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PAOLO PRETO, Venezia e i Turchi (Venedik Cumhuriyeti ve Türkler),

Firenze (Floransa) 1975, 554 Sayfa. Facoltâ di Magistero dell'Universitâ di Padova XX. Yay~ nlayan G. C. Sansoni, Firenze (Floransa),
10.000 Liret.
Venedik Cumhuriyeti'nin yüzy~llar boyunca sürdürdü~ü ~ark ticareti esnas~nda
XIII. yüzy~ldan itibaren kar~~~kar~~ya geldi~i Türk dünyas~na hemen ilgi gösterdi~i
anla~~l~yor. Venedikliler kar~~la~t~ klar~~bu yeni gücün ne oldu~unu ara~t~rma~a
giri~tiler. En eski Venedik belgelerinde, Türkler ile yap~lacak ili~kilerin neler olmas~~
gerekti~ine dair kay~tlar bulunmaktad~r. Matbaan~n geni~~okur kitlelerine hitap
etme~e ba~lamas~ndan sonra da Türkler hakk~nda bas~lan kitaplar~n say~s~~ço~almaya
ba~lad~. C. Göllner'in sab~rl~~ çal~~malar~~sonunda derli toplu bilgi sahibi oldu~umuz
bu yay~nlar eski dünyada Türklerin nas~l görüldü~üne dair bilgiler vermektedir.
Malzeme vermenin yan~~s~ra, bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve ara~t~rma yapmak
isteyenlere yeterli bilgi vermesini istedi~imiz kitaplara da rastla~naktay~z 2 Bunlar
aras~nda ~imdiye dek eksik kalan ~talyan gözlemcilerinin, bilhassa Venediklilerin
nas~l izlenimler ta~~d~~~na ve Türkler hakk~nda nas~l kanaatler ta~~d~~~na ait bir
bo~luk ~imdi giderilmi~~bulunmaktad~r. Padova Üniversitesi ö~retim üyelerinden
Prof. Paolo Preto, daha önce müteveffa Tommaso BerteWnin Istanbul'daki Venedik elçilerinin oturduklar~~saray~~incelerken 2, Osmanl~~devleti ba~kentinde meydana
gelen olaylar~~kronoloji s~ras~yla biraraya getirdi~i bilgilere ek olarak, ~imdi yaln~z
Istanbul'da de~il fakat ayn~~zamanda Venedik kentindeki Türkleri incelemekten
ba~ka bu arada Venedik yaz~n ve dü~ün dünyas~nda yap~lm~~~belli ba~l~~yap~tlar~~
taramak suretiyle çok de~i~ik bir kitap meydana getirmi~~bulunmaktad~r. Venedik
Devlet Ar~ivi'ndeki tasnifleri de inceleyen ve kar~~la~t~~~~her sorun için ilgili bütün
kaynaklar~~tarayan say~n profesör bu konuda daha çok çal~~~lmas~~gerekti~ini de
ortaya koymaktad~r. Bu kitap Türkler demekle Osmanl~~ Imparatorlu~unu esas
almaktad~r. Halbuki Türkler, Orta - Do~u topraklar~nda ilk göründükleri andan
itibaren Bat~~dünyas~~ile ili~kiler kurmaktan geri durmam~~lard~. W. Heyd, bugün
Carl Göllner, Turcica. Die europaischen Tiirkendrucke des XVI Jahrhunderts,
c. ~~1500-1550 C. 2 155 600, Bükre~~- Berlin, ~~961 - 1968
2 Frans~z ve Ingiliz ayd~nlar~~ taraf~ndan Türk dünyas~n~n görünü~üne dair
epey önemli yay~nlar yap~lm~~t~r: Clarence Dana Rouillard, The Turk in french
histoD), throught, and literature (152o-166o), tz. Paris. R. Schwoebel, The shadow of the
crescent: the Renaissance image of the Turk, 1453-1517, Nieuwkoop, 1967. P. Martino,
L'Orient dans la litterature franyaise au XVIIe au XVIIIe siecle, Paris 1906.
3 Tommaso Bertel, Il palazzo degli ambasciatori di Venezia a Constantinopoli e le
sue antiche memoire, Bologna 1932.
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bile a~~lamayan yap~t~nda bütün kaynaklar~~elden geçirmekle, günümüz Ortaça~~
Tarihi ara~t~r~c~lar~na ancak detay üzerinde çal~~ abilecek konular b~rakm~~t~r. Ayr~ca
yazar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ve M~s~r'daki Memk~k'lu Devleti'nin Venedik
Cumhuriyeti ile olan ili~kilerine nedense de~inmemi~ tir. Anadolu'daki Selçuklu
Devleti'nin y~k~l~~~ndan sonra kurulmu~~bulunan Türk beyliklerinin de bat~~dünyas~~
ile ticaret ve siyasal alanlardaki ili~kileri çok canl~~idi. Bu sayd~~~m~z hususlar ele
almmarnakla beraber elimizdeki kitap için kusur say~lamaz. Zira bir tarih kronolojisi
olmaktan öte bir görü~le yaz~ lm~~t~r. Al~~t~~~m~z tarzda sava~~ve bar~~lar~n alt alta
s~ralanmas~yla yaz~lm~~~de~ildir. Bir ekin ve uygarl~k kar~~la~t~r~lmasunn de~erlendirilmesi yap~lm~~~ele al~nan konu ile ilgili kaynaklar düzenli ~ekilde s~ralanm~~~ve
özetleri verilmi~ tir. Bir an önce dilimize çevrilmesi gerekli bu kitab~n bir tan~tma
yaz~s~~çerçevesi içinde ortaya konmas~ nda yarar gördük.
Yazar~n uygulad~~~~yöntemi izliyerek ba~l~klara göz att~~~= zaman iki büyük
k~sma ayr~ld~~~n~~görüyoruz. Birinci k~sm~n ara ba~l~klar~na ~imdiye dek ele al~nmakla
beraber, gene de özgün olan bir konuya e~ildi~ini görüyoruz. "La gem scythica da
una oscura origina alla monarchia universale" (Karanl~k bir men~eden dünya
monar~i~i yaratan Iskit soyu). Buna benzer bir konu daha önce Prof. A. Pertusi
taraf~ndan ele al~nm~~t~~1. Paolo Preto ise, yap~tlar~= de~i~ik bas~mlardan yararlanarak, bat~~dünyas~n~~uzun süre etkileyen görü~leri s~ralamaktad~r. Günümüz
ara~t~r~c~lar~~XVI. yüzy~ l Venedikli gözlemcilerin Türk dünyas~na dair görü~lerini
esasl~~ kaynaklar aras~nda sayma~a devam etmektedirler 2 . Bu yüzy~ldan itibaren
düzenli olarak yaz~ lan ve elde bulunan Venedikli temsilcilerin relazionevleri ve
bunlar~n yan~nda kaleme al~nan çe~itli yap~tlar, tarih kaynaklar~n~~ço~altmaktad~r.
Venedik Cumhuriyeti'nin denizcilik alan~nda Türkler kar~~s~nda u~rad~~~~yenilgilerin yan~~ s~ra Türk ak~nc~lar~n~ n Venedik s~n~r~~say~lan Friuli topraklar~nda
yapt~klar~~ ak~nlar bütün ~talya yar~madas~nda y~llarca korku dolu anlar yaratm~~t~. G. Priuli'nin sat~rlar~ndan önümüze aktar~lan sat~rlar 1499-1502 y~llar~~araA. Pertusi, "I primi studi in occidente sull'origine e la potenza dei Turchi",
Studi Veneziani XII (197o) S. 465-552. Frans~zca çevirisi Bulletin de AISEE XII
( 1 97 2) S• 49-94.
2 V. J. Parry, "La manire de combattre", ~u yap~tta: War Technology and
Society in the Middle East, London 1975, S. 218-256. Paolo Giovio, Andrea Cambini,
M. Savorgnano, Achille Tarducci, Raimondo Montecuccoli gibi yazarlar~n yap~tlar~ndan Parry geni~~ölçüde yararlanm~~t~ r. Bu zat için bk. S. özbaran, ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi say~~4/5 (1973 - 1974) S. 429-431.
