"ANADOLU"DA BULUNAN M. O. IKINCI BIN
YILINA AIT ALTINDAN BIR Yüz MASKESI
SEDAT ALP
Yukar~daki sahifelerde Konya'da Ayd~n Dikmen kolleksiyonundan
Erken Bronz Ça~~'na ait nadir de~erde baz~~mermer idol'ler yay~nlad~ k. Bay Dikmen'in k~sa bir süre önce bir köylüden sat~n ald~~~~alt~ndan
bir yüz maskesi (Levha 1-Il) bu kolleksiyondaki güzel eserlerin hepsini
gölgede b~rakmaktad~r. Sahibinin verdi~i bilgiye göre eser orta Anadolu'da da~l~k ve eri~ilmesi güç bir bölgede dikdörtgen biçimindeki
bir kuyu mezarda bulunmu~tur. Bu maske Anadolu'nun prehistorik
ve erken tarihi ça~lar~~için ünik bir buluntu olmakla kalmamakta,
ayn~~zamanda Heinrich Schliemann'~n 1876 y~l~nda Yunanistan'da
Miken'deki kuyu mezarlarda ke~fetti~i dövme usuliyle yap~lm~~~yüz
maskelerine çok benzemektedir. ~imdi "Anadolu" da bulunan
maske de ayn~~ ~ekilde alt~n safihadan dövme suretiyle meydana getirilmi~tir. Miken maskelerinden bilhassa V. kuyu mezar~nda bulunan
bir maskeye 2 çok yakla~maktad~ r. Bu eserde Schliemann, Homer'in
Ilias destamnda ba~~rolü oymyanlardan k~ral Agamenon'un yüz
maskesini buldu~unu sanm~~t~. Halbuki bu dü~üncenin yanl~~~oldu~u
ve bu k~ral~n alt~n maskenin ait oldu~u tarihten bir kaç yüz y~l sonra
ya~am~~~oldu~u sonradan anla~~lm~~t~r. "Anadolu" da k~sa bir süre
önce bulunan yüz maskesi son y~llar~ n en büyük sürprizlerinden birini
te~kil etmektedir. Bu maske de muhtemelen ölü bir k~ ral veya bir
prensin yüzünü örtmekte idi.
Miken'de V numaral~~ kuyu mezar~nda bulunan maskede eski
Yunanl~lar~n yüz te~ekkülât~n~n bir öncüsü görülmek istenmi~tir 3.
Bu maskenin yüksekli~i 26 cm.'dir. "Anadolu"da bulunan maske
ise daha ufakt~r. Yüksekli~i 12,7 cm, geni~li~i ii cm'dir.
G. Karo, Schachtgrber aus Mykenai, Munchen 1933/1933, Levha XLVIILII.
2 Ayn~~ muellif, a.g.y. Levha LII; F. Matz, Kreta nd Fruhes Griechenland,
1962 S. 166 B. A. 18; A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu,
Ankara 1963 S. 67 resim 45.
3 Kr~. Matz, a. g. y.
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Teferruatta ufak tefek baz~~farldara ra~men her iki maske aras~nda o kadar çok mü~ terek nokta vard~r ki, bunlardan birinin sanatç~s~mn di~erinin eserini görmü~~olmas~~veya her iki sanat eserinin
mü~terek örneklerden faydalanm~~~olmalar~~gerekecektir."Anadolu'da"
bulunmu~~olan maskenin ilk bak~~ ta Miken'den ithal edilmi~~oldu~u
dü~ ünülebilir. Burada ilk defa olarak tan~tt~~~ m~z bu maskenin Miken
sanat eserinin bir taklidi oldu~u da akla gelebilir. Bay Dikmen eserin
hakiki oldu~una beni temin etmektedir. Verdi~i bilgiye göre kendisi
bir seyahat esnas~ nda geceleyin buluntu yerine götürülmü~~ve eserin
ç~kt~~~~kuyu mezar kendisine gösterilmi~ tir. Fakat buluntu yeri ilim
alemi için kali olarak belli olmad~~~~ve eserin hakiki oldu~unu teyit
edebilecek yeni eserler ortaya ç~kmad~~~~müddetçe taklit oldu~u hakk~ndaki ~üpheleri ortadan kald~rmak kolay olm~yacakt~r. Böyle bir
i~in taklitçi için karl~~olabilmesi için onun bir çok nüshalar halinde
imal edilmesi gerekmektedir. Taklit olmas~n~ n mümkün oldu~u tehlikesini de göze alarak eseri yay~nlamamn do~ru olaca~~n~~san~yorum.
Böylelikle eserin di~er bir nüshas~n~~görmü~~olanlara bu hususu bildirmek f~rsat~~verilmi~~olacakt~r.
