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KiTABİYA.T 

Joseph H. ESCOVITZ, The Office ot Qii{fi. al-QwftU in Cairo tımder til.e 

Ba~ırt Mamlüks, Klaus SCHW ARZ Verlag, Islamkundliche Untersuchungen
Band 100, Berlin 1984, V'I+280 sahife. 

Kadılkudlitlık müessesesi :tsıa"m Hukuk Tarihi'nde ilk defa Abbasllerde 
oııtaya çıJonış, daha sonra gelen ıbir çok İslAm. devletinde ·de aynı veya •benzer 
isimler altında devam etmiştir. Bu müessese hem :kaza! ve hem de ldliri bir 
kurwndur. !şte Escovitz yu·karıdaki ·eserinde BaJh.ri MemlQklar .döneminde 
Kahire'de ·ka.dılkudatlık kurwnunu Incelemektedir. 

MemlQklarda kadılkucia.tlık ilk -defa Sultan Baıyl:ıars el-Bundukturi'nin 
H. 663/1264-1265'de Kahire'de dör-t sünni mezhep ·iÇin -dört ka.dılkudii.tlık ihdas 
etmesiyle başlamıştır. Eserde konunun incelenmesine işte ,bu tarihten ibaşlan
mak:ta ve Bahri Memluklarm sona erdiği 784/1382 yılına ·kadar gelinmektedir. 
Kitap 'Yedi ·bölüm, bibliyografya ve Indeksten oluşmak-tadır. 

. Yazar birinci ·bölümde {s. 1-40) ara:ştırmanm hudutlarını çizmekte ve da
yandıg-I kaynaklarm genel bir değerlendirmesini yapmaktadır. E serde •biri.p.ci 
el kaynak olara:k o dönemden bahseden tarihlere ve ta'bak1it kitaplarına . da
yanmak:tş.dır. Bu gir-iş .bölümünden sonra iltinci bölümde {s. 41-93). incelenen 
dönemde görev yapmış k1idılkud1itlar mezheplerine .göre teker teker ele alın
ma.kta, bu göreve nasıl ·geldikleri incelenmek:tedir. Yazar bu •bölümde ve ge
nel olarak •bütün kitapta kurumun incelemesini, ba·şkadıların §ahıslarınm in
celenmesinden hareketle yapmaya çalışma}ctadır. Üçüncü ıbölümde (s. 94-130), 
ka.dılku{}atlarm ictima.i ve coğrafi menş~leri ele alınmaktadır. Bu bölümde 
yazar incelediği başkadıların hangi bölgede yetlştiklerini, akrabalık llişkne
r!ni incelemektedir. Dördüncü bölümde {s. 131-172) ise kMılkudatıarm kazii.i 
görevleri incelenmeye çalı:şılmı.ştır. ·Yazar bu bölümde kısaca k:ii.dılkudatların 

yardımcılarından, ·başlıca bir nevi no.ter sayıla!bllecek .şuhfid (şahitıer), nikii.h 
memurları (Wdü'l-enkiha), ve naiblerden bahsetmekte, daha sonra kadılku
datlarm bak:tığl davalardan birkaç muşa;hhas örnek vermekte ve bun1an de
ğerlendirmeye çalışmaktadır. Bu değerlendirmelerin huh-ukl bakımdan doyu
rucu olmadığını belirtmek gerekir. Beşinci •bölümde · (s. ı 73-227) kadılkudAıt

la.rın bu vazifelerine ilave olarak yaptıkları görevler ele almmı:ştır. Bunlar 
başlıca vezirlik, hazine nazırlığı, evkaf nazırlıg-I, ordu ka{}ılığı, hatiplik ve 
çeşitli medreselerde müderrisliktir. Altıncı bölümde (s. 228-257) ·ka.dılkudat

larm görev süreleri, sona er·işi, uğradıkları ha:pis, musadere .gibi !bazı cezai 
muameleler ele alınmaktadır. Yedinci ve sonuncu bölümde (s. 258-261) genel 
blr değerlendirme yapılmaktadır. · 
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Yazar hukuk · tarihi bakunından son -derece önemli •b.ir konuyu inceleme 
alanı olarak seçmiştir. Fakat müessese . hukuki :bakımdan degil, dalıa ız;iyade 

tarihi ba.knndan ele alı.nrnıştır. Yazar adeta müesseseyi değ'il, ka!hlkudaıtları 

çeşitli açılardan ele alıp incelemiştir. Bunda yazarın .tarihçi olmasının ;büyük 
ölçüde rolü olsa gerek:tir. Netice itibariyle eser ·konuya •belirli ölçüde ışık tut
makta ise -de, bu ölçüde· hukuki •bir müessesenin adeta sadece tarihi yönden 
ele alınması kitap için ıbir eksikliktir, denebilir. 

