KITAPLARDAN HABER
ABû BAKR-~~ T~RHAN~ , Kitâb-i Diyârbakriyya (Ak - Koyunlular Tarihi).

Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~ ndan Seri III, No 7. Türk Tarih
Kurumu Bas~ mevi. Ankara 1962. XXV 283 sa.
Ak-Koyunlular tarihi üstüne kaynak eserlerden olan bu metin, bütün eserin 1.
cüzüdür. Metni yay~mlayanlar : Necati Lûgal ile Faruk Sümer'dir. Faruk Sümer,
ayr~ca da metne bir Onsöz, bir de yazar~n ki~ili~i ile eser hakk~nda bir Giri~~kaleme
alm~~t~r. Metnin Arapça harfleriyle yaz~lm~~~orijinali yay~mlanm~~t~r. Metne eklenen
çok say~daki alt-notlar da Faruk Sümer'indir. Faruk Sümer'in önemli olan giri~inin
bölümleri ~unlard~r : Müellif, Eser : Eserin muhtevas~, de~eri, eserden faydalanan
eski müellifler, eserden faydalanan yeni müellifler, nüshamn tavsifi, eserin ne~rinde
takip edilen usul.
AKURGAL, E - HIRMER M,

Die Kunst der Hethiter. Hirmer Verlag

München 1961. 123 sa.
Büyük boyutlarda, çok güzel bir kâada bas~lm~~~olan bu eser, asl~nda, Dil ve
Tarih-Co~rafya Fakültesi Arkeoloji Ordinaryusu Profesör Ekrem Akurgal'~nd~r.
Resimler M. Hirmer'indir. Kitab~n birinci bölümü Hitit-öncesi ilk zaman~~ (M.ö.
2300-2000) ele almakta, Ikinci bölüm, Kültepe (Kani~) eserlerini göstermekte, Cçüncü bölüm Eski Hitit devletine ait eserleri, dördüncü ve ba~l~ ca bölüm, Büyük Hitit
devletine ait eserleri ve 5 inci ve sonuncu, Geç-Hitit ça~~~eserlerini göstermektedir.
Ekrem Akurgal, bu kitab~n ba~~na koydu~u etütte Hatti'lilerin kav~ni karakterleri ile dillerini, Sanat an~tlar~n~~(Hatti üslübunu), buluntular~n tarihçesi ile
nevilerini, Alem ba~lar~n~n muhteva bak~m~ndan anlam~n~, küçük plâsti~i ele almaktad~r. Sonra Ilk tarih devresine geçmekte ve bu ça~da kavirnlerle dillerin
tarihleri, Küçük Asya'daki Asur tecim kolonileri, Indo-germen'lerin göçü. Sanat
eserleri üzerinde durduktan sonra. Eski Hitit ça~~nda bu ça~~n tarih ve kültürünü,
sanat an~tlar~n~~ incelemekte ve son olarak, Hitit Büyük devleti ça~~nda Tarih ve
Kültürü, Dini, F~rt~na Tanns~n~, Kad~n Ba~-Tanr~y~. Efsane (Mythos)yi, Hitit
kültürü içinde bulunan yabanc~~ elemanlar~, Hitit Kültürünün orijinalli~ini, Mimar'l~~~, Türlü mimarl~ k eserlerini, Plastik sanat~, Kerami~i sistemli bir ~ekilde anlatmaktad~r. Sonuncu bölümde Akurgal Son-Hitit (Geç-Hitit) zaman~n~~ele alm~~t~r.
Burada, gelene~e ba~l~~ üsk~ bu, Asur tarz~~üslûbu, Ara~nt sanat~n~, Geç-Hitit sanat~n~n sanat bak~m~ndan önemi problemini incelemektedir.
Resimlere gelince, çok itinal~~ bir ~ekilde bas~lm~~~ve bir k~sm~~renkli olan resimlerin say~s~~150 dir. Bunlar, yukar~da bahis konusu etti~imiz bölümlere ayr~lm~~t~r.
Eserin sonunda, bir k~saltmalar listesi, bölümlere ayr~lm~~~zengin bir bibliyografya
ve Indeks vard~r.
ikilik,: C. XXVII, 8
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Croisade. L'Evolution de l'Hurnanit. Albin Michel Paris. C. ~~. Les
premi&es Croisades. XXIX -F 239 sa.
ALPHANDERY, PAUL - DUPRONT, ALPHONSF,

