KITAPLARDAN HABER
RUSSIAN IMPERIALISM (Ed. Taras Hunczak). New Brunswick,
396 s.
N. J., Rutgers University Press, 1974. xi

A III

8715.

Taras Hunczak'~n derledi~i bu kitap, çe~ itli uluslara mensup on Rus tarihi
bilgininin, Büyük Ivan'dan Devrim'e de~in Rusya'n~n yay~lmas~~ve küçük Moskova
prensli~'inin giderek dev Çarl~ k Imparatorlu~u'na dönü~mesi konusundaki yaz~lar~ndan olu~maktad~r. De~i~ ik uluslara mensup tarihçilerin yakla~~mlar~n' ve görü~lerini
yans~tmas~na kar~~ n, Taras Hunczak, kitab~n birle~tisici ve tutarl~~bir çerçeveye
oturmas~n~~sa~lam~~t~ r. Çar Büyük Ivan'dan Ramonov hanedan~n~n dü~ü~üne de~in
Çarl~k Rusya'n~n yay~lma siyaseti ele al~n~ rken, Rus Imparatorlu~~fna, çe~itli din ve
~ rklara mensup kitleleri içine alan ve kendisini olu~turan halklar~n say~ca, imparatorlu~un güçlü kurucular~ndan daha çok oldu~u bir devlet olarak bak~lmaktad~r.
Kitab~n önsözünde, Taras Hunczak, bu eserin, Rus emperyalizminin geni~~
kapsaml~~ilk tarihi oldu~unu belirttikten sonra, emperyalizm kavram~n~, "bir ulusun
ya da devletin, di~er uluslar, ülkeler ya da halk gruplar~~üstünde gücünü ve etkisini
geni~letmesi" olarak anlad~~~ n~, kitaba katk~ da bulunan yazarlar~n, yakla~~mlar~~
aras~ndaki ayr~l~ klar ne olursa olsun, bu temel anlay~~tan yola ç~kuklar~m ve bu
kavram~ , tarihsel süreç içinde, içeri~ini inceleyerek tan~mlad~klar~n~~söylemektedir.
Kitap iki bölümden olu~maktad~ r. Birinci bölümde, Rus tarihsel ba~larn~~içinde,
Rus emperyalistik davran~~~n~n kökenlerir~i aç~klama çabalar~ na yer verilmekte;
ikinci bölümde ise, Rus imparatorlu~u kurucular~n~n, kuzeyde Balt~k denizi, güneyde
Karadeniz ve Hazar Denizi, do~uda ise Sibirya üzerinden Pasifik Okyanusu'na
de~in yay~lma planlar~n~n uygulanmas~~ele ahrunaktad~r.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Onsöz: Taras Hunczak (IX). — Giri~ : Hans Kohn
3. — Rus Emperyalizminin kökenleri: Henry Huttenbach ~ 8 — Rus Emperyalizminin
yeniden de~erlendirilmesi: Emanuel Sarkisyanz 45 — Pan-Slavizm ya da Pan-Rusizm:
Taras Hunczak 82 — Rusya ve Balt~k: Ragnhild Marie Hatton ~ o6 —Rus-Polonya
Kar~~la~mas~ : Walter Leitsch 131 —Ukrayna ve Moskova yay~lmas~ : Henry R.
Huttenbach 167 — Balkanlarda Rus egemenli~i: Traian Stoianovich 198 — Ruslar~n
Kafkaslara nüfuzu: Firuz Kazemzadeh 239 — Ruslar~n Orta Asya'y~~elegeçirmeleri
ve sömürgele~tirmeleri: Geoffrey Wheeler 264 — Ruslar~n Uzak Do~u'ya ili~kin
tasar~lar~ : Sung - Hwan Chang 299 — Notlar 323 — Yazarlar hakk~nda 369 — Dizin 373.
Kitab~n içinde ~u ba~l~klar~~ta~~yan dört harita yer almaktad~r: Orta Do~u ve
Avrupa'n~n ~ 55o'lerdeki durumu (s. ~ og). Rusya'n~n Avrupa'daki büyümesi
(5.163-164). Ukrayna ve Kosak ülkesi (s. 193-194 aras~). 1914 öncesinde Asya'da
Rus yay~lmas~~(s. 255-256 aras~).
