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I. 1936-1939 ÇALI~MALARININ K1SA BIR ICMALI
Türk Tarih Kurumunun 1936 senesinden beri Trakyan~n muhtelif yerlerinde yapt~rd~~~~ara~t~rmalar her sene mühim neticeler
vermekten hali kalmam~~lard~r. Bu ara~t~rmalar ötedenberi asari
atika bak~m~ndan fakir bir m~ntaka olarak telakki olunan Trakyan~ n hiç te böyle olmad~~~n~~ ve mühim eserlerle dolu oldu~unu
meydana koymu~tur. Vak~ a Trakyada büyük ~ehir harabelerine
ve muazzam ta~~yahud mermer bina bak~yelerine tesadilf etme~e
imkan yoktur. Fakat buna mukabil bugünkü ~ehirler ve köyler
civar~nda, alelekser yüksek s~rtlar üzerinde, mahruti ~ekilde y~~ma
tepeler mebzulen mevcuddurlar. Trakyay~~dola~m~~~olan seyyahlar~n ötedenberi dikkat nazarlar~n~~ cekmi~~ve mahiyetleri uzun
müddet meçhul kalm~~~olan bu y~kma tepe yahud tümülüsleri
frans~z arkeolo~u A. Dumont Herodot'un (V, 8) Traklar~ n cenaze
adetlerinden bahis f~krasile alakadar göstermi~~ve bu suretle bunlar~n mezar abidelerinden ba~ka bir ~ey olmad~~~n~~isbat etmi~tir [1]
1936 senesinden beri Türk Tarih Kurumunun emrile yapm~~~oldu
~um tetkik seyahatleri ve kaz~lar esas itibarile Ergenenin ~imal
k~s~mlar~ndaki tümülüslerin ara~t~r~lmas~na inhisar etmistir.
1936 senesinde Alpulluda, ~eker fabrikas~n~n ~imalindeki s~ rtlar üzerinde bulunan bir tümülüs kaz~lm~~~(kutru: 50 m.; yüksek
7 m.) burada hiç bir mezara rastlamak kabil olmam~~, fakat
tümülüsün alt~nda, tabii zeminden 25-30 cm. a~a~~da, üzerleri ki[1] A. Dumont, Voyage archeologique en Thrace (Archives dee missions
scientifiques II 6, 1871). Herodot'un V, 8 deki metnine dair mukayese ediniz:
Semenov, Wochenschrift für klassische Philologie 1911, sah. 1429. Kaideleri yuvarlak ve üst k~s~mlar~~ mahruti sekilde olan bu y~gma tepeler B. Wace'in B
grupuna (Annuals of the British School at Athens 20, sah. 123 v.s.) ve St. Casson'un Grup I ine (Macedonia, Thrace and Illyria,1926, sah. 120 v.s.) dahil olmaktad rlar. Bunlara dair umumi olarak : Pauly-Wissowa, Realenzyldopaedie der
klassischen Altertumswissenschaft VI, A 1 sah. 535 v.s. (G. Kazarow).- A. Mafid
Mansel, Trakyan~ n Kültür ve Tarihi, (Edirne ve Yöresi eAti eserleri sevenler
Kurumu yay~nlar~ndan No. 5), 1938, sah. 15 v. s.

90

Arif Müfid Mansel

zarm~~~kerpiç kitlelerinin gösterdi~i gibi, bir yang~n neticesinde
harab olmu~, preistorik ev bak~ yelerine ve bunlarla birlikte bir
tak~ m hayvan kemiklerine ve bilhassa bir hayli siyah, kül
yahut toprak renginde monokrom keramiklere tesadüf
Elde, tornas~z olarak yap~lm~~~ve üzerleri perdahlanm~~~olan
bu vazo k~r~klar~ndan baz~lar~n~~birle~tirmek ve bu suretle bu
kerami~in ~ekilleri hakk~ nda bir fikir edinmek kabil olmu~tur.
En karakteristik ~ekil bas~ k ve yayvan gövdeli, kal~n ve uzun
a~~zl~~ ve tek kulplu bir vazo taraf ~ndan temsil olunmaktad~r.
Burada bulmu~~oldu~umuz keramikler, gerek ~ekil ve gerek
teknik bak~m~ ndan, mühim bir merkezi Macaristan~n muhtelif
eyaletlerinde bulunmu~~olan ve Toszeg A kültürü ad~n~~ ta~~yan
ilk tunç kültürü keramikleri ile beraber gitmekte, binaenaleyh
ikinci bin y~l~n~n ba~lang~c~ na aid bulunmaktad~ rlar [1].
Alpullunun takriben 5 km. cenubunda, Sinanl~~köyü mezarl~~~~
içinde bulunan küçük bir hüyük (kutru : 20 m.; yüksekli~i : 3 m.) dahi
ara~t~r~lm~~~ise de [2] buran~ n evvelce aç~lm~~~oldu~u anla~~lm~~,
civarda yap~ lan sondajlarda evvelce aç~lm~~~ve kar~~t~r~lm~~~mezarlara ait boncuklar, a~~r~aklar, fayans bir arslan heykelci~i,
müteaddit toprak vazolar bulunmu~~ve bunlardan hüyü~ün etraf~ndaki mezarl~~n~~M.s. 1. - 2. asra ait oldu~unu istidlâ1 etmek kabil
olmu~tur. Burada enteresan olan nokta Sinanl~~köyü Türk mezarl~~~n~ n pek eski bir Trak mezarl~~~ n~n devam~n~~ te~kil etmesidir.
Ayni sene zarf~ nda kazm~~~oldu~umuz Edirne Hasköyü civar~ ndaki bir hüyükte ise (kutru : 30 m.; yüksekli~i: 7 m.) hiç bir
mezar bulunmam~~t~ r [3] .
[1] Bu hafriyat~ n neticelerine, muhtasar bir ~ekilde, ~u eserlerde temas
edilmi~ tir: A. Milfid Mansel, Les fouilles de 1936-37 en Thrace (La Turquie
Nunaro sp0cia1 consacr0 au Ile Congr d'Histoire Turque et l'Exposition d'Histoire, No. 21-22, D0c. 1937), sah. 37-38, res. 1-4.-A. Müfid Mansel, Trakyan~ n Kültür ve Tarihi, sah. 22-23, res. 29-31. Alpullu keramiklerine teknik ve
~ekil bak~m~ndan benzeyen Toszeg A kültürü keramikleri ~çin: V. G. Childe,
The Dawn of the European Civilisation, 1927, sah. 200 v. s. - The Danube in
the Pralhistory, 1929, sah. 246 v.s.- F.v. Tompa, 25 Jahre Urgeschichtsforschung
in Ungarn 1912-1936. 24/25. Bericht der Römisch- Germanischen Kommission,
1934/5, sah. 61 v.s.
[21 ezerinde dört dikili ta~~bulunan bu hüyü~ün foto~rafisi : A. Müfid
Manel, Trakyan~ n Kültür ve Tarihi, levha V, res. 5.
[3] Bu kabil bo~~hüyükler dahi vard~ r. Bunlara Bulgaristan~n muhtelif yerlerinde rastlamak kabil olmu~tur. Hesköy hüyü~ünün bir foto~raf~n~~«Trakyan~n Kültür ve Tarihi» nde, levha VI, res. 7 de bulmak kabildir. Bu hüyük
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1937 senesi yaz~ nda Lüleburgaz kasabas~n~ n [1] dört kilometre
~ark~nda bulunan ve Umurca höyükleri ad~ n~~ ta~~yan dört tümülüsten üçü ara~t~r~lm~~~ve taraf~m~zdan )3 harfile gösterilmi~~olan
tümülüste (kutru :65; yüksekli~i : 11 m.) biri kenarda, di~eri ise
tepenin merkezinde olmak üzere iki mezar bulunmu~tur. Bas~ t
müstatil ~eklinde çukurlardan ibaret olan ve birincisinin üzeri
tahta kalaslar, ikincisininki ise mukavves ve mukaar geni~~ve
yayvan tu~lalarla örtülmü~~olan bu mezarlar~n içinde ve etraf~nda
pek az alt~n ve gümü~, buna mukabil pek çok ve mütenevvi tunç,
cam ve toprak eser bulunmu~~ve bunlardan bu iki mezar~n kad~nlara ait oldu~u istidlal edilmi~tir. D~~~mezarda bulunmu~~olan ve
imparator Vespasian'dan Hadrian'a kadar gelen alt~~gümü~~Romen
sikke bu mezarlar~n M.s. 2 inci asr~n ilk n~sf~na ait oldu~unda
~üphe b~rakmamaktad~ r. Mezar çukurlar~n~n içinde iskeletler de~il,
fakat evvelce yak~lm~~~olan cesetlerin külü bulunmu~tur [2] .
Bu civarda bulunan ve B hüyü~ünden çok daha küçük olan
C tepesinde (kutru : 55 m.; yüksekli~i: 4 m.) bir mezara tesadüf
etmek kabil olmam~~, D tepesinin ise (kutru : 35 m.; yüksekli~i : 6 m.)
evvelce aç~lm~~~ve soyulmu~~oldu~u tesbit olunmu~tur [3] .
1938 senesinde, ara~t~rma ve kaz~lar~m~ z~n merkezi olarak
Vize m~ntakas~n~~intihap ettik. Balkanlardan ayr~l~p Karadeniz sahillerine muvazi olarak cenubu ~arki istikametinde uzanan "Küçük
Balkanlar„ yahud "Stranca Balkanlar!,, n~n cenup ete~inde bulunan Vize (eski Bizye) ~ehri Traklar~n Ast kabilesinin merkezi
idi ve M.e. 1 inci as~rdan Trakyan~n vilayet olarak Roma devletine
ilhak edildi~i M.s. 44 senesine kadar son bir Trak hanedan~n~n
tesis eylemi§ oldu~u "~arki Trakya K~rall~~~„ n~n payitaht~~idi [4].
Arpaç ve Küküler üzerinden Süloglu deresi vadisini takiben Süloglu kasabas~na
kadar uzanan mühim bir hüyükler grupunun mebde'ini te~kil etmektedir
(mukayese ediniz: Trakyan~n Kültür ve Tarihi, sah. 16).
Lüleburgaz'~n eski ismi Bergule yahud Arkadlupolis idi. Bakma: PaulyWissowa, Realenzyklopaedie der klass. Altertumswissenschaft III, 1, sah. *-93
(Oberhummer).
Lüleburgaz hafriyat~na dair: «La Turquie Kemaliste» (No. 21-22, 1:»e.
1937) deki makalem, sah. 38 v.s.; res. 5 v.s. — Trakyan~n Kültür ve Tarihi, sah.
18-19, levha VIII-XVIII.
D höyügünün içinde cenup - ~imal istikametinde buldu~umuz oldukça
geni~~bir galeri define aray~c~lar~n~n burada esash bir surette çal~~m~~~olduklar~n~~ göstermektedir. Lüleburgazda halk aras~nda dola~an bir rivayete göre
bu tepe 1878 seferinde Ruslar taraf~ndan aç~lm~~t~r.
Bizans% Stefan ve Strabon ( VII, 331 ) taraf~ ndan «T~7~vAon'L~v 6a.c(Xe~ov » ,
Plinius (N. H. IV, 47 ) taraf~ ndan ise « arx regum Thraciae » olarak gösterilen bu
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Anadere taraf~ndan sulanan geni~~ve münbit bir ovaya tamamile
hakim iki tepenin üzerinde ve yamaçlar~nda bina edilmi~~olan ve
mevkiinin güzelli~i, sular~n~n bollu~u ile temayüz eden Vize ~ehri
bir hayli eski asar ve bu meyanda üst k~s~mlar~~bizanten (6 inci
as~r) alt k~s~mlar~~ise daha eski bir devire ait bir kaleye malik
bulunmakta, önündeki ovada ve bu ovay~~cenup ve cenubu ~arki
k~s~mlar~nda ihata eden tepeler üzerinde ise muhtelif cesamette
k~rk kadar tümülüs ihtiva eylemektedir.
Vizede hüküm sürmü~~k~rallara yahut zadegana ait mezarlar
olmalar~~laz~mgelece~i müllthazasiyle bu tümülüslerde yapm~~~oldu~umuz ara~t~rmalar bu kanaatimizin do~ru oldu~unu göstermi~tir.
