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Zur Griechischen Kunst. Hansjörg Bloesch zum 6o. Geburtstag
(Neuntes Beiheft zur Halbjahresschrift "Antike Kunst", herausgegeben
von der Vereinigung Antiker Kunst), Francke Verlag, Bern 1973,
40, 114 S. metin, 40 lev.
Zaman~m~z~n tan~nm~~~arkeologlar~ ndan H. Bloesch 939'da Münih'te E. Buschor'un nezdinde Attika kâselerinin ~ekillerine dair bir tez haz~ rlay~p doktora s~nav~n~~verdikten sonra, ~~943'te Bern Cniversitesinde doçent, 1948'de ayn~~üniversitede
arkeoloji yard~mc~~profesörü olmu~, ~~95 ~~'de ise Zürich Universitesinde arkeoloji
kürsüsü ve enstitüsünün ba~~na getirilmi~ tir. Prof. Bloesch'ün ara~t~rmalar~n~n a~~rl~ k merkezini antik vazolar ve sikkeler te~kil etmektedir. Genç ya~lar~ndan beri
~sviçre'nin çe~itli ~ehirlerinde sergiler tertiplemi~, akademik çal~~ malar~nda ise vazolar~ n resimlerinden ziyade onlar~~yapan çömlekçiler ve vazo ~ekilleri ile me~gul
~n
olmu~, kendisinin geli~tirmi~~oldu~u bir usule göre vazolar~~terkip etmek, onlar
resim ve kesitlerini vücude getirmek ve mükemmel foto~raflar~n~~çekmek imkânlar~n~~
sa~lam~~t~r. Vazolar~n ~ekillerine dair y~llard~r toplad~~~~zengin malzeme büyük bir
eser halinde yay~mland~~~~zaman Yunan vazolar~n~n tasnifi ve tarihlenmesi hiç
~ üphesiz yeni ve verimli bir safhaya girmi~~olacakt~ r. Prof. Bloesch, bu masaba~~~
ve laboratuvar çal~~ malar~~yan~nda, kaz~larla da me~gul olmu~tur. Isviçre'de Winterthur'da 1949-1951 y~llar~nda yapt~~~~kaz~~ve ara~t~rmalar~~ ~~97 ~~'den beri Yunanistan'da yürüttü~ü Eretria kaz~lar~~izlemi~tir.
Profesörün 6o'~nc~~do~um y~ldönümü münasebetiyle dostlar~, meslekta~lar~~ve
ö~rencileri taraf~ndan büyük bir titizlikle haz~ rlanm~~~ve nefis bir tarzda yay~mlanm~~~olan bu "Arma~an Kitab~" bilhassa Bloesch'ün çal~~ ma alanlar~~ile ilgili de~erli
yaz~lar kapsamaktad~ r. Antik nümizmati ~e de~inen etüdler aras~nda tan~nm~~~
nümizmat A. H. Cahn'~ n "Skione-Stagira-Akanthos" sikkelerine dair ara~t~rmas~~
ya da L. Mildenberg'in "Tarsus'ta Nergal" adl~~makalesi zikrolunabilir. Fakat
eserin a~~rl~ k merkezini Yunan vazolar~~üzerindeki incelemeler te~kil etmektedir.
Bunlar aras~ nda C. Isler-Kerenyi'nin "Parthenon dönemi Attika vazo ressamlar~=
kronolojisi ve sinkronolojisi", P. Isler'in "Eski Yunan resimlerinin aç~klanmas~",
I. Jucker'in "Tanr~lar bahçesinde Kephalos", G. Kopke'nin "Eriphyle", I. R.
Metzger'in "Chur Müzesinde bulunan bir geometrik amfora", M. Robertson'un
"Amasis ressanumn bir vinyeti", M. Schmidt'in "~sviçre koleksiyonlar~ ndaki vazo
resimleri üzerinde Orpheus'ün ölümü", A. D. Ure'nin "Reading ve Freiburg'ta
bulunan siyah figürlü kupalar" adl~~ yaz~lar~~zikrolunabilir ki ekserisi k~sa, fakat
özlü bir ~ekilde yaz~lm~~~olan bu makaleler Yunan vazolar~~hakk~ ndaki bilgilerimizi
hiç ~üphesiz bir ad~m ileri götürmektedir.
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Toprak vazolar~n yan~nda tunç eserler ve vazolara da önemli bir yer ayr~lm~~t~r.
