
TIYATRO MASKELERÎ TARAFINDAN TASINAN ASKI 
(GÎRLAND) MOTIF! 

Mûkerrem (USMAN) ANABOLU (*) 

Tiyatro maskeleri tarafmdan taçman yaprak, çiçek, meyva ve 
çam kozalaklarmdan yapilmi§ aski (girland) motifi, bucranion (koç, 
boga, teke, geyïk gibi çift tirnakli hayvanlardan birinin kurban tô-
reninde kurban edilmek ûzere kesilip çiviye asilmis. olan kafasi) ve 
aski (girland) motifinin kurbanhk hayvanlar ve kurban tôreni ile 
olan ili§kisini yitirerek Bag Bozumu, §arap ve Sarhosjuk Tannsi 
Dionysos ile iliçkili bir anlam kazanmiç olan tûrûdûr. Bunda tiyatro 
maskeleri bucranion'lar (bucraniae) m yerlerini almiçlardir. 

Bergama Mùzesi'ndeki 906 ve 2714 env. no. lu friz parçalan, bu 
motifi içerirler. 906 env. no. lu friz parçasi (1) nm T a n n Dionysos 
ile olan iliçkisi, sùslû sarmaçik dallarmdan yapilmiç olan aski (gir
land) l a n ile vurgulanmiçtir (Res. 1). 2714 env. no. lu friz parçasi (2) 
nm hangi bitkinin yapraklan olduklari belirtilmemiç olan yap-
raklardan yapilmis. clan aski (girland) lan, daha ince olup ùzerle-
rinde matkap ile açilmiç delikler tasirlar. Bu, frizin tamamlanmak-
sizm birakilmis. oldugunu gôsterir. Aski (girland) ûstù bo§luklarda, 
4'er yaprakli rozetler yer alirlar. Bunlardan soldakine, kendi ekseni 
ùzerinde dônme (rotation) hareketi verilmi§tir (Res. 2). Roma îm-
paratorluk Çagi'nda in§a edilmiç bir tiyatro olan Halikarnassos 
(Bodrum) Tiyatrosu'nun sahne kismmi sùsleyen friz (3) de, bu tur-
dendir. Bunun aski (girland) ûstù boçluklannda, motif yoktur (Res. 
3). M.S. II. yûzyilda yeniden in§a edilmi§ olan Ephesos (Efes, Selçuk) 
Tiyatrosu'nun sahne kismmda da, bôyle bir friz (4) vardir. Bundaki 

(*) Prof. Dr., Ege Universités! Edebiyat Fakûlfcesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bôlû-
mii'nde Ôgretim Ûyesi. 

1— J. Schafer, Hellenistische Keramik aus Pergamon, s. , lev. xv/3. 
2— Yayimlanmanu§. 
3— Yayimlanmami§. 
4— Wien, Katalog der Antikensammlung II. Funde aus Ephesos und Samoth-
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komedi maskeleri, kadm, erkek ve yaçli olmak ûzere ûç ayn tipte-
dirler (Res. 4). Ve, W. AIzinger tarafmdan M.S. II. yûzymn ortala-
rma tarihlenmiçlerdir (S). Side (Selimiye, Eski Antalya) deki IX No.' 
lu Ev (Konsollu Ev) deki îkinci Defa KuHanilrmç Olan Friz de, aym 
motif! içerir. Bunun aski (girland) ûstù boçluklannda, phiale (pa
tera) 1er ve rozetler —alternatif bir §ekilde— siralanmaktadirlar. Bu 
Friz, Side'yi kazmiç olan A.M. Manséï tarafmdan Roma îraparatorluk 
Çagmm Dekoratif tJslûp Dônemine yarn M.S. IL yûzyila tarihlendiriî-
miçtir (6). Làkm Roma îraparatorluk Çagmm en gCizel ôrnekieri, 
Sagalassos (Aglasun) da bulunup da once Burdur Belediye Binasi'na 
sonra da Burdur Mùzesi'ne getirilmiç olan 1321 Env. No. lu Osthotek 
(7) ile 1153 Env. No. lu Osthotek'lerdir. Bunlardan birincisi, daha iyi 
muhafaza edilmi§tir. îki kisrmdan olu§an bir altlik (kaide) ûzerinde 
durur. Ve, kapaklidir (Res. 5-8). Kuresel olan gôvdesînm yuksekligi 
0,59 m, agiz çapi ise 0.545 m, dir. Kabartmalarmm yuksekligi, 0,12 
m. yi bulur. Maskelerin gôruniimîeri, birbirîermden farklidirîar. 
Kapak, kurgunla tesbit edilmiç olan dort demir çengel ile mûceh-
hezdir. Bunlardan îki tanesi, hâlâ yerinde durur. Kapakta, SIVÎ du-
rumundaki kurbamn içeriye akitilabilmesi (libation) için 0,11 m. 
çapmda bir delik vardir. Osthotek, ùzeri kapali bir mezar odasmda 
durmakta olmahydi. G.E. Bean, ilk bulundugunda, Ostbotek'in ke~ 
mik kabntilari ile dolu oldugu sôylentisini duymu§ oldugundan sôz 
eder (7). G.E. Bean'in 1153 Env. No. lu Osthotek'i gôrmû§ olduguna 
dair bir kayxt yoktur. 1153 Env. No. lu Osthotek 18), 1321 Env. No. lu 
Osthotek'e benzerse de o kadar iyi muhafaza edilmi§ degildir. Kmk 
olmasmdan baçka noksandir da. SÔzù edilmelite olan Osthotek ile 
aym mezar amtma ait olabilir (Res. 9-11). Her iki osthotek'in aski 
(girland) lari da, yapraktan çok meyva içerirler. Meyvalann ara-
smda salkrm duruniunda ûzùm oldugu gibi yapraklar da ûzùm yap-
raklandir. Bilindigi ûzere ûzûm, maskelerin kendiîeri kadar Diony
sos kùltû ile ili§kili olan bir ôg&dir. Zira Dionysos ile etrafmdaki mi-
tolojik yaratrklann ara vermeksizin içtikleri çarap, ûzûm suyundan 
yapilir. G.E. Bean, 1321 Env. No. lu Osthotek'in Roma îraparatorluk 
Çagi eseri oldugunu belirtmisse de kesin bir tarih vermemistir. Ka-
mmca her iki eser de, M.S. I. yùzyilm sonlan veya M.S. II. yûzyila 
tarihlendirilebilirler. Halen Burdur Mùzesi'nde bulunmakta olan 

