TÜRK T AR ~

H KURUMU

BELLETEN
Cilt: VIII

Nisan 1944

Say~ : 30

VIZE'DE BULUNAN MASKELI MI~FER
PROF. DR. ARIF MCIF~D MANSEL
Türk Tarih Kurumu üyesi

1.
Türk Tarih Kurumu ad~ na 1938 senesi A~ustos ay~ nda
Trakya'da, Vize kasabas~ n~ n önünde bulunan geni~~ve münbit ovada yükselen y~ kma tepelerde (tümülüs) yapt~~~m~z ara~t~ rmalarda °, taraf~ m~ zdan A harfiyle gösterilen konik ~ekilde bir
tepenin ortas~ nda (tepenin yüksekli~i: 9 m.; kutru: 55 m) dik dörtgen ~eklinde ve üzeri bir be~ik kemerle örtülü ta~~bir mezar
odas~~ bulma~a ve bu odan~ n içinde bir ta~~lâhde tesadüf etme~e
muvaffak olduk. Gerek bu lâhdin, gerek mezar odas~ n~ n içinde
buldu~umuz M. s. I inci asr~ n ilk yar~s~ na ait pek zengin ve çe~itli
eserleri Belleten'de anlatm~~~oldu~umuzdan burada lâhdin
alt~n çelenk ve yüzükler, gümü~~kadehler, cam ve toprak bir tak~ m
eserlerden ba~ka üzeri madeni pullarla örtülü bir z~ rhl~~ elbise,
Memleketimizde «höyük>> olarak gösterilen, konik ~ekilde y~ gma tepelere Trakya'da s~ k s~ k raslamak kabildir. Bunlar zengin Traklar için yap~ lm~~~
mezar abidelerinden ba~ka bir ~ey de~illerdir. Bunlara dair mukayese ediniz :
A. M ii fid M anse 1, Traky:~ 'n~ n Kültör ve Tarihi (Edirne ve Yöresi Eski
Eserleri Sevenler Kurumu Yay~ nlar~ ndan. Say~~ : 5), 1938, sah. 15 v.d.
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uzun bir k~ l~ç ve iki m~ zrak ucu ile birlikte bulunmu~~olan mi~feri daha yak~ ndan tetkik edecek ve gerek bu mi~fer, gerek
buna benzer eserlerin esas mahiyetini tesbite çal~~aca ~~z
Levha XXX7 ve XXXVI de, cepheden ve profilden gösterilmi~~
olan bu mi~fer tunçtan "au repousse„ tekni~inde yap~ lm~~t~ r. D~~~
safin, mil.er bulundu~u esnada bilhassa maske k~sm~ nda mevcut olan
(kr~. res. 3-4), hâlen ise saç k~sm ~ n~ n baz~~ yerlerinde görülen bakiyelerden istidial olunabilece~ine göre, ince bir gümü~~tabakasiyle
kaplanm~~t~~ 2. Yüksekli~i 27 cm. yi bulan bu mi~fer biri birine
tamamiyle uyan iki k~s~ mdan müte~ekkildir ba~a intibak eden
k~s~m, ki biz buna "ba~l~ k„ ad~ n~~ verece~iz; çehreyi örten k~s~m, ki
biz bunu "yüzlük„ yahut "maske„ tesmiye eyliyece~iz. Migfer
normal bir erkek ba~~ n~~ örtebilecek kadar büyüktür ve ~ekli bir
erkek ba~~ na tamamile uymaktad~ r. Ba~l~ k ve maske al~ n~ n üst
k~sm~nda bulunan bir mente~e ile biri birine raptedilmi~tir 3. YüzIiigün arka taraf~ nda, kulaklar~ n alt k~sm~nda, birer halka bulundugu ve bu halkalar~ n mukabili olarak ba~l~~~n arka k~sm~ nda,
enseli~in kenarlar~nda birer delik mevcut oldu~u göze çarpmaktad~ r. Maske, mente~e sayesinde, yukar~~ kald~ r~lmak suretile mi~fer
ba~a geçirildikten sonra maske a~a~~ya indirilir, bir ucu enselik
deli~ine raptedilmi~~olan bir ~erid halkaya ba~lan~ r ve bu suretle
maskenin çehre üzerinde sabit bir ~ekilde kalmas~~ temin olunurdu.
Oval bir çehre ~eklinde i~lenmi~~olan maske, sakals~z ve b~ y~ ks~ z genç
bir erke~in portre hatlar~ n~~ muhtevi bulunmaktad~ r. Gözler, göz kapaklar~ n~ n kenar~~ ve göz bebe~ine tekabül eden ince bir halka müstesna olmak üzere, tamamile oyulmu~, burun delikleri ayn~~ ~ekilde
oyulmu~, dudaklar~ n aras~ nda ise ince bir yar~ k ~eklinde bir aç~ kl~k b~ rak~lm~~t~ r. Bütün bu hususlar bu mi~ferin yaln~ z sembolik
bir sanat eseri olarak yap~ lm~~~olmayup sahibi taraf~ ndan bilfiil
kullan~lm~~~oldu~unu göstermektedirler.
Mi~fer zengin ve çe~itli kabartma süsler ihtiva etmektedir.
Ba~l~~~n ön k~sm~ nda, ortas~ na do~ru yükselen, alt kenar~~
•

Belleten XIII, 1940, sah. 89 v. d. - Bu kaz~ lar~ n neticeleri ecnebT mecmualarda da taraf ~ mdan ne~redil~ni~tir: Archüologischer Anzeiger 1941, sah. 152 v.d.
Bulletin de l'Institut Archeologique Bulgare XIII, 1939, sah. 154 v. d.
2 Bu tabaka sonralar~ , mi~ fer kimya laboratuvar~ nda temizlendi~ i esnafla,
maalesef kaybolmu~tur.
3 Levha XXXV de görülen mente~e kolu moderndir.
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ba~l~~~n kenar~ na ilâve edilmi~~ince bir madeni ~erit, üst kenar~~
ise sonlar~~ k~vr~m ~eklinde bükülmii~~bir ip ~eklinde bir silme
ile tahdit edilmi~~bir al~ nl~k bulunmakta ve bu al~ nl~~~n üzerinde
Odysseus'in arkada~lar~ n~~ yutmakla me~kul Skylla tasvir edilmi~~
bulunmaktad~r. Skylla üst k~sm~~ insan, alt~~ taraf~~ ise üç akant
yapra~~ndan iki tarafa mütenaz~ r olarak f~~k~ ran bal~ k kuyruklar~~
ve köpeklerden müte~ekkil korkunç bir ejder ~eklinde gösterilmi~tir. Skylla sa~~elinde, parçalam~~~oldu~u geminin dümenini tutmakta ve ba~~n~ n üzerine do~ru kald~rm~~~oldu~u bu dümenle avlad~~~~insanlar~ n kafalar~n~~ ezmek istemektedir. Alt k~sm~ ndaki
köpeklerden her biri ise, dalgalar üzerinde yüzen Odysseus'in
bedbaht arkada~lar~ndan birer tanesini yakalam~~lard~ r. Deniz
dalgal~~ bir surette gösterilmi~, al~ nl~~~n kö~elerine ise yunus bal~klar~~ oturtulmu~tur. Ba~~ n mütebaki k~s~mlar~nda saçlar itinal~~
bir surette i~lenmi~~olup uçlar~~ k~vr~ k küçük bukleler husule getirmekte ve bu bukleler, arka tarafta bulunan muayyen bir noktadan sa~~ve sola do~ru ahenkli hatlar ~eklinde uzanmaktad~ rlar.
Al~nl~~~n üzerinde, do~rudan do~ruya saçlar~ n üzerine oturtulmu~~me~e yapraklar~~ ve palamutlardan müte~ekkil bir çelenk göze çarpmaktad~r. Me~e yapraklar~~ üçer üçer birle~tirilmi~, aralar~~
ise palamutlarla doldurulmu~tur. Aln~ n üzerine tesadüf eden orta
k~s~mdd ise, içinde renkli bir ta~~bulundu~u anla~~lan bir çiçek vard~r. Arka tarafta, uçlar~~ simetrik bir tarzda iki tarafa do~ru yay~lan bir kordelâ görülüyor.
