~ ZM~ T MÜZESI ROMA DEVRI PORTRELER~~
MEHMET INSAN TUNAY
~stanbul Arkeoloji Mlizeleri Arkeolog'u

Izmit Müzesi Roma devri Portreleri, daha ziyade imparatorluk
devri örnekleri olup M.S. I. ve II. yüzy~ l karakterindedirler.
Portrelerden üç tanesini imparatorlu~un ilk senelerine, di~erlerini
M. S. II. yüzy~ la tarihlendirebiliriz. Bu hususlar, Nikomedya' (Izmit)
n~ n tarih sahnesinde ön planda rol oynad~~~~senelere rastlar. ~uras~~
muhakkak ki, ~ehrin ilk kurulu~~yeri olan bugünkü Ba~iskele (Astakos),
mevcudiyeti Sikkelerden belli olan Olbia, gibi ~ehirlerden sonra
Hellenistik devirde ilk defa bugünkü yerinde kurulan ~ehir, en
muhte~ em devrini Roma hakimiyetini kabul ettikten sonra ya~am~~t~ r. Bitinya bölgesinin uzun süre Metropolit'(ba~~ ~ehir) lik görevini yapm~~~olan Izmit, yine ayn~~süre içinde di~er Bitinya ~ehirleri
olan Prusia (Bursa), Nikea (Iznik) ve Prusias ad Hypium (Konuralp)
ile de güzel sanatlar yönünden yar~~m~~t~r.
Portrelerden en mühimi, Hadrian devrine ait olan genç erkek
ba~~d~ r (Res. 4). Di~er portrelerden bir k~sm~~ise, Julius Clavdius ve
Antoninler devri saç ve genel üslûbu ile çok yak~n benzerlik gösterirler (Res. T , 2, 3 ve 6).
Imparator, imparatoriçe veya birinci dereceden önemli ~ah~slara
ait olm~yan, yukar~da sayd~~~m~ z portrelerin tasvirlerine Bitinya bölgesinin sikkeleri üzerinde rastlamak mümkün olmad~. Anadolu'daki di~er ~ ehirlerin Portre örnekleri ile kar~~la~t~r~ld~~~ nda devir
yönünden fayda sa~lamak imkan~~bulunabildi
Tarihleme yönünden en kesin ve kai sonucu yine sakall~~genç
erkek ba~~~vermektedir. Bu portre üzerinde sakal~n i~lenmi~~olmas~,
hemen Hadrian devrini hat~ra getirmektedir. Di~er sakall~~ ba~~ise,
bugün ~ stanbul Arkeoloji Müzeleri ~~numaral~~salonu süsleyen eseri- man, J. - Rosenbaum, E. Roman and Early Byzantine Portrait Sculpture.
London, 1966. S.
— ~stanbul Arkeoloji Müzelerine izmit'ten gelen portreler ile kar~~la~t~r~ld~~~ nda bir benzerlik görülemedi.
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lerden Herakles 2 ve Gigant 3 ba~lar~~ile yak~ n benzerlik göstermektedir. Silâhtara~a Nymphaion'undan gelen Gigant ba~~~Izmit Müzesindeki sakall~~orta ya~l~~erkek ba~~~aras~nda yak~ n benzerlik olmas~na
ra~men, Izmit Müzesindeki portreye (?) daha geç bir tarih, M.S. II.
yüzy~l ba~~~diyebiliriz (Res. 5).
Bugüne kadar Izmit ve yöresinde Arkeolojik yönden s~hhatli
kaz~lar yap~lmad~~~~öncelikle dü~ünülecek olursa, buluntular~n yaln~z
in~aatlardan ve tesadüll ele geçmelerden oldu~u kolayl~kla anla~~l~r.
Bitinya bölgesi heykeltra~ i ekolüne ~~~ k tutacak daha nice örnekler
ise bugün henüz toprak alt~ nda yatmakta veya kaybolmu~~bulunmaktad~r 4.
Anadolu'daki portre heykeltra~isini iki guruba ay~rabiliriz.
Bunlardan birincisi, Roma resmi portrelerine dayanan, onlar~n
geli~ mesini izliyen birinci dereceden portreler. Ikincisi ise, ta~ra
özelli~inde olan mezar, heykel, lâhit ve ostotek kabartmalar~~gibi
örneklerdir. Izmit Müzesinin portreleri ise; Bitinya özelli~ine sahip,
çok ta~ral~~ve Roma portrelerinin geli~imi ile ilgili olan di~er resmi
karakterdeki portre sanat~n~ n meydana gelmesinde ortaya ç~ kan, yüksek bir heykeltra~ inin mevcut oldu~u tezini do~rular mahiyettedir 5.
Birinci dereceden ~ah~slara ait olm~ yan elimizdeki portreleri
yine de bizim saç, sakal ve kad~ n kuaförü yönünden tarihlendirebilmemiz mümkündür. Bu özellikleri Anadolu'nun di~er ~ehirlerinde
de kolayca görebiliriz. Bu da bize güzel sanatlar~n her kolunda oldu~u
gibi Anadolulu sanatkarlar~n portre sanat~ nda da Yunan Hellenistik
özellik ve geleneklerini yürüttüklerini gösterir.
Izmit Müzesi portrelerinde görülen özellik, ba~lar foto~raflardan
da anla~~laca~~~üzere tam bir fikir vermemekle beraber mevcutlar
üzerinden bir k~sm~, ayr~nt~ larda sert ve çizgici bir üslübun takip
edildi~ini gösterir. Di~er bir k~sm~~ise, plastik ~ ekillere önem verilmesi,
yüzeyin yumu~ak i~lenmesi, canl~~yüz anlam~~ve özelliklerinin iç
alemi yans~tmas~~ gibi hususlara sahiptirler.
2 Ba~ak, Z. Silâhtara~a Kaz~s~. ~stanbul Arkeoloji Müzeleri Y
~ll~~~~no : 5,
1952. S. 50-53.
3 Çoruh, Z. Silâhtara~a Kaz~s~ . ~ stanbul Arkeoloji Müzeleri y~
ll~~~~No: 4,
1950, S. 43-45.
4 ~ nan, J. - Rosenbaum, E. Roman and Early Byzantine Portrait Sculpture.
London, 1966. S. ~ 9.
3 Ayn~~ eser, S. 20.
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Res. 4 — Genç saka ll~~erkek ba~~~ (Hadrian devri).
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Res. 6 — Kad ~n ba~~~ (Antonin'ler devri).
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Izmit için bugün hangi üslübun kabul edilece~i problemi varken,
ba~lar~n bir k~sm~nda görülen Hellenistik devir Bergama Ekolü
Patetik üslübu bu ekolün Bitinya bölgesini de etkiledi~i ve tesirini
uzun y~llar devam ettirdi~i fikrini akla getirmektedir (Res. 6).
Bu k~sa yaz~~ bir ön çal~~ma niteli~indedir. Kesin sözün söylenebilmesi için gelecek y~llardaki sistemli kaz~lar~n neticesini beklemek
zorunlu~unday~z.

