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Yazarı tarafı ndan anne ve babasına ithaf edilen eser "Ortadoğu'da Hakimiyet Mücadelesi,
Osmanlı-Memlük Savaşı 1485-1491" adını taşımaktadı r. Önsözünden anlaşıldığı na göre Shai
Har-El doktora ö'ğrenimini ve çalışmasıııı , dünyaca ünlü tarihçimiz, Prof. Dr. Halil İ nalcı k'ı n nezaretinde gerçekleştirmiştir. Bası mı Hollanda'da yapılan bu eser normal ebatta ve 20+239 sayfadan ibarettir.
Eser, önsöz, giriş ve iki ana bölümden ve her bölüm dörder kısı mdan meydana gelmektedir. Girişten önce bir transliterasyon alfabesi, resim ve tablolar listesi ile kısaltmalar yer almaktadır. Girişte Osmanlı-Memlük ihtilafı nı n kaynakları ve kavramlar sistemli bir biçimde ele alı nmıştır.
Birinci bölüm "Güneydoğu Anadolu'yu Ele Geçirme Mücadelesi" başlığı nı taşı maktadır. Bu
ana başlı k altı nda 1. Anadolu'da Memlük Uc Politikası , 2. Erken Osmanlı-Memlük
Münasebetlerinde Uzlaşma ve Çatışma, 3. Karaman ve Dulkadir Beyliklerini Ele Geçirme
Mücadelesi, 4. Savaşa Mukaddeme konuları ele alınmaktadır.
İ kinci bölüme gelince, bu bölüm "Birinci Osmanlı Memlük Savaş" bastığını taşımaktadı r.
Bu genel başlı k altında da sırasıyla 1. 1485-1487 tarihlerinde Osmanlılar ı n Çukurova'r istilaları,
2. 1486-1488 arasında diplomatik sahada mücadele, 3. 1488 tarihli Ağaçayırı Savaşı ve 4. 14891491 tarihleri ihtiva eden savaşın sona ermesi konuları işlenmiştir.
Esere, 1491-1516 yı lları arasında, çeyrek ası rlı k bir barış dönemini ele alan, bir değerlendirme ile son verilmektedir. İ kinci Osmanlı Memlük savaşı nı n kaynakları, Osmanlı tarihçisi
Tursun Bey'e göre Osmanlı donanmasmı n tasviri, Osmanlı donanması ile ilgili olarak Venedik
istihbarat raporu ve Osmanlı Memlük savaşı üzerine Datum Rhodi'nin raporu gibi dört tane zeyl
ilave edilmiştir. Birinci ve ikinci elden kaynakların yer aldığı bir bibliyografya ile yer ve şahıs adlarını ihtiva eden dizin ile eser bitirilmektedir.
Türkiye'de gerek Memlılklar, gerekse Osmanlı-Memlük münasebetlerine dair araştırmaların henüz yeterli sayıda ve seviyede bulunmadığı düşünülecek olursa, tanı tuğımız bu eserin söz
konusu sahada önemli bir eksikliği gidereceğinde şüphe yoktur. Böyle kıymetli bir eseri ilim
dünyası na kazandırdığı için sayı n Shai Har-Ere teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında
da başarılar diliyorum.
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