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GIRNATA 
( 4Li):- ) 

Endülüs 'te en uzun süre 
İslam hakimiyetinde kalan 

ve Zirller'le Nasriler'e payitahtlık 
yapan şehir . 
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Sierra Nevada dağının kuzeybatı etek
lerinde, Genil (Şenil) ırmağının sağ ve 
bu ırmağa şehrin içinde kavuşan Darro 
çayının her iki yakası boyunca uzanmak
ta olup deniz seviyesinden 689 m. yük
seklikte kurulmuştur. Günümüzde Ora
nada olan şehrin ismi müslümanlar ta
rafından Gırnata, Garnata ve bazan da 
Agarnata biçiminde telaffuz edilmiş ve 
yazılı kaynaklara da bu şekilde geçmiş
tir. Kelimenin menşei üzerine ileri sü
rülen görüşler birbirinden farklıdır. Böl
gede çokça yetişen granadodan (nar) gel
diği veya bölgeye İslam fethi sonrasın
da yerleşen Serberi Kernata kabilesiyle 
ilgili olduğu iddia edilmiştir. Diğer bir 
görüşe göre ise Gırnata, ı. yüzyılda veya 
daha önce İspanya'ya göç eden yahudi
ler tarafından kurulmuş ve buraya "göç
menler yurdu" anlamında Gar-anat is
mi verilmiştir. 

Tarih. Gırnata'nın üzerinde bulundu
ğu toprakların tesbit edilebilen ilk sa
kinleri, Turdulos adıyla bilinen nisbeten 
medenileşmiş bir İber kabilesidir. Ro
malılar döneminde şehir, merkezi llibe
ris olan Municipium Florentinum lliberi
tanum adlı idari bölgenin içinde yer alı
yordu. Kısaca lliberis, llliberis veya llli
berris olarak bilinen bu bölgeye Hıristi
yanlık 11-111. yüzyıllarda girdi ve ilk döne
min en önemli konsillerinden biri 305'
te burada toplandı. Bu şekilde bölge ida
ri ve askeri bakımlardan olduğu kadar 
dini açıdan da önem kazanmış ve bu ko-

numunu Vizigotlar döneminde de kıs

men korumuştur. 

92 (711 ) ilkbaharında İspanya 'ya gi
ren müslümanlar. aynı yılın temmuzun
da kazandıkları ve Vizigot ordusunu bü
yük çapta imha ettikleri Lekke (Vad1i lek
ke) zaferinden sonra bir yıl içinde kuzey
de Toledo'ya (Tuleytula) ulaşırlarken gü
neyde de Cordoba (Kurtuba) ve Ecija ile 

- (isticce) birlikte lliberis vilayetini ele ge
çirdiler ; dolayısıyla Gırnata da 712 yılı 

ortalarında fethedildi. Kaynaklardan, Gır
nata ' nın bu sıralarda küçük bir yerleşim 
merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Buna 
karşılık vilayete adını veren lliberis (İ sp . 

Elvira) şehri daha büyük ve nisbeten da
ha marnur bir durumdaydı. Müslüman 
fatihler, adını İlblre şeklinde telaffuz et
meye başladıkları lliberis'in idari yapısı
nı aynen muhafaza ettiler ve bu vilayet 
Endülüs'ün genel teşkilatı içinde Küre
tü İl bire olarak yerini aldı. Şehrin merke
zi ilk yıllarda yine İlblre (Medinetü il bire 
veya Hadıratü ilbire) idiyse de çok geç
meden idareciler buranın hemen yakının
da inşa edilen Kastilya'ya taşındılar. 

