JOHN MONFASANI, Byzantine scholars in Renaissance Italy: Cardinal
Bessarion and other emigrs. Selected essays, Variorum 1995, XIV tane
ara~t~rman~n biraraya getirilmi~~ve bir dizin ve düzeltme cetveli ilâvesi ile
yap~lan yay~n sonunda XII-351 sayfa oldu~una dair kay~ t bulunmaktad~r.
A.V.9608
Italyan as~ll~~oldu~u anla~~lan ara~t~r~c~, Rönesans hareketinin seçkin simalanndan olan
Bessarione hakk~nda kaleme ald~~~~ara~t~rmalar~n' bir araya getirirken, ça~~n baz~~fikir hareketlerini de incelerni~tir. Kardinal Bessarione konusu çok geni~~bir alanchr; zira aktif bir din adam~~
olan bu zat ku~and~~n dini kisveyi siyasal etkinli~i ile de etkileyici bir hava yaratmunr. Arkas~nda
b~rakt~~~~devasa malzeme bu devir ara~t~nalaruun vazgeçilmez bir kayna~~d~r ve bu zat ayn~~zamanda Türk ve islâm f' fleirderini de ilgilendiren simalardan birisidir. Devrinin siyaset ve fikir
adamlar~n~~harekete geçirmede etkin bir çaba içinde idi ve yaratt~~~~olumsuz hava günümüze
kadar uzanmaktad~r. Bunun yan~nda çok say~da eserin de yarat~lmas~nda etkin oldu~u da teslim
etmek gerekir. Bir tek delil olarak da, ~imdi elimizde bulunan bu kitab~n Dizin lusm~ndaki
"Turlu" (Türkler) ismine bakmak yeterlidir.
Elimizdeki kitaptaki makalelerin içeri~i Bessarione ile birlikte, Rönesans hareketi esnas~nda etkili bulunan din ve fikir adamlar~~üzerinde de durmaktad~r. Bessarione ile ilgili 2, 3, 4,
5, 7, 8 say~l~~makalelerden sonra sâlr etkili ki~ilerin faal bulunduklar~~alanlar için de sayfalar ayr~lm~~t~r. Bunlar~n do~rudan tarih çal~~malar~n~~ilgilenclirmedi~i görünmesi yan~nda, bir fikir
kal~nus~mn nas~l ele~tirili bir metodla incelendi~i ve Rönesans gibi üzerinde çok çal~~an bir
alanda bile daha ne kadar yap~lacak çok ara~t~rma konusu bulundu~u i~aret edilebilir. Bunlar~n
ba~~nda elbette ki Eflatun (Avrupal~~telaffuzu ile Platone) ve Aristoteles taraf~ndan yarat~lan felsefe cereyan~~gelir. Bu iki seçkin Antik Ça~~insan~n~n adeta yeniden ke~fedilmesi ve eserlerinin
yeniden tahlili konusu çok cepheli bir olayd~r. Asirlann nisyan~ndan kurtanhp, kütüphanelerin
tozlu rallar~ndan, hatta üzeri yaz~l~~ve çizili yazma eserlerden kurtar~larak insanh~a tekrar kazand~r~lmalar~, din adamlar~~kadar bunlar~~geni~~kitlelere yayan matbaac~~ve yay~nc~lar~n ve hatta
eserleri kütüphanelerde muhafaza eden ki~ilerin de büyük bir faydas~~bulunmakta ve ara~t~r~c~~
~imdi elimizde bulunan kitab~n muhtelif sayfalannda bunu kazand~rmaktad~r (1, 2, 12, 3. ara~t~rmalar). Bunlar aras~nda anlaml~~olan~~Bizans'~n kültür rniras~ndan yararlanmak için yap~lan
çal~~malar~n özel bir yeri vard~r ve milellif bunu muhtelif sat~rlann i~lerken 12. ara~t~rmay~~buna
hasredip, ba~ta Venedik olmak üzere art~k tarih sahnesinden çekilmekte olan bir kültürün kaImulanzun ne gibi bir miras b~rakaca~~m ara~t~ran merkezlere de~inmekte ve 11 ile 13. ara~t~rmalar~nda ara~t~r~c~~ki~ilerin becerilerini ve ürünlerini tahlil etmektedir.
Bessarione konusu her zaman canl~d~r ve ba~ta Venedik olmak üzere ~tayan kültür kurumlar~~ve ki~iye sahip ç~k~p hakk~nda özel toplant~lar, yay~nlar ve ürünler verirler ve bu arada onun
Türk âlemi ile dü~üncelerini de belirtirler. Bunlar içinde bu vesile ile muhakkak konu etmem
gerekli ara~t~rma: Giacomo E. Carretto, 'Bessarione e il Turco", ~u kitab~n içinde: Bessarione e
l'Umanesimo, Napoli 1994, s. 261-274, olup, devasa bir cild (büyük boy 544 sayfa) içinde bulunmaktad~r. Venedik ~ehrindeki faaliyeti esnas~nda, bugünkü Milli Kütüphane kavram~= temelini at~p, buradaki muhte~em kiltilphanenin çekirde~i say~lan eserleri veren bu din adam~~
için Venedik ~ehri de her türlü kültürel borcunu ödemi~& ve Marciar~a Kütüphanesi denilen
bir kültür kurulu~u yay~n orgammn bir say~s~n~~da ithaf ederek yerine getirmi~tir.
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Dar bir mütehass~s çevreyi ilgilendirdi~i görülen bu kitab~ n metod bak~m~ndan ara~t~r~c~ lann kullanacaklar~~ ve hareketli bir dönemin ana kaynaklar~n~n ö~renilmesi bak~ m~ndan yararl~~
olmas~~ kadar, müellif kendini yeniledi~ini ve kaleme ald~~~~makalelerin sonradan ne gibi ekler
almas~~gerekti~ini de eserinde beliruni~tir.
MAHMUT H. ~AK~RO~LU

