
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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Hayyan, el·Muf!:tebes (nş r. M. Antuna), 
Paris 1937, s. 63; İbn Sahibü's-Salat. Tarfhu 'l· 
men bi'/-imame 'ale'l·müstad'a{fn (nşr." Ab
dülhadi et-Tazil. Bağdad 1979, s. 184; ibnü'I
Hatib, el-il).ata, IV, 270 ; L. S. de Lucena. La Al· 
hambra como {ue y como es, Granada 1935; 
a.mlf., La Alhambra Nazari del Siglo XV, Gra· 
nada 1975; R. Ford, Granada, Granada 1955 ; 
M. Abdullah inan, el·Aşiirü'l-Endelüsiyyetü 'l 
biikıye, Kahire 1381/1961, s. 184·213; A. Gal
lego y Burin, Granada: Gia historica y artistica, 
Granada 1982; M. Antequera, The Alhambra y 
Generali{e, Madrid 1985 ; A. C. Acedo, The Al· 
hambra in Detail, Granada 1989 ; Al·Andalus 
(ed.). D. Doods). New York 1992, s. 153·161 ; 
Da rio Cabanelas Rodriguez. "The Alhambra An 
Introduction", a.e. s. 127·133; James Dickie (Ya
qub Zaki), "The Palaces of the Alhambra", a.e., 
s. 135·151; W. Irwing, Elhamra: Endülüs'ün Ya· 
şayan Efsanesi (tre. Veysel Uysal), İstanbul 1992; 
P. F. Bargebur. "The Alhambra Palace of the 
Eleventh Century", Journal o{ the Warburg 
and Courtauld lnstitutes, XIX/34, London 1956, 

s. 192 · 258· li! MEHMET ÖzDEMİR 

D MiMARİ. Elhamra Sarayı, Gırnata 
şehrine ve yanından geçen Darro nehri
ne yukarıdan bakan, 736 m. uzunluğun
da ve yaklaşık 200 m. genişliğinde yay-

31 



ELHAMRA SARA YI 

Elhamra Sarayı 'n ı n planı : 1. Elçiler Holü !Taht Odası l; 2. imi
vet Holü; 3. iki K ı z Kardeş Salonu; 4. ibn Serrac Salonu; 5. 
Kral lar Sa lonu !Mahkeme!; 6. Havuzlu Avlu ; 7. Aslanil Avlu; 
8. Mescid ; 9. Mescid Avlusu: 10. Hamam; 11 . Daraza Ba h
çesi; 12. Kra liçenin giyinme odas ı ; 13. Sa ri ken'in saray ı 

van bir tepe üzerinde yükselmektedir. 
Endülüs'ün kendine has kale sarayları
nın tipik bir örneği olup ana hatlarıyla 

Emevi ve mülükü't-tavaif devirlerinden 
gelen tesirierin birleştirilmesi sonucu 
sağlanan yeni bir. anlayışı temsil eder. 

Saray kompleksinin etrafı yüksek ve 
büyük kulelerle takviye edilmiş güçlü 
surlarla çevrilidir. Binalar, üzerinde yer 
aldıkları tepenin konumuna uygun bi
çimde üç farklı bölüm meydana getirir. 
En yüksek kısımda emir ile haremini ba
rındıran saray, tepenin batısında sara
yın askeri garnizonu olarak hizmet ve
ren el-Kasaba, doğusunda ise bir asil
ler mahallesi teşkil eden ve içinde bir 
kısım idarecilerle esnafın ikamet ettiği 
şehir kısmı yer alır. 

