KITAPLARDAN HABER
AK~~T, OKTAY : Hellenistik ve Roma devrinde Likya. Istanbul,
Edebiyat Fakültesi Matbaas~, 1971. 161 s. 8° = Istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yay~nlar~, 1622.
A III 5583.

Oktay Ak~it'in bu kitab~, bir bak~ma, yazar~n 1967'de bask~s~~tükenmi~~olan
"Likya Tarihi' ni tamamlay~c~~bir nitelik ta~~maktad~r. "Likya Tarihi", ba~lang~çtan
Iskender'in ölümüne de~in süren dönemi kaps~yordu. Bu kitap ise, Hellenistik ve
Roma dönemlerini ele almakta, böylece Likya'n~n ilk ça~~tarihini büttinlemektedir.
Daha çok bir "siyasi tarih" niteli~indeki bu eserde, Likya'n~n Hellen egemenli~i
alt~ndaki durumu, Roma himayesine giri~i, giderek bir Roma eyaleti olu~u anlat~ld~ktan sonra, askeri, idari ve toplumsal durumu üstüne bilgi verilmekte, Likya'n~n
Romal~la~ma süreci üstünde durularak, çe~itli kurumlarda kendini duyuran Roma
etkisi incelenmektedir.
Kitab~n içindekiler ~unlard~ r: Onsöz (7). - Bibliografya (9). - I. Hellenistik
dönemde Likya: A. Antigonos Monophtalmos'un hâkimiyetinde Likya ( ~ 9). - B. I.
Ptolemaios'un Likya'y~~ele geçirmesi (35). - C. Likya Lysimakhos hakimiyetinde
(39). - D. Likya Seleukos idaresinde (45). - E. Ptolemaios II Philadelphos ve M~s~r
hâkimiyeti (47). - F. Likya'n~n Antikhos III taraf~ndan i~gali (51) - G. Rhodos
halcimiyetinde Likya (57). - a) Likya'Illar~n Rhodos'a kar~~~isyan~~ ve I. sava~~
(6o). - b) Rhodos'la II. sava~~(61). - c) Rhodos'la III. sava~~(63). - H. Likya'n~n Roma taraf~ndan Rhodos'tan al~nmas~~(65). - II. Roma himayesi alt~nda
Likya (71). - A. Likya Birli~i'nin te~ekkülü (75). - B. Mithradates VI ile sava~~ve
Likya (87) - C. Denizlerde korsanl~k harekat~~ ve Likya (9 - D. Dahili sava~lar
ve Likya (93). - E. Brutus ve Likya (99). - F. M. Antonius ve Likya (1o9). - G.
Augustus ve Likya'lllar (113). - III. Roma eyaleti Likya ( 19). - IV. Askeri, idari
ve sosyal durum (Roma devri).- A. Askeri te~kilat (
). - B. Likya Birli~i'nin
durumu (133). - C. Birlik ~ehrilerinin durumu (137). - D. Likya'da imparatorluk
kültü (141). - E. Müsabakalar (143). - F. Di~er ili~kiler (153). - Indeks.
CEZAR, MUSTAFA :

Sanatta Bat~'ya Aç~l~~~ve Osman Hamdi. Istanbul
1971. XVI -F 66o s. = I~~Bankas~~Kültür Yay~nlar~, Sanat Dizisi: 8.
B 6478
16. Yüzy~l sonlar~nda gücünü yitirmeye ba~layan Osmanl~~ Imparatorlu~u
yöneticilerinin, imparatorlu~un y~k~l~~~n~~önlemek amac~yla Bat~'n~n bilgi ve tekni~inden yararlanarak özellikle askerlik alan~nda Bat~~örnelderine göre yenilik yapmak
için giri~tikleri çabalar, yaln~zca siyasal ve yönetsel örgütleri etkilemekle kalmam~~,
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toplumun kültürel varl~~~nda da de~i~melere yol açm~~t~r. Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi ö~retim üyelerinden Mustafa Cezar, yedi y~ll~k yo~un ve uzun soluklu
bir çal~~man~n ürünü olan bu kitab~nda, "Bat~l~la~ma" diye adland~r~lan bu yöneli~lerin kültür ve sanat alanlar~nda, özellikle plastik sanat~lar~n mimari ve resim dallar~ndaki yans~malar~n~~ve sanat ve kültür alan~nda önemli ve yap~c~~ bir yeri olan
Osman Hamdi'nin ya~am~n~, ki~ili~ini, çe~itli alanlardaki katk~lar~n~~incelemektedir.
Kitap, ba~lang~çta iki ayr~~eser olarak tasarlanan iki bölümden olu~maktad~r.
Birinci bölümde, yazar, Bat~l~la~ma konusundaki görü~ünü belirtmekte; Bat~'ya
yöneli~in toplumun kendisinden gelmedi~ini, yönetici kadronun zorlamlarlyla yürütülmeye çal~~~ld~~~n~ ; bu yöneli~in, her ~eyden önce, devleti y~k~lmaktan kurtarmay~~
amaçlad~~~n~ ; bu nedenle de, kültür ve sanat alan~ndaki de~i~imlerin kimilerinin
temelinde kültürel bir de~i~meyi hedef tutan bir çaban~n de~il, devletin varl~~~yla
birinci derecede ilgili bir askeri ~slahat ya da buna benzer bir sorunun yatt~~~n~~öne
sürmektedir. Daha sonra yazar, III. Ahmed'in Lale devrinden, III. Selim'in, bilinçli
bir düzenleme ve yenile~meye yönelik nizam-~~cedid'ine de~in, Bat~'n~n bilgi ve tekni~inden yararlanarak yenilikler yapma çabalar~n~~tarihsel bir perspektif içinde incelemekte; Osmanl~~hükümdarlar~n~n sanatla ilgili konulardaki tutum ve davran~~lar~~
üstünde durmaktad~r. Fransa'n~n Rokoko dönemini ya~ad~~~~18. yüzy~l ba~lar~nda,
Osmanl~~mimarisinde ilk kez barok ve rokoko ile ba~lay~p, Ihtilal Fransa's~nda geli~en
imparatorluk (empire) üslubuyla süren ve 1 9. yüzy~lda gittikçe yo~unluk kazanarak
Türk mimarisinin kendi gelene~inden kopmas~na, kendi kendine yabanc~la~mas~na,
özgünlü~ünü (orijinalli~ini) yitirmesine yol açan Bat~~etkisi, Osmanl~~mimarl~k
örgütü ve hassa mimarlar', resim sanat~, Osmanl~~saray~nda Bat~l~~ressamlar, Türkiye'de ilk resim sergisi, tiyatro ve müzik alan~ndaki çabalar gibi konular~n incelendi~i
bu bölümde, özellikle mimariye ve resme a~~rl~k verilmi~tir.
