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E. CARRETTO, CLAUDIO Lo JAcoNo, ALBERTO VENTURA, Maometto in Europa. Arabi e Turchi in Occidente 622-1922, a cura di
Francesco Gabrieli. Milano 1982 [sat~~a verili~i 1983 y~l~~ba~lar~ ], büyük boy
278 Sayfa. Milano'daki A. Mondadori Yay~nevi.
GIACOMO

Eserin k~sa bir aral~ktan sonra Almanca ve Frans~zca çevirileri de ç~kt~; ilki: Mohammed in
Europa. 13oo jahre Geschicke, Kunst, Ku/tur, München 1983. ~kincisi: Histoire et civilisation de P Islam
en Europe. Arabs et Turcs en Occid~nt du VIP au XX° siecle. Praface de Jean Paul Roux, 1983. Her
iki çeviri de A. Mondadori yay~nevinin Verona kentinde bulunan bas~mevinde bas~lm~~, ayn~~
sayfa düzeni ve resimler kullan~lm~~t~r. Eden 4.0.000 Lit.
Türk-Islam uygarl~g~n~n 13 yüzy~ll~k bir dönemini i~leyen bu eser, do~ubilim
ara~t~rmalar~nda müstesna bir yeri bulunan ve üstad sözcügünü lay~klyla hak eden Prof. F.
GabrielPnin I öncülü~ünde, neslimizin üç çal~~kan ve yetenekli ara~t~nc~s~~ taraf~ndan
haz~rlanm~~t~r. Yay~nevi kitab~n ciddi bilim kurallar~~ içersinde haz~rlanmas~~ yan~nda,
do~ubilime pek fazla a~ina olmayan ki~ilerin de gereksinmelerini göz önünde tutarak bol resimli
olmas~n~~istedi~i için 2, renkli ve siyah-beyaz resimler her sayfada mevcuttur. Ancak ço~unun
belgesel nitelikte oldu~unu da hemen belirtmekte yarar vard~r 3.
~slam dünyas~~Avrupa topraklar~na iki taraftan uzanmay~~ba~ard~. 711 y~l~nda ba~layan
Ispanya fethi, 1492 y~l~nda G~rnata'n~n çökmesi ile bitti görünürse de uzant~s~~daha bir süre
devam etmi~, Hristiyan dinine girdi gibi görünen Müslüman as~ll~~Moriscos isyanlar~~her tarafta
etkisini göstermi~~ancak XVII. yüzy~l ba~lar~nda topluca Ispanya'dan ç~kar~lmalar~~ile bir son
verildi~i zannedilmi~~ise de etkinli~in çok daha geni~~oldu~u sonraki ara~t~rmalarda ortaya
ç~km~~t~r'. 827 y~l~nda Sicilya adas~n~~ele geçiren Müslümanlar ikibuçuk yüzy~l devam eden
egemenlikleri s~ras~nda esas Italya topraklar~nda varl~klar~n~~duyurduklar~~gibi, Fransa'n~n
muhtelif bölgelerine de seslerini yans~ tt~lar. Türkler taraf~ ndan Balkan Yar~madas~nda
~~F. Gabrieli 19o4 Roma do~umludur. Alan~nda gerçek bir otoritedir. 1964 y~l~nda Roma
Üniversitesi 6o. do~um y~l~na dair bir arma~an kitab~~yay~nlad~ktan yirmi y~l sonra bu kez 1984
y~l~nda 80. do~um y~l~~arma~an~~haz~rlatt~. Accademia Nazionale dei Lincei üyesi ve geçti~imiz
dönem ba~kan vekili idi.
2 A. Mondadori yay~nevi ciddi ve bilimsel eserler yan~nda divulgatif mahiyette yapt~~~~
yay~nlar ile de tan~nm~~t~r. Verona kentinde bulunan bas~ mevi Avrupa'n~n en seçkin
merkezlerinden birisidir.
3 Venedik'teki ~ehir Kitapl~~~ nda (Museo Civico Correr) Cicogna 1971 kod numaral~~
halk resmi içeren eserden geni~~ölçüde yararlan~lm~~t~r. Kitab~n ç~kt~~~~ s~ralarda bir
ara~t~ rmaya konu oldu: G. Romanelli-A.F.Grube, "Il Bailo Soranzo", FMR n. 18 (Kas~m
1983) S. 37-64. 18 seçkin tablo ile birlikte. Tam bir yay~n~~sab~rs~zl~kla beklenmektedir.

