KITAPLARDAN HABER
AHLBERG, GUDRUN : Fighting on Land and Sea in Greek Geometric
Art, Stokholm 1971, 118 s. B 6369.

Bu kitabun amac~, yazar~n~n önsözde belirtti~i gibi, Yunan Geometrik sanat~n'
yans~tan vazo ve küpler üstündeki kara ve deniz sava~larma ili~kin sahneleri ikonografik aç~dan incelemek ve bunlara ili~kin baz~~ikonoloji sorunlar~~üstünde durmakt~r. Yazar, ço~unlu~u Atina, Agora, Luvr müzelerinde bulunan vazo ve küp parçalar~~üstündeki kara ve deniz sava~lar~n' yans~tan sahneleri, ikonografik bak~mdan
ayr~~ayr~~betimleyip (tasvir edip) çözümledikten sonra, kullan~lan malzeme, doku,
resimlerin yap~ld~~~~atölyeler, ressamlar, silah, z~rh, sava~~takti~i vb.'ye ili~kin sonuçlar ç~kar~yor. Daha sonra, 8. yüzy~l Yunan toplumunun tarihsel, siyasal, toplamsal ve ekonomik ko~ullar~n~~ayd~nlatan yeterli kan~tlardan yoksun oldu~umuzu,
dolay~s~yla bu konudaki görü~lerin çok de~i~ik oldu~unu belirterek, Yunan Geometrik sanat~nda yans~t~lan sava~~sahnelerinin, ça~~n tarihsel ko~ullar~na uyup
uymad~klar~; gerçek ya~am~n olgular~n~~m~, yoksa mitik/epik alan~n ki~i ve olaylar~n~~
m~~yans~tt~klar~~sorununa e~iliyor. Yazar~n kamsmca, ne bu sava~~sahneleri, ne de
arkelojik bulgular, ba~l~~ba~~na Atina toplumunun sava~ç~~niteli~ine ~~~k tutmaya
yeterlidir.
Kitab~n önemli bir bölümü, 8. yüzy~lda Yunan kültürünün çe~itli alanlar~n~~
kapsayan Yak~n Do~u, özellikle Asur etkisinin ~~~~~~ altmda, Yunan Geometrik
sanatmdaki sava~~sahneleriyle, Yak~n Do~u sanat~ndaki sava~~sahnelerinin kar~~la~t~r~lmas~na ayr~lm~~t~r. Yazar, Asur ve Yunan sava~~sahnelerinde gözlenllenen
çe~itli benzerlik ve ko~utluklar~~(paralellikleri) belirtiyor. Bu arada, Orta ve Geç
Geometrik dönemlerde sava~~kavram~= farkl~ l~k göstermesini, Asur sanat~n~n,
Yunan sanat~~üstündeki etkisinin, Geç Geometrik dönem sonuna de~in egemen
olmar~~yla aç~kl~yor.
Kitap ~u bölümleri kapsamaktad~r: I. Giri~. II. /konografik Çözümleme. III.
/konografik Sonuçlar. IV. Ikonolojik görü~ler ve Sonuçlar. V. Geometrik Sava~~
Sahneleri ve Yak~n Do~u. VI. Özet. Bibliyografya.
JELTYAKOV, A. D.: Pecat v Obfestvenno - polotioskoy i Kulturnoy jizni
Türtsii (1729-1908), Nauka Bas~mevi, Moskova 1972,
318 S. A III 7118.

Sovyet Bilimler Akademisi'nce yay~mlanan bu kitab~n redaktörü, Türkiye'ye
ili~kin bir kaç kitab~~ile bilinen Yü. A. Petrosyan'd~r. Kitap, bas~n~n Türkiye'nin
sosyo-politik ve kültürel ya~ant~s~nda oynad~~~~rolü aychnlatma~a çal~~maktad~r.
Kitap ~u bölümleri kapsamaktad~r: Onsöz. I. Bölüm: Türkiye'de Kitap Bas~m~n~n Ba~lang~c~. II. Bölüm: XVIII. Yüzy~l sonunda ve XIX. Yüzy~l Ortas~nda Reform
Döneminde Türk Bas~n~. III. Bölüm: XIX. Yüzy~l Ba~lar~nda Özel Türk Bas~m=
Dokusu. IV. Bölüm: Yeni Osmanl~lar~n Özgür Basm~. V. Bölüm: Me~rutiyet için
Mücadele ve Meclis'in Çal~~mas~nda (187o-1878) Türk Basm~n~n Rolü. VI. Bölüm:
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/stibdat Devrinde (1878-1938) Türk Bas~n~n~ n Durumu. VIL Bölüm: Jön Türklerin Kurduklar~~ Özgür Bas~n~n Feodalizm Kal~nt~lanyla istibdada Kar~~~Yöneltti~i Mücadele (1895-1908). Özet ve Bibliyografya. Yararlan~lan Kaynaklar~n
Listesi (Ço~unlu~u Türkiye'de bas~lan Türkçe kaynaklardan olu~maktad~r).