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SKn~rrER, S. A. : William Harborne and the Trade with Turkey,
1578- 1582, a Documentary Study of the First Anglo - Ottoman Relations.
Oxford University Press, 1977. XVIII 4- 291.
A IV 2376.
Bu kitap, 1578- 1582 döneminde ~ngiliz-Osmanl~~ili~kilerini, özellikle ticari
ili~kilerinin geli~imini belgelerle sunmaktad~r. 1578, William Harbome adl~~ ~ngiliz tacirinin gizli ajan olarak Istanbul'a gönderildi~i y~ld~r. Harborne'un, OsmanMara ~ngiliz silâhlar~~sa~l~yaca~u~a söz vermesi, kendisine 1579 Mart'~nda ticaret
izni verilmesinde etkin olmu~, bunu 1580 May~s'~nda ~ngilizlere tan~nan kapitülasyonlar izlemi~tir. Ingilizlerin Türk pazar~na giri~inde Harbone'un faaliyetleri
önemli bir rol oynam~~t~r.
Harbone'un çabalar~n~~inceleyebilmek için, öncelikle Sultan III. Murad ve
Kralice I. Elizabeth aras~ndaki yaz~~malardan yararlan~ lmaktad~r. Kitab~n kapsam~na giren dönemde .~ngiliz-Osmanl~~ticari ili~kilerini ayd~nlatmak için büyük
ölçüde Richard Hakluyt'un The Principall Navigations, Voiage and Discoveries of the
English Nation (birinci bas. 1589/90, ikinci bas. 1589-1600) adl~~eserinde yayunlad~~~~
belgelere dayan~lmakta, Halduyt'un çevirilerini yaym~lad~~~~metinlerin as~llar~~
verilmekte, ayr~ca konuyla ilgili ba~ka belgeler de sunulmaktad~r. Bundan ba~ka,
Skilliter, Prof. Paul Witteck'in 1940 y~l~nda Oxford'da buldu~u belgelere dayanarak,
~ngiliz-Osmanl~~ili~kilerinin ilk y~llar~~hakk~nda haz~rlad~~~~ancak sonradan yarmlamad~~~~ve Skilliter'e devretti~i monografinin elyazmas~ndan ve Skilliter'in konuyla ilgili notlar~ndan da yararlanm~~t~r.
Kitapta, I. Elizabeth ve III. Murad'~n saraylar' aras~ndaki diplomatik ili~kilere
~~~k tutan, say~s~~elliyi a~k~n ve ço~u daha önce yarmlanmami~, Osmanl~ca, Latince,
Frans~zca, Almanca, ~ talyanca ve Ingilizce belgelerden yararlan~lmaktad~r.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Levhalar listesi (XIII). - Giri~~XV. - Transliterasyon dizgesi (XIX). - K~saltmalar (XXI). - Te~ekkür (XXIII). -1. Bölüm:
'Türkiye ile ticaretin gözden geçirilmesi ~~- III. Murad'~n Kaptan Giacomo ile
li hükmü. Aral~k 1575 ( ~~4) - 2. Levant'a yap~lacak bir yolculu~a ili~kin gider tahmini. Haziran 1577 (~ 9) - 3. Türkiye ticaretinde ili~kin mulu~ra. 1578 (?) (28) Bölüm: Harborne'un Istanbul'a ilk yolculu~u 34. 4. Stephen IMthory'nin ~ngiliz
tüccarlar~~ad~na bildirisi. Mart 1759 (45). - ~li. Bölüm: Diplomatik yaz~~malar ba~l~yor (49). - 6. III. Murad'~n I. Elizabeth'e hükmü. Mart 1579 (49). - 7. III.
Murad'~n ~ngiltere rotalar' üzerindeki görevlilere hükmü. Mart 1579 (55). - 7A.
K~l~ç Ali Pa~a'n~n bir Ingiliz için verdi~i yol hükmü. Mart 1579 (57). - 8. Mustafa
Bey'in I. Elizabeth'e mektubu. Mart 1579 (58). - Büyükelçilik' raporu. MartNisan 1579 (60). - 111. Murad'~n I. Elizabeth'e mektubu (name-i humayun).