Kitab~n ikinci bülümü, müzecilik, arkeologluk, ressaml~k gibi çe~itli yönleriyle
yak~n tarihimizin kültür ve sanat ya~am~nda önemli bir rol oynam~~~olan Osman
Hamdi'ye ayr~lm~~t~ r. Yazar, Istanbul Arkeoloji Müzesi'ni dünyan~n en önemli
müzelerinden biri haline getiren ve Güzel Sanatlar Akadernisi'nin kurucusu olan bu
ilginç sanat adam~n~n ya~am öyküsünü geni~~ve ayr~nt~l~~bir biçimde sunduktan
sonra, onun, rnüzecilik, arkeolojik kaz~lar, okullarda resim ö~retimi alanlar~ndaki
çal~~malar~n~~inceliyor. Yazar~n, Osman Hamdi'nin çal~~malar~n~, bu alanda daha
önce giri~ilen çabalar~n ~~~~~~alt~nda ele al~~~, bir yandan onun katk~lar~= bir perspektif içinde daha iyi de~erlendirilmesi olana~~n~~ haz~rl~yor, bir yandan da bu bölüme, son yüzy~ldaki kültür ve sanat~m~z~n bir tarihçesi niteli~in kazand~rarak,
kitab~n birinci bölümüyle birlikte bir bütünlü~e kavu~mas~n~~sa~l~yor.
Mustafa Cezar'~n eseri, özellikle, içerik bak~m~ndan birbirini yineleyen bir iki
yaz~n~n ötesinde yeterince tan~mad~~~m~z Osman Hamdi'nin ya~am~na, çok yönlü
ki~ili~ine, sanat~na ~~~k tutmas~, onun, yak~n tarihimizin sanat ve kültür ya~am~ndaki
yerini belirlemesi bak~m~ndan önemli bir eserdir. Kitab~n içine serpi~tirilmi~~foto~raflar, Osman Hamdi'nin 8o tablosunun büyük boy renkli röprodüksiyonlar~, ayr~ca
42 siyah-beyaz röprodüksiyon ve desen, Osman Hamdi'nin ya~am~n~~ ve sanat~n~~
canl~~bir biçimde okuyucuya yans~tmaktad~r. Kitaba 71 belge metni ile 33 belge
fotokopisi eklenmi~tir.
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Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Onsöz. L Bölüm: Sanatta Bat~~Etkisinin Ba~lang~c~~ve Etkinin Yolu. II. Bölüm: Ondokuzuncu Yüzy~l Hükümdar~n~n Sanatla
Konularda Tutum ve Davran~~lar~~ve Güzel Sanatlann Genel Durumu. A. Üçüncü Selim ve Güzel Sanatlar. B. ~kinci Mahmud Zaman~nda Güzel Sanatlar. C. Abdülmecid Zaman~nda Güzel Sanatlar. D. Abdülaziz ve Güzel Sanatlar. Tanzimat
Devri ve Sonras~nda Yap~~Faaliyetleri ve Gayr~müslim Mimarlar. IIL Bölüm: Osman
Hamdi Bey. Osman Hamdi Beyin Ailesi. IV. Bölüm: Osman Hamdi Bey ve Müze.
A. Osman Hamdi Bey'den Önce Müze. B. Hamdi Beyin Müdürlü~ünde Müze.
V. Bölüm: Osman Hamdi Bey ve Arkeolojik Kaz~lar. A. Yabanc~lar~n Yapt~klar~~
Kaz~lar. a. M~s~r'da Arkeolojik Çal~~malar. b. Irak'taki Kaz~lar. c. Suriye, Lübnan,
Filistin ve Ürdün'deki Kaz~lar. d. Anadolu'daki Kaz~lar. B. Müze-i Humâyun Ad~na
Yap~lan Kaz~lar. VL Bölüm: Asâr-~~Atika Nizamnamesi. VIL Bölüm: Hamdi Bey'in
Kitap Halindeki Eserleri. VIIL Bölüm: Ressam Osman Hamdi. IX. Bölüm: Resim
Ogretiminin Ba~lamas~ndan Resim Sanat~na. a. Mühendishane-i Berr-i Humâyun.
b. Resim Ö~renimi ve Askeri Ressamlar Yönünden Harb Okulu. X. Bölüm: Seriler
Tertibinin ve Güzel Sanatlar O~retiminin Ele Al~nmas~n~~Etkileyen Güzel Sanatlarla
Ilgili Fikirler. XL Bölüm: Sergiler. A. Sergileme ile Ilgili ~lk Faaliyetler. B. ~eker
Ahmed Pa~a'n~n Tertipledi~i Sergiler. C. Elif ba Kulübünün Sergileri. D. 1882 ve
1883'de Baz~~Sergiler. E. Sanayi-i Nefise Mektebi Sergileri. F. 19o1 Y~l~nda Tertiplenen Resim Sergisi. G. 1902 Sergisi. H. 19(33 Sergisi. XIL Bölüm: Güzel Sanatlar
Ö~retimi Yapacak Okul Kurulmas~~Yolundaki Hareketler. A. Özel Resim Akademisi
Aç~lmas~. B. Türkiye'de Hükümetin Akademi Kurmak ~çin ~lk Te~ebbüsü. C. Sanayi-i
Nef ise Mektebinin Kurulu~u. Genel Çizgilerle Osman Bey ve Onun Ölümü. Vesikalar. Vesika Fotokopileri. Bibliografya. Indeks. Kitaptaki Tablo ve Desenler. Renkli
Röprodüksiyonlar. Siyah-beyaz Röprodüksiyonlar ve Desenler.
GOLDZIHER, IGNAZ : Muslim Studies (Çev.: C. R. Barber ve S. M.
