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A kotetet a Magyar-Tcirok Baráti Társaság vásárolta
zozo-ban

A hadi eseményekben b velked 16. században nem egy csata vagy hadjárat kimenetele fordult meg azon, hogy a szemben álló felek
milyen min ségií hírszerzési információknak voltak a birtokában, mennyire voltak rátermettek és találékonyak a naprakész hírek
begffitésével megbízott kémek. A hatalma cs csán álló Oszmán Birodalom hirszerz i világa seregnyi ktil<inc figurát vonultatott fel:
renegátok, keresked k, szerencselovagok, kett s tigyr<ikok hada nytizsg<itt a kiterjedt birodalom határvidékein, hogy megbízható
információkhoz jusson az ellenfél helyzetér l. Nagy volt a tét: ha sikenilt hasznos értestilést szerezni, a hír értékével arányos jutalom sem
maradt el, az ellenség által elfogott kém azonban nemritkán az életével fizetett.

Hogyan álcázták magukat a veszélyes miíveletekre vállalkozó kémek? Milyen btintetésre számíthattak az álruhában és álnéven kozleked
tig}.nokok? Milyen hírszerzési stratégia alapján dolgoztak az oszmán kémek és megbízóik? Milyen módszerekkel tudták szóra bírni a
lefiilelt kémeket? Hogyan próbáltak az oszmánok gátat szabni az isztambuli ktilfoldi kovetek hírszerzési buzgalmának? A torcik szerz
díjnyertes k<itete mindezekre és még tucatnyi más izgalmas kérdésre keresi a választ, minduntalan kozos gondolkodásra késztetve az
olvasót a korabeli muszlim és keresztény világ ktjzott hrizódó keskeny határ mibenlétér l.

Emrah Safa Gtirkan Ttjrokország egyik legnépszerííbb torténésze, az isztambuli z9 Mayrs Üniversitesi Egyetem Politikatudományi és
Nemzetk<jzi Tanulmányok Tanszékének oktatója. F kutatási témája a t6. századi Oszmán Birodalom torténete, ezen beliil a mediterrán
térségbeli kalózok és kémek mííktidése, illetve az oszmán kori hírszerzés világának jellemz i. Jelen munkáját zor8-ban a Torok
Tudományos Akadémia az év tudományos monográfiája címmel ttintette ki.
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