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SAYGUN, A. ADNAN: B e'la Bartök's Folk Music Research in Turkey.
Budape~ te, Akademiai Kiadö, 1976. 430 s.
B 7688-b
A. Adnan Saygun'un bu kitab~ , Macar Bilimler Akademisi'nin. "Studia Musicologica" dizisinde yer almaktad~ r. Bu dizide, Macar müzikbilinai (müzikoloji)
alan~nda uluslararas~~ düzeyde ilginç bildirilere, Macar müzik tarihine ve Macar
bak~~~ aç~s~ ndan evrensel müzik tarihine ili~kin sorunlara yer verilmektedir Dizide
yer alan bildiriler, Ingilizce, Frans~zca, Almanca, Italyanca ya da Rusçad~ r.
Saygun'un yap~t~ , ünlü Macar bestecisi B&a Bartök'un Türkiye'de yürüttü~ü
Türk halk müzi~i ara~t~rmas~m konu edinmi~tir. 1936 y~l~ nda, Ankara Üniversitesi ö~retim üyelerinden Dr. Uszlö Rasonyi'nin önerisiyle, tan~nm~~~Macar bestecisi Bartök, bir dizi konferans ve Ankara orkestras~~ e~li~inde solist olarak konserler
vermek, bunlar~n yan~s~ra da baz~~köylerde Türk halk müzi~i ile ilgili ara~t~rmalar
yapmak üzere Ankara Halkevi taraf~ ndan Türkiye'ye ça~r~lm~~t~. Öteden beri
Türk halk müzi~ini incelemek, özellikle eski Türk ve Macar halk müzi~inde ortak
ögeler ve ba~lant~lar olup olmad~~~n~~ ara~t~rmak isteyen Bartök ça~r~y~~olumlu
kar~~ layarak Türkiye'ye geldi. Bartök'un Türkiye'ye geli~i, yaln~zca müzik alan~nda
yarat~c~l~~~n yönelece~i do'~rultuyu belirleyecek bir yolgösterici bulmak için de~il,
ayn~~zamanda, Türk halk müzi~i ile ilgili bilimsel ara~t~rma ve yay~mlarla, örne~in,
bu müzi~in Arap - han müzik bölgesine ait oldu~u yolundaki inanç gibi önemli
yanl~~l~klar~~gidermek amac~ yla, Atatürk Türkiye'sinin dinamik atmosferinde,
genç müzik uzmanlar~n~n, bu müzi~in kayna~~~olan halka yöneldikleri bir döneme
rastlar. Bu atmosferin, ünlü Macar bestecisi Bartök'un Türkiye'ye ça~r~lmas~~yönündeki giri~imlere h~z verdi~i ku~kusuzdur.
A. Adnan Saygun'un, Bartök'un derlemelerine, Budape~te'deki kaynak malzemeye ve New York'daki Columbia Üniversitesi'nde, Bartök'un elyaz~s~yla saklanan Girife dayanarak haz~rlad~~~~kitap iki bölümden olu~maktad~ r. Birinci bölüm,
Bartök'un, 1936 y~l~nda Türkiye'ye yapt~~~~gezi s~ras~nda derledi'gi ezgilere ili~kin
notlar~~ve Türk halk müzi~i ile ilgili incelemesini kapsamaktad~ r. Ne notlar, ne de
ara~t~rma daha önce yay~mlanm~~t~r. Bartök'un ara~t~rmas~ , Türkiye'nin güneyinde
ya~ayan göçerlerin (Toroslarda ya~ayan Yürüklerin) müzik gelenekleriyle ilgili
olarak bugüne de~in yaz~lm~~~ilk ara~t~rmad~r. Ara~t~rma sonucunda ortaya ç~kan
and~r~~ma (analoji), bu göçerlerin türküleri ile Macar halk müzi~i aras~nda belli
bir ili~ki kurulabilece~ini kan~tlamaktad~r. Yap~t~n ikinci bölümünde, A. Adnan
Saygun, Türk halk müzi~inin belliba~l~~özelliklerine ili~kin bilgi vermekte ve Bartök'un Giri~~ve çevriyaz~lar~n~n notalar~n~~sunmaktad~r. Kitapta ayr~ca, türkülerin
ölçü (vezin) bak~m~ndan çözümlemesi ve Ingilizce çevirileri de yer almaktad~r.
Kitab~n sonuna, Bartök'un Anadolu gezisine ve Türk halk müzi~i ile ilgili ara~t~rmas~na ili~kin baz~~ilginç belgeler eklenmi~tir.
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Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Birinci Bölüm (Bela Bartök) (7). - Onsöz (9).
