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T. C.  

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

ÖZET 

              Roma Mumya Portreleri, Mısır’ın Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altında 

olduğu dönemde, M.S.1.-3. Yüzyıllar arasında mumyalanmış cesetlerin üst bölümüne  

yerleştirilmiş, ahşap panolar üzerine resmedilmiş portre resimlere verilen bir isimdir. 

Mısır’ın Fayyum bölgesinde mumyaların konulduğu tabutlara çizilen bu gerçekçi 

betimlemeleri içeren portreler, çeşitli freskler dışında bugüne ulaşmış olan tek Roma 

Dönemi Portre türü olarak bilinmektedir. Portrelerin çoğunluğu Mısır’ın Fayyum  

bölgesindeki yer altı mezarlıklarından çıkarıldığı için Fayyum Portreler olarakta 

bilinmektedir. 

           Mısırlı’lar, öldükten sonra ruhun yaşadığına ve o ruhun kendi vücudunu 

aradığına inandıklarından, mumya yapımına önem vermişlerdir. Grekler de ölülerini 

gömerken Mısır geleneklerinden etkilenerek, ölülerini mumyalamaya başlamışlardır. 

Daha sonradan iktidara gelen Romalı’lar bu geleneği kendi ölüleri için uygulamışlardır. 

Fakat kendinden öncekilerden farklı olarak mumyaların yüzlerine yerleştirilmiş 

maskların yerine ölen kişiye ait iki boyutlu mumya portreleri yaptırmışlardır. Roma 

Mumya Portreleri, Mısır sanatından ziyade Klasik Yunan Sanatı ve Roma etkilerini 

yansıtırlar. Böylelikle üç kültürün etkileri bir arada görülmektedir. Bu portrelerin 

yapılma amacı, portresi yapılan kişinin öteki dünyadaki yolculuğunda, adeta bir kimlik 

belgesi olarak ona eşlik etmesidir. 
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T. C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

SUMMARY 

            The Roman Mummy Portraits were built in the period when Egypt was under 

the rule of the Roman Empire, It is a portrait given to portraits depicted on wooden 

panels placed in the head of mummified corpses for 1.-3. Centuries AD. Portraits 

containing these realistic depictions of the coffins tombs placed in the Egyptian Fayyum 

area are known as the only Roman period portrait that have reached today, apart from 

the various frescoes. Fayyum is also known as portraits because the majority of the 

portraits are extracted from the underground cemeteries in the Egyptian Fayyum area. 

            Since the Egyptians believed that after the soul had lived the soul and that the 

soul called for their own body, they gave importance to making the mummy. The 

Greeks, while burying their dead, were influenced by Egyptian traditions and began to 

mummify their deaths. The Romans, who later came to power, practiced this tradition 

for their own measurements. But instead of the masks placed in the hundreds of the 

mummies, unlike their predecessors, they built two-dimensional mummy portraits of the 

deceased person. The Roman influence from Egyptian art. In this way, three cultural 

influences are seen together. The purpose of these portraits is that the person who is 

portrayed accompanies him as an identity document in his journey to the other world.  
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   ÖNSÖZ 

           Günümüze kadar ulaşmış olan bu eşsiz sanat eserlerine baktığımızda kedimizden 

birer parça bulmak, o dönemdeki duygularını hissedebilmek adına bu portreleri tez 

konusu olarak seçmiş bulunmaktayım. Tüm Uygarlıklar insanın var oluşundan itibaren 

kültür birikimleri ve etkileşimleri sonucunda var olmuşlardır. Bu açıdan insanlar, 

öldükten sonra unutulmamak ve geride kalan insanlar tarafından hatırlanmak için, etkili 

bir çok yöntem bulunmaktadır ve bunlar arasından mumya portrelerini tercih eden 

kültürler bulunmaktadır. Öldükten sonra ruhun yaşadığı ve ruhun kendi bedenini aradığı 

inancıyla mumyalanan bedenlere portre yaparak canlı insan yüzlerini ortaya 

koymuşlardır. Yaşanılan bölgeye, inançlara ve geleneklere göre mumya portreleri 

değişik şekillerde olabilmektedir. Bunlardan birisi ise Roma Mumya Portresi adı altında 

Fayyum Mumya Portreleridir. Tez konum olan Roma Mumya Portrelerinin nasıl ve 

neden yapıldıklarına dair bilgileri ele almış bulunmaktayım. 

           Andre Malraux’un dediği gibi “ölümsüzlüğün pırıltısının” yansıdığı Fayyum 

Portreleri sahibinin yüzünü sonsuza kadar yaşatır ve bu portreler bize şöyle fısıldarlar:  

''Beni unutma! Bir zamanlar ben de yaşıyordum. Tıpkı senin gibi! ''. 

           Bu çalışma gerek fotoğraf gerekse anlatılan bilgilerin ışığında Roma Mumya 

Portrelerini mevcut genel bilgi ve olgulardan yararlanarak, yakından tanıyıp öğrenme 

üzerine kuruludur. Konu seçimimde yardımını esirgemeyen ve tez yazma aşamasında 

bilgi ve tecrübelerinden faydalandığım Sayın Hocam Yrd.Doç.Dr.Deniz SEVMEN’e 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmamda manevi desteklerinden dolayı biricik 

Aileme sonsuz teşekkür ederim. Yabancı kaynakların çevirisinde KTO Karatay 

Üniversitesi’nde Arş.Gör. Mustafa TEKİN’e ve özet kısmının çevirisini yapan Arkeolog 

Tuğçe ERTABAK’a teşekkür ederim. Ayrıca tez konum ile alakalı benden önce 

araştırma yapmış olan bütün araştırmacılara da teşekkürü bir borç bilirim. 

 

                                                                                                 Kadriye YONCA 

                                                                                                    KONYA 2018 
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1.GİRİŞ 

1.1.Amaç Kapsam 

         1.1.1.Amaç 

         Bugünün dünyasında “kimlik” en dikkat çekici kavramlardan birisi haline 

gelmiştir. Bu kavram toplumun sosyal sisteminin en temel ve en önemli unsurlarını 

oluşturur. Ayrıca bir nitelik ve özellik belirtisidir. En geniş anlamıyla kimlik, kim 

olduğun, kimlerden olduğun, kendini nasıl gördüğün ve başkaları tarafından nasıl 

görüldüğünü kapsayan bir kavramdır ve her dönemde insanlar kendi kültürlerine has 

kimliklerini oluşturmuşlardır. Yalnız bunu yaparken din, kültür, gelenek, siyaset gibi 

unsurlar dahilinde kimlikler yönlenmiştir. Kimlik bu bağlamda bir “tanımlama 

referansı”dır. Mumya portrelerinde de ölüye sonsuz yolculuğu sırasında eşlik etmek 

üzere, adeta bir kimlik belgesi niteliğinde yapılmış olan Roma Mumya Portreleri’nin, 

bilinmeyen yönleri üzerinde durmak, önemli ve ilginç portrelerin bulundukları yerden 

çıkarıldığında, bu mumya portreleri kimlere aitti? Bu portrelerin yapılmalarındaki amaç 

neydi? Bu portreler ne zaman yapılmıştı? Kişi ölmeden önce, bir gün öleceğini 

düşündüğü için kendi portresini mi çizdirmişti? Yoksa ölümünden sonra hatırda kalan 

şekilde mi portresi çizilmişti? Bu eserlerin bu kadar modern bir şekilde olması nasıl 

açıklanabilirdi? Tüm bu soruların cevaplarını bulabilmek ve mumya portre sahiplerinin  

kimliklerinin nasıl saptanıldığına dair bilgilerin, bizlere ulaştığı kadarıyla neler kattığı 

hakkında bu çalışmayı tez konusu olarak seçtim. Böylece Roma Mumya Portrelerini 

etraflıca, bütün yönleriyle incelemek, tartışmak, konuya yeni bir bakış açısı getirerek 

Roma Mumya Portrelerinin önemini vurgulamak amaç edinilmiştir.    

           1.1.2.Kapsam 

           Roma Mumya Portreleri, Mısır bölgesinin M.Ö. 31 yılında Roma 

İmparatorluğu’nun hakimiyeti altına girmesiyle birlikte, bu dönemden itibaren yani 

M.S.1. ve 3. yüzyıllarda çizilmiştir. Roma İmparatorluğu’nun bölgeye hakim olduğu 

dönemde M.Ö.31’den itibaren Mısır bölgesinin tamamı, Roma İmparatorluğu’nun 

kanunları altında devam etmiştir. 

          Greklerin sülalesinden gelen Roma halkı, Mısır bölgesine hakim olduğu dönem 

süresince hayat şekillerini, kültürel, siyasal ve geleneksel miraslarını hiçbir etki altında 

kalmadan sürdürmüşlerdir. Yalnız aynı devamlılığı sürdüremeyen Grekler, dini inanış 
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açısından farklılıklar göstermiştir. Mısır’daki dini inanıştan etkilenerek bunu kendi 

kültürlerinde denemişlerdir. Bu çalışma coğrafi farklılıkların, siyasal ve sosyal 

ilişkilerin Mumya Portrelerine kazandırdığı zenginlik ve sürece bağlı değişikliklerin 

tespiti amacıyla kapsama dahil edilmiştir. 

2.FAYYUM BÖLGESİ 

2.1. Coğrafyası 

          Fayyum, Kahire’nin yaklaşık yüz kilometre güneyinde, Mısır’ın batısındaki çöl 

bölgesinde sığ ve tuzlu bir denizi olan  geniş, yeşil ve verimli bir havzanın ortasında yer 

almaktadır (Res.1). Karun Gölü’nün kuzeybatısındaki Fayyum’un doğudan batıya 

genişliği yaklaşık 60 kilometredir1. Fayyum Libya çölünde, Mısır’da büyük bir ildir. 

Nil’in Bahr Youssouf olarak bilinen batı kolunda eliptik şekilde bir alan kaplar. Alanda 

en küçüğü Karun Gölü hizasında biten 3 adet teras bulunur. Fayyum eskiden Nil 

vadisine kadar uzanan ve geniş popülasyonları etkileyen çok büyük doğal bir 

rezervuardı2. “Mısır’ın bahçesi” diye de bilinen Fayyum, “su” anlamına gelmektedir3. 

2.2. Tarihi Coğrafyası 

          Eski Mısırlılar bu bölgeyi Mer-Our (Büyük Göl) olarak adlandırmışlardır. 

Fayyum, Firavunların yönetimde olduğu M.Ö.3000-300 tarihleri arasında nüfusu 

oldukça az olmasına rağmen Mısır'da en erken gıda üretim denemelerinin yapıldığı 

yerleşim alanlarından biridir. Bununla birlikte Fayyum'da yeterli temiz suyun 

bulunmayışı nüfusun artmasına engel olmuştur. Hanedanlık boyunca önemli bir rol 

oynayan Fayyum’un kaderi Mısır yönetiminin değişmesiyle çok kültürlü bir yapıya 

dönüşerek değişmiştir. Mısır, M.Ö.332 yılında Büyük İskender tarafından fethedilince, 

başkenti İskenderiye olmuş ve ülke Grek hanedanlarından Ptolemaioslar4 tarafından 

yönetilmiştir5. Mısır’da bulunan Fayyum bölgesinin bu denli önemli bir konuma sahip 

olmasının sebepleri başında; Ptolemaioslar tarafından bataklıkların kurutulmasından 

sonra, Nil nehrinden gelen suyu kullanmalarıdır. M.Ö.332 yılında Mısır’ı işgal eden 

İskender’in paralı askerleri savaş sonrasında kendi yurtlarına  dönmek yerine verimli 

                                                 

1 Ekici 2013, 28. 
2 Gassiot –Talabots 1965, 161. 
3 Kostrzewa 1999, 8. 
4Ptolemaios hanedanı ya da Batlamyus Hanedanı Mısır’da (M.Ö.305 ile M.S.30) Makedonyalı 

III.İskender’in ölümünden sonra onun fethettiği ülkelerde Diadoklar  tarafından kurulan Helenistik 

krallıklardan birisidir. Bu hanedan Makedonyalı general Ptolemaios I.Soter tarafından kurulmuştur. 
5 Ekici 2013, 28. 



3 

 

olan Fayyum bölgesinde  kalmayı yeğlemişlerdir. Bu süreç sonucunda burada kalan 

Grek askerleri, kendilerine verilmiş olan toprakların, bir süre sonra lokal (yerel, 

bölgesel) idare birimlerinde görev almaya başlamışlardır. Kültürel seviyeleri oldukça 

ileri derecede olan Greklerin başarılı işleri sonucunda, kendi varlıklarını Mısır’ın birçok 

bölgesinde etkili hale getirmişlerdir. Resmi dillerini de Grekçe olarak kabul 

ettirmişlerdir. Grekler M.Ö.31 yılına kadar yani Mısır’ın Roma İmparatorluğu’nun 

hakimiyeti altına alındığı süre boyunca, yaklaşık 300 yıl kadar Mısır’daki 

hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir. 

           Grek askerleri kendilerine verilmiş olan topraklar sonucu itibari ile Mısır’a 

yerleştikten sonra Mısırlı  kadınlarla evlenmişlerdir. Bu durum toplumsal düzende bir 

akışkanlığa neden olmuştur. Greklerin bu evliliklerden doğan çocukları, torunları 

Romalı yöneticiler tarafından Mısırlı olarak kabul edilmiştir. Roma İmparatorluğu 

dönemine ait mumyaların diş ve kemik yapılarının örnekleri incelendiğinde, Fayyum’a 

daha erken tarihlerde yerleşenlerin sonradan yerleşenlere kıyasla Avrupalı’dan ziyade 

daha çok Mısırlı’lara benzediği ortaya çıkmıştır6. Bu araştırma sonucu ile baskın genin 

Mısırlı’lara ait olduğunu söylemek mümkündür. Greklerin neden Mısırlı kadınlarla 

evlendiklerini belirtmek gerekirse cevap oldukça açıktır. Burada ( Mısır’da) kendilerine 

ait bir hakimiyet kurduklarından dolayı kendi soylarını devam ettirmek adına yerli 

kadınlarla evlenmek durumunda kalmışlardır. Fakat kendi kanlarından olan bu 

çocukların fiziksel olarak daha çok Mısırlı’lara benzediği ortaya çıkmıştır.  

            Daha sonra Ptolemaios Hanedanı’nın en önemli üyelerinden birisi olan son 

kraliçe VII.Kleopatra (Res.2), Roma İmparatorluğu’nun Mısır’a hakim olmasıyla 

birlikte intihar etmiştir. Böylece Ptolemaios Hanedanlığı’nın Mısır’daki egemenliği son 

bulmuştur.    

           M.Ö.31 yılından itibaren Roma İmparatorluğu’nun iktidarı ele geçirmesi ile 

birlikte Mısır’da Roma kanunları egemen olmuştur. Bu durum itibari ile Mısır’da 

bulunan Grekler eski ayrıcalıklarını kaybetmiş olmalarına rağmen, Mısır halkına oranla 

daha saygı değer konumdalardır7.  

                                                                                                                       

           

                                                 

6 Berman-Doxey-Freed 2003, 193.  
7 Kostrzewa 1999, 6-17. 



4 

 

3.ROMA MUMYA PORTRELERİ  

          Öncelikle konu kapsamında, ele alınmış olan Roma Mumya Portreleri hakkında 

temel bilgi için kısaca portrenin bir tanımına göz atmak gerekmektedir. 

          Portre, resim, fotoğraf, heykel ve benzeri sanat türlerinde bir kişinin yüzünün ve 

yüz ifadesinin betimlenmesi ile oluşturulan eserdir8. Eski Türkçe’de “şebih” adıyla 

bilinen daha sonra da “tasvir” olarak tanımlanan portre, latince “protraho” sözcüğünden 

gelmektedir. Kelime anlamı, kopyasını yapmak anlamına gelmektedir9.  

          Portre sanatı bireyin ruh halini, onun nasıl görüldüğünü ve kişiliğini izleyiciye 

aktarmaktır. Kendi portresini yaptıran kişilerin, asıl amaçları kendilerinin bu dünyadan 

bir gün gittiklerinde geride bıraktıkları yakınları, eşleri, dostları ya da bulundukları 

konumları sebebiyle unutulmamak adına, portre sanatçılarına bu eşsiz çizimleri 

yaptırmışlardır. Bundan dolayıdır ki eserler enstantane10 değil, bir üslup halinde bireyin 

sanatçıya yansıttığı ruh haliyle yani bireyin tamamen poz vermesiyle çizilir. Portresi 

yapılan kişinin sanatçıya doğrudan bakması, eserin daha sağlıklı bir şekilde izleyiciye 

aktarımı sunulur. Bütün bu sebepler dışında portre çizimine neden olan başka bir etken 

de dini açıdan olabilir.  

          Amacı, kişinin görünüşünü, kişiliğini ve ruh halini olanca açıklığıyla yansıtarak 

kişinin suretini ölümsüzleştirme, anıları belgeleme, cinsiyetin iktidarını sorgulama ya da 

kendi ile yüzleşme isteği olarak düşünülmektedir11. Öldükten sonra tıpkı bir fotoğraf 

gibi hatıra olması amacı ile kendi portrelerini yaptırma isteği oluşmuştur. Ancak portre 

yaptıran uygarlıklar kendi içlerinde siyasal, sosyal, kültürel ve dini açıdan sebepler 

barındırmaktadır. Kendilerininde bir zamanlar bu dünyada varolduklarının en önemli 

ispatlarından birisidir. 

          Resimlerde portreler ölümsüzlüğe giden yolda atılan önemli bir adım olarak 

düşünülmektedir. Bilinen en eski portre, 2006'da Fransa'daki Angouleme yakınlarında 

                                                 

8 http://mitolojikervani.blogspot.com.tr/2015/05/dunya-kulturunde-portreler-ve-feyyum_31.html , Erişim 

Tarihi:27.08.2017  Saat:13.25. 
9 Kurut 2012, 4. 
10 Işık alma süresi çok az , hızlı bir devinimi olan, tek renkten oluşan bir yöntemdir. 
11 Uysal 2009, 108-109. 
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yer alan Vilhonneur mağarasında keşfedilen ve 27.000 yıllık olduğu tahmin edilen 

duvar resmidir12.  

