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da çığır açan çalışmalar olmuştur. Hicri 
933-934 (1527-1528) (İFM, XV/1-4, s. 

25I-329), 1079-1080 (1669-1670) (İFM, 

XVII/ I-4, s I93-303), 1070-1071 (1660-
1661) (İFM, XVIII/ 1-4, s. 304-34 7) 954-
955 (1547 -1548) (İFM, XIX, s. 2 I 9-276) 

ve 974-975 (1567-1568) (İFM, XIX/ I-4, 

s. 277-332) yıllarına ait beş bütçe, XVI
XVII. yüzyıllardaki Osmanlı devlet hazi
nesinin gelir ve giderlerinin sistematik 
olarak verildiği ve tahlil edildiği çalış

malarıdır. Barkan aynı sistemle İstan
bul sarayiarına ait muhasebe defterle
rini de yayımlamıştır. "Saray Mutfağının 
894-895 (1489-1490) Yılına Ait Muha
sebe Bilançosu" (İFM, xxııı, s. 380-398) 

ve "İstanbul Sarayiarına Ait Muhasebe 
Defterleri" (Belgeler, sy. ı3, 380 sayfa) ad
lı makaleler bu alandaki çalışmalarına 
örnek teşkil eder. 

"Edirne Askeri Kassarnma Ait Tereke 
Defterleri (1545- ı659)" (Belgeler, lll/ 5-6, 

s. 1-479) adlı kitap hacmindeki makale
si ise arşiv ve kütüphanelerdeki şer'iyye 
sicilieri arasında yüzlerce örneği bulu
nan tereke defterlerinin nasıl değerlen
dirilip yayımlanabileceği konusunda mü
kemmel bir incelemedir. Müellif diğer 
araştırmalarında olduğu gibi bu çalış

masının girişinde de (s. ı -78) belgelerin 
tanıtılması ve muhtevası, şer'i miras ka
ideleri, kölelerin durumu, faizle işletilen 
paralar, askeri sınıf mensuplarının çift
likleri, ticaret ve sanatta ilgileri gibi hu
susları ele almıştır. 

Barkan'ın ismini unutulmaz kılan ki
taplarından en fazla yankı uyandıranla
rından birisi de Süleymaniye Cami ve 
İmareü İnşaatı'dır (l-11, Ankara ı 972- ı 979) 

İnşaata ait defterlerin Türk İktisat Tari
hi Enstitüsü elemanlarınca dökümünün 
yapılması ve Barkan'ın değerlendirme
leriyle meydana gelen bu eser, inşaat 
ve kültür tarihimize ışık tuttuğu gibi Os
manlı Türkleri'nin o asırdaki titiz ve di
siplinli çalışmalarının da çok açık bir de
lilidir. 

Enver Meriçli ile birlikte metnini ha
zırladıkları ve başında Barkan'ın tamam
lanmamış geniş bir değerlendirmesi (s. 
ı-144) ile yayımlanan Hüdavendigar Li
vası Tahrir Defterleri I (Ankara ı 988), 

Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihinin 
bir hazinesini oluşturan tahrir defterle
rinin nasıl yayımlanması gerektiği ko
nusunda önemli bir deneme niteliği ta
şımaktadır. 

Barkan'ın Türk hukuk ve iktisat tari
hinin çeşitli konularına ait birbirinden 
değerli Türkçe makalelerinden bazıları-
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nın Fransızca ve İngilizce tercümeleri 
Avrupa'da şarkiyatla ilgili çeşitli dergi
lerde neşredilmiştir. Ayrıca Barkan ken
di sahasıyla ilgili bazı kitapların tanıtım 
ve değerlendirmesini de yapmıştır. F. 
Braudel, R. Mantran, S. Ülgener ve Ziya 
Karamursal'ın eserlerine yazdığı bazıla
rı bir makale hacmindeki değerlendir
meler misal olarak verilebilir. Özellikle 
"annales" ekolünün en başta gelen t em
silcilerinden F. Braudel 'in Akdeniz dün
yası ile ilgili eserinin Osmanlı sosyal ve 
ekonomik tarihi bakımından önemi ve 
değeri onun tarafından tanıtılmış ve bu
rada yer alan görüşlerin Osmanlı belge
leri çerçevesinde desteklenip yeni ipuç
larının ortaya konmasında önemli rol 
oynamıştır. 
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BARNABA İNCİLİ 

İlk dönem hıristiyanlarından 
Aziz Barnaba'nın yazdığı, 
kanonik İnciller'in aksine 

teslis ve enkarnasyonu reddeden 
ve Hz. Muhammed'in risaletini 

müjdeleyen İncil. 
_j 

Bamaba'nın Hayatı. Hıristiyanlığın ilk 
döneminin en büyük şahsiyetlerinden 

olan Barnaba (Barnabas), Levi soyundan 
Kıbrıslı bir yahudi ailesine mensuptur. 
Asıl adı Yüsuf'tur. Barnaba adı kendi
sine sonradan havariler tarafından ve
rilmiş olup bu adın aslının Ararnice'de 
"peygamber oğlu" anlamına gelen bar 
nebüah olduğu belirtilmektedir (DB, I / 
2, s. 1461) ; Resullerin İşleri kitabının ya
zarına göre ise Barnaba "teselli oğlu" 
demektir (Resullerin İşleri, 4/36). 

Havarilerden biri olduğu hususu tar
tışmalı olan Barnaba (aş. bk.), Hıristiyan
lığın ilk döneminde önemli bir rol oyna
mış, bu sebeple Luka tarafından "RQ
hulkudüs ve imanla dolu iyi bir adam" 

(Resullerin İşleri, I I 1 24) olarak tavsif 
edilmiştir. Koyu bir yahudi iken fsa Me
sih'in gaibden kendisine seslendiğini ve 
bu yeni dine inandığını belirterek Ku
düs'e giden Pavlus (Saul) havariler tara
fından şüphe ile karşılanırken Barnaba 
onun hakkında hüsnü şehadette bulun
muş ve cemaate alınmasını sağlamıştır 
(Resullerin İşleri, 91 26-27). Bu muhte
melen Barnaba ile Pavlus'un Tarsus'ta 
veya Kudüs'te Rabbi Gamaliel'in öğren
cisi ve iki eski arkadaş olmalarından kay
naklanmıştır (DB, I/ 2, s. I462) İlk hıris
tiyan cemaati içinde aktif görev üstle
nen Barnaba cemaat temsilcisi olarak 
Antakya'ya gönderilir ve orada bu yeni 
dini yayma faaliyetine katılır (Resullerin 
İ şleri, I ı 1 ı 9-23) Daha sonra Pavlus'u 
aramak için Tarsus'a gider ve onu bula
rak Antakya'ya getirir. Bir yıl boyunca 
beraberce Antakya'da bu yeni dini teb
liğ ederler. Kudüs'teki büyük kıtlık üze
rine Barnaba ve Pavlus Antakya hıristi
yanlarının maddi yardımlarını Kudüs'e 
götürmekle (Resullerin İşleri, I ı 1 25- 30), 