Müslümanlar Gırnata'yı fethedince ya
hudi · nüfusun bulunduğu başka bölge
lerde yaptıkları gibi civardaki yahudileri 
toplayarak buraya yerleştirdiler ve şeh

rin güvenliğini az sayıdaki müslüman 
muhafızla birlikte onlara bıraktılar. An
cak 713'te hıristiyan halk özellikle ya
hudileri hedef alarak ayaklandı ve isyan, 
aynı yıl içinde Müsa b. Nusayr'ın oğlu 
Abdüla'la ' nın kumanda ettiği bir askeri 
birliğin bölgeye gelmesiyle bastırıldı. Bu 
tarihten IX. yüzyılın son çeyreğine ka
dar Gırnata'da meydana gelen olaylar 
hakkında yeterli bilgi yoktur. Ancak 123'
te (741), Kuzey Afrika'dan Endülüs'e ge
çen yaklaşık 1 0.000 kişilik Şamlı asker
lerden (ŞamiyyGn) çoğunun 12S'ten (743) 

· itibaren İl bire vilayetine yerleştirildiği bi
linmektedir. Tarihçi İbn Hayyan' ın ver
diği bilgilerden, İlbire 'ye gönderilen bu 
askerlerin bir kısmının Gırnata'ya pek 
uzak olmayan Seracele'de (Berja) iskan 
edildiği anlaşılmaktadır. Başlangıçta ço
ğunluğu , Gırnata yöresinde oturan Arap
lar'la İslamiyet' i kabul eden İspanyollar'
dan (müvelledGn) ve hıristiyan zimmiier
den (müsta'ribGn) oluşan yerli halk ara
sında IV. (X.) yüzyıla kadar tam bir kay
naşma gerçekleşmedi. Bunda, Ernevi
ler'in mevali karşısında takip ettikleri 
Araplar' ı üstün tutma anlayışının Şam'

dan gelen askerler tarafından Endülüs'e 
de taşınması büyük rol oynuyordu. Bu 
anlayış, 276 (889) yılında yerli halkın böl-
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gedeki Araplar'a karşı silahlı mücadele
ye ka lkışmasına yol açtı. Yahya b. Süka
le'nin liderliğinde t oplanan Araplar, Be
racele'de müvelledün ve müsta'ribünun 
teşkil ettiği karşı cepheye üst üste dar
beler indirdiler ve onlara ait birçok ka
leyi ele geçirdiler ki bunlardan biri de 
Gırnata idi. Yerli halk buna rağmen mü
cadeleyi bırakmadı ve o sıralarda Güney 
Endülüs'te devlete karşı büyük bir ayak
lanma başlatmış ve fiilen bağımsızlığını 
ilan etmiş olan müvelledün lideri Ömer 
b. Hafsün'un da desteğini alarak Gırna

ta'da üslenen Araplar'a yeniden saldır

dılar. Ancak Yahya b. Sükale'nin öldürül
mesi üzerine Sewar b. Hamdün'un li
derliği altında toplanan Araplar, Gırna
ta'da verdikleri büyük bir mücadele ile 
karşı tarafı tekrar ağır yenilgiye uğrat
tılar. Kaynaklarda "Vak'atü medlne" adıy
la anılan bu başarı, Araplar'ın Gırnata'

ya iyice yerleşmelerini sağlaması yanın 

da burayı merkez olarak kullanmak su
retiyle civardaki şehir ve kaleleri ele ge
çirme temayüllerini de arttırdı. Nitekim 
bu olayın hemen ardından İlbire vilaye
ti sınırları içindeki diğer Arap cemaatle
ri G ırnata 'da toplanarak merkezi Erne
vi idaresine itaat içinde bulunan zen
gin ticaret şehri Pechina 'ya (Beccane) 
bir sefer düzenledilerse de olumlu bir 
sonuç alamadan geri dönmek zorunda 
kaldılar. 

897 yılından sonra Gırnata 'yı merkez 
edinen Arap ittifakı, Yahya b. Sükale ve 
Sewar b. Hamdün gibi güçlü liderler
den mahrum kalınca çözüldü; bu defa 
da diğer liderler kendi aralarında müca
deleye başladılar. Kurtuba Emiri Abdul
lah, devletin lehine olduğunu düşünerek 
Gırnata'daki bu gelişmelere müdahale 
etmedi. Bu ihtilaf lll. Abdurrahman' ın iş 

başına gelişine (300/ 912) kadar sürdü. 
Bu güçlü hükümdar tahta çıktığ ı yıl , o 
zamana kadar sık sık merkezi otoriteye 
baş kaldıran Gırnata 'yı devletin kesin 
hakimiyeti altına aldı. 

