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GIACOMO E. CARRETTO, I Turch: del Mediter~aneo, dall'ultimo ~mpero islamico alla nouva Turchia*, Editori Riuniti, Roma, 1989.
Giacomo E. Carretto'nun yap~ t~~ son Islam ~mparatorlu~undan, Yeni Türkiye Cumhuriyetine kadar olan geli~meleri k~ saca ele alan, Türk ulusunun kökeninden ba~lay~p
günümüze dek geçirdi~i evreleri özet halinde okuyucuya sunan ö~retici ve ayd~nlat~c~~ bir
yap~t. Giri~~ve Sonuç bölümlerinin d~~~nda 6 ana ba~l~k alt~nda toplanm~~~olup her ba~l~k
kendi içinde çe~itli bölümlere ayr~lm~~.
Yazar, Giri~~bölümünde önce "Türk" ad~n~n ~ talyanlarda nas~l duygular uyand~rd~~~ n~~
aç~klayarak, asl~nda bat~~ dünyas~n~n Türkleri tam olarak tan~mad~~~n~~ söyler. ~.S. IV. ve V.
yüzy~llarda görülen Hun i~galinden sonra ba~layan güçlerin Avrupa'ya bugünkü
görünümünü verdi~ini aç~ klayarak eski göçebe halklar~n~n Bat~~ dünyas~n~n olu~umunda da
önemli rol oynad~~~ndan söz ettikten sonra Türklerin dini inan~~~n~~ ele al~r ve asl~nda
Türklerin, önceleri Saman dinine ba~l~~ oldu~unu aç~klar. Ard~ndan ~slam dinine geçi~lerinin öyküsünü anlat~r. Bundan sonra, Hz. Muhammet zaman~nda Orta Asya'da Türklere
kar~~~ çetin bir s~n~r sava~~~verildi~i fakat sonunda ~slam dininin, bu toplumlar~n gereksinimlerine de cevap veren bir din oldu~unun anla~~ld~~~~söylenir.Ote yandan, bu dinin, geç ortaya ç~ kmas~na kar~~n, Asya ve Avrupa'daki h~ristiyanl~~a da üstün geldi~i ve bugün bile bu
k~ talarda ~ slam dininin gözle görülür bir biçimde, h~zla yay~lma özelli~i gösterdi~i vurgulan~r.
Orta Asya'da Çinliler, tranl~lar ve Tibetler aras~nda yap~lan sava~lar sonucunda, 751
y~l~nda Türkler, Islam ordular~~ saf~nda yer alarak Cinlilerin yenilmesine neden olarak,
böylece 'ipek yolu'nu ele geçirirler. Müslümanlar kutsal sava~lar yoluyla Avrupa'ya da yay~ l~rlar. Bunlardan söz ettikten sonra yazar, kökenini "Roma" sözcü~ünden alan "Rum topra~~" ad~na de~inerek bu terimin Islam dünyas~n~n, Do~u Roma imparatorlu~u nedeniyle,
Anadolu'ya verdi~i ad oldu~unu aç~klar ve Haçl~~ seferlerinden söz ederek bu sava~lar~n ba~lang~çta ana amac~ndan sapt~r~ld~~~n~, kutsal kent Kudüs'ü müslümanlar~n elinden kurtarmak yerine Istanbul'u fethederek bir Latin imparatorlu~unu ve onun derebeyliklerini yeniden canland~rmak istediklerini vurgular. Böylece dini amac~n yerini ekonomik ve ticari ç~ karlar~n ald~~~n~~ söyleyerek "Giri~" bölümüne son verir.
Kitab~n I. bölümünde, yazar~n Osmanl~~ hanedan~n~n do~u~unu anlatarak onlar~n
dü~ünce ve yasay~§ biçimlerine, ideolojilerine ve dini görü~lerine de~indi~ini ve yeni devletin temellerinden söz etti~ini görüyoruz. Bu dönemde, Bizans ba~kenti Istanbul'a yakla~mak için Bursa ba~kent olarak seçilmi~tir. Osmanl~~ gücü giderek artmakta ve Osmanl~~ devleti Avrupa'l~~ rakipleriyle gittikçe daha kolay ba~a ç~ kabilmektedir. 1361'de Edirne'nin Orhan'~n o~lu Murat taraf~ndan fethedilmesiyle buras~~ ba~kent olur ve Istanbul'daki imparatorlu~a bir ad~m daha yakla~~l~r. Carretto, Y~ld~r~m Bayezid'in Sultanl~k dönemi ve ba~ar~lann~~ anlatarak ilk kez onun zaman~nda Bat~ 'n~n, can dü~man~~ Türklerin büyük ve güçlü bir
imparatorluk kurduklar~n~n gerçekten fark~na vard~~~n~~ söyler. Osmanl~~ imparatorlu~unun
böylesine güçlenmesinden sonra yap~lan fetihlere ve devletteki idari örgütlenmelere de~inir.

