
YAYINLAR ÜZERİNDE 

Fransız Edebiyatına toplu bir 
b a k ı ş . Cevdet Perin : (İstanbul Üniver
sitesi yayınlarından: 218 Fransız filolojie 
şubesi: 1 İstanbul 1943 Riza Koşkun mat-

- baası. 
«Fransız edebiyatına toplu bir ba

kış » la bakan B» Cevdet Perin, garpçılı
ğımızı beslemiş bir edebiyata dair - onu 
kitaptan çok ağızdan bilen memleketimizde 
ilk defa olarak -baş ı sonu toplu bir eser 
vücude getirdi. Gariptir ki, yüz bukadar 
yıldanberi onunla yoğrulmuş, bizler, fran
sız edebiyatının usullü bir tarihine sahip 
olamamışızdır. İnsanlar, muhitin havasın
dan aldıkları bilgileri deşmek zahmetine 
katlanmaz ve' eksiklerini kendiliklerinden 
tamamlarlar. Böylelikledir ki, bir çokları
mız, mesela fransız edebiyatını parça 
parça, şundan bundan kapmış kimselerdir. 

Lâkin « ampirizm » e ağir darbeler 
indirilen bir devirde edebiyat tarihçiliği-
nin de belli kaidelere bağlanması tabiî 
idi. Hele üniversitelerimizde dil ye edebi-

. yat bilgilerinin sıkı usullerle gösterilmesi 
her bahsi kendi çerçevesi içinde görün
meğe zorlamıştır ki, bu, münakaşa götür
mez bir faide arzeder. Fransada yüksek 
tahsilini tamamlayan . ve Ankara Dil ve 
T a r i h - Coğrafya fakültesinde başarı ile 
ders verdikten sonra şimdi İstanbul Ede-
biyat Fakültesi Doçenti bulunan dostum 
B. Cevdet Perin, dediğim öğretim şartının 
yüksek icaplarına uygun? bir eser yazmakla 
önce talebesine karşı vazifesini parlak bir 
surette yapmış, hem de halk (püblik ) 
için lüzumlu sayılması gereken bir ihtiyaca 
cevap vermiştir. . 

Muharrir kitabını klasik öğretim yol-
larına göre tam bir tarih sırası ile böl
müştür. İlk başta fransızların tarihlerile 
dillerine ehemmiyetli bir fasıl ayırması 
mevzuunu ciddî tuttuğuna delildir. Çünkü, 
umumiyetle, herhangi bir edebiyatı bu
günkü haline . bakarak. mütalea eder ve 
geçirdiği safhaların, esas kaynaklarının 
mânasını unuturuz; halbuki o, doğusun
daki hususiyetlerin damgasını taşır. Cev

det Perin bütün bunları belirtmekle hakikî 
tarihçiliğin icaplarını yerine getirmiş 
oluyor. 

Filhakika fransız edebiyatı, her şey
den çok bir tahlil ve tefekkür ameliyesi 
teşkil ettiğini ilk safhalarında belirtmeğe 
başlar ve bütün edebiyatların müşterek 
kaynağı olan destan faslından sıyrıldığı 
günden itibaren kendine bir usul, bir vasıf 
edinir ki, o da, tabir caizse, hayata kendi
ni veriş değil de hayatı kendinde kapayış
tır. Onun «renk» ve «plastik» noksanları 
bundan ileri geliyor. Daha doğrusu o, sa
natın temeli sayılan plastiği, gösterilen 
şekilden gösteren şekle nakletmiştir. Hiç 
bir edebiyat, fransızlarınki kadar bu so
nuncu şekle kıymet vermedi. 

Vermedi çünkü edebiyat mefhumu, 
umumiyetle, mevzuu her şeyden üstün tut- : 
ma kaygısından ibaret kaldı. Bütün mesele 
-ve meselenin tek ehemmiyeti- mevzuun 
mana ve şümulündeydi. Yanılmıyorsam 
«mevzu» nesnesinin darlığını ve dolayısiyle 
değersizliğini görüp marifetin ' herhangi 
birini ustaca işlemek olduğunu ileri süren
ler Fransızlardır. Böylelikledir ki sanatta 
şekil düsturunun doğruluğunu ortaya at
mışlar. ve gerçekten, yolunu bulmak ve 
bilmek şartiyle her. türlü konuya daima 
tazelik, yenilik verme imkânını filen ispat 
etmiştirler. 

B. Cevdet Perin bunları gördüğü 
içindir ki, eseri basit bîr edebiyat tarihi 
olmaktan ziyade, belli bir edebiyatın vesi
kalarında ilham ve delil toplamış bir nevi 
estetik kitabıdır. Çünkü, gerçekten, Fran
sız edebiyatının bu bakımdan gösterdiği 
manzara hakîkî bir ibret dersi sayılabilir. 

İtiraf ederim ki, kıymetli arkadaşımın 
eserini okurken türlü muharrirler hakkın
daki hükümlerinin kendisine ait olup ol
madığı hususuna ayrıca dikkat ettim. Her
hangi bir edebiyat «manüel,, kaleme alan
ların çokça düştükleri zaaf, hüküm verme 
sırası gelince onları tanınmış hoca-
larınkine uydurmak lüzumunu duymaları
dır. Ne mutlu B. Cevdet Perin'e ki böyle 
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bir şahsiyetsizlik nöbetine uğramamış. Bu
nu görünce cesaretlenerek daha ileri git
tim ve dostumun hükümlerini birkaç fran
sız muharririnin toplamış bulundukları 

yani zevkleri münakaşa götürmez 
bazı kimselerce verilen hükümlere 
vurdum. Meselâ B. Cevdet Perin'in Mon-
taigne, Ronsard, ve sonra Mallarme, Here-
dia, Gide, Valery gibi muharrirler hak-., 
kındaki fikirleri sadece bir edebiyat hoca
sınınkiler midir diye araştırdım. Onlarda 
kendi hesabına anlamağı ve görmeği bilen 
bir kafanın işaretlerini görmek beni, eseri
nin «selâmet» i hususunda rahatlandırdı. 
Edebiyat hocası, mesleğinin hazin tecellisi 
olan basmakalıp, fikirlerden ayrıldığı ölçü
dedir ki, canlı bir hoca olabilir. Bunun tek 
tehlikesi hocanın, bilgisizliğini gelişi güzel 
şahsî mütaleaları ile; örtmeğe yeltenmesi 
ise de pek zayıf bir ihtimaldir: vesikalarla 
kimse başa. çıkamaz. B. Cevdet Perin'e 
teşekkür etmeliyiz ki, bizde ilim alanında 
hâlâ hüküm süren «tilmizlik» derecesinden 
birkaç basamak yükselerek, yabancı ede
biyatlar tarihçiliğimizde Fransızlarınkini 
öğretmek için her şeyden önce kendi esaslı 
ve emin zevkine dayanmasını bilmiştir. 

Reşad Nuri DARAGO 

Fransız Dili Ve Edebiyatı Rektörü 

İ s t a n b u l Ç e ş m e l e r i . İbrahim 
Hilmi Tanışık, İstanbul çeşmeleri Maarif 
Vekilliği Antikite ve Müzeler Müdürlüğü 
yayınlarından. Seri 11 Sayı 3. İstanbul 
1943. Maarif Matbaası, 414. 

Maarif Vekilliği Antikiteler ve Mü
zeler Müdürlüğünün yayınları arasında 
«monografileri) adı altındaki serinin üçün
cü, kitabı olan İstanbul Çeşmeleri» müelli
fin önsözde belirttiği gibi; 1938 yılında 
İzzet Kumbaracılar tarafından neşredilen 
« İstanbul Sebilleri » kitabını tamamlıyan 
bir eserdir. 

Müellifin adı altında görünen «Maa
rif Matbaası Nakit İşleri Muhasibi » sıfa
tını okuduktan sonra kendisini bir amatör 
zannetmek çok yanlış olur. Her ne kadar 
İbrahim Hilmi Tanışık, arkaik bir üslup ve 

Ortaçağ müelliflerine has bir tevazu ile, 
bu kitabın sırf « kitabe toplamak mera
kından » meydana geldiğini söylerse de, 
kendisinin Türk Tarih Kurumunun « Türk 
İslâm devri kitabelerini derleme heyeti » 
arasında yer almasından anlıyoruz ki, sa
yıları günden güne azalan kitabe üstatla
rından birinin eseri ile karşı karşıya bu
lunuyoruz. Bütün sanat eserlerimiz gibi 
çeşmeler de her gün bir az daha harap 
olduğundan, İbrahim Hilmi Tanışık'ın bu 
çalışması yarınki tarih yazarları için de
ğerli ve esaslı Bir kaynak rolünü oynıya-
caktır. 

Çeşmeler kitabına . ayrıca bir önsöz 
yazan Maarif Vekilimizin, bu noktaya işa
ret olan bir iki cümlesini burada zikret
meği bilhassa gerekli buluyorum : « Eski 
eserleri araştırmak, mahvolmaktan kurtar
mak işinde yalnız hükümeti vazifeli say
mak, asıl amaca bizi götüremiyor. Mahal
linde resmî ve hususî teşekküller ve bil
hassa halk bu eserlere bilgili ve sevgili 
bir gözle bakmadıkça hükümet elinin kos
koca bir vatanın, her köşesine bu davanın 
bekçisini dikmesi imkânsız olduğu için, 
edilen masraflar ve harcanan emekler za
manlar içinde yok olup gidiyor. Okullarda 
öğretim programları arasında, bir küçük 
madde olarak zikredilen bu cihetin bilhas
sa tarih derslerinden istifade; edilerek ge
nel eğitimin içerisine girmesi öğretmenle
rimizin ana vazifelerinden biri olmalıdır. 
Halk eğitiminde ise, Halkevlerimiz bu nok
tada memnunlukla gördüğümüz dikkatini 
daha fazla memnun olacak şekilde arttır-
malıdır. 