Kudüs'teki işleri bitince de Suriye dışın
daki putperest milletiere Hıristiyanlığı 

tebliğ etmekle görevlendirilirler (Resul-
. !erin işleri, ı3/ 2). Barnaba Pavlus ile bir
likte önce Kıbrıs'a, daha sonra da Pam
filya Pergası'na, Pisidya Antakyası'na, 

Konya, Listra ve Derbe'ye gider (Resul
lerin İşleri, ı3, ı4) . Listra halkı onu ilah 
Zeus diye kabul eder (Resullerin İşleri, 

I4 / ı2). Bunun üzerine Antakya'ya dö
ner ve yeni hıristiyan olanların, Musa şe
riatı üzere sünnet olmaları gerektiğini 
ileri sürenlerle mücadele eder. Antakya 
hıristiyan cemaatince meseleyi çözmesi 
için Pavlus ile birlikte Kudüs'e gönderi
lir. Burada havariler meclisine katılan 

Barnaba tekrar Antakya 'ya döner (Re
sullerin İşleri, I 5). Daha sonra Pavlus ile 
aralarında anlaşmazlık çıkması üzerine 
ondan ayrılan Barnaba Kıbrıs'a gider (Re
sullerin İ şleri, 151 36-39i Resulleri n İşle
ri kitabı, Barnaba ile Pavlus arasındaki 
anlaşmazlığın Barnaba'nın yeğeni olan 
İncil yazarı Markos yüzünden çıktığını 
belirtir (Resullerin İşleri, 15137-39). Aca
ba anlaşmazlığın gerçek sebebi bu mu
dur, yoksa Barnaba ile Pavlus arasında 
ideolojik bir farklılık da söz konusu mu
dur? Yeni Ahid'de böyle bir farklılıktan 
söz edilmez. Ancak Barnaba'nın sünnet 
olma konusunda fikir değiştirerek put
perest iken hıristiyan olanların Musa şe
riatı üzere sünnet olmaları tezini savun
duğunu ve böylece aynı görüşü savu
nan Saint Pierre ile birlikte hareket et-



tiğini görmekteyiz ( Galatyalı lar ' a Mektup, 
21 ll-1 3). İşte Barnaba'nın Mü sa şeria
tını geçersiz sayan Pavlus'tan ayrılışının 
sebebini burada aramak gerekir. 

Barnaba· nın hayatının daha sonraki 
dönemi hakkında Kitab - ı Mukaddes'te 
bilgi yoktur. Ancak Pavlus'un Korintos
lular'a Birinci Mektup'undan onun ev
lenmediği anlaşılmaktad ır (9 1 5-6). 

Pavlus Barnaba ' yı havarilerden say
makta (Korintoslular'a Birinci Mektup, 91 
5-6), İskenderiyeli Clement de aynı bil
giyi vermektedir (Cirillo, s. 240). Barna
ba'nın Hz. isa tarafından seçilen yetmiş 
şakird arasında olduğu da nakledilmek
tedir. Müsevi-hıristiyan geleneği Barna
ba'nın havari olduğunu ve Pavlus'un gö
rüşlerine karşı çıktığını kabul eder. 

Barnaba İncili. İskenderiye Kilisesi'nin 
temsilcileri olan Clement ve Origeme, 
Barnaba'ya ait Yunanca bir mektubun 
mevcudiyetini naklederler. Bu mektup 
IV. yüzyıla ait Codex Sinaiticus 'ta da 
zikredilmektedir. Tertullien. İbraniler'e 

. Mektup'un Barnaba'ya ait olduğunu nak
letmekte, Gregoire de Nazianze da Bar
naba'nın bir yazısından bahsetmektedir. 
Bunların dışında V. yüzyılda papa tara
fından yasak kitaplar arasında kabul edi
len bir de İncil'i vardır. 

Barnaba ineili'nin bugün mevcut ye
gane yazma nüshası İtalyanca ' dır ve Vi
yana'daki Avusturya Milli Kütüphanesi'n-
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de bulunmaktadır (Österreichische Na
tionalbibliothek. cod . 2662) Küçük boy, 
hacimli bir kitap görünümündeki bu nüs
ha m eşin ciltlidir. 1 0.7 X 15.5 cm. eba
dında ve 506 sayfadır. Kitabın ilk dört 
ve son altı sayfası boştur. Diğer sayfa
lar ise sayfa kenarında 1 veya 2 cm. boş

luk kalacak şekilde kırmızı çizgi ile çer
çevelenmiştir. Kullanılan kısmın ilk dört 
sayfasında J. Fr. Cramer'in 20 Haziran 
1713'te Prens Eugene de Savoie'ya yaz
dığı uzunca bir ithaf yazısı yer almakta
dır. Ardından gelen otuz dört sayfa boş
tur ve daha sonra İncil'in metni başla
maktadır. İtalyanca metnin kenarların
da Arapça notlar vardır. Yazma nüsha
nın kağıdı filigranlıdır ve filigran Vene
dik veya çevre bölgelere aittir. Bu tür fi 
ligranlı kağıt Avrupa'da XV!. yüzyılın ikin
ci yarısından itibaren üretilmiştir. 

Yazının özellikleri bu nüshanın XIV ve 
XV!. yüzyıllar arasında yazıldığını , Kuzey 
İtalya özellikle de Venedik bölgesine ait 
olduğunu göstermektedir. Bütünü içe
risinde metnin edebi cephesi XV!. yüzyı 

lın ikinci yarısını yansıtmaktadır. Ancak 
L. Cirillo'ya göre (Euangile de Barnabe, 
s. ı 29) Barnaba ineili'nin mevcut yapısı 
tek bir yazarın eseri değildir. Metinde 
XV!. yüzyıldan öneeye ait dil ve üslüp 
özellikleri de vardır. 

