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Es =bleibt zu hoffen, daB die rumanische Gescbichtsforsohung weiteres Quel
lenmaterial in möglichst ausffihrlioher und nachprütbarer Form publlziert. 
Tahsin Gemlls •lnhaltsreichem Urkundenband sollten weltere folgen! 

Klaus •Schwarz 

GeoTgetOtmı University. Tlıe GeoTge O. McGHEE LibTarıJ . ..4. Oatalogue 
ot f!ookS on A.sia Mino-r and The Turkish Ottoman Empire. Yayınlaıyan : Joseph 
E. Jlj}FFS, Giriş : Heath W. LOWRY, Geo!'getown üniversitesi yayınlarından, 
Washin~on, D.C. 1~84, IX, 117 s., 4 resi~!~. · 

Geol'ge C, MeGHEE, 195l'de A,B.D. Büyük ·Elçisi olarak Ankara'ya tayin 
olun·duğu -zaman Anadolu'da kurulan eski devletler ve medeniyetleri :haıkkında 
bilgi edinmek ister. Bu .maksa:tla -küQük .bir araştırma yapar, faJkat eline ye
teri kadar tarlhl ka:ynak geçmez. Bu alanda:ki önemli eserlerden bazıları çoktan 
Mnı:enmiştir, :bir ·kısmını da hemen kitaplıklarda •bulmak mümkün· deg-ildir. Hal~ 
buJ9. Anadolu tarihi çok zen'gin ve karm~tır. Osmanlı Devleti'ni ise, batılıla
rın anlaması •kolay değildir. o, hristiyan yazarıann önyargıları tesirindeki 
eserlerin dışındakilerı de · .bulmaya çalışır. !Bunun için de Tüİ'kiye'deki :görevi 
kendisine Anadolu :tarihi ile ilgili ·bir ihtisas kita.phg-t k-uımaıya yarayacaktır. 

Ba§langıçta ıböyle :bir kitaplıg-ın neleri :kapsayacag-tna ;karar verir. Saha 
ço'k geniştir. Anadolu'.<ia:ki çe§itll medeniyetler ile Osmanlı Devleti ve Modern 
'Düı'Jd.ye bakkında yazılıru§ ·b~lıca eserleri .toplayacaıktır. Hititler, Frigler, 
Lidyalılar; Roma ve Bizans devirlerine ait :ba§lıca eserleri ara§tırır; faka:t 
Washington'daki -Dumbarton Oaıks Kütüphanesi'ndeki !Bizans İmparatorluğu'na 
ait Ikitaplar .40.000 cilt tutmaktadır. Bu da kendisini sınırlamaya iter. Avrupa 
dillerinde yazılml§ eserlerle, ·bazı .yazmalar, Eski ve ıyeni harflileri, T·Ür.kçe 
eserlerden Aıvrupa dillerine çevrilenleri elde edebilirse, ıyeterli olacrukıtır. Gazete 
toplamaz; sade lbazı der-gileri satın alacaktır. 

-İstanbul'da Cohen Karde§ler, .bazı dostları kendisine yardımcı olurlar, ay
rıca On-ord, Londra ve Paris'teki bir :kısım yayınevleri kendisine yardımcı 
olurlar. KaJtal'Oglar getirtir, Türkiye dl§ına ·gittiğinde .bu ıyayınevlei'inden biz·· 
zat kitaplar alır. Neticede 1450 'kita.pltk .bir .kütüphane meydana gelir. İçeri
sinde neler yaktur, neler? ·Busb~cq, John Elijah Blunt, Castellan, Chandler, 
Ellison, Fellows, Fossati, Nicolay, Por.ter, Pc.stel gibi 16. ~ıldan itibaren 
Anadolu'ya ıveya Osmanlı haıklmiyetindekl Yakın-'Doğu ülkelerine gelen elçi 
veya seyıyahların eserleri, Knolles -ve .von Ham:mer'den Braudel, Reed ve İnal- · 
c!k'a .kadar modern ·yazarların eserleri, Mevlana CelAleddin Ru_mi hakkında 
ya:zılanların tbir .kısmı, Atatürk'e ait .bir 'kısım yayınlar vs. Bu arada evvelce 
de i§aret olundug-u üzere, Hititlere, Urartu'ya, Bizans. sanat ve. ·kültür~e. Sel
çuklutara ve Osmanlı dönemine ait pek çok önemli eser de ıbir ara.ya g~ti· 
rilmiştir. Bu ihtisas :kita:plığınl McGHEE, Geol'grown üniversitesi'ne .bağı§· 
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layarak Tiil'kiye ile ilgili araştırıcı ve meraklllara büyük bir hizmette bu
lunur. 