BITTEL, KURT: Hattusha, The Capital of the Hittites, Oxford University Press, New York 1970, 173 s. A III 4324.

Bu kitap, Hitit arkeolojisi alan~nda ün yapm~~~arkeologlardan biri olan Kurt
Bittel'in, 1967 y~l~nda Bryn Mawr Kolejinde verdi~i alt~~ konferanstan olu~ maktad~ r.
Konferansla= tümü de, Hitit Imparatorlu~u'nun ba~kenti ve bir kaç yüzy~ l
boyunca eski Yak~n Do~u'nun en önemli siyasal merkezlerinden biri olan Hatu~a~~
kentiyle ilgilidir. Kurt Bittel, Hitit ar~ivlerinden, di~er yaz~l~~ belgelerden ve günumüze ula~an say~s~z sanat eserlerinden yararlanarak, kentin mimarisini, tarihini,
topografyas~n~~ ve an~tlar~n' incelemekte, M.O. iki bin y~l~ nda, Hitit kültürünün
Yak~n Do~u'da ticaret ve din üstündeki etkileri, özellikle Hitit Imparatorlu~u'nun
M~s~r'la siyasal ve kültürel ili~kileri üstünde durmaktad~ r. Konuya aç~kl~ k getirmek
için kitaba yer yer planlar serpi~tirilmi~, ayr~ca 30 levha eklenmi~tir.
Kitapta yer alan konferansla= konular~~ ~unlard~ r: I. Görünüm, Ara~t~ rma,
Ar~ivler, Tarihsel Gelenek. II. Hatu~a~. Kent: Tarihsel Geli~im ve An~tlar. III.
Hatu~a~. M.O. 14 ve 13. yüzy~ llarda Kraliyet Kalesi. IV. Yaz~l~kaya. V. Bo~azköy
Kaz~~ ve Ar~ivlerinin I~~~~~Alt~nda Hitit imparatorlu~u ile M~s~r Aras~ndaki ~li~kiler. VI. Frigler ve Persler Zaman~nda Hatu~a~~- Bo~azköy.
Kitaba, konferansla= konular~yla ilgili belli ba~l~~ yay~nlar~n bibliyografyalarlyla bir indeks eklenmi~tir.

(editör): Monographs and Papers in
Maya Archaeology, The Peabody Museum, Cambridge, Massachusetts,
1970, 50 s. B 6367.
BULLARD, WILLARD R., JR.

K~rk y~l süren çal~~malar~yla, Tarih - öncesi uygarl~klar~n en önemlilerinden
biri olan Maya uygarl~~~n~n tan~nmas~na büyük ölçüde katk~da bulunmu~~olan
Smith karde~lere adanm~~~bir çe~it arma~an kitab~~olarak niteleyebilece~imiz bu
eser, Smith'Ierle birlikte çal~~m~~~olan meslekda~lar~n~n Maya arkeolojisine ili~kin
bildiri ve monografilerini kapsamaktad~r.
Kitapta yer alan bilidiri ve monografiler ~unlard~r: I. Bölüm: Baz~~Chenes
Y~k~nt~lar~~Üstüne Notlar (H. E. D. Pollock). II. Bölüm: Guatemala Yaylalar~nda
Bulunan Protohistorik Çanak - çömlek (Robert Wauchope). IIL Bölüm: Topoxte Peten (Guatemala)'de Klasik - sonras~~ bir Maya Yerle~mesi (William R. Bullard,
Jr.). IV. Bölüm: Seibal (Guatemala)'e Ili~kin ~lk Seramik ve Yerle~melere Ait Bildiriler: I. R6.1 Xe Kompleksi, Seibal, Peten (Guatemala) Seramik Tiplerinin
Tarumlanmas~~(Gordon R. Willey). 2. Bayal Boca Kompleksi, Seibal, Peten
(Guatemala) ince Cidarl~~Seramiklerinin Tammlanmas~~(Jeremy A. Sabloff). 3.
Seibal Çevresi: Ara Raporu (Gair Tourtellot). V. Bölüm: Maya Arkeolojisine ili~kin Çe~itli Bildiriler: I. Peten'deki (Guatemala) La Florida Y~k~nt~lar~~ (Ian
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Graham). 2. Chichen Itza'daki ~ki Yaz~ t Üstüne (Tatiana Proskouriakoff). 3. Bacablar: Portre ve Kabartmalar~~( J. E. S. Thompson). 4. Güney Maya Ovalar~nda
Klasik Ça~da Meslek Uzmanla~mas~~(R. E. W. Adams).
