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Burada konu olarak seçti~imiz eserler, Ankara Arkeoloji Müzesi
kurulal~ dan beri kaledeki müze deposunda durmakta idi. Bu eserler
depoda 1965 senesine kadar muhafaza edilmi~, bu tarihten sonra
üzerlerinde çal~~ mak amac~~ ile müze avlusuna nakledilmi~ lerdir.
Bahsi geçen iki adet kireç ta~~ ndan erkek büstünün bir tanesi kitabesinden de anla~~laca~~~üzere (mezar steli) olarak kullan~lm~~t~r. Di~eri
ise, kireç ta~~ndan olup karn~ na kadar k~sm~n~~ihtiva eden bir erkek
büstüdür. Üçüncü eser ise, muhtemelen mermer bir heykelden kopmu~~olup genç bir erke~e ait bir ba~t~ r. Müzeye nereden ne zaman
ve kimin taraf~ ndan, nas~ l bir yolla geldi~i bilinmeyen bu eserleri
burada s~ras~yla tan~tmaya çal~~aca~~z.

ERKEK BÜSTO
Müzeye nereden, ne zaman ve kimin taraf~ndan ne yolla geldi~i
bilinememektedir. Bundan önceki senelerde, müzenin kaledeki deposunda muhafaza ediliyorken, 1965 senesinde çal~~mak için müzeye
Bu eserlerin ne~ ri hususunda müsaade eden müze müdürü R. Temizer'e
te~ekkür ederim.
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nakledilmi~~olan bu eser, ~imdi müzenin avlusunda te~hir edilmektedir.
Beyaz yumu~ak kireç ta~~ndand~r. Karn~na kadar bir erke~i
tasvir eden büst halindedir (Resim. ~~, 2). Ba~~ve gövde yekpare bir
parçadan i~lenmi~ tir. Büstün kollar~n~n ön ve yan k~s~mlar~ nda,
kaide k~sm~ nda büyük, küçük eksikler olmas~na ra~men, bilhassa,
ba~~ve çehre k~sm~~iyi muhafaza edilmi~tir. Yüksekli~i 0.49 m.,
0.35 m. dir. Ba~ ; gövde ve vücut i~leni~ i itibariyle kaba ve
ihmalkâr bir i~çili~i haiz olup, orta ya~l~, t~knaz bir erke~e aittir.
Ba~, yuvarlak ve geni~~olup, kal~n ve kaba i~lenmi~, kütlevi
bir boyun üzerine oturtulmu~ tur. Çehre, geni~~ve yuvarla~a yak~nd~r.
Saçlar, al~ n üzerinde ve ortadan iki yana do~ru, üst üste, simetrik,
hilâl ~eklinde s~ ra takip eden bukleler halindedir. Birbirinden sert
çizgilerle ayr~lm~~~olan saç bukleleri tepede ve ön k~ s~mda horizantal,
ensede ise vertikal olarak i~lenmi~ tir. Burada, saç bukleleri tabii bir
~ ekilde tasvirden ziyade, onamantal 2 olarak gösterilmek istenmi~tir.
Kulak hizas~nda saçla birle~ en sakal ise, çenenin üstünden yanlara do~ru simetrik olarak saç bukeleleri gibi hilâl ~eklinde ve birbirinden sert çizgilerle ayr~ lan daha küçük bukleler halinde i~lenmi~tir.
B~y~k, saç ve sakal üslübunda i~ lenmi~~olup, küçük bukleler halinde
üst duda~~n iki kenar~ndan a~a~~ya do~ru inerek sakalla birle~mektedir. A~~z, küçük ve s~k~~kapal~ , dudaklar ise etli ve dudak kenar
çizgileri bariz olarak belirtilmi~ tir. Çene ise oldukça yayvan ve geni~ tir.
Kulaklar, küçük i~lenmi~~olup adeta küçük bir saç buklesini and~rmaktad~ r. Gözleri çehreye nazaran büyük, badem ~eklinde ve çukurdad~r. Göz kapaklar~~adeta ~erit gibi olup, çizgiyle belirtilmi~ tir.