İşte kitabın müellifi asıl meslekten 
olmıyan bir kimse sıfatiyle yurdun tarih 
ve sanatına hizmet eden bir aydındır. Mu
siki, sanat ve edebiyat, mesleklerinin adam
larından çok, bu alanların heveskârları ve 
dostları tarafından yaşatılır. Onun için 
eski olsun yeni olsun, sanat ve tarih eser
lerine «bilgili ve sevgili bir gözle bakan» 
halkı yetiştirmek gerçekten bize maarif ai
lesine, onun her çeşit öğreticisine ve idare 
adamına düşen bir vazifedir. Genç yaşların
daki çocuğu öğretmenleri bu, sevgi ve ilgi 
ile aşılarlarsa, mesele kökünden halledil
miş olur. Bunun için Liselerin son sınıfla
rına bir tek saat da olsa, sanat tarihinin 
okutulmasından başka, Harp Akademisi, 
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Hukuk, Mülkiye ve Polis Enstitüsü gibi 
yarının idarecilerini ve mesul amirlerini 
yetiştiren Yüksek mektep ve Akademilerde 
sanat dersinin gösterilmesi herhalde mem
lekette bugün unutulan sanat sevgisinin 
yeniden uyanmasını en kestirme ve en ko
lay yoldan temin edecektir. 

Sanat âbideleri geleneğin ve geçmiş 
günlerin müşahhas ve canlı misalleri olduk
ları için, millî terbiyenin gerçekleştirilme
sinde, yurt sevgisinin kuvvetlendirilmesin
de, tarih derslerinden beklenen yardımın 
çok daha köklüsünü ve büyüğünü sağlarlar. 
Kuru tarih bilgisi, çocukların kafasından 
imtihan bittikten sonra uçup gitmektedir. 
Güzel, şirin ve alımlı eserler, vakar ve 
heybet dolu âbideler genç ruhun içinde o 
kadar köklü ve o kadar derin tesirler ya
parlar ki, çocuk denecek yaşta kazanılan 
bu hatıra insanın içinde, ölümüne kadar 
yaşar. Çocukluk; günlerin bu hatırası ömrü 
oldukça o insanın kafasında ve gönlünde 
sevgi ile sakladığı, üzerine titrediği aziz 
ve mukaddes bir millî varlık olarak yer alır. 

İbrahim Hilmi Tanışık bu ciltte yal
nız İstanbul çeşmelerini mütalea etmekte
dir. Üsküdar cihetindeki çeşmelere ait 
ikinci cildin hazırlanıp müellif, tarafından 
Maarif Vekâletine teslim edilmiş olduğunu 
sevinçle haber aldık. Diğer üçüncü bir 
ciltte de Beyoğlu çeşmelerinin ele alına
cağı anlaşılmaktadır. Yalnız İstanbul çeş
melerinin tetkik: edildiği bu birinci ciltte 
müellif Üsküdar ve Beyoğlu semtlerindeki 
çeşmeler hakkında da kıymetli ve entere
san bilgiler vermektedir. 

Müellif 1930 ile 1937 arasında İstan
bul, Beyoğlu, Üsküdar kısımlarında yapıl
mış, senesi ve yaptıranı belli olan 727 
çeşmeyi tetkik etmiştir. Bunların bir kıs
mı akar, bir kısmı akmaz, ve bir kısmı da 
kaybolmuş çeşmeler olup Tanışık tarafın
dan mufassal ve mükemmel listeler halin
de gösterilmektedirler. 727 çeşmenin 404 
ü İstanbul, 175 i Beyoğlu ve 148 i Üskü
dar cihetindedir. İstanbul tarafındaki 404 
çeşmenin 219 u akar, 166 sı akmaz çeşme 
olup geri kalan 19 u bugün mevcut olma* 
yıp ya kitabeleri müzelerde saklıdır veya 
resimleri bazı kitaplarda neşredilmiş bu
lunmaktadır.' Müellif : «tabiîdir, 727 çeş
meden ayrı olarak İstanbul'da ve civa-
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rında tarihsiz ve kitabesiz yüzlerce belki 
de binlerce çeşme daha vardır» demek
tedir. 

Müellif çeşmeleri nevilerine göre mü
talea ederek meydan, köşe başı, sokak, 
sebilli, âbidevî çeşmeler diye 5 sınıfa 
ayırmaktadır. Bu sınıflandırmanın sanat 
tarihi tetkikatı için faydalı olduğu mu
hakkaktır. 

İbrahim Hilmi Tanışık'ın çalışmala
rının ne kadar hayırlı ye kıymetli bir iş 
olduğunu anlatmak için kitabın içinden 
bazı malûmat vermek yerinde olur. Şimdi
lik İstanbul'un elimizde kalmış en eski 
çeşmesi 890 hicrî senesinden yani 1485 se
nesinden eski değildir. İstanbul'a 1453 yı
lında giren Türklerin hemen büyük cami
ler, saraylar ve çeşitli binalar yaptırdık
larını bildiğimize göre o günlerde büyük 
ve güzel, çeşmelerin de yaptırılmış olduğu 
şüphesizdir. 1485 yılında «Fatih Sultan 
Mehmet'in Has huddamından veziri âzam 
Davut Paşa» nın yaptırdığı bu küçük 

. çeşme onun hiç şüphe yok ki bir çok çeş
melerinden bir tanesi idi. Elimize bu müte-
vazi çeşmenin kalmış olmasını müellife 
borçluyuz. Yoksa bu eserde benzerleri gi
bi haberimiz olmadan ortalıktan kaybolup 
gidecekti. 

XVI »ncı yüzyıla ait çeşmelerin sa
yısı yalnız İstanbul cihetinde 48 i bulmak
tadır. Müellif her hicri âsıra düşen çeşme
lerin sayısını bildirmektedir. Kitabın in
deksinden faydalanarak milâdi tarihe göre 
her asra düşen çeşme miktarı hesaplanır
sa, elimize geçen çeşmelerin çoğunun (141) 
tanesinin XVIII inci asırda (113) nün XIX 
uncu asırda yapılmış olduğu anlaşılır. 

Kitap çeşitli fihristlerle çok kullanışlı 
bir şekle sokulmuştur. Has isimler fihrist 
tinden başka a) kronoloji b) kitabeleri 
mevcut çeşmelerin bulundukları yere ve c) 
çeşmeleri yaptıranların adına veya çeşme
lerin halk arasındaki ismine göre ayrıca 
üç fihrist daha bulmaktayız. Müellif kita
bın giriş kısmında faydalı bilgiler arasında 
«İstanbul sularının kısa bir tarihçesi» n i . 
yapmakta ve mehaz olarak kullandığı ki
tapları da bildirmektedir. 

İstanbul çeşmelerinin 15 inci asrın 
sonlarından günümüze kadar elimizde kal-
mış örnekleri ile Osmanlı. tezyini sanatla? 

A. Ü. D. T. C. Fakültesi Dergisi F. : 10 
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rınıri gelişmesini adım âdım takip etmek 
mümkündür. Kitabelerle tarihlenmiş olan 
bu çeşmeler sayesinde süs örgelerinin, ge
çirdikleri değişmeleri kronoloji sırasına 
göre tesbit etmek imkânı mevcuttur. Ne 
yazık ki, İbrahim Hilmi Tanışık'ın kitabı 
bu bakımdan hiç bir fayda temin etmemek
tedir. 361 resim içinden yalnız on bir ta
nesi kitabenin kontrolonu mümkün kılmak
tadır. Sanat tarihçisi ise 361 resimden 
ancak 8 tanesinden istifade edebilir. Basım 
fena olduktan başka klişelerin ve foto
ğrafların kendileri de gerçekten çok iptida
idir. Bunun dışında çeşmelerin fotoğrafı 
alınırken hiç dikkat edilmemiş. Bir kere, 
tam çeşmeyi gösteren fotoğraf pek azdır. 
Ya yalnız kitabe kısmı alınmış veya çoğun 
çeşmenin büyük bir kısmı fotoğraf dışında 
kalmıştır. Bu itibarla 361 fotoğrafın kitap
ta basılmış olmasındaki fayda nedir diye 
düşünüyoruz. Kitabelerin doğru okunup 
okunmadığını temin etmek, çeşmelerin mi
marlık ve tezyini sanatlar bakımından tet
kikini sağlamak, vazifelerinden hiç biri 
gerçekleştirilmemiş olduğuna göre, bu fo
toğrafların basılmış, olması cidden lüzum
suz görünmektedir. Müellifin kitabe oku
mak yönündeki başarısını taktirden aciz 
bulunuyorum. Fakat kitabelerin işe yarar 
fotoğrafları verilmemiş olduğuna göre, ki
tabe üstatlarının da bu hususta bir hüküm 
ve fikir yürütemiyeceği tabiîdir. 

Bu kitabın sanat tarihi bakımından 
faydalı bir eser olması için beş altı misli 
masraf edilmesi gerekirdi. Fakat ancak bu su
rette, günden güne harap olan çeşmeler hiç 
olmazsa sanat tarihi için kaybolmazdı. Bir 
kaç zaman sonra çeşmelerden beş on tane
sinin yıkıldığını düşünürsek, elimizdeki 
kitabın resimleri ile onlar hakkında bir fikir 
edinmemize imkân var mıdır ? Hiç olmazsa 
en eski çeşmelerle mimarlık ve tezyini sa
natlar bakımından değeri büyük olan gü
zel çeşmelerden elli altmış tanesinin güzel 
ve kusursuz resimleri basılabilseydi büyük 
bir iş yapılmış olurdu. Türk çeşmelerinin 
ne kadar cana yakın, şirin ve alımlı eser
ler olduğunu her İstanbullu bilir. Fakat 
bunu elimizdeki kitaptan kimse anlayamaz. 
Sanat tarihinde Türk çeşmeleri ile boy 
ölçüşecek dünyada başka misaller yoktur. 
Türk çeşmelerinin boy boslarındaki çap' 
duygusu, süslerindeki asalet ve inceliği, 

görünüşlerindeki gönül ferahlatıcılığın ta
dını bilmiyenler, bir fikir edinmek için La 
Turquie Kemaliste'in 25 numaralı sayısına 1 

bir de Celâl Esat Arsever'in son kitabın
daki 2 resimlere baksınlar. O zaman İbra
him Hilmi Tanışık'ın kitabında eksik olan 
şeyin ne olduğu anlaşılır. 

Kitabın sanat tarihi bakımından, işe 
yarar bir çalışma olması için bütün çeş-
melerin esaslı yerlerinin ölçülerini almak; 
plânlarını çizmek, taşın cinsini söylemek, 
tezyinatın mükemmel bir tasvirini yapmak 
gerekirdi. Müellif, «Ben yâlnız kitabeleri 
topladım» derse o vakit, kitabının başlığını 
değiştirmesi ve meselâ «İstanbul çeşmele-
rindeki kitabeler» demesi lâzımdı. Fakat 
bu takdirde de kitabelerin güzel resimleri 
yanında onların en ve boy ölçülerini de 
vermesi icabederdi. 

