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~ talya yar~madas~nda, Bat~~ Roma ~mparatorlu~u'nun y~lulmas~ ndan sonra olu~an devletlerin faaliyetleri, muhtelif a~amalarda incelenir ve bunlar aras~nda ~ark (Levant) Ticareti denen
faaliyete kat~lan devletlerin giri~imleri, bir asr~~a~an bir zamandan beri siyasi, ekonomi, kültür,
sanat tarihçileri taraf~ ndan hararetle tedkike aç~ kt~r. W. Heyd taraf~ ndan kaleme al~nan Ortaça~da Do~u Ticaret Tarihi adl~~muhalled eserin ne~rinden sonra da bu konu sonsuz bir kaynak
olarak ele al~n~r. En ~a~al~~kayna~a Venedik Cumhuriyeti ile Cenova Cumhuriyeti sahiptir. Bu
küçük fakat ba~ard~~~~i~leri büyük devletlerin ar~ivleri bir efsane halinde bu alana girenlerin zihinlerinde yer eder ve bir kere bula~an da kolayl~ kla kurtulamaz. Bu bir rastlant~~de~ildir çünkü
bu belgelerin yarat~c~s~~ ki~iler, kal~nt~lar~ = sonraki nesiller taraf~ ndan kullan~lmas~~ ve bir süre
sonra ar~iv kavram~mn geli~ mesi üzerine incelemelde tükenmeyecek bir varl~~~~intikal ettirmi~lerdir. ~ talya Birli~i yarauld~ ktan sonra da her bir ~ehir kendi ar~ivine sahip ç~ kt~, yapt~klar~~ilmi
çal~~ malar ülkelerine büyük bir de~er kazand~rmas~~yan~ nda ziyaret edenleri adeta bir mabede
girmi~~gibi hu~ü içinde çal~~malar~n~~sa~lar.
Cenova Cumhuriyeti de bu aul~mda büyük bir pay sahibidir. Geli~mesini ba~ard~ktan sonra
gelir kaynaklar~n~~ geli~tirmek için yaratt~~~~güçlü gemiler arac~l~~~~ile Akdeniz'de ve bir süre
sonra Karadenizde küçük fakat hareketli faaliyet merkezleri kurdular, ve bu arada Ege Denizi
de nasibini ald~, sahip olduklar~~adalarda devrin ilkel ko~ullar~ na ra~men hareketli bir ekonomi
yaratular. XIII. as~ rdan beri devam eden bu birikim Avrupa k~ tas~~tarihi kadar Bizans ve sonra da
Osmanh için vazgeçilmez kaynaklard~ r. Italyan ara~unc~ lar bu gurur dolu kaynaklar~ n~~ilmi çal~~malar~n geli~mesine oranul~~ olarak büyük külliyatlar halinde ne~rederler. Bunlar aras~ nda
Türk tarihini de ilgilendiren de~erli kal~ nt~lar bulunmaktad~ r. Fakat nedense ~ talya'da bu kay~tlar~~ inceleyecek Türk dostu ara~t~r~c~~yeti~memesi yan~ nda Türkiye'den de bu ar~ivleri merak
edecek ara~t~r~c~~yeti~medi~i gibi Italya'daki ne~riyata yak~ nl~ k bile gösterilmedi. Bu ilgisizli~in
ba~~ nda elbette ki dil sorunu gelir: Bir italyan için Türk dilini ö~renmek çok zordur ve hatta anla~~ lmaz cümleler için 'Türkçe konu~ ma diye bir tabir bulunur. Bunun kar~~s~nda da, Türkiye'de
~ talyanca ancak turizm, hukuk ve biraz da ticaret ile ilgili ki~iler taraf~ndan ö~renildi ve bu arada
Orta ve Yeni ça~lar dönemi için Latince ve hatta Ortaça~~Latincesi gerekli bulundu~u gibi
Bizans dönemi Yunancas~'n~n ö~renilmesi çok güçtür. Bu güçlü~ü Avrupa kökenliler yenmek
imtiyaz~n~~sahip bulunurlar, çünkü orta ö~retim zaman~ nda ba~layan klasik diller e~itiminden
sonra yerle~en dil formasyonu bunlara kudretli bir kaynak bilgisi kazand~r~r ve bu sayede ilmi
çali~malanm sürdürürler.
