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Machiel KIEL, Ottoman Architecture in Albania 1385-1912, 
Research Centre for Islamic History, Art and Culture, Istanbul 
1410/1990, 342 s. 

Balkanlar'da asırlar süren Osmanlı hakimiyetine aid eserle
rin son 100-150 yıldır adeta yok edilircesine tahribata uğratıldığı 
ve bu muhteşem kültürün izlerinin silinmek istendiği malumdur. 
Osmanlı dönemini, karanlık, işgal ve yıkım dönemi olarak adlan
dırma, ilgili ülkelerin resmi ideolojilerinin de tesiriyle, uzun süre 
canlı tutularak tekrarlanmış ve ilmi araştırmalarda dahi hakim 
görüş olarak taayyün etmiştir. Ancak son otuz-kırk yıldır arşiv 
kaynaklan üzerinde yoğunlaşan çalışmalar ve bunların mahalli 
tetkikatla desteklenmesi, Balkanlar'daki Osmanlı idaresinin yeni 
baştan değerlendiıilınesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu me
yanda Osmanlı dönemi Balkan tarihini, gözle görülür kalıntıla
rın tesbiti, tavsifi, san'at yönlerinin incelenmesinden yola çıka
rak, bunları arşiv kaynaklarıyla takviye edip tarihi perspektif 
içinde yorumlamaya yönelik yeni bir anlayış çerçevesinden değer
lendirelllerin başında, Balkan ülkelerindeki Türk eserleri üzerin
de yaptığı çalışmalarla dikkati çeken, Rollandalı sanat tarihçisi 
Dr. M. Kiel gelmektedir. Birçok makalesi yanında özellikle Bul
garistan'daki Osmanlı eserlerini inceleyen kitabı ile büyük bir il
giye mazhar olan M. Kiel, şimdi de kapalı kutu vasfını haiz olan 
Balkanların küçük ülkesi ve vaktiyle İslamiyetin iyice nüfuz et
tiği Arnavutluk'taki Osmanlı mimari eserleriyle karşımıza çık-

maktadır. · 

Yazann Arnavutluk'taki bugüne kadar ayakta kalabilmiş 
cami, medrese, mescid, tekke, kale, hamam gibi Osmanlı mimari 
eserlerini incelediği bu araştırmasında, Arnavutluk'u ilk defa do
laştığı 1967'de gördüğü eserlerden bazılarının ortadan· kalktığını 
ifade etmesi, şüphesiz eserin önemini ve değerini oldukça arttır
maktadır. Eserin takdim kısmında ise, tarihi eserlerin ve mimari 
abidelerin büyük tarihi öneme sahip oldukları kaydedilerek Ar
navut resmi tarihçiliğinin, Osmanlı hakimiyetini (1385-1912) ka
ranlık bir çağ şeklinde tanımlama eğiliminde olduğu; bunun Ar
navut milliyetçiliğinden kaynaklandığı ve Osmanlıların gelişi ile 
kendi parlak (?) kültürlerinin karanlıklar içine düştüğü ana f~ri 
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çerçevesinde geçmişi karalayarak kendi cemiyetlerinin birlik ıu
hunu temin etmek ve kimlik bunalımını aşmak isteğinden husu
le geldiği belirtilmektedir. Dolayısıyla bu menfi görüşün Osmanlı 
eserleri üzerinde niçin derinlemesine ilmi araştırmalar yapılma
dığını açık olarak gösterdiğini ifade eden yazar, Bulgar ve Yu
nanlıların yaptıkları gibi dar bir milli görüş içinde Osmanlı eser
lerini, kendi orijinal kültür ve sanat anlayışlarının tezahürleri 
şeklindeki değerlendirme eğilimine bile teşebbüs edilmediğini söy
lemektedir. Bu arada Osmanlı medeniyetinin çok farklı ve insan
lık tarihinin en büyük medeniyetlerinden biri olarak kendi este
tiğini ve kimliğini kazanmış olduğunu da önemle belirtmektedir. 
Burada ayrıca, Arnavutluk'taki Osmanlı mimari eserlerinin tıpkı 
Bursa-Edirne-Üsküp'te olduğu gibi XV. ve XVI. yüzyıllarda kuv
vetli bir merkezi kontrol altında meydana getirildiği; XVII. yüz
yıldan itibaren Arnavutluk'taki yapılarda yavaş yavaş mahalli 
unsurların önem kazanınağa başladığı; XVIII. yüzyılın sonların
da ve XIX. yüzyılda mahalli unsurların Osmanlı uslubu ile kay
naşıp bir İslam-Arnavut stilinin doğduğu ve bunun da temelde 
«Osmanlı-Türk» sentezine dayandığı; böylece İslam kültürü dö
neminin Arnavutluk'un «altın çağıımı teşkil ettiği gibi tesbitler
de bulunulmaktadır. 