Stern). London, George Allen and Unwin Ltd., I. Cilt, 1967.
10+254 s. II. Cilt, 1971. 378 s.
A III 4562 /2
Bu kitap, Ignaz Goldziher'in 1889-90 y~llar~nda yay~mlanm~~~olan Muhammedanische Studien adl~~Almanca eserinin ~ngilizce çevirisidir. ~slân~~dini ve uygarl~~~n~~
ça~c~l (modern) bir yakla~~mla inceleyen temel eserler aras~nda önemli bir yer tutan
ve aradan geçen bunca y~la kar~~n de~erini yitirmerr~i~~olan bu iki ciltlik eser, ~slâm~n
çe~itli yönlerini konu edinen ve bir bütün olarak, Müslümanl~~~n ilk iki yüzy~l~ndaki
geli~im sürecini yans~tan üç bilimsel denemeden olu~maktad~r.
Birinci denemede, Goldziher, Islâm-öncesi Arap kabile ve toplumlar~n~n - özellikle çöl Araplar~n~n - dinsel inançlar~n~, toplumsal düzen ve de~erler sistemini incelemekte ; ~slam ö~retisinin Araplar~n de~er sistemiyle uzla~an yanlar~na kar~~n,
temelde çat~~an yönleri, bir ba~ka deyi~le, Arap kabilelerinin atalardan dal süren
töre ve geleneklerine dayanan mürüvve ile Tanr~'n~n ilham~~olan din aras~ndaki çeli~kiler üstünde durmakta ; ~slâm~n ilk iki yüzy~l~nda, çe~itli uluslar, en çok da I ranl~lar
kar~~s~ndaki tutumunu, ~slam dinini yeni benimseyen halklar~n, özellikle tranhlann
Arap üstünlü~ü dü~üncesine kar~~~bir tepkisi olarak do~mu~~olan ~uubiyye hareketini
incelemektedir.
Benden C. =VIII,
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Kitapta yer alan ikinci deneme, Goldziher'in, hadis'le ilgili ünlü incelemesidir.
Bu incelemesinde Goldziher, hadfs'lerin, islam~n dinsel, tarihi ve toplumsal geli~im
süreci içinde olu~tu~unu belirterek; "Islam~n ba~lang~ç tarihine ili~kin belgeler
olmaktan çok, geli~iminin daha olgun a~amalar~nda ~slam camias~~içinde beliren
e~ilimlerin bir yans~mas~", "~slam evriminin en de~erli kan~tlar~" olarak gördü~ü
hadis'lerin do~ru de~erlendirilmesinin, ~slami anlaman~n ön-ko~ulu oldu~unu öne
sürüyor. Yazar, hadfs'lerin, ~slam devlet ya~am~n~n geli~imindeki etkileri, mezhep
çat~~malar~ndaki yeri, bir e~itim arac~~olarak i~levi (fonksiyonu), hadis edebiyat~~
gibi çe~itli yönlerini inceliyor; birbirine kar~~~olan gruplar~n, iddialar~na dayanak
sa~lamak amac~yla, kendi e~ilim ve amaçlar~na uygun hadis'ler yaratmalar~, ya da
ilk biçimleriyle amaçlar~na uygun dii~meyen hadis'lere yeni sözler eklemeleri ve
buna kar~~~gösterilen tepkiler üstünde duruyor; "tüm dü~ünce ak~mlar~n~n ve kar~~.
ak~mlar~n bir hadis biçiminde dile getirildi~ini, giderek bunlara dinsel ya da ak~lc~~
aç~dan tepki gösterildi~ir~ i" belirtiyor. Goldziher, Emevi ve Abbasilerde Müslümanl~~~n geli~imini incelerken, Emevilerde dinsel ögelerin kamu içindeki etkisinin çok
az olmas~na kar~~n, Abbasi yönetiminin, dinsel hukukun geli~imine, kamu hukukunun
dinsel bir ruhla biçirnlenmesine önem verdi~ini belirtiyor; 2. ve 3 yüzy~llarda ~slam
hukukunun bir sistem olarak olu~umunu inceliyor.
Kitapta yer alan üçüncü deneme, ~lk dönemlerinde islam~n özüne ayk~r~~olmakla birlikte, daha sonraki geli~iminde çok önemli bir rol oynam~~~olan din ulular~~
(ermi~ler) kültü üstünde durulmaktad~r. Kitap, ~slamla ilgili çe~itli konularda k~sa
incelemeleri de kapsamaktad~r.
Kitab~n içindekiler ~unlard~ r: I. Cilt: Onsöz. Giri~: Mürüvve ve Din. II. Arap
Kabileleri ve ~slam. III. Araplar ve Acemler. IV. ~uubiyye. V. ~uubiyye ve bilimdeki Yans~mas~ : a) Soybilim ( Jeneoloji), b) Filoloji. Ekler ve Aç~klamalar: I.
El-Cahiliyye ne demektir. II. Putperestlik ve ~slamda Olülere Sayg~. III. Putperestlik ve Müslümanl~kta dilin kullan~l~~~. IV. Bir sayg~~sunma arac~~olarak
künye. V. Beyaz ve kara denli insanlar. VI. Türklerle ilgili Hadfs'ler. VII. Arapla~m~~~~ranl~~~airler. indeks.
II. Cilt: K~saltmalar. Onsöz. Hadis'in geli~imi üstüne: I. Hadis ve &hint. II.
Emeviler ve Abbasiler. III. ~slamda taraflar~n çat~~malar~~ile ilgili olarak Hadis. IV.
~slamda Hadis uydurulmas~na kar~~~tepki. V. Bir e~itim arac~~olarak Hadis. VI.
Talebü'l- Hadis. VII. Hadfs'in yaz~lmas~. VIII. Hadis edebiyat~. ~slamda din
ulular~na sayg~. Ekler ve Aç~klamalar: I. Din mücahitleri olarak Emeviler. II.
Hadis ve Yeni Ahit. III. Kur'an~ n taklitleri. IV. Hadis edebiyat~nda kad~nlar. V.
Kutsal Yerlerde S~nama. indeks.
HEYD, URIEL : Studies in Old Otto~nan Criminal Lale),

don Press, 1973. xxxii+34o s. 8°.
A III 7508.

