
SARDIS YAKDVLARINDA ORTAYA <?IKAN BiR HEIXEMSTiK DEV1R 
MEZARLlfil 

(Lev. XII-XIV) 

1989 yili baslannda, Sardis ile Mersindere K6yu arasmda yer alan 
Hacioglan mevkiinde yapilan blr tarla tesvlyesl sirasmda, klrectasindan 
yapilmis bazi lahltler ortaya cikmis ve Manlsa Muzesl elemanlarmdan olusan 
blr eklp tarafindan yerinde Incelenerek gerekli 6nlemler alliums ve blllmsel 
galismalar yapilmistir. Bu yazida, sSzkonusu tesvlye cahsmalan sirasinda 
ortaya cikan buluntular lncelenecektlr.* 

Buluntu Yeri: 

Izmir-Ankara asfaltmm yaklasik 750 m. kadar guneylnde, Paktolos 
Qayi'nm batisinda ve yaklasik 450 m. kadar yukseklikteki Kaletepe'nin kuzey 
eteklerlnde bu lunan bir tar lada ortaya gikan bu mezarlar, tesvlye 
calismalanndan once ug kugiik tepecik olusturmaktaydi. S8zkonusu tesviye 
galismasi bu ug tepecik iizerinde yapilmis ve sonugta buranm bir mezarhk 
oldugu ortaya gikmistir. 

Bu cahsmalar sirasmda ortaya gikan lahit-mezarlar ve icerdiklerl 
buluntulan tek tek ele alarak tamtmaga galisalim: 

1 No.lu Lahit Mezar: 

Bu lahit, yukanda sSziinu ettlgimiz ug yapma tepecigin ortada 
bulunamnda ve 1.98 m. derinlikte ortaya gikanlmistir. Dogal bir zemine, 
giineybati-Kuzeydogu yonlerinde yerlestirilmis bulunan bu lahdin uzerl gakilla 
ortulmus ve boylece suni bir tepecik olusturulmus bulunmaktaydi. Lahdin 
boyutlan s5yledir: Tekne uzunlugu 2.64m.; genislik 0.84m.; derinlik 0.52m. 
(Res.I). 

In situ durumunda oldugu anlasilan, semerdan sekltadeki lahit kapagi 
ortadan ikiye ayrilmis bir durumda bulunmus olup, bu pargalann arasmdakl 
bosluktan teknenin lgine kum sizdigi gorulmustiir. Lahdin dismda ve dar 
kenarmm yakmlannda, hemen hemen aym ozellikleri tasiyan ug adet 
unguentarium ele gegmistlr (Res. 7). Ote yandan, tekneye sizan topragin 
kaldinlmasi sonucunda, Lahdin iginde in situ durumunu kaybetmis olan ve 
iki ayn iskelete ait oldugu anla§ilan kemikler ortaya gikmistir. Bu teknenin 

* Bu tarlanin tesviye (Eilismalan, KGltur ve Tabiat Varliklanni Koruma Ba§kanli|i'nin 
izinleri ile gerceklestirilmis bulunmaktadir. Bu cahsma igin gereken yardim ve 
kolayhklan g6steren, Manisa MOzesi MudQrO Saym Hasan Dedeoglu'na ve 
katkilanndan dolayi arkeolog Mehmet Onder'e tesekkur etmeyi bir gOrev sayanm. 
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iginde, mezar hediyesi olduklan kusku'gSturmeyen ikl alabastron! un yam 
sira, kuzeydogu k6§edekl kafatasi kemiginln yamnda bir adet givi pargasi ve 
guneydogu kSsede de bronzdan blr metal pargasi ele gegmistir. Yine bu lahdin 
guneybati ucunda ve kafatasinin boyun hizasmda 29 adet delikli boncuk 
tanesi bulunmus olup, pismi§ topraktan yapilarak altin yaldizla boyanmis 
olan bu boncuk tanelerinin bir kolyeye ait olmasi kesin gibidir. Yine ayni 
iskeletin boyun bSlgesi civannda bronz bir sikke ile, bir esyaya ait oldugu 
tahmin edilen bir bronz parga ele gegmis bulunmaktadir. 

2 No.lu Lahit-Mezar: 

Bu lahit, yukanda tamttigimiz 1 No.lu Lahdin yaklasik 19 m. kadar 
kuzeybatisindaki bir tepecigin merkezinde bu lunmus olup, kuzey-giiney 
yonlerde yerlestirilmis bulunmaktaydi. Semerdan seklinde bir kapagi bulunan 
ve yan taraftaki buyiikge bir delikten antik devirde soyuldugu anlasilan bu 
lahdin ebatlan soyledir: Tekne uzunlugu 2.99 m.; genislik 1.10 m.; derinlik 
0.75 m. (Res.2). 

Buytik bir kismi tas ve toprakla dolmus bulunan lahitteki kemik ve 
esyalar in situ ozelliklerini tumiiyle yitirmis bulunmaktadir. Tiimiiyle dagiruk 
bir sekilde bulunan iskelet pargalannin yanisira, bu lahitte ele gegen objeler 
sunlardir: Iki adet pismis toprak lekythos, yapisi bozulmus bulunan bronz bir 
kaba ait bazi pargalar, ince uzun levhalar halinde ve palmet motifleri ile 
bezenmis sekiz adet altin diadem (Res. 3), bir adet alabastronve iki adet uzun 
demir givi. 

