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A III 6000
949 y~l~nda, Prof. Braudel, onalt~nc~~ yüzy~lda Osmanl~~imparatorlu~u'nd3
nüfus yo~unlu~unun, a~~r~~ölçüde artt~~~~yolunda bir varsarm ortaya atm~~t~r.
Londra Üniversitesi Do~u ve Afrika Ara~t~rmalar~~Okulu'nda ö~retim üyesi olan
Cook, bu yap~t~nda, Osmanl~~ar~ivlerine ba~vurarak, Prof. Braudel'in bu varsarm~n~~
Anadolu'nun belli bölgeleri bak~m~ndan de~erlendirmekte; böyle bir varsarm~n,
onalt~nc~~yüzy~l~n sonlar~na do~ru Anadolu'nun toplumsal ve siyasal düzensizliklerine ~~~k tutup tutamayaca~~n~~ ara~t~rmaktad~r.
Yap~t~n birinci bölümünde, yazar, Prof. Braudel'in öne sürdü~ü varsarmm
dayand~~~~iki kan~t~~ ele almaktad~r: sözkonusu dönemde Osmanl~~imparatorlu~u'
nda tah~l d~~sat~mm~n azalmas~~ve Istanbul'a erzak sa~lanmasmdaki aksakl~klar.
Yazar bunlara kar~~~öne sürülebilecek kar~~-savlar~~incelemektedir. Cook, Prof. Braudel'in varsarr~nn~n geçerlili~i aç~s~ndan, Anadolu'nun üç ayr~~bölgesini, Ayd~neli,
Hamideli ve Tokat çevresini ele al~p incelemektedir. Bu bölgelere ili~kin tahrir
defterlerini çe~itli aç~lardan inceledikten ve bu varsay~ma yöneltilebilecek kar~~savlara yeterince a~~rl~k verdikten sonra, yazar, sözkonusu bölgeler, özellilde Tokat
yöresi aç~s~ndan Prof. Braudel'in varsarrn~nm geçerli oldu~u kan~s~na varmaktad~r.
Yap~t~n üçüncü bölümünde ise, yazar, bu varsarm~n yaln~zca incelenen üç bölge
için de~il, bütün Anadolu için geçerli oldu~u kabul edilecek olursa, bunun bize
kesinlikle neyi aç~klad~~~n~~ara~t~rmakta ve ~u sonuca varmaktad~r: ele al~nan üç
bölgenin incelenmesi, Prof. Braudel'in varsarm~n~~ do~rular nitelikte olmakla
birlikte, incelemenin kapsad~~~~bölgeler çok s~n~rl~~ bir alan olu~turmaktad~rlar.
Verilerin de~erlendirilmesi sonucunda yap~lan aç~klama, çe~itli olas~l~kla= yaln~zca
biridir. Daha ayr~nt~l~~ara~t~rmalar yap~l~ncaya de~in, durumun daha çok ayd~nl~~a kavu~turulmas~~olanaks~z görünmektedir.
Yap~tm içindekiler ~unlard~r: Onsöz (xi). - Cevriyaz~ya ili~kin not (xiii). - I.
Braudel'in tezi: eski kan~tlar (1). - II. Braudel'in tezi: yeni kan~tlar ( ~~o). - III.
Nüfus yo~unlu~u ve toplumsal düzen (30). - Ekler (45). - I. Ara~t~rmalar (46).II. Seçilen bölgeler (56). - III. Nüfus (58). - IV. Toprak (67). - Cetveller (82).Bibliyografya (103). - Bir Mali ara~t~rmadan al~nan örnek metin ( ~~ ~ ). - Dizin
( ~~15). - Haritalar.
KUNIHOLM, BRUCE R.: The Origins of the Cold War in the Near
East. Princeton, New Jersey. Princeton University Press, 1980. xiv +
485 s•
A IV 4785.
Duke Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Tarih Bölümünde .ö~retim üyesi olan
Bruce R. Kuniholm, bu yap~t~nda, Yak~n Do~u'da so~uk sava~~n köker~lerini ara~-
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t~rmakta; tran, Türkiye ve Yunanistan'da büyük devletlerin çat~~ma ve diplomasisini incelemektedir.
So~uk sava~~~yorumlarken, sava~-sonras~~diplomasinin çözümlenmesi ile i~e
ba~layan birçok yor~uncularm tersine, Kuniholm, geni~~kapsaml~~bölgesel bir perspektif içinde bu diplomasinin tarihsel bakla= ara~t~rmaktad~r. Çok az tarihçi,
Kuzey Ku~a~~~boyunca Do~u ve Bat~~aras~ndaki nüfuz sava~~mma önemle e~ilmi~tir. "Kuzey Ku~a~~" deyimi, Sovyetler Birli~i ile s~n~r kom~usu olan, ya da bu
ülkeye yak~n olan Yak~n ve Orta Do~u ülkelerini betimlemektedir.
