di VITToR~o, Il Commercio Tra Levante Ottomano e Napoli
Nel Secolo XVIII ( ~~8. yüzy~lda Osmanl~~Devleti ile Napoli aras~ndaki
ticaret), Napoli 1979, 158 Sayfa. Fiat~~6000 liret.
ANTONIO

Akdeniz ülkeleri aras~ndaki ili~kiler tarihin en eski devirlerinden beri canl~~
bir ~ekilde devam etmi~tir. Ça~da~~uygarl~~~n geli~me yeri olan bu denizin etraf~nda
bulunan topraklarda Ça~lar boyunca de~i~ik insan topluluklar~~bir çok devletler
kurmu~, hanedanlar de~i~tirmi~ , yeni dinler kabul etmi~~ve akla gelebilecek her türlü
de~i~ikli~i geçirmekle beraber temelinde yatmakta olan havay~~hiç bir zaman de~i~tirmemi~tir. Günümüz tarihçileri aras~nda çok ileri gitmi~~bulunan ~lk Ça~~Tarihi
ara~t~rmalar~nda sonra Orta Ça~~tarihi ara~t~rmalar~nda Akdeniz uygarl~~~~ara~t~rmalar~n~n ayr~~bir yeri bulunmaktad~r. 16. yüzy~ldan itibaren burada görülen
büyük de~i~iklik dünya ticaretinin Okyanus k~y~lar~na kayd~~~~kan~s~n~~uyand~rmakla
beraber çe~itli kentlerin ar~ivlerinde bulunan belgeler ça~~m~zda büyük bir h~zla
ortaya ç~kmakta ve inceleme konusu olmaktad~r. Bu arada 18. yüzy~l tarihinin henüz
tam anlam~yla incelenmedi~inin bir gerçek oldu~unu da tekrar etmeliyiz.
Napoli ar~ivinin Türk tarihi aç~s~ ndan önemi genellikle Fatih dönemindeki
Haçl~~ seferlerine kat~lan Aragon krallar~~kal~nt~lar~n~n oldu~u daha önceki baz~~
ara~t~rmalarda ileri sürülmü~tü. Genellikle Ispanya egemenli~i alt~nda uzun y~llar
kalan bu kentin Osmanl~larla ili~kisi siyasal bir havaya bürünmemi~ti. Fakat her iki
taraf için ili~kilerde kullan~lacak malzemenin bulunmas~, ortaya ~imdi tan~tmaya
çal~~aca~~m~z kitab~n yaz~lmas~na yol açm~~t~r. Iki k~s~m ve alt~~ ana ba~l~k alt~nda
kaleme al~nan bu kitap, detayl~~olmamakla beraber Türk ar~iv kay~tlar~n~n da i~aret edilmesiyle yaz~lm~~t~ r. Ancak yeterli olmad~~~~kaydedece~imiz k~sa kitabiyat
bilgileriyle bellidir. Bununla beraber bir ç~~~r açmas~~bak~m~ndan kutlamak gerekir.
Her ne kadar bat~~dillerinde bu dönem Osmanl~~Tarihi için kitaplar yaz~lm~~~ise de,
ana kaynaklar~n yay~n~n azl~~~~zaten zor olan malzeme bulma i~ lemi yüzünden,
bir çok ara~t~rman~n gecikmesinden ba~ka bir ~eye yarannyacakt~r. Bu arada iki
devletin ara~t~r~c~lar~~de~il fakat bir Romanyal~~tarihçinin elli sene önce bu konuyu
i~lemesi tuhaf bir durum yaratm~~t~r 1. Bununla beraber sonraki güzel ara~t~rmalar bu durumu unutturmu~tur.
Napoli Krall~~~~ile Osmanl~~Devleti aras~ndaki ~~740 tarihli ticaret antla~mas~n~n her iki taraf içinde önemi bulunmaktad~r. Iç ve d~~~bir y~~~n sorunlarla kar~~~
kar~~ya bulunan Osmanl~lar~n Belgrad andla~mas~ ndan sonra meydana gelen
yeni Avrupa politikas~nda kendilerine yeni bir yer ararken Napoli Krall~~~~gibi,
kendisi de sorunlarla dolu bir devletle ili~kide bulunmas~, Akdeniz dünyas~n~n bu
A. Otetea, "L'etablissemant de la Vgation napolitaine â Constantinople
( 74o)", Bulletin de la Section Historique de l'Accademie Roumaine, 1929/XV. Bu makalenin geni~~bir özeti: Nahit S~rr~~(C~rik), "Istanbul'da Siçilyeteyn Elçileri", Türk
Tarih Encümeni Mecmuas~, yeni seri I/3 (1930) s. 67-72.
