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Malatya Üçtepe II Tümülüsü 

Pers Kral Yolu Üzerinde Bir Hellenistik Mezar Yapısı 

Malatya Üçtepe II Tumulus 
A Hellenistic Tomb Structure on the Persian King Road 

Bülent DEMİR - Selim YAVUZ 

Öz: Bu makalede, Malatya Müzesi Müdürlüğü tarafından 2019 yılında yapılan Üçtepe II Tümülüsü kurtarma 

kazısı ele alınmıştır. Mezar hırsızları tarafından soyulan ve tahrip edilen tümülüsteki kazı çalışmalarının amacı 

mezar mimarisinin ortaya çıkarılması ve bu geleneğin Doğu Anadolu’daki tipolojik gelişiminin aydınlatılmasına 

yöneliktir. Koruma, sağlamlaştırma ve sergileme özelinde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda 35 m genişlik 

ve 3 m yüksekliğindeki yığma tepenin altında dromoslu bir mezar yapısı ortaya çıkarılmıştır. Mezar odası 
içerisinde herhangi bir taşınır kültür varlığına rastlanılmamıştır. Ancak dromosta pişmiş toprak bir 

unguentariuma ait boyun ve ağız parçaları ele geçirilmiştir. Mezar odası üst yapısındaki bloklar arasına, oda 

içerisine sıvı ve nem akışını önlemek adına eritilmiş kurşun dökülmüştür. Mezar mimarisi ve unguentarium 

tümülüsün MÖ II. yüzyılın ikinci yarısına ait olabileceği izlenimini uyandırmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Malatya, Mezar, Tümülüs, Unguentarium, Kurşun. 

Abstract: In this article, rescue excavation of Üçtepe II Tumulus carried out by the Malatya Museum 

Directorate in 2019 is discussed. The aim of the excavations in the tumulus, which was robbed and destroyed 

by treasury hunters, is to uncover the tomb architecture and to illuminate the development of this sepulchre 

typology and burial tradition in Eastern Anatolia. As a result of this conservation and displaying excavations a 
chamber tomb with dromos was unearthed under the 35 m wide and 3 m high piled uphill. No small finds 

were found in the burial chamber, except neck and mouth fragments of a terracotta unguentarium which 

were unearthed in the dromos. In order to prevent to flow of liquid and moisture into the chamber, a melted 

lead was poured between the blocks on the upper structure of the grave chamber. The tomb architecture and 

fragmentary unguentarium helps us to estimate that the tumulus belongs to the second half of the IInd century 

BC. 
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Giriş   

Çalışmamıza konu olan Üçtepe II Tümülüsü1, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Çayırköy Mahallesi sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Malatya il merkezinin yaklaşık 20, Çayırköy Mahallesi’nin 1 km kuzey-
doğusundaki 886 rakımlı tümülüs, kuzey-güney doğrultulu Sultansuyu Çayı’nın doğusunda yükselen 
dağ sırasının çevreye hakim zirve noktasına konumlandırılmıştır. Aynı alanda, düz bir yayılıma sahip 
600 m’lik bir hat üzerinde, belirli aralıklarla birbirinden bağımsız tümülüs türü 3 mezar tepesi 
bulunmaktadır. Tümülüslerin oluşturduğu bu tepecikler nedeniyle bölge, yöre halkı tarafından 
“Üçtepe Mevkii” şeklinde adlandırılmıştır (Fig. 1-2). Tümülüslerin hepsi define bulma amaçlı yapılan 

kaçak kazılar sonucunda kısmen açığa çıkarılmıştır. Daha ağır tahrip edildiği gözlemlenen II numaralı 
tümülüs için, alınan izinler doğrultusunda 2019 yılında Malatya Müze Müdürlüğü başkanlığında kazı 
çalışmaları yürütülmüştür2. 

Üçtepe II Tümülüsü yaklaşık 35 
m çapında ve 3 m yüksekliğindedir. 
Kaçak kazıcılar mezar odasına, 
yığma tepenin üzerinde açtıkları 
7x8 m boyutlarındaki bir çukur 
yardımıyla ulaşmışlardır. Çalışma-

larımız kaçak kazı alanında ve 
mezar dromosunda gerçekleştiril-
miştir (Fig. 3). Mezar odasına, 
güneydeki, kuzey-güney yönünde 
uzanan 8 m uzunluğunda, 0.70-130 
m arası genişliğinde ve ortalama 
1.00 - 1.10 m yüksekliğindeki bir 
dromostan geçilerek ulaşılır (Fig. 3-
5, 8). Dromos duvarları küçük bo-

yutlu kaba taşlarla özensiz bir şekil-
de kuru duvar tekniğiyle örülmüş-
tür. Önde 1.10 x 0.70 m boyut-
larında bir sundurmaya yer veril-
miştir. Sundurma, yapı tekniği ve 
özenli kesme taş blok işçiliği açı-
larından değerlendirildiğinde mezar 
odası mimarisi ile benzerdir. 