Iran, Türkiye ve Yunanistan'da diplomatik olaylar üstünde duran K~~~~iholm,
bu ülkelerin her birinin büyük devletlerin etkisine kar~~~ba~~ms~zl~k ve toprak bütünlüklerini korumak için harcad~klar~~çabaya ~~~k tutmaktad~r. Daha sonra yazar,
Kuzey Ku~a~~~boyunca geleneksel nüfuz sava~~m~n~n, Amerika Birle~ik Devletleri
ile Sovyetler Birli~i aras~nda sava~-sonras~~ çat~~man~n ortaya ç~kmas~nda ve geli~mesinde belliba~l~~etken oldu~unu ortaya koymaktad~r. Yazar, Ikinci Dünya Sava~~'n~n sonunda Iran, Türkiye ve Yunanistan'daki olaylar~n, co~rafi ve kavramsal
bir birlik gösterdi~ini öne sürmektedir.
Yap~t~n. içindekiler ~unlard~r: Haritalar listesi (iz). - Giri~~(xv). - K~saltmalar
(xxii). - 1. Bölüm: Kuzey Ku~a~~~boyunca büyük devletler yar~~mas~n~n kökenleri.
Giri~~(3). - I. Kesim. Türkiye ba~larn~~(6). - Tarihsel geçmi~~(6). - Ikinci Dünya
Sava~~'nda Türkiye (20). - Sonuç (68). - II. Kesim. Yunanistan ba~lam~~(73).Tarihsel geçmi~~(73). - Yunanistan'~n istilas~~(84). - Moskova Konferans~~ve nüfuz
alanlar~~anla~mas~~(1 oo). - Sonuç (125). - III. Kesim. Iran ba~lann (130). - Tarihsel geçmi~~(130).- Iran'~n istilas~~(140). - Sonuç (203). - II. Bölüm: Kuzey Ku~a~~~
ve so~uk sava~~n evrimi. Giri~~(211). - IV. Kesim. 1945'te Kuzey Ku~a~~~(2 ~ 4).Yalta'ya giden yol (214). - Nöbet de~i~imi (231). - Potsdam'a giden yol ve sonras~~
(244). - Moskova Konferans~~ve sonuçlar~~(282). - Sonuç (298). - V. Kesim. Bunal~m ve diplomasi. 1946'da Kuzey Ku~a~~'na kar~~~Amerika'n~n izledi~i siyasetin
yeniden biçimlendirilmesi (3o3). - Iran bunal~m~~(3o4). - Ara (342). - Türkiye
bunal~m~~ve dallan~p budaklanmas~~(359). - Sonuç (378). - VI. Kesim. Siyasetten
Taahhüde. Amerika Birle~ik Devletleri ve Kuzey Ku~a~~, 1946-47 (383). - Iran
bunal~m~~(383). - Yunanistan bunal~m~~(399) - Truman Doktrini ve kal~t~~ (4~~o)
Sonuç (425). - Ek A. Yak~n Do~u ve Afrika I~leri Bürosu (NEA)'nun örgütü (433).Ek B. "Truman Doktrini" (1947) (434)• - Seçilmi~~bibliyografya (441). - Dizin
(469)•
HODGSON, MARSHALL G. S.: The Venture of Islam, Vol. : The
Classical Age of Islam, Vol. 2: The Expansion of Islam in the Middle
Periods, Vol. 3: The Gunpowder Empire and Modern Times. The University of Chicago Press, Chicago, Londra, 1974. I. Cilt: 532 S. II. Cilt:
609 S. III. Cilt: 469 s.
A III 9905/1, 2, 3.
Uzun y~llar ~ikago Üniversitesi'nde Islam uygarl~k tarihi konusunda ders
vermi~~olan Marshall G. S. Hodgson'un her biri iki kitaptan olu~an üç ciltlik bu
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dev yap~t~= konusu, ~slam tarihinin geli~imidir. Prof. Hodgson'un 1968 y~l~nda
beklenmedik ölümü üzerine, meslekda~~~ve arkada~~~Reuben Smith taraf~ndan
tamamlanarak bas~lm~~t~r.
Prof. Hodgson, bu büyük boyutlu yap~t~nda, Hz. Muhammed'in do~u~~mdan
önceki dönemden yirminci yüzy~lm ortalar~na de~in ~slam uygarl~~m~n tarihsel
geli~imini inceleyip yonunlamaktad~ r. Müslümanl~~~n ortaya ç~k~~~ndan k~sa bir
süre sonra bu dine inananlar tümüyle yepyeni bir toplum yaratmay~~ba~arm~~lard~r. Zamanla bu toplum, sanat, yaz~n, bilim, siyasal ve toplumsal kurumlar~n~~
geli~tirmi~tir. Yüzy~llar boyunca bu yeni toplum çe~itli bölgelere yay~lm~~t~r.
