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e la Turchia = ~talya ile Türkiye aras~ndaki

~ 957'den bu yana "Italyan Kültürü Dergisi" olarak yarm~n~~sürdüren Il
Veltro'nun 1979 Mart-A~ustos aylar~na ait XXIII. cildinin 2-4. say~lar~, Türkiye
ile Italya aras~ndaki ili~kilere ayr~lm~~~bir "özel say~" niteli~inde ç~kt~. Normal
say~lar~n~n yan~ba~~nda Italyan Kültürünün önemli konular~n~~ele alan, ya da Italya
ile di~er ülkeler aras~ndaki ili~kileri inceleyen özel say~lar ç~karmakla da tan~nan
Il Veltro, Italya Cumhurba~kan~'n~n 1979 da sözkonusu olan Türkiye gezisi nedeniyle, 24. özel say~s~n~~iki ülke aras~ndaki ili~kileri inceliyen yaz~larla dolu olarak
ç~karm~~~bulunuyor. Gerçekten de büyük boyda (40 ) 539 sayfa tutan bu özel say~,
Türkiye ile Italya aras~nda en eski ça~lardan günümüze de~in ili~kileri her yönüyle
inceleyen '36' makaleyi içermektedir.
~ki ülkenin Cumhurba~kanlar~~ Sn. Sandro Per tini ile Sn. Fahri Kor utürk'ün. mesajlarmdan ve Dergi yaz~kurulunun aç~klamas~ndan (3-8) sonra inceleme yaz~lar~, tarihsel geli~ime de uygun olarak '4' bölüm içerisinde verilmekte
(9-520), bunlar~~ da "Dünya'da Italyan etkinlikleri" ile, özel say~da yaz~lar~~ bulunan ara~t~rmac~lar~n k~sa biyografilerini içeren birer ek izlemektedir.
I — Antikite'den XV. yüzy~l sonlar~na kadar ~talya ve Türkiye ba~l~~uu ta~~yan ~ .
bölümde ilk yaz~, Troia'n~n dü~ü~ünden M. E. V. yüzy~l sonlar~na kadar Anadolu ile
~talya aras~ndaki ili~kiler'i inceleyen Giuseppe Nenci'nin (9-19). Troia Sava~lar~ndan sonra Bat~~Anadolu'dan Sicilya'ya güçler oldu~unun bilindi~ini, Anadolu
ve ~talya kültürleri aras~nda benzerlik ve yak~nl~klar bulundu~unu belirten G. N.,
Etrüskler'in Toscana'ya göç etmelerinin ise henüz aydmlat~lmam~~~bir sorun oldu~unu söylüyor ve son arkeolojik ara~t~rmalar~n, her iki yar~madan~n Grekler'den
önce de kendilerine özgü birer kültür evresine eri~ tiklerini gösterdi~ini ekliyerek
Prof. Akurgal'~~ve onu izleyen Türk ara~t~rmac~lar~~övgüyle an~yor.
Kapadiokya'da Kldsik Kültür ve H~ristiyanl~k konusunu ele alan Massimiliano
Pav an, bölgenin do~u'dan ve bat~'dan gelen de~i~ik doktrin ve görü~lerin etkisi
alt~nda kald~~~n~~belirttikten sonra payen kültürden h~ ristiyanl~~a geçi~te özellikle
Kapadokyal~~ rahiplerin rolleri üzerinde duruyor (21-34).
Renata L. Cargnelli, Trabzon, unutulan imparatorluk ba~l~~~n~~verdi~i incelemesinde, Do~u Roma Imparatorlu~u'nun son kal~nt~s~~olan Trabzon Imparatorlu~unun, yüzölçümü yönünden büyük olmad~~~~halde zengin gümü~~madenlerine
dayanarak ba~~ms~z bir ekonomi güdebildi~ini ve Avrupa ile Asya aras~ndaki
ticaret ve yetenekli Cenevizli tüccarlar yüzünden refah içerisinde bir ülke durumuna
geldi~ini belirtiyor (48 vd.). 2,5 yüzy~l bar~~~içinde ya~am~~~bu imparatorluk yöneticilerinin "mükemmel birer diplomat" ve "sab~rl~~birer görü~meci" olduklar~n~~
Benden C. XI.JV, 48
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söyleyen R. C., bu imparatorlar~n ellerinde "gizli bir silah" bulundu~unu, güzellikleriyle tan~nan prenseslerini Selçuklu ve Osmanl~~Sultanlanyla oldu~u kadar
Balkan ve Kafkas Krallar~~ile evlendirme politikas~~izlediklerini (50 vd.) aç~kl~yor.
Sema vi Eyice, Türkiye'de Cenevizlilere ait eserler ba~l~~~~alt~nda, daha çok Galata, Enez, Foça ve Amasra'daki Ceneviz yap~lar~n~~ve kal~nt~larm~~özetliyor (61-73).
Venedik ve II. Murad döneminde Osmanl~~geni~lemesi sorununa e~ilen Maria M.
