MARA~'TA BULUNAN B~R PORTRE
NEMIKA SAYIN
Ankara Arkeoloji Müzesi Mütehass~s~~

Burada konumuzu, Mara~~Vilâyeti Istasyon Binas~~ in~aat~nda
bulunmu~~ve müzelerimizde ender rastlanan bronzdan mamul bir
erkek heykelinin ba~~~yahutta bir büstü te~ kil etmektedir. Ilmi tahlile ve izaha geçmeden önce ~unu sarah atlesöylemeliyiz ki, konu
olarak ald~~~m~z bu portre, bugüne kadar elimize az geçmi~~ ~aheserlerden bir tanesidir. Ancak, gOvdesine kaz~~yerinde rastlanmad~~~na göre 1, ayn~~zamanda portre özelliklerini ihtiva etti~inden konumuzu portre olarak tarumhyaca~~z.
Mara~~Müzesinde envanter defterinin 102 numaras~nda kay~tl~~
olan bu bronz erkek ba~~~2, Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü~ünün 16 Nisan 1959 tarih ve 1778 say~l~~
yaz~lanyle Ankara Arkeoloji Müzesine temizlenmesi ve ayn~~ zamanda
ilmi etüdünün yap~lmas~~için gönderilmi~tir. 3
Eseri ilmi bak~mdan tan~mlarken ~u özellikleri tesbit ediyoruz :
Ba~, hafif sa~a do~ru e~ik olup, boynun gövdeye birle~en yerinden
kopmu~tur (Res. ~ ). Yüksekli~i, 0,37 m.'dir. Kafatas~n~n solunda,
sa~~gözünün alt yan~nda, sa~~kula~~n alt~nda, çene alt~nda, ba~~n
arka k~sm~ nda, büyük ve küçük parçalar halinde zamanla meydana
gelen tahribat~n noksanlar~~vard~r. 4
Saçlar~, tepede bir noktadan sa~a, sola, öne ve enseye do~ru,
uçlar~~sivri, k~vr~ k olarak muntazam ve iri bukleler halinde da~~lBa~~n bulundu~u sahada yap~lan ara~t~rmada, gövdeye ait k~s~mlara ve di~er
ba~ka bir esere rastlan~lmad~~~, Mara~~Müzesi Müdürlü~ünden ö~renilmi~tir.
2 Mara~~Portresi, halen Ankara Arkeoloji Müzesinde bulunmaktad~r.
3 Istenilen envanter yap~l~p müze müdürlü~üne sunulmu~tur. Bu portrenin
tetkiki ve ne~retmem hususunda te~viklerini esirgemeyen müze müdürü Raci Temiztarihli yaz~lanyle ne~retme müsaadesi veren
er'e ve 862-04832 say~~ve 2 Eylül 1959
Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~üne, ne~ri için
kolayl~k gösteren pek muhterem hocam Prof. Dr. Afif Erzen'e te~ekkürü borç bilirim.
4 Ankara Arkeoloji Müzesine gönderilen ba~, müze müstahz~n Bay Mustafa
Tutu~~taraf~ndan temizleruni~~ve k~r~k parçalar~~yap~~t~r~lm~~t~r.
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maktad~r (Res. 2, 3, 4). Saçlar, kulaklar~, kulak memesi hizas~na
kadar kapatmakta, al~n üzerinde uçlar~~sivri buldeler halinde, gayet
muntazam olarak birbirine bakar vaziyette dökülmektedir.
Yüz sathma bakt~~~m~z zaman oval çehreli bir erkek tipi buluyoruz. Ka~lar~~çat~k, kal~n ve kavislidir. Ka~~telleri ince, gür lulhd~r.
Burun ka~lar~n devam~~olup gayet muntazam, uçlar~~yayvan olmay~p
topludur. Burun delikleri oyularak gösterilmi~tir, bu deliklerin iki yanmda, a~~z uçlar~na kadar inen ince, derin olmayan hatlar mevcuttur.
Gözleri çukurda ve badern. ~eklindedir. Göz kapaklar~~çizgiyle belirtilmi~, göz bebekleri dairevi çizgiyle gösterilmi~~ve birinin ortas~~
oyularak çukurlat~lmi~, di~erininki ise deliktir.
A~~z küçük ve kapal~d~r. Dudaklar~~muntazam ve belirli olarak
sm~rland~r~lm~~t~r. Dudak uçlar~~a~a~~ya do~ru iniktir. Üst duda~~n
ortas~ndaki çukurdan, b~y~klar ince ve küçük buldeler halinde a~~z~n
iki kenar~na inip sakalla birle~mektedir. Çene gayet muntazam ve
ufakt~r. Sakaldardan ba~layan s~ k ve küçük luvnmlardan mürekkep
sakal~~boynuna kadar devam eder. Bu arada, b~y~k ve sakalm, saç