Bu eser, Paul Alphandery'nin "Ecole Pratique des Hautes Etudes"de vermi~~
Oldu~u dersler olup, Alphonse Dupront taraf~ndan gözden geçirilerek kitap haline
konmu~tur. H~ristiyanl~ k ve Haçl~~ seferleri dü~üncesini tema olarak alan eserin bu
~ . cildinde birinci haçl~~ seferleri incelenmektedir. Eserde ~u bölümler vard~r : Giri~'ten sonra, Haçl~~ seferi dü~üncesinin uyanmas~~: Hac ve Haçl~~ seferleri, Heyecanlar ve
Haçl~~ seferlerini haber veren hareketler, Popüler haçl~~seferi : Pierre l'Ermite. Birinci Haçl~~ seferi: Baronlar~n seferi. Kehanetler. Haçl~~seferinin süresi ve inhitat~~: Haçl~~
müessesesi. vb... Sonuç, Sürekli kuvvetler. Bibliyografya Indeks. Bu ciltte metind~~~~ 4 levha ile bir harita vard~r.

Ayn~~eser. 2 . Cilt. 336 sa.
Bu ikinci ciltte ~u bölümleri görüyoruz : Süreklilik ve Haçld~~~n "yön de~i~tirmesi":
Bat~~ Prensleri Kudüs'ü kurtarmaktan âciz. 4. Haçl~~ seferinin zinde kuvvetleri :
Papa Innosens III., Foulques, "Citeaux" ke~i~leri. Imparatorluk kompleksi. "Eskatolojik" dönit~ler : Çocuklar haçl~~seferleri. Be~inci sefer. Projeler, te~ebbüsler, ba~ar~s~zl~ klar. 13. ve 14. yüzy~llar Bat~s~nda haçl~~seferlerinin izleri. Haçl~~ seferlerinden
sonraki haçl~~ seferi. Bibliyografya. Indeks.
BARNETT R. D. - WISMAN D. J., : Fifty Masterpieces of Ancient Near
Eastern Art in the Department of Western Asiatic Antiquities. British Museum.
London ~ g6o. 96 sa.
British Museum'da bulunan Bat~~ Asya'ya ait 50 ~aheserin resimlerinin bulundu~u bu katalo~da Sumer, Babil, Asur, Suriye, Finike, Baktria (Bat~~ Iran), Pers,
Tedmur, Güney Arabistan, Sasani eserleri ile türlü silindir mühürleri gösterilmekte
ve her bir resim hakk~ nda toplu bilgi verilmektedir. 50 resimden 5'i renklidir. Bütün
kitapç~k, "papier couch&' üzerine bas~lm~~t~r. Onsöz R. D. Barnet taraf~ndan kaleme
al~nm~~t~r.

3 - 7 Nisan
1961 : Köyle ilgili baz~~ meseleler. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi yay~nlar~~ No. 139 - 121. (iskân ve ~ehircilik Enstitüsü
yay~ nlar~ : 9). Ankara 1962.X
315 sa.
BE~iNC~~ISKAN VE ~EHIRCILIK HAFTASI KONFERANSLARI,

Bu genel ba~l~k alt~nda ~u konferanslar verilmi~tir : Onsöz : Prof. Fehmi Yavuz
(Iskân ve ~ehircilik Enstitüsü müdürü). Aç~~~konu~mas~~: Prof. Bedri Gürsoy (Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dekan~). Birkaç söz : Rü~tü Özal (Imar ve Iskân bakan~ ). Köy
incelemelerinde metod : Doç. Dr. Ibrahim Yasa, Türkiye'de Köylü Nüfus ve ~ehirlere ak~ n: Dr. Ru~en Y. Kele~. Orman içi Köylerde Iskan meselesi : Doç. Dr. Hayrettin Nuray. Iç iskân ve Köylerimizin birle~tirilmesi : Muzaffer Atik. Küçük aile
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I~letmeleri : Turgut Ozus. Köy yap~lar~ , Özellikleri ve Problemleri : Prof. Dr. Necmi
Sönmez. Türkiye Ekonomisinde zirai istihsalin önemi ve art~r~lmas~~ imkanlar~~ :
Dr. Yusuf Saim Atasagun. Köy Bütçesi: Muzaffer Akal~n. Köyde E~itim ve Bölge
okullar~~ : Rauf Inan. Köyde elektrik : Turhan Onur. Köyde Su problemi : Dr.
Enver Kurdo~lu. Köyde sa~l~ k i~leri : Dr. Sad~k Baykaner Köy Haritalar~~ve ~mar
i~leri: Muhittin Aran. Arazi kadastrosu : Celalettin Songu. ~ngilizce Özet.