Enseli~'in üzeri ortada bulunan üç dilimli ve kal~n bir akant
yapra~~ ndan f~~k~ ran ve iki tarafa do~ru ahenkli münhaniler ve
k~vr~mlar vücude getirmek suretile uzanan akant dallar~~ ve bunlar~ n aras~na vazedilmi~~çiçeklerle süslenmi~tir.
Maske üzerinde, kabartma süsler ihtiva eden ve yanaklar~~ örten parçalar zikredilme~e de~er: kenarlar~~ bükülmü~~
bir ip silmesiyle tahdit edilmi~~olan bu parçalarda bir küre
üzerinde duran, sol omuzunda iki oval kalkan, bir z~ rhl~~ elbise
ve bir mi~ferden müte~ekkil bir " tropaion „ ta~~yan ve yukar~~
do~ru kald~ rm~~~oldu~u sa~~eliyle bu tropaion'u destekliyen birer
zafer ilâhesi ( Victoria) tasvir olunmu~tur. Çenenin alt k~sm~nda
bu iki yanakl~~~n biri birine ince mahkük hatlarla gösterilmi~~bir
kordelâ ile raptedilmi~~oldu~unu dahi burada zikretmemiz lâz~ md~ r.
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~imdi yukar~da sayd~~~m~z çe~itli motifleri birer birer tetkik
edelim ve bu motiflerin sanat tarihinde ald~ klar~~ yeri ve mi~fer
için ifade ettikleri manay ~~ tesbite çal~~al~m.
Al~ nl~ k üzerinde buldu~umuz Skylla tasviri Yunan ve Roma
sanat~nda mahdut bir surette kullan~lm~~~olan motifler serisine
girmektedir. O. Was e r taraf~ ndan toplanm~~~olan Skylla tasvirleri
aras~ nda 1 Pompeyi civar~ nda Boskoreal villâs~ nda bulunmu~~ve
sonralar~~ British Museum'a götürülmü~~olan bir tunç taba~~n orta
k~sm~ ndaki Skylla motifi 2, kompozisyonunda baz~~ de~i~iklikler
ihtiva etmesine ra~men, Vize motifine en fazla yakla~maktad~ r 3.
Mi~fer süsü olarak bu motife Skylla efsanesiyle ilgili gösterilen
Sicilya ~ehirleri sikkeleri üzerinde raslanmaktad~ r : Fakat bu sikkeler M. ö. IV üncü as~ rdan daha muahhar de~illerdir K~ r~mda
meydana ç~ kar~lm~~~olan bir demir mi~ferin gümü~~kapl~~ yanakl~ klar~~ üzerinde de Skylla tasvir edilmi~tir 5. Vize mi~ferinin ait
oldu~u ilk Roma imparatorlu~u zaman~ nda ise, zann~m~za göre,
mi~ferler üzerinde bu motif mevcut de~ildir. Skylla efsanesinin
Trakya'ya dahi nüfuz etmi~~oldu~una Karadeniz sahilinde Skylla
ile ilgili gösterilen bir kayal~ k 6 i~aret etmektedir. Acaba bir Trak
k~ ral~~ yahut prensine aid oldu~u anla~~lan Vize mi~ferinin üzerinde buldu~umuz bu ejder tasviri ile Trakya'ya nüfuz etmi~~oldu~u anla~~lan Skylla aras~ nda bir münasebet var m~d~ r ? Skylla
motifinden sarf~ nazar, orta k~sm~ na do~ru yükselen diademlerle
mücehhez maskeli mi~ferler de vard~ r. Netekim ~ ngiltere'de Townley kolleksiyonu nda bulunan M. s. I inci asra ait bir mi~ferin
diademi üzerinde y~lanlar yahut üst k~sm~~ insan, alt k~sm~~ ise y~1 O. Wase r, Skyila ~~ nd Charybdis in der Literatur und Kunst der Griechen und Römer. Diss. Zürich, 1894. - O. Waser 'Skylla. Roscher's Lexikon
der griech. u. röm. Mythologie III, sah. 1035 v.d.
2 O. Wase r, Lexik. sah. 1044, res. :1 1. - H. B. Walter s, Catalogue of
the Bronzes in the Brit. Museum, sah. 162, levha 25.
3 Ayn~~ motifi havi dizer bir tak~ m eserler Waser taraf ~ ndan Lexik. 10441045 de zikredilmi~tir.
4 O. Waser taraf ~ ndan Lexik. sah. 1038-39 da toplanm~~~olan bibliyografyaya bak~ n~ z.
5 S. Reinac h, Antiquites du Bosphore Cimmerien, levha XXVIII, 1.
6 Tabula Peutingeriana Sp. 1977, segm. VII, c. 1 (D esjardin s). O.
Wase r, Diss. sah. 15. Paul y-W issow a, Realencyclopaedie der klass. Altertumswissenschaft III, A, 1, sah. 653 ve XVII, 2, sah. 1976-78.
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Mi~ferler üzerinde bu
lan ~eklinde mahlüklar tasvir olunmu~tur
kabil ejder tasvirlerinin mevcudiyeti kolayca anla~~l~r: bunlar felaketi önleyen bir çe~it " apotropaion „ vazifesi görüyorlard~.
Mi~f erin ba~l~ k k~sm~nda buldu~umuz me~e yapraklar~~ ve
palamutlardan müte~ekkil çelenk Romal~larda " corona civica „
ad~n~~ ta~~r ve bir Romal~n~n can~n~~ kurtarm~~~olan her hangi bir
Romal~~ vatanda~a bir ni~an olarak verilirdi. Bu çelenge hak
kazananlar bir tak~m imtiyazlara da nail olurlard~~2. Vize çelengine benzeyen bir çelenge Filibe civar~nda Cambaztepe tümülüsünde bulunmu~~olan bir maskeli mi~fer üzerinde raslamak kabil olmu~tur 3. Ayn~~ ~ekilde i~lenmi~~çelenkler, ayn~~ tarzda ba~lanm~~~kordelâlarla birlikte, ilk imparatorluk devrine ait müteaddid sikkeler 4
yahut imparator büstleri üzerinde mevcutturlar 5.
Enselik üzerindeki asma filizi ~eklinde iki tarafa do~ru k~vr~larak uzanan ve çiçeklerle süslenmi~~olan bitki motifini en çok
ilk Roma Imparatorlu~u eserleri, mesela "Ara Pacis„ yahut Arretium vazo ve mermer kabartmalar~ nda 6, veyahut Almanya'da
Hannover civar~nda Hildesheim'de bulunmu~~olan me~hur gümü~~
definesine ait tabakalar~n kenarlar~nda bulmak kabil oluyor 7.
Yanakl~klan tezyin eden "tropaion ta~~yan Viktoria„ motifinin
bir az üzerinde durulmas~~ laz~md~ r. Malüm oldu~u gibi "tropaion„
ilk zamanlarda Yunanl~larda, dü~mandan i~tinam edilen silahlar~n
harb meydan~ nda bir a~aca rapt~~suretiyle meydana getirilen bir
zafer abidesi idi. Bilâhare a~ac~ n az yahut çok i~lenmi~~kaz~klar
taraf~ndan istihlâf edildi~i ve bu suretle tropaion'un ta~~nabilir bir
O. B ennd or f, Antike Geschichtshelme und Sepulkralmasken, sah. 18
v. d., levha IV-V.
2 Dar e mb e rg-Sagli o, Dictionnaire des Antiquites grecques et romaines I, 2, sah. 1535-36.
3 B. Filo v, Annuaire Biblioth. Plovdiv 1923, sah. 140 v. d., res. 1-3.
4 Meselâ Dar e m ber g-S agli o, Diet. I. , 2 sah. 1536, res. 2009.
Viscont i, leonograhpie romaine, levha 18, 22, 29.
