KISA NE~RIYAT HABERLERI

Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu: Türk Tarih Kurumu taraf~ndan yap~lan
Etiyoku~u Hafriyat~~Raporu (1937).- Ankara 1940. (Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ndan: V. seri.- No. 3)— Ankara Dil, Tarih - Co~rafya Fakültesi Antropoloji ve Etnoloji Enstitüsü Direktörü, Profesör Doktor ~evket Aziz Kansu, Türk
Tarih Kurumu ad~na Ankaraya 5 kilometre mesafede ve Çubuk barajma giden
~osenin üzerinde bulunan Etiyoku~u mahallinde idare etti~i ve Anadolu prehistoryas~n~n ayd~nlat~lmas~~bak~m~ndan mühim neticeler veren hafriyat~n raporunu, bu
kere frans~zca tercilmesiyle ayn~~ciltte olarak, ç~karm~~t~r. Arkeoloji bibliyografyas~nda Etiyoku~u hafriyat~, ilk defa, 1937 Eylüliinde toplanan ikinci Türk Tarih
kongresinin zab~talar~~ aras~nda zikrolunmu~tu, zira ht~fir, çal~~malar~ n~n neticelerini bir tebli~~~eklinde bu kongreye bildirmi~ti. Bu tebli~in metni, tashih edilmi~~~ekilde olarak Türk Tarih Kurumu taraf~ndan yak~nda tekrar ne~rolunacakt~r.
Burada mevzuubahs etti~imiz rapor, ~imdiye kadar Anadolu prehistoryas~~hakk~nda
mevcut olan tek tük malûmat~~hulâsa ettikten ve müellifin asistan~~Muine Atasayan
ve enstitü mensuplar~~ taraf~ndan 1936 ve 1937 y~llar~nda ke~folunan parçalar~~
zikrettikten sonra, Etiyoku~u bak~r ça~~~prehistorik istasyonunun izah~na geçiyor,
ve meydana ç~kar~lm~~~olan A, B ve C ocaklar~n~~tasvir ettikten sonra, elde
edilen neticeyi ~u tarzda telhis ediyor: 1) istasyon, bir prehistorik köydü. En
a~a~~~10 as~r sürmü~~olmas~~muhtemel olan bak~r ça~~na ait ilk islam tabakas~n~ n «Chalcolithque› bir kültürle milnasebettar olabilece~i, baz~~buluntular~n ipticlai
karakterine istinaden, ileri sürûlebilir. 2) üstüste tesbit edilen 3 iskân tabakas~n~n
en üstte bulunan I numaral~s~nda, yani en muahhar~nda, büyük ta~lardan yap~lm~~~ve ihtimal bir miistahkem mevkie ait temellere raslanm~~t~r. 3) Demek
oluyor ki iki eski tabakamn sakinleri sulhperver çiftçi . çoban lard~, halbuki üçüncü
tabaka sakinleri, mûstahkem mevki in~a etmek zaruretinde bulunan muharip
in sanlard~~.
Eser, buluntular~~basamak ittihaz edip fazla iddial~~nazariyeler kurmaktan
içtinap etmekte ve ke~iflerini metodik bir tarzda ekspose etmektedir. Temiz bir
frans~zcaya çevrilmi~~ve güzel bir papier couchâ üzerine itina ile bas~lm~~~olan
bu rapor, ceman yüzden fazla foto~rafi, panoramik resim, harita ve krokiden ve
bulunan parçalar~n tiplerini gösteren ~ematik resimden manda, bütün buluntular~n
iki dilde (tûrkçe ve frans~zca) tanzim edilmi~~katalo~unu ihtiva etmektedir.
Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi (Maarif Vekilli~i taraf~ndan nesrolunur, - Maarif Matbaa.s~, ~stanbul 1940. - say~~IV.— Derginin bu
kere ç~kan dördüncü niishas~, muhteviyat~n~n zenginli~i ile temayilz etmektedir.