V. (Xl.) yüzyılın başından itibaren Gır
nata, Serberi asıllı ZirDer'in buraya yer
leştirilmesiyle ilk defa Endülüs'ün Kur
tuba, İşbiiiye (Sevilla), Tuleytula ve Sara
kusta gibi büyük şehirlerine denk bir 
şekilde öne çıktı. Gırnata ZirTieri, mer
kezi Mağrib'de yaşayan Sanhace Berbe
riieri'nin büyük ZirT koluna mensuptular 
ve aile içinde çıkan iktidar mücadelesi 
yüzünden Zavr b. Zirl'nin liderliğinde ka
labalık bir cemaat halinde Endülüs'e gir
mişlerdi. Daha sonra Berberiler' i düş
man ilan eden Endülüs Emevi Halifesi 
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Il. Muhammedei-Mehdi'ye karşı kendi
lerine daha yakın hissettikleri Süleyman 
ei-Müstain'in yanında yer aldılar. Müs
tain tahtı ele geçirdiğinde (399/ 1009) 
Kurtuba halkının Berberller'e olan düş
manlığını dikkate alarak onları değişik 
bölgelere yerleştirdi; Zirller'e de Gırna
ta'yı verdi. Diğer mülükü't-tavaif gibi 
merkezi idarenin zayıflığından fayda.la
nan Zirller 403 (1013) yılında bağımsız
lıklarını ilan ettiler. Zirller'in Gırnata'ya 
yerleşmesinin ardından komşu İlbire hal
kının büyük çoğunluğu güvenlik sebe
biyle buraya göç etmeye başladı ; bun
dan dolayı şehrin nüfusu ve önemi art
tı. Zirller'in lideri Zavi' b. Ziri daha son
ra Gırnatalılar'ın muhalefetine rağmen 
Mağrib'e döndü; şehrin idaresini ise ka
dı İbn Ebü Zemenin'in gayretiyle yeğeni 
Habbüs üstlendi (4 ı ı 1 102 ı) . Onun dö
nem,nde Gırnata 'nın şehirleşmesi için 
önemli adımlar atıldı. 

Habbüs'un yerine geçen oğlu Badis'in 
dönemi (1 038- ı 073) Gırnata' nın yıldızı
nın en fazla parladığı devir oldu. Gırna
ta bu dönemde gerçekleştirilen icraat
larla gerçek anlamda bir Endülüs şehri 
görünümü kazanmaya başladı. E;:lham
ra tepesinde sonraları el-Kasabatü'l-ka
dime adıyla bilinen saltanat şehrinin ve 
Badi's'in de avlusuna defnedildiği ei-Mes
cidü' l-cami'in inşası bu dönemde ger
çekleşti. Öte yandan Ceyyan (Jean). İstic
ce ve Runde'ye (Randa) kadar olan top
raklar Gırnata'nın sınırları içine dahil edil
di. Bütün bu gelişmelerle beraber Gır
nata'daki saltanat merkezinin, Kurtuba 
veya İşbTiiye'nin sahip olduğu sosyal ve 
kültürel canlılık ve zenginliği yakaladı
ğını söylemek mümkün değildir. Bir ara 
Badis, Runde'nin Serberi idarecisinin İş
bTiiye'ye hükmeden Arap asıllı Abbadi
ler'in teşvikiyle öldürülmesi üzerine, bu
nun intikamını Gırnata'daki Araplar'dan 
almak isteyerek cuma namazı için el
Mescidü'l-cami'e gelen halkın tamamı
nı öldürmeyi düşünmüş, fakat sözüne 
değer verdiği yahudi veziriyle Sanhace'
nin ileri gelenleri onu bu kararından vaz
geçirmişlerdir. 

