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/ümde Halep'in siyasal ve toplumsal yapısı e le almaktadır. Burada, Osmanlı idari ya
pısı hakk.ında veri len genel tanımlayıcı bilgilerden sonra, şehirdeki müslüman s ivil ve 
dini kesimlerin durumu ve iş lev i tanı tılmaktadır. Yeniçeriler, Ayan, ulema ve eşraf, 
şehirdeki müslüman güç gruplan olarak değerlendirilmekLe ve bunların şehir idaresi 
üzerindeki etkinlikleri ve birbirleri ile olan münasebetleri incelenmektedir. (s. 58-
1 O 1 ). Dördüncü bölüm'de, aynı şekilde Şam'ın siyasi ve toplumsal örgüsü üzerine 
eğilinmektedir. (s. ı 02- ı 25). H alep'in toplumsal ve siyasal yaşamında gay
rırni.islimlerin durumunu ele alan Beşinci bölümde (s. 126- 198), şehirde yaşayan Hris
tiyan ve Yahudiler hakkında gen iş bilgiler verilmekte, bunlar arasındaki mezhep fark
lılıkları ve bu sebebten kaynaklanan zıdd ıyet ve uzlaşmazlıkları ele alınmakla, 
gayrıınüslim nüfus hakkında tanzim edilen sayısal veriler değcrlcndirilmektedir. Gay
rımüslirnlerin iç idaresi, toplumsal örgüt ve yapılanmaları, ekonomik ve etnik du
rumları, yaşam tarzı ve standartları, merkezi ve mahalli hükümet ile olan mü
nasebelleri ve müslüman hemşerileri ile olan ilişkileri ayrıntıl ı olarak işlenmiştir. 
Çeşilli mezhep gruplan halinde olarak ve yahudiler'in de temsil edildiği gayrımüslim 
kesimin birbirleri ile olan münasebetleri bu bölümün son kısmında ele alınmıştır. Ce
maaı içi ilişkiler, cemaatların birbirleri ile olan ilişkileri yanında misyoner fa
aliyetlerinin ortaya çıkması ve misyonerierin etkinlikleri ve bu etkinlikten doğan ce
maat içi ve hükümete taalluk eden hususlarda oluşan meseleler ve cemaat içi 
huzursuzlukları; Yahudi topluluğunun durumu, cemaat yapılanması ve meseleleri ve 
Hristiyan kesim ile olan iljşkileri ve meseleleri, hülasa bütün bu alt başlıklar halinde 
yaptığımız tanımlamalar, çalışmanın ele aldığı konunun önem ve özgünlüğünü vur
gulamaktadır. Yabancıların Halep'deki siyasal ve toplumsal hayattaki yerini ele alan 
Altıncı bölümde (s. 199- 271), burada faal iyet gösteren Fransız ve İngilizlerin ya
şamları, ticari etkinlikleri, birbirleri ile olan münasebetleri hakkında bilgi veri lmekte, 
sayısal veriler üzerinde durulmaktadır. Yedinci bölüm (s. 272-308), bu grupların mer
kezi ve mahalLI hükümet ile ve bu grupların müslümanlar, gaynmüslimler ve bir
birleri ile olan mi.inasetlerini ele almaktadır. Sekizinci bölüm (s. 309-360), Şam'daki 
gayrımüslimleri ve yabancılan konu etmektedir. Halep örneğinde üzerine eği l inen ve 
sorgulanan bütün hususlar burada da tekrar ve tek tek ele alınmaktadır. Gay
rımli slimlerin Şam idari mekanizmasında -Halep'dekinin aksine- yer a lı ş l arının se
bebleri sorguianmış ve cevaplandırılmıştır. 

Sonuç kısmında (s. 361-363) vurgulandığı gibi, bu anlamda bir ça lışmanın, do
layısıyla belirli bir zaman dilimi içinde, toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıs ı içinde 
yer alan unsurlarının incelenmesi ile iki ayrı şehrin ele a l ınarak, birbirleriyle kar
şılaşltrmasırun ilk defa yapıldığına dair o lan beyanı, tarihçilerin takdirlerine bı
rakmakla beraber, Dr. Shalit'in övgü ile karşılanacak özgün ve başarılı bir çalışma 
vücuda getirdiğilli rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Kemal BEYDİLLİ 

CEMAL BALİ AKAL, Modern Düşüncenin Doğuşu. İspanyol AJtın Çağı, 
İstanbul, Kesit Yayıncılık, 1996, 322 s. 