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geli~melere nas~l ayak uyurdu~unu da göstermektedir. 7 Nisan 174o = 10 Muharrem 1153 tarihli bu antla~man~n metni sa~lam belgelerle sonraki ara~t~r~c~lar~n yarar~na sunulmu~tur. Iki devlet aras~ nda imzalanan bu andla~man~n yürürlük durumu
bu kitapta incelenmi~ tir (s. 50 vd). Gümrük Emini ile bu antla~ ma metnini haz~rlayan Finocchietti aras~nda akd edilen tarife Istanbul ve Izmir'de % 3 gümrük
vergisi ödenerek uygulanacakt~. Baz~~sorunlar~n çözümü için ~~741 y~l~~Eylül ay~nda
Istanbul'a gelen yeni bir temsilci gönderilip çözümlendi. Bu tarihte istanbuPdan
bir elçi Napoli'ye yolland~ . Elimizdeki kitapta buna dair bir kay~ t bulunmamaktad~ r. Halbuki 50. sayfadaki resim "Napoli'deki türk elçileri"dir. Hakk~nda herhangi
bir inceleme yap~ lmayan bu konu üzerinde daha önce durulmu~tu 2 . Hac~~Hüseyin
Efendi oldu~u saptanan bu elçinin faaliyeti üzerinde kaynaklarurnzda bulunan
kay~tlar yeterince Prof. Eyice taraf~ndan incelenmi~tir. Bununla beraber aradaki
diplomatik görü~melerin gerçek bir canl~~ ili~kiye yol aç~p açmad~~~~da kitapta
inceeleme konusudur. Zira hem Osmanl~lar~~ hem di~er Avrupa ülkelerini
etkisi alt~na alm~~~bulunan 18. yüzy~ldaki çat~~malar her yönden olumsuz yank~lar yaratm~~t~. Bununla beraber ba~ ta Istanbul temsilcili~i olmak üzere, Ege adalar~~
ile önemli sahil kentlerinde konsolosluklar kuran Napoli'nin do~u (levant) ticaretinde
oynad~~~~role belirli bir dönem için de olsa katk~da bulundu~u görülüyor. Ara~t~r~c~n~ n dikkatinden kaçan bir turkçe yay~nda da iki devlet aras~ndaki gümrük
i~lemlerinin düzeni hakk~nda bilgi verilmektedir 3 . Tamamen Napoli Ar~ivi'ndeki kay~tlara ba~l~~kalan ara~t~r~c~~koydu~u tablolarla ticaret hacmi üzerinde
istatistik bilgileri de vermektedir. K~sa bölümlerde de Türk tecimi için sonraki
ara~t~rmalara ~~~k tutacak bölümler bulunmaktad~ r: s. 99'da deniz yolculu~u,
s. ~~~ o'da da kara taraf~ndan hangi yollardan yararland~~~~incelenmi~~ve ilgili
haritalar~~da konmu~tur. Çok detayl~~görülmemekle beraber yararlan~labilir. Türkiye'deki Napoli konsoloslar~nu~~bulundu~u yerlerin nereleri oldu~u da dikkatten
uzak tutulmam~~t~ r. Böylece Istanbul, Izmir, Selanik d~~~ nda da tecim yerlerinin
bulundu~u ortaya ç~kmaktad~r. Fakat Türk ar~ivlerinden ortaya ç~kacak belgelerle
güçlendirilmesi daha sonraki bir çabay~~gerektirmektedir. En son k~s~m, Raguza
(Türk kaynaklar~na göre Dubrovnik)n~n bu yüzy~lda oynad~~~~role ayr~lm~~t~r.
Osmanl~lar~ n ilk dönemlerinden itibaren Avrupa ile ili~kilerde faal birrol oynayan
bu ~ehir - devletin, ya~am~n~n son y~llar~nda bile nas~l canl~l~~~n~~korudu~unu inceleyen müellifi bu yararl~~ çal~~rnas~ndan dolayj kutlar~z 4.
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E. Eyice, "Bir Türk elçisinin portresi", Belleten XL11163 (1977) s. 555-563.
~. Turan, "Osmanl~~Imparatorlu~u ile Iki Sicilya Krall~~~~aras~ndaki ticaretle ilgili gümrük tarife defterleri", Belgeler IV17-8 (1967) bas~m 1969 s. 79-167.
~~8o ~~ve 1852 tarihli Gümrük Tarife Defterleri olmakla beraber 174o tarihli andla~maya da at~flar yap~lm~~t~r (s. 82 vd.).
4 Dubrovnik'in yap~s~~ ve yüzy~llar boyunca Do~u ve Bat~~âlemleri aras~ndaki
rolü hakk~nda yap~lm~~~bir ara~t~rma: F. W. Carter, Dubrovnik (Rag~~sa). A classic
city-state, London - New York, 1972.
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