ispanyadaki islam uygarl~~~~için kaynaklar hakk~ nda bir bibliografya: C. Rodriguez
Joulia Saint-Cyr, Bibliografia m~nor hispanomusulmana, Madrid 1980. J. Cavanach Murphy'nin,
The Arabian Antiguiks of Spain, adl~~1812 y~l~nda bas~l~~eserinin 1982 y~l~nda t~pk~bas~m yap~ld~.
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ba~lat~lan fetih hareketleri de Avrupa insan~n~~kar~~~k duygular içinde b~rakm~~t~. I~te bütün bu
etkinlikler üzerinde geni~~bir görü~~aç~s~~ getiren F. Gabrieli, her iki taraf~n da birbirlerinin
varl~~~na muhtaç bir durumda olduklar~n~~belirterek, konunun geçen yüzy~ldaki koloni
hareketinden de~i~ik bir tarzda ele al~nmas~n~~gerekti~ini ileri süren görü~ün taraftand~r.
Kitaba katk~da bulunan ara~t~nc~lar aras~nda Claudio Lo Jacono tarih ve kurumlar üzerinde
durmu~tur. "Müslüman Ispanya" (S. 37-77) siyasal olaylar kadar, bu topraklarda ~imdi de
ayakta duran saray ve camilere ve hatta bunlar~n uzant~s~~kitap ve kitapl~klar üzerinde bile
durmaktad~r. "Akdeniz'de deniz haydutlan ve korsanlan" ba~l~~~~ile incelenen konu (S. 193207) bol ve anlaml~~resimlerle süslenmi~tir. Islamlar~n bu denizde yaratt~~~~etki kadar Hristiyan
dünyas~nda uyanan tepkinin ne gibi sonuçlar getirdi~i üzerinde durulan sat~rlarda Türk
korsanlar' ve denizcileri yan~nda Barbaresk diye tan~nan Kuzey Afrika denizcileri de
incelenmi~tir 5. Bunlan tamamlay~c~~sat~rlar olarak da "gemicilik ve gemi çe~itleri" (S. 202203) resimlerle tamamlanm~~t~r. Bu sat~rlardan önce de "Araplar, gemi, yelken" (S. 34-35)
k~sm~, Islamlann çe~itli denizlerde kulland~klar~~gemileri yans~t~r. Alberto Ventura
"Italya'daki Emirler" diye koydu~u ba~l~k alt~nda (S. 83-1o9) ilk ak~nlardan ba~hyarak bu
ülkede Sicilya Adas~nda geli~en Islam uygarl~~~~etkinli~ini ve kal~c~~yönlerine de~inmi~~ve
günlük ya~amdaki durumu da eksik etmemi~tir. "Pirinç ve Ka~~t" diye konulan ba~l~k (S. 153176) maddi kültürün etkinlikleri üzerinde kuruludur. Bu ikili al~~veri~in dü~ün alan~nda ne gibi
yenilikler getirdi~i bilim, astronomi ve astroloji, t~p alanlar~nda Müslümanlar~n yenilikleri,
Ibn-i Rü~d ve Ibn-i Sina'n~n ça~larmda bat~l~lar' nas~l etkiledikleri aç~klan~rken, yaz~n
alan~nda meydana getirilen etkiyi de ele alm~~t~r. En önemli taraf muhakkak Dante Alighieri
taraf~ndan kaleme al~nan Ildl~f Komedya adl~~eserin Islam dünyas~ndan nas~l esinlendi~ine ait
k~s~md~r. (S. 174 vd). Çok yo~un bir polemi~e konu olan bu etki sorunu, bilim dünyas~nda
büyük boyutlara ula~m~~t~r. Arap ~iirine yenilikler getiren ara~t~rmalar, bat~l~lar~n önemli
ölçüde yararland~~~n~~da ortaya koymu~tur. Özellikle i~lenen konular da: Usturlap (S. 162-'3),
Kimya (S. 172-'3), Araplar taraf~ndan Avrupa'ya getirilen bitkiler (S. 177-'8) üzerinedir 6.
Hepsi de özgün resimlerle doludur.
Türk tarihini ilgilendiren k~s~mlar~~ Giacomo E. Carretto haz~rlam~~t~r. Istituto per
l'Oriente'nin Türkoloji k~sm~~ sorumlusu olan Carretto, Türk kültürüne olan yak~nl~~~,
çal~~kanl~~~, ve verimlili~i orant~s~nda ülkemizde tamnmam~~t~r. Bunda en önemli etken,