KATALOG
.

Kad~n ba~~~
Julius - Clavdius'lar devri
Izmit, Müze
( - 68). Res.
Env. No : 362
Buluntu yeri : Izmit
Mermer, yks : 17 sm., gn~~: 15 sm.

Burnu k~r~k olup çok tahrip görmü~tür. Ba~~boynun üst tarafindan
k~r~lm~~t~r. Saçlar nispeten ortadan ayr~lm~~~ve her iki tarafa dalgal~~
olarak inecek ~ekilde taranm~~t~r. Ba~~n sa~~yan~ndaki saç daha
kabar~k olarak i~lenmi~tir. Al~n, saç ile örtülü oldu~undan, az belirlidir.
Ka~lar tebarüz ettirilmi~, göz bebekleri ise plâstik olarak i~lenmemi~,
yaln~z göz kapaklar~~i~lenmi~tir. Yanaklar geni~~ve düz yüzeyli, çene
k~r~ kt~r.
Ba~~n hafif sa~~- yukar~~ do~ru bükük olu~u, göz kapaklar~~ve
tahrip sebebiyle a~z~n~n pek anla~~lamamas~na ra~men hafif aral~k
olu~u, Bergama Ekolü Patetik üslübunun devam etti~ini gösterir.
Julius - Clavdius devrine ait kad~n portreleri ile saç ve genel
üslüp yönünden benzerlik gösterdi~inden M.S. I. yüzy~l ortalar~na
tarihliyebiliriz.
2.

Küçük Kad~n ba~~~
Julius - Clavdius'lar devri
Izmit, Müze
(~~ - 68). Res. 2
Env. No: 516
Buluntu yeri : Izmit
Beyaz mermer, yks : g sm., gn~~: 5,5 sm.

