
vfıkib li- bevfıhiri '1 -mevfıkib 'i (Tunus 
1293, 1298); Muhammed Ali es-Sabban'ın 
Jffışiyetü'ş-Şabbfın cal{ı ŞerJ:ıi'l- Üşmu
ni'si (Bulak 1280; Kah i re 1305) zikredile
bilir. 6. el-Behcetü'l-merc;iıyye ff şer
J:ıi'l-Elfiyye (Leknev 1247; Tahran 1248, 
1268, 1282, 1284; Tebriz 1286; Kah i re 1282, 
1314)_ el-Elfiyye üzerinde es-Seyfü'ş
şakil ca]{ı Şerhi İbn CAlpl adıyla bir ha
şiyesi bulunan Süyüti (ö 911 / 1505), da
ha sonra bu haşiye ile İbn Akil şerhini 
birleştirerek el-Behcetü '1 -merc;iıyye 'yi 
meydana getirmiştir. Mirza Ebü Talib 
el-İsfahani tarafından yazılan ve Ebu 
Tfılib adıyla şöhret bulan haşiye ile be
raber (Tahran 1273; Tebriz 1290) halen 
Şark medreselerinde ders kitabı olarak 
okutulmaktadır. 7. el-Ezhôrü 'z- Zeyniy
ye ff şer]Ji metni'l-Elfiyye (Bulak 1294 ; 
Kahire 1319)_ Ahmed b. Zeyni Dahlan (ö . 

13041 1886) tarafından yazılmıştır. 

İbn Malik'in el-Elfiyye'si hem sade
ce metin olarak hem de şerh ve haşiye
leriyle birlikte birçok defa yayımlanmış
tır (B ula k I 251 , 1306, 1307, 1308, 1329, 
1342; Kah i re 1290 ; Tahran 1288, 131 O, 
1317 ; Fas 1323 ; Beyrut ı888; Leknev 1316; 
Lahor ı 902) . 

el-Elfiyye, İslam dünyasındaki bu ne
şirlerinden başka S. de Sacy tarafından 
Fransızca şerh ile birlikte Paris'te (1833), 
A. Goguyet tarafından Fransızca tercü
mesi ve notlarla birlikte Beyrut'ta (1888), 
L. Pinto tarafından yine Fransızca ter
cüme ve izahlarla Constantine'de (1887). 
E. Vitto tarafından da İtalyanca tercü
me ve notlar ilavesiyle Beyrut'ta (1898) 
yayımlanmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Malik et-Tar. el-Elfiyye (nşr. es-Seyyid 
M. AbdüıhamTd , Şerhu Elfiyye içinde), Beyrut, 
ts. (Daro · ı-CTI) ; İbn Hişam, Evdahu 'l -mesalik 
(nş r. M. Muhyiddin AbdüıhamTd). Beyrut 1980 ; 
İbn Akli, Şerhu İbn Akil (nşr. M. Muhyiddin 
AbdüıhamTd) , Beyrut, ts. (Daru İhya i 't-türasi'ı
Ara bT), 1·11 ; Keş{ü'z-zunün, 1, 151·155, 407 ; 
Serkls, fl1u'cem, 1, 23:3-234; Brockelmann, GAL, 
1, 359-362; Suppl., 1, 521·525; liahu ' l-mek
nün, ı, 119-120; Ahmed ŞerkavT İkbal. fl1ekte
betü'l-Celal es-Süyütf, Rabat 1397 / 1977, s. 
111-112; Ömer Ferruh. Tarf!]u ' l-edeb, lll, 784-
787, 804-805, 910, 919-923; VI, 260-270; C. 
Zeydan. Adab, ll, 147-148; fl1a'a'l-fl1elctebe, s. 
286·290 ; Ali FOde Nil, İbn Hişam el-Enşarf, Ri
yad 1406/1985, s. 47-73; Sidney Glazer. "The 
Alfiyya of Ibn Miilik", fi1W, XXXI (194 1). s . 274-
279; a .mlf.. "The Alfiyya Commentaries of 
Ib n 'Aqil And Abii Hayyan", a.e., XXXI 1 1941 ),. 
s. 400 -408; Abdülkerlm Muhammed ei-Esed. 
"Beyne Elfiyyeti İbn Mu'ti ve Elfiyyeti İbn 
M&lik", ed-Dare, IX / 2, Riyad 1404 / 1983, s . 
96-120; M oh. Ben Cheneb, "İbn Malik", iA, 
V / 2, s. 767 · 768. 