Gözbebe~i büyük, daire ~eklinde gösterilmi~tir. Burun ka~lar~n devam~~
olup, burun delikleri oyularak i~lenmi~tir. Boyun kütlevi ve kal~n
olmas~na ra~men, yanlarda boyun k~r~~~klar~~çizgiyle gösterilmi~tir.
Umumiyetle, kaba ve itinas~z i~lenmi~~olan büst'ün arka yüzü daha
da ihmal edilmi~tir.
Portre hususiyetlerini inceledi~imiz büstümüzün elimizde tam
bir benzeri bugün mevcut de~ildir. Fakat, saç, sakal ve b~y~k, umumi
i~leni~i bak~m~ ndan, Alexandria'daki Roma ve Grek Müzesinde kireç
ta~~ndan yap~lm~~~olan büst 3 ~eklindeki bir heykel parças~yla muka2

1928.

Ornamantal saç ve sakal için bak. ~ ngholt Harald, Palmyrenks Sculpture

3 L'Orange, H. P., Studien zur Geschichte des Sis~ tantiken Portrts, res,
46. Alexandria Gr~ echische-Römisches Museum Kat. no. 16, Oslo 1933. Gra~ndor,
Paul, Bustes et Statues - Portra~ ts d'Egypte Romaine Kat no, 16 Caire.
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yese edebiliriz (Res. 3, 4). Her iki eserde de mü~terek olan, aln~n uzun
ve dar olu~u, çehrenin geni~li~i, saç, sakal ve b~y~~~ n hilâ1 ~eklinde
üst üste simetrik ve birbirinden sert çizgilerle ayr~lan küçük bukleler
halinde gösterili~i, gözlerin çukurda, büyük ve badem ~eklinde göz
kapaklar~n~n ~erit gibi ve çizgiyle gösterili~i, burnun ka~lar~ n devam~~
olup, burun kanatlar~n~ n yayvanl~~~~ve burun deliklerinin i~lenmi~~
olu~u, a~z~n küçük, kapal~ , boynun, kal~ n, kütlevi ve ihmalkar i~leni~ine ra~men boyun üzerindeki k~r~~lar~n çizgiyle gösterilmesi bak~m~ ndan her iki eserin de ayn~~üslûp hususiyetleri çerçevesinde yapl~d~~~n~~göstermektedir. Fakat, bu benzeyi~lere ra~men, bizim büstümüzün tam manas~ yle bir büst 4 olarak yap~l~~~, ç~plak, ayn~~zamanda
memelerinin bariz ve sark~ k gösterili~ine mukabil Alexandria Büstü
ise palüdamentumludur. Bundan dolay~~ da zaman~n~ n önemli bir
~ahs~n~ n heykeline ait olsa gerektir 5. Sonra Alexandria büstünde
çehre adeta kare ~eklinde, geni~ ; bizim büstümüzde ise geni~~olamakla
beraber çeneye do~ru incelmektedir. Gözbebekleri, bizim büstümüzde,
büyük daire olarak tasvir edilmi~, Alexandria büstünde ise, yar~m
daire ~ eklinde ve üst göz kapaklarnun alt~na itilmi~~olarak tasvir edilmekte, iris ise iki çizgiyle gösterilmi~ tir. Kulaklar, Alexandria büstünde
tam olarak, bizim büstümüzde ise, küçük saç buklesi halinde, adeta
belirsizdir.
Buraya kadar, mukayese etti~imiz her iki büstte; Sakal~ n küçük
bukleler halinde, birbirinden sert çizgilerle ayr~l~~~, M.S. III. yüz
y~l~n sonlar~ na ait önemli hususiyetlerindendir. Ayni zamanda, saç
ve sakal~ n bahsi geçen eserlerde oldu~u gibi stilize ve simetrik olarak
gösterili~i, Constantin Devrine has bir üslüp olmad~~~~gibi Tetrarhi
devri saç ve sakal üslübuna da yakla~amamaktad~r.
Orange 6, Alexandria Büstünün Sarki Roma Sanat~~Uslüp hususiyetine göre yap~ lm~~~oldu~unu iddia etmekte ve bu eseri, M.S.
268 - 283 tarihleri aras~ na tarihlemektedir.