EREMEEV, D. E.: Etnogenez Turok, Sovyet Bilimler Akademisi,
Nauka Bas~mevi, Moskova 1971, 272 s. A III 71
"Türklerin Kökeni" ad~n~~ta~~yan bu kitap önemli bir sorunu ele almaktad~r.
Yazar, tarihsel, etnografik, dilbilim ve antropolojik temellere dayanarak sorunu
çözmeye u~ra~~rken, yan tutan yakla~~m~ndan ötürü ç~kmazlara girmekte, bilimsel
ara~t~rma yöntemlerinden uzakla~maktad~r. Eremeev, kitab~n sonuna do~ru ulusal
duygu ve inançlar~n~~aç~~a vurarak tarihçilerimize ate~~püskürmektedir.
Kitab~n içindeki bölümler ~unlard~r: ~~. Türk Boylarm~n Anadolu'ya Yerle~mesinden Önce Anadolu'da Ya~ayan Halklar ve Ulusal Nitelikleri. 2. XI - XIII.
yüzy~llarda Türk Boylarm~n Anadolu'ya Yerle~meleri ve Etnik Özellikleri. 3. Türk
Ulusun= Dokusu. 4. Türklerin Ulus Olarak Olu~umu. 5. Bugünkü Türklerin
Etnik Nitelikleri. 6. Bibliyografya.
LATHAM, J. D. - PATERSON, W. F.: Saracen Archery, The Holland
Press, London 1970, XXXIX-1- 2 I 9 s. B 6505.
Bu kitap, 1368 y~llar~nda, Taybuga el-E~refi el-Baklami~i el-Yunani'nin bir
Meml~~k sultan~~için yazd~~~~okçulukla ilgili didaktik ~iire sonradan ekledi~i aç~klay~c~~metinden olu~an iki bölümlük gunyetu't-tullâb fi ma'rifeti remyi'n-nu~~iib adl~,
bugüne dek incelenmemi~~ve yarmlanmam~~~olan eserin ~ngilizce çevirisini ve eserle ilgili aç~klamalar~~kapsamaktad~r.
Taybuga'n~n, bir kaç versiyonu günümüze dek ula~an bu eseri, okçuluk konusunda ~slam dünyasmda uzun y~llar önemli bir kaynak olmu~tur. Eserin ~ngilizce
çevirisi, British Museum'daki elyazmas~na dayanmakla birlikte, di~er on dört elyazmas~yla kar~~la~t~r~larak haz~rlanm~~t~r. Kitab~n her bölümünde teknik bilgiler
yorumlan~p aç~klanmakta, gerekti~inde metni ayd~nlat~c~~nitelikteki minyatürlere
ve ~emalara ba~vurulmaktad~r. Taybuga'n~n, okçulu~un hala ba~l~ca silah oldu~u bir
dönemde yaz~lm~~~olan eseri, özellikle askerlik tarihi bak~m~ndan büyük bir önem
ta~~r.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Onsöz. Arapça Sözcüklerin Yaz~l~~~~ve Telaffuzu
ile ilgili Not. Tarihler. Bibliyografya. Giri~. Giri~le ilgili notlar. Taybuga'n~n Eseri
(28 bölüm). Ek I: A~~rl~k ve Ölçüler. Ek 2: Yay: Terminoloji. Ek 3: Oklar: Terminoloji. 4. Parmak Hesab~. Ek 5: Taybuga'n~n Yay~. Ek 6: Kabak ve Kaycak. Teknik
Terimler. Arapça - ~ngilizce Sözlük. Not ve Referanslar. Konular Dizini. Yer ve
Ki~i Adlar~~Dizini. Teknik Terimler Dizini.

loories in Asysrian
Style, Aberdeen 1970, V-F6o s. 46 lev. = Ivories from Nimrud
(1949-1963), Fasc. 2. B 6479
MALLOWAN, MAX - DAVIES, LERI GLYNNE :
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Birinci fasikülü daha önce yay~mlanm~~~olan bu kitap, Irak'taki ~ngiliz Arkeoloji Okulu'nun düzenledi~i kaz~lar s~ras~ nda Nemrut'ta bulunmu~~olan fildi~i kal~nt~larla ilgilidir. Kitap, salt bir katalog niteli~inde olmay~p, söz konusu buluntular~n
yorumunu da kapsamaktad~r. M.O. g. yüzy~lda, II. A~urnasirpal ve III. ~almaneser zaman~nda geli~iminin doruk noktas~na ula~m~~~olan Asur sanat~n~~ yans~tan
200'Ü a~k~n buluntu betimlenip, tarihlenmekte; k~ l~ç, kalkan, araba, giysi, saç
biçimi, a~aç ve bitkileri vb. ögelerinin üslup özellikleri belirtilmaktedir.
