
LYDIADAKi IKI TUMULUS'DE 
TEMiZLIK KAZISI CALI§MALARI 

(Lev. XLVI-XLVII) 

Manisa'nin Salihli ilcesi, Kendirlik koyii yakinlannda, Lydia 
tiimuluslerinin merkezindeki Bintepeler'de, Manisa DSI 22. Bolge §efligi 
tarafindan Marmara Golu'nu besleme kanali cali§malan yapildigi sirada iki 
adet tumulus mezar odasi temizlenmi§tir. Temizlik kazisi gali§malan Kiiltiir 
Bakanhgi, Amtlar ve Miizeler Genel Miidiirlugu'nun izni ve DSi'nin 
maddi katkilanyla gercekles.tirlmigtir1. 

Mezar odalari iizerindeki yigma toprak koniler yillar once tamamen 
diizeltilmis. ve mezarlar tahrip edilerek soyulmu§tur. Tiimiiluslerin yerel 
adlari olmadigindan, mezarlar temizleni§ siralarina gore 1 ve 2 olarak 
numaralanmi§tir. 

MEZAR 1 

1 no.'lu mezar, mezar odasinin tavan bloklanndan biri yana 
cekilerek soyulmu§ ve bu soygun deliginden odanin icine di§ardaki ta§-
toprak dolmu§tur. Olasilikla ikinci soygun giri§imi de mezar odasinin 
kuzeydoguya a§ilan kapisindan yapilmi§ ve dikdortgen §eklindeki kapi 
bloku yerinden oynatilarak geriye dogru yatinlmi§tir. Ayrica, mezar 
odasinin icindeki mermer kline par9alanarak oda dolgusunun icine atilmi§ 
ve mezar taban bloklanndan ikisi soktilerek define aranmi§tir. Neredeyse 
tavana kadar ta§ ve toprakla dolmu§ olan bu odanin iginde in situ 
durumunda herhangi bir§ey bulunamami§tir. Ancak odanin temizligi 
sirasinda moloz dolgu icinden sadece tig adet pi§mi§ toprak lekythosa ait 
pargalarla (bk. a§agida s.214) kline'nm bazi parcalari ele gecirilmi§tir. 

Mezar odasi kuzeydogu-giineybati yoniinde yerle§tirilmi§tir (Fig. 1). 
Odanin giri§i kuzeydoguya a?ilmaktadir. Giri§ ontinde yapilan kiigiik gapli 
sondajda ele gecen kiregta§i yongalardan, db§eme altindaki profilde Sir 
diizlemin varligi anla§ilmi§tir. Bu, mezar odasi yapilmadan once taban 
altina do§enmi§ olan blokaj olmahdir. 

Burada sozii edilen §ah§malar hakkinda, V. Miize Kurtarma Kazilari Semineri'nde A. 
I. Bilgin tarafindan bir bildiri verilmi§tir. Bu 5ah§malara katkida bulunan Manisa DSI 
22. Bolge §efi Yiik. Miih. Sayin N. Morahoglu'na ve Salihli ilcesi DSI Muhendisi 
Sayin A. Riza Tokul'a te§ekkuru bir bor§ biliriz. 
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Fig. 1: 1 No.'lu Mezann Taban Plani 

Mezar yapisinda, sundurma, dromos ve on oda gibi yapisal ogeler 
yoktur. Mezar odasi, yalnizca diizgiin kesilmi§ kirecta§i bloklarla in§a 
edilmi§tir. Odaya 1.13 m. yiikseklikte, 0.76 m. geni§likte ve 0.45 m. 
derinlikte bir kapi ile girilmektedir (Fig. 2). Kabaca dikdortgen §eklindeki 
kirecta§i kapi bloku 1.15 m. yiikseklikte ve 0.34 m. kalinhginda olup, 
tabandaki geni§ligi 0.95 m., iistteki geni§ligi de 0.92 m.'dir. Kapi 
acikhgimn giri§e gore sagindaki blok "L" §ekilde kesilmi§tir ve tipik Lydia 
ta§ ig^iligini yansitmaktadir. Bu blokun kenarlarina geni§ agizli bir u^la 
{"flat chisel")'2- silmeli bir ^er^eve yapilmi§tir. Blok kenannda birakmi§ 

^ M. O. 6. yy.'in ikinci yansinda kullanilmi§ olan ta§5i aletleri hakkinda bk. C. 
Nylander, Ionians in Pasargadae, Uppsala 1970, 23 vd. 

208 



Lydia'daki iki Tiimiiliis'de Temizlik £ah§malan 

oldugu izlerden, bu keskinin 0.01 m. agiz geni§ligine sahip oldugu 
anla§ilmaktadir. Bu blokun kenar cercevesinin geni§ligi, list yatay kenarda 
0.06 m. iken, dikey yan kenarda 0.04 m.'dir. Blok orta paneli ise oldukca 
kaba bir i§cilik gostermektedir. Kapi blokunun diizgiin oturmasi icin, 
kenarlanna 0.08-0.13 m. arasinda degi§en geni§likte diizgiin silimeler 
yapilmigtir. Ayni silmeler kapi lentosuna ve yan bloklara da uygulanmi§tir. 

Mezar odasi 2.81 m. genisjikte ve 1.925 m. yiikseklikte olup, 
kuzeybati duvari 1.90 m., giineydogu duvari da 1.965 m. uzunluktadir. 
Oda, giri§e gore enine yerle§tirilmi§ ve diizgiin kesilmi§ kirectagi 
bloklardan bindirme tekniginde, diiz damli olarak in§a edilmi§tir. 
•••' • '" j " T " ~~~] Kuzeydoguya acilan kapi-

nin her iki yanina, taban 
1 1 x 1 diizlemi uzerinde, "L" §eklinde 

[ kesilmis, iki blok diklemesine 
1 ) 1 ve kar§ihkh olarak yerle§tiril-

mi§tir. Bu bloklann iizerine 
birer dikdortgen blok daha 
konarak kapi yanlan (soveler) 
olu§turulmu§tur. 1.92 m. u-

| | zunlukta ve 0.42 m. kalin-
_ ^ a liktaki kapi lentosu, sove gore-

Fig. 3: l No.'lu Mezann Guneybati duvari * v i ustienen bu iki blok uzerine 
yerle§tirilmi§tir (Fig. 3). 