''' Eserin Türkçesi Türk Tarih Kurumu yay~nlar~~ aras~nda bas~lmaktad~r.
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Zaviye'lerin, imareelerin, vak~f lar~ n nas~l kuruldu~undan söz ederek, Bizansl~lar ve Selçuklular'da zaten var olan bu kurumlar~~ Osmanl~lar~ n kendi gereksinimlerine göre kullanarak,
vergi almak, topraklar~~ kontrol etmek ve ordunun çekirde~ini olu~turan Sipahi birli~ini
maa~a ba~lamak gibi sorunlar~ n~~ k~sa zamanda çözdüklerini belirtir. Sipahi'lerin nas~l
örgütlendi~ini ve hangi sistemle çal~~t~ klar~ n~~ anlatt~ktan sonra yazar, iktidar gruplar~ ndan,
Ulema'dan olduklar~~ kabul edilen ve yönetimde söz sahibi olan Çandarho~ullan, Mihalo~ullan, Evrenoso~ullar~ 'ndan söz eder; bu ailelerin Osmanl~~ gücüne önemli katk~larda bulunduklar~n~~ söyler. Y~ ld~r~ m Bayezid'in saltanat~~ s~ ras~nda yap~lan meydan sava~lanna ve
h~ ristiyanlara kar~~~kazan~lan büyük zaferlere dikkat çektikten sonra o dönemde Bayezid'in
kar~~s~ na yeni bir dü~man~n ç~ kt~~~ n~, bu ki~inin fetihleriyle eski Mo~ol ~mparatorlu~unu
yeniden kurabilecek güçte oldu~unu belirtir. Bundan sonra Bayezid'in yenilgisi ve ölüm
öyküsü gelir. Bayezid'in ölümünden sonra Osmanl~~ imparatorlu~u adeta sona ermi~~gibidir. Anadolu'daki Türk prensleri Timur'un yard~ m~yla devletlerinin ba~~na dönerler. Yazar
Imparatorlu~un zay~llay~~~ n~~ k~saca betimledikten sonra ilk bölüme son verir.
~ kinci bölümde imparatorlu~un ikinci kez güçleni~i anlat~ l~ r. Yeniden do~u~un önemli
ve özel çehrelerinden biri I. Mehmet'in o~lu ve varisi Sultan II. Murat't~ r. O, Osmanl~~ tarihinde, hanedan~ n~ n Balkanlardaki gücünü peki~tirmeyi ve Macaristan'a ç~ karma yapmay~~
ba~aran en büyük ki~ilerden biridir. Il. Murat'~ n o~lu II. Mehmet tahta ç~ k~nca Bizans ba~kenti Istanbul'u alarak gücünü içteki ve d~~taki dü~manlara kar~~~ sa~lamla~t~ raca~~n~~
dü~ünür. 29 May~s 1453 de ~stanbul Türklerin eline geçer ve "Fatih" ünvan~ n~~ alan II.
Mehmet bundan sonra yeni önemli fetihler yapmay~~ sürdürür. Bu aç~ klamalar~ n ard~ ndan
148o y~l~ nda yap~lan Otranto ku~atmas~~anlat~ l~ r.
Yazar bundan sonra Kap~ kullann~~ ele al~ r. Onlar~ n II. Mehmet'in en sad~ k yard~mc~lar~~ oldu~unu söyleyerek saraydaki görevlerini aç~ klar. Buna ba~l~~ olarak o zaman~ n Osmanl~~ devlet düzenindeki bürokratik i~leyi~i ele al~ r. II. Bayezid'in sava~ç~~ bir yap~ya sahip
olmad~~~~için pek ba~ar~l~~ olamad~~~n~ , ancak onun yerine geçen I. Selim zaman~ nda fetih
politikas~ n~ n yeniden ele al~nd~~~n~~ anlat~ r. I. Selim'den sonra Kanuni Sultan Süleyman'~n
Sultanl~ k dönemini konu ederek, onun zaman~ nda devletin iyice güçlendi~ini belirtir, ve yap~lan yeni fetihleri s~ ralar. 1566 da Muhte~em Süleyman'~ n ölümüyle büyük Sultanlar serisinin de sona erdi~ini vurgular. Osmanl~ lar Balkanlar'a oldu~u gibi Do~u'ya da alabildi~ince yay~lm~~lard~ r ama ne yaz~ k ki art~ k ald~ klar~~ yerler uzun süre ellerinde kalamamaktad~ r.