Eylül 1579 (66) - 9. III. Murad'~n Akdeniz'deki görevlilere hükmü Ekim 1579
(67). - 9A. K~l~ç Ali'nin Juy için verdi~i yol hükmü. Ekim 1579 (68). - ~ o. I. Elizabeth'~n III. Murad'a mektubu. Ekim 1579 (69). - ~~~~. I. Elizabeth'in Mustafa
Bey'e mektubu. Ekim 1579 (73). - 12. Dr. Thomas Wilson'un Harbone'a mektubu.
Ekim 1579 (75). 13.-•III. Murad'~n I. Elizabeth'e mektubu. Mart 1580 (77). - Frans~z elçisinin raporu. Mart 1580 (78). - IV. Bölüm: ~lk Ingiliz kapittilasyonlar~~(86).
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14. - 111. Murad'~n ~ngilizlere imtiyazlar sa~lamas~. May~s 1580 (86). - 14-A.
Murad'~n Ingiltere'den gelen elçi için verdi~i yol hükmü. May~s 1580
(103). - V. Bölüm: Giri~im geli~iyor (105). - 15. III. Murad'~n, ~ngiltere'den
gelen tüccarlar için verdi~i yol hükmü. May~s 1580 (105). - ~ 5-A III. Murad'~n
Cezayir'deki ~ngiliz tüccarlar~~için verdi~i berat. May~s 1580 (107). - 15 B. III.
Murad'~n Cezayir'deki bir tüccar için verdi~i yol hükmü. May~s 1580 (1o8). - 150.
III. Murad'~n Kaptan Pa~a'ya hükmü. May~s 1580 (108). - 16 A. Harbone'un
- 16B. Harbone, Gallante ve Achille
Foster'e talimat~. Haziran 1580
~ ). - 17. III Murad'~n I. Elizabeth'e
aras~nda yap~lan sözle~me. Haziran 158o
mektubu. Haziran 1580 (~~15). - 18. Mustafa Bey'in I. Elizabeth'e mektubu. Haziran 1580 (~~ 17). - 19. III. Murad'~n III. Henri'ye mektubu. Temmuz 1580
(119). - 19A. III. Murad'~ n Berthier için verdi~i yol hükmü. Haziran 1580
( 22). - 29. III. Murad'~n I. Elizabeth'e mektubu. Eylül 1580 ( ~~23). - Imparatorluk elçisinin raporu. Eylül 1580 (126). - 21. M. Murad'~n William için verdi~i
yol hükmü. Ekim 1580 (~~3 ~ ). - 22A. Harbone'un Poullain'e talimat~ . Aral~k 1580
(136). - Venedik elçisinin raporu. Kas~m 1580 (138) IV. Bölüm: Giri~im ba~ar~s~zl~~a m~~ u~ruyor? (139). - 23. III. Henri'nin III. Murad'a mektubu. Ocak
1581 (142). - Imparatorluk elçilerinin raporu. May~s 1581. (143). - 25A. G. H.
(=William Harbone?)'a Girit'le ilgili olarak verilen talimat. ~ubat 1581 (147).
25B. Harbone'un del Giardino'ya verdi~i vekâletname. Nisan 1581 (148). - 26.
Harbone'un Lord Burghley'e mektubu. Haziran 1581 (154). - Frans~z elçisinin
raporu. Haziran ~ 58~~(162). - Imparatorluk elçisinin raporu. Haziran 1581
(163). - Onlar Konseyi'nden Bailo'ya Haziran 1581 (164). 27. I. Elizabeth'in
III. Murad'a mektubu. Haziran 1581 (165). - 28. Frans~zlara sa~lanan kapitülasyonlardan baz~~maddeler. Temmuz 1581 (170). - 29. III. Murad'~n III.
Henri'ye mektubu. Temmuz 1581 (173). - VII. Bölüm: Türkiye Ticareti devam
etmelidir. (176). - 39. Burghley'in kentler ve mallarla ilgili notlar~~1582 (?) (177).
- 31. Edward Osborne taf~ ndan ibraz edilen maddeler. Temmuz (?) 1582 ( ~ 8o).
