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Italyan okurlann daha önceden tan~d~~~~ara~t~r~c~, ~imdi 8 tane makalesini bir araya getirmi~. Bunlar~n ~talya'da yay~mlanmalan do~rudan bu ülke Musevilerini ilgilendirir görünür ise
de, devrin güçlü ülkesi Osmanl~~Devleti'nin korumas~~alt~nda olduldanndan dolay~, VenedikTürkiye ili~kilerinde yer edinir. 1492 y~l~nda ispanya'dan zorla ç~kar~lan Museviler, ba~ta Venedik olmak üzere Akdeniz havzas~n~n zengin ~ehirlerine yay~ld~ lar, becerikli ve kendisine giivenenler de ~stanbul ba~ta olmak üzere Selânik, Izmir, Bursa, ~am, Halep, Beyrut gibi çok canl~~ve
hareketli ticaret merkezlerinde faaliyet gösterdiler. Ara~t~ r~c~~konusunu XVI. yüzy~l ile sm~rlanu~ur. Bu bir rastlant~~de~ildir. Zira Musevilerin en aktif zaman~d~ r. Osmanl~~belgeleri de bu devir üzerinde zengin malzeme içerir, hatta Venedik ~ehrindeki Türk Belgeleri de konuyla ilgili
görülür, fakat Venedik Devlet Ar~ivi ile hiç bir ~ehir ar~ivi boy ölçü~emez. Yeniça~~Tarihinin bu
faal ~ehir devleti, Musevilerin faaliyetlerini s~k~~kay~tlar içinde siirdürmelerini sa~lamakla hem
ekonomisini canl~~tutup, mali gücünü artun~u~, y~k~ld~ktan sonra da yarat~lan mebzül malzeme
sayesinde hala ilgiyi üzerinde toplamaktad~r. Ara~t~r~c~~ihtisas~~olan alanlardaki ~u makaleleri kaleme alm~~t~r: "Venice and the Jewish merchants of Istanbul" s. 13-28, "Abraham Castro multipled: Venetian traders and Jewis custo~ns farmers in the Levant, c. 1530-c. 1540", 2. 29-54, "The
Jews in Venice and the Ottoman menace 1566-1571" s. 55-76, "Medecine, diplomacy and trade:
Solomon Ashkenazi and Venetian-Ottoman relations, c. 1564-1573" s. 77-86, "The Eastern trade,
Solomon Ashkenazi and the Readmission of the Jews to Venice in 1573" s. 87-94, "The Pandora
Box of Hayim Saruq's bankruptcy" s. 95-144, 'Trade, espionage and Inquisition: Hayim Saruq's
resurgence" s. 145-168", "Jewish shipovmers in the Earl Modern Eastern Mediterranean" s. 169184. içerik k~sm~ nda (s. 195-215,6 tane belgenin matbaa harfi yay~n~~bulunmaktad~r. Kullan~lan
ar~iv malzemesi ve eserler de s. 217-230 aras~ndad~r. Bu tip eserler için gerekli olan dizin de ihmal edilmemi~tir.
Bu kitab~n ba~l~~~nda muhakkak Osmanl~~Devleti'nin de bulunmas~n~~beklerdik. Daha
ara~t~rmalar~n ba~l~klar~na bak~ld~~~~zaman bile, ilginin ne kadar büyük oldu~u tespit edilmektedir. Musevilerin Istanbul'daki faaliyetleri ticaret alan~~ba~ta gelmekte ve zengin ~ehirler ile ili~kileri bulunanlar devrin para politikas~ nda da etkili olup her bir bankerlik olay~ nda kendilerini
gösterdiler. Bu arada çok iyi dil bildiklerinden dolay~~da diplomatik ili~kilerde her an faal görüldüler ve çal~~malar~n~~belirli bir güvence alt~ nda yürütmek istedikleri için, harp de~il her zaman
sulh dönemi yaraulmas~n~~istediler. Milellif bu aktif ki~ilerden Solomon A~kinazi'yi ön plana ç~kararak, beceri ve zekâlanmn ne gibi etkiler yaratt~~~ n~~ortaya koyar ve elbette en büyük gücü
de ~branice yaz~l~~eser ve kaynaklar~~ara~unalara kazand~rmas~d~r. ~srailli yazarlar memleketlerinin tarihi için büyük ölçüde kendi dillerini kullan~r iseler de yine günümüz büyük Avrupa dillerinden vazgeçemezler. Miiellif de bunlardan birisidir ve istifade etti~i bat~l~~kaynaklar~n de~erlendirilmesinde, sonuçlar~n ancak bat~l~~dillerde yaz~l~~olmas~~ve bu arada ~talyancamn bile yeterli olmayaca~~n~~dü~ünüp (bu kitap için haz~rlad~~~~giri~~k~sm~nda belirtti~i gibi) ~ngilizce gibi
yayg~n bir dilde bu kitab~~haz~rlam~~, yay~nevi de kendi yay~ n ilkesine göre ilim 'alemine sunmu~tur. Beceresi ortaya konulan Musevi giri~imciler aras~nda Abraham Castro adl~~yaunman~n da