üniversitede görevli olmamas~d~r. Oriente Moderno dergisinde y~llardan beri Türkiye ile ilgili
k~s~mlar~~ kaleme alan, y~ll~k geli~meleri bol kaynaklara dayanarak yazan ve bu arada'son
dönem ekinimize geni~~katk~lar~~olan bu genç ara~t~r~c~= hiçbir eseri üzerinde duramad~m.
~imdi bunlardan baz~lar~n~~s~ralamak isterim:
Sag,gi su Me~'ale Un'avanguardia letteraria baca del 1928, Venedik 1979[Me~ale dergisi üzerine
ara~t~rmalar. 1928 y~l~~Türk yaz~n~nda avangard bir olay].
Hars-Kültar. Nascita di una cultura nazionale, Venedik 1979, [Bir ulusal ekinin do~up. HarsKültür]
Ülkemizde bile çok az bilinen bir yaz~n olay~~üzerinde duran bu iki eser hakk~nda, küçük bir
özet Varl~k dergisinin, Me~ale olay~n~n 50. y~l say~s~nda yay~nland~~ (Varl~k 847 (Nisan 1978)
5 Kuzey Afrika devletlerinin ve ocaklann~n Akdenizdeki rolü için: S. Bono I corsari
barbareschi, Torino 1964. Ayn~~müellif, Storiografta efonti occidentale sulla Libia (1510-1910 , Roma
1982, tan~t~m~~ Miden 183 (1983) s. 391-393
6 Ayr~ca arapça sözcüklerin bat~~dillerine geçi~i de ihmal edilmemi~~ve hangi yolla geçti~i
anla~~l~r ~emalarla gösterilmi~tir.
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S.8-~ o "Me~ale'nin Italya'da yank~lar~". Ayr~ca Oriente Modern° LV (1975) S. 483-502 ve LVI
(1976) S. 289-354.
"Italya'da ça~da~~Türk Edebiyat~n~n tan~nmas~~üzerinde", Çevren VI I t 8-19 (1978) S. 21-30.
"Polemiche fra kemalismo, fascismo, comunismo, negli anni "30", Storia Contemporanea
VIII I 3 (1977) S. 489-530 [~~930'lu y~llarda Kemalizm, fa~izm, komünizm üzerine polemikler
diye çevirece~imiz bu ara~t~rma, Kadro dergisinin etkinli~i üzerinde durmaktad~r. Dilimize
çevrilmi~~ise de yay~n ortam~n~~bulamad~~~~için pek tan~nan bir makale de~ildir].
"La situazione deha turcologia in Italia", Il Veltro XXIII I 2-4 (1979) S. 469-480.
[Italya'da Türkoloji çal~~malar~n~n durumu. Ad~~geçen derginin Türk-Italyan ili~kilerine ait
özel say~s~d~r. Tan~t~lmas~: S. Turan, Bell~ten XLIV /176 (198o) S. 753-761.
Bunlar~n d~~~nda Oriente Modern° dergisi sayfalannda kalan Yakub Kadri, Yahya Kemal
ara~t~rmalar~~ve son dönem Türk siyaset tarihine ait bir y~~~ n haber ve tan~tma niteli~indeki
yaz~lar~~epey önemlidir.
Giacomo E. Carretto, ~imdi elimizde bulunan bu kitap ile son dönem tarihimizden
porte di Vienna"
uzakla~arak, daha eski dönemlere yönelmektedir. "Dal Campo dei Merli
(S. ~~~~~~-151) ba~l~~~n~~ta~~yan k~s~m, Osmanl~~Devleti'nin kurulu~undan XVIII. yüzy~la kadar
geçen süreyi incelemektedir. En göz al~c~~resimlerle donat~lan bu bölüm içinde Yeniçeriler (S.
122-'3), Topkap~~Saray~~(S. 134-'5) ayr~ca incelenmi~, göz kama~t~nc~~tu~ralara özellikle dikkat
edilmi~tir (S. 150-151). Gerileme ve çökü~~y~llar~~ise "Voli~~ un falco bianco..." ba~l~~~~alt~nda (S.
227-244), gene birtak~ m güzel resimler ve Atatürk'ün üç güzel portresi ile süslen~ni~,
Cumhuriyetimizin kurucusunun Islam tarihindeki yeri ve getirdi~i yenilikler özlü bir biçimde
