
HARTA ABiDINTEPE TUMULUSU 
KAZI CALI§MALARI 

(Lev. XLII-XLV)) 

Manisa Ili, Kirkaga9 ilcesi, Bakir kasabasi hudutlan icinde kalan 
Harta Abidintepe Tumiiliisii, Akhisar Ilcesinin 17 km. batisinda, Bakir 
kasabasinin 6 km. dogusunda ve bu ilceler arasinda ula§imi saglayan 
karayolununda 1 km. kuzeyinde yer almaktadir. 

Tumulus cevreye hakim ve oldukca yiiksek bir tepe iizerindedir. 
Yapihrken dogal kaya ve yukseltiden de faydalanilmi§tir. Tumulusun 
batisindaki arazinin kod seviyesi oldukca du§iik olup, derin bir vadiden 
sonra cografi olu§um, batiya dogru diiz bir ova olarak uzanmaktadir. 
Kuzeydogu ve gtiney yonlerde ise arazi hafif bir egim gosterir. Bu cografi 
konumu ile tumulus cevreye hakim bir durumdadir. 

Yakin cevrede tumulus ile cagda§ olabilecek bir iskan yeri yoktur. 
Ancak tumulusun 3 km. kadar kuzeyinde zayif bir Geg Roma yerle§mesi 
mevcuttur. Ayrica, tumulusun 8-9 km. kuzeybatisinda, Bakraftepe veya 
Bakiriistutepe olarak adlandinlan bir hoyiik yer almaktadir. Bu hoyiigun 
oizerindeki buluntular, burada kuvvetli bir ikinci bin yerle§mesinin 
bulundugunu gostermektedir. Yine bu civarda Nakrasa (ya da Akrasos) 
adindaki antik bir kentin varhgi da bilinmekle birlikte, kesin lokalizasyonu 
henuz yapilamamigtir1. 

Yurdumuzdaki diger birgok tiimuluste oldugu gibi, Harta-Abidintepe 
tiimulusu de kacak kazilara sahne olmu§tur. Nitekim 1965 yilinda 
tumulus, en ust noktasindan derinlemesine kazilmi§ ve mezar odasinin 
kuzey-dogu ko§esinin iist bloku (Fig. 1) bir insanin girebilecegi kadar (0. 
38 x 0. 40 m.) kinlarak agilrmg ve buradan i?eri girilerek mezar odasi 
soyulmu§tur. Bu soygundan sonra, Manisa Muzesi elemanlarmdan bir 
ekip tiimuliise girerek, tumulusun o giinkii durumunu bir raporla tespit 
etmi|lerdir. Tumulusun duvarlarini siisleyen boyah duvar resimlerinin ve 
klinenin ayaklarinin sokiilerek yurtdi§ina gotiiriilmesi ise bu tespitten sonra 

Nakrasa (Akrasos) hakkmda bk. P. Herrmann und K. Z. Polatkan, Sitz. Bed. Akad. 
Wien 265, 1 (1969), 20; L. Robert, A travers I'Asie Mineure, 320 ve dev. ve L. 
Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen, § 880. Bakir yoresinde bulunan ve §imdi Manisa 
Muzesi'nde korunan bazi yazitlar icin bk. H. Malay, Greek and Latin Inscriptions in 
the Manisa Museum (Wien 1994), no. 20, 43, 52 ve 334. 
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gergekle§mi§tir New York'daki Metropolitan Museum'da bulunan bu 
eserler, 1994 yilinda tekrar iilkemize geri getirilmi§tir2. 