İtalyanca nüshanın kimin eseri oldu
ğu hususu tartışmalıdır. Barnaba İnci-
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BARNABA iNeiLi 

li'nin uydurma olduğunu ileri sürenlere 
göre İta lyanca nüsha İncil yazarına ait
tir ; gerçekte ise mevcut İtalyanca yaz
ma nüshanın dili müstensihe aittir (Ci
rillo, s. 89) . Müstensihin kimliği konu
sunda da çeşitli ihtimaller vardır. Onun 
Venedikli biri olduğunu kabul etmek, 
yazma nüshanın ortaya çıkardığı pek çok 
problemi çözmektedir (Cirillo. s. 90). M. 
de Epalza. Barnaba ineili 'nin hem yaza
rının hem de müstensihinin. Bologna'da 
ilahiyat tahsili yapan ve daha sonra müs
lüman olarak Abdullah et-Tercüman adı
nı alan Anselmo Turmeda olduğunu id
dia etmekte (Cirillo, s. 51). ancak bu id
dia isabetli görülmemektedir (Cirillo, s. 
90). 

Barnaba ineili'nin XV!ll. yüzyılda mev
cut olup günümüzde kaybolmuş bir is
panyolca nüshasının daha bulunduğu bi
linmektedir. Bu nüshaya atıfta bulunan 
ilk yazar Adriaan Reeland 'dır (Cirillo, s. 
51 ). ispanyolca nüsha 1734 'te mevcut
tu. Zira Georges Sale 1734'te neşrettiği 
Kur'an tercümesinde ondan bahsetmek
tedir. Sale ispanyolca yazma nüshanın 
kendisine Dr. Holme tarafından verildi
ğini, 222 bölüm ve 420 sayfadan oluşan 
bu nüshanın ispanyolca ve okunakli ol
duğunu, kitabın başında Arandalı Mus
tafa tarafından İtalyanca'dan çevrildi
ğinin belirtildiğini nakletmektedir. Sale 
The Koran adlı eserinde Barnaba inci
li'nin ispanyolca nüshasından bazı pasaj
lar nakletmektediL Dr. Joseph White da 
187 4'te, kendisine Barnaba ineili 'nin is
panyolca nüshası hakkında bilgi veren 
Dr. Thomas Monkhouse'un İncil'in ispan
yolca nüshası ile bir bölümünün İngiliz
ce tercümesine sahip olduğunu bildir
mekte ve İngilizce metinden 96, 97, 216, 
217, 218, 219, 220, 221 ve 222. bölüm
leri nakletmektediL Bugün ispanyolca 
nüshadan bilinenler Georges Sale ve Dr. 
Joseph White ' ın naklettik lerinden iba
rettir (Cirillo, s. 51-5 2). 

Barnaba ineili'nin yine bu dönemler
de Arapça bir nüshasının bulunduğu da 
bildirilmektedir (Cirillo, s. 52). Ancak 
1908'deki ilk Arapça tercümesinden ön-

. ce Arapça bir Barnaba ineili'nin mevcu
diyeti tesbit edilememiştir. 

Sale ve White tarafından ispanyolca 
nüshadan İngilizce 'ye tercüme edilerek 
neşredilen bölümterin dışında Barnaba 
ineili'nin İtalyanca nüshasının İngilizce 
tercümesi ve uzun bir giriş bölümü ile 
birlikte ilk neşri Lonsdale ve Laura Ragg 
tarafından yapılmıştır (London 1907). An
cak adı geçen naşirler . eserin orijinalin-
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den istinsah ettikleri nüsha üzerinde ça
lıştıkları için bazı hatalar yapmışlardır 
(Cirillo, s. 39). Oxford'da Ciarendon Press 
tarafından basılan ve Oxford University 
Press tarafından 1907'de neşredilen bu 
kitap esrarengiz bir şekilde piyasadan 
kaybolmuştur. Bu neşirden iki nüsha Bri
tish Museum ve Library of the Con
gress'de bulunmaktadır. Barnaba ineili 
üzerinde doktora tezi hazırlayan L. Ci
rillo, Ciarendon Press' e yaptığı müracaat 
sonunda bu baskıya ait nüshaların im
ha edildiğini öğrenmiştir (Cirillo. s. 39) 

İlk defa Dr. Halil Seade tarafından in
gilizce neşrinden Arapça'ya tercüme edi
lip mütercimin ve M. Reşfd Rıza'nın ön
sözleriyle Kahire'de neşredilen (ı 908) Bar
naba İncili, Murtaza Kerfm Kirmanf ta
rafından Farsça'ya da tercüme edilmiş
tir (Tahran 1 968). 

Barnaba ineili'nin mevcudiyetine dair 
en eski hıristiyan kaynakları, papa Gela
se'e ait genelge (Decretum Gelasianum) 

ile Catalogue des soixante livres ca
noniques (Cirillo, s. 37) adlı eserdir. Pa
pa Gelase'e ait genelgede resmen kut
sal kabul edilen ve apokrif sayılan ki
tapların isimleri verilirken Barnaba İn
cili'nden de bahsedilir (DB, 1/ ! , s. 768) . 

Çeşitli yazmalardan faydalanarak neşre
dilen Grekçe anonim katalog da da (Ca· 

talogue des soixante li u res canoniques ). 

Barnaba ineili apokrif kitaplar arasında 
sayılmaktadır (DB, ı 1 ı. s. 769-770). Bu 
eski hıristiyan kaynaklarında zikredilen 
Grekçe Barnaba ineili'nden sadece bir 
iki pasajın kaldığı . o İncil ile bugünkü 
İncil'in hiçbir alakasının olmadığı ileri 
sürülmektedir (DBS, ı. 480) . 

Deeretum Gelasianum ve Catalogue 
des soixante livres canoniques'ten 
sonra Barnaba ineili uzun süre Batı kay
naklarında yer almaz. Nihayet ilk defa 
Jean-Aibert Fabricius (ö. 1736), Codex 
Apocryphus Novi Testamenli adlı ese
rinin 1703 ve 1719 tarihli baskılarında 
bu eserden bahseder. Diğer taraftan Ber
nard de la Monnoye, Paris'te 171S'te 
neşredilen Menagiana adlı eserinde Bar
naba ineili hakkında şunları yazar: "M. 
le Baran de Hohendorf, Türkler tarafın
dan Aziz Barnaba'ya ait olduğuna inanı
lan, XV. yüzyılın ortalarına doğru Arap
ça'dan İtalyanca'ya çevrilmiş ve bir müd
det sonra da istinsah edilmiş İncil'i gös
terdi. Bu Prens Eugene'e ait tek nüsha
dır" (Cirillo, s. 49). Bemard de la Manno
ye'un kitabından üç yıl sonra ( 171 8) Lond
ra'da John Toland'ın önemli ölçüde bu 
yazmadan bahseden N azaren us, or le-
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wish, Gentile and Mahometan Christi
anity adlı eseri neşredildi. John Toland 
eserinde. dokuz yıl önce (1709), "Muham
med! İncil" veya "Türk İncili " dediği ki
tabı keşfettiğini belirterek yazma nüs
ha hakkında kendisine Prusya kralının 

danışmanı Jean Frederic Cramer'in bilgi 
verdiğini nakletmektedir. John Toland 
Cramer'e kitabın önemini belirtmiş ve 
Baran de Hohendorf vasıtasıyla Prens 
Eugene de Savoie'yı haberdar etmiştir. 