Oxford, Claren-

Kudüs ~brani Üniversitesi Müslüman Halklar Tarihi profesörü Uriel Heyd'in,
yakla~~k olarak on y~ll~k bir inceleme ve ara~t~rman~n ürünü olan bu eseri, yazar~n~n
1968 May~s'~nda ölümü üzerine, özellikle ~brani Üniversitesi'nin iste~iyle, V. L.
1Wnage taraf~ndan bask~ya haz~rlanm~~t~r. V. L. Wnage, kitab~n önsözünde, bir
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iki dipnotu eklemenin ve özellikle kitab~ n ikinci bölümünde baz~~küçük üslup de~i~ikliklerinin ötesinde, Heyd'in elyazmas~n~~ aynen yay~mlad~~~n~, yaln~zca kitab~n
K~saltmalar, Elyazmas~~ kaynaklar listesi, Transkripsiyon, Konu ve terimler dizinleri
ve Lügatçe bölümlerini kendisinin ekledi~ini belirtiyor. Bu arada, Heyd'in, baz~~notlar~~kapsayan dosyalar~ndan anla~~ld~~~na göre, ikinci bölümün, gerçekte Heyd'in
yazmay~~tasarlad~~~n~n yar~s~n~~ancak biraz a~t~~~na de~iniyor.
Heyd'in bu eseri, '5-18. yüzy~llarda Osmanl~~ceza kanunu ve bu kanunun uygulanmas~n~~sistemli bir biçimde inceleme amac~na yöneliktir. Eserin birinci bölümünde, yazar, "19. yüzy~lda giri~ilen Bat~l~la~ma çabalar~ndan önce, bir Müslüman
devlette ortaya ç~kan belli ba~l~~tek laik ceza yasas~" olarak niteledi~i Osmanl~~ceza
kanununun geli~imini ele almaktad~r. Heyd, bu kanunun de~erlendirilmesinin,
büyük ölçüde, nas~l ve ne oranda uyguland~~~na ba~l~~oldu~unu belirttikten sonra,
imparatorlu~un parlak dönemini ya~ad~~~~15 ve 16. yüzy~llarda kanunun tam anlam~yla uygulanmas~~için büyük çabalar harcand~~~n~, ancak 16. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan ba~layarak ceza kanununun bir yana b~rak~ld~~~n~, fermanlardan örnekler
vererek aç~klamaktad~r. Bu bölüm, Osmanl~~ceza konununun metnini ve Ingilizce
çevirisini de kapsamaktad~r.
Kitab~n ikinci bölümünde, Osmanl~~Imparatolru~u'nda ceza kanununun uygulamas~~ele al~nmakta; "kanun" ve "örf" terimleri, kanunnamelerin yasal niteli~i,
~errat'~n yan~~s~ra, Sultanlarca kanunnameler ç~kar~lmas~n~n gerekçe ve amaçlar~,
kanunlarla ~errat'~n çat~~mas~, kanunlar~n ~errat'a uygunlu~unu sa~lamak için
16. yüzy~l ~eyhülisâmlar~nca giri~ilen çabalar üstünde durulmaktad~r. Bu bölümün
kapsam~na giren di~er konular araF.~nda, suçun niteli~i, ya da ba~ka bir deyi~le, suçun
kime kar~~~i~lendi~i (hakku'llah, hakku'l-ödem, hakku's-saltana); yarg~~organlar~, kad~lar, kad~~naibleri ve askeri makamlar (valiler, Sultan~n özel olarak yarg~~yetkisi
tan~d~~~~kimseler ve bir ölçüde timar sahipleri), kad~larla valiler aras~ndaki sürtü~meler, özel mahkemeler, divân, en yüksek yarg~~makam~~olarak Sultan; yarg~lama
yöntemleri, tutuklama, duru~ma gibi çe~itli yarg~lama a~amalar~, kefalet, zaman
a~~m~, yarg~n~n temyizi, ceza türleri ve cezalar~n uygulanmas~, tazminat, diyet gibi
konular yer almaktad~r.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Eseri yay~mlayan~n önsözü (x~). - K~saltmalar
listesi (xv). - Elyazmas~~ kaynaklar listesi (xx~x). - Transkripsiyonla ilgili aç~klama
(xxx~). - Giri~~ ( ~ ). - Birinci bölüm: I. Osmanl~~ ceza kânunnâmesi'nin geli~imi: ~~.
II. Sultan Mehmed'in cezai ve mali kanunnâmesinin düzenleni~i ve tarihi (7). 2. Kefalonya ve Karada~'da ya~ayan Hristiyan tebaa için ç~kar~lan kanunnâmelerdeki ceza hükümleri (14). - 3. Siyilsetnâme (15). - 4.II. Sultan Bayezid'in ceza kânünnâmesi ( ~~8). - 5. Muhte~em Sultan Süleyman'~n ceza kânünnâmesi (24). - 6. 17.
yüzy~la ait bir kânûnnâme (32). - Ek: Kânûnnâme elyazmalar~n~n listesi (33). - II.
Eyalet kânûnnâmelerinde ceza hukuku (38). -III. Dulkad~r ceza hukuku: ~ . Dulkad~r
ceza kanunu (44)• - 2. Iki Dulkad~ r para cezas~~ listesi (50). - IV. Osmanl~~ceza
kânünnamesi: ~ . Metin (54). - 2. Çeviri (Ingilizce) (93). - V. Dulkad~r kanunlar~n~n çevirisi (~~ 32). -VI. Uygulamada Osmanl~~ceza kârnânnâmesi: ~~ . Ceza kânunnâmesinde sonradan yap~lan düzeltmeler (148). - 2. Kânûnnamelerin bir yana
b~rak~lmas~~(152). - Sözcükler dizini (158). -~kinci bölüm: Osmanl~~Imparatorlu~u'nda ceza hukukunun uygulanmas~ : I. Kanun: 1. "kanun" terimi (167). -2.
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"öd" terimi (168). - 3. Kâni~nnâmelerin yasal niteli~i (1711. - 4. Ceza kanunlar~~
(176). - 5. K'd~türe'la ~err at aras~ndaki çat~~ma (18o). - 6. Müfti'lerin tavr~~(183). - 7.