İspanyol alt1n çağının düşünce tarihindeki yerini araştıran bu çalışma, Çağdaş 
Avrupa'nın düşünce yapısının kökenierine ve kaynaklarına da önemli bir ışık tut

maktadır. Çünkü XVl. yüzyıl başlangıcından XVU. yüzyıl ortalarına uzanan yaklaşık 
yüz elli yıllık bir dönem, İspanyol uygarlığının felsefe , edebiyat, sanat, ilinsel dü
şünce alanlarında görkemli bir çıkış yaptığı dönemdir (s. 2 1). 1492 yı lı bu altlll çağın 
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başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu tarihin; İspanya, Avrupa ve giderek bütün 
insanlık tarihine yeni ufuklar açan Amerika'nın keşfı olduğunu belirteye gerek bile 
yoktur. Öte yandan söz konusu tarihte Gımata Emirliği yıkılmış, reconquistia ta
mamlanmış ve İspanya'da sekiz yüz yıldan beri devam eden İslam egemenliği sona 
ermişti. Bu sekiz yüz yıllık egemenlik İ spanya tarihinde siyasal, sosyal, ekonomik ve 
kültürel yönden oldukça derin izler bırakrnı~tır. İspanya'nın dUşünsel , toplumsal ve 
ekonomik yaşamında önemli bir ağırlığı olan Yahudilere ve c:onverso denilen Yahudi 
dönmelerine karşı baskı "e sindirme politikası da bu tarihte başlamıştır. En
kizisyonun başlattığı bu baskıcı politika sonunda çok sayıda Yahudi bu ülkeden kaç
mak zorunda kalmış ve bunların büyük bir bölümü Osmanlı İmparatorluğuna sı
ğınmıştır. Enkizisyon uygulamaları Katolik kralların Castilla bayrağı altında birlik 
sağlama siyasetlerinin sonucuydu. Böylece din, siyaset ve kültür bakımından İs
panya'nın birliğini, bütünlüğünü sağlama çabaları gerçekleşmiş oldu. Amerika'nın 

keşfıyle de Katolik İspanya'nın egemenliğinde yeni bir sömürge imparatorluğunun te
melleri atıldı. Akdeniz dünyasının ekonomik ve ticari ağırlığını Atlantik'e kaydıran 
keş ifler sonunda yeni anakaradan Avrupa'ya tonlarca a ltın ve gümüş aktan ldı. Av
rupa'nın ekonomik bünyesine zerk edilen bu değerli madenler modern kapitalizmin 
doğmasına önemli bir katkıda bulundu. Öte yandan İspanya'nın bu yayılmasına pa
ralel olarak İspanyo l düşünürleıi siyaset, egemenlik, özgürlük, bağımsızlık. eşit lik, 
iktidar, insan hakları, sömürgecilik vb. konularda yepyeni dUşüneeler üretrnişlerdir. 
Bu gelişmeyi inceleyen Akal'ın eseri İspanyol altın çağının düşünce tarihini 

1. Uluslararası hukuku düşünmek, 
2. İnsan haklarını düşünmek, 
3. Devleti düşünmek 
başlıkları altında üç ana bölümde incelemekte ve kitap, sonuç, kaynakça. not

larla tamamlanmaktadır. Kitabı biraz daha yakından tanımaya çalışalım. 

Birinci bölümde Salamancıl Sokrates olarak adlandırılan Francisco de Vi
toria'nın düşüncelerine çok gen iş yer verilmiştir. Fetih sorunu, bu düşünürün çöz
meye çalıştığı temel problemlerden biri olarak görülmektedir. Fetih savaşlannın , şid