Prens yazma nüshaya sahip olunca da 
Baran de Hohendorf bu yazmayı Ber
nard de la Monnoye'a göstermiştir (Ci
rillo. s. 50) . Cramer'in ise bu nüshayı na
sıl ve kimden elde ettiği bilinmemekte
dir. Barnaba ineili'nin bugün mevcut İtal
yanca yazma nüshasının ilk dört sayfa
sında Jean Frederic Cramer'in, 20 Hazi
ran 1713'de Prens Eugene de Savoie'ya 
yazdığı ithaf yazısı yer almaktadır. 

Barnaba ineili'nin Deeretum Gelasia 
num ve Catalogue des soixante livres 
canoniques'te zikredilişinden 1703 'te 
Jean Albert Fabricus'un ve 171 S'te Ber
nard de la Monnoye'un kitaplarında bah
sedilmesine kadarki dönem hakkında sa
dece İncil'in ispanyolca nüshasında bilgi 
vardır. Bu nüshanın önsözünde belirtildi
ğine göre İncil'in orüinal nüshasını ilk 
bulan Fra Marina adlı hıristiyan keşiş, 

lrenee'nin yazılarından birinde onun Bar
naba ineili 'ne dayanarak Pavlus'un gö
rüşlerini tenkit ettiğini görünce bu İn
cil'e karşı büyük bir ilgi duymuş ve onu 
aramaya koyulmuştur. Papa Sixte Quint'
in dostu olan Fra Marina, bir gün papa 
ile birlikte papanın kütüphanesinde bu
lunduğu sırada papa uykuya dalmış, Fra 
Marina da oyalanmak için kütüphane
deki kitaplardan birini almış, aldığı ilk 
kitabın aradığı Barnaba ineili olduğunu 
görünce onu cübbesinin yenine gizle
miş, papa uyanınca da ondan izin iste
yerek kitapla birlikte oradan ayrılmıştır. 
Daha sonra İncil'i okumuş ve müslüman 
olmuştur. Fra Marina'dan sonra elden ele 
dolaşan bu yazma nüsha nihayet Arns
terdam ·da bulunan büyük bir şahsiye
te intikal etmiş, ondan da Prusya kralı
nın danışmanı Cramer vasıtasıyla Prens 
Eugene de Savoie'ya geçmiş, 1738'de ise 
prensin kütüphanesiyle birlikte Viya
na'daki Hofbibliothek'e intikal etmiştir. 

Barnaba ineili'nin Muhtevası. Barnaba 
ineili bir giriş ile doğumundan semaya 
urOcuna kadar Hz. isa'nın hayatının an
latıldığı asıl bölümden (222 bab) oluş

maktadır. 

Giriş kısmında bu kitabın Allah'ın pey
gamberi Hz. isa'nın gerçek incil'i oldu-

ğu ve onun havarisi Barnaba tarafından 
yazıldığı. şeytanın yanılttığı pek çok ki
şinin -ki aralarında Pavlus da vardır- ta
mamıyla yanlış bir akfdeyi yaydıkları. Hz. 
isa 'ya Allah· ın oğlu dedikleri, Allah· ın 
ebedf ahdi olan sünnet olmayı kabul et
medikleri. temiz ve helal olmayan her 
besinin yenilebileceğine hükmettikleri 
ifade edilerek insanların hataya düşme
meleri için bu İncil'in kaleme alındığı be
lirtilmektedir. 

Asıl bölümde ise şu konular yer al
maktadır: 1. Hz. isa'nın dünyaya gelişi 
ve çocukluğu (1 -9). Bu bölümde kano
nik inciller'de olduğu gibi annesi Mer
yem'e Cebrail tarafından Hz. isa'nın do
ğumunun müjdelenmesi (ı -2L Hz. isa'
nın dünyaya gelişi (3-4). sünnet oluşu 
ve mabede takdimi (5). müneccimlerin 
ziyareti ve Mısır'a kaçışı (6-8). on iki ya
şında Kudüs'ü ziyareti (9) anlatılmakta

dır. 

Barnaba ineili ·nin bu ilk bölümünde 
kanonik inciller'den Luka ve Matta'ya 
büyük benzerlikler görülmekle birlikte 
bazı farklılıklar da vardır. Luka ineili'n
deki (1 / 31-33). "Ve işte gebe kalıp bir 
oğlan doğuracaksın ve adını Isa koya
caksın. O büyük olacak, ona yüce Allah'ın 
oğlu denilecek ; rab Allah ona babası 

DavOd 'un tahtını verecek; Ya'küb'un evi 
üzerinde ebediyen saltanat sürecek ve 
onun melekOtuna hiç son olmayacaktır" 

ifadesi. Barnaba ineili'nde şu şekilde
dir: "Allah seni, samimi bir kalple şeria
tında yürüsOnler diye İsrail halkına gön
dereceği bir peygamberin annesi olarak 
seçti." Luka ineili'nde (1 / 35) babasız 
dünyaya gelmesi sebebiyle Hz. Isa'ya Al
lah 'ın oğlu denileceği bildirilirken Bar
naba ineili'nde bu hadise şu şekilde an
latılmaktadır: "Ey Meryem! İnsan yok
ken insanı yaratan Allah. senden de er
kek olmadan insan meydana getirmeye 
kadirdir". Luka ineili'ndeki (2 / ı ı). "Çün
kü bugün DavOd'un şehrinde size kur
tarıcı doğdu, o da rab Mesih'tir" ifade
sine karşılık Barnaba incili'nde, "DavOd'
un şehrinde rabbin peygamberi olan bir 
çocuk doğdu. O İsrail evine büyük kur
tuluş getirmektedir" şeklindedir. 