L' £'volution politique de l' Angleterre
Moderne 485- 166o. L'volution de l'Humanite. Paris 1960 XXXVII+
864 sa.
CAHEN, LEON - BRAURE, MAURICE :

Geçenlerde vefat eden Leon Cahen'in hât~ras~na sayg~~yaz~s~~ ile ba~l~yan bu
büyük eser, ba~l~~~nda dendi~i gibi, ~ngiltere'nin 1485 ile 166o aras~nda, yani Rönesans ile 17 inci yüzy~lda geçirmi~~oldu~u siyasal evrimi incelemektedir. Ba~~nda
Paul Chalus'ün uzun bir önsözü bulunan bu önemli kitab~n muhtevas~~ ~udur :
galebesi ve milli karakterin belirlenmesi
'
Tudor hanedan~= eseri: Hükümdarl~~~n
(VII. Hanri ve k~rall~~~n düzene konmas~, Wolsey'in dü~mesine kadar VIII. Hanri,
bo~aruna ve Roma ile münasebetlerin kesilmesi, VIII. Hanri saltanat~n~ n sonlar~nda
siyasal ve dinsel problemler, Protestan hamlesi ve katolik tepkisi, VI. Eduard ile
Marie Tudor'un saltanatlar~, Elizabet ve Anglikan uzla~mas~, burjuva s~n~f~n~n
ilerilemesi ve kapitalizm'in do~u~ u, "Püriten" hareketi ve bunun siyasal önemi,
Elizabet'in toplumsal ve ekonomik siyasas~. ~darede icraat. Saltanat~n sonu). ilk
Stuare lar : Hilkümdarl~~~n s~k~nt~l~~durumu ve muhalefetin ~uur kazanmas~~(Stuart'lara kar~~~muhalefet kuvvetleri, I. James, karakteri ve fikirleri, ~ahsi idare denemesi, d~~~güçlükler ve muhalefetin kuvvetlenmesi, I. ~an l ve Parlamento ile çeki~meler, I. ~arl'~n ~ahsi idaresi, Uzun parlamento (Long parliament)nun ça~~r~lmas~ndan, iç sava~~n ba~lang~c~na). iç Sava~~(~ç sava~~n ba~~nda kar~~~kar~~ya bulunan
kuvvetler, ~ç sava~ta ordu ile parlamento, siyasa ve din, ordu ve parlamento. Sava~~n
yeniden canlanmas~~ve k~ral~n idam', Cumhuriyetin kurulmas~, menfaat çeki~meleri
ve anayasa problemleri, Cumhuriyetin ba~ar~s~zl~~~ ).—Eserin sonuna zengin bir bibliyografya ile bir Indeks konmu~tur. Kitapta ayr~ca 3 tane ~ecere tablosu ile 3 harita
bulunmaktad~r.
ELÖVE, MUSTAFA

