IZMIT'TE BULUNMU~~OLAN ARKAIK
KUROS BA~I
Dr. CEVDET BAYBURTLUO~LU
Son y~ llarda Türkiye bilhassa Arkaik heykel ve kabartma buluntular~~ bak~m~ ndan zenginlik göstermektedir. Ergili (Daskyleion),
Çandarl~~(Pitane), Ild~r~~(Erythrai) gibi kaz~~yerlerinde gün ~~~~~na
ç~kan eserlerin yan~~ s~ra Marmara Ere~lisi (Heraklea) ve Beli=
(Kyzikos) çevresinde tesadüfl olarak ele geçenler ve bu arada çok
evvel bulundu~u halde sa~da solda gizli kalm~~~olanlar da mevcuttur.
Milâs'ta bulunan ve halen Ilkokulun bahçesinde te~hir edilen eserle
tamtaca~~m~z kuros ba~~~bu son guruba dahil olmaktad~rlar.
Izmit Kuros'u diye isimlendirdi~imiz ba~, Say~n Hâkim Binba~~~
Do~an Ac~r'~ n eserle birlikte göndermek lütfunda bulunduklar~~bilgiye
göre Izmit Ka~~t fabrikas~n~n temel hafriyat~~ s~ras~nda ortaya ç~km~~~
ve o zamandan beri Izmit Subay gazinosunun bahçesinde, bir ba~ka
ba~~ile beraber bir kenarda muhafaza edilmi~tir. Ancak kime ve
hangi zamana ait oldu~unu bilmedi~imiz bu ikinci ba~~Say~n Ac~r'~n
bildirdi~ine göre kendileri orada vazifeye ba~lamadan çok evvel
ortadan kaybolmu~tur. Eski eserlere kar~~~büyük merak~~olan ve bu
ba~~n da ziya~na gönlü raz~~olmayan Binba~~~Do~an Ac~r'~n tecessüs
ve endi~eleri eserin Türk müzelerine kazand~r~lmas~na amil olmu~tur.
Ne~rine haz~rl~ k için bir müddet muhafazarruz alt~nda kalan ba~~
Ankara Arkeoloji Müzesine tevdi edilmi~~ve 43 - 67 numara ile envantere geçmi~tir.
Bir kuros heykeline ait ve normalden pek az büyük yap~lm~~~olan
ba~~çenenin hemen alt~ ndan düze yak~n bir k~r~kla gövdeden ayr~lm~~t~ r. Bu yüzden boynunun cüz'i bir k~sm~~görülebilmekte, dolay~s~yla uzun olan saçlar~n enseden a~a~~s~~ele geçmemi~~bulunmaktad~r.
Orta-Do~u Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Restorasyon
bölümünde yapt~rd~~~m~ z tetkikata göre eser Anadolu'ya has ince
zerreli beyaz mermerden yap~lm~~t~r 1. Halihaz~r yüksekli~i 25 cm.
Say~ n Dr. Cevat Erder'e, eseri laboratuarda inceletmek için gösterdikleri
yard~mdan ötürü burada te~ekkür etmeyi borç bilirim.
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olup yüzü normal bir insan yüzü kadar olmakla beraber burun ucundan enseye olan 26 cm. lik derinli~i, ~akaklardaki 20 cm. lik geni~li~i
ve 76 cm. olan ba~~çevresi ile ilk nazarda daha büyük bir görünüme
sahiptir. Saç kabar~ kl~~~~hesaba kat~lsa dahi, ba~, geriye do~ru uzamakta ve dolikosefal tipe örnek olmaktad~r.
Kuros ba~~n~ n bilhassa yüzü büyük ölçüde tahribe u~ram~~t~r
(Lev. I - IV). Burun, sa~~gözün bir k~sm~, a~~z ve her iki yanakla
çene en çok bozulan k~s~ mlar~~te~ kil etmektedir. Sol gözle ka~~aras~nda,
her iki kulakta zede mevcuttur. Tepeye aç~lan oyuk ve saç~n dalgalar~~
aras~na girmi~~kumlu kireç kal~nt~s~ , ba~~n in~aat malzemesi içinde
daha antik devirlerde moloz veya yap~~ta~~~olarak kullan~ld~~~~kanaat~na varmanuz~~mümkün k~lar.
