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Burada konu olarak ald~~~m~z eser, bronzdan yap~lm~~~bir erkek
ba~~n~n yüzüne aittir. Müzeye, nereden, ne yolla geldi~i bilinmemektedir 1. 134.-1-1972 numara ile envantere kay~tl~~olan bu eser
içi bo~~döküm tekni~inde yap~lm~~t~r. Yüksekli~i 0.28 m. dir.
Ba~~n, kafatas~n~n üst ve arka, yan k~s~mlar~, kulaklardan itibaren almn az bir k~s~m eksiktir. Aln~n büyük k~sm~, pek az saçlar,
ka~lar, gözler, burun, a~~z, çene, sakal~~mevcuttur. Çehre uzun olup
dörtgen ~eklindedir (Resim, 1-2).
Al~n, geni~, yüksek olup hafif öne glait~r. Aln~n ortas~nda ki~isel hatlar~n~~belirten, uzunlamas~na derin bir çizgi vard~r. Bu çizginin biraz a~a~~s~ndan, ka~lar~n ortas~na meyilli inen iki derin çizgi
görülmektedir.
Saçlar~; al~n üzerinde, ba~~n sol yan~nda pek az küçük parçalar halindedir. Saç telleri ince çizgilerle belirlenmi~tir.
Ankara Arkeoloji Müzesine 1955 y~l~nda naklen geldi~imizde, bu eser depoda bulunuyordu. Zaten envanter numaras~ndan da 972 senesinde envanter
edildi~i anla~~labilir. Sonraki y~llarda, Kervansaraym ikinci kat~ndaki odalar,
bronz eserler için kullan~ld~~~nda odalardan birine konulmu~tu. 1968 y~l~nda Bedestenin (Müzenin) restorasyonu biten üçüncü ve dördüncü salonlaruun ziyaretçilere aç~ld~~~~gündenberi klasik eserler vitrininde durmaktad~r.
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Ta~ç~~kalemi çizgileriyle ~ekillendirilmi~~olan ka~lar çat~k ve
kal~n olup, ka~~k~llar~~plastik olarak gösterilmi~tir 2.
Gözler çukurda ve birbirine çok yak~nd~r. ~ris, üç çeyrek daire
~eklinde gösterilmi~tir. Sa~~gözün irisi, göz p~nar~na yak~n oldu~undan
gözler hafif yukar~~bakmakta ve ayn~~zamanda ~a~~~izlenimini vermektedir. Göz bebekleriyse sola dönük hilal ~eklinde belirtilmi~tir.
Üst göz kapaklar~, kal~n çizgiyle a~a~~~inik olarak ve irisi k~smen örter vaziyette belirtilmi~, alt göz kapaklarlysa ince çizgiyle
gösterilmi~tir.
Burun ka~lar~n devam~~olup, uzun, kemerli, ucu a~a~~ya iniktir.
Burun kanatlar~~yayg~n, burun delikleri geni~~ve çukurdur. Burun
kanatlar~ndan a~~z uçlar~na do~ru iki derin çizgi inmektedir. Üst
duda~~n üzerindeki çukurdan iki yana a~a~~ya do~ru inen b~y~~~n
her k~l~~hilal ~eklinde gösterilmi~tir. B~y~~~n uçlar~~a~~z~n yanlar~na
inmekte böylece sakalla birle~mektedir. B~y~k k~llar~~plastik olarak
gösterilmi~~ve b~y~k hilal gibi ~ekillendirilmi~tir.
A~~z; küçük ve kapal~d~r. Üst dudak b~y~~~n alt~nda sakl~~durumda, alt dudak ise ince olup uçlar~~ a~a~~~iniktir. Yüzde elmac~k
kemikleri çöküktür. Gerek bu çöküklük gerekse, burun kanatlar~ndan a~~z uçlar~na do~ru inen 2 derin k~r~~~k portre sahibinin ya~ça
ileri oldu~una i~aret etmektedir.
Sakal, kulaklar~n bitiminden ba~lay~p çenenin alt~ndan boyuna
kadar devam eder. Sakal, b~y~k ve ka~~tekni~inde i~lenmi~tir. Sakal
k~llar~~hilal ~eklinde kal~n çizgilerle üst üste s~ralar halinde gösterilmi~tir. Yaln~z sakal k~llar~~bir s~rada sa~a ikinci s~rada sola yöneliktir.
Sakal, b~y~~a nazaran hafif kabartma olarak gösterilmi~tir.
Çene dolgun, hafif öne ç~k~kt~r.