detin yasal olup olmadığını tartışan bu yazar, yerliterin nası l bir statü içinde 
yaşamalan gerektiği sorusuna da yanıt aramaktan geri kalmamıştır. vitoria, sö
mürgecilerin fethi meşru ve haklı göstermek için ileri sürdükleri gerekçeleri çü
rUtmekte ve özellikle yerliterin Hıristiyan olmadıkları ya da bu dini kabul etmedikleri 
bahanesiyle savaş ı hak euikleri savına karşı çıkmaktadır. Çünkü, "her şeyden önce 
Hıristiyan olmamanın bir günah olduğunu söylemek mümkün değildir" (s.50-5l). Vi
toria, sömürgecilerin yerlileri a ldatmak için onlarla yaptıkları antiaşınaların da ge
çerliliğini kesin bir dille reddetmektedir. Bu an laşmaların nasıl bir ''tuzak" olduğunu 
belirtmeye bile gerek yoktur. Kısacası Vitoria. Amerika'ya ayak basan sö
mürgecilerin eylemlerini haklı göstermek için ile ri sürelükleri ölçUtleri teker teker çü
rütmüş, döneminde özgür düşUncenin savunuculuğunu yapmıştır. 

Kitabın ikinci bölümünde dile getirildiği gibi fetih sorunsalını çözümlemeye 
çalışan yalnız Vitoıia değildi. A l tın çağ İspanyol düşünürlerinin hemen hemen hep
sinin uzaktan ya da yakından bu konuyla ilgilendiğine tanık oluyoruz. Ancak bu il
ginin çoğu kez "empel)'alist" yayı lmay ı haklı hatta gerekli kılan tezlerle örtüşti.iğünü 
belirtmek gerekir. Örneğin Yeni ispanya Yerlilerinin Tarihi"ni yazmış olan Toribio 
de Benavenıe Motolinia bir yandan yerlileri kazanmaya yönelik düşünceleri be
nimserken öte yandan "onları şeytarrıo hakimiyetine kolayca girebilecek çocuksu -ya-
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ratıklar" olarak gören dinsel bir anlayışa sapianıyorrlu (s.98). Bu düşünür Aziekierin 
kurban törenlerine, yarnyamlık uygulamalarına dayanarak, fetihlerin acımasızlığını 
ve fethi onaylamaktadır. Sözün kısası, saf vahşilerin olumsuz yaşam koşullarını dü
zeltecek olan İspanyol egemenliğini haklı bulmaktadır. Fakat bu "haklılık" an
lay ış ının yeriilere pek pahalıya mal olduğunu unutmamak gerekir. Acımasızca av
lanan yerlileri mahvedcn bir başka etken de eski dünyadan yeni dünyaya giden çiçek, 
suçiçeği , kızam ık, veba, grip gibi onların hiç tan ımadığı hastalıklar o lmuştur. Bu sal
gın ve bulaşıcı hastalıklar, yeni dünyanın insanlarını larıp geçirmiş, yollar iskeletlcrle 
dolmuştur. Avrupalılar; demir ve ateşli siHlhları, yerlileıi şaşkına çeviren hatta üze
rindeki insanla bütünleşmiş sandıkları atları , insan aviayan köpekleri1 sayesinde kısa 
sürede koca bir kıtayı ele geçinneyi başardılar. Montaigne, iki dünya arasıdaki silah 
ve güç dengecini hesaba katarak İspanyol corıquisıatorlarının kazandıkları zaferiere 
şüpheyle bakmaktadır (Essais, III, 6). Bu korkunç ve vahşi kavganın arkasında önce 
altın , sonra paye, en sonra da İncil (oro, lıonor, evangelia) yani Hıristiyan olmayan 
düşman l arı yok etmek, elindekilere sahip olmak ve onları Hı ristiyanlaştırmak gibi bir 
anlayış yatıyordu (s. ISI ). XVI. yüzyılın oldukça keskin gözlemcilerinden biri olan ve 
İmparator Ferdinand'ın elçisi olarak uzun süre Türkiye'de görev yapan (1555- 1562) 
Bubecq, Avrupalı ların asıl tehlikeyi yani Türk tehlikesini görmezlikten gelip Ok
yanuslann ötesindeki insanları Hıristiyanlaştırmaya çalışma larının altında paranın 
yatt ığını söylemekte ve olay ı çarpıcı bir biçimde şu sözlerle özetlemektedir. "Din ha-

