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ALESSIO BOMBACI - STANFORD J. SHAW, L'Impero Ottomano, Torino 1981, XVI-643 Sayfa. Metind~~~~35 siyah - beyaz ve renkli tablo
bulunmaktad~r. Torino'daki U. T. E. T (Unione Tipografico - Editrice Torinese) yay~nevinin "Nuova Storia Universale dei Popoli e
delle Civiltâ" adl~~dizinin 6. cildinin 2. k~sm~d~r. Edeni 45 . 000 Italyan
liras~~ (liret) dir.
Italya'n~n kuzey taraflar~ndaki büyük sanayi ~ehirlerinden birisi olan Torino'daki U. T. E. T yay~nevi, yay~nlamakta oldu~u yeni büyük bir dünya tarihi serisi
[tam ad~~ ile : Yeni Ülkeler ve Medeniyetler Genel Tarihi] içinde bir de Osmanl~~
Tarihi yay~nlamakla, y~llardan beri bu ülkede mevcut bir bo~lu~u doldurmu~tur.
Yüzy~llardan beri Anadolu yar~madas~~ ve dolay~s~~ ile Türk tarihi ile çok yak~n
ili~kileri bulunan Italya yar~madas~n~n ~ehirlerindeki kitapl~k ve belgelikleri tarihimiz bak~m~ndan çok çe~itli malzeme içermektedir. Bununla beraber, bir büyük
Osmanl~~ Tarihinin bu yüzy~lda bir ara~t~r~c~~ taraf~ndan kaleme al~nd~~~na veya
önemli bir eserin çevrildi~ine tan~k olmad~k. Ancak özel konular~n i~lendi~ini
kitap ve makalelerin bollu~u insan~n ba~~n~~ döndürmekte ve ço~u kez izlemek
bile güçIe~mektedir. Bunun çok istenen bir kaynakças~n~n henüz yap~lmam~~~olmas~na da her kütüphaneci ve tarihçi hayret etmekle beraber, esasl~~bir giri~im
henüz bulunmamaktad~r. Bu arada Italya'da islam ve iranistik ara~t~rmalar~n~n çok
ilerde oldu~unu da bilirtmeliyim. En iyi bir Osmanl~~ Tarihinin gene bu ülkede
yay~nlanaca~~na dair y~llardan beri süre gelen tahminim ve inanc~m vard~. Nitekim
~imdi elimizde bulunan bu kitap inan ve güvenimizi artt~rm~~t~r. Son devrin en
iyi Türk tarihi ve medeniyeti ara~t~ r~c~lar~na haz~rlatt~r~lan bu kitab~~ elimize ald~~~m~z (1982 y~l~~ ortalar~nda sat~~a verildi ve say~n arkada~~m Aldo Gallotta taraf~ndan yay~nevinin bir nüsha ihda etmesi sa~land~) günden beri derin bir hayranl~k
ve takdir dolu hislerle tarad~m. Hediye edilen bir kitab~n tan~tmas~= güç oldu~unu
bildi~im için, kusurlu ve eksik bulunan taraflar~n~~saklama gayreti içinde olma
zaaf~ndan kurtularak, bu sat~rlar~~kaleme ald~m. Yap~lan her güzel çal~~may~~sayg~~
ile kar~~layan bir ki~i olarak, bu güzel kitab~n k~sa bir tan~tmas~na giri~mekten
kendimi alamad~m. Bir büyük Osmanl~~Tarihi'ni tek ba~~na yazman~n güç oldu~u
ça~~m~zda, kurulu~~ve yükseli~~dönemleri prof. Alessio Bombaci'ye havale edilmi~ti. Kalan k~sm~~üstlenen ara~t~r~c~lar (ilgili yay~nevinin ad~ma gönderdi~i tan~tma
bültenlerinde ö~rendi~imiz) nedenlerini bilmedi~imiz tarzda vazgeçtikleri için,
konu S. J. Shaw'a havale edilmi~tir. Iç kapaktaki notta anlad~~~m~z üzere, ingilizce
olarak yaz~p teslim eden Shaw'un eseri, italyancaya çevrilmi~tir. Serinin gelene~ine
uygun bir yöntemle, okuyanlar~~yormamak için dip notlar~~konmam~~~ve sorunlar
paragraflar içinde tart~~~larak kaynakça dip tarafta verilmi~tir. Kitab~n düzenine
uygun bir ~ekilde, iki k~s~mda ele almay~~tercih ettim.