Portre özellikleriyle, portre i~çili~ini tetkik etti~imiz portre
yüzü; göz, burun hatlar~n~n ka~, sakal, ve b~y~~~n belirli ve iyi i~lenmesi nedeniyle, portre sanatkarm~n eserin üzerinde özenle çal~~t~~~n~~simgelemektedir.
Bununla beraber; portremiz, gerek ki~isel hatlar~n~n i~lenmesinden, gerekse yüzün duru~u ve ifadesindeki ciddiyetten dolay~ ; bu
yüzün, olgun ve ya~l~~ bir ki~iye ait olmas~~gerekti~ini söyleyebiliriz.
Sanatkar~n, eserin i~çili~inde gösterdi~i, özenti ve dikkati göz önüne
2 Portremiz, sakal, b~y~k islenisi bak~m~ndan Gordianus Devri portrelerini
and~r~r. Heintze, R. M. 1955. Lev. 68, 2, 4.
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alarak portremizin Devletin ileri gelen bir memuruna, yahut bir ilim
adam~n~n heykel veya büst portresine ait oldu~unu söyleyebiliriz.
Elimizde var olan portre özelliklerini göz önüne alarak Portremizin hangi devre ait oldu~unu çözmeye çal~~al~m.
Portremizin, mevcut portrelerle yapt~~~m~z kar~~la~t~rmada maalesef tam bir benzerini bulamad~ k. Sakal~n i~leni~i bak~m~ndan, Athen,
National Museum katalog no. 13, resim, 30, 31 deki mermer, erkek
portresi 3, profilden sakal~n~n i~leni~i bak~m~ndan bizim portreyle
benzerlik gösterir, fakat di~er portre hususiyetleri bak~m~ndan benzemez. Orange bu portreyi M. S. 253-268 Gallianus Stiline tarihler.
Roma, Museo Nazionale Romano'daki Alessandro Severo Aug-usta'ya ait mermer portrenin 4 göz kapaklar~n~n kal~n çizgiyle gösterili~i, iris'in üç çeyrek daire halinde tasviri, saç, ka~~ve sakal~=
ta~ç~~kalemiyle çizgiler halinde ~ekillendirilmesi, sakal~n bizim portremizde oldu~u gibi, her s~rada sakal k~llar~= sa~a ve sola yön
de~i~tirerek tasvir ve i~leni~i portremizle yak~n benzerlik göstermektedir. Fakat, a~~z, göz, çene bak~m~ndan hiçbir surette benzerlik
görülmez. (Alexander Severus 235-238).
B~y~klar~n tel tel olarak i~leni~i ve b~y~k ~eklinin a~a~~ya do~ru
hilâ1 ~eklinde tasviri, ve sakahn kat kat olarak gösterili~i, ayn~~zamanda sakal tellerinin yönünün, bir s~rada sa~a ikinci s~rada sola
dönük olu~u bak~m~ndan, Caracalla'n~n 4 Cluj, Muzeul Archeologiçdeki bronzdan yar~~ k~r~k portresindeki, b~y~k i~leni~i ve ~ekli, sakal
i~leni~i ve kat kat olu~u bak~m~ndan her iki portrede benzerlik görülür. Fakat, Caracallan~n b~y~~~, bizim portremizde oldu~u gibi sakalla
birle~mez, Carakallan~n sakal~~saçla birle~mi~~olup, bizim portremizin
saç~mn sakalla birle~ip birle~medi~i belli de~ildir. Bu benzerliklere
kar~~n, di~er özelliklerde hiçbir benzerlik görülmemektedir (göz,
a~~z, burun i~leni~leri gibi).
Bütün bu kar~~la~t~rmalardan sonra sonuç olarak, portremizi
saç, b~y~k, sakal ve göz i~leni~i bak~m~ndan yakla~~k olarak, M. S.
III. yüz y~l~n ortalar~na tarihleyebiliriz.
Mart 1978,
3 L'Orange H. P. Studien Zur Geschichte Des Si:~ t~ken Portrts, Oslo, 1933.
30, 31 Portratkopf Athen, National Museum. kat No: 13.
Felletti Maj, Iconograf~a Romana Imperial (222-285), Da Severo Alessan
dro Am. Aurelio Carmo, Roma. 1958, Tavola. IV, Fig. II
3 Max Vegner, Caracalla - Geta - Plauterla, Berlin, 1921 Das Rö~nische
Herrscherbild, Taf, 13. (Cluj, Muzeul Archeologiç Rumanien), 215-245)•
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