Netekim 1938 senesinde Vize ovas~nda dört hüyük aç~lm~~, bunlardan taraf~m~zdan A harf ile gösterilmi~~olan bir hüyükte hakikaten
.« k~ran » bir mezar bulmak kabil olmu~tur. Bundan maada Vize
kasabas~n~n dahilinde, Çömlekçi Tepe [1] ve Kale dibinde sondaj.
lar yap~lm~~~ve buralarda M. s. 2. - 3. asra ait mühim bina bakiyeleri meydana ç~kar~lm~~t~r [2].
1938 senesinde, Vize'den maada, M. e. 5. - 4 as~ rda mühim bir
kültür merkezi oldu~u anla~~lan K~ rklarelinin [3] takriben 3 km.
cenubunda bulunan üç tümülüsten ikisi aç~lm~~, bunlardan taraf~m~ zdan A harf ile gösterilmi~~olan tepede müstatil ~eklinde bir dehliz ve
üzeri yukar~~ do~ru darla~an ta~~halkalardan müte~ekkil Miken
tarz~nda bir kubbe ile örtülmü~~6,80 m. kutrunda yuvarlak mezar
~ehir için ~u eserlere müracaat olunabilir: Pauly Wissowa, Realenzyklopaedie
III, 1, sah. 552 (Oberhummer ). — M. Kristodulos, Ileptynacpri icrsonioyrioyneKpixii
irjç nanxict.5 EaQcivra 'ExxXicci~iiv, Atina, 1881, sah. 35 v. s.- Th. Lakidis,'Icrsonin BLlç
xc~i. Milbeiaç, Istanbul, 1899. — F. Schaffer, Archaeologische Beobachtungen auf
einer Reise im östlichen Thrakien. Oesterreichische Jahrbücher VI, 1903, Beibl.
sah. 63 v. s. — ~korpil, Notes sur les antiquitös de Strandja-Planina. Bulletin de
la Sociötö archöoiogique Bulgare III, 1912/13, sah. 238 v. s.
Kristodulos, ismi geçen eser, sah. 36 da « Çömlekçi tepe» de bulunmu~~
olan asardan bahsetmektedir. Biz burada, muahhar bir devirde bir ~arap imalathanesi haline ifra~~edilmi~~olan peristyl'ii Romen bir bina ( villa?) bakiyesine
tesadiif ettik. Fakat bina maalesef pek harap bir halde idi.
Kale dibinde, meyilli bir arazide yap~lm~~~cesim payelere istinad eden
kal~n kemerlerden müte~ekkil bir tak~m « substruction » lar meydana ç~kard~k.
Bu mevkide bulunan, fakat ekserisi parçalanm~~~yahud üst k~s~mlar~~ yontulmu~~
olan büyük mermer mimari parçalar bu mevkide, ihtimal M. s. 2.- 3. asra aid,
mühim bir binan~n mevcud oldu~unu göstermektedirler. Bu kaz~lar ayr~ca ne~rolunacaklard~r.
[31 Eski ad~~katiyetle malüm olm~yan K~rklareli (eski K~rkkilise ) için ~u
eserlere müracaat olunabilir: M. Kristodulos, 'Tent-No.(1A loronioyecoyQmpixil Tij;
.kcaQxfo~~ 20426N-in 'ExQkrieow, Atina 1881. - Kristodulos,
enc1xii xai af EaQdvrcc
'ExxXilaia.i, Istanbul, 1897.
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odas~ndan müte~ekkil mükemmel bir ta~~tekni~i arzeden bir mezar
binas~~bulunmu~~[1], taraf~m~zdan B harfile gösterilmi~~olan di~er
bir tepenin içinde ise üzerleri ta~~kemerle örtülü müstatil ~eklinde
bir dehliz ve yine müstatil ~eklinde bir mezar odas~ndan müte~ekkil « Makedonya kamara mezarlar~~» tipinde bir mezar binas~~
meydana ç~kar~lm~~, M. e. 5.-4. asra aid olduklar~~anla~~lan bu mezarlar~n evvelce aç~ lm~~~ve soyulmu~~oldu~u tesbit edilmi~tir [2].
1939 senesi son bahar~nda yine Vize ovas~nda be~~hüyük (E>
F, G, H, ~~hüyükleri) aç~lm~~, büyüklerin en büyü~ü olan E hüyü~ünün (kutru: 65 m.; yüksekli~i: 18 m.) üstünde, içinde bir tak~m alt~ n>
tunç, demir, cam ve toprak eserler bulunan bir mezar meydana
ç~kar~lm~~~(M. s. I inci as~r), tepenin alt~nda bulunmas~~lâz~ mgelen
as~l mezar~~ke~fetmek için aç~lm~~~ve 16 metre derinletilmi~~olan
büyük tran~enin içi, hafriyat~n sonlar~na do~ru ya~an sürekli ya~murlardan dolay~~su ile doldu~undan, buradaki ameliyeyi tatil etmek mecburiyeti has~l olmu~tur. Bu hüyü~ün hemen yan~nda bulunan F hüyü~ünde (kutru: 40 m.; yüksekli~i: 3 m.) ba~s~z bir at
iskeleti meydana ç~ kar~lm~~t~r. G tepesi ~ayan~~ dikkat bir eser
vermemi~, H hüyü~ünde basit olmakla beraber ba~ka ba~ka tipler
arzeden üç mezar ke~fedilmi~tir. ~~hüyü~ünde ise hiç bir mezar
bulunamam~~t~ r.
Ayn~~sene zarf~nda K~rklareli cenubundaki üçüncü büyük ( C
hüyü~ü) dahi aç~lm~~~ve burada takriben 12 m uzunlu~unda ve3,12 geni~li~inde ince uzun bir müstatil te~kil eden ve dört daireden ibaret bulunan, üzeri ta~~kemerle örtülü bir mezar binas~~
bulunmu~, di~erleri gibi evvelce aç~lm~~~ve soyulmu~~olan bu
mezar~n dahi, muhkem ve itinal~~ ta~~tekni~inden dolay~ , M. e. 5.- 4.
asra ait oldu~u sabit olmu~tur [3].
Evvelce, 1891 senesinde, Eriklice mevkiinde, istihkam in~aat~~esnas~nda
bu kabil bir kubbeli mezar bulunmu~~(Kristodulos, 'H 8~2c1)01 xca a Eapavra
"Exxk~lui.a~, sah. 268) ve bu mezar Hasluck taraf~ndan tarif ve tasvir olunmu~tu (Annuals of the British School at Athens XVII, 1910/11, sah. 76 -79. Mukayese ediniz:
ayn~~mecmua XVIII, 1912/13, sah. 216 ). Bulgaristanda ise Mezek (Cesri Mustafa
Pa~a) civar~nda ayn~~tarzda iki mezar meydana ç~karmak kabil olmu~tur (B. Filov,,
Die Kuppelgffier von Mezek. Bulletin de l'Institut arcl~k~logique Bulgare XI, 1937,
sah I v. s.). K~rklareli mezar~~bu mezarlar~n en büyü~ü ve en abidevisidir ve kubbeye do~ru yükselen harç ile yap~lm~~~ ~akuli ~eritler ve madeni tezyinat~ n rapt~~
için yap~lm~~~olan ve ufki tabakalar te~kil eden delikler ihtiva eylemesinden dolay~~hususi bir ehemmiyete malik bulunmaktad~r. Bu mezar~~ayr~ ca ne~redece~iz.
Mezar tipi için mukayese ediniz: Th. Macridy, Un tumulus Mac&
donien Langaza. Jahrbuch des Deutschen ArcUologischen Instituts XXVI, 1911,
sah. 193 v. s., levha II - VI.
Bu hafriyat ayr~ca ne~rolunacakt~r.
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IL 1938 senesi Vize Hafriyat~~
Dört sene devam etmi~~olan hafriyat faaliyetinde en mühim
neticeler, 1938 senesinde, Vizede, elde edilmi~tir. Binaenaleyh bu
ara~tirmadan biraz daha mufassal olarak bahsetme~i faideden hali
görmüyoruz. Bu k~s~ mda hüyük hafriyat~~ nazar~~ itibara al~nacak,
Vize kasabas~~ dahilinde yap~lm~~~olan sondajlar ve K~rklareli
hafriyat~~ ise ileride haz~ rlanacak bir makaleye mevzu te~kil
edecektir.
1938 senesi hüyük hafriyat~~13 A~ustos 1938 den 17 Eylül 1938 e
kadar devam etmi~, bundan sonra 5 Birinci Te~rine kadar Vize
kasabas~~dahilinde ve K~ rklarelinde çal~~~lm~~t~r. Hafriyat heyeti
direktör olarak bu sat~rlar~n müellifi, asistan olarak ~stanbul Üniversitesi arkeoloji asistan~~Münire Karacalarl~, muhasip olarak
Topkap~~Saray~~ba~kâtibi ~efik Güne~li ve mimar olarak Trakya
Umuml Müfetti~li~i mimari Mazhar Altan'dan te~ekkül ediyordu.
Canla ba~la çal~~m~~~olan bütün bu arkadaslara ve bilhassa her
hususta k~ymetli yard~m~ndan istifade etmi~~oldu~um Bay ~efik
Güne~li'ye burada te~ekkür etme~i bir vecibe addederim. Müzeler
kimyageri Nureddin Akbulut mezar ke~fiyatindan sonra celbedilmi~~
ve mumâileyhin fresklerin ç~kar~lmas~ nda ve asar~n ambalaj~nda
himmeti sebkat etmi~tir. Ba~ta Trakya Umami. Müfetti~i General
Kaz~m Dirik oldu~u halde bütün mahalli otoritelerden gördü~ümüz
büyük yard~mlar~~dahi ~ükranla yade derim.
Yukar~da da söylemi~~oldu~um veçhile, 1938 senesi hafriyatinda,
Vize kasabas~n~ n takriben 4 km cenubunda, pek ivicacl~~bir seyir
takip eden Ana Dere'nin kenar~nda ve civar~nda dört hüyük kaz~lm~~~
ve bu hüyükler taraf~m~zdan, kaz~~ s~ras~na göre, A,B,C,D harflerile
gösterilmi~tir. 50 metre kutrunda ve 9,5 metre yüksekli~inde olan
ve oldukça muntazam mahruti bir ~ekil arzeden bir tümülüs'te
(res. 1) ~ark - garp istikametinde, 8 m. geni~li~inde, bir tran~e aç~ lm~~~ve tran~e tepenin ortas~nda 20 m. ye kadar geni~letilmi~~(res. 2
ve 3) ve 14 günlük bir ameliyeden sonra orta tran~e 9 m. derinli~e
indikte, tepenin hemen hemen ortas~ nda, müstatil ~eklinde (iç eb'ad:
4,62 m x 3,12 m) muntazam i~lenmi~~ve muntazam ufki tabaklar
~eklinde s~ralanm~~, mahalli yumu~ak, sar~mtrak kalker ta~~ndan
harçs~z olarak bina edilmi~~ve üzeri ayn~~kalker ta~~ndan bir kemer
ile örtülmü~~bir mezar odas~~bulunmu~tur (res. 3). Odan~n k~sa
taraflar~~ tam ~ark - garp istikametindedirler. Kal~n dört kö~e
tu~lalarla kaplanm~~~olan odan~n zemini bugünkü tarla seviyesin-
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den 1,30 m. a~a~~da bulunmaktad~r (res. 4). Duvarlar~n kal~nl~~~~va sati olarak 50 santimetredir. Res. 3 de görüldü~ü veçhile müstatilin
.dört ucunda, k~sa taraflar~ n devam~~ olarak, 1,5 m. uzunlu~unda
ve 0,40 m. geni~li~inda duvar ç~ k~nt~lar~~ mevcuttur. (res. 7 yi dahi
~nukayese ediniz). Odan~n uzun taraf duvarlar~n~n d~~~k~smlar~nda
pek muhtelif eb'adda kalker ta~~~ve ta~~k~r~nt~lar~~ile takviye edilmi~~bu suretle kemerin, bu k~s~mlar üzerine yapt~~~~tazyikin bir
dereceye kadar kar~~ lanm~~~oldu~u tesbit edilmi~tir (res. 3 ve 6 ).