Dikkatimi çeken bir iki noktaya daha 
işaret etmek istiyorum. Müellif kitabelerde 
yazılı hicrî tarihin yanına büyük bir isa
betle miladî tarihi de vermektedir. Yalnız 
kitabın' giriş kısmında çeşmelerden umu
miyetle bahsederken, hicrî asra göre ter
tip ve tasnif yapması bugün bize zorluklar 
çıkarıyor. Milâdi tarihi kabul etmiş oldu
ğumuza göre, çeşmeleri asırlara taksim 
ederken hicrî değil milâdî tarihi kullanmak 
daha uygun olurdu kanaatındayım. 

Çok kullanışlı olan kitabın, resimle
rinin de altında şekil numarası olması 
beklenirdi. Bu kitaptan resim zikretmek 
isteyenler için kolaylık olurdu. Dil üzerin
de söz yürütmek bana düşmez amma, is
tatistiki gibi sözler (sayfa V) hoşa git
miyor. 

Kitabın giriş kısmına yama gibi bir 
kaç yazı yapıştırılmıştır. Başka yerde söy- -
leneni olduğu gibi tekrar basmak, ilmî 
neşriyatta doğru olmasa gerek. İstanbul 
suları hakkında, malûmat verilirken yerin
de ayak notu halinde kaynak gösterilmemesi 
iyi tesir bırakmıyor. Kitapta: «İstanbul 
su tesisatının on. sekiz asırlık bir tarihi 
olduğu bazı eserlerde görülmüş ve şu 
izahlara rastlanmıştır:...» gibi sözler esere 
pek iptidaî bir görünüş veriyor. 

1 Ernest Egli, Türkische Brunnen (La Torquie 
Kemaliste, sayı 25-26 Ağustos 1938 S; 5-17). 

2 Celâl Esat Arseven l 'art Ture s.. 85-90, 
şek. 152-16. 
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Düşündüklerimi açıkça söylemeği 
vazife addediyorum. Yoksa müellifin başa
rısına karşı nankörlük etmek niyetinde de
ğilim. Bu çalışmanın ne kadar, hayırlı ve 
faydalı olduğunu bilhassa takdir ediyo
rum. Yeter ki, bu emekler ve gayretler 
lâyik oldukları semereyi elde etsinler. 
İkinci ve üçüncü ciltlerde öne sürdüğümüz 
basit kusurların mevcut olmamasını temen
ni ediyoruz. 

Sayın Bay İbrahim Hilmi Tanışık'a 
başarılı emeklerinden dolayı candan teşek
kür etmek bir borçtur. 

Dr. Ekrem AKURGAL 
Arkeoloji Doçenti 

Bizans İmparatorluğu Tar ih i : 
A. A. Vasil'ev. Cilt I. Çeviren Arif Müfit 
Mansel. İstanbul Üniversitesi Ana ilim 
kitapları, Tercüme serisi, genel No; 33, 
Edebiyat 10. Maarif Vekilliği Neşriyat 
Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır. An
kara Maarif Matbaası 1943, 548 s. F. 400 
kuruş. 

Vaktiyle İstanbul Üniversitesinde 
hoca iken Bizans tarihiyle yakından meş
gul olmuş ve dilimize bir an evvel çevril
mesi lâzımgelen kitaplar arasında tanın
mış Rus bizantinistlerinden A. A. Vasil'evin 
Bizans imparatorluğu tarihi adlı eserini 
bilhassa tavsiye etmiştim. Bu teklifim 1936 
yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesince uygun görülmüş ve tercümenin 
gerçekleştirilmesi yolunda lâzımgelen mu
ameleye başlanmıştı. Eserin tercümesi için 
Fransızca olarak iki cilt halinde çıkan 
metin seçilerek, bu işe İstanbul Üniversî-
tesi Eski Zamanlar Doçenti Dr. Arif Müfit 
Mansel memur edilmişti. Altı yıl gibi uzun 
bir zaman sonra, eserin ilk cildi çıkmış 
bulunuyor. 

AVA. Vasil'ev (fransız imlâsiyle: 
Vasiliev) Bizans tarihi tetkikleriyle öte
denberi tanınmış mümtaz ilim adamların
dan biridir; diğer bizantinistlerden farklı 
olarak bir de Arapçaya vakıftır; bundan 
dolayı doğrudan doğruya arap kaynakla-
rından da istifade edebilecek bir durum
dadır. Zaten onun ilk- büyük eseri, 

Vizantiya i araby ( Bizans ve Araplar ) 
adını taşımaktadır ve Makedonya sülâlesi 
zamanında Bizansla Araplar arasındaki si
yasî münasebet incelenmektedir. (St. Peters-
burg 1902). Vasil'ev'in bu eseri: Byzance 
et les Arabes. les relations Politigue 
de Byzance et des Arabes l'epoque de la 
dynastie macedonierine... (867-959*) adıyla 
Rusça kitabın tashihi ve ilaveleriyle, Fran
sızca olarak çıkmıştır. 

Çarlık Rusyasında Bizans tarihine 
hususi bir ehemmiyet verilmekte idi. Os
manlı İmparatorluğunun nasılsa tasfiyeye 
uğrayacağına inanıldığından, Ruslar, Bi-
zansın mirasına konmayı politikalarının 
esas düsturu olarak almışlar ve bu yolda 
«ilmî faaliyet» göstermişlerdi. Tanınmış 
ilk rus, bizantinisti V. G. V a s i l', e v s ki j 
(1870 denberi) aynı zamanda Türk düş
manlığıyla dâ temayüz etmişti. İstanbul'da 
büyük bir « Arkeologya Enstitüsü » kurul
muş ve başına tanınmış bizantinist F. 
U s p e n s k i | getirilmişti. Kiev Üniver
sitesinde Y u. K u 1 a k o v s k ij ve St. 
Petersburg Üniversitesinde A. V a s i 1' e v 
Bizans tarihi tetkikleriyle ad kazandılar. 
Peterburg'daki Rus İlimler Akademisinin 
Bizantinistik şubesi, «Vizantijskij Vremen-
nik» adlı gayet mühim mecmua çıkarmağa 
başladı (1928 e kadar 19 cildi çıkmıştır). 
Moskova Üniversitesi ve bazı Rus üniver
sitelerinde de Bizans tetkiklerine büyük 
önem verilmişti. Uspenskij, Kulakovskij 
A. Vasil'ev gibi ilim adamları Bizans ta
rihini bir «ilim işi» gibi telâkki etmekle 
beraber -Bizans araştırmalarında daima 
bir politika kokusu vardı; bu yalnız Ruslarda 
değil, hattâ almanlarda bile göründü: Ye-
na Üniversitesi Profesörlerinden H. Gelzer, 
Krumbacher'in meşhur Bizans Edebiyatı 
Tarihi adlı eserine bir zeyl olarak yazdığı 
Bizans Tarihi taslağında - Osmanlı İm
paratorluğunun eninde sonunda Rusya tara
fından ilhak edilmesi lâzım geldiğini tarihî 
bir zaruret olarak göstermeğe çalışmıştı, 
ki A. Vasil'ev, , Gelzer'in' bu fikrini nakl
etmeğe lüzum görmüş olmakla - Türkiye'ye 
karşı beslediği temayülünü de aşağida vur
muştur. Ehemmiyetinden ötürü bu satırları 
aynen naklediyoruz: «Bir Alman âliminin 
ağzından, eserinin başlangıcında, şu söz
leri işitmek calibi dikkattir. "Rus Çarların-
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Vasil'ev'in 
de Petro-

dan biri, evlenmek suretiyle Paleologlar 
hanedanına mensup, bir prensesle birleş
miştir ; Konstantin Monomak'ın tacı, Krem-
linde, bütün Rusyalıların mutlak hâkimi 
olan bir çarın bağına oturalmuştur. Rus 
İmparatorluğu Bizans imparatorluğunun 
hakiki devamını temsil etmektedir. Bir gün 
Ayasofya'nın hakikî imana avdeti ve Kü
çük Asyanın Türklerin alçak hâkimiye
tinden kartalması mukadder ist, bu ancak 
Rus Çarı sayesinde olacaktır, İngilterenin 
muhalefeti tabiate ve . tarihe mugayirdir', 
binaenaleyh bir gün behemehal kırılacak
tır. İstanbul İmparatoru, bu işe bağlı mu
azzam vazifeleri idrak ettiği taktirde, an 
cak Ortodoksluğun müdafii Rus Çarı ola
bilir.» (türkçe tercemesi I. S. 29) 

Eseri türkçeye çevrilen A. 
kitabı evvelce Rusça olarak 1917 
grad'da çıkmıştı (Lekcii po istorii); bura
da Haçlı seferlerine kadar olan devir ele' 
alınmış, kalan devirler de ayrı fasıllar ha
linde 1923 ve 1925 de basılmıştı. Vasil'ev 
bilâhara Amerika'ya iltica ve Madison 
Üniversitesinde vazife alınca kitabını, ilâ
velerle İngilizceye çevirtmiş ve History of 
the Byzantine Empire başlığı ile neşret 
mişti (Madison U. S. A. 1928-29). Bu defa 
eserin tashih ve ilâvelerle Fransızcası ba
sıldı Histoire de l'Empire Byzantin, Tra-
duit du russe par P. Brodin et 
guina. Preface de M. Ch. Diehl. 
1081); T. II (1081-1543) Paris 1932. B. Arif 
"Müfit Mansel'in tercüme ettiği e 
metni işte bu Fransızca neşridir, 

Vasil'ev'in, Bizans İmparatorluğu Ta 
rihi'ni Türkçeye çevirmekle arkadaşımız 
Dr. Arif Müfit Mansel Türk ilmine büyük 
bir hizmet ifa etmiştir. Tercümi-Iisan, ve 
üslûp bakımından tamamiyle muvaffak ol
muş sayılabilir; hele hıristiyanlıgın içinde 
cereyan eden mezheb mücadeleleri müna
sebetiyle - temas edilen muğlâk mesele
lerin, açık bir şekilde türkçeye çevrilmesi 
hiç te kolay bir iş değildir. 500 sahifeyi 
aşan büyük bir eserin tercümesinde bazı 
tercüme aksaklıkları olabilir. Bunun gayet 
tabii görmek lâzımgelir; bilhassa tercüme 
yalnız lisan .bilmeğe bağlı bir iş değildir ; 
aynı zamanda mevzua da hâkim olmak ge
rektir. Arif Müfit Mansel; doğrudan doğ
ruya olmasa bile, Bizans tarihine azçok 
ilgisi olduğundan, tercüme ettiği eser saha 

A. Bpur-
T. I (324-

serin esas 

itibariyle kendisine büsbütün yabancı de
ğildir ; mamafih, eserin tercümesi ilerleyip, 
eski devirlerden uzaklaşınca, yabancılık 
eseri biraz kendini belli etmektedir. 