3 No.lu Lahit-Mezar: 

1 No.lu lahdin 1 1 m . kadar kuzeyinde, yuzeyden 1.80 m. derinlikte 
bulunmus olan bu lahit dogu-bati yonlerinde yerlestirilmis bulunmakta ve 
uzun kenannda bulunan genisge bir delikten de anlasilabilecegi gibi, antik 
devirde soyulmus bulunmaktadir. Lahdin igi tumiiyle toprakla dolmus olup, 
bir kugiik kemik pargasi dismda herhangi bir buluntuya rastlanmamistir. 
Ancak lahit kapagmin hemen iizerindeki yigma topragm iginde bronzdan bir 
ayna ele gegmis olup, belki bu, mezann bir kadina ait olduguna isaret 
edebilecek bir buluntudur. Lahdin boyutlan su sekildedir: Tekne uzunlugu 2.64 
m.; geni§lik 0.84 m.; derinlik 0.52 m. 

4 No.Lu Lahit-Mezar: 

En kuzeyde yer alan tepecigin bat iyakasmda saptanmis bulunan bu 
lahit dogu-bati yQnlerinde yerlestirilmis bulunmaktaydi. Semerdan seklinde 
bir kapagi bulunan bu lahdin Qlgiileri su §ekildedir: Tekne uzunlugu 2.80 m.; 
genislik 0.92m.; derinlik 0.52 m. (Res. 1). 
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In situ olarak korunmus oldugu anlasilan bu lahitte, biiyuk Olgiide 
erimis durumdakl blr Iskeletin muhtellf ySnlerine konmus bulunan d6rt adet 
cdabastron ile blr bronz ayna ele gegmistir. 

5 No.lu Lahit-Mezar: 

3 No.lu lahdln hemen yanibasmda saptanan bu lahdln ebatlan su 
sekildedir: Tekne uzunlugu 3.03 m.; genislik 0.94 m.; derinlik 0.75 m. Lahdin 
yan tarafmdan agilmis olan bir delik, mezann gok erken devlrlerde agilmis ve 
soyulmus oldugunu gSstermektedir. Niteklm, iskelete ait kemiklerin bir tarafa 
itilmls oldugu gOrulmektedir. Ancak lahdin dis kenannda tek kulplu, pismis 
topraktan bir vazo ile (Res. 5), kink durumda uc adet lekythos ele gegmistir 
(Res. 6). 

6 No.lu Lahit-Mezar: 

Bu lahit. 1 No.lu lahdin hemen yakmmda bulunmus olup, olguleri su 
sekildedir: Tekne uzunlugu 2.62 m.; genislik 0.94m.; derinlik 0.54 m. Lahdin 
kdsesinde bulunan bir delik, bu mezann da soyulmus oldugunu gostermektedir. 
Zaten tekne Igindeki kemik ve diger objeler karmakansik bir sekilde ele 
gegmis bulunmaktadir. Bu mezar buluntulan arasmda, biri fragment hallnde 
olmak iizere iki alabastron, siyah firnisli bir tabak pargasi ve kulpsuz bir vazo 
dikkati gekmektedir (Res.5). 

7 No.lu Lahit-Mezar: 

Ortada bulunan suni tepecigin bati kismmda ve 1-6 No.lu lahitlerin 
hemen kuzeybatismda saptanan ve giineydogu- kuzeybati yonlerinde uzanan bu 
lahdln ebatlan su sekildedir: Tekne uzunlugu 2.81 m.; genislik 0.96 m.; derinlik 
0.63 m. Bati yonundeki uzun kenannda agilmis olan bir delikten de 
anlasilabllecegi gibi, mezar soygunculan tarafmdan agilmis bulunan bu 
mezann teknesinde herhangi bir esyaya rastlanmadi. Ancak, lahdin dis 
ko§estade, iki ayn lekythos'a ait bazi pargalar ve bronz bir ayna ele gegmis 
bulunmaktadir. 

8 No.lu Lahit-Mezar: 

9 No.lu lahitle ayni derinlikte ve yanyana bulunmus olan ve semerdan 
seklinde bir kapagi bulunan bu lahit, uguncu suni tepecigin merkezinde 
bulundu. Bu lahdin boyutlan su sekildedir: Tekne uzunlugu 2.50 m.; genislik 
0.97 m.; derinlik 0.61 m. Kapagi ortadan iklye aynlmis bir durumda, ancak in 
situ olarak ele gegen lahdin igindeki iskelet onjlnal konumunu korumaktadir. 
Hacioglan mezarhgmdaki 61u gOmme ve hediyeleri yerlestirme gelenekleri 
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agisindan onemli gordugiimuzden, bu mezarda ele gegen buluntulan mezardaki 
konumlan ile birlikte belirtmemizde yarar vardir: Oliinun sag elinde giimusten 
bir phiale, sag ayak ucunda bronzdan tek kulplu bir testi (Res.4) ile bir 
alabastron ve sol ayak ucunda diger bir alabastron. 