Elhamra'ya asıl şöhretini kazandıran 

saray bölümü birçok binadan teşekkül 
etmiş olup bunlardan V. Carlos'un yap
tırdığının dışında kalanlar Mersinağaç

ları Avlusu (Havuzlu Avlul ve Aslanlar Av
lusu adlarını taşıyan iki büyük avlunun 
etrafında toplanmıştır. Sarayın surların 

dışına açılan kapısı , hükümdarların bu
rada halkın hukuki meselelerine bakma
larından dolayı Adalet Kapısı adıyla bilin
mektedir. Bu tahkimatlı kapıdan samıç
lar mahalline geçilir. Bu kesimde yer alan 
V. Carlos'un yaptırdığı yarım kalmış Rö
nesans üslübu sarayın yerinde, 1524'te 
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yanan harem bölümü ile bir divanhane
nin bulunduğu bilinmektedir. Buradan 
Elhamra Sarayı ' nın en eski bölümlerin
den olan Mersinağaçları Avlusu'na geçi
lir; bu avlu uzun bir dikdörtgen şeklin
de olup ortasında aynı biçimde bir ha
vuz bulunmaktadır. Avlunun batısındaki 
büyük mescid ile çevresindeki bazı me
kanlar V. Carlos tarafından kiliseye çev
rilmiştir. Bu avludan bir revak aracılı

ğıyla Elçiler Salonu'na girişi sağlayan ve 
kabul salonu olarak kullanılan inayet Ho
lü'ne geçilir. Uzun dikdörtgen şeklinde
ki bu oda, petekli ve mukarnaslı süsle
meye sahip olan sedir ağacından bir kub
beyle örtülüdür. Elçiler Salonu adıyla bi
linen taht odası, 3 metreye varan kalın 
duvarlarına açılmış küçük birer oda gö
rünümündeki dokuz büyük penceresiy
le Gırnata'ya bakmaktadır; 18 m. yük
sekliğinde sedir ağacından yapılma kub
beli bir örtüye sahiptir ve dışarıdan yük
sek bir kule izlenimi verir. Tahtadan bo
yalı bir kornişe oturan kubbe gerçek an
lamda bir dağramacılık harikasıdır ve 
üzerindeki, Mülk süresinde geçen "yedi 
kat sema" ibaresinden ilham alınarak 

dizayn edildiği izlenimini vermektedir. 
Oymalı ve boyalı ahşap kubbenin altın
daki mekanın zemini ve duvar kaplama
ları mor, yeşil ve turuncunun hakim ol
duğu bir renk cümbüşü içindedir. Tez
yinatta görülen altın yaldız. sırlı çini ve 
kırmızı, mavi, sarı gibi sembolik değe
ri bulunan renkler boyanmış stükoyla 
sağlanan ihtişam göz kamaştırıcıdır. Ço
ğu 1590 yılında meydana gelen bir pat
lama esnasında kırılan, ancak sonradan 
mevcut örneklere göre tamamlanan pen-

Havuzlu Avlu ve Aslanil Avlu'dan birer görünüş 

cerelerin renkli camları duvarların sü
pürgelik kısımlarındaki çinilerin desen 
ve renklerine sahip olup gün~ş ışıklarını 
duvar ve taban süslemelerine uygun bir 
armoniyle yansıtmaktadır. Salonun iki 
yan duvarında Endülüslü ünlü şair ibn 
Zemrek'in birer kasidesi göze çarpmak
ta ve orta kısımda, girişin karşısına rast
layan merkezi nişteki tahtla bütünlük 
arzetmektedir. Bu salonun altında ise 
zindan bulunuyordu. Sarayın kuzeydo
ğusundaki bir kulenin üzerinde yer alan 
kraliçenin giyim odası ile inayet Holü ara
sında bir galeriyle bağlantı kurulmakta, 
bu holün önündeki revakın yanında bu
lunan ve saray hamamının arkasındaki 
Draza bahçesine bakan aynı isimli cum
ba vasıtasıyla da sarayın ünlü iki Kız Kar
deş Salonu'na (Sala de !as dos Hermanas) 
geçilmektedir. Adını, döşemedeki damar
ları iki genç kız figürüne benzetilmiş bü
yük bir mermer bloktan alan salonun du
varları , Endülüs hat sanatının en güzel 
örneklerinden olan ibn Zemrek'in şiirle
rinden alınma yazılarla tezyin edilmiştir. 