Kuzeybati duvannin tabandaki geni§ligi 2.81 m. olup, tavana 
ula§tigi noktada 0.055 m. daha dardir. Bu daralma, mezar odasi uzerine 
gelen yiikiin tabana dengeli dagilmasini saglamak amaciyla 
olu§turulmu§tur. 

Giineydogu duvannin ta§ i§leme teknigi giri§ duvanndan farklidir. 
Bu duvarda, diizgiin kesilmi§ uzun dikdortgen bloklar bindirme tekniginde 
6riilmu§tiir . 

Guneybati duvannin, taban diizlemi iizerindeki ilk dizisi monolit 
§eklindedir. Bu blok uzerinde yiikselen dort dizinin her birinde iki§er adet 
dikdortgen §ekilli diizgiin blok kullamlmi§tir. iki blokun iizerine konan bu 
uzun bloklar, kuvvetli birer bag bloku olu§turmaktadirlar. Bu duvar da, 
tipki giri§ duvari veya kuzeybati duvannda oldugu gibi, tabandan tavana 
dogru 0.0104 m.gibi cok az bir miktarda daralmaktadir. Duvann ikinci 
dizisi ile u$iincu dizi arasindaki bitigik bloklann yatay kenarlannda, 0.01 
m. agiz geni§ligine sahip yayvan agizh bir tag igleme aletinin izleri 
saptanmi§tir. O halde mezar odasi kabaca in§a edildikten sonra, bloklann 
oda igine bakan yiizeyleri tra§lanarak diizgiin bir yiizey elde edilmi§tir. 
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Kuzeybati duvann simetrigi olan kuzeydogu duvari da, i§cilik ve 
teknik acidan ayni yapidadir. Ancak bu duvann birinci blok dizisine, biri 
uzun digeri kisa olmak iizere iki adet dikdortgen blok konmu§tur. Bu 
duvar, giineybati duvanndan 0.065 m. daha kisadir. 

1 no.'lu mezann tavani, diizgiin kesilmis, be§ adet kirecta§i blokla 
diiz olarak 6rtulmu§tiir. Tavan bloklan mezar giri§ine gore dikey olarak 
do§enmi§ olup, kahnliklan 0.37 - 0.40 m. arasinda degi§mektedir. 
Bloklannin mezar odasi icine bakan diizgiin yiizey kenarlarina 0.021 -
0.05 m. arasinda degi§en geni§likte koruyucu kenarhklar3 yapilmi§tir (Fig. 
4). Bu teknik, mezar odasi yan duvarlannin tavan bloklariyla biti§tigi 
kisimlarda uygulanmami§tir. Tavan bloklannin yigma topraga bakan iist 
uzun kenarlan boyunca 0.10 - 0.07 arasinda degi§en derinlikte; "/" 
§eklinde egimli kesildikleri goriilmektedir. Biti§ik bloklann iist kenarlan 
boyunca uzayan bu egimden btiirii iki blok arasinda "V" §eklinde bir kanal 
olu§maktadir. Bu kanallar, mezar odasi icine su sizmalanni veya rutubeti 
onlemek igin killi toprakla doldurulmu§tur. 

Taban bloklan belli bir sistem icinde, tipki tavanda oldugu gibi, 
diizgiin kesilmi§ kirecta§i bloklarla, giri§e gore dikey olarak do§enmi§tir. 
Do§eme 0.27-030 m. kalmliktadir. Giri§te, tabanin ortasina dikey bir blok 
yerle§tirilmi§tir. Bu blokun biti§igindeki giiney duvari bniine gelen boliime 
iki sira halinde bloklar dizilmi§tir. ikinci siradaki ikinci blokun kisa 
kenarlanndan biri, tipki kapi sovelerindeki bloklarda oldugu gibi, "L" 
§eklinde kesilmi§tir. 

47777777//////////////, 
9jy////////////////////////, II. 

30 

Fig. 5: 1 No.'lu Mezarda Ele Gegen Kline Pargasi 

3 Bk. C. Ratte, Lydian Masonry and Monumental Architecture at Sardis (Basilmami§ 
dok. tezi), Berkeley 1989, 36 vd. 
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Mezar odasinin tahribat dolgusunun icinde, ince kristalli beyaz 
mermerden kline parcalan bulunmu§tur (£iz. 5). Kline''nin yatak kismi 
90k panjalanmis, olup, orijinal olgiileri ahnamami§tir. Ancak korunmus, 
olan yatak par?asi 0.85 m. geni§ligindedir ve kenarlarinda 0.095 m.'lik 
diizgiin bir pervaz bulunmaktadir. Yatak oyuklugu, yani cesetin 
konuldugu kisim, pervazlardan 0.025 m. daha derindir. Mevcut dar kenar 
parcasina gore, yatak oyuklugu yatagin formuna uygun olarak diizgiin 
dikdortgen §ekilde ve ba§ veya ayak uclari oval §ekilde oyulmu§tur. 
Yatagin on pervaz cephesinde ve destege basan boliimlerinde kirmizi ve 
siyah boya izleri saptanmi§tir. Ancak dogrudan astarsiz yiizeye 
uygulanmis, olan bu boya-bezeme zamanla akmi§ ve bozulmu§tur. 