Ebedi ~ef Atatürk'ün aziz hat~ras~na ithaf edilmi~~olan bu say~, Milli
~ efimiz'in, Belletenin 10 uncu say~s~~için yazd~klar~~ çok k~ymetli yaz~~ ile
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Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in ayn~~say~da ç~km~~~olan 'Ebedi ~ef. ba~l~kl~~
yaz~lar~~ ve Macar âlimi Prof. Dr. Fekete'nin Ebedi ~efin ölümü münasebetiyle
yazd~~~~makalenin türkçeye tercümesi bulunmaktad~r.
Ondan sonra ilmi mekaleler serisi ba~l~ yor.
Ilkönce, Ankara Dil, Tarih — Co~rafya Fakültesi Siimeroloji profesörü
Dr. B. Landsberger, Kültepeden dört metni ne~ir ve almancaya tercüme etmektedir. Makaleyi türkçe bir hulâsa takip etmektedir.
~ kinci olarak, Otfried Deubner - Schlachtensee'nin Poyrac~ktaki mezar hakk~nda bir makalesini okuyoruz. Bergamada bulunmu~~olan pi~mi~~topraktan eserlerin
kronolojisini tesbite medar olmak üzere dergi için kaleme al~nm~~~olan bu k~ymetli raporun türkçe ve almanca metinleri arka arkaya bas~lm~~t~r. Makale ile
birlikte buluntular~~ gösteren 4 levha da birlikte bas~lm~~t~r.
Bunu, ~ stanbul Arkeoloji milzeleri Genel direktörü Bay Aziz Ogan'~n, Adanada
bulunan bir bronz heykel hakk~ ndaki yaz~s~, türkçe ve frans~zca ve heykelin üç
resmi ile birlikte olarak, takip etmektedir.
Sonra, Ankara Fakültesi klâsik filoloji profesörü Dr. Georg Rohde'nin yeni
bulunan kitabelerin ashn~~ve tercümesini muhtevi yaz~s~~- türkçe ve almanca olarakgeliyor. Bu k~ymetli yaz~~ da kitabelere ait 12 resimle tezyin edilmi~tir.
Bunu müteakiben, Izmirde Lionel Belhomme'un, Izmirde son zamanlarda
meydana ç~kar~lan baz~~eserlere dair frans~zca bir etiklii geliyor.
Di~er yaz~ lar, s~ra ile ~unlard~r:
Yusuf Akyurt'un Bey~ehri kitabeleri ve E~refo~lu camii ve türbesine dair
makalesi (metinli, terciimeli ve resimli ) .
Topkap~saray~~ müzesi direktörü Tahsin Öz'ün, 1934 y~l~ nda «Oriental Ceramic
Society ~~Ingiliz cemiyetinin dergisinde ne~redilen ingilizce makalesinin türkçe
metni ; ba~l~~~~« en nadir türk çinileri » dir.
Türk ve Islâm eserleri müzesi direktörü Abdülkadir Erdo~an'~ n, üçüncü
Sultan Ahmedin üskf~darda ki~ in ~eref - Abild kasr~~için getirilmi~~olan suyun
yolunun, zaman~nda yap~lm~~~haritas~~hakk~nda resimli bir yaz~s~~
Edward Bowen Reilly'nin, 1937 de ~arki Anadoluda Tilkitepede yap~lan ilk
hafriyat hakk~ nda türkçe ve ingilizce raporu. Yaz~y~~17 levhaya tevzi edilmi~~bir
çok resim takip etmektedir.
Prof. K. Lacke'in Van hafriyat raporu ( yaln~ z türkçe ve 4 resimli).
Adana Müzesi Müdürü R. Yalg~n'~ n, bugün elân Anadoluda mevcut ve prehistorik kerami~in temadisi addedilebilecek olan çok iptidai çömlekçilik hakk~ndaki
yaz~s~~ ( resimli) .
Bursa Müzesi Müdürü Naci Kum'un, Antalya tahtac~ lar~na ve Tekke yûrilklerine dair folklorik notlar~~ ( resimli).
Cildin sonunda bulunan « Notlar ve Haberler » de Remzi O~uz Ar~k'~n 1935
ve 1936 senelerinde memleketimizde yap~lan hafriyatlar hakk~ ndaki mücmel raporlar~ n~~; R. Yalg~ n'~ n Gebzelide bulunan An~t hakk~ndaki k~sa raporunu ( resimli ) ,
ve Prof. Dr. ~. A Kansu'nun, Türkiye Ciimhuriyeti nam~na i~tirak etti~i Kopenhag
Antropoloji ve Etnoloji ilimleri Beynelmilel kongresi (1938) hakk~ nda verdi~i
raporu görüyoruz.
