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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-
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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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siyasi bakımdan hıristiyan tebaaya kar
şı takındıkları hoşgörüyü dini bakımdan 
da büyük ölçüde sürdürmeye çalışan En
dülüslü hükümdarların yaptırdıkları bi
nalar ve küçük sanat eserleri, İslam ül
kelerinde olduğu kadar hıristiyan ülke
lerinde de büyük övgülere mazhar ol
muştur. Marnur yıllarında Endülüs şe
hirlerinin ve buralarda bulunan sanat 
eserlerinin şöhreti büyüktü; geçen za
mana rağmen Endülüs isıarn eserleri
nin şöhreti hala devam etmektedir. 

Endülüs İslam medeniyeti sekiz asır
lık mevcudiyeti boyunca çeşitli devreler 
geçirmiştir. Müslüman halkın değişen 

siyasi ve kültürel olaylardan etkilenerek 
meydana getirdiği eserler de değişiklik
ler göstermekte ve bu sebeple Endülüs 
sanatını Endülüs'ün tarih safhalarına 

göre dönemlere ayırmak gerekmektedir. 
Bu dönemler eserlerde görülen değişik
liklerle birbirlerinden ayrılmakta ve bu 
değişiklikler özellikle mimari eserlerle 
bunlara bağlı olarak diğer sanat kolları
nın ürünlerinde kendini göstermekte
dir. Buna göre Endülüs sanatını dört dö
nemde incelemek mümkündür. 

1. Emevi Sanatı (756-1031). E;ndülüs İs
lam sanatının veya İspanya'daki müslü
man kimliğinin en büyük ve önemli eser
lerinin meydana getirildiği dönemdir. 
Emevi sülalesinden gelen hükümdarla
rın güç ve zenginlikleriyle paralel olarak 
ortaya konan sanat eserleri de büyük 
bir ihtişamı aksettirmektedir. Bu devir 
sanatı ile Emevi sülalesinin atalarının 

m~mleketi olan Suriye arasında bağlan
tı varsa da Endülüs 'ün sanatı tamamen 
kendine has özelliklere sahiptir ve onla
rınkinden farklıdır. İspanya'nın geçmi
şindeki unsurların da içinde eritilmiş ol
duğu bu sanat yeni bir anlayışın ifade
sidir. Bundan dolayı Emeviler' den son
ra İslam aleminin hakimiyetini ele geçi
ren Abbasiler'in sanatı da Endülüs Eme
vileri'ninkinden farklıdır. Aslında Eme
viler' in İspanya· da doğmasına am il ol
dukları sanat, bulundukları coğrafi ko
numa ve sahip oldukları siyasi mevkiye 
bağlı olarak kendi özellikleriyle temsil 
edilmiş bir farklılaşmayı kasten hedef
lemiştir. Özellikle halifeliğin üstlenilme
sinden sonra Endülüs Emevi sanatı. is
lam alemine güç ve zenginliklerini gös
termek isteyen hükümdarların sözcüsü 
olmuştur. 

2. Müh1kü't-tavaif Sanatı {1031-1090). 
Büyük kargaşa döneminden sonra Erne
vi sülalesinin iktidarını kaybetmesi üze
rine, merkezi otoritenin yerine parçalan-
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mış bir İslam cemaatini yöneten küçük 
devletlerin temsil ettiği devrin sanatı
dır. Birbirleriyle ve hıristiyan düşman

larla mücadele etmekte olan bu küçük 
devletlerin sanat anlayışı, daha çok ko
ruma ve saidırma üzerine kurulu genel 
tutumianna uygun bir askeri hususiyet 
gösterir. Daha ziyade şiir gibi edebi sa
natların gelişme gösterdiği bu devrin 
aslında büyük boyutlu sanat faaliyetle
rine sahne olamaması küçük devletle
rin içinde bulundukları şartlara göre ta
biidir. 

3. Mağribi (Murabıt ve Muvahhid) Sanatı 
(1 090-1229). Büyük ölçüde parçalanmış 
olan Endülüs üzerinde, toprak kayıpla
rına rağmen denge ve birlik sağlamayı 
başaran bu iki sülalenin hakimiyeti al
tında Fas'a bağlanan ülkenin sanatı da 
aslen Mağribi olan hükümdarların sa
nat anlayışına tabi olmuştur. Bu sebep
le Murabıtlar ve Muvahhidler devirlerin
de meydana getirilen bütün sanat eser
_ leri Mağrib sanatının etkisini taşır. Hı
ristiyanlarla olan devamlı çatışmaların 

tehdidi altında askeri amaçların öncelik 
taşımasına rağmen bu iki sülalenin gü
cüne bağlı olarak yoğun bir imar faali
yetinin yer aldığı bu devrin sanatı. özel
likle Muvahhidler zamanında (1147-1229) 
sivil alanda da önemli eserler vermiştir. 
En çok tezyinatta kendini hissettiren 
farklı üslüp. geniş boyutlu imar faaliyet
lerine sahne olan bu devrin karakteris
tiğini teşkil etmiştir. 

4. Nasri (Beni Ahmer) Sanatı (1231-1492). 
Askeri gücünü kaybeden İspanya· daki 
İslam varlığının son temsilcileri olan Nas
ri hükümdarları, büyük ölçüde diploma
si yoluyla hakimiyetlerini sürdürdükleri 
için sanat faaliyetlerine destek olmuş
lar ve yaptırdıkları muhteşem eserlerle 
şöhret kazanmışlardır. Nasri sanatı da
ha önceki devirlerden etkiler taşımakla 
birlikte aslında kendine has bir sanat 
anlayışına sahiptir. Bu sanat Emevi sü
lalesinin ihtişama öncelik veren, lükse 
düşkün, göz kamaştırıcı tavrından ve 
Mağribli hükümdarların vakarlı tutumun
dan farklı olarak samirniyete sahip ve 
Endülüslü müslümanların tabiatma çok 
daha uygun bulunan bir özellik arzet
mektedir. 

