bintepeler bölgesinde 50-70 m yüksekliğe ve 220-355 m çapa 

sahipken, İ.Ö. 6. yüzyılın ilk çeyreğinde Yukarı Gediz Vadisi'nde yaklaşık 30 m 

yüksekliğe ve yaklaşık olarak 90 m çapa sahiptir. Mezar odalarının yapımında 

kullanılan ana malzeme taş olmakla birlikte mezar yapılarında, çeşitli dönemlerde 

farklı malzemeler de kullanılmıştır. Bu malzemeler içerisinde; mermer, kireç taşı, 

kum taşı, şist ve andezit cinsi taşlarların yanı sıra ahşap ve metal malzeme de 

sayılabilir. Büyük toprak yığınlarının basıncına dayanıklı yapılması zorunlu olan 

mezar odalarının dayanıklılıklarını arttırmak amacıyla, bloklar arasında metal 

birleştiriciler -kenetler- kullanılmıştır. Tümülüs mimarisi, ilk örneklerinden itibaren 

çeşitli dönemlerde birçok değişime uğramıştır. Erken evrede, Frig tümülüslerinde 

olduğu gibi tek mekân tercih edilirken, sonraki dönemlerde yan yana birkaç mekân 

ile sundurma, dromos, krepis gibi yapısal elamanlar kullanılmaya başlanmıştır102. 

İ.Ö. geç 7.- İ.Ö. 6. yüzyılların başında, Bintepeler ve Alanıdır bölgesinde tek 

ya da üç odadan oluşan mezar odaları görülürken, paralel dönemde Bintepeler 

bölgesinde sundurma ve mezar odasından oluşan mezar tipi uygulanmıştır. Bu iki 

tipe ek olarak, Lidya Krallık Dönemi'nden Greko-Pers ara evresine ait dromos, 

sundurma ve mezar odasından oluşan plan tipinin uygulandığı görülür. Bintepeler'de, 

İ.Ö. geç 7.- erken 6. yüzyıla tarihlenen kral sülalesine ait üç büyük tümülüsün üçünde 

de krepis duvarı yapılmıştır. Krepisler, doğudan batıya doğru dizilmiş üç büyük 

tümülüsün güney eteklerinde zamanla akmaya daha uygun olan bölüme yapılmıştır. 

İ.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısında Yukarı Gediz Vadisi'ndeki krepisler, üç büyük 

tümülüsün güçlü ve düzgün krepis yapısına sahip değildir. Bölgedeki krepisler, iki 

kademeli bir krepis ve bunları dik kesen duvarlardan tek sıra dere taşlarından basit 

bir duvar nitelinde yapılmıştır. Buluntular arasında, metal aksama sahip ahşap yatak 

                                                
102 Öztekin 2006 
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ile sanduka ve klinelere ait bir takım kalıntılar ele geçmiştir. Özellikle İ.Ö. geç 7. 

yüzyıl ile erken 6. yüzyılda bireyler metal akşamlı ahşap veya taş sanduka ile 

klinelere yatırılırken, İ.Ö. 6. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ilerleyen dönemlerde 

kline yapım tekniklerinin geliştiği ve kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. 

Gömü tarzı olarak inhumasyon uygulanmış, ölen bireyler, dorsal pozisyonda 

yatırılmıştır. Ancak eldeki veriler ölü gömme ritüeliyle ilgili yorum yapmak için 

oldukça yetersizdir. Tarihleyici orijinal buluntunun az sayıda ele geçmesinden 

dolayı, mimari plan şemaları ve teknik özellikler tarihleyici ana verileri 

oluşturmaktadır103. 

4.2.3. Greko-Pers Dönemi Tümülüs Geleneği 

Tümülüslerin bölgesel dağılımına baktığımızda, ağarlıklı olarak Ege Bölgesi 

olmak üzere, Ege'nin Batı Anadolu kıyı bölümü, İç Batı Anadolu bölümü; İç 

Anadolu Bölgesi'nde, Eskişehir ve çevresi; Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Marmara'da 

Trakya ve çevresi ile Güney Marmara'da Bursa ve çevresi ön plana çıkmaktadır104. 

Greko-Pers tümülüs mezar kompleksleri genel olarak, Gediz (Hermos) havzası 

içerisinde doğal yükseltiler üzerine kurulmuştur. Havza içerisindeki tümülüslerin en 

yoğun olarak görüldükleri bölge Sardes'in yaklaşık 10 km kadar kuzeyinde, Marmara 

Gölü'nün güneyinde yer alan Bintepeler bölgesidir. Tümülüsler Marmara Gölü 

çevresinin yanı sıra; Sardes'in batısında Turgutlu ilçesi Musacalı köyü çevresinde, 

yine Sardes'in kuzeybatısında yer alan Saruhanlı ilçesinin Alibeyli kasabası 

mevkiinde, Akhisar ve Kırkağaç arasındaki bölgede, Salihli'nin merkezinde ve 

doğusunda, Uşak ilinin Güre ilçesindeki Beylerhanı köyü ile Güre arasındaki 

bölgede, yine Uşak Sivaslı ilçesinin Selçikler köyü mevkiinde, ayrıca Denizli ili 

merkez ilçesi Kurtluca köyü ve Sarayköy mevkiinde ile Çanakkale ili Gümüşçay 

beldesi çevresinde; Eskişehir ilinin Sancakaya ilçesinde; Trakya Bölgesi içerisinde 

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde gruplar halinde yoğunluk kazandıkları 

görülür. Mezar konumlarına baktığımızda, genel olarak belirli bir yön birliği 
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bulunmamaktadır. Genel olarak çevreye hakim doğal yükseltiler üzerine, kuzey-

güney, doğu-batı ve kuzeydoğu-güneybatı ekseninde yerleştirilen mezarlar, coğrafi 

konum ve topoğrafik yapı baz alınarak yönleri belirlenmiştir. Mezar odalarının giriş 

yönlerine baktığımızda yine yön birliğinin olmadığı görülmektedir. Çeşitli yönlere 

açılan mezar odaları yönlerinde asıl kıstas, oda girişinin geniş düzlükler ile vadilere 

veya yollara karşı açılmasıdır. Tümülüs boyutlarında herhangi bir değişim 

gözlenmez. Genel olarak; 4-5 m ile 30 m yüksekliğe, 25-80 m çapa sahip tümülüsler, 

Frig ve Lidya Dönemi tümülüslerine oranla tümülüs yığma boyutlarının giderek 

küçüldüğü görülmektedir. Greko-Pers Tümülüs mezar yapılarında ana malzeme 

taştır. Tümülüslerde kullanılan malzemeler içerisinde; mermer, kireç taşı, kum taşı, 

küfeki taşı, şist ve andezit cinsi taşlarların yanı sıra ahşap, metal ve pişmiş toprak 

malzeme sayılabilir. Greko-Pers tümülüsleri; krepis, dromos, sundurma, mezar odası 

ve üst yapı gibi yapısal unsurlar açısından en çok gelişim ve değişim gösteren 

dönemdir. Dönem içerisindeki krepisler, Lidya Dönemi'nde görülen güçlü ve düzgün 

krepis yapılarına sahip değildir. Krepislerin yapımında gösterilen özenin azalması 

yanında, planı da topoğrafik konuma göre parçalar halinde kesici bloklar halini 

almıştır. Bu duruma gerekçe olarak, tümülüs yığmalarının küçülmesi ve tümülüs 

yığmasından çok, mezar odalarına önemin artması gösterilebilir105. 

Dromoslar erken dönemlerde yapım tekniği ve malzeme bakımından mezar 

odaları ve sundurmadan tamamen farklı olarak kaba bir işçilikle yapılmıştır. Genel 

olarak mezar yapısı ile herhangi bir fiziki bağ oluşturmadan yapılan dromoslarda, 

çamur harçla örülmüş moloz taş duvar ya da kuru duvar örme teknikleri 

kullanılmıştır. Dromoslarda, nadir de olsa kabaca işlenmiş blokların kullanıldıkları 

görülür. Dromos tabanlarında ise; doğal sert zemin, kabaca düzeltilmiş ana kaya 

zemin, sıkıştırılmış toprak zemin, kireç taşı yongalarının sıkıştırılmasıyla oluşan sert 

zemin ve sundurmanın önünde büyük kireç taşı bloklarının döşenmesiyle oluşturulan 

zeminlerin kullanılmıştır. İ.Ö. 6. yüzyılın sonlarına doğru, dromosların daha özenli 

yapılmaya başlandığı ve yapı malzemesinin değiştiği görülmektedir. İ.Ö. 5-4. 

yüzyılda ise dromos, mezar komplekslerinin en önemli yapısal unsurlarından biri 

konumundadır. Merkezi Lidya'da İ.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısında mezar odasıyla 
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birlikte yalnız kullanıldıkları görülen sundurmaların, İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısıyla 

birlikte dromoslarla kullanıldıkları ve İ.Ö. 6. yüzyılın son çeyreğinde dromos, 

sundurma ve mezar odasından oluşan plan tipinin yaygınlık kazandığı görülmektedir. 

İ.Ö. 5. yüzyılda ise sundurma; dromos, sundurma, ön oda ve asıl mezar odasıyla 

birlikte kullanılmıştır. İ.Ö. 4-3. yüzyılda ise sundurmalar yerini ön oda ya da 

dromoslara bırakmıştır. İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Merkezi Lidya'da 

karşımıza çıkan ön odalar, genellikle dromos, ön oda ve asıl mezar odası plan 

şemasıyla yapılmıştır. İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci yansında zeminde sıkıştırılmış toprak 

kullanılırken, İ.Ö. 5. yüzyıl içerisinde kireçtaşı yongalarından oluşan sert zemin ve 

aynı yüzyıl içerisinde bloklar döşenmiştir. Oda duvarlarında, İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci 

yarısında, alttan kabaca işlenmiş dikdörtgen taşlar, üstte toplama taşlardan çamur 

harçla örülmüş duvarlara sahiptir. İ.Ö. 5. yüzyıla gelindiğinde ise kabaca işlenmiş 

kireç taşı bloklar ve mermer blokların kullanıldıkları görülmektedir. Merkezi 

Lidya'da, İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci yansına ait mezar odaları, sundurma ve kısa 

dromosla birlikte kullanıldıkları görülmektedir. Bu dönemde, mezar mimarisinde ve 

duvar işleme tekniklerinde büyük değişimlerin olduğu göze çarpmaktadır. Dönemin 

mezar odalarında ilk kez anatyhrosis kontak bandı ve klineler kullanılmaya 

başlanmış, duvarların iç yüzeylerinin çok iyi perdahlanarak boyayla bezenmiş frizler 

yapılmıştır. İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısında dörtgen formda tek odadan oluşan mezar 

odaları, İ.Ö. 5. yüzyılın ilk çeyreğinde tekli odaların yanı sıra, İkiztepe Tümülüsü 

mezar odasında görüldüğü üzere, ortadaki duvarı ortak yan yana iki mezar odasından 

oluşan kompleks yapılara dönüşmüştür. İ.Ö. 4. yüzyıla gelindiğinde Trakya 

Bölgesi'nde mezar odaları dairesel formda yapılmaya başlamıştır106. 

Mezar odalarında, İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısında düz tavan örtü sistemleri 

yaygın olarak kullanılırken, İ.Ö. 6. yüzyılın sonlarına doğru kaba üçgen kesitli üst 

yapılar görülmeye başlamıştır. İ.Ö. erken 5. yüzyıldan itibaren semerdam tipi üst 

yapılar görülmektedir. İ.Ö. 4. yüzyıla geldiğimizde tümülüs mezar odalarında 

konsantrik çokgenlerden oluşan sahte pramidal üst yapılarının kullanılmaya başladığı 

görülür. İ.Ö. 4. yüzyılda uygulanmaya başlayan bir başka üst yapı sistemi, sahte 

kubbelerdir. İ.Ö. 4-3. yüzyılda ise gerçek tonozlu üst yapılar kullanılmaya başlar. 
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Mezar komplekslerinde; kireç taşı, kum taşı ve mermerden yapılan kapılar; mezar 

yapılarında, tıkaç tipi, çift ve tek kanatlı ve sahte (sembolik) olmak üzere çeşitli 

tiplerde kapılar kullanılmıştır. İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısı içerisinde merkezi Lidya 

ve yakın çevresinde, dromos, sundurma ve mezar odasından oluşan plan tipiyle 

birlikte düz dam ile semerdam üst yapılar kullanılırken; Lidya, İonya ve Karya 

Bölgesi'nde dromos ve mezar odasından oluşan planlarda semerdam ve sahte beşik 

tonozlu üst yapılar kullanılmıştır. Ayrıca yine aynı dönem içerisinde Kütahya ili 

Aslanapa civarında lahit mezarın kullanıldığı görülür. Tümülüs yapıları İ.Ö. geç 6. 

yüzyıl ile 5. yüzyıl içerisinde, Lidya ve yakın çevresi, Çanakkale, Gümüşçay ve 

Denizli merkezde, dromos, ön oda ve asıl mezar odasından oluşan planı kullanmıştır. 

Söz konusu plan tipinde semerdam ve sahte piramidal üst yapılar kullanılmaya 

devam eder. Aynı dönem içerisinde Lidya merkez ile Yukarı Gediz havzasında 

dromos, sundurma, ön oda ve asıl mezar odasından oluşan plan görülmektedir. Yine 

Çanakkale Gümüşçay civarında lahit mezar kullanılmıştır. İ.Ö. 4.-3. yüzyıla 

geldiğimizde Bursa, Eskişehir ve Trakya Bölgesi'nde dromos ve mezar odası planı ile 

sahte pramidal ve sahte kubbeli üst yapılar birlikte kullanılmıştır. Yine aynı dönem 

içerisinde Trakya Bölgesi'nde ön oda ve asıl mezar odasından oluşan plan şeması 

içerisinde sahte kubbelerle birlikte gerçek tonozlu üst yapıların kullanıldığı 

görülmektedir. Buluntular arasında; madeni, pişmiş toprak, ahşap, cam, fildişi ve 

kemik malzemeden oluşan figürin, sikke, disk, kandil, ağırşak gibi malzemenin yanı 

sıra çok sayıda farklı objeler bulunur. Altın, gümüş, bronz, cam ve pişmiş toprak 

malzemeyle yapılan kaplar arasında lydion, oinochoe, alabastron, amphoriskos, 

amphora, lekythos tipi kaplar bulunmaktadır107. 

Kişisel eşyaları içeren buluntular arasında; gerdanlık, küpe, zincir, düğme, 

kolye, yüzük, bilezik, lobris, boncuk, bıçak, miğfer, saç tokası, iğne, ayna ve kutu 

gibi eserler sayılabilir. Tümülüslerde uygulanan gömü tarzlarına baktığımızda 

mezarların tamamına yakınında inhumasyon uygulanmıştır. Çok az sayıda 

kremasyon görülürken, birkaç mezarda ise gömü tarzı tespit edilememiştir. 

İnhumasyon uygulanan mezarların tamamında bireyler dorsal pozisyonda 

yatırılmıştır. Doğu-batı ve kuzey-güney yönünde yatırılan bireylerin baş taraflarının 
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koyulduğu yön konusunda bir birlik yoktur. Yatırılış yönleri dikkate alındığında 

kesin bir yargıya varmak için veriler yetersizdir. İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısında 

Lidya bölgesinde bireyler klinelere gömülürken, aynı dönem içerisinde Kütahya-

Aslanapa bölgesinde lahit mezarlar kullanılmaya başlamıştır. İ.Ö. 5. yüzyılın erken 

dönemlerinde Çanakkale-Gümüşçay bölgesinde lahit mezarlar kullanılmaya devam 

etmekle birlikte özellikle Lidya Bölgesi klinelerin daha komplike yapıldıkları, İ.Ö. 4. 

yüzyıla gelindiğinde ise, klineler mobilya formunda işlenmeye başlandıkları 

görülmektedir108. 

4.2.4. Helenistik Dönem Tümülüs Geleneği 

Tümülüslerin bölgesel dağılımına baktığımızda, Marmara Bölgesi'nin kuzey 

Marmara bölümü, Karadeniz'in Orta Karadeniz bölümü, İç Anadolu Bölgesi ile 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı bölümünde yoğunlaştıkları görülmektedir. 

Coğrafi bölgeler içerisinde; Batı Anadolu'da Kocaeli bölgesi, Orta Anadolu'da 

Ankara, Çorum ve Nevşehir bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman bölgesi 

Helenistik Döneme ait tümülüslerin yoğunluk kazandıkları başlıca bölgeler arasında 

sayılabilir109. 

Topoğrafik konumları genel olarak nehir havzası içerisinde, dağ üzerinde ve 

yollar ile bölgeye hakim bir konumda yapılmıştır. Tümülüs yığmaları 2/3-50 m 

yüksekliğe sahip iken, 15-150 m arasında değişen çaplan bulunmaktadır. Helenistik 

Dönem’de tümülüs boyutlarında dönemsel değişimden çok, bölgesel farklılıklar 

görülür. Adıyaman bölgesi dışındaki tüm Anadolu'da, tümülüs boyutlarında bir orantı 

bulunmaktayken, Adıyaman bölgesinde 50 m yüksek ile 150 m çapa varan boyutlar, 

Frig ve Lidya dönemlerinde gördüğümüz anıtsallığın tekrar ortaya çıktığını 

göstermesi bakımından önemlidir. Helenistik Döneme ait tümülüs dolgularında 

toprak yığmanın yanında moloz yığma taşlardan oluşan tabakalar kullanılmıştır. İlk 

defa söz konusu dönemle birlikte görülen taş yığma dolgu, özellikle Adıyaman 

bölgesinde Sesönk, Karakuş ve Nemrud Tümülüs yığmalarında kullanılmıştır. 
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Helenistik Dönem'de krepis, dromos, ön oda ve asıl mezar odası gibi yapısal 

unsurlarının yanında, sahte piramidal üst yapı ile gerçek tonozdan oluşan üst yapı 

tipleri kullanılmıştır. Lidya Krallık Dönemi'nin anıtsal güçlü krepisleri, Greko-Pers 

Dönemi'nde zayıf moloz yığınlarına dönüşürken, Helenistik Döneme ait birçok 

tümülüste ya hiç kullanılmamış, ya da az sayıdaki örneklerinde oldukça özensiz 

yapılmıştır. Dromoslar genel olarak, ön oda ve asıl mezar odasına göre daha özensiz 

yapıldıkları görülmektedir. Genellikle moloz veya işlenmemiş yerli taşlardan yapılan 

dromoslar, ya yığma duvar olarak ya da toprak harç kullanılarak basit şekilde 

örülmüştür. Dromos zeminlerine genelde herhangi bir işlem yapılmazken, bir kısım 

tümülüste sıkıştırılmış çakıl taşlarından bir zeminin kullanıldığı görülür. Dromoslann 

üst yapılan, ya düz dam ya da tonozlu üst yapılarla kapatılmıştır. Ön odalar mezar 

odalarıyla aynı form ve özellikte yapılmaktadır. Ön odalar, yumuşak kireç taşı veya 

por taşından düzgün bloklarla inşa olurken, bazı odalarda pembe andezit blokların 

kullanıldıkları görülür. Ön odaların üst yapılarında ise, sahte piramidal üst yapının 

yanı sıra gerçek tonozlu üst yapılar kullanılmıştır110. 

Helenistik Dönem’in erken evrelerinde dikdörtgen şekilde yapılan mezar 

odaları, İ.Ö. 2.-1. yüzyılda kare şeklini almaya başlamıştır. Mezar odaları, ya tek 

mekândan ya da yan yana iki mekândan oluşmaktadır. Helenistik Dönem'in her 

evresinde gerçek tonozlu üst yapılar yaygın olarak kullanılırken, konsantrik 

çokgenlerden oluşan sahte piramidal üst yapılar daha dar bir dönemde kullanılmıştır. 

Helenistik Dönem'in erken evreleri olan, İ.Ö. geç 4. yüzyıl içerisi ile daha geç 

bir dönem olan İ.Ö. 2. ve 1. yüzyıl içerisinde; dromos ve asıl mezar odası plan tipinin 

yanı sıra, dromos, ön oda ve asıl mezar odasından oluşan plan tipi kullanılmıştır. 

Dromos ve asıl mezar odasından oluşan planda gerçek tonozlu bir üst yapı 

uygulanırken, dromos, ön oda ve asıl mezar odasında oluşan planda sahte piramidalli 

üst yapı kullanılmıştır. Mezar eşyaları arasında pişmiş toprak, madeni, cam ve kemik 

malzemeden yapılan kaplar, kandiller, yağdanlıklar, sikke ve çeşitli malzemeden 

objeler sayılabilir. Genelde süs eşyaları olarak bulunan kişisel eşyalar arasında; altın 

ve bronz malzemeden, yüzük, yüzük taşı, diadem, kemer tokası, ayna ve anahtar 

bulunmaktadır. Mevcut kalıntıların çoğunlukla inhumasyon mezar içeren iskelet 
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gömülerle sağlanmıştır. Buluntular genel olarak değerlendirildiğinde, malzemenin 

oldukça az olduğu görülmektedir. Helenistik Dönem tümülüslerinin gerek mimari, 

gerekse buluntular açısından oldukça zayıf olması nedeniyle bu geleneğin önemini 

yitirmeye başladığı söylenebilir. Dönem içerisinde ölen bireyler; mezar odalarında 

kline üzerine yatırılırken, pişmiş toprak sanduka veya lahite de yatırıldıkları görülür. 

Lidya Dönemi'nde kullanılmaya başlayan ve Greko-Pers Dönemi'nde yaygınlaşan 

klineler, Helenistik Dönem’de büyük gelişim göstermiştir. Helenistik Dönem 

içerisinde İ.Ö. 4. yüzyılın sonu ile Geç Helenistik Döneme kadar Kocaeli bölgesi'nde 

görülen klineler; mezar odalarından bağımsız olarak kalker malzemeden yapılmıştır. 

Karşılıklı olarak çift koyulan klinelerin, baş tarafına adak koymaya yarayan bir levha 

yerleştirilmiştir. Klinelere, özellikle Geç Helenistik Dönem'de, dışa bakan yan 

kenarları işlenerek mobilya formu verildiği de görülür111.  

İ.Ö. I. binin ortalarında, Küçük Asya’ya, adalara ve Trakya’nın Ege kesimine 

doğru olan Yunan yayılımı, zamanla bu topraklardaki eski toplulukların kültürel 

hatıralarını silmiştir. Bu insanlara Yunan politika modelleri, ekonomileri ve kültürü 

aşılanmıştır. İ.Ö. 4. yüzyıldan sonra, politik ve ekonomik değişikliklerin sonucu 

olarak ve büyük olasılıkla kültürel çevrenin de değiştirilmesi, Hellenize edilmesi ile 

birlikte toplumların manevi ve materyal kültürü önemli değişikliklere uğramıştır. İ.Ö. 

3. yüzyıldan sonra, zengin mezarlara sahip büyük tümülüsler çok azalmış ve hatta 

yerini tüm nekropolü oluşturan küçük tepelere bırakmaya başlamıştır. Zaman içinde 

mezar tümülüsleri, kültürel anlamları ile birlikte, orjinal önem ve anlamlarının bir 

kısmını da kaybetmişlerdir112.  

Bu durum Roma İmparatorluğu döneminde değişikliğe uğramıştır. Roma 

Döneminde tümülüs boyutlarının tekrar eski görkemine kavuştuğu görülmekle 

birlikte tümülüslerin içinde bulunan mezar yapıları, Klasik ve Hellenistik 

dönemdekilerle kıyaslanmayacak derecede azalmıştır. Mezar tiplerinde daha çok 

basit mezar çukurlarının, kiremitli mezarların, lahitlerin ve taş örgülü küçük boyutlu 

mezar yapılarının kullanıldığı görülmektedir. 

                                                
111 Öztekin 2006 
112 Rousseva 2000: 72. 
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5. BÖLÜM: GARİPLER TÜMÜLÜSÜ  

5.1. Konumu ve Tümülüsün Bulunuşu-Kazısı 

Garipler Tümülüsü konum olarak, Kayseri il merkezinde, Gültepe Parkı ile 

Seyyid Burhaneddin Türbesi ve Mezarlığı yakınında, Beştepeler tümülüslerinin 

yaklaşık 2 km güneyinde yer almaktadır.(Res. 3) 

Anıtsal bir mezar olan ve açıldığı tarihe kadar da toprak dolgu tabakası mezar 

olarak kullanılan tümülüsün keşfiyle ilgili bilgileri Mehmet ESKİOĞLU Türk 

Arkeoloji Dergisinin XXVIII. sayısında şu şekilde aktarmaktadır: 

“…Kayseri il merkezinde, Seyyid Burhaneddin Türbesi ile Gültepe Parkı'nın 

hemen yakınında, bir zamanlar Garipler Mezarlığı Tepesi vardı. Üzerinde düzensiz 

bir şekilde duran kitabesiz mezar taşları ile bu tepe, zemine göre en geniş yerlerinde 

45x80 m ebadında ve 5 m yükseklikte olup, kuzey-güney doğrultusunda 

uzanmaktaydı. 

Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar bir mezarlık olarak kullanılan bu tepeye garip 

(kimsesiz) ölüler gömülürmüş. Tepeye adı bu özelliğinden dolayı verilmiş olmalıdır. 

Hafriyat sırasında tepenin güneydoğu bölümündeki toprak yığını kaldırılırken, 13. ve 

14. yüzyıllara ait taş lahit ve mezar taşı parçaları açığa çıkarılmıştır. Bir parçası 

noksan olan, dikdörtgen prizmal lahdin yüzünde çiçekli kûfî hat ile Ayet'l Kürsî'den 

bir parça yazılıdır. Kitabesinden üç satırlık bölümü kalan bir mezar taşından ise 

ölenin bir kadın olduğu anlaşılabilmektedir. Kitabeli taşlar şimdi Kayseri Müzesi'nin 

İslâmî taş kitabeler deposunda korunmaktadır. Bu örnekler, Tepenin Osmanlı 

Döneminden önce de mezarlık olarak kullanıldığına işaret etmektedir. 

Bu mezarlık ile çevresinde yer alan marul tarlaları, Gültepe Parkı, Arkeoloji 

Müzesi, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı, eski Namazgâh ve Tekel Deposu (eski 

Hastane Binası) bölümlerini içine alan bu yöre, uygun boşlukları ile şehir 

merkezinde büyük bir kültür parkı oluşturmaya elverişli, belki de tek alan idi. Ne var 

ki, 1971 yılı sonbaharında, mezarlık tepesi ve tarlaların bulunduğu alan, binalar 

yapılmak üzere parsellendi ve Kayseri Belediyece bu amaçla tesviyeye tabi tutuldu. 

Gültepe Parkı ve Garipler Mezarlığı, yığma toprakla meydana getirilmiş yapay 

tepelerdir. Dış görünüşleriyle Klâsik Çağ'da yapılmış birer tümülüs oldukları 

tarafımızdan tahmin ediliyordu. O tarihlerde Kayseri Müzesi yetkilisi olarak, Valilik 
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Makamı ve Belediye Başkanlığı ile yapılan temaslar sonucu, tesviye işinin müze 

uzmanları kontrolünde devam ettirilmesi sağlanmıştır. 

Nitekim toprak hafriyatı sırasında, tepenin güneydoğu bölümünde, taş mezar 

odasının tonoz örtüsünün görüldüğü andan itibaren bu bölümdeki çalışmalar, 

kurtarma kazısı tarzında müze uzmanlarınca yürütülerek mezar odası tamamen açığa 

çıkarılmıştır…”113.(Res. 4) 

Kayseri Arkeoloji Müzesi Klasik Eserler Salonunda sergilenen Herakles Lahdi 

gibi önemli bir eserin tümülüs yakınlarında bulunması, tümülüs çevresinin 

günümüzde de mezarlık olarak kullanılması, Seyyid Burhaneddin gibi önemli bir 

İslâm âliminin mezarının (türbesinin) burada oluşu, mezar yazıtlarından anlaşıldığı 

üzere Osmanlı Döneminde Seyyid Burhaneddin Mezarlığına defnedilen önemli 

şahsiyetler, bu alanın hem Antik Çağda da hem de sonrasında önemli kişilerin 

gömüldüğü kutsal bir alan olduğunu göstermektedir.  

5.2. Mimari  

Garipler Tümülüsü mezar odasının yuvarlak tonoz örtülü üst kısmı, yaklaşık 5 

m yükseklikteki Garipler Mezarlığı Tepesinin (toprak yığınının) tepe noktasından 2,5 

m kadar aşağıda görülmeye başlamıştır. Dolgu toprağı temizlendikten sonra toprak 

üstüne (yer üstüne) inşa edilmiş taş mezar odası sağlam olarak açığa 

çıkarılmıştır.(Çiz. 1,2; Res. 5,6)  

Gerek mezar odası, gerekse içinde bulunan mezar armağanları in-situ olarak 

bulunmuştur.(Res. 7) Ancak zamanla meydana gelen sıva dökülmeleri, iskeleti ve 

bazı mezar eşyalarının üzerini örtmüş, bazılarını da yerinden oynatmıştır. Ayrıca, 

toprak hafriyatının belediye elemanlarınca araçlarla yapıldığı aşamada, tonoz örtünün 

batı köşesinde, kepçenin ilk takılması ile sökülen bir taştan dolayı mezar içine akan 

bir miktar toprak, iskeletin ayak tarafını ve o köşeye yakın konulan mezar eşyalarının 

üzerini kapatmıştır. Bu toprak ile eskiden meydana gelmiş sıva döküntüleri 

temizlenerek eserler ve iskelet açığa çıkarılmıştır114. 

Mezar odasının batısında kalan bir kısa (girişin karşısında) ve bir uzun duvara 

(girişin solunda) dayanan 10 cm kalınlığında ve 70 cm eninde, (L) şeklinde bir ahşap 

                                                
113 Eskioğlu 1989: 189-224.; Mellink 1973: 191.; Lloyd 1972: 48.  
114 Eskioğlu 1989: 189-224. 
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kline yapılarak ceset bu klinenin üzerine, uzun duvar yanındaki bölümüne, başı kapı 

tarafına gelecek şekilde yatırılmıştır. Klinenin köşelerine, ağaç kalasların birbirine 

tutturulması için (L) biçiminde yassı demirler çakılmıştır. Mezardaki tüm demir 

malzeme, aşırı rutubetten tamamen okside olmuş, ahşap kline ve ahşap eserler 

çürüdüğünden korunamaz hale gelmiştir115. 

Geçen uzun zamanın ve rutubetin etkisi ile iskelet tamamen çürümüş,  

kemikleri ele alındığında ufalanır hale gelmiş ve incelemeye alınamamıştır. Buna 

rağmen iskeletin fırça ile dikkatle temizlenmesinden sonra omurga ve uzun kemikler 

seçilebilir hale getirilerek ölçülmüş ve boyunun 1,60 m olduğu tespit edilmiştir. Sıva 

düşmeleri ile ezilen kafatası, üzerindeki döküntüden arındırıldığında, alt çenedeki 

tüm dişlerin sağlam ve düzgün olduğu görülmüştür. İskeletin sağlam diş yapısı, 

kemiklerin inceliği ölenin genç bir bayan olduğuna işaret etmektedir116. 

Dikdörtgen kesitli ve beşik tonoz ile örtülü mezar odası kuzeybatı-güneydoğu 

yönünde olup dar kenarda duvar ortasındaki kapı güneydoğuya bakmaktadır. Mezar 

odası kareye yakın dikdörtgen formunda olup mezarın uzunluğu 3,50 m, genişliği 

2,50 m, yüksekliği 2,40 m’dir. Mezar odası içten içe 1,65x2,24 m uzunlukta 2,15 m 

yüksekliktedir. Duvarlar üç sıra halinde rektogonal örülmüş kesme taşlardan 

oluşmakta olup duvar yüksekliği 1,30 m’dir. Yastık taşlarından başlayıp kilit taşına 

kadar tonuz örtünün yüksekliği 85 cm’dir. Kapıyı örten 75x122 cm ebadındaki tek 

parça kapak taşının kapı giriş boşluğuna geçmesini sağlamak üzere, kapı tarafındaki 

yüzünün kenar köşeleri yuvalı yapılmıştır.(Res. 5) Kapı taşı kireç-harç ile 

tutturulduktan sonra, açılmaması için dışarıdan iri blok taşlarla desteklenmiştir.(Res. 

6) Odanın içi ve cephe duvarı sıvalıdır. Sıva üzerinde boya izine rastlanmamıştır117. 

Mezar odasının yapımında civardaki ocaklardan kesilen andezit cinsi taş 

kullanılmıştır. Taşların mezar odası içindeki ve cephede görülen yüzleri düzgün, 

dışarıda kalan yüzleri kabaca işlenmiştir. Taşların bağlantı yerlerinde kireç-harç 

kullanılmıştır. Odanın tabanı da taş ile kaplanmıştır. Ancak bu taşlar özenle seçilerek 

işlenmemiş, artıklardan işlenen taşlar veya sal taşları kullanılmıştır118.  

                                                
115 Eskioğlu 1989: 189-224. 
116 Eskioğlu 1989: 189-224. 
117 Eskioğlu 1989: 189-224. 
118 Eskioğlu 1989: 189-224. 
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Garipler Tümülüsü mezar odasının çevresine, cephe kısmı hariç, toprak 

yığınının kaymasını önlemek için bir sıra iri blok taşlardan bir çevre duvarı 

örülmüştür. Mezar odası ile çevre duvarı arasındaki boşluk moloz taşları ve iri 

çaytaşları ile karışık kumla doldurulmuştur. Söz konusu duvarın mezar odasının 

cephe kısmını açıkta bırakacak şekilde çevrelemesi, bazı yayınlarda Etrüsk tümülüs 

mezarlarında olduğu gibi “…tümülüsün ön yüzünün dışarıdan algılanabilecek bir 

biçimde yapıldığını göstermektedir…” şeklinde yorumlansa da mezar odasının 

girişini kapatan kapağın iri işlenmemiş poligonal taş bloklarla desteklenmesi ve 

tümülüsün tamamen toprakla kapatılması bunun mümkün olmadığının kanıtıdır.  

Kültür Bakanlığı'nın izni ile mezar odasının Kayseri Arkeoloji Müzesi'nin 

bahçesine nakli uygun görülmüş, numaralanan taşlar sökülerek nakledilmiştir. Ancak 

10 yıl kadar sonra burada tekrar inşa edilebilmiştir.(Res. 8,9,10,11,12) 

Mezar odasının duvar işçiliğinde kireç harcın kullanılması, mezar odasında 

yastık taşları ve kilit taşı kullanılarak yapılan tonoz tekniğinin uygulanması Roma 

Döneminde yapıldığının göstergesidir. Yunan mimarlığı denilince nasıl akla ilk gelen 

özellikler dikme ve lento ise Roma mimarlığı için kemer, tonoz ve kubbe aynı öneme 

sahiptir. Mimarlık tarihinde gerçekleştirilen uygulamalarda tonozun en basitinden en 

komplike olanına kadar çok çeşitli tipleri vardır. Ancak bunlardan en önemlisi beşik 

tonoz ya da basit tonoz diye bilenen formudur. 

Beşik tonoz ya da basit tonoz, kimi yerde de tünel tonoz diye bilinen uygulama 

en kolay ve en dayanıklı tonoz formudur. Burada devam eden kemerler bütünüyle 

tonoz elde edilir ve kemer ağırlığı yan duvarlara bindirilmek suretiyle dağıtılır; 

böylece son derece fazla olan üst örtü yükü hafifletilip, üst örtünün direnci artırılmış 

olur119. 

Garipler Tümülüsü’nde mezar odasında niş yer almaz. Kazı, satın alma veya 

başka yollarda Kayseri Arkeoloji Müzesi’ne kazandırılan kandiller mevcut olsa da; 

hemen hemen her mezarda bulunan kandiller Garipler Tümülüsü’nde ele 

geçmemiştir. Başka bir farklılık ise tümülüslerde genellikle taş klineler veya lahitler 

kullanılırken Garipler Tümülüsü’nde ahşap klinenin varlığıdır120. 

                                                
119 Schmidt 1905: 254. 
120 Eskioğlu 1989: 189-224. 
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Kayseri ve çevresinde mimari açıdan Garipler Tümülüsü’ne benzer mezarlar 

bulunmaktadır. Erciyes Dağı'nın kuzeyinde, Eskişehir adıyla bilinen antik 

Mazaka'nın Beştepeler mevkiinde bulunan tümülüslerin doğudan itibaren ilki 

(Beştepeler I) 1940 yılında, buradaki kolordu tarafından bölgede askeri maksatlarla 

yaptırılan istimlâk ve tesviye çalışmaları sırasında tesadüfen açığa çıkarılmıştır. 

Tesviye edilen yığma tepenin büyüklüğü hakkında tam ölçüler vermek bugün için 

mümkün değildir. Müze arşivindeki yazı ve tutanaklar da bu konuda yeterli bilgi 

vermemektedir. Mezarın bugünkü şehri iyi gören eski yerinde sonradan Belediyece 

su deposu inşa edilmiştir. Fakat taş mezar odası sağlam olarak korunabilmiştir. Açığa 

çıkarıldığı günlerde, mezar odasını yeniden araştırmak ve sağlama almak amacıyla, 

Maarif Vekilliği Abideleri Koruma Heyeti Azası Abdullah ALTAR Kayseri'ye 

gönderilmiştir. Kayseri Valiliği'nin de yardımlarıyla, Abdullah ALTAR’ın 

kontrolünde mezar yeniden araştırılmış ve taşları numaralanmak suretiyle sökülerek 

şehir içinde, Halk Kütüphanesinin bulunduğu yere nakledilmiştir. 1969 yılında, 

kütüphane bahçesinin düzenlenmesi sırasında mezar odası bu defa müze görevlisi 

Mehmet ESKİOĞLU tarafından aynı tarzda sökülerek Arkeoloji Müzesi bahçesine 

nakledilmiştir121.(Res. 13,14)  

Beştepeler I Tümülüsü’nün mezar odasının yapımında, bölgede çok bulunan 

gri renkli andezit taşlar kullanılmıştır. Giriş kapısının iki yanındaki iri taşlar kırmızı 

andezitten işlenmiştir. Dikdörtgen planlı mezar odası yuvarlak tonoz ile örtülüdür. 

Kesme iri taşlar iç yüzde düzgün olarak işlenmiş, taşların dış tarfta kalan kısımları 

kaba bırakılmıştır. Kapının bulunduğu cephedeki taşlar dış yüzde de düzgün 

işlenmiştir. Kapının lento taşı ve alınlıkta, kemerin hemen altına konan taş tek parça 

olarak işlenmiştir. Garipler Tümülüsü mezar odasında olduğu gibi bir çevre duvarı ve 

oda tabanında taş döşeme veya kline var mıydı bilemiyoruz. Ayrıca, kapıyı örten bir 

kapak taşı da olmalıydı. Abdullah ALTAR'ın notları bulunabilirse belki bu hususları 

aydınlatmak mümkün olabilecektir. 

Beştepeler mevkiindeki yapay tepelerin tamamı tümülüs tipi mezarlardır. 

Bunlardan Beştepeler II adı verilen diğer bir tümülüs 1960 yılında müze uzmanının 

                                                
121 Tümülüs ilk kez 1940 yılında Erciyes Dergisi’nin  16. sayısında yayınlanmıştır.  Ancak derginin bu 

sayısına ulaşma imkanımız olmamıştır. 
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kontrolünde yapılan bir define kazısı sırasında açığa çıkarılmıştır. Moloz taş ağırlıklı 

yığma toprakla gizlenen mezar odası, pembe-kırmızı andezit taşlarla inşa edilmiştir. 

Burada da mezar odası dikdörtgen planlı olup yuvarlak tonoz ile örtülüdür. Bugün 

moloz yığını içinde sadece tonoz örtünün dar yanlarda bir bölümü görülmektedir. 

1960 yılında yapılan acele araştırmada, mezar odasında bir prinç lahit ve lahit içinde 

bir altın sikke ele geçtiği bilinmektedir. Başka eşya ele geçmemiş olması, mezarın 

yapıldığı devirde, henüz toprakla örtülmeden soyulduğu kanaatini uyandırmaktadır. 

Tonoz taşları arasında değişik kalite ve renkte harç bulunması bu kanıyı 

güçlendirmektedir122. 

Tek bir mezar odasından oluşan diğer bir tümülüs de Beştepeler V 

Tümülüsü’dür. Kayseri ili Melikgazi ilçesi Beştepeler mevkiinde, IV numaralı 

tümülüsün kuzeybatısında yer alır. Kuzeyinden Hacılar'a giden asfalt yol 

geçmektedir. Yaklaşık 10 m yükseklikte, 40 m çapındadır. Ortaya yakın kısmında 

mezar yapısı görülmektedir. Defineciler tarafından tahrip edilmiştir. Mezar odası, 

dikdörtgen planlı, kesme taşlarla yapılmış olup, tek odalı ve yuvarlak tonoz ile 

örtülüdür. Taşlar iç tarafta düzgün işlenmiş, dışarıda kaba bırakılmıştır123. 

