ALDO GALLorrA, "Diplomi turchi deli' Archivio di Stato di Firenze.
Lettere da Algeri ai Granduchi di Toscana (XVII secolo)" [Floransa Devlet Ar~ivindeki türkçe belgeler. XVII. yüzy~lda Cezayir'den Toskana
Büyük Dukalar~na yollanan mektuplar], Studi Magrebini XI (1979)
S. 167-205, ek 6 sayfada XII belgenin faksimile yay~n~.
Tan~nm~~~ do~ubilim ara~t~ rma merkezlerinden birisi olan Napoli ~arkiyat
Üniversitesi (Istituto Universitario Orientale) ö~retim üyelerinden, genç neslin
çal~~kan türkologlar~ndan A. Gallotta kendisini yeti~tiren muteveffa prof. A. Bombaci'mn eksik b~rakt~~~~konulardan bir tanesini tamamlayarak, Floransa ar~ivinde
bulunan ve tarihimizin az de~inilen konular~ndan birini içeren 13 aded belgeyi
ara~t~r~c~lara sunmu~~bulunuyor. Bu tarz belgeler ~imdiye kadar genellikle tarihçilerin daha çok ilgisini çeken ferman, ahidname, huccet gibi konular olmay~p edebiyat~m~zda bile örne~i çok az görünen 'mektup' tarz~ndad~ r 1. Gerçi resmi bir makamdan yaz~ld~~~~için, belirli kurallara riayet edilmi~~tarz da vard~r.
Yay~nlayan, ar~iv belgesi yay~nlamadaki her üç tarz~~ da bir arada uygulam~~t~r. Belgelerin yaz~ld~~~~dönemin ayd~nlat~lmas~ndan sonra diplomatik özellikleri
verilmi~~ve sonra her bir belge için özet (regesta), matbaa harfli esas metin, çeviriyaz~s~~ve italyanca çevirisi yap~lm~~t~r. Erbab~n~n ~uphesi kalmamas~~için de fotokopiler koymaktan geri durmam~~t~r.
Belgeler Livorno liman~nda tutuklu bulunan tutsaklar~n serbest b~rak~lmalar~na dairdir. ~çeriklerinde ya paras~n~~ödeyerek kurtarmak, ya da Cezayir'de bulunan
h~ristiyan bir tutsakla de~i~me önerileri bulunmaktad~r. Yeniça~~tarihi döneminde
Akdeniz'de önemli bir yer tutan tutsak ticareti hakk~nda türk belgelerini ayd~nlatan
bu yay~nda siyasal olaylardan öte, devrin türk gelenek ve adab~na dair güzel bilgilerle kar~~la~~yoruz. Daha birinci belgede bile Cezayir-i Garb Yeniçerileri A~as~~
~dris : 'bizim amanum~z amand~r, sözümüz sözdür' tarz~nda bir cümle kullanarak
Livorno'dan gelecek olan 9 ki~iyi bekledi~ini haber verir. Duka II. Ferdinando'ya
yollanan mektupta da Rum Hasan a~a'n~n bir an önce gönderilmesi hat~rlat~l~r
(2. belge).
3. belgede Hüseyin Pa~a, ayn~~ duca'ya yazd~~~~mektupta korsan Pietro'nun
tutuklanmas~na sevindi~ini bu nedenle tüccarlar~n rahatl~kla i~lerini sürdürece~ini bildirir. Uzun süre Cezayir Beylerbeyli~i görevinde bulunan Hüseyin Pa~a'n~n
daha ba~ka mektuplar~~ da yay~nlam~~t~r. 5. belgede Sar~~ Ali ad~nda bir tutsa~~n
fidyesinin bir sand~ k ~ekerle ödendi~ini bildirdikten ba~ka, 6. belgede ise 24 endaze
çuha ile 24 endaze ye~il kadife kürk ald~~~n~, kar~~l~k olarak da 4-5 tane doru at
Mektup tarz~n~n edebiyat~m~zdaki yeri, O. ~. Gökyay, "Tanzimat dönemine de~in mektup", Türk Dili say~~274 (Temmuz 1974). [Mektup özel say~s~]. s.
17-23, ayr~ca birçok kaynaklardan yapt~~~~aç~klamal~~yay~nlar. /. Kutluk, "Mün~eatlar ve günümüze dek gelen mektup betikleri üzerine", ayn~~ dergi, s. 367-378.
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yollad~~~n~~sat~rlar~na katar. ~ ki taraf aras~nda en uzun yaz~~ma Salih ad~nda bir
tutsak için yap~lm~~t~r. ii. ve 12. belgelerden anla~~ld~~~na göre Venedikli bir deniiciden ~~oo alt~n kar~~l~~~~al~nan bu ki~i sonradan Toskana hizmetine girmi~~bunun
üzerine yap~lan ba~vuru sonucu para devrin yöneticisine gönderilmi~tir. Paray~~
alan~n imzas~n~~ ta~~yan bu belge Cezayire giden bir ingiliz gemisinde yaz~lm~~t~r. 13. ve son belgede, dördü erkek dördü k~z toplam sekiz tane tutsak paras~~ile
kurtar~lm~~~Cezayir'e getirilirken zorla al~ konup zindana at~ld~klar~~için ortaya
haks~z bir davran~~~n ç~kt~~~, bu nedenle konunun çözümlenmesi ve yap~lmad~~~~
'
takdirde toplam seksen h~ristiyan tutsa~~n müslüman veya musevi yap~laca~~~haber
verilmektedir.
Türklerin Afrika'n~n kuzey kesimlerindeki 2 yönetim durumu ve di~er ülkelerle ili~kilerine ~~~k tutan bu belgelerin tahlili sosyal ve iktisat tarihimize k~sa fakat
öz bilgiler getirmektedir. 8. belgede ismini gördü~ümüz `fürun hizmetindeki Mehmedin' kurtar~lmas~, 9. belgede gördü~ümüz `ma~azac~~ Sank~nç Mehmedin'
kurtar~lmas~~giri~imleri olumlu sonuç verdi mi yoksa sonuçsuz mu kald~~diye içimizde belki ~üphe uyanabilir. Fakat bunlar~~ kurtarmak için Livorno ve belki de
Floransa'ya kadar giden ki~ilerin kültür düzeyleri, dünya görü~leri, ald~klar~~yetkiler hakk~nda bize güzel bilgiler getiren bu belgelerin yay~n~~gerçek bir kazançt~r.
Türk diplomatikas~~alan~nda böyle yararl~~bir giri~imi getiren say~n prof. Gallotta'y~~
bu ba~ar~s~ndan dolay~~meslekda~lar~~ ve XVII. yüzy~l Türkiye tarihçileri ihmal
etmiyeceklerdir.
Yrd. Doç. Dr. MAHMUT H. ~AK~RO~LU

Libya hakk~ nda bat~l~~tarihçiler taraf~ndan yap~lan yay~nlar ~u eserde derlenmi~tir, S. Bono, Libia nella storiografia. . . . [yapt~~~m~z tan~tma: Belleten n. 185].

