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SALVATORE BONO, Storiografia e fonti occidentali sulla Libia (1510-1911),
Roma 1982, 142 Sayfa. Fiyat~~yaz~l~~de~il. Trablusgarp'daki Italyan Kültür
Enstitüsünün Yay~n~~ 2. Yay~nevi: "L'Erma" di Bretschneider, Roma.
Perugia Cniverstesi'nde Asya-Afrika Tarihi profesörü olan Prof. Salvatore Bono,
ara~t~rmalar~n' Akdenizin belli ba~l~~ konular~~üzerinde toplam~~t~r. Türk tarihi için önemli
konulardan birisi olan Libya üzerinde de çal~~an müellif, ~imdi bu ülke tarihi ara~t~rmalar~~ ve
bat~l~~kaynaklar~~üzerinde bir k~lavuz yay~nlanu~~bulunuyor. Ma~rib diye isimlendirdi~imiz
Kuzey Afrika'n~n Italya yar~madas~~ile olan ili~kisi eski ça~lara dek uzanmaktad~r. Islamiyetin
buralarda yay~lmas~ndan sonra Sicilya adas~nda ve Italya'n~n baz~~k~y~~ bölgelerinde etkili olan
Arap uygarl~~~~I , ili~kilerin daha yeni boyutlar kazanmas~na yol açm~~, nüfus art~~~~ve di~er
toplumsal etkiler konulara yenilikler kazand~rin~~t~r. Bu konular aras~nda tutsak tecimi, mal
al~~veri~i, k~ymetli madenlerin ve i~lenmi~~mallar~n süratle el de~i~tirmesi ço~u zaman ele
al~nm~~~ve bu ili~kileri ba~aran denizcilerle tüccarlar~n faaliyetleri de ço~u ara~t~nc~lara konu
olmu~tur. Bunun nedeni, her ülkenin belgeli~inin muhakkak bu konu ile dolu olmas~d~r. Prof.
S. Bono da uygarl~~~n be~i~i say~lan Akdeniz'deki korsanl~k faaliyeti üzerinde y~llardan beri
çal~~maktad~r 2. Italyan belgelikleri üzerinde uzun süreden beri çal~~an müellif, Libya
üzerindeki ara~t~rmalann~~ilerletirken, ilk ürünlerinden birisini bir kaynakça olarak ortaya
koymu~tur. Kuru bir isim y~~~n' yerine, ara~t~rma konular~na göre bir derleme yapan Prof.
Bono, kitab~~dört k~sma ay~rm~~t~n "Ça~da~~Libya hakk~nda 15143-191 ~~ y~llar~~aras~n~~kapsayan
tarih ara~t~rmalar~" bölümünde, Laurent-Charles Feraud, Costanza Bergna, Ettore Rossi gibi
ça~da~~ara~t~nc~lara yer verilmi~tir. Mütevefra Ettore Rossi, Libya üzerinde çal~~~rken, Türk
kaynaklar~n~~italyancaya kazand~rm~~t~~ 3. Ölümünden sonra yay~nlanan Storia di Tripoli e deha
Tripolitana (Trablusgarp Tarihi), arapçaya da çevrilmi~tir (S. 18 n. 53). Türk tarihi ile ilgili
Sicilya'daki islam uygarl~~~~Michele Amari ( ~~8o6-1889) den sonra, güzel bir gelenek
olarak devam ettirilmi~tir. Onun Storia dei Musulmani di Sicilia (Sicilya müslümanlar~~tarihi) adl~~
eseri 3 cild olarak 1854-1872 y~llar~~ aras~nda yay~nlanm~~, ikinci bask~s~~da Carlo Alfonso
Nallino taraf~ndan geni~letilerek 1933-1939 y~llar~~ aras~nda Catania'da yay~nlanm~~t~r.