Mimari. a) Emevi Devri. Bu devir mi
marisinin İspanya'da bıraktığı en önem
li ve en ünlü bina, hiç şüphesiz bütün 
dünya camileri içinde de müstesna bir 
yere sahip olan Kurtuba Ulucamii'dir (ei
Mescidü'l-kebfr). Yapımına I. Abdurrah
man zamanında (756-788) başlanan ve 

daha sonraki tarihlerde gerçekleştirilen 
çeşitli eklemelerle genişletilerek bugün
kü şeklini alan cami Endülüs Emevl mi
marisi için tam bir örnek teşkil etmek
te ve bilhassa mimarinin ana hatlarıyla 
tam bir uyum içinde olan zarif ve göz 
alıcı süslemeleriyle bu mimarlık anlayı
şının en önemli özelliklerini sergilemek
tedir. İnce sütunçelere sahip çifte pen
cerelerle dışarı açılan binanın dış tezyi
natı vakur ve haysiyetli bir etki bıraka
cak şekilde en alt boyutta tutulurken iç 
tezyinatında tam anlamıyla bir ihtişam 
gösterisine gidilmiştir. Mimari kurulu
şun temelini teşkil eden sütunlar ve at 
nalı kemerlerden oluşan taşıma sistemi 
mimari işlevi kadar tezyinat aracı ola
rak da hesaplanmış ve sade görünüşlü 
dış cephelerin arkasında yer alan iç me
kanların çarpıcı zenginlikteki dekoras
yonuna destek olmuştur. Emevi mima
risi kadar bütün Endülüs mimarisinin de 
ana hususiyetini teşkil eden bu durumun 
en güzel ôrneğine bu camide rastlan
maktadır. XIII. yüzyılda kiliseye çevrilen 
binanın içinde XVI. yüzyılda da bir kated
ral inşa edilmiştir (bk. KURTUBA ULU

CAMii). 

Emevl mimarisinin günümüze ulaşa

bilen sınırlı örnekleri içinde özellikle dik
kati çeken bir diğer cami de Tuleytula'
daki Babü Merdüm Camii· dir. 1 000 yıl
larında yapılmış olduğu sanılan küçük 
tuğla bina. Kurtuba Ulucamii'nin deva
sa boyutlarından ve ihtişamından çok 
uzaktır; ancak bu küçük eser yine de 
Emevi mimarisi hakkında bilgi verebilen 
önemli özelliklere sahiptir. Tuleytula'nın 
el değiştirmesinden sonra kiliseye çev
rilen bina. dört sütun tarafından taşı
nan biçimleri birbirinden farklı dokuz 
kubbeyle örtülüdür. İlginç bir mimari 
tarzı sergileyen bu kubbelerin dayana
ğını oluşturan kaburgalı kemerierin kul
lanılış biçimi Endülüs mimarisine has 
özellikler göstermektedir. Kare planlı bi
nanın bu özellikleri ona değişik bir gö
rünüm vermekte ve binayı örten kub
belerin çeşitli biçimlerde yapılmış olma
sı da bu değişiklik etkisini iyice arttır
maktadır. Cephe duvarında geçmeli ke
merler şeklinde ilginç ve gösterişli tuğ
la süslemeler. güneybatı duvarı üzerin
de de kitabe bulunmaktadır. 

Emevi sülalesi hükümdarları tarafın
dan yaptırılan sarayların çoğunun izi kal
mamıştır; ancak bunlar hakkında edebi 
ve tarihi eserlerden bilgi edinebilmek 
mümkün olmaktadır. Emevi sarayları
nın ihtişamını az da olsa yansıtabilecek 



başlıca örnek, hem Endülüs Emevfleri'
nin koruyuculuğu altında gelişen sanat 
üslubunun özelliklerini, hem de saray 
mimarisini anlamamıza yardım eden Me
dfnetüzzehra'daki saraydır; harabe ha
linde günümüze gelen eserin son zaman
larda restorasyonuna başlanmıştır. 936'
da lll. Abdurrahman tarafından yaptırılan 
saray, ismini sultanın gözde hanımı Zeh
ra'dan alır. Sarayın bulunduğu yüksek
çe mevki Kurtuba'nın kuzeybatısındaki 
Vadilkebir (Guadalquivir) nehrine bakmak
tadır. Kulelerle takviye edilmiş surtarla 
çevrili olup erken islam saray mimarisi
nin genel özelliklerini gösterir. Üç sevi
yeli bir şemaya göre düzenlenen kornp
teksin en üstünde halifenin sarayı, aşa
ğılarda ise hükümet daireleriyle köşkler 
yer almaktadır. Daha çok mermer ve al
çı kullanılarak yapılan tezyinatta moza
iklere de geniş yer verilmiştir. Saray ve 
ona bağlı olan yerleşme 1 013 yılında çı
kan bir isyanda tahrip edilmiştir. Bu sa
ray kadar muhteşem olduğu tahmin edi
len İbn Ebu Amir ei-Mansür'un Medfne
tüzzahire'deki sarayı da Kurtuba'nın dı

şında bulunmaktaydı. isyanlar sırasında 
yıkılan bu saraydan günümüze yalnız su 
kanalları kalmıştır. Hakkında bilgi bulu
nan Emevi sarayları arasında önemli bir 
mevki işgal ed~n Rusafe Sarayı da 784'
te ı. Abdurrahman tarafından yaptırıl
mıştı. Vadilkebir kıyısında bulunan sa
rayın bahçeler içinde yer alan köşklerle 
değişik yapı birimlerinden meydana gel
diği bilinmektedir. 

Endülüs Emevfleri'nin, içinde bulun
dukları özel şartlar sebebiyle askeri mi
mari alanında önemli eserler bıraktıkla
rı görülmektedir. Askeri mimari faaliye
tinin en ilginç yapıları, daha sonraki de
virlerde de kullanılmış olan kalelerdir. 
Bu kaleler Emevi sütalesinin iktidardan 
düşmesinden sonraki mülukü't-tavaif 
devrinde müslümanlar tarafından oldu
ğu kadar daha sonra bu bölgeleri ele 
geçiren hıristiyanlarca da itinayla ko
runmuş ve kullanılmıştır. Emevi kale
leri için fikir verebilecek en önemli ör
neklerden biri, ll. Abdurrahman tarafın
dan Maride'yi korumak ve kontrol al
tında tutmak için yaptırılan kaledir. 835'
te tamamlanan kale, aynı zamanda Erne
vf topraklarının kuzey sınırını oluşturan 
ve bölgeyi korumak için yapılan kaleler 
zincirinin bir parçasıydı. Bölgenin hıris
tiyanların eline geçmesinden sonra ta
mirat görmüş ve Santiago şövalyeleri 

tarafından da kullanılmıştır. Planı aşa

ğı yukarı ana yönlere göre düzenlenmiş 

olan kalenin kalın duvarları dikdörtgen 
kulelerle ve payandatarla desteklenmiş
tir. Ana malzemesi kesme taşlardan sağ
lanan kalenin yapımında Vizigot ve Ro
ma kökenli devşirme malzeme de kul
lanılmıştır. Kalenin içindeki, yer altında 
bulunan bir hazne ile ona ulaşan üzeri 
kemerle örtülü iki paralel rampadan te
şekkül eden sarnıç özellikle dikkat çeki
cidir ve bu tip mimari kullanım açısın
dan önem taşımaktadır. 

b) Mülukü't-tavaif Devri. Emevi sütale
sinin iktidardan düşmesinden sonraki 
parçalanma devri olan bu dönemde bir
çok küçük devlet kurulmuş ve bu dev
letlerin başında bulunan sülalelerin is
tediği mimari faaliyet, devrin kargaşası 
ve savunmaya yönelik tutumu sebebiy
le daha çok askeri mimariye ağırlık ve
rilmiştir. Bu devrin yöneticileri genellik
le eski Emevf kalelerini veya kendi yap
tırdıkları şatoları iskan yeri olarak kul
lanmayı tercih ettiklerinden saray ve si
vil mimari eserleri de bu müstahkem bi
nalar dahilinde kalmıştır. 