Bu büyük eserin birinci cildinin mu
vaffakiyetle bitirilmesi dolayısiyle arka
daşımızı tebrik ederken, bu tercüme mü
nasebetiyle bir iki söz, söylememe müsa
adelerini rica ederim: Vaşil'evin Bizans 
İmparatorluğu Tarihi'nin. Türkçe tercüme
sine bu eserin ilmî kıymetini tanıtan bir 
başlangıç koymak, veya hiç olmazsa bu 
kitap hakkında Alman, Fransız ve İngiliz 
mecmualarında çıkan, bu sahada söz söy
lemeğe salâhiyettar zevatın fikirlerinin 
bir hülâsasını nakletmek yerinde olurdu; 
bu suretle eserin ilmî mahiyeti anlaşılır 
ve neden tercüme edildiği görülürdü. Di
ğer taraftan, Vaşil'evin en zayıf noktası: 
Umumî türk tarihini bilmeyişi ve muhtelif 
Türk kavimlerinin Bizansın tarihindeki rol
lerine kâfi derecede yer vermeyişidir. Bu 
cihet Herakliyus zamanında Bizans-Sasani 
mücadelesinde Hazarların Bizansa yaptık
ları yardımlar netice itibariyle Bizansı 
muhakkak bir yıkılıştan kurtarmaları, âde
ta bilerek arka plâna atılmıştır (S. 251-
252); halbuki Theophanes eserinde (I, 
485-6) Hazarların bu mücadelelerdeki rol
lerini kâfi derecede tebarüz ettirmiştir. 
Peçeneklerin Bizans tarihindeki rolleri ve 
Anadolu'nun Selçuklular tarafından zab-
tındaki mevkileri gayet sathi geçilmiştir,. 
İstanbul Üniversitesi Bizans Tarihi kürsü
süne getirilen İngiliz âlimlerinden Runci-
man da herhalde Vasil'evi takiben-Belle-
tende çıkan bir yazısında (Belleten 25) 
Türk kavimlerinin Bizans tarihindeki rol-
lerini izaha çalışırken, bu sahada mevcut 
en yeni Türkçe literatürü görmediği anlaşılı
yor bazı Hunlârdan başlıyarak, Batı Gök-
Türk Devleti, Bulgarlar, Hazarlar, Peçenek
ler, Kumanlar, Uzlar (Oğuzlar) ve bilhassa 
Selçukluların Bizans . tarihindeki rolleri, 
Avrupalı tarihçilerin zannettiklerinden çok 
daha büyüktür: öyle ki, Bizans tarihini, 
Malazgirt Meydan Muharebesine kadar ilk 
devri, ondan sonrakini ikinci devri diye. . 
bölmek bilhassa yerinde olur. Vasil'ev ve 
diğer bizantinistler ise, Türklerin Bizans, 
üzerindeki rollerini ancak birer akın ma-
hiyetinde görmeğe ve başka tesirleri ol
madığını kabule mütemayildirler. Halbuki 
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Bizânsın gerek dış ve gerek iç tarihinde 
Türk ve İslâm siyasi ve kültürel tesirler 
mühim bir yer tutmuştur. Tercümeye te-
kaddüm eden bir önsözle bu cihetler ay-
dınlatılmış olsa, herhalde faydalı olurdu. 
Sonra Bizans tarihi sahasında en yeni 
neşriyat hakkında da kısaca malûmat Ver
mek, meselâ G. Ostrogovsk'nin Geschich-
te des Byzantinischen Staates'inden bah-. 
settaek (Münçhen, C, H. Beck'sche Ver-
lag 1940) yerinde olurdu. 

Şahıs adlarının yazılışında, Fransızca 
metne ve şekle umumiyetle sadık kalın
mış olmakla beraber, bazı değişikliklere 
de tesadüf ediyoruz. Bir taraftan Teodos 
yazılırken, diğer yandan Ambrosius, Ar-
kadias, Rufinus, yahut yan şeklinde ya
zılmıştır; Marçian ve Nastorius gibi fran-
sızcadan büsbütün ayrı ve Türkçeye de 
uymayan şekillere rastlanıyor; diğer yan
dan Robert Guisard'ın adı olduğu gibi bı
rakılmıştır S. 455). Makedonya sülâlesi 
devrinde ve bilâhara Aleksey Komnen za
manında adları çok geçen «Peçenek» lerin 
adları yanlış olarak hep Peçeneg şeklinde 
yazılagelmiştir (SS. 409, 453 u. b,); aynı 
veçhile . Komanların (Kumanlar) rusça ad
ları olan Polovcy (Polovçi, cemi şeklidir 
alınmıştır, 

Ayrı bahislerin sonunda yerilen bib-
Iiografik malûmat tercüme edilirken - hiç 
olmazsa bir not halinde - yeni neşriyat 
hakkında da ekler yapılması lâzımgelirdi. 
Meselâ, S. 474, Araplara dair eserler sa
yılırken, Bizans ve Arapların ancak Rûs-
çası ( 1902 de çıkanı ) gösterilmiştir; hal
buki bunun şimdi düzeltilmiş ve ilaveli 
Fransızca tabı mevcuttur. Aynı veçhile 
Peçenekler ve Uzlar'a ait ( S. 375 ) ancak 
Vasil'evskij'nin - artık eskimiş eseri nak
ledilmiştir; halbuki 1884 de çıkan Golu-
boyski'nin - Peçenegi,.- Torki i Polovcy; 
Rasovskij'nin -Peçenegi, Torki i Beren-
dei na Rusi i v Urgii. ( Seminarium Kon-
dakovianum VII ve VIII. 1935 ) ve Akdes 
Nimet Kurat'ın Peçenek Tarihi ( İstanbul 
1936 ) adlı eserleri de gösterilse fena ol. 
mazdı, Vasil'ev'in « Bizans İmparatorluğu 
Tarihi » nin 2 inci cildinin tercümesinde, 
hele Selçuklular istilâsına tesadüf eden 
kısımları için, not halinde, yeni çıkan neş
riyatın da eklenmesi herhalde lüzumludur 
fikrindeyiz. 

Basımın teknik tarafına gelince, böyle 
mühim eserler için daha iyi kâğıt kulla-
nılmiş olması arzu edilirdi. Tabı hataları 
nisbeten azdır. Yalnız notların kitabın 
sonuna, eklenmesi pratik cihetten pek el
verişli değildir. 

Bu kadar büyük bir işi tam bir mu
vaffakiyetle bitiren arkadaşımızı, yaptığı 
hizmetinden ötürü cidden tebrik eder ve 
tercümesi B. Cavit Baysun'a verilen 2 inci 
cildinin bir an evvel bitirilip basılmasını 
temenni ederiz. . . . 

Dr. Akdes Nimet KURAT 
Tarih Doçenti 

''Uygur Dilinin Grameri,, 
(Grammatika Uygurskogo Yazıka, Prof. 
V. M. Nasilov, Moskva 1940, Moskovskij 
Institut Vostokovedenje, 152 S. 8°). 

Yukardaki isimle Rusça yayınlanmış 
olan Uygur grameri, başlıca yaşıyan Kaş-
gar Türkçesinin dil kaidelerini içine almak
tadır. Müellif, ''Giriş».inde bu grameri, 
Sinzen (Garbi Çin) in Kaşgar lehçesi esa-
sındaki Uygur dilinden örnek vermek için 
bir tecrübe olarak vasıflandırıyor. 

Bu kitapta dil kaideleri incelenmiş 
olan Sinzen Uygurları, tabiatiyle eski de
virde bildiğimiz Uygurlardan başka Uygur-
lardır. Lehçeleri, bilhassa fonetik bakımın
dan klâsik Uygurçadan epey farklı olduğu 
gibi, kendileri etnik bakımdan da eski 
Uygurlarla ancak Uygur ismini yaşatma- . 
lariyle müşterek olsalar gerektir. 

Şinzen'in güney kısmında dört milyo
na yakın, toplu bir halde oturan bu geni 
Uygurların dili, Türkçenin merak oyandı-
rıcı bir parçasını teşkil eder. Edebî Şark 
Türkçesinin birçok şive ve lehçeleri içine, 
müellifin ele aldığı «Uygur» lehçesi dahi 
girer. Kitapta müellifin kendisi de kaydet
tiği gibi, muhtelif Uygur şivelerinin (yani, 
Şark Türkçesinin) hususî teferruatına giril
meden, umumî olarak ancak Kaşgar dili
nin esas kaideleri alınmıştır. Bugüne kadar 
çıkmış olan Avrupa bilginlerinin tetkikle
rinde, bu lehçeler için «Uygur» i s m i kul
lanılmaz, umumî olarak «Şark Türkçesi» 
adı verilir. Geçen asrın 60 yıllarında İl-
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minski, Radloff ve çağdaşlariyle (meselâ 
Katanov, Pantusov, Maloff) başlıyan bu leh
çeler üzerindeki denemeler, sonraları W. 
Bang, A. v. Le Coq, Raquette, G.. Jarring 
ve bazı Rus (meselâ: Yudaxin, Baskakov, 
Nasilov, Borovkov v. b. ) bilginlerinin ciddi 
araştırmalariyle, oldukça olgun ilim alanına 
girmiştir ve bu sahada bir çok eserler 
türlü türlü "Avrupa dillerinde meveuttr *). 
Prof. Nasilv'un bu eseri, Şark Türkçesi 
lehçeleri arasında da bir takım kendi 
hususiyetleri olan,. Kaşgar lehçesinin öz 
kılığını göstermesiyle, bilhassa merak 
uyandırıcıdır. Kitap şu kısımlara bölünür: 

Birinci kısım 1 - Sesler ve harfler 
( 1-15 S. ) 

II - Vurgu, (Vurgunun 
yeri 15-30 S. ) 

İkinci kısım I - Uygur cümlesi (31S.) 
II - Cümlenin öğeleri 

( 3 8 S . ) 
III - Cümle öğelerinin 

teşkili ( 55 S. ) 
Üçüncü kısım § 152-174 Mürekkep uzuv-

lu cümle (128-144 S.) 
Dördüncü kısım § 175-180 Yardımcı keli

meler ( 145-149 S. ) 

* Mesela Bazıları: 
1 Radloff «Proben der Türkischen 

Volksliteraiür» VI, St. Petersburg, 1886. 
2 Pantusov, N. N. «Materyali k iza-

çeniye nareçiya Tarahçey» 1891-07. 
3 Pantusov, N. N. Skazki Tarançey, 

Kazan, 1901. 
4 Pantusov, N. N. Tarahçeyskiye 

Pesni, St. Petresburg, 1890. 
5 Robert Shaw «A Sketch of the 

Turki Langüage as spoken in Eastern 
Turkestan Calcutta » 1880. 