Katalog-un Giriş'inde Washington'~aıkl Institution of Turkish Studies'in 
çok değerli bilim adamı ve Tarihçi Müdürü Dr. He;ı.th W. LOWRY'nin de be
lirttiği glbJ, Büyük El'Çi -McGHEE .bu ki~aplığı meydana getiimek için ömrü
nün son otuz yılını harcamıştır. En son eser Suha UtMUR'·un Osmanlı padişah 
tuğralan 1980 •baslolıdır. !Bu da LOWRY'nin kanaatini doğrulamaktadır. 

Kataloğ'un ·bir özelliği de .bir .kısun yazarlarm isimlerinin yanmda (!oğum 
veya doğum-ölüm tarihlerinin de ıbulunuşudur. Taıbii olarak -böyle bir işin zor
luğundan dola-yı, bir kısiJllll1ll3d de henüz lbulunamamJ§tır, tamamlanabilecek 
demektir. 

Büyük ·Elçi Geoııg C. McGHEE çifte lrlzmette bulunmaktadır. Birincisi 
böyle gü.zel bir ihtisas kita.plığı ·kurup :bir üniversiteye bağışlamakla araştır
maları hızlandıracaik, onlara yeni imkanlar yaratacaktır. İkincisi ise, :bir ihti
sas kitaplığı kuronanın da n·e denli sabırlı ve za:man iSteyen bir iş oldugunu 
kanıtla:mıştır. Tiil'ki'Ye'de de yeni .üntversitelere zaman zaman gelişi g:üzel ·bir 
kaç yüz veya bin kitap .bağl§layanlar da olma>ktadır. Lakin, ·bir ihtisas :kitap
lığı olmadıktan sonra, faıydasmdan çok propaganda amaemın ağır ·bastığını, 

görmemek müııtkiün değildir. 

McGHEE'ye bütün Türkoloji ile uğraşanlar adına ne kadar te§ekkür edil
se, azdır. Ankara'daki A.B.D. büy;ük~lçisl, şimdi AJBiD. de Türki-ye'nin obir atın
tür elçisi olmuştur. Sağ olsun! 

Nejat Göyünç 

Eliza.beth A. ZAOHARIADOU, Trade and C1·ıusade. Venetiaı~ Orete and 
the Emirates ot Menteshe and Aydın (1300-1415), Venice 1983, XXXVI-270 S. 
ı harita, 2 levha (Ltbrar.y of the Hellenic Institute of Byzantine and Post
By.zantine Studies, No. ll). 

Venedik'in Do!tı Akdeniz'deki ticari l.lişkileri, ticaretin gelişmesinin do
ğal ıbir sonucu olara'k, 14. yüzyılda artar. Bununla bera'ber, 1344'e 'kadar oMem
luk Devleti ile olan bu tür münasebetler, Latin Kilisesi'nin zorla 'ka:bul ettirdiği 
yasaklarla, kısmen sınırlanmış, -kısıtlanmıştır. Venedik ile •Bizans arasmda -ya
pılan bir dizi anlaııma ile Bizans ülkesi •kendi tüccarlarma açı:I«ır, faıkat bu 
devletin arazisi de -iç 'karışı.klıJdar, Türk akınları ve Balkanlarda komşu mil
letlerle olan harpler yüzünden harabe haline gelmiştir. Neticede ticaretin verimi 
de .düşmü§tür. Karadeniz Ceneviz kontrolundadır, Venedl'kl.ilere ·bazan ka
palıdır. Bu ciltte 1331-1407 arasında imzalanan sekiz ticaret anlaşması yaym
lanmaktadır. Gaye Venedik'in gelişen ticaretini ve onun bilhassa Baıtı Ana
dolu'da Mente§e ve Aydın Beylikleri lle olan ticari siyasetini açıklamayı de
nemektir. 