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~lk k~sm~~kaleme alma i~ini üstlenen ve Türk medeniyeti tarihi üzerindeki
çal~~malar~n~~ ya~aman~n son y~llar~na dek sürdüren müteveffa prof. Alessio Bombaci, ölümünden bir hafta kadar önce son k~sm~n~~bitirdi~i eserinin bas~m~~göremedi.
Dilcilik ve yaz~n tarihi alanlar~ndaki erudisyonunu her yönüyle kan~tlayan Bombaci, gerçekten tarihçilik alan~ndaki ba~ar~lar~n~~ bir kez daha elimizde bulunan
an~tsal kitap ile peki~tirmi~tir. Y~llar süren büyük bir sab~rla her türlü ana kayna~~~
tek tek gözden geçiren, de~erli ara~t~rmalar~~da ihmal etmeyen Bombaci, bu kitapta
"Osmanl~~öncesi dönemden XV. yüzy~la kadarki Türkiye"adl~~birinci k~s~mda,
~stanbul'un Türkler eline geçmesine zaman~, incelemi~~ve ortaya koymu~ tur (s.
1-365). Yedi taneye ay~rd~~~~bölümlerde s~ras~yla : Osmanl~lardan önce O~uzlar
ve Selçuklular (5-9), II-Osmanl~~öncesi Türkiye (14-50), III-Türkle~mek ve 1slamla~mak (51-106), IV-Mo~ollar, 1243-1328 (108-145), V-Türkmenler dönemi.
XIV-XV. yüzy~llar (146-190), VI-Osmanl~~ Devletinin Kurulu~u ve Avrupa'ya
geçi~i ~~3oo-1352 ( ~~9o-228), VI I-Avrupadaki geni~leme ve ~stanbul'un al~~n~~~~
1353-1453, (232-368) diye ayr~lm~~t~r. Sözba~~nda, M. d'Ohsson'un bir tün~cesiyle
ba~layan Bombaci, Türk kavram~n~n geçirdi~i evrelere de~indikten sonra, Türk
ve islam geleneklerini en ça~da~~ko~ullar alt~nda kendi sinesinde bar~nd~ran Osmanl~~
Devleti'nin, birbirlerinden tamamen farkl~~topluluklar~~biraraya getirip ya~at~rken,
do~u ile Bat~~dünyalar~~aras~nda orta bir yol tuttu~unu ortaya koyar. Son paragrafda "Osmanl~~ Tarihi'nin temelini meydana getiren bireyler Türk faktörü, islam
faktörü, yerel faktör ve bat~d~r", dedikten sonra onu "Step Imparatorlu~unun"
Türkle~mesi yani Orta Asya göçebelerinin yaratt~~~~kurumlardan biri veya Arap ~slam imparatorlu~unun Türk karekterine sahip olmas~~veya Do~u Roma Imparatorlu~unun bir devam~~sayabilir. En son ileri sürülecek husus, Avrupa tarihinde
daima birinci derecede olmak üzere, öznel veya nesnel sui generis (kendisine özgü)
bir imparatorluk saymally~z" demi~tir. Böyle k~sa bir sunu~ta, günümüze dek süregelen tart~~malar~~özetlemek, çok az tarihçinin ba~ar~l~~oldu~u bir sonuçtur.
Avrupal~~tarihçiler için, bilhassa kitab~n yay~nland~~~~ ~ talya'da, Türk tarihinin
en önemli taraf~~ ~stanbul'un Türkler eline geçi~i ve en parlak devri say~lan XVI.
yüzy~l tarihidir. Ba~ ta Venedik Cumhuriyeti olmak üzere birçok ~~talyan devleti
bu yüzy~lda muhakkak Türklerle ili~ki içinde bulundu~u için, belgeliklerinde
say~s~z malzeme bulunmaktad~r. Di~er taraftan, Türk belgeliklerinde bulunan
malzemenin ara~t~r~l~p ve yay~nlanmas~~gereklili~i üzerinde dururlar. Böyle bir
çal~~may~~gerçekle~tirecek ara~t~r~c~ lar gurubu bu ülkede yarat~lmad~. Daha ba~ka
ülkelerin tarihçileri çal~~ t~klar~~gibi, Türklerin önasya'da göründükleri dönemden
sonraki devirlere ait de~erli ~talyan kaynaklar~~ bulunmakla beraber inceleme
ve yay~nlama ba~ar~s~~ Frans~z, Alman ve Avusturyal~~tarihçilere nasip olmu~tur.
