KITAPLARDAN HABER
Belleten'in bu say~s~ndan itibaren " KIT APLARDAN HABER" ba~l~~~~alt~nda yeni bir yaz~~serisine ba~lam~~~bulunuyoruz.
Kurumumuz kitapl~~~na gelen kitaplartn her ne kadar alt~~ayda
bir yazarlar~n adlar~na göre alfabetik listesini yay~nlamakta isek de,
bu, sadece kitaplar~n yazarlar~n~, adlar~n~, bas~ld~~~t yer ve y~llar~n~~
gösteren basit bir katalogdur. Bu yaz~~serisiyle, Kurumumuz kilapl~~~na
gelen kitaplardan Türk tarihini ilgilendirenlerle dünya kültür tarihi
bak~m~ndan tan~t~lmas~nda fayda görülenlerin muhtevalarm~, bazen
ayd~nlat~c: bilgiler vermek suretiyle, tan~tmak amac~~güdülmü~tür. Belleten'imizin ~imdiye kadar eksikli~ini duydu~umuz bu yönü de böylece
tamamlanm~~~oluyor.
ULU~~ ~~DEMiR

FRANZ ALTHEIM : Geschichte der Hunnen, Erster Band: Von den
Anfangen bis zum Einbruch in Europa.—Walter de Gruyter und
Co, Berlin 1959.

Büyük bir eserin ~ . Cildini te~kil eden bu kitap. Hunlar~n tarihini, ba~l~ kta dengibi,
men~eden Avrupa'ya giri~e kadar olan zaman'da ele almaktad~ r. Eser,
di~i
Robert Göbl, Hans-Wilhelm Haussig, Ruth Stiehl ve Erika Trautmann-Nehring'in
yard~mlariyle meydana gelmi~ tir. Bu ciltte, Hun'lar~n men~eleri, Heftalit'ler, Alan'lar, Awar'lar, Bulgar'lar, Khazargar, Hun'lar~n yay~lmalarlyla ilgili iklim ve co~rafya ~artlar~, Arap'larla munasebetler, Hecinli Göçebeler, Hunlar~n kültür miraslar~, Sanat üslöplar~, ~iir, Hun ve Eski Türk yaz~tlar~, Avrupa'ya giri~, Got'larla
sava~lar v. b.. incelenmektedir. Eser, türlü tamamlamalar ve metin-d~~~~ 7 resim
Levhas~~ ile gene metin-d~~~~ 4 yaz~~Levhas~~ve Indeks ile sona ermektedir.
Eserin beklenmekte olan 2. Cildi bugünlerde Kurumumuz kitapl~~ma gelmi~tir. 3 bölüm ve ~~ zeyilden ibaret olan bu ciltte, elde bulunan kaynaklar~n
geni~letildi~i bildirildikten ve gösterildikten sonra, tran'da Proskynesis, Kandahar
"bilingue" i, Mchta "bilingue" i, Do~u Roma ve Sasaniler, (Frans~ zca olarak)
Bizans ve Iskitlerin Romal~l~~~ , (Frans~zca olarak) Orta Tuna'da Romal~larla
Barbarlar ve Sovyet ara~t~rmalar~, ayr~ ca da Iran'da Hephtalitler üzerine incelemeler vard~ r. —Eserin kaleme al~nmas~ na, Zelik I. Jampolski. Eugen Lozovan,
Feodra von Sachsen - Meiningen, Erika Trautrnann-Nehring i~tirak etmi~lerdir.
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FRANZ BABINGER ; Mehmed der Eroberer und seine Zeit,Weltenstürmer
einer Zeitwende, 4.-5. Tausend, F. Bruckmann, München. 1959,
Çok tan~nm~~, ayn~~zamanda çok tart~~~lm~~~olan bu eserin 2 inci bask~s~~olan bu
kitabm yeni Onsözünde yazar, muhtevay~~ pek de~i~tirmeyen önemsiz de~i~iklikler
ve ilâveler yapt~~~n~~bildirmektedir. Birinci bas~mda ç~kaca~~~bildirilen tamamlay~c~~
cilt-ki kaynaklar~~mufassal olarak toplamaktad~r - bask~ya verilebilir haz~r bir halde
olmas~na ra~men, baz~~sebeplerden ötürü bas~lmam~~t~ r. Mamafih, yazar, isteyene
hangi belgeleri kulland~~~n~~bildirmeye haz~r oldu~unu yazmaktad~r. Bu kere kitap,
16 Levhada ve metin içinde olmak üzere, 34 resim ve harita ile ç~km~~t~r.
HEINRICH BENEDIKT : Der Pascha Graf Alexander von Bonneval
1675-1747. Verlag Böhlau Graz-Köln. 1959.
