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KARL SCHEFOLD, Klassisches Griechenland (Kunst der Welt),
Holle Verlag, Baden-Baden 1965, 8°, 281 s. metin, metin içinde
77 res., metin aras~ nda 50 renkli lev., lev. halinde 71 resim, ~~ harita.
Isviçre'de Basel üniversitesi Arkeoloji Profesörü Dr. Karl Schefold'un çe~itli
eserleri hakk~ nda bu sütunlarda baz~~bibliyografik bilgiler vermi~, en son olarak bu
bilginin 6o inci do~um y~ldönümü vesilesiyle dostlar~~ ve ö~rencileri taraf~ndan
yay~nlanan Gestalt und Geschichte adl~~eserden bahsetmi~tik (Belleten XXXII, 1968,
s. 8o v.dd.). Ayn~~ profesör, dünya sanat~n~ n tarihi, sosyolojik ve dini temellerini
ara~t~rmay~~amaç edinmi~~olan "Kunst der Welt" serisinde ilk defa 1965 te yay~nlanm~~~olan Kldsik runanistan adl~~eserinde Yunanl~lar~ n klasik devir, yani M. ö.
5 inci ve 4 üncü yüzy~llar sanat~n~~bir monografi halinde ortaya koymaktad~r. Klasik
devir ve sanat~n~ n ana karakteri ve önemi çe~itli ara~t~r~c~lar taraf~ndan çe~itli vesilelerle belirtilmi~~olmakla beraber klasik sanata hasredilmi~~ba~l~~ba~~na bir kitap
zamamm~za kadar yaz~lmam~~t~~~~ I~ te Schefold'un eseri bu bo~lu~u doldurmaktad~r. Eser ustaca tertiplenmi~~bir sanat tarihi sentezi ~eklinde olup son zamanlarda
elde edilen malzemenin ~~~~~~alt~ nda ve bu malzemeden en kararkteristik örnekler
seçmek suretiyle klasik devir sanat~n~ n esas karakterini kavramak ve iki yüzy~l içinde
geçirdi~i geli~meyi tesbit etmek amac~n~~gütmektedir.
Yazar bu iki yüzy~l~ n ekser elkitaplar~ nda görülen mutad devre taksiminden
biraz ayr~ lmakta ve 1- erken klasik sanat (M. Ö. 500 - 450), yüksek klasik sanat
(450 - 425), zengin üslûp (425 - 380) ve geç klasik sanat (380 - 325) olmak üzere
dört esas devre kabul etmektedir.
Erken klasik sanat devresinde (s. 14 v.dd.) yazar subarkayik (500 - 480) ve sert
üsk~ p (480 - 450) devreleri olarak iki tall devrenin de kabul edilebilece~ini ifade
etmekte, subarkayik devrenin baz~~yenilikler ortaya koymas~ na ve bilhassa "frontalite" kanunun d~~~ na ç~kmas~na ra~men arkayik tektonizme ba~l~~kald~~~n~, sert
üslûpta ise Pers-Yunan sava~ lar~~sonunda eski atölyelerin ortadan kalkmas~~ve genç
sanatkarlar~n ortaya ç~kmas~~sonunda yeni bir üslûbun en aç~k bir surette heykeltra~l~ k ve vazo resimlerinde belirdi~ini isabetli seçilmi~~örneklerle aç~klamaktad~r. Bunlar~n aras~nda tektonik heykeltra~l~ k eserleri, mesela mabed al~nl~klar~~da ele al~nmakta, bu arada Aigina'daki Aphaia ve bilhassa Olympia'daki Zevs mabedi al~nl~k
heykelleri ve metoplar~~ üzerinde hakl~~olarak durulmaktad~r.