Mezar odasına, 0.80 x 0.57 m ölçülerindeki bir kapıdan geçilerek girilir (Fig. 5). Oda kuzey-güney 
doğrultusunda 2 m boyunda, 110 cm genişliğinde ve 1.60 m yüksekliğinde olup üzeri ham toprakla 
örtülmüştür. Tavan ve taşıyıcı duvarlarındaki blok taşlardan bazıları yerlerinden sökülmüştür3. 
Yapılan koruma amaçlı kazı çalışması ile mezar odası içerisine biriken dolgu toprak temizlenmiş, -160 
cm seviyesinde zeminin düzleştirilmiş ana kayadan oluştuğu belirlenmiştir. Mezar hırsızlarının 

 
1 Üçtepe II Tümülüsü Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.07.2019 tarih ve 3868 sayılı kararı gereği 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir. 
2 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2019 tarih ve 20492 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi gereği 

başlatılan kazı çalışmaları makalenin yazarları tarafından yürütülmüştür. Çalışmalar ve yayın aşamasında her türlü 
destek ve yardımlarını bizlerden esirgemeyerek motivasyonumuzu artıran Malatya Müze Müdürü V. Mustafa 
Bayama’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

3 Mezar odasının doğu duvarından 1, batı duvarından 2, kuzey duvarından 2, tavanından ise 3 kesme taş blok kaçak 
kazıcılar tarafından yerlerinden çıkarılarak muhtemelen alandan taşınmıştır. 

 
Fig. 1. Malatya ili sınırları içerisinde tespiti yapılmış tümülüsler. 
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kazılarına mezar odası zemininde de devam ettiği ve derinleşme çalışmaları sırasında batı duvarı 
güney köşesine ait bir bloğunda sökülerek bu alana düşürüldüğü anlaşılmıştır4 (Fig. 4). 

 
Fig. 2. Üçtepe Mevkiinin Google Earth Görünümü  

  

Fig. 3. Tümülüsün kazı öncesi (aynı zamanda kaçak 

kazı alanı) görünümü 

Fig. 4. Mezar odasının kazı çalışmaları sonrası görünümü 

Mezar odası, yöresel kumtaşı kayaçlardan, ön yüzleri perdahlanarak düzleştirilen, arka yüzleri ise 
kaba bırakılan bloklarla örülmüştür. Farklı ebatlardaki bloklar arasında yapıştırıcı olarak herhangi bir 
harç malzemesi kullanılmamıştır. Ancak oda duvarlarının iç yüzeylerindeki bazı bloklarda sıva izleri 
bulunmaktadır (Fig. 6). Üst yapıyı kapatmak için kullanılan yatay taş bloklar arasına boydan boya 
kurşun eritilip dökülmüş, bu şekilde sağlamlığın yanında, mezar içerisine üstten su ve nem geçişi 
önlenmiştir5 (Fig. 7). Kurşunun kırılmış, çatlamış pitos ve büyük ölçekli seramikleri tekrar birleştirmek 
ve çatlakları doldurarak sağlamlaştırlmasına yönelik örnekler bulunmakla birlikte; Anadolu kökenli 
tümülüslerde benzer bir kurşun kullanımına sahip başka bir mezar yapısına bugüne kadar 

 
4 Çalışmalarımız sırasında alanı ziyarete gelen köylülerin şifahi söylemlerinde, defineciler tarafından mezar odasının yak. 

7-8 m derinliğe kadar kazıldığı, açılan kaçak kazı çukurunun can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak boyutlara 
ulaşmasından dolayı jandarma tarafından iş makinesi marifetiyle kapatıldığı, mimariye ait bazı blokların da kaçak kazı 
çukuru içerisine doldurulmuş olabileceği belirtilmiştir.   

5     Tümülüs mimarisinde kurşun kullanımı hakkında geniş bilgi için bkz. Dinç 1993, 252; Yıldırım 2010, 154; Tan 2017, 33-52. 
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rastlanılmamıştır6. 