Ulkemizden kagmlan 
bu eserlerin, Harta - Abi-
dintepe tumuliisune ait ol-
dugunu, kanitlayabilecek 
olasi bazi parcalan bulabil-
mek amaciyla, Anitlar ve 
Miizeler Genel Miidiir-
liigu'nun izinleri ile bu 
tiimuluste 3. 9. 1987 - 19. 
9. 1987 tarihleri ara-sinda 
Manisa Miizesi Miidiirlugu 
tarafindan bir ara§tirma 
kazisi yapilmi§tir. Kazi 
gah§malanna ba§lamadan 
once yapilan incelemede, 
mezar odasinin biiyiik bir 
boliimuniin toprak ve ta§ 
ile dolu oldugu ve mezar 
odasinin kuzey - gtiney 
aksinda yer aldigi saptan-
mi§tir. Bu saptamadan 
sonra, 5ah§malara tumti-
liisiin giineyinde, 20 x 2. 
40 m. boyutlannda bir 
agma ile ba§lanmi§ ve 
yukandan 3. 80 m. derin-
likte, mezann on odasma 
ve dromos'un kireg ta§in-
dan yapilmi§ olan gamur 
hargli, basit iki yan duva-
nna ula§ilmi§tir (Fig. 2). 

Dromos'un oniinde ve 
iginde yapilan kazi ga-
li§masmda, topragin degi-
§ik seviyelerinde 1.6. 6. 
yiizyilm 2. yarisina tarih-

2 Bu eserler hakkinda bk. L Ozgen 
36-39 ve 67- 69 no. 1-4. 

J. Oztiirk, The Lydian Treasure, Istanbul 1996, 
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lenebilecek bir kaseye ait parcalarm, klineden kopanlmis, mermer 
yongalann ve klineye ait pervaz par5alannin ele gecmesi, bu topragin 
mezar odasinin icinden buraya atilmis, oldugunu gostermektedir. Nitekim 
on oda ve mezar odasini dolduran toprak elenerek bo§altildiginda, hicbir 
objeye rastlanilmami§tir. Anlasildigi kadari ile, buradaki kacak kazicilar 
her tiirlii malzemeyi alip goturmii§lerdi. 

Kazi sonucunda a§iga gikanlan tumulus mezan 3 ana boliimde 
incelemek miimkundiir. 

Fig. 4: Dogu Kesiti 

Fig. 5: Bati Kesiti 
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1-DROMOS (Fig. 2 ve 3)3 

Kirecta§indan ve aralara kucuk yonga parcalar konularak camur 
harcla oriilmus, dromos duvarlanmn uzunlugu birbirinin aynidir (dogu 
duvan 1.24 m., bati duvan ise 1.26 m.'dir). Dromos'un her iki yan 
duvari, ana kaya kiitlesine oturtulmu§tur. Dogu ve bati duvarlanmn en 
alttaki ta§ dizisi list seviyeye gore daha iceriden do§endiginden, duvarlar 
zeminden yukanya dogru daralma gostermektedir. Ustii acik olan 
dromos'un onii 0.94 m kalinhktaki bir duvarla kapatilrru§tir. Bu duvar ve 
dromos duvarlari gerek malzeme ve gerekse iscilik bakimindan esas mezar 
mimarisinden farkh ozelliklere sahiptir. Basit ve ozensiz yapilmi§tir. 
Kumta§indan anakaya zemine oturan dromos duvarlari kacak kazilar 
nedeniyle orijinal yiiksekliklerini koruyamami§sa da, korunan duvarlarin 
yiikseklikleri 2. 00 m.(bati), ve 2. 50 m. (dogu) olarak belirlenmi§tir. 
Dromos geni§ligi on oda geni§ligine uygun olarak olu§turulmu§tur. Kazi 
sirasinda, dromos dolgusundaki kari§tinlmi§ topragin icinden bir kaseye 
ait parcalar4 ve mermer alabastron parcalan ile klineye ait mermer yonga 
parcalan cikanlmi§tir. Mezar odasinda veya on odada biitiin olarak 
bulunmasi gereken bu malzemenin dromos icinde parcalar halinde 
bulunmasi, soyguncularin bu mezari hayli tahrip ettiklerinin bir 
gostergesidir. 