Hükümdarın özel dairesini teşkil eden bu 
bölümde yatak odaları bulunmaktadır. 

iki Kızkardeş Salonu 'ndan büyük bir 
kapı vasıtasıyla güneyde bulunan, çifter 
sütunlu revaklarla çevrili ünlü Aslanlar 
Avlusu'na geçilir. Yapımı 1377'de tamam
lanan bu avlu Elhamra Sarayı ' nın en ta
nınmış bölümü olup ihtişamı ve güzelli
ğiyle çok etkileyici bir görünüme sahip
tir. Avlunun adı ve şöhreti, ortadaki ağ
zından sular akan on iki aslan heykelinin 
taşıdığı çanak şeklindeki fıskıyeli havuz
dan gelmektedir. Havuzdan akan sular 
kanallar vasıtasıyla aviuyu çeviren sa-



Beni Serrac 
Divanhanesi'nin 
içinden 
bir görünüş 

!onlara nakledilir. Havuz çanağının üs
tüne. Endülüs'ün ve özellikle Nasrf ha
nedanının şiire verdiği büyük önemin bir 
örneği olarak çepeçevre şiirl er hakke
dilmiştir. Avlunun batısında Mukarnaslı 
Salon (Sala de los Mocarabes). doğusunda 
Krallar Salonu (Sala de los Reyes). güne
yinde de Benf Serrac Divanhanesi bulun
maktadır. Bu mekanlardan ilk ikisi muh
temelen şölen ve festivaller. üçüncüsü 
mOsikili gece eğlenceleri için kullanılı

yordu. Benf Serrac Divanhanesi 'nin üs
tünü örten kubbe. eteklerindeki on altı 

küçük pencereden giren ve petek biçi
mi mukarnaslı tezyinat üzerinde göz ka
maştıracak yansımalar yapan gün ışı

ğıyla aydınlatılmıştır. Kubbeye geçiş se
kizgen yıldız biçiminde tertiplenmiş ve 
bununla kubbeye daha güçlü ve etkili bir 
görünüm kazandırılmıştır. Krallar Salonu 
adın ı , tavanında bulunan ve ilk on Nas
rf sultanına ait olduğu kabul edilen re
simlerden alır: üç büyük pencere ile sa
rayın bahçesine. iki küçük pencere ile de 
avluya bakmaktadır. Fonksiyonları açısın
dan Mersinağaçları Avlusu ile müştemila
tı resmf ihtiyaçlara ve merasimlere. As
lanlar Avlusu ile müştemilatı ise emfrin 
ve hareminin özel ihtiyaçlarına cevap ve
recek şekilde düzenlenmiştir. Aslanlar 
Avlusu'nun doğusunda El Partal adlı baş
ka bir avlu yer almaktadır. Fakat bu av
ludan bugün geriye sadece havuzu ile 
doğu cephesi ve hemen bitişiğİndeki kü
çük mescid kalmıştır. Saray kısmının için
de bulunan bir diğer önemli bölüm ise 
hamamdır. Komares Kasrı'nın doğusun
da yer alan hamam. yataklı salon ile bu
nun altındaki sıcak odalar ve külhan gi
bi bölümlerden teşekkül etmekteydi. 

Elhamra Sarayı'nın göz alıcı tezyinatı 

açık mekanlarda yalnız alçı , kapalı me
kanlarda ise alçı ile karışık çinilerle mey
dana getirilmiş ve genel süsleme mal
zemesi büyük ölçüde mermer kullanımıy
la takviye edilmiştir. Mermer. alçı ve ah-

şap özenle oyulmuş, süslemeler çeşitli 

renklerin kullanımı ve altın yaldızın des
teğiyle büyük bir ihtişam etkisi verecek 
biçimde ortaya konulmuştur. Süsleme
lerin esasını zengin bitkisel motifler teş
kil etmekle birlikte bunlarla ustaca kay
naştırı lan hat sanatı unsurları da dikkat 
çekecek boyutlardadır. Bu göz alıcı tez
yinat arasında kabartma kemerlerin, sığ 
nişlerin ve sıkça görülen armaların da 
önemli bir yeri vardır. 