  
Fig. 5. Sundurmanın dromostan 

görünümü  

Fig. 6. Mezar odası içerisindeki sıvalardan görünüm 

 
Fig. 7. Mezar odası tavanındaki bloklar arasında kullanılan kurşun dolgu ve izleri  

Kazı çalışmaları sonrasında ortaya çıkarılan tümülüs mimari yapı konteksinin doğal ve beşeri 
sebeplerden dolayı maruz kalacağı muhtemel tehlikeleri asgari seviyeye indirgemek amaçlanmış, bu 
doğrultuda mezar odası ve dromosun üst yapısı ahşap traverslerle kapatılarak, toprak dolguyla 
tümülüs orijinal yükseltisine getirilmiştir (Fig. 9). 

Mezar odası içerisindeki kazı çalışmalarında herhangi bir iskelet kalıntısı ve küçük buluntuya 
rastlanılmamıştır. Kaçak kazıcılar tarafından oluşturulan bu büyük yıkım ve tahribat, odanın mimarisi 
dışında bilgi edinilmesini engellemiştir. Toprak zeminli dromostaki çalışmalarda ise kubbe formunda 
ağız kenarlı bir unguentariuma ait boyun, ağız ve gövde parçaları ele geçirilmiştir (Kat.No.1). Açık sarı 
renk hamurlu, dışı hamurunun renginde, içi kahverengi astarlı, pişmiş toprak unguentariumun boyun 
yüksekliği 0.14.5 m, ağız çapı 0.03 m kadardır. İç kısımda görülen kahverengi astar Hellenistik 
Dönem’e tarihlenen kubbe ağızlı unguentariumlarda sık rastlanan bir özelliktir7. Formu, Attaleia8 ve 

 
6  Tümülüslerde kullanılan malzemeler bölgenin fiziki koşulları ve dönemin teknolojik gelişmişliği ile paralellik gösterir. 

Kullanılan malzemenin bölgede kolay bir şekilde tedarik edilmesi maliyeti ve iş gücünü düşürmektedir. Bloklar 
arasındaki izolasyonu sağlamak için oldukça fazla bir kurşunun kullanılması gerektiği düşünülürse Üçtepe II 
Tümülüsü’nün yaklaşık 12 km güneyinde bulunan ve günümüzde de işletilmekte olan Cafana Mevkii’ndeki kurşun 
madeni ocağının Hellenistik Dönem’de de işletiliyor olma ihtimali yüksektir.  

7 Unguentariumlar hakkında daha detaylı için ayrıca bk. Laflı 2003, 1 vd., Dündar 2006, 8; Saraçoğlu 2011, 1 vd.; Varmaz 
2015, 72. 

8     Büyükyörük & Tibet 1999-2000, 128 vd., res. 5. 
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Kelenderis9 unguentariumlarıyla karşılaştırılabilir10. Erken örnekleri MÖ IV. yüzyıl sonu ile MÖ III. 
yüzyıl başlarına tarihlenen kubbe ağızlı unguentariumların en yoğun üretimi MÖ II. yüzyıldan MÖ I. 
yüzyıl sonlarına kadar sürmüştür.  

 

 

Fig. 9. Kazı çalışmaları sonrasında tümülüsün korunmasına yönelik çalışmalar 

 

 
9     Zoroğlu 1986, 464 lev. 3, res., 9a. 
10  Ayrıca bk. Dündar 2008, 21 vd., no. 277-289.  

 

Fig. 8. Dromosun farklı açılardan görünümü  
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Değerlendirme 

Tümülüs antikitede önemli ve zengin kişiler için yapılmış, siyasal ve sosyal anlamlar taşıyan bir mezar 
türüdür. Anadoluyu 18. ve 19. yüzyıllarda gezen seyyahlar tarafından “Anadolu’nun Piramitleri” 
denen bu yığma toprak mezar anıtları daha çok krallar, prensler ya da yerel beyler vb. soylu sınıftan 
kimseler, hayırhahlar, komutanlar ile toplumsal seçkinler için inşa edilmiş egemenlik simgeleridir.  

Hellenistik Dönem Anadolusu’nda tümü-
lüslerin oldukça geniş bir alana yayıldıkları 
bilinmektedir. Bu geniş coğrafya içerisinde 
tümülüsleri belirli bölgelerde lokalize etmek 
oldukça güçtür. Ancak özellikle kazıları 

yapılmış ve Hellenistik Dönem’e ait oldukları 
saptanmış tümülüsler dikkate alındığında, 
başlıca 5 bölge ortaya çıkmaktadır. Batı 
Anadolu’da Kocaeli bölgesi, Orta Anadolu’da 
Ankara, Çorum ve Nevşehir bölgesi, 
Güneydoğu Anadolu’da da Adıyaman bölgesi 
Hellenistik Dönem tümülüslerinin yoğunluk 
kazandıkları bölgeler arasında sayılabilir11. 