Meriye'de bulunan kale bu dönem mi
marisi için önemli bir örnektir. Aslında 
Emevi Halifesi lll. Abdurrahman'ın yap
tırdığı ve daha sonraki zaman sürecin
de genişletilen kale, Emevfler'den son
ra Meriye Hükümdan Hayran es-Sakle
bf tarafından saray olarak kullanılmış
tır. Üç kat suru bulunan kalenin ikinci 
sur kademesinin arkasında saray böl
meleri ve hamam yer alıyordu. Dışarıdan 

dörtgen kuleterin tahkim ettiği surlarıy
la göz dolduran kale hıristiyanların eli
ne geçtikten sonra tekrar onarılmıştır. 

Mülükü't - tavaif devri mimarisinin 
önemli bir örneği olan Sarakusta'daki 
Ca'feriye Sarayı, Hüdiler (Benf HGd) Hü
kümdarı Ebü Ca'fer Ahmed b. Mukte
dir (1 049 - 1 082) tarafından yaptırılmış

tır. Kabaca dikdörtgen bir şeması olan 
bina, kulelerle takviyeli taş ve tuğladan 
örülmüş bir duvarla çevrilidir. Bu duva
rın ardındaki saray bölümleri bir mer
kezi ana avluya göre tertiplenmiştir. Ku
zey - güney doğrultusunda inşa edilen 
sarayın içinde, etrafı çok zengin tezyi
nata sahip bir revakla çevretenmiş olan 
ve sarayın bütün bölümleriyle bağlantı 
kuran merkezi avlunun önemi büyüktür. 
Üst kısmı daha sonra hıristiyanlar tara
fından yapılmış olan ana avludan arkadlı 
taht odasına geçilmektedir. Taht odası
nın yanındaki küçük cami özellikle dik
kat çekici bir yapıdır. Dikdörtgen bir ana 
şema içinde sekizgen bir plana göre in-
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şa edilen cami kaburgalı bir kubbeyle 
örtülmüştür. Mihrabı derin bir girinti 
şeklinde yapılan caminin arabesk alçı 

tezyinatı çok gösterişlidir ve çeşitli ayet
lerle daha etkileyici bir hale getirilmiş
tir. Bu saray bütün özellikleriyle mülü
kü't-tavaif devri mimarisini temsil eden 
fazla değişikliğe uğramamış bir kale -
saraydır. 

c) Mağribi Devri. Murabıtlar'ın kısa 

ömürlü hakimiyetlerine rağmen Muvah
hidler'inki daha güçlü ve daha uzun ol
duğu için onların tesiri ağırlıklı biçimde 
kendini hissettirmiş ve Endülüs islam 
sanatının bu devrine damgasını vurmuş
tur. Aslen Mağribf olan ve başşehirleri 
bugünkü Fas'ta bulunan Murabıtlar'la 

Muvahhidler'in hakimiyeti altında bir 
vali tarafından yönetilen Endülüs Mağ
rib sanatının güçlü tesirlerine maruz kal
mıştır. Eski mimari anlayış, sonradan 
gelen tesirlerle birlikte yeni ve daha de
ğişik bir gelişme sürecine girmiş ve mü
lükü't-tavaif devrinin parçalanmış En
dülüs'ünün yerine güçlü bir merkezi oto
ritenin hakim olması sebebiyle teşekkül 
eden ortamda büyük boyutlu dinf ve si
vil binaların yapılmasına imkan bulun
muştur. Özellikle geniş geçmelerle tem
sil edilen sade tezyinat tipinin Fas'ta 
benzerlerine rastlanan yalın ve mağrur 
binatarla kaynaştırıldığı Muvahhid mi
mari zevki Endülüs'ün eski mimari zev
kiyle bağdaştırılmış ve yeni üslüpta eser
lerin yapılmasına yol açılmıştır. Muvah
hidler'in büyük faaliyeti, sivil ve dinf mi
marinin dışında askeri mimaride de ken
dini göstermiştir. ispanya'nın güneyin
de bulunan mülükü't-tavaif devrinden 
kalmış kaleterin birçoğu Muvahhidler 
tarafından aynen kullanılmış veya yeni 
düzenlemelerle bu devrin mimari anla
yışına göre şekillendirilmiştir. Hıristiyan
ların sürekli tehdidi altında bulunan En
dülüs topraklarını savunmak için yapı
lan kaleler ve askeri tahkimat sivil mi
maride olduğu gibi yine Kuzey Afrika 
özellikleri göstermektedir. 

Muvahhidler'in Endülüs'teki idare mer
kezleri olan İşbfliye'de yaptıkları binalar
dan geriye hemen hemen hiçbir şey kal
mamıştır. Ebü Ya'küb Yusuf b. Abdül
mü'min'in emriyle 1171-1176 yılları ara
sında yapılan ve bazı bölümleri dışında 
tamamen ortadan kalkmış olan işbiliye . 
Ulucamii'nin yerinde bugün bir katedral 
bulunmakta ve caminin Kurtuba Uluca
mii'nin bir benzeri olduğu bilinmekte
dir. Yalnız caminin minaresi büyük bö
lümüyle ayakta kalmış olup islam sana-
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tının muhteşem örneklerinden birini teş

kil etmektedir. La Giralda (Melviye) adıy
la anılan minarenin XIV. yüzyılın orta
larında yıkılan üst kısmı XVI. yüzyılda 
çan kulesi şeklinde tamamlanmıştır ; ori
jinal bölümün yüksekliği 74 m. civarın
dadır. 