~imdi bunlar~n tam bir sentezini yaratmak ve ortaya ba~ar~l~~bir eser koyma ~erefi,
Alessio Bombaci sayesinde, tekrar Italya taraf~na yönelmi~tir. Bunda, muhakkak
onun kaynak bilgisinin üstünlü~ünün büyük pay~~bulunmaktad~r. Say~s~~maalesef
çok az olan Türk kroniklerinin verdikleri bilgileri bat~l~~kaynaklarla takviye eden
Bombaci, bilimsel üstünlü~ünü bir kez daha ortaya koymu~tur.
Eserinin ilk taraflar~nda Bombaci, Türklerin M. S. 552 y~l~nda ilk kez kendi
adlar~yla tarih sahnesine ç~kt~klar~ na i~aretle, kutsal Otüken da~lar~nda kendilerine
has bir devlet kurmakla, Çin egemenli~inden kurtulduklar~na de~inir. Türk ünvan-
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lar~~üzerinde bir dizi ara~t~rmas~~bulunan Bombaci'nin bundan sonraki sat~rlar~,
O~uzlar~ n Türkler aras~nda seçkin bir yer kazand~ktan sonra Selçuk suba~~n~n
soyu alt~nda büyük bir imparatorluk kurmalar~~ hakk~ndad~r. Türklerin bat~ya
göçünü gerçekle~tiren bu devlet hakk~nda kesin bir yarg~ya varmam~~t~r. Bir taraftan eski Türk geleneklerini devam ettiren, bir taraftan ili~ki kurdu~u her toplumun
bir özelli~ini benimseyen bu devlet için, göçebelerin ya~ay~~~na dayanan güçlü bir
yerle~ik te~kilat kurma ba~ar~s~n~~över. Kurduklar~~güçlü devletin Iran'da yerle~tikten sonra daha bat~~ taraflara kay~p Azerbaycan, ~rak ve Anadolu içlerine ilerlediklerine ve Tu~rul Bey'in karde~i Ibrahim Inal yönetiminde toplanan kuvvetlerin
Bizans Imparatorlu~una kar~~~giri~tikleri ba~ar~l~~ilerlemelerin Türklere yeni bir
vatan kazand~rd~~~~ve Malazgirt (Manzikerta yaz~m~~ ~srarla tekrarlanm~~t~r) utkusundan sonra bunun peki~ti~i özlü bir biçimde anlat~lm~~t~r. Köseda~~(1243) sava~~ndan sonraki dönem içerisinde Anadolu yar~madas~nda gerçekle~tirilen yeni uygarl~k, yerel halk ile meydana gelen kar~~~m örneklerle gösterilmi~tir. Süryani ve Ermeni kaynaklar~nda Türklerin koruyuculuk tutumlar~mn neler oldu~una da de~inen Bombaci, Selçuklular~n kendi tabalar~~ sayd~~~~ortodoks mezhebindeki halk~n
Bizans ile ili~ki kurmalar~n~~istedi~ini ve bu arada Bat~~dünyas~~ile ticaret ili~kilerine
girdiklerini ayr~ca belirtir. Anadolu'da yap~lan de~i~im sosyal ve ekonomik önlemlerle sa~lamla~t~r~lm~~t~r. Geçici bir ak~n olmad~~~, yapt~r~mlar~n süreklili~i ile
bellidir. ~bn-i Bibi'deki küçük kay~tlar~~ di~er bat~l~~kaynaklarla de~erlendiren
Bombaci, kent ya~am~na da yeni bir görünüm verildi~i üzerinde durur (s. 8492). Yeni vergi ve arazi düzeni de, Bizans'dan al~nma yöntemler varsa da Türk
geleneklerine göre yürütülür ve sanat hareketleri de yeni gelenlerin dünya görü~ünü
yans~t~r. Seksen y~ll~k Mo~ol egemenli~i, Anadolu'nun Türkle~mesini engellemi~tir. Ilhanl~lar~n uygulad~~~~ekonomik giri~imler, bir süre sonra eriyip gitmi~tir.