~ ABDÜLBAKİ TuRAN 
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ei-ELFİYYE 
( .;.;J~I) 

Zeynüddin el-lniki'nin 
(ö. 806/ 1404) 

hadis usulüne dair 
manzum eseri. 

_j 

İslami ilimleri 1 OOO'er beyitlik manzu
meler içinde ele alma geleneği biri lra
ki'ye, diğeri Süyüti'ye ait olmak üzere 
hadis usulü ilmine de iki Elfiyye kazan
dırmıştır. İbnü 's-Salah'ın <uıumü'l-]Ja
dfş'ini et- Ta~yfd ve'l-fiô.]J (nşr Abdur
rahman Muhammed Osman, Kahire 1403/ 
ı 981) adıyla şerheden Ira ki, hadis usu
lü konularının kolayca ezberlenmesi için 
c UJUmü '1-]Jadfş 'i 1 002 beyitte özetle
miş, Cemaziyelahir 768'de (Şubat 1367) 
Medine'de tamamladığı bu çalışmasına 
Tebsıratü'l -mübtedi ve te~kiretü'l-mün
tehf (et· Tebşıra ve't-te?kire) adını vermiş

tir. Manzumede hadis usulü konuları İb
nü's-Salah'ın eserindeki (bk. MUKADDiME

Tü İBNİ's-SAlAH) sıra ile ele alınmaktadır. 

Bir kısım konular önemine göre daha çok 
beyitle işlenmekte, bazan İbnü's-Salah'ın 
temas etmediği meseleler üzerinde de 
durulmaktadır. Eser ilk defa baskı ta
rihi verilmeden Hindistan· da yayım la n
mış, daha sonra şerhleriyle birlikte ba
sılmıştır. 

Hadis talebeleri arasında büyük rağ
bet gören Elfiyye başta müellifi olmak 
üzere birçok alim tarafından şerhedil
miştiL Bunların başlıcaları şunlardır: 1. 
ıraki. Fetfıu'l-mugfş bi-şerhi Elfiyyeti'l
]Jadfş. ıraki EJfiyye'sini geniş bir şekilde 
şerhetmeye başlamış, daha sonra bun
dan vazgeçerek kaleme aldığı orta ha
cimdeki eserini 25 Ramazan 771'de (22 
Nisan 1370) tamamlamıştır. Fet]Ju'l-mu
gfş'i neşre hazırlayan Mahmüd Rebf, ed
Derô.ri'l-fô.l].ira caJ{ı şerf:ıi't- Tebsıra adı
nı verdiği dipnotlarla birlikte eseri bir 
cilt içinde dört ayrı cüz halinde yayımla
mıştır (Ka hi re 13551 1937). Bu neşir Ah
med Muhammed Şakir tarafından göz
den geçirilerek tekrar yayımlanmıştır 
(Beyrut ı408/ 1988). Eserin Muhammed 
b. Hüseyin el-lraki el-Hüseyni tarafın
dan Zekeriyya el-Ensarfnin Fet]Ju'l-bô.
lp calô Elfiyyeti'l- clrô.lp adlı şerhiyle bir
likte üç cilt halinde yapılan neşrinde (Bey
rut, ts.) lraki'nin şerhinin adı et- Tebsıra 
ve 't- te~kire diye gösterilmişse de aynı 
neşirde Zekeriyya el-Ensari beşinci bey
ti açıklarken et- Tebsıra ve't- te~kire'nin 