Kitab~n içindekiler ~unlard~ r: Onsöz. Yorum. Kronolojik ve Tarihsel Dü~ünceler. Konular ve Uslüp Olçütleri (kriterleri). Katalogla ilgili Notlar. Katalog.
Bibliyografya ve K~saltmalar. Ek I. Ek II. Ek III. Levhalar.
SPITERIS, TONY :

Art de Chypre,

Editions Cercle d'Art,

Paris 1970, 207 s. B 6527.
Yak~n zamanlarda yürütülen sistemli çal~~ malarla gün ~~~~~na ç~kar~lm~~~olan
K~br~s sanat~n~~konu alan bu kitapta, Yeni Ta~~Ça~~ ndan (M.O. 5800), GrekoRomen Ça~~'na (M. S. 250 dolaylar~) de~in, alt~~bin y~ll~k tarihi boyunca, K~br~s sanat~n~n bir panoramas~~sunulmaktad~r. Arkeolojik buluntular~ n büyük bir özenle
bas~lm~~~büyük boy (61 renkli, 92 siyah - beyaz) resimleri, kitaba de~erli bir sanat
albümü niteli~i kazand~r~yor.
Kitab~n içindeki bölümler ~unlard~r: Onsöz. Sanat ve Din: K~br~s Sanat~n~n
Ozgünlü~ü. Ça~lar Boyunca K~br~s Sanat~ : Bir Uygarl~~~n Dokusu. K~br~s'ta Neolitik
Ça~~(M.O. 5800 - 3600). Kalkolitik Ça~~(M.O. 3000 - 2300). Bronz Ça~~~Uygarl~~~ :
Eski Bronz ya da Eski K~br~s Ça~~~(M.O. 2300 - 1800). Orta Bronz ya da Orta
K~br~s Ça~~~(M.O. ~ 800 - 600). Yeni Bronz ya da Yeni K~br~s Ça~~~(M.O. 1600 1050). Demir Ça~~~(M.O. so5o - 325): Geometrik Dönemde K~br~s (M.O. 1050 700). Arkaik Dönem (M.O. 700 - 500). Klasik Ça~'dan Roma Dönemine De~in
(M.O. 475 - 58). Yontuculuk. Kar~~la~t~rmal~~ Tablolar. Notlar, K~saltmalar.
Kaynakça Ozeti. Sözhikte Bulunmayan Adlar~n Aç~klanmas~ . Belli Ba~l~~Yerleri
ve Kitapta Ad~~geçen Kaz~~Yerlerini Gösterir Harita.
SPEROS VRYONIS, JR. : The Decline of Medieval Hellenism in Asia
Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fffleenth
Century, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London

1971, XVIII+532 s. A III 6187
Center for Medieval and Renaissance Studies (California) taraf~ndan yay~mlanan bir dizi içinde yer alan bu kitab~n konusu, yazar~n kendi söyleyi~iyle: "~~ .
ve 15. yüzy~llar aras~ nda Yunan Anadolu'nun kültürel de~i~imidir". Vryonis,
yüzy~lda "ço~unlukla göçebe olan" Türklerin Anadolu'ya girmeleriyle ba~layan ve
400 yüzy~ll~ k bir süreyi kapsayan bu kültürel de~i~im süreci içinde, Bizans~n özellikle Türk halk kültüründe "belirleyici" bir rol oynad~~~~görü~ündedir.
Bu görü~~ve konuya bu aç~dan yakla~~~, yazar~n, Center for Byzantine Studies
(Washington) taraf~ndan yay~mlanmakta olan Dumbarton Oaks Papers'in 23 - 24. say~s~nda (1969 - ~ 97o) yer alan "Byzantine Legacy and Ottoman Forms" (Bizans Kal~t~~
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ve Osmanl~~Toplumsal Kurumlar~) adl~~makalesinde aç~kça ortaya konmu~tur. Yazar~n yakla~~m~na bir örnek olarak, 14. ve 15. yüzy~llarda Türkler aras~nda insan kurban etme töresinin sürdü~ü yolundaki iddias~~gösterilebilir. Vryonis, ad~~geçen makalesinde, ~o. yüzy~lda Müslümanl~~~~kabul eden Türklerde, ~amanizm etkilerinin,
Bizans topraklar~na giri~lerinden yüzlerce y~l sonrasma de~in sürdü~ünü belirttikten
sonra, ~amanizmden kalan a' detlerden birinin de insan kurban etmek oldu~u yolunda
bir iddia ortaya atmaktad~r. Yazar, bu iddias~n~~kan~tlamak için yaln~zca iki kayna~a dayan~yor: Türk askerlerinin, öldürülen arkada~lar~n~n görnütleri üstünde
insan kurban ettiklerini yazan Bizansl~~tarihçi Kantakuzenos ve II. Murad'm Peloponez'de 600 esir sat~n alarak bunlar~~ölü babas~~için kurban etti~ini söyleyen, gene
Bizansl~~tarihçilerden Chalcocondyles. Vryonis, "Türk - Mo~ol halklar~~aras~nda
iyi bilinen, ölüler için insan kurban etme töresine" Herodot zaman~nda, hatta 19.
