
KUZEY LYDIA'DA ORTAYA £IKAN 
GEQ HELLENiSTIK BIR MEZAR* 

(Lev./PI. XVII-XXV) 

Kuzey Lydia'da yer alan £aglayan Koyii yakimnda Manisa Miizesi tarafindan 
yiiriitiilen kazi cah§malan sirasinda1 ayrica, ayni koyiin 5 km. kadar giineyinde ve antik 
Kharakipolis (Karayakup / Kale Tepe)2 yerle§im alaninin hemen kuzeyindeki hafif 
egimli bir arazide3 bir mezann varhgi saptandi. Bu makalede, kazisi 1992 yih yaz 
aylannda gercekle§tirilen bu mezarda ortaya cikan buluntulari tanitmaga cali§acagiz. 

Ilk a§amada, mezan drten toprak yigmi kaldinldigmda ortaya, kuzey-guney 
yoniinde uzanan ve iizeri iki parcahk mermer kapakla orttilu bulunan, dikdortgen 
§eklinde bir sanduka mezar cikti. Mezar, tabanda be§, uzun kenarlarda iki§er ve kisa 
kenarlarda birer parca mermer plak kullanilmak suretiyle in§a edilmi§ti. Mezarin yan 
kenarlanni olufturan alti parca mermer birbirlerine kur§un kenetlerle tutturulmus. 
bulunmaktaydi (Res. 1). Kapaklann kaldinlmasindan sonra, sandukanin biiyiik bir 
kismimn toprakla dolu oldugu, ancak kuzeybati ko§esinde, iist iiste konmus., kapakh ve 
yazitli iki ostothek'in bulundugu gririildu (Kat. 1 - 2, Res. 2). Daha sonra, sandukanin 
icindeki topragin altindan turn bir iskelet ve aynca iki kafatasi fikarildi. Anla§ilan, bu 
mezara u? gomti yapilmi§, Olenlerden biri asil mezara g6miilmii§, diger iki ki§inin 
kemiklen iki ayri ostothek'e konmu§, ama kafataslari (belki de ostothek'lerde yer 
kalmadigi i?in) asil mezara birakilmi§ti. A§agida bir katalog halinde sundugumuz mezar 
buluntulanna bakihrsa, iig ki§inin gomiilmii§ oldugu bu mezar hi? acilmadan giiniimiize 
kadar ula§abilmi§ti. 

Son a§amada, mezann cevresini a?mak iizere yapilan 5ah§malar sirasmda, 
mezann giiney kisa kanannda ve yiizeyden 50 cm. kadar derinde, yanyana konmu§, iki 
adet yazitli ostothek daha bulundu (Res. 3). Her ikisi de kapakh olan bu ostothek'lerin 
iizerine, herhalde kolayca bulunmasmlar diye, birer kayrak ta§ kondugu gOruldii. Bu 

Bu makalenin arkeolojik bilgiler iferen kismi H^ Dedeoglu, epigrafik malzemenin 
incelendigi boliimu ise H. Malay tarafindan hazirlanmi§tir (Bu dort yazit aynca, H. Malay 
tarafindan hazirlanan ve baskida bulunan r nd " ati Inscriptions in the Manisa 
Museum (ETAM 19) isimli kitapta metin verilmeksizin no. 5. 1-4'de zikredilmi|tir). 
I. S. V - VI. yiizyillara tarihledigimiz bu manastir hakkindaki kazi raporu yakmda 
yayinlanacaktir. 
Bu antik kent hakkmda ozellikle bk. TAM V,l, s. 220 ve no. 677 - 86. Ayni antik kentin 
civarrnda bulunmuf diger bazi yeni yazitlar ifin bk. H. Malay, Greek and Latin Inscriptions 
in the Manisa Museum (ETAM 19) [baskida]. 
Mezarin ortaya 9iktigi tarla Isa Ozbakan'a aittir. Bu vesile ile, gerek Kilise kazisi ve 
gerekse bu yorede ytiriitrtigiimtiz diger ara§tirmalar sirasinda bize surekli destek veren 
^aglayan Koyii halkina burada te^ekktir etmeyi gorev sayariz. 
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ostothek'lerin kugiigiinde (Kat. 4) kemik, biiyugunde (Kat. 3) ise yalnizca bir cam kase 
bulundu (Kat. 8)4. 

