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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 
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bina ve sanat eserinin siyasi a.let olarak ·k:ullanıJmasJ.» ·(m. Bölüm), «Osmanlı 
devri'nde Bulgar toplumunun yapısı ve Bulgar ·Hristiyan sanatının .gelişme

sinin maddi .temelleri» {V. Bölüm), «İslii.m Hukuku içerisinde Hristiyan sanatı
nın gelişmesi>> (VI . .Bölüm), «Ortaçağ Bulgaris.tanı'nm ar.tistik mirası» 

{VII. Bölüm), «Bulgaristan'da Bizans-sonrası resminin konu ve stil bak:ımın
dan görünü§Ü>> (VTII. Bölüm) meseleleri ele alınmakta, sonuncu, yani IX. Bö
lüm'de de «Sonuç» <yer almaktadır. 

Yazarın bu ·konu zenginliği yanında, kaynaklarının da aynı ölçüde oidu
ğunu belirtmek -gerekir. Balkan dillerindeki yayınlar, BatL kaynaıkları :ve Os
manlı Arşivler.i faydalamna alanına girmişlerdir. Bazı osmanlı belgelerinin 
de hem tıpkı-basımlar.ı, hem -de Latin hanfli ·çevirileri, hatta İngilizce tercü
meleri verilmiştir. Bu arada tesadüf edilen ufak okuma hataları, 'hiç bir za
man eserin kıymetin-i gölgeleyecek nitelikte :değildirler : 

s. 68'de (•bak. s. 3M) «Eşkünciyan-ı yürükan» 300, «Yamii:k-ı i§an 1200>> 
{asan değil), 

s. 113'te (•bak. 356) «Halimi Çelebi>> (HiLmi değil), 

s. 358 ve 359\da sa:ttr l'.de «Küre-i nuf.ıiis» (Naf.ıf.ıiis ileğil), «der-i deviet
mekine arz-ı dai-i kemineleridir ki» (kemTne etler ki değil) satır 4'te 
«l'uhsat-ı seniyyeyi» (siinniyyeyi -değil) gibi. 

İnsan, Machiel KIEL'in bu nefis eser.ini . görünce, 1979'iia Münih'te top
lanan Türk Sanatı Tarihi Korugresi'ne, !beraberinde get.irip gösterdiği «Arna
vutluk'ta Türk Mimari Eserleri» adını verdiği İngilizce çalışmasının resmi veya 
yarı-resmi bir Türk •kuruluşu tarafından sahip çıkılarak hala :basıla.ana:mış 

olmasına esef etmekten ·kendisini alamıyor. 

Machiel KIEL, bu fevkal-ii.de kitabı ile :bir yandan Türk..Jlollanda ilişki

leri, ·diğer yandan Tür.k-Balkan Milletleri Tarihi arasın-da yeni ·bir kanal inşa 
etti, tıpkı onun soyadını taşıya,nın (Kiel) iki denizi birleştirdiği gibi. Kendisi 
her türlü övgüye layıkttr. Çalışmala~ın yeni ürünlerini beklemekte sabtrsız-
lanılacaktır. · 

Nejat Göyünç 
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