           Bütün bu bahsettiğimiz portreler dışında, orta ve üst düzeydeki kişilere ait statü 

açısından pekte önemli olmayan kişilerin yaptırdığı en eski tarihli portrelerden bir kısmı 

da Mısır’ın Fayyum bölgesinden çıkartılan Fayyum Mumya Portreleridir. Bu isimle 

anılmasının sebebi ise bu Mumya Portrelerinin çoğunluğunun bu bölgeden çıkarılması 

ile alakalıdır. Portrelerin çoğunluğu hatta tamamına yakını bile diyebileceğimiz Mısır’ın 

Roma İmparatorluğu’nun hakimiyeti altında olduğu dönemde, Fayyum’da bulunan yer 

altı mezarlıklarından çıkarılan ve günümüze kadar gelmiş olan tek, Roma Mumya 

Portre türü olarak literatürlere geçmiş bulunmaktadır. 

          Roma heykel sanatı dahilinde, özellikle övücü olmayan gerçekçi betimlemeler 

yapılmaktaydı. M.Ö. 4.  yüzyıl civarında, kişilerin görünüşleri, idealize edilmiş 

biçimlerde betimlenmeye başladı.  Avrupa'da gerçekçi portre anlayışına dönüş, Orta 

Çağ'ın sonlarında Burgonya ve Fransa'da gerçekleşmiştir13. 

3.1.Fayyum Portre 

            Mısır bölgesinde çıkartılan M.S. 1. ve 3. yüzyıllar arasında, mumyaların üst 

kısmına (baş bölümüne) çeşitli ağaç türlerinden yapılmış olan levhalara çizilmiş 

portrelere denir. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu isimle bilinmesinin sebebi bulunan 

portrelerin çoğunluğunun Fayyum bölgesinden çıkarılması ile alakalıdır. Eserler 

çoğunlukla Grekler’in sanat anlayışıyla yapılmış biricik eşsiz çizimlerdir. 

            Etkileyici bakışlarıyla izleyiciye direkt olarak bakan bu portreler, dünyanın 

bilinen ilk portreleridir. Bu eserler ayrıca eşsiz özellikleriyle bilinen ilk tipik ikon 

resimlerdir. Günümüze kadar ulaşan yaklaşık 1000 tane Roma Mumya Portresi 

bulunmaktadır. 

             Bizlere ulaşmış olan bu 1000 Mumya Portresinin temel nedeni Mısır'ın sıcak ve 

kurak bir iklime sahip olmasıdır14. Atmosferin çürütücü etkilerini önleyen güneşli ve 

nemsiz hava, mumya portrelerindeki bozulmayı engellemiştir. Buradan da elde ettiğimiz 

                                                 

12 Uysal 2009, 108-109. 
13 http://mitolojikervani.blogspot.com.tr/2015/05/dunya-kulturunde-portreler-ve-feyyum_31.html, Erişim 

Tarihi:27.08.2017  Saat:13.25. 
14 https://tr.wikipedia.org/wiki/Feyyum_mumya_portreleri , Erişim Tarihi:27.08.2017  Saat:18.30. 
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bilgi dahilinde mumya portrelerinin bu denli çoğunluğunun elimize ulaşmasında iklim 

şartlarının önemli rol oynadığı görülmektedir. 

           Grek soyundan gelen Romalı’ların Mısır’a egemen olduğu üç yüzyıllık süre 

boyunca yaşam biçimlerini ve kültürel miraslarını korudukları bilinmektedir. Fakat 

Grekler’in dini inanışları aynı sürekliliği göstermemiş, bunun yerine Mısır’ın inanç 

sistemini benimsemişlerdir. Mısırlı’lar, öldükten sonra ruhun yaşadığına ve o ruhun 

kendi vücudunu aradığına inandıklarından, mumya yapımına önem vermişlerdir. 

Grekler de ölülerini gömerken Mısır geleneklerinden etkilenerek, ölülerini 

mumyalamaya başlamışlardır. Daha sonradan iktidara gelen Romalılar bu geleneği 

kendi ölüleri için uygulamışlardır. Fakat kendinden öncekilerden farklı olarak 

mumyaların yüzlerine yerleştirilmiş maskların yerine ölen kişiye ait iki boyutlu mumya 

portreleri yaptırmışlardır15.  

          Mısır ve Grek kültürlerinden etkilenen Fayyum Mumya Portreleri, çeşitli kültür 

birikimlerinden varolan, kendi gücünü elde eden önemli eserlerin arasında yer almayı 

başarmış önemli eserler kategorisindedir. Fayyum Mumya Portrelerinin çoğunluğu, 

Mısır bölgesinde yer alan Fayyum vahasından çıkarıldığı için bu adla anıldığını daha 

önce de belirtmiştik.  

3.2. Fayyum Portrelerinin Yapılış Tekniği ve Renk Uygulamaları 

           Fayyum portrelerinin çoğunluğu meşe, limon, çınar, selvi, sedir, incir ve 

narenciye gibi dışarıdan getirilmiş sert ağaçlardan yapılmış panel ya da levhaların 

üzerine resmedilmiştir. Ağaç kalınlığı yaklaşık 1,5 cm olan ince paneller halinde 

kesildikten sonra zımparalanarak pürüzsüz hale getirilmiştir (Res.3)16. Paneller tabutun 

yuvarlak şekline daha kolay uyum sağlayacağı için, daha ince, daha esnek olacak 

şekilde yapılmıştır. 

           Bitirilen paneller bedeni saran sargı bantlarının arasına, mumya açıldığında yüzü 

direkt görülecek şekilde yerleştirilmiştir. Ahşap yüzeyler resme başlanmadan evvel 

astarlanarak boyanmaya hazır hale getirilmiştir. Genellikle figürler monokrom renklerle 

boyanmış bir arka plan üzerine bir büst gibi tasvir edilmiştir. İki türlü resmetme tekniği 

kullanılmıştır: Biri esas sıcak balmumu olan, diğeri ise su bazlı tempera tekniğidir. 

                                                 

15 Ekici  2013, 29. 
16 Ekici 2013, 32. 
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Ankostik (Enkaustik) olarak da bilinen ilk teknikte; renk verici maddelerle sıcak 

balmumu karıştırılarak boya hazırlanmıştır. Boyaların içerisine az miktarda yağ da 

eklenmiştir17. Ankostik (Enkaustik) teknik dediğimiz sıcak balmumu tekniği Kıpti18 

ikonografisinden etkilenmiştir19. Yapılan portre levhaları üzerinde, fırça izlerinin 

kalmaması için kullanılan boyanın kaynaşması adına levha üzerinden, ısıtılmış bir metal 

alet geçirilmiştir.  

           Sıcak balmumu ile resim yapma tekniği parlak renkli resimleri üretmek için 

Mısır’da kullanılan bir Grek metodudur. Renkleri uygulamak için koter ve fırça, renkler 

arasındaki geçişi sağlamak için de ısıtılarak kullanılan kestrum adlı mala görünümlü 

ağır bir alet kullanılmıştır. Kimi portrelerde kirpik gibi detaylar, henüz soğumamış 

balmumu’nun ince sert uçlu bir aletin bastırılıp çektirilmesiyle oluşturulmuştur. Resme 

doku ve kabarıklık veren sıcak balmumu yöntemi, renklerin daha kalıcı ve canlı 

olmasını da sağlamıştır. Bu yöntem ile yapılan portreler zengin renk kullanımı, parlak 

renkler arasındaki güçlü kontrasttan dolayı oldukça dikkat çekmekte ve temperaya 

oranla daha geniş fırça dokunuşları nedeniyle de empresyonist (izlenimci) bir etki 

uyandırmaktadır. Tempera tekniğiyle yapılmış portrelerdeki renk tonları ince fırça 

sürüşleriyle elde edildiğinden yumuşak geçişlere, içine beyaz katılmış renkler 

kullanıldığından mat bir görünüme sahiptir. Pigmentlerin çoğu ağaç kökleri ve çivit gibi 

doğal maddelerden elde edilmiştir. Bazı portrelerde mücevher ve baştaki çelenkleri 

tasvir etmek için yaprak altın da kullanılmıştır (Res.4)20. Kullanılan metotlar arasında 

resme parlaklık ve canlılık veren, sıcak balmumu ile yapılan Ankostik teknik Tempera 

tekniğine göre daha çok kullanılmıştır. Renklerde kontrast araştırması, görüntülerin 

büyüsel etkilerini gizlemek ve ölen kişiye diğer dünyada, yaşamını sürdürmesi için daha 

çok olasılık tanımak amacını taşırdı. Mısır Sanatı'nda renk, her zaman kullanıldığı halde 

onu belirleyen etken olmuş ve kullanılan rengin hiçbir zaman bilgi aktarmanın tek aracı 

olmadığı da vurgulanmıştır21. 

           Kullanılan Tempera ve Ankostik (Enkaustik) teknikleri Grek sanatında varolan 

tekniklerdir ve Roma Mumya Portrelerinde de kullanılmış olan bu tekniklerdir. 

Kullanılan Ankostik teknik, eserlere parlak renkler sağladığı ve esneklik verdiği için 

                                                 

17 Ekici 2013, 32. 
18 Mısır’ın en eski halkıdır. Geçmişleri İskender’in Mısır’ına kadar gider. Kopt dili veya Kıptice’nin 

yazımında Yunan harfleri kullanılır. 
19 Kitzinger 1980, 81-99. 
20 Ekici 2013, 32. 
21 Kostrzewa 1999,  16-17.  
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çoğunlukla su bazlı olan Tempera tekniğine yeğlenmiştir. Yapılmış olan portrelere 

genel olarak bakıldığında, çoğunlukla Ankostik teknik kullanılmıştır. Bu teknikte fırça 

darbelerinin düz hale getirilmesi sonucuyla, portreleri yapan sanatçıların ayırt edilmesi 

zorlaşmaktadır. Bu yüzden eserin hangi elden çıktığı tam olarak tahmin 

edilememektedir. Roma Mumya Portrelerinde kullanılan renk kategorisi oldukça 

kısıtlıdır. Çizilmiş olan portrelerde, yüz bölgesinde ve saçlarda kullanılan renk 

skalasında çoğunlukla kırmızı-siyah-beyaz ve koyu sarı; kullanılan mücevherler de ve 

kıyafetlerde ise çeşitli renkler kullanılmış aynı zamanda yaldız kullanıldığı da 

görülmektedir (Res.5-6-7).  

           Grekler’in kültür, gelenek ve inanış gibi etkileri, Roma İmparatorluğu’nun 

siyasal ve sosyal düzene damgasını vurması ve Mısır’ın en çok etkisi altında olduğu 

inanç sistemi, öteki dünya’ya olan inancının birleşimiyle birlikte, dönemin özelliklerini 

taşıyan Fayyum Mumya Portrelerini yapan sanatçıların Grekler’in soyundan oldukları 

düşünülmektedir. 

          Neredeyse 100 yıldır üzerinde çalışılmayan Roma Dönemi Mısır Mumya 

Portrelerinde mavi pigment kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Araştırmayı Northwestern 

Üniversitesi ve Phoebe A.Hearst Antropoloji Müzesi araştırmacıları ve bilim insanları 

yürütmüştür. Gözle fark edilmeyen mavi pigment resimlerdeki, renkleri yumuşatmak 

için kullanılmıştır. Yunan döneminden önce Mısır’da lapis lazuli taşından esinlenerek 

üretilen ve ilk insan yapımı renk olan Mısır mavisi pek çok alanda kullanılmıştır. Ancak 

Yunanlı’ların gelmesiyle kullanılan renkler sarı, beyaz, siyah ve kırmızı tonları olarak 

değişmiştir. Üzerinde çalışılan 15 Tebtunis22 portresine bakıldığında bu dört renk 

görülmektedir. Buna rağmen renklerin alt katmanında gölgelendirme gibi yöntemler 

için mavinin kullanıldığı keşfedilmiştir ve bunun, mavinin kullanıldığını gizlemek için 

yapıldığı düşünülmüştür. Mavinin bu şekilde kullanımı renk tonlarının çeşitlenmesine 

sebep oluyordur23. 

           Özel işlemlerle mumyalanmış bedenin sargılarla sarılmasından sonra, cesedin 

portresi bu sargılarla cesedin yüz bölgesine tutturulmuştur (Res.8-9). İnsan vücuduna 

benzeyen bir sanduka içine dik bir vaziyette (hayatta olduğu gibi) yerleştirilen ve üzeri 

mühürlenerek kimlik bilgileri yazılan mumya, daha sonra mezar odasına 

                                                 

22 Tebtunis, aşağı Mısır’da bulunan bir antik kenttir. 
23 https://news.northwestern.edu/stories/2015/08/mummy-portraits ,Erişim Tarihi:21.08.2017  Saat:17.44. 
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yerleştirilmiştir (Res.10-11-12). Genellikle ürperti uyandıran mezar ve ceset 

görünümleri, bedenin bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmek için işlemleri yapılmış 

mumyalara dönüştüğünde, yerini tedirginliğe bırakırken, yanlarından çıkan bu portreler 

kendisini seyredende olağanüstü duygular uyandırmaktadır24. Bununla birlikte Fayyum 

Portrelerinde, portresi yapılan kişinin geleneksel Mısır resminde olduğu gibi profilden 

değil de tam ya da dörtte üç oranında cepheden tasvir edilmesi “doğalcı” üslubu açıkça 

gösterir25.  

            İzleri halen görülebilmekte olan on ikinci soyun kralları, konaklarını Fayyum’da 

kurdular ve sulama işlerini üstlendiler. Suları ciddi ölçüde çekilmiş olan Nil nehri 

kıyısında bulunan El-Lahoum, Haouarah, Kom el-Fares ve Koursit el-Faraum gibi 

verimli ve uygun bölgelere Pharaonik26 dönemde anıtlar diktiler. 19. Yüzyılın 

sonlarındaki kazılarda bu bölgenin mezarlıklarında Fayyum portreleri olarak bilinen 

lahitler bulunmuştur27. Roma döneminde Mısır’ın Fayyum bölgesinde mumyaların 

konulduğu tabutlara çizilen bu gerçekçi betimlemeler içeren portreler, çeşitli freskler 

dışında bugüne ulaşmış olan tek Roma dönemi portre türü olarak bilinmektedir28. 

            Fayyum Mumya Portreleri, günümüzde yapılan portrelerle benzer özellikler 

(izleyiciye direkt olarak bakışı) göstermesi bakımından hala güncelliğini korumaktadır. 

Yapılan bu Mumya Portreleri, ruhların kendi bedenlerini kolayca bulabilmeleri 

amacıyla Grekler’in Klasik Sanat anlayışında üretilmiş eserlerdir. Grek, Mısır ve Roma 

kültürlerinden beslenen Fayyum Mumya Portreleri, bu yönüyle farklı kültürlerden 

beslenen sanat eserlerinin gücünü ispatlayan önemli eserlerin arasına girmeyi 

başarmıştır. Kısacası; Roma Mumya Portreleri, Grek resim geleneğiyle birlikte Mısır 

halkının öldükten sonra da hayatlarının olacağına inandıklarından dolayı Roma 

döneminde yapmış oldukları eşsiz çizimlerdir. Bu üç kültürün birleşimiyle meydana 

geldikleri söylenebilir. Bu sanat kaynaşması ile birlikte olağanüstü güzellikteki eserler 

oluşmuştur. 

                                                 

24 Ekici 2013, 29. 
25 Kostrzewa 1999,  6-17. 
26 Eski Krallık M.Ö.3.bin yıllık döneme verilen addır. 
27 Gassiot –Talabots 1965, 162. 
28 Uysal 2009, 108-109. 
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            İlk bulunan portreler Tebtunis ve Sakkara kentinden çıkarıldığı bilinmektedir29. 

Özellikle Fayyum’un Hawara ve Antinoopolis şehirlerinde yaygın olan, kusursuz 

ayrıntılarla resmedilmiş bu şaşırtıcı portreler, eski Mısır’a yerleşmiş olan Grek ve 

Romalı kişileri betimlemektedir. 1615 yılında İtalyan kâşif Pietro della Valle Mısır’ı 

ziyaret eden ve bu mumyaları keşfeden ilk Avrupalıdır. Eski Mısır’a olan ilgileri artarak 

sürmesine rağmen Avrupalılar 19.yy.’a kadar bu portrelerden haberdar olmamışlardır. 

1820’de Minotuli Baronu bir Alman koleksiyoner için birçok mumya portresi 

toplamıştır. Fakat bu portrelerinde de içinde olduğu yük gemisi Mısır’a ait diğer sanat 

eserleriyle birlikte Kuzey Denizi’nde kaybolmuştur. 1827 yılında Léon de Laborde, 

Memphis’de bulunduğu düşünülen ve bugün biri Louvre Müzesi diğeri British 

Museum’da sergilenen iki portre getirmiştir. 1828-1829 yıllarında ise; Fransız 

oryantalist Kaşif Jean-François Champollion, Mısır’a gittiğinde çok daha fazla sayıda 

mumya resimleriyle Floransa’ya geri dönmüştür. Labarda’nın getirdiği portrelere olan 

benzerliği bu portrelerin aynı ya da benzer kaynaktan üretildiğini akla getirmektedir. 

1820’li yıllar boyunca Mısır’daki İngiliz başkonsolosu Henry Salt, Paris ve Londra’ya 

çok daha fazla portre göndermiştir. Onların bazıları uzun süre Tebtunis Valisi Pollios 

Soter’in aile üyeleri olarak düşünülmesine rağmen bu bilgi ispat edilememiştir30. 