Alexandrescu - D er s ca'run makalesi, bu konudaki yay~nlar~n d~~~nda Venedik
ar~iv belgelerine dayanan ciddi bir ara~t~rma niteli~inde. Yazar vard~~~~sonuçlar~~
~öyle özetliyor:
"II. Murad ve komutanlar~n~n sald~rgan siyasalar~~kar~~s~nda Venedik, 1421y~llar~~aras~nda Ege bölgesinde kendine ait topraklar~~ve kudret ve zenginli~inin
temel dayana~~~olan ticari ç~karlar~~ile gemi ula~~m~~ hakk~n~~gözeten ihtiyatl~~bir
politika izledi. Cumhuriyet, bu tutumunu yaln~zca Selânik'i savunma durumunda
kald~~~~uzun ve usanç verici bir sava~~süresince 1425-143o y~llar~~aras~nda b~rakt~.
1423

"Osmanl~lara kar~~~birle~en devletler aras~ndaki ç~kar ayr~l~klar= ve h~ristiyan kara ordusu ile donanmas~~aras~ndaki e~güdüm noksanuun bir sonucu olan
Varna bozgunundan (1444) sonra Venedik, bir yandan donanmas~yla Ege'deki
topraklar~n~n sahillerini koruma& çal~~~rken, Osmanl~~ ilerleyi~ine sildhl~~ bar~~~
politikas~~ile kar~~~ ç~kt~. Bu, gerçekçi bir politika idi.
"Cumhuriyet, Osmanl~~Imparatorlu~u ile ili~kilerinde h~ristiyan devletler
aras~nda üstün bir yer elde etme~i uygun bulmu~tu. Ve Venedik teb'as~~olanlar,
bu ikili oyundan ötürü kendilerine serzeni~te bulunma~a kalk~ld~~u~da, gururla
~unu aç~kl~yorlard~ : Biz önce Venedikli, sonra h~ristiyaruz!" (91 vd.).
Anna Maria N. Patrone, görünü~te çok i~lenmi~~bir konuyu "~stanbul 1453.
Bir Imparatorlu~un sonu"nu ele al~yor. Bununla birlikte son olarak A. Per tusi taraf~ndan derlenen ça~da~~gözlemcilerin verdikleri bilgilerin ~~~~~nda yeni bir de~erlendirme yap~yor. Istanbul'un Türklerin eline geçmesinin politik ve dinsel aç~dan
önemli olmakla beraber "özellikle kültürel aç~dan derin yank~lar" do~urdu~unu,
"Bizans ile Bat~~Avrupa aras~nda yararl~~sonuçlar veren kar~~l~kl~~kültür adamlar~~
al~~veri~i"nin birdenbire de~i~ikli~e u~rayarak "bat~l~~bilgirderin Grek dil ve kültürünü yerinde ö~renmek için Istanbul'a gitmelerinin" sona erdi~ini, buna kar~~l~k
"Bizans Imparatorlu~unun dü~ünen beyinlerinin kaç~~lar~n~n" yo~unla~t~~~n~~belirten yazar, (99) fethin ilk günlerinde görülen y~kma, ya~ma ve ~iddet olaylar~n~n
"her sava~~~izleyen, hatta h~ristiyanlar aras~ndaki sava~larda da görülen" boyutlar~~
a~mad~~~n~, bunun sonralar~~ abart~ld~~~n~~söyliyerek makalesini ~öyle bitiriyor:
"Avrupa bundan b5yle kendisinin Bizans'a kar~~~olan borçlar~n~~unutmu~~
göründü ve yaln~zca Klasik kültüre kar~~~hayranl~~~n~~korudu: Art~k hiç kimse,
Yunan ba~~ms~zl~k sava~~~dönemlerinde bile, Bizans Kültüründen de~il de yahuzca
Temiskocles ve Pericles'ten söz etti." (102).
Eugenio D. D'Alessio da, ~~Haziran 1453 tarihli Osmanl~~- Ceneviz andla~mas~n~~de~i~ik bir aç~dan ele al~yor: Galata Cenevizlileri ile II. Mehmed aras~ndaki
bar~~~andla~mas~~ (s. 103-118).
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Sözkonusu anla~man~n bilinen grekçe ‘2' kopyas~~ile Frans~zsa ve Italyanca
çevirileri aras~nda pekçok farklar bulundu~unu belirten E. D., 1453 andla~mas~~
ile 1613 de yenilenen ve orijinali Türkçe olan metin aras~nda da tutmazl~ klar görüldü~üne de~inerek, mevcut kopyalar~n hiç birinin 1453 de Pera'da imzalanan metin
olmad~~~~sonucuna var~yor (~~14).
~ehzade Cem'in Piemonte'ki esirlik ya~am~na ili~kin bir makale yay~ndam~~~
olan Romain. R ainer o, bu kez de Sultan Cem'in Italya'daki esareti ve ölümü üzerinde
duruyor (119-122). Bilinen olaylar~~özetliyen R. R., C e m'in öldürülmesini, "H~ristiyan Avrupa ile Osmanl~~ dünyas~n~n bar~~~içinde bir arada ya~amas~~varsay~mm~n
kapanmas~" olarak de~erlendiriyor ki (122) o dönemde "bar~~~içinde birarada
ya~ama", ne yaz~k ki "varsay~m" a~amas~na bile eri~ememi~ti!.
II — XV/. yüzy~ldan günümüze ad~~verilen ikinci bölüm de gene siyasal konulara
ili~kin ara~t~rmalara ayr~lm~~.