Geni~likleri 0,35 ile 0,54 metre aras~nda tehalüf eden ufki ta~~tabakalar~ndan müte~ekkil uzun taraflar~ n duvarlar~~odan~n zemininden
itibaren 1,18 metre ~akuli olarak yükselmekte, bu seviyeden itibaren odan~n üzerini örten kemerin kavsi ba~lamaktad~r. Odan~n
azami yüksekli~i 2,74 metreyi bulmaktad~r. Res. 9 da görüldü~ü
veçhile odan~n duvarlar~n~~ ve kemerini te~kil eden ta~lar itinal~~
bir surette i~lenmi~~ve yekdi~eriyle muntazam olarak birle~tirilmi~tir. Bunlar~n d~~~sat~hlar~n~n kenarlar~~ ince ~eritler halinde
<lüzletilmi~, iç k~s~mlar~~ise, üzerine s~ va vurulabilmesi için, kabar~k ve gayri muntazam bir ~ekilde b~rak~lm~~t~r.
Mezar odas~, ~arka isabet eden k~sa taraf~ nda, mermer payeler
ve d~~~k~sm~~silmeli bir mermer üst e~ik ile tahdid edilmi~~1,40 m.
geni~li~inde ve 1,17 m. yüksekli~inde bir kap~~ihtiva eylemektedir.
Kap~n~n d~~~na 1,70 m. yüksekli~inde ve 1,45 m. geni~li~inde yekpare
bir ta~~levha vazolunmu~~ve bu levha üç büyük demir kenedle
üst e~i~e raptedilmi~tir (res. 7 ve 10). I~ te bu suretle mezar odas~n~ n içine girilmemesi için büyük bir ihtimam gösterilmi~~oldu~una
~ahid oluyoruz.
Odan~n içinde, cenubu ~arki kö~esine yak~n bir mahalde,
bal~k s~rt~~ ~ eklinde iki tarafa meyilli bir kapa~~~havi ta~~bir lahid
vard~~( res. 5, 6, 11 ). Gerek lâhdin teknesi, gerek kapa~~~oldukça
gayri muntazam bir ~ekilde idiler. Lâhid teknesinin uzunlu~u alt
k~sm~nda 2, üst k~sm~nda ise 2,12 m. idi; ~ark k~sa taraf~n~n geni~li~i
altta ve üstte 0,90 m., garp taraf~ ndaki ise altta ve üstte 1,02 m. yi
buluyordu. Kapa~~n yanlardan irtifa~~0,20, merkezden irtifa~~ise 0,30
m. olup üst k~sm~n~n uzunlu~u 2,12 idi. Teknenin yüksekli~i ~ark
taraf~nda 0,90, garb taraf~ nda ise 1,02 m idi. Lâhdin içine ölünün külü
ve bir tak~m k~ ymetli eserler vazolunduktan sonra kapak tekneye
müteaddit demir kenedlerle raptedilmi~, bundan sonra lâhdin d~~~,
duvara müteveccih uzun taraf~~ hariç olmak üzere, kal~ n bir alç~~
tabakasile örtülmü~~ve bu tabakan~ n üzerine bir tak~m nak~~lar
yap~lm~~t~.
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Lahdin esas uzun cephesinde ( res. 12 - 13 ) serpme siyah noktalar~~ihtiva eden beyaz bir zemin üzerinde bir kap~~ve bu kap~n~n
sa~~ nda ve solunda, kordelalarla ( taenia ) süslenmi~~girlandlar
göze çarpmaktad~r. Kap~n~n çerçeveleri sar~~ve mavi, kanatlar~n~n
üst k~s~mlar~ndaki kafesler ve alt k~ s~m panolar~~ ise k~rm~z~ mtrak
kahve rengidirler. Girlandlar kahve ,trengi ve k~rm~z~, bunlar~n
ortas~nda bulunan rozetler ise siyahd~rlar. Lâhdin k~sa taraflar~~
siyah benekli beyaz renkte olup kapa~~ n vücude getirdi~i üç
kö~ e fronton'un içinde sekiz kollu bir rozet ihtiva etmektedirler.
Kapa~~n üst k~sm~~ k~rm~z~d~ r. Binaenaleyh bu lahid cephesindeki
kap~~tasviri ve k~rm~z~~kapa~~~ile, üzeri k~rm~z~~ kiremidlerle örtülü
bir evi taklid etmektedir.
Fakat yaln~z lâhdin d~~~~de~il, mezar odas~n~ n içi dahi kamilen
alç~~ ile s~vanm~~~ve renga renk nak~~larla süslenmi~ti. En alt k~s~mda, 0,20 m. yüksekli~inde, üzeri beyaz bir zemin üzerine serpme
k~rm~z~, mavi ve sar~~noktalar ve hatlar ihtiva eden, binaenaleyb
damarl~~polikrom mermeri taklid eden bir kaide frizi bulunmakta,
bunun üzerinde iç içe geçmi~~kal~ n k~rm~z~ , sar~~ve daha ince siyah
çerçevelerle tahdit olunmu~~benekli beyaz sat~ hlardan mürekkep
1,25 m. yüksekli~inde ve 6,95 m. geni~li~inde mermer plâkaj taklidi
büyük panolar gelmekte, bu panolar~ n üzerinde ise kal~n siyah çizgilerle tahdit edilmi~~0,32 yüksekli~inde bir friz bulunmaktad~ r. Bu
friz koyu k~rm~z~~bir zemin üzerine beyaz, sar~~ve mavi renklerle
i~lenmi~~iki s~ra yar~ m daireler ihtiva etmekte ve bunlar~ n iltisak
noktalar~n~n alt~ nda ve üstünde palmetler, nebati motifler ve beyaz,
yahut sar~~ gayet ince ve zarif vazolar yer alm~~~bulunmaktad~ rlar
(res. 14-20). ~akuli duvar tezyinat~~ bu frizle nihayet bulmakta,
odan~n kemer ~eklindeki tavan~n~ n üzerinde mavi zemin üzerine
yap~lm~~~sekiz kollu beyaz y~ld~ zlar göze çarpmaktad~ r (res. 9,15,19).
~~te bu suretle tavan y~ld~zl~~gökü tasvir etmektedir.
Odan~n garp k~sa taraf~nda, k~rm~z~~ friz ile kemer kavsi aras~ndaki sahan~ n, tavan gibi, mavi zemin üzerine yap~lm~~~beyaz
y~ld~zlar ihtiva etti~i anla~~l~yor (res. 15 ve 20). ~ark k~sa taraf~nda
ise, kap~n~n üst e~i~inin silmesi ve bu silmenin duvar üzerindeki
devam~~üzerinde, uzun taraflarda tesbit etmi~~oldu~umuz k~rm~ z~~
fri~~gelmekte, bunun üzerinde, kemer kavsi taraf ~ndan tahdid olunan sahada insan tasvirleri yer alm~~~bulunmakta idiler. Fakat
bu k~sm~n duvar~, d~~~topraklar~ n tazyikiyle çökmü~~oldu~undan
bu figürlü freskleri maalesef restore etmek imkan~~ has~l olmad~.
Odaya girdi~imiz esnada fresklerden bir ço~unun dökülmü~,
hatta kemer ve yan duvar ta~lar~ ndan bir k~sm~n~ n odan~ n içerisine
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dü~mü~, bir k~sm~n~n ise rutubetin tesiriyle yumu~am~~~ve adeta
kireç haline gelmi~~oldu~unu gördük (res. 11). Fakat duvarlar~n
üzerinde kalm~~~olan fresk bakiyeleri (res. 14, 16) duvar ve tavan dekorasyonunun terkibi için kafi gelmi~tir. Türk Tarih Kurumunun
maddi yard~m~~ile ~stanbul Arkeoloji Müzesinin üst kat salonlar~ndan
birinde tabii büyüklükte restore edilmi~~olan mezar odas~~ve dahili tezyinat~~ hakk~nda res. 13, 15, 17-20 bir fikir vermektedirler.
Gerek lâhdin, gerek odan~n tezyinat~nda Roman~n tesirleri göze çarpmaktad~r. Romen Midler üzerinde kabartma olarak gösterilmi~~girlandlara (bilhassa Kücük Asya lahidlerinde) yahut kap~~tasvirlerine s~k s~k rastlamak kabildir. Fakat Vize mezar~nda, gerek
lahidde, gerek odan~n dahilinde buldu~umuz fresklerin enteresan olan ciheti, bunlar~n Roma tesirlerine ra~men, tam Romen
olmay~~~d~r. Ta~, yahud tahta lahidlerin üzerlerinin k~smen alç~~
ile örtülmesine, hatta bazan alç~~yahud kemikten mamul kabartma
aplikler ihtiva etmesine cenubi Rusyada, tümülüsler içinde bulunmu~~olan lahidlerde tesadüf edilmi~tir [1]. Odan~n iç tezyinat~~
dahi «enkrüstasyon üslübunu», yahut k~rm~z~~friz üzerindeki nebati
tezyinat ve ince uzun zarif vazolardan dolay~~ imparatorlu~un
ilk devirlerine ait bulunan muahhar «ikinci nak~~~iislübunu» hat~rlatmakla beraber [2], cenubi Rusya mezarlar~nda bulunmu~~olan
fresklere daha fazla yakla~maktad~r. Cenubi Rusya ve bilhassa
Kerç havalisinde dahi, oda duvarlar~n~n üst k~s~mlar~ nda, figürlü
sahnelere tesadüf etmek kabildir [3]. Bu havalide bulunmu~~olan
mezarlar gerek plan, gerek in~a tekni~i ve gerek dekorasyon bak~m~ndan Vize mezar~na enteresan analojiler te~kil etmektedirler [4].
Mesela N. Kondakoff - J. Tolstoi- S. Reinach, Antiquites de la Russie
Meridionale, 1891, sah. 39 v. s., res. 46. — C. Watzinger, Griechische Holzsarkophage (Wissenschaftl. Verötfentlichungen der Deutschen Orient - Gesellschaft,
Hen 16).
« Enkrilstasyon » üslübunda alçak kaide, yüksek panolardan müte~ekkil orta k~s~m, ince ~erid halinde bir yahud müteaddid frizlerden
ibaret, mermeri taklit eden duvar nak~~larma tesadüf etmek kabildir (Mesela F.
Mazois, Les ruines de Pompei III, levha 36 ). Bu taksimat~ n esas~~ II inci ve III
üncü üslt1pta dahi baki kalm~~t~r. Vize k~rm~z~~ frizinin üzerindeki tezyinata mü~abih tezyinat muahhar ikinci üslüba ait Romada Livia evi fresklerinde
mevcuddur.( W Zsehietzchmann, Die Antike Kunst 11,2, levha X).
N. Kondakoff - J. Tolstoi - S. Reinach, ismi geçen eser, sah. 30 v. s.,
res. 30 v. 8., 191 v. s.
S. Reinach, Antiquites du Bosphore Cimmerien, 2. tabi, sah. 37, plan C,
Nr. 7-10.
Belleten C. IV F. 7
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Hiç ~üphesiz mühim bir ~ahsiyet ve bir erkek oldu~u anla~~lan ölünün külünü ihtiva eden lâhdin içinde ~u eserler bulunmu~tur (res. 21 i mukayese ediniz):
Alt~ n bir çelenge ait defne yapra~~~~eklinde, üzerlerinde yaprak
damarlar~~kabartma olarak gösterilmi~~olan 60 kadar alt~ n varak
calibi dikkattirler. Bunlar~ n bir k~sm~~lâhdin garp taraf~ nda idi ve
baz~~ k~s~mlar~~ pek iyi muhafaza edilmi~~ve etraf~~tül nevinden
pek ince bir kuma~la sar~lm~~~deriden mamul bir ~eride raptedilmi~~bulunuyordu (res. 22). Di~ er bir k~sm~~ is aplik olarak,
lâhdin içine yay~lm~~~oldu~u anla~~lan k~ rm~z~~ bir mantoyu tezyin
ediyordu. Lâhdin içinde bulunmu~~olan asâr~n kâffesinin üzerinde
k~rm~ z~mtrak kal~n bir kül tabakas~~bulunmu~~olmas~, bunlar~n
üzerinin k~rm~z~~bir kuma~la örtülmü~~oldu~unu ima eylemektedir.
Lâhdin orta k~sm~ nda bulunmu~~olan iki alt~ n yüzükten bir
tanesi iri ve kal~ n olup ancak ba~parma~a tak~lmak için yap~lm~~t~~
(iç kutru : 2,5 cm.). Yüzük ta~~n~ n üzerinde ortada yüksek ayakl~~
ve tek kulplu bir vazo bulunmakta, vazonun bir taraf ~nda bir
leylek, di~er taraf~nda ise yukar~ da uçan bir kelebe~e bakan bir
köpek yahud bir tilki oturmakta ve bu sahne bize gayri ihtiyari
«leylek ile tilki hikâyesini» hat~rlatmaktad~ r (res. 23 a). Birincisinden daha ince ve daha zarif olan ikinci yüzük ise (res. 23, b)
(iç kutru : 2 cm.), k~ rm~z~~ akik ta~~n~ n üzerinde, zaferden sonra
istirahat eden kalkan ve m~ zrakl~~ bir Atena tasviri ihtiva etmektedir [1].