Kline'yi mezar tabanindan yiikselten 
mermer kline desteklerinden biri saglam olarak 
ele gecirilmi§tir (£iz. 6)4. Dikdortgen prizma 
§eklindeki bu kline destegi mavi damarh beyaz 
mermerden yapilmi§tir. Bu destegin simetrigi 
olan diger kline destegi ise bulunamami§tir. 
Korunan destek, 0.44 m. yiikseklikte, 0.83 m. 
geni§likte ve 0.018 m. kahnhktadir. Destek dar 
cephesine, siyah ve kirmizi boya kullanilarak 
anti-thetik Ion voliitii bezemesi yapilmi§tir. 
Destek dikey cephesinin yiizeyine ise, astarsiz 
olarak siyah boya-§izgi, rezerve alan ve kirmizi 
boya dolgu ile lotus palmet demetli Ionik voliit 
bezemesi yapilmi§tir. Palmet demetinin yaprak 
kontur cizgileri siyah boya ile belirlenerek, 
ortalan kirmizi boya rezerve tekniginde 
bezenmi§tir. Bu voliit bezeme, 0.004 m. kalin-
liktaki siyah bir 5er§eve icine ahnmi§tir. Voliit 
gozii yuvarlaklari siyah c,izgi ile belirlendikten 
sonra, kontur gevresi rezerve birakilarak, orta 
kisimlan kirmizi boya ile doldurulmu§tur. Anti-
thetik voliitlerin ortasindaki bo§luga dikdortgen 
§eklinde bir doldurma motifi yerle§tirilmi§tir. Bu 
doldurma motifinin ortasina, kar§ihkh olarak 
simetrik iki yuvarlak eklenmi§tir. Destegin tabana 
yakm bolumlerindeki bezeme zamanla bozulmu§tur. Bu nedenle destegin 
alt kismindaki bezemenin kesin §eklini saptamak miimkiin olmamakla 
birlikte, siyah ve kirmizi boya izleri saptanmi§tir. Burada olasilikla bir 
lotus tomurcugu bezemesi yapilmis, olmasi gerekir. Bunun altinda da, 

4 Bu kline destegi Sardis kazievi deposunda korunmaktadir. 
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dikdortgen bir cer?eve icine yine ayni teknikte siyah ve kirmizi renkte bir 
inci dizisi yapilmi§tir. Destegin taban diizlemine oturan kontur cizgisi, 
detegin diger kenarlarmdakinin tersine, kirmizi boyadan biraz daha kalin 
olarak belirlenmi§tir. 

1 NO.'LU MEZARDA ELE GECEN KUCUK BULUNTULAR 

1. Lekythos, omuz, govde, dip ve agiz kenan parcalan. Yiik. 0.157 m., gov. 
gen. 0.112 m., agiz capi 0.0 21 m. Pembemsi kirmizi renkteki hamuru ince parlak 
mika zerrecikleri katkili. Hamuru ile ayni renkte ince astarh, kisa silindirik boyun 
geni§ligini omuz §i§kinligine baglayan, oval kesitli tek kulplu. §i§kin oval kannli. 
Basik kaide dolgun yuvarlaktir. ic kisminda dibe dogru inen genis, cark oluklan 
bulunmaktadir. Govde geni§ligi iizerine kap ya§ken bir gift parelel gizgi bezeme 
yapilmi§tir. I5 yiizeyde geni§ge duzgiin parelel gark izleri vardir (Fig. 7, a). 

2. Lekythos dip pargasi. Kaide §api 2. 7 m. Soluk kirmizimsi kahverengi 
hamuru ince parlak mika zerrecikleri katkili. Yuvarlak basik dolgun kaidenin alti hafif 
ice cokuktiir (Fig. 7, c). 

3. Lekythos dip pargasi. Kaide gapi 0.042 m. Pembemsi kirmizi hamuru ince 
parlak mika zerrecikleri katkihdir. Hamuru ile ayni renkte ince astarlidir. Basik, diizgiin 
yuvarlak kaidenin alt kismi hafif igbiikeydir (Fig. 7, b). 

P 1 J 10 

Fig. 7 
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MEZAR 2 

Bu mezar, 1 no.'lu mezann yakla§ik 100 m. giineyinde 
bulunmaktadir. Mezar odasi iizerindeki yigma toprak konisi tipki 1 no.'lu 
mezarda oldugu gibi tavan bloklanna kadar diizeltilerek 9evreye 
dagitilmi§tir. Mezar odasina tavan bloklanndan birinin yana cekilmesi ile 
odaya girilmis, ve mezar soyularak tahrip edilmi§tir. 

Mezar giri§ine dikey bir acma yapilarak mezar odasi temizlenmi§tir. 
Mezar giri§indeki dolgu topragin kazimi esnasinda diizeltilmis, tumulus 
yigmasindan yakla§ik 1. 30 m. derinlikte, bir adet tabak parcasi (bk. 
a§agida no. 9) ile, ayni §ekilde, mezar giri§inden 3 m. giineyde diizeltilmis. 
tumulus topragi icinden, yiizeyden yakla§ik 0.50 m. derinlikte bir adet 
destekli bir krater parcasi (bk. a§agida no. 11) ele gecmi§tir. 

Mezar giri§i, giineyindeki Gediz (Hermos) ovasina agilmaktadir. 
Mezar odasinin oniine kiiciik bir bolme yapilmi§tir. Bu boliim, yakla§ik 
ayni olciilerde kar§ilikh iki§er blokun iist iiste yerle§tirilmesi ile meydana 
getirilmi§tir ve olasilikla mezar odasi yapildiktan sonra eklenmi§tir. Bu 
boliim, 1.00 m. uzunlukta, 1.01 geni§likte ve 0.83 m. yiiksekliktedir. 
Uzerine 1.67 m. uzunlukta ve 0.25 m. kahnhkta kaba bir blok 
kapatilmi§tir. Bu boliimiin orijinal dolgusunun temizligi sirasinda, toprak 
tabana yakin alanda iizerinde Yaban Kecisi motifi bulunan iki parca 
halindeki bir seramik par§asi ele ge?irilmi§tir (bk. a§agida no. 12). Ayni 
bolme dolgusu icinden, bir adet meyvelik parcasi (bk. a§agida no. 10) ve 
kiiciik boliimiin oniindeki tabandan demir bir obje ile bir demir ko§ebent 
givisi bulunmu§tur. Mezar odasi di§inda, tumulus yigmasi iginden daginik 
olarak elde edilen bu buluntular, libasyon sonrasi kinlip atilan kaplara ait 
pargalar olabilecegi gibi, mezar odasinin yapimi sirasinda ustalann 
kullandigi kaplar da olabilir. 