Ba~~boynun yukar~s~ndan k~r~lm~~t~r. Yüzün bilhassa ön ve sol
yan~~tamamen tahrip olmu~tur. Ba~~n sa~~yan~nda saç i~lemesi kendini
belli etmektedir. Saçlar tamamen belli olmamas~na ra~men ortadan
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ayr~lm~~t~r. Sa~~ve sol yana do~ru dalgal~~olarak taran~p ensede
tipik Roma devri topuzlar~ndan biri ile son bulur. Ba~~n belli olan
sa~~yan~ndaki saçlar, plastik olarak i~lenmi~~kula~~n üstünden
geçmektedir. Yüzün tamamen tahrip oldu~unu yukar~da i~aret
etmi~tik. Yaln~z ba~~n sa~~taraf~~nispeten sa~lam kalm~~tir. Yanak ;
geni~~ve düz yüzeylidir.
Saç biçimi Julius - Clavdius'lar devri özelli~ini verdi~inden
tarihlendirebilmek imkan~n~~bulabildik.
3.

Genç kad~n ba~~~
Flavius'lar devri
izmit, Müze
(68 - 98) Res. 3.
Env. No: 632
Buluntu yeri : Ankara Arkeoloji Müzesinden geldi. (Izmit ?)
Beyaz mermer, yks : 23 sm., gn~~: 11,5 sm.

Di~er örneklerin yan~nda nispeten sa~lam kalm~~~bir portredir.
Boyun gövdeye yak~n bir yerinden k~r~ld~~~ndan, boynun bütün
güzelli~ini görebiliriz.
Ba~~yukar~~do~ru bakmaktad~r. Bu, gözlerin bak~~~istikametinden
anla~~lmaktad~r. Saç Flavius'lar devrinin tipik özelli~i olup, ba~~n
üst tarafinda, ortada küçük bir topuz yap~lm~~~ve her iki tarafinda
ikiye ayr~l~p kulaklar~~kap~yacak ~ekilde iri dalgalar halinde a~a~~ya
do~ru sarkmaktad~r. Ba~~n ön taraf~~bir bant ile bast~r~lm~~. Ka~lar
tebarüz ettirilmi~. Gözler ve göz bebekleri plastik olarak i~lenmi~.
Düz ve yaln~z uç k~sm~ndan hafif bir kopu~u olan burna sahip,
a~~z gayet küçük i~lenmi~. Çenenin ise sa~~yan~~biraz k~r~k.
Portre her ne kadar üsliip ve saç ~ekli yönünden Flavius'lar
devrine tarihlenebiliyorsa da ~stanbul Arkeoloji Müzeleri 18 numaral~~salonu süsleyen eserlerden Imparator Arkadius ba~~~ ile
ilk nazarda yak~n benzerlik gösterir 6. Ayn~~ duru~~ve bak~~lara
sahip.
Göz bebeklerinin plastik olarak i~lenmesi Hadrian devrinden hemen sonraya tesadüf eder. Bu sebeple üslûp ve saç ~ekli yönünden
F~ratl~, N. American Journal of Archaeology. LV, 195 t. S. 67-71. F~ratl~, N.
Belleten, XVI. 61, 1952. S. 17-20. F~ratl~, N. Istanbul Arkeoloji Müzelerindeki
Seçme Bizans Eserleri Rehberi. ~stanbul, 1955. S. 6, ly. 1-Il.
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Flavius'lar devrine tarihlendirdi~imiz bu örnek, göz bebe~i ve
Arkadius portresi ile olan benzerli~i yüzünden daha geç bir tarihte
Flavius'lar devri saç sanat~n~~kullanan mahalli bir heykeltra~~n
sanat~n~~devam ettirdi~i dü~üncesini akla getirir.
Genç sakall~~erkek ba~~~
Hadrian devri
Izmit, Müze
(117 - 38) Res. 4.
Env. No: 95
Buluntu yeri: Manast~r bay~r~, Izmit.
Iri damarl~~beyaz mermer, yks: 22,5 sm. gn~ : 15,5 sm.
Geriye do~ru giden e~ri bir çizgi ile boyundan k~r~lm~~. Aln~nda, sol ka~ta ve çenede irice k~r~klar var. Foto~rafta görülen
bütün noktalar ya kur~un kalem i~aretleri yahutta modern bronz
boyad~r. Genç bir adam~n portresidir. Saçlar~~iri buklelerden
ibarettir. Hepsi öne do~ru taranm~~t~r. Saç uçlar~n~n ~ekli, aln~n
üstünde mermerden hafif sola do~ru bir çatallanma gösterir. Sol
çatala do~ru adeta bir çe~it göz vard~r. Tepede ve arkada saçlar
detayl~~ i~lenmi~tir. Sadece buklelerin k~sa bir kenar~~ensede belirtilmi~tir. K~v~rc~k, dikkatli kesilmi~~sakal, yanak ve çeneyi kaplar.
B~y~k yoktur. Al~n ve zay~f yanaklar düzdür. Ka~lar~n ~ekli hafif
kavisli. Badem biçimli gözler belirli göz kapaklariyle çevrilmi~. Göz
bebekleri ve iris tabakas~~ plastik i~lenmemi~, ufak a~~z ve belirli
dudaklara sahip. "Ademin Elmas~" i~lenmi~~aç~kca. Saç, sakal ve
genel üsliip Benevonta'daki Trayan Tak~~üzerindeki genç Hadrian
portresi ile yak~n benzerlik gösterir 7. Bu sebepten Hadrian devrindeki
herhangi bir tarih münasiptir. Bu ba~~Bitinya portre sanat~ndaki
ta~ra üslübunu gösterir.
Sakall~~küçük erkek ba~~~
Hadrian devri
(~~~~7 - ~~38) Res. 5.
Izmit, Müze
Env. No: 91
Buluntu yeri : Izmit.
Mermer, yks: ~~~~ sm. gn~~: 8 sm.
Ba~~iki yerinden k~r~lm~~. Birincisi aln~n sa~~yan~ndan yukar~,
di~er k~r~k tarafi ise ba~~n arka tarafindad~r. Burnun ucunda da k~r~klar~~mevcuttur. Orta ya~l~~bir adam portresidir. Saçlar~~iri bukleler
7