3 Bu temsilcilerin döndükten sonra yaz~l ~~olarak Venedik Senatosu'na sunmakla
yükümlü olduklar~~ bu relazione'lerin önemi geçen yüzy~lda tan~nm~~~Alman tarihçi
L. Ranke ile Frans~z ar~ivistlerden A. Baschet taraf~ ndan ortaya konulmu~tur;
A. Baschet, La diplomatie Venitienne, Paris 1862, Venedik Devlet Ar~ivi'nden sa~lad~~~~
baz~~ notlar~n~~ ~u eserinde yay~nlam~~t~r: Les archives de Venise. Histoire de la chancellerie secrete, Paris I87o. Bu frans~z ara~t~r~c~dan ba~ka L. Ranke'nin Osmanl~~tarihi
üzerindeki görü~leri Türkçeye çevrilmi~tir: "Onalt~nc~~ve onyedinci as~rda Osmanl~lar ve Ispanya krall~~~ ", Istanbul'daki Türkiye Yay~nevi'nin Bat~~Dillerinde Osmanl~~
Tarihleri n. 5 S. ~ 5-22 ~ .

BIBL YOGRAFYA

229

s~ndaki olaylar~~aydmlatmas~ndan ba~ka 1, Türk gücünün Venedik topl~~m~~nda
yaratt~~~~etkiyi de anlat~r. ~kinci bölümde Venedik Cumhuriyeti'nin Türkiye ile
~talya devletleri aras~ndaki yerine ayr~lm~~t~r. I. Murad Bey zaman~nda ba~lay~p
Pasarofça Anla~mas~na kadar kesif bir ~ekilde devam eden sava~~ve bar~~~dolu dönemler ba~ka tarihçiler taraf~ ndan da ele al~nm~~t~r. ~ki ~talyan elçinin raporlarm~n
yay~n~~dolay~slyle yapt~~~m~z tan~tmada da baz~~ dü~üncelerimizi aç~klam~~t~k 2 .
Venedik Cumhuriyeti'nin daima gereksinme duydu~u bu~day XIV. yüzy~ldan
beri Türkiye'den getirildi~i için', konu edilen di~er tecimsel mallarda iki devlet
aras~ndaki siyasal görü~melerde özellikle belirtilirdi. Prof. Preto incelemesine devam
ederken, Avrupa ülkelerinde yüzy~llar boyunca Türklere kar~~~beslenen dü~manl~k
hislerine de de~iru-ni~tir. Ba~ ta Vatikan Devleti olmak üzere di~er kuvvetli Avrupa
devletleri taraf~ndan yürütülen bu olumsuz siyaset Venedik Cumhuriyetini çok kere
yaln~z b~rakm~~t~ . Bir taraftan en küçük bir ho~~görü bile tan~mayan Katolik dünyas~n~n ba~nazl~~~~di~er taraftan bol kazanç sa~layan ~ark ticaretindeki ç~karlar, Venedik
yüzy~ldaki temsilcilerin raporlar~~Eugenio Alberi taraf~ndan Floransa'da
yay~nland~ : Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il secolo XVI, Türkiye'yi
ilgilendiren 3. seri s~ras~yla 184o, 1844, 1845 y~llar~nda yay~nlanm~~t~r. Içeri~i için
~u kitaba bak~ labilir: Albert Howe Lybyer, The govern~nent of the Ottoman Empire
in the time of Suleiman the Magnificent, New York 1966 (2. bask~) 311-313.
yüzy~ la ait olanlar: Nicolo Barozzi - Guglielmo Berchet, Le relazioni
degli stati europie lette al Senato dagli ambasciatori veneziani nel secolo decimosettimo, Venezia
(Venedik) 1871 - 1872), iki k~sm~l~k 5. seri Turchia ba~l~kl~d~r, 435-357 Sayfa.
Bu konuda yap~lan en son ara~t~rma, Angelo Ventura, Le relazioni degli ambasciatori Veneti, Bari 1975, bilhassa giri~~k~sm~.
Girolamo Priuli'nin de yap~t~nda Türklere ait kay~ tlar Sanudo'nun yap~t~ndakiler kadar detayl~~olmamakla beraber önemlidir. Marino Sanudo'nun (1466'536) ya~am öyküsü ve yap~t~n~n önemiyle üzerinde yap~ lan ara~t~rmalara dair
bk. Gaetano Cozzi, "Marin Sanudo il giovane: daha cronaca alla storia (nel V. centenario della sua nascita)", La Storiografia veneziana fino al secolo XVI. Aspetti e problemi. Fireuza 1970, S. 333-358. Pek tan~nmam~~~bir kronikçi olan Pietro Dalfin'in
yap~t~ : Diarii veneziani del secolo decimosesto, V. ~~fasç I Venezia 1943. 1499-1502
Türk - Venedik harbi için önemli kaynakt~r.
2 Venedik temsilcileri G. Barbaro ve A. Contarini'nin yap~tlar~~hk. bk. Belleten, XLII 65 (Ocak 978) S. 15 - 67.
Eski ça~lardan itibaren Türkiye topraklar~ndan ~talya ve di~er Avrupa
ülkelerine önemli ölçüde bu~day ihrac~~yap~l~rd~. XIV. yüzy~la ait kay~tlar V.
Heyd'in birinci cildi dilinnize çevrilen Ortaça~da Tak~n - do~u Ticaret Tarihi, adl~~
yap~t~ncla incelenmi~tir. Venedik C~ur~hriyeti'nin di~er Anadolu beylikleriyle
yapt~~~~anla~malarda bu~day önemli bir yer tutard~ : Elizabeth A. Zachariadou,
"Sept trait6 inkdits entre Venise et les mirats d'Ayd~n et de Mente~e (13311407)", ~u kitapta: Studi Preottomani e Ottomani. Atti
Convegno di Napoli (24 - 26
settembre 1974), Napoli 1976, S. 229-240. Yay~n~~gerçekle~tiren ve bir nüshas~m bana
yollayarak haberim olmas~n~~ sa~layan yeni ku~ak ~talyan türkologlardan Aldo
Gallotta'ya te~ekkürlerimi sunar~m.
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Cumhuriyeti'ni güç durumlarda b~rak~yordu. Daha o devir yazarlar~nda bile görülen
bu karars~zl~k, Benedetto Dei'nin sat~rlar~nda aç~kl~kla vard~r. Bu arada dü~manca
hislere kar~~n, di~er Italyan devletlerinde Türk sultanlar~~ile anla~ma fikri belirirdi 2.
Paolo Preto bu tutumun Venedik Cumhuriyeti'nde nas~l de~erlendirildi~ini M.
Sanudo'daki kay~tlarla Venedik Senato'sunun kararlar~ na göre incelemi~tir. Iki
devlet aras~ndaki ili~kileri tüccar olmakla beraber ald~klar~~bilgiler ~~~~~~ alt~nda
toplad~klar~~ kanaatleri yaz~l~~olarak merkezlerine bildirirler, yerel yöneticilerle
görü~ürler ve temsilcilere para yard~m~~ yapt~klar~~ yan~s~ra, resmen görev ald~klar~~
için bu durumdaki diplomatlar yürütmü~lerdir. Ç~karlar~n kar~~l~kl~~ olarak zarar
görmemesi için Venedikli temsilcilere bir süre sonra. Türk temsilciler de kat~lm~~lard~r. Venedik kentinde kalabal~k maiyetleri e~li~inde görünen Türk diplomatlar,
halk~n hayret dolu bak~~lar~~aras~nda kendilerine ayr~lan yerlere yerle~iyorlard~~3.
Zira önyarg~lar her iki toplumu da etkiliyordu. Fakat kar~~l~kl~~ç~karlar~n söz konusu
edildi~i anlarda, bir taraf~n `kafir' di~er taraf~n `infedele' diye tarif etti~i kavramlar
Floransa'll olan tüccar k~l~kl~~bu casusun Mehmed II. dönemine ait notlar~~için bk: M. Pisami, Un avventuriero del Qauttrocento, la vita e le opere di Benedetto Dei,
Firenze 1923.