Siyâseten cezaland~rma (192). - 8. Sa'ibü'l-fesâd (195). - 9. Siyâsetü'~-~er'iyye (198). 1o. Hakku's-saltana (204). -II. Mahkemeler: 1. Giri~~(208). - 2. "Laik" makamlar
(209). - 3. Kad~lar (212). - 4. Kad~lar ve kânân (215). - 5. Kad~~ve vali aras~ndaki
sürtü~me (219). - 6. Özel mahkemeler ve ayr~cal~klar (221). - 7. Sadrazam divan'
lar~~(224). - 8. Sultan (227). - 9. Teftf~~(228). - to. ihtisâb: pazar yerlerinin ve kamu ahlâk~n~n denetimi (229). - III. Yarg~lama: I. Tutuklama (235). - 2. Kefalet
(238). -3. Zaman a~~m~~ (240). - 4. Kad~lar~n görev ve yetkileri (242). - 5. Dâvâc~~
ve dâvâl~~(241). - 6. Yarg~lama uslü (244). - 7. Sulh ve tazminat (247). - 8. Suçsuzluk and~~ (yemin) ve tan~kl~k ve yemine dayanan beraet (250). - 9. I~kence
(252). - ~~ o. Hüküm (254). - 11. Temyiz (257). IV. Ceza: 1. Giri~~(259). - 2. Siyaset: Ölüm cezas~~ve a~~r bedeni cezalar: a) S(âset terimi (259). - b) Ölüm cezas~yla cezaland~r~ lan suçlar (26o). - c) ölüm cezas~n~n yöntemleri (262). - d) A~~r
bedeni cezalar (264). - e) Siyiiset cezas~n~ n yerine getirilme us~llü (266). - f). Özel
durumlar (269). - g) Bedel-i siyâset (27o). - 3. Ta'zir (271). - 4. Para cezalar~~
(275). - a) Terimler (275). - b) Para cezas~yla cezaland~r~lan suçlar (277). - c)
Para cezalar~n~n mali niteli~i (279). -d) Para cezas~~ ve ~errat (280). -e) Para
cezas~n~n tür ve dereceleri (283). - f) Gayr~müslimler ve di~er özel durumlar (286).g) Para cezas~n~~alanlar (289). - h) Para cezas~n~n mukata'a'ya verilmesi (295). - i)
Gayri kanuni ve a~~r~~para cezalar~~(296). - 5. Te~hir (299). - 6. Hapis (301). - 7.
Sürgün (303). - 8. Kürek cezas~~(304). 9. Tazminat (307). - ~ o. Diyet (308). - Sonuç
(312). - Ekler: I. Kaynaklarla ilgili aç~klama (314). - II. Mo~allar zaman~nda
Hindistan'da ceza hukuku (317). - Adlar dizini (319). - Konu ve terimler dizini
(324). - IAgatçe
~NALCIK, HALIL : The Ottoman Empire, the Classical Age 1300-1600
(Çev.: Norman Itzkowitz ve Colin Imber). London, Wiedenfeld and
Nicolson, 1973. 57 res., 2 harita. 40.
A III 7195

Bir süredir Chicago Üniversitesi tarih bölümünde ders veren, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ö~retim üyelerinden Prof. Halil /nalc~k'~n
Türkçe olarak yazd~~~~bu eser, Norman Itzkowitz ve Colin Imber taraf~ndan ~ ngilizceye çevrilmi~tir.
Eserin önsözünde, Prof. ~nalc~k, "Osmanl~~toplum ve ve kurumlar~na bir giri~"
niteli~inde oldu~unu söyledi~i kitab~n~n genel okuyuculara yönelmekle birlikte,
bu alanda ara~t~rma yapanlar için de bir ölçüde yararl~~olabilece~ini belirtmektedir.
Kitap, 13. yüzy~l~n 14. yüzy~la dönü~tü~ü s~ralarda, kendini gaza'ya adam~§
küçük bir s~n~ r beyli~i iken Anadolu ve Balkanlarda eskiden Bizans egemenli~indeki
topraklar~~ele geçirerek büyüyen, giderek Arap ülkelerini de egemenli~i alt~na
alarak Islam dünyas~n~n en güçlü devleti durumuna yükselen, 16. yüzy~lda Orta
Avrupa'dan Hint Okyonusu'na dek uzanan bir dünya devleti olan, böylece gücünün
doruk noktas~na ula~t~ktan sonra, 17. yüzy~l~n uzun ve y~prat~c~~sava~lanyla gücünü
yitirmeye ba~layan, 18. yüzy~lda çöküntü dönemine giren, Avrupa'n~n üstünlü~ü
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kar~~s~nda siyasal ve ekonomik bak~mlardan ba~~ml~~bir duruma gelen Osmanl~~
Imparatorlu~u'nun, ba~lang~çtan Osmanl~~tarihinde bir dönüm noktas~~olan 1590
y~llar~na de~in süren birinci dönemini konu edinmektedir. Yazar, önce 13oo - 1600
y~llar~~aras~nda Osmanl~~ devletinin siyasal tarihi üstünde durmakta, ard~ndan Osmanl~~devlet kavram~ , saray, merkez ve eyalet yönetiminin örgütlenmesi, toplumsal
ve ekonomik kurumlar~~ayr~~ayr~~ele al~p incelemekte, yeni bir bile~ime varmaya
çal~~maktad~r.
Ço~u daha önce yarmlanmam~~~kaynaklardan al~ nan elli yedi resim ve iki
harita kitaba bir özellik kazand~rmaktad~r.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Birinci bölüm: 1300 - 1600 y~llar~~aras~nda Osmanl~~
tarihinin özeti: Giri~: Osmanl~~tarihinin dönemleri (3). - 1. Osmanl~~devletinin kökenleri (5). - 2. Beylikten Imparatorlu~a, 1354 - 1402 (9). - 3. Kar~~~kl~k ve durumun
düzelmesi (17). - 4. Osmanl~~Imparatorlu~u'nun kesin kurulu~u, 1453-1536 (23). - 5.