Kiel bu çalışmasında, bir taraftan Arnavutluk'ta bugüne ula
. şabilmiş Osmanlı eserlerini incelemeye çaluıırken, eliğer taraftan 
da sadece binaların tavsifine yönelmiş bazı sanat tarihçilerinin 
aksine, mekana, siyasi şartlara ve iktisadi boyuta da önem verip 
tarihi gelişimi orijinal arşiv kaynakları ile destekleyerek örnek bir 
eser ortaya koymuştur. Bunu yaparken de mimari eserleri bulun
dukları şehir ve kasabaları esas almak suretiyle ele almış ve önce 
her şehir hakkında topografik, demografik ve sosyal tarihini ay
dınlatıcı bilgiler vermiş ve bu tarihi bilgiyi batı ve doğu kaynak
ları, seyahatnameler, salnameler yanında Tahrir Defterleri ve 
Şer'iyye Siciilen'nden istihrac ettiği kayıdlara dayandırmıştır. 

Arnavutluk'un siyasi tarihi, Osmanlllara intikal safhaları, ta
rihi coğrafyası hakkında bilgiler verilen girişten (s. 14-47) s~nra, 

kitapta Osmanlı eserlerinin bulundukları şehir ve kasabala_r harf 
sırasına göre yer almaktadır. Her şehrin tarihi, nüfusu, sosyal ya
pısı belirtildikten sonra yazarın da bizzat gördüğü mevcut mimaıi 
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eserler incelenmektedir. Eserde yer alan şehir ve kasabalar şun
lardır: Berat, Burim, Butrint, Delvina, Durres (Dıraç), Elbasan, 
Qjirokoster (Ergiri Kasn, Ergiri), Kanina, Kavaje, Kelcyra (Kli
sura:), Korçe (Görice), Kruja (Akçehisar), Lesh (Leş, Alessio), 
Leskovik, Peçin (Pekin), Permet (Premedi), Petrele, Pogradec, 
Preze, Shkoder (İskenderiyye, İşkodra), Tepelene (Tepedelen) Ti
rana, Vlore (Avlonya}. Ayrıca bu zikredilen şehirlerin topenimisi 
üzerinde de durularak bazılannın adlarının nereden geldiği, nasıl 
teşekkül ettiği kaydedilmektedir. Mesela, kadim bir şehir olan Be
rat'm (Arnavut Belgradı) isminin, Slavca ccbeyaz şehir» anlamm
daki Belgrad'dan geldiği belirtilmekte; önemli bir stratejik mev
kideki Elbasan'ın ise Fatih Sultan Mehmed tarafından 1466'da 
kurulduğu, Kuzey Arnavutluk'u kontrol eden mevkii dolayısıyla 
orijinal isminin (il-basan) bu durumu tarif ettiği ifade edilmek
tedir. 