Bunlar~n aras~nda Bern Üniversitesi profesörlerinden H. Jucker'in "Gr.schwil
Hydria's~na dair eski ve yeni bilgiler" adl~~etüdü bilhassa zikre de~er. Bu makalesinde Jucker XIX. yüzy~l ortalar~nda bir tümülüs mezar~nda bulunmu~~olan bir
tunç vazoyu ve ba~ka birtak~m tunç fragmanlar~~esasl~~bir surette gözden geçirmekte, vazonun terkibi ve onun sanat tarihinde ald~~~~yer hakk~nda dikkate de~er sonuçlara varmaktad~r. Halen Bern Müzesinde saklanan ve alt k~sm~~bize kadar gelmemi~~olan bu vazonun ~ekil bak~m~ndan bir "hydria" oldu~u Bloesch taraf~ndan
saptand~ktan sonra onun ana ~ekliyle restore edilmesi için yeni yollar aç~lm~~t~.
Vazonun omuzu üzerinde ve boynu hizas~nda birçok figürden meydana gelen bir
grup yer almaktad~r: Ortada frontal durumda kanatl~~Artemis durmakta, onun
sa~~nda ve solunda antitetik olarak hayvanlar~~yer almakta, tanr~ça'n~n ba~~n~n
üzerinde atmaca, vazonun a~~z kenar~~üzerinde ise dalgal~~hat ~eklinde gösterilmi~~
iki y~lan~n üzerinde aslanlar oturmaktad~ r. Bu çok figürlü motif in bir kulp olmad~~~,
onun bir süs olarak kullan~ld~~~~anla~~l~yor. Vazonun karn~~üzerinde ise iki yatay
kulp bulunmakta, kulplar~ n sonunda palmetler göze çarpmakta, bu palmetlerden
dikey olarak yukar~ya ve a~a~~ya do~ru aslan ba~lar~~f~~k~rmaktad~r. Jucker bu yaz~s~nda gerek omuz süsü, gerek kulplar için A~a~~~Italya ve Yunanistan'da bulunan
(bilhassa Olympia'da) birçok benzer malzeme üzerinde durmakta, bunlar~n ~~~~~~
alt~nda vazonun esas~nda bir Lakonya eseri oldu~u, belki Sparta'n~n kolonisi Tarent'ten lüks eser olarak Avrupa içerilerine ihraç edildi~i sonucuna varmaktad~r.
Eser M. ö. VI. yüzy~l~n ortalar~na tarihlenmektedir.
J. Dörig "Be~inci yüzy~l sonlar~nda bir zaferi kutlayan yeni bir kaide" adl~~
yaz~s~nda Atina'da "Metropol" meydan~ ndaki "Panaya Georgoepikoos" Bizans
kilisesinin duvarlar~nda dev~irme malzeme olarak kullan~lm~~~olan kabartmalar~,
kendisi taraf~ndan çekilmi~~foto~raflara dayanarak, ele almakta, hiç bir zaman
toprak alt~na girmemi~~olmakla beraber bugüne kadar pek az incelenmi~~olan bu
eserlerin özünü tan~tma~a ve tarihleme~e çal~~maktad~r. Bu kabartmalardan birinde
kar~~~kar~~ya duran iki narin vücutlu kad~ndan bir tanesi kanatl~~Nike, di~eri ise
her halde bir Attika phyle'sini temsil eden bir genç k~zd~ r. Nike, genç k~za üç ayakl~~
bir tunç kazan vermekte, bu suretle bir phyle taraf~ndan kazan~lm~~~atletizm, ya
da müzikle ilgili bir yar~~maya i~aret edilmektedir. Di~er bir kabartmada, daha
fazla tahrip edilmi~~olmakla beraber, ayn~~sahne tekrarlanmakta, fakat bu levhan~n
yan~nda bir atl~y~~tan~mlayan bir kö~e parças~~bulunmakta, bu parça birinci levhan~n
kö~e parças~na k~r~k k~r~~a uymakta, bu suretle bu kabartmalar~n dört taraf~~süslü
bir kaideye ait oldu~u meydana ç~km~~~bulunmaktad~r. Kanatl~~zafer tanr~ças~'n~n
varl~~~~bu kaidenin bir zafer an~t~na ait oldu~unda ~üphe b~rakmamaktad~r. Bundan
sonra yazar birçok analojiler zikretmek suretiyle bu kaide kabartmalar~n~n Attika
sanat~nda ald~~~~yeri saptama~a çal~~makta, onun Parthenon frizinden ziyade Atina
Akropolü'nde Athena Nike tap~na~~~korkuluk levhalar~~ve Paionios Nikesi ile beraber
gitti~ini, bu bak~mdan M. ö. V. yüzy~l~n sonlar~na tarihlenmesi gerekti~ini ifade
etmektedir.