Lâhdin içinde bulunmu~~olan en mühim eserler meyan~nda
be~~adet gümü~~kadehi zikredebiliriz. Bunlardan birincisi müdevver olup a~~z k~sm~na do~ru geni~lemekte ve d~~~sath~nda, baz~~
k~s~mlar~~alt~ nlanmak suretiyle tebarüz ettirilmi~~birtak~ m kabartma
tasvirler (emblemata) ihtiva etmektedir (yükseklik: 0,10 m) (res.
24-25). Bu tasvirler meyan~nda vecde gelmi~~bir halde sa~a do~ru
ilerliyen ve bir elinde bir «tirsos» de~ne~i ve bir pars postu,
di~er elinde ise bir ~arap vazosu tutan bir Satir, yahud noktal~~
hatlar taraf~ ndan vücude getirilmi~~kaideler üzerine vazedilmi~~
olan veyahud bunlardan a~a~~ ya sarkan Diyonizos âyinlerinde
rol oyn~ yan maskeler ve muhtelif e~ya zikre ~ayand~ rlar. Maskeler
sakall~~yahut sakals~z, saçlar~~al~n üzerinde yukar~~ do~ru kabaran
ve bazan boynuz dahi ihtiva eden Sat~r ba~lar~n~~profilden yahut
[1] E. Pernice -F. Winter, Der Hildesheimer Silberfund, 1901, sah. 21 -24,
levha
Sah. 24 deki res. 6 y~~dahi mukayese ediniz.
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cepheden olarak tasvir etmektedirler; ba~lar~ nda bir sarma~~k
çelengi olan Menad yahud kel ba~l~~Silen maskeleri dahi mevcuttur.
Diyonizyak e~ya ise uçlar~~kordelâlarla süslenmi~~tirsos de~nekleri, içinden bir y~lan ç~ kan yuvarlak çekmeceler (cista mystica),
üzerinde alev yanan üstüvane ~eklinde bir mezbah, me~aleler,
« sirinks » ad~n~~ ta~~ yan musiki aleti, kordelâlarla süslü ucu k~vr~k bastonlar ( pedum), çalpareler (tympanon), ç~ng~raklar, etraflar~na sarma~~k sar~lm~~~olan ~ara ptulumlar~~taraf~ndan temsil
olunmaktad~r. Baz~~Silen maskelerinin gerisinde Diyonizos kültüründe mühim bir rol oyn~yan kozalakl~~bir f~st~k a~ac~~bulunmaktad~r. Kadehin kulpu, alt k~sm~~palmet ~eklinde bir çiçe~i kaide
olarak kullanan ve iki eliyle bir güvercin tutan, kanatl~~bir Eros
heykelci~i ~eklindedir [1]. Bu vazo ~ekil bak~m~ndan Pompeyi
civar~nda Boskoreal villâs~nda bulunmu~~olan me~hur gümü~~definesine aid, üzerlerinde iskelet tasvirleri bulunan, kadehler yahud
d~~~sath~~ku~~tüyü motifini havi bir kadehle beraber gitmekte [2],
üzerindeki Satir tasvirinden dolay~~neo - attik asar ve bilhassa
Vikarello'da bulunmu~~olan bir gümü~~kadehin tasvirleriyle karâbet göstermekte [3] , maskeler ve diyonizyak e~yadan dolay~~Hildesheim definesine ait « maskeli kadehler» , yahut üzerlerinde
.friz ~eklinde diyonizyak tasvirler ihtiva eden bir tak~m gümü~~ve
tunç asarla enteresan benzerlikler arzetmektedir [4].
Di~er dört gümü~~kadeh ayakl~ , iki kulplu ve beyzi ~eklinde
-olup d~~~taraflar~ nda yine kabartma tezyinat ihtiva etmektedirler:
Kadehin alt~nda, lehim yerlerinin gösterdi~i gibi, üç küçük ayak mevcuttu.
Bunlar~n. Boskoreal definesi « iskelet » 11 kadehlerinin alt~ndaki istiridye kabu~u
~eklindeki ayaklara benzedikleri kabul olunabilir ( H. de Villefosse, Monuments
Piot V, 1899, sah. 62, res. 14. Levha VII -VIII 1 dahi mukayese ediniz). Bu alt
k~s~ mda, gayet ince çizgilerle yaz~lm~~~olan ve kadehin veznini bildiren kitabeyi
,daha henüz halledemedim. Kulp üzerinde tasvir edilmi~~olan a~k ilalu Eros'~m
vazonun d~~~sath~nda sembollerini buldu~umuz ~arap ilahi Diyonizos ile allikadar
oldu~u a~ikard~ r ( balun~z: Daremberg- Saglio, Dictionnaire des Antiquit& I, 2,
sah. 1604 V. s.).
Monuments Piot V, levha VII - VIII, XMII, 1 Ayni eserde, sah. 224 v.s.
da zikredilen mümasil ~ekildeki vazolar~~dahi mukayese ediniz.
Archaeologische Zeit~~ng 25, 1867, sah. 78 v. s. Sah. 80 - 81 de zikredilen
~nümasil tasvirlere bakma.
Pernice - Winter, Der Hildesheimer Silberfund, sah. 35 v. s., levha
XII- XVI.— F. Drexel, Mexandrinische GeNsse der Kaiserzeit Bonner Jahrbücher 118 (1909), sah. 182 V. s. . — Bu asarm üzerindeki maskeler, Drexel'in
yazd~~~~gibi (ismi geçen eser, sah. 208 V. s.), üslüp yeknasakl~~~~ile temayüz
.eylemektedirler.
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bu kabartmalar kar~~~kar~~ ya muhtelif vaziyetlerde duran ve bazan
bir kelebek, bazan bir y~ lan yutmakla me~ gul olan iki leylekten
( ihtimal erkek ve di~ isi) müte~ ekkil gruplardan ibarettirler. (Yükseklik: 0,10. Kulplarla birlikte yükseklik: 0,11), ( res. 26). Kulplann
bir ucu bir palmet, kadehin a~z~na intibak eden di~er ucu ise
yekdi~erine mütenaz~r iki k~vr~m~ n alt~ndan ç~kan iki ku~~ba~~~
( ördek ba~lar~ ) ihtiva etmektedir. K~vr~ mlar~n alt ve üst k~s~mlar~~
çiçeklerle süslenmi~ tir ( res. 27). Bu kadehler teknik, ~ekil ve
tezyinat bak~m~ ndan Pompeyi'de bulunmu~~olan, yahut Boskoreal
definesine aid bulunan ve üzerlerinde leylek ve turna ku~lar~~
ihtiva eden kadehlerle ~ayan~~dikkat bir benzerlik göstermektedirler [1].
Lâhidde bulunmu~~olan son gümü~~eser olarak ~akuli sapl~~
küçük bir kepçeyi zikredebiliriz ( kulpu ile birlikte uzunlu~u: 9,5
cm.) ( res. 28). Yunanl~lar~n «kiyatos» , Romal~ lann ise «simpulum»
tesmiye ettikleri bu kepçe ~arab~~ küpten al~p kadehlere taksim
etmek için kullan~l~ rd~. Bu kepçe , yukar~da tarif etti~imiz be~~
gümü~~kadehle birlikte, Romal~lar~ n « argentum potorium» una,
yani içki vazolar~~ ve kaplan serisine dahil olmaktad~r [2]. Lâhdin
~ark taraf~nda bulmu~~oldu~umuz a~z~~ bir bezle sar~l~~bir küpün
~arap destisi olmas~~pek muhtemeldir ( res. 51 c ).
Lâhdin içinde bulunmu~~olan tunç eserler meyan~ nda insan ba~t
~eklinde yap~lm~~~bir mi~fer husus! bir ehemmiyet arzetmektedir. Türkiyede ilk defa olarak bulunmu ~~olan bu k~ymetli eser
üzerleri ince bir gümü~~tabakas~~ile örtülmü~~olan [3] biri ba~a,
di~eri ise yüze intibak eden iki k~s~mdan, yani bir « ba~l~k » ve
bir de « yüzlük » yahut «maske » k~s~mlar~ ndan terekküp etmekte
ve genç bir erkek ba~~ m en ince teferruat~ na kadar tecessüm
ettirmektedir ( yükseklik : 0,27) ( res. 29 - 31 ). Yüzlük ba~l~~a aln~ n
Mümasil ~ ekiller: Pompeyi: Museo Borbonico XIII, levha 49 ve XV,
levha 35. S. Reinach, Repertoire des Reliefs I, sal~. 227, Nr. 1 - 4). Berthouville
definesi: S. Reinach, Rep. d. Re!. salt. 75, Nr. 1 - 2. Boskoreal definesi : Mon.
Piot V, sal~ . 76 v. s., 216 v. s., levha 11 -12 ( turna ku~lar~ ), levha 13-14 ( leylekler ). Kulplar dahi hemen hemen ayn~d~ rlar (Mon. Piot V, sah. 222-223, res.
54- 55 ). Bu kadehlerin alt k~ s~ mlar~nda ince çizgilerle gösterilmi ~~vezine Enineallik yaz~lar vard~r.
Napoli Müzesinde bu kabil kepçelerden mürekkep zengin bir kolleksiyon mevcuttur. Buna benziyen parçalara Boskoreal definesinde dahi rastlamak
kabil olmu~ tur (Mon. Piot V, sah. 111, levha 24, Nr. 3).
Bu tabakan~ n bak~yelerine elyevm saçlar~n aras~nda rastlanmaktad~r.
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üstüne tesadüf eden bir mente~e vas~ tasiyle raptedilmi~tir. Yüzlü~ün yan taraflar~ nda, kulaklar~n alt~ na tesadüf eden k~s~ m~nda,
birer halka ve ba~l~~~ n enseyi örten k~sm~ n~n uçlar~nda ise birer
delik göze çarpmaktad~r. Yüzlük aç~ lmak suretiyle mi~fer ba~a
geçirildikten sonra yüzlük a~a~~~indirilir, bir ucu enselik üzerindeki deli~e raptedilmi~~deri bir ~erit halkaya ba~lan~r ve bu
suretle yüzlü~ü çehre üzerinde tesbit etmek kabil olurdu.
Beyzi bir ~ ekil arzeden yüzlük genç ve sakals~z bir erke~in
portre hatlar~n~~ihtiva etmektedir. Gözler oyulmu~, yaln~z göz
bebe~ine tekabül eden k~s~m ince bir halka ~eklinde tebarüz
ettirilmi~tir. Burun delikleri dahi oyulmu~tur. A~~z hafif aç~kt~ r.
Tekmil bu hususlar bu mi~f erin sahibi taraf~ ndan tak~lm~~~oldu~unu
göstermektedirler.
Mi~f er zengin kabartma tezyiyat ihtiva etmektedir. Ba~l~~~n
önünde ve aln~ n hemen üstünde, ortaya do~ru yükselen bir al~nl~k
vard~r: bu al~nl~ k Odissevs'in arkada~lar~n~~yutmakla me~gul
musavver bir kabartma ile süslenmi~tir. Skilla üst k~sm~~
insan, akant yapraklariyle nihayete eren alt k~sm~ndan iki tarafa
do~ru f~rl~ yan köpekler ve f~~k~ ran bal~ k kuyruklariyle korkunç
bir ejder ~eklinde tasvir edilmi~~olup sa~~elinde parçalam~~~oldu~u
bir geminin dümenini tutmaktad~r.. Köpekler denizde yüzen
Odissevs'in bedbaht arkada~lar~ ndan ikisini yakalam~~lard~r. Deniz
dalgal~~bir surette gösterilmi~~ve al~nl~~~n kö~ elerine vazedilmi~~
olan yunus bal~ klariyle karakterize edilmi~tir.