6 Whitaker «Eastern Turki grammar 
I, ve : Turki English Vocabulary» II. 

7 G. Paquette «Eastern Turki Gram.' 
mer» 1912-MOSOS. 

8 G. Raquette «English Turki dictio-
nary» Leipzig-Lund1927. 

9 G. Raquette «A contribution to 
. the existing knowledge of the Eastern 

Turkestan dialekt . . . of Yarkand and 
Koshgar» Helsingfors, JSFOU 1909. 

10 G;Raquette«tâyi bile Zöhra» 1930 
11 A. ve Le Coq «Sprtchwörter und 

Sesler ve harfler kısmı fonetik hu-' 
susiyetleri izaheder. Tertip tekniği müşkü
lâtı yüzünden, burada ayrı ayrı vokaller 
üzerinde durmamız imkânsızdır. 

Fonetik bakımdan, Kitabın türlü 
türlü bölümlerinden de anlaşıldığı gibi, 
Kaşgar, Tarancı ve umumiyetle yaşayan 
Orta-Asya' lehçelerinin çok açık bir husu
siyeti' daima ilerilemekte olan i benzeşme-
sidir. Meselâ: al- fiilinin atıf gerundifi al-ıp 
i'nin tesiriyle el-ip olur, bar- ( var- ) fiili
nin ger. bar-ıp yerine ber-ip olur, at 
(isim ) kelimesinin mülkiyet z. 2 ş. şekli 
at-ıng yerine et-ing, nan ( ekmek ) keli
mesinin mülk, z. 3 ş. nan-ı değil, nen-i 
olur. Aynı benzeşmenin devamı olsa ge» 
rek, bazı a, e ler vurgularını kaybederek 
İ sesine geçiyorlar, Meselâ : 
bala (çocuk) halisi (çocuğu) mülk. 3 Ş. 
dada (baba) dadini (babayı) akk. 
satmadi (satmadı) satmidi v. b. 
Aynı vokal hususiyetlerine göre 3 heceli 
yabancı kelimelerin 2. hecesinde -e- yerine 
-i- gelir: memleket > meml i ket, hareket > 
har' i ket. Geniş yuvarlak vokaller o ö, 
ancak birinci hecede mümkündür; ileriliyen 

Lieder» Berlin 1911, Baessler Archiv. 
12 A v. Le Coq « Das Li - Kitabı » 

1925, Budapest. 
13 G. Jarring «Studien zu einer ost- . 

türkischen Lautlehre» 1933 Land Leipzig. 
14 G. Jarring «The Özbek diatect of 

Kılıch» 1937 Land Leipzig. 
IS G. Jarring « The conest of the 

fraits» 1937 Lund. 
6. Malov «İzaçenye Jivıch turetskich 

nareçey zapadnogo Kitaya » Vostoçnıye 
zapiski, t. I, Leningrad, 1927. 

17 Katanov N. F, «Mançjursko - ki-
tayiskiy- l i-na nareçey türköv kitaysko-
go Turkestana » S. Petersburg 1902, 
Arch, Ob. 

18 Menges(Katanav) «Volkskandliche 
Texte aus Ostturkestan» 1933 (aus dem 
Nachlass von Katanov) Berlin. Akad. Nş. 

19 Bang-Marquart « Osttürkische Di-
alektstadien» Berlin 1914, 

20 W. Bang «Über die Gutturale im 
Ositürkischen». 

21 G.R, Rahmeli «Ein Osttürkisches 
Wahrsagebuch» Museon XLII 
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benzeşme1 bu gibi yuvarlak vokal olan 
kelimelerde o+a, ö+e şeklinde ortaya çı
kar, mes. öz-em (özüm, kendim), öz-em-
ning (kendimin);, koy-am (koyum yâni: 
koyunum) mülk. Z. I ş. kog-am-ni (koyu
numu) mülk. z. 1 ş. + akk. 

İleriliyen benzeşme (progressîve assi-
milation), bilhassa fiilin hâl sığasında açık 
görünür; ilk hecedeki vokale, hâl eki olan 
-a-, -e- benzeşiyor, meselâ: 
bol-u-men < bol-a-men (oluyorum) 
böl-ü-men < böl-e-men (bölüyorum) 
uç-u-men < uç-amen (uçuyorum) 
üz-ü-men < tüz-e-men (tahammül ediyorum) 
kil-i-men < kil-a-men (kılıyorum). 

Bu benzeşme, dar vokalli bir heceli 
kelimelere, vokalle başlıyan kapalı ekler 
geldiği zaman da husule gelir, mes.: uç
up,, tûz-ü-p (organize edip), ur-ul-gan vu
rulmuş, kil-ip (kılıp) v. b. Fakat bu ben
zeşme daimî değil, meselâ: 
u-nıng (onun) 
u- ni (onu) 
şu-ning-din (şu sebepten) 
gul-din (gül-den) 
oku-dim (okudum) v. b. 

İlk hecede geniş vokal olan kelimeler
de ileriliyen benzeşme yoktur, meselâ: köz 
(göz), köz-i (göz-ü), kol (el), kol-i2 (el-i). 

' Yuvarlak vokalle düz vokalli iki keli
me yan yana geldiği zaman da, yuvarlak 
vokal düz .vokale yanaşır, mes.': bige-de < 
bu yer-de, bi-jil < bu jil bu yıl. 

§5 den itibaren konsonantlardan bah
sedilmektedir. Umumî Türkçe kaideye göre 
tonlu seslerden sonra tonlu, tonsuzlardan 
sonra tonsuz gelir, mes.: 
kiş (kış), kiş-ta (kışda), 
çüş- (düş-), çüş-ken (düşen, düşmüş) 
cik- (çık-), çik-ti (çıktı) 
baş (baş), baş-tin (baş-dan) 
yaz, yaz-da (ayni manada) 
kel-, kel-gen gelen 
tam, tam-din dam-dan vb. 
Konsonantlar, umumiyetle diğer Şark Türk-
lehçeleri ve esas Türkçenin hususiyetle-

1 Progressive Âssimilation. 
2 Bu lehçede kalın (guttaral) damak 

sesleri epey inceldiği için, kalın ı kulla-
lanılmaz, ince ve kalın kelimeler müsavi 
tutularak her yerde i vokali yazılmaktadır'.-

riyle müşterektir. Bir çok lehçelerde r 
düşmesi az çok mevcut olduğu gibi, bu 
hadîse burada son ve içseste daimîdir, fa
kat sonsesteki r'ye vokal iliştiği zaman -r 
muhafaza edilmektedir, mes. baza pazar, 
badi < bar-di (vardı), kaga < karga, ki
tapla < kitaplar. 

Vokalle : Keşke baziri — Kaşgar 
pazarı, barida = varıyor, kitaplirida = ki
taplarında. ' Ama bu hususiyet yabancı 
kelimelerde sabit değildir, bir çok-yabancı 
kelimeler r'yi. muhafaza ederler, mes. 
hazir (hazır); karar (karar); zerur=zaruri 
vb. 

r sesi l ile beraber geldiği zaman 
ona bezeşir, meselâ ballik <barlik=varlık; 
zerullik <zerur-lık = zarurilık. 

Bunun gibi -Im-> -mm- şekline geç
mektedir; mes. kimmidi < ki lm idi =-
kılmadı;bo mmigan <bolmigan=olmıyan. 

İncelmiş y sesi dar vokallerin önün
de j olur, mes. y i l > jil = yıl, gang > 
jung=yûn, y ü k > jük— yük. geniş vo
kallerle ilişik olan g sesinde bu değişme 
husule gelmez, meselâ gaz, yol, yet- v. b. 
olduğu gibi kalır. 

Aynı kaideye göre, incelmiş k > ç ola
biliyor, mes. kim^ çim, kir - > kig->çiy= 
gir-. İnce- damak seslerinin fısıltılı seslere 
temayülü olduğundan, kısa dar vokallerle 
beraber de görünmektedir: ikki> işki=iki, 
piade > pişade = piyade. 

r sesi sabit olmadığı için, dar vokal 
tesiriyle g olmıya çalışır, bu da yukarıda 
olduğu gibi j olmıya temayül gösterir, 
mes. bir > biy> bij, ter > tey, jigirme > 
jigiyme = yiğirmi. 

Aynı benzeşme kaidelerine göre t, 
d, sesleri dar vokaller önünde fısıltılı ses
lere çevrilirler, M e s . t ü ş > ç ü ş - = d ü ş - ; 
tiş >çiş=diş. Bu +3 gibi hallerde sonses 
benzeşmesi de vaki olur, meselâ s a ç > çaç, 

Arap kelimelerinde b, d gibi tonlu 
sonsesler Türkçenin umumi kaidelerine 
uyarak tonsuzlaşır, mes. ktap, ixtisat (ik-
tisad) v. b. vokal ilişdiği zaman da diğer 
lehçelerde vaki olduğu gibi, aynı sesler 
tonlaşırlar. meselâ kitabim, iktisadi. 

Dudak seslerinden patlayıcı p, b, iki 

3 Bu misallere göre, son sesteki ş 
dahi ön sese tesir edebilir. 
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dar vokal arasında sızıcı dudak sesi v ye 
çevrilir ; mes. mehtap > mektivi= mekte
bi. sebep > sevivi -p sonsesi dahi, kendi
sinden sonra gelen kelime vokalle başladı
ğı takdirde, ona ilişerek v sesine geçer ; 
mes. oylap edi > oylividi == oylamıştı. 
setip al> setival- = satıp al-; kete beri-
du > ketiverida gitmek üzeredir (gidip 
varıyor ). 