Italya'daki islam tarihi ara~t~rmalar~~ için ~u kitap çok yararl~d~r: Francesco Gabrieli, La
storiografia arabo-islamica in Baha, Napoli 1975. Umberto Rizzitano, "Gli studi di storia araba",
~u kitab~n içinde: Gli studi su! Vicino Oriente in Italia dal 1921 al two, Roma 1971, s. 27-67. Ayn~~
yazar, "L'Etâ arabo islamica", ~u kitab~n içinde: La Sicilia nella sioriografta dell'ultimo trentennio,
Mazara 1978, S. 45-60. Italyan~n di~er kesimlerindeki islam etkisini ilgilendiren görkemli bir
kitap: Francesco Gabrieli-Umberto Scerrato, Gli Arabi in Daha-Milano 1979. Sat~~a verilmeyip
Credito Italiano bankas~~taraf~ndan s~n~rl~~say~da da~~t~lan bu kitaba ba~ka ki~iler de de katk~da
bulunmu~tur.
2 Salvatore Bono, I corsari barbareschi, Torino. A. Tenenti, Venezia e i corsari, Bari 1961.
Ingilizcesi, Piracy and the decline of V~nice, Berkeley 1967.
3 Ettore Rossi için bk. F. Gabrieli, "Il ricordo di Ettore rossi" Oriente Moderno XXV
(1955) S. 409-418, ve o. 1 deki kitab~n~n S. 90-92.
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olanlar muhtelif dergilerde tan~ tma yaz~lar~~kaleme ald~ lar. Müellif bu kitab~~ bir çok yönleriyle
tamamlamaktad~ r. Libya tarihinin bizim bak~ m~ m~zdan önemi XVI. yüzy~l~ n ortalar~ nda
ba~lamaktad~ r. Ayr~~ bir paragraf ay~ ran Prof. Bono (S. 27-30), Murad A~a ve Turgut Reis
hakk~ ndaki ara~t~ rmalar~~ tahlilden sonra, 1711 y~l~na de~in süren "Pa~alar ve Day~lar"
dönemini kitab~na alm~~ t~ r (S. 30-35). 171 ~~ y~l~ndan 1835 y~l~ na dek süren Karamanl~ lar
dönemi (S. 35-39), en çok i~lenen konulardan birisidir.. Bu sülâlenin Avrupa ülkeleri ile ili~kiler
kurmgm~n büyük rolü vard~ r. Akdeniz teciminin canland~~~~bir dönemde, Afrika'n~ n iç
taraflarma etki artt~~~~için bu yörenin de~eri daha da ço~alm~~t~ . Bundan dolay~~bu konuya özel
sayfalar ayr~ lm~~t~r (S. 50-52). Araya giren di~er sayfalarda Avrupa ülkeleriyle 18. yüzy~lda
yap~lan anla~malar~n (S. 40-43) ve Amerika Birle~ik Devletleri'nin Libya ile olan ili~kilerine (S.
43-45) dair eserlerin listesi verilmi~tir. Bu son üç bölüm Türk tarihçileri taraf~ ndan da ele
al~ nm~~t~r 4.
Avrupa kitapl~ klar~ nda ara~t~ rmalar~m devaml~~ sürdüren Prof. Bono, "Kaynakça ve nadir
bulunan bas~l~~ metinler" k~sm~nda (S. 61-76), Afrika ve Ma~rib kaynakçalar~ n~~ s~ralad~ ktan
sonra "Bas~lmam~~~kaynaklar üzerinde ara~t~ rma ve kar~~la~t~ rmalar" (S. 65-69) yapm~~t~ r.
Yak~ n bir geçmi~te de müellif ayn~~ konuda bizi ilgilendiren iki çal~~ma yapm~~t~~ 5. Önemli
sayfalardan birisi de "Geçen yüzy~lda Libya hakk~ nda italyan kan~ tlar~" i~lenmi~tir. Buralar~~
ziyaret eden ki~ilerin incelendi~i bölümde siyasal oldu~u kadar, do~al varl~ klar] arayan ki~iler,
bölgelerin özelliklerine göre yap~lan ara~t~rmalar, gazeteciler ayr~~ ayr~~ ele~tiri süzgeçinden
geçmi~lerdir.