5— W. Alzinger'in PW. EE. Ek cild XII. s. 1629'daki yaziaina bak. 
%— A.M. Mansel, Sidç 1947 -1966 Yillan Kazilan ve Aragtirmalan Sonuçlan. 

s. 245, res. 272, 
"?— G.E. Bean, Sculptured and Inscribed Stones at Burdur, Belleten, c. XVIII 

(1954), s. 72, s. 490. 
8— Yayjmlanmanug olduguna dair kayit yok. 
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baska bir maskeli ve aski (girland) h parça, mùzenin kendi eleman-
lari tarafmdan incelenmektedir. 

Aphrodisias (Karacasu, Geyre )daki K. Erim kazi ekibi tarafm
dan incelenmekte olan frizler, ilginçtirler. Bunlarda, aski (girland) 
ùstû bosluklarda motif yoktur. Gôz bebekleri matkapla delinmek su-
retiyle belirtilmis olan erkek baslari, aski (girland) tasiyicisi olarak 
kullanilmislardirO). 

Bodrum Mùzesi'nde, sôzùnù etmekte oldugumuz motifin sunak-
larda da kullanilmis oldugunu gôsteren yayimlanmamis bir yuvar-
lak tabanli sunak vardir. Denizli Mùzesi'ndeki ikinci Defa Kullanil
mis Olan Tas Levha (10) da, bu tùrlû bir motifin parçasmdan baska 
birsey deigldir (Res. 12). Aski (girland) tasiyicisi olarak kullanilmis 
olan erkek basi, sakalsiz olup agzi açiktir. 

S o n u ç 

Kesik kafa (bucranion) ve aski (girland )motifi, M.Ô. IV. yuz-
yilda ve Kùçùk Asya'da ortaya çikmis ve Roma împaratorluk Çagi-
mn sonuna kadar çok kullanilmistir. Tiyatro maskeleri tarafmdan 
tasman aski (girland) motifi; oldukça erken bir uygulama olup gôs-
termis oldugumuz orneklerden anlasilacagi uzere; M.S. I. yuzyilm 
2. yarisi ve M.S. II. yùzyilda en gùzel ôrneklerini vermistir. Bergama 
Mùzesi'ndeki 906 Env. No. lu Friz Parçasi, en eski ôrnektir (Res. 1). 
Diger ôrnekler, Roma împaratorluk Çagma aittirler (Res. 3-12). 

9— K. Erim, Aphrodisias, The 1977 Campaign, Turk Arkeoloji Dergisi, c. XXV/2 
(1981), s. 61, IV. Kazi Sonuçlan Toplantisi, Ankara, 8-12 §ubat, (1982), s. 298. 

10— Yayimlanmamis. 
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