Mezar odasi, diizgiin kesilmi§ kire§ta§i bloklarla bindirme tekniginde 
in§a edilmi§tir. Odaya, 1.00 m. ylikseklikte ve 0.85 m. geni§likteki bir 
kapi acikhgi ile girilmektedir (Fig. 8). Kapi bloku kabaca dikdortgen 
§eklinde kesilmi§ olup, 1.19 m. yiikseklikte, 0.90 m. geni§likte ve 0.34 
m. kalinhktadir. Kapi blokunun duvarlara oturan kenarlan iistte 0.0115 
m., dikey yanlarda 0.18 m. geni§likte olmak iizere diizgiin bir bigimde 
silinmi§tir. Bu kenar silmesi kapi yanlanna da (yani, kapi sovesine ve 
lentosuna) yakla§ik ayni olgiilerde uygulanmi§tir. Bu silmeler, kapi 
blokunun diizgiin oturmasini saglamak igin yapilmi§tir. Ayni zamanda, 
kapi blokunun iist kenanna da ic yiizeye dogru 0.045 m.'lik bir §evli 
kesme yapilmi§tir. Bu kesme, kapi ile lento bloku arasinda bir elin 
girebilecegi kadar bo§luk olu§turmu§tur. Bu bo§luk, mezar kapi ta§inin 
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saglikli oturtulmasini saglamaktaydi. 
Mezar odasi kuzey-giiney ybniinde yerle§tirilmi§tir (Fig. 9). Oda 

taban diizlemi, sundurma benzeri bdliimiimiin taban diizleminden 0.28 m. 
daha derindir. Duvarlar gayet diizgiin kesilmis, kire§ta§i bloklarla bindirme 
tekniginde in§a edilmistir. Mezar yapisi, giri§e gore enine dikdorgen 
§eklinde olup, 2.80 m. geni§likte, 1.965 m. uzunlukta ve 1.95-1.98 m. 
arasinda degi§en yuksekliktedir. 

0 2m. 

Fig. 9: 2 No.'lu Mezann Taban Plani 
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Giri§ giiney duvannda, kapi acikhginin simetrik iki yanina yakla§ik 
ayni olciilerde iic ayn blok iist tiste konarak kapi soveleri gorevini iistlenen 
kapi acikhgi dikey yanlan olu§turulmu§tur. Bu bloklar iizerine 2.115 m. 
uzunlukta, 0.035 ra. kahnhkta, kapi acikhgini kapatacak bicimde biiyiik 
bir blok yerle§tirilmi§tir. Bu lento bloku ayni zamanda giri§ duvannin da 
dordiincii blok dizisinin bir elemanidir. Lento blokunun iki yanina ayni 
olciilerde kisa birer blok daha yerle§tirilerek dordiincii dizi 
olu§turulmu§tur. Be§inci blok dizisi de, tipki dordiincii dizide oldugu gibi, 
tic ayn bloktan meydana getirilmi§tir. Bu duvann be§inci blok dizisi 
kenannda (tavan bloklari altina gelen kisma) 0.025 - 0.03 m. arasinda 
degi§en geni§likte ve 0.01-0.015m. arasinda degi§en yiikseklikte 
koruyucu kenarliklar ("protective lips") yapilmi§tir (Fig. 10). 

Giiney duvann simetrigi olan kuzey duvari da diizgiin kesilmis, 
dikdortgen bloklardan olu§maktadir. Her bir dizide, biri kisa, digeri uzun 
olmak iizere iki blok kullanilarak, bindirme teknigi uygulanmi§tir. Bu 
duvann da be§inci blok dizisinde, tavan altina gelen kisimlara koruyucu 
kenarliklar yapilmi§tir. Duvar blok kenarlanna, tipki 1 no.'lu mezar 
odasinda oldugu gibi, 0.03 - 0.035 m. arasinda degi§en geni§likteki bir 
keski ile diizgiin silmeler yapilmi§tir. 

Dogu ve bati kisa duvarlan da tipki diger iki duvar gibi bindirme 
tekniginde, diizgiin kesilmis, bloklarla in§a edilmi§tir. Bu duvarlarin taban 
iizerindeki birinci dizisindeki her bir blokun alt kenarlanna yakin 
kisimlarda, ta§ima cikintilan yapilmi§tir. Dogu duvanndaki ta§ima §ikintisi 
0.065 m. geni§liktedir. Bu duvann birinci blok dizilerinin blok birle§im 
kenarlannda, tabana yakin kisimda, dikey olarak 0.03 m. geni§likte, 0.14 
m. yiikseklikte koruyucu kenarliklar yapilmi§tir (Fig. 11). Bati 
duvanndaki simetrik bloklann ayni yerlerinde de, 0.02 m. genisjikte ve 
0.22 m. uzunlukta koruyucu kenarliklar bulunmaktadir. 2 no.'lu mezarda 
kisa duvarlarin taban diizleminden itibaren yiikselerek kismi bir daralma 
yaptigi saptanmi§tir. Bu daralma, tabandan tavana dogru 0.0125 m.'dir. 

Tavan, mezar odasi giri§ine dikey olarak yerle§tirilmi§ diizgiin 
kire5ta§i bloklarla diiz damli olarak ortiilmii§tiir. Tavan bloklannin biti§ik 
uzun kenarlari boyunca uzanan kisimlarina tipki yan duvarlarin en iist blok 
dizilerinde oldugu gibi, koruyucu kenarliklar yapilmi§tir. Tavan 
bloklannin yigma konisine bakan iist kenaralannda 1 no.'lu mezann tavan 
bloklannda oldugu gibi §evli kesilmelerden olu§an "V" §eklinde kanallar 
saptanmi§tir. Bu kanallar killi toprakla ozenli bir bigimde doldurulup 
siki§tirlmi§tir. 