Tarihimizde Humbarac~~ Ahmed Pa~a ad~yla ün kazanm~~~olan Frans~z
Kont'u Bonneval'~n hayat~~anlat~ lmakta ve bu münasebetle 18. Yüzy~ lda Osmanl~~
Devleti ile Nernse ve Fransa aras~ ndaki munasebetler üzerinde de durulmaktad~r.
Bu kitap, bir roman gibi okunuyor, çünkü Bonneval'~n hayat~~gerçek bir roman
gibidir. ispanya veraset sava~lar~nda Frans~z ordusundan ç~k~p Nemse hizmetine
giren Bonneval, bilhassa Italya ve Varadin seferlerinde kendini iyi bir asker olarak
tan~tm~~t~r. O zamanlar, Prens ojen'in komutas~~alt~ndaki generaller aras~nda en
muktediri say~ lmakta idi. Üstelik, Bonneval'in felsefe tarihi bak~m~ndan da kendine
göre bir önemi vard~r: Prens Ojen'in Büyük Filozof Leibniz ile mektupla~mas~na arac~l~k yapan odur. Fakat sonra Ojen ile aras~~aç~lm~~~ve Osmanl~~hizmetine girmi~tir.
Osmanl~~ordular~ mn stratejisini 3 seferde idare etmi~~ve Nemselilerin Belgrad~~kaybetmelerine sebep olmu~tur. Yazar~n iddias~na göre, Bab~ali'nin Avrupa devletleriyle
ittifaklar imzalamas~~ i~ine ba~latan Bonneval'd~r. Osmanl~~ Devletinin dü~man~m
Nemseli'de de~il, daima Rus'ta görüm~tür ve telkin etti~i bütün ittifaklar bu ruha
dayanmaktad~r. Frans~z piskopos ve edibi F6~elon ile, Leibniz ile ve Frans~z ba~vekili kardinal Dubois ile dost olan Bonneval'in hayat~~Frans~z tarihçileri taraf~ndan iyice ara~t~r~lamam~~t~r. Yazar, Viyana'da, Turcica ad~n~~ ta~~yan ar~iv bölümünde, Bonneval'in, Avusturya hizmetinde, sonradan Ahmed Pa~a olarak Osmanl~~
hizmetinde bulundu~u zaman bütün hareketlerini ad~ m ad~m takip eden mahrem
raporlardan faydalanarak bu biyografiyi yazd~~~n~~bildiriyor. Tarihçilerimizin bilgisine ve tart~~malar~na sunulur. Kitap geni~~kaynak ve literatür bildirisi ve metind~~~~5 levha ile zenginle~tirilmi~tir.

Orro BRUNNER, "Feudalism~~s". Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte
(Akademie der Wissenschaften und der Literatur.—Abhandlungen
der Geistes-und sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrgang 1958.
Nr. 'o.). Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur
in Mainz; in Kommission bei Franz Steiner Verlag G.m.b.H.
Wiesbaden.
Bu yaz~, Feodalism kavram~n~ n tarihi üzerine bir incelemedir. Burada, kavra-
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m~n hangi yazarlar taraf~ndan geni~, hangileri taraf~ndan dar bir kaplamla al~nd~~~,
geni~~bir bibliyografya'ya dayan~larak incelenmektedir. Bu bak~mdan da eser, hem
bilim mant~~~, hem de sosyoloji karakterini ta~~maktad~r. (Bu yaz~~üzerine bir kontrandüyü, Belleten'in bundan sonra ç~kacak olan say~s~nda bulacaks~n~z).
GEORGES DUMEZIL, Etudes Oubykhs (Bibliothbque Archologique.

et Historique de l'Institut Français d'Arch&~logie d'Istanbul). Librairie Adrien Maisonneuve Paris 1959.
Tan~nm~~~filolog ve kültür tarihçisi ve büyük Türk dostu G. Dumezil'in Çerkes'lerin bir kolu olan Ib~hlar üzerine olan bu eseri, ilkin, Ib~h'lar~n gramer'ini
k~saca aç~klamaktad~r; bunun arkas~ndan, bir tak~m yeni Ib~ h metinleri, -notlar ve
Frans~zca tercümeleri ile birlikte,- gelmekte, son olarak da, yazar~n kendisinin 1931 'de
( La Lc~ngue des Oubykhs) ve A. Dirr'in 1927'de (Caucasica IV) yay~nlad~klar~~ Ib~h
metinlerinin gözden geçirilmi~~~ekilleri verilmektedir.