Yap~tm, iki kitaptan olu~an birinci cildinde, ~slamiyetten önceki dünya, Hz.
Muhammed'in meydan okuyu~u (570-624) ve (625-692) y~llar~~ aras~ndaki ilk
Müslüman Devleti incelenmektedir. Bundan sonra yazar, klasik Hilafet uygarl~~m~~
ele almakta, Arap yaz~n kültürünün geli~mesini, ~slamda dindarl~~'~~ve mutlakç~~
gelene~in y~k~lmas~n~~incelemektedir.
Birinci cildin içindekiler ~unlard~r: ~emalarm listesi (vi). - Haritalar~n listesi
(vii). - Marshall Hodgson ve T7te Venture of Islam. Yazan: Reuben W. Smith (viii).Yay~mcm~n notu (xi). - ~slam uygarl~~~= incelenmesine giri~~(3). - Onsöz: Din
ve uygarl~k bak~m~ndan ~slami görü~~(7~ ). - Birinci Kitap: Yeni bir toplumsal
düzenin do~u~u (~~o ~ ). - I. ~slâmiyetten önceki dünya (103). - II. Hz. Muhammed'in meydan okuyu~u, 570-624 (146). - III. Müslüman devletinin ilk zamanlar~, 625-692 (187). - ~kinci Kitap: Klasik Hilafetin uygarl~~~~(23 ~ ). - ~kinci kitab~n
önsözü (233). - I. islamiyetin muhalifleri, 692-750 (241). - II. Mutlakç~l~~~n geli~imi,
750-813 (28o). - III. ~er'i ~slami görü~, 750-945 (315). - IV. Müsliimanl~kta dindarl~k: tarih ve kendi'likle kar~~la~t~ rmalar, c. 750-945 (359)• - V. Dü~ünce: Felsefe
ve Kelâm, c. 750-945 (410). - VI. Adab: Arap yaz~n kültürünün serpilip geli~mesi,
c. 813-945 (444). - VII. Mutlakç~~gelene~in sona ermesi, C. 813-945 (473)• - Bibliyografya (497). - Terim ve isimler sözlü~ü (513). - I. cildin dizini (519).
~kinci cilt, onbirinci yüzy~lda uluslararas~~ ~slam uygarl~~~= kurulu~uyla
ba~lamaktad~ r. Yazar, siyasal ve toplumsal düzenlerin ticari ç~karlar~n ve askeri
gücün olu~umunu ele almaktad~r. Daha sonra 945 y~l~ndan ~~~~~~y~l~na de~in Müslümanl~~~n çe~itli dü~ünsel gelenekleri aras~ndaki diyalog; süfilik; ii ~8'den 1258'e
de~in yeni uluslararas~~sünnilik incelenmektedir. Yap~ tm geri kalan bölümünde
yakla~~k 1500 y~l~na de~in süren Mo~ol üstünlü~ü ele al~nmaktad~r.
~kinci cildin içindekiler ~unlard~r: ~emalar~n listesi (vi). - Haritalar~n listesi
(vii). - Üçüncü Kitap: Uluslararas~~bir uygarl~~~n kurulu~u (~ ). - I. "üçüncü kitab~n
önsözü (3). - Uluslararas~~siyasal düzenin biçimlenmesi, 945-1'18 ( ~ 2). - II. Toplumsal düzen: Ticari ç~karlar, askeri güç, özgürlük (62). - III. Dü~ünsel geleneklerin olgunla~mas~~ve aralar~ndaki diyalog, C. 945-11 ~~~~(152). - Süfilik, C. 945-1273
(2431). - V. Yeni sünnili~in zaferi (255). - VI. Fas yaz~n kültürünün geli~imi ve
dönemleri, C. ~~ ~~~ -1274 (293)• - VII. Islamiyet ve Bat~'da kültür modelleri (329).Dördüncü Kitap: Bunal~m ve yenilenme: Mo~ol üstünlü~ü dönemi (369). - Dördüncü kitab~n önsözü (37~ ). - I. Mo~ol istilasu~dan sonra: Politika ve toplum,
1259-1405 (386). - II. Dü~ünsel geleneklerde tutuculuk, C. 1258-1503 (437). - III.
islami ortamda görsel sanatlar, C. 1258-1503 (50 ~~). - IV. islamiyeti!" yay~lmas~,
C. 258-1503 (532). - Bibliyografya (575). - Terim ve isimler sözlü~ü (581). - II.
cildin dizini (587).