Ülkeye sahip Türkmenler her yönüyle kendi gelenek ve göreneklerini ortaya koyarlar. XIV. ve XV. yüzy~llar~~kapsayan bu döneme de e~ilen Bombaci (s. 146-189)
bat~~ ile olan ili~kiler, yeni anayurda getirilen kültür varl~klar~~üzerinde durmaktad~r. En güzel i~ledi~i k~s~m, kurulu~tan ba~lay~p Istanbul'un fethine kadar süreyi
kapsayan sayfalardad~r. Bursa taraflar~n~n (buradaki Bitinya terimini, italyan
okurlar~n anlamas~~için kullan~ r) verimlili~i üzerinde durarak bir çoban ve tar~m
toplumunun, Sö~üt kasabas~~ve civar~nda güçlendikten sonra önemli üretim ve tüketim yerlerini düzenli bir ~ekilde ele geçirmesine de~inir (s. 191-193). Bizans kaynaklar~nda verilen bilgilerin, A~~kpa~a-zâde tarihindeki bilgilerle kar~~la~t~r~lmas~n~~
yapar. 27 Temmuz 130 ~~günü Izmit yak~nlar~ndaki Bafeon sava~~~hellenizmin
Türkler kar~~s~ ndaki kesin yenilgisini belirleyen olayd~r (s. 195). Bursa'n~n fethini
çok arzu eden ve büyük haz~rl~ klara giri~en Osman Gazi art~k çok ya~lanm~~t~r
ve 1324 y~l~nda yönetimi o~lu Orhan Gazi'ye devreder. Yeni padi~ah~n yönetimi
hem Bizans hem kom~u devletler için bir uyar~d~r, bir yeni devletin ortaya ç~ k~~~n~~
belirtir. Yeni bir devletin do~u~u (s. 201-21o) k~sm~nda Türklerin ço~unluk olarak
yerli ortodoks toplumu assimile etti~ine dair görü~ü benimseyen Bombaci, Gibbons
görü~üne yatk~n de~ildir ve burada Türklerin belirli bir uygarl~k düzeyi yaratt~ klar~n~~ k~sa sat~ rlarla ispat eder. Devlet te~kilat~n~n kurulu~~fasl~ndan sonra, vak~flar~n ve ordunun durumlar~n~~inceleyen k~s~mlardan sonra Avrupa'ya geçi~ten Istanbul'un al~ n~~~ na kadarki süre inceleniyor. Bir yüzy~ll~k dönem hakk~nda Osmanl~~
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ve Bizans kaynaklar~n~~kar~~l~kl~~olarak tahlil eden ve Marmara havzasuun fethinden sonra Çimpe (bu kitapta Tsympe) kalesi yoluyla Rumeli fethinin nas~l gerçekle~tirildi~i gene sintetik bir tarzda i~lenir. Tart~~mal~~tarihler üzerinde de duran
Bombaci, polemikten kaçuun~~ ur. Gelibolu ve Edirne kentlerinin fetihleri tarihleri
üzerinde ve Orhan Gazi'nir~~vefat' tarihine ait Osmanl~~kroniklerinin tutars~zl~~~na
~~~k tutan ve ara~tur~c~lan k~saca ad vererek geçen bu kitapta, ça~~n siyasal olaylar~na da geni~~bir yer verilerek, Osmanl~lar~n geni~lemesinin anahatlar~~rahatl~kla
aç~klanm~~t~r. Trakya fethinin ba~ar~yla yürütülmesi, buran~n türkle~tirilmesi
ve islamla~t~nlmas~~ h~zland~r~lm~~, bunun ba~ar~ yla uygulanmas~ndan sonraki
tarihlerde de Balkan yanmadasuun fethi h~zla ve düzenli bir yöntemle gerçekle~tirilmi~tir (s. 253). I. Murat ve Y~ld~r~m Bayezid'in ba~ar~l~~sava~lar~n' hem ça~da~~kaynaklar hem sonraki ara~t~rmalara göre inceleyen ve ak~nc~~beylerin bu
ba~andaki paylarma da de~inen müellif, Arnavutluk fethi s~ras~nda Venedik Cumhuriyetinin izledi~i tutumu incelemi~tir. Türklerin bu h~zl~~geli~mesinin Avrupa'da
