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Araplar tarafından İspanya için kullanı
lan ve ülkeden tamamen çıkarılmaların
dan sonra ispanyolca'ya Andalucia şek
linde ve önceleri yalnız "müslüman is
panyası " anlamında geçen Endülüs (En
delüs) kelimesinin kökeni kesin biçimde 
tesbit edilebilmiş değildir . Bugün genel
likle, Hispania karşılığı olarak ilk defa 
fetihten sonra 98 (7 16) yılında basılmış 
bir sikke üzerinde görülen ismin, V. yüz
yılda Kuzey Afrika'ya geçmeden önce on 
sekiz yıl kadar İspanya'nın güneyinde ka
lan Vandallar'ın (Vandalus) adından türe
tilm i ş olabileceği (Vandalicia IVandal ül
kesi l l kabul edilmektedir (E. Levi -Pro
vençal , Espana musulmafia, IV, 45). Müs
lümanlar başlangıçta Endülüs ismini, bir 
süre ellerinde tuttukları Fransa'nın gü
neyindeki Septimania bölgesi dahil is
panya'da yönetimleri altına aldıkları top
rakların tamamı için kullandılar. Ancak 
718'de başlatılan ve yaklaşık sekiz asır 
devam eden hıristiyanların "reconquis
ta" (Endülüs'ü müslümanlardan geri alma) 
hareketinin gelişme seyri içerisinde, özel
likle Xl. yüzyıldan itibaren İslam hakimi
yeti alanının gittikçe küçülmesine para
lel olarak bu ismin başlangıçtaki geniş 
kapsamlı anlamı daralmaya başladı ve 
sonunda Endülüs adı sadece küçük Be
ni Ahmer (Nasri) Emirliği ' nin idaresinde
ki topraklara münhasır kaldı. Andalucia 
ismi bugün İspanya 'da hala kullanılmak-

ta ve Almeria (ei-Meriye). Granada (Gır

nata). Jaen (Ceyyan), Cordoba (Kurtuba), 
Sevilla (işbll iye), Huelva (Velbe). Malaga 
(Maleka) ve Cadiz (Kad is) vilayetlerini içi
ne alan bölgeyi ifade etmektedir. 

I. SiYASI TARİH 

1. Fetih ve Valiler Dönemi (71 1-755) . İl k 
İslam fetihlerinin son halkasını Endü
lüs'ün fethi teşkil eder. Birinci elden bir 
kaynak mevcut olmadığı için bu fethin 
tarihi ve seyri hususunda bilinenler son
raki yıllarda yazılmış eserlerden intikal 
etmekte ve aralarında tutarsızlıklar, hat
ta çelişkiler bulunduğu görülmektedir. 
İspanya 'da ilk fetih hareketinin başlan
gıç tarihi hakkında farklı iki rivayet var
dır. Birinci rivayete göre bu tarih, Hz. 
Osman'ın emriyle Abdullah b. Nafi ' b. 
Husayn ve Abdullah b. Nati' b. Abdül
kays' ın sevk ve idare ettikleri bir donao
mayla karaya çıkılan 27 (647) yılı, ikinci 
rivayete göre ise genellikle kabul edildiği 
üzere Tarık b. Ziyact'ın emrindeki kuwet
lerin çıktığı 92 (7 11 ) yılıdır. Birinci rivaye
tin doğru olmaması gerekir, çünkü 27 yı
lında müslümanlar henüz bugünkü Tu
nus'u geçmemişlerdi ve ayrıca o tarihte 
bu iş için gerekli deniz gücüne de sahip 
değillerdi. Öte yandan eğer Endülüs ger
çekten o yıl fethedilmiş olsaydı tarihçiie
rin daha sonra gerçekleştirilen Kıbrıs ' ın 

fethi için müslümanların ilk deniz ötesi 
fetih harekatı dememeleri gerekirdi. 

İlk İslam fetihlerinin seyri dikkate alın
dığında, 71 O yılına kadar birkaç şehir ve 
kale dışında Kuzey Afrika ' nın tamamını 

ele geçirmiş olan müslümanların yeni 
bir hamle daha yapmaları tabii görün
mektedir. Kuzey Afrika Valisi Müsa b. 
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Nusayr, Emevi Halifesi Velid b. Abdülme
lik'ten izin alarak Tarif b. Malik kuman
dasındaki yaklaşık 500 kişilik bir birliği 
71 O yılının ilkbaharında keşif gayesiyle 
İspanya ' nın güney kıyılarına yolladı. Mü
sa b. Nusayr, Tarif b. Malik'in bol mik
tarda ganimetle dönmesinden sonra is
panya ' nın fethi için hazırlıklara başladı 
ve 711 ilkbaharında azatlısı Serberi asıl
lı Tarık b. Ziyad kumandasında 7000 ki
şilik bir orduyu, arkasından da 5000 ki
şilik bir takviye birliğini İspanya'ya gön
derdi. Bu sırada İspanya 'da hüküm sü
ren Vizigot Krallığı taht kavgaları, top
lum içindeki çatışmalar ve yahudileri zor
la hıristiyanlaştırma politikasının sebep 
olduğu çeşitli problemlerle karşı karşı
ya idi. İslam ordusunun İspanya 'ya ge
çişinde, Vizigotlar'la ilişkileri bozuk olan 
Ceuta (Sebte) hakimi Julianos'un da yar
dımları dokundu. Tarık İspanya ' nın en 
güneyindeki Calpe (Cebelitarık, Gibraltar) 
dağında karargahını kurduktan sonra ya
kınındaki Algeciras ' ı (Ceziretü lhadra) kont
rol altına aldı ve çok geçmeden Rio Bar
bate (Vadi ilekke) kıyısında karşılaştığı Kral 
Rodrigo kumandasındaki kalabalık bir 
Vizigot ordusunu, üç gün veya bir hafta 
(ibn biri, ll , 8) süren zorlu bir savaş so
nunda büyük bir kısmını imha etmek su
retiyle ağır hezimete uğrattı. Artık İspan
ya ' nın fethi için müslümanların önünde 
ciddi bir engel kalmamıştı. Nitekim Ta
rık ' ın bu savaş sonrasında görevlendir
diği kumandanlar kısa sürede Malaga, 
Elvira (ilbire) ve Cordoba 'yı ele geçirirler
ken kendisi de Ecija'yı (istice) ve arkasın
dan Vizigotlar' ın başşehri Toledo'yu (Tu
leytula) fethetti. Bu sıralarda Vizigot ida
resinden memnun olmayan bazı şehir ve 
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kale halklannın , özellikle ağır dini bas
kılara maruz kalan yahudilerin kapıları
nı kendiliklerinden açtıkları bilinmekte
dir. 712 yılında , fethin tamamlanması
na yardımcı olmak için Musa b. Nusayr 
çoğunluğu Araplar'dan oluşan 18.000 ki
şilik bir ordunun başında ispanya'ya geç
ti ve Sevilla, Carmona (KarmOne), Niebla 
(Leble). Merida'yı (Maride) zaptettikten 
sonra Toledo'da Tarık b. Ziyad 'la buluş
tu. iki kumandan daha sonra fetih ha
reketini ispanya ' nın kuzeyine doğru iki 
koldan devam ettirdiler ve ertesi yıl içe
risinde Leön (LiyOn), Galicia ( Cii!Tkıye) böl
geleri ve Lerida (Laride), Bareelona (Ber
şe!One) , Zaragoza (Sarakusta) şehirleri ha
kimiyet altına alındı ; hatta bir rivayete 
göre Pireneler aşılarak Prank toprakla
rına girildi. 

714 yılında Halife Velid b. Abdülme
lik'in emriyle, Musa b. Nusayr' in Endü
lüs'ün idaresini oğlu Abdülaziz'e bırakıp 

yanına Tarı k'ı da alarak bol miktarda ga
nimetle birlikte Dımaşk'a dönmesi üzeri
ne Endülüs'te "valiler dönemi" (asrü 'l-vü
lat) başlamıştır. ı. Abdurrahman'ın 756'
da Endülüs Emevi Devleti 'ni ilanma ka
dar devam eden bu dönemde yirmi bir 
vali iş başına geldi. Bunlardan bazıları 

doğrudan Dımaşk'taki Emevi halifesi ve
ya onun adına Kuzey Afrika valisi tara
fından tayin edilirken bazıları da Endü
lüslü askerler tarafından seçildi. Valiler 
dönemindeki siyasi faaliyetler arasında 
fetih hareketini Avrupa içlerine götür
me teşebbüsleri önemli bir yer tutar. Ab
dülaziz b. Musa ' nın Teodomiro'yu (Tüd
mfr 1 Mürsiye) hakimiyeti altına alışından 
sonra valilerin birçoğu, bütün gayretle
rini Pireneler'i aşarak Frank toprakların

da yayılmak için harcadılar. Bu gayret
ler sonunda islam orduları Fransa' nın gü
neyindeki Sept imania (Sebtimaniye) ve 
Narbana (Arbüne) bölgelerini ele geçire
rek bugünkü Paris'in bulunduğu bölgeye 
yaklaştılar. Müslümanların 732 yılında 

Tours ve Poitiers şehirleri arasında yer 
alan ovada Pranklar'a yenilmesi, Avrupa'
da gerçekleştirilmek istenen fetihler açı
sından bir dönüm noktası olmuştur. is
lam kaynaklarında Belatüşşüheda adıyla 
geçen bu savaştan sonra eskisi kadar dı
şa açılamayan müslüman fatihler güçle
rini kendi ara larında baş gösteren iç çe
kişmelerde tüketmeye başladılar. 

iık dahili mücadele Araplar'la Serbe
riler arasında meydana geldi. idarecile
rin kendilerine gereken değeri verme
diklerini ve kıraç, dağlık arazilerde ya
şamak zorunda bırakıldıklarını ileri sü-
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ren Berberller, soydaşlarının Kuzey Af
rika'da başlattıkları isyan hareketinden 
de cesaret alarak ayaklandılar (74 1) . Her 
iki taraftan çok sayıda insanın ölümüne 
sebep olan bu ayaklanma, ancak ertesi 
yıl Belc b. Bişr kumandasındaki Suriye'
den gelen Emevi askerlerinin müdaha
lesiyle bastırılabildi. Bu hadiseden kısa 
bir süre sonra, Endülüslü Araplar'ın (Be
lediyyOn) kendi topraklarına ortak olma
larından endişe ettikleri Emevf askerle
rinin (ŞamiyyOn) Endülüs'e yerleşmesine 
karşı çıkmaları üzerine iki taraf arasın
da savaş başladı. Bu karışıklık, yeni vali 
Ebü'I-Hattar tarafından hıristiyan teba
anın elindeki arazilerin üçte birinin ya
pacakları muvazzaf askerlik hizmeti kar
şılığında Suriyeli askerlere verilmesi ve 
bunların ei-Küverülmücennede (askeri vi
layetler) adıyla bilinen i şbfliye, Humus 
(Hıms). Ceyyan, Şezune, ilbire, Ceziretül
hadra, Tüdmir, Reyyu ve Bace'ye yerleş
tirilmeleriyle çözümlendi. Pakat Belediy
yun- Şamiyyun çekişmesini bu ustaca ted
birle sona erdiren Ebü ·ı- Hattar'ın yöne
timi sırasında Yemenliler'i kayırınası ye
ni bir ihtilafa ve Kayslı-Yemenli çatışma

sına sebep oldu. Sonunda Endülüs'ün bu 
iki kabile tarafından sırayla yönetilmesi 
hususunda anlaşmaya varıldı. Buna gö
re Kayslılar adına Yusuf ei-Pihri 747'de 
vali oldu; bir yıl sonra da bu görevi bir 
Yemenli üstlenecekti. Ancak vakti ge
lince Kayslılar valiliği Yemenliler'e dev
retmek istemediler ve bu durum Kayslı
Yemenli mücadelesinin yeniden alevien
mesine yol açtı . öte yandan fetih hare
keti sırasında ispanya'nın kuzeyinde dar 
ve dağlık bir bölge olan Asturias'a ka
çan ve orada sıkışıp kalan hıristiyanlar 
müslümanlar arasındaki iç çekişmeler

den istifade ederek Endülüs toprakları
na saidıracak kadar güçlendiler. 

Endülüs'te bu gelişmeler meydana ge
lirken Abbasller Emevi hanedanına son 
vererek bu hanedan mensuplarını sı kı bir 
şekilde takip etmeye ve öldürmeye baş
ladılar. Bu takipten kurtutmayı başaran 
çok az sayıdaki kişiden biri de Halife Hi
şam b. Abdülmelik'in torunlarından Ab
durrahman b. Muaviye idi. Filistin ve Mı

sır üzerinden Kuzey Afrika'ya kaçan, an
. cak burada da rahat bırakılmayacağını 
anlayan Abdurrahman 755 yılında Endü
lüs'e geçti. Endülüs'e geçerken sadece 
canını kurtarınayı değil burada bulunan 
çok sayıdaki Emevi yanlısı Arap, Suriyeli 
asker ve diğer unsurlardan faydalana
rak Emevi hanedanını yeniden kurmayı 
düşünüyordu . Nitekim Endülüs 'e ayak 

bastığı andan itibaren bu yönde faali
yete geçti ve kısa sürede, Vali Yusuf ei
F'ihrf nin tehdit ve engellemelerine rağ
men mevalinin, Kayslı lar'a kızgın olan 
Yemenliler'in ve Berberiler'in de deste
ğini sağlayarak sırasıyla Ceziretülhadra, 
Şezune, işblliye ve İlbire'yi kontrolü altına 
aldı ; daha sonra da Kurtuba 'ya girerek 
kendisini bağımsız emir ilan etti (756) . 

Z. Endülüs Erneviieri (756-1031) . a) Emir
lik Dönemi (756-929) . Bağımsız Endülüs 
Emevf Devleti'nin kurucusu ve ilk emfri 
ı. Abdurrahman'ın karşılaştığı problem
Ierin başında hiç şüphesiz iç karışıklık
lar geliyordu. Zira son vali Yusuf ei-Pih
ri Abdurrahman'a yenildiği halde onu ha
la emir olarak tanımıyor ve isyan halin
de bulunuyordu; Yemenliler ve Serberi
ler de sağladıkları yardımın bedelini is
tiyorlardı. Ancak Abdurrahman Yemen
liler 'in de Berberller'in de isteklerine bo
yun eğmedi ve bütün grupların yetkile
rini kısarak otoriteyi kendi elinde topla
dı. Ayrıca aldığı askeri tedbirler yanında 
her grubu kendi içinde bölme yoluna gi
dip onların birbirlerine düşmesini sağ
ladı; ardından da para, mal ve makam 
vererek bunlardan bazılarını kendi yanı
na çekti. Bu suretle muhaliflerinden ge
ri kalanları daha kolay bir şekilde itaat 
altına alma imkanına kavuşmuş oldu. Öte 
yandan Araplar arasındaki kabile çekiş
meleri devlet otoritesini zaafa uğrata
cak bir mahiyet arzettiğinden orduyu, 
çoğunluğu Kuzey Afrika'dan getirtilen 
paralı askerler (mürtezika) ve harp esir
lerinden (abid) oluşturdu . ı. Abdurrah
man, bu iç meseleler yanında 778 yılın
da ispanya ' nın kuzeydoğusundan gire
rek Sarakusta 'ya yaklaşan Franklar'la 
da uğraştı ve net icede Franklar ülkele
rinde çıkan karışıklıklar yüzünden geri 
çekilmek zorunda kaldılar ; yol boyunca 
uğradıkları baskınlar sebebiyle de ağır 
kayıplar verdiler. ı. Abdurrahman daha 
sonraki yıllarda hıristiyanların hakimi
yetine geçen bazı şehirleri geri almaya 
çalıştıysa da başarılı olamadı. Buna rağ
men öldüğünde (788) halefi ı. Hişam'a iç 
karışıklıkları asgariye indirilmiş, gücü 
Abbasller ve Bizanslılar tarafından dahi 
kabul edilen, Suriye- Em evi gelenekleri
nin hakim olduğu bir devlet bıraktı. 