yüzy~lda bile rasland~~m~~öne sürüyor. Giderek, Türklerin yarnyam olduklar~~yolundaki söylentilerin buradan ç~km~~~olabilece~ini söylüyor. Oysa, Türkler aras~nda,
~slamiyetin kabulünden sonra ya~ayan ~amanizm kal~nt~lar~~aras~nda insan kurban
etme diye bir törenin varl~~~n~~kan~tlayan kesin tarihsel belgeler yoktur. Kald~~ki,
böyle bir törenin varl~~~~belgelerle kesinlikle kan~tlan~m~~olsa bile, bu, Vryonis'in
say~m kan~tlamak için yeterli de~ildir. Vryonis, ad~~geçen makalesinde kaynak
olarak ba~vurdu~u Bizans tarihçisi Kantakuzenos'un bir noktada yan~ldi~m~~aç~kça
belirtiyor: "Kantakuzenos, insan kurban etme uygulamas~n~n ~slam kökenli oldu~unu sanmakta yandm~~t~r" diyor. Buna ra~men, Türklerin 14. ve 15. yüzy~llarda insan kurban etme töresini sürdürdükleri yolunda yanl~~~genelleme yapmaktan
kaçmm~yor.
Kitab~n I. bölümünde, yazar, Türk ak~nlar~= e~i~inde Bizans toplumunun
yap~s~n~~inceliyor; yönetsel, askeri, dinsel kurumlar, kentler, k~rsal toplum, nüfus, yollar, etnografya ve din üstünde duruyor. Daha sonra, Bizans'~n Küçük Asya(Anadolu)'
da çökü~ünü çözümlüyor. Vryonis, Malazgirt meydan sava~~n~n ard~ndan Bizans'~n
siyasal ve askeri alanda çöküntüye u~ramasm~n, tek bir olay~n - Türklerin 1071
y~l~nda Malazgirt'de kazand~klar~~zaferin - sonucu olmad~~~n~, Malazgirt yenilgisir~in, "yar~m yüzy~l~~a~k~n bir süreyi kapsayan karma~~k olaylar~n doruk noktas~"
oldu~unu, üstelik Bizans çöküntüsünün 107 ~~'de tamamlanmad~~~n~, çünkü Türklerin Anadolu'yu fethetmelerinin 400 y~l~~kapsayan uzun bir süreç oldu~unu öne
sürerek, Türklerin Anadolu'yu fetihlerini, Orta Do~'u'nun Arap boyunduru~una
giri~inden çok daha ayr~c~, hatta "y~k~c~" olarak niteliyor.
Yazar, Bizanshlarm Malazgirt'te yenik dü~rnesini, büyük ölçüde, ordunun
bir bölü~üne kurnanda eden Andronicos Ducas'~n, imparator Romanos'a dü~man
olu~una ba~lar görünmektedir. Bizansl~~tarihçi Attaliates'e dayanarak, sava~~günü
~mparator'un sald~r~s~~kar~~s~nda Sultan'~n geriledi~ini; ~mparator'un ak~ama dek
Türkleri kovalad~ktan sonra, Türklerin, sav~mmas~z kalan Bizans ordugâhma bask~n vermelerini önlemek için geri dönme emri verdi~ini; ancak bunu gören Bizansl~~
askerlerin ~mparator'un yenilgeye u'g'rad~~~n~~sand~klar~m; Andronicos Ducas'~n
ise, kas~tl~~olarak ~mparator'un yenildi~i söylentisini ç~kard~~~n~~öne sürüyor.
Vryonis'e göre, Malazgirt bozgun~um haz~rlayan geli~meler aras~nda en önemlisi, ba~kentteki bürokratlarla ta~rada oturan büyük toprak sahibi soylu askerler
aras~ndaki siyasal üstünlük sava~~d~r. Her ne pahas~na olursa olsun siyasal üstünlük
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kazanmak amac~n~~güden ta~ra ordular~n~n generalleri, do~uda ve bat~da s~k s~k
ba~kald~r~yorlar, bürokratlar ise ba~kenti bunlara kar~~~savunmak için ülkenin
ba~ka bölgelerinden ordu getirtmek zorunda kal~yorlar, böylece çe~itli yönlerden gelen, yabanc~~ak~nlar~~kar~~s~nda imparatorlu~un s~n~rlar~n~~savunmas~z b~rak~yorlard~.
Bürokratlar asi generalleri dize getirebilmek için büyük ölçüde paral~~askerlere dayanmak zorunda kal~yorlar, kimi zaman bütün bir orduyu da~~t~yorlard~. Bunun
ülke ekonomisinde y~k~c~~etkileri oluyordu.