Ezgilerin çevriyaz~s~~(transkripsiyonu) (51). - Ezgi bölümlerinin hece say~lar~~
(183). - Ikinci Bölüm (A. Adnan Saygun) (189). - Onsöz (191). - K~saltmalar
ve simgelerin ~emas~~(192). - Türkçe sözcüklerin telaffuzu (193). - Türk halk müzi~inin belli özellikleri (194). - Yineleme (nakarat) (194). - Uzun hava (212). - Türk
halk müzi~inin modal özellikleri (224). - Hece uzatmalar~~(228). - Ulamalar (23~ ).
Bela Bartök'un Giri~'inin notalamas~~(237). - Bela Bartök'un çevriyaz~lar~n~n
notalamas~~(277). - Aç~klay~c~~notlar (304). - Ezgilerin sözleri (3~~ o). - Ezgi sözlerinin çevirileri (344). - Türk halk ezgilerinin baz~~ Macar de~i~kenleri (varyantlar~) (375). - Çevriyaz~ya dönü~türülmü~~ezgiler (383). - Çevriyaz~ya dönü~türülen
ezgilerin sözleri ve çevirileri (399). - Derlenen ezgilerin ~emas~~(403). - Ekler (409)•
- I. Bela Bartök'un Anadolu gezisi ile ilgili olarak A. Adnan Saygun taraf~ndan
Istanbul Konservatuvar~nda haz~rlanan rapor (411). - II. Bartök'un Ankara
Halkevi Ba~kan~~Ferit Celal Güven'e mektubu (414). - III. A. Adnan Saygun'un
Bela Bartök'a mektubu (418). - IV. Foto~raflar (418). - V. Türkiye haritas~~(43~ ).
ÖNEY, GÖNÜL Ceramic Tiles in Islamic Architecture. Japonya,
Shino Toseki C., Ltd., 38 s.
B 8384/2
Çal~~malar~n~~Türk ve Islam çini sanat~~alan~nda yo~unla~t~rm~~, özellikle de
Islam çinileri konusunda odakla~t~rm~~~olan Ankara Üniversitesi DTCF Sanat
Tarihi Bölümü ö~retim üyelerinden Prof. Gönül C~ney, bu kitab~nda, ilginç, ama
oldukça karma~~k bir konu olan Islam çir~ilerini incelemektedir.
Kitapta, 9. yüzy~ldan 20. yüzy~la de~in ~slam mimarisinin belliba~l~~çinileri
ele al~nmakta; s~ras~yla, 9. ve ~~o. yüzy~llarda Mezopotamya ve Suriye'deki Abbasi
çinileri, ii. yüzy~ldan 14. yüzy~l~n ilk yar~s~na de~in Türkistan, Afganistan ve Iran'
daki Karahan, Gazne, Selçuk ve Ilhanl~~çinileri, 12. ve 15. yüzy~llar aras~nda Anadolu'daki Selçuklu çinileri, 14. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan 16. yüzy~l~n ba~~na de~in
Türkistan, Afganistan ve Iran'da Timur dönemi çinileri; 15.-18. yüzy~llar aras~nda
Anadolu'daki Osmanl~~çinileri; 1502-1722 y~llar~~aras~nda ~ran'daki Safevl dönemi
çinileri; 1779-1925 y~llar~~aras~nda Iran'da Kaçarlar dönemi çinileri ve 14.-1 6.
yüzy~llar aras~nda Ispanya ve Fas'taki Berberl çinileri incelerur~ektedir.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Giri~~(6). - Mezopotamya ve Suriye'de 9. ve
~~o. yüzy~llardan kalma Abbasl çinileri (6). - Cilal~~ çiniler (6). - Türkistan, Afganistan ve tran'da ii. yüzy~ldan 14. yüzy~l~n ilk yar~s~na de~in Karahanl~, Gazneli,
Selçuklu ve Ilhanl~~dönemlerinden kalma çiniler (7). - Tek renkli, s~rl~, düz çiniler,
tu~lalar ve fayans mozay~klar (7). - Tek renkli, cilal~, kabartma çiniler (g). - Minai
ve Lajwardina teknikleriyle yap~lm~~~çiniler (~ 2). - 12. ve 15. yüzy~llar aras~nda
Selçuklu ve beylikler döneminden kalma çiniler (12). - Cilal~~tu~lalar (13). - Düz
seramik çiniler (~ 3). - Fayans mozay~klar (~ 4). - Iznik çanaklar~~ (~ 4). - Cuerda
seca çiniler (14). - Cill,, s~rl~~ve Minai çiniler 5). - 14. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan
16. yüzy~l~n ba~~na de~in Türkistan, Afganistan ve Iran'da Timur dönemi çinileri
(~ 5). - Tek renkli, cilal~, düz ya da kabartma çini ve tu~lalar (16). - Fayans mozay~klar (~ 7). - Cuerda seca tekni~iyle yap~lm~~~çiniler 7). - 15. ve 18. yüzy~llar ara-
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s~nda Anadolu'da Osmanl~~dönemi çinileri 7). — 15. yüzy~ldan kalma tek renkli,
cilal~, düz ve yald~zl~~çiniler ( ~~8). — i5. yüzy~ldan kalma fayans mozay~klar ( ~~8). — 15.