Elfiyye'nin adı olduğunu söylemektedir 
(1, 8) . 2. Muhammed b. Abdurrahman es-

ELHAMRA SARAYI 

Sehavi, Fet]Ju'l -mugfş. Kati b Çelebi, üç 
cilt halinde basılan bu eserin (Beyrut 
1403 / 1983) Elfiyye şerhlerinin en mü
kemmeli olduğunu söylemektedir (Keş· 
fü ';ç-;çunan, 1, 157) 3. İbrahim b. Ömer el
Bikai, en-Nüketü'l-vefiyye (Millet Ktp, 
Feyzullah Efendi, nr. 252, 275 varak). 4. Ze
keriyya el-Ensari, Fethu'l-bfı~f calfı El
fiyyeti'l- clrô.~ (yk. bk.) s. Emir Padişah, 
Şer]Ju Elfiyyeti'l- clrô.lp (Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr. 340, 196 varak; Millet 
Ktp., Murad Molla, nr. 329, 87 varak). Ka
tib Çelebi bu eserin Elfiyye'nin bir öze
ti olduğunu söylemektedir. 6. Abdürraüf 
el-Münavi, Şer]Ju Elfiyyeti'l- clrfı~f (İÜ 
Ktp ., AY, nr. 888, 128 varak) . 7. Uchüri. Şer
hu Elfiyyeti'l- clrfı~f (Süleymaniye Ktp ., 
Esad Efendi, nr. 2305. 215 varak). Katib 
Çelebi ve Kettani Elfiyye'nin diğer şerh
leriyle haşiyelerinden de söz etmekte
dirler. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Sehavi, Fet/:ıu'l-mugfş, Beyrut 1403 / 1983, 
ı-lll; Zekeriyya ei-Ensarl, Fethu 'l-ba.ki 'ala El
fiyyeti'l· c ira!): i, Beyrut, ts. (Darü ' I-Kütübi ' l-il
miyye), ı, 8; Keş{ü'z · ?Unün, ı, 156-157; Serkis, 
fl1u'cem, ll , 1318; lia/:ıu 'l-meknün, ı , 121 ; Ket
tani, er·Risaletü'l -müstetrafe, s. 215; Mücteba 
Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, 
Ankara 1992, s. 72. r:;w;:ı 

J!llıl MücTEBA UöuR 
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EL GAz 

(bk. LUGAZ). 

ELHAMDÜLİLIAH 
( .U,...,.J\) 

"AIIah'a hamdolsun" anlamında 
bir dua cümlesi 
(bk. HAMDELE). 

ELHAMRA SARAYI 

İslam mimarisinin İspanya'daki 
en önemli yapılarından biri. 

_j 

1 

_j 

1 

_j 

Endülüs mimarisi kadar bütün İslam 
sanatı için de büyük bir gurur kaynağı 
teşkil eden Elhamra Sarayı (Kasrü'J-ham
ra). Nasriler (BenT Ahmer) Devleti'nin baş
şehri olan Gırnata ' da (Granada) bulun
maktadır. "Kızıl" anlamına gelen el-ham
ra sıfatıyla tanımlanması. inşaatta kul
lanılan kil harcın kızıla çalan renginden 
dolayıdır. Tarih boyunca çeşitli tahriba
ta maruz kalmasına ve bazı bölümleri
nin yok olmasına rağmen dünya çapın
da bir şöhrete ve bütün İslam eserleri 
arasında son derece imtiyazlı bir yere 
sahiptir. Bugün de ihtişamından hiçbir 
şey kaybetmeksizin geçmişe ışık tutan 
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ELHAMRA SARAYI 

bu bina, ayakta kalabilen eski islam sa
raylarının en iyi durumda olanıdır ve bu 
haliyle bir taraftan küçük bir devletin 
gücünü sembolize ederken diğer taraf
tan da daha güçlü islam devletlerinin 
yok olup gitmiş sarayları hakkında fikir 
vermektedir. 