2-ON ODA (Fig. 3 - 5) 
1.50 m.uzunlugunda, 1.38 m geni§liginde ve 2.18 m. yiiksekliginde 

olan on oda, oniine eklenmi§ olan kisa dromos'dan daha farkh bir i§cilik 
ve teknik gostermektedir. On odanin her iki duvari da iist iiste konmu§ 
dorder adet biiyiik, yerel kumta§i bloktan yapilmi§tir. Gayet diizgiin 
perdahlanmi§ yiizlere sahip bloklann boyutlan 1-2 cm. lik farklihklarla iki 
duvarda da ayni olciilerdedir. Ornegin, dogu duvarindaki bloklarm ebatlari 
§oyledir (iistten zemine dogru): 

1. Blok : 0.51 x 1.42 m. 
2. Blok : 0.51 x 1.44 m. 
3. Blok : 0.54 x 1.50 m. 
4. Blok : 0.62 x 1.30 m. 

Buradaki §izimleri yapan, E. U. Edebiyat Fakiiltesi Sanat tarihi ve Arkeoloji Boliimu 
Ar. Gor. G. Polat'a ve kazi cah§malanna katki saglayan Manisa Miizesi'nde gorevli 
Sayin C. §entiirk'e burada te§ekkiir ederim. 

4 Manisa Miizesi, Env. No. 6626. Par§alar halinde bulunan ve kismen tiimlenebilen 
kase, kirmizimsi kahverengi hamurlu ve mika katkihdir. 0. 11 m. yiiksekliginde ve 
0.31 m. agiz capinda olan kase, di§a doniik agiz kenarh, yiiksek omuzlu ve genis, 
kannhdir. Agiz kenannda demir-oksid astar izleri vardir. i.O. 6. yiizyihn 2. yansina 
tarihlenebilir (Bk. L Ozgen - J. Oztiirk, a.g.e., 39 Fig. 67). 
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Olciilerden de anla§ilacagi gibi, bloklar alttan iiste dogru az da olsa 
bir daralma gostermektedir. Iki biiyiik dikdortgen blokla ortiilen diiz 
tavanh on odanin zemini ise, dogu duvanna paralel konumdaki yekpare 
taban blokununun yamna iki dikey blok yerle§tirilerek, lie biiyiik kum ta§i 
blokla kapatilmi§tir. Bu bloklar, iic yerde "kirlangic kuyrugu" §eklindeki 
demir kenetlerle birbirine baglanmi§tir (Fig. 3). Dogu duvara yakm olan 
kenet 0. 23 m., diger kenetler ise 0. 17 m. uzunlugundadir. Taban 
bloklarinin yiizeyleri de yan duvar yiizeyleri gibi diizgiindiir. 

On odanin taban temizligi sirasinda L O. 4 yy.'a tarihlenebilecek 
siyah firnisli bir kandil5 bulunmu§tur. Kazi sirasinda, on odanin ic duvar 
yiizeylerinin boya ile yapilmi§ figiirlii bir siislemeye sahip oldugu 
anla§ilmi§tir. Ancak alttan iiciincti blokun yiizeyi kismen, dordiincii 
blokun yiizeyi ise tamamen tahrip edilmi§tir. Alt bloklarda ise boya ile 
yapilmi§ bir ion kymation'u dizisi korunmustur (Fig. 6). Ancak kirmizi, 
siyah, mavi, ve ye§il renklerle olu§turulan figiirlerden pek fazla bir§ey 
kalmami§tir. Ote yandan, Miize raporlarmda yer almayan ancak mezara 
girenlerin ifadesinden anla§ildigina gore, asil mezar odasina girisj saglayan 
kapinin i9den iist kisminda, duvan tiimiiyle kaplayan, kadin ba§h, ku§ 
govdeli ve kanath bir figiir (siren ?) yer almaktaydi. Ancak bu boliim de 
tamamen sokiilmii§tur (Fig. 7). 

On odadan asil mezar odasina giri§ yekpare bir blok ile kapatilmistir. 
Bu blokun sag iist ko§esi olasilikla antik devirde kinlmi§tir. Kapi ta§imn 
dort kenarina, duvara oturacak sekilde yatak a^ilmigtir. 