GALAB D. GALABOV-W. DUDA, Die Protokollbücher de: Kadiamtes
Sofia (Südosteuro~:dische Arbeiten, 55), Verlag R. Oldenbourg Mün-

chen 1960.
Sofya Milli Kitapl~~~n~n Do~u Bölümünde Vidin ve Sofya kadd~klarm~n 16.,
17., 18., 19. yüzy~llara ait zab~ t defterleri bulunmaktad~r. Bu kitapta, Sofya Kad~h~~na ait 1192 metnin Almancaya tercümesi verilmi~tir. Bu belgeler, Kadd~~~n a~a~~daki meselelerde türlü karar ve hükümlerine aittir:
~~. Evlenme ve bo~anmalar (H~ristiyanlar da dahil),
Vasilikler
Terk edilmi~~kad~n yahut çocuklarm ia~esi
Ki~iler yahut ki~i ile devlet aras~nda borçlar, para talepleri
Miraslar,
Türlü talepler, ~ikayetler v. b..
Bir meseleyi aydmlatmak üzere yap~lan ara~t~rmalar
Gayri menk~illerin sat~m~~üzerine zab~tlar
Köle ve cariyelerin al~m-sat~m~~
~~o. Köle ve cariyelerin azad edilmesi
~~~~ Borçlularm borçlar~n~~tan~mas~~
Veldletler
Borç kefaletleri
Tan~klar~n mahkeme huzuruna ç~kmas~~hususunda kefaleder
Vak~flar
H~ ristiyan kiliselerinin yap~~durumu (yeniden yap~lmas~~için izin gerekirdi)
Bunlar~n d~~~nda ba~ka meseleler.
Bu zab~ t defterleri, yaln~z Kad~lar~n kararlar~~ile hükümlerini de~il, ayn~~zamanda yüksek makamlardan gelen emirleri de —bir kopya defteri olarak— ihtiva
etmektedir; yani defterlerde Fermanlar~n, Beratlarm, Buyuruldularm ve Tezkirelerin de surederini okuyoruz. Demek ki, burada verilen metinler, sadece halk~n hu-

320

KITAPLARDAN HABER

kuk bak~m~ndan münasebetlerini de~il, ayn~~zamanda resmi devlet meselelerini de
aç~klamaktad~r. Mesela, vergi cibayeti, orduya erzak, silah ve cephane teslimi
v. b. gibi... Eserin sonunda gayet zengin iki Indeks bulunmakad~r: Biri Ad ve Yer
indeksi, öbürü ~eyler ve Kelimeler indeksi. Ba~taki giri~, belgelerin muhtevalan,
bunlar hakk~nda istatistik bilgiler, belgelerin ~ekli üzerinde durmaktad~r.

Geschichte der Islamischen Laender (Handbuch der Orientalistik.—
i. Abteilung: Der Nahe und der Mittlere Osten, herausgegeben von
B. Spuler) Dritter Abschnitt: Neuzeit. E. J. Brill Leiden-Köln 1959.
Handbuch der Orientalistik adl~~büyük eserin Yak~n ve Orta~ark Bölümünün
6. cildinin 3 üncü fashn~~ te~kil eden bu eser, H. J. Kissling, H. Scheel, G. Jaschke,
H. Braun, E. Klingmüller ve Hartel'in yaz~lar~ndan meydana gelmi~tir. Bu yaz~lar
~unlard~r:
1774'e kadar Osmanl~~Devleti (H. J. Kissling)
~~774.'ten 1918'e kadar Osmanl~~Tarihi (H. Scheel)
Mondros mütarekesinden (30. ~~o.1918) beri Türkiye Tarihi (G. Jaschke)
~~sc~o'den itibaren Iran Tarihi (H. Braun)
Yeni Zamanda Arap dünyas~~(E. Klingmüller)
1525'ten itibaren on Hindistan'~n tarihi (Babür'den Evrengzib'e; Babür;
Humayun ve Afganl~~Sür Hanedan~ ; Ekber; Cihangir ve ~ahcihan; Evrengzib; ilk
Marath'Iar; Avrupa ticaret kumpanyalar~ ; Ingiliz egemenli~i ve büyük Isyan;
ba~~ms~zl~k çabalar~ ; Pakistan; Hind birli~i) (H. Hartel). Bibliyografyalar, beher
yaz~n~n sonundad~r.
URIEL HEYD, Ottoman Documents on Palestina 1552-1615. A Study
of the Firman according to the Mühimme Defteri. Oxford at the
Clarendon Press 1960.