Ostothek'ler iizerinde yer alan yazitlarin tic tanesinin I . O. 3 ile I. S. 32 yillan 
arasina tekabiil eden tarihler ta§imalan, diger buluntulan da tarihlememizi 
kolayla§tirmaktadir. Yazitlardaki ki§i adlarindan hareket ederek, ostothek'lerin iizerinde 
adlan gecen bireylerin akrabalik ili§kilerini saptamak miimkiin olmasa da, bu mezann, 
I. 0. I. yiizyil sonlari ile 1. S.I. yiizyil ba§larinda Kharakipolis'de ya§ayan bir ailenin 
bireyleri icin yapilmis. oldugu kesindir. 

BULUNTULAR 

1. Yazith Ostothek (Res. 4): 
Cinsi : Mermer 
Olciiler : Yiik. 32; gen. 41; der. 37; harf boyu 1. 5 cm. 
Kapakh ve akroterli ostothek. Kapaktaki yazitin birinci ve iiciincu satirlari 

kirmizi renkte boyanmi§ durumda. Yazit §u §ekildedir: 

"Et(oi)g) K' Kal r\' \ox> 8e outou n 
Kai P', HTI(VOI;) 8'- 'AAî avSpoi; 
MeviTino'o etwv o5'. 

Qev.: "28 ve 82 yihnin dordiincu ayi. Menippos oglu, 54 ya^inda olen 
Aleksandros (burada yatiyor)". 

Yazitin iizerinde, birincisi Actium, ikincisi ise Sulla Erasi'ni esas alan iki tarih 
bulunmakta ve her ikisi de t. O. 3 / 2 yilina tekabiil etmektedir. Genellikle kabul edilir 
ki, aynen Daldis'de oldugu gibi, Kharakipolis'de de Actium Erasi kullamlmaktaydi5. 
Ama bazi durumlarda, hangi Era'nm kullanildigi konusunda herhangi bir tereddiit 
uyanmasin diye -elimizdeki yazitta oldugu gibi- gift tarih atilabilmekteydi6. Gercekten, 
a§agidaki 3 no. lu yazitta oldugu gibi, Daldis ve Kharakipolis kokenli olup da tek tarih 
ta§iyan yazitlarda hangi Era'nm kullanildigini saptamak her zaman icin kolay 
olmamaktadir. 

Bu ostothek'lerde bulunan iskelet par$alari arasinda hi9bir kafatasinin bulunmamasi 
ilginftir. 
Bk. TAM V.l, s. 220 ve aynca no. 683. 
gift tarihli yazitlar i?iii bk. TAM V.l, 623 (Daldis), 678 ve 686 (Kharakipolis). Bolgede 
kullanilan eralar hakkinda ozellikle bk. W. Leschhorn, Antike Aren. Zeitrechnung, Politik 
und Geschichte im Schwarzmeerraum und in Kteinasien nordlich des Tauros (Historia-
Einzelschriften, 81), Stuttgart 1993, s. 305 ve dev. 
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2. Yazitli Ostothek (Res. 5): 
Cinsi : Mermer 
Olciiler : Yiik. 30; gen. 44; kal. 35; harf boyu 1 cm. 
Kapagin iizerinde yer alan yazit §oyledir: 

"ETO-DI; X' Kal C,' TO\> (8e avtoS) 9 ' Kal a', UTI(V6<;) 8' V* 
Jaxeiq AioScopou xox> np©TO|j.d-
%ox> yuvn 8e 'AA.e^dv8pot> xox> 'AXe£,av-

4 8pov ex(cov) XQ'. 

Cev.: "Yd 37 ve 91; dorduncil ayin 30. gtinti. Protomakhos oglu Diodoros'un 
kui ve Aleksandros oglu Aleksandros un 39 yagindaki karisi (burada yatiyor)". 