Dindar kişiliğiyle Ömer b. Abdülaziz'i 
hatırlatan ı. Hişam (788-796), tahta çık
tığı ilk yılda kardeşlerinin gösterdiği mu
halefet dışında ciddi sayılabilecek bir iç 
meseleyle karşılaşmadı. Bu durumdan 
istifade ederek emirlik dönemini ispan
ya'nın kuzeyindeki hıristiyan kraliıkiara 



karşı cihad yapmakla geçirdi ve Pirene
ler'in ardındaki Septimania geçici bir sü
re için de olsa yeniden fethedildi. I. Hi
şam döneminde Malikilik Endülüs'ün res
mi mezhebi haline geldi. Ulemaya gös
terdiği yakın ilgi sonucunda bu zümre
nin siyasi hayattaki nüfuzu açık şekilde 
arttı. Ayrıca islam'ın yayılışına verdiği 
öneme bağlı olarak yerli halktan ihtida 
edenlerin (müvelledQn) sayısında önemli 
bir artış gözlendi. Ancak bu son iki ge
lişme onun halefi zamanında bazı ciddi 
olayların meydana gelmesine zemin ha
zırladı. 1. Hişam'ın yerine geçen oğlu ı. 

Hakem döneminde (796-822) iç ayaklan
malar yoğun bir biçimde yeniden pat
lak verdi. Dikkat çeken bir husus, bu de
faki isyanlarda Araplar ve Berberfler'den 
başka ve onlardan daha fazla olarak mü
velledünun da yer almış olmasıdır. Bun
da yeni emirin keyfi tasarrufları, baba
sının aksine dinf veeibeleri yerine getir
mede gösterdiği ihmal ve ulemaya bek
ledikleri değeri vermeyip onların nüfu
zunu kırmaya çalışması önemli rol oy
nadı. Bu sebeple Kurtuba, Tuleytula, Ma
ride, Sarakusta, Veşka (Huesca) gibi şe
hirlerde isyanlar birbirini takip etti. Bu
nunla beraber ı. Hakem yerine göre çok 
sert askeri tedbirlere, yerine göre de hi
leye başvurarak isyanları büyük çapta 
bastırmayı başardı. Bu dönemde çıkan is
yanlardan en çok faydalananlar, hiç şüp
hesiz 801 yılında Endülüs'ün en önemli 
sınır şehirlerinden biri olan Berşelüne'
yi ele geçiren Franklar'dır. 

1. Hakem'den sonra tahta geçen oğlu 
ll. Abdurrahman'ın saltanat yılları (822-
852) emirliğin en pariak dönemi oldu. iç 
karışıklıkların azlığı ve Abdurrahman'ın 
bunların hallinde gösterdiği kararlılık 

neticesinde ülke uzun süreli bir iç istik
rara kavuştu. Bu durum Endülüs'ün ik
tisaden zenginleşmesine ve Abbasfler 
örnek alınarak yeniden düzenlenen dev
let idaresinin güçlenmesine imkan ver
di. Bunlara bağlı olarak Arapça'nın ve is
lam dininin yayılışı hızlandı; bu döne
min sonlarına doğru Endülüs'teki müs
lüman nüfusun çoğunluğunu müvelledün 
teşkil ediyordu. Ancak Kurtuba, İşbfliye 
ve Tuleytula gibi büyük şehirlerde hıris
tiyan halk dahi din adamlarının şiddetli 
tepkisine rağmen Arapça'yı kullanır ha
le geldi; özellikle gençler Arapça'yı ana 
dillerinden daha iyi konuşup yazıyorlar
dı. ll. Abdurrahman, İspanyol krallıkları
nın hücumlarına karşı Endülüs toprak
larını korumada son derece başarılı ol
duğu gibi 844 yılında denizden hücum 

eden Normanlar'ı da (Vikingler) yerli müs
lümanlardan Müsab. Müsa'nın (ibn Kasf) 
üstün gayretleriyle geri püskürttü. Bu 
arada Bizans imparatoru Theophilos da 
elçi göndererek Endülüs Emevf Devleti'y
le diplomatik ilişki kurdu. Bu başarılar

dan dolayı ll. Abdurrahman dönemi "ey
yamü'l-arüs" (düğün günleri) olarak anıl
mıştır. 

ll. Abdurrahman'ın oğlu ve halefi Mu
hammed (852-886) emirliğinin ilk döne
minde babasının başarılarını devam et
tirdi. Kurtuba'da başlayıp Tuleytula'ya 
kadar yayılan " hıristiyan fedaileri hare
keti" adlı isyanı kontrol altına alırken 

kuzeydeki İspanyol kraliıkiarına karşı da 
başarılı seferler tertip etti. Ancak son 
on beş yılında idareyi genç ve tecrübe
siz kimselerin eline teslim ettiği için dev
let düzeni bozulmaya yüz tuttu. Sonun
da müvelledün başta olmak üzere Arap
lar ve Berberfler çoğunlukta bulunduk
ları bölge, şehir ve kalelerc;le merkezi ida
reye karşı ayaklandılar. Bu ayaklanma
lar Münzir (886-888) ve özellikle Abdul
lah (888-912) dönemlerinde şiddetini da
ha da arttırdı. Öyle ki Endülüs Emevi 
Devleti'nin otoritesi sadece başşehir Kur
tuba'da hissedilir hale geldi; hatta Kur
tuba bile bir ara meşhur müvelled lide
ri İbn Hafsün'un tehdidine maruz kaldı. 
Ülkede hem siyasi hem de sosyal parça
lanma söz konusuydu ve bu gelişmele
rin sonucu olarak merkezi idareye şek
ten bağlı ya da tamamen müstakil ve 
sayıları yirmiyi aşkın küçük devlet kurul
du. Endülüs'ün, Muhammed'in son on 
beş yılından itibaren yaşadığı bu dahi
li çalkantı ve parçalanmanın en önemli 
sonuçları, kuzeydeki hıristiyan saldırıla
rına karşı mukavemet gösterilernemesi 
ve ayaklanma bulunan bölgelerde vergi 
toplanamadığı için de beytülmalin za
yıflaması oldu. Ayrıca bu siyasi bölün
meler toplumun bazı kesimlerini de kar
şı karşıya getirdiğinden çeşitli sosyal ka
rışıklıklar ortaya çıkmıştır. 

Endülüs'ü içine düştüğü bu krizden, 
Abdullah'ın yerine yirmi bir yaşında tah
ta çıkan tarunu lll. Abdurrahman (912-
96 I) kurtardı. Öncelikle merkezi i dareye 
çekidüzen veren ve otoriteyi tamamen 
kendi elinde toplayan genç emir daha 
sonra büyük bir kararlılıkla asilerin üze
rine yürüdü. 913'te İşbfliye ve Karmü
ne'ye hükmeden Benf Haccac'ı, 924'te 
yukarı sınır bölgesine hakim müvelled 
hanedam Beni Kasf'yi, 928'de güneyi 
kontrolünde tutan ve Endülüs'teki mü
velledün hareketinin lideri durumunda 
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olan Benf Hafsün'u, daha sonra da batı 
bölgelerine hükmeden diğer müvelled 
hanedam Benf Mervan ile uzun süredir 
merkezi idareden kopuk yaşayan Tuley
tula şehrini, Sarakusta'da hüküm süren 
Arap Benf Tücib ailesini ve sayıları yir
miyi geçen Arap, Berberi, müvelled ve 
müsta'rib mahallf isyancıları itaat altına 
alarak Endülüs'ün dağılan bütünlüğünü 
yeniden sağladı. Birliği tekrar kurması
nın ardından, bu başarısından da · cesa
ret alarak bir yandan kurduğu siyası bir
liği sürdürebilmek, bir yandan da Kuzey 
Afrika'da hızlı bir biçimde yayılan Şif Fa
tımfler'le uğraşabiirnek için 929'da ken
dini N asır- Lidfnillah unvanıyla halife ilan 
etti. Böylece Endülüs Emevi Emirliği En
dülüs Emevi Halifeliği'ne dönüşmüş oldu. 

b) Halifelik Dönemi (929- I 03 I). lll. Ab
durrahman ülke içinde birlik ve huzuru 
tesis ettikten sonra Fatımfler'e ve ku
zeydeki İspanyol kraliıkiarına karşı ciddi 
bir mücadele başlattı. Sonuçta Leon ve 
Pamplona (Benb\One) kırallıkları vergi öde
meyi kabul ederek onun himayesine gir
diler. Fatımfler'e karşı da Kuzey Afrika'
daki bazı büyük Berberf kabileleriyle it
tifak yaparak nüfuzunu Mağrib içlerine 
kadar yaydı. Bu başarıları halifenin şöh
retini iyice arttırdı; Bizans ve Germen 
imparatorları elçiler göndererek kendi
siyle siyası münasebet kurdular. lll. Ab
durrahman, iç parçalanmada önemli rol 
oynayan Arap kabileleri arasındaki re
kabeti kaldırarak "tek bir ümmet" oluş
turmak için devlet kapılarını her züm
reden insana açma yoluna gitti ve eğiti
min yaygınlaşmasına önem verdi. Öte 
yandan Kurtuba'yı birçok mimari eserle 
donattı. Beytülmalin gelirleri daha ön
ce görülmemiş bir biçimde yükseldi. En
dülüs Emevfleri'nin tartışmasız en bü
yük hükümdan olan lll. Abdurrahman 
961 yılında öldüğünde yerini alim kişili 

ğiyle tanınan elli yaşındaki oğlu Il. Ha
kem aldı. Bu halifenin döneminde (961-
976) daha önce sağlanan iç istikrar de
vam ettiği gibi dış ilişkilerde İspanyol 
krallıkları karşısında elde edilen üstün
lük de korundu. Il. Hakem zamanındaki 
asıl gelişmenin ilim ve sanat alanında ol
duğu görülür; Endülüs bu dönemde is
lam medeniyetinin en faal merkezi hali
ne gelmiştir. 

Il. Hakem'in ölümünden sonra oğlu Il. 
Hişam'ın (976-1009, 1010-1013) henüz ço
cukluk yaşında iken tahta geçmesinden 
istifade eden Hacib İbn Ebü Amir ve iki 
oğlu Abdülmelik ile Abdurrahman ikti
darı ele geçirerek kendi adlarıyla anılan 
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tl. Hakem 
dönemine ait 
üzeri işlemet i 

fi l d i şi kutu 
(L ouvre 

Müzesi · 

Paris) 

Amirller dönemini başlattılar. İbn EbQ 
Amir 'in yıld ızı aslında daha ll. Hakem 
zamanında parlamıştı. Zekası ve Ha
kem'in Bask ası llı cariyesi (Hişam 'ı n an
nesi) Subh ile olan iyi ilişkileri sayesinde 
bazı önemli idari görevlerde bulunmuş , 

bu vesileyle de sarayı yakından tanıma 
fırsatını elde etmişti. Hakem ölünce, azat 
edilmiş hıristiyan asıllı kölelerden olu
şan sakalibenin halifenin yerine kardeşi 
MugTre'yi geçirme çaba larını boşa çıka

rarak Hişam'ın tahta geçmesini sağladı. 
Arkasından da idari mekanizmayı kendi 
kontrolüne alma yoluna gitti ve kendi
sine rakip olarak gördüğü devlet adam
Iarını t eker teker ortadan kaldırdı. Da
ha sonra Araplar'ın ve sakalibenin nü
fuzunu kırmak için ordunun çoğunluğu

nu paralı Serberi askerlerden teşkil et
ti ; böylece hem siyasi iktidarı hem de 
orduyu kontrolü altına almış oldu. İbn 
EbQ Amir'in bu sırada haciblik makamı
nı işgal etmesine rağmen "MansQr" la
kabını kullanması . kendi adına para bas
tırıp hutbe akutması ve resmi yazıları 
genellikle kendisinin imzalaması onun fi
ilen halife gibi hareket ettiğini ve ikti
darı elinde tuttuğunu göstermektedir. 
İbn EbQ Amir sahip olduğu bu fiili oto
riteyi ustaca kullandı ve bir taraftan içe
ride kendisine karşı oluşan muhalefeti 
bastırırken diğer taraftan da kuzeydeki 
hıristiyan krallıklarının üzerine çok ba
şarılı seferler düzenledi. Arkasından ha
cib olan oğlu Abdülmelik de başarılı sa
yılabilecek bir idarecilik sergiledi. Fakat 
1 008 ·de Abdülmelik ·in yerine kardeşi 

Abdurrahman ' ın geçmesiyle Endülüs'te 
lll. Abdurrahman tarafından kurulan ve 
bu zamana kadar sürdürülen istikrar 
birden bozuldu. Bunda Abdurrahman'ın 
aşırı ihtirasının büyük payı vardır; zira 
babasının ve kardeşinin aksine hacib un
vanıyla yetinmeyip Il. Hişam 'a bir de baş

haciblik makamı ihdas ettirmiş ve daha 
önemlisi halifenin veliaht olarak kendi
sini seçtiğini ileri sürerek bunu yazdığı 
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mektuplarla ülkenin her tarafına duyur
muştu. Onun bu davranışları, esasen ba
basına ve kardeşine de kızgın olan saka
libe ile Emevi hanedam taraftarlarını ga
Ieyana getirdi. Bu arada sayıları iyice ar
tan Serberi askerleri de taşkınlıklarıyla 
Kurtuba halkını rahatsız ediyorlardı. Bu 
gelişmeler sonunda umumi bir isyan pat
lak verdi. Amirller'in ve onlara bağlı olan 
devlet adamlarının oturduğu Medinetüz
zahire yağmalanarak tahrip edildi. Ab
durrahman b. Ebü Amir öldürüldü ; Ha
life Hişam ise kayıplara karıştı. Bu is
yandan sonra Endülüs ve özellikle baş
şehir Kurtuba tam bir karışıklık içine 
düştü. Kurtubalılar ve Emevi taraftarla
rı bu hanedanın devamı için ll. Muham
med, Süleyman. IV. Abdurrahman gibi 
kişileri tahta geçirdilerse de bunların hiç
biri karışıklığın üstesinden gelemedi. 

1016'da Hz. Ali 'nin soyuna mensup 
olduklarını iddia eden Şii Hammüdller. 
Emevi hanedanının acz içinde bulunma
sından faydalanarak Kurtuba'yı ve tahtı 
ele geçirdiler. Ancak başlangıçta görü
len sükünete rağmen onlar da mevcut 
meseleleri çözernedil er ve nihayet 1 022 
yılında halk tarafından Kurtuba'dan sü
rüldüler. Bundan sonraki yedi yıl yeni
den Emevi hanedanına mensup kimse
lerin aralarındaki taht mücadeleleriyle 
geçti. Bu durum karşısında sabrı iyice 
taşan Kurtuba ileri gelenleri ve halk ha
lifeliği Iağvederek Emevi sülalesine men-

. sup kimseleri sürgüne yo llayıp idareyi eş
raftan oluşacak bir şOranın üstlenmesi
ne karar verdiler. Böylece 756 'da bağım
sız bir emir lik olarak kurulan Endülüs 
Emevi Devleti yıkılmış oldu (422 / ı 03 ı). 
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ı. Abdurrahman 138 (756) 

ı. Hisilm 172 (788) 

ı. Hakem 180 (796) 
ll. Abdurrahman 206 (822) 

ı. Muhammed 238 (852) 

Münzir 273 (886) 

Abdul lah 275 (888) 

lll. Abdurrahman 300 (912) 
ll . Hakem 350 (961) 
ıı. Hisam 366-399 (976-1 009) 
ikinci defa 400-403 (1010-1013) 
ll. Muhammed 399 (1009) 
Süleyman 399 (1009) 
ikinci defa 403-407 (1013 -1016) 
Hammüdi hakimiyeti 407 (1016) 

IV. Abdurrahman 408 (1018) 
Ha mmüdi hakimiyeti 408-413 (1018-1022) 
V. Abdurrahman 414 (1024) 

lll. Muhammed 414-416 (1024-1025) 
Hammüdi hakimiyeti 416-418 (1025 -1027) 
111. Hisilm 418-422 (1027 -1031 ) 

Ortaya çıkan otorite boşluğunun tabii 
bir sonucu olarak Endülüs Emevi Devle
ti 'nin enkazı üzerinde irili ufaklı birçok 
devlet kuruldu ve Endülüs tarihinde "mü
IQkü't -tavaif" adıyla bilinen yeni bir dö
nem başladı. 