9 No.lu Lahit-Mezar: 

8 No.lu lahitle ayru seviyede ve dogrultuda bulunan bu lahit 2.22 m. 
uzunlukta ve 0.85 m. genisliktedir. Cogu lahitte oldugu gibi. bu lahitte de genisce 
bir soygun deligi agilmis bulunmaktadir. Soygunun bir sonucu olarak kemikler 
karmakansik bir hale getirilmis ve teknenin ici tas ve toprakla doldurulmus 
bir halde bulunan bu mezarda, biri saglam durumda olmak uzere, birden fazla 
lekythos'a ait pargalar toplandi. Bu lahdin yapisi bakirmndan dikkati geken en 
onemli nokta, teknenin dikdortgen seklinde degil de, banyo kuveti seklinde, 
oval olarak oyulmus olmasidir. 

10 No.lu Lahit-Mezar: 

Bu lahit, yukanda sozunu ettigimiz dokuz lahitten farkh olarak, 
tesviye cahsmalan sirasmda degil, yakin cevrede yaptigimiz bir tarama 
sirasmda ele gegmistir. Aym mezarliktan gelmis olmasi muhtemel olan bu 
lahdin buyiik bir kismi tahrip olmus ve ancak 90 cm. uzunlugundaki bir kismi 
korunabilmi§tir. Bu lahdin dikkati ceken en onemli niteligi. daha kaliteli bir 
iscilik urunii olmasidir. Teknenin icindeki toprak ve tas pargalan arasinda 
bazi kemik parcalanndan baska herhangi bir buluntuya rastlanmamistir. 

Degerlendirme: 

Hacioglan nekropol buluntulan, antik devirde bir soyguna sahne 
olmus olsalar da, Lydia'daki 61u gomme adetleri bakimindan ilging sonuglar 
vermektedir. Ornegin, burada bu lunan lahitlerde bir y6n birligine 
ras t l anmamakta , lahitlerln farkh yonlerde yerlestirilmis o lduklan 
gorulmektedlr. Ote yandan, 1 No.lu lahitte bulunan, ters yQnde yerlestirilmis 
iki olu iskeleti bize gostermektedir ki, yorede aym mezara birden fazla gomu 
yapilmasi da mumkundii. 

Mezarlarm igine veya disina konmus olan Lekythos. unguentarium, 
bronz ayna, alabastron, sikke vb. gibi olu hediyeleri bu mezarhgin 
tarihlenmesinde onemli ipuglan vermektedirler. Bu buluntulardan hareketle, 
Hacioglan'da ele gegen lahitlerin tarihleri hakkinda su sonuglara varmak 
miimkundur: 
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a) 1 No.lu mezarda bulunan unguentarium'lar Hellenistik devre 
aittirler ve t.O. III. yuzyila tarlhlenmeleri mumkundur. Nlteklm, ayru mezarda 
bulunmus olan bir Ephesos sikkesl 1.0.283 yihna aittir. 

b) 2 No.lu lahitte ele gegen, genis 61gude erimis bronz kap ile uc adet 
makara seklindeki kulp, bu mezarin 1 No.lu mezardan daha erkene 
tarihlenebilecegini gQstermektedir. Nitekim Sardis'de bulunan bir mezarda bu 
kulplann pismis topraktan yapilmis benzerlerine rastt&amis bulunmaktadir 
(C.H.Greenewalt, Two Lydlan Graves at Sardis", CSCA 5, 1972, s. 113-145, Fig. 
l.MezarNo. 61.2). 

c) 6 No.lu lahdin dismda rastlanan siyah firnisli bir kaseye ait 
fragment, olasilikla i.O.IV. yuzyila tarihlendirilebilir. 

d) Hacioglun nekropolunde ele gecen mezarlann en iyi korunmus 
olani kuskusuz 8 No.lu lahittir. bu lahit icinde in situ olarak bulunmus olan 
birgok olii hediyesi bize onemli bilgiler vermektedlr. Nitekim, bu mezarda ele 
gegen tek kulplu bronz testinin gok yakin blr benzeri, Sardis'de bulunan ve 
simdi Metropolitan Museum'da sergilenen diger bir testidir ve 1.0.V. yiizyila 
tarihlendirilmektedir (C.J.Wauldbaum, Metalwork from Sardis: The Finds 
Through 1974, London 1983, s. 149, Lev. 57. 977). Yine bu mezarda , oliinun sag 
eline konmus durumda bu lunan gumiis phiale de ayni yuzyila 
tarihlendirilebilir. 

Sonug olarak dlyebiliriz ki, Sardis yakinlannda ele gegen bu kiregtasi 
lahitlerden olusan antik mezarhk l.O. V. ve III. yiizyillar arasmda bazi 
Sardis'li ailelerce kullanilmis bulunmaktaydi. Ayni gevrede tahrip edilmis 
bir durumda buldugumuz diger bazi kiregtasi lahitler, bu nekropoliin gok daha 
genis bir alana yayilmis oldugunu gQstermektedir. 

Manisa 1989 Rafet Din? 