Basd~~ metinler üzerinde durulan sat~ rlardan sonra akademik ara~t~ rmalar için kaç~n~lmaz
olan belgelik çal~~malar~ na da yol gösterilmi~tir (S. 95-113). Libya belgeliginden sonra, italyan
belgelikleri üzerinde durulmu~tur. Venedik, Floransa, Napoli gibi Kuzey Afrika ile ili~kisi olan
kentlerin belgeliklerinde çok malzeme bulunmakta ve epey ara~t~r~c~ n~ n kitap ve makalelerinde
yer almaktad~ r. Hatta Venedik ve Floransa'daki Türk belgelerinin bir k~sm~~ bu yöre
yöneticileri tarafindan yollanan mektuplard~r 6. Papal~ k (Vatikan) ve Malta belgeliklerindeki
muhtelif tasnifler, de~erli kay~ tlar içerdi~inin yan~ nda, Fransa (S. ~~o7-11o) ve di~er ülke
belgeliklerinde (S. ~~~~o- ~~~~3) çok say~da malzeme bulunmaktad~ r. Ilk merak edece~imiz husus
Türk belgelerinin neler oldu~udur. Müellif~ n konusu olmad~~~~için, ele bile al~ nmam~~ t~ r. Libya
hükümetinin Istanbul'da bulunan Ba~bakanl~ k Ar~ivi'nde kendilerini ilgilendiren belgeler
üzerinde bir süreden beri ara~t~r~c~lar~n~~ görevlendirdi~ini, bu sat~ rlarda i~aret etmekle
yetiniyoruz.

Akdes Nimet Kurat, "Berberi Ocaklar~~ ile Amerika Birle~ik Devletleri münasebetleri",
Tarih Ara~t~rmalar~~ Dergisi ~~1 /2-3 (1964) S. ~~75-213. Ayn~~ müellif, "Türkiye ile Amerika Birle~ik
Devletleri aras~ ndaki münasebetlere ait ar~iv vesikalar~", ayn~~dergi 8-9 (1967) S. 286-371. Mine
Erol, "Amerikan Trablusgarp Ili~kileri" ayn~~dergi XIII /24 (1979-1980) S. 129-155. Ayn~~
yazar, "Amerika'n~ n Cezayir ile olan ili~kileri (1785-1816)", MEF Tarih Dergisi XXXII
(1979) S. 689-730.
"Tunusi e la Goletta negli anni 1573-1574" Africa XXXI /t (1976) S.
"Occupazione spagnola e la riconquista musulmana di Tunisi (1573-1574)", ayn~~dergi
XXX11113 (1978) S. 351-382.
t' A. Gallotta, "Diplomi turchi deli' Archivio di Stato di Firenze. Lettere de Algeri ai
Granduchi di Toscana (XVII secolo)" Studi Magrebini XI (1979) S. 167-205, el XII levha.
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Kitab~n son iki k~sm~~ bir Libya!' tarihçi olan Ali Mustafa (S. 114-124) ve ça~da~~Libya
yaz~ n~na (S. 125-13o) iki ayr~~ ki~i taraf~ndan haz~rlanm~~t~ r. Müellif~n haz~rlad~~~~dizinlerden
ilki levhalara (25 tane)ikinci de özel adlara (S. 133-142) ayr~lm~~t~r.
~~k bir kapak içinde birinci hamur ka~~da bas~ lan bu derli toplu kaynakçan~ n sonradan
yap~lacak bir bas~m~nda, Turkologischer Anzeiger'in kat~lmas~ n~~ bekleriz. Türk dünyas~na dair
yap~lan ara~t~rmalar~n~n derli toplu kaynakças~n~~ sunan bu eserde, evvelce Türk yönetiminde
bulunan ülkelerin tarihi incelenirken, DEI k~sm~nda Türk tarihini ilgilendirenler de ihmal
edilmemektedir. Gerçi bu yay~nlar~n ço~u sair kaynakçalarda da yer almaktad~r. Bununla
beraber yararal~~olaca~~ndan ~ühe edilemez.
Bu güzel çal~~mas~n~n devam~n~~ getirmesini istledi~imiz müelliften esas beklentimiz,
y~llardan beri üzerinde çal~~t~~~~Italya ve Akdeniz'de müslüman tutsaklar 7 konusunu bir an
önce bitirmesidir.

Yrd. Doç. Dr. MAHMUT H. ~AKIRO~LU

7 Napoli'de düzenlenen XVII. Deniz Tarihi Kollokyumunda "Schiavi musulmani sulle
galere e nei bagni d'Italia dal XVI al XIX secolo" ba~l~kl~~ bildirisi. IX. Türk Tarih
Kongresinde ayn~~mealde bir bildiri sunmu~tur.