Mezar tabamnda bazi bloklar ka?ak kazilarla yerinden sokiilerek 
tahrip edilmi§tir (bk. Fig. 9). Mezar odasi giri§inin ve kuzey duvannin 
oniindeki ikinci blok yerinden tamamen sokiilerek kirilmt§tir. Taban 
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bloklanmn kalmliklarinin 0.27 - 0.34 m. arasinda oldugu saptanrru§tir. Bu 
bloklann kenar uzunluklan farkhdir. Tabanin bati duvan oniine gelen 
bolumune, duvara parelel bir blok yerlestirilmi§ken, bu duvann simetrigi 
olan dogu duvan onune gelen boliime duzgun olmayan dort dikey blok 
do§enmi§tir. Oda giri§ine ve tabanin ortasina gelen boliimlere irili ufakh 
alti ayn blok yerle§tirilmi§tir. 

Mezar odasi tahrip dolgusu icinde, 
mermer kline yatagimn yakla§ik yansi ile, 
dikdortgen prizma formlu kirecta§i kline 
desteklerinden biri bulunmu§tur (Fig. 12). 
Destek, 0.083 m. genisjikte, 0.42 m. 
yiikseklikte ve 0.0185 m. kahnhkta olup, 
dar cephesi duzgun silinmi§tir. Destegin 
dar cephesinin iki yanina gelen genis. 
yuzeylere 0.13 m. geni§likte duzgun 
silmeler yapilmi§ ama diger kisimlar kaba 
birakilmi§tir. Kline yatagi, tipki 1 no.'lu 
mezar yataginda oldugu gibi, duzgun 
i§lenmi§tir. Kinlmi§ olan yatak orta grenli 
mavi-beyaz renkli mermerden yapilmi§ 
ama yatagin olciileri tarn olarak 
alinamarm§tir. Korunmu§ parca 0.0995 m. 
uzunlukta, 0.0833 m. geni§likte ve 0.17 
m. kahnhkta olup, kenarlan 0.10 m. 
geni§likte duzgun pervazhdir. Yatak hafif 
icbukey §ekilde oyulmu§tur. Yatagin 
ba§ucuna gelen bolumune (yani, cesedin 
boyun bo§luguna gelecek kisma), 0.015 m. yiikseklikte hafif bir yastik 
§i§kinligi yapilmi§tir. Bu yastigin kenarina iki yiv, bir set ve hafif relief 
bir bezeme yapilmi§tir. Reliefin lonik voliit yuvarlagi iki kivrim 
yapmaktadir. Volut yuvarlagi ile yastik arasindaki bo§luga hafif kazinmak 
suretiyle U9 yaprakli palmet demeti i§lenmi§tir (Fig. 12). 

2 NO.'LU MEZARDA ELE GE£EN KUgtJK BULUNTULAR 
1. Lydion. Omuzdan itibaren alt kismi noksandir. Agiz. ^api 0.0124 m, gov. 

gen. 0.0145 m., korunan yuk. 0.0115 cm. Soluk pembe hamuru ince parlak'mika 
katkihdir. Geni§ agiz kenan ve omuz uzerine demir-okside boya fir§a ile dalgah mermer 
taklidi §eklinde bezeme yapilmi§tir. Boyundan omuza ge9i§ aym renk bantla 
saglanmaktadir. Omuz §i§kinligindeki geni§ yivler, krem ve demir-okside boya ile 
boyanmi§tir. Genis, yiv ve keskin profilli set, omuz §i§kinliginde son bulmaktadir. 
Govdede de bezeme gorulmektedir. Mezar odasmda bulundu (Fig. 13, a). 

2. Lydion. Govdenin yansina yakm kismi korunmu§tur. Dip kismi ve agiz 

Fig. 12: 2 No.'lu Mezarda Ele 
Gegen Kline Parcasi 
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kenannin yansi noksandir. Korunan yiik. 0.146 m., gov. gen. 0.16 m., agiz. capi 0.13 
9 m. Pembe hamurunun ozii gri renkte ve ince parlak mika zerrecikleri katkihdir. Agiz 
kenan ve boyuna kahverengi boya ile dalgali mermer taklidi bezeme yapilmi§tir. Omuz 
tipki 1 no.'lu lydion'da oldugu gibi bezenmi§tir. §i§kin kann iizerine boyunda oldugu 
gibi firca ile mermer taklidi bezemesi uygulanmi§tir. Govdenin dibe yakm kis-minda 
genis, yiv-set ve boya bezeme tekrar edilmi§tir. Mezar odasinda bulundu (13, b). 

a b 
Fig. 13 

3. Lydion. Kaide ve govdenin bir kismi noksandir. Korunan yiik. 0.145 m., 
agiz capi 0.119 cm., gov. gen. 0.136 m. Pembemsi hamurunun ozii gri renklidir. 
§i§kin kannh. Basik konik kaidenin bir kismi korunmu§tur. Govde finnlamanin tesiri 
ile alacah. Pembemsi kirmizi ve siyahimsi demir-okside boya firnislidir. Govdenin alt 
kismi hafif yiv oluk bezekli, yiv bezek dibe dogru geni§lemektedir. Mezar odasinda 
bulundu (Fig. 14, a). 

4. Lydion. Govde ve agiz kenan parcalan. Korunan yiik. 0.132 m., agiz capi 
0.138 m., gov. gen. 0.143 m. 3 no.'lu lydion'un ozelliklerini ta§imaktadir. Mezar 
odasinda bulundu. 

5. Lydion. Basik konik kaide ve agiz kenarh govdenin yakla§ik yansi 
korunmu§tur. Agiz capi 0.125 m., korunan yiik. 0.12 m., gov. gen. 0.139 m. 
Pembemsi kirmizi hamurlu ve kirmizi ince boya firnislidir. Diizgiin boyun 
genisjiginden sonra govdeye parelel yiv-set bezeme yapilmi§tir. Yivler dibe yakla§tikca 
daha genijlemektedir. Basik konik kaidelidir. Mezar odasinda bulundu (Fig. 14, b). 