           Fayyum portrelerini yapan ressamların bazılarının Büyük İskender’in Mısır’ı 

fethetmesinden sonra Grek krallarının Mısır yönetimine geçmesiyle İskenderiye gibi 

şehirlere yerleşen ve buralarda çalışan Grekler olduğu bilinmektedir. Ressamlar tıpkı 

antik Yunan döneminde olduğu gibi sanatçıdan ziyade zanaatkar olarak 

görülmektedir31. Plinius’un “Natural History (Doğal Tarih)” adlı yapıtının 35. 

bölümünde Roma resmi üzerine verdiği bilgilerden yola çıkarak portre sanatına ilişkin 

ilk örneklerin Antik Roma dönemine tarihlendiğini söyleyebiliriz. Plinius, söz konusu 

bölümde İmparator Augustus döneminde yaşamış olan ressamlardan Iaia32 (Iaia of 

Kyzikos) isimli bir kadın ressamın portre ressamlığı yaptığından bahseder. Iaia’nın 

kendi portresi dışında çoğunlukla kadın portreleri yaptığını belirten Plinius, bu ressamın 

oldukça üretken olduğunu ve yapıtlarının yüksek fiyatlarda alıcı bulduğunu da ifade 

                                                 

29 Akçay 2017, 137. 
30 Ekici 2013, 30. 
31 Ekici 2013, 31. 
32İmparator Augustus döneminde yaşamış, oldukça üretken olan kadın ressam ve yapıtları yüksek 

fiyatlarda alıcı bulmaktadır. 
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eder33. Sanatçılar M.Ö.4. yüzyılda yaşamış olan Grek ressam Apelles’in izinden 

yürümüştür ve İskenderiye okulu öğretilerinin güçlü etkileri görülmektedir. Grekler, 

Mısır’da Grek kültürünü yaygınlaştırmakla kalmadılar, mimarlık alanındaki yapıtları, 

heykelleri ve resimleriyle, Büyük İskender’i, yeni Krallığında daha da yüceltmişlerdir. 

İskenderiye okulu kurulmuş ve çok geçmeden Eski Yunan’ın resim geleneklerini 

kuşaklar boyu sürdürecek olan ressamların odağı olmuştur34. Fayyum Portreleri, 

İskenderiye okulundan etkilenen Grek resim geleneğini kapsadıkları ve Antik Çağ resmi 

ile Bizans resmi arasında bir bağ oluşturdukları için, sanat tarihi açısından büyük önem 

taşımaktadırlar35. Portre tasvirlerindeki gerçeğe yakın betimlemeler sanatçının anatomi 

bilgisi olduğunu, ayrıca ışık gölge detaylarını başarılı şekilde vermeye çalıştığını 

göstermektedir (Res.13). Günümüze kadar ulamış olan bu çarpıcı portrelerde; erkek, 

kadın, çocuk ve yaşlı portreleri olmak üzere dört çeşit Fayyum Mumya Portreleri 

görülmektedir. Bu portrelere bakıldığında yaşlı ve çocuk portreleri, orta yaşlı erkek ve 

kadın portrelerine nazaran daha azdır. Bunun sebebini açıklayacak olursak, Mısır’ın o 

dönem ki (M.S.1.ve 3.yüzyıl arası) iklim şartları, yeterli temiz suyun olmayışı gibi 

nedenlerden dolayı insanların ortalama yaşam süresinin kısa olmasıdır. Bu yüzden yaşlı 

Fayyum Portreleri nadir bir şekilde görülmektedir.  

          Bugün Roma Mumya Portrelerinin 600 tanesine yakını müzelere ve özel 

koleksiyonlara dağılmış durumdadır. M.S. 2. ve 5. Yüzyıl aralarında dağıldığı için 

onların doğru bir şekilde bugüne kadar geldiğine inanmak zordur. Bu portrelerin 

şaşırtıcı derecede çeşitliliği şunu gösterir ki; merhumların bu özelliklerdeki eserlerinin 

yeniden üretilmesi için birçok ciddi girişim olmuştur. Merhumlar, mumyaların üst 

kısımlarına gömülüdür ve sınırları bantlarla tutturulmuştur. Bu durum ellerin ve 

ayakların neden temiz olmadığını açıklar. Roma zamanlarında Pharaonik dönemde 

çizilmiş portreler ölü modellerinin yerine geçtiğinde, mezarlık geleneklerine enteresan 

bir adaptasyon sağlamışlardır. Yakılarak süslenen ya da tutkallı boya ile boyanan eserler 

sanatın müthiş parçaları sayılmazlar. Bunlar Attik resimlerinin yozlaşmasını oluşturan 

Hellenistik kültürün işçiliğine aitlerdi fakat en azından Yunan resimlerinin ne derece 

yok olduğunun farkına varılmasını sağlamışlardır. Bu portrelerden bazıları psikolojik 

gerçekliğin, travmatik yoğunluğun, hayatın ve insanlığın ifadesinin şaheserleridir. Bazı 

resimler zaman veya mekandan bağımsız olacak şekilde insani geleneklere bağlıyken, 

                                                 

33 Ekici 2013, 31. 
34 Kostrzewa 1999, 8. 
35 Kostrzewa 1999, 16. 
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bazıları da antik bölge nüfuslarından çeşitlilik göstermesi beklenen ve etnografik36 

açıdan önemli olan karakteristik ve ırsi sebeplerden dolayı yeniden yapılmıştı. Bazıları 

da yaşlı portreleriydi, üzgün görünümleri vardır ve bu da ölmeden önce çektikleri 

acıdan dolayıdır, fakat bir çok Fayyum portresi de genç insanlara aittir. Bu şu anlama 

gelir, eğer resim kişinin ölümünden sonra yapıldıysa ya da hayattayken yapılıp 

ölümünden sonra kesin detaylarla desteklendiyse, yüz idealize ve genç olarak 

verilmiştir37. Portrelerin geneline bakıldığında farklı yüz ikonografileri görülse de, 

incelendiğinde ve ayrıntılar es geçildiğinde tek bir kalıplaşmış yüz formuna ulaşılır. 

Sanatçı portreleri yaparken göz dışında, diğer yüz hatlarını çizerken olabildiğince 

objektif olmuş, Portre sahiplerinin yoğun ruh hallerini ve derin duygularını 

yansıtabilmek adına gözleri olduğundan daha büyük bir şekilde çizmiştir. 

           Bu ressamların M.Ö.4. yüzyılda yaşamış olan Grek ressam Apelles’den38 

etkilendikleri portrelerde ağır basan “doğalcı” üslüptan anlaşılmaktadır. Bununla 

birlikte Fayyum Portrelerinde, portresi yapılan kişinin geleneksel Mısır resminde 

olduğu  gibi  profilden değil de tam ya da dörtte üç  oranında cepheden  tasvir  edilmesi  

“doğalcı” üslubu açıkça gösterir. Fayyum Portreleri, kentlerde yaşayan orta sınıfa ve 

sıradan insanlara ait resimlerdir. Geçmişten günümüze ulaşabilen en erken tarihli  bu 

portrelerde bize bakan yüzler canlı gibidir ve göz göze gelindiğinde bizi derinden 

etkilerler. Bazıları çarpıcı bir dirilik taşırlar. Portrelerin çoğunda genç insanlar 

betimlenmiştir. Fayyum bölgesinde  çok az sayıda insanın ancak 35 yaşına kadar 

yaşayabildiği göz önüne alındığında genellikle genç insanların resmedilme nedeni de 

açıklık kazanır. Ölümü yaklaşmış kişilerin görünümleri olarak nitelediğimiz bu 

portreler, insanların genç görünümlü olmasıyla çelişiyor gibi görünse de antropologların 

yakın geçmişteki araştırmalarına göre eski dönemlerde Mısır halkının ortalama yaşam 

süresinin yaklaşık 30-35 yıl olması bu durumu açıklamaktadır. Genel inanışa göre 

portreler, kişiler henüz hayatta iken kendi evlerinde resmedilmiştir. Fakat sonradan 

çıkarılan mumyalarda cesedin portresinin tabut ya da kefenin üzerine yapıldığı 

örneklere de rastlanmıştır. Bu durum portrenin kişi öldükten hemen sonra portresinin 

                                                 

36Araştırma konusuna bağlı olarak evreni belirlenmiş olan belirli nüfusu, bulundukları ortam ve 

koşullarda takip ederek, araştırma konusu çerçevesinde ilişki ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. 
37 Gassiot –Talabots 1965, 162.  
38Apelles, Erken Helenistik dönemde yaşamış Yunan ressam. Antik Çağın sanat yazarları tarafından 

öylesine yüceltilmiştir ki, günümüze hiçbir yapıtı ulaşmamış olmasına karşın, hala o dönemin en büyük 

ressamı olarak anılır. 
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yapılabildiğini de ispat etmektedir39. Sonradan çizilen bu portrelerdeki kişiler akıllarda 

kalan yüz hatlarıyla çizilmiştir. Çizim sırasında duyguyu verebilmek ve izleyiciye bunu 

aktarabilmek adına sanatçının burada payı büyüktür. Burada devreye portrelerde en 

dikkat çeken unsur olan, gözlerin olduğundan daha büyük bir şekilde tasvir edilmesi 

girmektedir (Res.14). Duygu ve düşüncelerin aktarımında gözlerin daha büyük rol 

oynaması sanatçıyı bu yönde bir sebebe itmiştir. 

          Yüzün her zaman bir bölümü daha çok görülecek biçimde resmedilmiştir. 

Boşluğa bakar gibi ruh hali yansıtan modelin alın diplerinde açık renkler kullanılmıştır. 

Gözlerin resim içerisindeki büyüklüğü ve belirginliği adeta yüzü dışlamış tüm dikkatleri 

kendisine yöneltirken Mısır sanatındaki yerini bize hissettirmektedir. Bu resimler antik 

Mısır ve Roma kültürlerinin karşılaşıp birleşmelerinin sembollerini yansıtırlar40.  

           Geleneksel Mısır tarzı etkileyici rol oynayan çalışmalarla sona ermiş olup 

Greklerinde etkisiyle Roma tarzını almıştır. Altından yapılmış taçlar güçlü bir anlamın 

göstergesi durumunda karşımıza çıkmaktadır. Resimlerde ölen kişinin toplumsal 

konumu, siyasi ve ekonomik gücünü göstermek için asma yapraklarıyla bezenmiş, 

kutsallığın sembolü taç kullanıldığına farklı kaynaklarda değinilmektedir. 

           Gözlerin büyüklüğünün abartılması, bu portrelerin daha güçlü olmalarını 

sağlamakla birlikte, resmedilen yüzleri daha etkileyici ve canlı kılmakta, gözle yaşam 

dolu bir çekim gücü kazandırmaktadır. Batıda gelişen portre sanatı, genellikle bu 

dünyadaki yaşamla bağlantılı olmuştur. Portresi yapılan kişinin görünümü ile birlikte 

toplumsal konumu da betimlenmiş; bu portreler bir zamanlar yaşayanların varlığını 

gelecek kuşaklara kanıtlamak için gerçekleştirilmiştir. Fayyum Portrelerinin yapılma 

amacı ise bu anlayıştan çok uzaktır. Bu portrelerin yapılma amacı, portresi yapılan  

kişinin öteki dünyadaki yolculuğunda adeta bir kimlik belgesi olarak ona eşlik 

etmesidir. Fayyum Portreleri, ileride Batıdaki Portre Sanatı geleneği içinde göreceğimiz 

örneklerden farklı olarak ölümle ve gömme törenleriyle ilgilidir. Bu portreler, ölüyle 

birlikte gömülmek üzere yapılmışlardır. Fayyum Portreleri, yitip gitmiş bir dünyanın bir 

                                                 

39 Ekici 2013, 34. 
40 Mısır halkının bağlılığını sürdürmek amacıyla Ptolemaios Hanedanı hükümdarları, eski gelenekleri 

desteklediler ve böylece Yunan kültürü, Mısır kültürünün yerini almadı. Mısır ve Yunan tanrıları, örneğin 

Serapis gibi karma tanrılar olarak birleştirildi (Senkretizm). Mısırlıların tepkilerini yumuşatma, soğurma 

çabalarına karşın Ptolemaios yöneticileri, yerel başkaldırılara, aileler arasındaki sert rekabete ve 4. 

Ptolemi’nin ölümünden sonra İskenderiye’de ortaya çıkan yoksul kesim arasındaki örgütlenmelere karşın 

tavır da almıştır. Bu arada Roma, Mısır’daki siyasi durumla yakından ilgilenmekteydi. Mısır’lıların 

süregelen tepkileri, hırslı yöneticiler, güçlü rakip Suriye, Mısır’ın durumunu istikrarlaştırdı. Bu durum 

Roma’yı, İmparatorluğun ister istemez ilgi alanı olan Mısır’daki durumu güven altına almak üzere kuvvet 

göndermeye yöneltti. 
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anlık da olsa gözümüzde canlanmasını olanaklı kılmaktadır. Bu portreler, bizden 

binlerce yıl önce yaşamış olan bu farklı ulus, kültür ve inançlardan insanların, artık 

yaşamıyor olsalar da bir zamanlar bu dünyada tıpkı bizler gibi yaşamış olduklarını 

kavramamızı sağlar; yaşamın bizlere bir armağan olduğunu ve her zaman da öyle 

olacağını doğrularlar. O nedenledir ki portreleri yapılan kişilerin bakışları günün birinde 

yitip gideceği bilinen hayat üzerinde yoğunlaşır41. Yaşam insanlar için kimi zaman bir 

tutku kimi zaman da acı , ıstırap, üzüntü gibi duyguların hissedildiği bir organizmaya 

bürünse de bir gün yok olacağı herkes tarafından bilinmektedir. insanoğlunun varolduğu 

günden beri, içgüdüsel olarak ben duygusu hiç bir zaman sönmemiştir. Bir nevi 

unutulmak kaygısı içimizde hep bir yerlerde varolmuştur. Yapılmış olan bu portrelerde 

de, bizlere anlatmak istedikleri belki de tam bu noktadadır. Kendi varlıklarını bizlere 

ispatlamak amacı güttüğünü de söylemek mümkündür. 

           Fayyum portrelerinin, Mısır sanatından ziyade Klasik Yunan sanatı ve Roma 

etkilerini yansıttıklarını daha öncesinde belirtmiştik. Çeşitli ilaç ve yöntemlerle 

mumyalanmış ölü bedenin sargılarla sarılmasından sonra, ölen kişinin portresi sargılar 

yardımıyla cesedin yüz bölgesine tutturulmaktadır. Bu işlemden sonra insan biçimli bir 

sandukaya dik bir şekilde yerleştirilmektedir. Dik bir şekilde oturtulmasının sebebi de 

tıpkı hayatta olduğu gibi cesedin durmasının istenmesidir. Daha sonra Mumyaların içine 

kondukları sanduka mühürlenmekte, üzerine Grek alfabesiyle kişinin adının yanı sıra 

bazen meslekleri de yazılmaktadır42. Portresi yapılan kişilerin Mısırlı, Grek ya da 

Romalı olduğuna dair kesin bilgiler olmamasına rağmen yazıtlarda Mısır, Grek ve 

Roma kökenli isimler yazılmıştır. Yazıtlardaki bilgilerin idealleri mi yoksa gerçekleri 

mi yansıttığı net olmamakla birlikte en azından mesleklerinin kesin olduğu 

düşünülmektedir. Herkesin mumya portresi yaptırmaya gücü yetmediği çıkarılan 

portresiz mumyalardan anlaşılmaktadır. Bulgulara göre açılan mumya mezarlarından 

sadece yüzde bir ya da ikisinin portresi bulunmaktaydı. Portrelerin bu denli yüksek 

fiyatlı olmasının nedeni ressamın emeğinden ziyade Mısır dışından getirilen 

malzemelerin oldukça pahalı olması ile açıklanmaktadır43. Yazıtlara göre bu mezarlara 

sahip kişilerin sosyal statüsü yüksek askerler, din görevlileri ve devlet yönetiminde 

çalışan üst düzey yetkililer olduğu tespit edilmiştir. Ölenlerin isimleri incelendiğinde 

                                                 

41 Janson –Janson 1997, 250. 
42 Akçay 2017, 138. 
43 Ekici 2013, 32. 
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Mısır, Yunan ve Roma kökenli oldukları görülmektedir. Ancak saç şekilleri 

incelendiğinde Roma tipi saç  modellerinin hakim olduğu izlenmektedir44. 

         Çizilmiş olan Fayyum Mumya Portrelerine genel olarak bakıldığında gerek takmış 

oldukları takılar, giydikleri kıyafetler gerekse saç modelleri açısından dönem modasını 

bize yansıtmaktadır. Genel itibariyle Grekler’in ve Romalılar’ın portre sanatına etkileri 

görülmektedir. Portrelerde işlenmiş olan saç modelleri dönemin heykellerinde görülen 

saç modasıyla paraleldir (Res.15-16-17-18-19). Kadın portrelerinde genelde kalın 

bukleli saç topuzları görülürken (Res.20-21), erkek portrelerinde ise kısa ya da orta 

boylu kıvırcık saç şekilleri ile tasvir edilmiştir. Erkek portrelerinde ayrıca kısa 

sakalların işlenmiş olması da dikkate değerdir (Res.22). Giydikleri kıyafetler 

incelendiğinde kadın portrelerinde renkli tunikler görülürken, erkek portrelerinde ise 

beyaz renkli tunikler ve her iki cinsiyette de tunik üzerine pelerin giydikleri 

görülmektedir. Roma döneminde görülen saç modası gibi kıyafetlerde Roma modasını 

göstermektedir. Portrelerde, tuniklerin üzerinden geçen çoğunlukla kırmızı renk, altın 

rengi, yeşil tonlarında ince bir şerit geçmektedir. Bu şeritler onların birer Roma 

vatandaşı olduğunun göstergesidir (Res.23). Çizilmiş olan portrelere genel olarak 

bakıldığında kadınların neredeyse tamamında görülen takı olmazsa olmazlar 

arasındadır. Değerli taşlardan oluşan takılar akik, zümrüt, lal ve incilerden meydana 

geldiği görülmektedir. Kadınların bu denli takı kullanmalarının sebebi ise zenginlik 

belirtisi olarak açıklanmaktadır. Erkek portrelerinin başlarında ise altın çelenkler 

görülmektedir. Bazı erkek portrelerinde ise topuz, kılıç gibi silahlar görülmektedir bu da 

onların Roma askerlerinden birisi olduğunu vurgulamaktadır (Res.24). Fayyum Mumya 

Portreleri, çoğunlukla Mısır’ın Fayyum vahasında bulunan kaya mezarları ve bağımsız 

yapılı mezarlarından çıkarılmıştır. Açılan mezarların çok az kısmında yüzde bir ya da 

yüzde iki gibi oranlarda portreler bulunmaktadır. Portre yaptıran kişilerin orta ve üst 

düzeydeki normal vatandaşlar olduklarını daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik. Bu 

kadar az bir oranda olması portre yapımında kullanılan malzemelerin oldukça pahalı 

olması ve şehir dışından bu malzemelerin getirilmesidir.  