32. Turkey Co. (Türkiye ~irketi)'nin bir elçi gönderilmesine ili~kin dilekçesi.
1582 (?) (183). - 33. Turkey Co.'nin ikinci dilekçesi. 1582 (188). - 33A. Osborne'un
Türkiye'de kurulmas~~önerilen diplomatik ternsilciligin finansman~na ili~kin muht~ras~ . 1582 (?) (190). - 34A. Majestelerinin onurunu ilgilendiren sorunlar. 1582 (?)
(19 ~ ). - 34B. Sultan'a önerilmek istenen kapitülasyon maddeleri. 1582 (?) 192 - Ek:
Belgelerin yaz~ld~klar~~dillerde (ça~da~~dillere çevirileri ile birlikte) sunulu~u (201).
Bibliyografya (277). - Dizin (283).
YODFAT, ARYEH : Arab Politics in the Soviet Mirror. Kudüs, Israel

Universities Press, 1971. xi 4-- 332 S.
A III 740 .
Shiloah Orta Do~u ve Afrika Ara~t~rmalar~~Merkez'ince yay~mlanan monografi
dizisi içinde yer alan bu kitapta, Arap ülkelerindeki rejim, siyasal partiler, Arap
sosyalizmi, Arap milliyetçili~i, ekonomik ve toplumsal reformlar, Arap birli~i ve
araplararas~~ ili~kiler gibi sorunlar kar~~s~nda Sovyetler Birli~i'nin tutumu incelenmektedir. Ele alman Arap devletleri, Sovyetler Birli~i'nce "devrirr~ci" ve "ilerici"
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olarak nitelenen Arap devleti, Birle~ik Arap Cumhuriyeti (M~s~r), Suriye ve Irak't~r.
Kitab~n kapsad~~~~dönem, bu üç Arap devletinin ~kinci Dünya Sava~~'n~n ard~ndan
ba~~ms~z devletler olarak ortaya ç~lu~~ndan alt~~gün süren Arap - ~stail sava~~na
de~in geçen dönemdir. Kitab~n son bölümünde alt~~günlük sava~~ve bu sava~~n
etkileri kal~n çizgileriyle ele al~nm~~t~r.
Kitapta, inceleme konusu olan Arap ülkelerinin do~rudan do~ruya izledikleri
siyaset ve bu ülkelerle Sovyetler Birli~i aras~ndaki ili~kilerin geli~imi üstünde durulmamakta, Sovyet ekonomik ve askeri yard~m~~ya da Sovyet diplomatik faaliyetlerinin
ayr~nt~lar~na girilinemekte, Arap komünistlerinin görü~ lerine, Sovyet ya da uluslararas~~komünist forumlar~nda ve Sovyet bas~n~nda yans~t~ld~~~~ölçüde yer verilmektedir.
Çünkü yazar~n amac~, kendisinin belirtti~i gibi, Sovyet-Arap ili~kilerinin ya da
Arap ülkelerinin bir tarihçesini sunmak de~il, Sovyetlerin gözüyle ça~da~~Arap
ülkelerinin izledikleri siyaseti betimlemektir. Yazar, bunu yaparken büyük ölçüde
Sovyet resmi görü~ünü yans~tan resmi demeçler, gazete ve dergi makaleleri ve kitaplar gibi bas~l~~malzemeden yararlar~maktad~r.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: önsöz (IX). - Ondeyi~~(XI). - ~ . Sovyet aç~s~ndan üçüncü dünya (1). - 953 öncesi ( ). - 1953-1955 (t).- Sovyetler Birli~i
Komünist Partisi Yirminci Kongresi (6). - Ulusal burjuvazi ( ~~1). - Ulusal demokrasi
( 7). - Ihtilalci demokratlar (2o). - Kapitalist olmayan kalk~ nma yolu (24). - Ulusal
sosyalizm ve bilimsel sosyalizm (27). - 2. Birle~ik Arap Cumhuriyeti (M~s~r) 32.