6. Lydion. Govde ve agiz kenan parcalan. Korunan yiik. 0.142 m., agiz capi 
0.104 m., gov. gen. 0.142 m. Form olarak 5 no.'lu lydion gibidir. Astar boyasi daha 
90k koyu kirmizi-kahverengiye calmaktadir. Mezar odasinda bulundu. 

7. Lekythos (?). Basik halka kaide, omuz ve govde parcalan. Kaide gapi 0.074 
m. Siyahimsi gri hamuru ince, parlak mika zerrecikleri katkih. Govdeye dalgali demir-
okside boya bezeme yapilmi§tir. Boyundan omuza geci§ keskin profilli plastik bir 
bantla saglamr. Mezar odasinda bulundu (Fig. 15, b). 

8. Vazo. Govde parcalan. Koyu kirmizi hamuru ince parlak mika zerrecikleri 
katkih. Hamuru renginde ince astar boyah. Mezar odasinda bulundu (Fig. 15, a). 
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9. Tabak. Agiz kenan ve govde parcasi. Korunan kisim 0.059 m. Pembemsi 
kirmizi hamuru ince mika zerrecikleri katkili. ic yiizeyi demir-okside boya astarh. Ayni 
astar, boya agiz kenan di§ yiizeyine de uygulanmi§. Geni§, cekik agiz kenarli. Omuz 
hafif di§ biikey profil yapmaktadir. Yayvan govdeli. Form olarak kapaga benzemektedir. 
Basik kaide dolgun yuvarlak jekildedir. ic kisminda dibe dogru inen geni§ cark oluklan 
bulunmaktadir. Mezar dolgusunda bulundu (Fig. 15, c). 

Fig. 15 

10. Kase. Agiz kenarli govde parcasi. Korunan kisim 0.07 m., Cidar kal. 0. 8 
cm. Pembemsi kirmizi hamuru ince parlak mika zerrecikleri katkili. Yayvan govdeli. ic 
yiizeyi ve agiz kenan di§i deve tiiyii kirmizimsi astar boyali. Agiz kenarin ic yiizeyinde 
ince ve kalin demir okside boya bant bezekli. Ayni boya-bant iq yiizeyde govde ortasim 
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dortlil daire halinde dolanmaktadir. ic yiizeyde dibe yakin boltimde aynen agiz kenan 
altinda oldugu gibi bir kalin ve bir ince boya bant-bczek tckrar edilmi§tir. Sundurmaya 
benzeyen boliimun orijinal dolgusunda, 12 no.'lu kap parcasiyla birlikte bulundu (£iz. 
15, d). 

11. Destekli Krater. Omuzlu agiz kenan par9asi. Korunan yiik. 11.5 cm., agiz 
capi. 0.252m. Pembemsi kirmizi hamurunun ozii siyahimsi gri renktedir. Pembemsi 
kirmizi ve alacah ince boya astarli. Tabla agiz kenan tizerinde krem renkte boya - bant 
bezeli. Ayni boya-bant bezeme kisa genis, boynun yuvarlak omuza baglandigi kisimda 
da tekrarlanmi!}. Bantta, belli araliklarla onar adet dikey cizgi kiimeleri cekilmi§. Ayni 
renk boya-bant oval kesitli kulp altinda tekrar edilerek omuz §i§kinligi ku§atilmi§tir. ic 
yiizeyi pembemsi kirmizi boya astarli. Mezar odasi uzerindeki yigma toprak icinde, 
giri§ten 3.5 m giineyde bulundu (Fig. 16). 

Fig. 16 

12. Krater (?). Boyun parcasi. Beyazimsi krem astar iizerinde, on sol ayagi ile 
ileri dogru adim atmis, olan bir yaban ke^isi ve onun oniinde, yalnizca arka ayagi 
korunmu§ olan bir arslan (?) tasviri yer almaktadir. Yaban kecisinin on ve arka ayaklan 
arasinda, pergelle yizilmi?, merkezinde noktasi bulunan iki adet cift cizgili konsantrik 
daire vardir. Yaban kegisi ve arslan (?) birbirine parelel olan tic, adet ince firnis bantin 
tizerinde tasvir edilmi§tir. Yaban kecisi ktirek kemigi ve kann cizgisi rezerve bant ile 
belirtilmistir. Sundurmaya benzeyen kticiik boliimtin orijinal dolgusunda, iki ayn parca 
halinde bulundu (Fig. 17). 

TARIHLENDiRME 

Her iki mezar tahrip edilmi§ olsalar da, mezarin plant, yapisal ogeler, 
mezar yapiminda kullanilan mimari teknikler ve az sayida da olsa kticiik 
buluntular yukarida soziinii ettigimiz iki mezarin tarihlendirilmesini 
mumkiin kilmaktadir. 

Iki mezarin giri§leri farkh oldugu halde, plan aynidir. Odalann 
oniinde dromos, ger?ek anlamda bir sundurma ve on oda gibi yapisal 
ogeler bulunmamaktadir. Mezar odalari, girise gore enine dikdortgen 
§eklinde yapilmi§tir. Mezar odalarimn planlarmda goriilen benzerlik, 
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yapim tekniklerinde de mevcuttur. Mezar bloklarinin i§ciliklerinde goriilen 
ta§ i§leme teknikleri Erken Lydia ta§ i§cigini yansitmaktadir. 1 no.'lu 
mezar girisjnin sagindaki "L" §eklinde kesilmi§ olan blokta da tipik Lydia 
ta§ i§cigi karakteri goriilmektedir. Bu blokun hazirlani§ teknigi (kenar 
silmeleri) tipki Karniyariktepe5 krepis duvannda, Alyattes Mezar odasinin 
giri§inin yanmdaki bloklarda6, Sardeis Kuzey Akropol7 duvarlarinda ve 2 
no.'lu mezar odasinin duvar blokarinin bazilarmda8 goriilmektedir. 