4 Büstümüz, ç~ plak, adaleli, memelerinin bariz ve sark~k olu~undan dolay~~
belki de bir boksöre ait idi; ayn~~zamanda bir mezar steli olarak da kullan~lm~~~
olabilir kanaatindeyiz.
Graindor Paul, ayn~~eserde, Alexandria Büstümin bir imparatora ait olmas~~
muhtemeldir der.
L'Orange, H. P., ayn~~ eser....
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NETICE OLARAK:
Büstümüz, kütlevi, kaba ve itinas~z i~çili~i bak~m~ndan birinci
s~n~f bir eser de~ildir. Saç, sakal ve b~y~~~ n tabii olarak gösterilmeyip
simetri~i havi, hilâ1 ~eklinde, s~ra takip eden, ornamantal mahiyette,
küçük bukleler halinde tasviriyle M.S. III. yüz y~ l Roma Imparatorluk Devri Portre Sanat~~hususiyetini havi de~ildir. Ancak: M.S.
III. yüz y~l~n II. yar~s~nda ~ark! Roma Eyaletlerinde tatbik edilmeye
çal~~~ lan, fakat sonradan muvaffak olamayan bir üsltip denemesinden
mülhem olan bir heykeltra~~taraf~ndan yap~ld~~~~kanaatindeyiz.

~~~
KITABELI BÜST
Nereden, ne zaman, kimin taraf~ ndan, ne yolla müzeye geldi~ine
ait bir kayda rastlanamam~~t~r.
Yumu~ak kireç ta~~ ndan olup, oldukça iyi muhafaza edilmi~tir.
Yüksekli~i, 0,43 m., geni~li~i, 0,31 m. dir. Ba~~ndan beline kadar k~sm~~
mevcut olan büst bir erke~e aittir. Kaide k~sm~ nda o,o6 m. yüksekli~inde iki s~ ra halinde Yunanca Kitabe mevcuttur. Büst; kaidesindeki kitabeden de anla~~laca~~~üzere mezar steli olarak kullan~lm~~t~r
( Res. 5 ). Üzerindeki elbisesi, omuzlar~n~~ve vücudunu örtmekte,
boynunu aç~k b~rakmaktad~ r. Elbise yan k~s~ mlarda ve önde, meyilli
ve ~akuli k~vr~ mlar meydana getirmektedir.
Burnunun büyük bir k~sm~~kopmu~, gözlerinde a~~nmalar ve
gövdede uzun bir çatlak olmas~na ra~men eser oldukça iyi muhafaza
edilmi~tir. Büstün arka yüzü ise önüne nazaran ihmal edilmi~~durumdad~r.
Ba~, oldukça geni~, sa~~yanak bariz bir ~ekilde ~i~kin ve a~a~~ya
do~ru sark~k, boyun geni~~ve kütlevidir.
Saçlar, kal~n çizgilerle ayr~lm~~, uzunca bukleler halinde aln~n
üzerine dökülmekte ve kulaklara kadar sarkarak, kulak memesi hizas~nda favori te~ kil ederek sakalla birle~mektedir.
Saç ve sakal~n i~leni~~tekni~i birbirinden ayr~d~ r. Saç bukleleri
ince ve oldukça uzun hafif dalgal~~bukleler halinde gösterilmesine
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mukabil, sakal bukleleri ve b~y~k ise keski darbeleriyle meydana
gelmi~~küçük ve s~k bukleler halinde gösterilmi~tir.
Gözler, çukurda, oldukça iri ve d~~ar~~ do~ru ç~k~kt~ r. Göz
kapaklar~~sark~k olup, bariz çizgiyle belirtilmi~tir. Ka~lar kal~n ve
kavisli, a~a~~ya do~ru iniktir. Burnun büyük oldu~u anla~~l~yor.
A~~z, küçük, s~k~~kapal~, dudaklar etli ve kal~n, kenarlar~~çizgiyle
belirtilmi~tir. Çene, yayvan ve geni~tir. Resminden de anla~~laca~~~
üzere eser birinci s~n~f bir i~çilik arzetmemektedir.
Buraya kadar tetkik etti~imiz büstün tam bir benzerine rastlayamad~k, bunun için en yak~n benzerleriyle kar~~la~t~rarak devrini
tayine çal~~aca~~z.