1952 öncesi M~s~r'a ili~kin Sovyet görü~leri (32). - M~s~ r ihtilali (34). - 1952-1954
(34). - 1955-1958 (45). - 1959-1961 (5~ ). - 1962-1963 (64). - 1964 (75). - 1965
(85) . - 1966 (92) . 3. Suriye ( o3 ) . - 1958 öncesi ( ~~o3) - Eylül 196 ~~ -Mart 1963
( ~ o8). - Baas Partisi ve iktidara geli~i (Mart 1963-Aral~k 1964) (~~~~~ ). - Baas'la
yak~nla~ma (Ocak 1965-~ubat 1966) ( 124). - Suriye "yeni bir yolda" (134) • - 4.
Irak (146). - Kas~m rejimi: Sovyet onay~~( 1958-1959) (146). - Kas~m rejimi:
Sovyet ihtirazi kay~tlar~~(1960-1963) (158). - Baas rejimi (8 ~ubat-1963 ( 165).
Arif rejimi (Kas~m 1963'ten itibaren) (~ 7~ ). - Kürt sorunu (181). - 5. Araplararas~~
ili~kiler (192). - Birle~ik Arap Curnhuriye'tinin kurulu~undan önce (192). - Birle~ik Arap Cumhuriyeti'nin kurulu~u (2431). - ~rak ihtilâli ve ~rak-Birle~ik Arap
Cumhuriyeti ili~kileri (206). - M~s~r - Suriye Birli~i ve da~~lmas~~(213). - Arap
komünistlerinin M~s~r-Suriye Birli~i ve bu birli~in da~~lmas~na ili~kin görü~leri
(216). - Baas'~n üçlü bir Birle~ik Arap Cumhuriyeti olu~turma çabalar~~(1963)
(225). - Kru~çef'in Birle~ik Arap Cumhuriyeti'ni ziyareti (May~s 1964) (227) - Sovyetlerin Arap Birli~i konusundaki görü~leri (230) - Arap komünistlerinin Arap
Birli~i konusundaki görü~leri (237). - Arap ittifak~~(247). - "~slam Pakt~" (248). - Arap Zirve Konferanslan (249). - ~lerici ve gerici Arap devletleri (254)• - Yemen
sava~~~(256). - Sonuç (259). - 6. Haziran 1967 Sava~~~ve sonuçlar~~(262). - Sava~~n
ba~lang~c~~(262). -Alt~~günlük sava~~(265). - M~s~r (266). - Suriye (280). - ~rak
(289). - Araplararas~~ili~kiler (297).-Notlar (3o3).-Dizin (325). -K~saltmalar (322).
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War, Technology and Society in the Middle East (ed. V. J. Parry
ve M. E. Yapp). Londra, Oxford University Press, vi +- 448 s.
A III 9906.
Bu kitap, Do~u ve Afrika Ara~t~rmalar~~Okulu'nda 1970 Eylülünde düzenle~uni~~
olan Ortado~u'da Sava~, Teknoloji ve Toplum konulu konferansta çe~itli ülkelerden
gelen bilim adamlar~n~n sunduklar~~bildirilerden (bir eksi~iyle) olu~maktad~r. Bildirilerin tümünde ayn~~ana sorun ele al~nmaktad~r. Bu sorun, sava~~ve teknolojideki
geli~melerle toplumsal örgütlenme biçimlerindeki de~i~iklikler aras~ndaki ba~mt~dir. Kitab~n kapsad~~~~M. S. 600 y~l~ndan sonraki dönemde sava~~genellikle hükumetlerin ba~l~ca etkinli~i olmu~tur. Sava~, teknolojik yeniliklerden etkilenmi~;
buna kar~~l~k bilimsel ilerlemeye sava~~bir uyar~c~~olmu~tur. Öte yandan, insanüstü
ve di~er kaynaklara duyulan askeri gereksinmeler ve sava~~n besledi~i teknolojik
ve örgütsel sistemlerin uyar~c~l~~~~da toplumu etkile~ni~tir. Buna kar~~l~k, toplumun
yap~s~~sava~~usullerinin ve yeni teknolojiden yararlanma e~iliminin en önemli belirleyicisi olmu~tur. Örne~in, M. S. 600 y~l~ndan sonraki dönemde ortaya ç~kan
iki önemli de~i~iklik, barutun ve ate~li silahlar~n icad~~ile 19. yüzy~lda ordular~n
büyüklü~ünde ve üslubundaki de~i~iklik, sava~, teknoloji ve toplum aras~ndaki
ili~kiyi önemli ölçüde etkilemi~tir. Ate~li silahlar~n bulunu~u, sava~~alan~n~~ve ordular~n yap~s~n~~yeniden biçindendirmi~~ve sava~~~daha pahal~~k~ld~~~~için toplumda
ve hükümetle toplum aras~ndaki ili~kide önemli de~i~ikliklere yol açm~~t~r. Böylece,
bu üç ö~e, sava~, teknoloji ve toplum, ayr~lmaz bir biçimde birbiri içine girmi~tir.