E., (Avukat) : Anayasa Hareketlerimiz &most. Istanbul

1960. 43 sa.
Anayasa hareketlerimizin bir özetini veren bu bro~ ürde ~u konular~n incelendi~ini görüyoruz: Mevzuun önemi, Anayasa hukukumuz tarihi bak~m~ ndan Anayasa
hareketleri (Tanzimat öncesi, Tanzimat) Birinci Anayasa. Ikinci Me~rutiyet, Cumhuriyet, Ikinci Cumhuriyete do~ru.—Bro~ur, ikinci Anayasan~n kabulünden önce
yaz~ld~~~ndan, ~imdi yürürlükte olan Anayasa, tabii, ele al~nmam~~t~r.
Anayasa hareketlerimizin tam ve derinli~ine giden bir incelemesi olmamakla
beraber, bu bro~ür, uzman olm~ yan kültürlü kimselere konusu hakk~nda oldukça
denli toplu bilgiler verdi~inden, kendine göre müspet bir de~er ta~~maktad~r.
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FEBVRE, LUCIEN - MARTIN, HENRI - JEAN (avec le COIICOUTS de:
Anne BASANOFF, Henri BERNARD - MAITRE, Moch CATANE, MarieRoberte GUIGNARD, Marcel THomws). : L'Apparition du Livre L'Evolution de l'Humanit. Albin Michel Paris XIX + 557 sa.
"Kitab~n tarihi' olan ve 2 esas yazar~ndan ba~ka yukar~da adlar~~yaz~l~~ 5 ara~t~r~c~= da çal~~malar~yla meydana gelen bu önemli eserin bölümleri ~unlard~r:
Onsöz ve Giri~ten sonra, Ilk soru : Avrupa'da kâadm ilk görünmesi. Teknik merhaleler ve bunlar~n çözümlenmesi. Kitab~n sunulmas~. Tecim metal olarak kitap.
Kitab~n küçük dünyas~. Kitab~n co~rafyas~. Kitap tecimi. "Maya" olarak kitap.
Eserin sonunda zengin bir bibliyografya ile genel indeks yer almaktad~r. Eserde ayr~ca, katlamal~~ 2 harita ile metin-d~~~~ 24 levha resim vard~r.

F~GuLLA, H. H., : Catalogue of the Babylonian Tablets in the British Museum, Volume ~~London ~ 96~ . XI. + 294 sa.
Bu kitap, Babil ad~~ alt~nda tarulan ve British Museum'da bulunan bütün tabletleri içine alacak olan bir Katalo~un ~~inci bölümüdür. Tabletler aras~nda Asur
ad~~ alt~nda tamlanlar yoktur, ve bunlar, ba~ka bir katalogun konusunu te~kil
etmektedirler. Eserin bölümleri ~unlard~r: Katalo~un kulland~~~~sistem hakk~nda
not. K~saltmalar. As~l Katalog (Katalog, 12230 No.'1u levhadan 15229 No:1u
levhaya kadard~r). Konu indeksi. Tarihli tabletlerin kronolojik s~rada listesi. Üzerlerinde mühür izi bulunan Tabletler.

H. W. : Wörterbuch der M.ythologie. L Abteilung: die Alten
Kurlurvölker. ~~ Lieferung, 2. Lieferung, 3. Lieferung. Ernst Klett
Verlag Stuttgart. Hepsi birden : 404 sa.
HAUSSIG,

Bir Mitologya sözlü~ü olan bu eseri ç~karan, H. W. Haussig'dir. Elimizde
bulunan 3 cilt, eski kültür kavimlerini ele almaktad~r. Konuya, daha do~rusu,
memleketlere göre ayr~lm~~~olan bu eser'in herbir bölümü ayr~~ayr~~alfabe s~ras~~nda
düzenlenmi~tir. Bu üç cildin konular~~ve yazarlar~~ ~unlard~r: Mezopotamya, Sümerlerle Akkad'Iar~n mitologyas~~: D. O. Edzard. Küçük Asya, Hititlerle Hurri'lerin mitologyas~ : E. v. Schuler. Suriye, Ugarit ve Fenike mitologyas~ : M. H.
Pope ve W. Röllig. M~s~r, Eski M~s~rl~lar~n mitologyas~~: W. Helck. ~slam öncesi
Kuzey ve Merkez Arabistan : M. Höfner. Eser, türlü sayfa-d~~~~resimler ve haritalarla bezenmi~tir
Bundan sonraki bölümler, bize geldikçe bildirilecektir.
KIRBY, FAY
Türkiye'de Köy Enstitüleri. Columbia Üniversitesinde
yap~lm~~~doktora tezi. Imece yay~nlar~~ 2. Ankara 1962. 387 sa.
Fay Kirby'nin Köy enstitüleri üstündeki bu kitab~, doktora tezinin, az de~i~tiril~rrii~, Türkçeye çevirisidir. Eserin bölümleri ~unlard~r : Köy Enstiliderine do~ru
geli~me (Türkiye'de E~itim dâvas~n~n ba~lang~çlar~, Cumhuriyetin ilk on y~l~, Devrim
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ve Köy problemi). Köy Enstitülerinin temeli olan fikir ve deneyler (Ismail Hakk~~Tonguç,
E~itim projesi ve Deneyleri, K~z~lçullu ve Çifteler Deneyleri). Kurulu~~ve Hareket
olarak Enstitüler (Köy Enstitülerinin kurulu~u, Toplumsal bir hareket olarak Enstitüler, Enstitü hareketinin ulusal siyasetin bir kesimi olarak müessesele~mesi). Köy
Enstitülerinin y~k~lmas~~ (Politikada ve E~itimde anti-Kemalist hareketler, Enstitülerin
y~k~l~~~saf halar~, Ba~lang~ç noktas~na dönü~).
Yazar, eserinin çevirisinin yaln~z e~itimcilere de~il, e~itim davas~~ ile ilgilenen,
ama teknisyeni olm~yan her ayd~na hitap etti~ini, onun için de teknik olm~ yan bir
dilde yaz~ld~~~n~~bildirmektedir. Onun için, bir doktora tezinde görme~e al~~~k oldu~umuz tasvir, tahlil ve mukayese edici uzun pasajlar, çeviride k~salt~lm~~, sadele~tirilmi~tir. Gene yazar~n dedi~ine göre, eser pedagojik amaçlardan çok, tarihsel ve
sosyolojik görü~~aç~lar~ndan ele al~nm~~t~r. Bir de, burada bahse konu olan Köy
Enstitüleri, bunlar~n ~imdiki ~ekli de~il, as~ldaki ilk ~eklidir.
LEROI - GOURHAN, ANDRE : Evolution et Techniques : Homme et la