Clemens Bosch: ( tercüme eden: Sabahat Altan) Roma tarihinin ana hatlar~. L K~s~m: Cümhuriyet. — ~stanbul. R~za Ko~kun matbaas~, 1940. (~stanbul
Üniversitesi yay~nlar~ndan,No.127).— As~l metin k~sm~~120 sayfay~~ ~eçmiyen bu
küçük kitap,. müellifin önsözde söyledi~i gibi, ne Roman~ n ilmi vesikalara müste-
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nit mufassal bir tarihi, ne de tarih talebesinin dersleri yerine kal~n olabilecek bir
eserdir. Müellifin eseri telif etmekteki maksad~, her tarih talebesinin Roma hakk~nda sahip olmas~~ zaruri olan asgari bilgiyi veren bir Repetitorium viicude
getirmek olmu~tur. Binaenaleyh eserin, ilmi bir k~ymeti haiz olup olmad~~~~meselesinden ziyade, pedagojik vazifesini görecek mahiyette olup olmad~~~~bahse
mevzudur. Eser, en eski Roma tarihi, Ciimhuriyetin kurulmas~~ve s~n~f milcadeleleri,
~talya yar~madas~n~n zapt~, Kartaca harpleri ve Roman~n Akdenizde geni~lemesi,
Caesar devri ve Cümhuriyetin sona ermesi hakk~nda toplu ve mücmel maltunat
vermektedir. Memleketimizde bir yenilik olmak üzere, önsözde, Roma adlar~n~n
nas~l telâffuz olunaca~~ na dair k~sa bir not, sonda k~sa bir kronoloji tablosu ile,
miltercimin yanl~~l~ kla fihrist ad~n~~ verdi~i, gayet uzun bir isim ve mefhum endeksi bulunmakta, ve ayr~ ca üç harita ile, 13 levhaya tevzi olunmu~~56 resim,
kitab~n k~ymetini artt~rmaktad~r.
Ancak, haddi zatinde çok iyi tertip edilmi~~olan ve k~sa olmakla beraber
el~em bütün malfunat~~ ihtiva eden bu küçük kitab~n, vazifesini bihakkin ifa etmesine ve hattâ câzip bir eser olmas~na maalesef tercûmenin pek iyi olmamas~~
mânidir, fikrindeyiz. Elimizde milellifin metni bulunmad~~~ndan, bu hususta fazla
tafsilâta giri~ecek vaziyette olmamakla beraber, iislübun acemili~inden ve baz~~
ciimlelerin ~ekillerinden bunu istidlâl ediyoruz; meselâ : sayfa 26 da: ordunun
tensikinden bahsederken , • «
bunlara ayr~ca hafif piyadeler de ilâve edilecekti
teslihat eskisine nazaran daha yeknesakt~r. Vurmak için kullan~lan m~zrak yaln~z üçüncü safa b~rak~ lacak, öndeki di~er iki saf ise at~~~m~zra~~~ kullanacaklardt. ilh
deniyor. Burada italik yaztlan fiillerden, türkçede, yap~laca~~~
mukarrer olan fakat yaptlamtyan fiiller anla~~l~r; fakat müellif herhalde bunu
kasdetmemi~tir ; miiellif, . . üçüncü safa b~rakma~a, . . . kullanmaga, ilh. . .
karar verilmi~tir, demek istemi~tir.
Sayfa: 27 nin tam ba~~ nda: «vasati ve orta ~talya» diye ba~layan cümle de,
«vasati ~talya. ile .orta ~talya. ayn~~ ~eydir.
Sayfa 28 de: a~a~~da: «
Lâtinler, Roman~n ~talyada midir kuvvet
~eklindeki mevkiini ho~~görme~e ba~lam~~lar ve ahvalin gev~ek gibi görünmesine
ra~men, Roma ile beraber çal~~ mak üzere ona gönüllü olarak s~k~ca baglanm~~lard~r. cümlesinin, müdir kuvvet ~eklinde mevkii, sözlerinden, her halde nl~z~m
kuvvet anla~~ lsa gerek; sonra, burada ahvalin gev~ek gibi görünmesine ra~men
den ne kasdolundu~u anla~~lamiyor.