3-ASIL MEZAR ODASI (Fig 3 - 5) 
2. 58 m uzunlugunda, 2.18 m. geni§liginde ve 2. 15 m. 

yiiksekliginde olan asil mezar odasi, on oda ile aym eksendedir. Taban 
seviyesi de on odanin taban seviyesi ile aynidir. 

Odanin duvarlannda, en altta yer alan bloklar iist bloklara oranla 
daha biiyiik boyutludur. Kuzey duvannin alt sira bloku kuzeydogu, 
kuzeybati ko§elerinde, bati ve dogu duvannin alt sira bloku da giineybati, 
giineydogu ko§elerinde L §eklinde d6nii§iimlii olup yekpare bloktan 
yapilmi§tir. Bindirme teknigi uygulanarak yapilmi§ duvarlan olu§turan 
kumta§i bloklann yiizeyleri (tahribat di§i kalmi§ boliimlerde goriildiigii 
kadariyla) gayet iyi §ekilde perdahhdir. Bu bloklar aym yiikseklikte fakat 
farkh uzunlukta yapilmistir. Duvar yiizeylerinin derin tahribata ugrayan 

Manisa Miizesi, Env. No. 6525. Kandil, siyah firnisli, halka kaideli ve yuvarlak 
govdelidir. Govdenin bir yaninda tutamak §ikintisi mevcuttur. Bk. aym yer Fig. 68. 
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bazi yerlerinde goriildiigu kadanyla, blok kenarlarina oturma-yerle§tirme 
diizlemlerine diizgiin silmeli kenar bantlan yapildigi da tespit edilmi§tir. 

Taban, diizgiin kumta§i bloklarla kaplanmi§tir. Dogu duvan oniine 
dikine konulmus, 2 blok ve bunlann yanina, bati duvan boyunca enine 
yerle§tirilen ve digerlerine gore daha kiiciik boyutlu olan bir blok, taban 
do§emesini olu§turur. Tabanin cevresi, 1-2 cm. derinliginde ve 10 - 15 
cm. geni§ligindeki bir bant ile ku§atilmi§tir (Fig. 8). 

Tavan brtiisii diiz dam6 sisteminde olup, 4 uzun dikdortgen blokla 
yapilmi§tir. Bloklarm yiizeyleri mezarin ig yiiziiniin yapisina uygun 
dii§ecek §ekilde diiz ve perdahhdir. On odanin iist kismindaki kacak kazi 
tahribati iizerinde yaptigimiz incelemede, mezarin diiz catisinin iistiiniin kiil 
ve komiiriimsii bir tabaka ile kaplanmi§ oldugu gbriilmii§tiir7, 

6 Lydia'da L 6. VI. yiizyilin ikinci yansina tarihlenen tumulus mezarlarda diiz gati 
ortiisii yoresel bir ozellik olarak kar§imiza §ikmakta ve bu konuda elimizde bol 
ornek bulunmaktadir: Keskinler mezan (A. Ramage, BASOR 206, 1972, s. 11-15, 
Fig. 1-2); Bintepeler'deki BT 63. 2 tek odah mezan (BASOR 174, 1964, s. 55, Fig. 
35), BT 62, 4 dromoslu ve iki odah mezan (BASOR 170, 1963, s, 57-9, Fig. 42), 
BT 66.1; Dumantepe dromoslu ve tek odah mezan (BASOR 186, 1967, s, 42-57, 
Fig.28). Bu konuda aynca bk. K. Nayir, Anadolu Aragtirmalan VII, 1979, s, 117-
120 ve H. Dedeoglu, /. Miize Kurtarma Kazilan Semineri, 1990, s. 124). 