Muvahhid mimari faaliyeti en fazla as
keri amaçlı bina yapımında yoğunlaşmış
tır. Günümüze kalan çok sayıdaki ka le 
ve şato benzeri tahkimatlı bina Güney 
ispanya'da sıklıkla rastlanan eserlerdir. 
Bu binaların özellikle çokgen plana gö
re inşa edilmiş burç ve kuleleri için fikir 
verebilecek en önemli örneklerden biri, 
1220 yılında işbfliye şehrinin nehir tara
fındaki surlarını takviye etmek maksa
dıyla yapılan ve bugün La Giralda ' nın ya
kınında ona eş olan Altın Kule 'dir. On 
iki kenarlı çokgen bir plan üzer ine inşa 
edilen kule, üzerini kaplayan altın yal
dızlı çinilerin bıraktığı tesir sebebiyle bu 
adı almıştır. 

d) Nasriler (Ben! Ahmer) Devri. Muvah
hidler' den sonra Endülüs · ü terketmek 
zorunda kalan Mağribiler' in hükmettik
leri toprakların büyük bir kısmı hıristi

yanların eline geçmiş, fakat Gırnata'da 
bağımsız bir yönetim kurmuş olan Nas
ri Sultanlığı'nın sınırları içinde Endülüs 
islam sanatı son, fakat belki de en gös
terişli eserlerinden bazılarını meydana 
getirme fırsatını bulmuştur. Askeri gü
cünü büyük ölçüde kaybeden Endülüs 
islam cemaatinin yegane koruyucusu 
olan bu küçük devlet savunmaya yöne
lik mimariye önem vermekle beraber ih
tişamlı sivil ve dini binalarla çeşitli sa
nat eserlerinin de banisi olmuştur. Özel-

El hamra Sarayı 'nin çevresindeki General ife bahçelerinden 
bir görünüs · Gı rnata 1 Ispanya 
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likle iç tezyinatta çok başarılı olan sanat
karlar mermer, yalancı mermer. alçı ve 
çini gibi değişik malzemeyi ustalıkla bir 
araya getirmişler. ayrıca Emevf devrin
de önemli bir kullanım alanı bulan mo
zaiklerin yerine küçük çinilerle yapılan 
yeni bir süsleme tarzını hakim kılmışlar
dır . Bu süslemeler binaların genel görü
nümüne canlılık kattığı gibi duvar yü
zeylerine ve mimari mekaniara da ağır 
kumaşlarda görülen ihtişamlı havayı ve
riyordu. Bu süsleme tarzı. Emevfler ' in 
hakimiyet duygusundan doğan gururlu 
Mağribiler'in askeri başarılarını ifade et
mek isteyen sade ve vakur üslüpların
dan çok farklıdır. Özellikle yerel Endü
lüs zevkine uygun düşen bir hayat anla
yışını ve yaşama sevincini yansıtan bu 
tip tezyinat mülükü't-tavaif süsleme an
layışının takipçisidir. 

Nasriler devri eserleri arasında en ta
nınmışı Elhamra Sarayı'dır. Sarayla ona 
bağlı olan kale ve şehir kompleksi Beni 
Ahmer hükümdarlarının başşehri Gır

nata'ya yukarıdan bakan bir tepe üze
rinde bulunmakta ve tepenin eteğinden 
Darro nehri akmaktadır. Endülüs'ün ka
le - saraylarının tipik örneklerinden biri 
olan eser Elhamra adını yapımında kul
lanılan harcın kızıla çalan renginden al
mıştır (b k. ELHAMRA SARA YI). 

Nasrf hükümdarlarının himaye ve ha
kirriiyetinde gelişen mimari anlayışın as-

son şekline kavuşturulmuştur. Kale güç
lü kuleler ve rampalarla takviye edilmiş 
olup bahçe mimarisiyle göz dolduran al
çı tezyinatının güzelliğiyle ünlü sarayı 

da içine almaktadır. 

Müdejar (Müdeccen) Sanat. Endülüs is
lam sanatını meydana getiren ve orta
ya büyük şaheserler koyan müslüman 
sanatkarlar özellikle son dönemlerde hı
ristiyan hükümdarlara da hizmet vermiş
lerdir. Müslüman ve hıristiyan ustaların 
birlikte meydana getirdikleri, islam sa
natının hıristiyan sanatına uygulanmış 

şekli olan bu üslüba müdejar ( < Ar. mü
deccen "yerleşip kalmış , uyum sağlamış " ) 

adı verilmektedir. ispanya! sanatının ba
zı önemli örneklerinin yapıldığı bir devri 
adlandıran ve mimari kadar küçük sa
nat kollarında da uygulanan bu üslüp 
genel hatlarıyla Endülüs islam sanatı
nın devamı niteliğindedir. Müdejar üs
lüp yalnız ispanyaBar tarafından geri alı
nan eski Endülüs topraklarında kalma
mış, kuzeydeki islam yönetimine hiç gir
meyen bölgelerde de kendini göstermiş
tir. Özellikle Kurtuba 'nın güçlü tesirleri 
Tuleytula ve Sarakusta 'dan ötelere taşı
nırken eskiden beri hıristiyanların elin
de bulunan şehirler de bu üslupta inşa 
edilmiş kapı ve pencereleri at nalı ke
merli, kubbeleri kaburgalı kemeriere 
oturan binalarla dikkat çekmeye baş

lamıştır. ispanya'da siyasi ve askeri ba
kımdan gücünü kaybeden islam varlığı . 
mimarideki gücünü en önemli örneğini 
işbfliye Alkazarı'nın (bk. ALKAZAR ) teşkil 
ettiği müdejar üslüp vasıtasıyla XVI. yüz
yılın ortalarına kadar sürdürmüştür. Bu 
üslübun diğer sanat kollarındaki ömrü 
ise daha fazla olmuş, özellikle seramik
te uzun süre varlığını hissettirmiştir. 

Müdejar sanatın dini mimaride verdi
ği örneklerin en önemlileri arasında . Bur
guş ' taki (Burgos) Las Huelgas Manastırı 

keri niteliği belirgindir. Bu devrin aske- Alkazar Sa ray ı Bebekler Avl usu 'nun revak lı cephelerinden 

rf binaları ve kaleleri de Elhamra saray bi ri · isbil iye 1 ispanya 

kompleksinde olduğu gibi hem savunma 
hem de sanat zevkinin bir kaynaşması 
niteliğiyle karşımızda durmakta ve tabii 
uyumlarıyla dikkat çekerken askeri açı
dan da çok güçlü olduklarını sergilemek
tedir. Bu tip askeri binaların en ilgi çe
kicilerinden biri olan Maleka Kalesi, es
ki bir Roma kalesi üzerine inşa edilen 
IX. yüzyıla ait bir Emevi kalesinde yapı
lafl çeşitli değişikliklerle XIV. yüzyılda 



ile Sarakusta'daki Seo Kilisesi 'ni saymak 
mümkündür; her iki binada da özellikle 
tezyinat çok dikkat çekicidir. Dini binalar 
içinde havralar da önemli bir yer tutmak
tadır. Bunlardan özellikle sonradan kili
seye çevrilen Tuleytula ve Kurtuba havra
ları . müdejar sanatın en önemli örnek
lerinden oldukları gibi bütün Endülüs sa
natının da şaheserleri arasında yer alır. 