Kayseri’de bulunan tek odalı tümülüslerin; dikdörtgen planlı, tonoz örtülü, 

içeride ve cephede düzgün işlenmiş, dışarıda kaba bırakılmış taşlarla inşa edilmiş 

olmaları ve dromoslarının bulunmayışı ile mimari yönden birbirlerinin çok benzeri 

mezar yapılardır. Her birinde ele geçen birer altın sikke tarihlerini yaklaşık olarak 

vermeleri bakımından da büyük önem taşımaktadır. Elimizdeki verilere göre; İ.Ö. 2. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu tür mezar geleneğinin bölgede yaygınlaşmaya 

başladığı görülmektedir. 

Kayseri’de Ön Oda + Asıl Mezar Odası şeklinde plana sahip ve mimari 

olarak Garipler Tümülüsü ile aynı özelliklere sahip tümülüsler de mevcuttur.  

Bunlardan Kızıl Tümülüs; Kayseri ili Felahiye ilçesi Kepiç Köyü sınırları 

içerisinde yer almaktadır. Köyün 2 km güneyinde yer almakta olan tümülüs, köye 

giden karayolunun 8. km’sinde yolun sol tarafında 500 m iç kısımda yer almaktadır. 

13-14 m yüksekliğindedir. Mezar dikdörtgen planlı bir ön oda ve aynı plana sahip 

                                                
122 Eskioğlu 1989: 189-224. 
123 Eskioğlu 1989: 189-224. 
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asıl mezar odasından oluşmaktadır. Doğu-batı uzantılı mezarın giriş kısmı batı 

yöndedir. Ön oda 1,00x1,80 m ölçülerindedir. Asıl mezar odası 2,30x1,60 m ölçüye 

sahip olup, tavan beşik tonozla örtülü ve tabanında düz sal taşı döşelidir.(Res. 15) 

Mezar odasının inşasında kullanılan taşlar iç kısımda düzgün işlenmiş, dış tarafta 

kaba bırakılmıştır. Daha önceden soyulmuş olan mezardan sadece VI. Ariarathes'e 

(İ.Ö. 130-112) ait bir adet gümüş sikke bulunmuştur124.  

Ön Oda + Asıl Mezar Odası şeklindeki plana sahip diğer bir tümülüs 

Avanoğlu Tümülüsü’dür. Kayseri ili Akkışla ilçesi Gömürgen Kasabası ile Gani 

Şeyh Köyü arasında ilçeye 8 km mesafede yer almaktadır. 15 m çapında 7-8 m 

yüksekliğindeki tümülüse doruk noktasına yakın batı kısımdan 4 m derinliğinde 2 m 

çapında tünel açılarak mezar odasına girilmiştir. Mezar tabanının sal taşları da tahrip 

edilmiştir. Mezar doğu-batı yönlü olup, dikdörtgen planlı asıl mezar odası ve aynı 

plana sahip ön oda olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Tonozlu üst yapıya sahip 

mezar 3,60 m uzunlukta 1,20 m genişliktedir. Mezar odasının inşasında kullanılan 

taşlar iç kısımda düzgün işlenmiş, dış tarafta kaba bırakılmıştır125.  

Dromos + Ön Oda + Asıl Mezar Odası şeklindeki plana sahip tümülüslerden 

Alemdar-Kalender Tepe Tümülüsü, Kayseri ili Sarıoğlan ilçesi Ebulhayır köyünün 

yaklaşık 1,5 km kuzeydoğusunda bulunan Kalender (Alemdar Tepesi) mevkiinde yer 

almaktadır. Tümülüsünün çapı yaklaşık 25 m’dir. Kayseri Arkeoloji Müzesi 

Müdürlüğü’nce 2006 yılında kurtarma kazısı yapılmış olup mezar yapısı açığa 

çıkartılmıştır. Mezar yapısına moloz taşlardan yapılmış bir dromosla ulaşılmakta 

olup, mezar dikdörtgen planlı bir adet ön oda ve hemen devamında bir ana odadan 

oluşmaktadır. Bölgede bulunan yonu taşlardan yapılan mezarın iç kısmı düzgün 

işlenmiş, dış kısmı kaba bırakılmıştır. Ön odaya ve asıl odaya kare şeklindeki bir 

kapıyla girilmektedir. Daha önceden soyulmuş olan mezarda herhangi bir buluntu ele 

geçmemiştir126.(Res. 16,17)  

Dromos + Ön Oda + Asıl Mezar Odası şeklindeki plana sahip diğer bir 

tümülüs Tilki Tepesi Tümülüsü’dür. Kayseri ili Kocasinan ilçesi Yuvalı köyü Tilki 

Tepesi mevkiinde yer alır. Tümülüs yaklaşık 25-30 m çapında 10 m yüksekliğinde 

                                                
124 Kayseri 2009: 303.; Biçer ve Elmaağaç 2007 
125 Kayseri 2009: 251.; Biçer ve Elmaağaç 2007 
126 Kayseri 2009: 364.; Biçer ve Elmaağaç 2007 



 58

olup, defineciler tarafından tahrip edilmiştir. Definecilerin yaptığı kaçak kazıda iki 

tahrip çukuruyla, mezar odasının girişi ortaya çıkarılmıştır. Dromoslu mezar tipinde 

düzgün kesme taşlardan inşa edilen yapının ön odasının tabanı ve giriş kapısı tahrip 

edilmiş olup, asıl mezar odası toprakla dolmuştur. Mimari olarak Hellenistik ve 

Roma Dönemi mezar yapılarına benzemektedir, içerisinde herhangi bir taşınır kültür 

varlığına ve kemik parçalarına rastlanamamıştır. Kaçak kazı dışında tümülüsle ilgili 

herhangi bir araştırma veya kazı yapılmamıştır127.(Res. 18,19,20) 

Hemen hemen tüm bölgelerde Garipler Tümülüsü’ne mimari yönden benzeyen 

tümülüsler bulunmaktadır. Kilikia Bölgesi’nde Sedat GİRGİNER tarafından yapılan 

yüzey araştırmalarında Adana ili Tufanbeyli ilçesi Damlalı Köyü'nde açılmış iyi 

korunmuş bir mezar tespit edilmiştir. Bu yapının mezar odasının tonoz örtülü olması, 

cephesi hariç mezar yapısının çevresine yığma toprağın kaymasını önlemek amacıyla 

örülen bir sıra, az düzeltilmiş iri taş bloklar apsidal bir form göstermektedir. Bu ve 

diğer özellikleri ile Garipler Tümülüsü ve Beştepeler I ve II tümülüsleriyle 

benzerdir128. Yine Sedat GİRGİNER tarafından yapılan yüzey araştırmalarında 

Adana ili Aladağ ilçesi Akören’de de bu tip mezar tespit edilmiştir129. Malatya ili 

Darende İlçesi, Yenice kasabası Maşettepe mevkiinde bulunan tümülüsünün yığma 

toprağın kaymasını önlemek için at nalı formunda bir sıra iri taşlardan oluşan çevre 

duvarı örülmüştür. Bu çevre duvarı ile mezar odası arası moloz taş ve çaytaşları ile 

karışık kumla doldurulmuştur130. 

Karia Bölgesi’nde Halikarnassos yakınlarındaki Yokuşbaşı’nda İ.Ö. 4. yüzyıla 

tarihlenen bir mezarın da etrafı iri blok taşlardan oluşan bir çevre duvarıyla çevrilmiş 

ve üzeri tümüslerde olduğu gibi toprakla kapatılmıştır131.  

Keramos’taki Heroon mezar odası dikdörtgen planlı, düzgün blok taşlardan 

örülü, tonozlu bir yapıdır. Garipler Tümülüsü’nden farklı olarak birden fazla gömü 

yapılmış ve mezarın sol duvarında iki, sağ duvarında da bir niş bulunmaktadır132.  

                                                
127 Kayseri 2009: 47.; Biçer ve Elmaağaç 2007 
128 Girginer 2003: 316. 
129 Girginer 2004: 159-174. 
130 Ayabakan 1990: 49-62. 
131 Carstens 2002: 399 vd. 
132 Varinlioğlu 1982: Lev. 27.. 
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Phrygia Bölgesi’ndeki dikdörtgen planlı Çambaşı Tümülüsü tonozlu yapısı ve 

büyük, dikdörtgen taşlardan örülü duvar örgüsüyle Erken Roma Dönemi’ndeki 

mezar geleneğini yansıtmaktadır. Mezar odasında, girişin hemen karşısında yer alan 

klinede taş malzeme kullanılmıştır. Tümülüs, ele geçen seramik parçalarına 

dayanarak İ.Ö. geç 1. yüzyıl ile İ.S. 1. yüzyıl arasına tarihlenmektedir133. Çambaşı 

Tümülüsü’nün -Kayseri örneklerinde görüldüğü gibi- duvarları sıvalıdır.  

Ankara ili Çubuk ilçesinin 10 km doğusunda bulunan Akkuzulu köyündeki 

Akkuzulu Tümülüsü’nün mezar odası garipler tümülüsü mezar odası ile hemen 

hemen aynı tarzda inşa edilmiş ve boyutları da aynıdır. Mezar odası; iç tarafı düzgün 

yontulmuş dış tarafı kaba bırakılmış taşlarla, ortogonal tarzda bindirme ve tam kemer 

tekniği yan yana kullanılmak suretiyle inşa edilmiştir. Odanın duvarları, üçüncü taş 

dizisinin üst kenarına kadar, dikey olarak yükselmekte ve ondan sonra gelen iki taş 

sırası birbirinin üzerinden taşırılmak suretiyle örtülerek sahayı küçültmektedir. 

Böylece küçültülmüş sahanın üzerine ince-uzun beş kama taşından meydana gelen 

tam bir tonoz-kemer oluşturulmuştur. Garipler Tümülüsü’nden farklı olarak mezar 

odasına dromosla girilmekte ve mezar odasında taş kline yer almaktadır Mezar 

soyulmuş olup daha sonradan yapılan araştırma ve temizlik çalışması sırasında Roma 

İmparatoru III. Gardianus’a ait bir sikke ve torba formlu 2 adet unguentarium 

bulunmuştur134.  

                                                
133 Şimşek 1998: 493 vd. 
134 Anlağan 1968: 1-6. 
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6. BÖLÜM: GARİPLER TÜMÜLÜSÜ BULUNTULARI VE 
MALZEMENİN SINIFLANDIRILMASI 

Tümülüslerde ele geçen buluntular genellikle bulundukları yere göre mezar içi, 

mezar dışı ve tümülüs dolgusu olarak çeşitli sınıflara ayrılarak incelenmektedir. Bu 

sınıflama içerisinde mezar eşyası, kişisel eşya, kemikler, kül vb. malzemeler gibi 

gruplara ayrılan eserler, bulundukları konum ve nitelikleri göz önüne alınarak 

değerlendirilmektedir. 

Mezar eşyası mezar yapısı içerisine ölen birey için bırakılan eşyalardan 

oluşmaktadır. Bunlardan bir kısmı ölen kişinin şahsi eşyalarından, bir kısmı ölü kültü 

gibi malzemelerden (ağız bandı, sikke gibi) oluşmakta olup, bir kısmı da cenaze 

törenlerine katılanların ölen kişiye saygıları dolayısıyla bıraktıkları (unguentarium) 

eşyalardır. Bu grup içerisine giren malzemeler madeni buluntular, pişmiş toprak 

kaplar, ahşap, cam, taş, kemik ve diğer buluntular olarak sınıflandırılmaktadır. 

Madeni buluntular kap, alet, sikke, yapısal malzeme ve çeşitli türde objelerden 

oluşmaktadır. Pişmiş toprak kaplar, adından da anlaşılacağı üzere yalnızca çeşitli kap 

tiplerini içerir. Ahşap buluntular kaplar, mobilya aksamına ait parçalar ve çeşitli tipte 

ahşap objeden oluşur. Cam buluntular, kaplar ve objelerden; taş buluntular, 

obsidyenden; kemik buluntular, kemik objeden; diğer malzemeler ise seramik 

objelerden oluşmaktadır. 

Kişisel eşyalar ölen bireyin ölmeden önceki kişisel kullanımına ilişkin, bireye 

özel ve bireyin cinsiyeti, yaşı, statüsüyle ilgili olarak cesedin üzerinde ele geçen 

malzemelerden oluşmaktadır. Bu eşyalar arasında; süs eşyaları, silahlar, aletler, giysi 

ve benzeri eşyalar bulunmaktadır. Süs eşyaları, takı malzemelerinden; silahlar, 

savunma ve saldırıya yönelik malzemeden; giysi ve benzeri malzeme ise kumaştan 

oluşmaktadır. 

Garipler Tümülüsü buluntuları cam, oniks, kaya kristali, gümüş, altın, pişmiş 

toprak, mermer gibi çeşitli malzemeden ve farklı formlarda yapılmıştır. Buluntuların 

yapıldıkları malzemeler dönemi içerisindeki modaya ve kullanım amacına uygun 

niteliktedir. Örneğin içki servis takımı gümüşten, koku şişeleri kaya kristalinden, 

mortariumlar mermerden yapılmıştır. Değerli madenden yapılan içki kapları eski 

çağlardan beri zenginliğin ifadesi olarak kullanılmıştır. Koku şişeleri; içerisindeki 
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değerli parfüm ve yağların buharlaşmasını önlemek amacıyla daha geçirgen olan 

pişmiş toprak yerine geçirgen olmayan cam, kaya kristali, oniks ve benzeri 

eserlerden yapılmıştır. Mortarium benzeri ezme işleminde kullanılan malzemeler ise 

taş ve mermer gibi dayanıklı malzemeden yapılmıştır. 

Öncelikle anıtsal mimarisi ile Garipler Tümülüsü şüphesiz ki önemli bir kişiye 

aittir. Eskioğlu’nun tanımlaması ile birlikte sürmelik, koku şişeleri ve ahşap kutu gibi 

eşyalar nedeniyle mezar sahibinin genç bir bayan olduğu aşikârdır. Buluntular 

arasında evliliğin simgelerinden olan yüzük, bilezik, gerdanlık ve benzeri eserlerin 

olmayışı da mezar sahibi bayanın bekâr olarak ölmüş olabileceğini göstermektedir.  

Farklı malzemelerden oluşan eserlerin kendi içinde kullanım amacına yönelik 

olarak gruplar oluşturmaktadır. Buluntuları öncelikle ölüm, ölen kişinin tören ve 

gömü için hazırlanması, mezara konulması ve mezar armağanlarının sunulması 

şeklinde gerçekleşen ritüel dikkate alınarak bu aşamalardaki kullanım amaçlarına 

yönelik olarak incelemeyi uygun bulduk. Zira konunun daha anlaşılabilir olması 

açısından, bu tür bir sınıflamanın form veya malzemeye göre yapılacak sınıflamadan 

daha uygun olacağı kanısındayız.  

Bu kapsamda buluntular aşamalardaki kullanım amaçlarına göre; gömü 

ritüeliyle ilgili buluntular, kişisel eşyalar ve mezar armağanları olmak üzere üç gruba 

ayrılarak incelenmiştir. Ayrıca buluntular incelenirken kullanım amaçları ve 

yapıldıkları malzemenin tarihsel sürecine ilişkin bilgiler de sunulmuştur. 

Gerek mezar odası, gerekse içinde bulunan eşyalar ilk konuldukları şekliyle in-

situ olarak ele geçmiştir. Ancak hafriyat sırasında dökülen toprak ve zamanla 

meydana gelen sıva dökülmeleri iskeleti ve bazı eşyayı örtmüş ve bazılarını da 

yerinden oynatmıştır.  

Ölüye hediye olarak bırakılan unguentariumlar haricindeki eşyalar, mezar 

odasının kuzey köşesinde ve kapı karşısındaki duvara bitişik olan ahşap döşemenin 

üzerinde bulunmuştur. Unguentariumlar ise mezar odasının dışında giriş kapısının 

sağ tarafında bulunmuştur. Araştırma sonunda toplanan ve korunabilen eşyalar 

Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde korumaya alınmış, envanteri yapılan eserlerden bir 

kısmı halen müzenin Klasik Dönem eserlerinin olduğu bölümde 

sergilenmektedir.(Res. 21) 
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6.1. Mezar Sahibinin Ölmeden Önce Kullanmış Olabileceği Kişisel Eşyalar 

6.1.1. Koku Şişeleri 

İnsanlık tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri, İ.Ö. 8. bin yılda Neolitik 

Çağ’da yaşanır. Bu çağda insanlar avcılık ve toplayıcılık düzeninden yerleşik düzene 

geçmiş, bazı bitki ve hayvan türlerini evcilleştirip üretmeyi başarmışlardır. Çanak 

çömlek yapımının henüz olmadığı bu çağda erkek, kadın ve çocuk mezarlarına 

bırakılan armağanlar arasında değerli ve yarı değerli taşlardan yapılmış eserler de 

bulunmaktadır. Bu eserlerin mezar sahibini yaşamda olduğu gibi ölümden sonra da 

kötülüklerden ve tehlikelerden koruduğu, kendine özgü gücü olduğuna inanılmış bu 

inanç gelişerek binlerce yıl sürmüştür135. 

Diyarbakır’da Çayönü, Konya’da Çatalhöyük, Aksaray’da Aşıklar Höyük ve 

Niğde’deki Köşkhöyük yerleşmelerinde yapılan kazılarda İ.Ö. 7. ve 5. bin yılları 

arasına tarihlenen çeşitli taşlardan yapılmış eserler ele geçmiştir. Bu örnekler, 

Neolitik Çağ'dan itibaren insanoğlunun süs eşyalarına verdiği değerin bu dönemde 

başladığının ve geliştirdiği teknoloji ile kullandığı gereçlere, istediği biçimi 

verebilme düzeyine eriştiğinin kanıtıdır136. 

Yarı değerli taşlar altın ve gümüş takılarda yüzük taşı, taş kakma, boncuk, 

gerdanlık sarkaçları, mühür, yüzük, bilezik gibi eserlerin yapımında kullanılmaları 

yanında tek başına bir eser yapımında da kullanılmıştır.  

Anadolu'da yarı değerli taşların altınla birlikte kullanıldığı İ.Ö. 3. bin yılın 

ikinci yarısına tarihlenen en erken örnekler Alacahöyük137 mezarlarında ve 

Troya’da138 bulunmuştur. Mısır ve Mezopotamya'da İ.Ö. 3. bin yılda altın ve yarı 

değerli taşların bir arada kullanıldığı sayısız eser bulunmaktadır139.  

Tunç Çağı'nın orta ve geç evrelerinde (İ.Ö. 2000-1200) Anadolu'nun doğal 

zenginlikleri Asurlu tüccarların ilgisini çekmiş ve bu tüccarlar Anadolu ile 

yapacakları ticareti daha organize bir duruma getirmek için Anadolu'da ticaret 

kolonileri kurmuşlar ve merkezleri de Kaniş Karum'u olmuştur. Asurlu tüccarların 

ilgi odağı şüphesiz ki Anadolu'daki değerli madenlerdi. Mezopotamya'dan lüks eşya, 

                                                
135 Meriçboyu 2001: 12-23. 
136 Bingöl 1999: 13 vd.  
137 Meriçboyu 2001: 12-23. 
138 Atik 2004: 21, Dp. 35. 
139 Moorey 1994: 55 vd.  
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elbise ve koku getirip, değerli madenleri almışlardır. Tuz Gölü’nün güneyinde yer 

alan Acemhöyük’te yapılan kazılarda değerli taşlardan ve madenlerden yapılmış 

eserler içerisinde İ.Ö. 18. ve 19. yüzyıla tarihlenen kırık halde en az 5 adet kaya 

kristalinden yapılmış vazo ele geçmiştir140. Bu çağda Anadolu artık tarih devirlerine 

girmektedir ve Kültepe'de ele geçen tabletler, dönem hakkında bilgiler vermektedir. 

Bu dönemde bazı malların alım-satımına kısıtlama getirilmiş ticareti yasaklanan ya 

da kısıtlanan mallar kaçak olarak alınıp satılarak şehir dışına çıkarılmıştır. Alım 

satımı yasaklanan ticari malların başında yazılı belgelerde asium veya amutum 

şeklinde geçen, altından en az 5 kat, gümüşten ise 90 kat daha değerli olan ve son 

yapılan bir çalışmada bunun ameteis, kuvars, kaya kristali, dağ kristali olabileceği 

öne sürülen değerli bir madde de gelmektedir141.  

İ.Ö. 2. binde kurulan Hitit Devletine ait pişmiş toprak, altın, bronz, gümüş, 

fildişi gibi malzemelerden yapılmış heykeller arasında kaya kristalinden yapılmış 

heykeller de bulunmaktadır142. Hitit dönemine ait bir yapı ritüeli metninde hangi 

madenin nereden getirildiğine ilişkin bir belge ele geçmiştir. Bu belgede (kaya) 

kristalinden de söz edilmektedir. Belgeye göre: “…temellerin altına gümüş ve altın 

koydular. Altını Pirundumia şehrinden getirdiler. Mermeri Kaniş’ten, Kristali Elam 

(İran) ülkesinden getirdiler. Diorit taşını topraktan, göğün siyah demirini gökten, 

bakırı ve bronzu Alişa (Kıbrıs)’dan Takgata Dağı’ndan getirdiler…”143. Hitit 

Devleti’nin yıkılışından Klasik Çağ’a kadar Anadolu’da yapılan kazılarda az da olsa 

karşımıza çıkan değerli taşlardan yapılmış eserler dönemin sanat özellikleri hakkında 

bilgi vermektedir. Anadolu dışında Akdeniz çevresinde Mikenai, Kato Zakro ve 

Girit’te de İ.Ö. 16. ve 15. yüzyallara tarihlenen kaya kristalinden yapılmış eserlerin 

varlığı da bilinmektedir.  

Anadolu'da yarı değerli taşların yaygın kullanımı Akhaemenid Devleti'nin 

egemenliği ile başlamaktadır. Yunanistan, Ege Adaları ve İtalya'da bulunmuş yarı 

değerli taşlarla süslü takılar, özellikle skarabe yüzükler Akhaemenid topraklarındaki 

kuyumcu atölyelerinde, Hellen zevkine uygun tarzda yapılarak bu ülkelere 

                                                
140 Özgüç 1966: 22, Fig. 4-5. 
141 Gökçek 2009: 147-155. 
142 Özgül 2008 
143 Ay 2005: 12-19. 
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satılmıştır. Hellen dünyasında yarı değerli taşların yaygın kullanımı Hellenistik 

Dönem ile birlikte başlar. Hellenistik Dönem’de kaya kristalleri bazen mühür, 

damga, takı olarak bazen de kap olarak fazlasıyla kullanılmıştır. Bu dönemden sonra 

Roma hakimiyeti altına giren Anadolu'da sanat, başlangıçta Hellenistik geleneklere 

bağlı kalmış, Hellenistik biçim ve özellikler devam etmiş ancak Roma'nın en etkin 

olduğu dönemde bile sanatta bölgesel özellikler ağır basmıştır144.  

Mezar buluntuları arasındaki 1 adet alabastron, 3 adet amphoriskos ve 1 adet 

aryballos yarı değerli taş olarak bilinen kuvarsın renksiz-saydam cinsi olan kaya 

kristali’nden yapılmıştır145.  

Kaya kristali literatürde necef 146, billur, doğal kristal, dağ kristali gibi 

isimlerle de bilinmektedir.  

Kaya kristalinin yer aldığı kuvars grubu taşlar çok güçlü bir kristal iskelet 

yapısına sahiptir. Bu yapı onları son derece sert ve dayanıklı kılar, yarılmalarını 

önler. Kuvarsın sert yapısı aynı zamanda değerli taşların düşmanı olan aşındırıcı bir 

unsurdur. Dolayısıyla mücevher taşlarının sertlikleri kuvarstan daha fazla veya daha 

az olmak üzere ikiye ayrılabilir. Mohs ölçeğine göre, kuvarsın sertlik derecesi 7, 

elmasınki ise 10’dur. Taşın oldukça sert olduğu düşünülürse kaya kristali 

işletmeciliğinin üstün bir yetenek ve tecrübe gerektirdiği muhakkaktır147.  

Kuvars oldukça saf bir mineraldir ancak binde bir oranından daha az miktarda 

değişik bir element içermesi bile renk oluşumunu etkiler. Mücevher olarak kullanılan 

kaya kristali, ametist, yeşil kuvars, sitrin, morion, dumanlı kuvars ve pembe kuvars 

başlıca kuvars çeşitleri arasında yer almaktadırlar148.  

Kuvars, yarı değerli taşlar arasında erken çağlardan beri en fazla sevilmiş 

malzemelerden biri olmuştur. Renkli çeşitlerinin yanında özellikle renksiz, kaya 

kristali türü berrak kuvars, saydam görünüşü ile insanları etkilemiştir. Erken 

dönemlerden bu yana çoğunlukla boncuk, mühür veya tılsım olarak kullanılan kaya 

                                                
144 Bingöl 1999: 13 vd.  
145 Oliver 1975: 165-167.; Ayrıca bu eserler daha önceden G. Öztürk tarafından “Cam Şişeler” adlı 

kitapta eserlerin kaliteli işçiliği ve camdan yapılmış olabileceği düşünülerek tanıtım amaçlı olarak 
katalog çalışması şeklinde yayınlanmıştır.  

146 Osmanlı döneminde Irak’ta Necef kentinden getiriliyor olması nedeniyle bu isim verilmiştir.  
147 Bilirgen 2004: 64-75.; Bingöl 1999: 13 vd.; Meriçboyu 2001: 12-23.; Vickers 1997: 263-274.; 

Moorey 1994: 55 vd. , Oliver 1973: 29-35. 
148 Bilirgen 2004: 64-75.; Bingöl 1999: 13 vd.; Meriçboyu 2001: 12-23. 
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kristalinden daha sonraları çeşitli kaplar, heykelcikler gibi eşyalar da yapılmıştır. 

Düzgün kristal yapısından gelen olağanüstü saydamlığı taşa birçok gizemli anlamlar 

yüklemiştir. İlkçağlarda kaya kristali kürelerden geleceği okumaya çalışan falcıların 

devamını günümüzde de görmekteyiz149.  

Kaya kristali objelerin en erken bazı örnekleri İsviçre, Fransa ve İspanya’da 

tarih öncesi diğer buluntularla birlikte ele geçmiştir. Mısır’da bulunan bir grup 

silindir mühür ve bezemeli bir kaya kristali tılsım taşı İ.Ö. 4. bin yıla 

tarihlenmektedir. Anadolu’daki erken örneklerden birisi Ankara Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi’nde korunan ve İ.Ö. 3. bin yılın ikinci yarısına tarihlenen kaya 

kristalli kolye ile Tarsus Gözlükule’de bulunup Adana Müzesi’nde korunmakta olan 

ve İ.Ö. 14.-15. yüzyıllara tarihlenen 6,1 cm boyunda kaya kristali tanrı 

heykelciliğidir150. 

Antik Yunan ve Roma’da yaygın biçimde mücevher olarak kullanılan kaya 

kristaline Yunanlılar buz anlamında krystallos adını vermişlerdir151. Antik Yunan 

inancına göre tanrılar suyu dondurup sonsuza kadar buz halinde kalsın diye 

krystallosu yaratmışlardı152.  

Antik yazarlardan Plinius; kaya kristalinin buzun taşın içinde yoğun donma ile 

sertleşerek oluşmuş olduğunu, en iyi kaya kristalinin Hindistan’dan geldiğini ancak 

aynı zamanda Asya’da Alabanda ve Orthosia’da, Kıbrıs’ta, Kızıldeniz’de, 

Portekiz’de ve Alpler’de de bulunduğunu, yeryüzünün en pahalı ürünlerinden biri 

olduğunu bildirmektedir153.  

Günümüzde kaya kristali dünyanın değişik bölgelerinden çıkarılmaktadır. En 

zengin yatakları İsviçre ve Fransa Alpleri’nde, Brezilya’da, Minas Gerais’de, 

Madagaskar’da, yukarı Burma ve ABD Arkansas’tadır154. Türkiye’de daha çok 

Çatalca, Kazdağı ve Karacadağ’da (Kuvars) kaya kristali yatakları bulunmaktadır155.  

Strabon, Mazaka’dan ve Kappadokialılar’dan söz ederken madenlerle ilgili 

bilgiler de verir:  

                                                
149 Bilirgen 2004: 64-75. 
150 Bilirgen 2004: 64-75.; Atik 2004: Dp. 36 
151 Oliver 1973: 29-35. 
152 Bilirgen 2004: 64-75.  
153 Vickers 1997: 263-274. 
154 Bilirgen 2004: 64-75. 
155 Meriçboyu 2001: 12-23. 
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Strabon’un “…Arkhelaos’un madencileri tarafından, Galatialıların ülkesi 

civarında, kristal ve oniks plakaların bulunduğu söylenir. Ayrıca belirli bir yerde 

renk bakımından fildişine benzeyen beyaz bir taş bulunur ve bundan küçük biley 

taşları ölçüsünde parçalar elde edilir ve bu parçalardan küçük hançerler için saplar 

yapılır. Başka bir yerde de çok sayıda saydam taş parçalar bulunuyordu ve onlar 

bunu ihraç ediyorlardı…156” şeklindeki anlatımından Mazaka çevresinde mezarda 

bulunan eserlerin yapımında kullanılan değerli madenlerin çıkartıldığı 

anlaşılmaktadır. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün il maden haritalarına 

göre Kayseri’nin Bünyan ilçesi yakınlarında da kaya kristali maden yatakları 

bulunmaktadır. Ancak maden yataklarının Antik Çağda bilindiği veya kullanıldığına 

ilişkin elimizde hiçbir bilgi yoktur. Taşın bol olduğu Mazaka’da elbetteki taş işçiliği 

de ileri bir düzeyde olmalıdır.  

Kaya kristali işleme sanatı Yakındoğu ve Avrupa’da Yunan, Miken, Roma 

uygarlıklarından İslamiyet’in ilk dönemlerine ve Ortaçağ Avrupa Gotik stili ve 

Osmanlı saray kuyumculuğunun zengin örneklerine kadar kesintisiz izlenir157.  

Helenistik ve Roma dönemlerinde daha çok sert taşların eşya yapılında 

kullanılması çark tekniğinin yeniden yaygın olarak kullanılmaya başlamasına neden 

olmuştur. Erken dönemlerde eser yapımında daha çok yumuşak taşlar kullanıldığı 

için İ.Ö. 10. ve 8. yüzyıllar arasında pek fazla kullanılmayan çark İ.Ö. 7. ve 6. 

yüzyıllarda tekrar ortaya çıkmış ve Geç Roma Dönemi’ne kadar kullanılmıştır158.  

Kaya kristali önce taşınabilir ölçüde maden yataklarından kesilip oyucuların 

atölyelerine getirilir daha sonra pedallı bir torna tezgâhıyla çalışan ince aşındırıcı bir 

çark üzerine taşlar sürtülerek, son şekli verilmemiş parçalar haline getirilirdi. Değerli 

taş sürtülerek istenilen şekle getirildiğinde, önce zımpara tozuyla, daha sonra da ince 

toz haline getirilmiş hematit (demir oksit) ile parlak bir görünüş vermek için 

cilalanırdı. Bu parlatılmış parça, sonra yağ ve aşındırıcıdan oluşan bir karışıma 

batırılarak, bakırdan yapılmış delgiler yardımıyla işlenirdi159.  

                                                
156 Strabon XII, II: 10. 
157 Bilirgen 2004: 64-75. 
158 Richter 1968: 5. 
159 Oliver 1973: 29-35.; Moorey 1994: 55 vd.; Richter 1968: 6. 
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Bu delgiler genellikle elle kullanılan veya sabit yay delgileri tipindeydi. 

Delginin miline bir sicim bağlanır ve sert yay ileri geri hareket ettirilirdi. Antik hiçbir 

delgi günümüze kadar ulaşmamıştır. Bu delgiler demir veya bakır alaşımlarından 

yapılmışlardır. Bunların öğütme gücü büyük oranda zımpara taşı (sertlik derecesi 9) 

türü bir aşındırıcıyla sağlanıyordu160. 

Roma’daki kaya kristali oyucuları en küçük parçaları dahi işleyerek bu sanatta 

ne kadar yetenekli olduklarını göstermişlerdir. Roma Döneminde kaya kristallerini 

gözle görülür bir biçimde kullanmak adeta moda olmuştur. Kaya kristali eserlerin 

yanında şeffaf beyaz cam eserlerin kullanımı da modaydı. Bu modaya Pompeii ve 

Herculaneum’daki duvar resimlerinde tasvir edilen şeffaf eserler iyi birer örnektir. 

Özellikle soğuk içecek servisi için tercih edilen ve pahalı bir doğum günü hediyesi 

olarak da verilen kristal eserler, Roma’da modernliğin, fevkaladeliğin ve temizliğin 

simgesi olmuştur161. Kaya kristali eserler altın, gümüş vb. değerli eserler gibi Roma 

Döneminde köleler tarafından düzenli olarak temizlenip parlatılırdı. Plinius’un 

söylemine göre; çok uzaklardan getirilerek binbir güçlükle işlenen bu nadir ve pahalı 

eserlere kadınlar 150.000 sesterces gibi yüklü paralar ödeyip sahip olurlar ancak 

öfkelendikleri zaman da onları fırlatıp parçalarlardı162.  

Antik çağda çeşitli yağ, merhem ve kokuların, törensel seremonilerde hem 

kadınlar hem de erkekler tarafından banyo geleneğinin bir parçası olarak kullanıldığı, 

vazolar üzerine yapılmış betimlemelerden anlaşılmaktadır.  

Farklı türdeki koku ve yağlar; aydınlatma, temizlik, koku, törensel amaç gibi 

amaçlarla yaşamın pek çok alanında kullanılmıştır. Bu tür maddelerin kullanım 

alanına yönelik olarak da farklı tasarlanan kaplar değişik biçimsel detaylara 

sahiptirler. İçlerine konulan sıvının kullanım amacı ne olursa olsun tüm koku veya 

yağ şişeleri ortak biçimsel özelliklere sahiptirler. Bunlar küçük hacimli ve taşınabilir 

kaplardır. Çoğunlukla ağız çapları dardır, bazılarının gövde yapıları üzerinde 

sembolik ya da işlevsel kulp veya benzeri bir eklenti mevcuttur.  

Aryballos, alabastron ve amphoriskoslar genellikle kozmetik içerikli kişisel 

kullanıma yönelik kokulu yağlar için üretilmiş oldukları gibi Anadolu’da bulunan 

                                                
160 Moorey 1994: 55-59.; Konuk ve Arslan 2000: 17. 
161 Oliver 1973: 29-35.; Vickers 1997: 263-274. 
162 Carcopino 1941: 71. 
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aryballos örneklerinin hepsinin mezarlarda ele geçmesi bunların mezar armağanı 

olarak kullanımlarının yoğunluğunu göstermektedir. Bazıları kulplarına geçirilmiş 

bronz halka ve zincirlerle birlikte günümüze ulaşabilmişlerdir. Bu da onların mezar 

armağanı olma özelliklerinin yanısıra, günlük yaşamda çeşitli yağların kozmetiklerin 

taşınmasında da kullanıldıklarını göstermektedir163. 

Parfümler, kokulu yağlar ve tütsüler Antik Çağın en pahalı lüks ürünleri 

arasında yer almaktaydı. Altın ve gümüş değerindeki bu pahalı ürünlerin üretimi 

hakkında en erken bilgilere İ.Ö. 3. bin Mısır, erken 2. bin Mezapotamya ve Filistin'de 

bulunan yazıtlar aracılığı ile ulaşmaktayız. Mezapotamya'da İ.Ö. 18. yüzyıla 

tarihlenen Mari sarayı arşiv kayıtlarında parfüm yapımcılarından, üretimde kullanılan 

çeşitli yağlardan ve kokulu bitkilerden bahsedilmektedir. Thebes, Myken ve Pylos 

saraylarında, İ.Ö. 14. ve 13. yüzyıla tarihlenen yazıtlarda ise parfüm üreticilerinin 

çalışmaları anlatılmaktadır. Ayrıca duvar resimleri de bu ürünlerin ve ticaretinin 

kanıtlarını bize ulaştırmaktadır164. 

Antik Çağ’da parfümlerin fiyatlarındaki yükseklik ise bu ürünlerin ya da 

hammaddelerinin uzak bölgelerden büyük masraflarla, tehlikeli ve meşakkatli 

yolculuklar aşılarak getirilmesinin yanı sıra bitkilerden çıkartılabilen miktarın azlığı 

ya da zorluğundan da kaynaklanmaktaydı. Bütün bu nedenlerden dolayı günümüzde 

olduğu gibi antik dönemde de parfümlerin sahteleri yapılmakta, formüller ise bir sır 

olarak parfüm yapımcıları arasında kuşaktan kuşağa saklanmaktaydı. Bu sebeple 

parfümlerin içeriğine ait bilgilerimiz yetersizdir. Bu kısıtlı bilgilere ise çoğunlukla 

Theophrastus'un İ.Ö. 4. yüzyıl sonuna tarihlenen kokular üzerine yaptığı 

araştırmalarının yer aldığı “De Sensibus” isimli kitabı ile ulaşmaktayız165. 

Bu lüks ürünler Antik Çağda; ritüellerde, cenaze törenlerinde, tıbbi ve 

kozmetik amaçlı günlük hayatta kullanıldılar. İ.Ö. 7. ve 6. yüzyılda başlıca 

Korint'den geniş bir alana yayılan ticaretinin yapılmaya başlamasına kadar parfüm ve 

kokulu yağlar, aristokratik bir madde olmayı sürdürmekteydiler. Bu dönemle birlikte 

bütün Akdeniz dünyasında başlayan ve hızla yaygınlaşan parfüm ve kokulu yağların 

kullanımını Atina'da Solon'un girişimleri bile engelleyememiştir. Klasik Çağ ve 

                                                
163 Yağcı 1993 
164 Atik 2004 
165 Atik 2004 
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Hellenistik Dönem boyunca bu ürünler cenaze törenleri, yemek ve eğlence 

toplantılarında kullanılan günlük hayatın vazgeçilmezi olmayı sürdürmüştür. Ayrıca 

Hellenistik-Roma dönemlerinde paleastra ve hamamların sayısındaki artış parfüm 

gibi ürünlerin kullanımının daha da yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu süreçte 

artık aristokrasiyi orta sınıftan ayıran parfüm kullanımı değil bu ürünlerin kaliteleri 

olmuştur166. 

6.1.1.1. Alabastron 

Kaya kristalinden yapılmış ve sağlamdır. Dışa taşkın yuvarlak ağızlı, kısa iç 

bükey profile sahip silindirik boyunlu, omuzdan dibe doğru genişleyen gövdesi tüp 

biçimindedir, düz dipli olan eserin kulbu yoktur. Ağızdan boyuna, gövdeden dibe 

geçişler yumuşak iken, boyundan gövdeye geçiş halka şeklindeki çıkıntı şeklindedir 

ve keskin hatlıdır. Üzerinde torna veya çark izine benzer izler ile iç tarafında gümüş 

sır kalıntıları mevcuttur.(Kat. 1; Çiz. 3; Res. 22) 

Eski Mısır'da İ.Ö. 3. binden itibaren bilinen bu parfüm kapları Yunan 

dünyasına İ.Ö. 7. yüzyıl ile birlikte girmiştir. Alabastronların yapılışını anlatan İ.Ö. 

3. bin Mısır duvar resimlerinde ucunda obsidyenden sert bir başlığı olan burgu alet 

ile taşın şekillendirilişini gösteren sahneler betimlenmiştir. Mısır'da aynı dönem 

duvar resimleri kaidesi yuvarlak olan bu kapların bir ağ içerisinde taşındığını 

gösterirken Yunanistan'da “alabastrek” olarak anılan bölmeli ahşap tuvalet 

sandıklarında korundukları vazo resimlerinden bilinmektedir. Alabastron sözünün 

etimolojisini inceleyen bilim adamları çoğunlukla kökenini doğu dillerinde arasa da 

Yunanca’da “a labas” olarak geçen kulpsuz sözü ile de bağlantılı olabileceği 

düşünülmektedir167. 

Genellikle kadın koku şişesi olarak vazo resimleri üzerinde betimlenen 

alabastronlar mezar buluntuları arasında lekythos ve aryballoslar ile birlikte yer 

alırken mezar duvar resimlerinde de tuvaletin bir parçası olarak görülmektedirler. 

Kullanım alanları kadınlar için çoğunlukla düğün merasimleri ya da taç takma ile 

ilgili iken erkeklerin spor sonrası duşun ardından süründükleri kokuları taşıyan 

kaplar olarak da Arkaik ve Klasik Dönem vazo resimlerinde tasvir edilmişlerdir. 

