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Sava~~ ; 1485-1491 (xv+238 sayfa) ej.
"Ortado~u'da Hakimiyet Mücadelesi Osmanl~-Memlük Sava~~, 14854491" ad~ n~~ta~~yan bu
eser Shai Har-El'in doktora çal~~mas~ n~ n bir ürf~ nC~dür. Kitab~ n~ n önsözünde de belirtti~i gibi
yazar, doktora çal~~mas~ n~~ Prof. Dr. Halil ~ nalc~ k'~ n nezaretinde yapm~~t~ r. Bu özelli~i dolay~s~yla, yazar çal~~mas~yla öviinmekte ve bunun konuyu ayd~ nlatmaktaki önemini vurgulamaktad~r.
Ortaçag Ortado~usu üzerine yap~ lan tarihi ara~t~ rmalar~ n say~s~~ az de~ildir. özellikle,
Osmanl~~tarihi üzerine yap~ lan çal~~malar oldukça fazlad~ r. Ancak, modern ça~~öncesi dönemlere ait ~slam dünyas~n~, uluslararas~~ili~kiler çerçevesinde de~erlendiren eserler için ayn~~~eyleri
söylememiz oldukça zordur. Ortaça~~Ortado~usu üzerine yap~ lan çal~~malar genellikle, bir ülkenin, bir hanedan~ n, bir dini gurubun veya askeri ve sosyal kurumla= tarihi üzerinde yo~unla~m~~t~r.
Bölgeyi tüm unsurlanyla, kar~~la~t~rmal~~ olarak de~erlendiren eserlerin yok denecek kadar
az olmas~ n~ n en ba~ta gelen sebebi ise dil problemidir. Bu problemi çözmeden, diplomasi, ordu,
ekonomi, politika ve benzeri alanlara nilfilz ederek bölgenin kar~~ la~t~rmal~~ tarihini yazmak
mümkün de~ildir.
Yazar~ n da belirtti~i gibi Halil Ethem (Eldem) Sydney Fisher, ~ehabettin Tekinda~,
Selahattin Tansel ve Hedda Reindl, bu konuda önemli eserler vermi~lerdir. O dönemde dünyadaki dengeler bak~m~ ndan çok önemli olan, Osmanl~~ Memlük mücadelesinin nedenlerini ve
sonuçlar~ n~~ yazar~ n bu eseri ile ö~renmi~~bulunuyoruz. Ancak yazar~ n ~u görü~ünü de payla~~yoruz: "Bu konu ve Osmanl~-Memlük çat~~mas~~ halen derinlemesine birçok ara~t~rmalara ihtiyaç
duyuyor" (s. XII).
Osmanl~-Memlük ordularm~n kar~~~kar~~ya geldi~i bu ilk sava~, 1485-1491 y~llar~~ aras~ nda
vuku bulmu~tur. Bugünkü Türkiye'nin Güneydo~u Anadolu bölgesinde cereyan eden bu hakimiyet yar~~~ n~ n 6 y~ l kadar süren bir sava~a neden olmas~ , bu sava~~neticesinde, Osmanl~~
~ mparatorlu~u'nun bölgede g-iklenirken Memlük ~ mparatorlu~u'nun büyük ölçüde zarflamas~~
ve nihayet 2. Osmanl~-Memlük Sava~~~(1516-1517)'nda y~k~lmas~~ sürecinin detayl~~ bir ~ekilde
ara~t~r~l~p ortaya ç~kar~lmas~ , Türkiye ve bölge ülkelerinin tarihi aç~s~ ndan önemlidir. Shai HarEl, bölgedeki güç dengesini ve hakimiyet mücadelesini, uluslararas~~ili~kiler çerçevesinde çok
güzel bir ~ekilde analiz ederek konuyu aç~kl~~a kas-u~turmu~tur.
"Ortado~u'da Hakimiyet Mücadelesi Osmanl~-Memlük Sava~~, 1485-1491" isimli eser ba~l~ca iki bölümden olu~uyor.