           Roma Mumya Portreleri, cesetlerin içine konulduğu sandukaların, baş kısmında 

yer alan, bir bireye ait olan yüzünün tamamının tasvir edildiği izleyiciye direkt bakan, 

cepheden tasvir edilen bir yapıya sahiptirler. Doğal bir üslupla yapılmış olan Mumya 

Portreleri, özel ve kişisel bir biçimde, giderek modelin ruhsal özelliklerinin okunabildiği 

                                                 

44 Akçay 2017, 138-139. 
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imgeler olarak izleyiciyi etkilemektedir. Görülen yoğun ruh hali ve ifadedeki derinlik 

dolu bakışlar, kendi portresini yaptıran kişinin yakın bir zaman içerisinde öleceğini 

bilmesi ya da hasta bir şekilde modellik yapmasından dolayıdır. Portrelerin 

yapılmalarındaki amaç, ölüm yolculuğunda bireye eşlik etmesidir. Adeta ölen kişiye 

kimlik belgesi görevini üstlenmektedir. Her dönemde nasıl ki dünya görüşü sanat 

görüşünü etkilemekte ise; sanatçıda portrelerde gözleri olduğundan büyük çizerek bunu 

yansıtmıştır. Portrelerini çizdiren kişiler hasta halleriyle, ölmeye yakın bir zaman 

diliminde modellik yapmalarından dolayı üzgün görünümlü bir hal içerisindedirler 

(Res.25).  

           Her resim, bir adamın,  kadının veya  çocuğun (Res.26)  başını ve  omuzlarını  

gösterir  ve ortalama 30x15 cm ölçülerinde bir ahşap plaka üzerine boyanır45. Yapılmış 

olan eserlere baktığımızda bir zamanlar yaşayan o insanların artık yaşamadıklarını 

anladığımızda bizde uyandırdıkları duyguları hissetmemek mümkün değildir. Panoya 

direkt baktığımızda çizilen kişilerin sanki canlıymış gibi bize yansıttıkları acı, üzüntü 

gibi duyguları, ölüm anına yakın olmalarından dolayı çektikleri acıyı hissettirmektedir. 

Sanki bizlere bir zamanlar bende sizin gibi yaşıyordum ifadesi vermektedir. Bu gibi 

duyguları hissetmemizde sanatçının da rolü büyüktür. 

          Fayyum portrelerindeki asıl sihir gözlerdedir. Gözler yüze oranla daha büyük 

yapıldığı için ifadeye güç katmış, izleyiciyi içine çekerek izleyende etkileyici bir 

izlenim bırakmaktadır. Bu resimler izleyenler için yapılmamıştır. Onları büyüleyici 

kılan en önemli unsur da budur. Ölüm yolculuğunda kişiyle birlikte öbür dünyaya 

yolculuğa çıkacak olması portre yapılırken kişinin en yoğun duyguları bir arada 

yaşamasına neden olmuştur. Ressamın da portreyi yapma nedeninden ötürü benzer 

duyguları paylaşarak, ifadeyi öne çıkarma isteği taşıdığı aşikardır. Binlerce yıl 

geçmesine rağmen portrelerden karakterleri ve ruh hallerini okuyabilmek ve ifadelerin 

bu denli tanıdık gelmesi; aynı şey başımıza geldiğinde benzer duyguları hissedecek 

olmamızdandır. Belki de bu portrelerde kendi ifademizin benzerlerini görmek bizi bu 

denli şaşırtmaktadır46. Bu portrelerde görülen, gerçek gibi gösterme ilkesinin 

çiğnendiği, belkide tek kısım gözlerin olduğundan daha büyük işlenişidir. 

                                                 

45 https://mikedashhistory.com/2014/12/16/the -fayum-mummy-potraits/  Erişim Tarihi:21.08.2017  

Saat:18.08. 
46 Ekici 2013,  33-34. 



17 

 

          Farklı tarihlerin portreleri arasında hatasız üslup farklılıklarıda vardır ve mumya 

portrelerinin tarihlendirilmesi akademisyenler arasında oldukça tartışılan bir konudur. 

Ancak, mumya portresi resmi M.S.30-40 yılları arasında başlamak üzere genel bir fikir 

birliğine varılmıştır. Bu dönemden üçüncü yüzyılın başlarına kadar olan esrarengiz 

parçaların tarihleri, temsil edilen kişilerin giydikleri kıyafetler, saç stilleri ve takıları 

temel alınarak oldukça iyi tarihlendirilmiştir. Resimleri, bununla birlikte, bazı bilim 

adamları dördüncü yüzyılda boyanmaya devam ettiklerini düşündükleri için, bazı ana 

tempera tablolarının tarihleri hala tartışılıyordur47. 

           İmgeler başlangıçta orada bulunmayan şeyleri gözde canlandırmak amacıyla 

yapılmış, zamanla canlandırdığı şeyden daha kalıcı olmuş varlıklardır. Bu tespitten 

hareketle bir nesnenin, kişinin ya da konunun bir zamanlar nasıl göründüğünü 

betimleyen imge, daha sonra kendisini yapan kişinin görüşünün de eklendiği bir kayıt 

olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden dönemini yansıtan önemli belgeler olarak 

görülebilirler. Fayyum portreleri bu yorumu çok güçlü bir şekilde örneklendiren önemli 

yapıtlardandır. Bir çoklarına göre Fayyum Portreleri’nin dönemine ait bilgileri 

barındıran belgeler olarak değerlendirilmesi onların birer sanat yapıtı olduğu fikrine 

gölge düşürmektedir. Fakat geçmişi aydınlatan önemli belgeler olmalarının yanı sıra 

yüksek kalitedeki biçimlendirme ve yapılışlarındaki ustalık onları çağlar üstü sanat 

yapıtlarına dönüştürmüştür48. Genel olarak bakıldığında modern olarak görülen pek az 

yapıt vardır ve Roma Mumya Portreleri bu modern sanat içerisinde yerini almıştır. 

4.ROMA DÖNEMİ MUMYA PORTRELERİNİN YAPILDIĞI ATÖLYELER 

             Bakıldığında insanda derin duygular uyandıran bu eşsiz sanat eserlerinin, 

yapıldığı atölyeler hakkında, incelenmiş olan kaynaklara bakıldığında elimizde herhangi 

bir bilgi bulunmamaktadır. Yalnız Roma Dönemindeki ilk atölyelerin aile işletmeleri 

şeklinde olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Bir nevi seri üretim şeklinde olan 

Fayyum Mumya Portrelerini yapan kişiler sanatçıdan çok zanaatkar olarak ifade 

edilmektedir. Roma Dönemi sanat atölyeleri aile işletmesi şeklinde olduğundan dolayı 

babadan oğula geçmektedir. Ancak yapılan eserlerin, aile bireylerinden çok, 

İskenderi’ye okulunda yetiştirilen ve Grek ressam Apelles’ten etkilendikleri düşünülen 

                                                 

47 Walker 2000, https://www.metmuseum.org/press/exhibitions/2000/ancient-faces-mummy-portraits-

from-roman-egypt ,Erişim Tarihi:07.10.2017  Saat:17.33. 
48 Ekici 2013, 35. 
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sanatçılar tarafından bu portrelerin yapıldığı bilinmektedir. Genellikle Fayyum Mumya 

Portreleri, ölen kişinin evinde, kişi ölmeden önce hasta haliyle sanatçıya poz vermesiyle 

çizilmesinden dolayı, gezici atölye niteliğinde olan, atölyelerin olması kanısına 

varılmaktadır. Kaçak kazılar sonucu tahribata uğramış mezar alanları ve 

koleksiyoncular arasında dağılmış olan portrelerin atölyeleri hakkında net bir bilgi elde 

etmek görüldüğü üzere pekte mümkün değildir. Herkesin mumya portresi yaptırmaya 

gücü yetmediği için orta ve üst düzeydeki kişilerin yaptırdığı, bu portreleri çizen 

sanatçılar, portreleri oldukça yüksek fiyattan yapmaktadırlar. Bu portrelerin maliyetini 

belirleyen en büyük etken Mısır dışından getirilen malzemelerin kullanımıyla ilgidir. 

5.ROMA MUMYA PORTRELERİNE BENZERLİK GÖSTEREN POMPEİ 

TASVİRLERİ 

            Pompeili ressamlar insan görünüşünden daha ürkütücü görünüşü olan Satyrler 

ve Bacchalar gibi tanrıların, kahramanların yüzlerini ve ifadelerini madalyonlar ve 

küçük resimler halinde bir sürü takdire değer portre olacak şekilde çizerek onlara sahip 

olmamızı sağladılar. Az ya da çok anlaşılsa da, bu portrelerin çoğu Yunan resim sanatı 

repertuarından geldi ve Roma seçkinlerine uygun olacak şekilde filozofları, hatipleri 

(söylevci) ve şairleri tasvir etmiştir. Ama o dönemde dünyaca ünlü olan Herculaneum 

ve Pompei’de keşfedilen heykellerden bir eksiği bulunmayan ve aynı çağdaşlıkta olan 

portreler bulunmaktadır. Bu resimler, Forum içerisinde, kamu binalarında ve atria49 

rezidanslarında bulunan, amacı seçkin hakimler ve kamu yararına çalışan kişileri övmek 

olan bronz ya da mermer büstler veya heykellerden biraz farklıdırlar. Şu an sahip 

olduğumuz portreler duygusal bir amaca hizmet eder, özel hanelerde yer alırlar ve 

sahiplerinin sevdikleri, aileleri ya da çocuklarını hatırlamaya yaramaktadırlar. Bazen de 

evli çiftlerin hayatlarından gelecek nesillere bırakmak istedikleri anılar duvarlarda yer 

almaktadır. Pompei’de keşfedilen ve mozaik içerisinde yer alan sadece bir eser müthiş 

ilgi çekti. Bu mozaik cubiculumun50 döşeli zeminine ilave edilmişti ve ev halkından 

hangisine ait olduğuyla ilgili bir şüphe vardır. Muhtemelen dominanın ya da aziz tutulan 

ve dolayısıyla kutsal olarak görülerek yatak odasında gizli tutulan ev hanımına aittir. En 

narin mozaik tekniği opus vermiculatum (Solucan deseni) ile üretilmiştir ve eşsiz 

                                                 

49 Antik Roma evlerinde ortada yer alan, etrafı sütun sıraları ve odalarla çevrili avlu. 
501.Antik Roma evinde (domus) yatak odası. 2.Antik Roma’da imparatorun circusta (sirk, gösteri) 

oturduğu yer. 3.Antik Roma’da catacumbalarda (ölülerin gömülmesine hizmet eden tonozlu yapılar) 

ailelere ait tonozlu mezar odaları. 
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dokusuyla Samoslu Dioskourides51 tarafından yapılmış mozaik esere benziyordur52. 

Sanatçının mozaik işini şekil ve renk olarak en ince ayrıntısına kadar ustaca 

harmanladığını bizlere gösteriyordur. Temiz çizgi kesikleri baş ve omuzları belirliyor ve 

tertemiz bir şekilde kahverengi zeminin üzerinde duruyordur. Dilenci oldukları 

düşünülen, mozaik sahnesi boyunca hareket eden ve müzik aletleri sesine kendi 

başlarına hareket eden bir grubu tasvir etmektedir. Tasvir edilen kişilerin yüzlerinde 

maskleri ellerinde müzik aletleri ile birlikte görülmektedir. Mozaiğin üzerinde sanatçı 

Dioskurides’in imzası bulunmaktadır. Sahip olduğumuz bazı Pompei bayan portreleri 

Campanian53 özelliklerini içermektedir. Dolu yanaklar, dudaklar nispeten kalın, ten 

tonları doğal, iri omuzları ve ortadan ayrılmış şık koyu renk saçları işlenmiştir. Bu 

bayanın yüzünün ifade edilişi çok düşünceli, neredeyse melankolik ve genç bir ev 

hanımının taşıdığı onura sahiptir. Modelleme tende yumuşak vurgular, çevreden 

gölgeler ile sanatçı tarafından en narin efektler ile yapılmıştır. Teknik yine de izlenimci 

değildir. Onun bu çalışması bizlere bazı Fayyum Mumya Portrelerini hatırlatmıştır. 

           Bu canlı gibi, realistik portre idealleştirilmiş, bir genç kızın neredeyse akademik 

resmi portresi ile karşılaştırıldığında ilginç bir şekilde doldurulmuş özellikleri ve sakin 

bakışları sayesinde Patrician (Aristokrat) genlerine ait olduğu söylenebilir. Sanatçı kızı 

düşünceli bir anında, düşüncelerini ve samimi duygularını elinde tuttuğu tabellaeye54 

kaydetmek üzereyken yakalamıştır55. 

            Antik Yunanda da birey resimleri kişilerin bireysel özelliklerini belirten tarzda 

resmedilmemiştir. Bu resim ve heykeller, anma ve yüceltici bir işlev görmektedir. Diğer 

dönemlerdeki portreler gibi benzersiz bir varlıktan çok soyut bir niteliğin betimini 

verirler. Bireyi tam anlamıyla betimleyen örneklere bir tek Roma döneminde rastlanır. 

Vezüv Yanardağının patlamasıyla korunan, Pompeili Terentius Neo ve karısını gösteren 

bir fresko bize örneklik etmektedir. Bu freskodaki kişilerin gerçeğiyle aynı 

                                                 

51Dioscuride di Samos tarafından yapılmış mozaik eserin adıdır. Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesinde 

(kayıt numarası 9985) sergilenmektedir. Mozaik, tüm kahramanların maske taktığı bir oyun sahnesini 

gösteriyor. 
52 Maiuri 1953, 99. 
53İtalya’nın güney bölgesinde 1948 Anayasası ile kısmi bölgesel özerklik verilmiş 20 bölgesinden 

birisidir. 
54Antik Roma’da, üzerine şiir yazılmış küçük parşömen yaprakları. 
55 Maiuri 1953, 99. 
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denilebilecek benzerlikte olması bu dönemde bireysel farklılıkları gösteren resimlerin 

yapıldığını bizlere gösterir56. 

6.KATEGORİ:FAYYUM MUMYA PORTRELERİ  

1.İngiltere 

        1.1.British Museum-Londra’da Fayyum Mumya Portreleri 

        1.2.Petrie Museum-Londra’da Fayyum Mumya Portreleri 

        1.3.Eton College-Windsor Kalesi/Londra’da Fayyum mumya portresi 

        1.4.Ashmolean Museum-Oxford’da Fayyum mumya portresi 

        1.5. Royal Museum of Scotland( İskoçya Müzesi) –Edinburgh’da Fayyum Mumya    

         Portreleri 

2.Rusya 

         2.1.Puşkin Müzesi-Moskova’da Fayyum Mumya Portreleri 

3.Almanya 

        3.1.Agyptisches Museum=Jetzt Neues Museum-Berlin’de Fayyum Mumya  

         Portreleri 

        3.2.Antikensammlung  im Neuen Museum-Berlin’de Fayyum Mumya Portreleri 

        3.3.Staatliches Museum Agyptischer Kunst-Münih’de Fayyum Mumya Portreleri 

        3.4. Kestner Museum-Hannover’da Fayyum Mumya Portresi 

        3.5. Agyptisches Museum-Leipzig’de Fayyum Mumya Portresi 

        3.6.Altes Museum-Berlin’de Fayyum Mumya Portreleri 

        3.7.Landes Museum Württemberg-Stuttgart’da  Fayyum Mumya Portreleri 

4. Avusturya 

         4.1.Kunsthistorisches Museum( Viyana Sanat Tarihi Müzesi)- Viyana’da Fayyum 

          Mumya Portresi 

5. Polonya 

                                                 

56 Karabacak-Beyaztaş  2014,  12. 
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         5.1.Varşova Ulusal Müzesi-Varşova’da Bir Çocuğun Mumya Portresi   

6. İtalya 

        6.1.Ulusal Arkeoloji Müzesi-Floransa’da Fayyum Mumya Portresi 

7.Fransa 

        7.1.Louvre Museum-Paris’te Fayyum Anne Portreleri 

        7.2.Musee des Beaux-Arts deDijon (Güzel Sanatlar Müzesi)-Dijon’da Fayyum  

          Mumya Portresi 

        7.3.Momie De La Dame d’Antinoe –Fransa’da Fayyum Mumya Portreleri 

8.Danimarka 

         8.1.Ny Carlsberg Glyptotek –Kopenhag’da Fayyum Mumya Portresi 

9.Amerika Birleşik Devletleri 

        9.1.Metropolitan Sanat Müzesi-New York’ta Fayyum Mumya Portreleri 

        9.2.Brooklyn Museum-New York’ta Fayyum Mumya Portreleri 

        9.3.Albright-Knox Gallery –Buffalo’da Fayyum Mumya Portresi 

        9.4.Cleveland Museum of Art-Cleveland’da Fayyum Mumya Portresi 

        9.5.Getty Villa-Los Angeles’da Fayyum Mumya Portreleri 

        9.6.Menil Collection-Houston’da Fayyum Mumya Portresi 

        9.7.Milwaukee Art Museum-Wisconsin’da Fayyum Mumya Portresi 

10.Mısır 

        10.1.Egyptian Museum-Kahire’de Fayyum Mumya Portreleri 

11.Çek Cumhuriyeti 

        11.1.Sternberg Palaç İçinde-Prag’da Fayyum Mumya Portreleri57.  