Aufsötze und Abhandlungen zur Geschichte Südosteuropas und
2 Franz Babinger'in
der Levante ba~l~~~~alt~nda yaz~lar~n~n topland~~~~ciltlerin ~ . ve 3. sünde yay~nlanm~~t~r. Venedik kaynaklar~n~~ büyük ölçüde tarayan ve siyasal tarih yan~ nda ekin
ve sanat alanlar~nda da önemli yay~nlar yapan Babinger, Milano ve Floransa'n~n
da Osmanl~lar ile ili~kileri üzerinde durmu~tur. Hans Joachim Kissling kendisini
yeti~tiren hocas~n~n yolunda benzer yay~nlar yapm~~t~r. Makalelerinin listesi ad~na
yay~nlanan arma~an kitab~n~n ba~~nda düzenlenmi~tir: islamkundliche Abhandlungen.
H. S. Kissling zum 60 Geburtstag gewindtment von seinen schülern, Münich 1974.
3 Türk devletinin Venedikte sürekli bir temsilcili~i bulunmad~~~~için, herhangi bir konunun görü~ülmesi için bu kente giden elçi ve adamlar~na bir yer gösterilir ve masraflar~~ da kar~~lan~rd~ . Venedik kentine yollanan Türk elçilerinin
oradaki kar~~lan~~lar~~ve giri~imleri hakk~nda bir ara~t~rma bulunmad~~~~gibi, tam
bir listeleri bile yap~lamam~~t~r. bk. F. R. Unat, Osmanl~~ Sefirleri ve Sefaretna~neleri,
Ankara 1968, Tamamlayan B. S. Baykal, S. 221-236 aras~ ndaki liste.
Dispaccio'lardan bir yap~t için bk. M. L. Shay, The Ottoman Empire from 1720
to 1734, as revealed in despatches of the Venetian baili. Urbana 1944. ~ifreli dispacciolar
için bk: Christiane Villain - Gandossi, "Les depeches chiffrees de Vettore Bragadin,
baile de Constantinople (12 Juillet 1654-15 Juin 1566)", Turcia XI /2-X (1978)
S. 52-106. Istanbul ve di~er yerlerdeki Venedik temsilcileri vatanda~lar~ndan toplad~~~~vergilerle masraflar~n~~ kar~~lard~. Ola~anüstü durumlarda gelen temsilcilerin masraflar~~ Türk makamlar~~ taraf~ndan kar~~lan~rd~. Ba~bakanl~k Ar~ivi'nde
de~i~ik tasniflerde bu konuyla ilgili epey belge vard~ r. Toplanmas~~için ayr~~bir
çal~~ma gerekmektedir. Venedik temsilcilerinin relazione'leri kadar de~erli olan
di~er yaz~lar~~(dispacco) için en son ara~t~ rma: Salvatore Carbone, Note introduttive ai dispacci al Senato dei rapresentanti diplomatici veneti. Roma 1974, S. ~~ -54
Istanbul'a ayr~lm~~t~r. (1492 - 1797 aras~) S. 43-50 aras~nda dispaccio'lar aras~nda
bulunan Türkçe, Yunanca ve Arapça belgelerin numaralar~~ da gösterilmi~tir.
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bir tarafa konulmaktan geri durmuyordu. Türk yöneticileri bat~l~~kom~ular~n~n
tutumlarma dair fikir edinilmesi için iki devlete ili~kilerini sürdürmü~lerdir: Venedik
ve Raguza Cumhuriyetleri. Onun için 1571 tarihindeki Inebaht~~ deniz sava~~nda
u~ran~lan yenilgiden k~sa bir süre sonra 1573 tarihinde yap~lan Türk - Venedik
sulhu, K~br~s adas~n~n Türklere devrini tasdik ederken bile iki devleti birbirinden
uzakla~t~ramam~~t~ r. Bu olaydan sonra her iki devlet de kendi iç sorunlar~~için
u~ra.~ t~klarmdan, Girit harbine kadar aralar~nda önemli bir sorun ortaya ç~kmam~~t~~1. Bailo'lar~n re/azione'lerinde bulunan olumsuz yarg~lar da yazar taraf~ndan
özetlenmi~tir (S. 63-66). Genellikle E. Alberi taraf~ndan yay~nlanan metinlerden
yap~lan nakillerden ba~ka herhalde daha baz~~kaynaklar da vard~r, bununla beraber baz~~paragraflar~n can al~c~~ k~s~mlarm~n da i~aret edilmesini kutlamahrz.
"Türklere dair kehanetler" (S. 67-91) diye ayr~lan k~s~m en ilgi çekici sat~rlardand~r. Zira Türklere dair yüzy~llarca yay~nlanm~~~yap~tlarm bir derlemesinden çok
de~erlendirilmesi yap~lm~~t~r. Türk ak~nlarnun Avrupa ülkelerinde yaratt~~~~etkinin
bir tepkisi olarak yay~lan endi~e ve korkunun yan~nda yay~n alan~ndaki etkileri ve
devrin ~uurunu yans~tmaktad~r. Fatih Sultan Mehmed devrinden ba~l~yarak, Türkleri
h~ristiyan dinine girmek için yap~lan ça~~r~lar bir süre daha devam etmi~tir. Kâhinler ve müneccimlerin de kat~lmas~yla halk~n heyecan~= devaml~~olarak tahrik
edilmesi, h~ristiyan halk~n ~uurunda olumsuz yarg~lara yol açmaktayd~. Raslant~~
sonucu meydana gelen olaylar, halk~n teselli kayna~~~olarak saptand~~~~için devaml~~
propogandalar yap~lm~~t~r. Türklerin bir gün aniden y~k~laca~~, hatta toplu halde
h~ristiyan dinini kabul edecekleri, vah~i hayvanlar~n sald~r~lar~na u~ray~p parça
parça edilecekleri tarz~nda haberler halk aras~nda yay~l~yordu. Türk tarihçileri
taraf~ndan yararlan~lmas~~güç olan bu çe~it yap~lara ait ara~t~rmalar~n sonucu merakla beklenmektedir.
Elimizdeki kitab~n üçüncü bölümünde, Venedik toplumunda Türk gerçe~i ve
efsanesi k~sm~~i~lenmi~tir (S. 93-282). Venedik kentinde Türklerin ilk kez ne zaman
görüldükleri ve ne gibi toplumsal tutumlar~~oldu~unu inceleyen Prof. Preto'nun
çabas~n~~takdir etmemek elden gelmiyor. "Venedik'te Türk dili ö~renimine" ayr~lan
sayfalarda (S. 93-115) arapça kadar yayg~n olmayan Türkçenin çok dar bir çevrede
yay~ld~~~~üzerinde durulmaktad~r. XV ve XVI. yüzy~llardaki olumsuz görü~ler bu
dilin ö~renilmesine engel oldu~u gibi, Türk'lerin Venedik Cumhuriyeti merkezinde
ve di~er önemli kentlerinde sürekli bir temsilci ve memur gurubu bulundurmamasuun etkili oldu~u kan~s~ndad~r. Türkçe ö~renmesi gerekli olan Venediklilerin
say~s~~Istanbul'daki tüccarlar~~ile Balyos'un çevresi ile sm~rl~d~r (S. 97). Iki toplum
aras~ndaki arac~lar genellikle Yunan as~ll~~veya birkaç dili birden konu~an dönmelerdir. Böyle olmakla beraber Karadeniz sahillerinde XIII. yüzy~lda canl~~ bir
ticaret faaliyeti gösteren Italyanlar~n dil bilgilerini ilerletmek için haz~rlanan Codex
Comanicus'un Venedik'te bulunmas~~rastlant~~ m~d~r? XV. yüzy~ldan itibaren
Venedik ve di~er italyan lehçelerine girme~e ba~l~yan do~u men~eli kelimelerin
Venedik Devlet Ar~ivi'ndeki Girit ile ilgili belgeler ve bunlardan yararlan~larak yap~lan yay~nlar için bk. M.I. Manussakas, "L'isola di Creta sotto il dominio
veneziano. Problemi e ricerche", ~u yap~tta: Venezia e il Levante fino al secolo XV. c.
k~s~m II. Storia - Diritto - Economia, Frenze (Floransa) 1973, S. 473-514.