Mati&e. Albin Michel Paris. 367 sa.
Etnoloji'nin teknik ile olan ilgisi daima gözönünde bulundurularak kaleme
al~nm~~~olan bu önemli eserde ~ u bölümleri görüyoruz : Insan toplumlar~n~n teknik
yap~s~. Madde üzerine etkenli~in ilkel araçlar~~ : Vuru~lar, ate~, su, hava, kuvvet.
Nakiller : Insan s~rt~nda ta~~ma. Hayvanla ta~~ma (at, öküz, manda vb.., deve,
ren geyi~i, fil, köpek), K~zak ve tekerlekli vas~ta. Çekme ve direksiyon. Su nakliyat~.
Ula~ma yollar~. Istihsal teknikleri : Sulh cisimler; stabil, fibrli, yar~~plastik sulh
cisimler. Plastik sulb cisimler, esenek cisimler, ak~c~~cisimler. Teknik evrimin ilk
unsurlar~ : Kar~~la~t~rmal~~teknoloji. Kitaba, yazar~ n kaleminden ç~km~~~577 tane
resim konmu~tur.
LEROI - GOURHAN, ANDRE : Evolution et T echni ques : Milieu et T echniques , Albin Michel Paris. 512 sa.
Insan çevreleri ile teknikler aras~ndaki ba~~nt~lar~~çok derin ve ince analizlerle
inceliyen bu önemli kitab~n bölümleri ~unlard~r : Kazan~lan teknikler: Silahlar, av
ve bal~k av~ , hayvan yeti~tirme, tar~m, madenler. --istihlâk teknikleri: Besi (Besi'nin
haz~rlanmas~ , muhafazas~ , besi maddeleri, besiyi almak için araçlar, uyar~c~lar~n
al~nmas~ ). Giyim (ba~, omuzlar, gö~üs, kalçalar, kollar ve eller, bacak ve ayak).
Oturma (ikamet). Oturma yeri tipleri. Men~e ve yay~ lma problemleri: Genel problemler. Uygarlarla vah~ iler. Teknik ekonomi. Teknik e~ilimi (temayülü). Teknik çevresi.
Uygun çevre. Icat, Yarat~c~~etkenlik. Evrim ve Teknikler: Gruplar ve Kitleler. Zaman
ve Iç çevre. Zaman ve teknik çevre. Teknikte ilerileme. Resimlerin listesi. indeks.
~tur.
Esere do~rudan do~ruya yazar~ n kaleminden ç~km~~~olan 622 tane resim konmu
lixçüN, A. GÜNDÜZ : Türkiye' nin taraf oldu~u Milletleraras~~andla~malar
Ankara 1962. XI -I- 2 I 7 sa.
rehberi (1920-1961)
Bu rehberin muhtevas~~ ~udur : Sunu~, C~ nsöz'den sonra I. Türk Devletinin
IV.
Kurulu~u, II. Bar~~~ve dostluk, III. ittifak, Garanti, I~birli~i ve sald~rmazl~k,
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Tarafs~zl~ k, V. Milletleraras~~ te~ekküller, VI. ~nsan haklar~ , VII. Suçlar~ n tenkili,
VIII. Suçlular~ n geri verilmesi, IX. Ahali mübadelesi ve göç, X. Vatanda~l~k, XI.
Yabanc~ lar, XII. Konsolosluk, XIII. Adli konularda kar~~l~kl~~ münasebetler, XIV.
~ahs~ n durumu (ahvali ~ahsiye), XV. E~itim, bilim ve kültür, XVI. Fikri ve =al
haklar, XVII. Çal~~ ma, XVIII. Atom enerjisi, XIX. Sa~l~ k, XX. Ölülerin nakli ve
mezarl~klar~ n muhafazas~ , XXI. Veteriner i~ leri ve hayvansal ürünler, XXII. Afyon,
XXIII. ~arap, XXIV. Çekirgeye kar~~~mücadele, XXV. Ticaret, ödeme, kliring ve
Takas, XXVI. Yard~m, kredi ve i~birli~i, XXVII. istimlak ve müsadere garantisi,
XXVIII. Vatanda~lar~n kar~~l~kl~~taleplerinin tesviyesi, ve Türkiye'de mulcim ~ah~slar~n ticari borçlar~ , XXIX. Gümrük, XXX. Ula~~ m, XXXI. Posta ve Telekomünikasyon, XXXII. Deniz hukuku, XXXIII. Türk bo~azlar', XXXIV. Hudutlar ve