                                                
166 Atik 2004 
167 Atik 2004; Koşay ve Vary 1974: 81. 
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Yunan vazo resimlerinde erkeklerin de kullandığı tasvir edilen bu kaplara Arkaik 

Likya yerel kahramanlarına ait mezar buluntuları arasında da rastlanmaktadır168. 

Erken örneklerin geldiği Mısır ve Mezopotamya’da daha ucuza üretilen cam ya 

da pişmiş topraktan yapılan alabastronlara form olarak alabasterler esin kaynağı 

olmuştur. Parfüm içeriğinin ve kokusunun seramik kaplara göre daha uzun süre 

saklanmasını sağlayan oniks kaplar, en iyi ve aynı zamanda en pahalı parfüm kabı 

olarak antik kaynaklar tarafından aktarılmışdır169. 

Değerli madenler dahil farklı malzemelerden yapılmış alabastronlar Roma 

Dönemi içlerine kadar formlarında çok fazla bir değişiklik olmadan kullanılmıştır170.  

Camdan yapılanları genellikle koyu renk cam zemin üzerine açık renk cam 

bezemeli bu şişeler; dışa taşkın geniş mantar ağızlı, çok kısa boyunlu, uzun tüp 

biçimli gövdeye sahiptir. Gövdenin üst kısmına yakın yerde karşılıklı dikey ördek 

başı biçiminde kulpludur. Alabastronların kullanımlarında ülkeden ülkeye farklılıklar 

görülmektedir. Örneğin, Etrüsk vazo resimleri ve ayna bezemelerinde sık sık 

alabastronlardan uzun bronz çubuklarla saçlarına parfüm süren kadınlar görülürken, 

Suriyeli kadınların gözlerini sürme ile boyadıklarını, alabastronların burada 

sürmedan olarak kullanıldıkları bilinmektedir. Yaklaşık İ.Ö. 1. binin ortalarına 

tarihlenen bir kap -muhtemelen batı İran’dan- içinde sürmenin sürülmesi için 

kullanılan bronz bir çubukla birlikte bulunmuştur. Bunların tüp biçimleri bu amaca 

uydurulmuştur. Antik Çağda da parfüm, günümüzde olduğu kadar önemli bir 

kozmetik ürünüydü. Grek dünyasında parfüm, yukarıda da açıklandığı üzere uzak 

ülkelerden getirtilmekteydi. Bunlardan Suriye sahil şeridinde bulunan Fenike gibi 

şehirler ile Mısır (özellikle İskenderiye) parfüm ticaretinin önemli merkezleri 

durumundaydı. Bunlardan Suriye’de iç-kalıp yöntemiyle üretilmiş geleneksel 

merhem ve parfüm şişelerinin üretimine İ.Ö. l. yüzyıla kadar devam edildiği 

bilinmektedir. Çandarlı kazısında bulunan halen İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde 

sergilenen bir cam alabastron, İ.Ö. 6. ve 4. yüzyıllar arasına tarihlenmektedir ve 

alabastronların en genel tanımı içinde yer almaktadır171.  

                                                
168 Haspels 1946: Lev.56, Fig.2 
169 Mendels 1989: 90. 
170 İ.Ö. 3. yüzyıl ortalarına tarihlenen, gümüş alabastron için bkz. Oliver ve Luckner 1977: 70., Fig.34 
171 Atik 2004 
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Harden tarafından yapılan sınıflamada; İ.Ö. 6. yüzyılın ortasından, İ.Ö. erken 

4. yüzyıla kadar sıkça karşılaşılan cam örneklerde; dışa taşkın yuvarlak ağızlı, kısa, 

silindirik boyunlu, uzun oval gövdeli, yuvarlak dipli, yuvarlak profilli omuzdan 

gövdeye dikey çift kulplu 6 ana grup tespit edilmiştir. Garipler Tümülüsü alabastronu 

Akdeniz I Grubu olarak tanımlanan bu grup içerisinde tip 1 ve 5’i yansıtmaktadır172.  

Yine Harden’in sınıflamasında; İ.Ö. erken 4. yüzyıl ile İ.Ö. erken 3. yüzyıla 

kadar karşılaşılan örneklerde; dışa taşkın yuvarlak ağızlı, uzun silindirik boyunlu, 

uzun oval gövdeli, yuvarlak dipli, yuvarlak profilli omuz üzerinde dikey çift kulplu 9 

ana grup tespit edilmiştir. Garipler Tümülüsü alabastronu Akdeniz II Grubu 

kapsamında kalan tip 7 ve 12’yi yansıtmaktadır173.  

Harden, İ.Ö. geç 3. yüzyıl ile İ.Ö. geç 1. yüzyıl arasında görülen alabastron 

formlarını ise Akdeniz III olarak 3 ana gruba ayırmıştır174. Bu grupta Garipler 

Tümülüsü buluntusu ile benzer bir form yoktur. 

Grose tarafından yapılan sınıflamada; İ.Ö. 6. yüzyılın ortasından İ.Ö. erken 4. 

yüzyıla kadar sıkça karşılaşılan cam örneklerde; dışa taşkın yuvarlak ağızlı, kısa, 

silindirik boyunlu, uzun oval gövdeli, yuvarlak dipli, yuvarlak profilli omuzdan 

gövdeye dikey çift kulplu 8 ana grup tespit edilmiştir. Garipler Tümülüsü alabastronu 

Akdeniz I Grubu olarak tanımlanan tiplerden 5 ve 6’yı yansıtmaktadır175.  

Yine Grose tarafından yapılan sınıflamada; İ.Ö. erken 4. yüzyıl ortası ile İ.Ö. 

geç 3. yüzyıla kadar karşılaşılan örneklerde; dışa taşkın yuvarlak ağızlı, uzun 

silindirik boyunlu, uzun oval gövdeli, yuvarlak dipli, yuvarlak profilli omuz üzerinde 

dikey çift kulplu 8 ana tip tespit edilmiştir. Garipler Tümülüsü alabastronu Akdeniz 

II Grubu olarak tanımlanan tiplerden 1 ve kulpsuz olan 6’yı yansıtmaktadır176.  

Grose, İ.Ö. 2. yüzyıl ortaları ile İ.S. 1. yüzyıl ortaları arasında görülen 

alabastron formlarını ise Akdeniz III Grubu olarak tanımlamış ve 5 ana tipe 

ayırmıştır177. Bu grupta da Garipler Tümülüsü buluntusu ile benzer bir form yoktur. 

                                                
172 Harden 1980: Grup I.1, 5  
173 Harden 1980: Grup II.7, 12  
174 Harden 1980: Grup III.16,17,18  
175 Grose 1989: 110-115., Grup I.5, I.6  
176 Grose 1989: 115-122,. Grup II.1, II.6  
177 Grose 1989: 122-126., Grup III.1-5 
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6.1.1.2. Amphoriskoslar 

Amphoriskos adı daha büyük vazolar için kullanılan Yunanca “amphoreus” 

kökünden gelmektedir ve aynı zamanda vazonun işlevini de tanımlamaktadır. İki 

tarafından da taşınan yani iki dikey kulpu olan anlamına gelmektedir. Büyük boyutlu 

amphoralar çoğunlukla şarap ve zeytinyağı gibi maddelerin saklanması için 

kullanılmış iken amphoriskoslar daha çok kozmetik amaçlı koku ve yağların 

saklanması için kullanılmıştır178.  

Amphoriskosların pişmiş toprak, metal, cam ve benzeri birçok madenden 

yapılmış erken örnekleri bulunmaktadır. Ancak kazılarda metalden yapılanlar, diğer 

madenden yapılanlara göre daha az ele geçmektedir. Camdan yapılanları genelde, 

koyu renk cam zemin üzerine sarı, beyaz, açık mavi, turkuaz renk cam bezemeli, dışa 

taşkın halka ağız kenarlı, kısa boyunlu, yumurta biçimi gövdeli ve sivri dipli, düğme 

ya da topuz biçimi tutamaklıdır. Omuzdan boyuna çift kulpludur. Bu biçimdeki cam 

şişelerin parfüm şişesi olarak kullanıldıkları buluntularla da kanıtlanmıştır. Newark 

Müzesi’ndeki Hellenistik Dönem’e tarihlendirilen bir cam amphoriskosun içinde 

bulunan kahverengi likidin parfüm olduğu ileri sürülmektedir Yine Antalya 

Müzesi’nin Antalya Doğu Garajı Mevkii’nde yaptığı antik nekropol kurtarma 

kazısında (1992-1993 yılları) bulunan Hellenistik Dönem’e ait cam amphoriskos, 

içinde cam damlalık çubuğu ve cam kapağı ile birlikte in-situ olarak bulunmuştur.  

Amphoriskos I: Kaya kristalinden yapılmıştır. Eser, sağlam olarak ele 

geçmiştir. Dışa taşkın yuvarlak ağızlı, uzun silindirik boyunlu, geniş omuzlu ve dibe 

doğru daralan oval (topaç biçimli) gövdeli, küçük topuz (çivi başı) diplidir. Omuzdan 

boyuna yüksek kıvrımlı karşılıklı iki kulpludur. Ağızdan boyuna, boyundan gövdeye, 

gövdeden dibe geçişler yumuşaktır. Eserin tamamı üzerinde torna veya çark izine 

benzer izler var. Ayrıca iç tarafında gümüş sır kalıntıları mevcuttur.(Kat. 2; Çiz. 4; 

Res. 23)  

Amphoriskos II: Kaya kristalinden yapılmıştır. I numaralı amphoriskos ile 

form ve boyut olarak aynıdır. Sağlam olan eser, dışa taşkın yuvarlak ağızlı, uzun 

silindirik boyunlu, geniş omuzlu ve dibe doğru daralan oval (topaç biçimi) gövdeli, 

küçük topuz (çivi başı) dipli, yüksek kıvrımlı karşılıklı iki kulpludur. İç tarafında 

                                                
178 Boardman 2003: 186-187. 
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gümüş sır kalıntıları mevcuttur.(Kat. 3; Çiz. 5; Res. 24)  

Kaya kristali eserler madenin sert yapısı, işlenmesindeki zorluklar ve yapım 

tekniği nedeniyle kopyalanmaya uygun değildir. Garipler Tümülüsü mezar 

buluntuları arasında yer alan amphoriskos I ve II yapım teknikleri, formları ve 

ölçüleriyle hemen hemen aynıdır. Aynı usta veya atölye üretimi olmalıdır.  

Amphoriskos III: Kaya kristalinden yapılmıştır. Dışa taşkın yuvarlak ağızlı, 

uzun silindirik boyunlu, geniş omuzlu ve dibe doğru daralan uzun oval gövdeli, 

küçük topuz (çivi başı) diplidir. Omuzdan boyna keskin kıvrımlı karşılıklı iki 

kulpludur. Ağızdan boyuna, boyundan omuza ve gövdeden dibe geçişler oldukça 

yumuşak iken omuzdan gövdeye geçiş keskindir. Diğer amphoriskoslarda olduğu 

gibi eserin tamamı üzerinde torna veya çark izine benzer dönel işaretler mevcuttur. 

Eserin iç tarafında gümüş sır kalıntıları mevcuttur. (Kat. 4; Çiz. 6; Res. 25)  

Çivi başı (topuz) şeklindeki dibe sahip bu tür eserlerin, dik durabilmeleri için 

Antik Çağda bir altlıkla birlikte kullanıldıkları bilinmektedir. Ayrıca bu değerli 

eserlerin içlerine de değerli kokular konulmuş ve ağızları bir kapakla kapatılmış 

olmalıdır. Mezar buluntuları arasında, altlık veya kapak benzeri bir buluntu ele 

geçmemiştir.  

Farklı formlarda yapılan kristal taşların daha parlak, pırıltılı ve göz alıcı elmas 

taşlar gibi görünmesini sağlamak için gümüş ile sır kaplandığı (aynalama yapıldığı) 

bilinmektedir. Tek tarafı sırlanan kristal taşlar, bu sırlama tekniği ile içerisine giren 

ışıkları kırarak gözümüze tekrar farklı bir optik yansıma ile geri dönerler ve burada 

tayflar (gökkuşağı renkleri) göstermeye başlarlar. Kristal taşların tüm pırıltısı, 

arkalarındaki kalıp sır ayna sayesinde oluşmaktadır. Bu yansıma eserlere, son derece 

etkileyici ve lüks bir görünüm katmaktadır. Mezarda ele geçen kaya kristali eserlerin 

içerisindeki gümüş sır kalıntıları, bu bilgiyi doğrulamaktadır. 

Harden, İ.Ö. 6. yüzyılın ortasından İ.Ö. erken 4. yüzyıla kadar sıkça 

karşılaşılan cam örneklerde; dışa taşkın yuvarlak ağızlı, kısa silindirik boyunlu, ters 

armudi gövdeli, kısa çivi başı (topuz) dipli ve yuvarlak profilli, boyundan omuza 

dikey çift kulplu 2 ana grup tespit edilmiştir. Garipler Tümülüsü alabastronu Akdeniz 

I olarak tanımlanan bu grup içerisinde tip 2’yi yansıtmaktadır179.  

                                                
179 Harden 1980: Grup I.2 
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Grose, İ.Ö. geç 6. yüzyılın ortasından İ.Ö. erken 4. yüzyıla kadar sıkça 

karşılaşılan cam örneklerde; dışa taşkın yuvarlak ağızlı, uzun silindirik boyunlu, ters 

armudi gövdeli, kısa çivi başı (topuz) dipli ve yuvarlak profilli boyundan omuza 

dikey çift kulplu 3 ana grup tespit edilmiştir. Garipler Tümülüsü amphorisros I ve II 

Akdeniz I olarak tanımlanan bu grup içerisinde tip 2 ve 3’ü yansıtmaktadır180. 

Yine Grose tarafından yapılan sınıflamada; İ.Ö. 4. yüzyıl ortaları ile İ.Ö. geç 3. 

yüzyıla kadar karşılaşılan cam örneklerde; dışa taşkın yuvarlak ağızlı, uzun silindirik 

boyunlu, uzun oval gövdeli, yuvarlak dipli, yuvarlak profilli omuz üzerinde dikey 

çift kulplu 5 ana ve 2 ara grup tespit edilmiştir. Garipler Tümülüsü amphorisros I ve 

II Akdeniz II grubu kapsamında kalan tip 2 ve 4B’yi yansıtmaktadır181. 

Amphoriskos III form olarak Geç Hellenistik, Erken Roma Dönemi cam ve 

madeni eserleriyle benzerlik göstermektedir182. Özellikle Portland Vazosu ile form 

olarak benzerliği dikkate değerdir183. Amphoriskos III’ün gümüşten yapılmış benzer 

örnekleri İ.Ö. 1. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlendirelen Beştepeler I Tümülüsünde 

ele geçmiştir. Kayseri Arkeoloji Müzesinde 2145 envanter numarası ile kayıtlı olan 

gümüş amphoriskosun boyu 10,5 cm, gövde çapı 1,7 cm’dir. Uzun silindirik 

boyunlu, ağız kenarı çemberli, ağız kapağı kayıp, boyundan omuza çift kulplu, 

omuzdan gövdeye geçiş keskin profilli ve sivri diplidir. Yine Beştepeler I 

Tümülüsü’nde ele geçen diğer bir gümüş amphoriskos, aynı müzede 2194 envanter 

numarası ile kayıtlıdır. Bu eserin kapağı bulunmakla birlikte, bir kulpu eksik ve 

gövdenin alt kısmı da çürümüş durumdadır. Mezar odasında iki amphoriskosa 

karşılık 5 adet kulp bulunmuştur. Buna göre benzeri örneklerin daha fazla olması 

gereklidir. Fazla olan kulplar müze envanter defterinde 2173 ve 2174 numaralarında 

kayıtlıdır184.  

19. yüzyılın ortalarında Türkiye’de konsolosluk yapmış olan Frank Calvert 

koleksiyonundan geldiği söylenen kaya kristalinden yapılmış benzer bir amphoriskos 

Columbia Missouri Üniversitesi Arkeoloji Müzesi’nde bulunmaktadır. 1957 yılında 

kuzey İtalya’da Mercallo civarında bulunmuş olan eser; gümüş, cam ve diğer taş 

                                                
180 Grose 1989: 110-115., Grup I.2-3 
181 Grose 1989: 115-121., Grup II.2,4B 
182 Vickers 1997: 263-274. 
183 Harden 1987: 78., Fig.33 
184 Eskioğlu 1989: 189-224., Res.30 
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benzerleriyle karşılaştırılarak, İ.S. 1. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmiştir. 

Yüksekliği 9,4 cm olan amphoriskos yuvarlak ağızlı, kısa silindirik boyunlu, 

omuzdan dibe doğru daralan uzun ve oval gövdelidir. Çivi başı şeklinde dipe sahip 

ve boyundan omuza keskin profile sahip çift kulpludur185.  

Kaya kristalinden yapılmış diğer bir amphoriskos, Boston’da Güzel Sanatlar 

Müzesi’nde sergilenmektedir ve İ.S. 1. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir. 

Yüksekliği 8,9 cm olan amphoriskos dışa taşkın yuvarlak ağızlı, uzun silindirik 

boyunlu, torba gövdeli, çivi başı şeklinde dipe sahip ve boyundan omuza (?) şeklinde 

çift kulpludur. Gövdesi omuzdan dibe doğru kazınarak sekiz dilim şeklinde 

işlenmiştir. Dışa taşkın yuvarlak ağız yapısı, silindirik boyunu ve çivi başı şeklindeki 

tibi ile Garipler Tümülüsü’nde bulunan amphoriskoslarla benzemektedir186.  

Harden, İ.Ö. Erken 4. yüzyıl ile İ.Ö. erken 3. yüzyıla kadar sıkça görülen; dışa 

taşkın yuvarlak ağızlı, uzun silindirik boyunlu, uzun ters armudi gövdeli, kısa çivi 

başı (topuz) dipli ve yuvarlak profilli boyundan omuza dikey çift kulplu cam 

örneklerde 2 ana grup tespit etmiştir. Garipler Tümülüsü’nde bulunan III numaralı 

amphorisros Akdeniz 2 olarak tanımlanan bu grup içerisindeki en yakın benzeri tip 

3’tür187. 

6.1.1.3. Aryballos 

Kaya kristalinden yapılmıştır. Dışa taşkın yuvarlak ağızlı, kısa silindirik 

boyunlu, torba gövdeli, düz diplidir. Ağızdan boyuna, boyundan omuza ve gövdeden 

dibe geçişler oldukça yumuşak iken, omuzdan gövdeye geçiş alabastronda olduğu 

gibi halka şeklindedir. Eserin üzerinde torna ya da çark izine benzer izler 

bulunmaktadır. Eserin iç tarafı gümüş sır ile kaplanmış ancak sırlama zamanla 

dökülmüştür.(Kat. 5; Çiz. 7; Res. 26)  

Aryballos formu, Yunan dünyasında İ.Ö. 9. yüzyıldan itibaren karşımıza 

çıkar. Değerli ve az bulunan kokulu yağların saklanması için kullanılan bu kapların 

boyutları, yaygın olarak 7-12 cm arasındadır. Brommer, madenden yapılan 

örneklerde, küresel gövdeli ve ters armut formlu 4 ana grup saptamıştır. Küresel 

                                                
185 Oliver 1973: 29-35. 
186 Oliver 1973: 29-35. 
187 Harden 1987: 101., Grup II.3 
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gövdeli olanlar, İ.Ö. 6. yüzyıldan itibaren en sık karşılaşılan formdur. Ters armut 

formlular ise Hellenistik Dönem’den itibaren görülmeye başlanır188. Genellikle 

günlük hayatta sporcular tarafından kullanılan, içine merhem ya da yağ konulan 

küçük hacimli şişelerdir189.  

Camdan yapılan aryballoslar form olarak içe doğru katlandıktan sonra 

düzleştirilmiş veya yakalı ağız kenarına sahiptirler. Yakalı form, ağız kenarının 

yapım sırasında dışarıya-aşağıya-yukarıya doğru çekilmesiyle elde edilmektedir. 

Kısa silindirik boyun, küresel veya basık-küresel biçimli gövde ile birleşmektedir. 

Dip ise, çoğunlukla içbükeydir. En belirgin özellikleri, yunus biçimli, çift kulpları 

olmasıdır. Omuz üzerine yapıştırılan eriyik durumdaki bir cam damlasının, boynun 

üst kısmına veya ağız kenarına doğru çekilerek birleştirilmesi ile bu kulplar 

yapılmaktadır. Yükseklikleri 5 ile 10 cm arasında değişen aryballoslar saydam, doğal 

mavimsi-yeşil veya yeşilimsi camdan yapılmıştır. Bazı renklendirilmiş (mavi, sarı, 

mor) örneklerine de rastlanmaktadır190.  

Kullanımlarına ilişkin fikir veren sahneler, genellikle vazo resimlerinde ve taş 

kabartmalarda bulunmaktadır. Benzer kapların kullanımıyla ilgili Martial 

Epigramları’nda da, “…Amphoraların küçük bir biçimi iki kulplu bir kap, bu tür 

şişeler birçok işe yarayan kaplar içinde kullanılırdı. Örneğin, hamama giderken yağ 

taşımak, ilaç ve içecek taşımak için…” şeklinde bahsedilmektedir. Ancak Çanakkale 

yöresinde bulunan cam aryballosun dibinde bir miktar kozmetik kalıntısı 

bulunmuştur. Bu da bu kapların kozmetik ürünler için kullanıldığını kanıtlamaktadır. 

Berlin Müzesi’nde bulunan İ.Ö. 6. yüzyıl sonuna ait Euphronios’un kaliks krateri 

üzerindeki palaestra sahnesinde görülen iki atlet, vücutlarını yağlamaktadır. Solda 

görülen atlet bileğinde takılı bir aryballostan avucuna yağ dökmektedir. Yine 

Vulci’de bulunan bir hydria üzerindeki sahnede (İ.Ö. 6. yüzyılın son çeyreğine ait), 

iki gencin banyo sonrası vücutlarını yağladıkları görülmektedir. Ağaçta asılı 

giysilerle birlikte bir aryballos ve gençlerden soldakinin elinde ikinci bir aryballos 

görülmektedir. Sahne, aryballosların kullanımına yönelik bilgi de vermektedir191. 

                                                
188 Strong 1966: 54 vd. 
189 Richter ve Milne 1973: 16. 
190 Yağcı 1993 
191 Atik 2004 
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Çeşitli yağlardan, kozmetik sıvıların taşınması amacıyla yapılmış olan 

aryballoslar, antik dünyada binlerce yıllık bir geleneği yansıtırlar. Yunan 

seramiğinde yaygın olarak görülen kap formlarından birinin cama uyarlanmış 

olmasının yanısıra; bilindiği gibi, İ.Ö. 6. yüzyıldan başlayak Akdeniz I grubu 

kapsamında cam aryballosları iç kalıp tekniğinde de üretilmişlerdir. Üfleme 

tekniğinin cam teknolojisine girmesinden sonra İ.S. 1. yüzyıldan başlayarak, 

üflenerek yapılmış aryballoslar, Roma camcılığındaki yerini almıştır. Roma camcılık 

tarihi araştırmalarının erken aşamasında, cam aryballosun daha çok Roma 

İmparatorluğu’nun batı topraklarında yaygın olduğu düşünülmüştür. Ancak Doğu 

Roma topraklarında da bu tipin birçok örneğinin ele geçmesi, bunların batı kadar 

doğuda da tanınmakta olduğunu ortaya koymuştur. Cam aryballos konusunda 

ayrıntılı bir inceleme yapan ve Karadeniz’in kuzey kıyısındaki çeşitli merkezlerde 

ele geçen örnekleri değerlendiren N.P.Soronika, cam aryballoslardan belirli bir 

grubun Anadolu’da; büyük olasılıkla da Bergama’da üretilmiş olabileceklerini öne 

sürmüştür. Bu gruptaki aryballos örneklerinin yakalı ağız kenarlı (Soronika Tip B) ve 

omuzları ile ağız kenarlarını birleştiren basit yunus biçimli kulpları (Soronika, Tip C) 

bulunmaktadır. Bu tanım, Anadoludaki müzelerde bulunan ve kazılarda saptanan 

aryballos örnekleri ile uyumlu görünmesine rağmen, Bergama’da şimdiye kadar 

yapılan kazılarda cam ötelyesi saptanmamıştır192.  

Garipler Tümülüsü aryballosu, cam eserler için Harden tarafından yapılan 

sınıflamada İ.Ö. 6. yüzyılın ortasından İ.Ö. erken 4. yüzyıla kadar görülen Akdeniz I 

grubu kapsamında kalan; dışa taşkın yuvarlak ağızlı, kısa silindirik boyunlu, küresel 

gövdeli, yuvarlak dipli ve yuvarlak profilli boyundan omuza dikey çift kulplu 

örnekleri yansıtmaktadır193. 

Hem Harden hem de Grose tarafından Akdeniz III olarak gruplandırılan ve İ.Ö. 

3.-2. yüzyıl ile İ.S. 1. yüzyıl aralığına tarihlendirilen eserlerin formlardaki bozulma 

dikkat çekicidir.  

Cam işleme sanatındaki teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında, formların 

yapımındaki özensizlik ve bozulma üfleme tekniği kullanılarak çok sayıda 

                                                
192 Yağcı 1993 
193 Harden 1980: Grup I,1,1a,2 
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üretilmelerinden kaynaklanmış olmalıdır. Aynı dönemde değerli madenlerden 

üretilen eserlerin ise gerek formlarındaki düzgünlük gerekse işçilik ve 

bezemelerindeki kalite devam etmektedir. 

Garipler Tümülüsü’nde bulunan, yarı değerli taş olan kaya kristalinden 

yapılmış olan alabastron, üç amphoriskos ve aryballosu farklı malzemeden yapılmış 

olan paralelleri ile karşılaştırarak tarihlendirmeye çalımamız durumunda geniş bir 

tarih aralığına vermemiz gerekmektedir. Ancak mezarda bulunan Augustus sikkesi 

kaya kristalinden yapılmış olan bu ünik eserlerin tarihlendirilmesinde son derece 

önemlidir. Augustus sikkesi ve in-situ bulunan mezar konteksindeki diğer buluntular 

birlikte değerlendirildiğinde eserler, İ.Ö. 1. yüzyıl sonu ile İ.S. 1. yüzyıl başı arasına 

tarihlendirilebilir.  

6.1.2. Makyaj Kutusu 

Mezar odası içerisinde bulunmuştur. Ahşaptan yapıldığı anlaşılan kutu 

çürümüş ve korunamayacak durumdadır. Yine buluntular arasında yer alan ve 

korunamayacak kadar okside olmuş bakır kilit ile kilit kolu bu kutuya ait olmalıdır. 

Hellenistik ve Roma Dönemi tümülüs mezar buluntuları arasında özellikle 

kadın mezarlarında ahşaptan veya başka maddelerden yapılmış kutulara sıkça 

rastlanılmaktadır. 

6.1.3. Sürmelik 

Kalın cidarlı, silindir biçimli gövdesi ortalarda hafif şişkin, açık/koyu kah-

verengi damarlı oniksten ortası delinerek yapılmıştır. Dip ve ağızı kapatan kapaklar 

altından yapılarak gövdeye geçirilmiştir. Üst kapağın ortasındaki kapakçık zincirle 

kenara tutturulmuştur.(Kat. 6; Çiz. 8; Res. 27) İn-situ olarak bulunduğunda içinde 

tortulaşmış siyah renkli -sürme- kalıntısı tespit edilmiştir194. Roma Dönemi mezar 

buluntuları arasında çeşitli maddelerden yapılmış sürmeliklere sıkça 

rastlanılmaktadır. Beştepeler I Tümülüsü’nde de altından yapılmış bir sürmelik 

bulunmuştur ve Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.  

                                                
194 Eskioğlu 1989: 189-224. 
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6.2. Ölü Kültüne Bağlı Olarak Mezarda Bulunan Malzeme 

6.2.1. Ağız Bandı 

Dini inançlar nedeniyle ölülerin ağzının kapatılması için kullanılan bantlar 

genellikle mezarlarda bulunmaktadır. Hemen hemen hepsinde ip geçki deliği veya 

delik yerine halkalar vardır. Bu ip geçki delikleri pek azında düzenli açılmıştır. 

Çoğunda acele açıldıklarını gösterecek şekilde düzensiz delikler görülür. Çeşitli 

formlardadırlar. Genelde oval olup uçları yuvarlak veya düzdür. Çok sağlam 

bulunanların yanı sıra parçalar halinde ele geçenler de mevcuttur. Mezarda 

isketletlerin başı hizasında bulundukları için ağız bantları olarak kullanıldıkları kesin 

olarak bilinmekle birlikte bantların bazıları göz bantları ile karıştırılmaktadır. Yalnız 

kabartma olarak dudak şekli veya dudak izi olanların, ağız bandı olarak 

kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Dönemin sanat anlayışına uygun olarak İ.Ö. 3.-2. bin 

takıları genelde bezemesiz yapılmış olup, ağız ve gözü kapatan bantların yanı sıra el 

ve ayak bileklerine takılan ayrı bantlar da bulunmuştur. İ.Ö. 8. yüzyıldan sonra 

bantların üzerinde geometrik kabartma, sikke veya mühür baskıları, bitki motifleriyle 

hayvan motifleri de görülmektedir. 

Altın madeni bir eser yapılmadan önce, kuyumcu ustası tarafından 

saflaştırılmaktadır. Saflaştırma işleminden sonra ingota dönüştürülmekte ve bu 

işlemden sonra da kalınlığı 0,2-0,5 mm’ye kadar incelebilen yaprak adı verilen 

levhalar elde edilmektedir195. İnce levhalar çekiçleme (repoussé) tekniği ile 

biçimlendirilmekte bu işlem yapılırken, altın yapraklarının darbeler sonucunda 

delinmesini önlemek için yapraklar ziftle kaplanmaktaydı. Yapraklar üzerine yapılan 

süsleme; üzerine figür veya bitki motifleri işlenen, ahşaptan yapılan punch adı 

verilen çekiçle, bezemeye göre levhanın önüne ve arkasına çekiçle vurularak 

gerçekleştirilirdi196. Bir başka yöntem ise çekiçle ahşap veya kemikten yapılan 

pozitif ya da negatif kalıpların üzerine koyulan altın yapraklarına, dövülerek şekil 

verilmesidir197.  

Mezar armağanları arasında çok sık ele geçen altın eserler maddi değerlerinden 

dolayı hem antik dönemde hem de günümüzde, mezar soyguncularının hedefi 

                                                
195 Strong ve Bronwn 1976: 60. 
196 Higgins 1961: 10. 
197 Bingöl 1999: 26. 
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olmuştur. Kaçakçılarda ele geçen ve buluntu konteksinden ayrı olarak çeşitli yollarla 

müzelere kazandırılan eserler, tarihleyici unsurlardan yoksundur. Ancak sistemli 

kazılarda bulunan örnekler bir kronoloji oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.  

Garipler Tümülüsü buluntuları arasında, iskeletin ağız hizasında bulunan elips 

biçimli levhanın iki dar ucu ip deliklidir. Ölünün ağzını kapatmak için yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Üzerinde herhangi bir süsleme yoktur.(Kat. 7; Çiz. 9; Res. 28) 

Müzede bu objenin, bölgedeki başka kazılardan getirilmiş örnekleri bulunması 

geleneğin yaygınlığını ve devamlılığını göstermektedir198.  

Ağız bandının, tarihleyici bir unsur olan sikke ile birlikte in-situ olarak ele 

geçmesinden dolayı kronoloji açısından önemlidir. 

Roma Dönemi mezar buluntuları arasında, yaygın olan ağız bantlarının 

bezemesiz yapılmış örnekleri yanında, üzerinde geometrik kabartma, mühür baskı, 

bitki motifleri ile hayvan motifleri olan örnekleri de mevcuttur. 

6.2.2. Elbise 

3. bölümde “Ölü Kültü ve Gömü Törenleri” başlığı altında Roma Dönemi 

cenaza törenleri anlatılırken; ölen kişinin yıkanıp, çeşitli parfümlerden/yağlardan 

oluşan özel bir kremle merhemlendiğini daha sonra en güzel giysileri ile giydirilip 

süslendiğini, giysi ve süslemenin ölen kişinin sosyal konumuna göre yapıldığına 

değinmiştik. Eskioğlu’nun aktardığı bilgilere göre iskelet üzerindeki elbise tamamen 

çürüyerek toz haline gelmiştir. Elbise korunamamış olsa da mezar sahibi kişinin 

yukarıda anlatılan Roma Dönemi ritüeline uygun olarak elbisesiyle gömülmüş 

olduğu açıktır.  

6.2.3. İp Yumağı 

Altın iplik, karışık bir yumak halinde ele geçmiştir. Çok ince olan altın ipliğin 

toplanabilen miktarının ağırlığı 1 gramı geçmemektedir. Eskioğlu altın ipliğin 

elbisenin süslemesi için kullanılmış olabileceğini ifade etse de ipin yumak halinde 

bulunması süslemeden ziyade mitoloji ile ilgili olmalıdır.(Kat. 8; Res. 29) 

                                                
198 Eskioğlu 1989: 189-224  
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6.2.4. Sikke 

İskeletin kafatası temizlenirken altın bir sikke bulunmuştur. Ağız içine 

konulduğu anlaşılan altın sikkenin çapı 18 mm, kalınlığı 2,5 mm ve ağırlığı 7,85 

gramdır199.(Kat. 9; Res. 30) Ölünün ağzının içine konulan bu tür sikkeler, mitolojide 

mezar sahibinin Styx Nehrini geçmesi için kayıkçı Charon'a ödeyeceği para olarak 

yorumlanmıştır200 

Ön yüzünde; alçak kabartma şeklinde imparator Augustus'un (İ.Ö. 27-İ.S. 14) 

defne çelenkli büstü yer almaktadır. Büstün arka tarafında, başın ortasından omuza 

doğru ΛVGVSTVS yazısı yer almaktadır. DIVI . F yazısı ise büstün ön tarafında 

burun hizasından başlamakta ve göğüs üzerinde bitmektedir. 

“A” harfinin yazımı İ.Ö. 15-11 yılları arasında darp edilen Augustus 

sikkelerinde olduğu gibi “Λ” şeklindedir. Yine “S” harfinin yazılışı da erken 

örneklerdeki “S” harfi şeklindedir. 

Arka yüzünde; yine alçak kabartma şeklinde at üzerinde dörtnala giden Gaius 

Caesar, arkasında iki askeri sancak arasında lejyon kartalı yer almaktadır. Gaius 

Caesar’ın başı hizasında C.CAES yazısı ve atın alt kısmında çizgi üzerinde ΛVGVS. 

F. yazısı mevcut201. Yazıttaki “A” ve “S” harflerin yazılış şekli ön yüzde olduğu 

gibidir.  

Augustus İ.Ö. 17 yılında, Gaius Caesar ve Lucius Caesar’ı evlatlık edinmiş ve 

İ.Ö. 8(?) Galya’yı ziyareti sırasında Gaius Caesar ve Lucius Caesar’ı Galya’da 

bulunan Roma ordusuna tanıtmıştır. Bu tanışma sonrasında Gaius Caesar Konsül 

olmuştur. Romalı Plebs’ler ise henüz toga bile giymemiş 14 yaşındaki Gaius’un 

konsül olmasından rahatsız olmuşlardır202. Bir uzlaşma olarak senato binasında 

oturma hakkı verilmesine ancak Konsül haklarını tam olarak 20 yaşında 

kullanmasına karar verilmiştir. Bu noktada Gaius için “Gençliğin Prensi (Princeps 

Juventitus)” anlamında onursal bir ünvan verilmiştir. Bir süre sonra Lucius da aynı 

unvanla ödüllendirilmiştir. Lucius İ.S. 2 yılında, Gaius ise henüz 24 yaşındayken 

Ermenistan’daki Artagira’ya yapılan sefer sırasında yaralanmış ve daha sonra 

                                                
199 Eskioğlu 1989: 189-204. 
200 Åström 1964: 187. 
201 Rorbertson 1962: 37-47., Pl. 7 213; Mattingly 1976: 77-97., Pl.12 15, 8 19 
202 Vout 1996: 204-220. 
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ölmüştür. Augustus, en gözde iki mirasçısı olan Gaius ve Lucius’un ölmeleri üzerine 

Tiberius’u evlatlık edinmiş ve mirasçısı olarak bırakmıştır. 

Caesar’ın ölümünden kısa bir süre sonra Antonius, Gallia (Fransa)’da 

Lugdunum (Lyon) darphanesinde sikke darp ettirmiş fakat sonra bu darphane 

çalışmamıştı. Augustus İ.Ö. 16 yılında Gallia’ya gittiğinde, darphane yeniden 

açılmıştır, altın ve gümüş sikkeler darp ettirilmiştir. Mezarda bulunan Agustus hatıra 

sikkesi Lugdunum darphanesinde İ.Ö. 15-İ.S.14 yılları arasında yukarıda anlatmış 

olduğumuz Gaius Caesar ve Lucius Caesar’ın Galya’da bulunan Roma ordusuna 

tanıtılması nedeniyle darp edilmiş bir Aureus’tur203.  

Bu olay nedeniyle Lugdunum Darphanesi’nde basılan Augustus hatıra sikkeleri 

3 farklı tipe ayrılarak incelenmektedir. 

İ.Ö. 15-11 arasına tarihlenen sikkelerde Augustus’un saçları düzgün ve dalgalı, 

başı ise çıplak olarak tasvir edilmiştir. Portre uzun ve oldukça dardır, kabartma 

yüksek kabartmadır. “A” harfinin yazılışı “Λ” şeklindedir. Yine “S” harfinin yazılışı 

ise “S” şeklindedir. 

İ.Ö. 11-6 yılları arasında basılan sikkelerin ön yüzünde yer alan Augustus 

portresi, İ.Ö. 15-11 arasına tarihlenen sikkelerle hemen hemen aynı olmakla birlikte 

başında çelenk yer almaktadır. 

İ.Ö. 2-İ.S. 14 yılları arasına tarihlenen sikkelerde ise Augustus portresinde 

önemli değişiklik olur. Augustus genç, olgun ve yarı barbar bir görünüm almıştır. 

Augustus’un başında daima çelenk bulunur ve kabartma alçak kabartmadır.  

Garipler Tümülüsü’nde bulunan altın hatıra sikkesinin ön yüzündeki alçak 

kabartma Augustus portresi, İ.Ö. 2 ile İ.S. 14 yılları arasına tarihlenen sikkelerde 

olduğu gibi genç, olgun ve yarı barbar bir görünüme sahip olup, başında çelenk 

bulunmaktadır. Sikke, İ.Ö. 2 ile İ.S. 14 yılları arasında Galya’da Lugdunum 

darphanesinde basılmış olmalıdır. 

6.2.5. Yapraklar 

Üçgen biçiminde, bir kenarı iki yerinden kertilerek üç yapraklı olarak 

dilimlenmiş, her biri 3,5x2,5 cm ebadında, çok ince 84 adet yaprak iskeletin 

                                                
203 Baydur 1998: 32-33.; Mattingly 1976: 77-97. 
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üzerinden toplanmıştır204. Yapraklar üzerinde herhangi bir bezeme olmayıp 

yaprakların üzeri düz bırakılmıştır.(Kat. 10; Res. 31)  

Benzer yapraklar Antik Çağda genellikle taç ve çelenk yapımında 

kullanılmıştır. İskeletlerin baş hizasında bulunan yapraklarda birbirine bağlantılarını 

sağlayan halka veya ip geçki delikleri bulunmaktadır. Garipler Tümülüsü’nde ele 

geçen yapraklarda bağlantı veya ip geçki deliğinin olmaması, iskeletin üzerinden 

toplanmış olması taç/çelenk yapımı veya elbise süslemeleri için kullanılmasından 

ziyade erken dönemlerde de örnekleri olan Dionysiac unum olmalıdır. Dionysiac 

sunum olarak da bilinen yapraklardan erken örnekler İ.Ö. 5. yüzyılın sonuna ya da 4. 

yüzyılın başına tarihlenen Hipponion’da bulunan bir mezar içerisinde 

bulunmuştur205. 

Benzer bir örnekler Patara’da 43 nolu mezardan çıkartılmıştır. Sağlam olarak 

nitelendirilebilecek olan bu örneklerde bağlantı yerinin görülmemesi ve ölünün başı 

üzerine serpiştirilmiş olarak bulunmaları, yaprakların çelenk amaçlı olmaktan çok 

Dionysiac bir sunum olarak kullanılmış olduğunu düşündürmektedir206.  

Muğla ili Milas ilçesi Beçin (Mutluca) Beldesi Kepezaltı mevkiinde bulunan 

Helenistik Dönem oda mezarında mermer ostotek içerisinde yine benzer şekilli 23 

adet altın kolye yaprakları bulunmuştur207. 

