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nin geçirdi~i evrim ikincil plana itilmi~tir. Bizce son y~llarda hayli yeni bilgi ve
yorum getiren çal~~malara bakmak bile bu konuda önemli bir katk~~sa~layabilirdi
ve galiba 19. yüzy~lda Osmanl~~yönetiminin modernle~mesini ta~ra örgütünü ele
almadan yonunlamak imkâns~zla~~yor. Bu konuda baz~~ayd~nlat~c~~monografilerin
yazar taraf~ndan kullandmamas~~da bunu gösteriyor. (Mübeccel K~ray. örgütle~emeyen Kent ~zmir, Ilhan Tekeli, Türkiye'de Belediyecili~in Evrimi, TA 5, 2100, Necdet
Sakao~lu Amasra, 1966 vs...). Yazar~n siyasi partiler, politik modernle~me gibi
konularda (sal~. 292 ve devam~) niçin ~srarla bir grup yazan kullan~p bu alanda
ünlü baz~~kaynaklar~~hiç kullanmad~~~~anla~~l~r gibi de~ildir. örne~in Tank Zafer
T~maya'mn, Siyasal Müesseseler ve Anayasa Hukuku, özellikle Siyasi Partiler'i, gene
dönemin bürokratik reformlar~n' veya düzenlemelerini anlamak için Prens Sabahattin ve taraftarlar~= ve kar~~t görü~lerin ele al~nmamas~. Bu literatüre ba~vurulmaymca imparatorlu~un son zamanlardaki merkez bürokrasisinin sorunlar~~
ve Cumhuriyete devretti~i yap~n~n bir yönü karanl~k kal~yor.
Bu tart~~t~~~= konular her~eye ra~men sayg~de~er bir ara~t~rma ve bir sentez
denemesinin yaratt~~~~sonuçtur. Findley'in bu konuda uzun bir zaman için önemini
koruyacak bir çal~~ma yapt~~~~aç~kt~r.

PETER B. GOLDEN, Khazar Studies (An Historio-Philological Inquiry
into the Origins of the Khazars, Akademiai Kiado, Budapest 1980, 2 cild

(A IV/5432)
Hazarlar yak~n zamanlara kadar ba~~ms~z bir ara~t~rma konusu olmaktan
çok, Rus, Bizans, Macar tarihçilerinin ilgi alan~~içinde ara~t~nlm~~t~r. Bunlardan
Artamanov Hazarlar üzerinde ilk ba~~ms~z etüde yönelenlerdendir. Gene protomacar tarihi için bu dala yönelen Gyula Nemth de Hazarlar üzerindeki bilgilere
önemli katk~da bulunan bir ara~t~rmac~d~r. Zajanckowski'nin 1947 de Hazarlar
üzerine ne~retti~i etüd, Sovyet filologlanndan sonra yeni bir dönemin ba~lang~c~~
say~l~r. Golden, Hazarlarm men~ei üzerindeki baz~~tart~~malara girdikten sonra
(Sabir, Avar, Hun) gibi elemanlar~n k~sa de~erlendirmesini yap~yor ve hiç de~ilse
yönetici grubun Köktürklerden geldi~ini söyleyerek devam ediyor. I. cilt ikinci
bölümde Hazarlarm kökeni hakk~ndaki kurumlara de~inen yazar, Hazar hanl~~~nm
630 da ba~layan tarihine giriyor. Hazar kaynaklarmm azl~~~~dolay~slyle bu konu
Latin, Bizans, Gürcü, Arab, Fars, ~brani kaynaklar~ndan etüd edilmektedir. Yazar,
tezini etimolojik notlar ve kar~~la~t~rmal~~tarihi filolojik verilerle destekliyor. 252
adet t~pk~~bas~m orijinal vesika ikinci ciltde toplanm~~t~r. Bunlar muhtelif ar~iv ve
kütüphanelerde yer almaktad~r.
Hazarlar ilk ortaça~larda, Maveraunnehr ve Kafkasya tarihinde önemli rol
oynayan bir kavimdir. Musevi dinini kabul eden bu kavim, eski slav ve macar
tarihi için de önemli bir tarih kesitini meydana getirmektedirler.
III. bölümde, Hazarlarm toplumsal kurumlar~, ticaret ve kültürleri ele al~nmakta ayr~ca ortaça~lar boyunca güney Rusya'da ya~ayan kavimler üzerinde de
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durulmaktad~r. IV. bölümde Hazar isimlerinin etimolojisi üzerinde tahliller yer
almaktad~r.