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de~erlendirilmesi baz~~Italyan dilciler taraf~ndan yap~lmaktad~r. Bunlara ek olarak
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi asistanlar~ndan Durdu Kundakç~'n~n yeni haz~rlad~~~~doktora tezini de bu sat~rlarda haber vermeliyiz: ~talyanca' dan Türkçe'ye, Türkçe'den Italyanca'ya geçmi~~sözcükler. Ankara 1977. Bunun bir özeti ayn~~fakültenin
yay~n~~ olan Italyan Filolojisi dergisi için haz~rlanm~~t~r. Prof. Preto bunlar~n bir
dökümünü yapm~~t~r. Dragomanno denilen çeviricilerin siyasal baz~~ tutumlar~na
de~inildikten sonra 1551 y~l~nda gençlerin dil ö~renmeleri için al~nan Senato karar~m
inceliyor. Say~lar~~8 ile 14 aras~nda de~i~an bu gençlerin daha çok günlük i~lerde
yararl~~olduklar~, bir ekin ba~~~kurma özelli~i ta~~mad~klar~~öne sürülmektedir.
Bununla beraber hiç de bulunmad~~~~say~~ ortaya at~ lamaz. "Giovani deha lingua"
ad~~alan bu gençler sonradan di~er bat~l~~ülkeleri etkilemi~, Türkçeyi genç ya~ta
ö~renenler yeti~tirilmi~tir. Baz~~sözcükler ve dilbilgisi kitaplar~~bu gençler taraf~ndan haz~rlanm~~~ve baz~~tarihler de Italyancaya çevrilmi~~ise de, ~ark~yat (Do~ubilim) ara~t~rmalar~nda Türkçe en sonda kalm~~t~ r. "Venedik Ya~am~nda Türkler" (S. ~~~~6-147)'e ayr~lan sat~rlarda, dünyan~n dört bir taraf~ndan gelen insanlarla dolu olan Venedik kentinde, Türk tüccarlar~~ her zaman az bir say~da ve
ticaret alan~nda di~er yabanc~~ topluluklara kar~~~en sonda olduklar~~üzerinde
durulmaktad~r (S. ~~27). Büyük bir gayretle tarad~~~~ar~iv belgeleri aras~nda Türklere
ait kay~tlara de~inen yazar, ancak XVI. yüzy~l ba~~nda gözle görülür say~da Türk
tüccar~n~n varl~~~na ait belirtilerle kar~~la~~yor. Türlü nedenlerle Türklerin yerel
halk ve yöneticilerle meydana gelen ili~kileri belgelerin ço~almas~n~~ sa~lam~~,
bu yüzy~l sonlar~na do~ru say~lar~~önemli ölçüde artt~~~~için belirli bir yer
bulma gereksinmesi ortaya ç~km~~t~r 1. XVII. yüzy~l ba~~nda da Canal Grande
k~y~s~nda bulunan büyük bir bina Türk tüccarlar~na ayr~lm~~t~n XVIII. yüzy~lda
meydana gelen gerileme, tüccar say~s~nda bir azalmaya yol açma~a ba~lam~~t~r.
Türklerin Venedik kentindeki varl~~~~yeterli bir etki yaratmam~~t~r. Çok s~k~~kay~tlarla bask~~alt~na al~nmalar~, di~er topluluklara nazaran Türk toplulu~unun daha
dar bir çevrede kalmas~na yol açm~~t~r. Bununla beraber Türklerin Venedik'te
baz~~konularda öncülük yapt~~~na da de~inilmektedir. En az~ndan folklor ve yerel
baz~~ ~enliklerle bayramlarda Türk tasviri etkisini göstermi~tir. Bu arada da Türk
giyiminin Venedik toplumunu etkiledi~i itiraf edilmekte ve bu etkinin zamanla
ekin ve yaz~n dünyas~n~~da kapsad~~~~belirtilmektedir (S. 143-145).
Ayn~~ana ba~l~k alt~nda üç ayr~~bölümde s~ ras~yla "Türk Devleti'nin Dini ve
Gücü" (S. 146-162) ve "Çift Skandal: Asalet Dü~man~~ Toplum ve Dönrneler" (S.
163-232), "Barbar bir Milletin Kusurlar~" (S. 233-243) bulunmaktad~r. Ilk k~s~mda
yaln~z Venedik de~il, ileri gelen Avrupal~~fikir adamlar~na göre Türk devletinin
gücünün nas~l görüldü~ü ara~t~r~lm~~t~r. Türk idaresindeki mutlak otoritenin bir
ki~ide toplanmas~~ve kesin bir merkeziyetçi sistemin kurulmas~, eski devir ara~t~nlar~~
kadar günümüzdeki fikir adamlar~n~~ da i~gal etmektedir. Burada herhangi bir
kanaat ileri sürmeden yazar~~izleme~e devam edece~iz.
Islam dininin temel kitab~~Kuran'~n Venedik kentinde yap~lan çevirilerine de~inilir. Bir görü~e göre ~ark topraklar~nda satmak için yap~lan bu bask~lar beklenen il~erafettin Turan, "Venedik'te Türk Ticaret Merkezi (Fondaco dei Turchi)",
Belleten XXXII 126 (Nisan 1968) S. 247-283.
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giye kavu~mad~~mdan, bir görü~e göre Katolik ba~nazl~~~~sonucu yok edilmi~tir. Luter hareketinin Almanya'da ba~latt~~~~laisizm görü~leri bile islamiyete kar~~t kanaatleri de~i~tirme~e yetmemi~tir. Fakat Türk - Venedik ili~kilerinin süreklili~i ~slam dini
ve onun kurucusu hakk~ndaki bilgilerin ço~almas~na yol açar. Yazar de~i~ik fildrlere
sahip olanlar~n yap~tlarm~~derlemek suretiyle baz~~ön yarg~larm zamanla de~i~ti~ini
ileri sürer. Dinsel alandaki bu olumsuz görü~e kar~~, Türk devlet yap~s~ndaki disiplin o devir ara~t~r~c~~ve dü~ün adamlar~n~n dikkatini çekmi~tir. Mutlak~yet fikrinin
hiç bir taviz tanmuyan görü~ü ve bu düzenin örnek say~lan i~leyi~i, Venedik vatanda~lar~~kadar di~er ülke fikir adamlar~na da konudur. De~i~ik dinlerdeki insanlar~n
Türk devleti içindeki tutumlar~~da o devir Bat~~dünyas~nda anla~~lacak bir durum
de~ildir. Türk devlet sisteminin yerel ç~karlara dayal~~yönetim kurmamas~~Venedik
yöneticileri taraf~ndan da uygulanan bir örnekti. Bununla beraber Venedik'teki
soylu aileleri ba~l~~olanlar~n da kabul etmeyecekleri bir konudur. Balyoslar devaml~~
olarak Osmanl~~hizmetindeki yabanc~~men~elileri çeki~tirirler (S. 169-174). Fakat
görü~, istek çabalar ne olursa olsun Türk devleti hizmetine girme~e can atanlar~n
say~s~~yükseli~~y~llar~nda her zaman için çok idi'. Bir K~br~s adas~nda bile uzun
y~llar süren Venedik e~emenli~i kesin bir taraftar zürnresi yaratamam~~t~r 8.
Di~er topraklar üzerinde ya~~yanlar da çok kez Türk idaresine geçtikleri hem devrin
belgelerinde hem de ara~t~rmalar~nda bulunmaktad~r. Bütün bu kay~tlar elimizdeki kitapta incelenmektedir (S. 176-185). Bu sat~rlardan sonra, Islam dinine
girdikten sonra da bir kolaynn bulup tekrar h~r~stiyanl~~a dönmek isteyenlerin
sorunlar~~incelenir. Bununla beraber Türk hizmetini seçenlerin daha fazla oldu~u
bellidir. Baz~~olaylar tarihsel romanlara konu olacak kadar dramatik yönleriyle
ele al~nm~~t~r. Gerçi kar~~l~kl~~esir al~~veri~leri bunlar~n kurtulduktan sonraki durumlar~~belgelere yans~d~~~~kadar, hiç de ihmal edilmiyecek baz~~yap~tlar~!' ortaya
ç~kard~~~n~~da biliyoruz 8. Prof. Preto'nun verdi~i örneklerin bir listesini bile
ç~karmak olanaks~zd~r. Ancak, bu konudaki esas Senato kararlar~~ve mahkeme
kay~tlar~n~~da inceledi~ini belirtmeliyiz. Bu arada Nur Banu, Alvise (Luigi) Gritti
gibi Osmanl~~tarihinde isim b~rakm~~~önemli ki~iler üzerinde de ayr~ca durmu~tur.