III. Mehmet dönemindeki fetihlere de de~inilerek Sadrazam Sokullu Mehmet Pa~a'n~ n
büyük dehas~ ndan söz edilir. Daha sonra Osmanl~~ devletinde kar~~la~~ lan ekonomik ve sosyal sorunlar ele al~ narak halk~ n "reaya" ve "askeri" olarak iki s~ n~fa ayr~ld~~~~anlat~l~ r; bu s~n~ flarm görevleri, yasay~§ biçimleri ele al~ n~r. 1600 y~l~ na do~ru Osmanl~~ imparatorlu~unun
Asya ve Avrupa'daki nüfusu yakla~~k 20 milyondur. (Avrupa nüfusunun be~ te biri). Fakat
ekonomik krizin patlak vermesiyle imparatorluk tehlikeye girmi~tir. Ekonomik sorunun temel nedeninin asl~ nda "t~ mar" sisteminde ve genel olarak Osmanl~~ zihniyetinde aranmas~~
gerekti~ini vurgulayan Carretto, bu zihniyetin bat~ ya kafa tutabilecek geli~meleri engelleyen
kapal~ , muhafazakar bir dü~ünce tarz~~ oldu~unu söyler.
III, bölümde yazar öncelikle yeni sosyal s~ n~flar üzerinde durur. 16. yüzy~l~ n sonundan
itibaren ve 17. yüzy~l boyunca Osmanl~lar devlet yönetiminde ve te~kilat~ nda baz~~ aksakl~ klar oldu~unu farkederler. Bu dönemde toplumda, ba~ta Yeniçeriler olmak üzere yeni s~n~flar güçlenir. Bundan sonra harem ve harem kad~nlan ele al~ narak haremde bulunan ki~ilerin nitelikleri ve görevleri anlat~ l~ r. Saraydaki kad~ nlar~ n kocalar~~ üzerindeki etkileri çok
büyüktür; bu kad~ nlar çok önemli politik kararlann al~ nmas~ nda bile zaman zaman etkili
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olmu~lard~r. Sultan'~ n cariyeleri aras~nda s~k s~k yabanc~~ kökenli kad~ nlara da rastlanmaktasöz ederd~ r. Yazar bunlardan örnekler verir ve kad~n~ n iktidar üzerindeki egmenli~inden
unu
söylemek
istemedi~i~f
oldu~
kültüründe
erkek
hakimiyetinin
zay
ken, bununla Osmanl~~
ni fakat Türk dünyas~ nda kad~n~n ba~ka hiçbir kültürde görülmedi~i kadar büyük bir sayg~nl~~~~oldu~unu vurgulamak istedi~ini belirtir.
Bu agklamalar~ ndan sonra Carretto, bu kez de Sadrazamlann yetkilerine de~inerek
Köprülü Mehmet Pa~a'dan övgüyle söz eder; onun ba~ar~l~~ giri~imlerini ve fetihlerini ele
bulunmu~~
al~r. ölünce yerine geçen o~lu Faz~ l Ahmet ünlü Viyana ku~atmas~~giri~iminde
ama ba~ar~l~~olamam~~t~ r. Köprülü hanedan~~ daha sonra ba~a geçen Merzifonlu Kara Mustafa Pa~a ile sürmü~~ama o pek ba~ar~l~~ olamam~~ur. 18. yüzy~ lda ise Rusya güçlenerek Osnm'~~ kenmanl~~devleti için büyük tehlike olu~turmaya ba~lam~~t~ r. 1783 'de II. Caterina K~
payla~t~rmak,
~nda
güçler
aras
h~ristiyan
topraklar~n~~
Osmanl~~
amac~~
fakat
as~l
disine ba~lar
böylece Istanbul'da yeni bir Bizans devleti kurmakt~r. Rusya ile yap~lan bu sava~larda Os~man~na üstün
manl~~ imparatorlu~u art~ k "hasta adam" olmaya ba~lam~~, çariçe ise ezdi dü
gelmi~tir.