1 no.'lu mezann tavan bloklannda ve 2 no.'lu mezann hem tavan, 
hem de be§inci blok dizilerinde yapilmi§ olan koruyucu kenarhklar 
Bintepeler ve cevresindeki bazi Lydia tumulus mezar odalarinda da 
bulunmaktadir. Nitekim buradaki Alyattes tumuiiisiiniin mezar odasinda, 
koruyucu kenarhklar hem tavan bloklannda9, hem de yan duvar 
bloklarinin en iist dizilerinde goriilmektedir. Ayni teknik uygulama 2 
no.'lu mezarda10 ve Ahmetli Alahidir koyii yakinlanndaki Tl Mezar 
odasinda11 da bulunmaktadir. Alyattes Mezan'nda Speigelthal tarafindan 
yapilan kazilarda bulunmu§ olan kiirevi kannh, basik konik kaideli 
lydion'lar ile, Alahidir Tl no.'lu mezarda bulunmu§ olan bir lydion ve 
Karniyariktepe krepis duvarinin kazimi sirasinda bulunmu§ olan lydion'lar 
form bakimindan bizim 2 no.'lu mezarda buldugumuz alti adet lydion'a 
benzemektedir. Ayni §ekilde, 2 no.'lu mezarda parcalar halinde ele 

5 Bk. G. M. A. Hanfmann, BASOR 170 (1963), 1-65; 170 (1964), 3-58; 177 (1965), 
2-37, 182 (1966), 2-54; B. McLauclin, Lydian Graves and Burial Customs 
(Basilmami§ dole, tezi), Berkeley 1985, 250-252, J. C. Ratte, Lydian Masonry and 
Monumental Architecture at Sardis (Basilmami§ dok. tezi), Berkeley 1989, 162-159 
ve Fig 4-5. 

° J. F. M. von Olfer, Uber die lydischen Konigs Graber bei Sardeis des Alyattes nach 
dem Bericht des kaiserlichen Genaral Speigelthal zu Smyrna, AbhBerlin (1858), 539-
556; G. M. A. Hanfmann, BASOR 166 (1962), 1-57; C. H. Greenewalt. jr., 
BASOR 229 (1978), 57-73, 249 (1983), 1-44 ve BASOR suppl. 24, 53- 90. 

7 G. A. M. Hanfmann, BASOR 162 (1962), 8-49; A. Ramage, BASOR 206, (1972), 
7-58 ve C. H. Greenewalt, jr., BASOR 43 (1976), 61-71. 

8 G. M. A.Hanfmann, BASOR 174 (1964), 3-58, 186 (1967), 17-52; C. H. 
Greenewalt, jr. et alii, BASOR suppl. 24 (1986), 1-30; B. McLauchlin, Lydian 
Graves and Burial Customs (Yayinlanmamis. Dok. Tezi), Berkeley 1985, 162-169, 
Fig. 34. ve R. Ding, Lydia Tumiiliisleri, (Yayinlanmamis. Dok. Tezi), Izmir 1993, 
244-261. 
9 G. M. A. Hanfmann, "On Lydian Sardis", From Athens to Gordion (University 

Museum Papers I, Philadelphia 1975), 113. 
JO C. H. Greenewalt, jr.- L. J. Majevski, "Lydian Textiles", From Athens to Gordion 

(University Museum Papers I, Philadelphia 1975), 133-147. 
11 K. Nayir, "Alahidir Tiimulusleri Kazisi", Anadolu Arastirmalan 7, (Istanbul 1981), 

115-129 (Lev. IX, Res. 8'deki kiirevi kannh, basik konik kaideli lydion'u, 2 no.'lu 
mezarda bulunmu§ olan fyrfr'on'larla kar§ila§tinniz). 
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ge9irilen basik halka kaideli lekythos'un 90k yakm bir benzeri BT63.2 
No.'lu mezarda12 ve indere'deki 62.2 no.'lu mezarda bulunmustur. Bu iki 
mezar, yakla§ik olarak 575-560 yillari arasina tarihlenmektedir13. 

Aynca, 2 no.'lu mezarin giri§i oniindeki sundurma benzeri boliimde 
bulunmu§ olan yaban ke$isi uslubundaki krater (?) pargasi (Res. 20), 
Sardeis kazilannda bulunmu§ olan Dogu-Yunan stilindeki Orientalizan 
donem yaban kegisi uslubundaki seramiklere benzemektedir14. Bizim 
buldugumuz yaban kegisi stilindeki parga, C. Greenewalt, jr. tarafindan 
"Sardeis Stili, Kirmizi Grup " olarak adlandinlan ve beyaza yakin krem 
astarli kaplan hatirlatmaktadir. Sardeis'deki HoB Sektoru'nde bulunmu§ 
olan dinos'un15 iist bandindaki hayvan pencesi, bizim buldugumuz kapta 
goriilen nokta bezekli hayvan pengeleri gibidir. Sardeis dinos'u M. O. 
600-575 yillan arasina tarihlendirilmi§ ve parlak beyaza yakin krem astarli 
"Sardis Stili" seramikler bezeme unsuru bakimindan "Kuzey Ionia ve 
Aiolis "yaban kecisi stili" seramige benzetilmi§tir. Bu durumda, bizim 2 
no.'lu mezarda buldugumuz yaban kegisi uslubundaki krater pargasi 
Lydia mamulii bir kaba ait olmakla birlikte, ozellikle doldurma motifleri 
bakimindan Phrygia etkileri de gostermektedir. Bu tarihleyici verilerin 
i§igmda 2 no.'lu mezar, yakla§ik olarak M. O. 625-575 tarihleri arasmda 
yaphmi§ olmalidir. 

Lydia tumulus mezar odalannda kline'lex benzer yataklar yaygin 
olarak goriilmektedir16. Nitekim 1876 yilinda Choisy tarafindan Bintepeler 
12 C. Ratte, Lydian Masonry and Monumental Architecture at Sardis (Basilmami§ dok. 

tezi), Berkeley 1989, Fig. 17'deki, Sardeis Kazilan sirasinda bulunmus. olan basik 
konik §ekilli lydion kaideleri, 2 no.'lu mezarda bulunmus, lydion kaidesine 90k 
benzemektedir. 