6 Ara Pacis: G. R odenwa Id t, Die Antike XIII, sah. 27, res. 13. Arretium eserleri H. D r agend o r f f, Die arretinischen Vasen und ihr Verhiltnis
zur augustâischen Kunst, sah. 90, 108, levha V, 1.
7 E. P e rnic e - F. Win t e r, Der Hildesheimer Silberfund, sah. 57 v.d. ,
levha 29.
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~ekle sokuldu~u görülmektedir Muharip bir kavim olan Romal~larda dahi bu kabil zafer âbideleri mühim bir rol oynam~~~ve
bunlar taraf~ ndan " tropaeum „ tesmiye olunmu~lard~ r. Zafer ilahesi
Nike yahut Viktoria'n~n zafer neticesinde elde edilen ganimetlerle
ilgili gösterilmesi ise kendili~inden anla~~l~r. -Küre üzerinde duran
Viktoria motifi Tarent ~ehrinde duran Hellenistik bir Nike heykelinin imparator Avgustus taraf~ndan M. ö. 29 senesinde Roma'ya getirilmesi ve "Curia Julia„da rekzedilmesi üzerine Roma
sanat~ nda taammüm eylemi~ti. Kral Pirrhos'un alt~n staterleri üzerinde sol omuzunda tropaion ta~~yan, sa~~elinde ise bir çelenk
tutan bu Tarent Nike'sinin tasvirlerini bulmak kabildir 2. Vize
mi~ferinin yanakl~ klar~~ üzerinde gördü~ümüz küre üzerinde duran, sol omuzunda ta~~d~~~~tropaion'u sa~~eliyle destekliyen Nike
motifine Roma sanat~nda, ekserisi M. s. I inci asra ait bir tak~m
eserlerde (mesela vazolar, kandiller, duvar freskleri, tunç eserler, lahitler) tesadüf ediyoruz 3. Gerek Viktoria, gerek ilahenin elbisesinde
buldu~umuz ~iddetli hareket hiç ~üphesiz hellenistik devire ait
bir gelene~in devam~d~ r. Ayn~~ hareket ve canl~l~k' bu kabil tasvirleri havi Avgustus sikkeleri üzerinde dahi mü~ahede ediyoruz 4. M. S. I inci asra ait bir tak~m tunç heykelcikler
k~smen vücuda intibak eden, k~smen ise yan ve arka tarafta
rüzgarda dalgalanan elbiseleri ve umumi üslüblar~~ bak~m~ndan
Vize mi~feri kabartmalariyle dikkate de~er benzerlikler göstermektedirler 5.
Mahiyetlerini yukar~da izaha çal~~t~~~ m~z me~e çelengi ve tropaion ta~~yan Viktoria tasvirleri Vize mi~ferinin sahibinin harblere i~tirak etmi~~ve muvaffakiyetler kazanm~~~oldu~unu, ayni zamanda Roma telâkkilerine yabanc~~olmad~~~n~~ tebarûz ettirmektedirler. Binaenaleyh bu mi~fer ya uzun müddet Roma'n~n himayesinden
1 K. Wölk e, Bonner Jahrbücher 120, 1911, sah. 129 v. d. Dar e mbe r g-Sagli o, Diet. V, sah. 517 yi dahi mukayese ediniz.
2 Wöl k e, ismi geçen makale, sah. 169-170. Pirrhos'un sikkesi: Catal. of
the Coins in the Brit. Museum. Thessaly, levha XX, 7-9
3 Wölk e, ismi geçen makale, sah. 167-168.
4 Wölk e, ismi geçen makale, levha X, Nr. 2. Dar em be r g-S ag I i o,
Diet. V, res. 7466.
5 Kassel'deki heykel. Da r e m berg-Sagli o, Diet. V, res. 7467. Konstantin'deki heykel: Revue Archeologique 1890, 1, levha 14.
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istifade etmi~~olan ve Vize'de oturan ~ark! Trakya krallar~ndan
yahut prenslerinden birine, Romal~lar taraf~ ndan, lâhitte bulmu~~
oldu~umuz di~er k~ymetli gümü~~ve tunç eserlerle birlikte, hediye
olarak gönderilmi~, yahut kendini bir Romal~~ hisseden bir Trak
kral~~ yahut prensi için böyle bir mi~fer, husus! sipari~~üzerine,
Romada imal olunmu~tur.
Bu mi~fer ilk defa olarak O. B e nnd or f taraf ~ ndan "Gesichtshelme und Sepulkralmasken „ (Denkschriften der Wiener Akademie, phil.-hist. Classe XXVIII, 1878) adl~~ mühim bir eserde toplu
bir halde tetkik edilmi~~olan eserler aras~ na dahil olmaktad~ r.
Benndorf bu eserinde, hepsi Avrupa k~tas~nda bulunmu~~olan yirmi adet maskeli mi~fer toplama& muvaffak olmu~tur. Biri gümü~,
on ikisi tunç ve yedisi demir olan bu mi~ferlerden Almanya'da 7,
~ talya'da 4, Fransa'da 2, Hollanda'da 2, ~ngiltere'de 1, Bulgaristan'da 1 ve di~er Tuna ülkelerinde iki adet bulunmu~tur. Bu kabil mi~ferlerin büyük bir k~sm~~ genç erkeklere aittir. Fakat bunlar~n nerede ve ne ~ekilde bulunmu~~olduklar~ na dair alelekser
pek az ve noksan maliimat~m~z vard~ r. Mamafih bu mi~ferlerden
bir kaçm~ n içinde kafa kemikleri bulunmu~~olmas~~ göz önünde
bulundurulacak olursa 1 bunlar~ n mezarlar içinde ölülerin ba~lar~na
geçirilmi~~olduklar~~ meydana ç~kar. Bu mi~f erlerin yap~l~~~tarz~,
göz, burun ve a~z~ n delikler ihtiva etmesi, yüzlü~ün kenarlar~n~n,
boynu zedelememek için, d~~ar~~ do~ru k~vr~lm~~~olmas~~ bunlar~n
yaln~z lüks e~ya, yahut mezar e~yas~~ olarak yap~lm~~~olmay~ p sahipleri taraf~ ndan hayatlar~ nda bilfiil kullan~ lm~~~olduklar~ n~~ gösterecek mahiyettedir. Benndorf'un tetkik etti~i maskeli mi~ferler
aras~ nda Württemberg'te Bettenberge'de M. s. I inci asra ait bir
mezarda bulunmu~~olan bir mi~fer 2 (res. 5-6), üslüp bak~m~ ndan,
en çok Vize mi~ferine yakla~maktad~r. Tunçtan olan bu mi~ferin
üzerinin, aynen Vize mi~ferinde oldu~u gibi, ince bir gümü~~tabakas~~ ile kaplanm~~~olmas~~ da zikre de~er.
Benndorf'un bu de~erli tetkikinden 65 senelik bir müddet
geçmi~~olmakla beraber maskeli mi~fer malzemesi pek fazla artmam~~~ve bu konuya dair etrafl~~ hiç bir ara~t~rma yap~ lmam~~t~r.
Benndorf'un eserinin ne~ rinden sonra bulunan maskeli mi~ferler

2

Benndor f, ismi geçen eser, sah. 51 v. d.
B enndor f, ismi geçen eser, sah. 22 v. d., levha V11-VIII ve XV, 2.
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aras~ nda Ingiltere'de Newstad'da yahut Filibe civar~ nda Cambaztepe tümülüsünde bulunan mi~ferler gösterilebilir
Anadolu'da daha henüz böyle bir mi~fere raslanmam~~t~ r.