Sarayın içindeki avlularda uygulanan 
havuz-kanal planlaması ve bu sistemin 
bitkilerle kaynaştırılması her ne kadar 
muhteşem bir görüntü arzetmekteyse 
de kompleksin kuzeydoğusundaki Cen
netü'l- arff bahçeleriyle aynı adı taşıyan 
yazlık saray çok daha tabii bir uyum ser
gilemektedir. Tepenin eteğinde bulu
nan bu kısım, İslam bahçe mimarisinin 
en güzel örneği olarak kabul edilmek
tedir. Uzun dikdörtgen bir avlunun et
rafına s ı ralanmış binalardan teşekkül 

eden Cennetü' 1- arff Sarayı'nın avlunun 
iki başına rastlayan kısımları çift katlı
dır ve üst katlarında çevreyi seyretme
ye uygun üstü kapalı geniş verandalar 
bulunmaktadır. 1319 ·da tamamlanan 
süslemeler asıl sarayınki kadar göz alı

cıdır ve yine genellikle alçı üzerine iş

lenmiş bitkisel motiflerle yazılardan oluş
maktadır. Avlunun ortasında bulunan 
havuzla su yollarının tamamı karşılıklı 

ark yapan fıskıyelerle donatılmış ve te
pedeki depolardan gelen basınçlı sular
la devamlı bir şırıltı sağlanmıştır. 

Gırnata şehrine hakim bir konumda 
bulunan el-Kasaba, bir üçgen şeklinde 
etrafını çevreleyen surları. büyük kule
leri ve müstahkem kapılarıyla dikkatli 
bir şekilde planlanmıştı ve saray garni
zonu kışiaları ile bazı resmf görevlilerin 
dairelerini ve konukları ağırlamak üze
re ayrılmış bölümleri ihtiva ediyordu ; 
ayrıca darphane de buradaydı. Bugün 
çoğu ayakta olan kulelerin en önemlisi 
27 m. yüksekliğindeki Gözetierne Kule
si 'dir : 1522'de deprem. 1590'da yakı
nındaki bir patlama ve 1882'de yıldırım 
düşmesi sonucu büyük tahribata uğra
mışsa da restore edilmiş, ancak yapılan 
restorasyonlar sırasında kısmen aslf şek
lini kaybetmiştir. Gırnata'nın hemen he
men tamamının gözlenebildiği kulenin 
tepesindeki çan, tehlikelere karşı halkı 
uyarmak için İspanyollar tarafından ko
nulmuştur. Bugün Plaza de !as Armas 
adıyla bilinen meydanda resmi görevli
lerin evleri. silahçı ve nalbant dükkanla
rı, askerlerin kullandığı bir hamam, su 
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sarnıçları, fırın ve zindan gibi yapı lar bu
lunmaktaydı. 

Günümüzde birkaç harabe dışında he
men hemen hiçbir şeyi kalmamış olan 
şehir kısmı ise hamamları . dükkanları. 

atölyeleri, evleri, cami ve medresesiyle 
kendine yeterli kuruluşa sahip önemli 
bir iskan merkeziydi. 
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ıııJıııı A. ENGİN BEKSAÇ 

L 

ELIADE, Mircea 

(1 907- ı 986) 

Romanyalı 
dinler tarihçisi ve yazar . 

_j 

Bükreş'te doğdu. 1925'te girdiği Bük
reş Üniversitesi 'nden mezun olduktan 
sonra aynı üniversitede hacası Nae lanes
cu'nun gözetiminde felsefe alanında, ay
rıca Rönesans ve Romen tarihinde uz
manlaştı. Kassimbazar mihracesinin da
veti üzerine Kalküta Üniversitesi'nde Su
rendranath Dasgupta ile birlikte Hint fel
sefesi alanında çalışmak düşüncesiyle 

1928'de Hindistan'a gitti. Burada Sansk-

Mircea 
Eliade 
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