Ilki saraya aluuna ve Valde Sultan da olan bir kad~n, ikincisi Macaristan sorunlar~na
kar~~~m§ biriydi. Fakat arada her iki taraf~~da idare etmi~~ki~ilere ait kay~tlar~~belirlenmi~tir. Bir süre sonra esas vatan~~Venedik kentine veya topra~~na dönenlerin
olumsuz etki yaratt~klar~~ve Venedik topl~ununda kötü izlenimlerin yarat~ld~~~~
tarz~ndaki son sat~rlar~~burada münaka~a etmeyi yerinde görmüyoruz. Hatta Türk
yönetimini kötü görü~lerle inceleme~e kalk~~anlar bile, bu vesileyle olumsuz sat~rlar
yazanlar~n bile sonradan Venedik ekin dünyas~nda de~i~ikli~e u~rayacakt~r (S. 243).
Carlo de Frede, Cristianith e Islam. Tra la fine del Medio Evo e gli inizi dell'eth
moderna, Napoli 1976. S. 85-98 aras~ndaki Rinnegati (Dönmeler) k~sm~. S. 25-38
aras~~"Il Mito dei Turchi".
2 Nejat Göyünç, "Türk hizmetine giren K~br~s müdafileri", ~u kitapta :
Milletleraras~~Birinci K~br~s Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969 Türk Heyeti Tebligleri,
Ankara 1971, S. 105-107 (almancaya çevirisi S. 109-1 ~~2).
Emirler ellerine verilen belgelerle serbest b~rak~l~r ve ülkelerine dönme
yan~nda, bir i~~bulma olana~~na kavu~urlard~. The Encyclopeadia of Islam c. I
Abd maddesi.
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"XVI ve XVII. yüzy~l Sanat ve Yaz~n~ nda Türklük izleri (S. 244-281) ba~l~~~~alt~ndaki sat~ rlar, Türk ekini için ivedilikle çevrilmesi gerekir. Bu hususta di~er
toplumlara dair yap~lan ara~t~rmalar~n bir listesi bile ç~kar~lamaz. Son y~llarda
Türkler için yap~lan bu alandaki ara~t~rmalar, en umulmad~k yerlerde ne kadar
önemli kay~tlar~n bulundu~unu ortaya ç~karm~~t~r. Hangi sanatkarlann neler meydana getirdiklerinden ba~ka, Türk yönetimi alt~ndaki Istanbul kentinin Venedikli
sanatkârlar taraf~ndan nas~l görüldü~ü özetlenmi~, Balyoslar~n da görü~leri aktar~lm~~t~r. XVII. yüzy~lda ço~alan yay~nlar da incelenrni~tir. Bu kitaplar~~yazanlar
sonradan ~ark topraklar~n~~gezecek olan gezginler için ön bilgiler verecektir. Hatta
yeni Türk ba~ar~lar~~yeni fikir yap~tlar~n~n da yaz~lmas~na yol açacakt~r. ~airler
yeni dizeler yazacakt~r. Bu dizelerden en tan~nm~~lan Inebaht~~(Lepanto) Deniz
Sava~~ndan sonra yaz~lanland~ r. Fakat Venedik ordu ve donanmas~mn yenilgileri
komutanlar~n cezaland~r~lmalar~~ile geçi~tirilir. Sahne oyunlar~~da Türk etkisinden
kendisini kurtaramaz. Dram veya komedi tarz~nda oldu~u kadar bale bile Türk
imaj~n~~ ta~~yacakt~r 1. Bu ekin olay~n~~bile dikkatten uzak tutmayan yazar, yerel
oyunlardaki etkilerden de uzak durmaz.
Dördücü bölümde XVI. ve XVII. yüzy~llarda Türkiye hakk~ndaki Venedik
tarihçili~i ele al~nm~~t~r (S. 283-351). Yedi ara ba~l~~~~alt~nda incelenen bu bölümlerde s~ras~yla: Türkiye'ye Seyahat (S. 285-294) ba~l~~u~da bu i~e giri~en Venedikliler ve meydana getirdikleri yap~tlar özetlenmi~tir. Zira her birinin giri~imlerinin
tarihsel kökenlerini ve evrelerini inceleme~e kalk~~mas~~bir o kadar kal~n kitaplar
yazmas~na yol açard~ . Venedikli olmayan önemli Italyan gözlemcilerin Türkiye
üzerine kay~tlar~n konmas~~sonraki ara~t~rmalar~~kolayla~t~racakt~r. Luigi Ferdinan
Marsilli adl~~Bologna (Bolonya)'11 zat, do~du~u kente arma~an etti~i kitapl~~~nda,
Türklerle ilgili pek çok malzeme b~rakm~~t~ r (S. 291 n. 17). Bu zatla beraber adlar~~
verilen Michele Benvega, Cornelio Magni ve çok tan~nmakla beraber yararlan~ld~~~n~~iddia edemiyece~imiz Pietro della Valle üzerine yap~lan ara~t~rmalar~n
kaynakçalar~~ verilmi~tir. Gerçi Venedi~in ~ark dünyas~na aç~lan bir pencere oldu~u kadar ~ark dünyas~n~n da bat~y~~ tan~mamas~na yard~mc~~ oldu~u her zaman
için takdir edilir [I]. O devirlerde yap~lan ara~t~rmalar sonradan daha olgun ara~t~rmalara öncülük etmi~tir. "Sansovino ve Soranzo"nun ayr~ca inceledi~i sayfalar
(S. 295-301) bir bibliografik derlemeden öteye yap~tlar~n analizidir. Rönesans
devrinin bu seçkin ki~ileri Türk dünyas~na dair ilk de~erli bilgileri verenlerdir.
Sansovino özgün ara~t~ rmalardan çok Türkler ile ilgili yazarlar~n yap~tlar= bir
araya getiren yay~nc~d~r. Bu arada Türklerin Men~ei ve Hükümranl~~uun Genel
Tarihi (Historia universal dell'origine ed imperio dei Turchi) adl~~yap~t~~zaman~nda çok okumu~~ve alt~~ bask~~yapm~~t~r 2 . Bu da Türkler hakk~nda yeni bilgiler isteyen Venedik ayd~nlanrun gereksinmelerini giderrni~tir. Lazzaro Soranzo ise kar~~la~t~~~~baz~~ ki~isel ~ikayetler üzerine Türklere kar~~t bir yap~t kaleme
alm~~t~r. III. Mehmed devrin~~ilgilendiren elçi ve gezgin izlenimlerine göre Osmanl~~Devleti hakk~nda yap~t yaratan bu yazar, Avrupa k~rallaruu bir Haçl~~OrMetin And, Gönlü Yüce Türk, Ankara 1958, Bale librettolar~ndaki örnekler
k~sm~~hemen hepsi Italyancadan çeviridir.