Birinci satirda xox> 8e avtou yerine yalnizca TO\5 yazilmasi dikkat gekicidir. 
Yazit, hem Actium ve hem de Sulla Erasi ile tarihlenmi§tir ve bu tarihlerin her 

ikisi de 1. S. 6 / 7 yilina tekabiil etmektedir (Cift tarihli metinler hakkinda bir Onceki 
yazita bakimz). 

3. Yazitli Ostothek (Res. 6): 
Cinsi : Mermer 
Olciiler : Yiik. 40; gen. 59; der. 34; harf boyu 1 .5-2 cm. 
Akroterli bir kapagi bulunan ve icinden bir cam kase (Kat. 8) cikanlan 

ostothek'in govdesinde §u yazit bulunmaktadir: 

"E-COVQ ^3 ' , nr|(v6(;) Aaioiot) iq'-
npcmoudxo-o Kal 
Tauafe). 

Cev.: "62 yihnin Daisios ayinin 16. giinu. Protomakhos'un ve Tatia'nin 
(mezari)". 

Uciincii satirda, TATIAI yerine TATIA yazilmi§tir. 
Birinci saurdaki tarih, olasihkla Actium Erasi esas alinarak yazilmi§tir ve bu da 

1. S. 31 / 2 yilma tekabiil etmektedir. Oysa Sulla Erasi iizerinden yapilacak bir 
hesaplama I. 0 . 23 / 2 tarihini vermektedir ki, boyle bir tarih ne buluntu konteksti ve 
ne de yazitin harf yapisi ile uyu§maktadir (Daldis ve Kharakipolis'de bulunan tek tarihli 
yazitlar hakkinda bk. no. 1). 

4. Yazitli Ostothek (Res. 7): 
Cinsi : Mermer 
Olciiler : Yiik. 40; gen. 34; der. 37; harf boyu 1. 2 cm. 
Akroterli bir kapagi bulunan ostothek'in iizerinde §u yazit bulunmaktadir: 
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'Auuicc 

Cev.: "Ammia (burada yatiyor)". 

5. Miihiir (Res. 8): 
Bulundugu Yer : Sanduka mezar ici 
Cinsi : Necef (?) ta§i 
Olgiiler : Yuk. 2. 2; gen. 1. 75; kal. 1. 15 cm. 
Negativ olarak i§lenmi§ olan miihriin yiizeyinde, silmeli, dikdortgen bir kaide 

iizerinde saga doniik olarak ayakta duran ve lyra calan bir siren figiirii yer almaktadir. 

6. Kolye Tanesi: 
Bulundugu Yer : Sanduka mezar ici 
Cinsi : Sardonix 
Olfiiler : Yuk. 1. 35; gen. 1. 4 cm. 
Alt yttzeyi kare §eklinde olan kolye tanesi pramit geklindedir ve us kisminda bir 

delik vardir. Eserin iizerinde ayrica, a§agi dogru yatay olarak inen, gri renkli paralel 
damarlar goriilmektedir. 

7. Figiirin (Res. 9): 
Bulundugu Yer : Sanduka icindeki 1 ve 2 no. lu ostothek'lerin arasinda 
Cinsi : Pi§mi§ toprak. 
Yuk. : 13. 9 cm. 
Yuksekce bir kaide iizerinde ayakta duran bir giyimli kadin figiirii. Kadinin ba§i 

hafif saga egilmis. durumdadir. Sol eliyle fiplak sol gogsiinii kapatan kadin, diger eliyle 
dizde geri dogru kivnlan sag ayagini tutmaktadir. Kadinm sol ayagmin bniinde iic ayakli 
bir kazan bulunmaktadir. Herhalde burada, yikanmaga hazirlanan bir kadin 
canlandinlmaktadir. Heykelcigin arkasinda bir buhar deligi bulunmaktadir. 

8. Kase (Res. 10): 
Bulundugu Yer : Sanduka'nin di§indaki 3 no. lu ostothek'in icinden 
Cinsi : Cam 
Kasenin diiz ve hafif bombeli bir agzi, a§agi dogru geni§leyen derin bir govdesi 

olup, aniden daralan alt kisimda konik bir cikinti goriilmektedir. 