6.2.6. Diğer Buluntular 

Garipler Tümülüsü mezar odasında bunların yanında, korunması zor, çürümüş 

veya yer yer okside olmuş objeler de bulunmuştur. Aşağıda açıklanan buluntularla 

ilgili bilgilerimiz Mehmet ESKİOĞLU’nun anlatımıyla sınırlıdır. 

6.2.6.1. Demir Kadeh 

3,5 cm yükseklikte, yuvarlak dipli çanak biçiminde, basit ağız kenarının çapı 8 

cm'dir. Tamamen okside olduğundan korunamaz durumdadır208. 

                                                
204 Eskioğlu 1989: 189-224.  
205 Şahin 2007: 22-23.  
206 Uygun 2000: 122-123., Lev. 29-30 a-e. 
207 Kızıl 1990: 255-272. 
208 Eskioğlu 1989: 189-204. 
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6.2.6.2. Köşe Demirleri ve Demir Çiviler 

Tamamen paslanmış ve okside olmuşlardır. Korunamayacak durumdadırlar209. 

6.2.6.3. İstridye/Midye Kabuğu Biçimli Objeler 

10 tane kadar ele geçmiş olan eserler etütlük olarak muhafaza edilmektedir210. 

İstridye kabuklarının, Antik Çağda Argentum Escarium (Yemek Kapları) içerisinde 

kaşık olarak ya da özel sosların ikramı amacıyla kullanıldıkları bilinmektedir211. 

Eskioğlu bu kabukları, kesin olarak midye veya istridye kabuğu olduğunu 

belirtmemekle birlikte başka hayvana ait kabuk/tırnak olabileceklerini ifade 

etmektedir. Antik çağ mezarlarında, armağan olarak sunulan eşyalar arasında, 

yeniden doğuşu simgeleyen kaplumbağa kabuklarına da rastlanılmaktadır. Genellikle 

Aphrodite, tasvirlerde ayağının altında istridye kabuğu, kaplumbağa gibi hayvanlarla 

birlikte betimlenmiştir. Müzede çalışma yaptığımız zaman dilimi içerisinde bu 

eserleri görme ve inceleme imkânımız olmamıştır.  

Mezar buluntularının hemen hemen hepsinin değerli madenlerden yapılmış 

oldukları gözönüne alındığında, kabuk/tırnak şeklindeki objelerin kaşık olarak veya 

özel sosların ikramı için kâse şeklinde kullanılmasından ziyade, yeniden doğuş ve 

ölümden sonraki yaşamla ilgili olarak mezara bırakılan kaplumbağa kabuğu olmaları 

muhtemeldir.  

6.3. Ölü İçin Mezara Bırakılan Armağanlar 

6.3.1. Argentum Potorium (İçki Kapları) 

Argentum Potorium (içki kapları); şarabın sunulması ve içilmesi ile bağlantılı 

olarak zengin bir kap çeşitliliği içerir. Sıvıları kraterden almak için kullanılan 

simpulumlar, süzme işlemi için kullanılan süzgeçler, şarap dökme için kullanılan 

çeşitli türlerdeki oinokhoeler ve içme kapları çok farklı formlarda ve genellikle 

değerli madenlerden yapılmışlardır.  

Madeni eserlerin yapımında kullanılan altın, gümüş ve bronz gibi metaller, 

temini zor birer hammadde oldukları için, eski çağlardan itibaren eritilip yeniden 

                                                
209 Eskioğlu 1989: 189-204. 
210 Eskioğlu 1989: 189-204. 
211 Oliver ve Luckner 1977: 105., Pl. 62 
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kullanılmıştır. Bu durum, antik kent kazılarında çok az madeni eser bulunmasına yol 

açmıştır. Arkeolojik kazılarda ve mezarlarda ele geçen buluntular, kentlerin günlük 

yaşamları ve üretimleri hakkında bilgi vermesi nedeniyle önem taşımaktadır. Maden 

kaynaklarının sınırlı ve işçiliğin zor olması, Antik Çağda metalden yapılan ürünlerin 

değerinin yüksek olmasına ve lüks eşya olarak kabul edilmesine neden olmuştur. 

Bir ürünün bronzdan yapılanının seramikten yapılanından 135 kata kadar daha 

pahalı olması, madenin diğer malzemelere göre değerini göstermesi açısından dikkat 

çekicidir212.  

Kesin bulgular olmamakla birlikte hemen her antik yerleşimde küçük veya 

büyük çaplı bir madeni eşya üretimi yapıldığı kabul edilebilir213. Ancak bazı 

şehirlerde maden çıkarmaktan işlemeye kadar bir dizi farklı aşama ile ilgili üretim 

yapan atölyeler olduğu da bilinmektedir. Anadolu’da Pergamon ve Sardes ilk 

aşamada sözü edilebilecek kentlerdir. Diğer yandan Antiochia ve Alexandria gibi 

yeterli maden kaynağına sahip olmamakla birlikte madeni eşya üreten, ünlü 

atölyeleri ve ustaları ile tanınan kentler de bulunmaktadır214. 

Antik çağda Anadolu’da nerelerde maden çıkarıldığı konusunda bugüne kadar 

yapılmış toplu bir çalışma bulunmamaktadır. Antik kaynaklara ve MTA tarafından 

saptanan maden yataklarına ilişkin veriler değerlendirildiğinde, Anadolunun zengin 

maden yataklarından sadece bir kısmının bilindiği ve kullanıldığı anlaşılmaktadır215. 

Epigrafik verilere göre Antik Çağda madeni eser üreten ustalar, işledikleri 

madene göre farklı isimler almaktaydı. Altın ustaları faber aureius gümüş işçileri ise 

faber argentarius olarak adlandırılmaktaydı216.  

Madeni eşya üretimi yapan bütün atölyeleri genel olarak üç grupta incelemek 

mümkündür. İlk grupta ele alınan yerel atölyeler, bölgesel ihtiyaçları karşılayan 

işliklerdir. Üretimleri, günlük hayatta gerekli olan temel alet ve aksamlar ile çivi gibi 

sarf malzemelerinden oluşur. Bu malzemelerin dağılım alanı kent territoryası ile 

sınırlıdır217. 

                                                
212 Oransay 2006 
213 Strong 1966: 5-6. 
214 Oliver ve Luckner 1977: 69. 
215 Oransay 2006 
216 Strong 1966: 7. 
217 Oransay 2006 



 86

İkinci grup ise, belli bir eşya grubu üzerine uzmanlaşmış işliklerden oluşur. 

Özellikle heykel, kap, tıp aleti, kapı aksamı, süs eşyası gibi eşya grupları üzerine 

uzmanlaşan bu atölyelerin kaynaklarda da geçen çok sayıda örneği vardır. Atölyeler 

çoğunlukla bir ustanın ismiyle anılır. Bu da atölyelerin bir usta ile onun 

yardımcılarından oluştuğunu düşündürmektedir. Hellenistik ve Roma dönemlerinde 

bu gruba giren atölyelerin işlerine, Akdeniz’in birçok yerinde rastlanabilmektedir. 

Gerek ticari ilişkiler, gerekse kişisel eşyaların taşınması yoluyla olsun bu dağılım 

bazı atölyelerin geniş bir alanda tanınmasına ve ürünlerinin tutulmasına yol açmıştır. 

İlginç olan nokta ise, bu ürünlerden bazılarının ulaştıkları yerde bir moda halini 

almaları ve yerel taklitlerinin yapılmasıdır. Bu gruba giren atölyelerin hepsinin sabit 

mi olduğu yoksa bir kısmının gezici ustalar tarafından mı yürütüldüğü ise üzerinde 

tartışılması gereken bir sorundur218. 

Üçüncü grupta ise, ordunun savaştığı bölgelere yakın yerlerde, silah üretimi 

için kurulan fabricaeler yer alır. Bunlar birden çok ustanın bir araya gelerek 

oluşturdukları büyük üretim merkezleridir. Çok miktardaki siparişi hazırlamak için 

aynı alanda çalışan ustaların birleşmesiyle olabileceği gibi, ortak bir iş üretmek için 

farklı alandaki ustaların toplanmasıyla da olabilirdi. Sanatsal alanda çok örneği 

görülmeyen bu durumun, özellikle askeri amaçlı teçhizat üretimi sırasında Roma 

İmparatorluğu’nun başvurduğu bir yöntem olduğu bilinmektedir. Anadolu’da Roma 

Dönemi’nde askeri ekipman üretimi için kurulan üç ana Fabricae’den birinin henüz 

yeri tespit edilmemiş olmasına rağmen Kayseri’de olması, kentin daha büyük oranda 

maden ihtiyacı bulunduğunu düşündürmektedir. Bu talep büyük olasılıkla ticaret 

yoluyla dışarıdan sağlanmış olmalıdır219. 

Madeni kap üretimi, Antik Çağda genel madeni eşya üretiminden ayrıdır. Bu 

üretime verilen genel isim caelum’dur. Caelum, Hellenistik ve Roma Dönemi 

endüstrisinde önemli bir alan olmuş, özel yapım teknikleri ve süsleme yöntemleri ile 

ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Bu durum ürünlerin fiyatlarını da etkilemiş 

ve özellikle altın, gümüş gibi değerli madenlerden yapılan kaplar, toplumda gelir 

seviyesi yüksek kesimlerce kullanılmıştır220. 
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Pompeii ve Herculaneum gibi günlük hayatın aniden durduğu yerleşimlerin 

dışındaki antik kentlerden ele geçen madeni kap sayısı azdır. Bundaki en önemli 

etmen, günlük hayatta kullanılan kapların diğer madeni eşyalar ile birlikte, eritilip 

yeniden kullanılmasıdır. Bu nedenle müzelerde bulunan sağlam ve kaliteli işçilikteki 

ürünlerin çoğunu mezarlardan çıkan buluntular oluşturmaktadır221. 

Arkaik ve Klasik çağlarda madeni eser üretimi yapan atölyeler ve üretim 

teknikleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça azdır. Mısır’da Alexandria, Suriye’de 

Antiocheia ve Anadolu’da Pergamon’daki atölyeler, Hellenistik Dönem’de önde 

gelen madeni kap üretim merkezleridir222.  

Roma İmparatorluğunda geçmişi Etrüsklere kadar inen bir madeni kap geleneği 

olduğu görülür. Ancak İ.Ö. 2. yüzyıldan itibaren kontrol altına alınan Hellenistik 

merkezlerden İtalya’ya getirilen bol miktardaki gümüş kabın Roma madeni kap 

endüstrisindeki etkisi büyük olmuştur. Bir gümüş patlaması yaşanan bölgede, İ.Ö. 1. 

yüzyılda hemen her evde en az bir gümüş takım olduğu söylenebilir223. Hellenistik 

merkezlerden getirilen gümüş eserler nedeniyle oluşan bu moda, Augustus Dönemi 

sanatındaki Yunan modası ile birleşince, imparatorluk çapındaki atölyeler de bundan 

etkilenmiştir. Augustus Dönemi’nde Yunan formları üzerine doğu kökenli motifleri 

işlenilmeye başlanmıştır. İ.Ö. 2.-İ.S. 1. yüzyıllar arasındaki dönemde Romalı 

zenginler tarafından büyük talep görecek bu eserlerde, geniş bir süsleme repertuarı 

görülür. Bu dönemde gümüş eserlere artan ilginin bir sebebi de, daha önce sadece 

krallar ve onların çevresindeki asiller tarafından kullanılan bu lüks eserlere, artan 

ticaret nedeniyle zenginleşen tüccar kesiminin de talep göstermesidir224. İlk aşamada, 

sipariş üzerine bu kapların kopyaları yapılmaya başlanmıştır. Kopyaları yapılan 

kaplar arasında İ.Ö. 5. ve 4. yüzyıl Yunan kapları da vardır. Sadece süsleme değil 

kap formları bakımından da yaşanan bu durum, İtalya madeni kap sanatını derinden 

etkilemiştir225. 

Genelde iki parçalı kalıpta ve döküm tekniğinde üretilen kapların düzeltilmesi 

çarkta yapılmıştır. İ.Ö. 6. yüzyıldan beri bilinen ve uygulanan çark, son düzeltmenin 

                                                
221 Oransay 2006 
222 Strong 1966: 119. 
223 Strong 1966: 123. 
224 Oransay 2006 
225 Vickers, Impley ve Allan 1986 
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yanısıra süs amacıyla da kullanılmıştır. Özellikle kapların dipleri düzeltilirken açılan 

derin halkalar, bir süs işlevi görmüş ve üretimde kalitenin de göstergesi olarak kabul 

edilmiştir. Kaplarda kalitenin artmasıyla birlikte, kapların üzerinde ustanın ismi, bir 

damga gibi görülmeye başlar226. 

İ.Ö. 50-İ.S. 50 arasındaki dönem, İtalya’daki kap atölyelerinin en popüler 

oldukları dönemdir. Döküm tekniği sayesinde seri üretim gerçekleştirebilen bu 

atölyeler, belli formları (lenger, patera, krater) çok sayıda ve hızlı biçimde üretip, 

İmparatorluğun uzak bölgelerine kadar gönderebilmiştir. Bunların yapıldığı en 

tanınmış merkez, Roma’nın güneyinde Campania bölgesindeki Capua kentidir. İ.S. 1 

yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu kapların ardından, zamanla gelişen atölyelerde 

daha kaliteli ürünler üretilmeye başlanır. Çok süslü ve kendine özgü formlarıyla 

Gallia kapları, kendi bölgesiyle birlikte Britannia, Danimarka ve İskandinavya’da da 

yaygınlaşır. Ancak Campania üretimi bu dönemde Orta ve Doğu Avrupa’da hala 

popülerdir227. 

Balkanların giriş kapısı durumundaki Pannonia’da, Campania üretimini takip 

edip standart formları kullanırken üzerinde değişik süsleme ögeleri kullanmıştır. Öte 

yandan Thrakia ve Mysia’dan ele geçen kaplar, Pannonia’daki bu atölyenin 

benzerlerinin Balkanların başka yerlerinde de olduğunu düşündürmektedir. Özellikle 

Trakya, başlıklı ve figürlü kulpların uygulandığı oinokhoe formlarıyla dikkat 

çekicidir228. 

Roma Dönemi gümüş kapları, Argentum Escarium (yemek kapları) ve 

Argentum Potorium (içki kapları) olarak komple birer takım halindedir. Argentum 

Escarium (yemek kapları): tepsi, tencere, kâse, tabak ve kaşık, Argentum Potorium 

(içki kapları) ise: kadeh, bardak, oinokhoe, kepçe ve süzgeç gibi kapları 

içermektedir. Geç Cumhuriyet Dönemi eserlerinin birçoğu basit ve fonksiyonel 

tasarıma sahip, günlük kullanıma yönelik olarak ifade edilse de dini amaçlı olanlar da 

vardır229. Ticaret ve diplomaside önemli bir rol oynayan bu servis kapları günlük 

hayatta set halinde kullanıldığı gibi mezar hediyesi olarak da set halinde 

                                                
226 Oransay 2006 
227 Oransay 2006 
228 Mansel 1940: 89-114.; Strong 1966: 12. 
229 Oliver ve Luckner 1977: 96 vd.; Strong 1966: 128-130. 
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gömülmüştür230. Özel bir durum olmadığı sürece Romalı bir aile mezara gümüş 

bırakmazdı. Ancak kız veya erkeğin evlenmeden genç ve bekâr olarak ölmesi gibi 

özel durumlarda mezarına bu tür hediyeler bırakılırdı231.  

İ.S. 79 yılında Vezüv yanardağının patlaması sonucu Pompeii, Herculaneum ve 

Boscoreale’de günlük hayat aniden durmuş, şehirler kül yığını ve lavlar altında 

kalmış, bu nedenle günlük hayata dair her türlü eserle birlikte gümüş eserler de 

günümüze kadar ulaşmıştır. Bu eserler arasında zenginlerin villalarındaki duvar 

resimlerinde dönemin cam eserler ve gümüş sofra takımları hakkında değerli bilgiler 

veren tasvirler yer almaktadır232.(Res. 32) 

İmparatorluk dışında bulunan eserlerin genellikle mezarlardan ele geçmesini 

Tacitus Germania adlı eserinde; gümüş kapların diplomatik hediye olarak verilmiş 

olabileceği şeklinde ifade etmektedir233. 

İtalya’da (Pompeii, Herculaneum, Boscoreaele, Tiermes), Almanya’da 

(Hisdesheim), Fransa’da (Borthouville), Yugoslavya’da (Tekiya), Danimarka’da 

(Goslawice), Polonya’da (Hockwold), İngiltere’de (Oberkassel, Martwedel ve 

Wardt-Lüttinger), Almanya’da (Anizo ve Vicarello), İspanya’da (Meroe), Sudan’da 

(Humus), Suriye, Rusya, Bulgaristan’da (Bori ve Sochi), Türkiye’de (Trakya 

Bölgesi) Geç Helenistik ve Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen çok sayıda gümüş içki 

kapları ve servis takımları bulunmuştur. İtalya’da; Pompeii, Herculaneum, 

Boscoreaele örnekleri gerek formları gerekse bezemeleri göz önüne alındığında 

günlük ev kullanımı için yapılmış iken diğer örnekler dini amaçlı olarak 

kullanılmıştır234. 

Çalışmamıza konu Garipler Tümülüsü’nde ele geçen gümüşten yapılmış 

Argentum Potorium (içki kapları); 1 adet dinos(lebes) formlu kap, 1 adet kalathos, 2 

adet kantharos, 1 adet krater?, 2 adet -minyatür boyutlu- oinokhoe, 1 adet simpulum, 

ve 1 adet süzgeç olmak üzere toplam 9 parçadan oluşmaktadır. 

                                                
230 Strong 1966: 128-130.; Walker 1991: 66-70.; Oliver 2000: 120-121. 
231 Oliver 2000: 120-121. 
232 Steckner 1991: 28-30. 

McMaster Üniversitesi’nden John A. Tamm “Argentum Potorium in Romano-Campanian 
Wallpainting” başlıklı doktora tezinde çeşitli ülkelerde grup halinde bulunan Argentum 
Potorium'ları duvar resimlerindeki tasvirlerle form olarak karşılaştırıp bir tipoloji oluşturmuştur. 
Tamm tez çalışmasında eksik olmakla birlikte Garipler Tümülüsü buluntularına da yer vermiştir.  

233 Oliver 2000: 120. 
234 Oliver 2000: 120-121. 
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Antik Çağda saf gümüşün yumuşak ve günlük kap üretimi için dayanıksız 

olması nedeniyle dayanıklılığı artırmak amacıyla gümüşe belirli oranlarda bakır 

karıştırıldığı bilinmektedir. Bu karışım sadece kapların dayanıklılığını artırmak için 

mi yapılmıştır yoksa gümüşün ayarını düşürüp eserin maliyetini azaltmak ve daha 

geniş kitlelere ulaştırmak amacı da güdülmüş müdür bu konuda kesin bir bilgi 

yoktur. Ancak gümüş eserlerin dünya üzerindeki dağılımına bıktığımızda ticari amaç 

güdüldüğü de düşünülebilir. Karışım nedeniyle gümüşün rengi bakır oranına göre 

değişmektedir. Karışımdaki bakır oranı azaldıkça mat bir renk, arttığında ise eserler 

kırmızımsı bir renk almaktadır. Ayrıca saf gümüşe göre bakır karıştırılan eserlerin 

daha fazla korozyona uğradıkları da bilinmektedir235. Garipler Tümülüsü’nde 

bulunan gümüş eserler saf gümüş renginden daha mat bir görünüme sahiptirler. 

Eserlerin bezemeleri dikkate alındığında günlük kullanım için değil dini amaçlı 

olarak kullanılmış oldukları söylenebilir. Bu nedenle gümüş eserlerin rengine 

bakılarak karışım oranı hakkında yorum yapmak yanıltıcı olacaktır. Müze tarafından 

eserlerdeki bakır-gümüş karışım oranına yönelik çalışma yapılmadığından ve de 

tarafımızca böyle bir çalışma yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle hem 

karışım oranları hem de ağırlıkları hakkında çalışmamızda bilgi sunulamamıştır.  

Erken Hellenistik Dönem’de (İ.Ö. 330-200) 4. yüzyıl sonlarına tarihlenen Attik 

kil vazolarla karşılaştırılabilecek formlara sahip dökümle yapılmış ayak, yatay 

çıkıntılı halka kulplu kabartma bezemeye sahip çok sayıda gümüş içme kapları 

bulunmuştur. Hellenistik Dönem’in sonuna doğru dış tarafında zengin repoussé ve 

oyma bezemeye sahip süslerle bezenmiş içki kapları moda olmaya başlamıştır. Bu 

tür içki kapları genellikle İ.Ö. 200 sonrası döneme tarihlendirilmektedir. 

Helenistik Dönem tarihsel anlamda İ.Ö. 30 yılında sona ermiştir ancak bu 

tarihin antik kaplar tarihi açısından özel bir anlamı yoktur. Hellenistik Dönem’in 

sona ermesiyle Romalılar ateşli koleksiyoncular haline gelmiştir ve üretilen kapların 

çoğu Roma pazarı için yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca, İ.Ö. 2.-1. yüzyıllarda ve belki 

de daha önce yapılmış pek çok gümüş kap birçok Romalı aile tarafından toplanmıştır. 

Mezarlara armağan olarak bırakılan bu kaplar İ.S. 1. yüzyıla tarihlenen Roma 

buluntuları içinde ele geçmektedir.  

                                                
235 McNab 1981: 12. 
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Gümüş kapların üzerinde çoğu zaman bir atölye ya da usta ismi 

bulunmamaktadır. Eserlerin çoğu tarihlendirmeye yardımcı unsurlardan yoksundur 

veya bir statigrafide ele geçmemektedir. Bu nedenle Roma İmparatorluğu'nun ilk 

yıllarında popüler olan ve bu süre içinde moda haline gelen çeşitli gümüş kap türleri 

için kronolojik ve stilistik bir gelişim belirlemek oldukça zordur. 

Erken Helenistik Dönem’de genel kullanım için yapılan içki kaplarına en iyi 

örnekler Ancona buluntularıdır. Bu buluntuların kulpları, yaprak şeklindeki 

lehimleme plakaları ile kaplara bağlanmıştır236.  

İçki kaplarının dış tarafları için bezeme modası, İ.Ö. 2. yüzyılda başlamış ve 

genellikle repoussé tekniğinde yapılmıştır. En eski örnekler Artiukhov Höyüğü’nde 

bulunanlardır ve İ. Ö. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir. Pergamone 

kâseleri üzerinde bulunanlarla benzer bezemeye sahip iki kulplu derin kap, bu 

höyüğün 2. mezarında bulunmuştur. Eser, bezeme ile zenginleştirilmiş kalıplı bir 

ayak üzerinde durur. Süsleme hafif kabartmadır ve muhtemelen ön taraftan oyularak 

yapılmıştır. İkinci kap 3. mezardan çıkarılan bir kantharostur ve kalınlaştırılmış bir 

ağza, kâse şekilli bir alt kısma ve konkav bir üst kısma sahiptir. Ayak ve kulplar 

diğer kaptakilerle benzerdir. Gövde üzerindeki süslemeler, kâsenin üst tarafında hafif 

bir yaprak kaliksi ve konkav bölümde asma filizi süslemesi içerir.  

Kesin olarak İ.Ö. 1. yüzyılın başından itibaren içki kaplarının yüksek kabartma 

figürlü manzaralarla ve çeşitli türde çiçekli dekorlarla bezemenin moda olmaya 

başladığı söylenebilir. Araştırmacılar tarafından Campania bölgesinde mezarlardan 

ele geçen bu tür içki kaplarının çoğunun İ.Ö. 100’e kadar tarihlendirilebileceği 

tartışılmaktadır. Bu gömülerin dışında bu kadar eski bir tarihe verilebilecek çok az 

eser vardır. Yüksek kabartma moda olur olmaz kaplar repoussé tekniğinde kabartma 

bezemeli bir dış kupa ile bezemesiz bir iç kupa şeklinde iki parça olarak yapılmaya 

başlanmıştır. Roma Dönemi’ne ait kap türlerinin hepsinin Helenistik Dönem’de 

biliniyor olması muhtemeldir. Bu kapların hiçbirisinin kesin olarak bu döneme ait 

olduğu belirlenmemekle beraber bunların İ.Ö. 100 ‘den sonraki dönemin en popüler 

lüks kap türü oldukları kesindir. Ancak Campania bölgesi dışındaki kabartmalı içki 

kaplarından çok azı Helenistik Döneme tarihlendirilmektedir.  

                                                
236 Strong 1966: 112-113., Fig. 25a-c 
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İ.S. 1. yüzyılda gümüş içki kupaları çok yaygın olarak kullanılmıştır. 

Hellenistik kökenli olanlar ve Geç Helenistik formlardan geliştirilenler en popüler 

formlar olmuştur. Strong, İ.S. 1. yüzyıla tarihlenen kulplu içki kaplarını 8 farklı tipe 

ayırmış ve bu tipleri 4 ana grupta incelemiştir: 

1- Döküm gövde üzerinde duran, yayvan bir ayak ile birlikte altta olmayan ya 

da dipte oval veya yarıküresel biçimli iki kulplu kupalar237,  

2- İçbükey üst kısım ve bir alçak kâse ile birlikte Yunan kantharos biçimindeki 

kupa238,  

3- Düz kenarlarla birlikte daha geniş, daha alçak, iki kulplu, alçak bir taban 

halkası üzerine oturan kupalar239,  

4- Düz veya hafifçe içbükey olan ve antik metinlerin modiolus’u olarak 

görünen kenarlara sahip bir tek kulplu geniş ağızlı kupalar240. 

Kulpların en yaygın tipleri; üstte yatay başparmak plakasına sahip olan halka 

biçimindeki kupa ile kabın çerçevesine ve gövdesine iliştirilmiş yüksek-halka 

biçimindeki kulplardır. Pompeii ve Napoli’de Yunan kylix kulpunun geç formları da 

bulunmuştur. Pompeii’de çok popüler olan ayaksız ve ayaklı kaliks-çanakları gibi, 

kulplara sahip olmayan kupalar genellikle çeşitli şekillerdeki geniş ağızlı kapları ve 

çok sayıda kâse biçimindeki kapları içerir. Daha düz versiyonlar bazen ayak ve 

çerçeve üzerindeki dekoratif dökümlerle ve bazı çekiçlenmiş veya oyulmuş süslerle 

zenginleştirilmiştir241.  

İ.S. 1. yüzyıl buluntularının en karakteristik kapları ve bunların sahiplerinin en 

değerli varlıkları; repoussé kabartmalarla zengince dekore edilmiş ve hem kullanım 

için ve hem de Roma evlerinde gösteriş amaçlı kullanılmış içki kupalarıdır. Bu 

kupalar genellikle benzer süslemelerle veya nesnelerle dekore edilen bir çift halinde 

yapılmıştır. Her biri üzerinde kabartmaların çalışıldığı bir dış muhafazadan ve üstte 

döküm kulpların iliştirildiği bir düz çanaktan oluşuyordu. İki parça genellikle 

birbirine lehimlenmişti ve ayrıca yapılan ayak ve kulplar da aynı şekilde 

lehimleniyordu. Dış muhafaza üzerindeki kabartmalar normalde kakma işçiliği 

                                                
237 Strong 1966: 133-135., Fig. 27a-c 
238 Strong 1966: 133-135., Fig. 27d 
239 Strong 1966: 133-135., Fig. 27e-f 
240 Strong 1966: 133-135., Fig. 27g-h 
241 Strong 1966: 133-135. 
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(repoussé) ile yapılıyordu242. Bu kupalar için kullanılan yumuşak alaşımlarla dikkate 

değer yüksek kabartma elde etmek mümkündü. Casa del Menandro’da bulunan 

Zeytin Kupaları üzerindeki böğürtlenler hemen hemen yuvarlak içindedir ve gereken 

katılığı verebilmek için içlerinin kurşunla doldurulmuş olduğu düşünülmüştür. 

Böğürtlenlerin sapları gibi birkaç küçük detay ayrıca yapılmıştı ve üzerine 

lehimlenmiştir243.  

Herculaneum’da bulunan sarmaşık yaprakları şeklinde süslemelere sahip kupa 

çiftleri üzerinde, ilk bakışta neredeyse birbirlerinden bağımsız olan yaprak 

parçalarını elde etmek için ayrı ayrı gümüş parçaları kullanılmak zorunda kalınmış 

gibi görünen gümüş işçiliği mevcut ise de daha yakından bakıldığında metalin 

kırılana kadar dövüldüğü ve daha sonra açıktaki kenarların dışarı çekildiği ve son 

olarak bunları bir yaprak formuna sokmak için birbirlerine lehimlendiği 

görülmüştür244.  

Kulplar ve ayaklar genellikle kabartma süslemeler ve dekoratif temalar 

dökümler şeklindedir. Natüralist çiçek süslemeleri özellikle popülerdir. Alesia’da 

bulunan menekşe dallarına sahip kupalardan, Casa del Menandro’da bulunan zeytin 

kupalarından ve Herculaneum’da bulunan sarmaşık kupalarına ek olarak; ağaç, 

meyve ve çiçek demetlerini içeren ve Britanya Müzesi’de bulunan arabesk süslemeli 

bir çift, Herculaneum’da ve birçok şehirde bulunan asma süslemeli bir çift kap da 

eklenebilir. Kuşlarla veya hayvanlarla, peyzajla ve üslupla, içki âlemi temalarıyla, 

insan başlı atlarla, semenderlerle ve su perileriyle, Yunan mitolojisinden ve 

edebiyatından sahnelerle ve erotik sahnelerle dekore edilmiş kupalar çok geniş bir 

aralıkta şekilli konuları içermektedir245.  

Boscoreale’de bulunan tarihi sahnelere sahip iki meşhur kupa; imparatorluk 

mahkemesinin kalkanı altında üretilen gümüş eşyaların önemli bir sınıfını temsil 

etmektedir. Kupalardan bir tanesi üzerinde barışta ve savaşta Augustus’un 

yönetimini görüntüleyen iki sahnede Augustus tasvir edilmiştir; diğer kupa üzerinde 

bir kurban etme sahnesi eşliğinde Tiberius bir zafer alayında iken tasvir edilmiştir. 

                                                
242 Vermeule 1967:125-136. 
243 Painter 2001: Fig.3 
244 Strong 1966: 133., Pl.33 
245 Strong 1966: 136. 
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Muhtemelen Tiberius döneminde yapılan kupalar imparatorluğun gümüş ustaları 

tarafından yapılan propaganda amaçlı çalışmalardı ve büyük olasılıkla özel 

imparatorluk günlerinde 4. yüzyılda ve sonrasında görülen yıl dönümü plakasında 

olduğu gibi hediye olarak dağıtılmış olmalıdır. Bu tür kupalar tüm Roma 

İmparatorluğu Dönemi’nde ve İmparatorluğun sınırları dışında bulunmuştur. Halen 

Kopenhag Ulusal Müzesi’nde bulunan bunların en güzel örneklerinden iki tanesi 

Danimarka’da Hoby’de bir yerel kabile reisinin mezarında bulunmuştur. Kupalar bir 

çift halinde yapılmıştır ve bir tanesi Priamos’un Hector’un cenazesi için Achilleus’a 

yalvarmasını gösteren sahne ile ve diğeri ise Philoktetes’in hikayesinden iki bölüm 

ile dekore edilmiştir. Denizatlarını gösteren bir kupa Polonya’da Goslawice’de bir 

başka kabile şefinin mezarında bulunmuştur. Bu dekore edilmiş kupalar muhtemelen 

sınırların dışında bulunan dost ve müşteri krallar arasında rağbet gören diplomatik 

hediyenin bir popüler biçimi olmalıdır. Doğu Trakya’da Vize A Tümülüsü 

buluntuları arasında yer alan kalathos üzerinde satirleri gösteren kabartmalar yer 

almakta ve kulp eros şeklinde tam plastik olarak yapılmıştır246. 

Dekoratif kupalar muhtemelen İmparatorluğun ana merkezlerinde ve özellikle 

doğu vilayetlerinde yapılmıştır. Mısır’da Meroe’de yapılan bir kupa halen Boston 

Güzel Sanatlar Müzesi’nde sergilenmektedir ve Augustus Dönemi’nin yerel bir 

ürünü olduğu düşünülen bu kupa; bir adam hakkında hüküm veren kralı gösteren ve 

Mısır’dan ilham alınmış bir sahne ile dekore edilmiştir. Lugdunum(Lyon)’da 

bulunan diğer bir kupa yerel dini tapınmayla ilgili sahnelerle dekore edilmiştir. Bir 

tanesi Heraklesin nitelikleri ile birlikte aşk tanrılarını gösteren uzun geniş ağızlı kupa 

ve diğeri düz dallar ve yapraklarla bezenmiş derin bir kupa olmak üzere iki kupanın 

Etopya’da Eritre’de bulunduğu söylenmektedir. Çok yakın tarihte zeytin dalları ve 

asma ile bezenmiş ve yıpranmış bir kupa (muhtemelen Neron dönemine aittir) 

Hockwold’daki bir gümüş koleksiyonunda bulunmuştur247.  

Daha önce belirtildiği gibi, kabartmalarla zengince dekore edilmiş içki kapları 

modası İ.Ö. 100 yıllarının hemen sonrasında başlamış ve İ.S. 1. yüzyılın büyük 

kısmında devam etmiştir. Mevcut bilgilerle, bu dönem içinde 1. yüzyıl 

                                                
246 Strong 1966: 136-137. 
247 Strong 1966: 137. 
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koleksiyonlarında bulunan özel kupaların ne zaman yapıldığına karar vermek 

olanaksızdır. En önemli parçaların tekniği ve bunun yanı sıra stili hakkında çok fazla 

bilgi sahibi oluncaya kadar bu problemler yeterli şekilde çözülmeyecektir.  

İ.S. 1. yüzyılda çok sayıda gümüş ustası bu içki kaplarının yapımında büyük 

şöhret kazanmışlardır. İmparatorluğun erken yıllarında incelikle işlenmiş gümüş için 

muazzam biçimde artan talep toplu üretimlere yol açmış ve yaratıcı ustalıkta 

kaçınılmaz bir düşüşe neden olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak İ.Ö. 1. yüzyılın 

sanatkârlık ortamı ile İ.S. 1. yüzyılın sanatkârlık ortamı arasında büyük bir fark 

mevcuttur. Erken dönemde Romalı patronları için orijinal başyapıtlar üretebilecek 

kapasitede sanatkârlar mevcutken, sonraki dönemde tedarik ve talep yasaları eğitimli 

sanatkârları ortaya çıkartmıştı ve bu sanatkârların tümü kalitesiz olmamakla birlikte 

gerçek yaratıcı yetenekten yoksundurlar. Bu sanatkârlar çalışmalarında erken dönem 

prototiplerini temel alıp veya doğrudan bunları kopyalamışlardır.  

Çok iyi bilinen çalışmaları kopyalama sürecinde; gümüş ustaları orijinallerden 

yapılmış alçı döküm uygulamasından büyük ölçüde yararlanmışlardır. Bu alçı 

dökümlerden çok sayıda bulunmuştur. Erken İmparatorluk Dönemi’nde gümüş 

ustaları ince gümüş dökümler yapmakta çok ustalaşmıştır. Bu döküm metodunun içki 

kupaları üzerinde ne derece kullanıldığı henüz bilinmemektedir248.  

Çömlek ustalarının bazı mekanik araçlarla bir modeli yeniden üretmiş iken, 

gümüş ustaları bir eserin ikinci kez üretimini yaparken orijinal hassasiyette 

kopyalaması mümkün olmamaktadır. İlk eseri ürettiği kalıbın yardımı ile ikinci bir 

eser üreterek bu eseri ilkine uyarlamak istese de detaylarda farklılık göstermektedir. 

Garipler Tümülüsü’nde bulunan iki kantharos hemen hemen her yönüyle aynı 

olmalarına rağmen kabartma şeklindeki asma dalı ve üzüm salkımlarının çanak 

üzerine yerleştiriliş şeklinde detaylarda farklılıklar görülmektedir249.  

Kabartma dekorlu kupa modası yaklaşık İ.S. 1 yüzyılın ortalarına kadar devam 

etmiştir. Plinius, Naturalis Historia adlı eserinde, kendi döneminde kakma sanatının 

çok az uygulandığını aktardıktan sonra devamında; “…birdenbire, bu sanat öylesine 

düşüşe geçti ki şu anda sadece eski örneklerde değerlidir ve otoriteler; çok fazla bir 

                                                
248 Strong 1966: 137-138. 
249 Strong 1966: 138-139. 
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tasarım görülmese dahi kullanılmaktan aşınmış örneklere düşkündür…” demektedir. 

İ.S. 1. yüzyılın son çeyreğinde ve sonrasında çok az kabartma bezemeli kupanın 

bulunması Plinius’un anlatımını doğrulamaktadır250.  

Helenistik ve Roma Dönemi kabartma bezemeli kaplarının İ.S. 1. yüzyılın son 

çeyreğinde moda sahnesinden silinmesiyle birlikte bunların yerini ağır gümüşten 

dökülmüş daha katı kabartma kâselerin ve kupaların aldığını göstermektedir.  

6.3.1.1. Dinos(Lebes) Formlu Kap 

Küresel gövdeli, gövdesi yuvarlak dipli, kısa silindirik boyunlu ve çalpara teki 

şeklinde kısa bir ayağa sahiptir. Küresel gövdenin dibe yakın kısımları parçalar 

halinde ele geçmiştir.(Kat 11; Çiz. 10; Res. 33)  

Ayak döküm tekniğinde yapılmıştır. Geniş bir dayanak halkasına sahip olan 

ayak gövdeye göre kısa yapılmış ve eser bu nedenle tıknaz bir görünüme sahiptir. 0,5 

mm cidar kalınlığına sahip üstten basık küresel gövde, döküm tekniğinde yapılmıştır. 

Boyun ile gövdenin birleştiği nokta biraz basık ve kazıma çizgi şeklindedir. Eserin 

dudak kısmına yakın bir yerde lehimle sonradan eklenmiş dışa doğru dik bir açı 

yapan ince bir levha kalıntısı mevcuttur. Bu çıkıntının gövdeyle birleştiği yerde 

oluşan boşluk, eserin hem kapaklı olduğunu hem de kapağın tam olarak oturması için 

aynı zamanda kapağa dayanak teşkil ettiğini göstermektedir. Ancak kapak olarak 

nitelendirilebilcek bir buluntu ele geçmemiştir. 

Eser form olarak Klasik Dönem dinos(lebes)’lerine benzemekle birlikte gövde 

çapından daha dar ve içindeki sıvının tamamen boşalmasını engelleyecek bir ağız 

yapısına sahiptir. İçki kapları genellikle içerisindeki sıvının içilmesi veya 

dökülmesini kolaylaştıracak bir gövde ve ağız yapısına sahiptir. Günümüzde dahi 

şarap içilmesi için kullanılan kadehlerin ağız yapıları -gövdeye göre bazen biraz dar 

olsa da- içimi kolaylaştıracak şekilde yapılmaktadır. Zira kadehler içerisine konulan 

sıvının içilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle dinos(lebes) formlu kadehi 

aklımızda oluşan soru işaretleri nedeniyle içki kabı olarak değerlendirmek yerine 

içerisine kıvamlı merhem benzeri sıvılar konulan kapaklı bir kap olarak 

değerlendirmek uygun olacaktır. Bugün için ünik diyebileceğimiz eser üzerinde 

herhangi bir bezeme mevcut değildir.  

                                                
250 Oliver 2000: 120-121.; Strong 1966: 139-140. 
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6.3.1.2. Kalathos 

Mezar odasının içerisinde ahşap klinenin üzerinde bulunan gümüş kalathos; 

profil kazandırılmış kaide, repoussé tekniğinde yapılmış kabartma süslü dış kupa, iç 

kadeh ve kulp olmak üzere dört parçadan meydana gelmektedir.(Kat. 12; Çiz. 11,12; 

Res. 34,35,36,37) 

Kalathosun alt kısmında kupanın asıl dayanak halkasını teşkil eden bir çıkıntı 

bulunmaktadır. Bu çıkıntıdan sonra dip kısmı profil kazandırılarak içe çökertilmiştir. 

Çökertilen kısım düz olup merkezi bir nokta ve bu noktayı çevreleyen eş merkezli 

ayrı iki halka mevcuttur. Kaidenin dış kısmı kabartma antemion kuşağı bezemesi 

mevcuttur. Kaide tezyinleriyle birlikte döküm tekniğiyle meydana getirilmiştir.  