Sayfa 29 da: «
Roma, siyaset bak~m~ndan di~erine nazaran mürozcah
bir ~ekilde haz~rl~ kl~d~r. da miiraccah türkçede hiç kullan~lm~yan bir manada
kullan~lm~~t~r. Burada, - as~ l metni görmeden hiikmediyoruz ! - daha haz~rl~kl~~
yahut en ziyade haz~rl~kl~~dernekle, iktifa edilmi~~olsayd~, herhalde daha iyi olurdu.
Sayfa 57 : *L. Aemilius Paulus'un o~lu ve evlâtl~ k dolay~sizle Scipio Africanus'un torunu. sözlerinde : evldtl~k dolay~style kelimeleri vazih
Sayfa 68 : mülki tö.li taksimat için, acaba miltercimin yapt~~~~gibi «kaza. tabirini kullanmak do~ru mudur?
Sayfa 89 da: «Sulla'n~ n ölümünü müteakip yeniden harekete geçen Mithradat,
hükümetini Karadenizin ~imaline dogru geni~ letiyor. Ayn~~zamanda müttefiki ve
damad~~bulunan Ermenistan Kral~~Tigranes'de ayaklanarak, son Selefkus hükümdarlar~n~n, sonu gelmez harplerle kar~tltklt çarpt~maktc~~olduktan Suriyeyi
zaptediyor, .denmektedir.. Bu cümleyi, ve bilhassa italik olan k~sm~n~, kitab~n
iislübu hakk~nda bir fikir verir dü~üncesiyle sona koyduk.
Belleten C. IV F. 19
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Tereümenin kalitesi hakk~nda bir fikir vermek için burada zikretti~imiz hatalar, raslad~~~m~z yanl~~lar~n hepsini te~kil etmekten çok uzakt~r. Binaenaleyh,
s~rf tükçeye nakildeki muvaffakiyetsizlik yüzünden, bütün meziyetlerine ra~men
esere muvaffak olmu~~nazarlyle bakam~yaca~~m~z~~söylemek meeburiyetindeyiz.
Son olarak tipografiyi alâkadar eden bir noktaya i~aret edelim : metin, maalesef bas~m yanl~~lar~~ile doludur. Hata - sevap cetvelinde yaln~z bir tek hata
zikrolunmu~, halbuki kitab~ n hemen her sayfas~nda bir tertip hatas~~ vard~r. Bu
cihet de eserin k~ymetini istihkar edilmiyecek bir mikyasta dü~ürecek mahiyettedir.
Dr. Franz Hanffir: - Alaca Höyük. - Ein hervorragender kupferzeitlicher
Siedlungs - und bestattungsplatz, unfern von Boghazköy. - (tiraj a par : Wiener
Beitröge zur Kunst- und Kulturgeschichte Asiens. Bd. XII, 1938.) — 1938 de tab'a
verilen bu yaz~, Kurumumuz taraf~ndan ne~rolunan Alaeahöyük 1935 raporu ile
La Turquie Kamaliste, No. 15 de ve Belleten I. (1937) de ç~kan makalelere ve 1937
Ikinci Türk Tarih kongresinde bu hafriyat hakk~ nda Dr. Hamit Zübeyr Ko~ay
taraf~ ndan verilen malûmata istinat etmek itibariyle, bugünkü duruma nazaran
bir az eskimi~~addolunabilir. Esasen müellif, makalesinin bir yerinde, Kurumun
Alacahöyük hakk~nda haz~rlamakta oldu~u yeni ne~riyat~n muhtevas~ndan bahsetmiyeee~ini aç~kça sölemekte ve maksad~n~n, geni~~tabakalar~n alakas~n~~Alaca
üzerine çekmek oldu~una i~aret etmektedir.