z. Tebliğ faaliyetinin ilk yılı (ı 0-46) Hz. 
Isa otuz yaşında iken Zeytindağı ' nda 
melek Cebrail kendisine İncil'i indirir. 
Isa'nın kalbine dolan bu kitapta Allah'ın 
ne yaptığı, ne söylediği, ne dilediği bu
lunmaktadır (10) . Böylece Hz. isa ' nın 
peygamberliği başlamıştır. Bu kısım ka
nonik İnci ller'deki isa'nın vaftiz olma hi
kayesine tekabül etmektedir. Hz. Isa 



dağdan iner ve bir cüzzamlıyı iyileştirir 

(11 l. Kudüs'te mabedde Allah adına ilk 
vaazını verir (12l ve Cebrail'in emri üze
rine Zeytindağı'nda İbrahim' in kurbanı
nın hatırasına Allah' a bir kurban tak
dim eder ( 13) Barnaba ineili'ndeki bu 
iki babda nakledilenler ( 12-1 3) kanonik 
inciller'de yoktur. Çölde şeytan tarafın
dan iğva edilmek istenen Tsa daha son
ra on iki havarisi ni seçer (14) Bu hava
riler arasında kanonik İnciller ' in aksine 
Barnaba da vardır. Tsa bir düğünde su
ları şarap yapar ( 15). Meşhur dağ vaazı

nı verir ( 16). Havarilerin soruları üzer ine 
Tanrı hakkında bilgi verir. Allah hakkın
da " babamızdır" denilmesini (İşaya , 63/ 

16) izah eder ; 144.000 peygamberden 
bahseder ve kendisinden sonra gelecek 
olan, bütün peygamber ve azizierin en 
ulusu olan Allah elçisini müjdeler ( 17) . 

Daha sonra Hz. Tsa 'nın öğütleri . çeşitli 
mucizeleri anlatılır ( 18-2 1 ı Sünnet ol
manın Allah ile Hz. İbrahim arasında ya
pılan ebedi bir ahid olduğu, bu uygula
manın Hz. Adem ile başladığı , sünnet
sizin cennetten mahrum kalacağı ifa
de edilir (22-23) Hz. İbrahim'in hikaye
si (26-29), domuz etinin ve yasaklanmış 
besinierin yenilemeyeceği, putperestli
ğ in en büyük günah olduğu vurgulanır 

(32) . Şeytan hakkında bilgiler verilir (35 -

36). Temizlik kurallarının önemi (38), 

Ad em ile Hawa ·nın yaratı !ışı, şeytanın 
onları kandırması, Adem ile Hawa 'ya 
Allah'ın resulü Muhammed'in gelece
ğinin bildirilmesi nakledilir (39) Hz. Tsa 
kendisinin mesih olmadığını ve gerçek 
mesihin özelliklerini belirterek onun Hz. 
Muhammed olduğunu, yahudi din bil
ginlerinin kutsal yazıları değiştirdikleri
ni belirtir (42-44) 

3. Hz. Isa ' nın peygamberliğinin ikinci 
yılı (47-90). Roma askerlerinin Isa'yı tan
rı olarak kabul etmeleri, bu sebeple Isa'
nın Nain'i t erketmesi (47). hastaları iyi
leştirmesi, sinagogdaki vaazı ve ibadet 
için çöle çekilmesi (48-50). şeytan, nihai 
hüküm ve cehennem hakkındaki vaaz
ları (51-62), mucizeleri, çeşitli mesele
lerle ilgili talimleri (63-8 1). kendisinden 
sonra gelecek gerçek mesihi müjdele
rnesi (82) nakledilir. 

4. Hz. Isa'nın peygamberliğinin üçün
cü yılı (91 -222) . Romalı askerlerin İbra
niler'i Isa ' nın tanrı olduğunu söylemeye 
zorlamaları, Isa ' nın mesih olmayıp sa
dece bir kul ve gerçek mesihin müjdeci
si olduğunu açıklaması (96). yetmiş iki 
kişiyi şakird olarak seçmesi (98 ), on iki 
havari ile yetmiş iki şakirdin faaliyetle-

ri (99- 126), Hz. Isa'nın Kudüs (127- 131). 

Nain ( 133- 138) ve Şam'daki faaliyetleri 
( 139-143), Celile'ye dönüşü, gerçek Feri
siler hakkındaki beyanları ( 143-1 5 1 ), Na
sıra'dan Kudüs'e gidişi ( 151- 162), kader 
hakkındaki talimleri ve bu konuda sa
dece Muhammed'in bilgi sahibi olduğu. 
çöldeki konuşmaları ( 163- 179), Kudüs'te 
yazıcı Nicodeme ile karşılaşması ( 180-

192 ), mesihin İsmail soyundan geleceği 
(1 9 1). Lazar'ın dirilişi ( 193-200). Kudüs'
teki son olaylar, Hz. Tsa ·nın aranması, 
Cebrail. Mikail, İsrafil ve Uriel tarafından 
semaya kaldırılıp üçüncü semaya bıra

kılması (2 1 :i), Yahuda İskaryot'un işken
ce görüp çarmıha gerilmesi (217), Isa'
nın annesine ve havarilere görünmesi 
(2 19-2 20). Barnaba'nın Isa'ya soruları , 
Hz. isa'nın cevapları ve Barnaba'ya, "Bak 
Barnaba, benim dünyada kalışım süre
since bütün olup bitenlerle ilgili olarak 
benim İ ncil'imi elbette yazmalısın " şek
lindeki talimatı ve orada bulunanların 

gözleri önünde dört melek tarafından 
semaya çıkaniışı (22 1 ), Hz. Isa'dan son
ra havariler in çeşitli bölgelere dağılma
ları, bazı insanların-Pavlus da dahil - İsa'
nın ölüp dirildiğini, bazılarının ise ölüp 
dirilmediğini ileri sürmeleri, Barnaba'nın 
ise gerçekleri naklettiği bildirilir (22 2) 

Barnaba ineili'nin genel teması şudur : 
Önceki kutsal yazılar tahrif edildiği için 
hakikati tekrar vazetmek üzere Tanrı 

Isa 'yı görevlendirmiştir. Isa'nın vazede
ceği hakikat ise mesihin İsmail ' in nes
linden geleceğidir. Hz. Tsa ne tanrı ne 
de mesihtir. O mesih olarak gelecek olan 
Hz. Muhammed'in müjdecisidir. 