Berg-ama kral~~ Evmenes Il nin (M. ö. 197-159) Bergama'da Athena
Polias mabedi avlusu etraf~ nda yapt~rd~~~~galerilerin üst kat korkuluk levhalar' üzerinde kabartma olarak tasvir ettirdi~i silahlar
aras~ nda sakall~~ bir maskeyi havi bir mi~fer bulunmaktad~ r 2. Bu
kabartman~ n orijinali, hiç ~üphesiz di~er silahlar gibi, k~ ral~ n Galatlar, Makedonyal~ lar ve Suriyelilere kar~~~yapt~~~~harblerde i~tinam etmi~~oldu~u silahlar aras~ nda bulunuyordu. Bergama kabartmalar~ n~~ tetkik etmi~~olan H. Dr oy s e n Yunanl~larda böyle bir
mi~ferin kullan~ ld~~~ na dair bir kay~t bulunmad~~~n~~ yaz~ yor ve bu
mi~feri P. Carisius'un Avgustus devrine ait denarlar~~ üzerindeki
Lusitanya mi~ferieriyle kar~~ la~t~ rlyor 3. ~u halde bu kabil mi~ferlerin ancak Galatlar vas~ tasiyle Anadoluya girmi~~oldu~unu
kabul edebiliriz.
Son zamanlarda Suriyede de maskeli bir mi~fer bulundu~unu
Istanbul Frans~ z Arkeoloji Enstitüsü sab~ k müdürü M. Seyric bana bildirmi~~ve buna dair baz~~ foto~raflarda vermi~ti. Fakat bu
hiç ~ üphesiz pek enteresan parça hakk~ nda fazla malûmat edinme~e imkan bulamad~ m.
Benndorf ismi geçen eserinde, ilk önce bu kabil mi~ferlerin
harb silah~~ olarak Romanlar taraf~ ndan kullan~l~ p kullan~lmad~~~ n~~
ara~t~ rmakta, bu husus için bu mi~ferlerden bahseden antik müellifleri gözden geçirmekte 4 ve neticede bunlar~ n Romal~~ askerler
taraf~ ndan kullan~lm~~~ oldu~unu iddia eden faraziyeleri reddetmektedir. Yüze tamamiyle intibak eder bir ~ekilde bir parçadan yap~ lm~~~olan ve insan surat~ n~~ bir maske gibi taklit
ingilterede Newstad mikferi: F. Ha v er f iel d, Archöologischer Anzeiger
1909, sah. 233-24, res. 2. Curl y, Journal of Roman Studies 5, 1915,
Hah. 81. Filibe, Carnbaztepe migferi : yukar ~ da not 12 ye bak~ n~ z• -Revue archeologiq~~ e 1903, I, sah. 233 ve Archaeolog iai Ertesitö N. F. 28, 1908 de ne~ redilmi~~olan eserlerin maskeli mi~fer mi, yoksa a~a~~ da bahsedece~imiz mezar
maskesi mi oldu~unu tahkik edernedik.
2 Altertümer von Pergamon. II. Das Heiligtum der Athena Polias Nikephoros (Berlin 1885), sah, 95, 103-104, levha XLIII.
3 Ad~~ geçen eser, sah. 103-104.
4 Benndor f, ismi geçen eser, sah. 53 v. d.
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eden ve göz delikleri dahi ihtiva eden mi~ferleri tarif eden
Heliodor ( Aethiop. IX, 15 ), yahut "humanorum vultuum simulacra„ dan bahseden Ammianus Marçellinus ( XXV, 1, 12 )
bu kabil koruyucu silahlar~~ Romal~lar taraf~ndan "cataphracti„,
yahut "cataphractarii„ ad~n~~ ta~~yan a~~r silahl~~ Part-Sarmat süvarisi taraf~ndan kullan~lm~~~oldu~u muhtemel k~lmaktad~ rlar. Fakat bu metinleri daha yak~ndan tetkik ettikte burada bahsi geçen
mi~ferlerin behemehal "maskeli mi~fer„ olmas~~ laz~mgelmedi~ini
görürüz. Mesela Yunanistanda büyük bir revaç bulmu~~olan "Korint mi~f er„ lerinde de yüzlük ile ba~l~k bir parçadan yap~lm~~t~ r;
bunlar~ n dahi ön taraf~, muharibin yüzüne intibak etmekte ve
göz deliklerini muhtevi bulunmaktad~r; fakat bunlar maskeli mi~fer olmaktan çok uzakt~rlar. Bu hususta kati bir neticeye varabilmek için Part-Sarmat kültür sahas~nda bu kabil bir kaç mi~ferin bulunmu~~olmas~~ laz~md~r. Mamafih bugüne kadar bu sahada
yüzlüklü mi~ferlere, tasvirler üzerinde dahi, tesadüf eylemek kabil
olmam~~t~r.
Maskeli mi~ferler harb için pek elveri~li de~illerdir. Bunlar~n
ekserisinin üzerinin alt~ n yahut gümü~le kaplanm~~~olmas~~ bu mi~ferlerin harb silahlar~~ serisinden ziyade nadiren, baz~~ istisnai hallerde kullan~ lan lüks silahlar serisine dahil olduklar~n~~ göstermektedir. Kulaklarda delik bulunmamas~~ bu mi~feri ta~~yan muharibin
i~itme hassas~n~~haleldar edece~i gibi burun deliklerinin küçüklü~ü ~iddetli hareketlerde muharibin lüzumu kadar nefes alamamas~n~~ intaç edecektir. Alelekser ince bir madenden yap~lm~~~olan
ve tam olarak yüze ve kafaya intibak eden bu mi~ferlerin ~iddetli k~l~ç darbelerine mukavemet edemiyecekleri ve ba~~~zedeliyecekleri de a~ikard~ r. Binaenaleyh bu kabil mi~ferler ancak s ak in v azi y e tl er de giyilmek için yap~lm~~lardg. Benndorf bu
mi~ferlerin resmi geçit, yahud dini törenlerde kullan~lmak için
yap~lm~~~oldu~unu kabul etmekte ve antik müelliflerin itinal~~ ve
dakik bir tarzda i~lenmi~~ve beheri bir sanat eseri olan tören
silahlar~n~~harb silahlar~ndan daima ay~rd etmi~~olduklar~na i~aret
etmektedir 1.
Fakat bu yüzliiklû mi~ferlerin kâffesinin törenlerde kullan~lm~~~
oldu~unu kabul ile iktifa edemeyiz. Netekim yukarda (sah. 172)
1

Be nndor f, ismi geçen eser, sah. 63.
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gözden geçirmi~~oldu~umuz Bergama kabartmas~~ üzerindeki mi~f erin di~er harb silahlar~~ ile birlikte gösterilmi~~olmas~~ bunun
harbte bilfiil kullan~ld~~~ na i~aret etmekte, fakat orijinalinin ne ~ekilde oldu~unu bilmedi~imiz bu hellenistik tasvir Romal~ lar devrine
ait mi~ferlerin de harb silah~~ olarak kullan~ lm~~~oldu~unu isbat etmekten uzak bulunmaktad ~ r. Beandorf un toplam~~~oldu~u malzeme aras~nda bir tanesi Viyana'da, di~eri ise Angers'de bulunmu~~
olan kad~ n maskeli iki mi~fer calibi dikkattir. Bunlar~ n her ikisinde de göz ve a~~ z delikleri yoktur. Binaenaleyh bu mi~ferler ancak mezar mi~ feri olarak kullan~ lm~~lardir. ~u halde bu mi~ferlerden baz~lar~n~ n cenaze törenlerinde, mesela ölünün te~hirinde,
yahut alay ile mezara naklinde ve yahut definden sonra cesedin yüzünü örtmek için kullan~lm~~~oldu~u anla~~l~yor. Yüzlüklerin
haiz oldu~u portre karakteri bu mi~ferlerden bir k~sm~ n~n, ve bilhassa bu serinin sonuncusu olan Vize mi~ferinin tören ve mezar
silah~~ oldu~una i~aret etmektedir.