Skilla tasvirleri gerek Yunan ve gerek Roma sanat~nda pek
mebzul de~ildir [1]. Skilla tasvirlerine, mi~f er tezyinat~~olarak
4. asr~n ilk n~sf~ na aid Sicilya sikkeleri üzerinde rastlanmaktad~ r [2]. Fakat daha sonralar~~bu adetin terkedilmi~~oldu~u
anla~~l~ yor. Vize tasviri üzerindeki kabartmaya gerek motif,
gerek üslüp bak~m~ ndan Boskoreal'de bulunup bilahare British
Museum'a götürülmu~~olan bir tunç taba~~n içindeki kabartma
en fazla yakla~maktad~r [3]. Ba~ ta, bu al~nl~ ktan maada, yine
O Waser, Skylla und Charybdis in der Literatur und Kunst der Römer
und Griechen. Diss. Zürich 1894. — O. Waser «Skylla» in: Roscher's Lexikon
<ler griechischen und römischen Mythologie IV, sal~. 1035 v.s.)
Roscber's Lexik. d. griech. u. röm. Myth. IV. sah. 1038/9 daki bibliyo~rafyaya bakm~ z. Skilla tasvirine K~ r~mda bulunmu~~olan mi~ferin yanakl~klan
üzerinde dahi rastlanmaktadir (S. Reinach, Antiquits du Bosphore Cimmrien,
levha XXVIII, 1).
Walters, Catalogue of Bronzes in the Brit. Museum, 1899, sah. 162.
Ievha 25. - Roscher's Lexik. IV, sah. 1044, res. 11.
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kabartma olarak gösterilmi~~olan me~ e yapraklar~~ ve palamutlardan müte~ ekkil bir çelenk bulunmaktad~r [1] Romal~ larda
«corona civica» ad~n~~ta~~ yan bu çelenk ön taraf~ nda, ortas~ nda birta~~bulundu~u anla~~lan bir çiçek ihtiva etmekte, arkada ise uzun
bir kordelâ ile ba~lanm~~~bulunmaktad~ r (res. 31). Enseyi örten
k~sm~ n üzerinde ortada üç dilimli bir akant yapra~~ndan f~~k~ran ve
iki tarafa, biribirine mütenaz~r olarak bir dalgal~~hat ~eklinde uzanan
ve akant yapraklar~~ve muhtelif çiçeklerle tezyin edilmi~~olan,
bir asma dal~~motifi göze çarpmakta, ayni motife, Romada Farnesina evi duvar tezyinat~~ile beraber giden Hildesheim definesine
ait gümü~~tabakalarda rastlanmaktad~r [2] . Yüzlükteki yanakl~klar
üzerinde, omuzlar~ nda bir mi~fer, bir z~rhl~~elbise ve iki beyzi
kalkandan müte~ ekkil tropaion'lar, (harp ganaimi) tutan, bir eliyle
bu tropaion'u destekleyen ve bir kürre üzerinde duran kanatl~~
Viktoria'lar (zafer ilâheleri) tasvir edilmi~lerdir [3].
Bu mi~fer ilk defa O. Benndorf taraf~ndan toplu bir halde
«Gesichtshelme und Sepulcralmasken» (Denkschriften der Wiener
Akademie, 1878) adl~~eserinde tetkik edilmi~~olan âbideler grupuna
dahil olmaktad~ r. Tunç yahud demirden mam~ll ve baz~lar~n~n
üzerleri alt~n yald~zl~~veyahud ince bir gümü~~tabakas~~ ile kapl~~
bu kabil yüzlükü mi~ferlere ~imdiye kadar ~ngiltere, Holanda,
Fransa, cenubi Almanya, S~ rbistan, Romanya ve ~talyada tesadüf
etmek kabil olmu~tur. Bulgaristanda ise bu kabil mi~ferlerden
iki tane bulunmu~tur: Bunlardan birincisi Nikopolis civar~nda meydana ç~km~~~ve Viyanaya götürülmü~, ikincisi ise Filibe civar~ nda Cambaztepe hüyü~ünde ke~folunmu~~ve Filibe müzesine
nakledilmi~ tir [4] . Bu serinin en güzel ve en iyi muhafaza edilmi~~
parçalar~ ndan biri olan Vize mi~feri üsIt~p bak~m~ ndan Almanyada
Württemberg'te, Bettenberge'de bulunmu~~olan ve M.s. 1 inci asra aid
Buna mümasil bir çelenk Filibe civar~nda Cambaztepede bulunmu~~
olan yüzliiklü bir ~ni~fer üzerinde dahi vard~r (B. Filov, Annuaire de la Bibliotheque de Plovdiv 1923, sah. 140 - 142, res. 1 - 3). Ayn~~üsl~apta çelenklere ilk imparatorluk devrine ait sikkeler yahut imparator büstleri üzerinde tesadüf olunmaktad~r (Daremberg-Saglio, Diet. d. Antiquitös I, 2 s. 1535/36).
Pernice-Winter, Der Hildesheimer Sliberfund, sah. 57 v. s. levha 29.
Ayni tipte Viktoria tasvirleri: K. Wölke, Bonner Jahrbücher 120, 1911,
s. 167/168. -Daremberg-Saglio, Diet. d. Antiquitös, V, 8.517.
14] Nikopolis mi~feri: Benndorf, ismi geçen eser, sah. 30 v.s. levha XII,
3 a— 3 c. Cambaztepe: Diakowiç, Sbornik za narodni umutroveniya 22 -23, 1
Filow, ismi geçen makale.
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bulunan bir mi~fere yakla~maktad~r [1] . Mi~ferin saçlar~n~n i~leni~~
tarz~~Avgustus portreleriyle benzerlik göstermektedir [2] .— Bu kabil
yüzlüklü mi~terlerden baz~lar~~kad~nlara aid bulunmakta, göz ve
bur~~nlar~nda hiçbir delik ihtiva etmemekte ve bu bak~mdan Miken
devrinden beri mezarlar içinde, ölülerin yüzlerine konulan ve
bunlar~n portre hatlar~n~~ihtiva eden cenaze maskeleriyle karabet göstermektedirler. Bu mi~ferlerin ~ekillerini ve inceliklerini nazar~~itibare alan Benndorf bunlar~n ~iddetli hareketlere
mukavemet edemiyece~ini, yaln~z sakin vaziyetlerde ta~~nabilece~ini iddia etmekte, binaenaleyh bu mi~ferlerin dini alay ve
resmi geçitlerde kullan~lm~~~oldu~u neticesine varmaktad~r. Bu
mi~ferlerin esas mahiyetleri hakk~nda kat'l bir hüküm vermekten
henüz uzak~z. Yaln~z muhakkak olan bir ~ey varsa o da yüzlüklü
mi~ferlerin Romal~lar taraf~ndan koruyucu bir silah olarak kullan~lmam~~~olmas~d~r. Harp silah~~olarak bu mi~ferlere mü~abih
mi~ferlerin Part ve Sarmat a~~ r silahl~~ süvarisi taraf~ndan kullan~lm~~~olmas~~muhtemeldir [3]. Biz Vize mi~ferini, yan~nda, a~a~~da tarif edece~imiz bir tak~m silahlar bulunmu~~olmas~na ra~men,
ancak merasim esnas~~~da giyilmi~~olan ve dini mahiyetten tamamile ani bulunm~yan bir mi~fer olarak kabul edece~iz [4].
Bu mi~ferin yan~nda tamamile muhafaza edilmis ve lahdin
icine konulmadan önce katlanm~~~olan bir z~rhl~~elbise bulunmu~tur.
Bu elbise tunç zincirli bir sat~ h üzerine raptedilmi~~küçük gümü~,
tunç ve demir pullardan terekküp etmekte ve muhtelif cins madenden (demir, tunç, gümü~~kaplama tunç) yap~lm~~~olan pullar
elbisenin d~~~sath~nda bir tak~ m hendesi tezyinat vücude getirmek tedirler. Zincirli sath~n alt~nda ise mükemmel bir tarzda muhafaza
edilmi~~keten bir kuma~~vard~r (en fazla uzunlu~u: 0,58 m.) (res. 32,
a). Orta k~s~ mda biri birinin içine geçen raptiye kollar~~mevcuttur.
—Bu kabil pullu z~rhl~~elbiseler «cataphracti» ad~n~~ta~~yan PersPart-Sarmat süvarisi taraf~ndan giyilmektedir. Romal~lara bu elbiseBenndorf, ismi geçen eser, sah. 22 v. s., levha VII— VIII. XV, 2.
Mesela: A. Hekler Die Bildniskunst der Griechen und Römer, levha
166, 167, 168,171.-G Rodenwaldt, Die Kunst um Augustus. Die Antike XIII, res.
1, 3, levha 5.
Benndorf, ismi geçen eser, sah. 61 v. s. Benndorf'un zikretti~i Heliodor,
Aethiop. IX, 15 ve Amm. Marcellinus XXV, 1, 12 yi dahi mukayese ediniz.
Maskeli mi~ferler ve cenaze maskelerine dair bir makalem yak~nda,
~stanbul Üniversitesi Tarih Enstitüsü Dergisinde ç~kacakt~ r,
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ler Antoninler devrinden sonra nüfuz etmi~ tir [1]. Cenubi Rusya
mezarlar~ nda bu kabil elbiselere ait yüzlerce tunç yahut demir pul
bulunmu~ tur. Bunlar~n do~rudan do~ruya deri, yahut kuma~~üzerine
raptedildikleri anla~~ l~yor. Vize z~rhl~~elbisesi bu kabil parçalar~n
en tamam~~ve en iyi muhafaza edilmi~~olanlar~ ndan biridir.
Bu elbiseden maada ah~ap k~l~f~~ k~ smen muhafaza edilmi~~
uzun ve düz bir demir k~l~ ç (uzunlu~u: 0.80) , iki demir m~zrak
ucu (uzunluklar~~: 0,41) (res. 32,b) mezar~n sahibi prensin silahlar~n~~tamamlamaktad~ rlar [2] .
Mezar odas~ n~ n icinde, muhtelif yerlerde, alelekser duvar
kenarlar~ nda, zengin ve mütenevvi tunç, cam ve toprak eserler
vard~ r (res. 21) [3] .
Lahdin d~~~ nda bir tek gümü~~eser bulunmu~tur: uzun sapl~~
bir ma~rapa (sapile birlikte uzunlu~u: 0,25) (res. 33). Romal~ larm
sofra servisinde «argentum potorium» a dahil olan ve «trulla»
ad~ n~~ ta~~yan bu ma~rapalar, simpulum'lar gibi, büyük klipler
dahilinde ~arab~~ su ile kar~~t~ rmak, yahut bu kabil küplerden
~arab~~al~ p kadehlere doldurmak için kullan~l~rd~. Muhtelif ebad
ve ~ ekilde ve alelekser kulplar~n~ n üzerinde birtak~ m kabartma
tezyinat ihtiva eden bu kabil ma~ rapalar pek mebzuldürler ; bunlara Hildesheim ve Boskoreal definelerinde dahi rastlamak kabil
olmu~tur [3]. Bu ma~rapan~ n, biraz ilerisinde bulunan iki kulplu
uzun bir ~arap testisiyle (res. 52) alakadar olmas~~muhtemeldir.
Lahdin kar~~~taraf~ nda daha büyük ve daha derin uzun sapl~~ bir
tunç trulla» dahi bulunmu~ tur [4] (res. 34).
Lahdin ba~~ve ayak uclar~ nda birer ~amdan duruyordu (res. 35).
Bu ~amdanlar~ n birincisi aslan pençesi ~eklindeki üç aya~~, ~akuli
yivli ince ve narin gövdesi, «kalatos» ~eklindeki ba~l~~~~ve kenar~~
yumurta frizi ile süslü kandil taba~~~ile normal Romen ~amdanlar
Bu z~rhl~~elbiselere dair umumi olarak: Daremberg- Saglio, Dictionnaire des Antiquits grecques et romaines Il!, 2, sah. 1315.— I, 2, sah. 966. —
Pauly-Wissowa, Realenzyklopaedie VI, A, 1, sah. 335-336 (Fr. Lammert). Cenubi
Rusyada bulunmu~~olan pullara dair: S. Reinach, AntiquitCs du Bosphore
CimmCrien, sah. 75, levha XXVII, 4-6.
Mümasil m~zrak uçlar~ na Bulgaristanda, M.s. I inci asra aid olan
Ayazlar huyü~ünde tesadüf edilmi~ tir (Bulletin. de l'Institut. arch. Bulgare V,
1928/29, s. 51, res. 77).
Hildesheim: Pernice-Winter, Der Hildesheimer Silberfund, sah. 71 v. s.,
levha 43-46. Boskoreal: Mon. Piot V, No. 51-54, ve sah. 247-248.