Metnin Tahlili. Barnaba ineili özellikle 
teslisi ve Hz. Isa'nın uluhiyyetini redde
dip onun sadece gerçek mesihi müjde
leyen bir peygamber olduğunu belirt
mesi açısından kanonik İnciller'den ay
rılmakta ve bu sebeple de hıristiyanlar 
tarafından uydurma (apokrif) kabul edil
mektedir. Hıristiyan araştırmacılar bu 
İ ncil'in XVII. yüzyılda kaleme alındığını , 
hatta müslüman olmuş bir hıristiyan ta
rafından yazılıp Barnaba'ya nisbet edil
diğini ileri sürmekte, bunu ispat edebil
mek için de çeşitli tenkitler yapmakta
dırlar . Barnaba ineili'ne yöneltilen bu 
tenkitlerin bir kısmı makul olduğu hal
de çoğu peşin hükümle yola çıkıldığını 

göstermektedir. Tenkitlerin başlıcaları 

şunlardır: 1. Tarih ve coğrafya hataları. 
Münekkitler Barnaba ineili'ndeki bazı 
ifadelerden bu İncil yazarının Filistin coğ
rafyasını bilmediğini ileri sürmektedir
ler. Barnaba ineili'ndeki (Bab 20), " İsa 
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Celile denizine gitti ve bir gemiye bine
rek kendi şehri Nasıra'ya doğru yola çık
tı" ve aynı babdaki, " Nasıra şehrine ge
lince gemiciler ... " ifadelerinden yazarın 
Nasıra şehrini deniz kenarında sandığı
nı, yine aynı İncil'deki Isa ' nın Nasıra 'ya 
gittiği ( 141 ), daha sonra gemiye bindiği 
( 151 ) ve Kudüs'e vardığı ( 152) ifadelerin
den de gerek Nasıra gerekse Kudüs'ü 
deniz kenarında iki şehir olarak düşün
düğünü ileri sürmektedirler (Benson, s. 
14-15) 

Barnaba ineili'ndeki bu bilgiler. "Nası
ra ve Kudüs şehirleri deniz kenarında
dır ve bir inden diğerine gemiyle gidil
mektedir" şeklinde yorumlanabileceği 

gibi yazarın yol güzergahında katedilen 
merhaleleri tafsilatıyla aniatmayıp sa
dece bir hadisenin bittiği ve diğerinin 

başladığ ı yerleri bildirdiği şeklinde de 
yorumlanabilir. Üstelik bu yorum Bar
naba ineili'nin genel üslubuna daha uy
gundur. Zira aynı İncil'de Isa'nın Nası
ra 'ya yerleştiği , on iki yaşına gelince an
nesi Meryem ve Yusuf'la birlikte Ku
düs'e gittiği, tekrar Nasıra 'ya döndüğü 

(9). daha sonra annesiyle birlikte Zey
tindağı'na çıktığı (ı O) belirtilmekte, an
cak ne denizden ne de gemiden bahse
dilmektedir. 

Diğer taraftan Barnaba ineili'ndeki bu 
ifadeler bu İncil' in uydurma olduğuna 
delil olarak ileri sürülürken aynı olayla 
ilgili olarak Matta ineili'nde yer alan, "İsa 
kayığa bindi, denizi geçti ve kendi şeh
rine geldi" (9/ ı) ifadesi, sırf kanonik ka
bul edilen bir İncil'de yer aldığı için nor
mal karşılanmaktadır. 

Barnaba ineili'ndeki bi r ifade (bab 99) 
yanlış tercüme edilerek yazarın Sur (Tyr) 
şehrini Şeria nehrinin yakınında zannet
tiği ileri sürülmekte ve bu husus tenkit 
edilmektedir. Halbuki yazar İncil'in baş
ka bir yerinde (21) Sur şehrinin bulun
duğu bölgeyi göstermektedir. Diğer t a
raftan İtalyanca nüshada bulunan "in tl
ro apresso il giordano" ifadesindeki "in 
t iro", Fenike'deki Sur şehrini gösterme
mektedir. İtalyanca'da bu ifade "doğru
dan" veya "müteakiben " anlamındadır 
(Cirillo, s. 395 ) 

2. Hz. Tsa dönemiyle bağdaşmayan çe
şitli kavramlar. Münekkitler Barnaba in
cili'nde bulunan bazı bilgilerin Tsa döne
mini değil Ortaçağ Avrupası'nı yansıttı

ğını, bu sebeple kitabın Ortaçağ'da ka
leme alındığını ileri sürmektedirler. 

Barnaba ineili 'nde (541 60 minutiye 
bölünen altın bir dinardan söz edilmek
tedi r. Bu ise, "Hz. Tsa döneminde minu-
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ti (minuto) denilen bir para birimi yok
tu; Roma İmparatorluğu'nda kullanılan 
dinar ise altından değil, gümüşten ya
pılmaktaydı" denilerek tenkit konusu 
olmuştur. Bir para birimi olarak minuto 
XIV. yüzyılda kullanılmıştır. Ancak bu 
tabir Barnaba ineili 'nin mütercim veya 
müstensihine ait olamaz mı? Diğer ta
raftan isa zamanında altın veya gümüş 
paranın kullanıldığını Ahd-i Cedfd'den 
anlamaktayız (Resullerin İşleri, 3/6; 20/ 

33) Aynı şekilde, "İsa zamanında şarap 
deriden yapılma tulumlara konmaktay
dı" denilerek Barnaba ineili'ndeki fıçı ta
birinin (152) tenkidi de bu ifadenin mü
tercime aidiyeti şeklinde çözümlenebi
lir. Yine İncil'de yer alan (121) mahke
menin işleyiş tarzı ve düello hadisesi 
(99), şekerin mevcudiyeti (ı ı 9), taş ocak
larında çalışan işçiler (ı 09) gibi hususla
rın isa dönemini değil Ortaçağ Avrupa
sı'nı yansıttığı ileri sürülmektedir. 

Bu İncil'deki, "Bir hedefe atışta bulu
nanları (ok atma talimi yapanları) gördü
nüz mü?"' (ı ı 0) ifadesinden hareketle 
bu tür askeri talimlerin o dönemden zi
yade askerlerin çokça bulunduğu Orta
çağ Avrupası'na uygun olduğu şeklin

deki tenkit de doğru değildir. Zira as
kerin bulunduğu her yerde atış talim
lerinin olması tabiidir. Taş ocaklarında 
çalışan işçilerden bahsedilmesi de (ı 09) 

gerçeklerle çelişmemektedir. Zira o dö
nem Filistin' inde, başta Süleyman Ma
bedi olmak üzere çeşitli yapıların mevcu
diyeti taş ocaklarının bulunduğunu gös
termektedir. 

Bir başka tenkit de 222 bölümden olu
şan bu İncil'in. XIII ve XIV. yüzyıllarda 
İtalya'da oldukça rağbet gören diatessa
ronları örnek alarak hazırlandığı iddiası

dır. "Dört kısmın uyumu" anlamına ge
len diatessaron kelimesi, dört İncil'in tek 
bir kitap halinde özetlenmiş şekline ve
rilen bir isimdir ve bu anlamda ilk defa 
milattan sonra 150 yılında Tatien tara
fından hazırlanan kitap için kullanılmış
tır. Dolayısıyla XIII ve XIV. yüzyıllardan 
çok önce diatessaron mevcuttu. 