özel bir yeri vard~r. Ortado~u limanlannda yap~ lan ticarete dair önemli makamlara geçip her
tüccar ve gemiyi vergiye ba~layan bu ki~inin ald~~~~yeni vergilerden kurtulmak bile siyasi bir so-
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run yaratm~~~ve 1540 tarihli ahidnameye özel bir madde konularak (metinde geçen indas~~ile Ibrahim Ke~türi) kanunlar ve ahidnameler d~~~~vergi almamas~~istenmi~ti. Beni de seneler önce
me~gul eden bu zat~n ~imdi müstakil bir makale içinde incelenmesi, detay görülen baz~~konular~n ticaret tarihinde ne kadar büyük bir yeri edindi~ini göstermektedir. MüeHif kendi ülkesinin
de ara~t~nc~lar~mn eserlerini ve en büyük kaynak olarak Venedik belgelerini bize kazand~rmalda
üstüne dü~eni fazlas~~ile yerine getirmektedir. Musevilerin tababet alan~ndaki becerileri ve bunu
bir siyasi etkinlik olarak kullanmalar~~da daha önceleri çah~~lnu~~bir konu idi ve Fâtih Sultan
Mehmed'in özel tabibi Maestro Yakobo ile ba~layan gelene~in XVI. yüzy~lda nas~l devam ettirildi~i bu eserde belli edilmi~tir. Fakat bizi en fazla ilgilendiren elbette, ticaret ve para konular~nda
musevilerin daha ba~ka Avrupa ve bu arada Italya yar~madas~ndaki zengin ~ehirlerde gösterdikleri becerilerdir. Bir tek Venedik ~ehri ile yetinmeyip Floransa, Ankona, Ferrara ~ehirlerinde de
Do~u-bat~~aras~ndaki ticareti canl~~tutan ki~ileri görmekteyiz. En önemli belge de muhakkak Hayim San~k adl~~ki~inin özel ar~ivinden ve ayr~ca resmiyete intikal eden faaliyetlerinin incelendi~i
saurlardaki kay~dard~r. Ça~~m~z~n geni~~çapl~~ticaret a~~n~~hat~rlatan bu giri~imler, Rönesans insan~n~n ufkunu bir tek kültür ile de~il fakat becerisi ile de sonunda geni~letti~ini belirtir. Bu
ülke ki~ilerinin metni yan~nda Türk ve Osmanh tabas~~ki~ilerin de kadulann~n ihmal edilmedi~ini görmekteyiz. Ticaret bir tek gayrimüslimlerin eline teslim edilmemi~, bu faal ve yaunmc~~ki~ilerin de belgelere akseden kay~tlar~~küçük kalmakla beraber biraraya getirilmelerinden sonra
anlaml~~bilgiler de ortaya ç~kmaktad~r. Her ne kadar ba~ka büyük devlet memurlar~n~n kendi
yönetimlerindeki topraklar~n mallar~n~~satmak için d~~~ticareti te~vik ve koruyan bir tutum içinde
görüldükleri belli olur ise de, miiellifin ihmal etmedi~i Venedik Devlet Ar~ivi'nde hiç umulmad~k belgeler Türklerin de ticaret yapt~klar~n~~ispat eder ve ara~t~r~c~~Fondaco dei Turchi ad~~alt~nda Türklere tahsis edilen binan~n varh~~ntY-p
. ' buradaki Türk tüccarlan da k~saca kay~t eder.
Özellikle 1570 y~l~ndaki K~br~s adas~~bunal~m~~esnas~nda Venedik ~ehrinde tevkif edilen Türk
tüccarlar~n varl~~~~da belirli bir birikimin uzant~s~d~r ve Venedik Cumhuriyeti Senatosu da yerinde bir karar sonucu Türklere özel bir mahal tahsis etmi~ti. Müellif daha fazlas~m i~leyecek
de~ildi. Kendi tarihini ilgilendiren ki~ilerin methini yapmak ve belirli kaynaklar~~de~erlendirmek için burada toplad~~~~ara~Urmalann~~daha önceleri kaleme alm~~t~.
Böyle çok yararh bir eseri kazand~rmalda, müellif hem kendi ülkesindeki belirli gelene~in
bir uzanus~m yaratm~~, bu arada ~ark kaynaldarmdaki samimi s~cakl~~~~hisseden nadir ara~t~r~c~lardan birisi oldu~unu da belirtmektedir. Her bir Yeniça~~tarihi ara~unas~~bu kitab~n saurlannda kendisi için yararl~~kaynak bulacakt~r, hiç bir i~ine yaramasa bile bibliyografyasma göz atmak sonucunda ticaret tarihi kadar sosyal ve kültür alanlar~nda hatta diplomasi alan~nda daha
ne kadar çok ara~t~r~lacak konu bulundu~unu not edecektir.
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