Filistin'in idaresi hakk~nda Mühimme defterinde bulunan Fermanlarm incelenmesini ve tercümesini veren bu kitapta ~u bölümler vard~r: Mühimme Defteri
ve onun tertip ve tanzimi; Ferman'~n bünyesi; Ferman~n haz~rlanmas~; Ferman'~n
.kayd~. Bundan ba~ka, do~rudan do~ruya belgelere göre: Filistin'de Osmanl~~idaresi; Timar sahipleri ve Yeniçeriler; orada vuku bulan silahl~~isyanlar; Bedevilerin
ba~~kald~rmalanna nas~l engel olundu~u; kaleler; vergiler; ticaret ve endüstri; vak~flar ve nafia
~ slam din yerleri; Yahudiler ve Samariten'ler; H~ristiyanlann
kutsal yerleri. Bütün bu bilgiler, ingilizceye çevrilmi~~126 belgeye do~rudan do~ruya dayanmaktad~r.—Kitab~n ba~~nda, Kaynaklara ait k~saltmalar listesi. Transliteration yani eski (arap) harflerin okunmas~~ve yaz~lmas~~üzerine bir not, bir de
tarih kayna~~~olarak Mühimme defteri ba~l~kl~~bir giri~ ; eserin sonunda, Gaza'mn
güney-bat~s~nda Han Yunis'te bir kale in~as~~ile, Vezir'i azara Sinan Pa~a'n~n yapt~rd~~~~binalar ve vak~flar üzerine 2 zeyl, bir de Indeks ve, Ingilizceye çevrilmi~~olan
belgelerden baz~lar~n~n fak-simile'lerini veren 17 Levha vard~r. Kitab~n kapak sayfas~nda 16. yüzy~lda Filistini gösteren bir harita bulunmaktad~r.
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Türkei, Anschluss an die moderne
Wirtschaft unter Kemal Atatürk (Schriften des Hamburgischen
Welt - Wirtschafts - Archivs No. 'o) Verlag Weltarchiv G.m.b.H.
Hamburg i959.
FRIEDRICH KARL KIENITZ :

Kitap, Atatürk'ün, memleketi Ortaça~~~artlar~ndan s~y~ r~p modern bir memleket haline sokarken kar~~s~na ç~ kan meseleleri nas~l çözdü~ünü ve çözerken ne gibi
araçlar kulland~~~n~~ incelemektedir. Eserin a~~rl~k merkezi, ekonomi problemleridir. Nitekim ~u konular ele al~nmaktad~r: Ekonomi kalk~nmas~n~n temelleri ve ç~k~~~
noktas~ ; bu kalk~nman~n 2 ana-problemi: Ula~t~rma ile Halk e~itimi; türlü ekonomi
dallar~~ ve bunlar~n geli~mesi; Türkiye d~~~ticaret rejimi; milletin kendi kuvvetiyle
ekonomi kalk~nmas~ : Finansman problemi. Son: Atatürk zaman~nda 15 y~ll~ k kalk~nma politikas~ ; elde edilen sonuçlar ve ba~ar~lar. Eser, zengin bir bibliyografya
ile sona ermektedir.
ERNST KÜHNEL : Persische Miniaturmalerei (Meisterwerke aussereuropüischer Malerei) Safari Verlag. Berlin.
lran Minyatür resmi üzerine ünlü bilginin resimli bir eseridir. Eserin ba~~nda
tran minyatürü üzerine yazar~n bir etüdü ile bibliyografya ve bu sanat~n hangi
devirlerde geli~ti~ini gösteren bir zaman levhas~~ (Zeittafel) bulunmaktad~r. Eserde,
papier couche üzerine bas~lm~~~12 renkli levha, 24 tek renkli levha, bir de harita
vard~ r. Sonda, her levha için ayr~~olmak üzere, levhalar üzerine aç~klamalar yer
almaktad~r.

L. A. MAYER, Islamic Metalworkers and their Works, Albert Kundig
Geneva 1959.
Bu eser, ~slamda tan~nm~~~maden i~liyen i~çilerin adlar~n~, eserleri ile birlikte
ve alfabetik s~rada, vermektedir. Her bir i~çi üzerine verilen aç~klaman~n sonunda
bir de bibliyografya bulunmaktad~r. Bu listeyi, bahis konusu olan ustalar~n eserlerini içinde sakl~ yan kollelcsiyonlarm bir listesi, bunu da maden üzerine çal~~m~~~
i~çilerin kronolojik listesi takip etmektedir. En sonda ayr~ ca, zengin bir bibliyografya
ile papier couche üzerine bas~lm~~~sayfa-d~~~~15 levha vard~r. Ba~taki giri~te, maden
i~leyen i~çinin tarifi, eserler üzerinde ustalar~n i~aretleri (imzalar~), Islam'da maden
üzerine i~çilerin sosyal durumu, Venedik-Sarazen okulu v. b. üzerinde durulmaktad~r.