Insan ba~~ na tamamile uyan maskeli mi~ferlerin yan~ nda di~er
bir tbide serisi daha vard~ r ki bu seri ölülerin yüzlerini örten ve
bunlar~ n portrelerini harice aksettiren madeni yahut toprak maskeler taraf~ ndan temsil olunmaktad~ r. Benndorf yukar~da mezkür
eserinde bu kabil maskeleri de toplam~~~ bunlar~ n mahiyetini ve
yüzlüklü mi~ferlerle olan münasebetlerini tesbite çal~~ m~~t~ r
Benndorf'dan sonra bu sahada bir hayli buluntular yap~ lm~~~
olmakla beraber bu pek enteresan meseleye dair esasl~~ bir tetkik
Ben ndor f, ismi geçen eser, Nr. 2-6, 7, 8, 9-10, 18, 22, 24, 25, 26,
29-33 (madeni maskeler), 34-38 (toprak maskeler).
2 Sah. 65 v. d. Bu maskelere ve yudar~ da bahsettigimiz migferlere dair
eski bibliyografya için: B e nnd or fun ismi geçen eseri sah. 53 not 2. Benndorf'dan sonra yaz~ lm~~~olan ~u eserlere dahi bak~ n~ z Hii bn er Antike Totenmasken. Rheinische Jahrbücher 46, 1879, sah. 26 v.d. M. H ö rne s, Natur-und
Urgeschichte des Menschen Il (1909) sah. 425 v. d. G. Wilk e, Religion der
Indogermanen (1923). sah. 55 v. d. G. W ilk e «Totenmaske». E b e r t s Reallexikon der Vorgeschichte XIII, sah. 413 v. d. Bu maske meselesine 'M~ s~ r ve
Ege tarihi Notlar~ ' (Istanbul Edebiyat Fakültesi Yay~ nlar~~ Say~~ : 70. 1938), sah.
206 v. d. ve 'Ege tarihinde Akalar meselesi» (~kinci Türk Tarih Kongresi. 1937)
adl~~ eserlerimde temas ettim.
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ortaya konulmam~~t~r. ~ lk önce mümkün mertebe kronolojik bir
tarzda bu ölü maskelerini gözden geçirelim:
M~s~ rda, bilhassa Eski imparatorlu~un sonundan itibaren mumy alar~ n yüzleri üzerine alç~ dan mamül maskeler vazetmek âdeti
cari idi °. Bazan ise mumyalar~ n yüzlerinin k~ smen, yahut tamamen alt~ n varaklarla kapland~~~~ve bunlar~ n çehrenin ~eklini
ald~~~~görülmektedir 2.
Mezopotamyada muahhar devirlere ait topraktan mamül bir
tak~ m maskeler elde edilmi~tir 3. Ninua'da bir alt~n maske bulunmu~~ise de bu maskenin Asuri olmad ~~~, çünkü bulunmu~~oldu~u
mezar~ n içinde Roma imparatoru Maximunus'a ait bir sikkeye
raslanm~~~oldu~u anla~~l~ yor. Di~er bir maske ise Chesnay ekspedisyon heyeti taraf ~ ndan F~ rat kenar~ nda bir mezarda bulunmu~tur 4. Bu kabil münferit maskelerin Mezopotamya kiiltlerinde
ve yahud tedfin usullerinde oynam~~~olduklar~~ rolü ve bunlar~n
eski bir gelene~in devam~~olup olmad~~~ n~~bilmiyoruz. Çivi yaz~l~~
vesikalardan bu kabil maskelerin mahiyeti hakk~ nda daha henüz
hiç bir ~ey ö~renme~e imkân yoktur.
Filistinde Bethsean'da bulunmu~~olan ve 1200 senesine ait
olduklar~~anla~~ lan mezar küplerinin boyunlar~~ üzerinde ölü maskeleri bulmak mümkündür. Binaenaleyh burada ölünün külünü
ihtiva eden küp ile ölü maskesinin birle~tirilmi~~oldu~una ~ahit
oluyoruz 5. Bunlar sonralar~~ Fenikede, yahut Fenike tesiri alt~nda
kalan ülkelerde büyük revaç bulmu~~olan "antropoid„ lühitlerin
prototiplerini te~ kil etmektedirler. Striye ve Filistinde, antropoid
lâhitler üzerindeki portrelerden bilâhare hellenistik-romen devirde,
madeni maskelerin ne~'et etmi~~oldu~u anla~~l~ yor. Benndorf Fenike
sahilinde, Arados adas~~ kar~~s~ nda küçük bir çocu~a ait alt~ n bir
maske bulunmu~~oldu~unu beyan ediyor °. Karo ise Courtin kol°Er man-Rank e, Aegypten unci aegyptisches Leben (1923), sah. 499
ve not 2. H. S chaef e r, Kunstwerke aus El-Amarna I, levha 12 v. d.
2 Ben ndor f, ismi geçen eser, sah. 66.
3 Meselâ R. K oldew e y. Das wiedererstehende Babylon, 3. tabi, sah.27/.
4 Mukayese ediniz : A. H. La yar d, Ninive and Babylon, sah. 452.
Reallexikon der Vorgeschichte VIII, sah. 330-31 (E. Unge r).
P. Thomsen).
5 Reallexikon der Vorgeschichte II, sah. 4-5, levha I a-b (
Be
n
ndor
f,
ismi
geçen
eser,
sah.
67.
H.
S
ch
Iiema
n n, Mykenai,
6
sah. 437 yi dahi mukayese ediniz.
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leksiyonuna dahil ikinci bir maskeden bahsetmektedir Bir Fenike
kolonisi olan Kartaca civar~ ndaki mezarlarda ölülerin yüzlerini
örten, üzerleri nak ~~l~~ bir hayli alç~~ maske bulmak kabil olmu~tur
Alt~ n maskelerin en me~hurlar~~ H. Schliemann taraf ~ ndan
Miken ~ atosu suru içinde, Aka prenslerine ait "kuyu mezarlar~ „nda bulunmu~~alt~~ alt~ n maskedir. M. ö. XVI. asra ait
olan ve pek zengin ve mütenevvi eserler ihtiva eden bu mezarlarda cesedlerin bez ve sarg~lara sar~l~~ oldu~u, alt~ n maske, al~ nl~ k, taç ve di~er süs e~yas~ n~ n bu bezlerin üzerine dikilmi~~ve
bilhassa alt~ n maskelerin ölülerin yüzleri üzerine vazedilmi~~oldu~unu tesbit etmek kabil olmu~tur 2. Münhas~ ran erkeklere ait ve
büyük bir k~sm~~ sakals~ z olan bu maskeler ait olduklar~~ ölünün
a~a~~~yukar~~ portresini ve hatta ethnik bir tak~ m hususiyetlerini
tebarüz ettirmektedirler 4. Miken kuyu mezarlar~ na dair mühim
bir eser ne~ retmi~~olan G. Karo bu alt ~ n maskelerin Ege sanat ~ nda münferit kald ~ klar~ n~~ beyan etmekte ve bunlara analoji olarak
Giritte Mokhlos'ta bulunmu~~olan iki gözü havi bir alt~ n ~eridi",
yahut Böotyadan ç~ km~~~oldu~u iddia edilen ve tarihi katiyetle
bilinemiyen küçük bir alt ~ n maskeyiC zikretmektedir.
Hemen bin senelik bir fas~ ladan sonra bu kabil maskelere yine
Avrupa'da rasl~ yoruz. S~ rbistan'da anti gölü kenar~ nda Trebeni~te
mevkiinde bulunmu~~olan arkay~ k mezarlar bir tak~ m zengin eserler ve bu arada ölülerin yüzlerine vazedilmi~~alt~ n maskeler ihtiva
etmektedirler.
Ayn~~ devirde ve hattâ bu devirden daha önce maske gelene~inin Italya'da Etrüsklerde bulundu~unu görüyoruz. Etruryada,
Collection de M. L. Courtin, Vente 1896, No. 173, levha VII, I.
Reallexikon der Vorgeschichte XIII, sah. 414.