3. Müh1kü't-tavaif (I 03 I- I 090). Bu dö
nemde görülen küçük devletler için ke
sin bir sayı vermek zordur. Zira Endü
lüs Emevi Devleti 'nin yıkılışının ardından 
Kurtuba dışındaki şehirlerde yaşayan 

pek çok nüfuz sahibi aile bağımsızlığını 
ilan etti. Bunların bazıları şöyle sırala

nabilir: Tuleytula 'da ZünnQniler. Sağrü

la'Ia bölgesinde Tücibller ve HQdiler. Ba
talyevs (Badajoz) ve civarında Eftasller, 
İşbiliye ve civarında Abbadller. Gırnata ' 
da Ziriler. Bunun yanında birçok küçük 
şehrin. hatta kalenin de merkezi idare
den koptuğu görülmektedir. Bu dönem
de Endülüs'te yaşanan siyasi olayların 
en önemlilerinden biri mülükü't-tava
if arasında başlayan ve kıyasıya devam 
eden savaşlardı r. Bu durum müslüman
ların gittikçe zayıf düşmesine sebep ol
du ve hıristiyan krallıklarının "reconquis
ta "yı gerçekleştirmeleri için bir fırsat 

teşkil etti. İlk olarak 1 057 yılında Kas
tilya Kralı I. Fernando Batalyevs'e hücum 
ederek Eftasiler'i, 1062 ·de de Tuleytu
la'daki Zünnünller ile İşbiliye'deki Abba
dller'i ağır h araca bağladı. 1085 yılında 
Kastilya Kralı VI. Alfansa'nun Endülüs'ün 
Kurtuba 'dan sonra ikinci büyük şehri 

olan Tuleytula'yı zaptetmesi ise o döne
me kadar hıristiyanların müslümanlara 
indirdiği en ağır darbeyi oluşturdu . Fark
lı cephelerde birbirleriyle çarpışan ve 
kendileri dışındakilerin ne yapmak iste
diğini pek iyi anlayamayan Endülüs müs
lümanları. ancak Tuleytula'nın beklen
medik kaybı karşısında "reconquista" 
tehlikesini idrak edebildiler. Bu hadise 
duyulunca Endülüs'te yer yerinden oy
namış, halk paniğe kapılmış ve müslü
manlar artık Endülüs'ün geleceğinden 
ümitlerini kesmeye başlamışlardı. Zira 
Tuleytula ' nın düşmesi, Endülüs'ün hıris
tiyanlar karşısındaki en önemli savunma 
merkezlerinden birinin yok olması de
mekti ve benzeri bir tehlike Batalyevs, 
İşblliye veya Kurtuba 'yı da tehdit edebi
lirdi. Yaklaşmakta olan bu tehlikeyi his
seden bazı emirler ulema ve halkın da 
teşvikiyle Kuzey Afrika 'da hüküm süren 
Murabıtlar'dan yardım isternek zorun
da kaldıla r. 

4. Murabıtlar Dönemi ( I 090- I I 4 7) En
dülüs müslümanları adına Abbadi Emiri 
Mu'temid- Aleilah · ın (i b n Abba d) daveti 
üzerine Murabıtlar ' ın hükümdan Yüsuf 
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b. Taşffn. Tuleytula'nın zaptından bir yıl 
sonra büyük bir orduyla Endülüs'e geç
ti ve bu sırada Batalyevs'i tehdit eden 
VI. Alfonso'yu Zellaka Savaşı'nda ağır bir 
yenilgiye uğrattı (ı 086) . Bu zaferle gü
neye doğru gelişen hıristiyan yayılması 
bir süre için durdurulmuş oldu. Yusuf 
b. Taşffn. Endülüslü emirlere düşman 
karşısında birleşmelerini tavsiye ederek 
Mağrib'e geri döndü. Fakat müıukü't
tavaifin tekrar birbirleriyle mücadeleye 
girmesi üzerine hır i stiyanlar hücumları

nı yeniden başlattılar ve müslüman emir
ler üzerindeki baskılarını arttırdılar. Bu 
sebeple Yusuf b. Taşffn ikinci defa En
dülüs'e geçti. Ancak bu gelişinde sırf ci
hadla yetinmeyip bazı emirlerin ve özel
likle de fukahanın teşvikiyle bütün En
dülüs'e hakim oldu ve burayı Murabıt
lar Devleti 'ne bağlı bir vilayet haline ge
tirdi. Murabıtlar'ın Endülüs'teki hakimi
yeti yaklaşık altmış yıl sürdü. Bu süre
nin ilk yirmi beş yı l ında içeride istikrar 
sağlanmış, dışarıda ise hıristiyanlara kar
şı başarı l ı bir cihad faaliyeti yürütü lmüş

tür. Ancak daha sonraki yıllarda iç karı
şıklıklar yeniden başladı. Bunda Endü
lüslü emirlerin Murabıtlar' a olan des
teklerini azaltmaları, halkın ağır vergi
ler karşısında bunalması. daha önce Mu
rabıtlar'a yard ım eden fukahadan bazı
larının bu defa tam aleyhte bir tavır ta
kınması ve Kuzey Afrika'da baş göste
ren bazı iç huzursuzlukların önemli rolü 
bulunuyordu. Hem Mağrib hem de En
dülüs'te hemen hemen aynı anda orta
ya çıkan bu gelişmeler Murabıtlar'ın gü
cünü zayıflattı ve daha önce hıristiyan 

ları üst üste yenilgiye uğratan ordula
rı bu defa üst üste bozguna uğramaya 
başladı. 

Murabıtlar' ın yıkılışıyla (ı ı4 7) Endü
lüs'ün siyasi birliği tekrar bozuldu. Bu 
parçalanmadan istifade eden Kastilya 

Krallığı Aragon, Piza ve Cenovalılar'dan 
oluşturduğu bir Haçlı ordusuyla Meriye'
yi ( lı 4 7). Katalanya (Catalonia) Kontluğu 
da Turtuşe ( ıı48 ) ve Laride'yi ( ıı49 l ele 
geçirdi. Bir taraftan siyasi parçalanma
nın devam ettiği, d i ğer taraftan hıristi
yan krallıklarının toprak kazanmaya baş
ladığı bu dönemde de Endülüs'ün im
dadına yine bir başka Kuzey Afrika dev
leti olan Muvahhidler yetişti. 

5. Muvahhidler.Oönemi ( ıl 47-ı229) Mu
vahhidler, Murabıtlar' dan farklı olarak 
kendilerinden yardım isteyen bazı dost 
emirleri hasımiarına karşı korumak ama
cıyla Endülüs'e geçtiler. İlk yıllarda Kur
tuba, Batalyevs, İşbiliye ve Şilb (Silves) 
gibi şehirleri kontrol altına alan Muvah
hidler daha sonra Murabıtlar'ın devamı 
olan Beni Ganiye'yi yenerek Balear ada
larını zaptettiler ve nihayet 1172'de Kas
tilya Krallığı'nın himayesinde bulunan 
Beni Merdeniş'ten Muhammed b. Sa'd'ı 
mağlup ettiler; Belensiye (Valencia). Mür
siye, Ceyyan. Vadiaşi (Guadix). Karmune, 
Beyyase (Baeza) ve Gırnata'yı ele geçir
diler. Muvahhid ordusunun Kuzey Afri
ka'ya geri dönmesinden sonraki yıllar

da tekrar harekete geçen hıristiyanlar
dan Portekizliler 1189'cta Fransız, Alman 
ve İngilizler'in de katıldığı bir Haçlı or
dusuyla Şilb'i işgal ettiler. Bu sırada Kas
tilya Kralı VIII. Alfonso da İşbiliye ve Kur
tuba'nın kuzeyindeki bazı kaleleri zap
tetmiş bulunuyordu. Muvahhidi Hüküm
dan Ebu Yusuf ei-Mansur bu defa hı

ristiyanların ilerleyişini durdurmak ga
yesiyle yeniden Endülüs'e geçti ve 1195 
yılında Kurtuba'nın kuzeyinde Erek (Aıar 

cos) denilen mevkide Kastilya kuwetle
rine karşı parlak bir zafer kazandı. Ar
kasından kuzeye doğru yürüyerek Va
dilhicare, Salamanca gibi bazı şehir ve 
kaleleri geri aldı ı ıı 96); Tuleytula'yı da 
kuşattı fakat bir sonuç elde edemedi. 

Erek zaferi, hıristiyanlarda müslüman
ların İspanya 'da inisiyatifi yeniden elle
rine geçirmekte oldukları intibaını uyan
dırdı. Bu durumu engellemek için Papa 
lll. Innocent'in çağrısı üzerine Kastilya 
Kralı VIII. Alfonso ve Başpiskopos Rod
rigo Jimenez de Rada'nın öncülüğünde 
Aragon, Navarra (Nebre). Leon, Portekiz 
ve Fransız güçlerinin katıldığı büyük bir 
Haçlı ordusu teşkil edildi. Bu ordu, 16 
Temmuz 1212'de yapılan meşhur İkab 
{el- ikab / Las Navas de Tolosa) Savaşı'nda 
Ebu Yusuf ei-Mansur'un yerine geçen 
oğlu N asır- Lidinillah'ın kumandasında

ki Muvahhidi ordusunu ağır bir bozgu
na uğrattı. Bu mağlubiyet, Muvahhid-
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Kasti lya Kralı VIII. Alfansa'nun ikab Savası' nda Endülüs 

müs lüman l a rından ele geçird i ği sancak {Las Huelgas Manas · 

tın · Burgos / Ispanya) 

ler'in Kuzey Afrika ve Endülüs'teki ha
kimiyetlerinin zayıflaması ve buna bağlı 
olarak Murabıtlar ve Muvahhidler'in En
dülüs'e geçmeleri üzerine kısmen dur
durulan "reconquista " hareketinin yeni
den hızlı bir sürece girmesiyle sonuç
landı. 1227 yılında bu olumsuz gelişme
lerden sorumlu tutulan Muvahhidler' e 
karşı bir dizi isyan başlatıldı. isyancı li
derlerden Zeyyan b. Merdeniş Belensi
ye'de istiklalini ilan ederken İbn Hud 
Mürsiye'den başlayarak Endülüs'ün do
ğusuna düşen birçok şehir ve kaleyi, Mu
hammed b. Nasr da Ceyyan, Vadiaşi ve 
Gırnata 'yı hakimiyeti altına aldı. Bu sı

rada Endülüs gibi Kuzey Afrika da siya
si parçalanmaya sürüklenmiş, Muvah
hidler'in zayıflaması üzerine Tunus ve 
civarında Hafsiler. Cezayir' de Abdülva
diler. Fas'ta ise Meriniler bağımsızlıkla
rını ilan etmişlerdi. 1230' da Kastilya ve 
Leon krallıklarını birleştiren lll. Pernan
do ile Aragon Kralı I. Jacques Endülüs 
ve Kuzey Afrika'daki bu durumu çok iyi 
değerlendirdiler ve tekrar hızlı bir istila 
harekatı başlattılar. Bu çerçevede Ara
gon Kralı I. Jaime (Jacques) 1229-1237 
yılları arasında Balear adalarını, 1238'
de Belensiye'yi, 1244'te Daniye'yi (Denia). 
1246'da Şatıbe ile (Jativa) diğer bazı kü
çük şehirleri. Kastilya- Leon Kralı lll. Fer-
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nando da 1236'da Kurtuba'yı, 1246'da 
Ceyyan ve Areüne'yi (Arjona) aldılar; Por
tekiziiter ise 1242' de Şilb'i, 1250' de Şen
terin (Santarem) ve Garb'ı (Aigarve) ele ge
çirdiler. 

6. Gırnata Beni Ahmer Emirliği (Nasrl· 

ler) ve Endülüs'te İslam Hakimiyetinin So
nu (Gırnata 1238-1492). Hıristiyan krallık

larının süratli bir şekilde gerçekleştirdi
ği istila hamlesinden sadece. Muham
med b. Nasr tarafından Gırnata'da ku
rulan ve Endülüs'ün güneydoğusundaki 
İlbire'den Randa'ya kadar uzanan dar 
sahil şeridi üzerinde hüküm süren Nas
rfler (Beni Ahmer) kurtulabildL Son dere
ce güç şartlara rağmen iki buçuk asrı aş
kın bir süre tarih sahnesinde kalmayı 
başaran bu devlet, hem Endülüs'te is
lam hakimiyetinin son temsilcisi olması , 

hem de Elhamra Sarayı gibi İslam mi
marisinin en güzel örneklerini verdiği bir 
dönemi temsil etmesi açısından tarihte 
seçkin bir yere sahiptir. 

Gırnata emirlerinin çoğu, dış ilişkile

rinde şartlara göre değişen esnek bir 
siyaset takip ederek özellikle hıristiyan 
krallıklarını karşıtarına almamaya dik
kat ettiler . Öte yandan bu krallıklardan 
gelebilecek herhangi bir tehlike karşı

sında yalnız kalmamak için de Kuzey Af
rika'daki Merinfler'le iyi ilişkiler kurdu
lar. Bu siyaset sonucunda 1462 yılına ka
dar nisbeten istikrarlı bir dönem geçi
rildi ; ancak bu tarihten sonra ortaya çı
kan iç karışıklıklar sebebiyle durum de
ğişti. "Reconquista" hareketinin tamam
lanması açısından fırsatı değerlendiren 

Kastilya -Leon Krallığı 1462'de, Endülüs 
müslümanlarının Kuzey Afrika ile irti
bat sağladıkları tek nokta olan Cebelita
rık' ı zaptetti. 1469'da Kastilya- Leon Kra
liçesi izabella ile (lsabelle de Castille) Ara
gon Kralı ll. Fernando'nun (Ferdinand d'Ara
gon) evlenmesiyle İspanyol birliğinin ger
çekleşmesi üzerine hıristiyan yayılması 
daha da hızlandı ve 1489'a kadar Gır
nata Emirliği'nin başşehrin dışında ei
Hame (Aihama), Randa, Levşe (Loja), Ma
leka, Beyyase ve Meriye gibi belli başlı 
şehirlerinin tamamı ele geçirildi. Sıra Gır
nata'ya geldiğinde müslümanlar şehrin 
müdafaası için büyük bir gayret sarfet
tilerse de kuşatmanın yol açtığı tahri
bat, erzak yokluğu ve çeşitli imkansızlık
lar yüzünden 1492 ·de teslim olmak zo
runda kaldılar; böylece islam hakimiye
tinin Endülüs'teki en son kalesi de düş
müş oldu. Bu tarihten sonra ispanya'da 
kalan müslümanlar, Hıristiyanlığı kabul 
edenler de dahil olmak üzere bir asrı 
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aşkın bir süre çok büyük sıkıntı içerisin
de yaşadılar ve sonunda tamamen ülke
den sürüldüler (1609 ; geniş bilgi için b k. 
MORİSKOLAR; MÜDECCEN). 