 

 

                                                 

57 https:// commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fayum_mummy_portraits, Erişim Tarihi:26.08.2017  

Saat:15.52. 
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7.KATALOG 

Katalog No:1   İncelediğimiz bu kadın mumya portresi izleyiciye direkt bakarken, koyu 

teninde ışık sıcak renklerle yansıtılmış, arka kısmı gri açık tonlarda boyanmıştır. 

Saçlarında kullanılan siyah renk tenindeki mücevhere ışık vererek mücevherin ön plana 

çıkmasını sağlamıştır. Boynunda altın bir zincir bulunmaktadır. Zincirin orta kısmında 

yer alan yarı yuvarlak hilal biçimli bir sembol yer almaktadır. Kulağında görülen iri 

taneli altın küpe sarı parlak yüzeyin etkisiyle kendisini belirginleştirmiştir.  

         Mumyada çürümeye engel olması için ve büyülü bir koruma nesnesi olsun diye 

ölünün bedenine altın yapraklar yerleştirilmiştir58. Portrede büyük bir çatlak panonun 

sağ tarafını yukarıdan aşağıya böler ve sol göz üzerinden de daha kısa bir çatlağın 

geçtiği görülmektedir. Birkaç yerde boya yüzeyi hasar görmüştür. Mumya örtülerinin 

izleri üst köşelerde görülmektedir. Sağ tarafında görülen altın kenarlı çok koyu renkte 

kırmızı bir clavi59 geçmektedir, üzerine renkli bir tunik giymiş durumdadır. Genel 

itibariyle baktığımızda Fayyum Mumya Portrelerinin özelliklerini bu kadın portresinde 

rahatlıkla görmekteyiz. Gerek takılarıyla gerekse renkli tuniğiyle oturmuş olan 

özellikleri hemen dikkat çekmektedir. Omuzların etrafına mavi bir tonda manto 

döşenmiştir. Kadın, M.S.1. yüzyıla özgü tipik altın topu küpeleri (beyaz vurgularla 

boyanmış) oldukça dikkat çekmektedir. Saç, kulakların dörtte birine genişleyen 

salyangoz şeklindeki bukleleri kaş çevresinde düzenlenmiştir. Boyunun arka kısmından 

sarkan saçlarda tıpkı alın üzerinde olduğu gibi salyangoz şeklindeki bukleler 

sarkmaktadır. Gözler (özellikle sol göz), kemerli, geniş ve yuvarlaktır. Eser Ankostik 

(Enkaustik) teknikte yapılmıştır. 

        Burun normundan daha kısadır, dudaklar dolguludur ve boyası pembemsi 

renktedir. Krem renkli eti, yanaklarda ve çenede pembeleşmiş bir renkte, kremsi beyaz 

renk tonu ise  burunda, dudakların üstünde ve altında çalışılmıştır (Res.27)60. 

Katalog No:2   Bu kadın mumya portresi, diğer portrelerde olduğu gibi izleyiciye direkt 

olarak bakmaktadır. Arka plan gri renkte boyanmıştır. Siyah renkteki saçı başını topuz 

yapacak şekilde çevrelemiştir ve ön kısımlardan salyangoz kıvrımları şeklinde 

görülmektedir. Üzerinde leylak rengi bir tunik ve bir manto bulunmaktadır. Kıvrımlar 

                                                 

58 Akbulut  2006, 190. 
59 Roma döneminde kıyafetlerin üzerindeki kırmızı ince çizgilere Clavi adı verilmiştir. 
60 https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Fayum-02.jpg  ,Erişim tarihi:09.10.2017  Saat:17.24. 
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daha koyu renklerle belirtilmiştir. Sağ omuz üzerinden geçen altın rengi kenarlı siyah 

bir clavi bulunmaktadır. Kadın mumya portrelerinin olmazsa olmazları arasında olan 

takılar, yine bu kadın mumya portresinde de görülmektedir. Ucunda hilal biçimli kısım 

olan bir kolye ve altın top küpeler görülmektedir. Dikkate değer siyah renkteki gözleri 

aşırı şekilde yuvarlak olarak işlenmiştir. Kemerli kaşları ince uzun bir şekilde devam 

eden burun köprüsü üzerinde birleşmiş olarak görülmektedir. İnce uzun yüz hattına 

sahip kadının çenesi uzun ve ovaldir. Dudaklar açık pembemsi renkte boyanmıştır. Eser 

bütünüyle ele alındığında saçları, kıyafetleri ve takılarıyla birlikte Roma İmparatoru 

Nero (M.S.54-68) zamanına tarihlenmektedir. Eser Ankostik (Enkaustik) teknikte 

yapılmıştır  (Res.28 ). 

Katalog No:3  Ahşap pano 8 mm incelikteki ahşabın üzerine modern bir restorasyoncu 

tarafından yapıştırılmıştır. Dudağın alt kısmı, yanakların üzerindeki noktalar, çenenin 

sağ tarafı ve alın restore edilmiştir. Restorasyon sırasında köşeler alçının içerisine 

eklenmiştir. Kadın kırmızı bir tunik ve sarı pallium (pelerin) ile tasvir edilmiş 

durumdadır. Özellikle Titus’un çocuğu Julia’nın ki gibi tipik Flavian61 dönemine ait 

olan uzun ve kıvırcık saç şekli vardır. Kirpikleri kırmızı olmasına karşın saçı ve kaşları 

siyahtır. Göz kapakları ile kaşı arasında modaya uygunluğu ya da batıl inançları 

yüzünden kırmızı bir çizgi vardır62. Roma Mumya Portrelerinde asıl sihir gözlerde 

olduğundan dolayı bu mumya portresinde de  yoğun ruh halini belirtmek adı altında 

gözler olduğundan büyük çizilmiştir. Dudakları oldukça dolgun,  küçük ve kibar bir 

şekilde verilmiştir. Boynun sağ kısmı ile omuz arasındaki anatomik detaylar göz ardı 

edilmiştir. Görülen uyuşmazlıklardan dolayı boyun kısmındaki dönüşü göstermek istese 

de tasviri yeniden şekillendirmek zorunda kalmıştır. Sanatçı aynı zamanda, sağ gözde 

nispeten küçük olan kırmızı detayı dikkat edilemeyecek şekilde yeniden düzenlemiştir. 

Sol taraftaki kırmızı çizgi, kontur işlevi görmektedir. Alın-burun-boyun kısımlarında 

görülen kırmızı-kahve-sarı tonlamalar dikkat çekmektedir. Portreye baktığımızda 

karamsarlık hemen hissedilmekte ve bizi de bu yoğun duygular içerisine çekmektedir. 

                                                 

61 Birbiri ardınca tahta çıkan üç Roma imparatorundan oluşan ve 69 yılındaki “ Dört İmparator Yılı’yla, 

son imparator Domitian’ın 96 yılında öldürülmesi arasında kalan 27 yıl boyunca hüküm süren hanedan 96 

yılından itibaren Nervan-Antoninler Hanedanı  başlar. Flavius Hanedanı, kısa bir saltanat süresine sahip 

olduğu halde, isimleri çok popüler olmuş ve sonraki kuşaklar için en bilinen Roma isimlerinden 

olmuşlardır. 1.Vespasian (69-79), Titus Flavius Sabinus’un oğludur. Çocukları; Titus, Domitian, 

Domitilla. 2.Titus (79-81), Vespasian’ın büyük oğludur.  Çocuğu; Julia Flavia. 3.Domitian (81-96), 

Vespasian’ın küçük oğlu, Titus’un küçük kardeşi. Çocukları; her ikiside genç yaşta ölen 1 oğul ve 1 kız. 
62 Stech 1982, 65. 
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Portrelerin bu denli melankolik derin bakışlar yansıtmalarının sebebi modellerin, ölüme 

yakın bir zamanda ya da hasta oldukları halleriyle sanatçının karşısına geçmiş 

olmalarıdır. Bu eser Ankostik (Enkaustik) teknikte yapılmıştır (Res.29). 

Katalog No:4  Resim, Kahire’nin 65 mil güneyinde Nil’in sol yakasındaki zengin bir 

bölge olan Fayyum vahasından geliyor. Yüzyıldan daha uzun bir zamandan beri bir 

mazerlıktan çıkarılan ve Mesih (Hz.İsa) zamanından M.S.300 ya da sonrasına kadar 

uzanan, yeryüzünün uzun yıllarından beri var olan ve şu anda koleksiyonlar arasında 

dağılmış olan bu bin görüntüden biridir. Çoğunlukla, eski mumyaların gömme 

nevresimlerine sarılıp yüzün olduğu noktaya yerleştirilen  “Fayum mumya portreleri” 

olarak genellikle “Fayum tablolar” ya da “Fayum mumya portreleri” olarakta bilinirler. 

Bunlar, dünyanın en eski boyalı portreleridir. Yerinde bir Fayyum resmi, yine orijinal 

keten kaplı mumya üzerinde duruyordur63. Kaşlar ve saçlar siyah renktedir. Gözler bu 

Mumya Portresinde de olduğundan büyük çizilmiştir. Dudaklar küçük ve dolgun, burun 

yapısı ince uzun çizilmiştir. Üzerinde beyaz renkte bir tunik vardır. Bütün Mumya 

Portrelerinde hissedilen kasvetli hava bu eserde de görülebilmektedir ayrıca eser 

Ankostik  (Enkaustik) teknikte yapılmıştır. Portre mumya üzerindeki bandajlar içerisine 

yüz kısmına gelecek şekilde yerleştirilmiştir (Res.31). 

Katalog No:5 Ele geçen Mumya Portrelerinin çoğu, bağlandıkları mumyalardan 

ayrıldığı için ne yazık ki kimlik bilgileriyle ilgili pekte bilgi elde edilememektedir. Bu 

mumya portesinde tasvir edilen kişi muhtemelen 50’li veya 60’lı yaşlarda olduğu 

tahmin edilmektedir. Kaşların çatılmasıyla oluşan alın ortasındaki çizgi, göz çevresinde 

oluşan kaz ayağı ve boyun altındaki sarkmalar bize yaş konusunda yardımcı olmaktadır. 

Düzensiz kesilmiş olan panel üzerine, resmedilen adamın saçları geriye doğru 

taranmıştır. Pembemsi renk dudaklarını ve burnunu vurgulamak için kullanılmıştır. 

Yüzün konturlarını ve gölgelendirmede kotu kahverengi kullanılmıştır. Hemen 

farkedilen kırmızı renkli clavi onun Roma vatandaşı olduğunu göstermektedir. Beyaz 

tunik üzerine yine beyaz renkte bir manto giymiştir. Yer yer görülen dikey çatlaklar 

portrenin güzelliğine gölge düşürmemiştir. Bu muhteşem eser Ankostik (Enkaustik) 

teknikte yapılmıştır (Res.32). 

                                                 

63 https://mikedashhistory.com/2014/12/16/the-fayum-mummy-portraits/ ,Erişim Tarihi:21.08.2017  

Saat:18.08. 
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Katalog No:6  Bu mumya portresi  diğerleri gibi gövdesine sığması için orijinal 

boyutlarından kesilme işaretleri gösterir. Bir grup arkeolog, bu kanıtları, tabloların 

hayata çevrildiğini ve daha sonra mezarlık amaçlarına göre düzenlendiğini iddia etmek 

için kullandı. Bu Fayyum Mumya Portresi Ankostik (Enkaustik) teknikte yapılmıştır64. 

Bu Mumya Portresine bakıldığında en çok dikkat çeken büyük kepçe kulaklarıdır. İnce 

uzun bir yüz hattına sahip portremizin burun yapısıda ince uzun ve çizimden 

anlaşılacağı üzere kemerli bir buruna sahiptir. Saçlar kısa, düz ve siyah renkte 

çizilmiştir. Saçların çiziminde, çizgilerin yönlendirildiği doğrultuda bakıldığı zaman 

saçların yandan ayrılmış olduğu görülmektedir. Oldukça geniş, kemiksi ve oval bir alına 

sahiptir. Bu mumya portresine baktığımızda, bir çok erkek portrelerinde görülen sakal 

bu genç erkekte görülmemektedir. Diğer dikkat çeken yer ise gözlerin yapılandırıldığı 

bozukluktur. Sağ göze oranla sol göz daha aşağıdan çizilmiş ve göz daha da sola bakar 

haldedir. Gözler altındaki çöküntüler hafif pembemsi renklerle ifade edilmeye 

çalışılmıştır. Giymiş olduğu beyaz tunik üzerindeki kırmızı clavi onun Roma vatandaşı 

olduğunu belirtmektedir. Sağ omuzu üzerine atmış olduğu bir sagum vardır. Panonun 

arka tarafında kullanılan açık renk uyumluluğu yakalamıştır. Eser üzerinde yıpranmalar 

mevcuttur (Res.33). 

Katalog No:7  Eutyhes isimli genç bir erkek çocuğana ait Yunanlıdır. Bu adı Latincede 

mutlu, şanslı ve iyi manasına gelmektedir. Muhtemelen M.S.100-150 yıllarına 

tarihlenmektedir65. Panodaki erkek çocuğu siyah saçlıdır. Üzerinde beyaz bir tunik 

vardır. Tuniğin boyun kısmında Yunanca yazılar görülmektedir. Yazının sonunda ya 

Herakleides Evandros’un oğlu ya da  Herakleides veya Evandros tarafından sanatçıya 

atıfta bulunur. Mumya Portrelerinde sanatçının imzasının bulunması eserlerin değerine 

değer katar bir nitelikte olurdu. Belli olmayan bu yazı niteliğinde imza olup olmadığı 

net değildir. Boynun ön kısmında oluşan V şeklindeki kıvrımlar net bir şekilde 

gösterilmiştir. Tuniğin üzerindeki kırmızı clavi, çocuğun roma vatandaşı olduğunu 

göstermektedir. Sol omuzundan aşağıya doğru bir sagum66 sarkmaktadır. Gözler iri iri 

çizilmiş, kaş ile göz arasında çizilen çizgi ile de göz kapağı belirtilmiştir. Çocuğun 

yüzündeki parlaklıktan anlaşılacağı üzere, sıcak balmumu karıştırılarak yapılan 

Ankostik (Enkaustik) resim yapma tekniği ile çizilmiştir. Daha net görülen sağ kulakta 

                                                 

64 https://mikedashhistory.com/2014/12/16/the-fayum-mummy-portraits/  , Erişim Tarihi:21.08.2017 

Saat:18.08. 
65 Ekici 2013, 35. 
66 Antik Roma’da askerlerin omuz kısmına attıkları bir çeşit giysi türü. 
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kaslar ve çizgiler ışık gölge yöntemiyle verilmiştir. Burun ile üst dudak arasında 

bulunan iki ince çizgi ve ortada oluşan çukurluk başarılı bir şekilde çizilmiştir. Mumya 

Portrelerindeki kişiler genelde, öleceklerini bildikleri için hasta halleriyle sanatçının 

karşında poz verirler ve bu ruh halleri üzgün , umutsuz bir boşluğa bakar gibidir. Diğer 

portrelerde görülen üzgün ifade, bu mumya portresinde pekte görülmemektedir. Büyük 

ihtimalle yaşının küçük olmasıyla alakalıdır ya da öleceğini bilmemesinden kaynaklıdır. 

İsminin anlamı gibi pekte şanslı değildir (Res.34). 

Katalog No:8   Resim de kadın figürü boynundaki altın kolye ile dikkat çekmektedir. 

Kolyenin büyüklüğü pahalılığına işaret etmekte ve aynı zamanda dönem kadınlarının 

takıya verdiği önemi belgelemektedir. Resimde takı oldukça gerçekçi betimlenmiştir. 

Takının kalınlığı ve kolye, yuvarlak formu ile çift daire oluşturarak dikkat çekmektedir. 

Tam daire şeklinde olan takı kadının boynuna tam olarak oturmuştur. Kadının 

boynunun arkasında kalan kısmını izleyicinin gözüyle tamamlaması çelişkisine 

düşürmüştür. Daireyi tamamlamamak izleyicide eksiklik duygusu yaratmaktadır. 

Takının izleyici tarafından tamamlanması, adeta baş ile gövdesini birbirinden ayırarak 

figürün yok sayılmasını sağlamıştır. Bu durum ile takı kendi değerliliğini, ağırlığını 

ortaya koymuştur67. Tam karşıdan çizilmiş olan portrenin yüz ifadesine bakıldığında 

üzgün bir şekilde olduğu hemen sezilmektedir. Portredeki kadının saçları uzundur ve 

toplamıştır. Bunu baş üzerindeki yarı belirgin örgülerden anlamaktayız. Saçlarıda tıpkı 

kaşları gibi siyah renktedir. Roma Mumya Portrelerinde asıl sihir gözlerde olmasından 

dolayı gözler olduğundan  büyük çizilmiştir. İnce uzun burun yapısına sahip portrenin 

burun kanatları ve delikleri koyu renklerle çizilmiştir. Toplu ve dolgun bir yüz hattına 

sahiptir. Dolgun dudak yapısı kontur çizgilerle gösterilmiştir. Burun ve üst dudak 

arasında kalan iki ince çizgi arasında oluşan çukurluk koyu renk verilerek gösterilmiştir. 

Oldukça büyük bir kulak yapısına sahip olan portrede, kulakların ön kısmından sarkan 

saç topları görülebilmektedir. Zenginlik göstergesi olan takılar, yine kulaktaki 

küpelerden anlaşılmaktadır. Küpeler ikişer inci tanesinden oluşan ince uzun sarkan 

tarzdadır. Panonun arka tarafında kullanılan renk ile kıyafetin aynı renkte olması eserde 

bir uyumluluk yakalamış ve bütünlük sağlamıştır. Eser Ankostik (Enkaustik) teknikte 

yapılmıştır (Res.35). 
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Katalog No:9  Pano Williamstown Bölgesel Sanat Konservatuarında incelenmiştir. 