Kadehin şekli oldukça zariftir. Kabartma bezemeli dış kupa kaideden yukarıya 

doğru gövdesi başlarda neredeyse tamamen silindirik bir yapıda uzanmakta iken 

daha sonra yukarıda dışa doğru yayılmaktadır. İç kadeh sade ve bezemesiz olup ağız 

kenarındaki inci ve yumurta dizisi şeklindeki kabartma bezeme, dış kupanın üst 

kısımdaki keskin yayvanlığın aşırılığını dengelemektedir. İç kadehin dışa taşan ve 

yumurta dizisi şeklindeki ağız yapısı, Geç Helenistik Dönem’e tarihlenen ve Roma 

üretimi olan Naples’te bulunmuş bir bronz kaliks kraterin çanak kısmı ile çok 

benzerdir. Kraterin çanak kısmı kalathos şeklinde olup üzeri bezemesiz ve sadece 

iken dışa taşkın ağız kenarları kabartma yumurta dizisi ile bezenmiştir251.  

Dış kupanın cidar kalınlığı yaklaşık 0,5 mm’dir ve üzerindeki kabartma asma 

dalı bezemeler repoussé tekniğiyle yapılmıştır. Kökleri kulp hizasında birbirini 

çapraz kesen iki asma dalı, kulpun sağına ve soluna doğru yayılarak kupayı 

çevrelemektedir.(Res. 38-45)  

Dış kupa içerisine geçirilen iç kadeh ağız kenarında tornayla sıkıştırılarak sert 

birleştirilmiştir. Kabartmalardan dolayı dış kupa ile iç kadeh arasında boşluklar 

meydana gelmiştir. Dış kupa ile iç kadeh arasında ayrıca lehimleme olup olmadığı 

tespit edilememektedir. Ancak dış kupa ile iç kadeh arasındaki boşluğun yine varlığı 

tespit edilemeyen bir dolgu malzemesiyle doldurulmuş olabileceği ihtimali vardır. 

Dış kupanın yüzeyindeki kabartmaların yapımı aşamasında oluşan dilenmelerin 

estetik kaygılar güdülerek bu dolgu malzemesiyle giderilmiş olması da muhtemeldir. 

                                                
251 Lamb 1969: 210-215., Pl.82b 
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 Künzl; bu tür eserlerde dış kupa ve iç kadeh arasındaki dolgu malzemesinin 

katranımsı bir madde olabileceğini söylemekte ve dolgunun olması halinde lehim 

işleminin zorunlu olmadığını ifade etmektedir252. 

Eser iyi durumdadır. Dış kupada kabartmaların yapımı aşamasında oluşmuş 

bazı delinmeler ve sonradan meydana gelen birkaç delinme dışında eser sağlamdır. 

Repoussé tekniğinde kabartma şeklinde yapılan dış gövde ve iç kupadan oluşan 

çift çeperli gümüş eser yapımı Geç Hellenistik ve Erken Roma İmparatorluk 

dönemlerinde keşfedilmiş ve bu dönemlerde çift çeperli gümüş eser yapımı kural 

haline gelmiştir253. 

Kaynaklarda bu tür eserlerin şeklinin tanımlanması konusunda ilk önceleri 

modiolus ile calathus terimleri arasında seçim yapılmaya çalışılmıştır. Ancak antik 

dönem yazarlarının anlatımları, benzer eserler için ancak kalathos (calathus) 

tabirinin söz konusu olabileceğini ortaya koymuştur. Boscoreale’deki iskeletli 

kadehin örnek olarak verilebileceği modiolus terimi, bu türün daha dik olanını 

tanımlamaktadır; kalathos ise ağza doğru daha yayvan olan kadehleri 

tanımlamaktadır. Bu husus, Plinius’un Kalathosla ilgili olarak “…belirgin, ancak 

ağza doğru büküm meydana getirmeyen yayvanlaşması…” hususundaki tasviri göz 

önünde bulundurulduğunda açıklığa kavuşmaktadır254. 

Kalathos formu seramik kaplar için de kullanılmıştır, ancak ağırlıklı olarak 

gümüş kaplarda kullanıldığı bilinmektedir. Bugüne kadar yaklaşık on tane gümüş 

kalathosun varlığı bilinmektedir. Bunlardan Wardt-Lüttingen’de bulunmuş olan 

gümüş kalathos, Napoli’deki Homercalathus ile Vize’de bulunan İstanbul’da 

sergilenen gümüş Dionysos Kalathosu genel orantılar ve yapım tekniği olarak 

benzerlik göstermektedir. Bonn’da bulunan kalathosun kaidesi ile çıkıntısındaki 

süslemeler farklı iken, Napoli’deki ve Vize’deki kalathoslar Midilli tarzı kabartmalar 

ortaya koymaktadırlar. Bonn’daki kadehin kaidesindeki oluklar, tam olarak 

Napoli’deki Asma Yaprağı Kalathosu’nunki ile aynıdır. Kalathosların çıkıntıları tıpkı 

Bonn’da bulunan kadeh veya Napoli’de bulunan Homercalathus gibi zaman zaman 

aşağı düşmektedir, form zaman zaman da Vize kadehi gibi düz ortaya çıkmaktadır. 

                                                
252 Künzl 1969: 321-392. 
253 Künzl 1969: 321-392.; Oliver ve Luckner 1977: 120-121. 
254 Künzl 1969: 321-392. 
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Daha dik bir yapısı bulunan modiolus ise kalathosa kıyasla seramik atölyelerinde çok 

sevilen bir form olmuştur255.  

İtalya’da Tivoli’de bulunduğu söylenen Chicago’da Field Museum of Natural 

History’de sergilenen başka bir kalathos daha mevcuttur. 13,1 cm yüksekliğindeki 

eserin gövdesi dip kısmından yukarıya doğru genişlemektedir. Dışa taşkın ağız 

kenarı Garipler Tümülüsü kalathosunda olduğu gibi bir sıra inci dizisi bunun hemen 

altında da yine bir sıra yumurta dizisi ile bezelidir. Sonradan kaba geçirilen ayaklı 

dip kısmı ise antemion kuşağı bezemesiyle çevrelenmiştir ancak kalathosun üzerinde 

herhangi bir bezeme yoktur ayrıca alt tarafta kalp şeklindeki lehimleme plakasıyla 

gövdeye bağlanan eserin kulpu da bezemesizdir256.  

Kalathosun şekline ilişkin soruların arasında, kulpu ilgilendiren sorular da 

dahildir. Günümüze kadar ulaşmış olan kalathosların içerisinde sadece Napoli’deki 

Homer Kalathosunun kulpu bulunmamaktadır. Diğer kalathoslarda bir kulp 

bulunmakta, hatta Vize Kalathosunun kulp şekli oldukça ayrıntılıdır ve üzerinde 

elinde bir güvercin tutan Eros resmedilmiştir. Diğer Kalathoslarda süslemeler daha 

basit tutulmuştur. Kulp, kabın üst kenarından ve alttan tam kap mantosunun 

ortasından lehimlenmektedir257. 

Bonn’da bulunan kalathosun kulpu için düşünülen kısımda kabartma mantonun 

üst kısmı hasar görmüştür. Ancak kulpun yerleşim yerinin lehimli olduğu 

düşünüldüğü yerde lehim izi olarak yorumlanabilecek oval bir iz bulunmaktadır. 

Modioliler Erken Roma İmparatorluk Dönemi gibi olmak üzere bizi dar bir tarih 

aralığına götürmektedir. Bilinen camdan modioliler ise genel olarak İ.S. 1. yüzyıla 

tarihlenebilirler. Daha hassas tarih tespitini ise Perennius atölyesinin Arretina kapları 

mümkün kılmaktadır ve İmparator Augustus Dönemi’ni kapsamaktadır; genel görüşe 

göre aynı döneme Boscoreale’deki iskeletli modiloliler de dahildir. Doğal olarak 

üzerinde şekillerin bulunmadığı Kalathosların tarihlenmesi çok zordur. Diğerlerinde 

ağırlıklı olarak bilhassa klasikçilik hakimdir. Bonn’da bulunan kadeh için bu 

bağlamda Napoli’de bulunan Homer Kalathosu oldukça mühimdir. Bu kalathosun, 

bezeme stillerinin Ara Pacis bezemeleriyle oldukça akraba olması sebebiyle eser 

                                                
255 Künzl 1969: 321-392. 
256 Oliver ve Luckner 1977: 103., Fig. 60 
257 Mansel 1940: 89-114.; Onurkan 1988: 30-34. 
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oldukça iyi bir şekilde tarihlenebilmektedir. Kalathosun formu da Ara Pacis’e 

oldukça yakındır. Homer Kalathosu bu doğrultuda büyük biri ihtimalle İ.Ö.’ye ait 

iken, Vize kalathosunun tarihlenmesi daha zordur. Ancak bu kadeh, Napoli’de 

bulunan kalathosun yanında form olarak Bonn’da bulunan kalathosa oldukça yakın 

olması sebebiyle önemlidir258. 

Vize kalathosu Trakyalı bir soylunun lahdinde bulunmuştur. Vize’deki bu 

höyüğün mezar odasında ve lahitte bulunan çok sayıda eşyanın yanında bu kalathos 

lahitteki konumu sebebiyle ölünün özel eşyası olarak vurgulanmaktadır. Burada 

Trakyalı kralın söz konusu olması muhtemeldir, bu sebeple buluntuların Trakya’nın 

İ.S. 46 yılında Roma eyaleti olmasından önceki döneme ait olduğu düşünülebilir259. 

Vize kalathosunun üzerindeki masklar, iskeletli modiolilerin masklarına 

oldukça benzemektedir; üzerindeki satir, Cleveland’daki yeni Antik dönemden 

etkilenmiş bulunan kalathostan da görüleceği üzere Augustus Dönemi’nin satir 

tasvirlerine oldukça benzemektedir. Vize’deki kalathosunun satiri grafik bakımından 

daha ince ayrıntılara sahip Augustus stilini biraz daha vurgulamaktadır; Cleveland 

kadehinin ustası, daha atılgandır. Ancak daha kesin bir tarih belirtmemekle birlikte 

Vize kalathosu daha ziyade Augustus Dönemi’ne ait olduğu söylenebilir. Bonn’daki 

Gümüş kalathosun, nitelikli kalathoslar ve modioliler ile mukayesesi sonrası şeklen 

İmparator Augustus Dönemi’ne ait oldukları ortaya konulmaktadır260. 

Verilen örneklerle Garipler Tümülüsü kalathosu karşılaştırıldığında genel 

orantılar bakımından bütün kalathoslar birbiri ile hemen hemen aynıdır. 

Kalathosların yapım tekniği aynı olmasına rağmen bezemeleri farklıdır. Garipler 

Tümülüsü kalathosunun form ve bezeme olarak en yakın benzeri İ.S. 1. yüzyılın 

başlarına tarihlenen Napoli’deki Asma Yaprağı Kalathosu’dur.  

Asma dalı ve üzüm salkımları şeklindeki bezeme Augustus Dönemi’nde 

İtalya’da yaygın olarak kullanılan bir bezeme türüdür. Bezeme İ.S. 1. yüzyıla 

tarihlenen Portland Vazosu (amphora) üzerinde, Pompeii’de bulunan oinokhoenin 

gövdesi üzerinde ve Cameo panellerinde sıkça tekrarlanan bir bezemedir261. 

                                                
258 Künzl 1969: 321-392. 
259 Mansel 1940: 89-114.; Künzl 1969: 321-392. 
260 Künzl 1969: 321-392. 
261 Harden 1987: 70-79. 
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Gerek yukarıda anlatılan İ.S. 1. yüzyıla tarihlenen genel orantılarıyla birbirine 

çok benzeyen kalathos örnekleri, gerekse kullanılan bezeme ve mezar odasında in-

situ bulunan Lugdunum darbı Augustus sikkesi İtalya üretimi olması muhtemel 

Garipler Tümülüsü kalathosunu İ.Ö. 1. yüzyıl sonu ve İ.S. 1. yüzyıl başı gibi dar 

aralığa tarihlendirmemizi sağlamaktadır.  

6.3.1.3. Kantharoslar 

Mezar odası içerisinde, giriş kapısının tam karşısındaki ahşap kline üzerinde 

diğer eserlerle birlikte iki adet kantharos in-situ olarak bulunmuştur262. 

Kantharosların bulunduğu andaki durumuyla ilgili Eskioğlu’nun anlatımı 

dışında elimizde bilgi mevcut değildir. Kayseri Arkeoloji Müzesi görevlilerince 

müzeye götürülen eser burada temizlenip onarılmıştır.  

Kantharos I: Beş ayrı parça halinde yapılıp birleştirilmiştir. Kantharos; geniş 

tabanlı kısa bir ayak, yarım küre şeklinde kabartma bezemeli dış kupa, bunun içine 

geçen yine yarım küre şeklinde dışa taşan ağız kenarını da kapsayan iç kupa ve iki 

adet kulptan meydana gelmiştir.(Kat. 13; Çiz. 13; Res. 46,47)  

Ayağın altında merkezi bir nokta, eş merkezli iki halka ve ikinci halkanın 

bitiminde kaidenin ayakta durmasını sağlayan 7 mm yüksekliğinde dayanak halkası 

bulunmaktadır. Ayak döküm tekniğinde yapıldıktan sonra tornada düzeltilerek 

lehimle kabartmalı dış kupanın alt kısmında orta noktaya tutturulmuştur.(Res. 48) 

Kabartma bezemeli dış kupa; 0,5 mm kalınlığındadır. Üzerinde asma dalı-

yaprağı ve üzüm salkımı şeklinde kabartma bezeme mevcut. Kabartma bezeme ince 

cidarlı olan dış kupanın dayanıklılığını daha da azaltmış ve daha sonraki zaman 

zarfında korozyon nedeniyle çürümesini kolaylaştırmıştır. 

İç kupa kabartmalı dış kupa gibi 0,5 mm kalınlığındadır. Yarım küre şeklinde 

yapılmış, içi düz bırakılmıştır. Profil yaptıktan sonra aşağı doğru inen ağız kenarı, 

kabartmalı dış kupanın üzerine geçtikten sonra ağzın iç tarafında ve dış tarafında 

tornayla sıkıştırılarak gövde tamamlanmıştır. Ağzın iç ve dış tarafında eserin tornada 

çevrilmesinden kaynaklanan halkalar oluşmuştur.(Res. 49)  

                                                
262 Eskioğlu 1989: 189-224. 



 102

Kabartmalı dış kupa ve ağız ile birlikte yapılmış iç kupa soğuk lehimle 

(birbirine geçme tekniğiyle) tutturulmuştur. Bu lehimleme işleminin çift cidarlı 

kaplarda çok dayanıklı olmamasından dolayı kabartma nedeniyle meydana gelen 

boşlukların bir dolgu malzemesiyle doldurulduğu ile ilgili olarak kalathos anlatırken 

açıklama yapılmıştı. İç kupa ile dış kupanın iç kısmında kabartmalar nedeniyle 

meydana gelen boşlukların lehimle veya başka bir dolgu malzemesiyle doldurulup 

doldurulmadığı hakkında yine Mehmet ESKİOĞLU tarafından herhangi bir bilgi 

aktarılmamıştır. Kupanın temizlenmiş ve onarılmış olması nedeniyle bundan sonra 

da bu bilgiye ulaşmamız mümkün olmayacaktır. 

Döküm tekniğinde asma dalı şeklinde yapılmış iki adet kulpa sahiptir. Kulplar 

iç kupanın dışa taşan ve kabartmalı dış kupa üzerindeki bitim yerinde iki ayrı dal 

halinde başlamakta, başlangıçtan sonra birbirini sağa ve sola çapraz geçerek iki ayrı 

dal halinde profil yaparak ağız kenarından 4 cm yukarı çıkmakta ve tekrar ağız 

kenarında yakın bir kısımda birbirini çapraz keserek sağa ve sola dönüş yaparak 

kadehin ağız kısmına bağlanmaktadır. Kadehin gövdesinde soldan başlayan dal 

kıvrım yaparak tekrar ağız kenarında sol tarafta sağdan başlayan ise sağ tarafta 

bitecek şekilde yapılmıştır.  

Gümüş kaplar hem Roma dünyasında ve Roma sınırlarının ötesinde özellikle 

kuzey avrupada kabile reislerinin mezar buluntuları arasında yer almaktadır. Gümüş 

kapların form ve biçimleri bronz, cam, kaya kristali, taş ve pişmiş toprak gibi birçok 

eserlerde de görülebilmektedir. Bu olgu iki şekilde açıklanmaktadır. Birincisi; 

sanatçıların özgün tasarımları, ikincisi ise taklitçiliktir. Yeni formların ortaya 

çıkmasında, sanatçıların çeşitli nedenlerle özgür, çalışılabilir ve daha çok kazanç 

sağlayacak yerlere gitmeleri ve malzemenin uygulanabilirliği, formlarda taklitçilik ya 

da esinlenme etkili olmuştur. 

Stern, erken cam eserlerin seramik formların taklitleri olduğunu iddia ederek 

böylece cam eserlerin kaya kristali taklitleri, kalaydan yapılmış eserlerin gümüş 

taklitleri, bronz eserlerin altın taklitleri terakota eserlerin altın, gümüş ve bronz 

taklitleri yapıldığını ileri sürmektedir. 
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Form olarak Arkaik ve Klasik Dönem pişmiş toprak gözlü kâse, ayaklı kâse, 

kylix263 ve kantharos264 gibi birçok forma benzemektedir.  

Eserin boyutu, bezemesiz düz iç kupa, ağız kenarını yukarı doğru taşan 

kulpları, üzerindeki şarap kültüyle ilgili (asma dalı, asma yaprağı ve üzüm 

salkımları) kabartma bezemeleri ve diğer gümüş eserlerle (kalathos, süzgeç, 

simpulum, oinokhoeler) takım oluşturması nedeniyle bir içki kabı olduğu kesindir. 

Mezar odasında ele geçen Augustus hatıra sikkesi yardımıyla eserin formunu Geç 

Helenistik ve Erken Roma Dönemi arasında daha dar bir zaman dilimindeki formlara 

benzerliği nedeniyle eser için kantharos terimini kullanmak daha uygun olacaktır.  

Farklı tipleri olmakla birlikte kantharosların değişmeyen niteliğini derin ve 

açık formdaki çanak, ince ayak ve kulpları verir. Kulplar çanağın kenar yüksekliğini 

aşar ve kendine özgü bir kıvrım yaptıktan sonra çanağın dibine yakın bir düzeyde 

kaba bağlanır. 

Strong, Helenistik dönem içki kap formlarını 3 gruba ayırmış265, Roma 

İmparatorluk Dönemi içki kaplarını ise Yunan orijinli kap formlarının Geç Helenistik 

Gönem versiyonları olduğunu öne sürerek 8 gruba ayırmıştır266.  

Garipler Tümülüsü mezar odası içerisinde ele geçen kantharos kaidesi hariç, 

gövde ve kulp formu olarak Strong’un gruplandırmalarından hiçbirine 

uymamaktadır.  

Geç Hellenistik ve Erken Roma İmparatorluk dönemlerinde kural haline gelen 

iç kupa ve kabartmalı dış kupa şeklindeki çift çeperli yapım tekniği, torna kullanımı 

ve üzerindeki hem Augustus Dönemi klasizmini yansıtan bitkisel bezemeler, diğer 

gümüş eserlerle bir takım oluşturması, Kayseri’nin tarihi, mezarın mimarisi ve en 

önemlisi mezarda iskeletin kafatası içerisinde ele geçen Augustus hatıra sikkesi form 

olarak tarihlenmesi zor olan bu eserin tarihlendirilmesinde önemli unsurlardır.  

Eserin ön yüzünde ve arka yüzünde üzerinde yaprakları ve üzüm salkımlarıyla 

birlikte tasvir edilmiş asma dalı şeklinde bir kabartmaya sahiptir. İki asma dalı kulpa 

yakın bir yerde iki ayrı dal halinde çıkıp eserin her iki yüzünü çelenk şeklinde 

                                                
263 Saltuk 1997: “Kylix” 
264 Saltuk 1997: “Kantharos” 
265 Strong 1966: 113. 
266 Strong 1966: 133. 
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sarmaktadır. Kalın asma dallarından çıkan ince filizler ve üzüm salkımları ayrıntılı 

olarak işlenmiştir. Eserin kullanım amacına ve formuna vurgu yapan ve şarap 

kültüyle ilgili olan bezeme, eserin formu için kulanılan kantharos tanımlamasının 

isabetli bir tercih olduğunu göstermektedir.  

Çeşitli bitkilere ait dal ve yapraklardan yapılan süslemeler erken dönemlerde 

Anadolu bezeme sanatı repertuarında görülmeyen bir özelliktir. Sarmaşık dalı veya 

yaprağı şeklindeki bezeme Helenistik Dönem’de oldukça yaygın kullanılan süslerin 

başında gelmiştir ve genellikle eserlerin omuz kısımlarında yaygın olarak 

kullanılmıştır267.  

Asma dalı, yaprakları ve üzüm salkımı şeklindeki kabartma süsleme Helenistik 

sanatın devamı olarak Augustus Dönemi’nde Anadolu’da çokça görülen bitkisel 

süsleme stilinin bir devamı niteliğindedir. Kalathos üzerindeki bezeme ile ilgili 

açıklamalarda asma dalı şeklindeki bezemenin dönemin lüks cam eserleri üzerinde 

de sıkça işlenen bir tür olduğunu ifade etmiştik. Asma dalı şeklindeki bezemenin 

benzeri, British Museum’da sergilenen Bagni di Vicarello’da bulunmuş olan ve İ.Ö. 

1. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen çift kuplu amphoranın omuz ve boyun kısmında 

görülmektedir268. Amphoradaki kabartma bezemelerde dal, yaprak ve üzüm 

salkımlarının detayları Garipler Tümülüsü kantharosları ile çok benzemektedir. Yine 

repoussé tekniğinde asma dalı ve yaprakları şeklinde bezemeye sahip bir başka eser, 

Augustus Dönemi tarihlenen Macon Definesi buluntuları içerisinde yer alan British 

Museum’da sergilenen bir kâsedir269.  

Gümüş kantharoslar üzerindeki kabın gövdesini saran kökleri birbirine dolaşık 

çelenk şeklindeki dal ve yaprak betimlemeleri İ.S. 1. yüzyıla tarihlenen cam eserler 

üzerinde de kullanılmıştır. Bu durum cam sanatının gelişimine paralel olarak cam 

eserlerin gümüş eserlerden esinlenerek yapılmış olduklarının göstergesidir270. 

Kantharos II: Kantharos I ile aynı form, bezeme ve ölçülere sahiptir. 

Kantharos mevcut haliyle dört ayrı parça halinde işlenip birleştirilmiştir. Yarım küre 

şeklinde kabartma bezemeli dış kupa, bunun içine geçen yine yarım küre şeklinde iç 

                                                
267 Zoroğlu 1981: 239-257. 
268 Strong 1966: 142-143.; Walters 1921: Pl.xııı.79 
269 Walters 1921: Pl.xı.82 
270 Matheson 1980: 41. 
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kupa ve iki kulptan meydana gelmiştir. Müze envanter defterindeki onarılmadan 

önceye ait fotoğrafta ayağın olduğu görülüyor ancak vitrindeki mevcut halinde ayağı 

yoktur271.(Kat. 14; Çiz. 14; Res. 50)   

Roma içki kaplarının bulunan örneklerinin çift sayıda yapılmış olması,272 bu 

durumun Boscoreale, Hildesheim, Bernay defineleriyle belgelenmesi273, gövdeleri ve 

kulpları aynı olan bu kantharosların da bir çift olarak yapıldığını göstermektedir.  

İç kadehin dip kısımları çürümüştür, kabartmalı dış kupa gibi 0,5 mm 

kalınlıktadır. Yarım küre şeklinde yapılmış, içi düz bırakılmıştır.(Res. 51) 

Dış kupa kantharos I ile hemen hemen aynıdır. Üzerine asma dalı-yaprağı ve 

üzüm salkımı şeklindeki kabartma bezeme işlenmiştir. Kabartma bezemeler 

kantharos I ile aynı olsa da detaylarda ancak dikkatli bakıldığında anlaşılabilecek 

farklılıklar mevcut.(Res. 52) 

Kantharos I’de olduğu gibi ağız kenarıyla birlikte yapılan iç kupa kabartmalı 

dış kupanın üzerine geçirilmiş ve torna ile çevrilerek sıkıştırılmıştır. Birleşim yerinde 

lehim kullanılıp kullanılmadığı veya kabartmalı dış kupa ile iç kadeh arasında dolgu 

malzemesi olup olmadığı bugün için tespit edilememektedir. 

Döküm tekniğinde birbirine dolanmış asma dalı şeklinde yapılmış iki adet 

kulpa sahiptir. Kulplar çanağın kenar yüksekliğini aşar ve kantharos I gibi kıvrım 

yaptıktan sonra kaba bağlanır.(Res. 53) 

Her iki kantharosun çift cidarlı repoussé kabartma şeklindeki yapım teknikleri 

dahi bizi Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi gibi dar bir tarih aralığına 

götürmektedir. Aynı döneme tarihlenen benzerlerinin Avrupa’da ele geçmesi, 

üzerlerindeki Augustus Dönemi klasizmini yansıtan bezemeler, mezar odasının 

mimarisi, yine aynı döneme tarihlenen diğer buluntular ve mezarda bulunan 

Augustus hatıra sikkesi nedeniyle Avrupa’dan ithal olması muhtemel Garipler 

Tümülüsü kantharosları İ.Ö. 1. yüzyıl sonu ve İ.S. 1. yüzyıl başına tarihlendirilebilir. 

                                                
271 Eskioğlu 1989: 189-224. 
272 Mansel bunun Helenistik gelenek ve yapıldıkları yerin örf ve âdeti ile ilgili olabileceğini ileri 

sürmektedir. bkz. Onurkan 1988: 36.; Mansel 1940: 89-114. 
273 Niemeyer 2007; Vermeule 1967:125-136., Fig. 56,57,62,64,72  
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6.3.1.4. Krater? 

Sağlam olan eser halen Kayseri Arkeoloji Müzesi’ninde Klasik Dönem’e ait 

eserlerin bulunduğu salonda cam vitrin içerisinde sergilenmektedir. Dışa taşkın ağız 

kenarlı, küresel gövdeli ve yuvarlak halka şeklinde kaideye sahip eser, döküm 

tekniğinde yapılmış ve yine döküm tekniğinde yapılan kaidesi sonradan lehimle 

birleştirilmiştir. Üzerinde hiçbir bezeme mevcut değildir.(Kat. 15; Çiz. 15; Res. 

54,55) 

Augustus Dönemi’nde ilk kez ortaya çıkan tencere formuna benzeyen bu eseri 

Eskioğlu leğence olarak isimlendirmiş olsa da leğen formlu eserlere göre derinliğinin 

fazla olması bu tanımlamanın doğru bir tanımlama olmadığını göstermektedir. 

Gümüş içki kaplarıyla birlikte bulunmuş olması nedeniyle eser, şarap ile suyun 

karıştırıldığı krater olarak kullanılmış olmalıdır. 

Kayseri’de bulunan ve Caesar'ın konsüllüğünün üçüncü yılında (İ.Ö. 46 

yılında) basılmış olan bir sikke yardımıyla Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen 

Beştepeler I Tümülüsü’nde zengin buluntular arasında gümüş bir servis takımı da 

bulunmaktadır. Gümüş servis takımı içinde üzerinde Geç Aramice: Bu Mıthra 

(kabı)274 anlamına gelen bir yazıt yer alan tencere formunda yüksekliği 10,6 cm, ağız 

çapı içten 19 cm ve dip çapı 21,4 cm olan, gövdeye dik dışa taşkın ağız kenarlı, düz 

tipli, dibe doğru hafif genişleyen silindirik gövdeye sahip bir gümüş eser ele 

geçmiştir. Yazıtın devamında kabın ağırlığı ve kapasitesinin de belirtildiği 

anlaşılmaktadır. Form olarak Garipler Tümülüsü’nde ele geçen eserle bir benzerliği 

yoktur. Ancak her iki eser grup buluntular arasında ele geçmesi ve ağız kenarlarının 

dışa taşkın olması nedeniyle benzerlik gösterir275.  

Yine Kayseri’de Battalaltı semtinde, Beştepeler tümülüslerine yakın bir yerde 

bulunan Roma dönemine ait freskli bir oda mezarda bronzdan yapılmış takım halinde 

eserler ele geçmiştir. Bu eserler arasında bronzdan yapılmış kulplu, dışa taşkın geniş 

ve açıkağızlı bir eser mevcuttur. Her üç eserin de üzerinde herhangi bir bezeme 

mevcut değildir. Eserlerin formları Anadolulu özelliklerden ziyade İtalya örneklerine 

benzemektedir.  

                                                
274 Eskioğlu 1989: 189-224. 
275 Eskioğlu 1989: 189-224., Res. 31 



 107

Gümüş madeninin özelliği nedeniyle benzer forma sahip gümüş eserler yemek 

pişirmeye veya servisine uygun eserler değildir. Bu nedenle değerli madenlerden 

yapılan bu tür eserler genellikle soğuk servisler için ve dini amaçlı olarak kullanılmış 

olmalıdır.  

Kayseri’de antik kent kalıntılarına yönelik herhangi bir kazı çalışması 

yapılmadığı için madeni eser üreten işliklerin olup olmadığını henüz bilemiyoruz. 

Antik kaynaklarda da konuyla ilgili yeteri kadar bilgi mevcut değildir. Bu nedenle 

mezarlarda grup halinde bulunan bronz veya gümüş eserlerinin yapım yerinin veya 

atölyesinin neresi olduğuna ilişkin bilgiler, eserlerin farklı coğrafyalardaki eserlerle 

karşılaştırılmasından çıkarılacak yorumlardan öteye geçmeyecektir.  

İtalya’da bulunan gümüş servis setlerinin tasvir edildiği duvar resimleri 

arasında ve Chaource buluntuları arasında benzer forma sahip eserlerin varlığı276 

Hellenistik Dönem’in ortalarından beri Kaisareia ve Roma siyasi ilişkilerinin ileri 

düzeyde olması, İ.Ö. 1. yüzyıl sonu ile İ.S. 1. yüzyıl başına tarihlendirebileceğimiz 

bu eser İtalya üzerinden ithal edilmiş olmalıdır. 

6.3.1.5. Oinokhoeler 

Oinokhoe I: Mezar odası içerisinde, girişin karşısındaki ahşap kline üzerinde 

bulunmuştur. Ahşap klinenin çürümüş ve eserin zemine yakın olması nedeniyle neme 

maruz kalmış ve korozyon nedeniyle omuz kısmında ve dibe yakın kısımlarda 

çürümeler meydana gelmiştir. Müze görevlilerince temizlenip onarılmıştır.  

Eser döküm tekniğiyle dört ayrı parça halinde yapılıp sonradan birleştirilmiştir. 

Düz bir kaide, omuzdan dibe doğru daralan oval bir gövde, gövdeyle sonradan 

birleştirilen ağıza doğru genişleyen kısa silindirik boyun ve çift yılan şeklindeki 

kulptan meydana gelmiştir.(Kat. 16; Çiz. 16; Res. 56,57,58)  

Kaide döküm tekniğiyle yapılmış, geçme ve lehimleme tekniğiyle sonradan 

gövdeye eklenen düz dipte, merkez nokta ve bunun çevresinde eş merkezli tek bir 

halka mevcuttur.(Res. 59)  

Döküm tekniğinde yapılmış, omuzdan dibe doğru daralan oval bir gövdeye, 

yine omuzdan geniş bir şekilde başlayıp ortaya doğru daralan ağız kenarına doğru 

                                                
276 Walters 1921: 10-18., Pl. xxx (173, 174, 175) 
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tekrar genişleyen profilli kısa ve silindirik bir boyun ile tam yuvarlak bir ağza sahip 

eserin ağız kenarında tornayla oluşturulmuş kazıma çizgi mevcut. 

Kulplar döküm tekniğinde, tam plastik çift yılan şeklinde yapılmıştır. Yılan 

figürünün kulp yapımında kullanılması sade ve bezemesiz olan gövdeye estetik bir 

görünüm kazandırmıştır. Yılanların kuyrukları gövdenin ortasına lehimleme plakası 

olmaksızın lehimlenmiş, gövdeleri oinokhoenin ağız kısmına yakın bir yerde 

birbirine yaklaşarak ağız kenarından yukarıya çıkıp (?) şeklinde profil yaptıktan 

sonra yılanların başları sağ ve sola doğru eserin ağız kenarına lehimlenmiştir.  

Kulpun (yılanların) kuyruk ve baş kısımları ince, elle tutulan gövde kısmı ise 

gerçeğe uygun şekilde biraz daha kalın yapılmıştır. Bu durum aynı zamanda kulpun 

elle tutulan kısmının kavranmasını da kolaylaştırmaktadır. Yılanların baş kısmındaki 

ağız, göz gibi ayrıntılar ve gövdesi üzerindeki pullar detaylı bir şekilde işlenmiştir.  

Gümüş eserler arasında -genellikle dini amaçlı olarak yapılanlarında- tam 

plastik kulplara rastlanılmakla birlikte oinokhoe I’in kulpuna benzer bir kulpa 

rastlanılmamıştır. Ancak yine Garipler Tümülüsü’nde ele geçen oinokhoe II’nin 

ejderha şeklindeki kulpuyla aynı sanat anlayışıyla yapılmıştır. Muhtemelen aynı 

atölye veya ustanın eserleridir. 

Oinokhoe, Arkaik ve Klasik Dönem pişmiş toprak formlarından ağız kenarını 

aşan kulp yapısına sahip formlar arasında olpe277, prokhoos278, oinokhoe279 gibi 

formlara benzemektedir. Diğer gümüş eserlerle birlikte değerlendirildiğinde eserin 

geniş karnı, kısa ve dar olan boynu geniş ağız kenarı, ağız kenarını aşan kulpu su ve 

şarap benzeri sıvı maddelerin servisi için kullanıldığını göstermektedir. 

Benzer forma sahip olpeler; geniş karınlı, genellikle geniş yonca ağızlı olmakla 

birlikte düz ve yuvarlak olanları da mevcuttur. Büyük kulplu ve kulpu ağızdan 

yukarıda profil yapıp aşağı dönerek düz veya bezeli örnekleri olan ağız kenarına 

bağlanan bir forma sahiptirler.  

Antik çağda genellikle değerli madenden yapılan prokhooslar ise oinokhoeler 

ile su ve şarap servisi için kullanılan ve lagynoslara benzeyen, yemek masalarında su 

servisi için kullanılan kap olarak bilinmektedir.  

                                                
277 Saltuk 1997: “Olpe” 
278 Saltuk 1997: “Prokhoos” 
279 Saltuk 1997: “Oinokhoe” 
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Oinokhoeler ise; kraterden şarabı alarak içki kadehlerine servis yapmak için 

kullanılan, tek kulplu, düz ya da yonca ağızlı olabilen günümüz sürahilerine 

benzeyen bir forma sahiptir. 

Benzer forma sahip oinokhoeler ve yine benzer kulplara sahip eserler arasında 

Anadolu’da özellikle Trakya Bölgesi tümülüslerinde ele geçen gümüş ve bronz 

eserler ile Pompeii’de bulunan bronz oinokhoeleri sayabiliriz280.  

Eriklice oinokhoelerinde kulpun gövdeye bağlandığı yerde küçük bir arkaik 

çehre yer alır. Vize oinokhoesinde ise, Alikaria, Erd, Geldermalsen örneklerinde 

olduğu gibi iki kolu ile kabın ağzına sarılmış, kabın içine bakan baş figürlü kulp 

bezemesi vardır. Pompeii oinokhoesinin kulpu ise yukarıda kabın içine bakan koç 

başı ile bezenmiştir281. Bu kulpların hepsinde kulp bezemesiz olarak bırakılmış iken 

Garipler Tümülüsü oinokhoelerinde kulp yapımında tam plastik hayvan figürleri 

tercih edilmiştir.  

Genellikle İ.S. 1. yüzyıla tarihlenen ve bronz, pişmiş toprak, cam örnekleri de 

olan bütün bu eserler Roma’dan ithal edilmiş eserler olarak değerlendirilmiştir. 

Ancak Somay Onurkan yayınlanan eserlerin fotoğrafları dahi dikkatle incelenirse bu 

oinokhoelerin hepsinin İtalya yapımı olmadığı ileri sürerek bazı eserlerin eyalet 

işçiliği olduğunu ve yapım yerinin İtalya’da değil, fakat İtalya ithalini tanıyan eyalet 

atölyelerinde aranması gerektiğini ileri sürmektedir. Onurkan eyalet üretiminin henüz 

başlamadığı daha erken bir devre tarihlenen Vize oinokhoesini ise; oranlarının 

uygunluğu, kaliteli işçiliği ve kulpta kullanılan farklı motifler sebebiyle en çok 

Pompeii örneğine yaklaşmaktadır282.  

Oinokhoe II: Korozyon nedeniyle dibe yakın kısmı büyük oranda çürümüştür. 

Müze görevlilerince temizlenip onarılmıştır.  

Eser döküm tekniğiyle üç ayrı parça halinde yapılıp sonradan birleştirilmiştir. 

Geniş taban halkasına sahip kısa ayaklı, omuzdan dibe doğru daralan -yumurta 

formlu- oval bir gövde, gövdeyle birleşik olarak yapılmış geniş, kısa ve tıknaz bir 

boyun ile ejderha başlı ve kuyruğu ördek ayağı şeklindeki uzun bir karışık yaratıktan 

yapılmış kulptan meydana gelmiştir.(Kat. 17; Çiz. 17; Res. 60-62)  

                                                
280 Tassinari 1993: 40-42., Tavola. clvıı  
281 Onurkan 1988: 54-66. 
282 Onurkan 1988: 54-66. 
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Ayak; döküm tekniğiyle yapılmış ve lehimle sonradan gövdeye eklenmiştir. 

Ayağın alt kısmında bulunan göbek şeklindeki çıkıntının ortasında merkez nokta, bu 

nokta ile eş merkezli çöküntü kısımda torna ile yapılmış kazıma halka mevcuttur. 

Halkanın çevresinde usta ismi veya atölye ismi olması muhtemel Yunanca yazılmış 

bazı harfleri okunabilen müze görevlileri tarafından yapılan temizlik aşamasında 

tahrip edilmiş bir yazıt bulunmaktadır.(Res. 63) Bu yazıt usta isminden çok drahmi 

ile başlayan bir fiyatı çağrıştırmaktadır. Benzeri fiyat etiketleri çok sayıda 

bilinmektedir. Usta isimleri daha çok damga şeklinde düzenli biçimde yapılırken bu 

yazıt ise noktalardan ibaret ve düzensiz biçimde yapılmıştır. Kabın üretimi bittikten 

sonra özensizce eklenmiş olmalıdır283.  

 Eser hakkında önemli bilgiler verebilecek olan bu yazıt yanlış temizleme 

tekniği kullanılması nedeniyle tahrip edilmiştir. Yazıtla ilgili daha önceden herhangi 

bir çalışma yapılmamıştır. Diğer eserler üzerinde veya dip kısımlarında da böyle bir 

yazıt olup olmadığı varsa eserlerin temizlenme aşamasında bu yazıtların tahrip edilip 

edilmediği konusunda bilgi sahibi değiliz. 

Gövde, ağız ve boyunla birlikte bir bütün halinde döküm tekniğinde bezemesiz 

sade yapılmıştır. Omuzdan dibe doğru daralan oval bir yapıya sahiptir. 

Kalın silindirik bir yapıya sahip olan boyun; kulpun ağız kenarına bağlandığı 

kısımda kısa, kulpun karşısına gelen kısımda biraz daha uzundur. Boyundaki uzunluk 

ve kısalık nedeniyle ağız kenarı aşağıdan yukarıya doğru eğim kazanmıştır. Bu eğim 

aynı zamanda ağza elips şeklini vermektedir. Boynun uzun tarafındaki ağız kenarına 

aynı zamanda eserin akıtacağı şeklinde yapılmıştır.  

Kulp döküm tekniğinde ejderha şeklinde yapılmıştır. Erken örneklerde kulpun 

gövdeye birleştiği yerde genellikle lehimleme plakası kullanılmış iken bu 

oinokhoede ejderhanın gövdeye bağlanan kuyruğu ördek ayağı şeklinde yapılmış ve 

aynı zamanda lehimleme plakası işlevi görmüştür. Ayrıntılı olarak işlenen kulp 

bezemesiz olarak yapılan gövdenin sadeliğini dengelemiştir. Ejderhanın ördek ayağı 

şeklindeki kuyruğu omuzdan biraz aşağıya lehimlenmiş, gövdesi ağız kenarından 

yukarıya çıkıp (oinokhoe I’de olduğu gibi) “?” şeklinde profil yaptıktan sonra 

ejderhanın boynu oinokhoenin ağız kenarına lehimlenmiştir. Ejderhanın baş kısmı 

                                                
283 A. Oransay ile kişisel iletişim, 23 Ocak 2012 
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oinokhoenin ağız kenarından biraz daha ileriye uzanmaktadır. Ejderhanın baş 

kısmındaki ağız, göz, dil gibi ayrıntılar ile gövdesi üzerindeki kanat benzeri çıkıntılar 

detaylı olarak işlenmiştir. Bu tür eserler genellikle kepçe ve süzgeçlerle birlikte 

bulunmuştur. Casa del Menandro buluntuları arasında iki adet benzer formda 

oinokhoe mevcuttur284.  