yüzy~l ve 16. yüzy~l ba~lar~ ndan kalma mavi-beyaz Iznik ve Kütahya çinileri ve
bunlarla ko~utluk gösteren ~am ve Kahire'de Memlük döneminden kalma çiniler
( ~~8). — 15. yüzy~ldan ve 16. yüzy~l ba~lar~ndan kalma cuerda seca tekni~iyle yap~lm~~~
çok renkli seramikler (~ 9). — 16. yüzy~ldan kalma, "~am tipi" denen çok renkli
Iznik ve ~am çinileri (20). — 17. yüzy~l sonundan ve 18. yüzy~ldan kalma Kütahya
çinileri (20). — 18. yüzy~ldan kalma Tekfur Saray~~ çinileri (2~ ). — Iran'da Safevi
dönemi çinileri (1502-1722) (21). — Tek renkli s~rl~~çiniler (22). — Fayans mozay~klar (23).
ÖNEY, GÖNÜL: The World of Tiles. Kyoto, Shino Toseki Co.,
Ltd., 1977. 132 S.

B 8384/1
Prof. Gönül öney'in, yukar~da tan~t~lan kitab~n~n Japonca çevirisi, seramik
konusundaki incelemelerden olu~an "Seramik Dünyas~" ba~l~kl~~on ciltlik bir dizinin
ilk yap~t~~olarak 1977 y~l~nda Japonya'da, Japonca ve renkli resimli olarak bas~lm~~t~r.

van BERCHEM, MAX: Opera Minora. Cenevre, Editions Slatkine,
1978. 1187 s.
A - IV 3379/1 Ve 2
Max van Berchem (1863-1921), tarihsel belge ve bilgileri derledi~i Corp~~s
inscr~Ptionum arabicarum adl~~oylumlu yap~t~nda, Arap yaz~tlar~n~~ve Islam arkeoloji-

sini bilimsel aç~dan incelemektedir. Ömrünü bu iki alanda ara~t~ rma ve inceleme
yapmaya adam~~~olan van Berchem'in Opera minora adl~~yap~t~nda, okurlar onun
az bilinen birçok makalelerini bulacaklard~ r. Max van Berchem, Islam uygarl~~~n~n
gerçek bir dönüm noktas~~ olan XII. yüzy~l~n son on y~l~ndan bu yana ~slam belgelerini incelemi~tir. Arap uzmanlar~n~ n, "kitabl", geleneksel, felsefi, dogmatik ve
edebi oriyantalizmine, bu de~erli bilim adam~~ arkeolojik ara~t~rmalanyla katk~da
bulunmu~tur. van Berchem'e göre, "iyi incelenmi~~bir an~t, en iyi kitaptan daha
iyidir". Kesin olmayan sözel anlat~mlara, ço~u kez belgelerden al~nan parçalara
ba~l~~olan ya da kopya yanl~~l~klar~ndan tümüyle ar~nd~r~lmayan yazmalar yerine,
von Berchem do~rudan do~ruya geçmi~in somut yap~tlanna e~ilmi~tir.
van Berchem, Arap uygarl~~~n~~bütünsel bir sorun — önceden kendisini olu~turan
ö~elere ayr~lmas~~gereken bir beden — olarak görmektedir. Ona göre, "a~açlar orman~~
gizlemez". van Berchem, Islam amtlara~na ne denli önem verdi~ini, Amida yaz~t~na ili~kin olarak 1910 y~l~nda Josef Strygowski ile birlikte yarmlad~~~~yapt~n
önsözünde ~u sözcüklerle dile getiriyor:
"Islam ülkelerindeki an~tlar, sonunda, ~slamiyetin gerilemesiyle birlikte, onlar~~
içine att~~~, klasik ruhla beslenmi~, dinsel ve ulusal önyarg~lardan annmam~~~olan
bilimimizin içinde uyumaya b~rakt~~~~unutulmu~luktan ç~k~yorlar (...) Ara~t~rmalar, kal~tç~s~~oldu~umuzu öne sürdü~ümüz ~u antik dünya için Asya'da yap~lan
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say~s~z bask~lara gözlerimizi açmakta yan~lmad~lar. Ama (Asya'ya) borcumuz
bununla bitmiyor (...) Ortaça~~boyunca, özellikle de Roma ça~~nda, H~ristiyan
olan Bat~, Müslüman olan Do~u'yu etkilemeyi sürdürmü~tür. Nedir bu etki? Hangi
tarihsel olg~~lardan kaynaklanm~~t~r? ~slam arkeolojisinin, ortaça~~Avrupa's~n~~
inceleyen sanat ve uygarl~k tarihçilerine ö~retebilece~i budur i~te".