yeni bir haçl~~ordusu zihniyetinin uyanmas~na ve birle~me gereksinmesinin yarat~lmas~na neden oldu~unu bunun sonucu meydana getirilen ordunun Ni~bolu'da
25 Eylül 1396 günü büyük bir bozguna u~rat~lmas~~üzerine, Avrupa'da bir Türk
korkusu ve yenilmezlik efsanesinin do~du~una i~aret edilmektedir (s. 267). Bu
geli~me Ankara Sava~~~(14o2)ndan sonra bir süre için duralam~~~görünüyorsa da,
çabuk toparlanan Osmanl~lar~n tekrar canlan~ p Anadolu Türk birli~ini kurduklaruu ve Rumeli'de ellerinde bulunan topraklarda yeni bir düzenlemeye geçtikleri, patlak veren Bedreddin ve Börklüce Mustafa ayaklanmalann~~çok az bir zararla atlatt~klan, 1421 y~l~ndan sonra gerçekle~tirilen gücün Varna sava~~ndan
sonra iyice yerle~ti~ini ortaya koyar. Bombaci bu dönemin yorumunu `Gazavat-t
Sultan Murad'adl~~ de~eri ve yay~n~~son zamanlarda ortaya ç~kan esere göre yapm~~t~r. Sonraki dönemleri de ayn~~yetene~iyle i~ledikten sonra, 1451 y~l~nda ba~a
geçen II. Mehmed taraf~ndan Türkler ve Islamlar taraf~ndan yüzy~llardan beri
hayal edilen Istanbul'un al~n~~~ n~n tarihi i~lenir. Bombaci, bu k~sm~~ölümüne çok
yak~n bir süre önce bitirmi~ti. Çok emek verdi~i bu eserinin ç~k~~~n~~görememekle beraber kal~c~~bir kitap b~rakan nadir ki~ilerden birisi olarak aram~zdan ayr~ld~. Tam
bir bilim adam~~ciddiyeti ile e~ildi~i Osmanl~~Tarihi, polemik dolu sat~rlarla de~il,
italyan ok~~rlar~n gereksinmesi de göz önünde tutularak yaz~lm~~t~r. Yayg~n bir
dil olmayan italyanca yaz~lmas~, k~ymetine halel getirmiyecek ve erbab~~taraf~ndan
ele al~nacakt~r.
~kinci k~sm~~kaleme alan prof. S. Shaw hakk~nda fazla bir ~ey söylemeyi gereksiz görmekteyiz. Y~llardan beri kitapl~k ve belgeliklerimizde çal~~an say~n müellif,
daha önce de kaleme ald~~~~ve ingilizce olarak yay~nlad~~~~tarihinin bir özetini
gene tarafs~z bir yöntemle italyan ok~~rlara Osmanl~lar~n son dönemini i~lemi~tir.
Dört ana bölümde ele ald~~~~konular s~ras~yla : Parlak dönem (1453-1566), Desantralizasyon (adem-i merkeziyet) ve geleneksel düzenleme (1566-1808), Ça~da~~
yenilenme : imparatorlu~un sars~lmas~~ve gerilemesi (1808-1876), Osmanl~~Devletinin sonu, II. Abdülhamid döneminden, Kurtulu~~Sava~~~sonuna dek (18761923), diye ay~rcl~~~~lus~mlar için ayr~lan sayfalar belki ilk bak~~ta yetersiz görülecektir. Osmanl~~tarihinin bu çok hareketli ve müellif in mütehass~s~~oldu~u devir
için ayr~lan 223 sayfa (s. 369-592), sorunlar~n Bombaci gibi tart~~~larak ele almma-
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s~n~~engellemi~tir. Kaleme ald~~~~Osmanl~~ Tarihi kitab~~ ile günümüz ara.~ t~nc~lan
aras~nda bir ele~tiri ve tart~~ma alan~~açan say~n prof. S. J. Shaw, önce ingilizce
olarak yazd~~~~ve kitabevinin görevlisi taraf~ndan italyancaya çevrildi~i sat~rlar~nda,
italyan okurlara ülkemizin tarihini tan~tm~~t~r. Fatih Sultan Mehmed'in fetih
hareketlerinden sonraki olaylar k~sa ve özlü paragraflarda incelenmi~tir : Bayezid