2 C. Göllner, S. 227. n. ~~deki yap~t~nda tasniflerini yapm~~t~r.
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dusu kurma~a te~vik edenlerdendir. Bilimsel yönden uzakl~~~~yüzünden Venedik Onlar Meclisi taraf~ndan bu yap~t~n yasaklanmas~, di~er yay~nlar~n~n ba~ka
~talyan kentlerinde yap~lmas~na yol açm~~t~r. Inebaht~~Deniz Sava~~nda ölen Benedetto'nun gayri me~ru çocu~u olan bu yazar, Papa VIII. Clemente'nin deste~i ile bu yay~nlar~~yapm~~~ise de anayurdundan uzakla~t~r~lmas~na engel olamam~~t~r. Venedik Cumhuriyeti Türklere kar~~~bir yap~t~n topraklar~~içinde yay~lmas~n~, ç~karlar~~aç~s~ndan, uygun görmemi~ti (S. 300-301). "Paolo Paruta ve Resmi
Tarihçiler" (S. 302-313) diye ayr~lan bölümde, Inebaht~'dan sonra Venedik Ctimhuriyeti'nin genel politikas~~yans~t~lm~~t~r. Bir taraftan Türklerin inkâr edilemiyecek
gücü bir taraftan ba~naz Katolik dünyas~n~n Türkler ile anla~may~~hiç bir surette
kabul etmeyecek tutumu kar~~s~nda, Paolo Paruta gibi di~er Italyan devlet ileri
gelenlerini ikna edecek diplomatlar harekete geçirilmi~, resmi tarihçiler yap~tlar~nda
bahaneleri s~ralama~a ba~lam~~lard~r. P. Paruta'n~n ço~u bas~lmam~~~kalan yap~tlar~~
çok kez ele al~nm~~t~r. Elimizdeki kitapta bütün hepsi incelemeden geçirilmi~tir.
"Paolo Sarpi ve Gençlerin Osmanl~~imparatorlu~u kar~~s~nda" ki tutu.mlar~na ayr~lan sayfalarda (314-325) kar~~~reform devrinde (XVII. yüzy~l~n ilk yar~s~), meydana
gelen sorunlar~n nas~l ele al~nd~~~~incelenmi~tir. Adriyatik Denizinde Uskok ad~~
verilen deniz korsanlar~n~n yaratt~~~~sorunlar, Cizvit tarikat~n~n kurulu~u ve ba~nazl~~~~daha da artt~r~c~~tutumu iki devlet aras~ndaki sorunlara ba~ka devletlerin
de (Ispanya ve Papal~k) daha fazla kar~~mas~na yol açm~~t~r. Fakat Venedik Cumhuriyeti'nin ba~~na Nicolö Contarini ve Leonardo Donâ gibi Türkiye hakk~nda
ilki kitap ikincisi relazione kaleme alan ki~ilerin Doge seçilmesi, Türk taraftar~~siyaset
uygulayanlar~n ço~unlukta oldu~unu ortaya koymu~tur. Cizvitlerin hem Venedik
Cumhuriyeti hem Türk topraklar~ndan ç~kar~lmalar~~iki devlet aras~nda yap~lan
i~birli~i sonucu gerçekle~ti. "XVI. ve XVII. yüzy~llarda Türk konular~na e~ilen
yazarlar" bölümünde gerçekten tam birer kaynak yap~tlar kaleme al~nan ki~iler
ele al~nm~~t~r. Sonraki ara~t~rmalara bir itici güç olan yazarlar aras~nda incelenenler : G. Balbi, Istanbul'a kadar gelip bilgi toplayan ve baz~~yay~nlara da ön ayak
olan Benedetto Ramberti, Tercüman Yunus Bey'in Italyanca yap~t~, Zara'll bir
Venedik vatanda~~~Luigi Bassano, Türkler ve ~ranl~lar aras~ndaki sava~la ilgili kitap
yazan Giovanni Tommaso Minadoi, Gherardo Borgogni, 15 Osmanl~~Sultan~n~n
resmini yapan Pietro Bertelli ya~am öyküleri ve çe~itli yay~nlar~~ile incelenirken,
di~er yazarlara da de~inilmi~tir. Ayr~ca Italyan olmayanlar~n yap~tlar~ndan hangilerinin çevrildi~i ve nas~l kar~~land~klar~~da dikkatten kaçmanu~t~r (S. 326-333). "Osmanl~~Sultanlarm~n Tarihsel An~lar~" adl~~bir kitap yazan ve ça~~nda büyük bir
üne kavu~an Giovanni Sagredo'ya ayr~lan sayfalarda (S. 334-339), ya~am öyküsü
ve siyasal geçmi~inden sonra var~lan sonuç dört kez bas~lmas~~ve yabanc~~ dillerede çevrilmesine kar~~n bu kitab~n yeni bilgiler getirmedi~idir. Türkler hakk~nda
do~rudan temel bilgilere dayanmayan bu yazar~n bas~l~~olmayan yap~tlar= da
de~inilmi~tir. Ayn~~y~llarda Venedik kentine baz~~kitaplar da Türk dünyas~n~~yak~ndan ilgilendirmi~ti. Fakat etki yapmam~~lard~. "XVII. yüzy~l sonunda yeni bir kitap:
Donâ'run Türklerin Yazuu" ba~l~kl~~bölüm (S. 340-351) özgün k~s~mlardand~r.
Faal bir Venedikli olan yazar, 1680 y~l~nda Istanbul balyosu seçilince hemen baz~~
bilgileri toplamaya giri~ti. Bir Türkçe grarner de kaleme alan Ermeni papaz~~G.
Agop'un yard~mlar~yla çal~~malar~n~~ilerleten Donâ, Antonio Benetti ad~nda bir
dil - o~lan~~ile beraber Istanbul'a gider ki bu seyahata dair de bir kitap yaz~lm~~t~r
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(A. Benetti, Viaggi a Costantinopoli di Giovanni Battista Donado senator veneto spedito
bailo alla Porta Ottomana l'anno 168o, Venedik 1688). Bu ki~inin görevi s~ras~nda iki
devlet aras~ndaki ili~kiler gerginle~mi~tir. Güç atlat~lan bu dönemden sonra toplad~~~~malzemeyi iyi de~erlendiren ve yeni ara~t~r~c~lar~~da te~vik eden Donâ, sundu~u
relazione yan~nda Yaz~n Tarihini de kaleme al~r. Alan~nda yeni olan bu çal~~ma,
eski ön yarg~lara bir red havas~ndad~r. Istanbul'da bulundu~u s~ralarda ekin düzeyleri yüksek ki~ilerle görü~mekten geri durmayan ve baz~~metinlerden çeviriler
yapt~ran, bu i~i için dört dil - o~lan~n' ve resmi terctiman Gian Rinaldo Carli'yi
görevlendiren bu zat, yaz~n ve kültür dünyas~na nüfuz etme~i ba~arm~~t~r. Bu giri~imleri baz~~Türk yazarlar~n~n yap~tlar~/lin Italyancaya çevrilmesine neden olmu ~tur. Bu giri~imi Türk ara~t~rmalar~na yeni bir hava ge'irme~i ba~arm~~t~r. Türk
dünyas~na dair ara~t~rmalar~n hayali bilgilere de~il, gerçek kaynaklara göre incelenmesini isteyen ve hatta uygulayan bir dü~ün adam~d~r. Küçük boy bas~lan yaz~n
tarihi çok nadir bulunan bir kitapt~r.
Bu kitab~n ikinci büyük k~sm~~Ayd~nlanma Döneminde Türkler'e ayr~lm~~t~r.
Üç bölüm halinde i~lenen bu sayfalarda iki devlet aras~ndaki siyasal ili~kiler, bütün
Akdeniz dünyas~~ bir sars~nt~~içinde bulundu~u için, daha çok kültürel alandad~r.
Osmanl~~Devletinin XVIII. yüzy~l ba~lar~nda kar~~la~t~~~~sorunlar~~atlatrnak için
yapt~~~~giri~imler incelenirken, Venedikli temsilcilerin bu olay~~nas~l gördükleri
ele almmakla ba~lanan birinci k~s~mda, Carlo Ruzzini, Girolamo Ascanio Giustinian ve daha sonraki balyoslar~n yaz~lar~~incelenmi~tir. Devlet içinde yap~lmak
istenen düzenlemelerde görev alan yabanc~~ki~iler, Venedikli temsilcilerin gözünden
kaçmam~~~ve merkeze yazd~klar~~notlarmda bildirrni~lerdir. Bunlar arasmda bir
Italyan veya Venedikli bulunmamaktad~r. Fakat Türk dünyas~n~n kar~~la~t~~~~
di~er siyasal bunal~mlar ve yapt~~~~harplerden edindi~i sonuçlardan Venedik devleti
ve toplumu etkilendi~i için baz~~ yaz~lar, bas~l~~veya bas~lmam~~, kaleme al~nm~~t~r.