Opera minora, yal~n, aç~k seçik bir dille yaz~lm~~t~r. Paul Boyer, yap~t~n dilinden
sözederken, "Tam bir hümanist olan van Berchem, a~~rba~l~, kesin, beylik sözlerden, gereksiz süslerden bilerek kaç~nan bir dil kullanmaktad~r" dedikten sonra,
van Berchem'i "insanl~~~n yazar~" diye niteliyor.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: I. Cilt: Onsöz (VII). - Max van Berchem'in
yap~tlar~n~n bibliyografyas~~(xvii). - I. Corpus inscriptionum Arabicarum'un do~u~u
(~ ). - Max van Berchem'in A. M. Barbier de Meynard'a gönderdi~i Corpus inscriptionum Arabicaru~n tasar~s~~ile ilgili mektup (3). - M~s~r ve Suriye'ye gönderilen
arkeolojik heyetle ilgili mektup (17). - Suriye'deki arkeolojik ara~t~rmalar, M.
Barbier de Meynard'a gönderilen mektup (2 ~~ ). - Bildiri, 1910-191 ~~ y~llar~nda
Arap yaz~tlar~n~n toplanmas~~ile ilgili not (53). - II. M~s~r (6~ ). - Kahire'de Fat~miler zaman~ndan kalma bir cami (6~ ). - Arap arkeolojisine ili~kin notlar, Fat~mi
an~t ve yaz~tlar~, I (77). - Arap arkeolojisine ili~kin notlar. ~kinci makale. Tolonlar
ve Fat~miler (203). - iskenderiye fenerinin yap~l~~~na ili~kin notlar (235). - M~s~r
tarihinin yeni bir sayfas~~(247). - III. Suriye (263). - Banyas Kö~kü (265). - Suriye'deki Arap yaz~tlar~~(Almanca) (3o ~ ). - Suriye'deki Arap yaz~tlar~~ II ( ~~~ ).
- Suriye'deki Arap yaz~tlar~~(349). - Suriye'deki Ha~a~in yaz~tlar~~(453). - ~am'daki Atabek yaz~tlar~~(503). - Emevi camii üstüne arkeolojik notlar (519). - IV.
Filistin, Ürdün, Arabistan (537). - Kudüs'te bir Arap yaz~t~~ (561). - II. Cilt:
Kutsal kentler yolu üstünde (615). - Hebron Camiinin mimberi ve A~kalon'da
Hüseyin'in ba~~~için yap~lan türbe (633). - Vadi el-Cuz sarn~c~n~n yaz~tlar~~üstüne
not (647). - Ortado~u'dan Uzakdo~u'ya (657). - Musul'Iu Atabek Lulu'nun an~t
ve yaz~tlar~~(659). - Mo~ol Sultan~~Olcaytu'nun bir yaz~t~~(673). - ~ran Müslümanlar~= mimarisi (685). - Dani~mend yaz~tlar~~(70 ~ ). - Türkistan'da Alman kaz~lar~~(709). - Cezayir'deki Müslüman yaz~tlar~~(755). - Bat~'daki halife unvanlar~~
(787). - VII. Haçl~lar (883). - Suriye'de Haçl~~ ~atolar~~(885). - Haçl~larla ilgili
notlar - I. Kudüs Krall~~~~(903). - VIII. Ta~~nabilir yaz~tlar (985). - Arap arkeolojisine ili~kin notlar (987). - Münih'teki Krall~k Kütüphanesinde bulunan Musul
Atabeklerinden Lulu'ya ait madeni kap (1079). - Rusya'daki ta~~nabilir Arap
13). - isviçre'den mektup (~~Arayaz~tlar~~(1099). - Ek: ~sviçre'de oriyantalizm
l~k 1906)( ~~~~ 6) . - Arap yaz~tlar~nda dekoratif sanat ( ~~3o) (Süsleme sanat~).
- Dizin ( ~~137).
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