Birinci bölüm, 8. yüzy~l ortas~ ndan ba~lay~ p 14. yüzy~ la kadar geçen dönemi ve hemen saanlava~~öncesi geli~en olaylar~~ anlat~yor. ~ kinci bölüm ise tümüyle Osmanl~~ Memlük sava~~
ulmas~ na ayr~ lm~~ur. Birinci bölüm kronolojik olarak daha uzun olmas~ na ra~men, konunun
gere~i bak~ m~ ndan ikinci bölüm daha detayl~ca incelenmi~tir. Bundan da anla~~laca~~na göre,
yazar birinci bölümü as~l bölüme giri~~gibi ele alm~~~ve bütün çabas~ n~~ bu ikinci bölümün daha
iyi kavranmas~~ hususunda yo~unla~urm~~ur.
Birinci bölüm "Güneydo~ u Anadolu için Mücadele" ismini ta~~ yor ve dört ayr~~ ba~l~ k alt~ nda bu bölüm inceleniyor. Yazar ilk olarak "Memlüklerin Anadolu S~ n~ r Politikas~" n~~ incele-
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mi~, ard~ ndan "ilk Devir Osmanl~~ Memlük ili~kilerinin Uyum ve Çat~~ mas~ " na de~inmi~ tir.
Daha sonra, "Karaman ve Dulkadiro~ullar~~için Çat~~ma (1464-1481)" y~~ anlatm~~~ve son olarak
da, "Sava~~ n Ba~lang~c~~(1481-1485)" üzerinde durmu~tur.
~ kinci bölüm "Birinci Osmanl~-Memlük Sava~~ " ad~ n~~ta~~yor, ve yine birinci bölümde oldu~u gibi, yazar dört ana ba~l~ k alt~ nda konuyu bizlere sunuyor. ~ lk olarak, "Osmanl~ lar ~ n
Kilikya'y~~ i~gali (1485-I487)" ni anlat~yor. ~ kinci olarak, "Diplomatik Alandaki Tart~~ ma" üzerinde duruyor. Üçüncü olarak, "A~a-Çay~ n Sava~~~(1488)"n~~ geni~~bir ~ekilde aktar~ yor, son olarak, "S~cak Sava~~(1489-1491)" ~~ ayr~ nt~ l~~bir ~ekilde anlat~yor.
Birinci bölümde sava~~öncesinde geli~en olaylar~~ her ülke zaviyesinden incelendi~ini görüyoruz. Bu bölümde her iki ülkenin askeri ve idari organizasyonu gözden geçiriliyor ve sava~a yol
açan krizler, Karaman ve Dulkadiro~ullar~'mn sava~a nas~ l girdikleri anlat~l~yor. ~ kinci bölümde
ise, tamamen sava~~ve sava~~ n a~amalar~~ anlat~l~yor ve dört farkl~~ aç~dan inceleniyor. Her iki taraf~ n poltikas~ , sava~~stratejisi, ordular~~ ve müttefikleri, sava~~ n günlük ya~ama yans~ mas~~ ve diplomatik arenadaki geli~meler yazar taraf~ ndan büyük bir ustal~ kla anlat~ l~ yor.
Sonuç bölümünden sonra ekler bölümü yer al~ yor. Birinci ekte "Il. Osmanl~-Memlük
Sava~~~Hakk~ ndaki Kaynaklar" veriliyor. ~ kinci ek -Tursun Bey'in Osmanl~~Donanmas~~Tasviri",
üçüncü ek "Venedik ~ stihbarat Raporunda Osmanl~~Donanma~ ", dördüncü ek ise "Osmanl~Memlük Sava~~~Hakk~ ndaki Rodos Raporu" ba~l~~~ n' ta~~yor.
Yazar Osmanl~-Memlük mücadelesini detayl~~ bir ~ekilde incelerken bu iki ülkenin de~i~en
s~ n~ rlar~ n~~ ve sava~~meydanlarm~ n haritalar~~~~~veriyor. Ancak 5. sayfadaki haritada Anadolu'nun
Ege s~ n~ rlar~~ve K~ br~s haritas~ nda bariz çizim yanl~~lar~~ bulunuyor. Yazar bunun d~~~ nda, dönemi uluslararas~~ ili~kiler ve güç dengeleri bak~ m~ ndan ba~ar~ l~~ bir ~ekilde incelemi~~ve önemli
bir bo~lu~u doldurmu~tur.
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