Bir dünya devleti olarak Osmanl~~devleti, 1526-96 (35). - 6. Osmanl~~Imparatorlu~u'nun gerilemesi (41). - Ikinci bölüm: Devlet: 7. Osmanl~~hanedan~n~n yükseli~i
(55). - 8. Tahta geçme yöntemi (59). - 9. Osmanl~~devlet kavram~~ve s~n~f sistemi
(65). - ~ o. Hukuk: Sultani hukuk(Kaniln) ve dini hukuk (~erât) (70). -t'. Saray
(76). - 12. Merkezi yönetim (89). -13. Eyalet yönetimi ve timar sistemi (104). - Üçüncü bölüm: Ekonomik ve toplumsal hayat: 14. Osmanl~~Imparatorlu~u ve ulusalaras~~
ticaret (12 ~ ). - 15. Osmanl~~kentleri ve yol ~ebekesi, kentsel nüfus, loncalar ve tüccarlar (140). - Dördüncü bölüm: Osmanl~~Imparatorlu~u'nda din ve kültür: 16. Bilim,
Medrese ve Ulemâ (165). - 17. Osrnanl~ larda bilim (173). - 18. Ba~nazl~~~n zaferi
(179). - 19. Halk kültürü ve tarikatler (186). - Osmanl~~hanedan~n~n soy kütü~ü
(204). - Osmanl~~tarihinin kronolojisi (207). - Sözlük (217). - Notlar (227). - Seçilmi~~bibliyografya (233). - Dizin (249)•

~ P~iRo~Lu , M. ~.: Iskin~da Resim, Yasa~~~ve Sonuçlar~. Istanbul,
0
Do~an Karde~~Matbaac~l~k Sanayii A. ~., m~ . 168 s., 128 res. 4 =
Türkiye i~~ Bankas~~ Kültür Yay~nlar~, 137, Sanat dizisi, 14.
B 7086.
• Das Bild im Islam, ein Verbot und seine Folgen. Wien
und München, Verlag Anton Schroll 8 Co., 1971. 174 s., 128 res. 40.
B 6466.
Ip~iro~lu'nun bir sanat tarihi niteli~indeki bu eseri, yazar~n~n belirtti~i gibi,
Islam sanat~n~~olu~ turan güçlerin neler oldu~u, bu sanat~n nas~l bir ya~ama davran~n~~yans~tt~~~~sorular~na kar~~l~k arama amac~na yöneliktir. Yazar, bu sorular~, Islam
minyatür sanat~~çerçevesi içinde kalarak cevapland~rmaya çal~~maktad~r.
Islam dininin resmi (tasviri) yasaklamas~n~n kökeninde put yasa~~n~n bulundu~unu, çünkü Islâmiyetin do~du~u y~llarda resmin putla e~~anlaml~~ve özde~le~mi~~
oldu~unu belirten yazar, Islam dünyas~nda, Bat~~resminin tersine, do~aya, duyular
dünyas~na kapal~, süsleme ve sembollere dayal~~soyut bir resmin, "kavramsal" resmin
do~up geli~ti~ini öne sürmektedir. Yazar, bu "kavramsal" resmin, d~~~dünyay~~

KITAPLARDAN HABER

342

gölge ve hayal (z:// ü hayal), görünenin ötesindeki de~i~mez gerçe~in bir yans~mas~~
olarak gören ve bir ölçüde, özellikle ayd~ n çevrelerde ve Islam mistiklerinde kendini
duyuran Eflatun ö~retisinden de etkilenen Islami dü~ üncenin ürünü oldu~unu
belirtmektedir.
Daha sonra yazar, Halifeler zaman~ndan ba~layarak geç-Abbasiler döneminde
Islami resim sanat~n~n do~up geli~mesini, bu geleneksel geli~im çizgisinin Mo~ollar
döneminde kesintiye u~ramas~n~~ve Mo~ol üslübunun egemen olu~unu, Timur ve
Safeviler zaman~nda Iran'da resim sanat~n~, Osmanl~larda kitap ressaml~~~n~n geli~mesini kronolojik bir s~ra izleyerek incelemektedir.
Kitapta yer alan, az bilinen ya da daha önce yay~mlanmam~~~47'si renkli ve
ço~unlu~u büyük boy 128 resim, esere ayr~~bir de~er katmaktad~r.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Giri~~ (9). — Tek tanr~ l~~dinlerde resim yasa~~~
(Yahudilikte resim yasa~~. Hristiyanl~kta resim kavgas~. Islaml~kta resim yasa~~.
~iilik ve Sünnilik) (15). — Halifeler devrinde resim sanat~~(Devlet gücü ve resim.
Antik ve Sasani sanat geleneklerinin etkisi. Islam Imparatorlu~u'nun çökmesi ve
sanat~ n kamula~mas~. Kitap ressaml~~~n~n do~u~u. Bilimsel kitaplar. Hafif edebiyat
kitaplar~. A~k hikayeleri. Resim sanat~ nda günlük hayat. Hükümdar resimleri.
Islam dü~üncesini yans~ tan resim. Islam'da mistik ö~retiler. Mistik ö~retilerin resim
sanat~~üzerindeki etkisi) (33). — Mo~ol egemenli~i alt~nda Iran (Mo~al
~ahnâme'nin resimlendirilmesi. Camiü't-Tevarih'in resimlendirilmesi. Dini resimler
ve erken miraç sahneleri. Mo~ollar devrinde manzara ressaml~~~. Mo~ollar devrinde ele al~nan di~er konular. Mo~ol üslübu. "Mo~ol üslübu" deyimi üzerine bir
aç~ klama) (49). — Timurlular ve Safeviler devrinde Iran'da resim sanat~~(Iran'da
manzara resaml~~~n~n do~u~ u. "Nizami'nin resim dili" ve antoloji manzaralar~.
Hanase n~inyatürleri. Islam resim sanat~ nda ilk çöküntü belirtileri) (85). — Osmanl~lar~ n Islam kitap ressaml~~ma katk~s~~(Fatih Sultan Mehmet devri. OsmanIllarda kitap ressaml~~~ . Kanuni Sultan Süleyman'~n ~rak seferi. III. Murat Sürnâmesi. Osmanl~~kitap ressaml~~~n~n sonu) (1 ~~I). — Sonuç (153).
KALDY - NAGY, GYULA : Kanuni Devri ve Budin Tahrir Defteri
(1546 — 562). Ankara, Ankara Üniversitesi Bas~mevi, 1971. 374 S.