Endülüs-Osmanlı Münasebetleri. istan
bul'un fethi diğer islam beldelerinde ol
duğu gibi Beni Ahmer Emirli ği· nde de 
büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Zira En
dülüs'teki bu son islam devleti açısından 
bu fetih, hıristiyan krallıklarının tehdit
lerine karşı yardım talep edebilecekleri 
yeni bir büyük müslüman gücünün doğu
şu anlamına gelmekteydi. Nitekim 1487'
de Emir Ebu Abdullah, Osmanlı Padişa
hı ll. Bayezid'e bir elçi göndererek şehir
lerini teker teker ele geçiren Fernando
izabella çiftine karşı yardım istedi. Fa
kat ll. Bayezid bu sırada bir taraftan kar
deşi Cem'le, diğer taraftan Memlükler'
le meşgul olduğu için istenilen yardımı 
yollayamadı. Buna karşılık papaya ve ll. 
Fernando'ya birer mektup yazarak En
dülüs müslümanlarının sıkıştırıtmama

sını rica etti; ancak bir sonuç alamadı. 
Gırnata'nın düşmesinden on yıl sonra 
1502'de de bu defa şehirde kalmış olan 
müslümanlar ll. Bayezid'e elçi gönder
diler. Elçi padişaha , Endülüs müslüman
larının maruz kaldıkları dini baskıları ve 
bu baskılar karşısındaki çaresizlikleri
ni dile getiren bir de kaside sunmuştu. 

Bunun üzerine ll. Bayezid meşhur de
nizci Kemal Reis kumandasında bir do
nanmayı Akdeniz'e gönderdi. Kemal Reis 
ispanya kıyılarını vurduktan sonra bir 
grup Endülüs müslümanını kurtararak 
Kuzey Afrika'ya ve istanbul'a taşınma
larını sağladı. 

Endülüs- Osmanlı münasebetleri Ka
nuni Sultan Süleyman devrinde yeni bir 
boyut kazandı. Sariken (V. Karl) zama
nında (1516- 1556) İspanyollar'dan bü
yük zulüm gören Endülüs müslümanla
rı, Osmanlı himayesinde müstakil Ceza
yir emiri olan Hızır Reis 'ten (Barbaros) 
yardım istediler. Bunun üzerine Hızır Reis 
1530 yılında ispanya sahillerine yedi de
fa gönderdiği otuz altı parçalık donan
masıyla 70.000 müslümanı kurtardı ve 
Cezayir topraklarında iskan etti. Yine 
Kanuni döneminde Turgut, Piyale ve Sa
lih reisler de Osmanlı donanmasıyla is
panya kıyılarına sayısız seferler düzen
lediler ve çok sayıda Endülüslü müslü
manı Kuzey Afrika'ya taşıdılar. Türk de
nizcilerinin bu faaliyetleriyle Osmanlı

Endülüs münasebetlerinin iyice güçlen
mekte olduğunu gören ispanyollar, En
dülüs müslümanlarının Osmanlılar'la il
gilerini kesebilmek için asimilasyon fa-

aliyetlerini hıziandırma yoluna gittiler. 
Dışarıyla ilişki kurduğu tesbit edilen ki
şi ya da gruplar engizisyon mahkeme
lerine sevkedilerek ağır biçimde cezalan
dırıld ılar. Bu gibi hareketler Endülüslü
ler'i 1568'de büyük bir ayaklanmaya sev
ketti. Ayaklanma kısa sürede ispanya'
nın güney kıyılarının tamamına yayıldı . 

Diğer taraftan bu sırada Osmanlı padi
şahı olan ll. Selim'e de üst üste mektup
lar gönderildi. ll. Selim meselelerini ya
kından takip ettiğini , kendilerine gerek
li yardımın yapılacağını bildirdi ve Ceza
yir Beylerbeyi Kılıç Ali Paşa'ya bu husus
ta emir verdi. Bunun üzerine Kılıç Ali Pa
şa önce güçlü bir donanma yolladı, an
cak bu donanma Meriye önünde çıkan 
bir fırtına sonucu dağıldı. Ertesi yıl bol 
miktarda silah ve asker gönderildi. Fa
kat kumandanın Endülüs ·e varınca mal 
toplamaya yönelmesi ve isyan eden müs
lümanların lideri Muhammed b. ümey
ye'yi öldürtmesi yüzünden ayaklanma 
hareketi zayıflamaya başladı. Bu durum
dan haberdar olan ll. Selim Endülüslü
ler'e bir defa daha yardım taahhüdün
de bulunduysa da ( 1570) ertesi yıl Os
manlı donanmasının Lepanto'da yakıl

ması vaad edilen yardımın gerçekleşme
sini imkansız hale getirdi. Bunun da et
kisiyle üç yıldır devam eden ayaklanma 
son buldu. 

ispanyollar, 1609-1614 yılları arasın
da müslümanların hemen hemen tama
mını Endülüs'ten uzaklaştırdılar. O sıra 

da Osmanlı tahtında bulunan I. Ahmed. 
hem Avusturya hem de İran seferleriy
le uğraşması ve donanmanın yeterince 
güçlü olmaması sebepleriyle ispanya'ya 
karşı harekete geçemedi. Bununla be
raber padişah Fas, ingiltere, Fransa ve 
Venedik gibi devletlere elçiler göndere
rek Osmanlı Devleti'ne sığınmak isteyen 
Endülüs müslümaniarına yardımcı olun
masını istedi ve bu sayede birçok En
dülüslü Kuzey Afrika'daki Osmanlı top
raklarına ve istanbul'a ulaşabildi. 

II. TEŞKilAT 

1. Sosyal Yapı. Endülüs fetihten sonra 
Vizigotlar dönemindekinden farklı bir 
sosyal yapılanmaya sahne oldu. Din ba
kımından toplum müslümanlar ve gayri 
müslimler olmak üzere iki gruptan mey
dana geliyor. müslümanlar da Araplar, 
Berberfler, mevali, müvelledun ve saka
libe gibi farklı unsurlardan teşekkül edi
yordu. Araplar sayı bakımından azınlık

ta kalmalarına rağmen fetihten Endü
lüs Em evi Devleti'nin yıkıldığı 1031 yılı

na kadar gerek idari gerekse sosyal ve 



ekonomik hayatın hakim ve yönlendiri
ci unsuru oldular. Ülkede sık sık ve ço
ğunluğu Kayslılar'la Yemenliler arasın
da olmak üzere, kökü İslam öncesi dö
neme dayanan asabiyet duygusunun et
kisiyle meydana gelen kabile çekişme
leri görüldü. Bu çekişmeler devletin si
yasi güç ve otoritesini zaafa düşürmek
teydi. Serberiler hem fethin gerçekleş
mesinde büyük rol oynamalarına, hem 
de sayı bakımından Araplar'ın birkaç katı 
olmalarına rağmen Endülüs Emevi Dev
leti'nin yıkılışma kadar özellikle idari ha
yatta Araplar gibi ağırlıklı bir yer işgal 
edemediler. Buna karşılık Amiriler dö
neminde ordunun esas itibariyle Berbe
riler'den oluşturulması bu zümrenin En
dülüs'teki nüfuzunu açık şekilde arttır
dı ve bu durum Gırnata'nın düşmesine 
kadar devam etti. Araplar gibi Serberi
ler'de de kabilecilik ruhunun bulunması 
farklı kabileler arasında mücadelelere 
sebep oluyordu ve ayrıca zaman zaman 
Araplar'la da çatışmaya giriyorlardı. An
cak bu çatışmalar Araplar'la Serberiler 
arasındaki kültürel alışverişe engel teş
kil etmiyordu. Nitekim fetihten kısa za
man sonra Serberiler bir taraftan Arap
lar vasıtasıyla İslam dinini daha yakın
dan tanıma imkanını bulurken diğer ta
raftan da kısa sürede Arapça'yı konuşur 
hale geldiler. Çoğu Doğulu ve özellikle 
Fars asıllı olan mevaliler ise sayılarının 
azlığına rağmen siyasi ve idari hayatta 
önemli rol oynadılar. 

IX. yüzyılın ortalarından itibaren En
dülüs'te müslüman nüfusun çoğunluğu
nu, İslamiyet'i kabul eden yerli halkın 
oluşturduğu müvelledün teşkil ediyor
du. Bazı Arap toplulukları komşuları olan 
müvelledünla iyi ilişkiler kuramamışlar
dı ve bunda kabilecilik anlayışının tesi
riyle kendilerini onlardan üstün görme
lerinin önemli payı bulunuyordu. Bu du
rum Arap- müvelled düşmanlığına se
bep oldu ve neticede iki taraf IX. yüz
yıl boyunca birbiriyle mücadele etti. Mü
velledler uzun süre . kendi kültürel özel
lik ve farklılıklarını sürdürdüler; bu du
rumun başta gelen sebeplerinden biri 
eski dindaşları olan müsta'riblerle iç içe 
yaşamaları idi. Ancak lll. Abdurrahman 
döneminden itibaren bu zümre, müsta'
riblerle birlikte yaşamalarını gerektiren 
siyasi olayların sona ermesi, refahın yük
selmesi, eğitimin yaygınlaşması, idari 
hayatın toplumun her kesimine açılma

sı ve kabile anlayışının köreltilmesi gibi 
sebeplerle bir çözülme ve erime süreci
ne girdi. Araplar'la müvelledler arasın-

daki husumet, Xl. yüzyılda Doğu'daki Şu
Obiyye hareketine benzer şekilde sınırlı 
da olsa edebi alana kaydı. Bu konuda 
müvelledlerden İbn Garsiyye'nin Arap
lar'ı aşağılayıp kendilerini yücelten risa
lesi meşhurdur. Müslüman nüfusun di
ğer bir unsurunu ise sakiiiibe teşkil edi
yordu. Bunlar köle tacirlerinden satın alı
narak saraya getirilen, müslüman olma
ları ve saray adabını öğrenmeleri sağ
lanarak değişik hizmetlerde kullanılan 

Fransız, Alman, İtalyan vb. asıllı köleler
di. Asabiyet faktörünü köreltmek gaye
siyle lll. Abdurrahman'ın kumandanlık 
ve vezirlik gibi bazı üst görevlere Arap
lar'ın yerine onları tayin etmesi ve ikta
larla bağışlar sayesinde geniş servetle
re sahip olmaları toplum içindeki nüfuz
larının önemli ölçüde yükselmesine yol 
açtı. Sonuçta sakalibenin bu durumu 
Arap ve Serberi aristokratları rahatsız 
etti; nitekim İbn E bO Amir bundan do
layı hacibliği sırasında onların nüfuzunu 
kırma yoluna gitti. 

Gayri müslim tebaaya gelince bunlar 
hıristiyan ve yahudilerden ibaretti. Kay
naklarda "muahidün", "ehl -i zimme" ve 
"acem" denilen hıristiyanlar fetih esna
sında yapılan antlaşmalar çerçevesinde 
dinlerini, mabedlerini, örf ve adetlerini 
muhafaza hakkına, can ve mal emniye
tine sahip bulunuyor, buna karşılık dev
lete cizye ve toprağı olanlar da haraç 
ödüyorlardı. Hıristiyan halk zamanla is
lam kültürünün derin tesiri altında kal
dı; İspanyollar da kendi ana dillerinin ya
nında yazı ve konuşma dili olarak Arap
ça'yı kullanır hale geldiler. Giyim ku
şam, yeme içme vb. günlük hayatlarını 
ilgilendiren pek çok hususta müslüman
ları taklit ediyorlardı. Bundan dolayı on
lara "müsta'rib" (Araplaşmı~) denilmekte
dir. Başlarında "kümis" (comes) adı veri
len cemaat lideri bulunuyor ve bu lider 
devlet nezdinde cemaatini temsil edi
yordu. Bunlar ordu dahil devletin çeşitli 
kurumlarında önemli görevler üstlendi
ler. Bu şekilde idari, sosyal ve kültürel 
hayata katkıda bulundular. Oldukça yay
gın biçimde müslüman erkeklerle evle
nen hıristiyan kadınlar kendi dinlerini 
diledikleri gibi yaşama hakkına sahipti
ler. Hem Arapça ve Latince'ye vukufları 
hem de İslam kültürünü yakından tanı
maları sayesinde bu cemaat Endülüs ile 
hıristiyan İspanya, hatta Avrupa'nın di
ğer ülkeleri arasındaki kültürel alışveriş
te köprü vazifesi görüyordu. Bu husus
ta yahudi cemaatinin oynamış olduğu 
rol de göz ardı edilmemelidir. Vizigot-
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lar'ın sonlarına doğru dini hakları tama
men ellerinden alınan ve köleleştirilen 

yahudiler, İslam fethiyle birlikte dini bir 
cemaat olarak yeniden dirilme ve dinle
rini rahatça yaşama hakkını elde etti
ler. Devletle olduğu kadar komşularıyla 
da ilişkileri iyiydi. Geniş ticari faaliyetle
ri sayesinde iktisadi hayatta ve İbrani
ce, Latince, Arapça bilmeleri sebebiyle 
de idari ve kültürel hayatta önemli bir 
yer işgal ettiler. 

Endülüs cemiyetinde bir kişi, toplu
mun hangi kesiminden olursa olsun, ha
nedana mahsus devlet başkanlığı hariç 
diğer üst makamların hepsine yüksele
bilirdi. Bununla birlikte toplumda "has
sa, amme, abid, a'yan" adları altında 

farklı zümrelerin var olduğu da bilin
mektedir. Hassayı Arap, Serberi veya 
mevali asıllı aristokrat aileler oluşturu
yor ve vezirlik, valilik, kumandanlık gibi 
üst görevler genellikle onlara tevcih edi
liyordu. A'yanı zengin tüccar ve çiftlik 
sahipleri; daha çok küçük ticaret, çift
çilik, hayvancılık, balıkçılık gibi işlerle uğ
raşan ammeyi de büyük çoğunluğu Ser
beriler'le müvelledün ve müsta'riblere 
mensup olan halk tabakası teşkil edi
yordu. 

Endülüs toplumunda zenginler lüks 
ve debdebeli bir hayat sürüyorlardı. İç
me suyu da temin edilmiş olan evleri ge
nellikle iki katlı ve bahçeli idi; bazıları
nın geniş bir kütüphanesi de bulunurdu. 
Hükümdarın ve devlet adamlarının sa
rayları, vilayetlerde vali ve diğer idareci
lerin kaldıkları geniş müştemilatlı ko
naklar adeta küçük birer şehir merkezi 
mahiyetinde idi. İdarecilerin ve zengin
lerin evlerinde hoş vakit geçirmek için 
edebiyat ve ilmi münazara meclisleri 
ve av partileri tertip edilir, satranç gibi 
oyunlar oynanırdı. Şehirlerde birçok ha
mam bulunuyor, bunlar bir gün erkek
ler, bir gün kadınlar için açılıyordu; zen
ginlerin gittiği hamamlar ise ayrıydı. En
dülüslü kadınlar geniş bir hürriyete sa
hiptiler. Sokaklarda rahatça dolaşır, hal
kalar oluşturarak sohbet ederler ve va
kit namazlarını da çok defa camide kı

larlardı. 

