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fetihnâme DTCF kütüphanesi, Saip yazma. 305). Uzun Hasan'a kar~~~yap~lan
seferde (1473) bir fetihnâmede Yeniçeriler hakk~nda (Topkap~~ saray~~ ar~ ivi,
E. 9196) geçen ~ u ifade dikkate de~er:
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Burada berk-enddz, joi (Tüfek ?) -endl~z, ra`d-endâz f~kralar~, yeniçeriler aras~nda
ate~li silahlar kullanan ortalara ait olmal~d~r. Top için Memli~klerde ra`d ve sdika
kelimeleri zaman zaman kullan~lm~~t~r (D. A. S. 17-18). Nitekim Fatih Mehmed,
M~s~r Sultan~na gönderdi~i Istanbul fetihnâmesinde ( F er id ûn be~, I, 237) :
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Netice itibarile, tüfe~in 1440-144.3 y~llar~na do~ru Osmanl~~ ordusuna kabul
edildi~i, Fatih devrinde orduda tüfekçi bir f~ rka bulundu~u ve harblerde kale müdafaas~ nda veya taarruzunda oldu~u gibi meydan muharabelerinde de bu silâh~n
kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Macarlarla ve S~rplarla yap~ lan temaslar ate~li silâhlar~n al~nmas~ nda mühim rol oynam~~~görünmektedir.
H. 1NA LCIK
J. C. Hurewitz: Diplornacy in the Near and Middle East, a documentary record,
yol. I, 1535-1914; yol. II, 1914-1956, Princeton 1956 (D. van Nostrand Company).
Yak~n-~ark'la Amerika'n~ n alâka ve münasebetinin II. Dünya harbinden
sonra ziyadesile artm~~~bulunmas~, bu memlekette, Yak~n-~ark tarihi il alâkadar
müesseselerin ve yay~nlar~n büyük ölçüde artmas~~neticesini vermi~ tir. Columbia
Üniversitesinde (New York) Near and Middle East Institute profesörlerinden J. C.
Hurewitz, bölgenin yak~n tarihi üzerinde esasl~~ ne~riyât~~ ile temayüz etmi~~olup
yarr~lam~~~bulundu~u bu eser, Türkiye tarihile u~ra~anlar için hususi bir ehemmiyet
ta~~maktad~ r.Prof.Hurewitz bu eserde, 1535-1956 y~llar~~aras~nda Yak~n-~ark tarihinin
mühim diplomatik vesikalar~n~~bu iki ciltte toplama~a çal~~mi~t~r. Ves~ikalar~n seçiliginde, bugünkü beynelmilel netice ve inki~af lar~n esas al~ nm~~~oldu~unu kaydetmek
lâz~md~ r. Bu sebeple Yak~n-~ark'ta milletleraras~~diplomasi tarihile ilgili olanlar
için eser, mühim bir kaynak te~ kil etmektedir. Baron I. de Tes t a ve G. Noradounghian'~n kolleksiyonlar~ndan bunun mühim bir fark~ , bugün Yak~n-~ark'~~
ilgilendiren büyük meselelere ait en mühim vesikalar~~ günümüze kadar getirmi~~
olmas~d~r. Meselâ K~br~s Meselesine, Yak~n-~ark petrolleri, yabanc~~imtiyazlar~,
Bo~azlar, Süvey~~Kanal~ , Filistin meselesi, Arap devletlerinin do~u~ una ait vesikalar
dikkatle seçilmi~~ve bir araya toplanm~~ t~r.
Prof. Hur e witz, alâkas~n~~ yaln~z Yak~n-~ark üzerinde toplam~§ bulundu~undan Osmanl~~Imperatorlu~u'na ait vesikalarda Balkanlara ait k~s~mlar al~nmanu~, bu esas bazan maddelere de tatbik olunmu~ tur. Bu, tabii, daha geni~~ara~t~rmalar için eserin kullan~lma sahas~n~~ daraltm~~~bulunmaktad~ r. Fakat eserin esas
gayesini hakkile gerçekle~tirmi~~oldu~una i~aret etmek lâz~md~r.
Vesikalarm Ingilizce tercümeleri en salâhiyetli kaynaklardan almm~.~ t~r. Her
vesikan~n ba~~ na ilâve edilmi~~olan tarihi hulâsa ve aç~ klamalarla belli ba~l~~eserlerin
bibliyografyas~~eserin de~erini artt~ rmakta, derinle~mek istiyenlere yard~m etmektedir.
H. IN/ki...eli(