Bu ma~ rapalara dair mufassal bir surette: H. Willers, Nene Untersuchungen über die römische Bronzeindustrie von Capua und von Niedergermanien, 1907, sah. 73 v. s.
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serisine dahil olmaktad~r (yükseklik 1,37) [1]. ~kincisi ise kam~~~~
taklit eden bo~umlu ve yaprakl~~ayak ve gövdesiyle, kandil taba~~n~~ ta~~yan ve üç ince kam~~~dal~ndan müte~ekkil üst k~sm~~ ile
daha enteresan ve daha nadir bir ~amdan tipini temsil etmektedir
(yükseklik 0,95). Bu kabil üsltipla~t~ r~lm~~~kam~~lar~n Pompeyide,
ikinci ve uçüncü nak~~~üslübuna ait freskler üzerinde tasvir olundu~u görülmektedir [2].
Bu ~amdanlartn üzerlerinde tune kandiller vard~. Birinci ~amdamn yan~nda, yere dü~mü~~olarak, zarif bir ~ekilde üslüpla~t~ r~lm~~~yaprak ~eklinde bir kulp ve ya~~hazinesinin üzerinde bir
kapak ihtiva eden, (res. 36 a) ikincisinin yan~nda ise, yukar~~do~ru
k~vr~lm~~~ve bir yunus bal~~~~ba~iyle nihayetlenen bir kulpla tezyin
edilmi~~di~er bir kandil bulunmu~tur (res. 36 b). Bulunduklar~~ esnada, bu kandillerin ag~zlar~ nda, tamamiyle yanmam~~~olan fitilleri
dahi mevcuttu [3].
Lâhdin garp taraf~nda, birinci ~amdan~n yan~ nda, bir el feneri
bulunmu~tur (yükseklik: 0,24, kutru : 0,13). Bu fener, ya~danl~ k ve
fitil muhafazas~n~~muhtevi yuvarlak bir tepsi, bu tepsiye iki ~akull
kol ile raptedilmi~~bir çember ve bu çemberin üzerine oturan n~s~f
kubbe ~eklinde delikli kapak, bu k~sm~~ta~~m~ya mahsus zincirler
ve biribirini amuden kateden iki ta~~ ma kolundan ibarettir (res. 37).
En karakteristik nümuneleri Pompeyi ve Herkulaneum'da bulunmu~~olan ve S. Löschke taraf~ndan [4] esasl~~ bir surette tetkik
edilmi~~olan bu fenerlerde iç ya~~~kullan~ld~~~. fenerin etraf~n~n
camla de~il, fakat rutubet ve hararete kar~~~iyi mukavemet eden
ve ince levhalar halinde kesilen s~~~ r boynuzlar~~ ile kaplanm~~~
Oldu~u tesbit edilmi~ tir. Vize fenerine pek benziyen, fakat daha
iyi muhafaza edilmi~~olan bir fenere Boskorearde bulunmu~~ve
Umumi olarak bak~n~ z : Daremberg-Saglio, Diet. d. Antiqu. I, 2, sah. 834.
E Pernice, Gefaesse und Geraete aus Bronze (Die Hellenistische Kunst in Pompeji
IV), 1925, sah. 47 V. s.
E. Pernice, ismi geçen eser, sah. 55 v. s.
Birinci kandile mü~ abih bir kandil Istanbul müzesindedir. Ayni sekilde
bir kandil ise Kahire müzesinde bulunmaktad~ r: C. C. Edgar, Greek Bronzes,
1904, sah. 38, No. 27781, levha XI. — Kulplar~~yukar~~ kalk~k olan ve bir hayvan
ba~iyle nihayetlenen kandiller mebzuldürler : Daremberg-Saglio, Diet. d. Antiqu.
BI, 2, sa. 1327-28, res. 4591, 4596. - A. Mau, Pompeji in Leben und Kunst, sah.
367, res. 198. - Collection Greau, Bronzes antiques 75,348. - Bulletin de l'Institut
Archologique Bulgare V, 1928-29, sah. 35, res. 40 (M. s. 1 inci asra ait Elehça
tümülüsü).
S. Loeschke, Antike Laternen und Lichthaeuschen. Bonner Jahrbücher
118 (1909), sal~. 370 V. s.
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bilâhare Berline nakledilmi~~olan tunç definesinde rastlamak kabil
olmu~tur (res. 38) [1]. Bulgaristanda, Karaa~aç tepesinde, M. s.
1 inci asra ait bir mezarda, buna mümasil bir fener meydanaç~kar~lm~~t~r [2].
Tunç vazolar meyan~nda iki büyük vazoyu zikredebiliriz
(yükseklik: 0,34) (res. 39). Takriben 8 litre su alan ve prof ili elasilki bir münhan~~ ~eklinde olan bu vazolar kuvvetli ve süslü kulplar~~havidirler. Kulpun alt k~sm~nda, ba~~nda bir «stefane» ta~~yan
bir kad~n büstü bulunmakta, küpün yuvarlak a~z~na int~bak eden
üst k~sm~~ise iki tarafa mütenaz~r bir ~ekilde uzanan ku~~ba~lariyle
nihayete ermektedir. Biribirinin üzerine vazedilmi~~ince uzun
yaprak dilimleriyle tezyin edilmi~~olan kulpun mütebaki k~s~mlar~mn üzerinde, yukar~~ do~ru kalkm~~~palmet ~eklinde bir yaprak
göze çarpmaktad~r. Buras~, suyun yahud di~er bir mayiin kolayca.
dökülebilmesi için, ba~parma~a bir istinad noktas~~te~kil etmektedir. Bu kabil vazolar Napoli müzesinde yahud yukarda zikretti~imiz Boskoreal tunç eserleri meyan~nda mevcuddurlar [3] .
Gövdesi yayvan ve bas~k, a~z~~üç dilimli olan ve elastiki bir
münhani vücude getiren bir kulp ihtiva eden küçük bir ibrik
dahi zikre lay~kt~ r (yükseklik: 0,13), (res. 40). Kulpun üst k~sm~nda
ba~parma~a istinat te~kil etmek üzere yap~lm~~~bir ç~k~nt~y~~ haiz
olan bu ibrik ihtimal a~~r bir mayi, mesela zeytinya~~~vazosu
olarak kullan~l~yordu. Mümasil parçalar Pompeyi ve Boskoreal'de
bulunmu~lard~r [4].
A~z~~yonca yapra~~~~eklinde üç dilimli olan ve süslü bir kulp.
ihtiva eden ayakl~~bir ~arap ibri~i (oinochoe) i~ili~inin güzelli~i ve ~eklinin zarafeti ile temayüz etmektedir (yükseklik: 0,16),
(res. 41). Kulpun alt k~sm~nda bir kad~n maskesi (ihtimal bir Menad)
bulunmakta, üst k~sm~nda ise, gayet spiritüel bir ~ekilde, ~araba
pek haris olan kel ba~l~~bir Silen vazonun a~z~n~~kucaklam~~~bu.
E. Pernice, Bronzen aus Boscoreale. Archaeologischer Anzeiger 1900.
sah. 193, res. 22-23.
Bulletin de l'Institut arch&ilogique Bulgare V, 1928-29, sah. 24 v. s.,
res. 25.
Napoli, Museo Nazionale : Museo Borbonico XH, levha 58, 3-4. - Schreiber,
Alexandrinische Toreutik, sah. 334-35, res. 82, 86. - Boskoreal : Archaeologischer
Anzeiger 1900, sah. 189-190, res. 17.
Pompeyi : Avellino, Mem. d. R. Accad. Ercolanese di Archaeologia IV,
1853, sah. 99 v. s., levha 9. H. Willers, Neue Untersuchungen, sah. 70 v. s. res.
41, - Boskoreal : Archaeologischer Anzeiger 1900, sah. 187, res. 13.
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lunmaktad~r. Mümasil vazolar Bulgaristanda M. s. 1 inci asra ait
Alikaria ve Elehça tümülüslerinde meydana ç~kar~lm~~t~r [1].
Bas~k ve yayvan gövdeli, kal~n boyunlu ve iki kulplu tezyinats~z bir vazo (yükseklik: 0,17) (res. 42) ayni seriye dahil olmaktad~r.
Uzun ve musanna sapl~~tava ~eklinde yayvan iki kap «patera»
ad~n~~ta~~makta ve ~talyada, yahut Roman~n tesiri alt~nda kalm~~~
memleketlerde mebzulen bulunmaktad~r. Bunlardan Vizede iki tane bulunmu~tur. Birincisinin sap~n~n bir ucunda bir Satir ba~~, yayvan k~s~m ile iltisak peyda eden di~er ucunda ise Diyonizos mezhebinde bir rol oymyan bir keçi ba~~~vard~r (sap~~ile birlikte
uzunlu~u: 0,29; yayvan k~sm~n kutru: 0,15) (res. 43) [2]. ~kincisinin
sap~~ise uzun burunlu bir köpek ba~iyle nihayete ermektedir (sap~~
ile birlikte uzunlu~u: 0,29; yayvan k~sm~n kutru: 0,17) (res. 44). Bu
kaplar~n itinal~~bir surette yap~lm~~~ve saplar~mn tezyin edilmi~~
olmas~~bunlarda, yaln~z yemek pi~irilmedi~ini, fakat pi~irilmis yeme~in sofraya getirildi~ini muhtemel k~lmaktad~r.
Res. 45 de görülen yayvan bir kap yahud lenger (kutru: 0,28;
yüksekli~i: 0,11) iki kulp ihtiva etmekte ve bu kulplar~n kaseye
intibak eden uçlar~~ y~lan ba~lariyle nihayete ermektedirler. Bu
kabil lengerler Lüleburgazda, Bulgaristan tümülüslerinde, yahud
Boskoreal tunç definesinde bulunmu~lard~r 131. — Yuvarlak kapakl~~ve iki demir kulplu bir tencere dahi burada zikre ~ayand~r
(kutru: 0,33; yüksekli~i: 0,10) (res. 46).
Cam eserler meyan~nda uzun mahrutl gövdeli, uzun boyunlu
ve tek kulplu üç sürahiyi zikredebiliriz (yükseklikleri: 0,28) (res.
47). Oldukça ~effaf mavimt~rak camdan yap~lm~~~olan bu sürahilerin gövdeleri üzerinde ince ufki beyaz çizgiler göze çarpmakWelkow, Bulletin de 'Institut arehe:ol. Bulgare V, 1928-29, sah. 27, res.
26-28. Elehça: ayni yerde, sah. 36, res. 45.
Her ne kadar bu kabil tavaya benzer kaplar muhtelif yerlerde ve bilhassa Bulgaristan tümülüslerinde mebzulen bulunmu~~iselerde ekserisinin sap~~
bir koç ba~ile nihayetlenen bu kaplan burada birer birer zikretmekten sarf~nazar
ediyoruz. Lüleburgaz - Umurea B hüyü~ünde bulunmu~~olan iki patera'y~~mukayese ediniz: A. Müfid Mansel, Trakyan~n Kültür ve Tarihi, levha XVII, res. 25)
Vize patera's~nda buldu~umuz kulp tezyinat~~oldukca nadirdir. Alikaria hüyü~ünde
bulunmu~~olan bir patera'y~~mukayese ediniz: Bulletin de l'Institut Archeol. Bulgarev, 1928/9, sah. 29,res. 30-31,
Lüleburgaz lengeri henüz ne~redilmemi~tir. Bulgaristanda Karaa~aç tepe: Bulletin de 'Institut Arch. Bulgare V, 1928/9, sah. 22, res. 18-19. Boskoreal:
Archaeologischer Anzeiger 1900, sah. 190, res. 18.