Z. İdari Yapı. Endülüs 711 'den 756'ya 
kadar doğudaki Emevi Devleti'nin bir 
parçası olarak kaldığından bu dönemde 
idari işler bazan Kuzey Afrika genel va
lisi, bazan da bizzat Emevi halifeleri ta
rafından gönderilen valilerce yürütül
müştür. 756 yılında ı. Abdurrahman'ın 

Endülüs 'te bağımsız bir devlet kurma-
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sından sonra idari yapı Emevi Devleti ör
nek alınarak yeniden düzenlendi. Endü
lüs Emevi Devleti'nin başında bulunan 
hükümdarlar için 929 yılına kadar "emir" 
ya da "ebnaü'l- hulefa", bu tarihten son
ra ise "halife" veya "emirü'l-mü'minin" 
unvaniarı kullanıldı. Toplumun başı (imam) 
ve orduların başkumandam olan Endü
lüs Emevi hükümdarları geniş bir otori
teye ve nüfuza sahiptiler. Genellikle hü
kümdar hayatta iken yapılan veliaht ta
yininde takip edilen belli bir esas yoktu 
ve bu durum zaman zaman taht kavga
Ianna sebep olmaktaydı. Mülükü't-ta
vaif ve Nasrner devrinde de hükümda
rm yetkileri ve veliaht tayini benzer şe
kilde gerçekleştiriliyordu. İdari hiyerar
şide hükümdardan sonra hacib, vezirler. 
sahibü'l- beri d. hazinü' l- mal. kadı'l- ce
maa. vali. ka id. sahibü ' l- medine, muh
tesib, sahibü'l-escal, sahibü'l-evkiif gibi 
yüksek memurlar yer almaktaydı. Me
mur kademelerinin en üstündeki kişi 

olan hacib, bir taraftan hükümdarla ida
reciler ve halk arasında mabeyncilik va
zifesi görürken diğer taraftan da gerek
tiğinde onun adına kararlar alır ve uy
gulardı: ayrıca merkezi idarenin işleyişi
ni. vilayetlerdeki askeri ve mülki erka
nın çalışmalarını kontrol ederek bu hu
suslarda hükümdara bilgi arzederdi. Sta
tü bakımından hacibden sonra gelen ve 
ona tabi olan vezirlerden her biri fark
lı bir alandan sorumlu idi: ancak bazan 
iki vezirlik bir tek kişiye verilir ve bun
lara "zü'l-vizareteyn" denilirdi. Çeşitli 

konuları görüşmek üzere vezirler doğ
rudan hükümdarın veya hacibin başkan
lığında toplanırlardı. Vezirler gibi katip
Ierin de sayıları birden fazla idi ve bun
lar iki kısma ayrılırlardı. Resmi evrakı 
yazmakla mükellef olanlara "katibü'r
resail ", beytülmalin harcamalarını kay
ctedenlere de "katibü'z-zimam" denilir
di. Sahibü'l-beridler. resmi haberleşme
nin sağlanması yanında vilayetlerde olup 
biten şeyler ve idareciler hakkında bilgi 
toplamak gibi önemli bir görevi de yeri
ne getirirlerdi. Hazinü' l- mal, hazineye 
ait mallardan ve vilayetlerden gelen ver
gilerden sorumluydu. İlk dönemde vali 
tarafından tayin edilen ve " kadı'l-cünd" 

adıyla anılan kadı ' ı-cemaa daha sonra 
hükümdar tarafından tayin edilerek bu 
adı aldı ve Abbasner'deki kadılkudat se
viyesine getirildi. Mülükü't-tavaif dev
rinde de her hanedanın merkezinde gö
rev yapan bir kadı ' 1- cemaa vardı. Kur
tuba dışında görevlendirilen kadılara ise 
"hakim" denilmekteydi. Kadı ' I-cemilanın 
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vazifeleri arasında cuma namazı kıldır
mak, evlilik, boşanma, miras. mülkiyet 
vb. konulara ve bunlarla ilgili davalara 
bakmak, vak.ıfların. beytülmalin işleyişi
ni kontrol etmek gibi hususlar bulunu
yordu. Bu görevleri yerine getirirken fu
kahanın teşkil ettiği " meclisü'ş-şüra " 

adı verilen bir heyet de ihtilafa düşülen 
hususların hallinde kendisine yardımcı 
oluyordu. Kadılar adli işlerin yürütülme
si hususunda geniş yetkilere sahiptiler. 
Abbasner'deki sahibü'ş-şurtaya tekabül 
eden sahibü'l-medine. şehirde idari dü
zen ve asayişin sağlanmasından birinci 
derecede sorumlu kişiydi. Genel ahlaka 
aykırı davranışları cezalandırma yetkisi 
vardı. Kadı'l-cemaaya veya sahibü'l-me
dineye bağlı olan muhtesib (sahibü"s-sOk) 
hukuku iyi bilen fakihler arasından seçi
lirdi. Bu görevli çarşı ve pazarda tartıla
rın doğru . satılan malların kaliteli olma
sı . hileli alışverişlerin önlenmesi. fiyatla
rın aşırı yükselmemesi, mescidlerin, yol 
ve nehir kıyılarının temiz tutulması gibi 
işlerden sorumlu idi. 

Başşehir Kurtuba dışında kalan yer
ler idari bakımdan biri "küver" (vilayet
ler). diğeri "sugur" (sınır bölgeleri ) olmak 
üzere iki kısma ayrılmıştı. Küver. doğ
rudan hükümdar tarafından tayin edilen 
valiler, Sağrüla'la , Sağrülevsat ve Sağ
rüledna adlarıyla üçe ayrılan sugur ise 
"kaid " denilen kumandanlar tarafından 
idare edilirdi. Endülüs Emevi Devleti, kı 

sa süreli barış dönemleri hariç bir taraf
tan kuzeydeki hıristiyan İspanyol kral
lıklarıyla , IX. yüzyılın ortalarından itiba
ren de Şii Fatımner' le sürekli savaş ha
linde bulunduğu için 25- 50.000 kişilik 

bir daimi orduyu hazır bulundururdu, 
ayrıca buna sefer sırasında çok sayıda 
gönüllü de katılırdı. Valiler döneminin 
sonuna kadar ordu Araplar ve Serberi
ler'den teşekkül ederken 1. Abdurrah
man'dan itibaren çeşitli Avrupa ülkele
rinden getirtilen kölelere de (sakalibe) yer 
verildi. Ordu yayalar (reccal e) ve atlılar 

(fürsan) olmak üzere iki grup askerden 
oluşmaktaydı. lll. Abdurrahman'la birlik
te Endülüs donanması önemli bir geliş
me kaydetti. Bu donanma sayesinde Ku
zey Afrika'da Fatımf hakimiyeti zayıfla
tıldı ve bazı sahil şehirleri Endülüs Erne
vi Devleti'ne bağlandı. Savaş aleti olarak 
kılıç, mızrak. ok. yay, kalkan, miğfer. te
kerlekli mancınık ve geç dönemde de 
tüfek kullanılmaktaydı. 

3. İktisadi Hayat. Endülüs özellikle lll. 
Abdurrahman döneminden itibaren Av
rupa ' nın en kalabalık ve en müreffeh 

Kurtuba Ulucamii 'nin içinden bir görünüs · ispanya 

ülkesi durumuna gelmişti. 1. Abdurrah
man tarafından inşasına başlanan ve 
daha sonraki hükümdarlar tarafından 
genişletilen Kurtuba Camii. diğer cami
leri, hanları . hamamları ve çarşılarıyla 

başşehir Kurtuba bütün dünyanın gözü
nü kamaştırıyordu. lll. Abdurrahman'ın 
yaptırdığı Medinetüzzehra ve Hacib İbn 
Ebü Amir'in inşa ettirdiği Medinetüzza
hire sarayları başlı başına birer küçük 
şehir görünümündeydi. Bu dönemde Kur
tuba'yı ziyaret eden bir Alman şairi bu
rayı dünyanın ineisi olarak tanıtmakta
dır. İşbniye. Tuleytula, Sarakusta. Batal
yevs, Gırnata ve Belensiye gibi şehirler 
de aynı gelişmişlik düzeyini aksettirmek
teydiler. Ülkedeki istikrarın sarsıldığı dö
nemler dışında hazinenin gelirleri sü
rekli bir artış kaydediyordu. Endülüs'ün 
ulaştığı bu zenginliğin temelinde hiç şüp
hesiz tarım. ticaret ve imalat alanların 

da kaydedilen gelişmeler yatmaktaydı. 
Bir taraftan fetihten sonra yapılan top
rak reformuyla küçük çiftçiler güçlendi
rilir ve toprağın işletilmesiyle ilgili yeni 
düzenlemeler yapılarak çiftçilerin daha 
iyi çalışmasına imkan tanınırken diğer 
taraftan Doğu'da ve Kuzey Afrika'da ger
çekleştirilen zirai gelişmeler Endülüs ' e 
aktarılıyordu: sulu tarımda da büyük bir 
ilerleme kaydedilmişti. Pirinç, şeker ka
mışı , kayısı. portakal. nar. pamuk gibi 



Medinetüzzehra'daki ll l. Abdurrahman devrine ait sa rayın 

ka lı ntı l a rı - Ispanya 

ürünleri ispanya'ya getiren ve üretimini 
sağlayanlar da müslümanlardır. Zeytin
cilik yanında ıtriyat yapımında kullanıl

mak üzere çeşitli otlar. dokumacılıkta 
kullanılmak üzere pamuk ve keten gibi 
bitkiler yetiştiriliyordu. Gırnata ve civa
rında ipek böcekçiliği. bazı yörelerde de 
arıcılık oldukça gelişmişti. Vizigotlar dö
neminde ihmale uğrayan maden işlet

meciliği müslümanlar tarafından yeni
den canlandırıldı. Ceyyan. Bulche. Arac
he ve Garbülendülüs 'te (Aigarve) baş

ta altın. gümüş ve demir olmak üzere çe
şitli madenler çıkartılarak işleniyordu. 

Yün. pamuk ve ipek dokumacılığı çok ge
lişmişti. Yalnız Kurtuba ·da 13.000 do
kumacının bulunduğu rivayet edilmek
tedir. Maleka ve Belensiye'de ileri sevi
yede bir seramik sanayii vardı. Meriye·
de züccaciye, KQnke'de (Cuenca) fıldişi oy
macılığı yaygındı. Şatıbe'de kağıt. Kur
tuba ve Tuleytula'da kılıç ve diğer savaş 
aletleri imal ediliyordu. Yine Kurtuba'da 
deri işlemeciliği şöhreti Endülüs sınırla
rını aşacak kadar gelişmiş bulunuyor
du. Gerek tarım gerekse imalat sanayi
inde görülen bu ilerleme ticari hayata 
ve özellikle deniz ticaretine büyük bir 
canlılık kazandırmıştı. Başta işbfliye ol
mak üzere Meriye ve Beccane (Pechina) 
gibi sahil şehirlerinden pamuk. zeytin. 
zeytinyağı. za'feran, incir. şeker gibi ürün
ler Kuzey Afrika. Bizans ve Mısır' a ihraç 

ediliyor ve bu mallar oralardan da öte
ki Asya ülkelerine götürülüyordu. Endü
lüslü tacirler Mısır. Bağdat ve Mekke ile 
ticari ilişkiler kurmuşlardı; yapı lan ihra
cata karşılık Mısır'dan dokuma. Uzak
doğu'dan baharat ve Kuzey Afrika'dan 
tahıl ürünleri ithal edilirdi. Ayrıca köle 
ticareti de oldukça yaygındı. 

Endülüs Em evi Devleti' nin yıkılması. 

iktisadi hayatta genel bir duraklama dö
nemine girilmesine yol açtı. Gerçi i şbi
liye, Kurtuba. Gırnata gibi şehirler eski 
durumlarını bir ölçüde korudular; ancak 
mülükü't-tavaif döneminde yaşanan iç 
karışıklıklar tarım alanlarının tahrip edil
mesine, şehirlerin yağmalanmasına ve 
bunların sonucu olarak da mal darlığı

na sebep oldu. iktisadi durgunluğun di
ğer bir sebebi de mülükü't-tavaifin hı
ristiyan kraliıkiara ödemek zorunda kal
dıkları ağır vergilerdi. Buna rağmen En
dülüs. iktisadi yönden mülükü 't-tavaif 
döneminde yine hıristiyan krallıklardan 
daha ilerideydi ve bu durum Murabıt
lar ve Muvahhidler dönemlerinde de de
vam etti. Muvahhidler idaresinin sonla
rına doğru Kurtuba, işbTiiye. Maride, Me
riye gibi şehirlerin hıristiyanların eline 
geçmesinin ardından müslüman nüfu
sun büyük bir bölümünün Gırnata ve ci
varına göç etmesiyle bu yörede gözle gö
rülür bir canlanma oldu. 1492'de Endü
lüs'teki islam hakimiyetinin tamamen 
sona ermesinden sonra da müslüman
lar hıristiyan ispanya'nın iktisadi haya
tında bir süre daha etkili olmaya devam 
ettiler. Endülüs'te de doğudaki islam ül
kelerinde olduğu gibi dinar (a l tın para) 
ve dirhem (gümüş para) kullanılıyordu . 

Ancak fethin ilk yıllarında paraların bir 
yüzünde daha sonra kaldırılan Latince 
ibareler yer almıştı. Devlet gelirlerini 
esas itibariyle zekat. cizye. haraç, tica
ret malları vergisi, ganimetler ve humus 
arazilerinde çalışanların (benü'J-ahmas) 
ödedikleri vergiler teşkil etmekteydi. Bu 
gelirler cami. medrese. köprü. hamam. 
kanal vb. imar faaliyetlerinde. askeri ih
tiyaçların karşılanmasında, devlet me
murlarının maaşlarının ödenmesinde ve 
kıtlık yıllarında fakirierin ihtiyaçlarının 

giderilmesinde kullanılırdı. 

4. Eğitim. Endülüs 'te üç aşamalı bir 
eğitim ve öğretim sistemi vardı. Altı ya
şından itibaren başlayıp altı yedi yıl sü
ren ilk dönemde. diğer islam ülkelerin
de olduğu gibi Kur'an-ı Kerim ve ilmihal 
bilgileriyle Arapça ve şiir öğretiliyor. me
kan olarak da küçük mescidlerle cami
lere yakın evler. öğretmenierin evleri ya 
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da devlet tarafından açılan yatılı mek
tepler kullanılıyordu. Yatılı mekteplerde 
görev yapan öğretmenierin ücretini dev
let. diğer öğretmenlerinkini ise öğrenci 
velileri ödüyordu. ilk aşamayı tamamla
yan öğrenciler dilerlerse "şüyüh " deni
len müderrislerin etrafında oluşan hal
kalara katılırlardı. Belli bir program ve 
süreyle kayıtlı bulunmayan bu halkalar
da dil ve edebiyat. fıkıh. tefsir. hadis, 
tıp, matematik, kimya gibi ilimler oku
tulurdu. Müderrisler ücretlerini devlet
ten. vakıflardan ya da öğrenci velilerin
den alırlardı. Metot olarak okuma, din
leme ve yazdırma uygulanırdı. Üçüncü 
aşamada ise ihtisaslaşma başlardı. Bu 
da Xl. yüzyıldan itibaren açılan medre
selerde veya Kayrevan. Kahire. Dımaşk, 
Bağdat. Medine ve Mekke gibi ilim mer
kezlerinde gerçekleşirdi. Bu dönemin 
sonunda. okudukları medreselerden ba
şarı lı talebelere müderris olabilecekleri
ni gösterir icazetnameler verilirdi. Hü
kümdar ve hacib, vezir. vali gibi yüksek 
kademelerdeki devlet adamları özel mü
derrisler tutarak kendi evlerinde çocuk
larının eğitimini sağlarlardı. 