3 G. K a r o, Die Schachtgrkiber von Mykenai ( 1930-1932 ), sah. 30, 37
v. d., 62, 75 v. d., 121 v. d., No. 253 ( levha 47 ), 254 ( 49 ), 259 ( levha 4950 ), 623 ( levha 51 ), 624 ( levha 52 ), 146 ( levha 53 ).
4 Antropolog E. Fischer taraf ~
ndan Karo'nun ismi geçen eserinde
( sah. 320 v. d. ) yap~ lm~~~mufassal bir etüdü mukayese ediniz.
5 S e age r, Excavations at Mochlos, sah. 28 res. 9.
6 A. Evan s, The Shaft Graves, sah. 8 v. d. , res.
4.
7 B. Filo v, Die archaische Nekropole von Trebenischte am Ochridasee
( 1927 ), sah. 4, 13, levha 1, 1-2. Su eserlere dahi bak ~ n ~ z : N. Vuli ç, Österreichische Jahreshefte 27, 1931, sah. 2. — Archiiologischer Anzeiger 1933,
sah. 462.
2
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Bethsean portreli kül küpleriyle büyük bir benzerlik gösteren insan ba~~~yahut insan büstü ~eklinde kül küpleri bulunmu~tur 4.
Daha mütekâmil bir safhay~~ ise kapaklar~ n~n üzerinde ölünün
portresini ihtiva eden toprak kül mahfazalar~~ ve yahut ta~~ve
toprak lâhitler te~kil etmektedirler 2. Fakat Etrüskler maskeler de
kullanm~~lard~r. Chiusi'de bulunmu~~olan ve üzerinde bir tak~m
esrarengiz i~aretler ihtiva eden toprak maskeler buna delildirler 3.
Etrüsk maskelerini tetkik etti~imiz esnada Romal~larda mevcut balmumu maskeler yahut portre ba~lar~ndan (imagines) k~saca
bahsetmek lâz~ md~ r. Benndorf ismi geçen eserinde bu bahse de
temas etmi~~( sah. 72 v. d. ) 4 ve bunlar~n patriç ölülerinin yedi
günlük te~hirinde (collocatio) ölünün yahut ölünün yerine te~hir
edilen bir figürün 3 yüzünü örten balmumu maskelerden ne~'et
etmi~~olduklar~n~~ iddia etmi~tir. Bu pek muhtemeldir; esasen
Benndorf'un bu faraziyesi ilim âleminde büyük bir revaç bulmu~1 Arkeolojide bu eserlere « Kanop » ad~~ verilmektedir. Bak~ n~ z : Reallexikon der Vorgeschichte II, sah. 266 v. d., levha 125-126 ( v. D u l~~n ). Bu Etrüsk kül mahfazalar~ na benzeyen suratl~~vazolara ~imali Almanya'da dahi raslanmaktad~ r; bak~ n~ z : « Gesichtsurnenkultur » ( Reallexikon der Vorgeschichte
IV, 1 sah. 295 v. d., levha 110 v. d. ).
2 Muhtelif Avrupa müzelerinde ve bilhassa ~talya'da Floransa Müzesi~~ de
bu kabil eserlere mebzulen raslamak kabildir. Bunlar~ n ~ark ile münasebettar
oldu~una dair ; L. A. Milan i, Italici ed Etrusek~ i, sah. 9. - W. Me ur e r,
Jahrbuch d. Deutschen Archâologischen Instituts 27, 1912, sah. 208 v. d. Luvr
Miizesinde bir Etriisk lâhdi üzerinde kabartma ~eklinde, hiç ~üphesiz lâhdin sahibini tasvir eden, bir erkek resmi vard~ r. Fakat bu kabartman~ n yüzü düz bir
sat~ h ~eklinde oldu~undan buraya mûteharrik bir maske vazedilmi~~olmas~~
muhtemeldir.
3 Ben n dor f, ismi geçen eser. sah. 42 v. d., levha XI.
4 Bu hususta ~u eserlere dahi müracaat olunabilir : Becker-Göl t,
Gallus I, sah. 37 v. d., III, sah. 505 v. d., - Ma rq ua r d t-Ma u, Römisches
Privatleben, sah. 241 v. d., - Dar em b er g-S ag I i o, Diet. III, 1 « Imago »
( Cour han d ). - Blümn e r, Römische Privataltertümer, sah. 493 v. d., S chlo ss e r, Gesehichte der Portraitbildnerei in Wachs ( Jahrbuch der östem Kunstsammlungen XXIX, sah. 171 ). - P a u I y -Wiss o w a, Realencyclopaedie X, 1: « Imagines maiorum i sah. 1097 v. d. ( K. S c hn eid er ).
3 Ta eitu s, Annales 111,5 de cesedin yerine ölüye benzer bir figürün
te~hiri eski bir adet olarak gösterilmektedir. P lutar c h, Sulla 38; A ppia n,
Bell. civ. 11,147; S u e ton, Caesar 84; Dio Kasa ius 56,34,1 ve Her o dian
4,42 yi dahi mukayese ediniz.

Belleten: C. VIII, F. 12
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tur. Bu " imagines „ ler, cenaze merasiminden sonra ölünün evinde, en mutena bir yer olan atrium'da, te~ hir olunurdu.
Bu orijinal maskelerden cenaze törenlerinde aktörier yahut
kira ile tutulmu~~ ~ah~slar taraf~ ndan ta~~ nan ve öliiyü ve
atalar~ n~~ mimetik bir surette tasvir eden maskeleri ay~ rd etmek
laz~md~ r °. Bu maskelerin bu ~ekilde merasim esnas~ nda ta~~ nabilmesi için bunlar~ n göz ve burun delikleri ihtiva etmesi laz~ md~.
Bunlar~ n esas balmumu maskelerin, cenaze töreni için teksir edilmi~~ve muayyen deliklerle teçhiz edilmi~~kopyalar~~ olmalar~~ melhuzdur 2. Ne zaman kullan~ lma& ba~lanm~~~oldaklar~a~~ tesbit
edemedi~imiz bu mimetik maskelerin zaman ile cins ve ~ekillerini
de~i~tirdikleri anla~~l~yor. Plinius, Naturalis Historia's~n~ n lay~ kile
anla~~ lam~ yan bir yerinde eski boyal~~ balmumu maskelerin ortadan kalkt~~~ndan, bunlar~ n yerine tunç medalyonlar ve gümü~~suratlar kaim oldu~undan bahsetmektedir 3. Acaba burada bu " argentae facies „ tabiriyle üzerleri gümü~~kapl~~ maskeli mi~ferler mi
kasdedilmi~tir ? Bu kabil mi~fer~ erin gerek ölünün ba~~na geçirilme~e, gerek aktörler taraf~ ndan törende giyilme~e elveri~li oldu~unu uautmamak laz~ md~ r. Her ne hal ise, Romadaki maske adetinin esaslar~n~ n Etrüsklerden al~ nm~~~oldu~unda ~üphe yoktur.
Bu gelene~in ise Etruryaya ~arktan gelmi~~oldu~una yukar~da
i~aret etmi~tik.
Müteak~ b devirierde ve bilhassa Roma Imparatorlu~u zaman~nda maske gelene~i Avrupa'da ~u veya bu ~ekilde ya~amakta
devam etmi~ tir. Benndorf bu muahhar maskelerle dahi me~gul olmu~~ve bunlar~ n büyük bir k~sm~ n~~ toplama~a muvaffak olmu~tur.
Gümü~, tunç, demir yahut topraktan mamûl maskeler cenup Almanya, Fransa, Lüksemburg ve ~ talya'da meydana ç~ km~~t~ r. Benadorf'dan sonra ke~ fedilen maskelerin en enteresan~~ ( Trebeni~te
maskelerinden sonra) Steiermark'ta Klein Glein prens mezarlar~ ndan birinde bulunmu~~olan Hallstatt devrine ait bir tunç maskeBu maskeler ve figürlerin Romal~ lar~ n cenaze törenlerinde oynad~ klar~~
rol hakk~ nda bilhassa Pot y b io s'ta ( VI, 53,1 ) mufassal malünnat vard ~ r.