Bu yaz~, Kurumun f aaliyetini objektif bir takdirkarl~kla tan~tt~rd~~~ndan,
k~ymeti inkar edilemez. Ancak, Kafkasya prehistoryas~nda mütehass~ s olan Doktor
HanCar, Alacan~n nisbi kronolojisi hakk~nda Türk hafirleri ile tamamen mutab~k
görünmüyor. Maamafih müellif, Alaca hakk~nda haz~rlanmakta olan ~~e~riyattan
haberdar olup da icab~nda bu fikrini de~i~tirinceye kadar bu nokta hakk~nda bir
durum almak do~ru olm~yaca~~ndan, burada yaz~n~n bir tan~tma eseri olmak itibariyle a~ikar olan k~ymetine i~aretle iktifa ediyoruz. Makalenin sonuna, La
Turquie Kamaliste'den ve bilhassa Kurumumuz ne~riyat~ndan al~nm~~~güzel resim12r konmu~tnr.
Die Welt des Islams (~sIdm Âlemi) Bd. 22 (1940). - Literatur (mecmuan~n
bibliyografya k~sm~): Mecmuan~n bibliyografya Kont-randü'lerinin bu nüshada
Türkiyeye hasredilen k~sm~nda, haklar~nda malûmat verilen eserler aras~nda ~unlar vard~r:
Yakup Kadri: Yaban ( almancaya terchmesi) Bu yaz~da, zaman~m~z~n
en mühim Türk muharrirlerinden Yakup Kadrinin, Kurtulu~~sava~~na bir abi&
rekzetti~i söylenmektedir. Roman~n ~nevzuu k~saca anlat~ld~ktan sonra, eserin
s~klet merkezinin roman~n kahraman~~Ahmet Celalin köyde geçirdi~i zamanda ve
köylülerin zihniyetlerinin tasvirinde bulundu~una i~aret olunmaktad~r. Münekkit,
Anadolu köylüsü ile ~stanbullu aras~ndaki uçurumun büyük bir kuvvetle gösterildi~ini ve umum1 olarak eserin, ~imdiye kadar yüksek tabaka taraf~ndan ihmal
olunmu~~k~ymetli bir milletin patetik bir tasviri oldu~unu kaydediyor.
Luigt Bonellt: Lessico Turco - ~tallano. Bu, türkçe -italyanca bir cep
lügatidir. Iddiali bir eser olmay~p, günlük ihtiyaçlara kar~~~koyacak mahiyettedir.
Kitap, münekkidin ifadesine göre, dil ink~labun~zdan beri dilimizin yenilik bak~m~ndan elde etti~i kazançlardan pek az~n~~nazar~~itibare alm~~t~r.
Loolty Levonlan: The Turkish Press 1932 - 1936. Müellif, evvelce Türk
matbuat~ nda 1925 ile 1931 aras~nda ç~kan makalelerden baz~lar~m seçip ne~retmi~ti;
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bu kere de külliyat~ n bir mabadi olmak üzere, A. ~brahim'in « Milli din duygusu
ve öz Türk dini » adl~~yaz~s~n~n k~salt~lm~~~tercümesini ne~retmektedir.
Server R. ~ skit Türkiyede Matbuat Rejimieri. Matbuat U. Müdürlü~ü
Mü~aviri Server iskitin memleketimizde tan~ nm~~~ve takdir edilmi~~olan bu k~ymetli eseri, Alman kari~lerine tan~t~lmaktad~r.
Friedrich Frelherr Kress von Kressenstein s Mit den Türken zum
Suezkanal. Balkan harbinden sonra, Osmanl~~ordusunu ~slah ve tefti~e memur
Liman von Sanders pa~an~n riyaseti alt~ ndaki askeri heyet üzüs~ ndan Baron Kress
von Kressenstein, « Türklerle beraber S~lvey~~kanal~na » adl~~ kitab~nda, kumandas~n~~deruhte etmi~~oldu~unu Süvey~~seferi hakk~ndaki hat~rat~m anlatmaktad~ r.
Münekkit, eserin ciddiyetini, do~rulu~unu ve Türk askerinin kahramanl~~~ na
kar~~~gösterdi~i anlay~~l~~ hayranl~~~n~~ ve müellifin psikolojik inceli~ini takdirle
zikretmektedir.