S. İlim ve Kültür Hayatı. a) Dil ve Ede
biyat. Filoloji Çalışmaları. islam fethinin 
ardından ispanya'da nüfusu 6 milyona 
varan yerli halk sonradan ispanyolca. 
Portekizce. Fransızca . italyanca ve Ro
mence'yi meydana getirecek olan halk 
Latince 'sini (vu lgar Lat in ). Serberiler ve 
çok küçük bir azınlık durumunda olan 
Araplar da kendi dillerini konuşuyorlar
dı. Ancak gerek doğudan gelen yeni göç
ler gerekse yerli kadınlarla yapılan evli
likler sebebiyle Arapça konuşanların sa
yısında zamanla büyük bir artış meyda
na geldi. Müvelledler Arapça'dan başka 
ana dilleri olan Latince'yi de öğreniyor 
ve günlük hayatlarında her iki dili bir
likte kullanıyorlardı. Resmi dilin Arapça 
olması ve eğitimin bu dille yapılması se
bebiyle Serberil er' le müvelledlerin ön
celikle Arapça'yı öğrenmeleri gerekiyor
du. Böylece Arapça IX. yüzyılın ortaların
dan itibaren müslüman halkın tamamı
nın . hatta gayri müslimlerin ortak ko
nuşma ve yazı dili haline geldi. Arapça'
nın bu hızlı yayılışı ve Latince'yi ikinci 
plana itmesi sebebiyledir ki Kurtuba Pis
koposu Alvaro, hıristiyan gençlerin ana 
dilleri olan Latince ile düzgün bir mek
tup yazmayı dahi beceremezken Arap
ça şiirleri ve felsefi eserleri rahatça oku
yup aniayabildiklerinden yakınmaktadır. 

Arapça'nın yayılışına paralel olarak bu 
dille ilgili çalışmalar da önemli bir geliş-
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me kaydetti. Bu hususta önce Doğu'da
ki kitaplardan faydalanıldı. Cüdi, Gazf b. 
Kays, Abdülmelik b. Habfb, Kasım b. Sa
bit ve Kasım b. Asbağ telif ettikleri eser
lerde hem metot hem de muhteva ba
kımından Doğu'da yazılan gramer kitap
larını örnek aldılar. Daha sonra gelen ne
siller ise özellikle X. yüzyıldan itibaren 
bir yandan Sfbeveyhi'nin el-Kitô.b, As
mafnin el-EfiiJ}ô.l, İbn Kuteybe'nin Ede
bü'l-kdtib, Müberred'in el-Kamil, İb
nü's-Sikkit'in el-Elfô.z'ı gibi eserleri şerh, 
hatta tenkit ve tashih edebilecek bir se
viyeye ulaşırken öte yandan da metot ve 
muhteva itibariyle onlardan aşağı kal
mayan orijinal eserler kaleme aldılar. 

Bu müelliflerin X. yüzyıldaki en önemli 
temsilcileri, on beş yıllık bir çalışmanın 
sonunda el-Bari' fi'l-luga 'yı yazan Ebü 
Ali ei-Kalf, el-Et'ô.l'in müellifi İbnü'I
Kütiyye ve el-İstidrô.k 'alô. Sibeveyhi, 
el- Vô.iıJ:ı, Taba~atü'n-naJ:ıviyyin ve'l
Jugaviyyin gibi eserlerin sahibi olan ve 
o dönemin en büyük filologu olarak ta
nımlanan Ebü Bekir ez-Zübeydfdir. Mü
lükü't -tavaif döneminde de Arapça'yla 
ilgili çalışmalar büyük bir canlılık için
de devam etti ve İbn Hazm Merdtibü'l
'uium, İbn Side el-MuJ:ıkem ve el-Mu
!Jaşşaş, Ebü Ubeyd ei-Bekri Faşlü'l-ma
~al ii şerJ:ıi Kitô.bi'l-Emşô.l, Simtü'l
le, ô.li ii şerJ:ıi Emô.li'l- Kiili, Batalyevsi 
ŞerJ:ıu Sa~trz-zend, el-İ~tic;J.ô.b ii şer
J:ıi Edebi'l- küttô.b adlı eserleriyle Arap 
diline çeşitli yönlerden katkıda bulundu
lar. Daha sonraki yüzyıllarda ise Ebü Ali 
eş-Şalübin, İbn Malik, Ebü Hayyan gibi 
isimler temayüz etti. Bunlardan İbn Ma
lik, Arap gramerini nazım halinde ve ol
dukça basit bir dille 1000 beyitlik el -El
fiyye'sinde özetlerneyi başardı. "Dilcile
rin emfrü'l-mü'minfni" diye nitelendiri
len Ebü Hayyan ise Arapça' dan başka 
Türkçe, Farsça ve Habeşçe üzerinde ça
lışmalar yaptı. 

Nesir. Bu türden edebi faaliyetleri iki 
gruba ayırmak mümkündür. Birincisi hü
kümdarların başka hükümdarlara, vali
lere ve valilerin hükümdarlara gönder
dikleri risaleler, meşhur hatiplerin irat 
ettikleri hutbelerle Amiriler döneminde 
örneklerine çokça rastlanan savaşlarla 
ilgili edebi tasvirlerden oluşmaktaydı. 

Valiler döneminde hutbe ve risaleler kı
sa ve sade bir üslüpla, emirlik ve halife
lik dönemlerinde ise Abbasiler'deki ge
lişmelere paralel olarak ve bilhassa Ca
hiz'in tesiriyle daha uzun, belagat, fesa
hat, kinaye, mecaz ve seeinin bir arada 
bulunduğu daha ağdalı bir üslupla ka-
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leme alınmıştır. Bunların arasında, lll. 
Abdurrahman'ın halifeliğini ilan etmesi 
dolayısıyla valilerine ve Kuzey Afrika'da
ki bazı hanedanlara gönderdiği risale ile 
fakih Münzir b. Said ei-BeiiOtf'nin aynı 
hükümdar döneminde Bizans İmpara
torluğu'ndan gelen elçilerin kabul mera
siminde okuduğu hutbe meşhurdur. Ne
sir türünden edebi faaliyetlerin ikinci kıs
mını ise telif eserler teşkil etmekte ve 
bunların başında İbn Abdürabbih' in el
'j~dü'l-ferid adlı kitabı gelmektedir. Bun
dan başka Ebü Ali ei-Kalfnin eJ-Emô.Jf'
si, İbnü'I-Cesür'un e~-?:eylü'l-Mü~ey
yel'i, Ebü Bekir et-Turtüşf'nin siyaset
name türündeki Sirô.cü'l-mülı1k'ü, İbn 
Şüheyd'in Risô.letü't-tevabi' ve'z-ze
vô.bi'i, İbn Hazm'ın Tav~u'l-J:ıamô.me'
si, Eftasi Sultanı Muzaffer'in el-Kitô.bü'l
Mw:afieri'si, İbn Ebü'l-Hısal 'in Sirô.cü'l
edeb'i, İbnü'I-Mevafni'nin ReyJ:ıô.nü'l
elbô.b 'ı bu türün en ünlü örnekleri dir. 

Şiir. Genellikle Endülüslüler düşüne
bilme, dile hakimiyet, insan ve nesnele
ri iyi kavrayabilme gibi şairlerde bulun
ması gereken niteliklere sahiptiler. Pek 
çok mısra ağızdan ağıza dolaşmakta ve 
toplumun her kesiminde büyük ilgi gör
mekteydi. Emirler ve halifeler şiir yazar, 
meclislerinde şairleri bulundurur. onla
rı himaye ederlerdi. Endülüslü kadınlar 
da şiire karşı büyük ilgi duyuyorlardı. 

Endülüs şiiri başlıca üç tür halinde ge
lişme gösterdi. 1. Klasik şiirin ilk temsil
cileri, fetih ordusuyla birlikte veya fet
hin hemen ardından Endülüs'e gelen şa
irlerdi. Bunlardan Ebü'I-Ecreb Ca'vene 
Ferezdak'la aynı seviyede görülüyor, Va
li Ebü'I-Hattar ise Endülüs'ün Antere'si 
kabul ediliyordu. Bu şairler şiirlerini her 
ne kadar mekan olarak Endülüs'te yaz
ınışiarsa da eserleri şekil, üslüp ve te
ma bakımından Doğu'dakileri andırıyor
du. Emirlik döneminin başlarından iti
baren Doğu'ya duyulan özlem, sevgi gi
bi psikolojik duygular ve tabiat tasvirle
ri, dünyaya aşırı bağlanma veya ondan 
uzaklaşma gibi birbirine zıt duygular şi
ire girmeye başladı. Diğer taraftan Do
ğu'da görülen yenilikçi akım Endülüs şi
irine de nüfuz etti. Bu arada karışıklık
ların hüküm sürdüğü döneml~rde yay
gınlaşan iç mücadeleler ve devlet güç
leriyle isyancılar arasında cereyan eden 
savaşlar şiire de yansıyarak şiirin bu ha
diselerle, bu hadiselerin de şiirle bes
lenmesine yol açtı. Emfr ı. Abdurrahman, 
ı. Hakem. Yahya ei-Gazal. Said b. Cüdi, 
Müvelled el-Abii, Abbas b. Firnas, Abbas 
b. Nasih, Hassane et-Temfmiyye emirlik 

döneminin önde gelen şairleri arasında 
sayılabilir. X. yüzyılda klasik şiirde vezin 
yönünden fazla bir değişiklik meydana 
gelmemekle birlikte mana, üslüp ve te
mada yeni gelişmeler oldu; mesela gay
ri ahlaki kabul edilen içki, kadın vb. ko
nular terkedilerek bunun yerine bazı il
mf meseleler işlendi. Fakat halifelik dö
neminin sonlarına doğru ülkeye hakim 
olan siyası kargaşa ve onun meydana 
getirdiği karmaşık hisler sebebiyle ter
kedilen konular yeniden şiire girmeye 
başladı. Yine siyası baskılar sonucunda 
yalvarma, af ve himmet dilerne de sık 
sık şiirlerde dile getirilir oldu. Bir diğer 
önemli tema ise Endülüs'ün maddf ve 
manevi güzellikleriydi. Remadi, İbn Der
rac, İbn Şüheyd ve Ubade b. Maüssema' 
bu dönemin meşhur şairleridir. öte yan
dan Doğu'da siyasi ve kültürel istikrara 
bağlı olarak yenilikçi akıma karşı geli
şen yeni muhafazakar akım (neo-klasi
sizm), Doğu'ya seyahat eden Ebü Osman 
b. Müsenna ve Mü'min b. Said gibi şair
ler vasıtasıyla Endülüs şiirini de tesiri 
altına aldı. İbn Abdürabbih, Münzir b. 
Said ei-Bellüti, İbn Hani gibi şairler bu 
yeni akım çerçevesinde ve fakat tama
men orijinal şiirler ortaya koydular. 

Klasik şiir, mülükü't-tavaif dönemin
de siyasi çöküşün aksine hiciv, methiye, 
tefahür, zühd, sabır. hüzün, tabiat, içki, 
kadın gibi temalar etrafında önemli bir 
zenginlik kazandı. Şairlerin değeri daha 
da arttı, öyle ki şairlik vezirliğe denk tu
tuluyordu. Bu dönemin en meşhur şair
leri İbn Şeref ei-Kayrevani, Ebü İshak 
ei - İibfri, İbn Zeydün, Mu'temid b. Abbad, 
İbn Arnmar ei-Mehri, İbnü'I-Lebbane, 
İbn Hamdis ve İbn Abdün'dur. Klasik şi
irin mülükü't-tavaif dönemindeki duru
munun daha ilerisine gidilemediği, hat
ta biraz gerisinde kalındığı Murabıtlar 

ve Muvahhidler dönemlerinde İbn Ha
face, İbnü'z-Zekkak, Rusafi, İbn Sehl. 
Ebü'I-Beka er-Rundf, Gırnata Emirliği 

döneminde ise Lisanüddin İbnü'l- Hatib 
ve İbn Zemrek gibi şairler yetişti. 

z. Müveşşahların daha Cahiliye döne
minde mevcut olduğuna veya Endülüs'
te yerli halkın Latince şarkılarından et
kilenilmesiyle ortaya çıktığına dair farklı 
görüşler bulunmakla beraber genel ka
naat bu şiir türünün ilk defa Endülüs'
te görüldüğü ve Emfr Abdullah döne
minde (888-912) şair Mukaddem b. Mu
ata tarafından ihdas edildiği şeklindedir. 
Onu İbn Abdürabbih takip etmiş, daha 
sonra mülükü't-tavaif devrinde meşhur 
Ubade el-Kazzaz ile Re'seh, Murabıtlar 



ve Muvahhidler döneminde İbn Baki, 
Nezhün bint Kılai. Muhammed b. Ebü'I
Fazl, İbn Hayyün ve Gırnata Emirliği dö
neminde de İbrahim b. Sehl ei-İsraiii, İbn 
Hazar ve meşhur Lisanüddin İbnü'I-Ha
tib yetişmiştir. Müveşşahlardaki tema
lar kasidelerdekilerle aynı olmakla bera
ber telli müsiki aletleri eşliğinde oku
dukları için bu şiirlerde aşk konularına 
daha çok ağırlık veriliyordu. 

3. Zeceller, müveşşahlardan farklı ola
rak fasih Arapça yerine halkın kullandı 

ğı Arapça, muhtelif Berberi lehçeleri ve 
Latince'nin karışımından meydana ge
len melez dille söylenen şiirierdi ve özel
likle eğlence meclislerinde sazlar eşliğin
de koro halinde söylenirdi. Bu türün en 
meşhur şairi Ebü Bekir b. Kuzman'dır. 

b) İslami İlimler. Tefsir ve Kıraat. Tahsil 
amacıyla Kahire, Bağdat. Dımaşk, Mek
ke, Medine gibi şehirlere yapılan seya
hatler sayesinde Doğu'daki tefsirle ilgi
li çalışma ve gelişmeler yakından takip 
ediliyordu. Başlangıçta öğretim faali
yetlerinde Doğulu müfessirlerin eserleri 
esas alınıyordu. IX. yüzyılın ikinci yarı
sından itibaren tefsir alanında Endülüs'
te de önemli alimler yetişmeye başladı. 
Bunların ilki olan Baki b. Mahled'in et
Teisfrü'l -kebfr'i. çağdaşı Taberfnin Ca
mtu'l- beyan'ından daha üstün kabul 
ediliyordu. Daha sonra İbn Ebü Talib el
Kaysi Teisfrü'l-Kur,an, İbn Atıyye ei
Endelüsi el -Muharrerü'l-vecfz, Muham
med b. Ahmed ei-Kurtubi el-Camt li
ahkdmi'l-~ur,an adlı eserleri telif et
tiler. Endülüs'te kıraat ilmine de büyük 
önem verilmekte ve bu çerçevede, Do
ğu'da üzerinde ittifak edilen kıraat şe
killerinin muhafazası kutsal bir görev 
olarak telakki edilmekteydi. Mesela Da
niye Emiri Mücahid el-Amiri emirliğin
den ziyade kurralık vasfı ile meşhurdur. 
Bu alanda İbn Haldün'un övdüğü Ebü 
Amr ed-Dani altı kıraat tarzını ele aldı
ğı et-Teysfr'i, İbn Abdülkuddüs ei-Kur
tubi de Kitabü'J-Miitah ii'htilaii'l-kı
ra,ati's-seb'a adlı eserl~ri y~zdılar. · 

Hadis. Endülüs'te hadis ilmine olan il
gi çok erken tarihlerde başladı. Taba
kat kitaplarında yer alan bilgiler, birçok 
talebenin hadis tahsili için Doğu'ya git
tiğini ve dönüşlerinde Endülüs'ün muh
telif şehirlerinde bu ilmi öğrettiklerini 
göstermektedir. Bunlardan bazıları , ha
dis külliyatına vukufları sayesinde hak
kında hadis bulunmayan konuları rahat
lıkla ayırt edebilmekteydiler. Hadis ilmi
nin değişik yönleriyle ilgili çok sayıda 
eser de telif edildi. Bunlar arasında Ki-

sım b. Asbağ'ın Kitab if J:ıadfşi Malik 
b. Enes, İbn Eymen'in es-Sünen, Ebü 
Ali ei-Gassani'nin Ta]{yfdü'l-mühmel, 
İbn Arnmar ei-Abderi'nin et- Tecrfd li
ŞıJ:ıahi's-sitte, Kadi İyaz'ın el-İlına', Ru
şati'nin el-rlam adlı eserleri zikredile
bilir. 