Yazar, Malazgirt öncesinde Bizans'~n çökü~ünü haz~rlayan bir ba~ka geli~menin
de büyük toprak sahiplerinin durumuyla ilgili oldu~unu belirtiyor. ~~ o. ve ii. yüzy~llarda alabildi~ine yoksul dü~en özgür köylülerle özgür askerlerin, a~~r vergiler,
çetin iklim ~artlar~~ve açl~k nedeniyle, ya da bask~~zoruyla topraklar~n~~ b~rak~p gitmeleri ya da toprak sahiplerine satmalar~, bir ba~ka deyi~le, Bizans'~n "feodalle~me"
sürecine giri~i, bir yandan, ta~radaki büyük toprak sahiplerini daha da güçlendirerek Bizans'daki merkezi otoriteyi parçalamalar~na yol açm~~, bir yandan da vergi
ödeyen ve askerlik yapan özgür köylülerin topraklar~ndan yoksun kalmalar~, hem
ekonomiyi, hem de orduyu sarsm~~t~r.
Vryonis, Bizans'~n çökü~ünde, ~rk ve din ayr~l~klar~n~n, bu ayr~l~klar~n yaratt~~~~sorunlar~n ii. yüzy~lda doruk noktas~na ula~mas~n~n da pay~~oldu~unu belirterek, bu iç etkenlerin yan~s~ra, d~~ar~da, Bat~'da, Normanlar~n, ~talya ve Sicilya'da
bir k~rall~k kurarak Istanbul'a göz diktiklerini, Venediklilerin, Bizans'taki ticari
ç~karlar~ndan ötürü imparatorluk için önemli bir sorun yaratt~klar~n~ ; Ural - Altay
bölgesinden kopup göçmen dalgalar~~halinde gelen Peçenek, Uz ve Kumanlar~n,
imparatorlu~un ba~~ndanberi Yeni Roma uygarl~~m~~tehdit ettiklerini; Selçuklular~n, Horasan yoluyla ~slam dünyas~na girerek Ba~dad'~~ve Hil'afet'in topraklar~n~n büyük bir bölü~'ünü egemenlikleri alt~na ald~klarm~~ve bu süreç s~ras~nda,
Türkmen kabilelerinin, do~u s~n~rlar~ndan Anadolu'ya ak~nlar yapt~klar~n~~anlatmaktad~r.
Kitab~n II. bölümünde, ~~o7~~'den XV. yüzy~l sonuna de~in Anadolu'da yer
alan siyasal geli~meler anlat~ld~ktan sonra, III. bölümde, ii. ve 12. yüzy~llarda
Türk fetihlerinin niteli~i ve etkileri, 13. yüzy~l ortalar~na de~in Anadolulu Hristiyanlar~ n ne ölçüde Müslüman toplumuyla bütünle~tikleri ve 13. yüzy~l sonlar~ndan
15. yüzy~l sonlar~na de~in, Anadolu'da sa~lanm~~~olan Konya - Iznik dengesinin
bozulmas~~ve bunun etkileri üstünde durulmaktad~r. Yazar, Malazgirt sava~~ndan
II. Mehmet'i ölümüne de~in 400 y~l süren Türk fethi ve yerle~meleri sonucunda
Anadolu'nun büyük bir bölü~ünde birlik sa~land~~~n~ ; ii. yüzy~l sonlar~ndan 12.
yüzy~l ortalarma de~in Türk fetihlerinin "y~k~c~" nitelikte oldu~unu; 12. yüzy~l
sonlar~nda sa~lanan birlik ve durulman~n ekonomik ve kültürel geli~me için uygun bir ortam haz~rlad~~~n~; 13. yüzy~l ortalar~nda ekonomik ve kültürel geli~menin doru~una ula~t~~~n~; 13. yüzy~l sonlarmda Anadolu'da yeniden bir karga~a döneminin ba~lad~~~n~, beyliklerin ortaya ç~k~~~yla ko~ullar~n bir ölçüde düzeldi~ini, bununla birlikte 14. yüzy~lda Osmanl~lar~n küçük prenslikleri ortadan
kald~rmalar~na de~in, Anadolu'nun, kabilelerin ve yerle~ik Türk hükümetlerinin
sava~~alan~~olarak kald~~~n~~belirtmektedir.