Bu İncil'de Ahd-i Atik'ten yapılan ikti
baslarda. milattan sonra IV. yüzyılda 

Aziz Jerôme tarafından yapılan Latince 
tercümenin (Vulgate) kullanıldığı da id
dia edilmektedir. Fakat tam aksine Ki
tab-ı Mukaddes'in Latince tercümesi
nin Barnaba ineili'ne dayandığı da ileri 
sürülmektedir (The Gospel o{ Barnabas, 
s. XV). 

Tenkitlerden biri de bu İncil'in müslü
man olmuş bir hıristiyan tarafından ya-
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zılmış olduğu hususudur. Halbuki biz
zat hıristiyan münekkitlerin de ortaya 
koydukları gibi Barnaba ineili bazı nok
talarda Kur'an-ı Kerim'le çelişmektedir. 
Kur'an-ı Kerim 'de göklerin yedi oldu
ğu belirtilirken Barnaba ineili'nde do
kuz olduğu ifade edilmektedir ( ıo5 , ı 78) 
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Meryem'in Hz. isa'
yı dünyaya getirirken doğum sancısı çek
tiği bildirilmekte (Meryem ı 91 23), hal
buki Barnaba ineili'nde onu ağrısız do
ğurduğu nakledilmektedir (3) Barnaba 
ineili'nde isa mesih olmadığını ısrarla di
le getirirken (96) Kur'an-ı Kerim ondan 
mesih diye bahsetmektedir (Al-i imran 
3/45; en-Nisa 4/ 17 ı -I72) . Barnaba İn
cili'nin Kur'an-ı Kerim'le olan bu çelişki
leri, bu İncil'in müslümanlar tarafından 
yazılmış olamayacağını göstermektedir. 

Sonuç. Barnaba ineili'nde teslls ve en
karnasyon (ilahi kelamın ete kemiğe bü
rünmesi, isa'nın tanrılığı) reddedilmiş, Hz. 
Peygamber'in nübüweti müjdelenmiştir. 

Tanrı'nın birliğini savunan Barnaba in
cili (90) O'na çocuk nisbet edilemeyece
ğini ( ı 7l. Hz. Isa'nın Allah'ın oğlu değil 
sadece bir peygamber olduğunu belirt
mekte (1 , 2, 4, ıo . IL ı5. 19, 3 ı, 44, 47. 
52, 71. 82, 83 . 96, 11 2. ı56, 157), isa'ya Al
lah'ın oğlu diyenierin lanetleneceğini ha
ber vermektedir (53 . 2 ı 2). Bu İncil' e gö
re nür-ı Muhammedi her şeyden önce 
yaratılmıştır (ı 2, 35 , 39, 43); ka inat ise 
onun için yaratılmıştır. o bütün dünyaya 

rahmet ve selamet getirecektir (43) Hz. 
Adem yaratıldığında kelime-i tevhidde 
onun adını görmüştür (39) Hz. Muham
med Allah 'ın resulüdür (17, 72 , 90) ve da
ha önceki peygamberlerin sözlerini açık
layacaktır (17) . isa Hz. Muhammed'den 
önceki son peygamberdir (97). Muham
med isa'dan sonra gelecektir ( 17, 42) ve 
onunla ilgili yanlış kanaatleri ortadan 
kaldıracaktır (97). Tanrı'nın Hz. İbrahim'e 
yaptığı mesihi vaad Hz. Muhammed ile 
tahakkuk edecektir (ı , ı 2. 26, 29, 44, 63, 

96, 97, 208) ve o mesihtir (39, 41. 42 , 44, 

54, 97, ı 36, 163, 220) 

Teslfsi ve enkarnasyonu reddettiği ve 
Hz. Muhammed'in geleceğini müjdele
diği için müslümanlar tarafından sahih 
kabul edilen Barnaba incili, kanonik in
ciller ve hıristiyan akidesiyle çeliştiği ge
rekçesiyle hıristiyanlar tarafından red
dedilmekte, uydurma olduğu. hatta XVI. 
yüzyılda müslüman olmuş bir hıristiyan 
tarafından yazıldığı ileri sürülmektedir. 
Barnaba ineili 'nin bugün mevcut yega
ne nüshası olan İtalyanca metnin, ge
rek kullanılan malzeme gerekse üslüp 
ve dil yönünden söz konusu dönem İtal
ya'sının bir ürünü olduğu açıktır. Ancak 
bu. Barnaba 'ya nisbet edilen İncil'in o 
dönemde yazıldığını ve müellifinin söz 
konusu incil'i İtalyanca yazıp kutsiyet 
ve otorite kazandırmak için Barnaba'ya 
nisbet ettiğini göstermez. Kaldı ki Ahd-i 
Atik'teki bir çok kitap, hatta mevcut şek-

Barnaba ineil i' nin it alyanca yazma nüshasında Hz. Muhammed'in peygamberliğini bildiren Iki ayrı sayfa 
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liyle Tevrat, nisbet edildikleri şahıslar 

tarafından kaleme alınmadığı. çok son
ra yazılıp söz konusu yazariara nisbet 
edildiği halde bugün kanonik ve kutsal 
kabul edilmektedir. Bu İncil'in XVI. yüz
yıldan çok önce yazıldığına, Barnaba'ya 
ait bir İncil'in mevcudiyetine dair delil
ler vardır. V. yüzyı la ait ve Papa Gelase 
tarafından neşredilen genelge Barnaba 
ineili'nin apokrif olduğunu belirtmekte 
ve okunınası yasak kitaplar arasında zik
retmektedir. VII. yüzyıldan önce kaleme 
alınan Grekçe Catalogue des soixante 
livres canoniques adlı belgede apokrif 
yirmi beş kitap arasında Barnaba İnci
li de zikredilmektedir. Şu halde V. yüz
yılda Barnaba'ya nisbet edilen bir İncil 
mevcuttu. Bu İncil'in bugün elde bulu
nan İtalyanca nüsha ile ilgisinin olmadı 
ğı şeklindeki tenkit ise indidir. V. yüz
yıldan XVII. yüzyıla kadar bu İncil'den 
hiç bahsedilmemesine, dolayısıyla söz 
konusu İncil'in XVII. yüzyılda ortaya atıl
mış uydurma bir İncil olduğu iddiasına 
gelince bunun izahı kolaydır. Tecsid ve 
teslisi reddeden MOsevi- hıristiyan gele
neğinin yazıları nasıl yasaklanmışsa ay
nı çizgideki Barnaba ineili de kilise ta
rafından mahkum edilip yasaklanm ış, 

bu sebeple kilisenin mutlak baskı ve oto
ritesi sebebiyle ortaya ç ı karılamamıştır. 