Das Papstum und Byzanz (Die Trennung
der beiden Müchte und das Problem ihrer Wiedervereinigung bis
zum Untergange des byzantinischen Reichs (1453). Burt Franklin
New York 25, N. Y.
DR. WALTER NORDEN :

Ilkin ~~go3'te Berlin'de yay~nlanm~~~olan bu eser, bu kere Amerika'da yeniden
bas~lm~~t~r. Eser, bilindi~i gibi, Papal~k ile Bizans'~n ayr~lmas~n~~ve bunlar~n yeniBenden C. XXV, F. 21
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den birle~mesi, yahut birle~ememesi problemini ele almaktad~r. Bu önemli ara~t~rman~n merkezini, 13. Yüzy~l te~kil etmektedir. Yazar, iki Kilisenin birle~me te~ebbüsünün a~~rl~k merkezinin, kendisine kadar oldu~u gibi, 14. yüzy~lda de~il.
13. yüzy~lda oldu~una inanmaktad~r. Böylece, Papal~~~n Bizans ile olan münasebetlerinin en yüksek noktas~~13. yüzy~la konmakta (Bölüm II ve III) ve Bölüm
I ve Bölüm IV'te bu münasebetlerin ilk ve son tarihi incelenmektedir. Kitab~n
giri~i ise, Bizans Kilisesinin Roma'dan ayr~lmas~~(Sizma) n~n incelenmesine hasr
edilmi~tir. Yazar, bas~lm~~~kaynaklardan maada, Roma, Venedik, Paris ve Oxford'da
bulunan el-yazmalar~n~~kullanm~~t~r ve Indeks yerine gayet mufassal bir "Içindekiler" koymay~~ daha uygun buldu~unu bildirmektedir.

DR. MARGARETE RIEMSCHNEIDER, Die Welt der Hethither, Gustav

Klipper Verlag Stuttgart, 1954.
Istanbul Üniversitesinin emekli profesörü H. Th. Bossert'in bir Onsözü ile
ç~km~~~olan bu eser, Hitit'leri en eski Indo-germen kültür kawni olarak gösterdikten
sonra, ilkin Hitit'lerin tarihteki yerini incelemektedir. Bunun için, Eski Devleti ve
K~ral Hattusil'i, Hyksos sald~ r~lar~n~, Suppiluliuma zaman~nda Büyük Devleti,
Hurri'lerin Hitit'ler üzerine etkilerini, K~ral Mursili'yi ve onun Veba duas~n~,
M~s~r'la sava~lar~~ve Büyük devletin çökmesini ele almaktad~r.
Bundan sonra, Hitit'lerde sosyal yap~ya, Hukuk'a ve günlük hayata dair bir
bölüm gelmekte; bunu, Tanr~lar dünyas~~ile Din ve, en sonda, Plastik sanat, Mimarl~k ve Edebiyat takip etmektedir. Bu son bölümierde, en ziyade evlenme hukuku ve
dâvalar, türlü tanr~lar, Yaz~l~kaya, din törenleri, kaya kabartmalar~, kale, tap~nak
binalar~, Karkam~~'taki kabartma, Alaca Höyük'ten örneklerini tan~d~~~m~z sanat,
Hattusas kitapl~~~, Illuyanka hikayesi v. b. üzerinde durulmu~tur. Eser, Hitit kavminin k~sa bir karakteristi~i ile sona ermektedir. Yazara göre bu kavim, ne~eli,
hayvan dostu, avc~~fakat gaddarl~ktan uzak, samimi ve namusludur. Papier couch
üzerine bas~lm~~~ ~~o8 levhada Hitit eserleri gösterilmi~tir; levhalar~n sonunda bunlara dair aç~klamalar vard~r. Oldukça zengin literatür'de Hitit'ler üzerine ç~km~~~
olan önemli eserler (bu arada Türk bilginlerinin yaz~lar~~) gösterilmi~tir. — Kitap,
iyi anlamda popülerdir ve uzman olm~yan kültürlü kimselere hitap etmektedir.

STEPHAN AND NADY RONART, Concise Encyclopaedia of the Arabic
Civilization. (The Arab East). Djambatan-Amsterdam 1959.