II. (s. 374-380), Selim I. (s. 380-383), Kanuni Sultan Süleyman (s. 383-421).
Desantralizasyon ve geleneksel reform dönemi diye ayr~lan bölümde, bir sars~nt~~
içine giren Osmanl~~Devletinde bu de~i~menin nedenlerine ayr~lan gözlemler ve
bunlar~n sonuçlar~~üzerinde durulmu~tur. Kurumlar~n ve ekonomik yap~n~n sa~lam temeller üzerinde kurulmu~~olmas~, sars~nt~n~n az bir yitikle geçi.~ tirildi~i,
çe~itli dü~ünürlerin bu konudaki gözlemlerine yer verilmi~tir (5. 423-430). XVI.
yüzy~l sonu Osmanl~~ Tarihi için de~i~ik yorumlara u~rayan bir konudur. Topraklar~m~z~n en geni~~dönemine ula~mas~, Avrupa ekonomik yap~s~na, bu arada anamalc~~düzene ayak uydurmu~~olmas~~bir kenara konulmakta ve büyük toprak fetihleri durdu~undan dolay~~bir duraklama içinde bulundu~u öne sürülür. Elimizdeki
kitap da bu görü~ü destekler havadad~r. Bu dönemde Asya ve Avrupa taraflar~nda
sa~lanan ba~ar~lara bir yorum getirilmemi~tir. Tart~~mas~n~~ bir kenara b~rak~p
kitaba dönecek olursak, s~ras~yla Selim II., Murad II!., Kad~nlar Saltanat~~ ve
Osman~~II. nin biraz fazla ileriye götürülen ki~ili~i (s. 437) konusundan sonra,
Murad IV. dönemine geçilmi~tir. Iktidar~~ele al~ncaya dek çalkant~~içinde bulunan
devletin bu genç padi~ah~n~n 1632 y~l~nda otoritesini kurduktan sonra, Iran üzerindeki ba~ar~s~~incelenmi~, onun ölümünden sonraki 16 y~ll~k devir Kemanke~~Kara
Mustafa Pa~a ve di~er duzenleyicilerin gayretleri ile geçmi~tir, Köprülü ailesinin
sadrazaml~~a geçi~i devlet mekanizmas~n~n canlanmas~na ve yeni baz~~fetih hareketlerinin gerçekle~mesine yol açt~~ (s. 444-447). Ba~ar~s~zl~kla sonuçlanan II. Viyana Ku~atmas~~ ve toprak yiti~ine yol açan Karlofça Bar~~~~(1699), art~k Osmanl~lar için yeni bir dönemin geldi~ini haber vermi~ti. XVIII. yüzy~l boyunca yap~lan
her türlü giri~im devlet topraklar~n~n elden ç~k~~~na engel olamam~~t~. Ordu ve
donanma ~slah~~için yap~lan çal~~malar, yeni okullar~n aç~lmas~~ile yeni boyutlar
kazan~r. XIX. yüzy~l yeni bir reform dönemi olmakla beraber devletin çökü~ü
kaç~n~lmazd~r. Tanzimat dönemi haz~rl~klar~, uygulanmas~, devlet kurulu~lar~n~n
orduda, maliyede, donanmada yeni düzenlemelerin yap~lmas~na neden olmas~~
yan~nda, çok de~i~ik düzene giren dünya siyasetinde Osmanl~lar~n da yeri güzel
bir yöntemle ele al~nm~~t~r. Mütehass~s~~oldu~u bu dönemi derli toplu bir ~ekilde
özetleyen prof. Shaw, merak edilecek her konuyu ba~l~klar alt~nda ele alm~~t~r.