Yüksek klasik sanat bahsinde (s. ~ o5 v.dd.) Schefold Atina Akropolünde
Perikles devrinde yükselmi~~olan yap~lar ve bunlar~n heykeltra~isinin merkezi
Bu arada Doç. Dr. Yusuf Boysal'~n Grek Klksik Devir Heykeltra~l~~~~
5. ve
4. yüzy~llar), Ankara 1967, adl~~eserinin yay~nlanm~~~oldu~unu memnuniyetle kaydetmek isterim.
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bir yer ald~~~~noktas~n~~aç~kca tebarüz ettirmekte, bunlar aras~nda Parthenon, onun
heykeltra~ i süsleri, Athena Parthenos heykeli ve dolay~s~~ile heykeltra~~Pheidias'~n
bu eserler üzerindeki etkisini etrafl~ ca incelemekte, metoplar ve bilhassa ahnl~klar
için F. Brommer'in yeni çal~~ malar~ndan geni~~ölçüde faydalanmaktad~r. Tabiidir
ki devrin en büyük heykeltra~~~olan Pheidias'~n yan~ nda Polyklet ve Myron'a da
büyük bir yer ayr~lmaktad~r. Bu devrin di~er yap~lar~, bu arada Atina'daki mabedler ve ~ekli bak~m~ ndan özel bir karakter ta~~yan Elevsis'teki Telesterion daha
k~sa olarak anlat~lmakta ve bu fasl~ n sonundaki özene bu devir için Atina'n~n
ta~~d~~~~önem bir kerre daha ortaya konmaktad~r.
Zengin üsl~lp devrinde (s. 145 v.dd.) yazar kronolojiye temel te~kil eden sa~lam
bir surette tarihlenmi~~eserleri zikrettikten sonra bu devrenin karakteristik eserleri,
mesela Atina Akropolündeki Nike mabedi ve Erekhteion'u ele almakta ve bu devirdeki üslüp de~i~ikli~ini yaln~z heykeltra~i eserlerle de~il, fakat vazo resimleri sayesinde de aç~klamaktad~ r. Bu devrenin en önemli heykeltra~lan yazara göre Pheidias'~n
ö~rencileri Alkamenes ve Agorakritos'tur. Schefold ayr~ca Atina Agoras~n~n güneyindeki Kolonos Agoraios'ta yükselen Hephaistos mabedi ve onun heykeltra~isi
üzerinde durmaktad~r. Yazar~ n son senelerde parçalar halinde elde edilmi~~olan do~u
al~nl~~~n~~Alkamenes'e izafe etmesi enteresan bir husustur. Phigaleia'daki Apollon
Epikurios mabedinin sella frizinde yazar Olympia Zevs mabedi bat~~al~nl~~~n~n etkisini sezmekte ve bu fas~lda iki Anadolu an~t~~üzerinde de durmaktad~ r ki bunlardan
birisi Xanthos'taki Nereid'Ier mezar binas~, di~eri ise Gölba~~-Trysa heroonu'dur.
Bilhassa bu sonuncu an~ t~n uzun ~eritler te~ kil eden frizlerinde Schefold zengin üslüp
devrinde Zeuxis ve Parrhasios gibi ressamlar~n an~ tsal tablolann~n etkilerini sezmekte, bu tasvirlerde münferit figürler de~il, fakat kompozisyonlar~~ve ifade tarzlar~~
sürekli olarak de~i~en kütle tasvirleri sayesinde seyirci üzerinde etki yap~ld~~~n~~
aç~~a vurmakla ve bu kabil bulu~lann geç klasik devirde de ya~ama~a devam etti~ini tebarüz ettirerek bu fasl~~bitirmektedir.