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tad~r. Bunlardan maada odan~n ~imali garbi kö~esine do~ru toplu,
fakat maalesef büyük bir k~sm~~tavandan dü~en s~valar taraf~ndan
k~r~lm~~~bir halde, ince ve ~effaf sar~~camdan mamül bir hayli tabak, kadeh ve kapa rastlanm~~, bunlardan bir k~sm~n~n bilabare
terkibine imkan has~l olmu~tur. Bu sayede dört esas ~ekil tesbit
etmek kabil olmu~tur: Yass~~ve yan cidarlar~~ pek alçak ve hemen
hemen ~akull olan tabaklar (res. 48, a); daha küçük ve yukar~ya
do~ru geni~liyen mail cidarl~~ kaplar (res. 48, b); ayakl~~ve oldukça derin kaseler (res. 49, a); a~~zlar~na do~ru darla~ an derin kadehler (res. 49, b). O devirde hiç ~üphesiz tunç ve hatta gümü~~
eserler kadar k~ymetli olan bu cam asar~n aç~ kta bulunmayub
tahta bir çekmeçe içinde h~fzolunduklar~~anla~~l~yor. Bunlar~n yan~nda buldu~umuz demir çiviler, kabartma ~eklinde s~~~r ba~larile
müzeyyen tunç kilid mahfazas~ , kilid kolu, sürgü ve anahtar bakiyeleri bu hususu teyid etmektedirler. Bu camlardan maada odan~n muhtelif yerlerinde mavimt~rak, yahud sar~, daha adi bir camdan mamül, mahruti gövdeli ve uzun boyunlu vazolar bulunmu~tur.
Toprak eserler meyan~nda geni~~gövdeli, kal~n ve bas~k 41711
ve tek kulplu k~rm~z~mt~rak kahve rengi üç destiyi zikredebiliriz (yükseklikleri: 0,49; 0,41; 0,46) (res. 50 a-b, 51 d). Lahdin yan~ nda, garb taraf~nda, bulunmu~~olan iki kulplu ve uzun gövdeli
bir ~arap küpü calibi dikkattir (yüksekli~i: 0,87) (res. 52). Bu küpün gövdesinin sivri bir ~ekilde nihayete ermesi bunun k~smen
topra~a gömülmek için yap~lm~~~oldu~unu göstermektedir. Yukar~da tarif etti~imiz gümü~~ma~rapan~n bu küple alakadar oldu~u anla~~l~yor. Bu büyük küplerden maada mahruti gövdeli ve uzun
boyunlu iki aded küçük vazo dahi bulunmu~tur.
A büyü~ünü"' takriben 50 m cenubu garbisinde, alçak ve yayvan bir tepe vard~~(kutru: 30 m.; yüksekli~i: 4 m.). Taraf~m~zdan
B harfile gösterilen ve A büyü~ü ile birlikte 13 A~ustosta kaz~lmaga ba~lan~lan bu hüyü~ün orta k~sm~nda, ~ark - garp istikametinde, 10 m geni~li~inde bir tran~e açt~k (res. 53). On dört günlük
bir ameliyeden sonra, 27 A~ustosta, tepenin ortas~nda ve bugünkü
tarla zemininden 0,50 m. a~a~~da, yan yana iki mezar bulduk (1 inci
mezar~n geni~li~i: 0,55 m.; uzunlu~u: 2,05 m. Ikinci mezar~n geni~li~i:
0,60 m.; uzunlu~u: 1,65 m.).Bu mezarlar ~öyle yap~ lm~~lard~: ~lk evvela
zemin düzlenmi~, bu zemin üzerine ölülerin külü ve muhtelif e~ya
vazolunmu~~ve bunlar~n üzerleri bal~k s~rt~~ ~eklinde biri biriyle
birle~tirilmi~~kal~ n ve kenarl~~ tu~lalarla örtülmü~tü. Topra~~n
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tazyikiyle tu~lalar k~r~lm~~~ve çökmü~~oldu~undan bu iki mezar
res. 55 de görülen ~ekli alm~~t~. Tu~lalar kald~r~ld~ ktan sonra
büyük mezar~n içinde ~u eserleri bulmak kabil olmu~tur:
~ark ucunda bir çelenge aid olduklar~~anla~~lan 58 adet me~e
yapra~~n~~ taklid eden, kenarlar~~ t~rt~ll~~ alt~n yaprak ve bunlar~n aras~nda mahruti gövdeli ve uzun a~~zl~~ bir ~i~e ve iki
kulplu bir kap. Mezar~n orta k~sm~n da etraf~~ alt~nla çevrilmi~~k~rm~z~~ bir ta~~ve bunun alt~nda a~a~~ya do~ru sarkan iki
ince koldan müte~ekkil basit bir küpe (res. 56, a), alt~n bir zincire
geçirilmi~~yar~m ay ~eklinde bir ask~y~~havi bir gerdanl~k (zincirin uzunlu~u: 0,38 ; yar~m ay~n kutru : 0,03) bulunmu~tur. Ask~~
orta k~sm~nda rozet ~eklinde mavi bir cami ihtiva etmekte ve buuun iki taraf~ nda ve uçlar~nda palamutlarla, orta k~sm~nda ise alt~n tellerle «filigran» tekni~inde yap~lm~~~çiçek ve yapraklarla tezyin edilmi~~bulunmaktad~ r (res. 56, b) [1]. Orta k~s~mlar~nda bugün
mevcud olm~yan ta~lar~n mahfazas~~ olarak yap~lm~~~beyzi bir
k~s~m ihtiva eden ve üzerleri kabartma nokta yahut hatlarla tezyin edilmi~~geni~~bir ~eritten ibaret olan iki adet alt~ n bilezik (iyi
muhafaza edilmi~~olan~n kutru : 0,055. ~eridin
: 0,02 ) ( res.
56, c - d) dahi calibi dikkattir. Ayni yerde bulunmu~~olan iki
adet yüzükten birincisinin beyaz cam sath~~üzerinde arkas~nda ok
mahfazas~~bulunan ve k~sa kollu bir himation giymi~~olan ilâhe
Artemis tasvir olunmu~tur (res. 23, c ve 56,e).— Mezar~n garp ucunda
bulunmu~~olan tunç eserler ise A mezar~~eserlerine benzemektedirler. Rutubetin tesiriyle pek fazla bozulmu~~olan bu eserler
meyan~nda iki kulplu bir lenger ve bu lengerin içinde, uzun
a~~zl~kl~~ bir tunç kevgir, bir tunç kandil, muhtelif toprak ve
cam uzun a~~zl~~vazolar, lengerin yan~nda yayvan tava ~eklinde
bir kap yahut a~z~~üç dilimli musanna kulplu bir «oinohoe»
[1] Bu kabil yar~ m ay ~eklinde ask~lar zinciri!, yahud zincirsiz olarak,
Romanlar devrinde revaçtad~rlar. Bak~n~z : F. H. Marshall, Brit. Mus. Catalogue
of the Jewellery, 1911, levha 57, No. 2719, 68, No. 2920, 2932-2934. Vize ask~s~ n~n
üzerindeki tezyinata mü~abih tezyinat M. s. 1 inci asra aid bir kolyeyi meydana
getiren alt~n üstüvaneler üzerinde bulunmu~tur: Marshall, ismi geçen eser)
No. 2697, levha 57. Marshall buna benzeyen bir parçan~n Pompeyide bulunmu~~
oldu~unu kaydetmektedir : Trollope, Illustrations of Ancient Art (1854), levha
25, res. 5). Bu kabil yar~m ay seklinde ask~lar (wrivaxot, lunulae) muska olarak
kad~nlar ve çocuklar taraf~ndan kullan~l~rd~~(Marshall. ismi geçen eser sah.
XLVI). Ayn~~ mezarda, buldu~umuz alt~n yüzü~ün ta~~~üzerinde bir ay ilahesi
olan Artemis=Bendis'e tesadüf etmemiz, bu gerdanl~~~n bu line ile alâkadar
oldu~unu muhtemel k~lmaktad~r.
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zikre ~ayand~rlar ( res. 54 ). Mezar~n garp ucunda bulunmu~~olan
mahruti gövdeli ve uzun boyunlu bir cam vazo dahi calibi dikkattir. ~kinci mezar~n içinde ölünün külünden maada pi~mi~~
topraktan mamill bir tak~m heykelcik bakiyelerine rastlanm~~~ve
bunlardan ikisini terkip etmek kabil olmu~tur. Üzerlerinde boya
bakiyeleri ihtiva eden bu heykelcikler ( yükseklik : 0,18 ) (res. 57)
d~~~ sat~hlar~~grifonlarla tezyin edilmi~~ k~rm~ z~~ bir kaide üzerinde oturmakta ve ellerinin birinde meyvaya benziyen (nar?) bir
cisim, di~erinde ise rozet ~eklinde bir kâse tutmakta ve bunlar~~
çalpare gibi biribirine vurmaktad~rlar. Çocuklar ~i~man ve bas~ k
vücut ve ba~lariyle temayüz etmekte, ç~plak olup boyunlar~nda
yaln~z bir kolye ta~~maktad~rlar. Bu çifte mezar~n ~imalinde dikine
vazedilmi~~bir tunç ~amdan bulunmu~tur. Natamam bir ~ekilde
meydana ç~kar~lan bu ~amdan yivli gövdesinin üzerinde kompozit
bir sütun ba~l~~~~ve bunun üzerinde, d~~~sat~hlar~~musanna «kalatos»
~eklinde bir k~s~m ihtiva etmektedir. Bulgaristanda, Elehça tümülüsünde mümasil bir parçada oldu~u gibi [1] ba~l~k ile «kalatos»
aras~nda kandil taba~~na mü~abih bir kurs bulunmu~~olmas~~ muhtemeldir.
Bu eserler büyük mezar~n bir kad~na ve küçük mezar~n,
toprak heykelciklerin ima etti~i veçhile, bir çocu~a ait oldu~unu
göstermektedirler. Di~er taraftan B hüyü~ünün A hüyü~ünün yan~nda olu~u ve ayni devire ait bulunu~u bu iki hüyü~ün sahipleri
aras~nda bir karabet mevcud oldu~unu muhtemel k~lmaktad~r. B
hüyü~ünün A hüyü~ünün sahibi k~ral yahud prensin kar~s~~ve çocu~una ait oldu~unu söylersek, zannederim, hakikatten pek fazla
uzakla~mam~~~oluruz.
B hüyü~ünün takriben 80 m cenubunda taraf~m~zdan C harf ile
gösterilmi~~olan üçüncü bir hilyük kaz~lm~~~( kutru : 50 m.; yüksekli~i: 2,5 m.) ve hüyü~ün cenubu ~arki k~sm~nda ve 2,5 m derinlikte
geni~~bir ate~~mahalline rastlanm~~~ve küller aras~nda, bir hüsnü
tesadüf eseri olarak, üzerinde tüyleri meveud k~r bir at~n deri parçalar~~bulunmu~tur. Bu ke~if bu tepenin bir ata (hiç ~üphesiz A hüyü~ünün sahibi prense aid bir ata) aid oldu~unu göstermektedir[2].
Bu hüyükler grupunun haricinde, bunlar~n takriben 500 m. sarkk~nda taraf~m~zdan D harfiyle gösterilen bir hüyükte (kutru: 35 m., yük[~ l Bulletin de l'Institut arch. Bulgare V, 1928-29, res. 48/49, sah. 32 ve 38
[21 Traklar~n atlara büyük ehemmiyet verdikleri malnradur (A. Müfid
Mansel, Trakyan~n Kültür ve Tarihi, sal~. 11 -12 ). 1939 senesinde, F hüyü~ünde
dahi bir at iskeletine rastlanm~~~oldu~unu yukar~da (sah. 93) söylemi~tik.
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sekli~i : 7 m.) üç hafta kadar çal~~m~~~ve tepenin hemen hemen dörtte
üçünü kald~rm~~~oldu~umuz halde hiç bir mezara rastl~yamad~k. Bu
tepenin bo~~oldu~unu kabul etmemiz Mz~mgeliyor [1].
Yukar~da gözden geçirmi~~oldu~umuz eserlerin heyeti umumiyesine
bir nazar atfedecek olursak alt~n ziynet e~yas~mn ve gümü~~kadeh ve
di~er asar~n Romen olduklar~n~~ve lüks e~ya olarak Trakyaya ihraç
edilmi~, yahud Romal~lar taraf~nden, bunlar~n himayesi alt~nda bulunan ~arld Trakya k~~rallar~na yahud prenslerine, hediye olarak,
gönderilmi~~oldu~unu kabnl edebiliriz [2]. Bilhassa gümü~~eserlerin
Hildesheim, Boskoreal defineleri eserleri ve Pompeyi'de bulunmu~~olan
asar ile pek yak~ndan akraba olu~u bu hususu vaz~h bir surette göstermektedir [3]. Fakat alt~n ve ~ümü~~eserlerden maada tunç eserleri dahi
Italyaya izaf e etmek mecburiyetindeyiz. Burada tunç sanayiinin Kampanyan~n merkezi Kapua ~ehrinde temerküz etti~i anla~~l~yor [4]. Esasen
Vizede bulunmu~~olan tunç eserlere mü~abih, hattâ bunlar~n hemen
hemen ayni eserlere bir taraftan M~s~r ve Suriye, di~er taraftan Bulgaristan, Almanya ve Fransa gibi memleketlerde rastlanm~~~olunmas~,
bunlar~n bir tek merkezde yap~lup muhtelif memleketlere ihraç edildiklerini teyid edecek mahiyettedir. Cam eserleri ve bilhassa ~effaf sar~~
Alpullu, Hasköy ve Vize D hüriikletinde dahi hiç bir mezar emaresine
rastliyamad~k. Bulgaristanda bu kabil bo~~hüyüklere s~k s~k tesadüf olunmaktad~r
(B. Filow, Die Grabhügelnekropole beiDuvanlij in Südbulgarien, 1934, s. 156-17).