KARL TEPLY, Türkische Sagen und Legenden tim die Kaiserstadt Wien,
Hermann Böhlaus, Wien - Köln - Graz 1980 (A IV/5232)
Avusturyal~~yazar Türkçe bilmiyor. Kitabta tan~nmayan veya i~lenmeyen
Osmanl~ca kaynaklar~n kullan~l~p onlar~n tart~~~lmas~~söz konusu de~il... Yazar
sadece türkologlarm yay~nlad~klar~~kaynaklara, incelemelere dayan~yor. Bunlar~n
da hemen hepsi Avusturyal~~ve Alman uzmanlar~n kaleme ald~klar~ ... Eserde
Viyana muhasaras~~ ile ilgili oldu~u söylenen ve do~n~~u ona ba~lanan baz~~Türk
menkibelerinden söz ediliyor. Kar~~la~t~rmal~~bir tenkit yapmak yazar için imkans~z... özellikle (Goldene Apfel-K~z~l Elma, 35-73 sah.) mitinin ele al~nd~~~~bölüm,
bu konuda okuyucuya yeni veriler getirecek baz~~sorunlar~~ayd~nlatacak güçte
de~il, kitabta ele al~nan menkibeleri bazen ilgiyle izlememek elde de~il, ama edebiyat tarihçili~inin en zor, en çok lisan bilgisi ve literatür tan~may~~gerektiren bir
dal~~menkibelerdir. Teply'nin bu konudaki nakil ve yorumlanndan ne derecede
yararlandabilece~ini zamana ve okuyucunun bilgisine b~rak~yoruz.

LiYi0 MiSSiF REGGIO MAMACHI DI LUSIGNANO, L'Europe avant
L'Europe, Arts et Voyages, Collection "Inedits" 1979 (A IV/5229)
Osmanl~~imparatorlu~~mdaki Belçikal~~misyoner ve seyyahlann 19. Yüzy~l
boyu tuttuklar~~raporlar ve gündelikleri toplayan bu belge kitab~n, birinci bölümü
Belçikal~~seyyahlara, ikinci bölümü Belçikada yay~nlanan seyahatnamelere aittir.
Burada Melling, Lamartine, Victor Hugo, Chateaubriand gibi yazarlar da yer
al~yor. Teferruatl~~bir külliyat de~il, bir rehber kitab~d~r. Ek - de Izmir bölgesindeki
Belçika konsoloslan, bunlar~n faaliyet ve raporlar~~hakk~nda bilgi yer al~yor.

ZARIR ~ÜRRI EFENDI (Mecmua-i Tekaya) Die Istanbuler Derwisch
Konvente und ihre Scheiche, yay~nlayan: Klaus Kreiser, Klaus Schwarz
Verlag, 198o (A IV/5644)
K. Kreiser M. Serhan Tay~~n~n elindeki trar~skripsiyon metnin üzerinde bir
emandasyon çal~~mas~~yapm~~~(Kreiser baz~~imlâ birle~tirmeleri d~~~nda bir~ey
yapmad~~~n~~belirtiyor) ve yay~na haz~rlam~~. Haz~rlad~~~~indeks yay~n~~kullan~m~n~~
kolayla~t~ran bir katk~d~r. Böylece bu eser bir yerde 19. as~r Istanbulunda tekkelerin say~s~, ~eyhleri vs. ile ilgili bilgiler verdi~i gibi, ~ehrin tarihi topografyas~n~~
tetkik için de yararl~~olacakt~r.