Campoformio anla~mas~~1797 y~l~nda art~k Venedik Cumhuriyeti'nin sontum ilan
etti~i için, ili~kiler çok az bir seviyede yürütülmü~tür. Barbaria diye adland~r~lan
Kuzey Afrika topraklar~n~n Türk idaresi alt~nda bulunurken, Italyan devletleriyle
çok s~k~~ili~kiler bulundu~unu biliyoruz. Prof. Preto ayr~~bir bölümde bu konuyu
ele alm~~~bulunuyor (S. 393-405). XVII. ve XVIII. yüzy~llarn~~incelendi~i bu
konunun daha önceki dönemleri ele almmam~~t~r I. Türkler hakk~nda dü~manca
fikir ta~~yan son ki~ilerin ele al~nd~~~~sat~rlardan (S. 406-418) kültür konular~n
içeren son iki bölüm gelmektedir. "Do~ubilimcilik, seyahatler ve Istanbul'daki
maceralar~n" i~lendi~i sat~rlarda (S. 421-44.1), çok yayg~n hale gelen gazetecilik
ve ansiklopedi çal~~malar~nda Türklerin nas~l ele al~nd~~~~özetleniyor. XVIII. yüzy~ldaki gezilerin de ayr~~özellikleri bulunur. Bir moda ak~m~~yan~nda ekin yönlerinin geli~tirilmesi için yap~lan bu geziler Venedikli ayd~nlar~~da etkiler. Di~er
Avrupal~~gezginlerin yap~tlar~~bunlar taraf~ndan okunup dergilerde tan~t~l~r. Balyoslar~n yan~nda Istanbul'a gelen gençler kitap ve dergilerde okuduklar~~bu kent
hakk~nda ki~isel gözlemlerde bulunurlar. Bütün bunlar~n özetini veren P. Preto
yap~lan yay~nlar~~ve yazarlar~~hakk~ndaki kararlar~n~~da belirtir (S. 429-434). Osmanl~~
Kuzey Afrika'n~n Türkler taraf~ndan fethine ve sonraki devirler için, Aziz
Samih Ilter, ~imali Afrika'da Türkler. Istanbul 2 Cilt.
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devleti hizmetine giren baz~~ki~iler üzerinde de durulduktan sonra çok yönlü bir
ki~ili~e sahip olan Giacoma Casanova'n~~ n ya~am öyküsü ve yap~tlar~~ele al~nmaktad~r (S. 438-441). Ayr~~bir ba~l~k alt~nda incelenen Pietro Busenello, Türk dünyas~~
için en son yap~ tlardan birini kaleme alan Venedikli ki~ilerdendir. Y~llarca balyos
hizmetinde bulundu~u için, Türk uygarl~~~~hakk~nda bilgi sahibi olmu~ tur (S. 442450). Fakat Türkçe ö~renmeyi ihmal etmesi ayr~ca bas~m için yap~t~n~~haz~rlamamas~,
tan~nmas~n~~ve ilgili görmesini engellemi~tir. Bununla beraber devlet düzeni, saray,
toplum ya~ay~~~~hakk~ndaki görü~leri o y~llar üzerinde çal~~mak isteyenlerin ele alaca~~~bir yap~tt~r. Elde bulunan yazma metinler Alman ara~ t~r~c~lar taraf~ndan kendi
dillerine çevrilmi~tir. Yeni bir yay~n~~yap~lmas~~tememn olunur. Son k~s~m en özgün
konular~~içermektedir. "Venedik kültürü ve Türk Uygarl~~~" ana ba~l~~~~alt~ndaki
bölümlerde s~ras~yla "XVIII. yüzy~l sanat ve yaz~n~~nda Türk konular~" S. 453-479,
"islamiyet tart~~malar~~ve Osmanl~~despotizmi" S. 480-505, "XVIII. yüzy~lda Venedikte Türk hayranl~~~" S. 506-524, "Toderini'nin Türk Yar~n~" S. 525-533 incelenmi~tir. Her bir sat~r~~çok önemli bilgilerle dolu olan bu sayfalar~n bir özetini
ç~karmak bile olanaks~zd~r. Piyesler ve romanlarda Türk konusunun nas~l ele al~nd~~~~
ve yazarlar hakk~ndaki ara~t~rmalar~n derlendi'~i bu sat~rlar~n Türk uygarl~~~~yönünden önemi çok büyüktür. Her ne kadar gerçeklere uymayan baz~~egzotik hayaller sanatkârlar~n his ve dü~ünce taraflar~n' etkilemi~~ise de, bir Türk kavram~= geli~me
sürelerini yans~tmas~~da yeterlidir ". Baz~~ressamlar da bu ak~mdan yararlanm~~lard~r. Belki aralar~ndan yeni bir Bellini ç~kmam~~t~r, fakat Do~u dünyas~n~n baz~~
özelliklerini sergileyen sanat i~leri Venedik halk~~taraf~ndan ilgi ile izlenip sat~llyordu.
Bu arada ciddi gazetelerde ve dergilerde Türk dünyas~n~~ilgilendiren resimler bulunuyordu. Italyan olmayan yazarlar~n bile romanlar~~Türk dünyas~n~~yans~t~yorsa geni~~bir okur kitlesi bulabiliyordu. Yaz~n alan~ndaki bu ola~anüstü geli~me
bilimsel çal~~malar~~büyük ölçüde etkilemi~~ve do~ubilimciler eski önyarg~lardan
kurtulmu~lard~. Yaz~lan yeni yap~tlar Venedikli ayd~nlar~n da dikkatini çekince
oktuuna~a ve hatta çevrilme~e ba~lam~~t~. ~slam peygamberi hakk~nda yüzy~llarca
sürdürülen olumsuz ak~mlar yerini daha düzgün ve ciddi yap~tlarla tarafs~z bir
görü~e b~rakma~a ba~lar. Dinsel yap~tlarm eski bozuk çevirileri yerine as~llar~~aran~r
ve daha ciddi çevirileri yap~l~r. Yeni do~ubilim yöntemleri ortaya ç~kmaya ba~lar.
Bu sat~rlar~ n Türk tarihi yönünü ilgilendirmemesi yan~nda Türk devlet kavram~~
hakk~ndaki baz~~ dü~üncelerin de~i~me~e ba~lamas~na dikkat çekiliyor (S. 497-505).
XVIII yüzy~l Venedikli ayd~nlarm Türk dünyas~n~~nas~l gördüklerinin bir özeti yap~l~yor. XVIII. yüzy~ lda Venedikte uyanan Türk sempatisine ayr~ lan sayfalarda Giuseppe Sorio adl~~Vicenza'll bir italyan~n yap~tlarmdan özetler, Türk dünyas~~için
çal~~anlar~n yap~tlar~, yabanc~~dillerden yap~ lan önemli çeviriler (ki bunlar aras~nda
Lady Montague'nün "Soylu bir Venedik Vatanda~'a Mektuplar~"n~n çevirisi de varTan~nm~~~Venedikli komedi yazar~~Carlo Goldoni de Türk etkisinden
kendisini kurtaramam~~t~r. En önemli örne~i dilimize çevrilmi~tir: L'impresario
delle Smirne. ~zmir ~mpreza~yosu, çeviren Nicolö Lavagnese. Kitab~n bir sayfas~nda
~talyanca metin kar~~~yüzünde Türkçe çevirisi yap~lm~~t~r. ~zmir 1954 diye ba~~
taraf~na kay~ t konmakla beraber Firenze (Floransa) de Vallecchi bas~mevinde
gerçekle~ti~i yaz~l~d~r.