Antonia Giuliano'nun, M.S. III. yüz y~l~n II. çeyre~ine tarihledi~i
Müzesindeki mermer portrenin 8 saçlar~, bizim büstümüzdeki saçlar gibi oldukça uzun, birbirinden kal~n çizgilerle
ayr~lm~~~bukleler halindedir. Göz kapaklar~n~n sark~k ve kal~n çizgiyle
gösterili~i, gözlerin çukurda olup bilhassa ka~lar~n gözleri gölgelemesi
her iki eserde de çok benzeyen hususlard~ r. Fakat di~er hususlarda
benzerlik yoktur.
Stelimizin sakal ve b~y~k i~leni~i, M.S. III. yüz y~l~n sakal i~leni~i
tekni~ini hat~rlat~ r. Athen National Museum, kat no. 7 olan, sarkofaj
kapa~~ndan kopan ba~~n 9 sakal~~-~~n i~leni~~tekni~i, büstümüzdeki
sakal i~leni~inin ayn~d~r. Her iki eserde de, sakal ve b~y~ k, küçük
çukurlar halinde gösterilmi~tir.
~imdi stelin alt~ndaki iki s~ra halinde yaz~lm~~~olan yunanca
kitabenin çözümünü tetkik edelim".
XPHCIMOZ
CYNBICOTAI

TIEPINEWNA
MNHMHC XAPIN

Saç ve sakal~ n keski darbeleriyle küçük çukurlar halinde tasvir tarz~~ M.S.
III. yüz y~l~n ortalar~nda revaç bulmu~tur. Ayn~~üsliipta yap~lm~~~biri büst di~eri de
genç bir erke~e ait olan iki eser bugün Ankara Arkeoloji müzesinde bulunmaktad ~r.
Bak. Nemika Altan, Türk Arkeoloji Dergisi say~~ XII, 2. 1963 Ankara.
8 Antonia Giuliano, Catalogo dei ritratti romani del Museo Profano Lateranense, Citta del Vaticano, 1957, lev., 50, Fig., 84 b.
9 L'Orange, H; p, Studien zur Geschichte des spatantiken Portrats, Oslo
1933, taf, 19, Athen National Museum, kat no. 7, L'Orange bu eseri M.S. 253 - 307
tarihleri aras~na koymaktad~r.
1° Kitabenin okunu~~ve tercümesinde büyük kolayl~ k gösteren, Profesör
Dr. Ludwig Budde'ye burada da te~ekkür etmek isterim.
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(Hrisimoi'a, Perineona kar~~kocal~klar~n~n unutulmamas~~ için)
Stel, kitabesinden de anla~~laca~~~üzere, Perineona adl~~ bir kad~n~n,
kocas~~Hrisimoi'an~n ölümünden sonra evliliklerinin unutulmamas~~
için mezar~~ ba~~na diktirilmek üzere yapt~r~lm~~t~r.
Stelimizi tetkik ettikten ve en yak~n benzerlerini gördükten
sonra, netice olarak diyebiliriz ki :
Stelirniz, ikinci s~n~f bir i~çili~e sahip olmakla beraber, realist
bir portredir. Ihtiva etti~i portre hususiyetleri (saç, sakal, göz i~leni~i) bak~m~ndan M. S. III, yüz y~l~n ortalar~nda yap~lm~~~ oldu~u
kanaatindeyiz.

MERMER ERKEK BA~I
Beyaz mermerdendir. Yüksekli~i, 0,27 m. olan Ba~~n bir erkek
heykeline ait olmas~~muhtemeldir. Nereden, ne zaman, kimin taraf~ndan, ne yolla müzeye geldi~ine ait bir bilgiye sahip de~iliz.
Ba~, boyundan k~r~lm~~, burnu, çenesinin büyük k~sm~, sol yana~~~
uzunlamas~na, sol gözü ve ka~~~eksiktir. Kulaklar~nda, saç ve sakal~n,
çehrenin pek çok yerlerinde büyük a~~nmalar mevcuttur.
Ba~~n üst k~s~mlar~~geni~, çeneye do~ru ince olmas~na ra~men,
ilk bak~~da hatlar~~ve adaleleri kuvvetli olan, genç bir erkek heykeline
ait oldu~u anla~~lmaktad~r (Res. 6, 7, 8).