Fıkıh. Gerek fetih esnasında gerekse 
fetihten hemen sonra Endülüs ·e gelen 
Araplar çoğunlukla Suriye asıllı oldukla
rından ve o dönemde Abdurrahman b. 
Amr el-Evzai bu bölgenin fıkıh imamı 

kabul edildiğinden başlangıçta Endü
lüs'te de bu imarnın fıkhi görüşleri (Ev
zailik) benimsendi. Ancak Endülüs Erne
vi Devleti'nin kuruluşundan sonra Do
ğu'ya gönderilen Tsa b. Dinar. Yahya b. 
Yahya ei-Leysi ve Utbi gibi talebelerin 
Medine'deki İmam Malik'i tercih etme
leri ve onun görüşlerinin yayılması için 
sarfettikleri çabalar sonunda Malikilik 
ı. Hişam döneminden itibaren Evzailiğin 
yerini alarak Endülüs'ün resmi mezhebi 
haline geldi. Bundan sonra bu mezhebe 
sıkı sıkıya bağlı birçok fukaha yetişti. 

Tabakat kitaplarındaki bilgilerden anla
şıldığına göre fıkıh tahsilinde daha çok 
İmam Malik'in el -Muvatta,ının ezber
lenip aniaşılmasına önem veriliyordu. En
dülüslü fukaha arasında sırf el-Muvat
ta,ı ezberlemek ya da buna şerhler yaz
makla yetinenler olduğu gibi mezhepte 
müctehid, fetva ehli ve gerek usul ge
rekse fürüda önemli eserler telif eden 
şahsiyetler de bulunmaktadır. Utbi el 
'Utbiyye, Ebü'I-Velid ei-Baci İhkdmü'l
fuşill if ahkômi'l- uşill ve el-İşarat if 
uşilli'l-iıkh, Ebü' I-Velid İbn Rüşd el
Mu]{addimiit, el -Beyan ve't -taJ:ışfl ad
l ı eserleriyle Maliki fakihlerinin en önde 
gelenleri arasında yer almışlardır. 

Maliki fukahasınca hoş karşılanma

makla birlikte Endülüs'te öteki fıkhi mez
heplere. özellikle Şafii ve Zahiri mezhep
lerine bağlı çok az sayıda alim de yetiş
miştir. Kasım b. Muhammed b. Seyyar, 
Baki b. Mahled, Osman b. Vekil, Eslem 
b. Abdülazız· ve Halef b. Abdullah Şafii 
mezhebine mensup ulemactan bazılarıdır. 

Zahiri mezhebinin Endülüs'teki ilk tem
silcileri Abdullah b. Muhammed b. Hilal 
ile Münzir b. Said ei-Bellüti'dir. Münzir 
b. Said, Maliki fukahasına hakim olan 
taklit anlayışına karşı ictihadı savunu
yor ve Davüd ez-Zahiri'nin görüşlerine 
yakınlık duyuyordu. Zahiriliğin en hara
retli savunucusu hiç şüphesiz ünlü bil
gin İbn Hazm idi; öyle ki bu mezhep En
dülüs'te Davüd ez-Zahiri'den çok İbn 
Hazm'a nisbet edilmektedir. 
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Kelam. Endülüs'te en az gelişme gös
teren İslami ilim kelam olmuştur. Bunun 
sebebi, Doğu'da ortaya çıkan kelami me
seleler ve bu meseleler etrafında gelişen 
tartışmaları asla müsamaha ile karşı

lamayan Maliki mezhebinin Endülüs 'te 
sağladığı mutlak hakimiyettir. Bununla 
beraber tahsillerini Doğu'da yapan bazı 
talebeler vasıtasıyla bir kısım Mu'tezili 
fikirlerin, bu arada Bakıllani. İmamü'I
Haremeyn ei-Cüveyni ve Gazzali'nin ke
lama dair eserlerinin Endülüs'e sızması 
mümkün olabilmiştir. Öte yandan meş
hur alim İbn Hazm da el-Fasl adlı ese
rinde Allah, irade hürriyeti, kaza- kader, 
iman. ahiret hayatı. imarnet vb. kelami 
konuları ele almış ve bunlarla ilgili görüş
lerinden dolayı Mu'tezile, Mürcie ve Şia'
yı şiddetli bir tenkide tabi tutmuştur. 

Tasawuf. Zühd hayatı. daha fetihten 
sonraki ilk yıllarda Endülüs'ün aşina ol
duğu bir hayat tarzı idi. IX. yüzyılda İbn 
Meserre ve öğrencilerinin Kurtuba yakı
nındaki bir dağda zühd hayatı yaşadık
ları bilinmektedir. Ancak bu hayatın, Do
ğu'da bu sırada sistemleştirilmiş olan 
tasawufla ne derece ilgisinin bulundu
ğu hususu tam olarak tesbit edilmemiş
tir. Buna karşılık X. yüzyılın sonlarından 
itibaren baş gösteren siyasi parçalan
ma ve beraberinde getirdiği sosyal çal
kantıların da tesiriyle Meriye'de İbnü'I
Arif. İşbiliye ' de İbn Berrecan. Şilb ' de 
Ebü'I-Kasım İbn Kasi gibi kişilerin etra
fında toplanan grupların birer süfi grup 
oldukları konusunda şüphe yoktur. Ta
savvuf sahasında Endülüs'te' yetişen en 
önemli isim, başta el-FütilJ:ıatü'l - Mek

kiyye ve Fuşilsü'l-J:ıikem olmak üzere 
çok sayıda eser telif eden ve bu eser
lerde savunduğu vahdet-i vücüd naza
riyesiyle hem İslam hem de hıristiyan 
aleminde derin yankılar uyandıran İb
nü'I-Arabi'dir. Öğrencilerinden İbn Seb'In 
ile onun tesiri altında kalan ŞerJ:ıu Kitii
bi'l- Hikem adlı eserin sahibi İbn Abba d 
er-Rundi de öteki ünlü süfilerdir. 

c) Diğer İlimler. Felsefe ve Mantık. En
dülüslü fukahanın büyük bir kısmı ve on
ların tesirinde kalan halk aslında felse
fe ile uğraşmaya pek iyi gözle bakmıyor
lardı. Başta bulunan bazı idareciler de 
zaman zaman siyasi endişelerle benzeri 
tavırlar sergiliyor, hatta felsefeyle uğ
raşanları cezalandırma ve felsefi eserle
ri yaktırma yoluna gidebiliyorlardı. Bu
na rağmen Endülüs'te IX. yüzyıldan iti
baren gizlilik içinde de olsa bazı felsefi 
gruplar teşekkül etmeye başladı . Bun
ların ilk temsilcisi. Batıniiiğin ve bilhas-

221 



ENDÜLÜS 

sa Empedokles'in tesirinde kalan ibn Me
serre'dir. Onun kendisinden sonra birçok 
kimseyi etkileyen fikirleri, XII. yüzyılda 
aynı zamanda bir mutasawıf olan ibnü'I
Arlf tarafından sistemleştirildi. ibn Hazm 
el-Fasl'ında islam akaidine muhalif fel
sefe akımlarını Zahirilik çerçevesinde sert 
biçimde tenkit etmiştir. ibn Hazm'ın çağ
ctaşı yahudi ibn Cebirol de (Gabirol) Yen
bu cu '1-]J.ayiit adlı eserinde meleklerin 
maddi beden ve şekillerinin bulunduğu
nu iddia ediyor, felsefi düşünceyle ger
çeğe ulaşılabileceğini savunuyordu. XII. 
yüzyıl genel anlamda Endülüs'teki fel
sefenin en parlak dönemini teşkil eder. 
Bu yüzyılda yetişen filozoflardan biri 
olan ve Aristo'nun eserleri üzerine bir
çok kitap ve risale kaleme alan ibn Sac
ce bir taraftan felsefe ile klasik kelamı 
ayırma cihetine giderken diğer taraftan 
da insanın tek başına sırf kendi kabili
yetlerini geliştirerek "faal akıl"'a tema
sa gelebileceğini göstermeye çalıştı. ibn 
Tufeyl Esriirü '1-]J.ikmeti'l- meşrilpyye 
adlı eserinde, insanda felsefi ve metafi
zik düşüncenin doğabilmesi için herhan
gi bir öğretimin gerekmediği, bu düşün
cenin doğuştan mevcut bulunduğu te
zini işledi. islam dünyasının en büyük 
filozoflarından biri, Meşşai okulunun son 
temsilcisi ve Aristo'nun en ünlü şarihi 

olarak kabul edilen ibn Rüşd ise Gazza
li'ye cevap vermek üzere kaleme aldığı 
Tehdfütü Tehdtüti'l-telasite 'de kelama 
karşı felsefeyi savundu. Faşlü '1-ma~al 
ve el-Keşf can meniihici'l-edille adlı 
eserlerinde de din ile felsefenin gayele
rinin aynı, fakat metotlarının farklı ol
duğunu ileri sürdü. Onun tesiri altında 
kalan yahudi filozofu Müsa b. Meymün 
da (Moşe ben Meymun) Yahudilik açısın
dan buna benzer bir yol takip etti. En
dülüs'te mantık ilmine ise gereken öne
min verildiği söylenemez. Nitekim bu sa
hada et-Ta~ib li-]J.addi'l-manp~·ın 

müellifi ibn Hazm ile Kitiibü'l -Medhal 
li- şınii cati'l- mantık'ın müellifi olan İbn 
Tumlüs da kendi dönemlerinde mantık 
ilmine önem verilmediğinden şikayet et
mişlerdir. 

Tarih ve Coğrafya. Endülüs'te tarihe 
büyük bir ilgi gösterildi. Metot bakımın
dan genellikle Doğu 'nun örnek alındığı 
tarih çalışmaları çerçevesinde ağırlığın 

Endülüs ·e verildiği görülen umumi ve 
hususi tarihler, tabakat kitapları ve ede
biyat tarihleri telif edilerek geniş ve zen
gin bir literatür oluşturuldu. Mevcut bil
giler ilk tarih çalışmalarının emirlik dö
neminde başladığını, halifelik ve bilhas-
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sa mülükü't-tavaif dönemlerinde geliş
tiğini göstermektedir. Bunlar arasında 
Abdülmelik b. Habib'in et- Tiiril]., Ahmed 
er-Razi'nin Ahbiiru mülı1ki '1- Endelüs, 
anonim Ahbii~ mecmu ca, ibnü'l- Kutiy
ye'nin Tiiril].u iftitii]J.i'l-Endelüs, ibn Hay
yan' ın el-Muktebes, ibn Hazm'ın Cem
heretü ensiibi'l- cArab, ibnü'l- Hatib'in 
el-İ]J.iita ve Acmiilü'l-acliim adlı eser
leri zikredilebilir. Tabakat kitaplarına 

Huşeni'nin Kudiitü Kurtuba, ibnü'I-Fa
radi'nin Tiirfl].u. cule~a 't'l- Endelüs, ibn 
Beşküval' in eş-Şıla, ibnü'I-Ebbar'ın el
ijulletü's-siyera; edebiyat tarihlerine ise 
ibn Bessam'ın e?-?:al].ire, ibn Hakan'ın 
Kala'idü'l-i~yiin adlı eserleri örnek gös
terilebilir. Endülüs'te coğrafya alanında 
da çok değerli eserler telif edilmiştir. 

Bunlar arasında Uzri'nin Terştu'l-al].
biir, Ebü Ubeyd ei-Bekri'nin el-Mesiilik 
ve '1-m emiilik ve M u c cem me 's ta c cem, 
Himyeri'nin er-Raviü'l-mttiir adlı eser
leri sayılabilir. Ayrıca idrisi.' Ebü Hamid 
ei-Gırnati ve ibn Cübeyr gibi hem coğ
rafyacı hem seyyah olan simalar da ye
tişmiştir. 

Mı1siki. 822'de Kurtuba'ya gelen Mev
sıli ekolüne mensup Ziryab'ın gayretle
riyle önce Kurtuba'da, ardından da Tu
leytula, Belensiye, işbiliye ve Gırnata gi
bi şehirlerde Endülüs müsikisinin kon
servatuvarları sayılabilecek okullar açıl
dı. Ziryab'dan sonra müsiki alanında söz 
sahibi olan şahsiyetler arasında Abbas 
b. Firnas, ibn Abdürabbih, ibn Fethün, 
Said er-Rabai, ibn Rüşd ve ibn Bacce gi
bi meşhur kişiler bulunuyordu. Fukaha
nın itirazlarına rağmen müsiki toplumun 
her kesiminde revaç buluyordu. Bu yo
ğun ilgi sayesindedir ki Xl. yüzyılda En
dülüs müsikisi Doğu'nun şöhretini göl
gelerneye başladığı gibi Batı Avrupa mü
ziğini de etkiledi. 

Astronomi ve Matematik. Felsefe gibi 
halk tarafından pek iyi gözle bakilmayan 
ilim dallarından biri de astroloji ile bir 
arada mütalaa edilen astronomi idi. Bu
na rağmen astronomi Endülüs'te önem
li bir gelişme kaydetti. Endülüslü astro
nomlar dünyanın büyüklüğünü Yunanlı
lar'dan daha doğru hesapladılar. Astro
nomi ile birlikte matematik çalışmaları 
da uygulamalı ve teorik olarak yürütül
dü. Her iki alanda da pek çok bilgin ye
tişti . Bunlardan Ebü Bekir el-Ensari Il. 
Hakem döneminde astronomi ve mate
matik müderrisliği yaptı. Matematik ve 
astronomide otorite olup Endülüs'ün Ök
lid'i (Euclides) kabul edilen Ebü'I-Kasım 
el-Mecriti Risiiletü '1- usturliib 'ı telif et-

ti ve ayrıca Harizmi'nin Zic'inde düzelt
meler yaptı. Onun talebelerinden ibn Hal
dün ticari aritmetik, arazilerin ölçümü, 
vergi hesaplamalarıyla ilgili çeşitli eser
ler yazdı. Zerkali o dönem için mükem
mel sayılabilecek astronomi aletleri yap
tı. XII. yüzyılda yaşayan Cabir b. Eflah ve 
Ebü ishak ei-Bitrüci de Kitiibü'l-Hey'e 
adlı eserleriyle astronomiye önemli kat
kılarda bulundular. 

Zooloji ve Botanik. ilk defa ll. Abdur
rahman tarafından bitki ve hayvan nu
muneleri toplamak gayesiyle Doğu'ya 

araştırmacılar gönderilmişse de zooloji 
ve botanik sahalarındaki asıl çalışmalar 
XI. yüzyılda ağırlık kazanmıştır. Bu dö
nemde bir bakıma bugünkü araştırma
üretme merkezleri gibi geliştirilen bah
çelerin şöhreti Endülüs sınırlarını aşmış
tı. Araştırmacılar bu bahçelerde toprağı 
sürme, sulama, gübreleme, hasat, En
dÜiüs'e ilk defa getirilen bitkilerin tanı
tılması, aşılama, zirai hastalıklarla mü
cadele gibi konularda çalışmalar yapı
yorlardı. ibn Vafid, ibn Haccac, ibnü'l
Awam, ibnü'I-Baytar ve ibn Bassal bah
çe kültürlerinde temayüz eden alimler
den bazılarıdır. 