9. Cam E§ya (Res. 11): 
Buluntu Yeri : Sanduka mezar ici 
Cinsi : Cam 
Uzunluk : 14. 75 cm. 
Kiigiik bir halkasi ve a§agiya dogru incelen burmah bir govdesi bulunan bu 

objenin hangi ama?la kullanildigini bilemiyoruz. 
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10. Amulet (Res. 12): 
Buluntu Yeri : Sanduka mezar ici 
Cinsi : Kemik 
Olculer : Yuk. 3. 75; gen. 1. 5; kal. 0. 8 cm. 
Ba§inda bir polos bulunan, sematik goz, burun ve agiz ifadesi ile stilize edilmis, 

ayakta duran kadm, kollanni cenesinin altmda birlestirmektedir. Figiirinin gOvde 
ortasinda, kazima cizgi ile yapilmis, baklava seklinde bir motif ve bunun icinde 
yuvarlak bir cukur bulunmaktadir. Belden asagi, genisleyerek uzanan diger bir kazima 
cizgi ise, figuriin bacak arasini olu§turmaktadir. Aynca, bas iizerinde bir aski deligi 
bulunmaktadir. 

11. Amulet (Res. 13): 
Buluntu Yeri : Sanduka mezar ici 
Cinsi : Kemik 
Olculer : Yiik. 2. 1; gen. 0. 8; kal. 0. 8 cm. 
Bust §eklinde, stilize olarak i§lenmi§, bir polos giyen erkek figurunun ytiz 

detaylari kazima cizgilerle yapilmis, alt kismi ise bir kaide ile bitirilmistir. Bas 
kisminda bir aski deligi acilmi§tir. 

12. Amulet (Res. 14): 
Buluntu Yeri : Sanduka mezar ici 
Cinsi : Kemik 
Olculer : Yuk. 2. 6; gen. 0. 45; kal. 0. 8 cm. 
Stilize bir hayvan figiirii veya bugday ba§agim andiran bu amuletin govdesinde 

iki diagonal ?izgi ve ortasinda bir aski deligi vardir. 

13. Kiipe (iki adet) [Res. 15]: 
Buluntu Yeri : Sanduka mezar i?i 
Cinsi : Altin 
Olculer : Cap 1 cm; agirlik 2 gr. 
Kupeler, ortadan u?lara dogru incelen bir altin telden yapilmis olup, halka 

seklindedir ve bezemesizdir. 

14. Kiipe (iki adet) [Res. 16]: 
Buluntu Yeri : Sanduka mezar i?i 
Cinsi : Altin 
01?uler : Cap 1 cm; agirlik 1. 85 gr. 
Kupeler, orta kismmdan uflara dogru incelen altin telden yapilmistir. Uclardan 

biri halka §eklinde yapilmis, diger uc ise bu halkadan gecirilerek sanlmi§tir. 
Bezemesizdir. 
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15. Yiiziik (Res. 17): 
Buluntu Yeri : Sanduka mezar ici 
Cinsi : Altin 
Olculer : gap 1. 1 cm; agirlik 0. 70 gr. 
Yiiziik, yukan dogru geni§leyen, altin bir §eritten yapilmi§tir. Bu §erit, ye§il bir 

yiiziikta§inin konudugu dikdbrtgen bir cercevede birle§mektedir. Ta§in kondugu 
cercevenin yan kenarinda aynca kiiciik bir halka bulunmaktadir. 

16. Yiiziik (Res. 18): 
Buluntu Yeri : Sanduka mezar ici 
Cinsi : Altin 
Olculer : Cap 1 cm; agirlik 1. 05 gr. 
Yiiziik, alttan itibaren geni§leyen bir altin §eritten yapilmis. olup, iist kisminda 

yuvarlak bir yiiziik ta§i yatagi ve bunun icinde kirmizi renkte bir ta§ bulunmaktadir. 