Şehir ve kasabalardaki eserler incelenelikten sonra ese~.n so
nuç bölümünde (s. 285-293) genel değerlendirmeler yapılmıştır. 
Burada, Arnavutluk'taki Osmanlı mimari eserleri, beş ana safha
ya aynlmıştır. 1417-1490 Yılları arasını ihtiva eden ilk safhayı, 
Osmanlılarm Arnavutluk'a girişi ile zabtedilen veya yeniden ku
rulan kaleler ve buralardaki garnizonların ihtiyacı olan dini _ yapı 

ve sosyal binalar; ikinci safhayı, Görice'deki İlyas Bey camii (i495) 
ile Osmanlı cami mimarisi modelinin tatbiki (ki, bu devir l690'e 
kadar gelir ve klasik Osmanlı mimari stili hakimdir); üçüncü saf
hayı, XVII. yüzyılda gittikçe kalabalıklaşan mahalli müslüman 
cemiyetin kendi özelliklerini de ihtiva eden yapılarm meydana ge
tirilişi; dördüncü safhayı, XVIII. yüzyıldan 1840'lara kadar Arna
vut milli karekterinin ağır bastığı islami binalar ve Avrupai tarz
lanın etkisinin girişi; beşinci safhayı ise, Tanzimat ve sonrasında 
umuma mahsus belediye, hükümet binaları, okullar, hastahaneler 
gibi mimari eserler teşkil etmektedir. Ayrıca bu beş safhaya, Ar
navutluk'un krallık haline gelişi ve İtalyan işgali dönemlerindeki 
islami binaların inşaat faaliyetleri de ilave edilmiştir. Bunlardan 
başka kitabta -bazılarının karışmış olduğu anlaşılan- birçok resim 
de yer almıştır. 

Anlaşılacağı gibi, asıı·ıar süren islami geçmişin sosyal ve kül
türel hayatı şekillendirdiği Arnavutluk'ta mevcut Osmanlı dönemi 
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mimari eserlerini konu alan bu kitab, her geçen gün yok olmaya 
mahkum bırakılan ve adeta unutturulmak istenen Osmanlı ha
kimiyeti döneminin abidevi izleri üzerinde yapılan çok önemli, ka
lıcı ve gelecek nesillere rehberlik edecek bir inceleme özelliği ta
şımaktadır. 

Feridun M. Emecen 

Rana von MENDE, Muştafii All's Furşat-nö:me. Edition und 
Bearbeitung einer Quelle zur Geschichte des persiseken Feldzugs 
unter Sinan Pa8a 1580-1581. Klaus SCHWARZ Verlag, Berlin 1989. 
Islamkundliche Untersuchungen. Band 135. Yayınlayan : Gerd 
WINKELHANE, VIII + 365 sahife. 

Onaltıncı yüzyıl osmanlı tarihçilerinden Gelibolu'lu Mustafa 
Ali'nin 1592-1599 (H. 1000-1007) arasında .kaleme aldığı Künhü'l
A[J.bar onun. alanındaki en önemli eseri kabul edilir. Kitabın dör
düncü ve son bölümü (rükn) başlangıcından itibaren bir Osmanlı 
Tarihi'dir, Ekim 1596 (Safer 1005) 'ya kadar gelir. Ali, bu kitabını 
yazarken Aşık-Paşa-zade, Ruhi, Neşri, Mevlana İsa, İdris-i Bitlisi, 
Celal-zade, Ramazan-zade, Hoca Sadeddin Efendi gibi pek çok ünlü 

· zatın eserlerinden yararlandığı gibi, bir kısım biyografik kaynak
lardan, tezkirelerden, şehna:mecilerinkilerden de faydalail.IIll§tır. 
Bununla beraber toplumu ve bir kısım müesseseleri, şahısları ten
kitten geri kalmamış, evvelce kendisinin kaleme aldığı bazı kitap
lardan da bu mühim eserinde istifade etmiştir1• 

Rana von MENDE tarafından okuyucuya sunulan Furşat

nrrme de Ali'nin, Künhü'l-A[J.biiT'ında kaynak ola~ak kullandığı 
eserlerinden birisidir. Bilindiği üzere, Lala Mustafa Paşa 1578 baş
langıcında Gürcistan ve Şirvan seferine serdar tayin olunduğun
da Mustafa Ali de onun divan katipliğine atail.IIll§tı. Ali, bu sefe
rin, görgü şahidi ve serdarın katibi olarak tarihini Nuşret-name' 

ı Kiinhii/l-abbcir ve kaynakları için bak. Cornell H. FLEISCHER{ Bu
reaucrat and iııteııectual ·in the Ottoman Empire. The Histarian Mmtafa Ali 
(1541-1600), Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1986, s. 245-
252. 