Daha sonra, Türklerin yak~p y~kt~klar~~kentlerden (bu köy ve kentlerin iki listesi de verilerek) söz edilmekte; Türk ak~nlar~n~n, yerli Hristiyan halk~n, de~i~ik
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oranlarda, ba~ka bölgelere göç etmelerine yol açt~~~~öne sürülmektedir. Yazar,
bu dönemde, yerli halk aras~nda ölüm oran~n~n yükseldi~ini, bu gerçe~in, "ça~da~~
Hristiyan tarihçilerinin bir abartmas~ndan öte anlam ta~~mad~~~~gerekçesiyle üstünde
durulmad~~~n~" belirterek ~öyle diyor: "Ku~kusuz, bütün benzer tarihsel olgular~~
abartma e~ilimi vard~ r. Ancak, Büyük Selçuklu sultanlar~n~n, kendi ülkelerini
yak~l~p y~k~lmaktan korumak amac~yla, Türkmen kabilelerini Anadolu içlerine
yönelttiklerini unutmamak gerekir. Fetih ve i~gallerin büyük bir bölü~ü, ya~mac~~
ve talanc~~ Türkmen ö~esince gerçekle~tirilmi~tir. Islam ülkeleri s~n~rlar~~içindeki
göçebe Türk toplumunun bu niteli~i, Müslüman kaynaklar~nca da tan~tlanmaktad~r. Tek tek baz~~Türk hükümdarlar~n~n (Örne~in Melik Dani~mend, K~l~ç Arslan
böyle idi) Hristiyanlara gösterdikleri anlay~~~~öven tarihçilerin bile, bunlar~n, genel kural~n istisnalar~~olduklar~n~~belirtmeleri ilgi çekicidir. Urfal~~Matheos,
yüzy~lm, Ermenistan'da büyük k~r~mlar ve kan dökme dönemi oldu~unu söyler."
IV. bölümde, 14. yüzy~ lda Anadolu'da kilisenin gerilemesi konusu ele al~ nmaktad~r. Yazar~n öne sürdü~üne göre, kilisenin gücünü yitirmesinde en önemli
etken, Bizans dinsel kurumunun temelini olu~turan ekonomik zenginli~e Türklerce
el konmas~d~r.
Kitabm V. bölümünde, Yunan Bizans toplumunun, dinsel de~i~im süreci,
Yunanca konu~an halk~n Türkçe konu~an Müslümanlara dönü~mesi incelenmektedir.
bölümde, Küçük Asya'n~n yitirilmesinin, Bizans dünyas~~üstündeki etkileri
üstünde durulmaktad~r.
bölümde, Türk kültüründeki Bizans kültürel ögeleri incelenmekte,
Türk toplumunun temelde Islam kültürüne dayanmakla birlikte, Türk halk kültürünün büyük ölçüde Bizans etkilerini yans~tt~~~~öne sürülmektedir. Yazara göre,
bu, ba~lang~çta Türklerin ele geçirdikleri bölgelerde ya~ayan halk~n, Anadolu'nun
Hristiyan sakinleri olmasm~ n sonucudur. Selçuk ve Osmanl~~ekonomik ya~am~n~n
büyük ölçüde Hristiyan köylü ve kentlilerce belirlendi~ini öne süren yazar ~öyle
diyor: "Bizans etkisi özellikle tar~msal ve k~rsal ya~amda a~~r basmakla birlikte,
kentlerde sinai ve ticari geleneklerin etkisi olmu~ tur. Bununla birlikte, bu kent
gelenekleri büyük ölçüde Islam kent ögeleriyle kat~~~kt~". Bunun yan~s~ra, yazar,
Bizans'~ n, Türk vergi ve yönetim sistemini etkiledi~ini, Hristiyan halklarm~, Türk
aile ya~am~, yayg~n dinsel inançlar ve uygulamalar gibi alanlarda da etkili olduklar~n~~öne sürmektedir.
Türk fetih ve kurumlar~n~n Bizans toplumu ve Bizans kültürü üstündeki etkileri konusunda ise yazar ~öyle diyor: "Türklerin siyasal, mali, feodal ve dinsel kukurumlar~n~ n gereksinmeleri, Anadolu'da (ve Balkanlarda) Bizans yüksek kültürünün (Hochkultur), gerek ekonomik, gerek siyasal ve toplumsal üslerini y~km~~, bu
kültürü hemen hemen salt halk kültürüne (Volkskultur) indirgemi~tir. ... Sonuç
olarak, Bizans toplumu, Anadolu'nun tarihinde hem etkin, hem de edilgin bir rol
oynam~~t~r. Hochkultur (din ve resmi dil) aç~s~ ndan (Türklerce) eritilmesi, Bizans
toplumunun edilgin rölüdür. Ama, Bizans toplumu, Türk Anadolu'nun yayg~n
kültüründe ve islam'~n kat~~bir biçimde kontrol etmedi~i alanlarda temel yap~c~~
ö~elerden biri olmu~tur. Bu bak~mdan, Bizans toplumu, Küçük Asya'n~n tarihsel
sürecinde etkin bir rol oynam~~t~r."