D TARİH. Elhamra'nın tarihi IX. yüzyı 

lın son çeyreğine kadar gider. Kaynak
larda, Kurtuba Emiri Abdullah ' ın (888-
912) tahta çıkışının hemen sonrasında , 

bugünkü Oranada ' yı da içine alan ilbire 
(Eivira) bölgesinde (küre) Araplar ' la Hı

ristiyanlığa geri dönmeye çalışan İspan
yol ası l lı yerli müslümanlar (müvelledOn) 
arasında vuku bulan çatışmalardan bah
sedilirken bölgedeki Araplar'ın lideri Sev
var b. Hamdün ei-Kaysi'nin savunma 
maksadıyla Medinetülhamra adını ta
şıyan ve kaynaklarda "Ma'kılü ' l-hamra , 

ei-Kal'atü'l-hamra. Hisnü'l-hamra" isim
leriyle de geçen bir kale inşa ettirdiği be
lirtilmektedir. Darro nehrinin sol yaka
sında , müslümanların Sebike dedikleri 
yayvan tepenin batı ucunda inşa edilen 
söz konusu kalenin, Sewar b. Hamdün'un 
etrafında toplanan askerlerin sayısı dik
kate alındığında nisbeten mütevazi öl
çülerde bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. 
Araplar'ın bu kaleyi kullanmaları pek 
uzun sürmedi. Çünkü müvelledün ile olan 
savaşların 890 yılı başlarında sona er
mesi ve Bu lay (Polei) Savaşı ile (89 1 ı i Ibi
re'nin yeniden merkezi idarenin kontro
lü altına alınması üzerine kaleye olan ih
tiyaç kendiliğinden azaldı. Xl. yüzyılın or
talarına kadar terkedilmiş bir vaziyette 
bulunan Elhamra Kalesi 1 052-1056 yıl
ları arasında, Ziri Emiri Badis b. Hab
büs'un yahudi veziri Samuel b. Nağrile 
(Nagrello) tarafından tepenin eteğindeki 
yahudi mahallesini de içine alacak şekil
de genişletildi ve yıkık yerleri tamir et
tirildi ; onarımlar daha sonra Emir Sey
füddevle Abdullah döneminde de (ı 073-
1090) sürdürüldü. XII. yüzyıl islam ve hı
ristiyan kaynaklarında Endülüslü lider
lerin Murabıtlar ve Muvahhidler'e karşı 
yürüttükleri mücadelelerden bahsedilir
ken bu ilk Elhamra Kalesi 'nin el-Kasaba
tü'!- hamra adıyla anıldığı görülmekte
dir. Bu kaynaklardan öğrenildiğine göre 
söz konusu dönemde Elhamra Kalesi'ni 
kuşatan kuwetlerin hemen hepsi sonun
da içeri girmeye muvaffak olmuşlardır 
ki bu durum kalenin tahkimatının mü
kemmel olmadığını gösterir. Buna karşı
lık Ziriler tarafından Darro nehrinin kar
şı yakasında kurulan el-Kasabatü' 1- ka-
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dime'nin (isp. Alcazaba) daha muhkem 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Elhamra adı, Gırnata ve civarında Nas
riler Devleti 'nin kurulmasıyla · ( ı 232) daha 
öne çıkmıştır. Bu devletin temelini atan 
Galib-Billah Muhammed b. Yüsuf, 1238 
yılında idare merkezi olarak seçtiği Gır
nata'ya girdiğinde geçici olarak el- Kasa
batü'l-kadime'ye yerleşti ve Elhamra Ka
lesi'nin bulunduğu yerde, ölçüleri eski
sine göre daha büyük ve istihkam şekli 
bakımından daha farklı yeni bir kasa
banın yani bugünkü Elhamra 'nın kurul
ması talimatını verdi. Kaynaklardan, ay
nı yıl sona ermeden surların inşasının 

tamamlandığı, su ihtiyacını karşılamak 

amacıyla da Darro nehrinden kaleye ka
dar uzanan ve bir bölümü kemerli olan 
su kanallarının yapıldığı öğrenilmekte

dir. Anlaşıldığına göre Galib- Billah ı. Mu
hammed'in başlattığı bu proje, eski El
hamra Kalesi'ne göre ölçüleri büyütül
müş sade bir kale olmaktan çok, Emevi 
Halifeliği döneminde lll. Abdurrahman'ın 
(9 12-96 ı ı inşa ettirdiği Medinetüzzehra 
gibi, başta emir ve haremi olmak üzere 
vezirlerin ve diğer bazı devlet ricalinin 
ikamet edeceği bir saltanat şehrinin ku
rulmasını hedeflemekteydi. Ancak bu şü
mullü proje, ilerleyen zaman içerisinde 
birtakım köklü değişikliklere de uğraya
rak çeşitli kısımları başka başka emir
ler tarafından yaptınlmak suretiyle 150 
yılı aşkın bir müddet zarfında tamam
lanmış ve son şeklini XV. yüzyılın ilk yıl
larında almıştır. 