~it
IV. bölümde geni~~Osmanl~~ imparatorlu~u topraklar~n~ n her yerinde kontrolun e
ön plana
biçimde sa~lanamad~~~ ndan, önemli kentlerin, verimli yörelerin korunmas~n~n
al~ nd~~~ ndan, Arnavutluk, Libya ve Do~u Anadolu gibi da~l~ k yörelerde devlet kontrolunun
daha zay~f oldu~undan söz edilir. Hemen sonra Osmanl~~ imparatorlu~unun reform dönemi
süren sakaele al~ narak III. Selim'in kurdu~u Nizam-~~Cedid anlat~l~r. IV. Mustafa'n~n k~sa
~l~r. Onun
nat~ ndan sonra II. Mahmut dönemi ele al~narak yapt~~~~reformlar övgüyle anlat
üzerinde
durulur.
Fakat
geleneklerine
~~
Yeniçeri oca~~n~~kald~ rarak modern bir ordu kurmas
~lm~~,
ba~l~~ olan Bosna-Hersek bu reforma ba~kald~rm~~t~ r. Bu yeni dönemde yeni okullar aç
Böylece Türkibirçok ki~i iyi yeti~mesi için yurt d~~~ na, özellikle de Paris'e yollanm~~t~r.
~zye'de Frans~ z kültürüne kar~~~bir ilgi do~mu~, bunun etkisiyle 1868'de Istanbul'da, Frans
diller
de
yabanc~~
ndan
di~er
Hemen
ard~
~tur.
ca e~itim yapan Galatasaray Lisesi kurulmu
h~ zla önem kazanmaya ba~lam~~t~ r. Bu bilgilerden sonra Abdülmecit dönemine geçilerek
onun yapt~~~~yeniliklerden ve Tanzimat-~~ Hayriye'den ve izleyicilerinden söz edilir.
~~~ve saArd~ ndan 1877-1878 Osmanl~~ - Rus sava~lar~~ üzerinde durulur, Plevne sava
n ilkelerinden söz edilir ve bu
vunmas~yla Osman Pa~a konu edilerek Berlin antla~mas~n~
antla~mayla Bulgaristan'~ n iç i~lerinde ba~~ms~ zl~~~n~~ kazand~~~~anlat~l~r.
Abdülmecit'ten sonra ba~a geçen Abdülaziz e~lenceye dü~kün bir sultand~r. Bu
dönemde, daha sonra Giuseppe Mazzini"nin "Genç ~talya" modeli örnek al~nm~~, "Genç
Türkler", yani Jön Türkler derne~inin temeli at~lm~~t~ r. Burada yazar özellikle Nam~k Kemal'in etkinliklerini vurgular. Bundan sonra II. Abdülhamit dönemi ve onun imparatorlu~u
kurtarmak ad~na bulundu~u giri~imler ele al~ narak bu dönemde Jön Türklerin dergilerini
~nda iktidara
ç~ karabilmek için yurt d~~~na gittikleri anlat~l~ r. Abdülhamit döneminin sonlar
kar~~~yap~ lan ayaklanmalardan söz edilerek Mustafa Kemal'in bu yoldaki etkinlikleri, ittihad ve Terakki Cemiyeti'nin ve Türk Ocaklann~n kurulu~u konu edilir; Türkçülük kavram~~
~~~ s~ras~nda
aç~ ldanarak bu alanda kurulan derneklere de~inilir. V. bölümde I. dünya sava
~s
Türkiye'deki geli~meler ele al~n~ r. S~ras~ yla 1918 deki Mondros mütarekesinden, 15 May
~1919 da Yunanl~lar'~n Izmir'e ç~k~~~ ndan, 1 o A~ustos 192o'de imzalanan Sevr Antla
Mustafa Kemal'in 19 Mamas~ ndan söz edilerek Kurtulu~~Sava~~~anlat~l~r. Büyük kurtar~c~~
inde Kuva-yi Milliye örgütünün
ve
yine
onun
önderli~
~~~~
s
1919'da
Samsun'a
ayak
bas
y~
Anadolu'daki etkinlikleri, 23 Nisan 192o'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini ku~il Ordu'dan, Nakru~u ele al~n~ r ve bu yeniliklere kar~~~yap~lan baz~~ ayaklanmalardan, 'Ye
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~ibendi tarikat~ n~ n ba~~~ ~eyh Sait isyan~ ndan söz edilir. Daha sonra Terakkiperver Cumhuriyet F~ rkas~'n~ n kurulu~u ve amac~~ anlat~larak Jön Türklerden Talat ve Cemal Pa~a'lar~ n
Ermeniler taraf~ndan öldürülü~üne de~inilir. Ard~ ndan yazar 24 Temmuz 1923 de yap~lan
Lozan antla~mas~ n~~ anlatarak Mustafa Kemal'in yapt~~~~reformlar~~ s~ ralar, özellikle de 5
Aral~ k 1934 tarihinde yürürlü~e giren bir yasayla Türkiye'de kad~ nlar~ n seçme ve seçilme
hakk~ na sahip oldu~unu belirterek, ~talya'da ayn~~ yasan~ n ancak 1946 da ç~ kt~~~ na dikkat
çeker. Bundan sonra yazar Kemalizm ilkelerini anlatarak büyük kurtar~c~ n~ n "devletçilik"
kavram~ndan söz eder. Onun Iran'da ~ah R~za Pehlevi, M~s~ r'da Nas~r, Tunus'ta Burgiba,
Endonezya'da Sukarno, Pakistan'da Butto ve Irak'ta Saddam Hüseyin gibi di~er büyük ~slam devlet ba~kanlar~~ nca örnek al~ nd~~~ n~~ söyler.