~ ki sanat eserinin kar~~la~t~nlmas~ :
Her iki maske de b~y~k ve sakal~~olan geni~~ba~l~~ bir adam~n
yüzünü tasvir etmektedir. Göz kapaklar~~ikisinde de ayn~~ ~ekilde kapanm~~lard~r. Ka~lar bu maskelerde k~sa verev paralel çizgilerin yan
yana getirilmesi suretiyle gösterilmi~tir. Kulaklann ve burnun ~ekli
de her ikisinde birbirinin ayn~d~r. Burun düz olarak a~a~~~inmektedir.
Dudaklar iki eserde de incedir. B~y~k ve sakal ~ekli de birbirine çok
benzemektedir. Yanak sakal~~her iki sanat eserinde de a~a~~~yukar~~
kulaklar~n orta k~sm~~hizas~nda ba~lamakta ve muntazam olm~yan k~sa
dik veya verev çizgilerle gösterilmektedir. Buna kar~~l~k çene sakal~~
iki eserde de yukar~dan a~a~~~inen düzgün çizgilerle ifade edilmi~tir.
~ki eser aras~ndaki ufak ayr~l~klar belki de birer portre ba~armak
arzusundan ileri gelmi~~olabilir. Yanak sakal~~Miken maskesinde
biraz daha a~a~~dan ba~lat~lm~~t~r. B~y~k, "Anadolu"da bulunan
maskede daha enlidir. Üst duda~~n ~ekli de onda biraz farkl~d~r.
Burada dudak orta k~s~ mda tamamen dildir. Yanlarda ise birer
k~vr~m göstermektedir. Bu eserde alt dudak sakal~~geni~~bir sahay~~
kaplamakta, buna kar~~l~k Miken eserinde bu sahamn yaln~z orta
k~sm~nda görülmektedir. Her iki yanda kulaklann alt~nda Miken

Lev. I

"Anadolu"da bulunan alt~ndan yüz maskesi
Goldene Gesichtsmaske aus "Anatolien",

Ler. II

"Anadolu"da bulunan alt~ndan yüz maskesi.
Goldene Gesichtsmaske aus "Anatolien".
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eserinde kal~nca bir çivi için birer delik delinmi~tir. Bu deliklere
"Anadolu"da bulunan eserde rastlanmamaktad~r.
Kar~~la~t~rma için ba~~vurdu~umuz Miken maskesinin tümü ve
detaylan, Miken kuyu mezarlar~nda bulunan di~er maskelerden ziyade "Anadolu" da bulunan maskeye yakla~ maktad~r.
Miken maskeleri gibi "Anadolu" da bulunan maskenin de her
halde M. ö. 16. yüzy~la tarihlenmesi gerekecektir.
Miken mezarlar~ nda bulunan Anadolu'dan gitme geyik ~eklinde bir gümü~~riton'a 4 ilave olarak "Anadolu" da böyle bir maskenin bulunmas~~M. ö. 16. yüzy~ lda Anadolu ile Yunanistan aras~ndaki münasebetlerin s~k~l~~~n~~gösteren yeni bir belgedir. Prehistorik ça~larda bu münasebetlerin ayd~nlat~lmas~~için ~imdiye kadar
çok gayret sarfedilmi~tir. Erken Bronz Ça~~~için Machteld Mellink'in
önemli bir çal~~mas~na 5 dikkati çekmek isterim.
Minos ve Miken medeniyetlerinin parlak devirlerinde ise bu
münasebetlerin durumunda bir çok bo~luklar vard~r. K. Bittel, Miken'de kuyu mezarlar~nda bulunan Stel'ler üzerindeki helezon veya
volut ~eklindeki süsleri Bo~azköy'de bulunan madeni bir kemerde
tesbit etmi~tir 6. F. Matz, bu ça~larda Anadolu ile münasebetlerin
ayd~nlat~lmas~na önemli bir makale tahsis etmi~tir. O, asl~nda bir
Girit motifi olan ve Miken'de de görülen helezon a~ac~n~~Bo~azköy'de
Yerkapu sfenkslerinin ba~lar~ndaki boynuzlu mi~ferlerde tamm~~t~r 7.
E. Akurgal k~sa zaman önce Miken'de bulunmu~~olan jeometrik nak~~larla süslü, k~vr~k uçlu, ayakkab~~biçimindeki içki kaplanr~m ya
Anadolu'dan idhal edilmi~~veya Anadolu tesiri alt~nda meydana
gelmi~~olduklar~n~~ileri sürmü~tür 8. T. Oz~üç ile N. ozgüç ise, Kayseri'nin do~usunda Fraktin'de yapt~klar~~kaz~da bir Miken Vazosu
ile Ege tipinde bir b~çak bulmu~lard~r ".
Bossert, Altanatolien Abb. 8-9; E.
Karo, a .g.y. Levha CXV-CXVI
Akurgal, Die Kunst der Hethiter S. 25.