Son olarak Basel Üniversitesi arkeoloji Profesörü K. Schefold'ün "Vatikan'daki
yeni Müze" adl~~ilginç yaz~s~n~~zikredelim. Bilindi~i gibi Papal~~a ait olan Lateran
Müzesi bundan bir süre önce eski yerinden kald~ r~larak Vatikan'da ana giri~in
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sa~~nda yap~lan modern bir binaya nakledilmi~ , orada yepyeni bir tarzda tasnif ve
tertiplenerek 15 Temmuz ~~97o'te halka aç~lm~~t~ . Bu yeni müze yaln~z Lateran
koleksiyonlar~n~~ de~il, fakat Vatikan depolar~ndan ç~kar~larak te~hire sunulan
birtak~m de~erli eserleri de kapsamaktad~ r. Bunlar teker teker ele al~ narak temizlenmi~, baz~~uygunsuz onar~m ve ilave parçalar~~imkân oldu~u oranda kald~ r~lm~~,
en önemli heykeller geni~~salonlar~n ortalar~ nda ve alçak kaideler üzerinde te~hir
edilmekle bunlar~ n her taraftan görülüp incelenmesi sa~lanm~~t~r. Bu te~hirde bilhassa Vatikan Müzeleri genel müfetti~i G. Daltrop'un büyük eme~i geçmi~tir.
Schefold ilkönce en önemli Yunan heykeltra~l~k eserlerini k~sa, fakat özl~i bir surette
tan~ mlamakta, bunlarla ilgili problemleri ve onlar~ n son zamanlardaki çözümleri
üzerinde durmaktad~ r. Ondan sonra Roma dönemi eserleri ele al~nmaktad~r. Bu
eserlerin ço~u kesin bir surette tarihlenmi~~oldu~undan Roma heykeltra~l~k tarihi
ba~ka hiç bir müzede bu kadar aç~ k bir surette izlenememektedir. Bu hususta müzede
bulunan zengin fresk ve mozayik koleksiyonlar~~da önemli bir oynamaktad~r.
Schefold yaz~n~n sonunda birçok ele~ tirmelere yol açan yeni te~hir tarz~~üzerinde
durmakta, birtak~m heykellerin geni~~mekanlar~n ortas~nda ya da çok alçak kaideler üzerinde oturmas~n~ , eskiça~da da bunlar~n do~rudan do~ruya zemin ya da çok
alçak kaideler üzerinde durmu~~oldu~u dü~üncesiyle, iyi kar~~lamaktad~ r. Baz~~
ba~ lar ve bilhassa kabartma eserlerin duvarlar önüne yerle~tirilmeyip demir çubuklardan müte~ekkil bir çe~it demir kafes önüne vazedilmi~~olmalar~n~~övmekte,
böylece bu te~hirin geçici oldu~u izleniminin uyand~r~ld~~~n~, bu sayede ise heykeltra~l~k eserlerinin otonomilerini kazand~~~n~~ileri sürmektedir. Yazar bu kabil eserlere özgürlüklerini veren ve onlar~n yeni aç~lardan incelenmesini mümkün k~lan bu
te~ hiri selaralamakta, müzeyi ziyaret edeceklere sadece demir çubuklara bakmay~p
iç mekânlardaki yeni müzecilik ruhunu benimsemelerini tavsiye etmektedir.
Yukar~daki k~sa aç~klamalardan anla~~laca~~~gibi çok çe~itli ve enteresan konulara temas eden bu eserin son derece nefis bir ~ekilde tertiplenmi~~ve bas~lm~~~oldu~una da i~aret etmek gerekir. Hem uzun süre ders vermi~~ve bir hayli ö~renci yeti~tirmi~, hem de arkeoloji alan~nda bir varl~k oldu~unu bilim dünyas~na ispatlam~~~
bir hocaya kar~~~~ükran borçlar~n~~yerine getiren, hem de bu güzel arma~an kitab~n~n
yay~mlanmas~n~~ba~aran Isviçreli arkeologlar~~tebrik etmek, zann~m~za göre, yerinde
bir hareket olur.
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