MARCO TANGHERONI, Aspetti del commercio dei cerealinei paesi deha Corona
d' Aragona, I. La Sardegna, Pisa 1981, 220 S. Yay~ nlayan kurum: Consiglio
Nazionale delle Ricerche. Centro di studi sui rapporti italo-iberici /Cagliari.
Ispanya'da egemen olan Aragon ailesinin Akdeniz dünyas~ ndaki tah~l ticaretindeki
yerine de~inen bir dizi ara~t~ rman~ n ilki Sardunya adas~ na ayr~ lm~~ t~ r. önemli bir bu~day
üretim yeri oldu~u için bat~~ Akdeniz havzas~ nda hat~ r~~ say~l~ r bir yer i~gal eden Sardunya'n~ n ne
gibi bir ticaret etkinli~i bulundu~unun incelenmesi yan~ nda, genel sorunlar da ele al~ nm~~ t~ r.
Son y~llarda ekonomi tarihlerinde s~ kça görülen f~at hareketini saptama, üretimin niteli~i ve
niceli~i, elde edilen ürünün hangi ula~~m araçlar~yla devletler ve kentler aras~ nda ta~~nd~~~~
tarz~ ndaki konular burada da sintetik bir ~eklide ele al~ nm~~ t~ r. XIV. yüzy~ l~ na ortalar~ ndan
ba~layan bu dönem için Italyan belgelikleri kadar Ispanya belgeliklerine de a~~ rl~ k verilmi~tir.
Aragon krallar~ n~ n özel belgeli~i ara~t~ rmada epey bir a~~rl~ k meydana getirmektedir. Zira
Katalonya'n~ n geli~mesinde önemli bir yer tutan bu ticaret faaliyeti, bat~~ Akdeniz'de s~ n~ rl~~
kalmam~~, do~u taraflarma de~in ilerlemi~ti. Eski Türk kroniklerinden baz~lar~ nda adlar~~ geçen
Katalonyal~lar~ n Akdeniz'de oynad~ klar~~ rol bizi de yak~ ndan ilgilendermektedir. Kitapta ad~~
geçmemekle beraber, Anadolu'nun yüzy~ llar boyunca en önemli bir bu~day üretim ve d~~sat~ m
merkezi oldu~u baz~~ ara~t~ rmalar~ n sat~ rlar~ nda bulunmakla beraber, yabanc~~belgeliklerdeki
kay~ tlar~ n incelenmemi~~olmas~, zaten çok s~ n~ rl~~ say~daki kaynaklar~ m~z~ n kullan~ m~n~~ daha da
güçle~tirmektedir. Zaten bu sat~ rlar~~ bu temenni ile kaleme alm~~~bulunuyoruz. Elimizdeki
kitap, gösterdi~i kaynaklar ve kulland~~~~yöntemle bu niyeti benimseyecek ki~ilere yol
gösterecektir. On ba~l~ k alt~ nda toplanan bilgilerde, soruna genel giri~~Sardunya'n~ n co~rafi
özellikleri, Katalonya'n~ n tah~ l sorunu ve bunun bu adadan sa~lanmas~~ için yap~ lan çabalar ve
bu siyasal çabalar~~ yürüten tüccarlar ve i~lettikleri gemileri ele al~ nm~~ t~ r. Kitaba genel bir giri~~
yazan A. Boscolo, konunun di~er alanlara kayd~ r~ larak devam ettirilece~ini haber vermektedir.

GIUSSEPE MELONI,

L' Italia medievale nella Cronaca di Pi etro IV d' Aragona,
Sassari 1980, ~~7o Sayfa. Yay~ nlayan kurum: Centro di Studi su rapporti
Italo-Iberici de! C. N. R.
Ortaça~~Tarihi üzerinde çal~~anlar~ n ba~l~ca k~ lavuzlar~ ndan birisi Ispanyol kaynaklar~d~ r. Akdeniz taraflar~ nda en fazla faal bölgesi Katalonya'da ya~ayanlar~ n giri~ imlerini anlatan
kronikler bir süren beri dikkati çekmi~~ve ara~t~ rmalara konu olmu~ tur. Bir tanesi de Bizans'~n
yard~ m~ na gelen bir k~s~ m paral~~ askerlerin maceralar~ n~~ anlatan kroniktir. Çe~itli dillerde
yay~ n~~ yap~lan bu kronikten sonra, Italya-Ispanya ili~kilerine ~~~ k tutacak bir kronik daha,
Ulusal Ara~t~ rma Merkezi'nin parasal katk~s~~ ve Sassari Üniversitesi'nin bilimsel çabas~~ ile
gerçekle~ tirilmi~ tir. 30 sayfal~ k giri~ te yazarlar ve yazma nüshalar incelenmi~tir. Meydana
getirilen as~l metin bir sayfaya, italyancaya çevirisi kar~~~sayfaya konmu~tur. Metnin
aç~ klanmas~~ ve tarihsel olaylar~ n ayd~nlanmas~~ için gerekli olan dipnotlar~~ en son tarafa
aktar~lm~~t~r. 1323-1355 y~ llar~~ aras~ n~~ konu eden bu kronikte, Türk tarihini do~rudan
ilgilendiren bilgiler bulunmamakla birlikte, Akdeniz dünyas~ na denizcilik aç~s~ ndan katk~da
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bulunan devletlerin birbirleriyle olan çat~~malar~~ hakk~ nda basit ve sade bilgiler vermektedir.
Bizansm miras~na konmak için birbirlerine giren Cenova ve Venedik cumhuriyetlerinin
yard~mlar~na ko~an katalonyahlar~n sonradan bunlar~~ yaz~l~~ hale getirmesi, ~stanbul ve
Bo~aziçi taraflar~~ hakk~nda bilgiler vermelerine neden olmu~tur. Dile~imiz, Anadoluya ve belki
Türk taraflar~nda boy gösteren bir kronik yazar~n~n yap~ t~n~n gün yüzüne ç~kmas~d~r.
Yay~nlayan koydu~u notlarda, Cenova Cumhuriyeti'nin doku siyaseti hakk~nda güzel bilgiler
vermektedir.
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