lıanedir, asıl gaye altındır. "ı 

Yine de böyle bir kaos içinde çağdaş anlarnda insan hakları kavramın ı ge
liştiren İspanyol düşünüderi de ortaya çıkmıştır. Barteleme de Las Casas bunların ba
şında gelmektedir. Las Casas, yeni anakaranın nasıl bir cehenneme çevrilip yok edil
diğini incelemiş ve Avrupa'dan gelen insanlan n, yeriilere karşı yerine getirilmesi 
gerekli olan tarihsel görcvlem neler olması gerektiğini araşurmıştır. Las Casas, y~r
lilerin köleleştirilmeden, barış içinde kendi yönetim ve geleneklerini koruyarak Is
panyol egemenliği altında bir tür konfederasyon oluşturmaların ı savunmaktadır. Las 
Casas, çalışmalarını yerlilerle İspanyolların karşılıklı konumlarını belirleyen En
comienda sorunu üzerinde yoğunlaştırmışlır. B u İspanyollarla yerliler arasında ku
rulması öngörülen bir çeşit feodal düzcndir. Başka bir deyimle sistem, Avrupa fe
odalitesindcki serf-senyör ilişkisinin Yeni Dünyadaki uzantıs ıdır. Ancak, yeni feodal 
scnyörler, yeriiierin ortak ve kişiseltopraklarına el koymakla geç kalmayacakur. Las 
Casas, bu kuruma karşı çıkmakta ve bu düzenin güçlü bir merkezi yönetimin ku
rulmasını engellediği görüşünü savunmaktadır. Ayrıca bu uygularnanın kralın oto
ritesine uygun olmadığı inancını taşımaktadır. Öte yandan Avrupalıların, yerlileri 
henüz olgunlaşmamı§ topraklar üzerindeki olgunlaşmamış insanlar olarak al
gılamalanna ve böylece onlan n tarih öncesi diye adlandırılabilecek bir çocukluk dö
neminde yaşadıklarını (Krş. Montaigne, ın, 6) kabul etmelerine karşı Las Casas, Av
rupa merkezli bu tarih anlayışına karşı çıkacak ve yerli kültürü savunmaya yönelik 
evrensel bir tavır Lakınacaktır (s.I57). Bu bağlamda Las Casas, Avrupa uygarlığ ı dı

şında, daha mutlu, daha doğal , insani değerlere daha saygı lı , daha eşitlikçi top-

ı Köpeklerle in~an aviama yönteminin Colon tarafından keşfedildiğini söylemek (s.J46) her
halde doğru olmasa gerektir. Bu yöntemin Orta hatıa ilkçağa kadar giden bir geçmişi olduğu an
laşılmaktadır. (Bk. E.A. Salamov, "A propos des chiens de combat en Orient", Tıırcica, XXTV( 1992), 
297-308). 

2 Busbecq, Tiirk Mektuplan (Çev. H.C. Yalç ın), İstanbul, 1939,60. Bıı sözlerin Latincesi 
şudur: Pietas obıenditıır. aıırcem qııaritur. 
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lurnların yaşadığı varsayımına dayanan iyi vahşi (Le bon sauvage, the noble savage) 
kavramının da yaratıcılarından biri olmuştur. Öte yandan yerli kültürü kurtarmaya 
yönelik ve yerli l iğe saygıyı esas alan düşüncelerin de bu arada filizlenip sürgün ver
diği görülmektedir) 

Yazar, "Devleti Düşünmek" başlığı taşıyan üçüncü bölümde, modern devlet 
kavramının İspanya'da gelişmeye başladığını örneklerle açıklamaktadır. Bu çer
çevede sözleşmeci bir düşüntir olarak görünen Francisço Suarez'in devlet kavramına 
getirdiği öğeler, kavramlar, değerler enine boyuna tartışılmaktadrr. Machiavelli'ye 
gönderme yapan bir girişle başlayan çalışma, Don Quijote üzerine yapılan bir de
ğerlendirmeyle sona ermektedir. Değişen koşullara ayak uyduramayan gezgin şö
valyenin öyküsü gibi görünen bu yazarın başyapıtı aslında XVII. yüzyıl başlarında İs
panyol düşünürlerini n, dünyanın yeni düzeni karşısında içine düştükleri ikilemi en iyi 
dile getiren bir kaynak işlevini görmektedir. (s.266) 