A III 53439.
Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi'nin 177. yay~n~~olan bu
kitap, Macar tarihçisi Kaldy-Nagy'nin, "Macaristan'da Türk egemenli~ini daha
yak~ndan tan~tmak" amac~yla yarmlad~~~~iki tahrir defterini kapsamaktad~r. Söz
konusu defterler, Ba~bakanl~k Ar~ivinde bulunan 1546 ve 1562 y~llar~na ait tahrir
defterleridir.
Kitapta baz~~di~gi ve okuma yanl~~l~klar~~dikkati çekmektedir. (örne~in,zeâmet-i
Gazanfer, zernat~-i Gazanfer; berevat, beverat; canib, vanib; rüs
" um-: örfiye,rücum-: örfiye
olarak dizilmi~; mutasarrif, mutasarruf; mükhammil, mütehammul; galib, taleb, v. b. olarak
okunmu~). Buna kar~~l~k, tahrir defterlerindeki ki~i ve yer adlar~n~n, çe~itli Macarca
kaynaklar~n kar~~la~t~rmal~~olarak incelenmesinden de yararlan~ larak Macarca
do~rularm~n belirtilmesi ve didk (kâtib), bir6 (muhtar), kapu (kap~), kovdcs (demirci),
m~ster (usta), pop (papaz), szo/ga (hizmetçi), 16 (göl), vdros (~ehir) vb. Macarca söz-
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cüklerin do~ru okunmas~= sa~lanmas~~ bak~m~ndan Kâldy-Nagy'nin yararl~~katk~s~n~~belirtmek gerekir.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: I. Kanunname-i Reaya-i Budin ve Liva-i Estergon ve Liva-i Hatvan ve Liva-i Novigrad. ~ . Kanunname-i Iskeleha-i. Budin ve
Estergon 2. Kanunname-i Iskeleha. II. Nahiye-i Budin der Liva-~~Pa~a. III. Nahiye-i
Visegrad Tabi'-i Budin. IV. Nahiye-i Cezire-i Kuvin, Tab'-i Budin V. Nahiye-i
Vâc. Tabi'-i Budin. VI. Nahiye-i Peste Tabi'-i Budin. VII. Nahiye-i Keçskem&
Tabi'-i Peste.

SARAç, CELAL : iyonya Pozitif Bilimi Temel Kaynaklar~~ve Etkileri.
~zmir, Bornova, 1971. X-1-226 s., ~ek. 8° = Ege Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü yay~nlar~, ~ .
A III 5595
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi ö~retim üyelerinden Prof. Celal Saraç'~n bu
eseri, Ankara Fen Fakültesi'nce bast~r~lan fizik ders kitab~, Milli E~itim Bakanl~~~'nca
yay~mlanan Memento-Larousse Fizik çevirisinin ba~~nda yer alan "tarihi özet" ler,
çe~itli dergilerde yarmlad~~~~makaleler ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nde bir
kaç y~ldanberi düzenli olarak verdi~i pozitif bilim tarihi derslerinin bütünlük sa~layacak bir biçimde derlenmesinden olu~mu~tur.
Yazar, eserin önsözünde, kitab~n~n, "amatörce" bir çaban~n ürünü oldu~unu,
belli bir bilim dal~= belli bir tarihsel dönemdeki geli~iminin derinlemesine bir
çözümlemesi olmay~p, özellikle ö~rencilere ve konuya ilgi duyan ayd~nlara seslendi~ini belirtmektedir.
Bilim ve tekni~in uygarl~~~n temel ö~elerinden biri olmas~~nedeniyle, yazar önce
uygarl~k kavram~~üstünde durmakta ; uygarl~~~n jeolojik, co~rafi, ekonomik vb.
ko~ullar~n~, dü~ünsel ve tinsel (manevi) ö~elerini ele almakta; daha sonra bilimin
dokusu ile ilgili k~sa bir aç~klama yaparak, eserin ana konusu olan ilk ça~~bilimine
geçmektedir. Önce, eski M~s~r ve Mezopotamya'da pozitif bilimler ve teknik üstünde
durmakta, ard~ndan, eski Yunan biliminin olu~umuna katk~da bulunan baz~~Finike,
Ibrani ve Hitit kaynaklar~na k~saca de~indikten sonra, Iyonya'da pozitif bilimin
konusunu daha ayr~nt~l~~bir biçimde ele alarak, çe~itli okullar ve sisternler üstüne
bilgi vermektedir.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Giri~ : Bilim tarihi üzerine (3).- L Bölüm: Medeniyet kavram~~üzerine: A. Ilk tarifler ve ~artlar (Medeniyetin temel unsurlar~. Jeolojik faktörler. Co~rafi ~artlar. Su. Ekonomik ~artlar. Ziraat. ~ehir hayat~. Irk meselesi)
(15).-B. Medeniyetin entellektüel unsurlar~~(Dil. E~itim. Yaz~-edebiyat. Bilim-fen ve
teknik. San'at-felsefe) (22). - Medeniyetin manevi unsurlar~~(öd ve âdetler. Ahlak
kurallar~. Yaz~l~~kanunlar. Evlilik müessesesi. Toplum ahlâk~. Din) (28). - IL Bölüm:
Bilimin do~u~u - Genel aç~klama (Kâhinlik. Ate~. Çe~itli yaz~~ve rakamlar) (34). - ZIL
Bölüm: Ilkça~~bilimi (37).-A. Eski M~s~r (Eski M~s~r tarihinin önemli devirleri. Belgeler-papirüsler) (38). -B. Mezopotamya (Tarihi özet ve belgeler-tabletler) (43.).-IV
Bölüm: Giri~: Hesab'~n bilgi ve bilim konusu olarak do~u~u (47)• - A. Eski M~s~r'da
matematik - astronomi ve teknik (Eski M~s~r matemati~i. Dört i~lem. Kesirler.
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Cebir i~lemleri. Eski M~s~r geometri ve metrolojisi. Eski M~s~r astronomisi. Eski M~s~r
teknolojisi (49). — B. Mezopotamya matematik-astronomi ve tekni~i (Mezopotamya
aritmeti~i. Mezopotamya cebri. Mezopotamya geometri ve metrolojisi. Mezopotmaya astronomisi. Mezopotamya takvimi. Mezopotamya'da astronomik gözlem âletleri) (73). - Eski Yunan biliminin do~usundan önceki di~er baz~~kaynaklar (Fenike.