Laboratuvar raporunda şöyle yazmaktadır: “Hafif konkav eğrilik, normal kuruma, Pano 

boyunca dikey kayma, arka taraftaki tahta tarafından desteklenmiştir. Geniş ara katman 

bölünmesi ve pullanma görülmektedir”. Sakallı bir adam beyaz tunik içerisinde ve hafif 

diyagonal pozisyonda görülmektedir. Beyaz tunik üzerinde, Roma’da senatoya ait olan 

fakat Mısır’da sadece Roma vatandaşlığını simgeleyen kırmızı clavi68 bulunuyordur. 

Adamın kısa, ince ve siyah sakalları vardır ve bir çok mumya portresinde görülebileceği 

gibi altın çelenk takmaktadır. Yaldızlı çelenklerinin bazı yaprakları hala kayıptır. 

Yüzün, boynun ve burnun ana hatları siyah çizgilerle sunulmuştur.  Boynun üzerindeki 

siyah çizgiler başın döndüğünü göstermektedir. Bu M.S.3. yüzyılın sonlarına kadar 

süren bir mumya portresi düzenlenmesi idi, sonradan büstün önden görünümü ile 

değiştirilmiştir. Süsenler (Süsen çiceği), burnun ve boynun üzerine, resmin sol 

tarafından düşen ışık bir illüzyon oluşturmaktadır69. Saçlar uzun ve kıvırcık bir şekilde 

tıpkı Flavianlar döneminde olduğu gibi tasvir edilmiştir. Takmış olduğu altın çelenk 

hemen alın ve baş hizasında durmaktadır. Yüzünün hafif toplu olduğunu, yanakların ve 

çenenin dolgunluğundan yola çıkarak söyleyebiliriz. Burun yapısı ince uzun, dudaklar 

küçük ve dolgundur. Gözlerin çiziminde, bir orantısızlık görülmektedir. Sağ göz hafif 

bir şekilde aşağı tarafta, sol göz ise diğerine göre yukarı tarafta çizilmiştir. Göz 

kapaklarının belirtilmesinde ise çizgiler kullanılarak verilmeye çalışılmıştır. Boyun 

yapısı oldukça geniş ve etlidir. Boyunda verilmiş olan çizgiler, bize boyunda katların 

olduğunu belirtmeye çalışmıştır. Burada da görüldüğü gibi boynun sol kısmında ışıktan 

dolayı gölgelendirme yapılmıştır. Esere genel olarak bakıldığında yoğun bir ruh hali 

sezilmektedir. Bu Fayyum Mumya Portresi Tempera tekniğinde yapılmıştır (Res.36). 

Katalog No:10  Resim, yaşanılan dönemin resim sanatını ve mücevher kullanım 

anlayışını ifade ediyor. Sanatçı, yüzü, kulaktaki altın üzerine işlenmiş zümrüt küpeyi ve 

altta beyaz taşlı küpeyi en ince detaylarıyla inceleyip resimlerinde anatomik yapıyı 

güçlendirmiştir. Portrenin boynundaki altın halkalardan oluşmuş gerdanlık yine 

dikdörtgen altın montüre büyük zümrüt taşlar yerleştirilerek resmedilmiştir. Baş 

üzerindeki sarı renklerle yapıldığından altın olduğunu düşündüren yapraklı taç dikkati 

çeker70. Ortadan ikiye ayrılmış olan uzun siyah saçları, dalgalı bir şekilde alın üzerine 

                                                 

68 Roma döneminde kıyafetlerin üzerindeki kırmızı ince çizgilere Clavi adı verilmiştir. 
69 Stech 1982, 66. 
70 Berger 1999, 72. 
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düşmüş durumdadır. Bu saç modeli bize Marcus Aurelius İmparatorluğu döneminde 

görülen saç modelini çağrıştırmaktadır. Siyah renkteki saçları arasında kendisini 

gösteren altın rengi tacı yine küçük yapraklardan meydana gelmiştir. Saçların dalgalar 

halinde aşağıya doğru düşmesi durumundan kulağının yarısınıda kaplamıştır. Uzun yüz 

yapısına sahip portremizin gözleri diğer Mumya Portrelerine oranla gerçeğe daha yakın 

büyüklükte çizilmiştir. Dudaklar dolgun ve pembemsi renkte gösterilmiştir. Boyun 

yapısı ince uzundur. Takmış olduğu takı ile birlikte zarif boynu bir bütünlük 

içerisindedir. Küpelerin altın bitiminde yer alan yuvarlak formdaki kısmı büyük 

ihtimalle inciden olsa gerek ki beyaz renkte çizilmiştir. Renkli tuniğin boyun kısmını 

kaplayan, kalın altın rengi bir şerit bulunmaktadır. Şık ve zarif özellikleriyle şıklık ve 

sofistike bir tasarıma sahiptir. Panonun tam ortasından ve sağ göz üzerinden geçen 

çatlaklar panonun güzelliğine gölge düşürmemiştir. Arka fon açık gri tonlarında 

boyanmıştır ve eser Ankostik (Enkaustik) teknikte yapılmıştır (Res.37). 

Katalog No:11  Yine ifadesiz ve sonsuzluğa bir bakış gösteren Fayyum portresinde 

mücevherleriyle süslü bir kadın figürü görülüyor. Üçlü sallantılı altın küpeler incilerle 

süslenmiş ve inci altlıkları granül altınla tasarlanmıştır. Geniş altın gerdanlığın parçaları 

dönemin mücevher tasarımına güzel bir belgedir. Ahşap üzerine çalışılmış resimde 

beyaz bir fonda mavi ve soğuk renkler öne çıkmış, portreye mücevherin ışıltı ve 

sıcaklığıyla sonsuzluk hissi verilmek istediği benzer yorumlarda ifade edilmiştir71. 

Siyah renkteki saçları seyrek bir şekilde toplanmıştır. Yüzündeki yorgunluğu, hasta hali 

izleyici tarafından hemen hissedilmektedir. Dikkat çeken göz torbaları başarılı bir 

şekilde çizilmiştir. Takmış olduğu takılara rağmen yüzdeki karamsarlık kendisini belli 

etmektedir. Uzun boyun yapısındaki katlar çizgilerle ve gölgelendirmelerle 

gösterilmiştir. Takının modeli tek tek parçalardan oluşmakta ve sallantılı bir şekildedir. 

Arka fonda beyazımsı renk kullanılırken, üzerindeki tuniğin rengi mavidir. Tuniğin ön 

kısmında oluşan kıvrımlar koyu renkler uygulanarak verilmiştir. Pano yüzeyinin büyük 

çoğunluğunda yıpranmalar mevcuttur. Eser Ankostik (Enkaustik) teknikte yapılmıştır 

(Res.39). 

Katalog No:12   Portresi tasvir edilen genç adam Diyojen adlı flüt çalan bir müzisyen 

ve muhtemelen bir Yahudi’dir. Genç adamın kim olduğu küçük bir ahşap levha üzerine 

resmedilmiş bu portrenin arkasına mürekkeple yazılmıştır ve tanımlama şu şekilde 
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devam etmektedir: “O bir flüt müzisyeni. Arsinoe’nin şehrinde doğdu ve Hawara’da 

yaşadı”. Gerçekte yaşayan bir insanın gözleri ve bakışlarına sahip olan bu genç adam, 

oldukça düşünceli ve ağırbaşlı bir görünümü yansıtmaktadır. Bu resim diğer birçok 

Fayyum portresinde olduğu gibi biraz yıpranmış, tam ortasından geçen bir çatlağı 

bulunmaktadır. Fakat portre o denli karakteristik ve ifade o denli etkileyici ki bu bir 

kusur olarak dahi görülmemektedir72. Koyu teni ışık saçan renklerle yansıtılmıştır. Uzun 

ve kıvırcık saçlıdır, kaşlar kalın ve tıpkı saç rengi gibi siyahtır. Keskin yüz hatlarına 

sahiptir, yanakta oluşan çukurluklar başarılı bir şekilde çizilmiş ayrıca çenede görülen 

gamzede dikkate değer bir şekilde belirtilmiştir. Kaş ile göz arasında verilen çizgi ile 

göz kapağı belirtilmiş, burun kanatları ve delikleri de çizgi ve gölgelendirme ile 

gösterilmiştir. Ayrıca gözlere yansıyan ışıkta belirtilmiştir. Dudak kontur çizgilerle 

belirtilmiş, yapısal ve dolgun bir şekildedir. Boyun yapısı kalın ve uzundur, dönüşü 

göstermek için gölgelendirme ve çizgiler kullanarak sanatçı bunu bize yansıtmıştır. 

Köprücük kemiği (Latince Clavicula) dediğimiz yer net ve başarılı bir şekilde 

gösterilmiştir. Modelin üzerinde herhangi bir giysi görülmemektedir. Eser Ankostik  

(Enkaustik) teknikte yapılmıştır (Res.40). 

Katalog No:13  Bu Roma Mumya Portresinde, başında altın taç betimlenmiş, elbiseleri 

ise altın desenlerle süslenmiştir. O dönemde yüz çevresinin belirginliğini ve mücevherin 

parlaklığını ortaya çıkarmak için altın özleri kullanılarak renklendirme yapılmıştır. 

Genç kızın ten rengi resme ismini verdirmiş olabileceği benzer yorumlarda da 

belirtilmektedir73. Takmış olduğu taç, bir düzen halinde küçük yapraklardan meydana 

gelmiştir. Saçların siyah olması altın rengi tacını ön plana çıkarmıştır. Alın üzerinden 

sarkan küçük kıvrımlar bir düzen halinde sıralanmıştır. İnce uzun bir yüz hattına sahip 

olmasına karşın yanakların dolgunluğu başarılı bir şekilde çizilmiştir. Gözler oldukça 

büyük çizilmiş ve yukarıya doğru bakar durumdadır. Kirpikler siyah çizgilerle 

belirtilmiştir. Yuvarlak formdaki küpeler ten rengi ile uyum içerisindedir. Küçük dolgun 

dudak yapısı ile yüzdeki kibarlığı görülmektedir. İnce uzun boyun yapısının arka 

tarafından sarkan saç bukleleri anatomiyi güçlendirmiştir. Zarif boynunda taşıdığı altın 

kolye, ince uzun üçgenler halinde sıralanmış ve üçgenlerin uç kısmında küçük 

kürelerden oluşmaktadır. Diğer portrelerden farklı olarak üzerindeki mantosunun 

desenleri dikkat çekmektedir. Desenler küçük kare motifler ve artı biçimli modellerden 
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oluşmaktadır. Giymiş olduğu manto üzerindeki motifler takılarla bir bütünlük sağlamış 

ve dönem modasını yansıtmaktadır. Tuniğin sağ tarafından geçen altın rengi clavi her ne 

kadar tuniğin rengiyle benzeşsede kendisini göstermektedir. Yaka kısmında oluşan V 

şeklindeki kıvrımlar koyu renkler ve gölgelendirmeler ile belirtilmiştir. Eser Ankostik  

(Enkaustik) teknikte yapılmıştır (Res.41). 

Katalog No:14  Fayyum mumya kadın portrelerinde mücevherler dikkat çeker. Altın 

gerdanlık ve küpelerden oluşan mücevherler süs unsuru olup statü belirleyicidir. Bu 

portrede kullanılmış olan altın broş giysi modasına uygun olarak büyük boyutlarda 

kabartma tekniğinde yapılmıştır. Boyun süsü tülün giysiye tutturulması için kullanılan 

broş, ortasında yeşil taş dikkat çekmektedir. Altın broşun büyüklüğü pahalılığına işaret 

etmekte ve aynı zamanda dönem kadınlarının takıya verdiği önemi belgelemektedir. 

Resimde takı oldukça gerçekçi betimlenmiştir74. Dikkate değer olan bu mumya 

portresinde zenginliğin bir üst düzeye taşındığı takıların yoğunluğundan 

anlaşılmaktadır. Bu Mumya Portresinde derinlik yaratmak amaçlı ışık-gölge 

kullanılmıştır. Kullanılan renklerde kontrast araştırması görünüşlerin büyüsel etkilerini 

saklamak ve ölen kişiye diğer dünyada yaşamını devam ettirmesi için daha çok olasılık 

tanımak amacını taşımaktadır. Kadının göğüs üzerine takmış olduğu broşun kalınlığı ve 

yuvarlak formu hemen kendisini göstermekte ve dikkat çekmektedir. Kulaktaki iki 

büyük granülden oluşan sallantılı yuvarlak küpeler ışıltılıdır. Tek parçadan oluşan bu 

sallantılı altından yuvarlak küpeler şıklığı artırmıştır. Baş süsü olan tokanın ortasında 

küpelere uyumlu görülen altından yapılmış yuvarlak top kullanılmıştır. Saçların uzun ve 

önden arkaya doğru toplanmış olduğu çizimden anlaşılmaktadır. Toplu ve dolgun bir 

yüze sahip portrenin kulakları oldukça büyük ve kepçedir. İnce uzun burun yapısı ile üst 

dudak arasında kalan iki ince çizgide oldukça belirgin bir şekilde gösterilmiştir. Badem 

şeklindeki siyah gözleri derinlik taşımakta ve bir boşluğa bakar vaziyette 

betimlenmiştir. Gözlerin boşluğa bakar ifadesi oldukça başarılı çizilmiştir. Kaş ile göz 

arasında göz kapağını belirtmek adına gölgelendirmeler yapılarak belirtilmiştir. Eser 

Ankostik (Enkaustik) teknikte yapılmıştır. Bu portre levhasında zenginliği oldukça 

yoğun bir şekilde görmekteyiz (Res.42). 

 Katalog No:15  Portre Corex “A” filtresi kullanılarak ultraviyole ışınlar altında 

incelenmiştir. Işınlar altında tuniğin, yanakların küçük alanları ile birlikte müthiş bir 
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şekilde yeniden çizildiğini göstermektedir. Sakallar kaşlarla, saç ve saçta bulunan çiçek 

taç ile birlikte güçlendirilmiştir. Genel olarak, portre önemli güçlendirici çizimlerle 

yeniden resmedilmiştir. Pano Williamstown Bölgesel Sanat Konservatuarı’nda 

incelenmiştir. Raporda şunlar belirtilmiştir: “Kurumuş, kenarlarından yıpranmıştır. 

Dağınık ara bölmeler ve pullanmalar mevcuttur”. Pano siyah, kıvırcık saçlı, bıyıklı ve 

kısa sakallı genç bir adamı temsil etmektedir. Bu özellikler ve alt dudağın altına kadar 

sarkan saçlar Gallienus75 imparatorluğu dönemindeki modayı çağrıştırıyordur. Model 

kırmızı clavi ile birlikte beyaz tunik giymiş ve bu onu Roma vatandaşıymış gibi 

tanıtmaktadır. Ayrıca sol omzundan sarkan bir sagum76 vardır77. Tacını tutan kurdele 

boynunun iki tarafından zikzak yapacak şekilde aşağıya doğru sarkmaktadır. Süsenler 

(Süsen çiçeği) de gözkapağı ve kaşları gibi siyah çizgilerle çizilmiştir. Kaş kılları 

normalin tersi yönünde oluşturulmuştur. Diğer portrelerdeki gibi gözlerin üstünde 

kırmızı bir çizgi yer almaktadır. Sağ omuzu ön planda olacak şekilde, omuzlar resim 

düzlemine diyagonal şekilde yerleşmiştir. Süsenin üzerindeki vurgularda  ve sakal 

çizgisindeki taslakta gösterildiği gibi ışık sağdan gelmektedir. Adamın yüzü önden 

görülmektedir. Saç ve sakal bukleleri oldukça başarılı bir şekilde işlenmiştir. Ayrıca 

siyah çizgili badem şeklindeki hafif çekik  gözlerin çizimide başarılıdır ve alt göz 

kapağıyla üst üste gelecek şekilde üst göz kapağının çizildiği de gösterilmiştir. Daha 

önce belirttiğimiz gibi Roma Mumya Portrelerinde asıl sihir gözlerde olduğundan 

dolayı bu mumya portresinde de gözler olduğundan büyük çizilmiştir. 

           Kulak memelerinin görünüşü, yanaklar ve boynun doğal taze görünüşüne zıt 

olacak şekilde süslü bir şekilde gösterilmiştir. İkincisi, ışık alan bölgelerden gölgeli 

bölümlere başarılı bir geçiş söz konusudur. Saçın ve yüzün diğer bölgelerinin soyut 

tasvir edildiği portrelere zıt olan bu tarz doğal çalışmalar, Providence-Stanford 

ressamıyla iyi ilişkiler içinde bulunabilecek olan sanatçı tarafından Seattle’daki portrede 

de kullanılmıştır78. Dudaklar kontur çizgilerle belirtilmiş, özellikle alt dudak kısmı 

oldukça dolgundur. İnce uzun bir yüz ve boyun yapısına sahiptir. Sol omzuna atmış 

olduğu sagum kalın siyah kontur çizgilerle belirtilmiş ve sagum’un ön tarafından 

aşağıya doğru sarkan kısmında, ortadan geçen kıvrımı kalın siyah bir çizgiyle ifade 

                                                 

75 Publius Licinius Egnatius Gallienus (218-268), Roma İmparatorluğu’nu 253-260 yılları arasında babası 

Valerian ile birlikte ve 260-268 yılları arasında tek başına yönetmiş Roma İmparatorudur. 
76 Antik Roma’da askerlerin omuz kısmına attıkları bir çeşit giysi türü. 
77 Stech 1982, 67-68. 
78 Stech 1982, 67-68. 
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etmektedir. Giymiş olduğu beyaz tuniğin, boyun kısmında oluşan V şeklindeki 

kıvrımlar kalın çizgilerle verilmiştir. Bu Fayyum Mumya Portresi Tempera tekniğinde 

yapılmıştır (Res.43). 