İçseslerde, sızıcı dudak sesi -v- yerine 
-g- görünmektedir. Mes. kovla- (kovala-) 
yerine ko g la-,sovik, sovuk yerine, sog ak; 
kavun, kovan * yerine kogun y. o. 

Cümle bahislerine çok büyük bir yer 
ayıran müellif, bu lehçenin cümlesini bir 

. öğeli cümle, iki" öğeli cümle, üç öğeli 
cümle şekline ayırır. Bu üçüncü çeşitte 
datif, lokatif, ablatifle yapılan kısa (no
minal dediğimiz) cümleleri misal olarak 
alır ve bu üç isim halinin cümledeki yer
lerini gösterir. II. mabhese ayırmış olduğu 
cümlenin öğeleri bölümünde isimden (sub-
jekt ve objekt'ten) etraflıca bahseder. Bir 
daha ismin türlü türlü hallerini ve sıfat
ların-işgal ettiği yerleri' ve bir az mülk. 
zamirlerini izah eder. 

III.-Bölüm, cümle öğelerinin teşki
linde, müellif başlıca fiil ve onun teşki-

linden bahseder; önce § 6 6 dan itibaren 
isimleri yedi kısma ayırarak: mes. i- mü
şahhas ve mücerred isimler, 2-sıfatlar, 3-
bir şeye istinad eden isimler mes. atlik 
(atlı, süvari), şe (r) diki (şehirdeki), 4- sa
yı, isimleri mes. on, onıncı gibi, 5-partisip-
ler, 6-masdarlar, 7-zamirler. Toplu olarak 

. bu bölümün başlangıcında bir az kelime 
teşkilinden ve zamirlerle beraber isimler
den bahsedilse dahi, en büyük kısmını 
fiil ve onun teferruatı işgal eder. 

III. bölümü bir az tahlil edelim. Cüm
le öğelerinin teşkili, çok kısa tutulmuş 
kelime teşkili ile başlar. Burada bazı teş-

4 Bu kelimenin vokalleri diğer şark 
türkçesi, mes. Turancı şivesinde de mev
cut olan u benzeşmesine tabidir. u ben
zeşmesi dediğimiz kaide, bir kelimenin 
ikinci hecesinde olan u sesinin kelimenin 
Sn hecesine tesiri ve onu kendisine ben
zeterek o yapmasıdır, kaide ilk hecede a 
olan kelimelerde caridir meselâ, kat u n > 
kot u n , a z u k > o z u k v. b. 

ÇAĞATAY 

kil eklerinden bahsedilir, bilhassa isim 
tabanlarını ele alır, mes. nomen agentis 
— çi ekile : ötük-çi (kunduracı) < ötük 
çizme, iş-çi < iş, tömü (r) - çi < tömür 
(demir) v. b. Bundan başka, diğer lehçe
lerde olduğu gibi -lik, -lık ekleri 5 mes
lek ve sanat kelimeleri yaparlar, mes. 
ötükçi-lik kundura istihsali, kunduracılık, 
jipek-çi-lik ipekçilik. Tabiî, -lik eki diğer 
lehçelerde de olduğu gibi mes. ko (r) kak-
lik, kulluk v. b. kelimelerle mücerred 
isimler yapar. Garb türkçesinde -lı, li 
şeklinde yaşamakta. olan eski - lıg, -lig bu 
lehçede - lift,-lik olur. mes. keşke (r)-lik 
Kaşgarlı, şe (r) lik şehirli v. b. Müellif 
diğer isim tabanlarından -daş ekile yapı
lan yoldaş, karındaş, -ki, -ki pronoininal 
ekle yapılan mes. kiski (kış-ınki) küz-ki 
güz-ünkü, hazir-ki (hazırki), mening-ki 
(benimki), bizning-ki (bizimkî), v. b. pri-
vativ eki -sız, -siz ekile yapılan atsız, 
yer-siz gibi teşkillerden; azlık gösteren, 
küçük hisseyi ifade eden deminutif -gine, 
•kine, -kina, -gina eklerile yapılan mes. j 
az-gina, azıcık, uzun-gina uzuncaçık, yah-
şi-gina iyice v. b. -çak, -çek deminutif 
ekile yapılan mes. oyun-cak (oyuncak); 
oyuna temyül' oy-çak, (düşünceli), uzun-cak 
(uzunca) gibi sıfat yerinde kullanılan ke
limelerden misaller verir ve bununla isim-
tabanı bahsi kapanarak sıfatlara geçer. 
Sıfatlarda mübalağa sıfatı diğer eski ve 
yeni lehçelerde olduğu gibi -rak, -rek 
ekile mes. çong-rak daha büyük, kizil-rak, 
daha kızıl, kök-rek daha gök; bazan bir 
şeyi daha fazla tekit için aynı mübalağa 
manasını veren daha kelimesinin bu leh
çeye göre mukabili olan tehi kullanılır, 
mes. ak-atla(r) çong, lekın ala atla(r) 
teki çong ak atlar büyüktür, lâkin ala 
atlar daha büyüktür. Tekit ve tafdil sı-
fatları diğer türk lehçelerinde olduğu gi
bidir, 

§ 81 de sayı isimleri bahsi başlar; 
aslî isimler meselâ onbij onbir, on işki oniki; 
rütbe isimleri bijinçi yirmci, işkinçi ikinci; 
kesir isimleri yerim, yarım, bij yerim bir 

5 Bizim gramerde lık mekân ismi, 
mücerred isim ve bir şeye mahsus yemek
lik, elbiselik, yazlık, kışlık gibi isimler 
yapar. 
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buçuk, iski gerim iki buçuk; müşterek 
isimler birlen bir, bir tane, işkilen iki kişi 
veya eşya birlikte, üçeülen üç kişi birlikte 
v. başkalar izah edilmektedir. Aslı sayı 
isimlerinde, dikkatimizi çekecek nokta, 
bazı sayıların sesleri şedde almasıdır. 
Meselâ: iki yerine işki < ikki, yedi yerine 
yette, sekiz yerine sekkiz, dokuz yerine 
tokkuz, otuz yerine ottuz oluyor. 

§ 87 den itibaren zamir bahsi başlar. 
§ 100 e kadar devam, eden bu bahis te 
bir çok güzel misallerle aydınlatılmıştır;. 
Garb Türkçesinde bu Lehçede olduğu ka
dar çeşitli olmıyan işaret zamirlerini ala
lım. İşaret zamirlerinin esası olan bu, şu, u 
(o)ve bunların tasrifli şekillerinden başka, bu 
lehçede uzaklığın derecesini gösteren zamir
ler vardır, mes mana işte, ana orada, tana 
orada ( bir az uzakta ), onuna orada ( çok 
uzakta ), mavu ( < mana bu ) iste bu 
( çok yakın ), ava ( < ana bu ) işte orada 
( b i r a z uzakta), tava ( < işte orada) 
daha bir az uzakta, manava (< mana bu) : 
işte bu (çok yakın ), anavu ( < ana bu) 
işte orada ( bir az uzakta ), maşa (<mu-
na şu) işte bu, aşbu, şubu işte bu kendisi. 
Eski teg (gibi, kadar) edatının (veya te
kit eki ok un) kaynaşmasiyle yapılmış olan 
mukayese zamirleri de dikkate değer, me
selâ: bundag ( < b u -n-teg ) bunun gibi; 
şu-n-dag (şu-n~teg) onun gibi; aynı şekil
lere ekvatif getirilen mundakçe (bu-n-teg 
-çe) böylece, şundakçe, andakçe ( şu-n-teg 
-çe, an-teg-çe) şöylece, şu derecede, v. b. 
Ekvatif le yapılan: munçe, şunçe, bunca, şu 
kadar, o kadar, ve şahıs zamirleri + gen. 
ile yapılan şekiller meselâ: meningçe ben-
ce, seningçe sence, -uhingçe, ona "göre (on
larca) ve başkalar, zamirlerin bu lehçede 
şekil itibariyle Garb Türkçesine nisbeten 
daha zengin olduğunu göstermektedir. 

§•101 den § 150 ye kadar predikat 
ve umumiyetle fiilin türlü türlü şekil ve 
tasrifleri güzel güzel cedvellerle, bol bol 
misallerle aydınlatılmıştır. Demek oluyor 
ki bu kısım,- gramerin en esaslı ve en uzun 
bölümüdür. Kâşgâr lehçesinin esas kılığını 
göstermek dileğile, buraya bazı fiil tasrif
lerinden örnekler alalım: 

hal-istikbal 
1 ş. kil-i-men (kılıyorum <kil-a-men-
2 ş. kil-i-sen » s u n 
3 ş. kil-i-du » 

c. 1 ş. » »miz , »-z 
2 ş..» »-siz » -sınız 
» » » »-sla 
3 ş. » »-du » -1ar 

menfi hal-istikbal 
1- ş. kimmaymen < kil-may-men 
2- » » 
3- » » 

c. 1- » .» 
2-» » 
» » » 
3- » » 

-sen (kılmıyorum) 
-du 

-miz 
-siz 
-sla 
-du. 

vokalle biten f. 
oku-y-men (okuyorum) 

» » -sen 
» » -du 
» » -miz 
» » -siz 
» » -sla 
» » -du 

-sun v. b. 