Wegner, M. Hadrian, Berlin, 1956. lv. 1 b.
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halindedir. Buklelerin uçlar~~ aln~n ve ~akaklar~n üstüne do~ru düz
hatlar halinde inmektedir. Bukleler (S) ~eklinde, gayet iyi i~lenmi~~olan kula~~~aç~kta b~rakmaktad~r. Tepede ve aln~nda saçlar
detayl~~ i~lenmemi~tir. Uzun, saç~~ and~ran sakal, yanak ve çeneyi
kaplar. B~y~k ise, her iki ucu yana do~ru sarkm~~~durumdad~r. Al~n,
ya~~n icab~~biraz k~r~~~k ve yanaklar gibi düzdür. Gözler, göz kapaklar~~ ile çevrilmi~, göz bebekleri plastik olarak i~lenmi~tir. A~z~n,
dudaklar~n i~leni~i tam olarak gösterilmemi~tir. Belki de mitolojik
bir varl~~a ait olan bu ba~~, Saç, sakal ve genel üslüp yönünden,
Istanbul Arkeoloji Müzelerindeki ~~numaral~~salonu süsleyen Gigant
ba~~~ile benzerlik gösterir. Bu sebepten Hadrian devrinin sonuna
tarihlendirebiliriz.
6. Kad~n ba~~ :
Antonin'ler devri
Izmit, Müze
(138 - 196) Res. 6.
Env. No: 122
Buluntu yeri: Izmit
Beyaz mermer yks: ~~g sm. gn~ : 13 sm.
Ba~, boynun hemen alt~ndan ve arkas~~ortas~ndan tamamen
kopuk. Ba~~örtüsünün kenarlar~~ ile burun k~smen k~r~kt~r. Yüzün
çe~itli yerlerinde çentikler vard~r. Yüzey a~~nm~~t~r.
Ba~, giyimli bir kad~n heykeline aittir. Mantonun bir k~sm~~örtü
~eklinde arkadan ba~~n üzerine çekilmi~tir. Saçlar ortadan ayr~l~p
iki yandan geriye do~ru taranm~~t~r. Önde, örtünün d~~~nda kalan
saçlar dalgas~z düz çizgilerle gösterilmektedir. Al~n nispeten geni~tir.
Ka~lar kavisli çizgilerle belirtilmi~tir. Göz bebekleri plastik olarak
i~lenmi~tir. Burnu k~ r~kt~r. Dudaklar ince, a~~z ufakt~r. Yanaklar
geni~~ve düz yüzeylidir. Çene küçük yuvarlak ve hafif öne do~ru
ç~k~kt~r. Saç biçimi genç Faustina'n~n portrelerini and~r~r.
Ba~~n üslübu Antonin'ler devrine tarihleme~e elveri~lidir 8.

8

Wegner, M. Antoninus'lar, Berlin, 1939. Iv. 37.