Bu eser, bir Ansiklopedi olup, Do~u Arap âlemini kapsamaktad~r. Arap kültür
ve medeniyeti ile ilgili önemli isim ve kavramlar alfabetik s~rada s~ralanm~~~ ve
her bir kelimeye, her Ansiklopedide oldu~u gibi, aç~klamalar verilmi~tir. Bütün
kitap 589 sayfa oldu~una göre, tabiidir ki bu eser k~sa bir ansiklopedidir. Eserin
sonunda Arap dünyas~, Arap kültür ve medeniyeti v. b. üzerine okunmas~~sal~k verilen kitaplar~n ve ayn~~konuda ba~vurulmas~~sal~k verilen dergilerin bir listesi vard~r.
Kitaba ayr~ca 20 harita konmu~tur.
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D. The Observatory in Islam and
its place in the general History of the Observatory (Publications of the
Turkish Historical Society, Series VII, No. 38) Türk Tarih Kurumu
Bas~mevi, Ankara 1960.
AYDIN SAYILI, ORD. PROF. PHIL.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Ilim Tarihi Ord. Profesörü Dr. Ayd~n Say~l~~taraf~ndan do~rudan do~ruya ~ngilizce olarak yaz~lm~~~olan bu
çok önemli eser, ~slam dünyas~nda Rasathane problemini esasl~~surette incelemektedir. Kitab~n ba~l~ca bölümleri ~unlard~r: Islam'da astronomi ve astroloji (nücum
ilmi), Al-Mamün'un Rasathane yapt~rmaktaki faaliyetleri, Islam'da ilk Rasathaneler (9. ve ~~o. yüzy~llar), Al Birûni ile Ibn Sina:n~n zamanlar~, ~~~ . ve 12. yüzy~llar,
Marâgha Rasathanesi, 14. yüzy~l ve küçük Rasathaneler (Gizlem kuleleri v. b..),
Semerkand ve Istanbul Rasathaneleri, Islam dünyas~~ve bu dünyada bir ihtisas
kurumu olarak Rasathane, Islam dünyas~~ ve bu dünyan~n Rasathanelerin genel
tarihi içindeki yeri.—Sonuç. Kitap, biri Islam'da ilmin gerilemesi üzerine olmak
üzere iki zeyl, çok zengin bir bibliyografya, indeks ve Melik~ah'~, Nas~r al Din Tûsryi, Gazan Han'~, Ulu~~Bey'i, çal~~ma halinde astronomlar~, çal~~ma halinde
Istanbul Rasathanesi astronomlar~ m, Istanbul Rasathanesi ile Takiyyüddin'i gösteren 7 levha ile sona ermektedir. (Bu de~erli eser üzerine yak~nda Belleten'de bir
kont-randü ç~kacakt~r).

Werkstdtten orientalisierender Keramik auf
Rhodos, Verlag Gebr. Mann, Berlin 1957.
WOLFGANG SCHIERING,

Bir doktora tezinin geni~letilmi~~~ekli olan bu eser, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün yay~mlar~~aras~nda yer almaktad~r. Konusu, Rodos adas~ndaki "orientalisant"
boyal~~keramik ile üskip bak~m~ndan bununla ilgili vazolard~r (vazolar ba~ka yerlerden de ç~km~~t~r).Eser, bu kerami~in ve vazolar~n grupland~r~lmas~~ile göreli (izafi)
kronolojisi üzerinde bir prensip aç~klamas~~ yapt~ktan sonra, bunlar~n yay~lmas~~ ile
mutlak kronoloji üzerinde durmakta, sonra, türlü ~ekiller ve dekorasyonlar~, ayr~ca
tasvir edilen hayvanlar~~ve Sfenks'ler gibi kar~~~k varl~ldar~~ ele almakta; bundan
sonra, tek bezekler, yuvarlak bezekler, bezek çizgileri v. b.. için ayr~ca bir bölüm
ay~rmaktad~r. Bunu, eserlerin men~ei, komposizyonu ve hayvan çizgi bezeklerinin
zamanda biribiri ard~ ndan gelmesi meselelerinin incelenmesi takip etmektedir.
Son bölümler insan tasviri ile Ozet'e ayr~lm~~t~r. Yazar, özetinde M. ö. a~a~~~yukar~~
700 ile 550 aras~nda Rodos'ta ve do~u Yuanistan'~n ba~ka yerlerinde çal~~m~~~olan
5 ayr~~atölyeyi incelemi~~oldu~unu bildirmektedir. Çok say~da olan notlar (813
tane) kitab~n sonuna konmu~tur. ~~~~sayfay~~dolduran ilavelerde bol say~da bezek
ve dekorasyon resmi verilmi~tir. Bunlar~, papier couch üzerine bas~lm~~~16 levha
takip etmektedir.