Friedrich Karl Dörner und Rudolf Naumann : Forschungen in Kommagene. ( Mit Beitrcigen von K. Dorn und J. Keil). Berlin 1939.- Istanbuler
Forschun gen. Herausgegeben von der Zweigstelle Istanbul des Archaeologischen
Istituts dee Deutschen Reiches. Band 10, Berlin. 1939 — Alman devleti arkeoloji
enstitûsünün ~stanbul ~ubesi taraf~ndan ç~k ar~lmakta olan Istanbuler Forschungen
serisinde 10 uncu cilt olarak, ad~~yukar~ya mufassalan yaz~l~~eser, geçen k~~~ne~redilmi~tir. Eser bugünkü Malatya Vilâyetinin civar~ nda bulunan eski Kommagene
eyaletinde geçen sene yap~ lan bir ilmi tetkik seyahatini anlatmaktad~ r. Kitab~n
ba~l~ca k~s~mlar~~ ~unlard~r:
1 — Kommagene' de bulunan an~tlar~n tetkiki.
deki Roma ve Bizans mimari eserleri.
»
2—
de bulunan müstahkem yap~lar.
3—
4 — Bu ülkede ilkça~a ait seyahat yollar~.
Birinci k~s~mda, Gergerde bulunan me~hur büyük kitabe, Samosatadaki
kitabe, K~laf~kköyde birinci Antiochos ~erefine yaz~lm~~~kitabe, Bazik de Avidios
Antiochos'un kaya mezar~~ve Ad~yamanda bulunan bir sütun parças~~mütalea
olunmaktad~r. ikinci k~s~~ mda, Samosata su yolu, « Ad pontem Singae » köprüsü,
ve Perre Nekropolü tetkik edilmektedir.. Üçüncü k~s~mda, Kâhta, Gerger, Koresdeki
binalarla Kâhtada bulunan ~slâm devrine ait kitabeler mevzuubahs edilmektedir.
Dördüncü k~s~mda, Samosata'dan Melitene'e, Zeugma'ya, Germanikeia'ya,
Antociheia'ya giden yollar~ n tasvirini buluyoruz.
Alman Arkeoloji enstitüsü Istanbul ~ubesi Direktörü Doktor Kut Bittel'in
bir önsözü ve sonunda bir co~rafi endeks'i hani olan bu k~ymetli eser, bir çok
resim, kroki ve haritalarla zenginle~tirilmi~tir.
Emile Bratier: La Philosophie du Moyen-Age. (l'Evolution de l'Humanit6
serisi) Paris, 1937.— Maruf Frans~z felsefe tarihçisinin, Ortaça~~felsefesi hakk~ndaki bu eseri, Brehier'nin bütün kitaplar~n~~karakterlendiren meziyetlerden
sarf~nazar, mühim bir bo~luk doldurmak itibariyle de çok k~ymetlidir. Zira Ortaça~~tefekkürü, ekseriyetle ya =Ilmi felsefe tarihleri içinde ehemmiyeti ile miltenasip olm~yan küçük bir yer almakta, yahut da s~rf « erudition » ve ihtisas tetkiklerine mevzu te~kil etmektedir. Burada, Ortaça~~denen ve kendisine has bir
karaktere sahip oldu~u ~ûpheden vareste olan devrin, hem dokilmantasiyon
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itibariyle kusursuz ve ciddi, hem sentetik görü~~bak~m~ndan gayet güzel bir
tasvirine ~ahit oluyoruz. Kitab~n bilhassa dikkate de~er taraflar~~ ~unlard~r:
« Felsefenin uyumas~~» ba~l~~~~alt~na toplanm~~~olan birinci fas~l ; « Felsefenin
yeniden do~mas~~» ad~~verilen ikinci fas~l ; « XIII. as~r dönüm noktas~~» ba~l~~~m
ta~~yan dördüncü fas~l ve « ~skolastik'in inhilüli 2, ad~~alt~ndaki son fas~ld~r. Bu
gibi felsefe tasvirlerinde bir yenilik olarak, her fasl~n ba~~nda, mutalea olunan
tefekkür devresini haz~rl~yan tarihi ~artlar büyük bir vuzuhla izah olunmaktad~r.