VI. bölüme yazar ~ talya-Türkiye ili~kilerine de~inerek ba~ lar. Atatürk'ün ölümünden
sonra Inönü'nün onun politikas~ n~~ sürdürmeye çal~~t~~~ n~~ anlatarak, onun birinci dünya sava~~ndaki tutumuna deginir. Sava~ tan sonra Inönü'nün demokrasiye, çok partili döneme geçilmesi için verdi~i u~ra~tan söz ederek, ard~ ndan Celal Bayar ve Adnan Menderes dönemini ele al~r. 27 May~ s 1960 devrimini, 1961 Anayasa's~ n~ n getirdiklerini anlatt~ ktan sonra
Carretto 12 Mart 1971 deki askeri darbe giri~iminden, 12 Eylül 198o'de yap~ lan askeri darbeden söz eder ve Milli Güvenlik Konsey'inin i~levini anlat~ r. Son bölümün son k~sm~ nda
ise yazar Türkiye'nin bugünkü durumuna de~inerek yap~ t~ n~~ bitirir.
Sonuç bölümünde ise, Türklerin köklü bir ulus olduklar~, bu yüzden Türk kavram~ n~ n Avrupaillarda önemli bir yer tuttu~u ve bu kavram~ n etkisinin Avrupa'da h515
sürdü~ü, hatta sanat~ n çe~itli dallar~ nda, sanatç~lar~ n yap~tlar~ nda Türklere s~ k s~ k yer verilmesinin bunun göstergesi oldu~u vurgulan~ r. Yazar sözlerini ~öyle bitirir: "Ay çöre~i yerken
bunun müslüman ku~atmac~ lar~ n simgesi olan, bayraklar~ ndaki yar~ m aydan geldigini belki
de bilmeyiz. Bir milli mar~~dinlerken bunun asl~ nda Yeniçeri bandosunun çald~~~~ritmleri
içerdi~ini an~ msamay~z. Fakat Mozart'~ n "Türk Mar~~" adl~~ bir yap~ t~ n~n oldu~unu biliyoruz. Ama yine de bu ülke günümüzde - belki de art ~ k korku uyand~ rmad~~~~için-korku
uyand~ rd~~~~eski dönemlere k~ yasla daha az tan~ nmaktad~ r".
Yazann Türkiye'yi ve tarihini iyi tan~d~~~~bellidir, olaylar nesnel aç~ dan ele al~narak
incelenmi~, önyarg~ l~~ yorumlara pek yer verilmemi~, k~ yaslamalardan kaçm~lm ~~ur. Yazar
baz~~ yan~ lt~c~~ bilgiler vermesine kar~~n, bat~l~~ bir gözlemci olarak, bat~~ dünyas~ n~~ üstün tutma çabas~ na girmeden ve yan tutmadan yazm ~~t~ r. Yazar baz~~ yan~ lt~c~~ bilgiler vermesine
kar~~n, bat~l~~ bir gözlemci olarak, bat~~ dünyas~n~~ üstün tutma çabas~na girmeden, yan tutmadan yazm~~t~ r. Yap~ tta ayr~ca a~~ r~~ övgü ya da yergi göze çarpmaz. Carretto, baz~~ yabanc~~ tarihçilerin dü~tü~ ü anakronizm yanl~~ lar~ ndan kendini kurtarm~~ , yap~t~ n~~ belirli bir tarih bilinciyle olu~turmu~tur. Ayr~ ca az bilinen ama büyük olaylar~~ tamamlayan baz~~ aynnt~lara yer vermesi de yap~ t~~ ilginç k~ lmaktad~ r. Türkler, tarihleri, gelenekleri, kültür birikimleri yal~ n bir ~ talyanca ile, öz bir biçimde anlat~ lm~~t~ r.
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