Burada Istanbul'daki Venedik Baylolar~n~n Relazione'leri adl~~ilk yaz~~ Venezia e
Turchi (Venedik ve Türkler) adl~~ünlü yap~t~n yazar~~Pa ol o Pr e t o'nun. Ancak P. P.
çok önemli olduklar~~bilinen bu belgeler grubunu ele ald~~~~incelemesinde,
nedense, olumlu yönlerden çok Baylolar~n çal~~malar~n~~güçle~tiren baz~~olumsuz
durumlar üzerinde durmaktad~ r. Gerçekten de, Baylolar~n i~lerini yürütebilmek,
istedikleri sonuca ula~abilmek için Türk yöneticilerine "hediye" verme zorunda
kalmalar~~ve bunun giderek bir "hediye verme sanat~" haline gelmesi (s. 128),
baz~~gerçek verilere dayansa bile Osmanl~~yönetiminde bütün i~lerin hediye ya da
aç~k deyimiyle "rü~vet"le yürütüldü~ünü ileri sürme~e ve hediye'yi Türklere özgü
bir uygulama olarak kabul etme~e olanak yoktur. Bunun gibi, Osmanl~~ Imparatorlu~u ile Cumhuriyet aras~nda sava~~ba~lad~~~nda Baylolar~n tutuklanmas~n~~da
(128 vd.) güvenlik gerekçesiyle bir "interner" olay~~diye de~erlendirmek ku~kusuz
daha gerçekçi olur.
Bütün bunlarla birlikte P. P., Relazione'leri "siyasal ve askeri noktalar üzerinde
kimi zaman uzun ve k~ymetli bilgiler veren, ancak Bat~'da tart~~mas~~yap~lmaks~z~n yayg~ n olan ve Türk ulusunu kaba-saba, edebiyattan yoksun, bilime ve uygarl~k yolunda her türlü ilerleme~e dü~man kabul eden kanaata uygun olarak, kültür
ve edebiyat olaylar~yla ilgili herhangi bir bilgi vermeyi sistemli olarak ihmal eden"
birer metin olarak görmektedir (s. 130).
Italya'da Türkçe ö~renimi ve Türkçenin Italyan edebiyat~~ ve dili üzerindeki
etkileri gibi önemli bir konuyu ele alan Manli o Cor t ela z z o, XVL yüzy~l Italya's~nda Türkçe hakk~nda bilinenler adl~~incelemesini '4' bölüme ay~rm~~ . Kuramsal ve
uygulamal~~ çal~~malara ayr~lan ilk bölümde yazar, 1525-153o y~llar~~ aras~nda
Venedik'te bas~lan ve Herhangi bir ~eyin Türkçe olarak nas~l soruldu~unu ö~renmek isteyenler için el kitab~~ adl~~sözlükten ba~layarak, XVI. yüzy~lda bu tür birkaç basit
sözlü~ün haz~rlan~p bast~r~ld~~~n~~ve gerçek bir sözlü~ü de içeren ilk Türkçe gramer'in 1533 de Firenze'de bas~lan Filippo Argenti'nin Türkçe konu~ma kdavuzu
ve isimler ve fiiller sözlü~ü oldu~unu hat~rlatmaktad~r (133 vd.).
Türkçeyi çok iyi bilen elemanlara gereksinme duyan Venedik'in 1551 de
Istanbul'da Giovani di lingua denen gençleri yeti~tirmek için özel bir okul açt~~~na de~inen M. C., bundan sonra Türkçenin ~talyan edebiyat~~üzerindeki etki-
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lerine geçiyor ve Venedikli ~air A. Caravia'n~n bir ~iiri ile bir Arnavut f~kras~n~~
ve G. Malmignati'nin L' Ordaura adl~~trajedisinden baz~~temalar~~bu yankm~n
örnekleri olarak gösteriyor (138 vd.). Son olarak, italyancaya geçen Türkçe sözcükler'e de~inen M. C., bu konudaki ara~t~ rmalara dayanarak baz~~örnekler
vermektedir (140 vd.).
Loredano Olivato, Rönesans döneminde Türkler aras~nda bir Vicenza'l~~ diye
niteledi~i Giovan Maria Angiolello'nun Historia Turchesca adl~~eserinin gerek
kendi ça~~nda, gerekse sonraki yüzy~llarda pek de~erlendirilmedi~ini, oysa onun
Fatih Mehmed dönemi Türkiyesi ve Türkler hakk~ nda çok önemli bilgiler verdi~ini belirterek bundan baz~~örnekler aktar~yor (143-148).
1503-1509 y~llar~~aras~nda Istanbul'da ya~ayan Teodoro S p a ndu gi no'nun
Türkler hakk~ nda bilgiler veren kroni~i, Christian Villain - Gandossi tarafmdan yeniden de~erlendiriliyor. Sözkonusu kroni~in yay~mlanm~~~bask~lar~~hakk~nda bilgi veren C. V. G., eserin ilk orijinal versiyonunun Montpellier 'üniversitesi kütüphanesinde bulundu~unu belirtiyor ve bu metnin 1. bölümünü yay~nl~yor (151-171).
Pisi Reis'in Kitab-~~Bahriye'sinde Italya hakk~ ndaki bilgileri italyancaya çevirerek
gerekli notlar~~da ekliyen Alessandro Baussani (173-195), bu ünlü yap~t~n
bilimsel bir yay~mm~n da henüz yap~lmad~~~na dikkati çekiyor.