IX. uncu ve X. uncu as~rlarda Avrupada tahakkuk eden bir nevi «Rönesans»
vard~r. Buna mûverrihler « Renaissance carolingienne » derler. Bu rönesans, bu
gibi nisbeten k~sa olan eserlerde, ~imdiye kadar lûyik oldu~u ehemmiyetle miltalea
olunm~yordu. Halbuki Brûhier, diyebiliriz ki bütün ikinci fasl~, neticeleri ve avakibi tefekkür tarihinde fevkali~de ehemmiyetli ve akisleri ta yeni zamanlara kadar
canl~~olarak mevcut olan bu ilk Rönesansa hasretmektedir.
Bir de, nominalizm cereyamna hakl~~olarak verilen ehemmiyetli mevkü kaydedelim. Eks,riya, Ortaç ~~~tefekkür tarihleri, hernedense nominalizm'e lûyik oldu~u
yeri vermezler ve bunu sanki geçici bir tefekkür tezahürû imi~~telâkki ederler.
Halbuki, unutulmamas~~lûz~m olan bir nokta, asr~m~z~n tefekkûründe pek büyük
bir yer tutan nominalizm'in ve bu yüzden Ortaça~~n, yeni zamanlar~n bir mübe~~iri ve haz~rlay~c~s~~oldu~udur.
Bir iki sat~rla k~ymeti hakk~nda esasl~~bir fikir veremiyece~imiz bu esere,
gelecek niisham~zda avdet edece~iz.
Louis Rdau; L'Europe française au Si&le des LumUres. (L'Evolution de
l'Humanit0.- Paris 1988. — Onyedinci as~rda ba~hyan ve onsekizinci as~rda en
yüksek inki~af~na mazhar olan Tenevviir devrinde Fransan~n en ileri mevkii
i~gal etti~i maliimdur. Vak~a, meselû bir .Leibniz'in, bir Locke'un tenevviiriin
temellenmesinde tesirleri çok büyüktür. Bununla beraber tenevviir esas itibariyle
bir Frans~z eseridir. (Bayle, Voltaire, ilh.) De nebilir ki onyedinci asr~n sonlar~nda
ve onsekizinci as~rda bütün medeni Avrupa, ilim, sanat ve idare sâhalar~nda
Fransadan ald~~, modeller üzerine kendisini tanzim etmi~tir. Binaenaleyh, müellifin,
eserin ba~l~~~nda «Europe française» den bahsetmesi, bir mübala~a te~kil etmez.
Fransamn, sonlar~~kaybetti~i, bu hâkim mevkiini, bu hegemonyas~m, bütün entelektüel tezahürlerde takip etmek, ~imdiye kadar esasl~~surette ba~ar~lmam~~~bir vazife olarak kalm~~t~. Müellif bunu, muvaffakiyetle ba~arm~~~addolunamaz, zira bu
hususta fevkalâde zengin olan dökilmantasyounu, sentetik ve toplu bir eser vücude getirmekte kullanamam~~, ancak: frans~zcamn galebesi; frans~zca kelimelerin yabanc~~dilleri, frensiz edebiyat~n~n yabanc~~edebiyatlar~, frensiz sanatkûrilh ... hakk~ndaki
larm~n yabanc~~saray ve memleketleri istilâ etmeleri ilh
dokümanlar~~ b~k~p usanmadan arka arkaya say~p dökmü~tür. Yaln~z, üniversalizm ve Nasyonalizm hakk~ndaki son bahisde, (ikibuçuk sahife !) bir sentez denemesine ~ahit oluyoruz. Binaenaleyh kitap, bu ~ekli ile «Tenevyür devrinde frans~z
Avrupa» hakk~nda toplu bir fikir vermemekte, ancak bu mevzua dair bütün mühim kaynaklar~~kullan~~l~~bir tarzda bir araya toplamaktad~r. Kitap, mevzuubahs
devirde yabanc~~memleketlerde çal~~m~~~olan Frans~z sanatkârlar~n~n bir listesi ve
çok esasl~~bir bibliyografya ile hitama ermektedir. Bu itibarla eser, halâ müellifini
bekleyen bu meyzuu toplu bir surette i~leyecek olana çok k~ymetli bir yard~mc~~
vazifesini görebilecektir.
N. H.