Geç klasik sanat~n (s. 178 v.dd.) 5 inci yüzy~ l sanat~ndan hiç te a~a~~~bir seviyede bulunmad~~~~noktas~~üzerinde israr eden yazar yüksek klasik devirde ortaya
konan yeniliklerin bu devrede de tam olarak geli~ti~ini ve "kanuniyet" ve "iç ba~l~l~k" kazand~~~n~~ifade etmektedir. Bu devrin üslüp özelliklerini tam olarak kavrayabilmek için yazar heykeltra~ inin yan~nda büyük bir k~sm~~Pompeyi'de bize kadar
gelen duvar fresklerine de ba~vurmakta, bu devir yap~lar~n~~incelerken yap~~ile
heykeltra~l~k ili~kileri üzerinde israrla durmaktad~ r. Bu arada Anadolu kutsal
yap~lar~na oldukça geni~~bir yer ayr~lm~~~bulunmakta, bilhassa Halikarnassos'taki "mavsoleum" un gerek mimarl~k, gerek heykeltra~l~k bak~m~ndan bu devre
için ta~~d~~~~önem aç~ k bir surette belirtilmektedir. Schefold bu devreyi ünlü heykeltra~~Lysippos ile bitirmekte ve 4 üncü yüzy~l~n ba~~ ndan itibaren kendini gösterme~e
ba~l~yan heykellerdeki derinlik ifadesinin bu sanatkar taraf~ndan geli~tirilmi~~oldu~unu beyan etmektedir. Yazara göre Lysippos Makedonya k~ral~~Büyük Iskenderi
geç klasik devrin parlak* alt~nda görmü~tür. Fakat ~skenderin Asya seferleri ile
Yunan alemi ve kültürünün kapal~l~k ve insicam~~ortadan kalkm~~, sanatta mekan
derinli~i ifadesi de ba~ka ~ekiller alm~~t~ r ki bu husus Lysippos'un geç tanr~~heykellerinde kendini aç~kca gösterir. Bu tarihten sonra yeni bir dünya ve yeni bir sanat
anlam~~ortaya ç~kmakta ve sanat, geli~imi için, kendisine yeni yollar aramaktad~r.
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Muhtevas~~hakk~nda k~sa bir fikir verme~e çal~~t~~~m~ z bu eser kanaatimize
göre bir "antik sanat tarihi sentezi" s~n~rlar~n~n d~~~na ç~kmakta, yazar~n uzun
y~llar boyunca verdi~i derslerin ve yapt~~~~ara~t~rmalar~ n sonuçlar~n~~da kapsamaktad~r. Eserin en kuvvetli taraf~~hiç süphesiz heykeltra~l~ k ve resim sanat~' (vazo resimleri) dir. Mimarl~k fas~llar~~ise, baz~~ isabetli görü~ler kapsamalar~na ra~men,
kanaatimizce biraz muhtasar kalmaktad~r. Bundan ba~ka eserin a~~rl~k merkezi
Yunanistan üzerinde teksif edilmi~~bulunmakta, Anadolu, A~a~~~ ~talya ve Sicilya
sanatlar~~ise daha k~sa bir surette gözden geçirilmektedir. Yazar her fas~lda gayet
metodik bir surette hareket etmekte, ilk önce gerek heykeltra~l~k, gerek vazo resimlerinde kesin olarak tarihlenmi~~eserleri ba~lang~ç noktas~~olarak kabullenmekte,
bu suretle elde etti~i sa~lam kronolojik çerçeve içine di~er eserleri ustal~kla yerle~tir~nekte, dolay~siyle sanat geli~imi için sa~lam bir zemin elde etmi~~bulunmaktad~r.
Sah. 230 v.dd. da önemli ve yeni bibliyografik bilgiler verilmekte, sah. 239. v.dd.,
266 b.dd. da resimlere dair aç~ klamalar ve bibliyografya toplanm~~~bulunmaktad~r.
Eser bir harita ve kronolojoik bir levha ile sona ermektedir.
Yunan sanat~n~ n bu en parlak iki yüzy~l~ mn sanat~~ ile me~gul olacaklara bu
eseri hararetle tavsiye eder, yazar~n~~tebrik ederiz.
ORD. PROF. DR. ARIF MÜF~D MANSEL