Casa del Menandro’da evlerde kullanılmış olduğu anlaşılan ve İ.S. 1. yüzyıla 

tarihlenen eserler bulunmuştur. Bunlardan birtanesi uzun, yuvarlak boyunlu, 24 cm 

yüksekliktedir ve alçak kabartma çiçek süslemesi ile dekore edilmiş bir dökme kulp 

ile kulpu boyna bağlayan kaz kafası kollarla donatılmıştır. Boscoreale gömüsünde 

yine kabartma dekore edilmiş kulpa sahip bu formda diğer bir eser mevcuttur. Yine 

Seianti Hanunia mezar buluntuları içerisinde yer alan yumurta formlu ince ve düz 

dudaklı 15 cm yüksekliğindeki gümüş situlanın gövdesi oinokhoe II ile aynı gövde 

formuna sahiptir. Ancak situlanın ağız kısmı düz, dip kısmı sivridir ve bir tripot 

üzerinde durmaktadır285. 

İ.S. 1. yüzyıl başında bu tip eserler yaygın olarak kullanılmış ve moda haline 

gelmiştir. Napoli’de Ulusal Müze’de bunlardan düz kulplu olan altı adedi 

sergilenmektedir. Bunlardan bir tanesi kulpun üstünde bir yaprak biçiminde 

başparmak dayanağına sahiptir; bir diğeri kulpun tabanında hurma yaprağı formunda 

bir lehimleme plakasına sahiptir. Alçak bir taban halkası üzerine oturan küçük, alçak, 

soğansı biçimdeki eser dönemin bir diğer popüler tipidir. Casa del Menandro’da 

bulunan örnek üzerine kaba bakan bir başın monte edildiği bir döküm kulpa sahiptir, 

bu tip oinokhoeler ortak bir özelliktir286.  

Napoli’de Ulusal Müze’de, gövde üzerinde spiral yivli süsler ile birlikte bir 

oinokhoe ve düz gövdeye ve bir dekoratif kulpa sahip bir diğer oinokhoe olmak 

üzere iki benzer eser bulunmaktadır. Bu oinokhoelerden biri kafa formunda bir 

lehimleme plakasına ve üzerine yukarıya bakan bir satirin monte edildiği bir 

dekoratif kulpa sahiptir. Başka bir oinokhoe ise Chicago Field Müzesi’nde 

sergilenmektedir. Eser Boscoreale’de bulunmuştur. Spiral yivli süslemelere ve 

kulpun üzerinde bir kadın başı yeralmaktadır287.  

                                                
284 Painter 2001: Fig. 2; Strong 1966: 141-142. 
285 Walters 1921: Pl.ıv.(situla) 
286 Strong 1966: 140-141., Fig. 28a-c 
287 Strong 1966: 141-142. 
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İ.S. 1. yüzyılın dekore edilmiş oinokhoeleri biçim olarak yukarıda anlatılan ev 

oinokhoelerden çok farklıdır. Dekore edilmiş sürahiler genellikle oval veya armut 

biçiminde gövdeye, bir yonca veya oval lüle boyna, yüksek bir ayağa ve kabın 

üstünde kemerleşen bir kulpa sahiptir. Kulplar genellikle döküm süslemelere, 

tabanda dekore bir edilmiş lehimleme plakasına, üstte yaprak biçiminde bir 

başparmak tutamağına ve kulpu kabın boynuna iliştiren kollar arasında genelde bir 

başa veya figüre sahiptir. Bu tip eserler sıklıkla bir kurban kabı olarak dönemin 

yontma anıtları üzerinde bulunur288.  

Garipler Tümülüsü’nde bulunan oinokhoe II ile aynı forma sahip minyatür bir 

oinokhoe; Aphrodit ve Anchises’in İda dağında betimlenen sahnesinde; ayakta duran 

giyimli bir kadın figürünün elinde bulunmaktadır ve kadın elindeki bu oinokhoe ile 

yine aynı sahnede bulunan kraterden şarap alarak oturan kadın figürünün 

kantharosuna boşaltmaktadır. Benzer şekilde Ejderha başlı yılan figürü Cameo 

eserlerinden İ.Ö. geç 1. yüzyıla tarihlenen Portland Vazosu üzerinde; yerde oturan ve 

belden yukarısı çıplak olan kadının sol elinde görülmektedir289.  

En tipik örneklerden iki adedi Berthouville buluntuları arasında bulunmaktadır; 

bir tanesi üzerinde Homeros konularını temsil eden kabartmalar (Achilleus ve Hektor 

konulu) mevcuttur; diğeri üzerinde Hektor’un ölüsünün sürüklenmesi ve 

Achilleus’un ölümü tasvir edilmektedir. Stil Helenistiktir ve oinokhoeler, bazı şekilli 

kaplar gibi, İ.Ö. 1. yüzyıla kadar tarihlendirilebilir.  

Benzer formlara Pompeii bronz eserleri arasında sıkça rastlanılması290 ve bu tür 

eserler üzerindeki betimlemelerden formun işlevsel, yaygın ve sevilen bir form 

olduğu anlaşılmaktadır. Lehmann ve Hartleben; Flavian Dönemi’nde yapılmış olması 

muhtemel sahnelerin, “…Sanatın eğitimli sanatkârlar tarafından mitolojiyi, ahlaki 

felsefeyi ve Yunan sanatının tarihini yakından bilen eğitimli bir kesim için üretildiği 

dönemde İ.Ö. 1. yüzyılın sanatkâr ruhunun bir kısmını hayatta tutan…” bir gümüş 

ustası tarafından Geç Helenistik Dönem’den kopya edilmiş olabileceğini ileri 

sürmektedir291. 

                                                
288 Strong 1966: 142. 
289 Harden 1987: 58-59. 
290 Tassinari 1993: 40., Tavola. clvı, clvıı  
291 Strong 1966: 142. 
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Kurban etme sahnelerine sahip bir çift zengince dekore edilmiş eser Boscorcale 

Gömüsü’nde bulunmuştur ve bir Centauromachy sahnesi ile dekore edilen ve 

Napoli’den geldiği söylenen bir eser ile Münih’te bulunmaktadır. Gövdesinde yaprak 

süslemelere sahip parçalanmış bir örnek Hildesheim Hazinesi’nde bulunmuştur: bu 

sürahinin kulpu abartılı süslere sahiptir; kulp kemerleri kabın boynundan çok 

yüksektedir ve alt uçlarda bir satir kafası yer almaktadır292. 

6.3.1.6. Simpulum 

Mezar odasında Kalathosun içinde bulunmuştur. Kalın cidarlı çanak ve çanağın 

ağız kenarına dik yükselen, şerit şeklindeki topuzlu kulp olmak üzere tek parça 

olarak döküm tekniğinde yapılmış ve çok iyi korunmuştur. Antik çağdan günümüze 

ulaşan ve bilinen simpulumların en iyilerinden biridir. Çanağı düz diplidir, iç kısmı 

düz ve sade bırakılmıştır. Çanak tabanında merkez nokta ve eş merkezli iç içe 

konsantrik kazıma üç halka çizgi ve en dışta birbirine paralel çizgilerin oluşturduğu 

örgü motifi şeklinde halka mevcuttur. Çanak ağız kenarına doğru hafifçe 

kalınlaşmaktadır. Çanağın ağız kenarı yumurta dizisi kabartması ile süslüdür.(Kat. 

18; Çiz. 18; Res. 64-67)  

Sapın çanak ağzına bakan tarafı bezemesiz düz bırakılmış iken, dış dışa bakan 

tarafında ortasına kurdele bağlanmış thyrsos yer almaktadır. Thyrsosun kurdelenin 

bağlandığı yerden çanağın ağzına kadar ki olan kısım burgulu şekilde yapılmıştır.  

Çanağın dış kısmı; üç sağ ve üç sol olmak üzere altı yapraklı ters palmetlerle 7 

sahneye ayrılmıştır. Her bir sahnede kabartma tasvirler yer almaktadır.  

Sapın düşey hizasından başlamak üzere soldan sağa doğru işlenen kabartma 

sahne ve figürler şunlardır: 

Sapın düşey hizasında, kabartma şeklinde, cepheden tasvir, başında güneş 

kursu yerleştirilmiş olan, alında iki ucu kulak arkasından aşağı doğru inen korymbe 

ile süslenmiş plastik ve pathetik üslupta yapılmış Dionisiak trajedi maskı yer 

almaktadır.(Res. 68a)  

Yerde baş ve gaga yapısıyla kuzgun kuşu olması muhtemel yukarı doğru bakan 

bir kuş ve onun üzerinde havada uçan diğer bir kuş var. Bu iki kuş arasında 

                                                
292 Strong 1966: 142. 
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gövdesine göre başı ve kanatları küçük olan bir kanatlı hayvan yer almaktadır.(Res. 

68b)  

Cepheden tasvir edilmiş 1 numaralı figürde olduğu gibi alnın üzerinde iki ucu 

kulak arkasından aşağı doğru inen korymbe ile süslenmiş patetik bir yüz ifadesine 

sahip Dionisiak trajedi maskı. Küçük yuvarlak damgalarla süslü yarım küre şeklinde 

başlığın ortasından çıkan iki ayrı asma dalı ve asma dallarının uçlarında da birer 

yaprak mevcut. İki asma dalı halkaya bağlanmış ve mask duvara asılmış gibi tasvir 

edilmiştir.(Res. 68c)  

Ağzından aşağı doğru kurdele sarkan şarap tulumu ve yine tulumun üzerine 

çapraz şekilde asılmış olan bir flüt ve bir tibia yer almaktadır.(Res. 68d) 

Tavşan avı sahnesi işlenmiştir. Altta tavşan ve onun hemen üzerinde ve tavşanı 

yakalamak üzere olan tazı betimlenmiştir. Sahne gereği tavşan doğada kaya benzeri 

bir zemin üzerinde tasvir edilmiştir.(Res. 68d) 

3 numaralı maskın tekrarı olan Dionisiak trajedi maskı.(Res. 68e) 

Çift kulplu krater ve kraterin ağzında yine kuzgun kuşuna benzer iki kuş tasvir 

edilmiştir. Kuşlardan biri kraterin içine doğru diğeri ise dışına ve kendi gerisine 

doğru kafasını çevirmiştir.(Res. 68f) 

Ankara’da Gazi Orman Fidanlığı’nda bulunan Frig tümülüslerinde İ.Ö. 8. yüzyıla 

tarihlendirilen bronz simpulumlar (kepçeler) bronz tencere ve taslarla birlikte bulunmuştur. 

Yine benzer simpulumlar Gordion’daki III numaralı tümülüste de bronz tencere ve taslarla 

birlikte bulunmuştur293. Bu eserler simpulumların erken dönemlerden beri yemek kapları 

arasında tencerelerden tas veya tabaklara servis için de kullanıldığını göstermesi bakımından 

dikkat çekici örneklerdir. 

Argentum Potorium içinde yer alan simpulum ise, şarabın sofraya getirildiği 

kaptan alınıp kadehlere boşaltmaya yarar. Grup halindeki buluntular arasında 

simpulumlara yaygın olarak rastlanır. Hellenistik Dönem’de ördekbaşı ile sona eren 

uzun saplar bu dönemin sonuna doğru ortadan kalkmaya başlar, yerine çeşitli bitkisel 

motiflerin ya da figürlü bezemeye sahip saplar kullanılmaya başlanır294.  

                                                
293 Koşay 1933: 5-21. 
294 Oransay 1988: 30. 
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Arkaik ve Klasik dönemlerde de kullanılan gümüş simpulumlar Erken Helenistik 

Dönem’de yaygın hale gelmiştir. Erken Helenistik Dönem simpulumlarının biçimi, Miken ve 

Etrüsk örneklerinden pek farklı değildir. Erken Helenistik Dönem’de simpulumlarının 

kâsesi oldukça sığdır, sapı düz ya da geriye doğru biraz kavislidir. Saplar yukarı doğru genişler 

ve dar bir döngüden sonra bir ördekbaşı şeklinde sona erer. Erken Helenistik Dönem 

kepçelerine Sellenskaya buluntuları arasındaki simpulumlar, Karagodeuashk’da bir 

mezarda bulunan simpulum örnek verilebilir. Erken Helenistik Döneme tarihlenen bir 

başka simpulum ise İ.Ö. 290’dan önceye tarihlenen birkaç gümüş kap ile birlikte 

Kuzey İtalya‘daki Montefortino’da bulunmuştur ve şu anda New York Metropolitan 

Müzesi'nde bulunmaktadır295. 

Geç Helenistik Dönem simpulumlarında, erken dönem örneklerinde bulunan ördekbaşlı 

kulplar devam eder ancak çanak erken dönem örneklerine göre genellikle daha derindir ve 

neredeyse yarım küre şeklindedir. Kulp bazen geriye doğru kavislidir ve kâse ile bağlandığı 

noktada sıklıkla metal bukleler vardır. Geç Helenistik Dönem’e ait tipik bir örnek İ.Ö. 75 

civarına tarihlendirilen Arcisate’de bulunan ve British Museum’da sergilenen simpulumdur. 

İspanya Menjibar’da bulunduğu söylenen Cumhuriyet Dönemi’ne ait küçük bir 

gümüş buluntu grubu içerisinde ve yine Megara Hyblea’daki küçük bir buluntu 

grubu içerisinde birçok benzer simpulum bulunmuştur. Yunanistan’da ve Batı 

Anadolu’da da pek çok örneğin olduğu bilinmektedir296. 

Roma İmparatorluk Dönemi’nde İ.S. 1. yüzyıl koleksiyonlarında sıvıların 

servis edilmesi için kullanılan en yaygın kaplardan bir tanesi olan, bir kısa dikey kulp 

ile birlikte yuvarlak, düz tabanlı kepçe evsel ve dini kullanım simpulumu (kepçesi) 

olarak tanımlanmalıdır.  

İ.S. 1. yüzyıl kepçelerine örnek olarak Pompeii’de Antiquariuim’da bulunan 

Erken İmparatorluk Dönemi stil özelliklerini taşıyan, düz çanaklı bir kepçe ile bir 

dekoratif çanak ve kulpun ucunda bir panter kafasına sahip olan kepçeler 

gösterilebilir.  

İ.S. 1. yüzyılda Helenistik Dönem’in sığ çanaklı, uzun saplı ve ördek kafasıyla 

sonlanan kepçelerinin yerini, hafif kıvrık yanları ve onunla tek parça halinde 

                                                
295 Strong 1966: 91-92.; Bronz örnekler için bkz. Radnoti 1938: 97-104.; Taf. xxvııı 
296 Strong 1966: 115-116.  
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yapılmış şerit metalden bir dikey kulpu ile sığ, düz tabanlı çanaktan oluşan kepçeler 

almıştır. İtalya’da birçok örneği olan simpulumlardan Pompeii ve Herculaneum’da 

bulunan gümüş kepçeler arasından yaygın olarak iki kulp tipi ön plana çıkmaktadır. 

Bu iki kulp tipinden topuzlu olanının çok sayıda ele geçmesinden döneminde popüler 

olduğu anlaşılmaktadır297. Garipler Tümülüsü’nde bulunan simpulum topuzlu tipe 

uymaktadır. 

Garipler Tümülüsü simpulumuna yakın örnek Anadolu’da Prusias (Bursa)’da 

bir mezardan ele geçen gümüş set içerisinde yer alan ve British Museum’da 

sergilenen kepçe örnek verilebilir. Çanağı düz dipli ve yarım küre şeklinde kulbu ise 

ince şerit şeklinde ve topuzludur. Eser İ.S. 1. yüzyıla tarihlendirilmektedir298. 

Anadolu’dan verilebilecek başka bir örnek ise Boston’da Museum of Fine Arts’da 

bulunan ve müzeye Anadolu’dan gitmiş olduğu söylenen ve İ.Ö. 1. yüzyılın 

ortalarına tarihlenen simpulumdur. Simpulum, döküm şeklinde yapılmış çanak ve 

yine döküm şeklinde yapılmış olmak üzere iki parça şeklinde yapılmış ve lehimle 

birleştirilmiştir. Sapın çanakla birleştiği noktaka kıvrımlar oluşturmuştur. Çanağın 

dış tarafı kazıma şeklinde dip kısımlarından birbirine nokta şeklindeki çizgilerle 

bağlanan on adet palmet ve bunların ortasında –çanağın dibinde- rozet ile bezelidir. 

Çanağın iç kısmı bezemesizdir. Çanağa düşey olarak yapılmış sapı ise profil yaparak 

başı aşağı doğru bakan leopar başıyla bitmektedir299. Casa Del Menandro buluntuları 

arasında da iki adet benzer simpulum bulunmaktadır300. Yine Almanya’da 

Erlangen’de bulunan topuzlu şerit kulba sahip benzer bir simpulum daha vardır301.  

Garipler Tümülüsü’nde bulunan simpulumun çanağının dış yüzeyindeki 

kabartma kap betimlemeleri (krater, kantharos, oinokhoe), Dionisiak trajedi maskları, 

hayvan betimlemeleri; İ.S. 1. yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi Dionisos Thiasosu ve 

Marine Thiasosu konulu mozaiklerde, Cameo camları ve panelleri üzerinde sevilerek 

işlenen figürlerdir302.  

                                                
297 Strong 1966: 143-144., Fig. 29a-b; Onurkan 1988: 30., Lev. 9a; Ayrıca İ.S. 1. yüzyıl simpulum 

kulp çeşitleri için bkz. Strong 1966: 144., Fig. 29 
298 Walters 1921: Pl. xvı.122 
299 Oliver ve Luckner 1977: 115., Fig. 75 
300 Painter 2001: Fig. 2 
301 Niemeyer 2007: 89., Abb. 56 
302 Harden 1987: 70-79. 
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Simpulum üzerindeki kabartma bezemelerin belli bir kompozisyon şeması 

olarak yerleştirildiğini söylemek zor ise de rasgele de yerleştirilmemişlerdir. 

Simpulum şarabın servisi için kullanılan bir formdur. Şarap da tanrı Dionysos’un 

insanlığa armağanı olan kutsal bir içkidir. Dolayısıyla tanrı Dionysos’un insanlığa 

armağan ettiği kutsal şarabının servisi için kullanılan simpulum üzerindeki 

betimlemeler de doğal olarak Dionysiak tasvirlerdir. Form ve bezeme kompozisyon 

bakımından bugün için yakın benzeri olmayan ünik bir eserdir. 

6.3.1.7. Süzgeç 

Döküm tekniğinde yapılmış yarım küre şeklinde gövde ve tutamak olmak üzere 

2 parçadan oluşmaktadır. Gövdesi çok ince cidarlı olup süzgeç yapılmak amacıyla 

kalemle delinen gövde daha da zayıflayarak korozyon nedeniyle dibe yakın alt 

kısımları çürüyerek büyük oranda dökülmüştür.(Kat. 19; Çiz. 19; Res. 69,70)  

Süzgecin yarım küre gövdesi daire içerisinde 6 kollu yıldız-rozet şeklinde 

delinerek bezenmiştir. Çanağın ağız kısmının içinde ve dışında tornayla uluşturulmuş 

birbirine paralel çizgiler mevcut. En alttaki çizginin yaklaşık 1 cm altında kabı 

tamamen çevreleyen yıldız-rozet motifini sınırlayan bant yapılmıştır. Bu iki sıra 

halindeki bant ile daire içindeki yıldız-rozet bezeme arasında –iki dairenin 

çizgilerinin birbirine değdiği yerde oluşan boşlukta– birleştirildiğinde üçgen 

oluşturacak şekilde 3 delik mevcut.(Res. 71) Süzgecin deliklerinden bazılarının 

küçük, bazılarının büyük olması ve simetrik olmamaları kalemle (özensiz) yapılmış 

olduğunu göstermektedir.  

Ağızdan yüksekte, mahmuz şeklinde ve sonradan lehimle eklenen tutamağın 

içeriye bakan üst ucu leopar başı, ağız kenarına tutturulan alt ucun kâse içine bakan 

kısmı ise satir başı şeklindedir. Satirin dudakları etli ve kalın, göz kapakları aşağı 

düşük, sakalları gür, aşağı sarkan uzun kulakları ve gür olan saçları alın üzerinde 

yukarı doğru dalgalar halinde kalkık şekilde baş üzerinde duran bir taç gibi tasvir 

edilmiştir.(Res. 72) 

Yunan dünyasından günümüze kalan en eski gümüş süzgecin Duvanli’deki İ.Ö. 

5. yüzyıldan kalma bir mezarlıkta bulunan süzgeç olduğu sanılmaktadır. Bu süzgeç, 

bir fırıldak modelinin içine delinmiş delikleri ile küçük bir kâse şeklindedir. 

Hellenistik Dönem süzgeçleri daha ayrıntılıdır ve genellikle kulplar ile donatılmıştır. 
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Sellenskaya buluntuları arasındaki bir örnek, desenli delikler şeklinde yapılmış sığ 

bir yuvarlak kâseye ve kâsenin ağzı ile aynı düzlemde olan geniş bir düz kulpa 

sahiptir. Bu kulpun bitiminde bir ördekbaşı süsüne sahip bir halka vardır. Ayrıca, 

kulpun karşısında kâse tarafında, sıvı dökülürken kabın ucunda durabilecek yatay bir 

halka da bulunmaktadır. Karagodeuashk’dan elde buluntular arasında da bu örnek ile 

hemen hemen aynı olan bir kepçe vardır. Prusias (Bursa) buluntuları arasında 

bulunan bir süzgeçte delikler, bir fırıldak modelinin içine delinmiştir ve bu süzgeç, 

ördekbaşı şeklinde tek bir kulpa sahiptir303. Kulpların bitiminde ördek, keçi, leopar 

ve köpek gibi hayvan başlarının kullanımı Geç Helenistik ve Erken Roma 

Dönemi’nde yaygın bir uygulamadır. 

İ.Ö. 200’den sonraya tarihlenen Geç Helenistik Dönem süzgeçleri, bitkisel ve 

geometrik desenlere sahip deliklerle genellikle fincan şeklinde yapılmıştır. 

Arcisate’de bulunan süslemeli deliklere sahip düz kenarlı derin bir kâse şeklinde 

yapılmıştır. Trasimene’de bulunan bir başkası ise, dönemin içki kapları gibi iki halka 

kulplu ile donatılmış bir mastos biçimindedir. Boscorcale’‘de bulunan diğer bir örnek 

ise tabanı düz, daha sığ, düz kenarlı ve tek bir kulpa sahiptir304. 

Pompeii’de ve Herculaneum’da İ.S. 1. yüzyıla tarihlenen çok az sayıda gümüş 

süzgeç bulunması dikkat çekicidir. Napoli’deki Ulusal Müzede bulunan iki örnekten 

yatay başparmak tutamağı ile birlikte tek bir kulpa sahip küçük bir kupa biçiminde 

olanı Cumhuriyet Dönemi’nde kullanılan tiplerden farksızdır. Diğer süzgeç; bir geniş 

delikli kâseye ve uzun yatay bir kulpa sahiptir. Erken İmparatorluk Dönemi 

eserlerine ait tipik bronz süzgecinin daha küçük bir versiyonudur. Erken 

İmparatorluk koleksiyonlarında gümüş süzgeçlerin nadiren bulunması sofralar için 

şarap hazırlama metodundaki değişiklik ile açıklanabilir. Geç Cumhuriyet 

Dönemi’nde, şarap süzgeci bir sofra için gerekli bir parçaydı. Ancak İmparatorluk 

Dönemi’nde süzgeçler vasıtasıyla süzülen ve daha sonra soğutulan şarap mutfakta 

bronz aletlerle süzülmüş ve sofraya hazır olarak getirilmiş de olabilir305.  

                                                
303 Strong 1966: 92-93. 
304 Strong 1966: 116. 
305 Strong 1966: 144-145.; Oliver ve Luckner 1977: 113. 
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Garipler Tümülüsü’nde bulunan süzgeç ile kulpları farklı özelikler gösteren 

ancak benzer bezemeye sahip diğer bir süzgeç İ.S. 3. yüzyıla tarihlerenen ve 

Fransa’da Chaourse buluntuları arasında bulunmaktadır306.  

6.3.2. Mortariumlar 

İnsanların yerleşik hayata geçmeden önce yani avcılık ve toplayıcılık yaptığı 

Paleolitik Çağ’da topladıkları kabuklu ve kabuksuz yiyecekleri ezip öğüttükleri 

bilinmektedir. İnsanlar yiyecekleri kayalardaki doğal oyuklara toplayarak yine doğal 

taşlar yardımıyla bu işlemi gerçekleştirmişlerdir. Yerleşik yaşama geçilmesiyle 

birlikte elde edilen tahılın öğütülmesi için aletler yapmışlardır. Bu dönemde 

görülmeye başlayan taş kaplar zaman içinde gösterdiği gelişimle birlikte günümüze 

kadar kullanıla gelmiştir. 

Türkçe yayınlarda havan, ezme kabı, ezgi taşı, İngilizce yayınlarda mortar, 

Almanca yayınlarda mörser gibi sözcüklerle tanımlanan307 ve genellikle ezme 

aletleriyle birlikte karşımıza çıkan mortariumların kullanım şekli daha çok 

çıkarıldıkları yere göre değerlendirilmiştir. Bu kaplar, tahıl, kozmetik ve ilaç 

yapımında kullanılan maddelerin öğütülmesi haricinde, tapınaklarda sunu amaçlı da 

kullanılmıştır. 

Ksanthos’daki Harpiler Anıtı’nın yanındaki sütun üzerinde duran lahdin 

önünde ele geçen taş kaplar, ayinlerde sunu kapları olarak kullanıldıklarını da 

düşündürmektedir. Ayrıca, tanrıya sunmak üzere yere içki dökmek amacıyla 

kullanılan taş kaplar da mevcuttur. Fakat bu kaplar, içinde bir tümsek bulunan ve 

göbekli kâse (omphalos) olarak bilinen, ince cidarlı kâselerdir308. 

Troas Bölgesi’nde yer alan Dardanos Tümülüsü’nde ele geçen kaplar, taş 

kapların ölü gömme törenlerinde de kullanıldığını göstermektedir. İçlerinde boya 

izlerinin olması, yine ölü gömme törenlerinde yas tutan insanların yüzlerinin 

boyanmasında kullanıldığı ve daha sonra bu mermer kapların mezara ölü hediyesi 

olarak bırakıldığı veya ölen kişinin yaşam sırasında sahip olduğu nesneler oldukları 

şeklinde yorumlanmıştır309. 

                                                
306 Walker 1991: 59-70.; Walters 1921: 39., Pl. xxııı.146 
307 Doğan 2007: 63-75. 
308 Korkut 2002: 238. 
309 Tombul 2006: 254-262. 
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Bu taş kaplar kozmetik yapımında ve tıpta da kullanılmışlardır. Bunu gösteren 

bir örnek ise Patara’da yapılan kazılarda bir mezarda ele geçmiştir. Mezarda mermer 

kabın yanı sıra kozmetik ve ilaç yapımında kullanılan metal aletlerin bulunması ve 

bunlar arasında yer alan merhem öğütme taşı kozmetik ve ilaç yapımında kullanılmış 

olabileceğini göstermektedir310. 

Taş mortariumlar ayrıca gündelik yaşamda kullanılmak üzere genel işlevlere de 

sahiptirler311.  

Grekçe’de ve Latince’de mortar için kullanılan kelimelere bakıldığında iki 

grup oluştuğu görülmektedir. Grekçe’de Őλμος, Latince’de pila, birinci grubu, 

Yunanca’da υεία ve ίγδις Latince’de mortarium ise diğer grubu oluşturur. Birinci 

grupla temsil edilen mortariumlar muhtemelen tahıl öğütme amacıyla kullanılan ilk 

araçlardır. Döner değirmenlerin öncüsü olarak düşünülen mortariumlar, 

değirmenlerle beraber geç dönemlere kadar kullanılmıştır312. Bu gruptaki 

mortariumlar daha derin bir hazneye sahiptirler. İkinci grubu oluşturan mortariumlar 

ise mutfakta önemli bir yere sahiptirler. Modern mutfaklardaki aletler gibi işleve 

sahip olup, içinde peynir, sarımsak, baldıran dövülmektedir313. Ayrıca bu kaplar 

meyve suyu yapımında da kullanılmaktadır314. 

Buluntu yerlerinin çokluğu, taş kapların kullanımının belirli bir bölgeyle 

sınırlandırılamayacağını göstermektedir. Anadolu’daki yerleşimlerde Ksantos315, 

Allionia316, Miletos317, Olinthos318, Priene319, Pergamon320, Ephessos321, Assos322, 

Patara323, İstanbul324, Yunanistan’da Korinth325, Agina326, adalarda Samos327, 

                                                
310 Korkut 2002: 240. 
311 Korkut 2002: 238. 
312 Moritz 1958: 22. 
313 Moritz 1958: 22. 
314 Parlama ve Stampolidis 2000: 106. 
315 Demargne 1958 
316 Türkmen 2009  
317 Voigtländer 1982: 30-173. 
318 Robinson 1930 
319 Wiegand ve Schrader 1904 
320 Pinkwart 1984 
321 Quatember 2003 
322 Stupperich 1990 
323 Korkut 2002: 233- 245. 
324 Denker 2007: 61-80. 
325 Davidson 1952 
326 Hoffelner ve Kerschner 1996 
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Delos328, Rhenia, Kıbrıs329, ayrıca Suriye330, Mısır331 ve İtalya’da taş kaplar ele 

geçmiştir.  

Önce Paleolitik Çağ’da doğal kayalıklardaki çukurlarla332 ve sonrasında 

Mezolitik Çağda taşınabilir mortariumlarla devam eden bir gelişim 

izlenebilmektedir. Klasik Çağ’da öncesinde alçak ve yüksek olması gibi kimi 

biçimsel farklılar göstermeye başlar333. Hellenistik Dönem’e kadar volkanik 

taşlardan yapılan, bobin şeklinde kulplara sahip mortariumlar kullanılmıştır. 

Mortarların en erken örneklerinde, sığ, tek tutamaklı ve akıtaçlı örnekler 

görülmektedir. Bunların kulpsuz olanları da mevcuttur. Diğer bir form, düz kenarlı, 

yüksek ve geniştir. Fakat üç veya dört tutamaklı, akıtaçlı kaplar, Hellenistik 

Dönem’de sık görülmektedir. Bu dönemle birlikte mermere doğru bir gidiş görülür 

fakat volkanik taşlardan yapılanlar da devam etmektedir334. Roma Dönemi’nde 

kilden yapılanlardan başka, bronz, taş ve mermerden örneklere de rastlanır335.  

Mortariumlar Neolitik Çağ’dan itibaren basit işçilikte, yayvan bir kap, bardak, 

kaideli kadehe benzer biçimdedir. Hellenistik ve Roma dönemlerinde ortak özellikler 

gösteren mortariumlar aynı formlara sahip ancak daha ince yonudurlar336. En yaygın 

ortak tip, iki tutamaklı ve ağız kenarı akıtaçlı sığ mermer kaplardır337. Tutamak ve 

akıtaç kabın ağız kenarından dışa doğru çıkıntılıdır. Tutamak düz, yatay dikdörtgen 

şeklinde olup, tutamak sayısına göre kap üzerinde bir simetri oluşturulur. Tek 

tutamaklı kaplarda simetri, tutamak ve akıtacın karşılıklı yerleştirilmesi ile sağlanır. 

İki tutamaklı kaplarda ise, akıtaç karşılıklı yerleştirilen tutamakların ortasına denk 

düşer. Üç tutamaklı olanlarda, üçüncü tutamağın simetriğini akıtaç oluşturur. Dört 

tutamaklı kaplarda ise akıtaç yapılmaz. Dikdörtgen şekilde yapılan akıtacın üstünde 

genellikle bir oyuk mevcuttur. Akıtaç, kabın içindeki sıvının kolay dökülmesi için 

                                                                                                                                     
327 Tölle ve Kastenbein 1974 
328 Deonna 1938 
329 Chavane 1975 
330 Cumont 1926 
331 Parlasca 1983 
332 Moritz 1958: 24. 
333 Forbes 1955: 148. 
334 Parlama ve Stampolidis 2000: 106. 
335 Doğan 2007: 65. 
336 Doğan 2007: 66. 
337 Davidson 1952: 122. 
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hafif aşağı doğru eğimlidir. Akıtacın kabın üst kısmında olması, sıvı içerikli 

maddelerin ezilmesinden sonra, sıvının süzülüp, daha ağır olan katın dipte kalması 

sağlanmaktadır338. Bu kaplarda akıtaç yeri bazen tamamen açık olmayıp (yalancı 

akıtaç) sadece dekoratif amaçlıdır. Kapların tutamak kısımları farklı bitki motifleri 

veya çizgisel motiflerle dekore edilebilirler. Dekore edilmeden düz bırakılmış olanlar 

da bulunmaktadır. 

Kullanım alanı ve form olarak farklılıklar gösterse de, kullanım şekli özünde 

aynıdır. Sığlarda ezme, derinlerde ise dövme işlemi yapılmaktadır. Mezar odası 

içerisinde ele geçen mortariumların her ikisi de mermerden yapılmıştır.  

Bu kaplar sığ olduklarından, içindeki madde dövülerek değil de ezilerek 

işlenmektedir. Ezme işlemi, ezme aletleri (havanlar) yardımıyla gerçekleştirilir. Bu 

işlem kabın içindeki madde üzerine ezme taşı ile baskı uygulanarak yapılır. Ezme 

aletleri farklı maddelerden yapılabilmektedir. Mezar odasında ezme aletinin ele 

geçmemiş olması ezme aletinin ahşaptan yapılmış ve korunamamış olma ihtimalini 

akla getirmektedir. 

Mortarium I: Ağız kenarında karşılıklı olarak yerleştirilmiş halka şeklinde iki 

tutamak mevcut olup çörten biçiminde akıtacağı tutamakların ortasına gelecek 

şekildedir. Düz dipli mortariumun halka şeklindeki tutamakları ve akıtacağı kırıktır. 

Mermeri yıpranmıştır. Dip kısmında kazıma çizgi mevcuttur. Müze envanter 

defterindeki fotoğrafta yarım daire şeklinde başparmak dayanağı olan bir kulp var ise 

de eserin mevcut halinde bu kulp yoktur339.(Kat. 20; Çiz. 20; Res. 73) 

Mortarium II: Sığ, düz dipli, kalın cidarlıdır. Ağız kenarında karşılıklı 

simetrik olarak 4 adet tutamak yapılmış ve akıtacağı yoktur.340 Gri damarlı beyaz 

mermerden yapılmış olan eser, düz, profilsiz ağza sahip olup ağız kenarında üç adet 

dörtgen tutamak ile bir adet yalancı akıtma oyuğu birbirinin karşısına simetrik olarak 

yerleştirilmiştir. Gövde dibe doğru basık, yarım küresel forma sahip olup, düz kaide 

ile son bulmaktadır. Ağız kısmında yer alan yalancı akıtaç dekoratif amaçlı olup, 

işlevsel değildir. Dolayısıyla bu kapta ezme taşları kullanılarak akıcı olmayan bir 

madde elde edildiği söylenebilir.(Kat. 21; Çiz. 21; Res. 74) 

                                                
338 Parlama ve Stampolidis 2000: 106. 
339 Eskioğlu 1989: 189-224.  
340 Eskioğlu 1989: 189-224.  
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Taş kapların tarihlendirilmesi, biçimsel gelişimine bakılarak geniş bir tarih 

aralığında belirlenebilse de zorluklar göstermektedir. Zorluk, tabaka (stratigrafi) 

bilgisi ile tarihlendirmeye yardımcı ve kıyaslama imkânı sağlayacak diğer 

buluntuların eksikliğinden kaynaklanmaktadır341. Ancak mezarda ele geçen Augustus 

hatıra sikkesi sayesinde diğer eserler için olduğu gibi mortariumlar için de İ.Ö. 1. 

yüzyılın sonu ile İ.S. 1. yüzyılın ilk çeyreği, yaklaşık bir tarih aralığı olarak 

verilebilir. 

6.3.3. İstridye Kabuğu Biçimli Kâse 

Beyaz ile kahverengi arasında değişen dalgalı camdan polykrom (mozaik)-yarı 

değerli taş taklidi dekorlu olarak kalıba döküm tekniğiyle yapılmıştır. Ağız 

kenarlarında çarkta düzeltildiğine işaret eden izler mevcuttur342.(Kat. 22; Çiz. 22; 

Res. 75) 

Çeşitli formlardaki kalıplara tek ya da çok renkli camın eriyik durumdayken 

dökülmesi ile eser yapılmasında kullanılan bir teknik olan döküm tekniğinin kendi 

içinde farklı uygulamaları bulunmaktadır343.  

Bu uygulamalardan biri olan polykrom (mozaik) cam eser üretiminde döküm 

tekniğinin bir diğer şekli kullanılmıştır. Bu yöntemin uygulanması için iki parçalı bir 

kalıp gerekmektedir. Önceden hazırlanmış yuvarlak ya da çokgen kesitli, çeşitli 

renklerdeki cam çubuklardan kesilmiş küçük parçalar bu iki parçalı kalıbın arasına 

yerleştirilmektedir. Fırına yerleştirilen kalıbın yavaş ısıtılmasının gerektiği, ısının 

birden yükselmesi halinde, içindeki küçük cam parçacıklarının eriyerek, birbirlerine 

karışacağı ve istenilen mozaik desenin elde edilemeyeceği belirtilmektedir. Daha 

sonra fırından çıkarılan kalıbın soğuması beklenmekte, kalıp çıkartılmakta ve mozaik 

vazonun yapımı törpüleme ve perdahlama işlemleri ile sona ermektedir344.  

Kalıba döküm mozaik tekniği’nde yapılmış cam eserlerin üretiminin İ.Ö. 15. 

yüzyılda başlayıp İ.S. 1. yüzyıla kadar devam ettiği bilinmektedir345. İ.Ö. 25 yılından 

İ.S. 100 yılına kadar özellikle İtalya’da üretilmişlerdir. Mozaik camların bazıları çok 

                                                
341 Korkut 2002: 241. 
342 Eskioğlu 1989: 189-224.  
343 Yağcı 1993: 26-27. 
344 Schuler 1959: 51.; Yağcı 1993: 26-27.; Özgümüş 2000: 5-8.; Gürler 2000: 7-8.; Matheson 1980: 

xv-xvıı; Grose 1989: 31-36. 
345 Başaran 2000: 67.; Yağcı 1993: 26-27. 
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pahalı ürünlerdir. İmparatorun sarayında ve masasında kullanılmışlardır. Şık 

parçaların üretimleri İ.S. 2. yüzyılda kesilmesine rağmen basit biçimler yapılmaya 

devam edilmiştir346. Mozaik eser üretiminde kullanılan kalıplama tekniğinde farklı 

yöntem ve dekorlar kullanılmıştır. Bu dekorlardan biri bant ya da mermerimsi 

dekor’dur. Bu yöntem ile gelişigüzel renklendirilmiş ve beyaz cam aplikleriyle 

taşların damarlarını taklit eden dalgalarla mermerimsi görünüm elde edilmektedir347.  

Diğer bir dekor ise yarı değerli taş taklidi dekorudur. Bu dekordaki bir cama 

verilebilecek en iyi örnek Edward C. Moore Koleksiyonunda bulunan İ.Ö. 2. yüzyıl 

ile İ.Ö. erken 1. yüzyıl arasına tarihlenen oniks taklidi dekora sahip 13,8 cm 

yüksekliğinde ve 15,6 cm çapındaki kâsedir348. Mozaik tekniği ile yapılmış bu tür 

eserlerin Helenistik ve Roma Dönemi yivli ve kaburgalı cam kâselerle benzerliği de 

dikkate değerdir.  

Helenistik ve Roma Dönemi mezarlarında kullanım amaçları farklı da olsa 

istridye kabuklarına ve değişik madenlerden yapılmış istiridye kabuğu biçimindeki 

eserlere rastlamak mümkündür. 