7Alahidir tumulus mezarlannin iist yiizeyi ince bir camur tabakasi ile sivanmis. ve 
iizeri ta§ ve toprakla 6rtulmu§tiir. BT 89 Tlimulusiinun de iizeri once camurla 
sivanmi§, sonra da iizerine ince bir ot tabakasi serilmi§tir. Zamanla yanan bu ot 

202 



Harta Abidintepe Tiimulusii Kazi £ali§malan 

Odanin 2/3 liik bolumiinu dolduran toprak, ta§ ve gegitli maddelerin 
temizlenmesi sirasmda higbir olii hediyesi buluntusu elde edilmemi§, ancak 
iki ki§ilik mermer bir klinenin ba§ ve ayak tarafina ait iki parca 
bulunmu§tur (Fig. 8-9) . Par^alar ayn ayn yerlerde ele gecmi§tir. Kuzey, 
dogu ve bati duvarlanndaki izlerden klinenin kuzey duvan online, ba§ 
kismi doguya gelecek §ekilde yerle§tirildigi saptanmi§tir. Kline iki 
ki§iliktir. Olulerin yatmldigi kisimlar 3.5 cm.'lik bir ara silme ile 
birbirlerinden aynlmi§tir. Klinenin esas boy uzunlugu mezar odasinin 
geni§ligindedir (2.18 m.). Klinenin: geni§ligi 1.22 m., yerden yuksekligi 
0.60 m., kalinhgi ise 0.20 m.'dir. Bu itibarla, klinenin yerden en iist 
yuksekligi 0.80 m. olmaktadir. Duvarlardaki izlerden alinan Siguier bize 
klinenin durumu ve konumu hakkinda gerekli bilgiyi vermektedir. £iink(i 
dogu duvanna acilmis. olan 1.22 m. uzunlugunda, 0.5 m.derinliginde ve 
0.20 m. geni§ligindeki diizgiin bir oyuk ile, bati duvanndaki hat kline 
yerle§tirme pozisyonunu gostermektedir. Klinenin ayaklan ise sphinks 
heykeli §eklinde yapilmi§tir. 1965 yilindaki soygundan sonra Metropolitan 
Museum'a kacinlan bu iki heykel §imdi U§ak Miizesi'nde 
sergilenmektedir8. 

BOYALI DUVAR SUSLEMELERI 
Lydia bolgesinin kuzeybati, Mysia bolgesinin giiney sininnda yer 

alan Harta Abidintepe tumiilusunun en onemli ozelligi, mezar ic yiizeyinin 
90k renkli resimlerle dekore edilmesidir. Ancak 50k yogun tahribat 
sonucunda figiirlu bezemenin tamamina yakini soktilerek goturulmu§tur. 
Bununla beraber, hem on odanin, hem de asil mezar odasinin bazi 
yerlerindeki bordiir siislemeden bazi boliimler kalabilmi§tir. 

On odanin iki yan duvannin alt bloklannda goriilen ion kymationu 
ve astragal motiflerinden olu§an friz (Fig. 6), tabandan 0. 80 m. 
yiikseklikte yer alan, alttan ve listen 2 cm. kalinhgindaki siyah bir Qizgi ile 
sinirlan belirlenmis, olan 14 cm geni|likteki beyaz astarh bo§ bir bant 
(izerine yapilmi§tir. Biitiin duvarlan gevreleyen bu frizde, yumurta 
motiflerinin konturlari siyah boya ile belirlenmi§tir ve bunlar alternatif 
olarak beyaz ve kirmizi boya ile renklendirilmi§lerdir. Yumurta 
motiflerinin arasina ise sivri dil motifleri yerle§tirilmi§tir. Bu siramn altmda 

tabakasi ince bir kill katmani olu§turmu§tur. Bunun uzerine de irili ufakh ta§lar 
konulmu§tur (Bk. K. Nayir, a.g.e.). Harta Abidintepe tiimiiliisu mezar odasinin 
ustiiniin de bu §ekilde bir i§leme tabi tutuldugu anla§ilmaktadir. 