Türk ve Müslüman öğeleri sözkonusu çalışmanın kapsamında önemli bir yer 
tutmaktadır. Herşeyden önce şunu belirtmek gerekir ki XVI. yüzyılda Akdeniz'in do
ğusunda ve batısında birbirine rakip ikj büyük devlet hüküm sürüyordu: Bunlardan 
biri Osmanlı İmparatorluğu, diğeri de İspanyol monarşisi idi.4 Türk kavramının bu 
dönemde bütün Batı dünyasında Müslüman, Sarasen, Arap, vb. deyirnlcrle özdeş tu
tulduğunu belirtmek ve İspanyol altın çağının Türkiye ve Türklerle ilgili zengin bir 
edebi malzeme ürettiğini vurgulamak gerekir. Alber Mas'ın Altın Çağın ispanyol 
Edebiyatında Türkler (Les Turcs dans la literature espagnole dıı siecle d'or) (Paris, 
1967) başlıklı 2 ciltlik kapsamlı çalışması bunu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak, 
Mas'ın vardığ1 sonuç, İspanyol Altın Çağı edebiyatında Türk öğesirun olumsuz bir 
yer tuttuğudur. o dönemden kalma Türklerle ilgili bir takım olumsuz deyimierin 
bugün bile günlük konuşma dilinde yaşadıığına tanık oluyoruz.s Ancak ön yargıyla 
kaleme alınmış eserlerde bile yine de Türkleri öven, onların insani niteliklerine, dev
let yönetimindeki ustalıklarına, farklı dinler karşısında hoşgörülü tutumianna değer 
veren bir tutumun sergilendiğini görüyoruz. Fakat bu bizi şaşrrtmamalı. Çünkü böyle 
bir yaklaşım, aşağı yukarı Türkleri konu alan bütün Renaissance edebiyatının ortak 
paydası olarak görülmektedir. Avrupalı, Türkiye ve Türkleri tanıdıktan sonra yerini 
olumlu bir izlenime bırakrnaktadır. Ne var ki yazarlar, eski bakış açılarından büs
bütün kurtutamadıkları için, eserlerinde bu çelişik duygulan dile getirmekte hiçbir sa
kınca görmezler. xvr. yüzyıl İspanyol edebiyatmda önemli bir yer tutan ve iki kez 
dilirnjze çevrilmiş bulunan,6 Andres Laguna'ya atfedilen Viaje de Turqııia (Türkiye'ye 
Yolculuk, 1557) başlıklı seyahatnarneyi bu açıdan değerlendirmek gerekir. (193-
200) 

İspanya'nın Yeni Dünyada yayılmasını anlama çabası konusunda Sultan ın. 
Murat zamanında oldukça somut bir adım atılmıştır. 1583 yılında lll. Murat'a su-

3 Amerika yerlilerinin tarihsel, sosyal, antropolojik, ekonomik ve kültürel durumları Avrupa 
tarihçiliğinin ilgi çekici konulan arasında yer almaktadır. Nitekim Fransa'da 1 929'dan beri ya
yınlanmakıa olan Annafes (Economies-Societes-Civilisation) dergisi ilki 1948 (no 4)'de, ikincisi 1978 
(no 5-6) olmak üzere bu konuya iki öz.el sayı ayınmıştır. 

4 Leopold von Ranke, Hisroire des Osman/is et de la Monarchie Espagt~ole, Paris. 1839; Fer
nand Braudcl, Mediterrarıee et le monde mediterraneen a l'epoque de Philippe ll, Paris, 1966, J. 125. 

5 Stclyo Berberakis, "Türk Gibi Sigara İçiyorsun", Cımılıuriyet, 6 EylUl 1987. 
6 Cristobal de Villalon, Pedro"mın Zorunlu İstanbul Şeyalıatı (Çev. Fuaj Carım), İstanbu l , 

1964; Türkiye'nin Dön Yılı 1552-1556 (Çev. A. Kurutluoğlu), Istanbul, ty. 
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nulan, Tarih-i Hind-i Garhi olarak bilinen bu eserin yazarı Mchmcd bin Emirü'l Ha
sanü's Suudi olması gerekirse de bu konuda tam bir anl~ma sözkonusu değildir. İb
rahim MütcfcıTika tarafından resimlerle basılan bu eseri, Thomas D. Goodrich ay
rınulı bir incelemeyle İngilizce'ye çevirmiştir.? Bu eserin bir yazmasının yakın bir 
geçmişte tıpkıbasımının yapıldığını biliyoruz. 