Örneğin gümüşten yapılan yaklaşık 30 cm çapındaki düz dipli kâselerin Geç 

Cumhuriyet ve Erken İmparatorluk Dönemleri’nde Argentum Escarium (yemek 

kapları) arasında deniz ürünleri ve balık sosları gibi özel servisler için ya da meyve 

veya pasta tabağı olarak kullanıldıkları bilinmektedir349. Ayrıca Dioscurides bu tür 

eşyaların kepçe olarak kullanıldıklarından da söz etmektedir. Bu tür eserlerin küçük 

boyutlu olanlarının ise özel yemek servisi yerine kişisel kullanıma yönelik lüks 

eserler oldukları düşünülmektedir. Günümüze kadar Roma Dönemi’ne 

tarihlendirilebilen benzer şekilde 5 adet gümüş eser bulunmuştur. Bu eserlerden biri 

Staatliche Museen tarafından satın alınmış, diğer üçü Londra’da satılmıştır. Bir diğer 

istridye kabuğu şeklindeki gümüş kâse İtalya’da Tivoli’den geldiği söylenen halen 

Chicago Field Museum of Natural History’de bulunan ve İ.Ö. 1. yüzyılın ortalarına 

tarihlendirilen kâsedir. Kâsenin uzunluğu 13,9 cm genişliği 8,2 cm ve ağırlığı 54,45 

                                                
346 Gürler 2000: 9. 
347 Hayes 1975: 22.; Whitehouse 1997: 39-40. 
348 Picon, Milleker ve Mertens 1991: 18-24. 
349 Painter 2001: Fig. 8 
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gramdır350. Yine Pompeii’de bulunan bronz eserler arasında ve İ.S. 1. yüzyıla 

tarihlenen Casa del Menandro’da bulunan gümüş takımlar içerisinde istridye kabuğu 

şeklinde yapılmış kâseler bulunmaktadır. Bu eserin Garipler Tümülüsü’nde ele geçen 

kâseden farkı ise; Cada del Menandro örneklerinin boyutlarının büyük, dip kısmının 

ise düz bir kaideye sahip olması ve Pompeii bronz örneğinde kâsenin içine bakan 

figürlü bir kulpun bulunmasıdır351. 

Antik çağlarda öbür dünya inanışlarından kaynaklanan bir gelenek olarak 

insanlar; bazı tanrıları özellikle chthonios olarak adaklarla onurlandırırlardı. 

Chthonik tanrıların, öbür dünyada insanlara daha iyi bir hayat sunma gücüne ve 

yeteneğine sahip olduklarına inanılmaktaydı. Tanrıça Aphrotide’nin de bu chthonik 

tanrılardan biri olduğu kabul edilerek öbür dünyada, ona inanan insanlara tanrısal ve 

sonsuz bir hayat vereceğine inanılmaktaydı352.  

Mezarda bulunan istiridye kabuğu biçimli kâse bu kapsamda ikonografik 

olarak ele alındığında istiridye kabuğu Chthonik Aphrodit’in atribütlerinden biridir 

ve yeniden doğuşu simgelemektedir, eserin mezar odası içerisinde bulunmuş olması 

da düşünceyi anlamlı kılmaktadır353.  

6.3.4. Olla(?) 

Mezar odası içerisinde bulunan eser oldukça sağlamdır. Yuvarlak hafif dışa 

taşkın ağızlı, uzun silindirik boyunlu, basık küresel gövdeli ve profilli geniş dayanak 

halkasına sahip kısa ayaklı bu vazo koyu mor renklidir354.(Kat. 23; Çiz. 23; Res. 76) 

Yapım tekniği belirsizdir ancak boynun dışında olduğu kadar iç tarafında da 

dönel parlatma işaretlerinden bir bütün olarak döküm tekniğinde yapılmış olduğu 

söylenebilir. Vazonun yüzeyi çok iyi cilalanmıştır.  

İç tarafında ağız kenarının hemen altında tek bir kabartma yatay çizgi ve bu 

çizgiye dikey olarak diş kesisi şeklinde yapılmış bezeme mevcuttur.(Res. 77) Dış 

tarafında ise; boyun dibinde omuz ve boynun birleşim yerinde, birbirine paralel iki 

kabartma yatay çizgi ve bunların altında, omuz ve gövdenin birleşim yerine yakın 

                                                
350 Oliver ve Luckner 1977: 105.; Strong 1966: 128. 
351 Tassinari 1993: Tavola. clxvıı; Painter 2001: Fig. 8 
352 Korkut 2005: 151-156. 
353 Eliade 1992: 143-164. 
354 Eskioğlu 1989: 189-224 . 
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başka bir kabartma yatay çizgi mevcut. Omuzdan gövdeye geçişte de tek basamak 

şeklinde profil mevcut. Gövdenin üst kısmı birbirine paralel ve bitişik iki çizgiden 

oluşan kabartma şeklinde geniş bir hat ve bu iki paralel çizgiyi dikey olarak kesen diş 

kesisi şeklinde yapılmış bezeme mevcuttur.  

Benzer kesi şeklindeki bezemeler Augustus Dönemi ve sonrasına tarihlenen ve 

serbest üfleme tekniği ile yapılmış bardak formlarının dış taraflarında 

görülmektedir355. Diş kesisi şeklindeki bezemenin altında gövdenin ortasına yakın 

yerde tek bir basamak şeklinde profil mevcut.(Res. 78) Geniş dayanak halkasına 

sahip kısa ayağının alt tarafı; göbek şeklinde bir çıkıntı ve bu çıkıntının merkezi 

noktası ile dış halkadan merkezi noktaya basamak şeklinde daralarak inen üç kademe 

şeklindedir356.(Res. 79)  

Cam vazonun aynı renk ve forma sahip ancak yüksek ayaklı olan bir benzeri 

Torino’da Greko-Romano Museum'da sergilenmektedir357. Yine form olarak benzer 

ancak şeffaf olanları İtalya’daki duvar resimlerinde konu edilmiştir. Napoli’de Ulusal 

Müze’de korunmakta olan Roma Dönemi’ne ait bir duvar resmi bunlardan biridir358. 

Bu durum bu tür cam vazoların popülerliğinin göstergesidir359.  

Bu tür cam vazolar yapıldıkları dönem itibariyle değerli olduklarından günlük 

kullanıma yönelik olarak kullanılmamış dini amaçlı veya görsel amaçlı lüks vazolar 

olarak kullanılmışlardır. Dini amaçlı olanları içerisine ölü külü konularak urne 

benzeri bir kullanım gördükleri bilinmektedir360. Eser koyu mor renkli olmasına 

rağmen içi boş olduğunda ışıkta değişik renk tonlarını almakta ve etkileyici bir 

görünüm kazanmaktadır. İçerisine herhangi bir sıvı konulması halinde bu etkileyici 

renk değişimi oluşmayacaktır. Bu nedenle mezarda inhümasyon gömü tarzı olduğu 

da dikkate alınarak vazo dini amaçlı kullanımdan ziyade, özel misafirlerin yine özel 

mekânlarda ağırlandıkları zamanlarda görsel amaçlı olarak kullanılmış olmalıdır. 

Geç Helenistik ve Erken Roma Dönemi’nde popüler olan lüks cam vazolar 

Antik Çağ anlayışına paralel olarak günümüz evlerinde de misafirlerin ağırlandığı en 

                                                
355 Tek 2007: 153-168. 
356 Lightfoot 1990: 85-94.  
357 Mariacher 1961: Lev. 16 
358 Klein 1999: 29., Fig.8 
359 Steckner 1991: 86-98., Pl. xxb 
360 Harden 1987: 110-111., Fig.43.44 
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gösterişli donatılan mekânı olan salon veya yemek odalarındaki vitrin benzeri 

yerlerde sergi ve görsel amaçlı olarak kullanılmakta veya uluslararası ilişkilerde 

yabancı konuklara hediye olarak verilmektedir. Mezarın anıtsal bir mezar oluşu ve 

eserlerin genellikle İtalya üretimleri ile benzerlikler taşıması, Kayseri’nin Roma ile 

olan yakın siyasi ve ticari ilişkileri ayrıca Kayseri’de benzer eserlerin ele geçmemiş 

olması mezar sahibi veya mezara armağan olarak bırakan ailesinin bu esere 

yurtdışından sahip olduğunu göstermektedir.  

6.3.5. Unguentariumlar  

Erken Hellenistik dönemden itibaren özellikle nekropolis alanlarında oldukça 

sık rastlanılan unguentariumlar, Erken Bizans Dönemi’ne kadar yaygın olarak 

kullanılmış bir seramik formudur.  

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde ilk görüldüğü dönem olan İ.Ö 4. yüzyıl 

ortalarından, İ.Ö. l. yüzyıl sonlarına kadar sıkça kullanılan ve iğ biçimli tip (fusiform) 

olarak isimlendirilen tip unguentariumların belirleyici formu olmuştur. Öncü 

örneklerinde geniş ve kısa kaidesi bulunan unguentariumların, şişkin karnı, 

belirginleştirilmiş omuzları, kısa ve ince boynuyla genelde dışa çekik dudaklı ağızları 

bulunur. Bu tipin ayak ve boynu zamanla uzamış ve gövde ortasında bulunan 

şişkinlik azalarak iğ biçimine dönüşmüştür. Erken örneklerde bulunmayan ayak 

bölümü, zamanla formun uzamasıyla oluşmaya başlamış, dönem içerisinde de boyun 

ve ayak uzunlukları birbirlerine eşitlenmiştir. 

En uzun süre kullanılan iğ biçimli (fusiform) tip, diğer formlardan daha fazla 

gövde profili çeşitliliğine sahiptir ve boyutları 4-5 cm'lik örneklerden 20-30 cm'lik 

örneklere kadar çeşitlilik gösterir. Ortalama boyları ise 8-20 cm arasında değişir. 

Genellikle kulpsuz olan unguentariumların kulplu örneklerine az da olsa rastlanılır. 

Diğer bir form olan torba gövdeli (bulbous) unguentariumlar, iğ biçimli tipten 

faklı olarak ayaksız ve düz tabanlıdır. Torba gövdeli unguentariumlar Geç 

Hellenistik - Erken Roma dönemleri arasında tüm Akdeniz havzasında yoğun olarak 

kullanılmıştır. 

Uzun bir süre, yanlış biçimde akrabaların ve kiralık ağlayıcıların gözyaşlarının 

içinde biriktirilerek mezar hediyeleri arasına bırakıldığı gözyaşı şişeleri olarak 

isimlendirilen unguentarium bu formdaki şişeciklerin antik dönemdeki 
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isimlendirmesi değildir361. Bu isim 20. yüzyılın başında Kartaca'da araştırma yapan 

Fransız bilim adamları tarafından verilmiştir. Bazen lacrimaria ya da balsamaria 

olarak söz edilen bu küçük şişeler Hellenistik ve Roma dönemlerinde, Filistin'den 

İspanya'ya kadar tüm Akdeniz'de, özellikle mezarlarda yaygın olarak ele 

geçmektedir362. İçinde, genellikle özel yağlar, kremler ve parfümler taşınmış olan 

unguentariumların sıvı baharatlar, bal ve sirke gibi maddelerin de taşınması için 

kullanıldığı bilinir. 

Günümüzde bu kaplar için kullanılan unguentarium kelimesi, form ya da 

yapım malzemesinden daha çok, içerisinde taşımış olduğu kozmetik amaçlı sıvı ya 

da kremsi maddelerden kaynaklanır. Bunlar için kullanılan diğer bir isimlendirme 

olan balsamarium da, unguentarium gibi, tanımlayıcı bir isimdir ve bu küçük 

şişelerin içerisindeki muhtemel malzemeyi belirtir363. Ancak unguentarium olarak 

isimlendirilen bu seramiklerin sadece kozmetik amaçlı kullanılmadığı, mezar ve 

kutsal alanlarda da yoğun olarak ele geçtiği bilinmektedir364. Bunların yanı sıra Atina 

Agorası'nda yapılan çalışmalarda içinde muhtemelen zeytinyağı kalıntısı olan 

örnekler bulunmuştur365. Bu seramiklerin isimlendirilmesi içerikleri ya da kullanım 

amaçlarından yola çıkılarak yapılırsa bazı tutarsız sonuçlar ortaya çıkar. Formlarına 

göre bu seramiklere genel bir isimlendirme yapılması da zordur. Çünkü Hellenistik 

Dönem’in başlarından itibaren Roma Dönemi sonlarına kadar görülen bu seramikler, 

dönemler arasında değişim geçirmiştir; kaldı ki aynı dönem içinde bile farklı 

formlarda olan ancak işlevsel olarak kullanım ortaklığı bulunan örnekler bulunur. 

Unguentarium yapımında birçok malzeme kullanılmış olmasına rağmen pişmiş 

toprak en yoğun üretimi sağlamıştır. Maliyet açısından ucuz olan pişmiş toprak 

unguentariumların kalitesi nitelikli, temiz kilden yapılmış siyah astarlı örneklerden, 

son derece özensiz yapılmış astarsız örneklere kadar çeşitlilik gösterir. Kalitesiz 

kilden yapılmış örnekler genellikle nekropolis alanlarında bulunması, yapım 

kalitesinin kullanım amacına göre değiştiğini gösterir. Ticari amaçla yapılmış 

unguentariumlara göre, mezarlarda bulunan unguentariumlar genellikle daha 

                                                
361 Thompson 1934: 473.; Hellström 1965: 23. 
362 Anderson ve Stojanovic 1987: 105. Dp.1  
363 Hellström 1965: 23.  
364 Robinson 1959; Thompson 1934: 472.; Nohlen ve Radt 1978: 33. 
365 Rotroff 1997: 175-176.  
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kalitesiz yapılmıştır366. Pişmiş toprak örneklerinin yanı sıra, Roma İmparatorluğu'nun 

erken dönemlerinde yaygın olmak üzere özellikle cam, gümüş, altın, alabaster, akik, 

kurşun ve oniksten yapılmış örnekler vardır. 

Toprak şişelerin, geçirgen olmaları nedeniyle değerli parfümlerin taşınmasında 

kullanışlı olamayacakları ve pahalı mallar için pahalı kapların kullanılması 

gerektiği367 öne sürülmüş olsa da, unguentariumlar çerisinde ne taşınmış olabileceği 

konusunda birçok olasılık bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar göre; seramik 

unguentariumlar içerisine konulanların sıvı maddelerden toz maddelere ya da tütsüye 

benzer parçacıklı maddelere kadar çeşitlilik göstermektedir368. Atina'da Pandrosou 

Caddesi'nde mezar buluntusu olarak ele geçen iki örnekten birisinin içinde bir obol 

bulunması, mezar sahibinin Styx nehrini geçmesi için Charon'a vereceği para olarak 

yorumlanmıştır369. 

Bu seramiklerin kullanımları sadece kozmetik amaçlı ya da gömü geleneği ve 

törenleriyle sınırlı değildir. Kutsal alanlara adak eşyası olarak bırakıldıkları da 

bilinmektedir. Pergamon Kapıkaya'da Kybele kültünde kullanılan adak eşyaları 

arasında unguentarium da bulunmuştur. Bunun, tanrıça için yapılan bahar 

şenliklerinde Attis'e ölü armağanı olarak bırakılmış olabileceği yorumlanmıştır370. 

Aegina'da da Apollon kutsal alanına unguentaria bırakıldığı bilinmektedir371. 

Mezar stellerindeki unguentarium betimlemeleri de bu malzemelerin 

fonksiyonları hakkında farklı bilgiler verir. Bu seramikler genellikle mezar stellerinin 

üst rafında, mezar sahibinin arkasında betimlenirken, daha az görünen bir sıklıkla 

bazen mezar sahibi tarafından değil de, bir çocuk tarafından taşınır şekilde 

betimlenir372. Unguentariumların betimlenmiş olduğu bu mezar stellerinin hepsi 

kadınlara aittir ve genelde unguentarium yanında pyksis gibi kadınların kullandığı 

kozmetik amaçlı kaplar ve aynalar dikkat çekmektedir. Unguentariumların stellerde 

bu şekilde betimlenmesi, bu seramiklerin sadece kadınlar tarafından kullanılan kaplar 

olabileceğini düşüncesini akla getirmekle birlikte ölü hediyesi ya da kutsal alanlarda 

                                                
366 Anderson ve Stojanovic 1987: 117.  
367 Hellström 1965: 24. 
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369 Âström 1964: 189. 
370 Nohlen ve Radt 1978: 83.  
371 Smetana ve Scherrer 1982: 88.  
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sunu amaçlı veya kült amaçlı olarak kullanımının yanında günlük yaşamda da 

kullanılmış olduklarına işaret etmektedir373. 

Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi’nden itibaren, iğ biçimli tipin yerini 

torba gövdeli unguentariumlar alır. İtalyan tipi olarak isimlendirilen Roma 

Dönemi’nin bu yeni standart formu ayaksız ve genelde düz dipli olmakla birlikte 

nadir olarak geniş ve ince kaidesi olanlar da bulunur. Uzun boyuna sahip olan yeni 

form dışa dönük dudaklıdır. Genelde boyunları siyah ya da kahverengi astarla 

boyanmıştır374. Kısa bir kullanım aralığı olan bu formun kullanımı, Roma 

İmparatorluk Dönemi’nin başlarından itibaren İngiltere'den Fenike'ye ve Mısır'a375 

kadar yaygındır. Formun bölgelere göre farklılaşan ayrıca yerel üretimleri de olan 

birçok örneği bulunur. Gümüş, pişmiş toprak ve cam gibi çok çeşitli malzemelerden 

yapılmış örnekler de mevcuttur.  

İ.Ö. l. yüzyılda birden ortaya çıkan bu form İ.S. 1. yüzyılda üfleme tekniğiyle 

yapılmış cam unguentariumların yaygınlaşmasına kadar popüler olmuştur376. Neden 

ve tam olarak ne zaman iğ formun torba forma dönüştüğü bilinmemektedir. Ancak 

her iki formun bir arada bulunduğu mezarlar da bilinmektedir377. Cam üflemenin İ.Ö. 

50 yılları civarında keşfedilmiş olduğunun önerilmesi halinde378, eş zamanda ortaya 

çıkan pişmiş toprak torba gövdeli unguentariumların cam üfleme tekniğiyle yapılmış 

küçük şişelerden etkilenmiş olabileceği yolunda görüşler bulunur379. 

Hellenistik Dönem boyunca seramik ustaları tarafından yapılan iğ formun 

üretim rekabeti çerçevesinde sürekli bir form gelişimi izlemesi ve bunun sonucunda 

da formun uzamasıyla unguentariumlar Hellenistik Dönem sonlarına doğru dik 

durma işlevini yitirmiştir. Geç Hellenistik Dönem’de ortaya çıkan cam üfleme 

tekniği ve bu teknikle yapılabilecek en uygun tip olan torba form, sahip olduğu gerek 

ekonomik, gerek görsel ve gerekse işlevsel avantajlarla piyasayı ele geçirmiş ve 

dolayısıyla pişmiş toprak unguentariumlar bunları takip ve taklit eder hale gelmiştir. 
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377 Anderson ve Stojanovic 1987: 110. 
378 Hayes 1975: 29.; Baybo 2003: 19. 
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Hem cam, hem de pişmiş topraktan yapılmış torba formun cam ve seramik 

örneklerine sık olarak aynı kontekstler içerisinde rastlanılır380. Ortaya çıkmasından 

sonra torba gövdeli cam unguentariumlar tamamen yaygınlaşmışlardır. Beklide 

maliyetinin seramik örneklere göre daha ucuz olmasından dolayı İ.S. 1. yüzyıl 

içerisinde cam örnekler, pişmiş toprak torba gövdeli unguentariumları pazarın 

dışında bırakmış olmalıdır381. Pazarın büyük bölümünü cam unguentariumlara 

kaptıran torba gövdeli seramik örnekler İ.S. 1. yüzyıl içinde tamamen ortadan 

kaybolmamıştır. Formlarında fazla değişiklik olsa bile kullanımları Kıbrıs'ta382, İ.S. 

geç 1. yüzyıl ile 2. ve 3. yüzyıllar içerisinde devam etmiştir. 

Garipler Tümülüsü’nde torba gövdeli (bulbous formlu) 7 adet unguentarium 

bulunmuştur ve söz konusu eserler mezar odasının dışında, giriş kapısının sağ 

tarafında, duvar dibinde ele geçmiştir.  

Unguentarium I: Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba 

gövdeli, düz diplidir. Gövdeden boyuna geniş belirgindir. Kırık olarak bulunan eser 

müzede onarılmış eksik olan parçalar alçıyla tamamlanarak göde rengine yakın bir 

renkte boyanmıştır. Ağız ve boyun kırmızımsı kahverengi daldırma astarlı, gövde 

açık kahverengi astarlıdır. Gövde üzerinde açık kahverengi dönel renk tonları 

mevcuttur.(Kat. 24; Çiz. 24; Res. 80) 

Uunguentarium II: Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba 

gövdeli, düz diplidir. Gövdeden boyuna geniş belirgindir. Parçalar halinde ele geçen 

eserin ağız ve gövdesindeki eksik parçalar alçıyla tamamlanmıştır. Ağız ve boyun 

kırmızımsı kahverengi daldırma astarlı, gövde açık kahverengi astarlıdır. Gövde 

üzerinde açık kahverengi dönel renk tonları mevcuttur. I numaralı unguentarium ile 

aynı form ve astara sahiptir.(Kat. 25; Çiz. 25; Res. 81)  

Unguentarium III: Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba 

gövdeli, düz diplidir. Boyun kırık olarak ele geçmiş ve onarılmıştır. Devetüyü rengi 

hamurlu, gövde ve boyun üzerinde pişirmeden kaynaklanan açık kahverengi tonlar 

mevcut. Ağız kenarı ve boynun yaklaşık 1 cm.lik kısmı koyu kahverengi daldırma 

astarlıdır.(Kat. 26; Çiz. 26; Res. 82) 
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Unguentarium IV: Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba 

gövdeli, düz diplidir. Boyun kısmının ortasındaki küçük bir kırık haricinde eser 

sağlam olarak ele geçmiştir. Boyun kısmındaki kırık ise parçası bulunarak 

onarılmıştır. Devetüyü rengi hamurlu, ağız kısmı ve boynun üst kısmı yaklaşık 2,5 

cm genişliğinde koyu kahverengi daldırma astarlı, gövde açık kahverengi astarlıdır. 

Gövde üzerinde açık kahverengi dönel renk tonları mevcuttur.(Kat. 27; Çiz. 27; Res. 

83) 

Unguentarium V: Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba 

gövdeli, düz diplidir. Parçalar halinde ele geçen eser onarılmıştır. Devetüyü rengi 

hamurlu, ağız ve boynun yarısı koyu kahverengi daldırma astarlıdır. (Kat. 28; Çiz. 

28; Res. 84)  

Unguentarium VI: Dışa dönük ağız kenarlı, torba gövdeli, düz diplidir. Ağız 

ve gövde kısmı kırık ve eksik olarak bulunmuş ve sonradan onarılarak eksik olan 

parçalar alçıyla tamamlanmıştır. Devetüyü rengi hamurlu, ağız ve boyun yarısı koyu 

kahverengi daldırma astarlıdır. Gövde üzerinde açık kahverengi dönel renk tonları 

mevcuttur.(Kat. 29; Çiz. 29; Res. 85) 

Unguentarium VII: Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba 

gövdeli, düz diplidir. Yüksekliği 19,3 cm, ağız çapı 3,5 cm, dip çapı 3,1 cm, gövde 

en geniş yerinde 6 cm çapa sahiptir. Boyun kırık ve ağız eksik olarak ele geçmiş 

onarılarak eksik olan ağız kısmı alçıyla tamamlanmıştır. Devetüyü rengi hamurlu ve 

gövdesi açık kahverengi astarlıdır. Gövde üzerinde açık kahverengi dönel renk 

tonları mevcuttur.(Kat. 30; Çiz. 30; Res. 86) 

 Daldırma astar olarak isimlendirilen astarlama yönteminde, seramik 

ayağından ya da kaidesinden tutularak içi astar dolu geniş kâseye baş aşağı batırılıp 

daha sonra kurumaya bırakılırdı. III-VI numaralı unguentariumlarda daldırmadan 

sonra kurumaya dik olarak bırakılmaları nedeniyle boyun üzerinde akan astar 

damlaları mevcuttur. I ve II numaralı unguentariumların ağız ve boyunları diğer 

unguentariumlardan farklı olarak tamamen astarlanmıştır. Gövdeleri daha basık ve 

şişkin, gövdeden boyuna geçiş daha belirgindir. Boyunun gövdeye birleştiği yer 

basıktır. Boynun basık olması Erken Roma Dönemi’ne ait bu örneklerin camdan 

üfleme tekniği ile yapılan torba gövdeli unguentariumlardan etkilenilerek yapıldıkları 

ve üfleme tekniğinin taklit edilmesi olarak yorumlanmıştır.(Res. 87) 
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Unguentariumların ağız çapları ile dip çapları hemen hemen aynı ölçülerdedir. 

Augustus hatıra sikkesi sayesinde Geç Hellenistik ve Erken Roma Dönemi’ne (İ.Ö. 

1. yüzyılın sonu – İ.S. 1. yüzyıl başı) verebileceğimiz unguentariumların -boyutları 

farklılık gösterse de- form olarak benzerleri Atina383, Stobi384, Knossos385, 

Korinth386, Kerameikos387, Patras388, Filistin389, Tel Anafa390, Tarsus391, Ephesos392, 

Phokaia393, Ainos394, Pergamon395, Tralleis396, Stratonikeia397, Pisidia398, 

Attaleia'da399 ve Patara'da400 olduğu gibi, İ.Ö. l. yüzyıl sonları ile İ.S. 1.yüzyıl 

başlarına tarihlendirilmektedir. 

 

 

 

                                                
383 Robinson 1959: Lev. 2, F 50, Lev. 5, G 97-98, Lev. 18, M 6-7; Boulter 1963: 127 128., Lev. 46,  M 

1-5, N 1, 01, P 1.  
384 Anderson ve Stojanovic 1992: Lev. 70, No. 584.  
385 Sackett 1992: Lev. 154, C2-63; Hayes 1971: Fig. 10, No. 31.  
386 Slane 1986: Lev. 66, No. 74; Pemberton 1989: Lev. 9, No. 142.  
387 Knigge 1976: 167-188., Lev. 71, No. 406-408, Lev. 98, No. E 114-115.  
388 Hübner 1996: Lev. 2, 4.  
389 Hayes 1976: 62., Pl. 37, No.343,335; Lapp 1961: 199., A, C-D; Khairy 1980: 85-86.  
390 Berlin 1997: 67., Lev. 15, PW 111-116.  
391 Jones 1950: 270., Lev. 159, No. 735, 736.  
392 Meriç 2002: Lev. 41, K 486; Mitsopoulos ve Leon 1991: Lev. 217, O 42-44.  
393 Özyiğit 2001: 3., Çiz. 3  
394 Başaran 2003: Lev. XLVII, No. 7.  
395 Kunisch 1972: 103., Fig. 9, No. 16-18.  
396 Civelek 2001: Lev. XXXIV, U 12 20 21, 77; Ölmez 2000: Lev. XLII, K 44.  
397 Baldıran 1998: 351., No. 37.  
398 Lafli 2003: 242., Form I, Fig. 3 a-f.  
399 Büyükyörük ve Tibet 1999-2000: 166., Res. 29, B 1/3.  
400 Dündar 2006 
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7. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Garipler Tümülüsü ve buluntuları Kayseri tarihi açısından büyük bir öneme 

sahiptir. Günümüze kadar kente ilişkin bazı soruların cevaplanmasına katkı 

sağlamasının yanı sıra, Kayseri ile ilgili yeni veriler elde edilmesine de olanak 

sağlamıştır. Mezar mimari özellikleri ve buluntuları bakımından Hellenistik ve Roma 

dönemlerinin karakteristiğini göstermektedir. Farklı bölgelerdeki mezar örneklerinde 

benzer plan, mimari ve buluntular olmakla birlikte, sadece mezar yapımında 

kullanılan malzeme ekonomik ve coğrafi nedenlere bağlı olarak farklılık 

gösterebilmektedir. Garipler Tümülüsü mezar odası, Hellenistik Dönem ve Roma 

Dönemi gibi geniş coğrafyaları içine alan ortak bir sosyo-kültürel yapıya sahip 

uygarlıkların ortaya çıktığı dönemlerde inşa edilmiş olması bakımından önemli bir 

keşiftir.  Mezarda bulunan eşyalar Hellenistik ve Roma dönemlerindeki geleneğe 

uygun olarak tüm mezar tiplerinde görülebilmektedir. Benzer tipteki sunular Kayseri 

şehir merkezindeki tümülüslerden sıkça ele geçmekle birlikte Geç Hellenistik-Erken 

Roma Dönemi’nde birçok mezarda rastlanan tipik mezar hediyeleridir ve dönemin 

karakteristiğini yansıtmaktadır.  

Bir ölü gömme geleneği olan tümülüsler, Anadolu’da ilk olarak Friglerle 

görülmeye başlanmış daha sonra tüm Anadolu’ya yayılmıştır. Kayseri’de kentin 

tarihi ve eski çağ kültürleri hakkında değerli bilgiler verebilecek çok sayıda tümülüs 

bulunmasına rağmen birkaçı haricinde araştırma yapılmamıştır. 

Anadolu'nun tarihî şehirlerinden biri olan Kayseri'nin, ilk yerleşiminden 

bugüne kadar geçirdiği değişiklikler henüz aydınlanmış değildir. Yüzyıllar boyu 

büyüklüğü, güzelliği ile ün salmış olan Mazaka (Kaisareia)'dan bugün ayakta kalmış 

eser hemen hemen yok gibidir. Hristiyanlık öncesi yapılardan dini olanlar daha İ.S. 

4. yüzyıl sonunda ortadan kalkmıştır. Çünkü İmparator Theodosius zamanında, 385 

yılında doğudaki Hristiyanlık öncesi kalıntılarını yok etmek için çaba harcanmıştır.  

Roma İmparatorluk Dönemi’nde kente verilen bayındırlık hizmetleri, ticaret ve 

ulaşımda yollarının kesişme noktasında olmasının sağladığı avantajlar gibi 

sebeplerden dolayı Kayseri, nüfusun yoğun olduğu bir şehirdir. Nüfus yoğunluğu, 

değişik halk toplulukları ve sosyal sınıflara bağlı olarak kentteki mezar tipleri ile 
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gömü tarzları çeşitlilik göstermektedir. Kayseri’de bulunan tümülüsler, tapınak 

modelli anıt mezarlar, kaya mezarları, çeşitli tip ve malzemeden yapılmış lahitler, 

pithos mezarlar, urneler, müzede bulunan 2 adet çocuk mumyası gibi çok sayıda ve 

tipteki mezarlar, kentteki ölü gömme âdetleri konusunda veri niteliğindedir. Buna 

göre kentte inhumasyon, kremasyon ve mumyalama geleneklerinin uygulanmış 

olduğu anlaşılmaktadır. Bugünkü arkeolojik verilere göre ise inhumasyon gömü 

geleneği Kayseri’de daha yaygındır. 

Kayseri Arkeoloji Müzesi’ne çeşitli yollarla gelen eserlere ve yapılan 

araştırmalara baktığımızda Kayseri’de en erken arkeolojik veriler Hellenistik 

Dönem’e aittir. İçerisinde Geç Helenistik Dönem’e ait sikke bulunan bir kaç mezar 

haricinde kentte şu zamana kadar kesin bir şekilde Hellenistik Dönem’e 

tarihlenebilecek bir mezar açılmış değildir. Kayseri’de bulunan ve açılmamış olan 

Yılanlı Dağ Tümülüsü ile Erkilet’te bulunan Hızırililyas Tümülüsü’nün 

büyüklüklerinden ötürü Hellenistik Dönem Kappadokia krallarına ait olabilecekleri 

düşünülmektedir ancak araştırma yapılmadığı sürece de bu düşünce bir bilimsel bir 

anlam ifade etmeyecektir.  

Arkeoloji Müzesi’nde Klasik Dönem’e ait eserlerin sergilendiği salonda 

bulunan Herakles Lahdi gibi önemli bir eserin tümülüs yakınlarında bulunması, 

hemen yakınında Gültepe Parkı içerisinde başka bir tümülüsün bulunması, Garipler 

Tümülüsü’nün bulunduğu yer ve çevresinin günümüzde de mezarlık olarak 

kullanılması, Seyyid Burhaneddin gibi önemli bir İslam âliminin mezarının 

(türbesinin) burada oluşu bu bölgenin hem Antik Çağda da hem de sonrasında 

önemli kişilerin gömüldüğü kutsal bir alan olduğunu göstermektedir.  

Garipler Tümülüsü’nün günümüze kadar soyulmadan ve tahrip edilmeden 

ulaşmış olmasında, toprak dolgusu üzerine sondaki dönemlerde defin yapılması ve 

mezarlık olarak kullanılmasının katkısı büyüktür. Bu sayede gerek mezar odası, 

gerekse içinde bulunan mezar armağanları in-situ olarak ele geçmiştir.  

Mezar odasının duvar işçiliğinde kireç-harç kullanılması, yastık taşları ve kilit 

taşı kullanılarak yapılan tonoz tekniğinin uygulanması Roma Dönemi’nde 

yapıldığının göstergesidir. Garipler Tümülüsü’nde ve Kayseri’deki diğer 

tümülüslerde mezar odasında niş yer almaz, hemen hemen her mezardan çıkan 

kandiller ise Garipler Tümülüsü’nde ele geçmemiştir. Başka bir farklılık ise gerek 
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Kayseri’deki tümülüslerde gerekse farklı bölgedeki tümülüslerde genellikle taş 

klineler veya farklı malzemelerden yapılmış lahitler kullanılırken Garipler 

Tümülüsü’nde ise ahşap klinenin varlığıdır. 

Kayseri’de şehir merkezinde bulunan tek odalı tümülüslerin; dikdörtgen 

planları, tonoz örtüleri, iç tarafta ve cephede düzgün işlenmiş dışarıda ise kaba 

bırakılmış taşlarla inşa edilmiş olmaları, dromoslarının bulunmayışı ile mimari 

yönden birbirlerinin çok benzeri mezar yapılardır. Ayrıca mezar buluntuları arasında 

grup halinde madeni kapların bulunması ile de ölü kültü yönünden benzemektedir. 

Her birinde ele geçen birer altın sikke tarihlerini yaklaşık olarak vermeleri 

bakımından da büyük önem taşımaktadır. İ.Ö. 2. yüzyıldan itibaren bu tür mezar 

geleneğinin Kayseri’de yaygın olduğu görülmektedir. 

Garipler Tümülüsü buluntuları cam, oniks, kaya kristali, gümüş, altın, pişmiş 

toprak, mermer gibi çeşitli malzemeden ve farklı formlarda yapılmıştır. Buluntuların 

yapıldıkları malzemeler dönemi içerisindeki modaya ve kullanım amacına uygun 

niteliktedir. Örneğin içki servis takımı gümüşten, koku şişeleri kaya kristalinden, 

mortariumlar mermerden yapılmıştır.  

Öncelikle anıtsal mimarisi ile Garipler Tümülüsü şüphesiz ki önemli bir kişiye 

aittir. Eskioğlu’nun tanımlaması ile birlikte; içerisinde tortulaşmış siyah renkli sürme 

kalıntısı bulunan sürmelik, koku şişeleri ve ahşap kutu gibi eşyalar nedeniyle mezar 

sahibinin bir bayan olduğu aşikârdır. Buluntular arasında evliliğin simgelerinden 

olan yüzük, bilezik, gerdanlık ve benzeri eserlerin olmayışı da mezar sahibi bayanın 

bekâr olarak ölmüş olabileceğini göstermektedir.  

Yunan ve Roma kültüründe gömü ritüelinin ilk aşamasında ölünün çenesi 

bağlanır ve gözleri kapatılırdı. Çene bağlamak için genellikle kumaş türü ipler 

kullanılırken göz ve ağzın kapatılması için değerli madenlerden yapılmış levhalar 

kullanılmıştır. Bu kapsamda mezarda iskeletin ağız hizasında bulunan altın bandın 

ölünün ağzını kapatmak için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Müzede ağız bandının ve 

göz bantlarının bölgedeki başka kazılardan getirilmiş örneklerinin bulunması, gele-

neğin yaygınlığını ve devamlılığını göstermektedir.  

Mezarda iskelet üzerindeki elbise korunamamış olsa da mezar sahibi kişi Roma 

Dönemi gömü ritüeline uygun olarak elbisesiyle gömülmüştür. Mezarda iskelet 

üzerinde karışık bir yumak halinde bulunan altın iplik -elbisenin süslenmesinden 
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ziyade- mitoloji ile ilgili olmalıdır. Roma Dönemi ritüelleri göz önüne alındığında 

iskeletin ağzı içine konulduğu anlaşılan altın sikkenin mitolojide mezar sahibinin 

Styx Nehrini geçmesi amacıyla kayıkçı Charon'a ödemesi için bırakılmış olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Yine iskelet üzerinden toplanan üçgen biçiminde, bir kenarı iki yerinde 

kertilerek üç yapraklı olarak dilimlenmiş levhaların genellikle mezarlarda bulunan 

benzerleri Antik Çağda taç ve çelenk yapımında kullanılmıştır. İskeletlerin baş 

hizasında bulunan yapraklarda birbirine bağlantılarını sağlayan halka veya ip geçki 

delikleri bulunmaktadır. Ancak Garipler Tümülüsü’nde ele geçen yapraklarda 

bağlantı veya ip geçki deliğinin olmaması, iskeletin üzerinden toplanmış olması taç 

veya çelenk yapımı ya da elbise süslemeleri için kullanılmasından ziyade erken 

dönemlerde de (5. ve 4. yüzyıllarda) örnekleri olan Dionysiac bir sunumdur.  

Mezar odası içerisinde ele geçen ahşap kutu kalıntıları ve bu kutuya ait kilit 

parçaları Hellenistik ve Roma Dönemi tümülüs mezar buluntuları için tipiktir ve 

mezarlarda bu tür buluntulara sıkça rastlanılmaktadır.  

Antik çağ mezarlarında armağan olarak sunulan eşyalar arasında yeniden 

doğuşu simgeleyen kaplumbağa kabuklarına da rastlanılmaktadır. Genellikle 

Aphrodite, tasvirlerde istiridye kabuğu ve kaplumbağa ile birlikte betimlenmiştir. 

Hernekadar görme imkânımız olmamış ise de, mezarda bulunan ve Mehmet 

ESKİOĞLU’nun kabuk/tırnak şeklindeki objeler diye tarif ettiği eşyaların yeniden 

doğuş ve ölümden sonraki yaşamla ilgili olarak mezara bırakılan kaplumbağa kabuğu 

olmaları muhtemeldir.  

Krater olarak isimlendirdiğimiz eser Augustus Dnemi’nde ilk kez ortaya çıkan 

tencere formuna benzemektedir. Gümüş içki kaplarıyla birlikte bulunmuş olması 

nedeniyle, şarap ile suyun karıştırıldığı krater olarak kullanılmış olmalıdır. Benzer 

forma sahip eserler İtalya’da gümüş içki kapları ve yemek kaplarının tasvir edildiği 

duvar resimlerinde görülmektedir. Kayseri’de Battalaltı semtinde bulunan Roma 

Dönemi’ne ait freskli bir oda mezarda ve ve Beştepeler I Tümülüsü’nde bulunan 

madeni eserler arasında form bakımından benzerliği olmasa da işlev olarak aynı 

amaç için kullanılmış olabilecek eserler mevcuttur. Eserlerin formları Anadolulu 

özelliklerden ziyade İtalya ve Fransa örneklerine benzemektedir.  
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Simpulum üzerindeki figür ve betimlemeler ile oinokhoelerin kulplarının 

yapmında tercih edilen hayvan figürleri, İ.S. 1. yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi 

Dionysos Thiasosu ve Marine Thiasosu konulu mozaiklerde, Cameo camları ve 

panelleri üzerinde sevilerek işlenen figürlerdir.  

Kayseri’de antik kent kalıntılarına yönelik herhangi bir kazı çalışması 

yapılmadığı için madeni eser üreten işlik veya atölye olup olmadığını henüz 

bilemiyoruz. Antik kaynaklarda da konuyla ilgili yeteri kadar bilgi mevcut değildir. 

Bu nedenle mezarlarda bulunan altın, gümüş ve bronz eserlerinin yapım yerinin veya 

atölyesinin neresi olduğuna ilişkin bilgiler, eserlerin farklı coğrafyalardaki eserlerle 

karşılaştırılmasından çıkarılacak yorumlardan öteye geçmeyecektir.  

Mezarda bulunan gümüş eserlerin çoğu Klasik Dönem Yunan formları olmakla 

birlikte bazı eserler ünik sayılabilecek niteliktedir. İçki kapları olmaları nedeniyle de 

üzerlerindeki bezemeler Augustus Dönemi bezeme modası ve şarabın tanrısı 

Dionysos ile ilgili figür ve betimlemelerdir. Gerek eserlerin işçiliği gerekse 

Kaisareia’nın Smyrna ve Roma ile ticari-siyasi ilişkilerine bakıldığı zaman yerel 

üretimden ziyade daha çok İtalya örneklerine olan yakınlık göze çarpmaktadır. Bu 

durum mezarın sahibinin esere İtalya üzerinden sahip olduğunu düşündürmektedir. 