Bu nedenle de, kitab~~olu~turan bildirilerin tümünde ayn~~sorunlar ~u ya da bu biçimde ortaya ç~kmaktad~r.
Kitapta yeralan bildirilerin üçü, I-11ene Ahrweiler, Claude Cahen ve V. J.
Parry'nin bildirileri Frans~zca, di~erleri ~ngilizce olarak verilmi~tir.
Kitab~n içindekiler ~unlard~r: Onsöz (V). — Giri~~(~ ). — ~lk Arap fetihlerinde
devenin ve at~n rolü: D. R. Hill (Londra) 32. — ~slamda Memlük askeri kurumuna
ili~kin ön görü~ler: David Ayalon (Kudüs) (44). — Ortaça~da ~slam ordularmda
askere alma, yoklama ve tefti~ : C. E. Bosworth (Manchester) 59 — Haydaran sava~~n~n askeri yönü: M. Brette (Londra) (78). — Bizans' ta askeri seferlerin örgütlenmesi:
HiUne Ahrweiler (Paris) (89). — Haçhlar ve Bat~'n~ n teknolojik at~l~m~ : Lyn White
Jr. (Los Angeles) (197). — Ortaça~da Yak~n Do~u'da askeri tekniklerde meydana
gelen de~i~iklikler ve bunlarm tarihsel önemi: Claude Cahen (Paris) (~~~ 3) — Bizans
ve Türk toplumlar~~ve insangücü kaynaklar~ : Speros Vryonis, Jr. (Los Angeles)
(125). — Meml~Cik Farislerin E~itimi: Hasaneyn Rebi (Kahire) ( 53) — Ondört ve
onbe~inci yüzy~llarda Osmanl~~fetihlerinden hemen önce ve sonra Balkanlarda
ate~li silâhlax; Djrudjica Petrovic (Belgrad) (164). — Ate~li silahlar~n Orta Do~u'da
yay~lmas~n~n sosyo-politik sonuçlar~ : Halil inalc~k (Ankara) (195). — Sava~~yöntemleri, V. J. Parry (Londra) (218). — Onalt~nc~~ve onyedinci yüzy~llarda K~r~m Tatarlarm~n askeri örgütlenmesi ve taktikleri: L. J. D. Collins (Londra) (257). — Onyedi
ve onsekizinci yüzy~llarda ~uriye'deki mahalli kuvvetler: Abdülke~lm Refik (~am)
(277). — Da~~sava~ç~lar~~ve Yunan ihtilâli: Dennis N. Skiotis (Harvard) (308). — Ondokuzuncu yüzy~lda Orta Do~u ordular~n~n moderrile~tirilmesi: kar~~la~t~rmal~~bir
nenekn
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bak~~ : M. E. rapp (Londra) (330). — II. Abdülhamid'in saltanat~ndan i g ~~3'e
kadar Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda sava~, teknoloji ve toplum; Mahmut ~evket ve
Alman Askeri heyeti, Gelen W. Swanson (Kentucky) (367). — Orta Do~u'da Osmanl~~
egemenli~inin sonlar~nda ve sonras~nda siyasal amaçlar ve askeri araçlar: Dankwart
A. Rustow (New York) (386). / Çok-uluslu toplumlarda askerler ve toplumsal
de~i~im; Ça~da~~Orta Do~u: J. C. Hurewitz (Nev York) (ztoo). — Orta Do~u askeri
kurumlar~n~n kar~~la~t~rmal~~ olarak tahlilinde baz~~ gözlemler: Morris janowitz
(~ikago) (412). — Dizin (441).
~ADAN KARADEN~Z