Resim, Minyatür, Heykel, Kabartma ve 
Hat. Endülüs İslam hükümdarların yanın
da tebaalarının da resim ve heykele karşı 
ilgi duydukları ve bu sanat kollarının ya
saklanmadığı bilinmektedir. Camiler ve 
dini amaçla kullanılan bina bölümleri 
dışında kalan yerlerde yapılan resimler. 
özellikle Endülüs Emevi sülalesinin ikti
darda bulunduğu yıllardan başlayıp Nas
riler' in yı kılışına kadar gelişerek devam 
etmiştir. Endülüs Erneviieri Suriye'deki 
ataları gibi dini binalarda daha çok bit
ki. din \ dışı binalarda ise insan ve hay
van tasvirlerine yer vermişlerdir; fakat 
bu örneklerin çoğu bugüne ulaşmamış
tır. ll. Hişam'ın sarayında hayvan ve in
san tasvirleri bulunduğu edebi kaynak
lardan öğrenilmekte ve bu durum Erne
viler'in tasviri sanata verdikleri önemi 
göstermektedir. Dini resimlerin büyük 
bir kısmı Kurtuba Ulucamii içinde yer 
alırken yine edebi kaynaklar din dışı ör
neklerin en güzellerinin Medinetüzzeh
ra Sarayı ile diğer Kurtuba saraylarında 
bulunduğunu haber vermektedirler. 

Din dışı resimler açısından Elhamra 
Sarayı büyük bir değere sahiptir. Bura
daki resimler. Emevi eserlerinin çoğu
nun tamamen ortadan kalktığı günü
müzde nisbeten iyi korunmuş başlıca ör
nekler oldukları için Endülüs resmi hak
kında bilgi vermekte ve büyük önem ta
şımaktadır; ancak bu resimlerin Endü
lüs medeniyetinin yalnız son devrini tem
sil ettiklerini göz önünde tutmak gere
kir. Edebi kaynakların da bahsettiği sa
raydaki resimler arasında, Krallar Salo
nu'nda bulunan ve ilk on Nasri sultanını 

Elhamra 
Sarayı·nın 

Krallar 
Salonu'nda 
bulunan 
ve il k on 
Na sri 
sulta n ın ı 

tasvir 
ettiği 

sanılan 

resim · 
Gırnata 1 
ispanya 

tasvir ettiği sanılan resimlerle av ve sa
vaş sahneleri ve eli kılıçlı bir figürden 
oluşan örnekler özellikle dikkat çekmek
tedir. Bunlardan başka İşbiliye ' deki La 
Giralda, Endülüs tasviri sanatı için önem 
taşıyan resimleriyle ünlüdür. 

En önemli örnekleri Kurtuba Uluca
mii 'nde bulunan mozaikler Emevi sana
tının diğer bir yönünü teşkil etmekte
dir. Bu örneklerin dışında, haklarında 

edebi kaynaklardan bilgi edinilebilen Me
dinetüzzehra Sarayı'nın mozaik tezyına
tı da diğerleri gibi Bizanslı ustalar tara
fından yapılmıştır. Mozaikler Bizans te
sirine rağmen tezyini nitelikler ve kulla
nılan motifler itibariyle İslam geleneği
ne bağlı olup özellikle altın yaldız zemin 
üzerinde yer alan bitki motifleri Endü
lüs Emevi zevkini yansıtmaktadır. 

Resmin dışında heykelin de çok sayı
da olmamakla birlikte mevcut bulundu
ğu görülmektedir. Heykel örnekleri kü
çüklüklerine rağmen güzellikleriyle göz 
dolduracak niteliktedir. insan ve hay
van biçiminde yapılan heykellerden baş
ka bitki ve geometrik motiflerden teşek
kül eden kabartmaları da heykelcilik çer
çevesi içinde zikretmek gerekir. Mermer 
ve alçı kabartmalar dini ve sivil mimari
nin dekoratif elemanları arasında yay
gın biçimde yer alırken taş ve maden gi
bi çeşitli maddelerden yapılmış olan hey
keller sadece sivil mimaride ve özellikle 
saraylarda kullanılmıştır. Emevi devrinde 
sarayları süslediği bilinen heykeller hak
kında belirli ölçüde de olsa bilgi mevcut
tur. Heykellerinin çokluğuyla ünlü Kur
tuba saraylarının yok olmasına karşılık 
harabe halinde bugüne gelebilen Medi
netüzzehra'daki saray bu hususta önem
li bir bilgi kaynağıdır. Havuz ve çeşme
lerde fıskıye ve lüle olarak hizmet gö
ren heykeller tunçtan yapılmış ve altın
la kaplanarak kıymetli taşlarla tezyin 
edilmiş birer kuyumculuk eseriydiler. As
lan. geyik, karta!, tavus kuşu , timsah ve 
yılan gibi hayvanları tasvir ettikleri biJi-
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nen bu heykellerden bugün bir aslan 
Louvre Müzesi'nde. bir geyik de Kurtu
ba Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır. 

Bu örneklerde özellikle Fatımi etkileri 
hissedilmekle birlikte Endülüs'ün ken
dine has sanat anlayışı ve Endülüs Erne
vi hükümdarlarının ihtişam tutkusu onla
ra farklı bir görünüm vermektedir. Bun
lar arasında insan şeklinde olanların da 
bulunduğu bilinmekte ve edebi kaynak
lardan saraya adın ı veren hanımı temsi
len yapılmış bir kadın heykelinin ana ka
pılardan birinin üzerinde yer aldığı öğ
renilmektedir. Endülüs'te bugüne kal
mış heykel ihtiva eden başka bir bina 
da Elhamra Sarayı'dır. Sarayın ünlü As
lanlı avlusu adını. ortadaki havuzun ça
nağını sırtlarında taşıyan ve ağızları lüle 
vazifesi gören on iki aslan heykelinden 
almaktadır. Endülüs sanatının en gör
kemli eserlerinden olan bu heykeller dev
rio ve Endülüslü hükümdarların zevkini 
çok güzel biçimde ifade etmektedir. 

Endülüs İslam sanatının heykelcilik 
sınırları içindeki diğer ürünleri olan ka
bartmalar mimarinin gölgesinde kalmak
la beraber belki de Endülüs'ün kendi
ne has özellikler gösteren en tanınmış 
eserleridir. Mermer tozu. kireç, alçı ve 
yumurta akının karıştınlmasıyla elde 
edildiği sanılan malzemeden yapılan stü
kolar bu çevrede en fazla tercih edilen 
kaplama türünü oluşturmuştur. Altın yal
dız ve boya kullanımıyla çok daha göste
rişli hale getirilen alçıların yanında mer
mer ka bartmalara da geniş yer verilmiş
tir. Kabartmalarda uygulanan dekoras
yon tipi arabesk özelliğini hiç kaybetme
den Grek, yerli İberik ve Vizigot sanat 
ve zevklerini bir araya toplamayı başar
mıştır . Başlangıçta ana hatlarıyla belir
tilen bitkiler ve geometrik şekiller üze
rine kurulmuş olan sade görünümlü ka
bartma tezyinat zamanla çok daha kıv
rak bir hal almış ve ince hatlarla dolu 
çizgilerin takip edilmesini adeta imkan
SIZ kılan bir zenginlik kazanmıştır. Kalıp 