1 3 C. H. Greenewalt, jr., "Lydian Vases from Western Asia Minor", CSCA 1 (1968), 
139-154. 

1 4 C. H. Greenewalt, jr., "Orientalizing Pottery from. Sardis: The Wild Goat Style", 
CSCA 3 (1970), 55-89, PI. 1-9. 

15 Sardeis Dinos'u icin bk. A. H. Detweiler - D. G. Mitten, "The Sixth Campaign at 
Sardis 1963", TAD 12 (1963), 10, Fig. 4; A. H. Detweiler, BASOR 174 (1964), 
11, Fig. 6; M. J. Mellink, AJA 68 (1964), 163, PI. 52, Fig. 20; D. G. Mitten, "A 
New Look at Ancient Sardis", BiblArch 29 (1966), 48 Fig. 8; G. M. A Hanfmann, 
"Lydisch Kunst", Propylaen Kunstgeschichte 1, Berlin (1967), 287, PI. 334. 

'*> Benzer §ekilli kline'li tumulus mezarlar icin bk. Sardeis yakinlanndaki BK71.1 
no.'lu mezar (A. Ramage, BASOR 206, 1972, 9-39); Alibeyli-Bekcitepe, 
Mitralyoztepe'deki mezar (K. Nayir, "Albeyli Tiimuliisleri Kurtarma Kazisi 1981, 
IV. Kazi Sonuclan Toplantisi, 199- 204); BT 89 no.'lu tumulus mezar (H. 
Dedeoglu, "Lydia'da bir Tumulus Kazisi", /. Miize Kurtarma Kazdari Semineri 
1990, 119-149); U§ak-Giire Aktepe tiimuliisundeki mezar (R. Dine, Lydia 
Tiimiiliisleri, Yayinlanmamis, Dok. Tezi, Izmir 1993, 244-261); Manisa 
yakinlanndaki Kayapinan tumulus mezar (R. Din? - M. Onder, "Kayapinan-
Hamamtepe Tumulusu Kurtarma Kazisi", ///. Miize Kurtarma Kazdari Semineri 
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tumuliislerinde bulunmus, olan kline'lerden birinin, bizim buldugumuz 
klineleredeki gibi yastikli oldugu goriilmektedir17. 

1 no.'lu mezarda uc ayn lekythos pargasi ele gecmi§tir. Ancak bu 
par9alann kesin tarihleyici nitelikleri yoktur. Bu nedenle lekythos'lara 
bakarak mezar yapisini tarihlememiz mumkiin gorunmemektedir. Yine de 
bu buluntular mezar yapisinin yapim tarihi hakkinda bazi ipuclan 
vermektedir: Elimizdeki lekythos'lardan iyi korunmu§ olanimn (Ciz. 3) bir 
benzeri Alahidr Tl no.'lu tumulus mezar odasinda bulunmu§tur. Bu 
mezar, diger buluntulari ve mimarisine gore M. 6 . 575-540 yillari arasina 
tarihlendirilmi§tir18. Bizim 1 no.'lu mezarda buldugumuz mermer kline 
desteginin on cephesindeki kirmizi ve siyah boyadan yapilmi§ olan Ion 
voliitlti bezemedeki palmet demetinin yapraklarmin yuvarlak konturlu 
olu§lan ve palmet dolgulariyla kontur cizgisi arasindaki rezerve alan bize 
bazi erken erken ornekleri hatirlatmaktadir. Ornegin, Sardeis kazilarinda 
bulunmus, olan P62.944302:5866 Kazi Env. no.'lu, "Ephesian ware" diye 
tanimlanan iki ayn tabak parcasinin19 ic yuzeylerindeki palmet boya-
bezemesi renk ve §ekil bakimindan 1 no.'lu kline deteginin bezemesine 
benzemektedir. Aym §ekilde, destek cephesinin orta kismindaki dikdotgen 
§ekindeki doldurma motifi de "Ephesian ware" adi verilen kaplardaki 
kirmizi ve siyah boya ile yapilmi§ doldurma motiflerini hatirlatmaktadir. 
"Ephesian Ware " grubu altindaki kaplar, yedinci ytizyihn ikinci yansi ile 
altinci yiizyilin ilk ceyregi arasina tarihlendirilmektedir. Bu bilgiler 
i§iginda, bizim burada tanittigimiz iki mezann ?agda§ olmalari gerekir. 
Nitekim yapilarda kullanilan teknik ve mezar planlan da bunu 
desteklemektedir. Sonuc olarak diyebiliriz ki, her iki mezar da, Lydia Krali 
Alyattes'in yonetimde kaldigi yillarda (yani, yak. M. O. 610-560 arasinda) 
yapilmi§ olamalidir. Ancak, burada ele gecen Yaban Kegisi Stili'ndeki 
seramik par§asini dikkate alarak, bu yapilann M. O. 575'den onceki bir 
tarihe ait olmalari gerektigini dii§iinmekteyiz. 

A. ilhami Bilgin (Manisa) 
Rafet Dine (Aydin) 

Mehmet Onder (Manisa) 

1992, 31-52, Res. 10-11) ve Salihli Yabizlar Tepesi tumulus mezar (H. Dedeoglu, 
"Yabizlar Tepesi Tiimiiliisu Mezari", //. Miize Kurtarma Kazilari Semineri 1991, 65-
80). 

1 7 Bk. A. Choisy, "Note sur les tombeaux lydiens de Sardes", RA 32 (1858), 73-81. 
18 K. Nayir, "Alahidir Tiimuliisleri Kazisi 1979", Anadolu Ara§tirmalari VII (1979), 

115-129, Lev. IX, Res. 27. . 
1 9 Bk. C. H. Greenewalt, jr. "Ephesian Ware", CSCA 6 (1973), 91-116, PI. 12-13, 

no. 12, 22. 
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