M . .A.k.if Aydın 

Machiel KIEL, Art .and _Society of B1~ıga:ria. m the Tur1fish Per-iod_. 1).. Şketch 
of the Economic, Juridica! and Artistic Preconditions of Bulgarian Post
Byzantine Art and its Place in the Development of the Art of the Christian 
Balkans, 1360/70-1700. A New Interpretation. Van Gorcum, .AssenjiMaastr.icht, 
The Netherlands 1985, XXII-400 salıife, 9 harita, 77 J:esi.m. çizim ve •t<~~blo. 

Uzun yıllardanberi Balkan illkeler.ini karı§"'karış dolaşarak hemen eo ufak 
yerleşim merkezlerine varıncaya kadar askeri, dini ve kültürel ·alaolardak:i 
yapıları inceleyen, ıbunlardan ;bazılarına ait ç-eşitli dergilerde ma.ka.leler ya
yınlayan Hollanda'li araştırıcı ve alim Ma'Chiel. KIEf:.'io •bu eseri onun <yi.rm.i 
beş yıllık çalışmala.rınm ilk ·ve büyük •bir ürünüdür. Kita:bm dış-kapağının 

içinde de ·belirtildiği üzere, gayesi, Güney-Doğu Avrupa Kültür Tarihi'nin az 
bilinen 'bir yanını, · özellikle 1370-17-00 tarihleri arasmda .Bulgaristao'da, Os
manlı yönetınii sırasında, mimari ve dirıi resim san<~~tmdaki gelişmeleri incele
mek, •bu ·konuda Avrupa Tarihi'nde benzerine pek az rastlanan yanlış yorumla
maları süzgeçten .geçirerek 'hakikatleri bilmek ·ve onları sergilemektir. 

Bulıgar Tarihçileri'nin İkinci Dünya ıHarbi öncesi ve sonrasında, özel
likle de son kırk yıldır ol'taya attıJda.n bir görüş var.dır: Türlderin .. Balkan
lara yayılışı ve bu ülkeleri ele ·geçiri:§i ·çok kanlı olmuş, hristiyan .halk zorla 
müslüman yapllmış, olmak istemeyenler yok edilmiş veya sürülmüş, bunun so
nucu oda Bulgaristan'ın eski kültür.ü ile .bağlara. ;tamamen .kopmuş, :ülke geri 
ka1mıştır ( catastrophe theory). Machiel KIEL, eserinde bu görüşe yer vererek, 
karşıtı Tüı:ık .görüşünü de ekiediği gibi (I. Bölüm), şimdiki Bulgar yönetim.i
nin Bulgar Devleti'nin kurulU§llnun 1300. yılı münasebeti .ne beş sene önce her 
türlü vasıta ile dÜ!lyaya duyur.maya çalıştığı, •kon:uya ilişkin resmi yorumunu 
da eleştirmekte, her iki düşün.cenin ve iddianın hem yerli, hem de komşu ya
bancı (•bu arada Osmanlı) kaynaklarla mukayesesini yapmakta, resmi görü
şün tam a:ksine olan vardığı soouçları •belir.tmektedir (:r. Bölüm). 

Böylece, dokuz ana, bir ek !bölümden oluşan ·eser, gayesini çok aşarak 
11~eo hen:ı.en Osmanlı dönemi ağırlıklı -bir ·Bulgaristan, Bulgar Mm eti ve onun 
kolTI'§uları ile ilişkileri tarihi olmaktadır. · / . . 

' :./ 

Machiel KIEL, anabölümlerde «Ortaçağ -ve Bizani-soması Bulgar ~anatı 
görünümü biçiminde Balkan Milliyetçiliği'nin .doğı:ış'm> (IT. Bölüm), «Tarihi 