Medinetüzzehra · nın 

madeni 
hayvan 

heykellerinden biri 
(Museo 

Argueologica 

Neciona! · 

Madrid) 
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kullanmaya bağlı olarak alçı tezyinat 
geniş mekan ve satıhlara yayılıp çoğal
tılan örnekleriyle dikkat çekerken mer
mer kabartmalar göze hoş görünmek
ten çok ihtişamın önem taşıdığı yerler
de kullanılmıştır. Mermerin Emeviler ta
rafından tercih edildiğ i , mülükü't-tava
if ve daha sonraki devirlerde ise alçının 
daha çok kullanıldığı görülmektedir. Ka
bartma sanatıyla yakın ilgisi bulunan sü
tun başlıkları da Endülüs sanatının ta
rihi tekamülü içinde zamanla oluşan de
ğişiklikleri göstermesi bakımından önem
li bir yere sahiptir. Başlıcaları Kurtuba 
Ulucamii'nde bulunan erken örneklerde 
akantusa verilen önem zamanla azala
rak yerini değişik bitki motiflerine bı

rakmaya başlamış ve görüntüler daha 
gösterişli hale gelmiştir. 

Mülükü't-tavaif devrinde tezyinatta 
büyük değişiklikler olmuş, sütun baş

lıkları dahil bütün kabartmalar yaygın
lık kazanan alçıla ra bağlı olarak büyük 
bir canlılık ve göz alıcılık kazanmıştır. 

Taş veya tuğla duvarlar üzerine kapla
ma tekniğiyle yapılan alçı tezyinat. mal
zemesinin kullanımındaki kolaylığa bağ
lı olarak yeni ve değişik motifleri de be
raberinde getirmişti r. Palmetler. volüt
ler ve geçmeler ince saplı bitkilerle kay
naşırken akantus motifi tamamen ter
kedilmiş ve asimetrinin büyük canlılık 

kazandığı bu yeni düzenleme tarzında 
genellikle çam kozalağı ve nar gibi mo
tifler yer almıştır. 

Mağribi (M urabıtlar-Muvahhidler) dev
rinde, Kuzey Afrikalılar ' ın sanat anlayı
şının Endülüslüler"inkinden farklı özel
likler göstermesi sebebiyle ortaya çıkan 
süsleme tipi önceki dönemlerin tezyina
tından biraz farklıdır. Murabıtlar ve Mu
vahhidler"in sadeliğe öncelik veren ge
leneklere bağlı tutumları sonucu büyük 
bir lüksü ifade eden gösterişli tezyina
tın yerine geniş geçmelerle temsil edi
len ve ana hatların açıkça görülebilme
sine imkan tanıyan sade bir süslemeci
lik hakim olmuş ve sütun başlıklarında 
da tekrar akantus motifleri görülmeye 
başlanmıştır. Bu dönemde tezyinat ge
niş cepheleri tamamen doldurmaktan 
çok tesiri güçlü olan belirli bölümlerde 
yoğunlaşmıştır. 

Endülüs sanatının son safhasını teş
kil eden Nasriler devrinde bu sülale hü
kümdarlarının tezyinat anlayışları mü
lükü't -tavaif devri anlayışının uzantısı 

gibidir. Adeta Endülüs sanatının tarra
mının bir hulasası olan bu devrin zen
gin tezyinatı hemen hemen duvarlarda-
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ki bütün açık yerleri kaplarken geomet
rik ve bitkisel bir kaynaşma içinde her 
türlü motifi en gösterişli biçimde birlik
te kullanmıştır. Her dönemde Endülüs 
binalarının bütün bu tezyini özellikleri 
iç mekaniara aittir ve dış cepheler nisbe
ten sade bı rakılmıştır. Dış cephe tezyina
tında kullanılan malzeme çoğunlukla tuğ
la ve çini olup süslemeler güçlü bir gö
rüntü verecek şekilde tanzim edilmiştir. 

Endülüs sanatının mimariye bağlı ör
nekleri vasıtasıyla tanınan bir kolu da 
hat sanatıdır. Hattatlığın kitaplar ve di
ğer dayanıksız malzeme üzerinde yer 
alan ürünlerinin hemen tamamı yok olup 
gitmiştir . Bundan dolayı günümüze ge
lebilen en güzel yazı örneklerine mima
ri eserler üzerinde rastlanmaktadır; di
ğer kollardaki örnekler çok az sayıda

dır. Mimaride tercih edilen yazı tipi özel
likle küfidir; kitaplarda nesih örnekleri
ne de rastlanmaktadır. Emevi binaların
da yazılar genellikle sade ve sadece harf
lerin özelliklerini belirtecek şekilde kul
lanılmış , sonraki dönemlerde ise çok da
ha tezyini bir mahiyet kazanarak diğer 
süsleme elemanlarıyla da desteklenmiş
tir. Yazı tipi süslü Mağrib yazısıyla ya
kın temastadır ve aynı özellikleri gös
termektedir. Binalardaki yazılar dini mi
maride dini. sivil mimaride edebi içerik
lidir. 

Tezhipli ve güzel hatlarla yazılmış mus
haf ve diğer kitaplardan bugüne gelebi
lenlerin sayısı çok olmakla birlikte mev
cut örnekler. tezhip ve yazı karakterle
riyle yine Endülüs'ün görkemli ve göste
rişli ifadeciliğini sergilemektedir. Kitap
ların azlığı sebebiyle çok az sayıda min
yatür ele geçmiştir. Bunlar daha çok aşk 
temasını ve hayatın çeşitli yönlerini işle
yen örnekler olup Endülüs'ün lüks ya
şantısını ve zenginliğini çok güzel görün
tülemektedir. 

Küçük Sanatlar. Yazılı kaynaklardan En
dülüs'te pek çok zanaat kolunun faali-

yette bulunduğu öğrenilmektedir. Bunlar 
arasında dericilik, metal işçiliği. doku
macılık , seramikçilik. özellikle de fildiş i 

ve ahşap oymacılığının çok gelişmiş ol
duğu bilinmekte ve bugüne gelebilen az 
sayıdaki örnekler yine Endülüs'ün ihti
şam ve zenginliğini göstermektedir. 
Ortaçağ Avrupa kayıtlarında Endülüs

lü deri ustalarından , özellikle Kurtubalı 
ayakkabıcilardan sitayişle bahsedilmek
tedir. Kurtubalılar"ın meşhur olduğu bir 
diğer sanat kolu da kuyumcu luk ve me
tal işçiliğidir. Bu hususta yine yazılı kay
miklarda çeşitli bilgiler bulunmakta ve 
bugüne gelebilen bazı örnekler de bu bil
gileri doğrulamaktadır. Bu örnekler ara
sında , özellikle ll. Hişam için yapılmış 
olan ve bugün Gerona Katedrali'nde mu
hafaza edilen gümüş kaplama kutu ile 
Medinetüzzehra ·daki sarayın havuzları
nı süsleyen metal hayvan heykellerin
den elde bulunan ikisini saymak müm
kündür. Üzerinde küfi yazıların yer aldı
ğı kutu palmetler ve kıvrık dal motifle
riyle süslenmiştir ve halifenin adından 
başka yapan ustaların adlarını da taşı
maktadır. Endülüs 'ün metal işçiliği ve 
kuyumculuk örnekleri arasında İspanya'
daki çeşitli müze ve koleksiyonlarda bu
lunan kılıçlar, anahtarlar, bronz lamba
lar ve şamdanlar da önemli bir yer işgal 
etmektedir. 