Izmit kurosunun yüzü oval, hattâ kö~eli denecek kadar dolgundur. Büyük ölçüde tahribe u~ram~~~olmas~na ra~men çenenin Branhidlerde, Bat~~Anadolu, Rodos ve Samos'ta ele geçen eserlerde oldu~u
gibi etli ve geni~~yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r'. Elmac~ k kemikleri dolgun yanaklarla kaplanm~~~ve yüze ~i~man bir iman görünümü kazand~rnu~t~r. Yanaklar~ n fazlaca yuvarlak gösterilmesi burun ve a~~z
kenar~ ndaki çizginin adeta belli olmayacak derecede hafif bir ~ekilde
belirtilmesi yüzündendir. Pek az bir k~sm~~kalmakla beraber dudaklar~n ince oldu~unu, nokta ~eklinde nihayetlendi~ini ve hafifçe
tebessüm eder gibi i~lendi~ini farkedebilmekteyiz. Hafif tebessüm
neticesi meydana gelmesi gerekli olan yüzdeki toplanma ve k~r~~~kl~klar~n heykeltra~~taraf~ndan ifade edilemedi~i veya edilmek istenmedi~i anla~~lmaktad~r.
Burun için maalesef bir ~ey söyleyecek durumda de~iliz. Yaln~z
ka~lar~n kavsinin burnun devam~~ ~eklinde yap~ld~~~~belli olmaktad~r.
Gözler bâdem ve çekiktir. Göz p~narlar~~ise i~lenmemi~ tir.
Al~n dard~r ve ~akaklar~~ birbirine ba~layan dairevi bir hattan
dalgal~~saçlar ç~kmaktad~r. Kulak memesi (lobe) helix'in devam~~
~eklinde olup belirtilmemi~~ve düz bir ~ekilde yüze birle~tirilmi~tir.
Tragus sarih olarak görüldü~ü halde antitragus gösterilmemi~~ve concha
daire parças~~ ~eklinde antihelix taraf~ndan s~rurlanm~~t~ r.
Al~ndan ç~ kan ve ince dalgalar halinde arkaya do~ru giden
saçlar adeta taç meydana getirircesine hafifçe yükselmekte (Lcv.
Branhidler için bk.: Akurgal, Ekrem: Die Kunst Anatoliens von Homer
bis Alexander. De Gruyter 1961. Berlin. Res. 188, 189.
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III - IV), kulaklar~ n tepesini birle~tiren ve al~ ndaki çizgiye paralel olacak bir hatta kadar devam etmektedir. Bundan sonra daha
iri ve birbirine paralel dalgalar halinde tepeye ve enseye do~ru
uzamaktad~ r (Lev. V). Saçlar~n biti~inin Samos ve Pitane'de 2 bulunmu~~olan kuroslardakine benzer oldu~unu dü~ünebiliriz.
Izmit Kuros'una ait ba~~n geni~-kö~ eli denecek düz görünümlü
yüzü, çekik bâdem gözleri ile bir Anadolu eseri oldu~u a~ikârd~r.
Ba~~nisbetleri ve ~ekli ile Branhidlere 3 ve ayni zamanda Keramos'ta
bulunmu~~olan kuros ba~~na 4 benzer. Saç tuvaleti bak~m~ndan ise,
Keramos'tan gelme ba~~ile hemen hemen ayn~~olu~u bilhassa kayda
de~er (Lev. IV - VII). Biraz daha farkl~~olmakla beraber Milet
yak~n~ nda Hieronda'da ç~kan ba~~n saç yap~l~~~~da eserimize benzerlik
göstermektedir 5. Yaln~ z Hieronda örne~inde saç~n ön k~sm~~bunlardaki gibi olmay~ p iri dalgalarla gösterilmi~ tir. Ayn~~saç tuvaleti Do~uYunan seramik atelyeleri taraf~ ndan uzun zaman figürler üzerinde
de yap~lm~~t~ r. Hieronda ba~~ ndaki tarzda dalgalara bilhassa Caere
hydrialar~~üzerinde bol miktarda, Chios eserlerinde ise birkaç örnek
halinde rastlamak mümkündür 6. Gözün i~leni~ i bak~m~ndan Izmit
Kuros'una en yak~ n örnekler yine yukar~da zikredilen eserlerdir.