Kom~uluk münasebetleri, XXXV. Askeri birliklerin durumu, XXXVI. Milletleraras~~ uyu~mazl~klar~n bar~~ç~~yollardan çözümü, XXXVII. Harbin önlenmesi ve
Silahs~zlanma, XXXVIII. Harb hukuku. ~ki tarafl~~ anla~malar~ n âkit taraflara
göre tasnifi.- Konu ve Kavram ~ndeksi.
~oKçüN, A. GÜNDÜZ : Yabanc~lar~ n Türkiye'de çakma hürriyeti (Doktora
tezi). Ankara 1962. - XV + I46Sa.
Bir hukuk doktora tezi olan bu eserin ba~l~ca bölümleri ~unlard~ r : Onsöz,
K~saltmalar, Birinci Bölüm; Genel esaslar: ~ ). Yabanc~~ve Yabanc~ lar hukuku, 2).
Yabanc~lar~n çal~~ma hürriyeti, 3). Yabanc~lar~n çal~~ma hürriyetinin Devletler
Husus"' Hukukundaki yeri. Ikinci Bölüm; Tabanc~lar~n Türkiye'de çal~~ ma hümYeti :
~ ). Osmanl~~imparatorlu~unda Yabanc~lar~n çal~~ ma hürriyeti, 2). Türkiye Cumhuriyetinde Yabanc~lar~n çal~~ma hürriyeti. Sonuç. Ekler, Eserin sonuna Genel eserler,
Monografiler, Tezler, Makaleler ve Metinlerden meydana gelen zengin bir bibliyografya konmu~ tur. Eklerde ise, konu ile ilgili sözle~meler ve anla~malar ile gene
konu ile ilgili bir kanunun uygulanma tarz~n~~gösteren 2/594 numaral~~talimatname
(kararname) sistemli bir ~ekilde toplanm~~t~ r.
ÖZER, DR. ÇET~ N : Türkiye'de Liliklik (Geli~im ve Koruyucu Ceza Hükümleri) Istanbul eniversitesi No 960, Hukuk Fakültesi No 200. Istanbul
1962. XXX. + 565 sa.
Eserin muhtevas~~ ~udur : Birinci K~s~ m : Lâikli~in Muhtevas~~ve geli~imi: Terim
ve Tarif, (Muhteva ve geli~im konusunda yazar~ n kanaati). Lâilkli~in tarihi geli~imi
ve bugünkü durumu (Laiklik fikrinin ortaya ç~k~~~~ve sebepleri, günümüzde devletin
münasebeti), Osmanl~~ ~mparatorlu~unda Laiklik, Türkiye Cumhuriyetinde Hukuk
alan~nda Laiklik (~ lk görünü~ler, Saltanat~ n kald~r~lmas~ , Hilafetin ilgas~, 1924
Te~kilat~~Esasiye Kanunu, 1961 Anayasas~), Türkiye'de Laikli~in fikir alan~ndaki
geli~imi (Türk Devrimlerinin fikri temeli, Demokrasiye kadar fikirler, Demokrasiden
sonra, Laiklik konusunda tart~~malar, Laikli~in gerçekle~mesi). Ikinci Bölüm: Din
Hürriyetini Koruyucu Ceza Hükümleri: Din suçlar~n~ n tarihçesi ve geli~ im devreleri,
Din suçlar~n~ n konusu (Din suçlar~~ile korunan menfaat ne olmal~d~r, ~leri sürülen
fikirlerden birinin kabulü halinde do~an pratik neticeler, Din suçlar~n~n fikri ve
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siyasi düzen içindeki geli~imi). Din suçlar~n~ n muhtevalan ve düzenlenmesi bak~m~ndan Ceza kanunlar~n~n sistemle~ tirilmesi. Türk Ceza Kanununun sistemi, özellikleri ve karakteri (Umumi olarak Türk Ceza Kanununun hükümleri, Hükümlerin
tenkidi ve tahdidi, Mehaz kanunla sistemimizin mukayesesi, Türk Ceza kanunu
sisteminin karakteristik vas~flar~). Mü~terek ön-~ art : filin devletçe tan~nm~~~ bir
dine kar~~~ i~lenmi~~olmas~. Mü~ terek manevi unsur. Türk Ceza Kanununa göre
ibadet hürriyeti aleyhine i~ lenen cürümler. Türk Ceza Kanununa göre "vicdan
hürriyeti" aleyhine i~lenen cürümler (Din ve mezhepleri tahkir suçu, Mâbedlerde
bulunan e~yaya zarar verme suçu, Din adamlar~n~~ tahkir suçu, Din adamlar~na