L'Humanisme Venir (Universite d'Ankara.—
Faculte des Lettres. Institut de Philologie classique No. 6). Ankara,
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi 1960.
SDAT SINANO~LU,

Bu kitap, Bat~l~~olm~yanlara ve Bat~l~~olanlara, H~ristiyan ve endüstrici Bat~'n~n
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yan~nda bir de H~~manist Bat~ : fikir hürriyeti ile geli~me kavram~n~~ke~fetrni~~bir
Bat~~bulundu~unu hat~rlatmak istiyor ve demek istiyor ki: H~ristiyan misyonerlerinin Bat~l~~olm~yan âlemdeki çabalar~~ba~ans~zhkla sonuçlannu~t~r; bunun gibi,
tekni~in de bu âlem üzerindeki etkisi, baz~~ maddi rahad~klar sa~lam~~~olmakla
birlikte, onu ruhi bir b~~hrana götürmü~tür. Onun içindir ki eser ~u problemi öne
sürmektedir: Humar~ist Bat~~kar~~s~nda Bat~l~~olnuyan dünyanm durumu ile buna
ba~l~~olarak, Humanist kültürün insanl~k kar~~s~ndaki durumu.
Eserin ba~l~ca bölümleri ~unlard~r: Giri~: problemin verilerinin men~ei ve geli~mesi; her türlü tarihi ve ideal incelemeye kar~~~gelen Bat~l~~ohn~yan dünya; Türkiyenin kültür problemi; Türk Humanismas~ ; Türk h~~manist hareketinin zorunlulu~unun teorik olarak temellendirilmesi; Gelecek Humanisma, E~itim problemi. Sonuç.
Kitab~n sonunda Notlar, isim indeksi ve zengin bir bibliyografya bulunmaktad~r.
(Bu önemli ve de~erli eser üzerine bir kont-randüyü, bu say~da Sa..
bulacaks~n~z).
ELAINE DIANA SMITH, PH. D.: Oiigins of the Kemalist Movement
and the Government of the Grand National Assembl'y ( 9 I 9- ~~923), Washington D. C. 1959.
Kemalizm hareketi ile Büyük Millet Meclisi hükümeti idaresi (1919-1923)
konusunu ele alan bu kitapta ~u bölümler bulunmaktad~r: Tarihi "fon"; Bir hükümet kurmak hususunda ilk milliyetçi çabalar; Büyük Millet Meclisi hükümetinin
kurulmas~ ; Kemalizm doktrininin temeli olan "Ulusal E~emenlik"; Siyasi grup ve
partilerin geli~mesi; Mustafa Kemal Pa~a'n~n, Yeni Türkiye'nin "lider" i olarak
belirmesi; Kemalist hükümetin kar~~~kar~~ya bulundu~u sosyal ve ekonomik problemler nas~l ele ahnm~~t~r?; Kemalist d~~~siyasetin ana-hatlar~. Eserin sonunda bit~liyografyan~n bir ele~tirimi ile seçilmi~~bir bibliyografya bulunmaktad~r. Ayr~ca,
kronolojiyi, önemli metinleri ve bu arada Milli Misak% veren, bir de Milli sava~~m~zda rol oynam~~~ ~ahsiyetlerin hal tercümeleri ile Türkçe terimlerin küçük bir
lügatçesini sunan Zeyl'ler vard~r.
ABU ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD B. AL-HUSA~N B. MUHAMMAD
B. MUSA AL-SULAM~, Kitâb Tabaqât al-Sufiyya, Texte arabe avec une
introduction et un Index, par johannes Pedersen Leiden E. J. Brill 1960.
Bu eser, al-Sulâmrnin Kitâb Tabaqât al Se~fiyya'sm~n bir "Mition critique" '
idir. Giri~ten önce ba~a al-Sulâmi'nin metninde adlar~~geçen S~ffi'lerin bir listesi
konmu~~ve hangi sayfalarda geçtilderine i~aret edilmi~tir. Bundan sonra, esas olarak
al~nan el-yazmalar~~ele ahnrnakta, ondan sonra, al-SulâmPnin eseri ve &diger ve
Sütü& ile münasebeti; al-S~dânsi'nin kaynaklar~ ; metnin redaksiyonunda uygulanan Metod; al-Sulâmrnin &diller tarihi üzerindeki 2 eseri; eserin bize kadar gelmesinin safhalan v. b. incelenmektedir.