Akdeniz ticaretine ili~kin yay~nlar~~ile tan~ nan Sergio Anselmi, bu kez de
XV- XVII/. yüzy~ llarda Akdeniz'de Korsan sava~~'na yeni bir yakla~~mla
Korsanl~~~n gerçekte Fenikeliler döneminde ba~ layan bir sava~~türü olup h~ristiyan
uluslar~n da bunu benimsediklerini ve daha XV. yüzy~l sonlar~nda korsanl~~~n
Ingiltere ve Balt~k sahillerine yay~ld~~~ n~, Istanbul'un Türklerin eline geçmesinden
sonra ~iddetini art~rd~~~n~~ve XVI. yüzy~l ba~lar~nda Berberi ülkeleri birer üs haline
gelirken Adriyatik sahillerinde Uscoc'lar~n da Avusturya'ya dayanarak faaliyetlerini
yürüttüklerini belirtiyor. Bundan sonra XVI. yüzy~ ldaki durumu özetleyen yazar,
Türk korsanlar~~diye ~öhret yapan kimi denizcilerin Uluç Ali Pa ~ a örne~inde
oldu~u gibi gerçekte islâmiyeti sonradan kabul etmi~~birer h~ristiyan olduklar~n
~~
(203), Barbaros Hayreddin ve Turgut Reis'in ise, korsan faaliyetlerinde
bulunmakla birlikte, "çok yetenekli birer amiral ve kudretli birer devlet adam~"
olduklar~n~~ aç~kl~yor (205).
Andrea Csillaghy, Venedikliler, Türkler ve Macarlar. Pek iyi anla~tlama~ng
bir güç hakk~nda Macar kay~tlar~~ ba~l~kl~~yaz~s~nda (215-227), Osmanl~~
imparatorlu~unun sosyal, politik ve kültürel yap~s~~hakk~nda Bat~ 'da gerekti~
'ince anla~~lamam~~~olan baz~~özelliklerini belirtirken, bir bak~ma da Paolo Preto'nun
Venezia
e t Turchi adl~~yap~t~n~n genel ele~ tirisini yapmaktad~r.
Venedik aç~s~ndan Türk kültürünün nas~l geli~ti~ini ve de~i~ti~ini sergilemek
isteyen Preto'nun kulland~~~~belgelerin küçümsenmeyecek bir özelli~ine de~inen
A. C., bu belgelerin genellikle Asya dünyas~ na ve özellikle Türklere kar~~~kinci
ve hurafelerle kar~~~ k mistik bir efsanenin Avrupa'da kuvvetli oldu~u
bir döneme
ait olduklar~n~~öne sürmekte, buna birer kan~ t olarak ta, Preto'nun,
Venedik'te
yerle~en Türklere kar~~~halk~n ho~görü ile ba~da~ t~r~lam~yan davran~~lar~
ndan söz
etti~ine, hatta kitab~n~n ikinci bölümünün 2. k~sm~na Le profezie sui Turchi (Türkler
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hakk~nda kehanetler, önyarg~lar) ba~l~~~n~~koymak gere~ini duydu~um dikkati çekmektedir (s. 216).

Venedik kaynaklar~na da yans~yan bu "Türk korkusu"nun, Türk as~ll~~Macarlarda da görüldü~üne de~inen A. Csillaghy, Pr e to'nun "mühtediler" sorununu,
"Venedik sosyetesini Türk toplumunun ideolojik-politik modeli ile lehçe yönünden
kar~~l~kl~~bir eticile~ime sürükleyen ve nitelik ve nicelik yönlerinden ne kadar tart~~mal~~da olsa, uygar ve h~ristiyan Venedik Cumhuriyeti'nin üstünlü~ünü kan~tlayan" bir olgu diye de~erlendirmesini, "bir yönüyle Avrupa'da h~ristiyanl~ktan
ayr~lanlara kar~~~uygulanan cezalar~~ ilgilendiren, öte yandan da ba~ta yahudiler
olmak üzere h~ristiyan tacirleri, burjuvalar~~ve entellektüelleri Osmanl~~topraklar~na çeken temel nedenleri içeren böylesine nazik bir sorunu" aç~klama bak~m~ ndan "kabul edilmesi zor" bir görü~~olarak ele~ tirmektedir (218).
Osmanl~~hizmetine giren Venedikliler içerisinde en tipik örne~in Doc Andrea
Gritti'nin o~lu olup Buda'da Macaristan'~n yöneticili~ine de~in yükselen Alvise
Gritti oldu~unu hat~rlatan A. C., "Venedik asillerinin, Türk donanmalar~na ve
ordularma komuta eden, vezir-i azaml~~a kadar yükselen" mühtedileri "kabul
etme zorunda" kalmas~n~~da, Türk topl~~munda asil bir s~n~f bulunmamas~~ve,
Ber trandon le Bronqui re'in yüzy~llarca önce i~aret etti~i gibi, Türk yönetiminin "Venedik oligar~isi"ne göre "daha demokratik" olmas~~ile izah etmek
gerekti~ini belirtmektedir (220).