Katalog No:16  Fayyum portrelerinden bir tanesi olan bu parça, Yunanca “Sarapi” 

olarak tanımlanıyor. Ptolemaik dönemde kültleri ağır biçimde teşvik edilmiş bir Grek-

Mısır Tanrısı olan Sarapis’in79 bir adanmış kişisi olacaktır (M.Ö.323-30). Bununla 

birlikte, Fayyum görüntülerinin nasıl yapıldığını anlamak, bize tam olarak ne zaman 

boyandıklarını ya da neden daha çok tartışıldığını anlatmaktadır. Yanıtlar bize M.S.1.ve 

2. yüzyıllarının Mısır’ında olduğu kadar kendimizi anlatıyor gözlemide, sorulara 

cevaptır80. Panoda görüldüğü kadarıyla saçlar siyah renkte, uzun ve kıvırcıktır. Kulakta 

görülen küpe, iki inci tanesinden ve altından oluşmaktadır. Burun yapısı ince uzundur. 

Burun delikleri koyu renklerle çizilmiştir (Res.45). 

Katalog No:17   Birçok kadın portresi, ölmeden önceki görünümünden yola çıkılarak, 

günlük yaşamda yer alan takılarıyla betimlenmiştir. Melankolik kadın isimli resimde 

figürün boynunda altın zincir ve değerli renkli taşlar bulunmakta, kulağında ise üç taneli 

inci küpe bulunmaktadır. Benzer küpe, ismini taktığı takılardan alan Mücevherli Genç 

Kız resminde de görüldüğü ifade edilmektedir. Figürün arkası gri renk ile oluşturulmuş 

koyu renkli saçların arasında yapraklı bir taç ile aydınlatılmıştır81. Figür izleyiciye 

direkt olarak bakarken, ışık koyu teninde sıcak renklerle harmanlanmıştır. Boynunda 

siyah ve beyaz renklerde dizilmiş taşlardan oluşan kolye ayrıca bir altın zincir 

bulunmaktadır. Kadının kulağında ise üç taneli inci küpe, gri yüzeyin etkisiyle kendisini 

belirginleştirmiştir. Portre levhası oldukça zengin bir görünüm havası içerisindedir. 

Kahverengi tonlarındaki kıyafeti takmış olduğu takılarla bir uyum sergilemiştir. 

Kulakların ön kısmından sarkmış olan saç uzunlukları farklı bir saç modelini bizlere 

göstermiştir. Saç ve kaş rengi siyahtır. Burun yapısı ince uzun çizilmiştir. Yüz 

ifadesinden anlaşılacağı üzere buruk bir hava sezilmektedir. Panonun sol üst köşesi yok 

olmasına rağmen eser muhteşem görüntüsünden hiçbir şey kaybetmemiştir. Eser 

Ankostik  (Enkaustik) teknikte yapılmıştır (Res.46). 

 

                                                 

79Sarapis İsis ve Osiris kültlerinin birleşiminden oluşmaktadır.  M.Ö.4. yüzyılda İskenderiye’de ortaya 

çıkmış bir külttür. Sarapis ölümden sonraki yaşam ve verimliliğin Tanrısı’dır. 
80 https://mikedashhistory.com/2014/12/16/the-fayum-mummy-portraits/ ,Erişim Tarihi:21.08.2017  

Saat:18.30. 
81 Berger 1999, 72-73. 
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Katalog No:18  Dikkatlice yapılmış kıvırcık saçları oval yüzünü çevrelemektedir ve bu 

akla 1. Yüzyıl romantik portrelerini akıllara getirmektedir. Burada şairin bir ilham 

patlaması yaşadığını görüyoruz, aslında bunun daha önce Sappho’ya (Antik Yunan’da 

bir kadın şair) benzediğine inanılmıştır. Ama gerçeğe bakıldığı zaman, bu canlandırıcı 

öğrenci havasına sahip büyüleyici genç kız, elinde “istrumentum scriptorium” (yazı 

kapları) tutmaktadır. Fazla romantik pozların bahanesi, genç bir Pompei soylusudur. 

Portre ile beden arasındaki zıtlık, kadının resmedilmesinin neredeyse şehvet uyandırıcı 

olması oldukça dikkat çekicidir. İnce burunlu ve rujlu, etli dudaklı belki de Pompei 

toplumunda iyi bilinen bir simge gibi görünüyordur. Şu açık ki, ressam konusunu klasik 

repertuardan almamıştır ama yine de gerçek bir yüzden esinlenerek insanların 

anlayabileceği şekilde sunmuştur82. İncelediğimiz bu portre Napoli Ulusal Arkeoloji 

Müzesinde sergilenmektedir. Genç kız sol elinde istrumentum scriptorium yani bir nevi 

yazı kabı niteliğindeki defteri tutmakta,  sağ elinde ise ince uzun bir şekilde tasvir 

edilmiş olan bir tür kalem olan stylus (stılus) tutmaktadır. Elinde tutmakta olduğu bu 

kalemi dudaklarına dokundurmuş vaziyette sanki yazmayı önceden düşünüyormuş gibi 

durmaktadır. Elinde tuttuğu kalem ve yazı kabı onun kültürlü bir aileden geldiğini ve 

zengin olduğunu belirtmektedir. Başarılı bir şekilde tasvir edilmiş olan kıvırcık saçları 

ortadan ayrılmış alın üzerinde aşağıya doğru sarkmaktadır. Ten rengi açık tonlardadır. 

Hafif toplu yüz hattına sahip genç kızın, yanakları dolgun, dudakları kalın ve bi o kadar 

da kibar, ince uzun bir burun yapısına sahiptir. Halka formlu küpeleri büyük ihtimalle 

altındandır bunu da bize sanatçı renk ile belirtmektedir. Fayyum Mumya Portrelerinde 

gözler olduğundan daha büyük çizilmekte idi, bu portreye baktığımızda da gözlerin iri 

olduğu görülmektedir. Portre dairesel bir form içerisine yerleştirilmiş ve arka fon koyu 

bir renk ile tamamlanmıştır. Yeşil tunik üzerinde kahverengimsi bir pelerin 

bulunmaktadır. Genel itibariyle portreye bakıldığında renk geçişleri birbiri ile uyum 

içerisindedir. Yine Fayyum Mumya Portrelerinden bildiğimiz yoğun ruh hali burada da 

sezilmekte ve bu portrede hissedilen çok düşünceli  yapısı ve melankolik duruşu bizleri 

Fayyum Mumya Portrelerine götürmektedir. 

           Pompei ressamları kendilerini sadece modaya uyan bayanlar ve zarif genç kızları 

resmetmekle kısıtlandırmadılar. Daha az kültürlü tabakaları da çalıştılar, nouveau riche 

                                                 

82 Maiuri 1953, 99-103. 
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ustaları, mağazacılar ve iş adamlarıyla çalıştılar ve bu plebe83 sınıfı insanlarla olan 

bağlantıları sayesinde oldu. Bu sınıf, portrelerin gerçekçi gibi inandırıcı olmasını 

bekledi, aynı düşünceye sahip olan Pompei portre ressamları da bu olağanüstü eski 

dönemin en ünlü statülerinden biri olan ifade gücünü geliştirdi (Res.47)84. 

Katalog No:19  Tablinum’um85 duvarında keşfedilen, Pompei portre boyama sanatının 

şaheseri olarak kabul edilen bu güçlü gerçekçiliğin takdire şayan bir örneği resimdir. 

Fırınla ev birleştiğinden beri, düşüncelerimize göre, başlıkta orijinal olarak verilen ünlü 

resimdeki fırıncı ve eşinin bize P. Paquius ve onun eşi olduğuna inandırdı. Adamın 

dağınık sakalları, kaba yüz hattı, öne çıkmış yanak kemikleri ve zekası sadece günlük 

kazancını hesaplayacak şekilde kısıtlı bir pratik zekalı köylü görünümü vardı. Kadın 

kahverengi gözlerindeki cilveli parıltılar ile kurnaz ve biraz da şirret olan tipik bir 

Campanian86 kadınıydı. Gerçek şu ki, adamın elinde tuttuğu liste ve kadında bulunan 

yazı plakası bize şunu yanlış göstermiyordur; bu iki insan kesinlikle okumuştur ve 

yapabilecekleri en iyi şey büyümekte olan fırının hesabını tutabilmeleridir. Bu edebi ilgi 

duygusu köylü kesimi, fotoğrafçı için birbirlerinin elinden tutarak beklemesinden 

anlaşılacağı gibi Pompei toplumunun mütevazi kesiminin bir zaafıydı. Burada sanatçı, 

bankacı Lucius Caecilius Jucundus’un mükemmel şekilde canlı görünen portrelerini 

yapan sanatçılardan aşağı kalır yanı olmadığını gösteren beceriye sahiptir87. Kadının 

saçı ortadan ikiye ayrılmış, alın ve ense üzerine ince telli saç kıvrımları düşmüştür.  

Adamın alın çizgisi başarılı bir şekilde çizgilerle gösterilmiştir. Sakalları oldukça 

seyrek, uzun ve açık renklerle belirtilmiştir. Kadına baktığımızda duruşu itibari ile 

Res.47’deki örneğe benzemektedir. Tıpkı o portredeki gibi burdaki kadında sol elinde 

hesaplarını tuttuğu yazı plakası ve sağ elinde bir kalem tutmaktadır. Kalemide yine 

Res.47’deki genç kızın tuttuğu şekilde dudaklarına değdirir vaziyette sanki önceden ne 

yazacağını düşünüyormuş gibidir. Portrede belli başlı yıpranmalar mevcut olsada eser 

görkemli görüntüsünden hiçbir şey kaybetmemiştir. Uzun bir çene yapısına sahip olan 

kadının yanakları hafif dolgundur. İnce uzun pekte kibar olmayan bir burun yapısına 

sahiptir. Dudaklar oldukça dolgundur. Kulaklara baktığımızda kepçe yapısı oldukça 

                                                 

83 Plebler antik Romada ayrıcalıklı patrici sınıfından ayrı olarak Roma vatandaşlarının genel bütününü 

oluştururlardı. 
84 Maiuri 1953, 103. 
85 Eski Yunan ve Roma evlerinde, açık olan yüzü atriuma ya da orta avluya bakan büyük oda. 
86 İtalya’nın güney bölgesinde 1948 Anayasası ile kısmi bölgesel özerklik verilmiş 20 bölgesinden 

birisidir. 
87 Maiuri 1953, 103. 
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dikkat çekmektedir. Altın rengindeki küpeler, arka fonunda sarımtrak olması sebebi ile 

belli belirsiz bir şekilde görülmektedir. Oldukça kalın bir boyun yapısına sahiptir. 

Kıyafeti de tıpkı saç rengi gibi kızılımtrak tonlardadır. Terentiu Neo’ya baktığımızda da 

tıpkı karısının sahip olduğu kepçe kulak yapısı dikkat çekmektedir. Karısının göz yapısı 

gibi kendisinin göz yapısıda badem şeklinde hafif çekiktir. Yüz hatlarına baktığımızda 

çıkık elmacık kemikleri hissedilmekte ve burun yapısı oldukça kaba bir şekildedir. 

Dudaklar dolgun ve açık pembemsi renktedir. Oldukça kalın bir boyun yapısına sahiptir. 

Fayyum Mumya Portrelerinde görülen kadınların renkli, erkeklerin ise beyaz renkte 

tunik giydikleri bilinmektedir. Bu portrede de aynı özellikler gözlenmektedir. Karısı 

renkli, kendisinin ise beyaz renkte bir kıyafet giydiği görülmektedir. Adamın sağ elinde 

rulo halinde beyaz renkte bir liste tutmaktadır. Arka fon sarımtrak renkte boyanmıştır. 

Renklerin birbirleriyle olan geçişleri başarılı bir şekilde verilmiştir (Res.48). 

8.SONUÇ 

           Iaia’nın88 gerçekleştirdiği yapıtlara ilişkin her hangi bir örnek günümüze 

ulaşmasada Eski Mısır’da, Roma resmiyle benzer nitelikler gösteren portreler yapılmış 

ve bu portreler geçen yüzyılda Nil’in 80 kilometre batısında, Memfis ve Kahire’nin 

güneyinde, “Mısır’ın Bahçesi” olarak adlandırılan Fayyum bölgesinde gün ışığına 

çıkarılmıştır. Yeraltı mezarlıklarında bulunan ve Fayyum Portreleri olarak adlanrılan bu 

portreler, Mısır’ın Roma İmparatorluğu egemenliği altında olduğu dönemde, M.S.1.-3. 

yüzyıllar arasında gerçekleştirilmiştir. Mısır’daki yerli gömme törenlerinde kullanılan 

ve eski geleneklerin bir uzantısı olan üç boyutlu mezar masklarının yerini alan bu 

portreler, çoğunlukla ıhlamur ağacından ahşap panolar ya da keten kefenler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir ve mumyaların yüz kısmını örtecek şekilde lahitlerin üzerine 

yerleştirilmiştir. Fayyum portreleri çoğunlukla tempera ya da ankostik resim tekniği ile 

yapılmıştır89. 

           Fayyum Portreleri, yitip gitmiş bir dünyanın bir anlık da olsa gözümüzde 

canlanmasını olanaklı kılmaktadır. Bu portreler, bizden binlerce yıl önce yaşamış olan 

bu farklı ulus, kültür ve inançlardan insanların, artık yaşamıyor olsalar da bir zamanlar 

bu dünyada tıpkı bizler gibi yaşamış olduklarını kavramamızı sağlar; yaşamın bizlere 

bir armağan olduğunu ve her zaman da öyle olacağını doğrularlar. O nedenledir ki 

                                                 

88İmparator Augustus döneminde yaşamış, oldukça üretken olan kadın ressam ve yapıtları yüksek 

fiyatlarda alıcı bulmaktadır. 
89Kostrzewa 1999, 6-17. 
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portreleri yapılan kişilerin bakışları günün birinde yitip gideceği bilinen hayat üzerinde 

yoğunlaşır90. 

           Bütün bu değerlendirme kapsamında, farklı tarihlendirilmiş olan portreler 

Akademisyenler arasında oldukça tartışılan bir konudur. Ancak, mumya portreleri 

M.S.30-40 yılları arasında başlamak üzere genel bir fikir birliğine varılmıştır. Portreleri 

yapılan kişilerin giydikleri kıyafetler, saç stilleri ve takıları temel alınarak oldukça iyi 

tarihlendirilmiştir. Bilim adamları tarafından M.S. dördüncü yüzyıla kadar boyanmaya 

devam ettiği düşünülen, bazı mumya portrelerinin tarihleri hala tartışılmaktadır. 

Yukarıda ele almış olduğum katalogtaki Mumya Portrelerinde, daha çok Fayyum 

bölgesinden çıkarılmış olan ve tarih açısından yorumu çok güçlü olan örnekler 

değerlendirilmiş bulunulmaktadır. Ayrıca kategori bazında değerlendirilen örneklerle 

karşılaştırarak, eserin yapıldığı yılı, bölgesi, ekol özellikleri saptanarak bu eşsiz sanat 

eserlerinin öncüleri katalog alanında değerlendirilmiştir. Kategori kısmında yer alan 

mumya portrelerinde ise, 53 erkek, 43 kadın, 2 yaşlı erkek, 4 yaşlı kadın, 5 erkek çocuk 

ve 1 kız çocuk olmak üzere toplam 108 tane eserin, bulundukları müzeler belirtilmiştir. 

Bu değerlendirme açısından genç insanların daha çok betimlendiği görülmektedir. 

Sebebi ise Mısır’ın ortalama yaşam süresinin 30-35 yıl olması ile açıklanabilir. 

Portrelerin adını da aldığı, çoğunluğu Fayyum bölgesinden çıkarılmış mumyaların 

yanında, maliyetinin fazla olmasından dolayı çok az kısmının yanında portreleri 

bulunmaktadır. Günümüze kadar çok az sayıda mumya portresi ulaşabilmiştir. 

Bunlardan da bir kısmı müzeler, bir kısmıda koleksiyoncular tarafından alınmıştır.  

Eserler malzeme kullanımı açısından, gerekse üslup bakımından modern sanata daha 

yakın çizimleri ortaya çıkaran Fayyum Mumya Portreleri; sanat tarihinde bir döneme 

damga vurmuş ve buna bağlı olarak, kendisinden sonra gelecek akımlara örnek teşkil 

etmektedir. Portrelerin, öldükten sonra bireye kimlik belgesi niteliğinde onlara eşlik 

etmesi, yapılmalarındaki en büyük etken olarak görülmektedir. Diğer bir nedeni 

söyleyecek olursakta portresi yapılan kişilerin öldüğünde hayatta kalan yakınları 

tarafından unutulmamak ya da bir zamanlar onlarında hayatta var olduklarını ispatlamak 

amacıyla yapılmış eşsiz sanat eserleri olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu eşsiz sanat 

eserlerine bakarken sanki bir fotoğraf albümüne bakıyor hissi uyandırmaktadır. O 

dönemlerdeki kısıtlı imkanlar dahilinde pekte gelişmiş olmayan aletlerin kullanımı ile 

                                                 

90 Janson –Janson 1997, 250. 
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şaheserler yaratmış olan sanatçıları, ki onların nezdinde zanaatkar olarak ifade edilen 

kişileri kutlamamak elde değildir. 
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9.RESİMLER 

 

  Resim:1 Mumya portrelerinin bulunduğu alanları gösteren Fayyum vahası. 
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Resim:2  VII.Kleopatra’nın Sikkesi. 

 

Resim:3  Panel stilleri. 

 

Resim:4  Fayyum Portrelerinde görülen çelenk. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/CleopatraVIICoin.jpg/605px-CleopatraVIICoin.jpg
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Resim:5  Gelişen küpelerin stilleri -kabaca tarihlenebilir- Fayyum mumya portrelerinde  

bulunur. 

 

Resim:6  Fayyum Mumya Portresi, M.S.24, Hawara- Mısır, Neues Müzesi-Berlin. 

 

https://allkindsofhistory.files.wordpress.com/2014/12/earrings.png
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Resim:7  Fayyum Mumya Portresi, M.S.120-140, Metropolitan Sanat Müzesi- 

New York. 