buklelerinin iri ve s~kl~~~~yan~nda, daha küçük ince ve seyrek bukleler
halinde i~lendi~i nazar~~ dikkati çekmektedir (Res. 2,3). G~rtlak
ve onun alt~nda boynun gö~üsle birle~ti~i çukurluk dahi tebarüz
ettirilmi~tir. Boyun, ense oldukça kal~n ve etlidir.
Gözle görülen özelliklerini detayl~~olarak tetkik etti~imiz portre, genel görünü~~ile, büyük bir dikkat ve itina ile sanatkârane
i~lenmi~, emek sarfedilmi~~bir eser intiba~n~~vermektedir. Böyle bir
eserin sahibinin kim olabilece~ini kesin olarak söyliyemeyiz, elimizde hiç bir delil yok. Bununla beraber ba~~n duru~u, bak~~lar~~ve
yüz ifadesinin ciddili~inden, bu ba~~n olgun, orta ya~l~~bir kimseye ait olmas~~lâz~m gelmektedir. Bu arada, i~lemede gösterilen itina
ve dikkati göz önüne alacak olursak, portremizin ikinci ve üçüncü
s~n~f bir sanatkârm eseri olmay~ p, birinci s~n~f usta bir sanatkârm elinden ç~kt~~~~muhakkaktu-. Sanatkârm, bu heykelin ba~~na verdi~i, yüz,
bak~~~ifadelerinden de~erli bir insan~~tasvir etmek istedi~i anla~~l~yor. Binaenaleyh, bu hususu göz önüne alacak olursak, heykelin,
yahutta portrenin alelâde bir kimseye ait olmayaca~~~da a~ikârd~r.
Bu durumda portrenin, devletin ileri gelen bir ~nemuruna, yahutta
bir ilim adam~na ait olmas~~gerekmektedir.
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Yukar~da inceledi~imiz ve önümüze koydu~umuz özelliklerinden
hareket ederek, Mara~~Poftresinin hangi devre ait oldu~unu tâyine
çal~~al~m.
Elimizde mevcut portrelerle yapt~~~m~z mukayeselerde, Mara~~
Portresinin tam bir benzerini bulmak mümkün olmam~~t~r. Saç~n
sakala nisbeti, yani saçlar~n iri ve büyük bukleler halinde gösterilmesine mukabil, sakal buklelerinin saça nazaran daha küçük ve seyrek
olarak i~leni~i bize, Hadrian'~n Roma Nazional Delle Terme de bulunan ~~24491 envanter numaral~~portresinde 5 ve Museo del Palazzo del
Conservatori Scala 11.9 6 mermer Portresi, ve Northw~ck Park da
Hadr~an Heykelinin parças~yla mukayese imkânlar~n~~vermektedir.
Ayn~~saç ve sakal uslübu, bugün Istanbul Arkeoloji Müzelerinde
5311 envanter numaral~~Adana vilâyetinin Kadirli Ilçesinde bulunmu~~bronz heykelin saç ve sakal i~leni~inde de görülmektedir.
Yine çehredeki sakin insan ifadesi, yüz uzunlu~u, ° göz bebeklerinin tam daire olu~u 10 Hadrian Devri Portre hususiyetlerindendir. Bununla beraber, Portreyi yapan sanatkârm devrinin portre
hususiyetlerini çok iyi bildi~i, ve buna ra~men kendinden önceki
devirlerden de Il ilham ald~~~~söylenebilir.
Netice olarak, Mara~~Portresinin II. nci yüzy~la, takribi olarak
M.S. 130- ~~4o senelerine ait oldu~unu söyleyebiliriz.

Max Wegner, Hadr~an, Taf, 2.
Max Wegner, ayn~~eser, Taf, 3.
AJA October. 1959. Vol. 63. no. 4.
Ogan Aziz, TTAED. say~. IV. sayfa. 49-54, Istanbul 194.0.
Bu husus Hadr~ an Devri Portrelerinde görülür.
10 Ordinaryus Prof. Ekrem Akurgal, bu hususu izah etmi~ lerdir, kendilerine
burada te~ekkür etmek isterim.
°I Saç buklelerinin uçlar~n~n sivri (k~rlang~ç kuvru~u) olarak gösterili~i Trayan
Devrini hat~rlatmaktad~r.
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Res ~~— Maras Portresi

P5rz.n.nii~~:ol
yadan görisü

2 - Maras

Rs. 4.— Maa~~Prrtresinin
arkaian

Portresinin sa~~
Res 3 — Mara~~
yandan gör intisit
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