Achille Olivieri, Bir Akdeniz modeli. Cristoforo da Canal'da gemi ~ehri adl~~
yaz~s~nda Venedik ile Istanbul aras~ndaki kültür etkile~iminden kaynaklanan önemli
bir giri~imden söz etmektedir. Deha milizia marittima (Deniz kuvvetleri) kitab~n~n
yazar~~olan C. Canal'm "sava~~makinas~" ve özellikle sava~~esirleri için Aç~k cezaevi
projeleri, ancak XIX. yüzy~lda gerçekle~ebilecek uygulamalar~n ilk örnekleri olarak
de~erlendirilmektedir (229-240).
Giorgio Ver celin, Türklerin Akdeniz ve Avrupa ticaretindeki yerleri yönünden çok önemli olan bir konuyu, XVL yüzy~l sonlar~nda Venedik'te Türk takcarlar~~
konusunu ele al~yor.
Ilk Türk tüccarlar~n~n XVI. yüzy~l ba~lar~nda Venedik'te göründülderini,
dil, gelenek ve görenek gibi de~i~ik güçlüklerle kar~~la~an bu tüccarlara yard~mc~~
olmak amac~yla messeti denen simsarlar, komisyoncular kullan~ld~~~n~~ hat~rlatan
G. V., bu simsarlardan Z uane Z acra'~un tuttu~u defteri de~erlendirmektedir.
Zacr a'nm defteri 1590-1602 y~llar~~aras~nda '12' y~ll~k bir dönemi içermektedir. Bu dönemde Zacra'nm '197' sat~~a arac~l~k etti~i, bunlar~n y~llara da~~l~m~n~n çok farkl~~olup, 1592 de '30' sat~~~i~lemi yap~lm~~ ken, ertesi y~l 1593 de bunun
'8' e dü~tü~ü görülmektedir (s. 244). Defterde adlar~~geçen tüccarlar~n~n tümünün
Türk olmad~~~, içlerinde sat~~~i~lemini farsça kayt ettiren "Iranl~~Türkler"le kimi
Ermenilerin bulundu~u, bununla birlikte ço~unun Halep, Edirne, Aya~, Ankara,
Beypazar~~ ve Tokat'tan geldikleri anla~~lmaktad~r (246).
Kontrat defterinde, Levante'den gelen ço~u Türk olan bu tüccarlar~n satt~klar~~
mallar, bunlar~n Venedik dukan olarak bedelleri ve sat~n alanlar~n kimlikleri de
gösterilmi~~bulunmaktad~r. Sat~lan mallar~n ba~~nda sof kuma~lar geliyordu (247).
Osmanl~~ülkelerinden gelen tüccarlar~n kendi mallar~n~~kimi kez damasco'larla
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ya da Ingiliz ve Flandr kunna~lar~~ile veya cam ile de~i~tirmeleri de dikkati çekmektedir.
G. Ver celin, Z. Z a cr a'n~ n kontrat defterini her yönüyle inceleyip konu ile
ilgilenen ara~t~r~c~lara k~ymetli bilgiler verdi~i bu ara~t~rmas~n~n sonuna, sözkonusu
defterin büyük bir k~sm~n~~da eklemi~~bulunmaktad~r.
Venedik Devlet Ar~ ivindeki Türkçe belgeler üzerinde çal~~m~~~ve bunlar~n
bir bölümünü yay~nlam~~~ olan Tayyib Gökbilgin, Kanuni Süleyman döneminde
Venedik ile Türkiye aras~nda ili~kiler'i daha çok belgelere dayanarak sergilemektedir.
Makalede, 1540 bar~~~andla~mas~~ile sona erdirilen sava~~durumu d~~~ nda bu dönemdeki ili~kilerin dostlu~a ve ticari al~~-veri~e dayand~~~~vurgulanarak bunlardan
örnekler verilmektedir (277-290).
~slâma dönü~~ve Venedik Engizisyonundaki bir davada Kutsal Daire ba~l~~~~alt~nda
Lucia Rostagno, Bat~'da ve Do~u'da yüzy~llarca etkinli~ini sürdüren dönme
(ihtida) sorunuyla ilgili ilginç bir davay~~inceliyor. Bu konu üzerinde geni~~bir
ara~t~rma haz~rlad~~~~anla~~lan yazar, burada Türk (yani müslüman) olan Malta%
papaz Alfons o'nun ~~69o- ~~692 y~llar~~aras~ nda Venedik Engizisyonunda görülen
davas~~ üzerinde duruyor (293-313):
1589 da ~skenderiye'de müslümanl~~~~kabul eden ve onun ~artlar~n~~yerine getirip
sünnet olan Alfonso, bir süre sonra gene h~ristiyanl~~a dönmü~se de, çok geçmeden
Lefko~e'de ikinci kez Türk olma~a kalk~~t~~~nda, oradaki Frans~z Konsolosu taraf~ndan yakalatt~r~hp Venedik'e gönderilmi~tir. Venedik Cumhuriyeti'nin, kendi
tebaas~~olmayan ve kendine ait topraklarda da geçmeyen bu olay~n davas~na bakmas~ , "dönme" sorununa ne denli önem verildi~ini göstermektedir (305). Iki y~l
süren bir mahkemeden sonra papaz Alfonso, h~ristiyanl~~a döndü~ünü aç~kça
belirtme~e ve Kutsal Daire'nin uygun görece~i kadar hapis cezas~na ~nahküm edilmi~, ancak ertesi y~l serbest b~rak~lm~~t~r.