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ORD. PROF. DR. MUZAFFER ~ENYüREK : A Study of the Deciduous
Teeth of the fossil Shanidar infant. A comparative Study of teh Milk Teeth of
fossil Men. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Yay~nlar~ ndan No. 128. Paleontoloji Kürsüsü Yay~nlar~~ No. 2. Ankara
1959.
Bu kitapta, 1953 y~l~nda kuzey Irak'ta ~anidar ma~aras~n~n Musteriyen kat~nda Amerikal~~arkeologlar taraf~ ndan bulunan fosil çocuk iskeleti ve bilhassa süt
di~leri incelenmektedir. Yazar, iskeleti bulan Amerikal~~arkeologlar heyetinin daveti
üzerine Irak'a gitmi~~ve Ba~dat'ta ~rak müzesinde muhafaza edilen fosil kal~nt~lar~~
incelemi~tir. Bu ara~t~rmada ~anidar çocu~unun süt di~leri, bilinen bütün fosil
insan ve maymun di~leriyle mukayese edildi~i gibi, bugünkü insan~n süt di~leri ile
de etrafl~~ bir ~ekilde kar~~la~t~r~lm~~t~r. Istatisti~e dayanan ve ilmi bir ~ekilde ve
evrimci bir göru~le yaz~lm~~~olan bu paleontolojik eserde zengin bir bibliyografyadan faydalan~lm~~t~r. Neanderthal adam~n~n süt di~leri, en ince teferl'uat~na kadar
tasvir edilmi~, kar~~la~t~rma için kullan~ lan Anadolu'nun eski sakinlerine ait süt di~leri de ilk defa bu eserde etrafl~~bir ~ekilde incelenmi~tir. Yazar, fosil ~anidar çocu~unun Neanderthal adam~n~n yeni bir ~rk~n~~temsil etti~i sonucuna varmaktad~r.
Bu kitap, sadece Neanderthal adam~n~ n ve bu grupa mensup ~anidar nümunesinin süt di~lerinin incelenmesi ile yetinmeyip, ikinci ba~l~~~ n~ n da gösterdi~i gibi,
Avrupa, Asya ve Afrika'da 1 g5g'a kadar bulunmu~~olan bütün fosil insanlara ait
süt di~lerinden bahsetmektedir. Kitapta 18 tablo, 22 levha ve 18 diyagram vard~r.

ORD. PROF. DR. MUZAFFER ~ENYüREK : The Pontian Ictitheres
from the Elmada~~district. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya
Fakültesi yay~nlar~ ndan, Anatolia V. Supplementum ~ . Ankara
1960.
Yazar, Elmada~'da yapt~~~~kaz~larda buldu~u Ponsiyen ça~da (3. zaman~n son
devri olan Pliosen'in ilk k~sm~) ya~am~~~olan soyu sönmü~~ Ictitherium cinsine ait 2
türü incelemektedir. Yazar, Elmada~'da bulmu~~oldu~u Içtitherium (s~rtlan familiyas~n~n soyu sönmü~~bir cinsi) kal~nt~ lariyle birlikte Türkiye'de bugüne kadar bulunmu~~olan Ponsiyen ça~a ait Ictitherium kal~nt~s~n~~da incelemekte, ayr~ca kendi
buldu~u örnekleri Avrupa'da Sibirya'da ve Çin'de bulunmu~~olan Ictitherium kal~nt~lar~~ile kar~~la~t~rmaktad~ r. Bu orijinal eserde, morfolojik karakterlerle birlikte metrik karakterler de incelenmi~~ve istatistik ve ihtimaliyet (olas~l~k) hesaplar~na büyük
bir önem verilmi~tir. Yazar, Elmada~~ nda buldu~u küçük Ictitherium çe~idinin
Ictitherium robustum türünün yeni bir sous-espce'i oldu~u sonucuna varmakta ve buna
Ictitherium robustum anatolicum ad~n~~vermektedir. Elmada~~nda buldu~u daha büyük
ikinci çe~idin, Ictitherium hipparionum'a mensup oldu~unu tespit etmektedir. Bu eserde di~lerin yap~lar~~da incelenmi~tir. Bu paleontolojik eser, Avrupa'da ve Asya'da
Ponsiyen ça~da ya~am~~~olup bilinen bütün Ictitherium kal~nt~lar~n~~içine alm~~~ve
bir bütün halinde incelemi~~olan ilk kitapt~ r. Kitapta 14 levha vard~r.
(Yukar~daki iki eser üzerine yak~ nda birer kont-randü yay~nl~yaca~~z).
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