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III — Roma imparatorlu~undan önceki ~ talya : ~talya neolitikinden Augus-

tus zaman~na kadar gelen medeniyetler (Kuzey ~talya ve adalar dahil.

~sken-

der'den önceki Güney ~ talya ve Sicilya alemi hariç).
IV — Hellenistik dünya ve Roma imparatorlu~unun do~u eyaletleri : ~skender'den sonra Yunan kültürünün yay ~ ld~~~~bütün sahalar ve Roma imparatorlu~unda Yunan dili ve medeniyetini muhafaza eden do~u bölgeleri.
V — Bat~~ Roma ülkeleri : imparatorluk zaman~ ndaki ~talya ve Yunan-Roma
medeniyeti ile az çok ilgilenmi~~bütün bat~~ dünyas~ .
VI — Geç antik devir: ilk safhalar~ ndan itibaren h~ ristiyan arkeolojisi
( IV. asr~ n sonundan Arap istilalar~ na kadar Yunan. Roma âlemindeki kültür
tezahürleri).
Her esas k~ s~ m âdi rakamlarla gösterilen bir tak~ m tali k~ s~ mlara ayr~ lmakta, bu tali k~ s~ mlar da, muhtevalar~ na göre, harflerle gösterilen daha küçük
paragraflara bölünmü~~bulunmaktad~ r. Kullan~lan diller Ingilizce, Frans~ zca,
Almanca ve italyancad~ r.

~~te bu suretle hem ikinci cihan harbinden sonra

klasik arkeologlar aras~ nda, ilk defa olarak, bütün dünyaya ~amil olmas~ n~~ gönülden arzu etti~imiz bir birlik ideali tahakkuk etmi~~oldu~undan dolay ~~ seviniyor, hem de arkeoloji sahas~ nda ilmi faaliyet ve ne~riyat~ n artt~~~~bu devirde
bunlara dair toplu ve sa~lam maliimat veren bir eserin elimizde bulunmas~ ndan
dolay~~ büyük bir huzur duyuyor ve gerek Milletleraras~~ Klasik Arkeoloji Cemiyetini, gerek ba~ta UNESCO olmak üzere bu derginin bas~ lmas~ na yard~ mda bulunan ~ah~ slar ve cemiyetleri ve redaksiyon heyetinin ba~~ nda bulunan Roma
Üniversitesi Etrüskoloji Profesörü M. Pallottino'yu tebrik etmekten zevk
duyuyoruz.
ARIF MOF~D MANSEL
K. Schefold: Orient, Hellas and Rom in der archiiologischen For.
schung seit 1939. (Wissenschaftliche Forschungsberichte. Geisteswissenschaftliche
Reihe, herausgegeben von Prof. Dr. Karl Hön~~). Bern 1949. 248 sayfa ve 8
levha halinde 32 resim. 8°.
~ sviçre'de Basel Üniversitesinde Arkeoloji Profesörü olan Karl Schefold
arkeologlar ve kça~~
il
kültürü muhibleri için son derece faydal~~ bir eser sunmu~~
oluyor. Bu eserinde müellif, ancak

~sviçre gibi tarafs~ z bir memlekette mevcut

olabilen imkanlardan faydalanmak suretiyle, harp senelerinde, yani 1939 ile 1949
aras~ nda arkeoloji sahas~ nda ç~km~~~olan bütün eserleri toplamakta, bunlar~~ sistematik bir surette grupland~ rmakta ve bunlar~ n muhteviyat~~ hakk~ nda k~ sa,
fakat gayet aç~k maliimat vermektedir. Hemen ~unu da kaydedelim ki burada
yaln~ z kitaplar de~il, ilmi dergilerde ç~ km~~~bütün makaleler de nazar' itibare
al~ nm~~t~ r. ~~te bu suretle bu eser, yaln~ z eser adlar~ n~~ muayyen bir görü~e göre
s~ ralayan bibliyografyalardan, yahut baz~~ münferit eserler hakk~ nda malC~ mat
veren dergi yaz~ lar~ ndan ayr~ lmakta, son on sene içinde ç~kan ba~l~ ca arkeoloji
eserlerini, bunlar~~ görmeden dahi haklar~nda bir fikir edi~~ilebilecek tarzda, tahlil
etmek, arkeoloji ilminin yapt~~~~ilerlemeler hakk ~ nda esasl~~ bir fikir vermek suretiyle son derece önemli bir el kitab~~ halini almaktad~ r.
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Eser, arkeoloji ilminin yüzy~ llar boyunca geçirdi~i geli~meye dair umurni
bir fikir veren «giri~» k~ sm~ ndan sonra, serlevhas~ n~ n da gösterdi~i gibi «arlceolojinin temelleri., "Yunanistan ve Roma" olmak üzere üç ana bölüme ayr~ lmakta,
birinci bölümde klasik arkeolojinin do~u ve kuzey Akdeniz temelleri gözden
geçirilmekte, "Yunanistan ve Roma» bölümlerinde ise kaz~ lar, mimarl~ k, tezyinat,
heykeltra~l ~ k, resim ve nak~~, portre sanat~ , mitoloji gibi bahisler yer almaktad~ r. Eserin son k~ sm~ nda ise klasik âlemin periferisinde oturan kavirnlerin, yani
Persler ve Skythler, Etrüskler, Keltler, ~spanyal~ lar ve Kartacal~ lar~ n sanat ve
kültürleri gözden geçirilmektedir.
Yukar~ da ba~setti~imiz rFasti» ler gibi, bilhassa zengin arkeoloji kütüphiinelerine sahip olmayan memleketimizde her arkeolo~un eli alt~ nda bulundurmas~~
icabeden bu kitab~ ndan dolay~~ Prof. Schefold'u ve onu ne~reden Prof. Hönn'ü
tebrik etme~i borç sayar~ z.
ARIF MOF~ D MANSEL