kar~~~ i~lenilen suçlara ait genel a~~ rlat~c~~ sebep). Üçüncü Bölüm: Devletin Lâik temel
düzenini koruyucu Ceza Hükümleri: Mefhum, Lâik devlet düzenini koruyan hükümlerin
mü~ terek karakteri, Devletin Lâik düzenini koruyan ceza hükümlerine kar~~~yap~lan
itirazlar, Devletin laik düzenini koruyucu hükümler hakk~nda var~lmas~~ mümkün
görülen sonuçlar. Genel olarak cemiyet ve toplant ~~hürriyeti ve tanzimi, Dini gayelerle kurulmu~~cemiyetler (Mukayeseli hukukta benzeri hükümler, Cemiyetler
Kanununa göre "Din, mezhep ve Tarikat" esaslar~na göre kurulmu~~cemiyet, Ceza
kanununa göre dini gayelerle kurulmu~~cemiyetler. Dini topluluklar, Dini toplant ~lar ve yürüyü~ ler). Genel olarak fikir hürriyeti ve tanzimi, Devletin Lâik düzenine
kar~~~propaganda. ~ahsi veya siyasi menfaat ve nüfuz elde etmek gayesiyle propaganda yapmak. Din adamlar~n~ n siyasi hareket ve fikirlerinin tahdidi (Mü~terek
hususiyetler, Din adamlar~n~ n kanunlar~~ ve siyasi icraat~~tahkir ve tezyifi, Din adamlar~n~n s~fatlar~ ndan istifade ederek i~ledikleri suçlar, Din adamlar~n~n i~ledikleri
suçlara müteallik umumi a~~rlat~c~~ sebep). Türkiye'de Laik e~itim (Türkiye'de
dini e~itim hürriyeti, Lâik e~itim, Lâik e~ itim sisteminin ihlalleri). Giyinim hürriyetinin tanzimi (K~ yafet devrimi, karakteri ve muhtevas~, Münhas~ran din adamlar~ na ait yasaklar ve ihlali, bütün vatanda~ lara ait yasaklar ve ihlali). Unvan
edinme ve buna ait faaliyetlerin icras~~hürriyetinin tanzimi. Evlenme hürriyetinin
tanzimi (Çok evlili~in önlenmesi, Dini evlenmenin önlenmesi). Netice. Eserin sonuna
zengin bir bibliyografya konmu~tur.
SCHNEIDER, RENE - COHEN, GUSTAVE : La Formation du G6nie Moderne
dans l' Art de l' Occident. L'Evolution de l'Hunnani, Albin Michel
Paris XIII. 4- 491 sa.
Plastik sanatlarla edebi sanatlarda Bat~ da modern dehan~n te~ekkülünü inceliyen bu eserde ~unlar~~okuyoruz : 14. ve 15. yüzy~llar~ n problemleri üstüne bir genel
giri~. Toplumun ifadesi olarak edebiyat ( 14. - 15. yüzy~llar). 14. yüzy~lda: ~iirde
ö~retici ve burjuva zihniyetin geli~ mesi. Toplumun aynas~~realist roman. Burjuva
hicvi. Ahlak ö~retici edebiyat, Dinsel tiyatro ile laik tiyatro. 15 yüzy~lda : Link ~iir :
ruhlar~ n tablosu. Roman ile hikaye: orf ve adetlerin tablosu. Dinsel tiyatro: Inanc~ n tablosu. Lâik tiyatro : Burjuva toplumunun tablosu.
Plastik sanatlar: italya'nu~~ pay~. Trecento, Quatrocento. Mimarl~ kta yenilikler.
"Illusion" (hayal) sanatlar~~ : Ilham. Heykelcili~in fetihleri. Quatrocento'nin Florans resmi. Ba~ka "okul"lar~n ba~ar~lar~. Felemen~in pay~ : Çevrenin uygunlu~u.
Mimarl~k ve heykelcilik. Resim sanat~n~ n egemenli~i. Fransa'n~n pay~ : Ortaça~~n
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sonu. Gotik sanat~ n son safhalar~. Mimarl~~~n ba~ar~lar~. Resimde realizme (gerçekçilik). 15. yüzy~l~ n sonu. Ispanya ile Portekiz, Almanya, Isviçre, Ingiltere.
Genel sonuç: Yeni bir dünyan~n do~u~u.- Bibliyografya. Ek-Notlar. Indeks.
Eserde metin-d~~~~ 20 resim levhas~~vard~r.

