LYDIA'DA BULUNAN BIR gOCUK MEZARI
(Lev./PI. VII-VIII)
Manisa'nin Saruhanh tlcesi, Biiyiikbelen Kasabasi, Bintepc tumiiluslerinin
batismda ve Salihli-Golmarmara asfaltindan Biiyiikbelen kasabasma ayrilan yolun bir
km. kadar batisinda yer alan Kanlibogaz Mevki'indeki.bir bagda cali§an i§cilerin bir siire
once burada bir tas. sanduka mezar ortaya cikardiklan ve daha sonra burayi yeniden
toprakla kapattiklari haberi Manisa Miizesi'ne ula§incavakit kaybedilmeden bu bblgeye
gidilmis, gerekli cah§malar yapilmigtir.1. Bu yazida, burada yapilan temizlik cah§malari
ve ele gecen buluntular ele alinacaktir.
Sbzkonusu alanda, 1.80x1.50 m. boyutlarinda bir acma yapildiginda mezar, tarla
yiizeyinden 0.45 m. derinikte bulunmu§ ve sandukanin iizerinin 1.05 m. uzunlukta,
0.62 m. geni§likte ve 0.05-0.07 m. arasinda degi§en kahnlikta kayrak bir ta§la
ortuldiigii goriilmii§tur. Bu kapak ta§i sandukanin uzerine, i§ciler tarafindan olasihkla in
situ durumuna uygun bir §ekilde kapatilmi§ti. Tamamen toprakla doldurulmus. olan
mezardaki topragm taranmasi sirasinda bir pyksis (Res. 2) ve bir seramik kaseye ait
parcalann bir kismi bulunmu§tur. Sanduka, kuzeybati ybniinde yerle§tirlmi§tir. Mezann
guneydogu ko§esine yakin kisimda olasihkla 5-6 ya§larindaki bir cocuga ait kafatasi
kemik parcalan ve di§ler bulunmu§tur. iskelet parcalannin bulundugu bu alanin
iistiindeki ko§ede, kapak diizleminden 0.10 m. yiikseklikte, jki adet yassi ta§m iist iiste
konmu§ oldugu saptanmi§tir. Sanduka icindeki dolgu topragm 0.25 m. derinlikteki
kismi temizlendiginde, topragm tabana dogru siki§tinlmi§ oldugu anla§ilmi§tir. Daha
sonra, 0.55 m. derinlige inildiginde, sandukanin sert ana topraga oturan tabani
bulumu§tur.
Tiimiiyle temizlendikten sonra, mezann 1.035 m. uzunlugunda, 0.52 m.
geni§liginde ve 0.55 m. derinlikte oldugu anla§ilmi§tir. Mezann dbrt yam birer uzun
kayrak ta§ dikilerek gevrilmi§tir (Fig. 1).
Kiiciik buluntular
1) Pyksis:
Env. 6841 (Fig. 2 - 3). Yiik. 0.114 m., agiz capi 0.094 m., kaide capi 0.062 m.
Bir kismi i§?i Ahmet Koriik tarafindan bulunarak Manisa Muze'sine getirilmi§,
bir kismi da mezann temizligi sirasinda bulunmu§tur. Pembemsi kirmizi hamurlu ve
ince astarli. Yuvarlak agiz kenarli. Keskin profilli plastik boyun banth. Omuz
gen§ligine baglanmi§ bir gift §erit kesitli kulplu. Agiz kenanndan omuz iizerine kadar
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R. Din?
demir-okside boya bantli. Ayni bezeme dikey dalgali olarak halka kaide uzerindeki geni§
banta baglanmi§. Eser restore edilmi§tir.
2) Kase:
Yiik. 0.11 m., agiz capi 0.094 m., kaide capi 0.062 m.
Pembemsi hamurdan Genis, yuvarlak agiz kenarh ve yayvan govdeli. Zamanla
kavlami§. Mezari kazan i§ciler, bu kasenin pyksis'in agzina kapanmi? oldugunu
soylediler. Mezar temizligi sirasinda bulunmu§tur.
3) Kolye:
Env. 6842 (Fig. 4).
Toplam on delikli boncuktan olu§maktadir. Boncuklardan ikisi akik, ikisi dag
kristali, biri sardonix, biri lapislazuli ve dort tanesi de Misir fayansidir. Bunlardan
fayanstan yapilan boncuklar ilginctir:
I. Fayans boncuk (0.027x0.017m.): Mavimsi-beyaz ranklidir. §ematik olarak bir
hay van (kopek ?) §eklinde yapilmi§tir. Ensesi kahverengidir.
II. Fayans boncuk (0.019x0.018m.): Mavi renkli, her iki genis, yiize ayni ayni
hayvan (kopek yada kartal ?) motifi i§lenmi§tir. Oval, uzun goz bosjuguna yuvarlak bir
goz yapilmi§tir. Ensesi balik kilcigi §eklinde i§lenmi§ tir.
III. Fayans boncuk (0.042m.): Mavi renkli olan bu boncuk, II no. lu boncuk
gibi i§lenmi§tir, ama daha biiyukcedir. Ibik kismi noksandir. Gogus kenari voliit
kivnmi §eklindedir.
IV. Fayans boncuk (0.021x0.019m.): Mavi renkli olup, form ve bezeme
bakimindan II ve III. no. lu boncuklara benzemektedir.
Yukarida kisaca tanitmaya cali§tigimiz Kanhbogaz sandukasi ve buluntulari, 5-6
ya§larinda bir gocuga ait olmahdir. Bu gorii§u sandukanin boyutlari, kiiciik buluntular
ve ozellikle sandukanin kuzeydogu dar kenarinda bulunan kafatasi kemigi par9alan ve
?ocuk di§leri bu du§iinceyi desteklemektedir. Mezar dolgusu ifinden elde edilen pyksis,
ve kase, mezara gomiilmii§ olan cocugun giinluk kullanim kaplari olmahdir.
Benzer tip ta§ sandukalar Indere'deki Lydia nekropoliinde 1910-1914 yillari
arasmda kazilmi§tir. Aynca, yine ayni mezarlik alanindaki benzeri bazi mezarlar C.
Greenewalt tarafindan 1961 yilinda ortaya ?ikartilmi§tir. Bunlardan M.O. 575-550
yillarina tarihlendirilen 61.1 ve 61.2 no. lu mezarlar,2 hem yapim teknikleri ve hem de
kullamlan malzeme bakimindan Kanhbogaz mezanna benzemektedir.
1 no. lu pyksis, form bakimindan Lydia canak-comlegi icinde sikhkla goriilmese
de, uzerindeki dalgali cizgi §eklindeki boya-bezeme bakimindan yerel Lydia seramiginin
belirgin bir Ozelligidir. Nitekim bu pyksis'e benzer formda bir kap, 1986 yih Sardeis
kazilarinda MMS sektorunde bulunmu§tur. Her ne kadar Kanhbogaz pyksis'i bezeme

1

C. Greenewalt, "Two Lydian Graves at Sardis", Classical Antiquity, 5, 1972, 133-145.

58

Lydia'da Bulunan Bir £ocuk Mczari
bakimindan Sardis'de bulunmus, olan P86.33:9257 no' lu Pyksis' c? benzemcse de, form
bakimmdan yakla§ik aynidir. Bu bcnzerlik ve Indcre nekropoliindeki sandukalar
gozoniine alindiginda, Kanlibogaz ta§ sandukasini M.O. 6. yiizyila tarihlemek
mumkundiir.
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