•tur ile mürekkep hal-istikbal 
-kil-i-du-men <,kil-a-dü (r)men 

» »-sen 
» » »-du 
» »' » -miz 

» » -siz 
» »-sla 

» ». » -du 

Fiil tasrifinde, cevher fiilinin kul
lanışı Garb Türkçesinden bir az ayrıl
maktadır. Eski er-mek'ten gelen i-mek 
fiili, bu lehçede er-mek'in devamı ol
mak üzere emek şeklindedir; tasrif siga-
ları da buna göre mazı şühudi: e-dim, 
e-ding, e-di, eduk, e-dingiz, eding-la, e-di. 
Şart: e-sem, e-seng, e-se, e-sek, e-singiz, 
e-seng-la, e-se. Bilhassa batı Türkçesinde 
şimdi mevcut olmıyan bu fiilin menfi şek
li; e-mes-men, emes-sen; e-mes, e-mes-miz 
e-mes-siz, e-mess-le, e-mes isimlere geldiği 
zaman batı Türkçesinde değil-im v. b. 
şekilde ifade edilmesi bakımından dikkate 
değer. Aşağıda bu fiilden tasrif misalleri 
verelim : 
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hal -istikbal (şart) 
1 — ki-sam iken> kıl-sam iken 

( kılacaksam, 
-sang faraza ben kılsam ) 

3 - « 
1 — C« 
2 — « 

« « 
3 — « 

hal ( verbe substantif ) 
1 — okaguçi-men ( okuyıcıyım ) 

-sıngız« 
-sangla» 

2 -
3 — « 

1 — ş. c.« 
2 - « 
3 -
« « 

-sen 
-du (r) 
-miz 

-sız 
sle 
-du (r) 

mürekkep hal-istikbal ( şart ) 
frisam bol-u-di-ken '< ki-sam bol-a-dur-

iken (kılsanı olacakmış) 

«. -sang « 
- s a « 

-sak « 
-singiz « 

« -sang-la « 
« -sa « 
menfi hal 

« 

« « 

« « 

« « 

« « 

« « 

işçi e-mes-men ( işçi değilim ) 
» « -sen 
« « 

« « -miz 
« « -siz 
« « -şle 
« e-mes 

Atıf gerundifi, ° -p şekilleri dahi isim'in nevileri arasında, i-mek fiili ekle
riyle tasrifedilmektedirler : 

şahudi mazı ( çoktan geçmiş ) 
1 — kîp~tim< kil-ip edim 

( kılmıştım ) 
2 — kip-ting 

Aynı manada ve aynı menşeden olan, fakat 
-p ger. + e-mek fiilile kaynaşan muvazi ş. 

' kil-iv-idim < kil-ip edim (kılmıştım) 
«- « -iding 

3 — « -ti « « -idi 
1 — c. « -tüq « « -iduq 
2 — « -tingiz « « -idingiz 
2 — « -tingla « « -idingla 
3 — « -ti « « -idi 

Atıf gerundifi -p, -far cevher fiili ile, geçmiş zaman'da yapanın b 
kendi teşebbüsünü tekit eder, mes. 

1 — kil-ip-ti-men;(kılmıştım ) m e n f i 
< gil-ip-tur-men kimmap-ti-men 

2 — « « -sen « -sen 
3 — « « -tu « -tu 
1 '— c. « « -timiz, t-uk « - -timiz ' 
2 — « ».-siz « -tingiz 

« « -sla « -tingla 
3 — « « -tu « -tu 

< kil-ma-p-tur-men 

v. b. 

Bununla fiil tasrifleri bahsini kesi
yoruz. Gerçi bu önemli kısımdan daha fazla 
bahsetmek çok faydalı olacaksa da kü
çük bir yazıya hepsini sığdıramadığımız 
için bununla kalacağız. 

Kitabın III. kısmında § 152-174 e ka-
dar mürekkep cümleler incelenir. IV. kısım 
175-180e kadar edatlar rabıtlar ve nida'dan 
bahis eden kısaca tutulmuş son bölümdür. 

Görüldüğü üzere kitap, Şark Türkçe

nin, bilhassa Kaşgar lehçesinin ana hat
larını çizmiş olan esaslı ve içine çok mal
zeme almış olan zengin kaynaklı bir eser
dir. Kitap gerek lügat, gerek gramer ba
kımından ilmî çalışmalar için iyi bir reh
ber olabilecek mahiyettedir. Şark Türkçesi 
üzerinde oldukça bol ilmî teşebbüsler olsa 
dahi, bu eser gramer tahlilleri bakımından, 
hiç bir cihetle fazlalık göstermiyen orijinal 
yepyeni bir tetkiktir. Gerçi, kitabın terti-
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binde bazı kusurlar, meselâ bütün morfoloji
yi sentaks bölümüne koyması gibi, bizim gö
rüşümüze aykırı olan tarafları varsa da, 
umumî olarak eser tenkidin üstünde olan 
bir araştırmadır. Türkçeye çevrilmesi de, 
her bakımdan faydalı olurdu. 

Dr. Saadet Ş. ÇAĞATAY 

Türk Lehçeleri Doçenti 

İktisadî ve İçtimaî Türkiye 
( R a k a m l a r l a ) Aykut Selim Sabit : 
Cilt 1: Türkiyede haricî ticaret. Başvekâlet 
Îstatistik-Um. Md. neşr. No: 208, Tetkikler 
serisi No: 91 Ankara1944 Recep Ulusoğlu 
bas. 279 S. 4 

Son günlerde bu ad altında Başve
kâlet İstatistik Umum Müdür Muavini sa
yın Selim Sabit Aykut tarafından hazır
lanarak İstatistik Umum Müdürlüğünce ya
yınlanan değerli bir eser çıktı. Müellif 
eserin Önsöz'ünde: «Türkiyeyi dahil ve 
hariçte rakamlarla tanıtmak, rakamsızlık 
bahanesiyle bir takım uydurma donnelere 
dayanarak memleketimiz hakkında yaban
cılar taraf ındân yazılan yanlış ve garezkâr 
yazıları önlemek, Cumhuriyet rejiminin 
bize kazandırdığı sayısız eser ve kazanç
ları rakamlarla tebarüz ettirerek rejime 
olan itimat ve bağlılığı kuvvetlendirmek» 
amacını güttüğünü söyledikten sonra, ese
rin altı .ciltten ibaret olacağını ve ikinci 
cildin «Türkiyede ziraat» adını taşıyacağını 
müjdelemektedir. 

279 sahife ve Quart boy olan eserin 
«Arama Cetveli» nde: Seneler itibariyle 
ithalat ve ihracat kıymetleriyle, ticarî mü
badele yekûnları, fark ve vasati kıymet
ler, ihracat ile ithalât arasındaki durum 
incelenmekte, harici ticarete ayrılan ikin
ci bölümde; gerek ithalât ve gerekse ih
racat kıymetleri ayrı ayrı ele alınarak 
bunların mevsimler, fasıllar ve seneler iti
bariyle mikdar, kıymet ve yüzde nisbet-
leri, nihayet son bölümde de muhtelif 
Memleketler ile olan ticari mübadeleleri
miz, ticari muvazenemiz, ithalât ve ihra
catımızı gösteren tablo, izah ve tahliller, 
ortaya konmuş bulunmaktadır. 

Eserin «harici ticaret istatistikleri» 
bölümünde 1923 yılından 1940 yılına ka-
dar tanzim olunan ithal, ihraç miktar ve 
kıymetleri ile ticari mübadele yekûnları 
cetveli incelenecek olursa; genel olarak 
1923 yılından 1930 yılına kadarki ticari 
mübadelelerimizde kıymet bakımından it
halâtımızın ihracatımızdan fazla olduğu, 
binaenaleyh ticari bir muvazenesizlik içinde 
bulunduğumuz belirir. 1929 yılında bu men
fi durum 101 milyon liraya kadar yüksel
miştir. İthalât kıymetleri 1923 (144 milyon 
lira) yılından 1925 yılına kadar munta
zam bir artış, bu yıldan sonra zikzaklı 
bir seyir ve 1930-1933 yılları arasında 
muntazam bir azalma, 1933-1938 yılına ka
dar (74 milyondan 149 milyona) munta
zam artma, ve nihayet 1938-1940 yılına 
kadarda tekrar bir azalma kaydetmiştir, 
"Görülüyorki 1930 yılına kadar 250 milyon 
lirayı aşan ithalât durumumuz, bu dönüm 
yılından sonra yine zikzak bir seyir takip 
etmiş bulunmakla beraber, en çok 149 mil
yon lirayı bulmuş, fakat hiç bir zaman 
azâmi kıymet, 1930 yılından evvelki beş 
yılın 200 milyonu aşan değerlerine çık
mamıştır. Bu durumu önemle belirterek 
üzerinde durmak gerekir. Çünki mezkûr -
yıla kadar 101 milyon liraya çıkan 
ithalat lehindeki farkın, bundan sonra 
1940 yılında en çok 42 milyon liraya ka- , 
dar yükselerek ihracat lehine dönmesi, ti
cari muvâzenemizin düzeldiğini ve hariç 
ülkelere gönderilen yurt servetinin mem
leket içinde kaldığını belirtir. 

Filhakika 1923 yılında ancak 84 mil
yon lira olan ihracatımız, bu yıldan sonra 
1933 yılına kadar inişli çıkışlı bir seyir 
göstermekle beraber, daima. 100 milyonun 
üstünde kalmıştır. Fakat bu yıldan, 1936 
yılına kadar bu miktarın altına düşerek. 
1934 de"92| milyona inmiştir. Bununla bera
ber daha sonraki yıllarda bu duramun da 
değişerek kıymetin tekrardan 100 milyonu 
aştığı, hatta 1938 yılında 144 milyon lirayı 
bulduğu görülmektedir. Şurası da şayanı 
dikkattir ki 1930 yılından sonraki ihracat 
kıymetleri hiç bir. zaman 1925 yılındaki 
192 milyon liraya kadar yükselememiştir. 
Bunda hiç şüphesiz 1929 dünya iktisadî 
buhranının ve bunu takiben de ikinci dün
ya savaşının etkisi büyüktür. Bu yüzden 
başlıca, ihraç maddelerimizin dünya piya-
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salarında değer fiyatla kâfi derecede müş
teri bulamaması, ekserisi zirai ve hayvanı 
menşeli olan ürünlerimize rakip' mahsulle
rin belirmesi, bu arada iklim ve istihsâl 
şartlarındaki tahavvüller, tabiatiyle ihraç 
imkânlarına müessir olmuş ve yıldan yıla 
fiyat iniş çıkışlarına sebebiyet vermiştir. 

Fasıllar itibariyle on yıllık (1930-1940) 
ithal kıymetleri gözden geçirilirse; 1934' 
yılına kadar ithalât eşyası arasında, başta 
Pamuk mensucat, sonra her nevi demir ve 
çelik, infilâk maddeleri, yün ve kıl mensu-
cat'ın geldiği, fakat bundan sonra 1938 
yılına kadar durumun değişerek başa, her 
nevî demir ve çelik'in geçtiği, pamuk men-
sucatın ise ikinci dereceye indiği görülür. 