Elimizdeki kitab~~kaleme alan ara~t~r~c~~ Türk tarihi hakk~ nda yaraulm~~~Cenova kaynaklar~n~~incelemi~~ve çok önemli verilen kazand~rm~~ur. Bu çal~~mas~na giri~ti~i s~ rada kaleme ald~~~~
1387 tarihli Osmanl~-Cenova ahidnamesi metni, tarih metodu için mühim bir lulavuz olup,
~imdi bunu kaynak dolu bir eserle tamamlamaktad~r. Kitab~n ba~l~~~~bile anlaml~~ olup daha ilk
dönem Osmanl~~Tarihi evresinde ticari giri~imlerin özelliklerine de~inmi~ tir. Bu alanda da Venedik kaynaklar~~daha önce büyük bir ~ansa sahip oldu ve bir Türk dostu olan çal~~kan ara~t~r~c~~
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ticaret tarihini inceleyen bir kitap kaleme alm~~t~. ~imdi elimizde bulunan bu kitap da Cenova
ar~ivi içinde bulunan kay~tlar~~haber verir ve ula~mam~z çok zor kay~tlar~~bize kazand~rmaktad~r.
Eser tek bölüm içinde, belgelere göre konular~~ i~lemektedir. Tarihi geçmi~i (s. 4-12) inceleyen k~s~m için klâsikle~mi~~ana kitaplara istinad eder. Anadolu'nun geçirmi~~bulundu~u badireler ve bir süre sonra Osmanl~lar taraf~ndan sa~lanan Türk birli~inin geçirdi~i evre için ça~da~~
kaynaklardan da bir tak~ m aktarmalar yap~lm~~t~r. Bunun içinde ~slam Ansiklopedisi'nin ~stanbul ve Leiden bask~lar~ nda bulunan maddelerin ihmali biraz tuhaf kar~~lanmakla beraber fazla
bir eksiklik de~ildir. Cenova kay~ tlar~n~n esas metinleri yan~ nda bu devlet üzerine çal~~anlar~n
kitap ve makaleleri bunu fazlas~yla gidermektedir. En güçlü taraf~~da, son zamanlarda çah~malarda özel bir yer edinen kullan~ lan paralar ve bunun ticari ili~kilerindeki yeridir: Güçlü paralar
piyasaya siirmekle tan~ nan küçük fakat sa~lam ekonomi sahibi ülkelerin paralar~, niimizmatik
alanda yap~lan çal~~malar yan~ nda siyasi tarih üzerinde çal~~mak isteyenlerin de baz~~kereler kulland~klar~~kay~tlar aras~ndad~ r. Ara~t~r~c~~bu becerisini s~ralad~~~~bilgiler (s. 13-21) yap~lan kar~~ la~urmalar sayesinde de önemli bir yol göstericilik yaratmaktad~r (s. 142-155 aras~ ). Ciiretli bir
sonucu da s. 134-141 aras~ nda, ilk dönem Osmanl~~ekonomisindeki Latin (Venedik ve Cenova)
etkinli~idir. Bauh ara~ur~c~ lar~ n büyük bir övgü ile bahsettikleri bu konuyu, ara~t~r~c~~tarih kaynaklar~~ile birlikte de~erlendirmektedir. Eserin esas k~ymeti de, Cenova ar~ivinde ula~~lmas~~çok
güç olan noter kayular~ ndaki Türkler ile ilgili bilgileri, metni tamamen vererek yapt~~~~giri~imdir. Zeyil k~sm~ nda bulunan 12 belgenin yay~n~, filolojik aç~dan tabii' edilmi~~ve bir de Ingilizce
özet (regesta) verilerek ilim âlemine sunulmu~tur. Kanaatime göre kitab~n bütün de~eri burada
yo~n~nla~maktad~r.
Son zamanlarda tarihçilik alan~ nda yarat~lan en de~erli eserlerden biri say~ lan bu kitap
Cenova ve Venedik kaynaklar~~üzerinde çal~~t~klar~~için çok gururlu olan mütehass~slarm bunu
nas~ l hak ettiklerini ispat eder.
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