Üzerinde bulunduğu tepenin konumu
na uygun biçimde şekillenen ve bu çer
çevede saray, el-Kasaba ve bir kısım ida
recilerle esnafın yaşadığı şehir olmak 
üzere. esas itibariyle üç bölümden teşek
kül eden bu yeni kale- şehir de yine es-

Eıhamra 

sa rayı

Gırnata 1 
ispanya 

kisi gibi "ei -Kasabatü'l-hamra, ei-Medi
netü'l-hamra ve Kasrü'l-hamra· adlarıy
la anılmıştır. Bazı araştırmacılar bu is
min menşeini Nasriler'in atası Ahmer'e 
dayandırırlarsa da yukarıda açıklandığı 
gibi daha önce burada bulunan kalenin 
de IX. yüzyıldan beri aynı adı taşıdığı bi
linen bir husustur. Elhamra'yı oluşturan 
çeşitli binaların her birinin ne zaman 
yapıldığını kesin biçimde tesbit etmek 
mümkün değildir. Duvarları ve kemerle
ri örten süslemelerin üzerinde bazı emir 
isimlerine rastlanmakta, ancak kullanı
lan ana maddeyi alçının teşkil etmesi ve 
bu maddenin çabuk bozulması sebebiyle 
zaman içerisinde birçok kısmın onarıl

mış veya tamamen değiştirilmiş oldu
ğunu kabul etmek gerekmekte, dolayı
sıyla da adları okunan emirlerin binala
rı yaptıranlar mı yoksa tamir ettirenler 
mi olduğuna kolaylıkla karar verileme
mektedir. Bununla birlikte hangi emirin 
zamanında hangi binaların ya da kısım
ların inşa edildiğine dair bazı genel tes
bitler yapmak ve bazı varsayımlar ileri 
sürmek mümkündür. Mesela ll. Muham
med döneminde (1 273 -1 302) ei-Kasaba'
nın ve Şarap Kapısı (Puerta del Vino) bo
yunca inşa edilen mahallenin tamamla
nıp Ravza denilen emirler kabristanının 
ve Beni Serrac Divanhanesi'nin (Sala da 
los Abencerrajes) eklenmesiyle Elhamra'
nın büyük çapta bir saltanat şehri görü
nümüne kavuştuğu bilinmektedir. El
hamra 'nın yukarısında bir yazlık saray 
olan Cennetü'l-arif de (Generalife) bu emi
rin döneminde yapılmıştır. Bugün El Par
ta! adını taşıyan kısım, · ııı. Muhammed 
döneminde ( 1302 - ı 309) ei-Kasaba'nın bi
tişiğinde bulunan, emir ve hareminin ika
met ettiği, ayrıca birtakım bürokratik 
hizmetlerin de görüldüğü saraylar ma-



hallinde inşa edilen ilk kısımdır. Halen 
yerinde Santa Maria Kilisesi'nin yüksel
diği Saray Mescidi ile (ei-Mescidü'I-Kebfr 1 
la Mezquita Real) karşısındaki hamam da 
aynı emir tarafından yaptırılmıştır. İdari 
ve adli meselelerin görüşüldüğü Meşve
ret Salonu (Maxuar) ve Komares Kasrı'n
daki (Palacio de Comares) hamam ise 1. İs
mail dönemine (1314-1325) aittir. 