Mevcut şekliyle Barnaba ineili 'ni Aziz 
Barnaba 'ya nisbet etmek güç olsa da, 
L. Cirillo 'nun da belirttiği gibi, bu İn
cil'de bir ilk ve asıl kaynağın varlığı ken
dini göstermektedir. Tecsid ve teslise 
karşı çıkan bu ilk kaynak ilk dönem Hı
ristiyanlığından itibaren mevcuttur. MQ
sevi- hıristiyan geleneği bunun en belir
gin tanığıdı r. İlk Hıristiyanlık tarihinde 
Pavlus'un görüşüne tabi olan ve günü
müz Hıristiyanlığı şeklinde kendini gös
teren cereyanın yanında, bir taraftan 
Yahudilik 'teki tek tanrı inancına, diğer 
taraftan İslam'daki kavramiara uygun 
bir Hıristiyanlık anlayışı da vardır ve bu 
anlayış Ya'küb'un liderliğini yaptığı MQ
sevi-hıristiyanlarca temsil edilmektedir. 
Nitekim Pavlus Galatyalılar'a Mektup'un
da iki tür İncil' in vazedildiğini, kendi va
zettiğ i İncil'in gerçek İncil olduğunu be
lirtmekte ve başka bir İncil'i vazedeni la
netlemektedir. Halbuki Hz. isa'nın kar
deşi Ya'küb'un liderliğindeki MOsevi- hı

ristiyanlar bu ikinci İnci l'i vazetmişler
dir. Dolayısıyla gerek teslisi reddetmesi 
gerekse Hz. isa· nın uiQhiyyetini kabul 
etmemesi sebebiyle Barnaba ineili'nin 
İslam'ın etkisiyle İsl am'ın gelişinden son
ra bir müslüman tarafından kaleme alın 

mış bir k itap olduğunu iddia etmek ta-

rihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Zi
ra mevcut Barnaba ineili'ndeki bazı hu
suslar İslami inançlara uymamaktadır 
(yk. bk.) Ayrıca o ısrarla "ahid", "sünnet 
olma" ve "MQsa şeriatının ebediliği" üze
rinde durmaktadır (95). Halbuki İslami 
telakkide sünnet ahdin zaruri şartı de
ğildir ve ebedi şeriat Hz. Muhammed 'in 
getirdiği şeriattır. 

Sonuç olarak Barnaba ineili'nin ana 
temasını teşkil eden ve Hz. isa'nın Tan
rı'nın oğlu değil bir peygamber olduğu 
fikrini benimseyip teslisi reddeden inanç, 
İslam'dan çok önce ilk hıristiyanlar ara
sında (Hz. Tsil.'nın kardeşi Ya'küb'un lider
liğini yaptığı MOsevi - hıristiyan cemaatin
del mevcuttu. Buna göre Barnaba İncili, 
Pavlus tarafından sahte diye nitelendi
rilen. fakat taraftarlarınca tam aksi id
dia edilen gerçek İncil'i. Hz. Isa'nın va
zettiği hakiki mesajını ihtiva etmekte
dir. Şu da bir gerçektir ki Barnaba 'ya 
nisbet edilen bugünkü İncil, uzun tarihi 
seyri içerisinde birtakım ilave ve müda
halelere maruz kalmıştır. Ancak bunlar 
ana temanın orüinalliğini ve eskiliğini or
tadan kaldırmaz. 
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BAROK 

Avrupa'da 
XVI. yüzyıl sonunda doğan 

bir sanat üslubu. 
_j 

Maniyerizmi takip eden karşı refor
masyon hareketlerine bağlı olup XVIII. 
yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir. 
Baroque kelimesinin Portekizce'de gay
ri muntazam ineilere verilen barroco is
minden veya barak sanatın öncülerin
den olan İtalyan ressam Federigo Baroc
cio'nun (ö. 1612) soyadından alındığı sa-

BAROK 

nılmaktadır (bk. Webster's Third, s. 178). 
Barak kelimesinin. bu üsiQbun Fransız

lar' ın klasik zevk anlayışına ters düşen 
gösterişli, abartmalı ve kurallara uyma
yan tarzı sebebiyle önceleri küçültücü 
görülen anlamı, XIX. yüzyılda bu üslü
bun güzelliğinin anlaşılmasından sonra 
değişmiştir. Antikiteden çok şey alan 
barokta kahraman ideali hıristiyan dü
şünce sistemi ile kaynaştırıldı. Mutlaki
yetçilik, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi 
olarak kabul edilen krala bağlandı (Fran
sa' da XIV. Louis. İtalya'da papalar gibi) 
ve barokun ana prensiplerinden biri ha
line getirilip çeşitli Avrupa ülkelerinde 
değişik biçimlerde uygulandı. 

Michelangelo 'ya baroku n babası un
vanını kazandıran Floransa'daki Lauren
ziano kütüphane binasında mimari ele
manların arasındaki denge bilinçli bir 
şekilde bozulmuş ve kendine has bir ha
reketlilik kazandırılmıştır. Cizvitler'in ana 
kilisesi olan Roma'daki ll Gesu Kilisesi'n
de yeni mekan anlayışıyla kullanılagelen 
mimari elemanların bir sentezi görülür. 
Yine Roma'da S. Carlo aile Quattro Fon
tana veya S. Maria della Pace Kilisesi'n
de görülen kırık pencere alınlıkları. bi
naların iç ve dışındaki ışık-gölge oyun
larının yanında konkav ve konveks duvar 
alanları, kubbelerde dairenin yerini di
kine veya yatay ovalin alması gibi yeni
likler geldi. Bu köklü değişikliklerin ya
nında barak mimarinin en önemli özel
liklerinden biri de yapı sanatının heykel, 
süsleme ve resim ile ayrılmaz bir bütün 
halini alması ve süslemede yoğun bir şe

kilde,_(S) ve (C) formlarının, istiridye ka
buğu motiflerinin ve altın yaldızın kulla
nılışıdır. Büyük saraylar ve köşkler ha
vuz, fıskıye, kanal gibi su elemanları ile 
zenginleştirildi ve hareketlendirildi. Ba
rak sarayların en güzel örneğini teşkil 
eden Paris yakınındaki Versailles Sara
yı, uzun süre gerek Avrupa'nın gerekse 

Avrupa baroğunun en muhteşem örneklerinden biri olan 
Pa ris yakı n ı ndaki Verşai ll es Sa rayı' nda n bir görünüş- Fransa 
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