Son k~s~mda Abdülhamid II. saltanat~ndan sonraki 47 y~ll~k devir, ayn~~düzenli
ölçü içinde kaleme al~nm~~t~r. Ermeni sorunu gibi çok hassas bir konuyu k~sa fakat
net bir ~ekilde özetleyen müellif (s. 534-536), Osmanl~~toplumunun en vars~l "Milleti" nin hiç bir zaman ve hiç bir yerde ço~unlu~a sahip olmad~~~n~, esas kitab~ndan
sonra, burada da bat~l~~ ayd~nlara haber vermekte, Ermeni teröristlerin geçen
yüzy~l sonlar~ndan beri giri~tikleri eylemlerin temelsiz ve sonuçsuz kalaca~~n~~
vurgulam~~t~r. 33 y~ll~k Abdülhamid dönemini tart~~ma konusu yapmadan tarihçi
yöntemi ile ele alan Prof. Shaw olumlu geli~meleri s~ras~~gelince i~aret etmi~tir.
Fakat bu giri~imler çalkalanmay~~ve Avrupa etkisiyle sars~lan Türk bünyesini rahats~z etti~i için 1908y~l~nda yeni bir dönemin ba~lamas~ na ve ülkenin yeni harplere
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girmesine ve yenik dü~mesine engel olmad~~~n~~ vurgulam~~t~r. Jön Türkler ve
Ittihat ve Terakki konular~~da ihmal edilmemi~tir. Son devir Türk dü~ün ve siyasal
ya~am~nda önemli yeri bulunan bu hareketler devlete canl~l~k de~il, toprak yiti~ine
yol açm~~t~r. Birçok Osmanl~~tarihi yazarlar~na kar~~l~k, Türk ba~~ms~zl~k sava~~na
da yer veren müellif (s. 584-592), son halife Abdulmecid'in ülke d~~~na ç~kar~lmas~yla 640 y~ll~k bir devlet ve aile tarihinin 3 Mart 1924 günü sona erdi~i tümcesiyle eserini kapat~r. Bir genel tarih çerçevesi içinde okuyanlar~~fazla sorunlar içinde
bunaltmadan kaleme al~nmas~~ istenen bu kitapta baz~~bas~m aksakl~klar~~ d~~~nda,
~talya'da tarihimizi son bilimsel verimlere göre tan~tan bir üründür. Kaynakça
(s. 593-611) konulara göre düzenlenmi~~ve derinle~mek isteyenler için yararl~~
olacak bir klavuzdur. Yay~nevinin düzenledi~i dünya tarihi serisinde her cilt için
istenen zaman dizimi M. O. VI. yüzy~ldan ba~l~yarak 1924 y~l~na dek gelmektedir
(s. 613-625). özel adlar dizini, Osmanl~~ adlar~~için çeviriyaz~ya göredir (s. 627643). Resimler de~i~ik yerlerden al~nmad~r. Çok merak edilen görkemli camilerimiz yan~nda Barlett, Lewis gibi ~stanbul hakk~nda gravür yapanlar~n eserleri,
türk minyatürlerinden al~nma örnekler renkli veya siyah - beyaz olarak okuyanlar~n gözünü ok~amaktad~r. Tek belge yay~n~~s. 416-417 aras~nda, Genova Devlet
Ar~ivinde bulunan, Fatih Sultan Mehmed II. taraf~ndan Galata'daki "efrenc
taifesine" verilen ferman~n Ahmed I. zaman~nda yap~lan tecdidine ait fermand~r.
Yak~n bir geçmi~te bu belgeyi bir inceleme konusu yapm~~t~m. Venedik Devlet
Ar~ivindeki turkçe belgelerden veya ba~ka yerlerden örnekler al~nabilirdi. Bununla
beraber çok ~~k ve güzel bir bask~~ile ortaya konan bu kitap, dünyaca ünlü yay~nevi
taraf~ndan birçok ayd~n~n kitapl~~~na ayr~ca ihtisas merkezlerine ula~t~r~lacakt~r.
Çok de~erli iki ara~t~r~c~ya haz~rlatt~r~lan bu cilt bilimsel düzeyi bak~m~ndan bir
olay kabul edilecek ve tutunacakt~r. Katk~s~~bulunan her ki~i ve kurulu~a te~ekkür
ve tebriklerimizi iletirken, bu kitab~n yay~n~n~~ bir dönüm noktas~~yarataca~~na
ve tarihimizin nas~l çal~~~lmas~~gerekti~ini birçok ayd~na ö~retece~ine inan~yoruz.
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