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d~r) ve hangi Muhitlerde okundu~u titizlikle ara~t~r~lm~~t~r. Art~k çal~~malar Venedikli gözlemcilerden öte di~er Italyan ara~t~r~c~lara geçmi~tir. Prof. Preto Venediklilerin bu yap~tlar~~nas~l izledikleri yan~nda kar~~t görü~ler ileri sürme~e kalla~anlar~~
da ele~tirir. Buna da en önemli eksikli~in, Türkçe ö~reniminde çok k~s~r ve geri kalm~~~olmay~~gösterir. Istanbul'da bir bas~mevinin kurulmas~~ve yap~tlar basmas~,
hatta bir ka~~t fabrikas~~kurulmas~~giri~imi, kapat~lmas~~ve tekrar aç~lmas~~Venedik
ayd~nlar~~taraf~ndan ilgiyle izlenmi~tir. Devrin gazeteleri bu haberleri izlemi~, Istanbul'da bulunan balyos hükümetine haberler yollam~~t~r. Hatta Venedi~e ula~an
haberlere göre Türkçeye çevrilmek için haz~rlanan ansiklopedi, baz~~çevreler taraf~ndan engellenmi~tir (S. 523-524). Frans~z Ihtilalinin haberi ve getirdi~i yeni hava
Venedik gazetlerinde ve dergilerinde Türk haberlerinin azalmas~na neden olmakla
beraber Türk dünyas~~üzerindeki ara~t~rmalar durmam~~t~ r. En son ele al~nan
Giambattista Toderini'ye ayr~ lan sayfalarda ya~am öyküsü ve yap~tlarmdan sonra
hangi önemli ki~ilerle görü~tü~ü, yeti~mesi ve Türk Yaz~n~'m yazmak için yapt~~~~
haz~rl~klar incelenmi~tir. 1781 - 1786 y~ llar~~ aras~nda kald~~~~Istanbul'da i~ine
yarayacak malzemeyi toplamas~ , okumas~~ ve de~erlendirmesi yan~nda kültürlü
insanlar ile görü~ ür. Bu görü~meler eskimi~~fikirler yerine yeni gözlemlere dayanan
fikirlerin ortaya ç~kmas~na yol açar. 1787 y~l~nda üç cild olarak ç~kan bu yap~t
ça~~n ayd~nlar~~taraf~ndan çok iyi kar~~land~. Ça~~na göre eski baz~~önyarg~lara,
örne~in: Islam peygamberinin ilim Çin'de olsa arayacalcs~n, Fatih Sultan Mehmed'in kitapl~~~nda yaz~l~~bulunan ilim gerçek müminlerin ibadetidir türncesinin
ilk kez yay~nlanmas~~gibi tümcelerle kar~~l~k verilmi~tir. Içindeki bilgiler çe~itli
zamanlarda ele al~nm~~, tart~~~lm~~~ve incelenrni~tir. Frans~zca ve Almanca çevirileri
yap~lan bu yap~t~n bas~lmam~~~bir de Ispanyolca çevirisinin bulunmas~, Venedik
ekininin Türk dünyas~~hakk~ndaki bu son kaynak kitab~n~n nas~ l bir ilgi ile kar~~land~~~na örnektir.
Bu suretle ana hatlar~n~~verme~e gayret etti~imiz bu yap~tm son k~sm~na gelmi~~
bulunuyoruz. Kendisi de Venedik kentine çok yak~n ve ayn~~siyasal mukadderat~~
payla~nu~~bir kentde ö~retim üyesi bulunmaktad~r. En yak~~an ara~t~r~c~n~n kendisi
oldu~u ve ortaya ba~ar~l~~bir derleme koymas~ , Venedik kaynaklar~n~n di~er
ülke ara~t~r~c~lar~~taraf~ndan de~il, bu havay~~tenefftis etmi~~ki~iler taraf~ndan
incelenece~ini ortaya koymaktad~r. Prof. Preto'nun Türkçe bilmeden böyle bir
giri~imde bulunmas~~tenkid edilemez. Bildi~i dillerde yaz~l~~olan Osmanl~~Tarihleri
ve ilgili ara~t~rmalardan yararlanm~~t~r. Belki son y~llarda Türk tarihçili~i alan~nda
ortaya ç~kan sorunlara, elindeki kaynaklar~n nas~l yans~t~ld~~~n~~neden ara~t~r~lmad~~~~
sorulabilir. Bütün akla gelecek sorunlar~n nereden incelendi~ini ortaya koymas~~
~imdilik yeterlidir. Baz~~sorunlar~n ele al~n~p tart~~~lmas~~elimizdeki yap~t~n kal~nl~~~~
kadar kitaplar~n yaz~ lmasma yol açar. Bize böyle yararl~~bir klavuz yap~t~~kazand~rd~~~~için yazar~~ne kadar kutlasak azd~r. Bu yap~t~n bir an önce dilimize çevrilmi~~
olmas~~dile~ini tekrar ederken, henüz meslek ya~am~n~n ba~~nda bulunan yazar~n
ilerki olgunluk günlerinde daha da mükemmel yap~tlar ortaya koyaca~~~inanc~nday~z.

Bu yaz~m~z~ n ilk düzeltmelerini verdi~imiz s~rada haberimiz olmakla beraber,
yararlanarnad~~~m~ z bir yap~t~~elde ettik. Venedik'teki Giorgio Gini Vakf~~taraf~n-
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f~ ndan düzenlenen ve Alman Ara~t~ rma Kurumu ile Yunan Bizans ve Bizans Sonras~~
Ara~t~rmalar~~ Kurumunun katk~lar~~ bulunan Uluslararas~~ Ikinci Venedik Uygarl~~~~Tarihi Kongresi tutanaklar~~ yay~nlanm~~t~ r. Venedik Cumhuriyeti'nin XV. ve
XVI. yüzy~llarda Do~u ve Bat~~Dünyalar~~aras~ndaki rolünü esas alan bu toplant~ya,
Prof. Halil ~nalc~k tek Türk olarak, H. J. Kissling ve Robert Mantran da birer
Türkolog olarak kat~lm~~lard~ r. Iki dünya aras~ndaki ili~kilerin her cephesinin incelendi~i bildirilere katk~lar~~bulunanlar~n ve tart~~malara girenlerin de adlar~~ihmal
edilmemi~tir. Bu güzel yay~ndan yararlarunam~~ sa~layan Bizans ve Bizans Sonras~~
Ara~t~rmalar~~Kurumu ba~kan~~say~n Prof. Manoussos Manoussacas'a te~ekkürlerirni
sunarken esas ba~l~~~n~~ ve bizi ilgilendiren bildirileri s~rallyoruz : Venezia Centro di
Mediazione tra Oriente e O ccidente (Secoli XV- XV I). Aspetti e Problemi 2 cilt. Firenze
(Floransa) 1977, C. I 380 Sayfa, C. 2 381-715 Sayfa.
Denis A. Zakythinos, "L'attitude de Venise face au &elin et a la chute de
Constantinople", S. 61-75, Erich Schilbach, "Venedigs widersprüchliche Haltung
zur Türkische - Osmanischen Expansion", S. 77-81 Halil Inalc~k "An outline of
Ottoman - Venetian relations", S. 83-90.
S. 91-95 tart~~malar
Hans J. Kissling, "Venezia come centro di informazioni sui Turchi", S. 98- og
Robert Mantran, "Venise, centre d'informations sur les Turcs", S. ii ~ -~~
Giovanni K. Hassiotis, "Venezia e i domini veneziani tramite di informazioni sui
Turchi per gli Spagnoli nel secolo XVI" S. 117-136
S. ~~37- ~~42 tart~~malar
Hermann Kellenbenz, "Venedig als internationales Zentrum und die Expansions
des Hendels im 15. und ~~6. Jahrhundert", S. 281-305.
Di~er ara~t~rmalar~~ koymay~~gerekli görmüyoruz. Fakat düzenliyenlerden
Prof. Ag,ostino Pertusi'nin ölüm haberini bildirirken üzüntürnüzü sakl~yam~yoruz.
Tarafs~z bir Bizans tarihi ara~t~r~c~s~~olan muteveffa, Istanbul'un fethine ait kaynaklar~~sab~rla toplay~p incelemi~tir. Bu kitap hakk~nda gene Belleten için bir tamtma
yaz~s~~ haz~rlam~~~bulunuyoruz. Orada belli ba~l~~yaz~lar~n~n bir listesini vermi~~
olmakla beraber, 25. Ocak. 1979 günü kaybetti~imiz say~n profesörün Türk
tarihine katk~lar~n~~ detayl~~olarak ele almay~~ümid edip sayg~~ile an~yoruz.
DR. MAHMUT H. ~AK~RO~LU