anlat~lm~~t~r. Carretto bu ba~ar~l~~sat~rlar~n~~A. Ventura ile birlikte yazd~~~~k~s~mlarda da
sürdürmü~tür. "Gemici Sinbad" ba~l~~~~alt~ nda Islam ve Türk gezginleri, "Alaeddin'in
lambas~" diye adland~r~lan bölümde bat~l~lar~n do~u dünyas~n~~nas~l gördükleri konusuna
de~inilir. Bu arada ihmal etmeyece~imiz sayfalar s~ras~ yla: "Vestire alla turca" [S. 212-'3] ve
Musiki aletleri [S. 218-'9] özel kesimleridir. Her biri minyatürlerle donat~lm~~~bu sat~rlarda
maddi kültürün uzant~lanna de~inilmektedir.
Ek olarak haz~rlanan sayfalar s~ras~ yla: Kronolojiler (S. 247-262), Halifeler, emirler ve
sultanlar (S. 263-266), Bat~'da tan~nan Islam büyükleri (S. 267-269) ve mezhep farklar~~(S. 269
vd.) d~r. S. 272 de ise, do~u dillerinden bat~~daha do~rusu Italyancaya geçen sözcüklere
Kaynakça çok k~sa tutulmu~~(S. 273). Dizin özel adlara göredir (S. 274-276).
Kitaba konan resim ve minyatürler ola~anüstü bir yöntem içersinde kondu~u için her
tarayan ki~iye yararl~~olacakt~r. Ço~unda kaynak de~eri ta~~yan görüntüler bulunmaktad~r.
1979 y~l~nda gene F. Gabrieli'nin öncülü~ünde devasa bir kitap yay~nlanm~~t~: Gli Arabi in Italia.
Böyle bir kitab~n ç~k~~~ndan k~sa bir süre sonra ~imdi ayn~~güzellik ve de~erde bir eser ç~karan
Italyan do~ubilimciler, bu alanda ne derece güçlü olduklar~n~~bir kez daha ortaya koymu~~
bulunmaktad~rlar. Kitapl~k ve belgeliklerinde bulunan malzemeyi en iyi kullanan bir ekinin
devamc~s~~say~lan Italyan do~ubilimcileri aras~nda son y~llarda bir hazan yaprak' gibi yitikler
birbirini izlemekle beraber, yerlerine yeti~tirdikleri ki~ilerin k~sa bir zamanda bu bo~lu~u
doldurmaktan da öte yeni at~l~mlar yapt~klar~~ve pek çok yenilikler getirdi~i görülmektedir.
Elimizdeki kitap ayr~ca Türk dünyas~n~ n Islam tarihi için vazgeçilmez bir varl~k oldu~unu
iddia ve ispatlamas~~bak~m~ndan önemlidir 7. ~imdiye kadar islam uygarl~~~n~~halifeli~in
' ~slam tarihi, Italya'da uzun y~llar, halifeli~in Türklere geçisinden sonra incelenmedi.
Yeni nesil bu tutumdan vazgeçrni~tir. Türk tarihi olmadan bu konunun anla~~lm~ya.ca~~m en
Belki«, C. XLVIII, 35
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Türkler eline geçi~i konusunda b~ rakan geçen yüzy~l görü~ü terk edilmekte ve Türklerin bu
uygarl~ga olan katk~ lar üzerinde durulmaktad~ r. Bilimsel ciddiyetin bir belirli uzant~s~~ olarak
degerlendirdigimiz bu görü~ün, dar bir çevreden ç~ karak daha geni~~kitleye yay~lmas~ n~~
muhakkak biz saglamal~ y~ z. Tarafs~z bilim adamlar~ n~ n bu alanlarda meydana getirdikleri bu
olumlu katk~ lar, yeni belgelerin ortaya ç~ kmas~~ sonucu daha da geli~ecektir.
Kitap 1984 y~l~~ Haziran ay~nda Istanbul'da yay~nlanan Milliyet gazetesinin Renk ald~~
ekinde bölümler halinde yay~nland~ . Tam bir çevirisi, masrafl~~ olmakla beraber, çok yararl~~
olurdu.

Doç. Dr.

MAHMUT

H. ~AK~ Ro~LU

iyi ispat edenlerden biri de Giacomo E. Carretto'dur: La situazione della turcologia in Italia",

Il Vetro XXIII 12-4 ( 1 979) S. 469-480. Taraf~ mdan eklerle çevrilip Tarih ve Toplum dergisine
verildi.