Tıp ve Kimya. Endülüs müslümanları 
tıp sahasında da önemli gelişmeler kay
dettiler. Bunda daha önce Doğu'da ya
pılan çalışmaların büyük payı vardı. An
cak Endülüslüler Doğu'dan aldıkları bilgi
lere pek çok katkıda bulundular ve özel
likle hayvanlar üzerinde yaptıkları çalış
malarla fizyolojide önemli başarı sağla
dılar. Fizyoloji ve anatomide Galen ve 
Hipokrat gibi klasik dönem hakimleri
nin bilgilerinden faydalanmakla bera
ber onların bazı hatalarını da düzeltti
ler. Ayrıca uygulamalı tıp ilmini geliş

tirdiler ve bu çerçevede ameliyatlarda 
kullanılan aletler ve bunların kullanılış 

şekilleri hakkında ciddi eserler yazdılar. 
Bitkilerden öz suyu elde etme tekniğini 
geliştirip farmakoloji alanında eserler 
meydana getirdiler ve eczahaneler kur
dular. Tıp ve kimya dallarında yetişmiş 
uzmanlardan Ebü'I-Kasım ez-Zehravi 
otuz ciltlik et- Tasrif adlı bir tıp ansiklo
pedisi telif etti. Ebü Mervan Abdülme
lik b. Zühr de meşhur bir hekimdi. Filo
zof ibn Rüşd aynı zamanda iyi bir he
kim olup bu alanda on altı eser yazmış
tır. ibnü'I-Baytar, muhtelif ilaç ve ye
mek türlerini topladığı ve bunların nasıl 
yapılacağını izah ettiği el-Ciimt li- müf
rediiti 'l-edviye ve'l-ag?iye adlı eseriy
le Batı'da olduğu kadar Doğu'da da bü
yük bir şöhret kazanmıştır. Endülüs'te 
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pek çok hastahane bulunuyordu. Hali
felik döneminde yalnız Kurtuba'da irili 
ufaklı elli kadar hastahanenin mevcut 
olduğu bilinmektedir (bk BIMARİSTAN)_ 

Endülüs Medeniyetinin Batı'ya Tesirleri. 

Endülüs, 711 yılından itibaren müslü
manların ve gayri müslim tebaanın çe
şitli sahalardaki faaliyetleriyle yüksek 
ve parlak bir medeniyetin doğuşuna be
şiklik ederken Batı, dine aykırı kabul edil
diği için akli faaliyetlerin yasaklandığı 
"karanlık çağ" denilen bir dönemi yaşı
yordu ve müslümanların kaydettikleri 
gelişmelerin pek farkında değildi. XL yüz
yılda gerek Doğu'ya gerekse Endülüs 
üzerine tertip edilen Haçlı seferleri ve
silesiyle hıristiyanlar islam medeniyetini 
yakından tanıma fırsatı buldular. Avru
palılar'ın bundan sonra zihnini meşgul 
eden en önemli konu, müslümanların 

böyle yüksek bir medeniyeti nasıl ger
çekleştirdikleri meselesi oldu ve bunu 
anlayabilmek, islam medeniyetini yakın
dan tanıyabilmek için Arapça eserleri 
kendi dillerine tercüme etmeye başladı
lar. Arapça yazılmış ilmi ve felsefi eser
lerin Latince'ye tercüme faaliyetinin yo
ğunlaştığı merkezlerden biri Sicilya, di
ğeri de ispanya idi. Özellikle islam kül
türünün gelişmesine önemli katkılar sağ
layan Endülüs, her ne kadar XL yüzyıl
dan itibaren siyasi bakımdan bir sarsın
tı dönemine girmişse de "reconquista " 
hareketi çerçevesinde bu ülke toprakla
rını tekrar ele geçirmeye başlayan hıris
tiyan idareciler, Endülüs medeniyetine 
duydukları hayranlık sebebiyle Arapça 
öğrenimini ve Arapça eserlerin Latin
ce'ye tercümesi işini teşvik hatta bizzat 
himaye etmişlerdir. Bu sebeple de hıris
tiyan ispanya ' nın çeşitli şehirleri Avrupa 
ülkelerine mensup öğrenciler için yine 
islami dönemdeki gibi cazibe merkezi 
olmaya devam etti. islam medeniyetinin 

birikimlerinin Batı'ya aktarılması yönün
deki söz konusu tercüme faaliyetleri as
lında X. yüzyılda başlamış olmakla bir
likte bu faaliyetlerin daha sistemli ve 
daha yoğun bir mahiyet kazanması XII . 
yüzyılın başlarına rastlar. Tuleytula baş
piskoposu Raimundu burada Bağdat'

taki Beytülhikme'ye benzer bir müesse
se kurdu. Ondan farklı olarak Arap dili 
ve edebiyatının da öğretildiği bu mües
sesede çalışan müslüman, hıristiyan ve 
yahudi mütercimler felsefe. astronomi, 
matematik, tıp, kimya, tarih, coğrafya 
ve edebiyat gibi ilim dallarıyla ilgili çok 
sayıda Arapça eseri Latince'ye çevirdiler. 
Bu çalışmalar sırasında Tuleytula, fark
lı milletlerden ve dinlerden alim ve mü
tercimlerin yaşadığı önemli bir ilmi mer
kez durumundaydı. XIIL yüzyılda bun
dan başka işbiliye ve Mürsiye'de de ter
cüme okulları açıldı. 

Ortaçağ Avrupası bu faaliyetler saye
sinde eski Yunan felsefesini ve özellikle 
Aristo'yu ilk defa duyma ve tanıma im
kanına kavuştu. Müslüman filozofların 

din ile aklı uzlaştırma yönündeki fikirle
ri büyük bir yankı uyandırdı ve bir zihin 
inkılabı meydana getirdi. Bu arada ibn 
Rüşd, Aristo üzerine yazdığı şerhlerden 
başka Tehdtütü Teh6Jüti'l- telasite ad
lı eseriyle Avrupa'da kendisine en fazla 
itibar edilen filozof haline geldi. Eserle
ri , kilise çevrelerinin itirazları doğrultu

sunda bazı kısımları çıkarıldıktan sonra 
Paris Üniversitesi'nde ve öteki akademik 
kurumlarda okutulan kitaplar arasına 
girdi ve adını ondan alan Awerroism. 
XVL yüzyılın sonuna kadar Avrupa'da 
hakim düşünce ekolü olarak kaldı : ibn 
Rüşd ' ün fikirlerini benimsemiş bir di
ğer Endülüslü filozof olan yahudi asıllı 

Musa b. MeymOn hem yahudi hem de 
hıristiyan ilahiyat çevrelerine tesir etti. 
Yapılan ilmi araştırmalar Albert Mag
nus, Duns Scottus, Spinoza ve hatta lm
manual Kant'ın ondan etkilendiğini gös
termektedir. Albert Magnus'u etkileyen 
bir diğer Endülüslü filozof da ibn Bac
ce'dir. Kastilya- Leon Kralı X. Alfansa el 
Sabio, Dante ve Bacon, müslüman mü
tefekkirlerin tesiri altında kalan ve bu
nu itiraf eden Avrupalı düşünürlerden 
bazılarıdır. Tıp alanında yapılan tercü
meler sayesinde, XII . yüzyıla kadar Av
rupa 'ya hakim olan hastalıkların insa
nın içine giren şeytandan kaynaklandı
ğı. bundan kurtulmak için rahibin dua 
ederek onu kovması gerektiği şeklinde
ki anlayış yerini modern anlamda teda
vi usullerine bıraktı. Romen rakamla-
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rının yerini alan bugünkü Arap rakam
ları, hala kullanılan "a lgebra " (el-cebr), 
"betelgeuse" (beytü' ı -cevze) ve "cenit" 
(es-semt) gibi terimler, matematik ve 
astronomi alanındaki islam tesirleri hak
kında fikir vermektedir. XL yüzyılda Tu
leytula'da kuru lan Zerkali'nin rasatha
nesinin de Avrupa'ya çok tesir ettiği ve 
astronominin gelişmesine önemli katkı
lar yaptığı bilinmektedir. Ortaçağ Avru
pası'nda halkın Ortadoğu ve Uzakdoğu 
hakkındaki coğrafi bilgilerinin kaynağı
nı da uzun süre. müslüman coğrafyacı 
ve seyyahların kaleme aldıkları eserle
rin Latince'ye yapılan tercümeleri teşkil 
etmiştir . 

Edebiyat alanında Avrupa 'da tabi tü
rünün ortaya çıkışı, kesinlikle Hint- i ran 
menşeine dayanan islami eserlerin tesi
riyle olmuştur ve meşhur La Fontaine 
Kelile ve Dimne'den geniş çapta isti
fade ettiğini bizzat kendisi söylemekte
dir. Binbir Gece Masalları Avrupa'da 
günümüze kadar gelen geniş bir kabul 
görmüştür. Dante'nin de Latince tercü
meler sayesinde muttali olduğu mi'rac 
mucizesinden etkilendiği ve onda yer 
alan figürleri farklı bir üslupla La Divi
na Commedia adlı ünlü felsefi- edebi 
eserine uyarladığı kabul edilmektedir. 
Endülüs'e has zecel ve müveşşah türün
deki şiirlerin, Kastilya halk şiirinde yeni 
yıl ilahilerinde kullanılan "villancico" de
nilen türün doğuşunu sağladığı. aynı şe
kilde Fransa'da XIL yüzyıl halk şairleri
nin (troubadour) baladlarında yine zecel
leri örnek aldıkları bilinen bir husustur. 
Endülüslüler'in besteleyip söyledikleri 
şarkılar hıristiyan ispanya· da da kabul 
görüyordu. Aragon ve Kastilya- Leon kral
larının saraylarında müslüman müzisyen
ler bulunmaktaydı. Kastil ya- Leon Kralı 

X. Alfansa 'nun Las cantigas de Santa 
Maria adlı eserindeki şarkıların beste
lerinin Endülüs mOsikisine dayandığı is
patlanmıştır. Endülüs mOsikisinin izler i
ni bugünkü ispanya! müziğinde de gör
mek mümkündür. Öte yandan Avrupa'
da 1190'1ı yıllarda ortaya çıkan "Franko
nian" adlı notalandırma usulünün mO
cidi olarak Kölnlü Franko kabul edilir
ken yapılan araştırmalar, islam mOsi
kisinin ondan 400 yıl önce nota usulü 
üzerine oturtulduğunu ve Endülüs 'te 
XII-XIlL yüzyıllarda müslüman mOsikişi
naslarının Latince'ye çevrilen eserlerin
de bu usulün kullanıldığını ortaya koy
muştur. 

Kültür hayatının dışında tarım ve mi
mari alanlarında da Endülüs Avrupa'yı 
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önemli ölçüde etkilemiştir. Pirinç, şeker 
kamışı ve pamuğu İspanya'ya ve dolayı
sıyla öteki Avrupa ülkelerine ilk tanıtan
lar Endülüs müslümanlarıdır. Pamuğun 

kömürle birlikte Avrupa'da gerçekleşen 
sanayi devriminin çok önemli iki unsu
runu oluşturduğu, şekerin ise Avrupalı
lar'ın mutfak kültüründe önemli de
ğişikliklere sebep olduğu bilinmektedir. 
Suyun buharlaşarak azalmasını önlemek 
için yer altından kanallarla naklini İspan
ya'da ilk defa müslümanlar uyguladı ve 
bu teknik daha sonra Güney Amerika'
ya da götürüldü. Avrupa'ya kağıdın inti
kalini sağlayan, palamut ve hurma ağaç
larından katran elde edilmesini öğre

tenler de yine Endülüslü müslümanlar
dır. XII. yüzyıldan itibaren bazı İspanyol 
ve Portekiz krallarının yaptırdıkları sa
raylar Kurtuba'daki sarayların adeta bi
rer kopyası idi. Küfi hatlı frizlerle tezyin 
edilmiş ve kitabeleri dahi Arapça yazıl 

mış olan bu sarayiara Sevilla Alkazar' ı 
çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. En
dülüs mimarisinin tesirleri İspanya ile 
sınırlı kalmayıp Kuzey Afrika'ya, Doğu'ya 
ve hatta Amerika kıtasına ulaşmıştır. 
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lt.l MEHMET ÖZDEMİR 

III. SANAT 

İspanya'da 781 yıl süren İslam haki
miyetinin mümessili sanat eserleri, bu
gün İslam sanatı için olduğu kadar dün
ya sanatı için de büyük önem taşırlar. 
Günümüze gelebilen pek az sayıdaki ör
neğine rağmen Endülüs'ten geriye ka
lan mimari eserler. plastik sanat eser-

ENDÜLÜS 

leri ve çeşitli sanat alanlarına ait küçük 
boyutlu. fakat büyük hünerle meydana 
getirilmiş olan eserler. eşsiz nitelikleriyle 
Endülüs'ün üstün kültür ve düşünce ha
yatındaki erişilmez doruğu yansıtan bir 
güzelliği ve görkemi sergilemektedir. 

Bütün sanat kollarında yoğun bir fa
aliyet gösterildiği bilinmektedir; ancak 
bazı sanat kollarının örneklerin azlığın
dan, bazılarının da büyük ölçüde diğer
lerinin gölgesinde kalmış olmasından do
layı haklarında fikir yürütmek hayli güç
tür. Mesela alimleriyle ve ilme meraklı 
halkıyla ünlü olan Endülüs'te kitapla il
gili büyük bir faaliyetin bulunduğu mu
hakkaktır ; fakat bu alana giren sanat 
kolları ve minyatürler hakkında layıkıy
la fikir verebilecek örnekler az ve yeter
sizdir. Buna rağmen çok az sayıdaki bu 
örnekler Endülüs'ün bu sanatlara ver
diği önemi göstermeye kafidir. Hat sa
natına verilen önem büyük ölçüde mi
mari süslemelere bağlı olan örnekler yo
luyla anlaşılmaktadır. Endülüs İslam sa
natının bilinen en önemli temsilcileri az 
sayıda olmalarına rağmen mimari eser
lerdir. Mimari, kendine has bir ustalık 
ve ince zevkin ürünü olan binalarıyla 

hem yazı hem plastik sanatlar, hem de 
seramik gibi sanat kolları açısından ana 
kaynaktır ve seçkin bir yere sahiptir. Mi
marlık eserlerinden sonra sırayı özellik
le fildişi ve ahşap oyma eserlerle sera
mik almaktadır. Bu eserler, yine çok sı
nırlı sayıda olmalarına rağmen üstün ni
telik ve mükemmellikleriyle yapan sa
natçıların ustalığı kadar yaptıranların 

da zevk, görgü ve sanata karşı olan sev
gi ve koruyuculuklarını ortaya koymak
tadır. 

İslami dönemdeki iç çekişmelerle İs
panyollar'ın ülkeyi tekrar ele geçirmele
ri sırasında maruz kaldıkları saldırıların . 

daha sonraki yıllarda gerçekleştirilen yı
kımların ve tabiat şartlarının etkisiyle 
birçoğu ortadan kalkmış olan mimari 
eserlerin bugüne gelebilen mahdut sa
yıdaki örneği, İslam sanatının Avrupa'
daki zarafet göstericileri olarak varlık
larını devam ettirmekte ve artık özenle 
korunmaktadırlar. 

Endülüs. bütün İslam alemiyle paylaş
tığı ortak özelliklerin dışında kendine 
has bir zevkin de sahibi olmuştur. Bun
da. İslam aleminin en uzak köşesinde 
bulunması kadar Avrupa'daki hıristiyan 
alemiyle sürekli temas halinde olması
nın ve yerli halkla iç içe yaşamanın ver
diği hoşgörüye dayalı değişik bir ruh hali 
taşımasının tesiri büyüktür. Kültürel ve 
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