İslam alemi kadar hıristiyan alemin
de de büyük bir şöhrete sahip olan En
dülüs"ün dokumaları , lüks kalite ve ihti
şamlarıyla göz kamaştırıcı hususiyetler 
göstermektedir. Meriye. Maleka, İşbili
ye. Gırnata, Likant (Aiicante) gibi şehir
lerdeki çok sayıda atölyede dokunmuş 
olan bu kumaşlar üzerine genellikle kü
fi hat kullanılarak kimin için yapıldığı 

yazılmıştır. Mevcut örneklerin en önem
lilerinden biri. Madrid Kraliyet Tarih Aka-

Kurtuba Ulucamii mihrab ı çevresindeki kOfi yazılı bordür· 
ler · ispanya 
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demisi'nde saklanmakta olan ll. Hişam 
adına dokunmuş kumaştır. Ana hatla
rıyla fildişi oymaları hatırlatan kumaş, 

iki yazı şeridi arasına yerleştirilmiş se
kizgenler içinde insan ve hayvan figür
leriyle tezyin edilmiştir; bu tezyinat ara
sında ll. Hişam ile eşinin tasvirleri de bu
lunmaktadır. Çeş itli müze ve özel kolek
siyonlarda birçok örneği muhafaza edi
len kumaşların daima insan, hayvan, bit
ki ve mitolojik yaratık motifleriyle süs
lenmiş olduğu görülmektedir. XIII. yüz
yıldan sonra Endülüs dokumacıları eski 
ağır kumaşların yerine daha hafiflerini 
dokumaya başlamışlar ve kullandıkları 

motiflerde de değişiklik yapmışlardır. 

Zarif bir özellik taşıyan bu kumaşlarda 
genellikle arma niteliği gösteren motif
lere yer verilmiştir. 

Tezyinat açısından dokuma sanatıyla 
yakın ilişkisi bulunan fildişi oymacılığı, 

Endülüs sanatının en tanınmış küçük 
eserlerini ortaya koyan sahalardan biri
dir. Belli başlı örnekleri köşeli veya yu
varlak parfüm ve mücevher kutuları olan 
fildişi eserler arasında ahşap malzemey
le birlikte kullanılmak üzere yapılmış kü
çük süsleme levhaları da bulunmakta
dır. Bu levhaların başlıca örneklerini Kur
tuba Ulucamii minberinde görmek müm
kündür. Süslemelerinde geçmeli bitki 
motifleri ve palmetlerle birlikte insan 
ve hayvan figürlerinin de yaygın biçim
de kullanıldığı fildişi kutular üzerinde 
çoğunlukla sahibinin ismi ve yapıldığı ta
rih okunabilmektedir. 

Ahşap kullanımı Endülüs İslam sana
tında büyük bir önem arzeder. Kapı, pen
cere kanatları ve değişik eşya kadar bir
çok binanın tavan örtülerinde kullanıl

mış olan ahşap malzeme üzerindeki oy
malarla büyük ilgi çekmektedir. En gü
zel örnekleri Kurtuba Ulucamii ·nin ta
van kaplamalarında ve minberinde gö
rülen ahşap işçiliği emsali arasında müs
tesna bir yere sahiptir; Elhamra Sara-

yı'nın tavan kaplamaları için de aynı şe
yi söylemek mümkündür. 

Endülüs İslam sanatının en tanınmış 
eserlerini verdiği bir alan da seramik ve 
çömlekçilikle birlikte çinicilik olmuştur. 
İlk seramikler basit ve sade kaplar şek
linde kendini gösterir. Bu kaplar sarı ze
min üzerine yeşil ve kahverengi bezeme
li olup büyük bir özellik göstermezler. 
Çoğunluğun u Medinetüzzehra' daki sa
raydan çıkartılan örneklerin oluşturdu
ğu bu kaplarda Suriye ve Doğu etkileri
nin yanında mahalli anlayış da kendini 
güçlü biçimde hissettirmektedir. Endü
lüs seramiklerinin muhteşem devri Xl. 
yüzyılda lustre tekniğinin gelişmesiyle 

başlar. Bu asırda Tuleytula ·da zengin 
görünümlü ünlü lustre kaplar üretilmiş 
ve "Tuleytula'nın altın çömlekleri" adıy
la tanınmıştır. XII. yüzyılın ortalarından 
itibaren faaliyete geçen Menişe (Mani 

ses). Betarne (Paterna) ve Belensiye atöl
yeleri. XIII ve XIV. yüzyılların ünlü lustre 
seramiklerinin öncüleri olmuştur. Mür
siye ve Meriye'deki atölyelerin katılma
sıyla Endülüs'te bu sanat büyük bir iler
leme göstermiş ve bütün İslam alemi 
kadar hıristiyan aleminde de aranan 
ürünler vermeye başlamıştır. Önceleri tek 
renkli olan seramikler zamanla çok renk
li olmaya, özellikle de Avrupa'nın tesirin
de kalarak amblem ve arma hususiyet
leri gösteren motiflere yer vermeye baş
lamıştır . XIV. yüzyılda Maleka'nın da ka
tılımıyla büyük bir yaygınlık kazanan se
ramikçilik faaliyeti Belensiye bölgesin
den çıkan iki yeni üretim tipiyle daha 
güçlenmiştir. Bu tipierin biri mavi boya 
ve yaldızla yapılan bitki ve hayvan mo
tifleriyle birlikte armalar kullanırken di
ğeri beyaz zemin üzerine yeşil boya ile 
yapılan geometrik süslemelerle insan ve 
hayvan figürlerine yer vermiştir. Bu pa
halı seramiklerin dışında XIII. yüzyıldan 
itibaren "cuerda seca" tekniğiyle yapıl

mış çanak çömlek de yaygınlık kazan
mıştır. Belensiye çevresindeki lustre Me-
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nişe seramiklerinin üretimi bu bölgelerin 
hıristiyanların eline geçmesinden sonra 
da uzun süre devam etmiş ve müdejar 
sanat döneminde en güzel ürünlerini ve
ren atölyeler XVIII. yüzyılın ortalarına ka
dar faal kalmıştır. 