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Üçüncü ciltte, yazar, Safevi, Timur ve Osmanl~~ ~mparatorluklarm~~ele al~p
incelemekte; onsekizinci yüzy~ lda Islamiyeti çözümlemektedir. Daha sonra, Islâmiyetin kal~t~~üstünde durulmakta; Türkiye, M~s~r, Do~u Arap ülkeleri, Iran ve
Sovyetler Birli~i, Hindistan gibi ülkeler ele almmaktad~r.
Üçüncü cildin içindekiler ~unlard~r: ~emalar~n listesi (vi). - Haritalar~n listesi
(vi). - Be~inci Kitap: Barut ça~~~imparatorluldar~~(1). - Be~inci kitab~n önsözü
(3). - I. Safevi Imparatorlu~u: ~iili~in zaferi (16). - II. Hindistan'da Timur Imparatorlu~u: Müslümanlarla Hindularm birlikte ya~amalar~ , '526-1707 (59). - III.
Osmanl~~Imparatorlu~u: ~eriat-ordu ittifak~ , 1517-1718 (99). - IV. Tufandan
önce: Onsekizinci yüzy~l (134). - Alt~nc~~Kitap: Modern dünyada Islâmiyetin
kal~t~~(163). - Alt~nc~~kitab~n önsözü (165). - I. Bat~'ya do~ru büyük de~i~im: 1789
ku~a~~~(176). - II. Avrupa'n~n dünya egemenli~i: Ondokuzuncu yüzy~l (223).III. Türkiye'de modemle~me: Bat~l~la~ma (249). - IV. M~s~r ve Do~u Arap ülkeleri:
Kal~tm canland~r~lmas~~(272). - V. Iran ve Rus Imparatorlu~u: devrim dü~ü (303).VI. Müslüman Hindistan: komüncülük ve evrenselcilik (333). - VII. Ba~~ms~zl~k
çabas~ : Yirminci yüzy~ l (357). - Sonsöz: Islâmiyetin kal~t~m~~ve ça~da~~vicdan
(41 ~~). - Bibliyografya (443). -Terim ve isimler sözlü~ü (449). - III. cildin dizini
(455)•
JOSE PHSON, FOLKE : The function of the Sentence Particles in Old and
Middle Ilittite. Uppsala, 1972. 433 s.
A IV 4480.
Bu yap~t, ad~n~n da aç~kça gösterdi~i gibi, Eski ve Orta Hititçede cümle partiküllerinin i~levini incelemektedir. Folke Josephson.'un bu incelemesi, ~ikago Üniversitesi'nden Prof. H. G. Güterbock'un giri~imiyle bir araya getirilen metinlere
dayanmaktad~r.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: I. Anadolu dillerinde cümle partikülleri ve yöntem tart~~mas~~(1). - II. Yön ve davran~~~tarz~. Terminolojinin incelenmesi (31),
III. Corpus (4~ ). - IV. -(a)sta ya da -san yerine, kan ile birlikte kullan~lan fiiller
(49)• - V. -san ile de~il, -(a)sta ve kan ile birlikte kullan~lan fiiller (114). - VI. Hem
-san, hem de -kan/-(a)sta ile birlikte kullan~lan fiiller (176). - VII. Ba~ka partikül
olmaks~z~n, -(a)sta ile kullan~lan fiiller (291). - VIII. Ba~ka partikül olmaks~z~n,
-san ile birlikte kullan~lan fiiller (299). - IX. -(a)pa ile birlikte kullan~lan fiiller
(322). - X. -an partikülü (339). - XI. Eski ve Orta Hititçe corpus'unda partikül
kullan~m~n~n genel envanteri (346). - A. -kan'~n, preverb'lerin e~lik etmedi~i fiillerle kullan~l~p (346). - B. Preverb'lerle birle~mi~~fiillerde partiküllerin kullan~l~p
(349)• - C. Preverblerle birle~memi~~fiillerde -(a)sta ve -san'~n kullan~ l~p (353).D. - san partikülünün kullan~l~p (353). - E. Farkl~~nitelikte temel aksiyonlu fiillerle partikül'lerin kullan~l~p (356). - F. -kan'~n sentaks bak~m~ndan kullaml~~mm
incelenmesi (368). - G. -(a)sidn~n bulundu~u sentaks durumlar~n~n incelenmesi
(384)• - H. -san'~n sentaks bak~m~ndan olas~~ i~levi (395)• - XII. Nominal cümlelerde ve cümlenin iç durumunda partikül'lere rastlanmas~~(397). - XIII. Sözlüklerde
-kan ve -san'~n kullan~l~p (408). - XIV. Özet (416). - Ek: Partikül'lerin etimolojisi
(418). - Ad~~ geçen yap~tlar ve lusaltmalar (421). - Dizin (432).
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