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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. 
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Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1243'.ten sonra yavaş yavaş artan 'bir nisbet
te Moğol ha:kimioyetine ginnesinden ve dağılmasından sonra •kurulan her iki 
beylik Asya'dan gelen kervanyollarının ·ba§lıca iki 'Önemli limanı olan Balat 
(Palatia, eski Miletos) ve Ayasuluk (Theologo, eski Efes)'u ellerinde •bulun
durma!kıtadırlar. Bu limanlar Venediklilerin bu .bölgede'kl ticaretinin mer-kez 
üssünü teşkil etmektedirler. Venedik'in ·bu yöredeki iıaşlıca kolonisi Girit adası 
da •bu iki li:manın ve Giineyıba.tı Anadolu'nun ıkarşısındadır. Girit adasındakj 
limanlar, Doğu Akdeniz'deki, özellikle .Merhluk Devleti ülkeleri ile ticaretinde 
çok önemli rol oynam~tadırlar. Kandiye'de Venedik Valisi ve onun ~eclisi 
bulunur. Her iki beyliğe elçiler gönderir, anlaşmalar :yaparlar. Balat ve Aya
suluk'ta da 'birer konsolosları vardır. 1318'den itibaren Girit Tüt.klerin tehrudi 
altın-dadır, zira ·bilhassa Aydın Beyllği Ege'yi denetimi altına alınaya çalış

ma.kta·dır. Venedik'in Türklere karşı girişimini ·ise, ada halkı istemez, -kenru
sine hem yeni mali yükler getirmek:te, hem de ticareti engellemektedlr. Bu 
y-üzden 1333, 1342 ve 1363'te adada isyanlar çıkar. 

Zachariadou, İslam'ın Cihad'ına k.a.r§ı, Hristiyanların da Haçlı seferi '<lü
zenlediklerini ifade eder, biri iliğerinin mukabilidir. Yazar, eserini •ÜÇ •bölüme 
ayırır : Tarihi -gelişim ~mında en eski Veneilik ve Emirlik iliŞkilerini, 1334' 
deki Kutsal · Birlik'~, İzmir' e -karşı düzenlenen Haçlı Seferi'ni, Osmanlı Devle
tl'nin .büy.ümesini, her iki :beyliğin son yıllarını! Ege'deki V.enedik hak:Lmiye
tindek1 .yerleri ve nihayet Mente§e ve Aydın-oğulları Beylikleri'ne ait 'bazı 

kişisel bilgileri sunma<krt:adır (1-121 s.). İkinci ;Bölüm ise .tamamen ticarete ay
rılmıştır ( 123-173 s.). Umumi durum, Konsul ve .Muhtesib'ln yetkileri, ağırlık
lar ve 'Ölçüler, .tedavüldeki paralar, vergiler ve ihraç ve ithal malları bu ·kı

sımda incelenmektedir. 

'üçüncü 'hölüm ise (175-242 s.), .ticari anlaııma metinlerine ayrılmıştır. 

Bunların muhtevaları, anlaşmalarda kullanılan dil gibi .genel Ibilgilerden sonra, 
metinler ve bazı ıbilinmeyen deyimiere ait küçük .bir lugatçe :bu kı.sımda yer 
almaktadır. 

Kııymetli araştırıcı Elizabeth A. ZACHARIADOU hem 'l'ürkçe, hem Grekçe 
gibi iki önemli ·kaıyna:k dili <bilruğinden, a:yrıca .bütün ıBatı dillerindeki yayınlar
dan da faydalanabilruğinden, geç-or.taçağ döneminin Ege ve Batı Anadolu ta
rihine, buradaki Doğu-Batı ticari ilişkilerin ne denli gelişm:lş Qldugımun· öğre

nilmesine, ticari ilişkilerin .devletlerin siyasi kadroları :üzerinde etkin tesir
lerinin aniaşılmasına emsalsiz ölçüde ıştk tutma:kta'<lır. Kon11ya ·ve ·kaynaklara 
hakimiyetin sonucu da ortaya mükemmel ·bir ter.klp sunulmuştur. Herhalde bu 
eser yalnız 14. yüzyıl Ege Tarihi'nin .değil, sonra'ki Osmanlı-Veneilik müna
sebetlerinin de daha iyi aniaşılmasına katkılarda .bulunacaktıİ. 

Nejat Göyünç 
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