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Derlemedeki di~er makaleler ~slam ülkelerinde uleman~n ça~da~~rolünü ve
toplumsal yerini ele almaktad~rlar. Bunlar~n aras~nda ça~da~~ ~srail'de kad~lar ve
~eriat' ele alan Aharon Layish'in makalesi ilginçtir. Burada ~srail mevzuat~~ile
~slam Hukuku aras~ndaki uzla~ma ve çeli~meler genel olarak ele al~nmaktad~r.
(s. 237-272).

Yu. P. Tu~~N: Russkoe Moreplavanie Na Kaspiisskom, Azovskom i
Çernom Morah XVII. Bek. Izd. Novka, Moskova 1978 S. 182.
(A IV 4172).
Bu çal~~ma Büyük Petro'dan evvel Hazer, Azak ve Karadeniz'deki Rus denizcilik faaliyetine, kullan~lan gemilere ve yap~m tekni~ine de~inmektedir. Bu dönemin ilkel düzeydeki Rus nehir gemicili~ini anlamak, herhalde Osmanl~lar~n Karadeniz, Azak ve Don nehri politikas~n~~ve olaylar~k avramak için gereklidir. (özellikle Kazaklar~n Azak ve Karadeniz seferlerini anlatan V. Böl. S. 97-134) VI. bölüm
ve Epilogda Büyük Petro döneminde modern Rus Hazar ve Azak filosunun kurulu~u ele al~n~yor. Yazar Osmanl~, Iran kaynaklar~n~~kullanm~yor. Bu konular~~dolayl~~
olarak ikinci el kaynaklar~ndan etüd etmi~tir. Bununla beraber Rus ar~iv kaynaklar~~
ve ara~t~rmalar~n~~ kulland~~~ndan 17. yüzy~l sonundaki Karadeniz, Hazar, Azak
denizcili~inin geli~mesini anlamak için ba~vurulacak bir eserdir.

ERNEST WERNER : Die Geburt . Einer Grossmacht-Die Osmanen,
Akademie Verlag Berlin 1978/3. geni~letilmi~~bask~ : 407 sahife.
(A IV - 4082).
Werner'in Osmanl~~ tarihçileri aras~nda ün yapan ve müteaddit bask~lar~~ olan
bu eseri, Osmanl~~kaynaklar~n~~kullanmas~~kadar bat~~dillerinde ve özellikle do~u
Avrupa'da yap~lan tüm ara~t~rmalardan titizlikle yararlanmas~n.dan da ileri geliyor.
Werner burada Balkanlardaki Osmanl~~hakimiyetinin feodal bir restorasyon, yani
toplumsal, ekonomik bir de~i~im ve bu de~i~imin sanc~lar~n~~çeken Balkanlarda
eski düzeni yeniden geri getirip güçlendirdi~i biçiminde bir yorum yapmaktad~r.
Halen tart~~~lan bu yorumu Werner, bilindi~i gibi en yetkili biçimde sunan bir
yazard~r.

CHARLES - BARBARA JELAVICH : The Establishment of the Balkan
National States 1804-1920 Univ. of Washington Seattle and London
1977. 358 sahife. (A IV - 3114).
Balkanlarda köylülerin durumunu, iktisadi, ticari, kültürel geli~meleri ve ulusalc~~ak~mlar~n Avrupa etkisi ile geli~mesini ele alan giri~~bölümünden sonra, S~rp
ayaklanmas~= ele al~nd~~~~ikinci bölümde Balkanlarda ulusal devletlerin do~u~u
tek tek inceleniyor. Üçüncü bölüm Yunan ihtilalinin ve Yunan Krall~~~n~n geçirdi~i
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geli~melere ayr~lm~~. Burada özellikle Megala Idea konusu ele al~n~yor. (s. 77-78).
Balkan ülkelerindeki ulusalc~~ akunlar, ba~~ms~zl~k ve ulusal devletlerin yap~lar~~
ayr~~ayr~~ele al~nd~ktan sonra Habsburg'lar döneminde yani Avusturya - Macaristan
idaresinde Balkanlar~n durumu ele al~n~yor. Nihayet Balkanlardaki kültürel geli~meler, Birinci Dünya Harbinde Balkanlarm durumu, harpten sonraki yerle~meler
ve de~i~meler ve ele~ tirel bir bibliyografya ile eser tamamlan~yor.
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