Seramiğin yanında mozaiklerin yerini 
alarak mimari tezyinatta büyük bir önem 
kazanan çiniler de İslam dünyası kadar 
hıristiyan dünyasında şöhret yapmıştır . 

Daha çok iç mekanların taban ve duvar
larını dekare etmek için kullanılan çini. 
Kurtuba Ulucamii'nin mihrabında bulu
nan örneklerin ardından yaygınlık ka
zanmış ve tezyinatında genellikle geo
metrik motifler tercih edilmiştir. 
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Salikin fena halini ifade eden, 
ayrıca iddia, kibir 

_j 

açıklaınıştı (Attar, s. 632). Abdurrahman-ı 
Cami, ilahi inayet sayesinde halk ve ena
niyet perdelerini ortadan kaldıran sQfi
lerin kendi manevi halleriyle hiç ilgilen
mediklerini söyler (Lamii. s. 16). Bu ör-
neklerde ene "fena" anlamında kullanıl
mıştır. Kul ile Allah arasındaki ilk per
denin nefis (ben) olduğunu belirten Gaz
zali de farklı bir yaklaşımla bunun aynı 
zamanda ilahi latife olduğunu özellikle 

L 

ve bencillik anlamında 
kullanılan tasavvuf terimi. _j . belirtir {if:ıya', lll, 395; IV, 299). 

"Ben" anlamına gelen ene kelimesi 
Arapça'da birinci şahıs tekil zamiridir. 
Üçüncü şahıs tekil zamiri olan hü keli
mesiyle zikir yapan, bazan da bu zamiri 
hüviyet şeklinde masdar halinde kulla
nan sQfiler ene kelimesini çeşitli anlam
larda kullanmalarının yanı sıra enanet, 
enaniyyet, enaiyyet ve enniyyet şeklin

de masdar yaparak ona farklı anlamlar 
yüklemişlerdir. 

İlk dönem zahid ve safileri nefsi ki
bir, gurur, iddiacılık, bencillik ve her tür
lü kötülüğün kaynağı olarak görmüşler

dir. Daha sonraki devirlerde "nefis ve 
nefsaniyet" anlamında ene ve enaniyet 
kelimeleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
dönemde mutasawıflar biri kötülenen 
ve aşağılanan (adi), diğeri övülen ve yü
celtilen (aşkın , müteal) olmak üzere iki 
eneden söz etmişlerdir. Bazı sQfilerin üs
tü kapalı, bazılarının biraz daha açık ola
rak ifade ettikleri bu iki ene tasviri Ba
yezid-i Bistami (ö 234 / 848 l?ll ve Hal
lac-ı Mansur (ö. 309 / 922) gibi safilerde 
belirgin bir anlatım biçimine kavuşmuş

tur. Sonraki dönemlerde yetişen büyük 
mutasawıflar bu konuda onları takip et
mişlerdir. Mesela Bayezid-i Bistami on 
iki yıl nefsini adeta çekiçte dövdüğünü 
ve yılanın gömleğinden çıktığı gibi enni
yetinden çıktığını söylerken reddedilen 
eneye, "sübhani" derken de aşkın ene
ye işaret etmiştir (Abdurrahman Bedevi, 
s. 97, 100, 101). Hallac-ı MansQr, "Benli
ğim aramızda perde olmaktadır, benli
ğinle benliğimi aradan kaldır" (AI]baru 

lfallac, s. 42) diye dua ederken aşağı ben
liğinden uzaklaşmak istiyor, aşkın ben
liğe ulaştığı zaman da "enelhak" diyor
du. Ebu Bekir eş- Şibli, "Arif bir sineği 
bile taşıma gücüne sahip değildir" sö
züyle, "Arif yedi kat yeri ve göğü bir kir
piğinin üzerinde taşır" sözü arasındaki 
çelişkiye dikkat çekenlere, "İlk halde biz 
biz idik, ikinci halde biz o olduk" diye
rek meseleyi iki benin mevcudiyetiyle 

Tasawufta terkedilmek istenen "ben" 
ile sahip olunmak istenen "ben" arasın
daki farka daima işaret edilmiştir. Muh
yiddin İbnü'l-Arabi'ye göre, "Attığın za
man sen atmadın, fakat Allah attı" (el
Enfal 8/ 17) mealindeki ayet iki benin 
mevcut olduğunu ortaya koymaktadır 

(el·Fütaf:ıat, IV, 42) . Yunus Emre, "Beni 
bende demen bende değilem 1 Bir ben 
vardır bende benden içerü // Süleyman 
kuş dilin bilir dediler 1 Süleyman var Sü
leyman'dan içerü" gibi beyitlerinde bu 
iki beni dile getirmiştir. 

Nazari- felsefi tasawufun büyük yo
rumcusu İbnü'l-Arabi enanet ve enani
yet masdarlarına farklı bir anlam verir. 
Ona göre enanet benlik, enaniyet ise iza
fi olarak hakikat anlamına gelir. Abdül
kerim el-CT!i, aynı kökten gelen enniye
tin Cenab-ı Hakk'ın kendine özgü haki
katlerle zuhur edip meydan okuması ol
duğunu, ''Ben kendisinden başka ilah ol
mayan Allahım " (Taha 20/ 14) mealinde
ki ayetin Hakk'ın enniyetine işaret etti
ğini söyler. Ona göre Hakk'ın hüviyeti 
batın oluşu, enniyeti ise zahir oluşu de
mektir. Hüviyet olarak ifade edilen ba
tını ahadiyet, ene terimiyle ifade edilen 
zahiri enniyetten ibarettir (el-İnsanü'l· 
kamil, ı, 83-85). 

öte yandan ene (ben) kelimesi, bir in
sanın "ben" diye söze başlayıp kendini 
övmesi ve öne çıkarması ahlaki anlam
da kötü bir davranış olarak görülmüş, 
"ben" demenin İblis'e özgü bir davranış 
olduğu belirtilmiştir. Bu yoruma göre İb
lis Allah'ın huzurunda kendinde varlık gö
rüp, "Ben Adem'den daha üstünüm" de
diği için lanetlenmiştir. Firavun'un, "Ben 
sizin en yüce rabbinizim" (en-Naziat 79 / 
24), şeytanın, "Ben ondan daha üstünüm" 
(el-A'rat 71 12) demesi tanrılık ve üstün
lük iddiası taşıdığı için sakıncalı sayılmış
tır. Fakat Kur'an'da yer alan her ene sö
zü kibir ve gurur anlamı taşımaz. "De 
ki, ben de ancak sizin gibi bir beşerim" 
(el-Kehf 18/ 110; Fussılet 41/6) mealin-