17. Figiirin (Res. 19): 
Buluntu Yeri : Sanduka mezann di§i 
Cinsi : Pi§mi§ toprak (terrakotta) 
Heykelcik, yuvarlak bir platform iizerinde ayakta duran ve birbirlerine sanlarak 

6pii§en Psykhe ve Eros figurlerinden olus,maktadir. Eros'un kanatlarinm u?lari kink 
durumdadir. Yiizii kink olan Psykhe'nin saclan arkadan topuz yapilmis. durumdadir ve 
bol kivnmli bir kuma§tan yapilmi§ bir giysi giymektedir. Figiirinin arka kisminda bir 
buhar deligi mevcuttur. 

18. Phiale (Res. 20): 
Buluntu Yeri : Sanduka mezar î i 
Cinsi : Bronz 
Olculer : Yiik. 4. 2; agiz ?api 16 cm. 
Hayli oksitlenmis, ve heniiz temizlenmemi§ oldugu igin, uzerindeki bezemeyi 

saptamak zor olamakla birlikte, di§ta ve dudak kenannin bir cm. kadar altinda, kazima 
bir cizgi banti gormek miimkiin olmakladir. 

19. Ku?iik Phiale (Res. 21): 
Buluntu Yeri : Sanduka mezar ici 
Cinsi : Bronz 
Olculer : Yiik. 2. 3; agiz capi 6. 1 cm. 
Oksitlenme nedeniyie, kabm iizerinde herhangi bir bezeme olup olmadigim 

anlamak mumkun olamamaktadir. 

20. Kolye (?) [(Res. 22)]: 
Cinsi : Bronz 
Olculer : Yiik. 6. 8; gen. 3 cm. 
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Ince bronz levhadan yapilan ve birbirine gecmeli olarak tutturulan iki parcadan 
olu§an kolyenin (?) iist parcasi yuvarlak bir halka, buna tutturulan hareketli parcasi ise 
lale §eklindedir. Oksitlenme nedeniylc, kolye (?) iizerinde herhangi bir bezeme olup 
olmadigim anlamak miimkun olamamaktadir. 

21. Kiipe (?) Parcalan (Res. 23): 
Buluntu Yeri: Sanduka mezar ici 
Cinsi : Giimiis, 
Olculer : Gen. 0. 5 cm. 
Parcalar halinde ele gecen ve uclara dogru gittikge daralan ve iizerinde siislemeler 

bulunan objenin bir kiipe olmasi olasihgi vardir. 

22. igne (4 adet) [Res. 24]: 
Buluntu Yeri : Sanduka mezar ici 
Cinsi : Bronz 
Olciiler : Uzunluk 9. 4 - 9. 9 cm. arasi 
Mezarda ele gecen ve ba§ kisimlan oval olan bu dort igne hayli okstilenmis, 

durumdadir. 

Diger Buluntular: 
Yukarida tanitmaga ?ali§tigimiz eserlerin yanisira sanduka mezarda, §u kticiik 

buluntular da ele gefmigtir: 
- Biri camdan, digeri pi§mi§ topraktan olmak uzere, her ikisinin de ortasi delik 

iki adet boncuk, 
- Biri mavi renkte ta§tan ve biri beyaz, digeri ise mavi renkte camdan yapilmi§, 

iki adet yiizuk ta§i, 
- Olasihkla yiiziik olarak kullanilan, iki adet hayli oksitlenmi§ bronz halka, 
- Belki bir kolye tanesi olarak i§lev gbrmu§ olan, ortasi delik, kemikten yapilmis, 

yuvarlak obje, 
- 6. 5 cm. yiiksekliginde, di§a ta§ik agiz kenarh, kisa silindir boyunlu, diiz 

omuzlu, yuvarlak govdeli ve diiz dipli bir parfum kabi. Bazi noksan parcalanna ragmen 
restore edilebilmi§tir. 

- Te§hisi mumkiin olamayacak derecede oksitlenmi§, dfJrt adet bronz sikke. 

H. Dedeoglu - H. Malay 
Manisa - Izmir 
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