5 M. Mellink, The royal tombs at Alaca-Hüyük and the Aegean World, The
Aegean and the Near East, Studies presented to Hetty Goldman, S. 39-58.
(1 K. Bittel, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft Nr. 74 S. 25 ff.
Ayni tezyinat nevinin yay~l~~~~hakk~nda kr~. H. J. Kantor, The Aegean and the
Orient in the Second Millenium B. C., The Archaeological Institute of America,
Monograph Number I, 1947, S. 26 v.d.
7 F. Matz, Zu den Sphingen vom Yerkapu in Bo~azköy, Marburger
Winckelmann-Programm 1957 S. 1-5.
E. Akurgal, a.g.y. S. 25.
T. özgüç, Belleten Say~~45 S. 265, N. özgüç, Belleten Say~~75 S. 297.
Miken münasebetleri için kr~. ayni zamanda E. Laroche, Importations MycEniennes A Boghaz-Köy?, Minos III S. 8-9.
B~ll~kn~~C. XXIX, ~~
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Konya Kara - Höyük'teki mühür buluntular~~da bu bak~mdan
baz~~ bo~luklar~~dolduracakt~r. Bu münasebetle burada Ali~ar'da
bulunmu~~olup ba~~nda bir ku~~duran ve her iki yan~ndan birer ku~~
hareket eden sakall~~ ve kanad~~bir erkek tanr~y~~tasvir eden kur~un
figürin" ile Miken'de III. kuyu mezannda meydana ç~kar~lm~~~olan
alt~ndan mâmül bir süs e~yas~m n- kar~~la~t~rmak isterim. Her iki
eser birbirine çok benzemektedir. Yalmz Miken'de bulunan kanats~z
figür bir erkek tanr~~yerine bir di~i tanny~~tasvir etmektedir. Bu
süs e~yas~~ya Anadolu'dan Miken'e ithal edilmi~~veya Anadolu etkisi
alt~nda meydana gelmi~tir. Miken'de ayn~~mezarda bulunmu~~olan
alt~n bir figürcü~ün ba~~~da" Kültepe'de bulunmu~~olan bir erkek
ba~iyle" kar~~la~t~nlabilir.
"Anadolu'da" bulunmu~~olan alt~n maske burada tecrit edilmi~~
durumda olmakla beraber, onu kesinlikle bir Miken eseri olarak ilân
etmekte acele etmek belki de do~ru olm~yacakt~r. Bay Dikmen'in
bildirdi~ine göre kendisine ayn~~buluntu yerinden ç~km~~~olan bir
maske daha gösterilmi~, fakat çok yüksek bir ücret talep edildi~i için
onun taraf~ndan sat~n al~namam~~t~r. Yay~mlad~~~m~z maske, yüz
tipi, b~y~k ve sakal~~ile bir Hitit eseri tesiri yapmamaktad~ r. Bu dü~üncemiz imparatorluk ça~~~eserlerini yani II. Binin 2. yar~s~ na ait eserleri
kar~~la~t~ rma için esas olarak ald~~~m~z takdirde do~rudur. Bu eserlerde erkekler her zaman b~y~ks~z ve ekseriya sakals~z görülmektedir.
Buna kar~~l~ k Asur ticaret kolonileri ile ça~da~~olan Erken Hitit devrinde Kültepe'de, Ali~ar'da ve Konya civar~ nda Karahöyük'ye bulunan kal~plarda veya bunlardan ç~km~~~kur~un figürinlerde erkekler
sakall~, fakat b~y~ks~zd~ rlar". Bu konuda maskemizle ça~da~~olan
Eski Hitit devri hakk~ nda hüküm verebilmek için elimizde kesin olarak
tarihlenebilen eserler mevcut de~ildir.
Burada sundu~umuz maske hakiki olsa bile onun Miken'den
Anadolu'ya sokulmu~~bir ithal e~yas~~olup olmad~~~~veya Anadolu'da vii cuda getirilmi~~olup olam~yaca~~~hakk~nda hüküm vermek için
vakit henüz biraz erkendir.
10 E. Schmidt, Oriental Institude Publications yol. XIX S. 128 Fig. 157, b 1399.
II Karo, a.g.y. Levha XXVII 27. Kr~. ayn~~zamanda No. 28.
Il Aym müellif, a.g.y. Levha XXVII 36.
14 T. Ozgüç, Kültepe Kaz~s~~Raporu 1949, Levha XL 279; E. Akurgal,
a.g.y. Levha 31 yukar~da solda.
14 K~~. Ayn~~zamanda, bronz heykelcik, Bossert, Altanatolien resim 348 (=
K. Bittel, Bo~azköy, Die Kleinftmde, Leipzig 1937 S. 4 f., Levha I, Ia/b).