Bunlar~ n Romal~ larda büyük bir geli~me geçirmi~~olan portre sanatiyle olan rab~ tas~ na dair: H. K o c h, Rö~nische Kunst, sah. 76 v. d.
2 Be nn do r f, mezkür yerde. Poiibyos VI, 53,6 y~~ dahi mukayese ediniz.
3 P I ini u s, N. H. 35,4: «Imaginum quidem pictura qua maxume similes
in argentae facies surdo figurarum discrimine ».
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dir. Ölünün portre hatlar~n~~ ihtiva eden bu maskenin, ölünün
içinde yak~ldl~~~tahta tabutun üzerine raptedilmi~~oldu~u anla~~l~yor °. Maske gelene~i orta ve bat~~Avrupadan ba~ka ~imal Avrupa'ya dahi nüfuz etmi~tir. Cenup Isveç'te bulunmu~~ve bir tanesi
hiç ~üphesiz Roma devrine ait olan üç tunç maske bu hususu
vaz~ h bir surette göstermektedir 2.
~imdiye kadar Ilk Ça~a ait biri, M~s~ r da dahil olmak
üzere, Ön Asya ve di~eri Avrupa olmak üzere iki büyük maskeler
grupu tesbit ettik. Bu iki grupun yan~ nda cenup Rusya'dan Altay'lara kadar uzanan geni~~sahay~~muhtevi üçüncü bir grup daha
vard~ r. Kerç civar~ nda, bir tümülüste, ta~~bir lâhit içinde bulunmu~~olan bir alt~ n yüz maskesi, ait oldu~u ölünün portre hatlar~ n~~ tebarüz ettirmekte ve baz~~ adalelerin gergin, baz~~ k~s~mlar~n~n ise çökük olmas~ ndan dolay~~ ölünün yüzünden ölümden az
bir müddet sonra al~ nan bir alç~~ kal~ ba göre yap~lm~~~oldu~u
hissini kuvvetlendirmektedir. M. s. I inci asra ait oldu~u anla~~lan bu maskeden ba~ka ayn~~ havalide, daha muahhar bir
devre ait itinas~z bir surette i~lenmi~~ikinci bir maske daha bulunmu~tur 3.
Ural da~lar~n~ n do~usundan Hazer denizinin ~imaline kadar
uzanan geni~~sahada oturan Iskit kavimlerinden Essedonlar yahut
Issedon'lar~ n ölülerinin kafalar~ n~~ alt~n varaklarla kaplad~klar~ n~~ ve
bunlar~~ bir nevi "agalma„ olarak muhafaza ettiklerini Herodot
bildirmektedir 4. Altaylar havalisinde ise, Minusinsk yöresinde
bulunmu~~olan ve M. ö. II nci as~ rdan M. s. III üncü asra kadar
devam eden mezarlarda, ölülerin yüzleri üzerinde nak~~l~~ bir tak~m alç~~ maskeler bulunmu~tur. Burada enteresan olan nokta bu
W. Sc hmid t, Die Fürstengrilber von Klein Glein in Steiermark.
Prühistorische Zeitschrift 24,1933, sah. 219 v. d.
2 O. Fr ödi n, Vorgeschichtliche Forschung in Schweden. Priihistorische
Zeitschrift 4,1912, sah. 209. - H. Mötef in d t, Bronzemasken aus Schweden.
Anthropolog. Korrespondenz-Blatt 1913, sah. 27 v. d.
3 S. R einac h, Antiquites du Bosphore Cimmerien, 2. tabi, sah. 11. v. d.,
levha I. -B e nnd or f, ismi geçen eser, sah. 7 v. d. No. 7-8, levha II, XVI, I. Kondak of - To 1st oi - Rein ac h, Antiquites de la Russia Meridionale,
sah. 69-71, res. 94.
4 Her odot IV,26. Bu âdetten bahseden di~er müverrihler ve daha fazla malümat için: Pauly-Wissowa, Realencycopaedie IX, sah. 2235 (H er r mann ).
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maskelerin ölünün yüzüne, ancak etler çürüdükten sonra vazedilmi~~ve bu suretle do~rudan do~ruya kemikle temasa gelmi~~
olmalar~d~ r
Sarkta cari pek eski bir dini gelene~in devam~~ oldu~u anla~~ lan ve maskelerin Sibirya bölgesine Part tesirleri neticesinde girmi~~oldu~unu me~ hur Fin preistoriyenlerinden Tallgren beyan etmektedir 2. Bat~ da maske âdeti tedrici surette ortadan kalkm~~ , mezarlar üzerine dikilen ve ölünün portrelerini ihtiva eden mezar ta~lar~~ve en nihayet zaman ~ m~ zda ölünün mezar~ n~ n üzerine as~lan foto~rafisi ~ekline inkilâb etmi~~olmakla beraber 3 do~uda mezar maskeleri uzun müddet ya~amakta devam
etmi~ ler ve tesirlerini zaman~m~za kadar göstermi~lerdir 4.
Orta Ça~da azizlerin kafataslar~ n~, üzerlerinde k~ ymetli ta~larla çerçevelenmi~~portreler bulunan madeni yahut tahta mahfazalar içinde saklamak âdetti 5. Daha muahhar zamanlarda Fransa k~rallar~~ öldükte, bunlar~~ k~ rali elbiseleriyle ölü yata~~nda
8-10 gün kadar te~ hir etmek merasim icab~ ndan idi. Bu uzun
müddet zarf~ nda yüz bozulabilece~inden bunlar~~ tabii ~ekilde boyanm~~~bir balmumu maske ile örtmek âdet olmu~tu. Bu maskeler sonralar~~ k~ rallar~ n lâhitleri üzerindeki heykellerin portrelerine örnek olarak kullan~l~ rd~. Paris civar~ nda Saint Denis kilisesinde h~ fzolunan bu maskeler Büyük ihtilâ1 esnas~nda kaybolmu~lard~ r. Ayn~~ adet bugün dahi baz~~ k~ ral ve prens ailelerinde
mevcuttur 6.
Zaman~ m~zda do~u Asya, Melanesya, ~imal bat~~ ve cenup
Amerika ve Afrika'n~ n birçok yerlerinde ölülerin yüzünü boyamak, madeni süsler ile kaplamak, balmumu yahut alç~~ ile örtmek suretiyle çehrelere canl~~ bir ~ ekil vermek, ölünün portresini
Adriane v, Sibirya Hayat~~ Mecmuas~~ ( rusca ), No. 249-254. -Tall g r e n, Finlandiya Arkeoloji Dergisi XXIX, 2, 1920. - G. V. Merhar t, ayn ~~
Dergide XXX1V, 1, 1925, sah. 25 v. d. - Ta llgr e n, Reallexikon der Vorgeschichte VI, 2, sah. 338-339, levha 135.
2 Eurasia Septentrionalis Antiqua XI, 1937, sah. 69 v. d.
3 G. Wilk e, Reallexikon der Vorgeschiçhte XIII, sah. 414.
4 K uzneco w, Pogrebalnyjia maski. lzvest. Arch., ist. i etn. pri Kazanskom Univ. 22,1906, sah. 75 ( rusca ).
5 H. O t t o, Handbuch der kirchlichen Kunstarchaologie ( 4 tabi ), sah.
150 v. d.