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Kitab~n son bölümünde, yazar, ç~kard~~~~sonuçlar~~ birbiriyle ba~~nt~l~~7 say
olarak özetliyor:
I. Anadolu Hellenizmi, ya da Ortaça~'da Anadolu'nun Yunan kültürel ö~esi,
Bizans döneminde hem nitelik, hem de nicelik bak~m~ndan önemliydi; bu nedenle,
Türklerin Küçük Asya'y~~fethetmeleri ve ~slamla~t~rmalar~, yaln~zca olumsuz
bir tarihsel olgu de~ildir; çünkü istilâc~lar, canl~~ bir topluma boyun e~dirmek, o
topulumu içlerinde eritmek zorundayd~lar.
Türkler, Anadolu yar~madas~na tam anlam~yla boyun e~direrek siyasal
bir birlik sa~lamay~~ancak 15. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda ba~arm~~lard~r.
Türk fetih ve yerle~ meleri, Bizans toplumu için büyük ölçüde "y~k~c~"
olmu~tur.
On Asya'da Türklerin fetihlerinden do~an siyasal ve tarihsel olgular, etkin
bir toplumsal ve dinsel kurum olarak Yunan Kilisesi'ni y~km~~t~r. Ortaça~da, dinin,
toplumun bütün yönlerine biçim verdi~i bir gerçektir. Bu nedenle, Küçük Asya'n~n Bizansl~~ niteli~inin ortadan kalkmas~nda, Kilise'nin gücünü yitirmesi
büyük bir "felaket" olmu~tur.
Hristiyan toplumunun kendi kültürünün yüre~i olan Bizans'dan kopar~lmas~, onu yeni ~slam toplumunca eritilmeye elveri~li bir duruma getirmi~tir.
Bunda (daha önce Hristiyan Kilisesi'ne ait olan ekonomik olanaklara ve gelirlere
dayanan) islam kurumlarmm büyük rolü olmu~tur.
Büyük askeri ba~ar~s~zl~klar~n etkisiyle, Anadolu Hristiyanlar~n~n baz~lar~,
Türklerin askeri fetihlerini, ~slam dinin Hristiyanl~~'a üstünlü~ünün kan~t~~olarak
görmü~ler, kimileri Bizanslilar~n yenilgilerini, do~ru yoldan ayr~lm~~~bir topluma
verilen tanr~sal bir ceza saym~~lar, bir çoklar~~da, Yunanl~larm tutsak edili~inin
ardmdan Yunan Hristiyan ~mparatorlu~u'nun bir gün yeniden dirilece~i inanc~yla
avunmu~lard~r.
Anadolu'daki Bizans kültürü, resmi kültür bak~m~ndan, ~slam yüksek kü,türünce (Hochkultur) silirur~ekle birlikte, Türk halk kültüründe (Tiefkultur) belirleyici bir rol oynam~~t~ r.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: L Türk Fetihlerinin E~i~inde Bizans Küçük Asya's~,
Yönetsel Kurumlar, Kentler ve Ticaret, Büyük Toprak Sahibi Aileler, Nüfus, Yollar, Kilise,
Etnog~ afya, Din. IL Bizans~n Küçük Asyada Siyasal ve Askeri Çökü~ü, Malazgiree rol Açan
Olaylar, Malazgirt (1071), Anadolu'da ~lk Türk Fetih ve I~gali (1071-81), Bizans Kar~~~
Sald~r~s~~ (~ o8~ -~~143), Bizans~n Gerilemesi (1143-12o4), Siyasal Durulma ve Kutupla~ma:
Iznik ve Konya, Bizansl~lar~n Istanbul'a Çekilmeleri ve Konya'n~n Gerilemesi: Beyliklerin Kurulmas~~ve Osmanl~lar~n Ortaya Ç~k~~~, Sonuçlar. IlL Dönii~ümün Ba~lang~c~, Onbir
ve Onikinci Yüzy~llarda Türk Fetihlerinin Niteli~i, Yeniden Kolonile~tirme ve in~a, Hristiyanlar~,: Müslüman Toplumuyla Bütünle~tirilmesi (1071-1276), Konya ve Iznik Dengesinin
Bozulmas~, Göçebeler, Sonuçlar. IV. Ondördüncü Yüzy~lda Kilisenin Gerilemesi. V.
Müslümanl~~a G?.çi~, Müslüman Kurumlar: Tasavvuff, Fütuvva, Sonuçlar. VI. Bizans
Küçük Asya's~n~n Kayb~~ve Bizans Dünyas~, Kayb~n Neden ve Sonuçlar~, Anadolu'nun
Kayb~n~n Bizans Üstündeki Yans~ malart ve Tepkileri, Dinsel Tart~~malar, Folklor, Yönetsel
Tedbirler, VIIL Türk Anadolu'da Bizans Kal~nt~s~ , Maddi Kal~nt~, Resmi Kurumlar,
Ekonomik Hayat, Halk Kültürü, Sonuçlar. Özet, indeks.
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