 

Resim:8  Fayyum Mumya Portresi, Roma Dönemi, Metropolitan Sanat Müzesi- 

New York. 
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                                                Resim:9  Fayyum Mumya Portresi, Roma Dönemi, Mısır. 

 

       

Resim:10 Tabut üzerine yerleşmiş olan Fayyum Mumya Portresi’nin bölümleri. 
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Resim:11  Fayyum Mumya Portresi, Roma Dönemi, Hawara-Mısır, British Museum-  

Londra. 
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Resim:12  Fayyum Mumya Portresi, Roma Dönemi, Hawara-Mısır, Mısır Müzesi- 

Kahire. 
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 Resim:13  Fayyum Mumya Portresi, M.S.120-150, Mısır, Liebieghaus ( Heykel   

 Müzesi)- Frankfurt. 

 

 

 

Resim:14  Fayyum Mumya Portresi. 
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Resim:15  Fayyum Mumya Erkek Portresi, Mısır. 

                                                                                 

 Resim:16  Resim 15 ve 17’deki örnekler, İmparator Marcus Aurelius dönemine  (M.S. 

161-180) tarihlenir. Saç ve sakal özelliklerinin dönemin insanları tarafından takip 

edildiği görülmektedir. 

 

Resim:17  Fayyum Mumya Erkek Portresi, Mısır. 
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Resim:18   Fayyum Mumya Erkek Portresi, M.S.100-120, Hawara-Mısır, British  

Museum-Londra. 

 

 

Resim:19  Resim 18’deki örnek İmparator Traianus  (M.S.98-117) dönemindeki saç  

modasına benzemektedir ve bu döneme tarihlenmektedir. 
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Resim:20  Fayyum Mumya Kadın Portresi, M.S.161-192, El Rubayat-Mısır,  

Kunsthistorisches Müzesi-Viyana. 

 

 

Resim:21  Resim 20’deki örnek İmparator Marcus Aurelius’un (M.S.161-180) eşi  

Faustina Minor’un saç modasıyla benzerlik göstermektedir. 
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Resim:22  Fayyum Mumya Portresi, M.S.160-180, Metropolitan Sanat Müzesi- New  

York. 

 

Resim:23  Fayyum Mumya Portresi, M.S.1.yy, Walters Sanat Müzesi-Baltimore. 
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Resim:24  Fayyum Mumya Portresi, “Kılıç kemerli adam”, M.S.2.yy, Er Rubayat- 

Mısır, İngiliz Müzesi. 

 

   

Resim:25   Fayyum Mumya Portresi, “Yahudi kadın portresi”, M.S.117-118, Er  

Rubayat-Mısır,  Altes Museum-Berlin. 
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Resim:26  Fayyum Mumya Çocuk Portresi, Mısır. 

 

  

Resim:27  Fayyum Mumya Portresi, M.S.55-70, Hawara-Mısır, British Museum- 

Londra, İmparator Nero Dönemi M.S.54-68, Yükseklik:33 cm, Genişlik:19 cm. 
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Resim:28   Fayyum Mumya Portresi, M.S.55-70, Hawara-Mısır, British Museum-

Londra, Yükseklik:41.6 cm, Genişlik:21.5 cm,   

 

Resim:29  Fayyum Mumya Portresi, M.S.70, Rhode Island School of Design Museum  

of Art-Providence, Yükseklik:37.5 cm, Genişlik:22 cm. 
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Resim:30  Resim 29’daki Fayyum Mumya Portresindeki saç modeli, Cominia  

Tych’nin saç modeline benzemektedir, Flavius Dönemindeki saç modelini  

çağrıştırmaktadır. 
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Resim:31   Fayyum Mumya Portresi, M.S.100-120, Hawara-Mısır, British Museum-  

Londra, Mumya Uzunluk:138.5 mm, Mumya Genişlik:39.7 cm, Portre Yükseklik:24  

cm, Mumya Derinlik:26.5 cm. 
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Resim:32   Fayyum Mumya Portresi, M.S.100-120, Hawara-Mısır, British Museum- 

Londra, Yükseklik:40.7cm, Genişlik:21.5 cm, Derinlik:1.7 cm. 

 

 

Resim:33  Fayyum Mumya Portresi, M.S.115, Fayyum-Mısır, Sergilendiği yer  

Belirtilmedi. 
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Resim:34  Fayyum Mumya Portrelerinden bir çocuk, M.S.100-150, Mısır, Metropolitan 

Sanat Müzesi-New York, Yükseklik:39 cm, Genişlik:19 cm. 

 

Resim:35  Fayyum Mumya Portresi, M.S.130-160, Mısır. 
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Resim:36  Fayyum Mumya Portresi, M.S.150-160, Rhode Island School of  Design  

Museum of Art- Providence, Yükseklik:34.3 cm, Genişlik:19.7 cm. 

 

Resim:37  Fayyum Mumya Portresi, M.S.160-170, Er Rubayat-Mısır, British Museum- 

Londra, Yükseklik:44.4 cm, Genişlik:16 cm, Derinlik:5.7 cm. 
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Resim:38  Resim 37’deki Fayyum Mumya Portresinde görülen saç modelinin,  

Marcus Aurelius’un (M.S.161-180) İmparatorluğu döneminde görülen saç modeline  

olan benzerliğinin örneği. (Faustina Minor Marcus Aurelius’un eşi) 

 

Resim:39  Fayyum Mumya Portresi, M.S.161-192, Mısır, British Museum-Londra, 

Yükseklik:37 cm, Genişlik:22.5 cm. 



59 

 

 

Resim:40  Fayyum Mumya Portresi, M.S.1.yy, Hawara-Mısır, British Museum- 

Londra, Yükseklik:35.8 cm, Genişlik:20.75 cm, Derinlik:0.15 cm. 
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Resim:41  Fayyum Mumya Portresi, “Parlak Genç Kız”, M.S.1.yy, Mısır, Cleveland  

Museum of Art-Cleveland/ABD. 
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Resim:42  Fayyum Mumya Portresi, M.S.2.yy, Mısır, Louvre Museum-Paris,  

Yükseklik:42 cm, Genişlik:24 cm, derinlik:1.2 cm. 
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Resim:43  Fayyum Mumya Portresi, M.S.260, Fayyum-Mısır, Rhode Island  

School of Design Museum of Art- Providence, Yükseklik:33 cm, Genişlik:19 cm. 

 

     

Resim:44   Resim 43’deki Fayyum Mumya Portesindeki saç modelinin, Gallienus  

İmparatorluğu (M.S.253-268) dönemindeki saç modeline olan benzerliğinin örneği.              
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Resim:45  Fayyum Mumya Portresi, Roma Dönemi. 

 

 

. 

 

Resim:46  Fayyum Mumya Portresi, ”Melankolik Kadın”, Mısır. 
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Resim:47  Fayyum Mumya Portrelerine benzerlik gösteren Pompei Tasviri, Ulusal  

Arkeoloji Müzesi- İtalya/ Napoli. 
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Resim:48  Terentiu Neo ve Karısının Portresi, M.S.I.yy. Ulusal Arkeoloji Müzesi- 

İtalya/ Napoli. 

Adamın dağınık sakalları, kaba yüz hattı, öne çıkmış yanak kemikleri ve zekası sadece 

günlük kazancını hesaplayacak şekilde kısıtlı bir pratik zekalı köylü görünümü vardı. 

Kadın kahverengi gözlerindeki cilveli parıltılar ile kurnaz ve biraz da şirret olan tipik bir 

Campanian kadınıydı. 
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10.FAYYUM  MUMYA  PORTRESİ  KATEGORİSİNDEKİ  RESİMLER      

                         

                                                           

1.Fayyum mumya portresi        2.Fayyum mumya portresi      3.Fayyum mumya portresi 

Agyptischen Museum               Agyptischen Museum              Agyptischen Museum 

                                                  M.S.70 

                                                                                     

                                                                            

4.Fayyum mumya portresi        5.Fayyum mumya portresi      6.Fayyum mumya portresi  

Altes Museum                           Altes Museum                          Altes Museum- 

M.S.1.yy                                    M.S.2.yy                                  M.S.2.yy 

 

                                                                        

7.Fayyum mumya portresi        8.Fayyum mumya portresi      9.Fayyum mumya portresi 

( Erkek Çocuk )                        Altes Museum                          Altes Museum 

Altes Museum                            M.S.2.yy                                  M.S.2.yy 

M.S.2.yy                                     
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10.Fayyum mumya portresi    11.Fayyum mumya portresi    12.Fayyum mumya portresi 

Altes Museum                ( Yaşlı Kadın )                        Altes Museum 

M.S.2.yy                                   Altes Museum                        M.S.3.yy 

                                                  M.S.2.yy 

 

                                                                                  

13.Fayyum mumya portresi    14.Fayyum  mumya portresi   15.Fayyum mumya portresi 

( Yaşlı Kadın )                         Altes Museum                         Altes Museum 

Altes Museum                          M.S.1.yy                                  M.S.2.yy 

M.S.2.yy 

 

                                                                           

16.Fayyum mumya portresi     17.Fayyum mumya portresi   18.Fayyum mumya portresi 

Altes Museum                          Altes Museum                        British Museum 

M.S.2.yy                                   M.S.1.yy                                 M.S.160-170                                                          
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19.Fayyum mumya portresi    20.Fayyum mumya portresi    21.Fayyum mumya portresi 

British Museum                        British Museum                       British Museum 

                                                  M.S.60-140                              M.S.30-110 

 

 

                                                                 

22.Fayyum mumya portresi    23.Fayyum mumya portresi    24.Fayyum mumya portresi 

( Yaşlı Kadın )                          British Museum                       British Museum 

British Museum                        M.S.100                                   M.S.80-100 

M.S.60-140                                 

 

                                                                        

25.Fayyum mumya portresi   26.Fayyum mumya portresi     27.Fayyum mumya portresi 

Brooklyn Museum                    ( Kız Çocuk )                           Brooklyn Museum 

M.S.110-140                            Brooklyn Museum                    M.S.100-105 

                                                 M.S.200-230 
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28.Fayyum mumya portresi   29.Fayyum mumya portresi     30.Fayyum mumya portresi 

Brooklyn Museum                    Brooklyn Museum                  Brooklyn Museum 

M.S.145-155                             M.S.200-230                           M.S.95-100 

 

 

                                                              

31.Fayyum mumya portresi     32.Fayyum mumya portresi   33.Fayyum mumya portresi 

Getty Villa Museum                 Getty Villa Museum               Getty Villa Museum 

M.S.3-4.yy                                M.S.4.yy’ın ortası                   M.S.100-110 

 

 

                                                                 

34.Fayyum mumya portresi     35.Fayyum mumya portresi   36.Fayyum mumya portresi 

Getty Villa Museum                 Getty Villa Museum               Getty Villa Museum 

( Erkek Çocuk )                        M.S.150-250                           M.S.150-170 

M.S.100-150                                                                               
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37.Fayyum mumya portresi     38.Fayyum mumya portresi   39.Fayyum mumya portresi 

Getty Villa Museum                 Getty Villa Museum               Getty Villa Museum 

M.S.75-100                               M.S.50-100                             M.S.225-250 

 

 

                                                                             

40.Fayyum mumya portresi    41.Fayyum mumya portresi    42.Fayyum mumya portresi           

 Louvre Museum                      Louvre Museum                      Louvre Museum 

M.S.2.yy                                   M.S.3.yy                                  M.S.250 

 

 

                                                                      

43.Fayyum mumya portresi    44.Fayyum mumya portresi    45.Fayyum mumya portresi           

 Louvre Museum                      Louvre Museum                      (Erkek Çocuk ) 

 M.S.130-150                                                                            Louvre Museum 

                                                                                                   M.S.190-210 
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46.Fayyum mumya portresi    47.Fayyum mumya portresi    48.Fayyum mumya portresi           

 Louvre Museum                      Louvre Museum                      Louvre Museum 

M.S.2.yy                                   M.S.2.yy                                  M.S.2.yy 

 

 

                                                                         

49.Fayyum mumya portresi    50.Fayyum mumya portresi    51.Fayyum mumya portresi           

 Louvre Museum                      Louvre Museum                      Louvre Museum 

M.S.2.yy                                   M.S.80-150                               

 

 

                                                                           

52.Fayyum mumya portresi    53.Fayyum mumya portresi    54.Fayyum mumya portresi           

 Louvre Museum                      Louvre Museum                      Louvre Museum 

M.S.138-161                      
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55.Fayyum mumya portresi    56.Fayyum mumya portresi    57.Fayyum mumya portresi 

 Louvre Museum                      Louvre Museum                      Metropolitan Sanat Müzesi 

  M.S.2.yy                                M.S.150-200                             M.S.2.yy 

 

         

                                                                       

58.Fayyum mumya portresi    59.Fayyum mumya portresi    60.Fayyum mumya portresi 

Metropolitan Sanat Müzesi     Metropolitan Sanat Müzesi      Metropolitan Sanat Müzesi 

( Yaşlı Erkek )                         M.S.130-150                             M.S.80-100 

M.S.250 

 

 

                                                                               

61.Fayyum mumya portresi    62.Fayyum mumya portresi    63.Fayyum mumya portresi 

Metropolitan Sanat Müzesi     Metropolitan Sanat Müzesi      Metropolitan Sanat Müzesi 

( Erkek Çocuk )                       M.S.90-120                               M.S.120-140 

M.S.100-150                             
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64.Fayyum mumya portresi    65.Fayyum mumya portresi    66.Fayyum mumya portresi 

Metropolitan Sanat Müzesi     Metropolitan Sanat Müzesi      Metropolitan Sanat Müzesi 

M.S.140-170                            M.S.190-210                            M.S.120-150                   

 

 

                                                                

67.Fayyum mumya portresi    68.Fayyum mumya portresi    69.Fayyum mumya portresi 

Metropolitan Sanat Müzesi     Metropolitan Sanat Müzesi      Metropolitan Sanat Müzesi 

M.S.54-68                                  ( Yaşlı Kadın )                       M.S.161-180 

                                                  M.S.100-125 

 

                                                                      

70.Fayyum mumya portresi    71.Fayyum mumya portresi    72.Fayyum mumya portresi 

Puşkin Müzesi                          Puşkin Müzesi                          “Il Bello” Puşkin Müzesi 

M.S.1.yy                                   M.S.130-50                                M.S.1.yy 
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73.Fayyum mumya portresi    74.Fayyum mumya portresi    75.Fayyum mumya portresi 

Puşkin Müzesi                          Puşkin Müzesi                         Puşkin Müzesi 

M.S.130-50                              M.S. 2.-3.yy                             M.S.2.-3.yy 

 

                                                                              

76.Fayyum mumya portresi    77.Fayyum mumya portresi    78.Fayyum mumya portresi 

Staatliches Museum                 Staatliches Museum                Staatliches Museum 

Agyptischer Kunst                   Agyptischer Kunst                   Agyptischer Kunst 

( 4 yaşındaki bir çocuk )                                                           ( Yaşlı Kadın ) 

                                                                                                   M.S.Erken Dönem                                                              

 

                                                                         

79.Fayyum mumya portresi    80.Fayyum mumya portresi    81.Fayyum mumya portresi 

Staatliches Museum                Sternberg Palace-M.S.2.yy      Sternberg Palace-M.S.4.yy 

Agyptischer Kunst                  M.S.150-350                            M.S.150-350 

( Yaşlı Erkek ) 
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82.Fayyum mumya portresi                             83.Fayyum mumya portresi 

Momie De La Dame d’Antinoe- M.S.3.yy      Varşova Ulusal Müzesi- M.S.2.yy 

( Kadın ) M.S.3.-4.yy                                       ( Erkek ) M.S.2.yy’ın 2.yarısı 

 

                                                                              

84.Fayyum mumya portresi                          85.Fayyum mumya portresi 

Landes Museum Württemberg                     Landes Museum Württemberg 

M.S.40-50                                                     M.S.1.-2.yy 

 

 

                                                 

86.Fayyum mumya portresi                         87.Fayyum  mumya portresi 

Landes Museum Württemberg                    Landes Museum Württemberg 

M.S.2.yy                                                      M.S.40-50 
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88.Fayyum mumya portresi    89.Fayyum mumya portresi    90.Fayyum mumya portresi 

Landes Museum Württember           Petrie Museum                         Petrie Museum 

M.S.40-50                                     M.S.Orta yy’ın Ortası              M.S.1.yy’ın sonları 

 

 

                                                                 

91.Fayyum mumya portresi   92.Fayyum mumya portresi     93.Fayyum mumya portresi 

Eton College                            Ashmolean Museum               Royal Museum of Scotland 

M.S.2yy’ın Ortası                     M.S.3.yy                                ( İskoçya Kraliyet Müzesi ) 

 

 

                                                                        

94.Fayyum mumya portresi    95.Fayyum mumya portresi    96.Fayyum mumya portresi 

Royal Museum of Scotland        Kestner Museum                    Agyptisches Museum 

                                                                                                    M.S.20 
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97.Fayyum mumya portresi    98.Fayyum mumya portresi    99.Fayyum mumya portresi 

Viyana Sanat Tarihi Müzesi     Ulusal Arkeoloji Müzesi           Güzel Sanatlar Mü 

M.S.161-192                                                                                M.S.3.yy 

 

 

                                                                  

100.Fayyum mumya portresi 101.Fayyum mumya portresi 102.Fayyum mumya portresi 

Ny Carlsberg Glyptotek              Albright-Knox Gallery         Cleveland Museum of Art 

M.S.2- 3.yy                                 M.S.2.yy                                M.S.1.yy 

 

 

                                                                        

103.Fayyum mumya portresi 104.Fayyum mumya portresi 105.Fayyum mumya portresi 

Menil Collection                         Menil Collection                   Milwaukee Art Museum 

M.S.150-200                                                                             M.S.100-150 
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106.Fayyum mumya portresi 107.Fayyum mumya portresi 108.Fayyum mumya portresi 

Mısır Müzesi                                   Mısır Müzesi                            Mısır Müzesi 

M.S.2.yy                                          M.S.2.-3.yy                              M.S.75-100 
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