ROBERT FINLAY, Venice Besieged. Politics and Diplomacy in the Italian
Wars, 1494-1534, 2008, nâ~iri: Ashgate. Müellifin 10 tane ara~t~rmas~n~n bir
sonuç ve dizin ile beraber t~pk~bas~m~~bulunmaktad~r.
Venedik Cumhuriyeti'nin tarihi üzerinde yapt~~~~ara~t~rmalar~~ile tan~nan müellifin on tane çal~~mas~n~n bir cilt içinde topluca ortaya konulmas~~ve nâ~irinin gelene~ine göre bir sunu~~ve dizin de
eklenmesi sonucu olu~maktad~r.
Venedik Cumhuriyeti tarihinin en parlak ve yarat~c~~oldu~u XVI. yüzy~la ait pek çok belgenin
bulunmas~, bunlar~n tahlili ve ciddi ne~irlerinin meydana getirilmesi, birbirinden de~erli ara~t~rmalar~n yay~mlanmas~na yol açmaktad~r.
Elimizdeki kitap da muhtelif zamanlarda ne~redilmi~~makaleleri bir araya getiriyor. Her ne
kadar ba~l~kta bir an için Türk veya Osmanl~~tarihine ait do~rudan at~f yap~lan konular görünmez ise
de, XVI. yüzy~l için kaleme al~nan Venedik ile ilgili çal~~malarda Türk sorununa muhakkak temas
edilir. Devrinin süper gücü say~lan Osmanl~~Devleti ile mücadelesini asla eksik etmeyen Venedikliler
diplomasi alan~nda gösterdikleri basiretli tutum, muhtelif vesileler neticesinde kaleme ald~klar~~eser,
rapor, gözlem, s~rlar, veriler sayesinde etkinliklerinin hat~ralar~n~~ya~at~rlar.
Elimizdeki eserde de Türk tarihini do~rudan ilgilendirmez görünmelde beraber hiç de ihmal
edilmeyecek mevzular bulunur. Bundan dolay~~da ara~t~rmalar~~ s~ra ile de~il fakat XVI. yüzy~l Türk
tarihi aç~s~ndan önemli görünenler ile ba~l~yoruz, zira en süratli ve birbiri izleyen olaylar~n, tarihte ve
bunlar~~kaleme alanlar~n en dikkat çekici vas~llar~d~r.
Onuncu bölümde yer alan, "I am the Servant of the Turkish Sultan. Venice, the Ottoman
Empire and Christendom, 1523-1534" ba~l~kl~~makaleyi, müellif 1984 senesinde "Al servizio del
Sultano: Venezia, i Turchi e il mondo Cristiano, 1533-1538" ba~l~~~~alt~nda, Roma ~ehrinde tan~nm~~~
Venedikli devlet adam~~ ve uzun seneler Türkiye ile Venedik Cumhuriyeti aras~ndaki ili~kilerde
müstesna bir yer tutan Andrea Gritti'nin devrine adanan bir kitap içinde ~talyanca olarak ne~retmi~ti
(Rertovatio Urbis. Venezia nell'eta di Andrea Griti, 1523-1538). ~imdi kendi kontrolü alt~nda, esas lisan~~
olan ~ngilizce ne~rediyor.
Makale bir dönem için faal hareketlerin cereyan etti~i alanlar~~ve bunlar~n kahramanlar~n~~tahlil ediyor. Venedik Cumhuriyeti'nin ba~~na seçildikten sonra Andea Gritti'nin birikimi ve ailesinin
yaratt~~~~etkinlik hâlâ canl~l~~~n~~ koruyan bir tarihsel olgudur ve Alvise Gritti ad~nda en tan~nm~~~
olan~na dair de yak~n bir geçmi~te hacimli bir eser yarat~ld~: Gizella Nemeth Papo ve Adriano Papo,
Ludovico Gritti. Un principe-mercante del Rinascimento tra Venezia, i Turchi e la corona d'Ungheria, 2002,
Edizioni deha Laguna. XXXII-355 sayfa.
Ara~t~rmalar aras~nda 8. ve 9. s~rada olanlar ise Andrea Gritti'nin devlet ba~kan~~(Doge) seçilmesi ve siyasi alanda bir güç haline gelmesi üzerinedir. Istanbul'da bulundu~u s~rada büyük bir
servet sahibi olmas~n~n yan~nda siyasi alandaki tesiri neticesinde devletinin en üst siyasi makam~na
ç~kan bu zat~n kariyerini ayd~nlatan sat~rlar bulunmaktad~r.
Kitab~n içindeki 3. ara~t~rma ise tan~nm~~~günlük (I Diarii) muharriri Marino Sanuto'nun ya~ad~~~~devirdeki siyasi ve tarihi geli~melere nas~l yakla~t~~~~tahlil ediliyor. 5. makale ise Hindistan
yolunun bulunmas~~üzerine Akdeniz havzas~nda görülen sars~nt~~ve bunun Venedik Cumhuriyeti'ne
olan tesiri üzerinedir. 7. ara~t~rma ise Musevilerin Venedik ~ehri içinde kendilerine bir mahalle
yaratmalar~~ ve bunun sonradan nas~l örnek te~kil etti~i üzerinedir.
Böyle faydal~~bir derleme her zaman için XVI. yüzy~l tarihi ve Akdeniz dünyas~~üzerinde çal~~anlar~n k~lavuzu olacakt~r.
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