Saç bukleleri makkapla oyulmu~~olup, k~sa ve oldukça iri bukleler halindedir. Bu bukleler kulak hizas~nda favori yaparak, daha
küçük ve s~k olan sakal bukleleriyle birle~mektedir. Sakal bukleleriyse,
saç bukleleri gibi makkapla oyulmu~~olup, yanaklar~n yan k~s~mlar~ndan a~a~~ya do~ru inerek çenenin alt~nda nihayetlenmektedir..
Al~n, dar ve uzundur, ka~lar kal~n ve kavisli, uzun, gözler çukurda
ve iridir. Göz p~narlar~~makkapla çukurlat~lm~~, göz bebekleri fazla
tahribattan dolay~~ ne ~ekilde i~lendi~i anla~~lamamaktad~r. Burun
uzun ve yayvan, burun delikleriyse makkapla oyularak gösterilmi~tir.
Yan.aklar dolgun ve etli, a~~z, s~k~~kapal~~olup, dudaklar kal~nd~r.
Ba~~n arka taraf~~da önü gibi itina ile i~lenmi~tir.
Saç ve sakal~n makkapla oyularak i~lenmesiyle gölge ve ~~~k
oyunlar~~meydana gelmektedir. Bu husus, Imparator Marcus Aure-
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lius
(161 - ~ 8o), Commodus portrelerini (18o - 192) 12 , ve M.S.
III. yüz y~lda yap~lm~~~olan lâhitleri hat~rlatmaktad~r 13.
British Museum'daki Marcus Aurelius'a 14 ait mermer ba~~n,
saç ve sakal~mn makkapla oyularak i~leni~i, bizim ba~~m~z~n saç ve
sakal i~leni~iyle tam bir benzerlik göstermektedir. Fakat fizyonomi
ve di~er hususlarda hiçbir benzerlik arzetmemektedirler.
Museo Vatikano'da bulunan ba~~15 ise, yüzünün uzunlu~u, göz
kapaklar~n~n çizgiyle belirtili~i, gözlerin iri ve çukurda olu~uyla,
ka~lar~n kal~nl~~~, uzun ve yayvan nihayetlenen burnu, s~k~~kapal~~
a~z~~ ve kal~n dudaklarlyla, saç buklelerinin makkapla i~leni~i bak~m~ndan tam bir benzerlik göstermektedir. Giuliano'nun M.S. III.
yüz y~l~n ba~~, yahut ta M.S. II. yüz y~l~n sonlar~na tarihledi~i bu
ba~~di~er hususlarda bizim ba~~m~zla bir benzerlik göstermemektedir.
Yine, saç, sakal buklelerinin makkapla oyularak i~leni~ini, imparator Commodus'un ihtiyarl~k portrelerinde görüyorsak da, saç,
sakal buklelerinin Commodus portrelerindeki ~ekli ve gürlü~ü ve
di~er hususlarda bir benzerlik görülmemektedir.
Böylece, her iki eserle yapt~~~m~z mukayesede, bizim ba~~m~z
ne Imparator Marcus Aurelius'a ve ne de Imparator Commodus'a
ait de~ildir. O halde; ba~~n ait oldu~u heykeli yapan heykeltra~, her
iki imparator devrinin heykeltra~l~k kaidelerinden mülhem olmu~tur.
Bu suretle, bizim ba~~, M.S. II. yüz y~l~n sonu, yahut ta M.S. III.
yüz y~l~n ba~lar~na tarihliyebiliriz.
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12 Helga Von Heintze, Studien Zu Den Portrats des 3 Jahrhunderts N. Chr.
Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts, Römische Abteilung. 66.
1959 Lev. 55. 2,
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14 Goldscheider, L, ad~~ geçen eser.
15 Giuliano Antonia, Catalogo de~~ ritratti romani del Museo Profano Lateranense, Citta del Vaticano, Citta del Vaticano, 1957, Lev., 40, fig., 65; a. b.
le Wegner Max, ad~~geçen eser, lev., 55.
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Res. 5 — Ankara Arkeoloji müzesindeki kitabeli erkek büstü.
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