Bu sphinkslerden birinin ba§i, E. Langlotz tarafindan 1975 yihnda, yayinlanmi§tir 
(Studien zur nordostgriechischen Kunst [1975], 134 - 135, 207). Son olarak bk. L 
Ozgen - J. Oztiirk, a.g.e., 67 no. 1. 
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da, boncuk ve baklava motifli bir dizi yer almaktadir. Bu dizide boncuk 
motifleri alternatif olarak kirmizi ve beyaz boya ile, baklava §eklindeki 
motifler ise ye§il ve cam gobegi mavi boya ile boyanmi§tir. Bu frizin 
iizerinde 3.5 cm. geni§liginde, dikdortgenlerden olu§an bir bant daha 
vardir. Bu dikdbrtgenlerin icinde de, boyasiz birakilarak olu§turulan 
geometrik motifli bir bant bulunmaktadir. Bu bantin iizerinde de, krem 
astar boyali ama motifsiz bir bant daha mevcuttur. On odanin figiirlu 
sahneleri bu dekorasyonun uzerine yapilmi§tir. Aynca dogu duvannda, 
siyah renkli uzun giysiler giyen iki insan fiiguru gucliikle 
secilebilmektedir. 

Asil mezar odasinin duvarlannda da on oda gibi tiim duvarlan 
ku§atan ion kymation'u dizisinin iizerinde, figlirlii bir sahne yer 
almaktaydi. 1965 yihnda hazirlanan rapordan anla§ildigina gore odanin 
duvarlanni bir cenaze alayi sahnesi ku§atiyordu9. Ancak buradaki duvar 
resimleri soyguncular tarafindan parcalar halinde kopanlmi§tir Sahnenin, 
yalnizca bati duvardaki, klinenin ayak ucuna rastlayan bbliimii 
koranabilmi§tir. £ok silik olmakla beraber burada mavi renkte, ispitli ve 
parmakli bir araba tekerlegi ile arabaya ko§ulmu§ durumdaki kirmizi renkte 
boyanmis, bir at figiirii kismen secilebilmektedir (Fig. 10). Metropolitan 
Museum'dan yurdumuza geri getirilen uc duvar resmi par§asinda, bu 
odadaki cenaze alayi sahnesinde yer alan ii§ erkek figiirii goriilmektedir10. 
1965-66 yillannda, mezar odasinin duvarlarindan sokiilmii§ olan bu duvar 
resimlerinin di§inda da bugiin nerede oldugunu bilmedigimiz bazi parcalar 
olmahdir. Nitekim, yine aym yillarda mezara girmis, olan Yusuf Dogan 
isimli bir §ahistan elde edilen ve bu tiimuliisten cikanlmis, olan duvar 
resimlerine ait oldugu iddia edilen 3 eski fotograf mevcuttur (Fig. 11-13). 
Bu fotograflarda, duvar resmine ait figtirlii 4 parga goriilmektedir: 
Bunlann ii§iiniin iizerinde ii? insan ba§i, digerinde ise ne oldugu 

" Manisa Miizesi'ndeki dosyasinda korunmakta olan ve Miize Mudiirii Kemal Ziya 
Polatkan, Kirkagas Kaymakam vek. Omer Omiir, Il5e Jandarma Kom. Halil Turan 
ve Mai Miiduru Nedim Igiklar imzah 8. 3. 1965 tarihli raporda §oyle denmektedir: 

"... Mezar odasinin ic yiizeylerini gevreleme siisleyen ve konvoy halinde devam 
eden cenaze ve hayvanlar ve hizmetkarlar birbiri arkasina gayet muntazam ve sira ile 
devam etmektedir. Resimler 7 renk iizerinde mezarin ic yiizeyine gayet giizel ve 
sanatkarane bir sekilde tersim edilmistir. Cenaze toren alayini gosteren bu resimlerin 
orijinal pozisyonu ... kadin figurlerinin guzelligi ve erkek resimlerinin siyah sakalh 
olusu bilhassa dikkati cekmektedir ... Mezar odasinin dip kisminda iki bluniin yan 
yana yatis yerini gosteren tas yatak ile bu yatagin iki basina ayak vazifesi gbren 
(insan) kadin bash ve aslan vucudlu kanath sfenkslerin mevcudiyeti ise aynca bir 
ozellik ve bnem tasimaktadir." 