Giovanni Curatola, Topkap~'daki seramikler kar~~s~nda ad~n~~ta~~yan makalesinde, Topkap~~Saray~~Müzesindeki belli ba~l~~çini kolleksiyonlarm~ n teknik ve estetik
özelliklerini ve Iznik çinileri ile aralar~ndaki ili~kileri belirtme~e çal~~~yor (315-325).
Susan Skili ter, yaln~z de~i~ik dinlerden olanlar aras~nda de~il de, ayn~~
dinin ayr~~mezheplerini kabul edenler aras~nda görülen ba~nazl~~~ n neden oldu~u
bir olay~, Osmanl~~döneminde Sak~ z'da dini bir ba~nazl~ k olay~ : Konsül Osborne'un evlenmesi
ba~l~~~~alt~ nda inceliyor. (327-335). Anglikan Kilisesinden olan Saktz'daki Ingiliz
Konsolosu Thomas Osberne'un 1584 de adadaki katolik bir Italyan kad~nla
evlenmesinin büyük tepkilere yol açt~~~n~, Papa'ya bile ba~vuruldu~unu, öte yandan
evlili~ini kurtarmak isteyen kad~n~n Sak~ z Müftüsündenfetva al~ rken, Istanbul'daki
Ingiliz elçisi Harb orne'un ba~vurusu üzerine Osmanl~~ Divan~'n~n Sak~z Sancakbe~ine gönderdi~i bir Hüküm'le, k~ z '15' ya~~n~~ a~k~ n ise Fetva gere~ince i~lem
yap~lmas~n~~ emretti~ini aç~klayan S. S., olay~ n bununla kapanmad~~~m, ~ngiliz
ç~karlar~n~n tehlikeye dü~ memesi için Osborne'un Konsolosluk görevinden al~nd~~~n~~ve birkaç ay sonra da bilinmeyen bir nedenle öldü~ünü ekliyor.
Türkler, ~talyanlar ve havyar makalesinde, havyar sözcti~ünü inceliyen Ri ta Ba rgi gli, bunun Türkçe'ye benzememekle birlikte W. E i ler s'in öne sürdü~ü gibi
Iran kökenli de olam~yaca~~m belirterek, Türk topraklar~nda XV-XVI. yüzy~l-
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larda havyar ticaretinin yap~ld~~~~ve sözcü~ün. Italyanlar arac~l~~~~ile Avrupa'ya
yay~ld~~~~sonucuna var~yor.
Günümüzde islam devletlerinin "modernle~me"si ya da "islam rönesans~"
diye an~lan önemli bir ak~ma de~inen Biancamaria Scarcia Amoreti, Türk
lâisizminin gerçek islâmi ögeleri hakk~nda dü~ünceler ba~l~kl~~incelemesiyle Modern Türkiya'nin de ana sorunlar~ndan birine e~iliyor (345-351):
Lâiklik kavramm~n dinsel olmaktan çok, ideolojik ve politik bir görü~~ve de~erlendirme oldu~unu söyliyen yazar, Osmanl~~ Imparatorlu~unun XIX. yüzy~l~n
ikinci yar~s~nda Avrupa ile ili~kilerinin artmas~~ sonucunda devlet hayat~nda lâik
davran~~a yöneldi~i yolundaki görü~lerin do~ru olmad~~~na da de~indikten (348)
sonra Nam~ k Kemal ve Ziya Gökalp'in bu konudaki görü~leri üzerinde duruyor. N. Kemal'i "Frans~z devrimiyle ilan edilen özgürlük ve adalet kavramlar~na
kar~~~duyarl~~olmakla birlikte islami gelene~e de henüz s~k~dan s~k~ya ba~l~~birisi"
diye kabul eden B. S. A. (349), Z. Gök alp'te ise "Islam milletleri vatan~" ile,
"Türk vatan~"n~n, ümmet'le
biribirinden ayr~ld~~~na dikkati çekiyor ve
Misizrn'in islami ögesini, Dört Halife dönemindeki efsanevi demokrasi anlay~~~nda
buluyor ve ba~ta M~s~r olmak üzere islam devletleri için politik ve ekonomik geli~meyi sa~l~ yacak ana sorunun, hiçbir zaman "dinsizlik" anlam~ na gelmiyecek olan
"devlet kurumlar~n~n dinsel sembollerden" ba~~ms~z hale getirilmesi oldu~unu
öne sürüyor.
Gianroberto Scarcia, Gerçek Mirza ~afi makalesinde, geçen yüzy~l~n ünlü
Azerbaycanl~~ ~airi Mirza ~~afrnin tarihi ve edebi ki~ili~ini inceliyor ve onun
orijinal 'to' ~ iirini Italyancaya çeviriyor (353-361).
Türkiye'de opera'n~n ba~lang~c~~hakk~nda yeni tarihlemeler'de Andreas Tietze,
Italyan kültürünün etkilerini belirleyen ba~l~ ca örneklerden birisini inceliyor. Ilk
opera eserinin 1486 da meydana getirildi~ini, XVI. yüzy~lda klasik tragedialar~n
müzikal hale dönü~türüldü~ünü, ilk Opera Tiyatro'sunun da 1637 de Venedik'te
kuruldu~unu hat~rlatan A. T., bu yeni sanat~n Osmanl~~Türkiyesine etki yapmakta
gecikmedi~ini belirterek bunun somut örneklerini veriyor.