Elhamra'nın bugün ayakta kalan bö
lümlerinin en büyük kısmı ı. Yusuf ( 1333-

1354) veGani-Billah V. Muhammed (1354-

1 359, I 362- ı 39 ı) tarafından inşa ettiril
miştir. Sur boyunca dizilen Komares Ku
lesi (Torre de Comares), Kadı Kulesi (Tar
re de Kadi), Tepeler Kulesi (Torre de Picos), 
Cariye Kulesi'nin (Torre de Cautiva) mima
ri özellikleri ve tezyinatı. Adalet Kapısı'
nın ise (Puerta de Justicia) 7 49 ( 1348) ta
rihli kitabesi. bunların ı. Yusuf dönemin
de Elhamra'ya katılan eserler olduğunu 
göstermektedir. Aynı döneme ait diğer 
bir eser de Elhamra tepesinin güneyin
de bulunan ve Adalet Kapısı'na olan ben
zerliğiyle dikkat çeken Puerta de Siete 
Suelos adlı kapıdır. Bu sayılanlara ilave 
olarak saray hamamının yeniden inşası 
ve Ebü'I-Haccac Kulesi'nin (Torre de Abul 
Hachach) yapımına başlanması da ı. Yu
suf'a nisbet edilmektedir. ı. Yusuf'tan 
sonra tahta çıkan oğlu V. Muhammed, 
Kastilya Kralı Pedro ile imzaladığı uzun 
süreli bir barış antiaşmasından fayda
lanarak bir taraftan babasının başlattı
ğı Ebü' 1- Hacca c Kulesi'ni tamamlatmış, 

diğer taraftan da Elhamra'nın iki önem- · 
li birimi olan Aslanlar Avlusu ile (Patio 
de los Leones) Komares Kasrı'nı inşa et
tirmiştir ; bu arada ı. İsmail'in Meşveret 
Salonu da elden geçirilmiştir. V. Muham
med'den sonra Elhamra'daki mimarlık 
faaliyetlerinde bir duraklama dönemi
nin başladığı görülmektedir. Bunda, Nas
riler'in içeride ve dışarıda birtakım ciddi 
problemlerle karşı karşıya gelmelerinin 
ve bu durumun iç istikrarı sarsınasının 
büyük payı vardır. Nitekim bütün Y0/. 
yüzyıl boyunca Elhamra 'ya eklenen tek 
bina, VII. Muhammed'in (1392-1408) yap
tırdığı Prensesler Kulesi'nden (Torre de 
las lnfantas) ibarettir. 

Elhamra, Kastilya Krallığı'nın 1491 'de 
başlattığı sıkı muhasara sonucu 3 Ocak 
1492 tarihinde son Nasri emiri Ebu Ab
dullah Muhammed b. Ali tarafından Gır
nata şehriyle birlikte İspanyollar'a teslim 
edilineeye kadar geçirdiği iki asırlık ta
rihi boyunca hiç düşman istilasına uğ
ramamıştır. Zaptedildiği gün ise kardi
nal Pedro de Mendoza, Elhamra'nın el-

Kasaba bölümünde bulunan Gözetierne 
Kulesi 'ne (Torre de la Vela) ünlü gümüş 
ha çı dikerek İspanya' da İslam hakimi
yetinin tamamen son bulduğunu ilan et
ti. İspanya tarihinde "Katolik krallar" 
adıyla bilinen Ferdinan d d'Aragon -lza
bella da eastilla çifti, Elhamra 'yı "tek
rar fethediş" (reconquista) hareketinin ba
şarıyla noktalanmasını simgeleyen bir 
zafer alameti olarak muhafaza edilme
si için özel bir gayret gösterdiler. Bina
lar öncelikle devlet himayesine alınıp 

kral iyet sarayı olarak ilan edildi ; bakım 
ve yönetimiyle de ölümünden sonra sü
lalesince sürdürülmek üzere Tendilla 
Kontu lnigo Lopez de Mendoza görev
lendirildi. Bunun arkasından Arap usta
lar toplanarak sarayın tamire muhtaç 
kısımlarının aslına uygun biçimde ona
rımına başlandı. Daha sonra Kraliçe Ju
ana ' nın da aynı hassasiyeti göstererek 
Oranada idarecilerine gönderdiği ve El
hamra'yı muhteşem bir yapı olarak ni
telendirdiği 13 Eylül 1515 tarihli bir mek
tubunda, şehir meclisince toplanan ver
gilerden bir kısmının sarayın korunması 
için ayrılmasını istediği görülmektedir. 