A seventeenth - Century View of European Libraries (LOMEIER's De
Bibliothecis, Chapter X). Translated, with an Introduction and Notes,
by John Warwick Montgomery. University of California Publications
in Librarianship, Vol. 3. Berkeley and Los Angeles 1962. 181 sa.
Kütüphanecilik tarihi bak~m~ndan çok önemli olan bu eser, asl~nda 17. yüzy~lda Lomeier taraf~ ndan Lâtince yaz~lm~~, ve J. W. Montgomery taraf~nda Ingilizceye çevrilmi~ tir. Montgomery, ayn~~zamanda, esere bir giri~~ile türlü notlar eklemi~tir. Burada Ingilizceye çevirisi yap~lan kitap, Hollanda as~ll~~ olan Lomeier'in
Kütüphaneler hakk~ ndaki eserinin onuncu bölümü olup, ba~l~~~ : "Avrupa'n~n en
ünlü Kütüphaneleri"dir. Elimizdeki çevirinin bölümleri ~unlard~ r : Montgomery'nin giri~i, Avrupa'n~n en ünlü Kütüphaneleri : ~ talya, Siçilya, Almanya, Avusturya
ve Isviçre, Felemenk (Hollanda), Fransa, ~ ngiltere, Holstein, Danimarka, Isveç,
Lehistan, Prusya, Ispanya. — Notlar (Montgomery'nin). Seçilmi~~eserlerden meydana gelen bibliyografya, bibliyografyaya ek ve Indeks.

Karaims in Poland (History, Language,
~~4 sa.
Lahi,
Paris 196
Var~ova,
Folklore, Science),

ZAJACZKOWSKI, ANANIASZ :

Aslen Karaim Türklerinden olan Profesör Zajaczkowski'nin bu eseri, Lehistandaki Karaimleri, tarih, dil, folklor, bilim aç~lar~ ndan incelemektedir. Ingilizce yaz~lm~~~olan eserin bölümleri ~unlard~ r : Karaimlerin men~ei ve tarihleri (Etnogenesis).
Karaimlerde Inanç. Karaimlerde Dil. Karaimlerin antropolojisi ve etnografyas~.
Karaim yerle~meleri ve demografya. Karaim bilgin ve yazarlar~. Ekler: Arabca,
Türkçe, Lehçe türlü metinler. Eserde, ayr~ca Karai~nlerle ilgili metinlerin,
k~yafetlerin vb... resimleri vard~r. Sona, k~saltma listesi ile geni~~bir Bibliyografya
konmu~tur.