Aryballos, alabastron ve amphoriskoslar genellikle kozmetik içerikli kişisel 

kullanıma yönelik kokulu yağlar için üretilmiş oldukları gibi Anadolu’da bulunan 

aryballos örneklerinin hepsinin mezarlarda ele geçmesi bunların mezar armağanı 

olarak kullanımlarının yoğunluğunu göstermektedir.  

Antik çağda kaya kristalinden yapılan eserlerin daha parlak, pırıltılı ve göz alıcı 

elmas taşlar gibi görünmesini sağlamak için içlerinin gümüş ile sır kaplandığı 

(aynalama yapıldığı) bilinmektedir. Tek tarafı sırlanan kristal taşlar bu sırlama 

tekniği ile içerisine giren ışıkları kırarak gözümüze tekrar farklı bir optik yansıma ile 

geri dönerler ve burada tayflar (gökkuşağı renkleri) göstermeye başlarlar, kristal 

eserlerin tüm pırıltısı arkasındaki sır ayna sayesinde oluşmaktadır. Bu yansıma 

eserlere son derece etkileyici ve lüks bir görünüm katmaktadır. Mezarda ele geçen 

kaya kristali eserlerin içerisindeki gümüş sır kalıntıları bu bilgiyi doğrulamaktadır.  

Strabon, Mazaka’dan ve Kappadokialılar’dan söz ederken madenlerle ilgili 

bilgiler de verir: Strabon’un “…Arkhelaos’un madencileri tarafından, Galatialılar’ın 

ülkesi civarında, kristal ve oniks plakaların bulunduğu söylenir. Ayrıca belirli bir 
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yerde renk bakımından fildişine benzeyen beyaz bir taş bulunur ve bundan küçük 

biley taşları ölçüsünde parçalar elde edilir ve bu parçalardan küçük hançerler için 

saplar yapılır. Başka bir yerde de çok sayıda saydam taş parçalar bulunuyordu ve 

onlar bunu ihraç ediyorlardı...” şeklindeki anlatımından Mazaka (Kayseri) çevresinde 

mezarda bulunan eserlerin yapımında kullanılan madenlerin çıkartıldığı 

anlaşılmaktadır. Arkhelaos Kappadokia’nın son kralıdır ve Mazaka (Kayseri) da 

Kappadokia’nın başkentidir. Strabon burada bir şehir ismi belirtmemiştir. Yani 

Mazaka’lı madenciler veya ustalar ifadesini kullanmamıştır. MTA Genel 

Müdürlüğü’nün il maden haritalarına göre Kayseri ve çevresinde çeşitli maden 

yatakları bulunmaktadır. Ancak maden yataklarının Antik Çağda bilindiği veya 

kullanıldığına ilişkin elimizde hiçbir bilgi yoktur. Taşın bol olduğu Mazaka’da 

elbette taş işçiliği de ileri bir düzeyde olmalıdır. Ayrıca Strabon’un aktarımında 

geçen “Arkhelaos’un madencileri” ibaresi Augustus zamanında hüküm sürmüş olan 

Arkhelaos için eser üreten ustaların olduğunu göstermektedir. Benzerleri farklı 

bölgelerde bulunmuş olsa da özellikle kaya kristali eserlerin formlarının düzgünlüğü 

ve işçiliklerinin kalitesi göz önüne alındığında ünik eserlerdir. Bu nedenle kaya 

kristali, oniks ve mermer eserlerin yerel üretimler olmaları kuvvetle muhtemeldir.  

Helenistik ve Roma Dönemi mezarlarında kullanım amaçları farklı da olsa 

istiridye kabuklarına ve değişik madenlerden yapılmış istiridye kabuğu biçimindeki 

eserlere rastlamak mümkündür. Antik çağlarda öbür dünya inanışlarından 

kaynaklanan bir gelenek olarak insanlar; bazı tanrıları özellikle chthonios olarak 

adaklarla onurlandırırlardı. Chthonik tanrıların, öbür dünyada insanlara daha iyi bir 

hayat sunma gücüne ve yeteneğine sahip olduklarına inanılmaktaydı. Tanrıça 

Aphrotide’nin de bu chthonik tanrılardan biri olduğu kabul edilerek öbür dünyada, 

ona inanan insanlara tanrısal ve sonsuz bir hayat vereceğine inanılmaktaydı. Mezarda 

bulunan ve günlük kullanıma yönelik olmayan istiridye kabuğu biçimli kâse bu 

kapsamda ikonografik olarak ele alındığında; istiridye kabuğu Chthonik Aphrodit’in 

atribütlerinden biridir ve yeniden doğuşu simgelemektedir. Eserin mezar odası 

içerisinde bulunmuş olması da bu düşünceyi anlamlı kılmaktadır.  

Cam Olla?’nın aynı renk ve forma sahip ayaklı olan bir benzeri Torino Greko-

Romano Museum'da sergilenmektedir. Yine form olarak benzer ancak şeffaf olanları 

İtalya’daki duvar resimlerine konu edilmiştir. Napoli’de Ulusal Müzede’de 
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korunmakta olan Roma Dönemi’ne ait bir duvar resmi bunlardan biridir ve bu tür 

cam vazoların popülerliğinin göstergesidir. Benzer cam vazolar yapıldıkları dönem 

itibariyle değerli olduklarından günlük kullanıma yönelik olarak kullanılmamış dini 

amaçlı veya görsel amaçlı lüks eşya olarak kullanılmışlardır. Dini amaçlı olanları 

içerisine ölü külü konularak urne benzeri bir kullanım gördükleri bilinmektedir. Eser 

koyu mor renkli olmasına rağmen içi boş olduğunda ışıkta değişik renk tonlarını 

almakta ve etkileyici bir görünüm kazanmaktadır. İçerisine herhangi bir sıvı 

konulması halinde bu etkileyici renk değişimi oluşmayacaktır. Bu nedenle mezarda 

inhümasyon gömü tarzı olduğu da dikkate alınarak vazo dini amaçlı kullanımdan 

ziyade, özel misafirlerin yine özel mekânlarda ağırlandıkları zamanlarda görsel 

amaçlı olarak kullanılmış olmalıdır.  

Tümülüste mezar odasının dışında, giriş kapısının sağ tarafında, duvar dibinde 

bulbous formlu 7 adet envanterlik (1 adet de etütlük) İtalyan tipi unguentarium 

bulunmuştur. Benzer unguentariumlar İ.Ö. l. yüzyıl sonları ile İ.S. 1. yüzyıl başlarına 

tarihlendirilmektedir. Anadolu’nun seramik üretimi konusunda binlerce yıllık bir 

birikime sahip olması ve çeşitli merkezlerde çok kaliteli üretimlerin yapılmış olması 

düşünüldüğünde unguentariumların yerel üretim olması muhtemeldir.  

Mezarda bulunan Augustus altın hatıra sikkesi, mezar odasının mimarisi ve 

taşınır eserlerin özellikleri yanında tarihlemeyi en az hata ile yapmaya imkân 

vermektedir. Garipler Tümülüsü'nde bulunan, sikke Lugdunum darphanesinde İ.Ö. 2 

ile İ.S. 14 yılları arasında basıldığına göre mezar İ.Ö. 2 yılından sonra yapılmış 

olmalıdır. Nitekim mezarda bulunan kristal koku şişelerinin Hellenistik Dönem 

amphoralarının, alabastron ve aryballoslarının biçim özelliklerini devam ettirmesi, 

gümüş eserlerin aynı dönem kylix'leri ve dinos(lebes) biçimli kaplarını andırması, 

çift çeperli yapılmış olmaları, ayrıca gümüş kaplarda kullanılan bezeme ve figürlerin 

de Hellenistik özellikleri devam ettirmesi, bu eserlerin aynı döneme rastlayan 

bağımsız Kappadokia Krallığı'nın sonları Geç Helenistik-Erken Roma Dönemi’nde 

İ.Ö. 1. yüzyılın sonu ile İ.S. 1. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığını, özellikle cam vazo 

ve gümüş eserlerin İtalya üretimi formların tekrarı olması bazı eserlerin İtalya 

üretimi ithal eserler, diğer eserlerin ise bugün için üretime yönelik bir atölye veya 

işlik saptanmamış olsa da üretimlerinin kolay ve gerekli hammaddenin bölgede 

bulunması nedeniyle yerel üretim eserler olduğunu göstermektedir. 
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Kat. No : 1 Res.: 22 Çiz.: 3 

Müz. Env. No : 1971/117-7 

Buluntu Adı : Alabastron 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Kaya Kristali 

Durumu : Sağlam 

Ölçüler : Y.: 6,7 cm, A.Ç.: 1,7 cm, G.G. 3,6: cm, K.Ç.: 1,3 cm 

Tanımı : Dışa taşkın yuvarlak ağızlı, kısa ve iç bükey profile sahip 
silindirik boyunlu, omuzdan dibe doğru genişleyen gövdesi 
tüp biçiminde, düz dipli, kulpsuzdur. 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
 
Kat. No : 2 Res.: 23 Çiz.: 4 

Müz. Env. No : 1971/117-10 

Buluntu Adı : Amphoriskos I 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Kaya Kristali 

Durumu : Sağlam 

Ölçüler : Y.: 6 cm, A.Ç.: 1,7 cm, G.G.: 3,7 cm, K.Ç.: 0,5 cm 

Tanımı : Dışa taşkın yuvarlık ağızlı, uzun silindirik boyunlu, geniş 
omuzlu ve dibe doğru daralan oval (topaç biçimli) gövdeli, 
küçük topuz (çivi başı) diplidir. Omuzdan boyuna yüksek 
kıvrımlı karşılıklı iki kulpludur.  

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
 
Kat. No : 3 Res.:24 Çiz.: 5 

Müz. Env. No : 1971/117-11 

Buluntu Adı : Amphoriskos II 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Kaya Kristali 

Durumu : Sağlam 

Ölçüler : Y.: 6 cm, A.Ç.:1,7 cm, G.G.: 3,7 cm, K.Ç.: 0,5 cm 

Tanımı : Dışa taşkın yuvarlık ağızlı, uzun silindirik boyunlu, geniş 
omuzlu ve dibe doğru daralan oval (topaç biçimli) gövdeli, 
küçük topuz (çivi başı) diplidir. Omuzdan boyuna yüksek 
kıvrımlı karşılıklı iki kulpludur. 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 
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Kat. No : 4 Res.: 25 Çiz.: 6 

Müz. Env. No : 1971/117-8 

Buluntu Adı : Amphoriskos III 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Kaya Kristali 

Durumu : Sağlam 

Ölçüler : Y.: 7,5 cm, A.Ç.: 1,7 cm G.G.: 3,2 cm, K.Ç.: 0,5 cm 

Tanımı : Dışa taşkın yuvarlık ağızlı, uzun silindirik boyunlu, geniş 
omuzlu, geniş omuzlu, dibe doğru daralan uzun oval gövdeli, 
küçük topuz (çivi başı) diplidir. Omuzdan boyuna keskin 
kıvrımlı karşılıklı iki kulpludur. 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
 
 
Kat. No : 5 Res.: 26 Çiz.: 7 

Müz. Env. No : 1971/117-9 

Buluntu Adı : Aryballos 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Kaya Kristali 

Durumu : Sağlam 

Ölçüler : Y. : 4,4 cm, A.Ç.: 2 cm, G.G.: 3,6 cm, K.Ç.: 1,8cm 

Tanımı : Dışa taşkın yuvarlak ağızlı, kısa silindirik boyunlu, torba 
gövdeli, düz diplidir.  

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
 
 
Kat. No : 6 Res.: 27 Çiz.: 8 

Müz. Env. No : 1971/117-3 

Buluntu Adı  : Sürmelik 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Oynx 

Durumu : Sağlam 

Ölçüler : Y.: 7,5 cm, A.Ç.: 2,4 cm, G.G.: 2,3 cm, K.Ç.: 2,5 cm 

Tanımı : Silindir biçimli gövdesi ortalarda hafif şişkin, gövde 
açık/koyu kahverengi damarlı ve kalın cidarlıdır. Dip ve ağız 
kısmı altından yapılmış kapaklarla kapatılmıştır. 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 
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Kat. No : 7 Res.: 28 Çiz.: 9 

Müz. Env. No : 1971/117-2 

Buluntu Adı : Ağız Bandı 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Altın 

Durumu : Sağlam 

Ölçüler : Ağırlık: 7,06 gr., Boy: 12,7 cm, En: 4,3 cm, Kalınlık: 0,3 mm 

Süsleme : Süsleme yok 

Tanımı : Elips şeklinde, iki dar ucu ip delikli 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
 
 
 
Kat. No : 8 Res.: 29 Çiz.: - 

Müz. Env. No : 1971/117-28 

Buluntu Adı : İp 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Altın 

Durumu : Sağlam 

Formu / Tipi : Yumak halinde 

Ölçüler : Ağırlık: 1 gr.  

Tanımı : Altın iplik, karışık bir yumak halinde ele geçmiştir. Çok ince 
olan altın ipliğin toplanabilen miktarının ağırlığı 1 gr.'dır 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
 
Kat. No : 9 Res.: 30 Çiz.: - 

Müz. Env. No : 1971/117-1 

Buluntu Adı : Sikke (Augustus Hatıra Sikkesi) 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Altın 

Durumu : Sağlam 

Tanımı : Aerus 

Ölçüler : Çap: 18 mm, Kalınlık: 2,3 mm, Ağırlık: 7,85 gr 

Ön Yüz : Sağa bakan başı defne çelenkli Augustus portresi 

Arka Yüz : Dörtnala giden at üzerinde Gaius Caesar ve arkasında iki 
askeri sancak arasında lejyon kartalı 

Tarih : İ.Ö. 2 - İ.S. 14  
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Kat. No : 10 Res.: 31 Çiz.: - 

Müz. Env. No : 1971/117-4 

Buluntu Adı : Yapraklar 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Altın 

Durumu : Sağlam 

Ölçüler : Y. : 3,5 cm, G.: 2,5 cm, Kalınlık: 0,1 mm 

Tanımı : Üçgen biçiminde, bir kenarı iki yerinde kertilerek üç yapraklı 
olarak dilimlenmiş, her biri 3,5x2,5 cm ebadında, 0,1 mm 
kalınlığında, 84 adet bezemesiz Dionysiac sunum amaçlı 
yaprak. 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
 
Kat. No : 11 Res.: 33 Çiz.: 10 

Müz. Env. No : 1971/117-20 

Buluntu Adı : Dinos(Lebes) Formlu Kap 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Gümüş 

Durumu : Dibe yakın kısımları korozyon nedeniyle çürüyerek 
dökülmüştür. 

Ölçüler : Y.: 4,6 cm, A.Ç.: 4,1 cm 

Tanımı : Küresel gövdeli, gövdesi yuvarlak dipli, kısa silindirik boyunlu 
ve çalpara teki şeklinde kısa bir ayağı var. 

Süsleme : Bezemesiz 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
 
Kat. No : 12 Res.: 34-45 Çiz.: 11-12 

Müz. Env. No : 1971/117-13, 21(Kulp) 

Buluntu Adı : Kalathos 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Gümüş 

Durumu : Zarfın dibe yakın kısımları yer yer okside olarak dökülmüştür.  

Ölçüler : A.Ç.: 12,3 cm, K.Ç.: 8,2 cm, Y.:12,3 cm 

Tanımı : Profil kazandırılmış kaide, kabartma süslü dış kupa, iç kadeh 
ve kulp olmak üzere dört parçadan meydana gelmektedir.  

Süsleme : Asma dalı, inci ve yumurta dizisi 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 
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Kat. No : 13 Res.: 46-49 Çiz.: 13 

Müz. Env. No : 1971/117-18 
Buluntu Adı : Kantharos I  

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 
Yapıldığı Madde  Gümüş 
Durumu : İnce gümüş zarf kısmı yer yer okside olarak delinmiştir. 

Ölçüler : Y.(K.la): 8,2 cm, Y.(K.suz): 6,8 A.Ç.: 11,2 cm, K.Ç.: 4,5 cm 
Tanımı : Geniş tabanlı kısa bir ayak, yarım küre şeklinde kabartma 

bezemeli dış kupa, bunun içine geçen yine yarım küre şeklinde 
dışa taşan ağız kenarını da kapsayan iç kupa ve iki adet kulp 
olmak üzere beş ayrı parça halinde yapılıp birleştirilmiştir.  

Süsleme : Asma dalı, yaprağı ve üzüm salkımı 
Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
Kat. No : 14 Res.: 50-53 Çiz.: 14 

Müz. Env. No : 1971/117-19 

Buluntu Adı : Kantharos II  

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Gümüş 

Durumu : Zarf kısmı ve hazne kısmı yer yer okside olarak delinmiştir. 

Ölçüler : Y.: 4,8, A.Ç.: 11,2 cm, K.Ç.: - cm 

Tanımı : Yarım küre şeklinde kabartma bezemeli dış kupa, bunun içine 
geçen yine yarım küre şeklinde iç kupa ve iki kulp olmak 
üzere mevcut haliyle dört ayrı parça halinde yapılıp 
birleştirilmiştir.  

Süsleme : Asma dalı, yaprağı ve üzüm salkımı 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
Kat. No : 15 Res.: 54-55 Çiz.: 15 

Müz. Env. No : 1971/117-12 

Buluntu Adı : Krater? 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Gümüş 

Durumu : Sağlam 

Ölçüler : A.Ç. : 31,2 cm, K.Ç. : 12,7 cm, Y. : 17,3 cm  

Tanımı : Dışa taşkın ağız kenarlı, küresel gövdeli ve yuvarlak halka 
şeklinde kaideye sahip eser, döküm tekniğinde yapılmış ve 
kaidesi sonradan lehimle birleştirilmiştir. 

Süsleme : Bezemesiz 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 
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Kat. No : 16 Res.: 56-59 Çiz.: 16 

Müz. Env. No : 1971/117-15 

Buluntu Adı : Oinokhoe I 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde : Gümüş 

Durumu : Kaideye yakın kısımları korozyon nedeniyle çürümüş ve 
delinmiştir. Ağız, boyun, omuz ve gövdenin büyük bir kısmı 
sağlamdır. 

Ölçüler : A.Ç.: 6,5 cm, K.Ç.: 6,3 cm, Y.: 19,2 cm (Kulpla), Y.: 15,3 cm 
(Kulpsuz) 

Tanımı : Geniş ve yuvarlak ağızlı, içbükey profile sahip silindirik dar 
boyunlu, geniş omuzlu, omuzdan dibe doğru daralan oval bir 
gövdeli, düz dipli ve çift yılan şeklindeki kulplara sahip eser 
dört ayrı parça halinde yapılıp sonradan birleştirilmiştir.  

Süsleme : Kulp çift yılan şeklinde, gövde bezemesiz. 

Tarih   İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kat. No : 17 Res.: 60-63 Çiz.: 17 

Müz. Env. No : 1971/117-16 

Buluntu Adı : Oinokhoe II 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Gümüş 

Durumu : Kulp, ağız boyun, omuz ve gövdenin büyük bir kısmı sağlam, 
gövdenin kaideye yakın kısımları çürümüştür. 

Ölçüler : A.Ç.: 10 cm, K.Ç. :6,5 cm, Y.: 20,5 cm (Kulpla), Y.: 16,5 cm 
(Kulpsuz) 

Tanımı : Geniş taban halkasına sahip kısa ayaklı, omuzdan dibe doğru 
daralan oval bir gövdeli, gövdeyle birleşik olarak yapılmış 
geniş, kısa ve tıknaz bir boyun ile ejderha şeklindeki kulp 
olmak üzere üç ayrı parça halinde yapılıp sonradan 
birleştirilmiştir. 

Süsleme : Kulp ejderha şeklinde, gövde bezemesiz. 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 
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Kat. No : 18 Res.: 64-68 Çiz.: 18 

Müz. Env. No : 1971/117-14 

Buluntu Adı : Simpulum 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Gümüş 

Durumu : Sağlam 

Ölçüler : Y.(Kulp): 8 cm, Y.(Çanak): 3 cm, A.Ç.(Çanak): 5,7 cm, T.Ç. 
(Çanak): 4,1 cm 

Tanımı : Kalın cidarlı çanak ve çanağın ağız kenarına dik yükselen, 
şerit şeklindeki topuzlu kulp olmak üzere tek parça olarak 
döküm tekniğinde yapılmış. 

Süsleme : Çanağın iç kısmı düz ve bezemesiz, tabanında merkez nokta 
ve eş merkezli iç içe konsantrik üç halka mevcuttur. Ağız 
kenarı yumurta dizisi kabartması ile süslüdür. Çanağın dış 
kısmı; ters palmetlerle 7 sahneye ayrılmıştır. Sahnelerde 
kabartma Dionisiak betimlemeler yer almaktadır  

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
 
 
 
 
 
Kat. No : 19 Res.: 69-72 Çiz.: 19 

Müz. Env. No : 1971/117-17 

Buluntu Adı : Süzgeç 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Gümüş 

Durumu : Gövdesi çok ince cidarlı, kalemle delinen gövde zayıflayarak 
korozyon nedeniyle dibe yakın kısımları çürümüş ve 
dökülmüş. 

Ölçüler : A.Ç.: 8,3 cm, Y.(Kulpsuz): 3,6 cm, Y.(Kulplu): 7,4 cm 

Tanımı : Gövde ve tutamak olmak üzere 2 parçadan oluşmaktadır. 
Ağızdan yüksekte, mahmuz şeklinde ve sonradan eklenen 
tutamağın içeriye bakan üst ucu leopar başı, ağız kenarına 
tutturulan alt ucun kâse içine bakan kısmı ise Satyr başı 
biçimindedir. Döküm tekniğinde yapılmıştır. 

Süsleme : Ağız kısmının 1 cm altında kabı tamamen çevreleyen iki sıra 
halinde delinmiş ve bu deliklerden aşağıda da daire içine 
alınmış 6 kollu yıldız-rozet şeklinde delinerek süzgeç haline 
getirilmiştir. 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 
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Kat. No : 20 Res.: 73 Çiz.: 20 

Müz. Env. No : 1971/117-23 

Buluntu Adı : Mortarium I 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Mermer 

Durumu : Tutamaklar kırık ve mermeri yıpranmış 

Ölçüler : Y.: 2,3 cm, A.Ç.: 5,8 cm ,D.Ç.: 2,2 cm 

Tanımı : Ağız kenarında karşılıklı olarak yerleştirilmiş halka şeklinde 
iki tutamak mevcut olup çörten biçiminde akıtacağı 
tutamakların ortasına gelecek şekildedir. Düz diplidir.  

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 

 
 
 
Kat. No : 21 Res.: 74 Çiz.: 21 

Müz. Env. No : 1971/117-22 

Buluntu Adı : Mortarium II 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Beyaz mermer 

Durumu : Mermeri yıpranmış 

Ölçüler : Y.: 2 cm, A.Ç.: 8,7 cm, D.Ç.: 6 cm 

Tanımı : Sığ, düz dipli ve kalın cidarlıdır, ağız kenarında karşılıklı 
(simetrik) duran 4 adet tutamağı var. 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 

 
 
Kat. No : 22 Res.: 75 Çiz.: 22 

Müz. Env. No : 1971/117-6 

Buluntu Adı : İstiridye kabuğu biçimli kâse 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Cam 

Durumu : Sağlam 

Ölçüler : Y.: 3,5 cm, A.Ç.: 9-7 cm 

Tanımı : Beyaz ile kahverengi arasında değişen dalgalı cam(?)dan 
mozaik-döküm tekniğinde oniks veya akik benzeri yarı değerli 
taşların taklidi şeklinde bir dekorla yapılmıştır. 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 
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Kat. No : 23 Res.: 76-79 Çiz.: 23 

Müz. Env. No : 1971/117-5 

Buluntu Adı : Olla? 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası İçi 

Yapıldığı Madde  Cam 

Durumu : Sağlam 

Ölçüler : Y.: 15 cm, A.Ç.: 8,3 cm, G.G.: 12,2 cm, K.Ç.: 7,1 cm 

Süsleme : Dudak içinde ve gövde üzerinde diş kesisi şeklinde bezeme 
mevcut. 

Tanımı : Yuvarlak hafif dışa taşkın ağızlı, uzun silindirik boyunlu, 
basık küresel gövdeli ve profilli geniş dayanak halkasına sahip 
kısa ayaklı bu vazo koyu mor renklidir 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
Kat. No : 24 Res.: 80 Çiz.: 24 

Müz. Env. No : 1971/117-29 

Buluntu Adı : Unguentarium I 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası Dışında 

Yapıldığı Madde  Pişmiş Toprak 

Durumu : Sağlam 

Tanımı : Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba 
gövdeli, düz diplidir. 

Ölçüler : Y.: 19 cm, A.Ç.: 4,1 cm, K.Ç.: 3,9 cm, G.G.: 8,5 cm 

Hamur Rengi : Açık kahverengi 

Astar : Boyun koyu kahverengi daldırma astarlı, gövde açık 
kahverengi astarlı. 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
Kat. No : 25 Res.: 81 Çiz.: 25 

Müz. Env. No : 1972/34-1 

Buluntu Adı : Uunguentarium II 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası Dışında 

Yapıldığı Madde  Pişmiş Toprak 

Durumu : Ağız ile gövde kırık ve eksik, eksiklikler alçıyla tamamlanmış 

Tanımı : Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba 
gövdeli, düz diplidir. 

Ölçüler : Y.: 20,7 cm, A.Ç.: 4 cm, D.Ç.: 4 cm, G.G.: 7,2 cm 

Hamur Rengi : Açık kahverengi 

Astar : Boyun koyu kahverengi daldırma astarlı, gövde açık 
kahverengi  

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 
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Kat. No : 26 Res.: 82 Çiz.: 26 

Müz. Env. No : 1971/117-27 

Buluntu Adı : Unguentarium III 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası Dışında 

Yapıldığı Madde  Pişmiş Toprak 

Durumu : Sağlam 

Tanımı : Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba gövdeli, 
düz diplidir. 

Ölçüler : Y.: 20,1 cm, A.Ç.: 3,2 cm, D.Ç.: 3,2 cm, G.G.: 7 cm 

Hamur-Rengi : Devetüyü rengi, pişirmeden kaynaklanan açık kahverengi 
tonlar var 

Astar : Ağız kenarı koyu kahverengi daldırma astarlı 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
Kat. No : 27 Res.: 83 Çiz.: 27 

Müz. Env. No : 1971/117-26 

Buluntu Adı : Unguentarium IV 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası Dışında 

Yapıldığı Madde  Pişmiş Toprak 

Durumu : Sağlam 

Tanımı : Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba gövdeli, 
düz diplidir. 

Ölçüler : Y.: 20,5 cm, A.Ç.: 3,7 cm, D.Ç.: 2,8 cm, G.G.: 7,2 cm 

Hamur Rengi : Devetüyü rengi, pişirmeden kaynaklanan açık kahverengi 
tonlar var 

Astar : Ağız kenarı koyu kahverengi daldırma astarlı 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 
 
 

Kat. No : 28 Res.: 84 Çiz.: 28 

Müz. Env. No : 1971/117-24 

Buluntu Adı : Unguentarium V 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası Dışında 

Yapıldığı Madde  Pişmiş Toprak 

Durumu : Sağlam 

Tanımı : Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba gövdeli, 
düz diplidir. 

Ölçüler : Y.: 20,2 cm, A.Ç.: 3,6 cm, D.Ç.: 3,5 cm, G.G.: 7,8 cm 

Hamur Rengi : Devetüyü rengi 

Astar : Ağızdan boynun yarısına kadar koyu kahverengi daldırma 
astarlı 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 
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Kat. No : 29 Res.: 85 Çiz.: 29 

Müz. Env. No : 1971/117-25 

Buluntu Adı : Unguentarium VI 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası Dışında 

Yapıldığı Madde  Pişmiş Toprak 

Durumu : Sağlam 

Tanımı : Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba gövdeli, 
düz diplidir. 

Ölçüler : Y.: 21,3 cm A.Ç.: 3,8 cm D.Ç.: 3,7 cm, G.G.: 7,2 cm 

Hamur Rengi : Devetüyü rengi 

Astar : Ağızdan boynun yarısına kadar koyu kahverengi daldırma 
astarlı 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 
 
Kat. No : 30 Res.: 86 Çiz.: 30 

Müz. Env. No : 1972/34-2 

Buluntu Adı : Unguentarium VII 

Buluntu Yeri : Garipler Tümülüsü Mezar Odası Dışında 

Yapıldığı Madde  Pişmiş Toprak 

Durumu : Ağzı kırık ele geçmiş sonradan alçıyla tamamlanmış 

Tanımı : Dışa dönük ağız kenarlı, uzun silindirik boyunlu, torba gövdeli, 
düz diplidir. 

Ölçüler : Y. : 19,3 cm A.Ç.: 3,5 cm D.Ç.: 3,1 cm, G.G.: 6 cm 

Hamur Rengi : Devetüyü  

Astar : Açık kahve 

Tarih : İ.Ö. 1. yüzyıl sonu - İ.S. 1. yüzyıl başı 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÇİZİMLER
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Çizim 1: Garipler Tümülüsü; plan, kesit ve ön cephe 
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Çizim 2: Garipler Tümülüsü mezar odası 
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Çizim 3:  Alabastron (Ölçek: 1/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Çizim 4: Amphoriskos I (Ölçek: 1/1)       Çizim 5: Amphoriskos II (Ölçek: 1/1) 
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Çizim 6: Amphoriskos III (Ölçek: 1/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Çizim 7: Aryballos (Ölçek: 1/1) 
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Çizim 8: Sürmelik (Ölçek: 1/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Çizim 9: Ağız bandı (Ölçek: 1/1) 
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Çizim 10: Dinos(Lebes) formlu kap (Ölçek: 1/1) 
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Çizim 11: Kalathos (Ölçek: 1/1) 
 
 

 
 

Çizim 12: Kalathosun kulpu 
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Çizim 13: Kantharos I (Ölçek: 1/2) 
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Çizim 14: Kantharos II (Ölçek: 1/2) 
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Çizim 15: Krater? (Ölçek ½) 
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Çizim 16: Oinokhoe I (Ölçek ½) 
 
 
 

 
 

Çizim 17: Oinokhoe II (Ölçek ½) 
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Çizim 18: Simpulum  (Ölçek 1/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Çizim 19: Süzgeç (Ölçek 1/2) 



 

 

186

 
 

  
 

Çizim 20: Mortarium I (Ölçek 1/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Çizim 21: Mortarium II (Ölçek 1/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Çizim 22: İstiridye kabuğu biçimli kâse (Ölçek 1/1) 
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Çizim 23: Olla? (Ölçek 1/1 ) 
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Çizim 24: Unguentarium I (Ölçek: ½)  Çizim 25: Unguentarium II (Ölçek: ½) 
  
 

        
 

Çizim 26: Unguentarium III (Ölçek: ½) Çizim 27: Unguentarium IV (Ölçek: ½) 
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Çizim 28: Unguentarium V (Ölçek: ½) Çizim 29: Unguentarium VI (Ölçek: ½) 
 

 

 
 

Çizim 30: Unguentarium VII (Ölçek: ½) 
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HARİTALAR VE RESİMLER



 

 

192

 

 

Harita 1: Antik çağ coğrafi bölgeleri ve Kappadokia Bölgesi sınırları 
 
 
 
 

Harita 2: Kayseri ve çevresinin topografyası 
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Harita 3: Kayseri-Yukarı Mezopotamya yolları 
 
 
 
 
 
 

Harita 4: Kayseri-Hitit yolları 
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Harita 5: Kayseri-Yunan ve Roma yolları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 1: Beştepeler tümülüsleri, Gültepe Parkı ve Kayseri Arkeoloji Müzesi civarı 
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Resim 2: Beştepeler tümülüsleri havadan görünüm 

 

 

Resim 3: Kayseri Arkeoloji Müzesi ve Gültepe Parkı (Tümülüsü) 
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Resim 4:  Garipler Tepesi Mezarlığı hafriyatı ve tümülüs kazısı 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 5: Garipler Tümülüsü mezar odası ve çevre duvarı 
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Resim 6: Garipler Tümülüsü mezar odası ön cephesi 

 
 
 

 

Resim 7: Garipler Tümülüsü mezar odası içi ve in-situ buluntular 
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Resim 8: Garipler Tümülüsü’nün Arkeoloji Müzesi bahçesindeki inşa edilmiş hali 
 

 

Resim 9: Garipler Tümülüsü’nün Arkeoloji Müzesi bahçesindeki inşa edilmiş hali 
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Resim 10: Garipler Tümülüsü mezar odası yuvarlak tonozlu üst yapı 
 

 

Resim 11: Garipler Tümülüsü mezar odası içi 
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Resim 12: Garipler Tümülüsü mezar odası içi 
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Resim 13: Beştepeler I Tümülüsü tonozlu mezar odası ön cephe 
 

 

Resim 14: Beştepeler I Tümülüsü tonozlu mezar odası sol yandan görünüş 
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Resim 15: Kızıl Tümülüs tonozlu mezar odası girişi 
 

 

Resim 16: Alemdar Tepe Tümülüsü dromos ve tonozlu mezar odası girişi 
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Resim 17: Alemdar Tepe Tümülüsü tonozlu mezar odası 
 

 

Resim 18: Tilki Tepesi Tümülüsü dromos ve mezar odası girişi 
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Resim 19: Tilki Tepesi Tümülüsü tonozlu ön oda 
 

 

Resim 20: Tilki Tepesi Tümülüsü tonozlu asıl mezar odası 
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Resim 22: Kaya kristali alabastron 
 

 

Resim 23: Kaya kristali amphoriskos I Resim 24: Kaya kristali amphoriskos II 
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Resim 25: Kaya kristali amphoriskos III 
 
 
 
 

    
 
Resim 26: Kaya kristali aryballos 
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Resim 27: Oniks sürmelik ve altın kapakları 
 
 
 
 
 

 
Resim 28: Altın ağız bandı 
 
 
 
 
 

 
 
Resim 29:  Altın ip yumağı 
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Resim 30: Altın Augustus hatıra sikkesi 
 

 

Resim 31: Altın yapraklar 
 

 

Resim 32: İtalya Pompei’de bulunan ve İ.S. 75 yılına tarihlendirilen Vestorio Prisco 
Mezarının duvar resminde tasvir edilen Argentum Potorium (İçki Kapları) 
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Resim 33: Dinos(Lebes) formlu gümüş kap 



 

 

211

 
 
Resim 34: Gümüş kalathos genel görünüm 

 

 

Resim 35: Gümüş kalathosun bezemesiz iç kadehi ve kabartma bezemeli dış kupası 
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Resim 36: Gümüş kalathosun dip kısmı 
 
 

 

 
Resim 37: Gümüş kalathosun döküm kulpu 
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Resim 38: Gümüş kalathos kabartma bezemeli dış kupa ve kulpu 

 

 
Resim 39: Gümüş kalathos asma dalı ve yaprağı kabartma bezemeli dış kupa 
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Resim 40: Gümüş kalathos asma dalı ve yaprağı kabartma bezemeli dış kupa 

 

 
Resim 41: Gümüş kalathos asma dalı ve yaprağı kabartma bezemeli dış kupa 
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Resim 42: Gümüş kalathos asma dalı ve yaprağı kabartma bezemeli dış kupa 

 

 
Resim 43: Gümüş kalathos kabartma bezemeli dış kupa ve dip 
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Resim 44: Gümüş kalathos kabartma bezemeli dış kupanın iç görünümü 

 
 
 

 
Resim 45: Gümüş kalathos iç kadehin iç görünümü 
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Resim 46: Gümüş kantharos I’in genel gürünüm 

 
 
 
 
 
 

 
Resim 47: Gümüş kantharos I’in üstten görünümü 

 



 

 

218

 
Resim 48: Gümüş kantharos I’in asma dalı ve yaprağı şeklindeki kabartma bezemesi 

 

 
Resim 49: Gümüş kantharos I’in kabartma bezemesi ve ayağın alttan görünümü 
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Resim 50: Gümüş kantharos II’nin kabartma bezemeli dış görünümü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 51: Gümüş kantharos II’nin üstten görünümü 
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Resim 52: Gümüş kantharos II’nin alttan görünümü 
 

 
 

 
Resim 53: Gümüş kantharos II’nin asma dalı şeklindeki kulpu 
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Resim 54: Gümüş krater? genel görünüm 

 
 

 
Resim 55: Gümüş krater? genel görünüm 
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Resim 56: Gümüş oinokhoe I’in genel görünümü 
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Resim 57: Gümüş oinokhoe I’in çift yılan şeklindeki kulpları 
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Resim 58: Gümüş oinokhoe I’in çift yılan şeklindeki kulpları 

 
 
 
 
 
 

           
Resim 59: Gümüş oinokhoe I’in dip görünümü 
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Resim 60: Gümüş oinokhoe II’nin genel görünümü 
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Resim 61: Gümüş oinokhoe II’nin genel görünümü 
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Resim 62: Gümüş oinokhoe II’nin üstten görünümü 

 
 
 
 
 
 
 

Resim 63: Gümüş oinokhoe II’nin dip kısmı ve tahrip edilmiş Yunanca yazıt 
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Resim 64: Gümüş simpulumun genel görünüm Resim 65: Gümüş simpulumun çanağı 
  
  

 
 

Resim 66: Gümüş simpulumun çanağının alt 
görünümü 

Resim 67: Gümüş simpulumun sap 
kısmındaki bezeme 
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d                            e 

  

  
f g 

Resim 68: Gümüş simpulumun çanağının dışındaki kabartma bezeme ve figürler 
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Resim 69: Gümüş süzgeç genel görünüm 

 
 
 
 

 
Resim 70: Gümüş süzgeç üstten görünüm 
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Resim 71: Gümüş süzgecin leopar ve Satir başı şeklindeki figürlü kulpu 
 

 
Resim 72: Gümüş süzgecin leopar ve Satir başı şeklindeki figürlü kulpu 
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Resim 73: Mermer mortarium I; alt, üst ve profilden görünüm 
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Resim 74: Mermer mortarium II; alt, üst ve profilden görünüm 
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Resim 75: Cam istridye kabuğu formlu kâse; üstten ve yandan görünüm 
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Resim 76: Cam olla? genel görünüm 

 
 

 
Resim 77: Cam olla? ağız kısmındaki kesme bezeme 
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Resim 78: Cam olla? omuz kısmındaki kabartma ve kesme bezemeler 

 

 
Resim 79: Cam olla? dip kısmı 
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Resim 80: Pişmiş toprak unguentarium I Resim 81: Pişmiş toprak unguentarium II 

 

   
  

Resim 82: Pişmiş toprak unguentarium III Resim 83: Pişmiş toprak unguentarium IV 
 
 



 

 

238

   
  

Resim 84: Pişmiş toprak unguentarium V Resim 85: Pişmiş toprak unguentarium VI 
 
 

  
 

Resim 86: Pişmiş toprak unguentarium VII 
 



 

 

239

 

R
es

im
 8

7:
 P

iş
m

iş
 t

op
ra

k 
un

gu
en

ta
ri

um
la

r 



ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı: HAYATİ UĞUR 

Doğum Yeri: Sivas 

Doğum Tarihi: 01.03.1979 

Medeni Durumu: Evli 

Öğrenim Durumu 

Derece Okulun Adı 

İlköğretim Fevziye Mollaoğlu İlköğretim Okulu (Kayseri) 

Ortaöğretim Merkez İmam Hatip Lisesi (Kayseri) 

Lise Merkez İmam Hatip Lisesi (Kayseri) 

Lisans Selçuk Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü (Konya) 

Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji 
Ana Bilim Dalı (Konya) 

Yabancı Dil İngilizce 

Becerileri: Dizgi, Tasarım, Grafik, Çizim, Yayıncılık, 10 Parmak Klavye 

İlgi Alanları: Doğa, Tarih, Teknoloji  

İş Deneyimi: 
 

Kayseri Star Haber Gazetesi’nde dizgici olarak (1997), 
Kayseri Gündem Gazetesi’nde dizgici olarak (1998), 
TUSDATA A.Ş. yayın departmanı (Part time-Full time 1998-
2002), Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Adil Tırpan başkanlığında yürütülen Lagina 
Hekate Tapınağı Kazısı (1999), Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham 
Petrol Boru Hattı Projesinde Gazi Üniversitesi ARÇED 
Bünyesinde Tetikom ve Minnetpınarı Kazılarında Arkeolog 
olarak (2002-2003), Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru 
Hattı Projesinde STA Konsorsiyumunda Arkeolog olarak 
(2004), 24.12.2004 tarihinde Ankara Adliyesi 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde Zabıt Katibi olarak memuriyete başladım 
halen aynı yerde çalışmaktayım. 

Telefon: 0532 205 52 31 

E-posta hayati_ugur@hotmail.com 

Adres İş: Ankara Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi 5. Kat Sıhhiye 
ANKARA 
Ev: Ostim Mah. 1288 Sk. Nevbahar Konutları 1. Ada Sitesi 8C 
Blok No: 52 Yenimahalle / ANKARA  

 