1 0 Bk. I. Ozgen - J. Ozturk, a.g.e., 67 - 69 no. 2 - 4. 
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anla§ilamayan bir figure ait parca yer almaktadir. Elimizdeki fotograflarda 
goriilen iki kadina ve bir erkege ait ba§ sag profilden cizilmigtir11. Sol 
ba§taki kadin (Fig. 11), Metropolitan Museum'dan getirilmi§ olan serpu§lu 
figiire12 stil olarak hayli benzemektedir. Ortadaki kadin figuriinde ise 
saclar sonradan abartih olarak boyanmi§tir. Diger figiir de koyu renk bir 
boya ile boyanmi§ gibi goriinmektedir (Fig. 12). Kiiciik par9anin iizerinde 
korunmus, izler ise bir elbise parcasina benzemektedir (Fig. 13). Anla§ilan 
bu duvar resimleri sonradan, orijinalini kismen bozacak §ekilde tekrar 
boyanmis, ve figiirlerde bazi rotu§lar yapilmi§tir. 

soNug 
Tahribatlardan kalan bazi buluntulanni tamttigimiz Harta Abidintepe 

Tumiilusu, Lydia bolgesi tumulus mimarisinin genel yapisina tarn anlami 
ile uymaktadir. Gayet diizgiin blok ta§lardan yapilan ve iizeri yatay ta§ 
bloklarla ortiilen bu mezar, Alibeyli (Hyrkanis) tiimulusleri ve Sardeis-
Bintepeler'deki bazi tumiilusler gibi, kisa dromos, on oda ve asil mezar 
odasindan olu§maktadir. Mezar odalan genelde kareye yakin planlidir. 
tizerleri diiz ortiiludiir. Oliiler klineye yatinlmi§tir. Biitiin bunlarm yaninda 
mezann etrafini bir krepis gevirir. Nitekim Harta Abidintepe tiimuliisu 
mezar kompleksinin etrafini da kireg ta§indan dolgu tarzinda yapilmi§ basit 
bir krepis gevirmektedir. 

Bu tumulusiin diger bir onemi de, Lydia bolgesinde ilk defa olarak 
kar§ila§ilan §ok renkli boya ile yapilmi§ duvar resimlerine sahip 
olmasindandir. Tahribattan kurtuldugu kadan ile izlenebilen resimler, 
gayet diizgiin perdahlanmi§ ta§ bloklann yiizlerine, astar-boya stiriilerek 
elde edilen diizgiin bir satih iizerinde, kirmizi, ye§il, mavi, siyah ve beyaz 
renkler kullamlarak yapilmi§tir. 

Hem burada ilk defa ele alinan hem de Metropolitan Museum'dan getirilen duvar 
resimlerinin hep sag profilden yapilmis, olmalan, mezar i§indeki sahnenin, giri§in 
solundaki bad duvanndan ba§layarak devam etmi§ olabilecegini gostermektedir. 
Mezara giren Yusuf Dogan ve onun mezara giren diger bazi §ahislardan ogrendigine 
gore "cenaze alayi sahneleri girigin solundaki duvardan baslamaktaydi. Bu sahnede bir 
kadin, onun oniinde ath bir baska kadin ve bir erkekten olusan bir gurup ve ikisi atli 
tic erkekten olusan diger bir grup vardi. Bunlarm oniinde de ath bir savas arabasi yer 
almaktaydi". Nitekim, bati duvannda belli belirsiz secilebilen atlraraba (Fig. 10) bu 
ifadeyi dogrular gibidir. Ote yandan yine bu kisjlerce "mezar girisinin sagindaki dogu 
duvarin ko§esinde, iizerinde yesil renkli bir sanduka tasiyan bir katir ve onu ceken bir 
erkek sahnesinin bulundugu " da ifade edilmis.tir. 
L Ozgen - J. Oztiirk, a.g.e., 69, no. 4. 
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H. Dedeoglu 

Mezar mimarisinin genel yapisi, kazi sirasmda bulunan seramik 
parcalari ve mevcut boyali resimlerin gosterdigi ozelliklerden dolayi bu 
tumulus Lydia ve Akhamenid karakterlidir ve L O. 6 yiizyilin sonuna 
tarihlenmesi mumkundur. 

Hasan Dedeoglu 
Manisa 
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