Faz~ l Ahmed Pa~a'n~n, ~ehzade Mustafa'n~n 1675 de Edirne'de yap~lan
Sünnet dü~ünü için Venedik Operas~'n~~getirtmek istedi~ini ancak bu giri~imin
gerçekle~emedi~ini söyliyen yazar, 1667-1670 y~llar~~ aras~nda derlenen Türkçe
bir ~iire dayanarak opera kavram ve sözcü~ünün Türkçeye geçti~ini belirtmektedir
(364). III. Selim'in 1797 de Topkap~~Saray~nda yabanc~~bir trupun sergiledi~i
bir opera' y~~seyretti~ini hat~ rlatan A. T., Türkçeye çevrilen ilk opera eseri konusunda
k~ymetli yeni bilgiler vermektedir: Pietro Antonio Metastasio'dan '4' parçan~n 1831 de Türkçeye çevrildi~ini ve Ermeni harfleriyle San Lazaro adas~nda bas~ld~~~n~~ aç~klayan yazar (366 vd.), bu çevirinir~~italyancadan ve bir Ermeni papaz~~
taraf~ndan yap~lm~~~olabilece~ini söylemektedir.
Atatürk'ün ölümünden bu yana uzun y~llar geçti~i halde, "Kemalist devrim,
yüzy~l~m~z~n ba~lar~nda ya da Birinci Dünya Sava~~n~n hemen sonunda yeralan
di~er devrim hareketlerinden farkl~~ olan kendine özgü niteli~i ile bugün, politiksosyal ve belirli bir ölçüde de ekonomik bir ihtilal olarak daha iyi de~erlendirilebilmektedir" diyen Ettore Anghieri, Kemal Atatürk: Devlet Adam~~ ba~l~kl~~maka-

760

B~BL~YOGRAFYA

lesinde (371-388) modern Türk devletinin nas~l kuruldu~unu anlat~yor. Atatürk
Devrimi'nin benzeri bulunmayan bu kendine özgülü~ünü, büyük bir yenilgiyi
izleyen Kurtulu~~Sava~~~döneminin ba~lat~lmas~nda ve zaferle sonuçland~r~lmas~nda
oldu~u kadar, politik, sosyal ve dini hayatta çok esasl~~ de~i~iklikler do~urmas~nda
ve ödün vermeyen, büyük bunal~mlar yaratm~yan, büyük çapta kan dökülmesine
yol açmayan yarat~c~~geli~mesinde ve nihayet bu devrimin tek bir ki~inin dü~ünce
ve giri~imlerine ba~l~~ olmas~nda gören yazar, Kemalist ~htilâli'in ba~ar~s~n~~ da
M. Kemal'in ulusal s~r diye nitelendirdi~i, her~eyi zaman~~ geldi~inde ve sindire
sindire yapmaya dayanan "basit, yararl~~ve gerçekçi politik felsefe"de bulmaktad~r (371).
Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk hakk~ndaki yay~nlar~~ ile tan~nan Romain
Rainero, Fa~izm döneminde Italyan - Türk ili~kileri ba~l~~~~alt~nda, K. Atatürk
B. Mussolini ili~kileri üzerindeki çal~~mas~n~n bir özetini veriyor (391-396):
Bu dönemde iki ülke aras~ndaki ili~kileri `2' evreye ay~rmak gerekti~ini belirten
R. R., 1922-1928 aras~nda Mussolini'nin güven vermiyen karars~z ve belirli bir
amaçtan yoksun politikas~~ gere~i "tansiyon"un zaman zaman yükseldi~ini, ancak
30 May~s 1928 tarafs~zl~k anla~mas~~ile ili~kilerin normal bir biçime dönü~tü~ünü,
4 Ocak 1932 andla~mas~~ile de aradaki anla~mazl~klar~n giderildi~ini aç~klamaktad~r.
III.— Dergi'nin Kültürel Ili~kiler bölümünde '5'i inceleme niteli~inde '8' makale
bulunuyor.
Giovanni Pugliese Carratelli, Anadolu'nun Klâsik Ça~~öncesi dilleri ve
tarihi ara~t~rmalar~nda Italyanlar~n katk~s~~ ba~l~~~~alt~ nda (399-404), Pier o Meriggi'den
günümüze de~in ~ talyan bilim adamlar~n~n Anadolu'nun eski dilleri ve Klâsik Ça~~
öncesi tarihi üzerindeki çal~~malar~~hakk~nda k~sa bilgiler veriyor.
Doro Levi'nin Küçük-Asya'da Italyan arkeolojik çal~~malar~~ adl~~ makalesi
de G. P. Carratelli'yi tamamlay~c~~ nitelikte. Italyan uzmanlar~n~n 1913 den
bugüne Anadolu'daki arkeolojik çal~~malar~n~~ özetliyen yazar, özellikle Arslantepe
ve Toprakl~~ buluntular~~üzerinde duruyor (407-424).