6 Be n ndor f, ismi geçen eser, sal~. 71.
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a~a~~~yukar~~ taklit eden tahta figürler meydana getirmek, yahut
tabuta ölünün endividüel hatlar~ n~~ ihtiva eden bir ba~~ilave etmek
âdeti vard~ r. Mesela Amerika Aleutlar'~nda fakir ölüler, elbiseye
yahut has~ ra sar~lm~~~ve yüzleri bir maske ile örtülmü~~olarak
kaya oyuntulan içine terkolunmaktad~ rlar. Meksika kavimlerinde
maske, cenaze törenlerinde, önemli bir rol oynamaktad~ r. Bir
k~ ral, yahut zengin bir insan öldükte cesedi ince elbiselere sar~lmakta ve yüzüne boyal~~ bir maske vazolunmaktad~ r. Ceset yak~ld~ ktan sonra külü, üzerinde ölünün portresi bulunan bir mahfazaya konulmakta ve bu mahfazaya, uzun müddet, hediyeler
verilmekte ve kurbanlar kesilmektedir. Bu kabil kül mahfazalanna ait olduklar~~ anla~~lan ta~tan mükemmel bir surette i~lenmi~~maskelere Meksika'da s~ k s~ k raslamak kabil olmu~tur °. Do~u Asya'da
Vogul'Iarda cari maske gelene~ine yukar~ da i~aret etmi~tik 2.
Mezar maskelerinin esas mahiyetlerini ve bunlar~ n maskeli
mi~ferlerle olan ilgilerini antik malzemeden ba~ka etnografik malzemeyi dahi nazar~~ itibara almaks~z~ n kati olarak tesbite imkan
yoktur. Benndorf'dan sonra bu sahada toplu bir etüd yap~lmam~~,
etnografik malzeme dahi pek da~~n~ k bir halde kalm~~t~ r. Fakat
arkeoloji ve dinler tarihinin bu noksan~na ra~men, biz burada,
yukar~ da muhtasar bir ~ekilde yapm~~~oldu~umuz ara~t~ rman~ n
neticelerini ~öyle hülâsa edebiliriz :
Maskeler mümkün mertebe ait olduklar~~ ölüye benzemek gayesini istihdaf etmektedirler. Bunlar: 1) ya do~rudan do~ruya ölünün yüzüne vazolunmakta, 2) yahut ölünün mimetik bir tasviri
olarak kullan~lmaktad~ rlar. Birinci hali Miken maskelerinde ve bu
gelene~i temadi ettiren daha muahhar maskelerde, ikinci ~ekli ise
komahlar~ n cenaze törenlerinde aktörler taraf~ndan giyilen "imagines„ lerde buluyoruz. Maskeli rni~ferler ise her iki ~ekil için elveri~lidirler.
Mezar maskelerinin esas mahiyetlerinin dini oldu~unda ~üphe
yoktur. Bunlar, ceset te~hir edildi~i müddetce, vücudun en mühim k~sm~~ say~lan çehrenin de~i~iklikkrini örtmekte ve ölünün
Bennd o r f, ismi geçen eser, sah. 67-68. Re. 12 ye dahi bak~ ruz. Su
eseri bizzat tetkik ede~nedim : R. A ndr e e, Die Masken in der Völkerkunde.
Archiv f- Anthropolog,ie 16, 1886, sah. 477 v. d.
2 Sah. 186,not 56 a bak~ n~ z.
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çehresinde hayat intiba~ n~~ muhafaza etmektedirler
Ceset
defnedildikten sonra bu maskeler, yüzün muhafazas~ na yard~m
ettiklerinden, ölünün ba~ka bir dünyada ya~amas~ n~~ temin eylemektedirler. ~~te bu sebepten ölünün portre hatlar~ n~~ ihtiva eden bu
maskeler gerek ölü, gerek hayatta kalan aile efrad~~ için büyü
kuvvetini haizdirler. Bu kabil maskeleri ölülerin yüzüne vazetmekle hayatta kalanlar ölüy e büyük bir hizmet ettiklerine kani
bulunmakta ve ölünün di~er dünyadaki hayat ve istikbalini temin
etme~e kadir müessir koruyucu bir vas~ta bulmu~~olduklar~ na
kani bulunmaktad~ rlar.
Bundan ba~ ka mezar maskelerinin profilaktik kuvvetleri de
vard~ r. Bu bak~mdan maskeler ölüyü mezarda taciz edebilecek
bir tak~ m habis ruhlar~~ ürkütmekte ve cesedin ba~~n~~ bunlar~ n
fena tesirlerinden masun k~lmaktad~ rlar. Bu maskelerin ekserisinin
alt~ ndan yap~ lm~~~olmas~, bunlar~ n profilaktik mahiyetini daha vaz~ h
bir surette göstermektedir: alt~n, malüm oldu~u gibi, pek eski
zamanlardan beri insanlar~~ felaketler ve fena ruhlar~ n tesirlerine
kar~~~korumakla ~öhret bulmu~~bir madendir 2.
~imdi makalemizin esas konusu olan Vize maskeli mi~ferine
avdet edelim. Bu mi~ferin törenlerde kullan~lan lüks bir silah
oldu~una i~aret etmi~tik. Fakat bu mi~ferin, mezarda dahi, mezar
maskeleri gibi, dini bir rol oynam~~~oldu~una kani bulunuyoruz.
Herodot'un anlatt~~~~gibi, zengin Traklar~, öldükten sonra, evlerinde üç gün muhafaza etmek âdetti 3. Bu müddet içinde hiç ~üphesiz te~hir olunan ölünün ba~~ na böyle bir mi~ferin geçirilmi~~olmas~~
pek muhtemeldir. Cenaze töreninde ve bundan sonra lahit içinde
bu mi~ferin profilaktik bir rol oynam~~~olmas~~ dahi, zann~ m~za
göre, pek melhuzdur. Vak~ a Vize'de (Trakya'n~ n di~er mahallerinde
H. Wie sel e r, Grab und Jenseits, 1938, sah. 184. - Bu kabil maskelerin ölünün yüzünde husule gelen zalimane izleri örtmek hususunda oynam~~~
oldu~u role bir misal: Neron, zehirletmi~~oldu~u karde~i Britannicus'un kanl~~
yüzünü alç~~ ile kapatm~~, fakat pek acele icra olunan cenaze töreninde yakan
~iddetli bir ya~mur alç~ y~~ erittikte, i~lenmi~~olan cürüm bütün fecaatile meydana
ç~ km~~t~~ (D io Cassiu s, epit. LXI, 7, 4).
2

Plinius, N. H. 33, 84.

He r o d ot V, 8. Bu metine dair bak~ n~ z : S e in e n oy, Wochenschrift
für klassische Philologie 1911, sah. 1429. - A, Mü f id M anse I, Trakyan~ n
Kültür ve Tarihi, 1938, sah. 14.
3
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dahi tetkik etti~imiz M. s. I-II, as~ r mezarlar~n~ n kâffesinde oldu~u
gibi) ölünün yak~lm~~~oldu~u tesbit edilmi~tir. Fakat buna ra~men
bütün bu havalide ceset mefhumunun canl~~ bir surette ya~amakta
devam etmi~~oldu~unu görüyoruz. Tümülüsler içinde bulunmu~~
olan mezar çukurlar~, yahud Vize'de, mezar odas~~ içinde meydana
ç~ kar~lm~~~olan ta~~lâhit, normal bir insan vücudunu istiab edebilecek kadar büyüktürler. Binaenaleyh bu havalide bu mi~ferlerin,
ölüleri yakmak âdeti eari olan di~er ülkelerde, mesela Filistin
(Betsean) ve Etrurya'da, buldu~umuz portreli kül mahfazalar~na
benzer bir rol oynad~ klar~~ kabul olunabilir. Bu mi~fer ölünün
portresini ve dolay~sile hat~ ras~ n~~ temadt ettirecek, ayn~~ zamanda
lâhdin içine fena ruhlar~ n girmesine mani olacakt~r.
Bu k~sa makalemizde maskeli mi~ferler ve bunlarla hiç ~üphesiz ilgili olan mezar maskelerinin gösterdikleri enteresan meseleleri ortaya atma~a ve bunlar~n hal çarelerini arama~a çal~~t~k.
Gayemiz arkeolojiyi ilgilendirdi~i kadar etnolojiyi ve dinler tarihini
de alâkadar eden bu konu üzerinde ne kadar çok çal~~ma imkanlar~~
mevcut oldu~unu göstermek, ayn~~ zamanda bize pek enteresan
eserler vermi~~olan Trakya kaz~lar~n~n önemine i~aret eylemektir.