Eski Ibranller. Hititler) ( ~ o8). — V. Bölüm: Eski Yunan pozitif bilimi: I. Ege medeniyeti ve Iyonya'n~ n dokusu ( ~~~~4). —II. iyonya pozitif bilimi ( 122). — Genel aç~klama.
Miletos okulu (Thales. Anaximandros. Anaximenes. Herakleitos) (122). — Fisagor
okulu (Okulun genel karakteristi~i. Fisagor okulu matemati~i. ~ekil-say~lar. Lineer,
düzlem ve sulp say~lar. Toplamal~~say~lar. trrasyonel de~erler kavram~) ( ~~31). —
Ba~l~ ca Fisagorcular (Arhitas. Aristoxenes. Hippasos. Filolaos. Eudoxos) (146). - Elea
okulu (149). — VL Bölüm: Büyük sistemler. Atomistler (Empedokles. Anaxagoras.
Leukippos ve Demokritos) (135). — VIL Bölüm: Sofistler (Protagoras-Gorgias-Sokrates) (164). — VIIL Bölüm: Atina okullar~. Akademya ve lise (Eflâtun. Aristo. Aristo
fizi~i) (168). — IX. Bölüm: iskenderiye okulu (Oklides. Aristarhos. Ar~imed. Apollonyos. Hipparhos) (187). — X. Bölüm: Ek notlar (200). — Temel tarihi kaynaklar
(220). - II. Tr say~s~~üzerine (206). — Ilk ça~da ba~l~ca medeniyet ve bilim a~amalar~~
Senkronik tablo) (211 ). — Bibliografya (218). - Dizin (223).
SEZG~N, FUAT :

Geschichte des Arabischen Schriftturns,1V . Cilt., Leiden,

1971. X-1-398 s.
A III 1603
Fuat Sezgin'in Arapça elyazmalanyla ilgili olan bu eseri, Karl Brockelmann'~n,
iki ciltlik ünlü "Geschichte der Arabischen Litteratur" adl~~kitab~n~n eksikliklerini
giderici nitelikte önemli bir eserdir.
Unlü Alman oriyentalisti ve Türkolog Karl Brockelmann'~n, 1895- ~~9oo y~llar~~
aras~nda yaz~lm~~~olan eseri, yaln~zca Araplarca de~il, Arap olmayanlarca da yaz~lm~~~tüm Arapça yazma ve basma eserleri ve bu eserlerin yazarlar~n~~tan~tan çok önemli bir ba~vurma kitab~~olarak uzun y~llar oriyentaalistler için vazgeçilmezli~ini korumu~tur. Brockelmann, 1937-1942 y~llar~~ aras~nda yazd~~~~üç ciltlik bir Ek'le, eserin
içeri~ine yeni bilgiler eklemi~tir. Eserin, 1943-1947 y~llar~~aras~nda yay~mlanan yeni
bask~s~ nda, Ek'in üçüncü cildine sürekli olarak at~ fta bulunulmakta, böylece ara~t~r~c~lar için kolayl~k sa~lanmaktad~r.
Ikinci dünya sava~~n~n ard~ndan, Uzak Do~u halklar~na duyulan ilginin büyük
ölçüde artmas~, dolay~s~yla Arap edebiyat~na ili~kin ara~t~rmalara eskisine oranla
h~z verilmesi, öte yandan Arap milliyetçilik ak~m~n~n geli~mesiyle Arap ülkelerinde
de kendi edebiyatlarlyla ilgili yay~nlar~n ço~almas~, Brockelmann'~n eserinin giderek
de~erini yitirmesine yol açt~. Arapça yazma kitapl~klar~n~ n gün geçtikçe zenginle~mesi
ve yeni kataloglar~n yarmlanmas~, eski kataloglar~~geçersiz k~ld~. Ancak, bu arada
birçok eski yazma da tan~t~lmam~~~durumda kald~. Bu nedenle, Brockelmann'~n
kitab~, günümüz için eskimi~, de~erini yitirmi~~olmakla birlikte, eski yazmalar bak~m~ndan gene de önemini korumaktad~r.
Fuat Sezgin, I. cildi 1967, III. cildi 1970, IV. cildi 1971 y~llar~nda yay~mlanan,
II. cildi ise ç~kmam~~~olan eserinde, Brockelmann'~~eserinin tüm eksik ve kusurlar~n~~
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giderecek bir biçimde, eldeki bütün Arapça yazmalar~~ tan~tmakta, yazarlar~n~n
hayatlar~na ili~kin bütün kaynaklar~~ve yeni yay~nlar~~belirtmekte, eserlerin niteli~i
hakk~nda k~sa aç~ klamalar yapmakta, yarmlanm~~~olanlar~~bildirmekte, yazmalar~n
nerede bulunduklar~n~~belirtmektedir. Yöntem bak~ m~ndan, Sezgin, Brockelmann'~n
yöntemine uygun bir yol izlemi~, yaln~z yazarlar hakk~nda daha geni~, gerekti~inde
çözümleyici ve ele~tirici nitelikte bilgiler vermi~ tir. I. cildin sonunda, Arapça yaz~nalar~~kapsayan koleksiyon ve kitapl~ klarla ilgili olarak verilen bilgi, Sezgin'in çok
zengin malzemeden yararland~~~n~~göstermektedir. Yazar, ayr~ca bas~l~~malzemeyi
toplamak ve de~erlendirmek için de çok büyük bir çaba harcam~~ur. Bütün bunlar,
büyük bir emek ürünü olan bu eseri, de~erli ve birçok bak~ mlardan Brockelmann'~n
eserinden daha üstün k~ lmaktad~r.
Eserin kapsad~~~~bölümler ~unlard~ r (Hicri 430 tarihine de~in): I. Cilt: Kur'an
bilimleri (ulum-i Kur'aniyye), Hadis, Tarih, F~k~ h, Dogmatik, Tasavvuf. III. Cilt:
T~p, Eczac~l~k, Zooloji, Baytarl~ k. IV. Cilt: Kimya ve Simya, Botanik, Tar~m.
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