K~ymetli alt~n ve gümü~~asann imalat merkezlerinin en mühimlerinden
birinin Roma oldu~u anla~~l~yor (Marshall, ismi geçen eser, sah. XLIV).
Gümü~~vazolarm men~e' meselesi arkeolojide bir hayli münaka~ay~~mucip olmu~tur. Imparatorlu~un ilk devirlerinde Roma sanat~~üzerinde kuvvetli bir Iskenderiye tesiri mevcud oldu~u gayri kabili inkard~r. Netekim bu zamana aid baz~~gümü~~ve tunç vazolar ~ekil, tezyinat ve teknik bak~m~ndan iskenderiye ile alakadard~rlar. Bu iskenderiye tesirleri üzerinde bilhassa Th. Schreiber durmu~~ve kulplar~~ ku~ba~larile nihayete eren gümü~~ve tunç vazolan
Iskenderiye mal~~olarak kabul etmi~tir (Th. Schreiber, Alexandrinische Toreutik.
Abhandlungen d. Saechs. Gesellschaft der Wissench. philos.- hist. Classe XIV).
Drexel ise (Alexandrinische Gefaesse der Kaiserzeit. Bonner Jahrbücher 118,
1909, sah. 182 v. s.) maske ve hayvan frizlerini havi vazolar~~yine Iskenderiye
sanat muhitine izafe eylemi~tir. Fakat bu hususta iskenderiyeden manda Anad~~lunun dahi bir rol oynam~~~oldu~u anla~~l~yor (H. de Villefosse, Mon. Piot V, sah.
261-262). Bu muhtelif tesirler alt~nda kalan ve o zaman~n mühim sanayi merkezlerinden birini te~kil eden Romada dahi bu kabil vazolann imal edilmi~~oldu~unu kabul etmek zarureti vard~r.
Cato (De Agricultura, 135), Sueton (Caes. 81), Horas (Sat. 1, 6, 16) ve
bilhassa Plinius (Nat. Hist. 34,95) e istinad eden H.Willers Kapua'nm imparatorluk devrinde tunç sanayiinin merkezi oldu~unu tebarüz ettirmi~tir (Willers,
Die römischen Bronzeeimer von Hemmoor, 1901, sah. 203 v.)
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camdan mamül asari dahi Romen mamulât~~olarak kabul edebiliriz.
~u halde mahalli asar olarak yaln~z toprak vazolar kal~yor demektir.
Fakat baz~~eserler i~çilik bak~m~ndan Romen olmakla beraber
mahiyet bak~m~ndan Roma telâkkilerinden uzakla~maktad~rlar. Bu
meyanda Part - Sarmat ananesine dahil bulunan yüzlükü mi~-feri, yahut pullu z~rhl~~elbiseyi zikredebiliriz. Mezar odas~n~n dahili tezyinat~~
ve lâhdin freskleri dahi, Roma tesirleri göstermekle beraber, cenubi
Rusya mezar dekorasyonlar~~grupuna dahil olmaktad~rlar.
Bu mezar~n Vizede hüküm süren ~arki Trakya k~rallar~ndan yahut
prenslerinden birisine ait olmas~~lâz~mgeldi~ine yukarda i~aret etmi~tik. Mezar~n zenginli~ini ba~ka türlü tefsire imkân yoktur. Mi~f er
üzerinde buldu~umuz me~e çelengi, harp ganaimi ta~~yan zafer ilâheleri mezkür k~ral yahud prensin harbe i~tirak etmi~~ve muvaffakiyetler
elde etmi~~oldu~una i~aret etmektedirler. Me~e çelengi (corona civica),
malüm oldu~u veçhile, askeri bir ni~an mertebesinde olup Romah bir
vatanda~~n hayat~n~~ kurtaran bir Romal~ya, birtak~m imtiyazlarla birlikte, verilirdi. Binaenaleyh bu mi~fer ya Roma için harbetmi~~bir k~ral
yahut bir prense Romal~lar taraf~ndan hediye olarak, di~er k~ymetli asari
ile birlikte, gönderilmi~, yahut, kendi milletinin ananelerini unutmaks~z~n, Roman~n tesiri alt~nda kalm~~~olan bir hükümdar, kendisi için
Romada bu kabil bir mi~ler imal ettirm i~tir.
Bu ke~fiyattan Traklar~n ve bilhassa Vize m~ntakas~nda oturan
Ast'lar~n kültür seviyesi, dini nazariyeleri ve ölüleri defnetme âdetleri
hakk~nda umumi neticeler ç~karmaks~z~ n [1] cesetlerin kâffesininin
yak~lm~~~oldu~unu ve mezarlar~n ~ark garp istikametlerine müteveccih
bulundu~unu söyliyebiliriz. Enteresan olan nokta tekmil bu mezarlarda,
ölüler yak~lm~~~olmakla beraber, ceset mefhumunun canl~~bir surette baki
kalm~~~olmas~d~r. Çünkü gerek A hüyü~ündeki ta~~lâhid gerek B hüyü~ündeki tu~lalarla örtülü mezar normal bir insan cesedini ihtiva
edebilecek büyüklüktedirler.
Burada tesadüf etti~imiz ilâhlar meyan~nda Diyonizos mühim
bir mevki almaktad~r [2]. Üzerinde diyonizyak semboller ihtiva
eden gümü~~kadeh ve di~er eserlerde (bilhassa tunç asar) buldu~umuz
Satir, Silen, keçi ve y~lan ba~lar~, ~arap kadehi ve küplerinin mebzuliyeti bu hususu vaz~h bir surette göstermektedir. ~lâhe Atena'ya ise, mü[11 Bunu ancak bu havalide 35-40 kadar türnülüs kazd~ ktan sonra yapabiliriz.
[2] Trak ilâh~~ olarak, Diyonizos için: Pauly-Wissowa, Realenzyklopaedie VI
A 1, sah. 488 v. s. IG. Kazarow).

Trakya Hafriyati

113

sellah bir ~ekilde lâhdin içindeki yüzük üzerinde rastl~ yoruz [1]. B kad~n
mezar~nda bulunmu~~olan yüzük ta~~ n~n üzerinde ilâhe Artemis'in tasvir
edilmi~~olmas~~galibi dikkattir, malüm oldu~u veçhile bu ilâhe Trakyada
mahalli bir ilâhe olan Bendis ile hemeins addedilirdi [2]. Ayni zamanda
bir ay ilâhesi olan Bendis ile kolyenin ask~s~nda buldu~umuz yar~ m
ay~ n alâkadar olmas~~pek m~~htemeldir [51].
Son olarak bu mezarlar~ n tarihine dair birkaç söz söyliyelim.
A mezar~nda bulunmu~~olan gümü~~ve tunç asari tetkik ederken bunlar~ n Hildesheim yahud Boskoreal defineleriyle arzettikleri karabete
müteaddit defalar i~aret ettik. Elyevm Berlin müzesinde bulunan bu
gümü~~definesinin büyük bir k~sm~, üzerlerindeki tezyinat bak~m~ndan
Romada Farnezina evinin tezyinat~~ile beraber gitmekte, binaenaleyh
imparator Avgustus zamamna ait bulunmaktad~r [52]. Boskoreal'de
bulunmu~~olan gümü~~definesi [53] ve tunç definesi [54] bu hayalinin

bu lineAtena'n~ n Trakyada pek büyük bir itibare mazhar olmad~~~n~~
göstermektedir.
Baluniz:
Pauly-Wissowa,Realenzyklopae
~~~~
ye aid eserlerin azl
die VI A I, sah. 526 (G. Kazarow).
Pauly-Wissowa, Realenzyklopaedie III, sah. 269. Suppl. Bd. I, sah. 247.
VI A 1, sah. 505 v.s.
[51] Yukar~ da not 41 e bak~n~~.
[521 Elyevm Berlin müzesinde hilzolunan bu mühim defineye dair, yukar~da
müteaddit defalar zikrettigimiz Winter ve Pernice'in eserinden maada su eserlelere dahi miiracaat olunabilir: E. Hübner, Zum Hildesheimer Silberfund. Archaeologische Zeitung 26, 1868. sah. 110 - 111. — F. Lenormant, Le trsor d'Hildesheim.
Gazette des Beaux-arts 2 , 1869, sah. 408 - 425. - R. Schöne, Zum Hildesheimer
Fund. Hermes 3, 1869, sah. 4(19-479 — F.W. Unger. Der Silberfund von Hildesheim. Zeitschrift f. bild. Kunst 4, 1869, sah. 65 - 71. — E. Hübner, Zum Hildesheimer Silberfund. Archaeologische Zeitung 28, 1870/71, sah 89 - 90. — F. Winter,
Zum Hildesheimer Silberschatz. Archaeologischer Anzeiger 1897, sah. 115-131. —
J. Lessing, Der Hildesheimer Silberfund. Archaeologischer Anzeiger 1898, sah.
32-39. — E. Winter - E. Pernice, Zum Hildesheimer Silberschatz II. Archaeologischer Anzeiger 1899, sah 121 -130.
Müteaddid defalar zikrettigimiz Mon. Piot V den maada bu delineye dair
su eserlere dahi bak~n~ z: A. H. de Villefosse, Le tr~ sor d'argenterie de BoscoReale. Gazette d. Beaux -arts 14, 1895, sah. 89-104. — Ayn~~ müellif, Le tror
d'argenterie de Bosco - Reale. Comptes- rendus de l'Aca&mie des inscriptions et
belles lettres 4. S. 23,1895, sah. 257 -279, 472 -482, 575 -587. — E. BonnaM, A propos du tr&or de Boscoreale. Gaz. d. Beaux - arts 15, 1896, sah. 112 - 120. — F.
Winter, Der Silberschatz von Boscoreale. Archaeologischer Anzeiger 1896, sah.
74 - 87. — A. Andr, Le tror de Boscoreale. Revue ArcUologique 4. S. II, 1903,
II sah. 342 - 343. — A. H. de Villefosse, L'argenterie et les bijoux d'or du trsor
de Boscoreale. Paris, 1903. Bu mühim define elyevm Pariste, Louvre müzesindedir.
Yukar~ da zikrettigimiz E.Pervice'in «Bronzen aus Boscoreale» (Archaeologischer Anzeiger 1900, sah. 177-198) adl~~ makalesinden maada Berlin müzesi
tunç eserler kataloglarma dahi bak~labilir.
Bclleten C. IV F. 8
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Vesüv'ün indifa~~ neticesi harap oldu~u M. s. 79 senesinden evvelki bir
devre ait bulunmaktad~rlar. Di~er taraftan Vize asari Bulgaristanda
M. s. 1 idci asra ait tümülüslerde bulunmu~~olan asar ile beraber gitmektedirler [55]. $u halde bu eserleri ve dolay~siyla A ve B mezarla=
M. s. 1 inci ve hattâ bu asr~ n ilk n~sf~na, ve A mezar~n~n bir
Trak k~ral~na ait oldu~unu kabul etti~imizde, M. s. 44 senesinden
önceki bir devire ait oldu~unu söyliyebiliriz. Vize mezar ke~fiyat~,
yanl~ z zenginlik ve tenevvü bak~ m~ndan de~il, fakat muhtelif kültürlerle arzetti~i rab~talardan dolay~, zanmm~za göre antik kültür,
sanat ve dinler tarihinde mühim bir rol oynam~ya namzettir. ~leride
yap~lacak ara~t~rmalarda bu ke~fiyatm ortaya att~~~~birtak~m meselelerin halli mümkün olaca~~ na kani bulunmaktay~z.

1551 Bilhassa Cambaztepe, Alikaria ve Elehça tümülüsleri.