V. Carlos'un (Şarlken) 1526 yılında Ora
nada'ya gelmesi Elhamra için bir talih
sizlik olmuştur. Zira bu kral Elhamra'
nın içinde Rönesans üslubunda bir saray 
yaptırmaya başlamış ve bu arada Korna
res Avlusu'nun (Patio de Comares) güne
yinde bulunan ve bugün Sala de la Berca 
olarak bilinen Bereket Divanhanesi'nin 
benzeri bir salonu yıktırıp gerek bu yıkı
mıyla gerekse üslubu farklı bir sarayı 
buraya diktirmekle Elhamra 'nın bütün
lüğüne büyük bir darbe indirmiştir. Aynı 
kralın yaptığı diğer bir değişiklik de Mer
sinağaçları Avlusu'na (Patio de Arrayanes) 
bitişik mescidi kiliseye çevirmiş olması
dır. Yine V. Carlos döneminde mescidin 
karşısındaki hamamın da büyük bir bö
lümü tahrip edilmiş ve bu tahribatın iz
leri ancak 1934 yılında hamamın aslına 
uygun biçimde rekonstrüksüyonu yapı
lırken ortadan kaldırılabilmiştir. 

1568-1570 yılları arasında vuku bulan 
müslüman ayaklanmalarından sonra El
hamra'nın bakımı için ayrılan para mik
tarında önemli bir azalma meydana gel
di ve ll. Felipe 1581 'de bu kaybı telafi 
maksadıyla 6000 duka altını tahsis etti. 
Y0/lll. yüzyılın başlarında , Katalik krallar 
devrinden beri Ten d illa Kontluğu ' nun 
sorumluluğunda sürdürülen devlet ko
ruması kaldırılan ve daha sonra bakım 
için tahsis edilmiş gelirleri kesilen El
hamra, bunun sonucunda çok sayıda yer-
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siz yurtsuz kimsenin istilasına maruz 
kaldı. Her ne kadar devlet daha sonra 
yükümlülüklerini tekrar üstlendiyse de 
yapıya eskisi kadar ilgi göstermedi. 1809 
yılında Napolyon'un kuwetleri Orana
da 'yı işgal ettiklerinde karargah olarak 
Elhamra'yı seçtiler. Fransızlar bulunduk
ları süre içerisinde saray kompleksinin 
bazı yerlerini tamir etmelerine karşılık 
1812'de ülkelerine geri dönerken hava
ya uçurmak maksadıyla bütün kulelere 
dinarnit döşediler. Elhamra'yı yerle bir 
edecek olan bu teşebbüs, durumu za
manında farkedip dinarnit kablolarını 

kesme cesaretini gösteren bir İspanyol 
askeri sayesinde kısmen sonuçsuz kal
mış ve daha sonra İspanya Krallığı'nın 
çağrısı üzerine gelen birçok yabancı uz
manın da katkılarıyla zarar gören kısım
lar tamir edilmiştir. 

1870 yılında Elhamra'nın hukuki sta
tüsü köklü esaslara bağlandı ve milli 
anıtlardan sayılarak himaye ve bakımı 
için her yıl devlet bütçesinden muayyen 
bir payın tahsis edilmesi kararlaştırıldı. 
1905'te koruma ve bakımı özel bir ko
misyona verildi; bu komisyon da 1913 
yılında görev ve yetkilerini Halk Eğitimi 
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlü
ğü'ne bağlı bir birime devretti. 1985 yı
lından beri ise Elhamra ile ilgili bütün 
hizmetler, El Patranata de la Alhambra y 
Generalife adlı bir kuruluş tarafından yü
rütülmektedir. 
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D MiMARİ. Elhamra Sarayı, Gırnata 
şehrine ve yanından geçen Darro nehri
ne yukarıdan bakan, 736 m. uzunluğun
da ve yaklaşık 200 m. genişliğinde yay-
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