Bu durum müteakip yıllarda; her 
nevi demir ve çelik'ten sonra makinalar 
şeklinde bir gelişme göstermiştir, ithal 
maddeleri arasındaki bu «derece» değiş
melerini, yurdumuzun sanayileşme gayret
lerine borçluyuz.. Memleketin muhtelif böl
gelerinde pamuklu .dokuma fabrikalarının 
kurulması ve yıldan yıla makineye plan 
ihtiyacımızın artması ' başlıca âmiller ara
sında sayılabilir. Bu vaziyeti belirtmek 
üzere fasılların 1930 ve 1938 yıllarına ait 
olan kıymetleri incelenecek olursa: 

1— Her nevi demir ve çelik, maki
nalar, kara nakliye vesaiti, deniz nakliye 
vesaiti. 

2— Pamuk mensucat, yün ve kıl 
mensucat, kefen, kendir vesair nebatî mad
delerden mamul mensucat, yün, kıl ve. 
bunların iplikleri, pamuk ipliği. 

3 - - K â ğ ı t ve tatbikatı. 
4 — Deriler, 
5 —Ecsamı kimyeviye ve eczayı tıb

bîye, camlar, şibih kaleviyat, alâtı basariye 
ve fenniye cihazları, ve bunların aksamı. 

6— Mahrukat ve züyutu madeniye. 
7—Kahve, kakao, çay; 
8 — Bakır ve halitası. 
9 .— Lâstik, kauçuk ve mamulâtı. 

10 — Ağaç, kömür, kereste ve mamu
lâtı 

11 — Tohumlar. 
12 — İnfilâk maddeleri, 
13 — Diğer fasıllar. 

olmak üzere başlıca on üç-maddede tesbit 
olunabilir-

Bu maddeler 1930 yılında ithalat 

yüzdeleri itibariyle «2, 1, 13, 12, 5, 3, 7, 
4, 9, 8, 6, 10, 11, » N o . bir sıra takip 
ettikleri .halde, 1938 de değişerek « 1, 2, 
13, 5, 6, 3, 4, 8, 7, 10, 9, 12,11, » No. lı 
sıra hakim olmuştur. Binaenaleyh ikinci 
listede; demir-çelik, makinalar ve nakil va
sıtaları, mensucat maddelerinin yerine geç
mekte, -kimyevi ve fenni maddeler ile de
riler daha fazla yer almaktadır. 

Eserin « 16-30 » ncü sayfalarında zik
redilen ithalât maddeleri 21 fasla bölü
nerek, her fasıl ayrı ayrı ele alınmakta 
ye 1940 yılındaki bolünüm memleket, de
ğer ve yüzde kıymetleri incelenmektedir. 
Bundan sonra gelen sayfalarda ihracat 
maddeleri 11 fasla ayrılmakta ve her fas
lın 1940 yılındaki durumu ayrı ayrı araş
tırılmaktadır. Fasılların 1930 yılına ait 
ihraç kıymetleri tablosu gözden geçirilirse; 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 
11. 

— Tütün ve tömbeki 
-- Meyveler. 
— Diğer fasıllar. 
— Pamuk 
— Yağlar. 
— Canlı hayvanlar. 
— Müstahsalâtı nebatiye. 
— Zehair, hububat ve 

müstahsalâtı. 
— Ağaç, kömür, kereste 

mamulâtı. 

bunların 

ve ağaç 

— Mahrukat, züyutu madeniye. 
— Krom. 

bu fasılların başlıca 
a) Zirai maddeler. 
b.) Hayvan ve hayvan mahsulleri, 
e ) Yeraltı servetleri. 

olduğu belirir. Bugün yetiştirdiği, istihsâl 
ettiği veya çıkardığı maddeleri, büyük bir 
kısmı itibariyle doğrudan doğruya harice 
sevk ederek daha ziyâde « ham madde » 
memleketi karakterini taşıyan yurdun ik
tisadi çehresini değiştirmek zoru vardır. 
Çok ihraç edip, 'az ithal etmek, binaena
leyh çok kazanmak ve müreffeh bir vatan' 
yaratabilmak için ilk şart, ister zirai ister 
hayvani menşeli olsun bütün istihsâl kay
naklarımızı en modern yollardan, en ucuz 
ve en iyi durumda, kuracağımız pek çe
şitli ve bir birini tamamlayıcı fabrikalara 
iletmek ve istihsalimiz İstihlâk hacmini 
geçtikten sonra da daha mütekâmil, daha 
ucuz istihsâle devam etmektir. Zira yur-
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dumuz süratle sanayileşmek için bütün 
imkânlara sahiptir. , 

İhraç maddelerinin 10 yıllık (1930-1940) 
kıymetleri tetkik edilince : Yaprak tütün, 
kuru üzüm, fındık ve pamuğun başta yer al
dığı dikkati çeker. Bunlardan keyif verici 
bir madde olan tütün Türkiye iktisadiyatında 
özel bir önem taşımaktadır. Filhakika yur
dumuzda, dönüm başına en yüksek hasılat 
veren bu nebatın ziraat, ticaret ve sanayii 
ile, yaklaştırma olarak bir buçuk, iki mil
yon nüfus geçimini temin etmektedir. Dün
yaca meşhur olan şark tütünlerinin 120 
milyon kilo raddesinde olan genel istihlâk 
tutarından, Yunanistan'dan sonra gelmek 
üzere, yurdumuz 40 - 50 milyon kilosunu 
üretmektedir. Türkiye ihracatının % 19-27 
sini teşkil eden ve 1937 yılında memlekete 
43 milyon lira gelir sağliyan tütün, İnhisar. 
İdaresi yolu ile de devletin bütçesine her 
yıl 20-25 milyon lira varidat temin etmek
tedir. Koku, renk, nefaset ve kuvvei ihti-
rakiye bakımından eşsiz olan «İzmir - Sam
sun» tütünlerimiz dünya piyasasında har
man yapmak, ve nötr tütünlerimizde Soma 
yapmak üzere daima aranmaktadır. 

Bazı yıllar fındık ile rekabete girişen 
ve Ege bölgesinin başlıca ürünlerinden biri 
olan kuru üzümlerimiz yurda 1936 yılında 
14 milyon lira gelir temin, etmiştir. 

Yüzbin hektarlık bir sahada 50 milyon 
kilo kadar istihsal edilen fındık, doğu Ka
radeniz kıyılarımızın başlıca geçim ve ih
raç maddesini teşkil ettiği gibi, 1936 yı
lında hariçten memlekete 13 milyon lira 
gelir temin ederek, ihraç maddelerimiz ara- • 
sında üçündü mevkii kazanmış bulunmak
tadır. 

1930 yılında 14 milyon liralık ihracat 
yapılan pamuk, 1938 yılında yurda ancak 
10 milyon lira gelir getirmiştir. 22 milyon 
balyaya baliğ olan dünya pamuk istihsali. 
arasında Türkiye istihsali henüz pek cüz'i 
bir yekûn tutmakta ve ancak 150-200 bin 
balyayı bulmaktadır. Bunun için, bir taraf
tan Adana, İzmir, Geyve, Akhisar, Elazığ, 
Iğdır, gibi başlıca pamuk .üretim bölge
lerimizde, diğer taraftan da iyi cins pamuk 
yetiştirilmesine elverişli diğer yörelerimiz
de, bu kıymetli ürünün istihsalini çağalt-
mak suretiyle ; hem kendi fabrikalarımızda 
dokuyarak pamuklu ihtiyacımızı karşıla
mak, ve böylece her yıl harice gönderilen 

milyonların yurt içinde kalmasını sağla
mak, -ve hem de fazla istihsali; ihtiyacı 
olan memleketlere satmak suretiyle memle-
kete hariçten kazanç temin etmenin yolla
rını aramak, başlıca ödevlerimizden biridir. 

Netice itibariyle Türkiye; yaprak tü
tün (Bafra, Selçuk), kuru üzüm (Sultaniye); 
fındık ( Giresun ),. tiftik ( Ankara ), 
kuru incir (Aydın), Afyon .(izmir), krom 
cevheri (Fethiye) gibi ihraç maddeleri - ile 
dünya pazarlarında şöhret kazanarak ön 
plânda yer almış bulunmaktadır. 

Eserin sonuna eklenmiş bulunan «Li
manlar : 1935-1940» tablosunda; ithalât ba
kımından İstanbul ve Marmara grubunun 
1935 yılında kıymet itibariyle 69 milyon 
lira ile başta, Adalardenizi grubunun (8 mil.) 
ikinci, Akdeniz grubunun (5 mil.) üçüncü ve 
nihayet Karadeniz grubunun (3 mil.) sonda 
geldiği görülür. Fakat aynı yılın ihracat 
kıymetleri incelenirse; bu takdirde duru
mun değişerek; Adalardenizi grubunun (37 
mil,) başta, İstanbul ve Marmara grubunun 
(24 mil.) ikinci, Karadeniz grubunun üçüncü 
(17 mil.) ve 13 milyon lira ile de Akdeniz 
grubunun sıralandığı dikkati çeker. Bunun 
sebebi; birinci grupta Türkiyenin birinci de
recede ihraç limanı İzmir'in, ikinci grupta 
Türkiye'nin birinci derecede ithal, ikinci 
derecece ihraç limanı İstanbul'un ve Ka
radeniz grubunda da Samsun, Trabzon, 
Giresun ve . Zonguldak gibi dört önemli 
iskelenin yer alarak iktisadi faaliyetlerini 
daha ziyade ihraç maddeleri üzerinde top
lamış olmalarıdır. 

Eser, Türkiye'nin başlıca ihraç mad
deleri, ithal, ihraç durumu ve ticari mü
badelelerde bulunduğu memleketler ile 
münasebetlerin en çok 18 yıllık neticele
rini ihtiva etmektedir, yalnız, yıldan yıla 
miktar ve kıymet azalıp çoğalmaları üze
rinde durularak sebebleri araştırılmamış 
ve bu önemli ödev, eserden faydalanacak
lara bırakılmıştır. Bundan başka, rakam
larla Türkiye'nin harici ticareti araştırılır
ken, Bunları güzel bir şekilde, grafiklerle 
izah yoluna gidilmemiştir. Bununla bera
ber, eser büyük bir sabır ile hazırlanmış
tır. Ve Türkiye'nin harici ticareti ile ilgi
leneceklere doğru malûmat temin etmek 
bakımdan pek faydalı bir kaynak olacaktır. 
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