Ça~da~~Türk tarihi ve Yeni Türk Edebiyat~~ üzerindeki çal~~malar~~ ile tan~nan
Giacomo E. Carretto, Modern Kültür döneminde Türkiye ve ~talya' y~~ kar~~L~~t~r~yor
(427-4+4.). Asl~nda modernizm'in iki ülke aras~nda farkl~~ kavramlar oldu~unu, Osmanl~~
Imparatorlu~u yönünden modernle~me, Bat~~Avrupa'da belirginle~en "dü~ünce
biçimi"ni kabul etmek anlam~na gelirken (427), ulusal bir dil'e kavu~mu~~olan ~talya
için siyasal birli~e ve ça~~n ekonomik endüstriyel ilerleyi~ini ula~mak demek oldu~unu belirten yazar, Türkiye'de modernle~me'nin ulusalla~ma ak~m~na paralel olarak
geli~ti~ine de~inerek, XIX. yüzy~ldan günümüze de~in iki ülkedeki kültürel hareketleri biribirleriyle ilgileri ve etkileri yönünden özetliyor. Bu konuda dikkate de~er
örnekler veren G. C., "Türkiye ve Italya'n~n siyasal hayat~nda, ayn~~toplumsal
davran~~lar olarak günümüz dünyas~nda yayg~n ideolojilerden kaynaklanan mü~terek ögelerin bulundu~u" sonucuna var~yor.
Benim ~zmirli halyanl~~~m. Bugün, ba~l~~~~alt~nda Izmir'de do~an, Ankara Hukuk
Fakültesinde okuyan ve Osmanl~~döneminde Levantine ailelerin tarihlerini ayd~nlatma~a çal~~an Livio Missir, Italyan Büyükelçilerinden Raimond o Gius-
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tiniani ile Roma Üniversitesinin eski Rektörlerinden Agostino d'Avack'~n
Izmir do~umlu olduklar~ndan yola ç~karak, kendisinin de ba~l~~oldu~u Sak~zl~~
Giustiniani ailesi hakk~nda baz~~ bilgiler veriyor ve ~unu belirtiyor: Osmanl~~
tebaas~~olarak ya~ayan bu ailelerden gelen Italyanlar "birçok kültürlerin" mirasc~s~d~rlar; bu yüzden de "gelece~in dünyas~na daha aç~k, daha haz~rl~kl~" hissetmektedirler kendilerini (452).
Yeni Türk Edebiyat~~üzerinde çal~~an ve Orhan Veli hakk~ndaki yay~n~larlyla tan~nan Giampiero Bellingeri, bu kez de Orhan Veli'nin seçme 20 ~iiri
ba~l~~~~alt~nda, ~airi tan~tan bir giri~ten sonra onun '18' (?) ~iirinin Italyanca çevirisini yap~yor (455-467).
~talya'da Türkoloji'nin durumu'nu inceliyen Giacomo E. Carretto (469-480),
L. Bonelli'den günümüze kadar geçen yüzy~la yak~n sürede Türk dili, edebiyat~,
tarihi ve kültürü üzerinde incelemeler ve yay~nlar yapan Italyan bilim adamlar~~
ve uzmanlar~n~n ba~l~ca yay~nlar~n~~belirtiyor. Derli toplu olarak verilen bilgilerin
bu konulara ilgi duyanlar için çok yararl~~oldu~unda ku~ku yok.
Bu bölümün son iki yaz~s~, Ankara'daki Italyan Kültür Merkezi Direktörü
Luigi Polacco'nun Bugünkü Türkiye'de Italyan Kültür etkinlikleri'ni aç~klayan yaz~s~~
(483-491) ile Istanbul'daki Italyan Kültür Enstitüsü'nün çal~~malar~n~~s~ralayan Ad eli a
R. S turni'nin raporu (493-500).
IV—Ekonomik Ili~kiler ba~l~~~~ile ayr~lan 4. bölümde ise yaln~zca bir inceleme
bulunuyor. Franco Tagliarini, ~talya ile Türkiye aras~nda ekonomik ve çal~~ma
hayat~yla ilgili ili~kiler ba~l~~~~alt~nda (501-520), 197o sonras~~Türkiyesinir~~ekonomik
durumu hakk~nda rakamlara dayanan baz~~bilgiler verdikten sonra, iki ülke
aras~nda 1975, 1976 y~llar~~ d~~al~m ve d~~sat~m maddeleri ile bunlar~n tutarlar~n~~
s~ralamakta (510 vd.), son olarak ta Gökçekaya Baraj~~ile ~stanbul Bo~az Köprüsü
yapumndaki Italyan katk~s~~üzerinde durmaktad~r.
Sonuç olarak, Il Veltro'nun Türkiye ile Italya aras~ndaki ili~kilere ay~rd~~~~
bu özel say~s~~ile, iki ülke aras~nda yüzy~llar~n gerisine giden siyasal, kültürel ve
ekonomik ili~kilerin ne denli köklü oldu~u ve geni~~boyutlara ula~t~~~~bir kere daha
daha kan~tlanm~~~olmaktad~r. Bu giri~imlerinden ötürü Derginin yaz~~kurulunu ve
sözkonusu ili~kileri gözler önüne seren ve bir çok konularda yeni ve k~ymetli bilgiler
veren incelemelerinden ötürü de Dergide yaz~lar~~bulunan bütün ara~t~r~c~lar~~
içtenlikle kutlar~z.
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