Rodos'tan geldi~i söylenen ve halen ~ stanbul Arkeoloji Müzesinde
te~hir edilen ba~~ile 7 Didyma'da 8 bulunan ba~a ve Efes'teki Artemis
mâbedinin Columna Ce/ata'lar~ ndan birine ait kabartma kad~n ba~~na
Langlotz, E.: Frühgriechische Bildhauerschulen. Nürnberg 1927 S. ~~o5;
Akurgal, E.: a. e. Res. 193 - 94.; Wiegand, Th.: AM XXXI/ ~ 906 S. 86 - 87 Lev.
X - XII;
2 Boehringer, E.: Neue Deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und
Vorderen Orient. Berlin 1959 S. 167 - 168, Res. 34.- 35; Akurgal, E.: a. e. Res.
195 - 196.
3 Pryce, E.: British Museum Cat. Vol. I S. ~~ o6 Lev. VI.
Fig. 7, 8.; Akurgal, E.: a. e. Res 229 - 232.
4 Devambez, P.: Te'te archaique trouv& â Keramos. AJA XXXIX/1935
Fig. 7, 8.; Akurgal, E.: a. e. Res. 229 - 232.
5 Akurgal, E.: a. e. Res. 214 - 215.
6 Caere hydria'lar~~ üzerinde Hephaistos, Thityos, Silen ve di~er erkek ve
kad~ n figürlerinde; Chios'ta ise bilhassa sfenkslerin saçlar~nda ayn~~ tarzda çizim
görülür.
7 Akurgal, E.: a. e. Res. 216 - 217.
Akurgal. E.: a. e. Res. 221 - 222 ve 223 - 224.
Akurgal. E.: a. e. Res. 212 - 213
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benzerli~ini de zikredebiliriz. Bunlara ilave olarak Anadolu veya
hemen yak~n~ ndaki adalardan gelen di~er arkaik eserlerle de aym
~ekilde yak~nl~ klar kurmak mümkündür'.
izmit Kuros'una benzerliklerini tesbit etti~imiz eserlerin hepsi
Richter taraf~ ndan "Melos Gurubu" ismi alt~nda toplanmaktad~r 2.
Ba~~n yap~l~~~ , etli yüzü, iri dalgal~~saçlar~, çok tahrip edilmi~~olmas~na
ra~men seçebildi~imiz çekik - bâdem gözleri ve ince dudaklar~~ile
yukar~da zikredilen örneklere benzeyen eserimizin de binnetice ayni
gurup içinde mütalaa edilmesi laz~ m gelir. Gurubun kat'i kronojojisinin tesbiti için Efes'teki Artemis mâbedine Kroisos taraf~ndan
hediye edilen columna celata üzerindeki figürler en sa~lam belge olmaktad~r 3. Izmit Kuros'unun columna celata'daki figüre nazaran
saç, göz, kulak ve yüzün modülasyonu bak~m~ ndan daha mükemmel
olu~u ondan k~ sa bir müddet sonra yap~ lm~~~oldu~unu ifade eder ve
herhalde eserimiz M.Ö. 55o'den evvel olamaz. Keramos'tan gelme
ba~a olan büyük yak~ nl~~~~dolay~s~ yla onunla ayn~~tarihlere, yani
M.Ö. 540 - 530 senelerine ait olmal~d~r.

Perinthos'tan gelme(?) ba~ : Richter, G. M. A., Kouroi No. ~~ o7, Fig. 326327; Halen Samos'ta te~ hir edilen Vaty'de bulunma ba~ : Kouroi No. 122, Fig.
377 - 378; ve bilhassa geli~~yeri belli olmayan ve halen Izmir'de te~hir edilenle,
Milet'te bulunmu~~olan yine Izmir'deki ba~lar: Kouroi. No. 131 Fig. 384 ve No.
132 Fig. 385 - 386 en yak~n örnekleri te~kil ederler.
2 Richter, G. M. A.: Kouroi. Phaidon Press, London 1960 S. go - 112.
3 Pryce, F. N.: British Museum Cat. Vol. I Part I Fig. 41 - 48 S. 38 v.d.; Richter, G. M. A.: a. e. S. 93 - 94
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Res. 7 — Keramos'ta bulunan ba~~n profilden görünü~ü.