Tümülüs gruplaşması açısından Malatya ili de 
çok zengin bir dokuya sahiptir. Büyük oranda 
Euphrates (Fırat) Irmağı’nın batısında 
konumlanan tümülüsler daha çok Akçadağ, 
Arapgir, Arguvan, Darende, Hekimhan, 

Yazıhan ve Yeşilyurt ilçeleri dahiline yayılmış 
durumdadır. Şimdiye kadar Battalgazi, 
Doğanyol, Kale, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde tümülüs türü yığma tepelere rastlanmamıştır (Fig. 
1-2). Kappadokia’nın bölünmüş 10 valiliğinden biri olan Melitene sınırlarındaki Üçtepe II 

Tümülüsü’nü Kappadokia mezar geleneği içerisinde değerlendirmek gerekir. Malatya’nın Hellenistik 
Dönem’deki konumu ve dönemin siyasi durumu bölgede benzer mezarların varlığının nedenleri 
arasında olmalıdır12. 

 Üçtepe II Tümülüsü’nde açığa çıkarılan mezar, mimari (Fig. 10) ve buluntu açısından Hellenistik 

Dönem özellikleri taşımaktadır. Özellikle unguentariumun kubbe ağızlı formu, tümülüsün Hellenistik 
Dönem yapısı olduğuna dair elimizdeki en önemli veri kaynağıdır. Ele geçen bulgular ışığında 
Hellenistik Dönem (MÖ. II. yüzyılın ikinci yarısı) özelliği taşıdığı kanaatine varılan Üçtepe II 

Tümülüsü’nün, Malatya ilindeki diğer mezar yapılarının tarihlendirmesi için veri oluşturacağı 
düşüncesindeyiz. 

 
11    Öztekin 2006, 319. 
12 Strabon (XII. I. 2; II. 4; 6) Kataonia veEuphrates arasında bulunan Melitene’nin “Kommagene sınırında ve 

Kappadokia’nın bölünmüş 10 valiliğinden biri olduğunu bildirir. Ayrıca Melitene için, “Kommagene’ye benzer, çünkü 
her tarafında meyve ağaçları vardır ve bütün Kappadokia’da böyle olan tek ülkedir. Böylece hem zeytin üretir hem de 
Hellen şarabıyla rekabet eden, Monarite şarabı elde eder. Melitene, Sophane’nin karşısında kurulmuştur ve Euphrates 
Irmağı bununla Kommagene arasında akar ve sınırı oluşturur. Uzakta, ırmağın karşı kıyısında, Kappadokia’lılara ait 
Tomisa adlı önemli bir kale varolduğunu…” söyler. Yine Strabon “Melitene’nin kentlerinin olmadığını fakat dağlarında 
tahkim edilmiş yerlerinin bulunduğunu” belirtir. Bunun yanında, Romalı ünlü komutan Lucius Licinius Lucullus’un MÖ. 
69 yılı baharındaki Armenia seferinde Kappadokia üzerinden Euphrates’e doğru ilerlerken Melitene bölgesine 
geldiğinde, o dönem karların erimesi ve yağmur sularının etkisiyle kabarmış olan Euphrates’i geçemediği ve bu nedenle 
Melitene’de kısa bir süre konakladığı bilinir. Bk. Arslan 2007, 392.   

 

 
Fig. 10. Tümülüs mimari planı ve kesit çizimleri 
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KATALOG 

Katalog No.                 : 1 

 

Müz. Env. No.             : ÜTT.II/19-1 
Buluntu Yeri : Üçtepe II Tümülüsü 

Ölçüler : Y: 14, 5 cm   AÇ.: 3 cm     
Hamur Rengi : 5YR 5/6 (ReddishYellov) 
Boya : İç, 7,5YR 4/2 (Brown) 
Hamur Tanımı              : İnce kum katkılı, hamuru iyi pişmiş. 
Benzerleri : Dündar 2008, Kat. No.: U119 (Lev. 14, 

Res. 28) – Kat. No.:U121(Lev.14) 
Tarih : MÖ II. yüzyılın ikinci yarısı 
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