Cema~ Bali Akal'ın, İspanyol Altın Çağında modern düşüncenin doğuşunu irl
celeyen ve lspanyol düşünürlerinirl bu alandaki rollerini ele alan bu çalışması, mo
dern düşüncenin gelişme tarihine olduğu kadar coğrafi keşifler, Avrupa'nın Yeni 
Dünya'da yayılması, sömürgeciliğin başlangıcı gibi sorunların çözümüne de önemli 
bir katkıda bulunmaktadır. Akal'ın bu çalışması aynı zamanda günümüz Türk ta
rihçiliğinin de dünyaya açıhşırun ilgi çekici örneklerinden biridir 

ZekiARIKAN 

Elizabeth ZACHARIADOU (Ed.), T he Via Egnatia under Ottoman Rule 
(1380-1699), Crete University Press, Rethymnon 1996, XVI-232 sahife. 

Yukarıdaki kitap Girit Adası'nda Resme'daki üniversitedeki Akdeniz Ar~
tırmaları Enstitüsü'nün Türkiyat Araştırmalan programları çerçevesinde yapılan ikin
ci ilmi toplantının bildirilerini ihtiva etmektedir. Bu toplantılann ilki 11-13. Ocak 
1991'de yapılmış, bildiriler T he Ottoman Emirate (1300- 1389) adlı kitapta top
lanmış, 1993'tc yayınlanmışu (Bak. Osmanlı Araştırmaları, XV, 329-332). 

Bu defaki toplanu 9-11 Ocak 1994'te yirle Rethymnon (Resmo)'da yapılmış, 
konusunu da "Osmanlı idaresinde 1380-1699 arasında The Via Egnatia" teşkil et
miştir. Bu yol, Roma İmparatorluğu zamanında inşa edilen ve Adriyatik Denizirıi 
Marmara'ya bağlayan ve yüzyıllarca askeri seferlere olduğu kadar, ticari hizmetlere 
de imkan veren tarihi bir yoldur. Sempozyuma on yedi bildiri sunulmuş, bunlar, bu 
toplantıları düzenleyen adı geçen Enstitü Müdiresi , Prof. Elizabeth CHA
RIADOU'nun bir önsözü ile, hep birlikte nefis bir cilt içinde yayınlanmış, oku
yuculara, daha doğrusu bu toplantılara katılamayanların istifadesine arz olunmuştur. 

Bildirilerden ilk ikisi yolun Roma ve Bizans dönemleri ile ilgilidir: Anna AV
RAMEA, "Trac6 et fonction de la Via Egnatia du Uc şiccle avant J.-C.au Yle apres 
1.-C." (s. 3-7·), Nicolas OIKONOMIDES, "The Mcdieval Via Egnatia", (s. 9-16). 
Yolun inşasına Roma Prokonsülü Makedonya'lı Cnacus Egnatius'un görevirlirl baş
larında, M.Ö. 146-143 arasında muvaffak olunduğunun çok muhtemel olduğu, Ar
navutluk'da Draç'tan Selanik'e kadarki kısmın 260 mil kadar bulunduğu, yolun daha zi
yade askeri amaçlarla kullanıldığı belirtilmektedir. nı. yüzyıl ortalarında Gotlar, rv. 
yüzyıl sonlarına doğru Alarik idaresirlde Vizigotlar bu yolu kullanmışlardır (s. 4-5). 
Yolun Selanik-İstanbul arası (o tarihlerde Constanlinople deyimi kullanılıyor) Slavlarıo 
7. yüzyıl b~larında Balkaniara inmesi ile tehlikeli bir hal almJş, Bizans dcoetirııirıden 
çıkmıştır. OlKONOMIDES makalesirlde bu yolun her iki kısmında yalnız başına se
yahat etmek zorunda kalanların karşılaştıkları güçlükleri, bunların (azizler) karadan 
veya denizden hangi yollan takibe mecbur kaldıklarını inceler ve sergiler. 

7 Thomas D. Goodrich, The 01/oman Turks and rht New World. A Swdy of Tarilı-i Hi11d-i 
Gaı·bi. An Sixteenth Centıu)· Ottonıan America, Wiesbaden, 1990; aynı yazar, "Osmanlı Amerika 
Araşurmaları XVI. Yüzyılda Ait Tarih-i Hind-i Garbi Adlı Eserin Kaynaklan ile llgiü Bir Ar.ışurma" 
(Çev. Hüseyin G. Yurdaydın), Belleten, /95(1985). 667-691. 