1090 yılında Murabıtlar Gırnata'yı zap
tedip Ziri dönemini sona erdirdiler. Şeh
rin Murabıt hakimiyetine geçmesinde, 
Endülüs'ün birliği için bunu gerekli gö
ren ulemanın da önemli rolü oldu. Gır
nata bu dönemde Merakeş'te oturan 
Murabıt hükümdarının akrabası arasın

dan seçip gönderdiği valilerce idare edil
di; zaman zaman da Murabıt orduları 
tarafından bir üs olarak kullanıldı. 
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Aragon Kralı ı. Alfonso, 519'da (1125) 
5000 süvari ve 1 0.000 piyadeden olu
şan bir orduyla Gırnata üzerine yürüdü ; 
bu sayı yol boyunca müsta'riblerden ge
len katılmalarla 50.000'e çıktı. Bu ordu
ya karşı vali Ebü Tahir Temim kuman
dasındaki Murabıt kuwetleri şehrin et
rafında bir savunma çemberi teşkil et
tiler. Savaşın başlamasından sonra ya
ğan şiddetli yağmur ve dolunun da te
siriyle hıristiyan ordusu geri çekildi. ı. 

Alfansa bir müddet Maleka (Malaga) top
raklarında bekledikten sonra tekrar Gır
nata'ya hücum etmek istediyse de Mu
rabıt kuwetleri buna fırsat vermedi ve 
sonuçta büyük ümitlerle geldiği Gırna
ta'dan eli boş olarak dönmek zorunda 
kaldı. Bu olay sonrasında, İspanyollar'a 
destek verdikleri anlaşılan Gırnatalı müs
ta'ribler kadı İbn Rüşd'ün fetvasıyla ka
fileler halinde Mağrib'e sürüldüler; ida
reye sadakatinden şüphe edilmeyenıere 
ise dokunulmadı . Ebü Tahir Temim sa
vunma sırasında yetersiz bulunarak gö
revinden alındı ve yerine Ebü Ömer İna
lü getirildi. İnalü, Gırnata surlarının ta
miri ve güçlendirilmesi için halkı sefer
ber etti ; ancak bu arada Şenll ırmağı 

taştı ve büyük tahribata sebep oldu. 

Ali b. Ebü Bekir b. Fennü'nun valiliği 
sırasında kadı İbn Adha isyan etti. Fa
kat Murabıt kuwetleri karşısında tutuna
mayacağını aniayarak Mürsiye'den Cey
yan'a kadar nüfuzunu genişletmiş bu
lunan İbn Hüd'dan yardım istedi. İbn 
Hüd, güçlükle Gırnata'ya girmeyi başar
dıysa da taraflar arasında bir süre de
vam eden silahlı mücadelenin ardından 
Murabıtlar şehirde kontrolü yeniden sağ
ladılar. Gırnata 543 (1148) yılında Beni 
miniye'nin eline geçti. Aynı yıl Yahya b. 
Ganiye ölünce idareyi kumandanların
dan Meymün b. Yiddar üstlendi, ancak 
birkaç yıl sonra Muvahhidler'e teslim et
mek zorunda kaldı (551 / ı 156). Bu sıra
larda İbn Merdeniş ile müttefıki VII. Al
fonso ani bir baskınla Gırnata'yı zaptet
mek istedilerse de vali Ebü Said Osman 
buna imkan vermedi. Bu olaydan sonra 
şehre, 557 ( 1162) yılında İbn Merdeniş'in 
kendisini destekleyen İbn Hamuşk, ya
hudiler ve müsta'riblerle birlikte Gırna
ta'ya hücum etmesine kadar süren bir 
barış ve huzur ortamı hakim oldu. Mu
vahhidi Hükümdan Abdülmü'min'in bu 
saldırı üzerine gönderdiği veliaht Yüsuf 
Elhamra Kalesi'ne girmeyi ve İbn Mer
deniş'e ait kuwetleri şehirden çıkarma
yı başardı. 562'de (1166) Gırnata valili
ğine tayin edilen Şeyh Ebü Abdullah da 

yine İbn Merdeniş'le uğraşmak zorunda 
kaldı ve sonunda şehri onun tascıllutun
dan kurtardı. 

Muvahhidler'in, Kastilya Krallığı'nın 

öncülüğünde oluşturulan Haçlı ordusu
na 609 (1212) yılında meydana gelen 
.İkab Savaşı'nda (Las Navas de Tolosa) ye
nik düşmesi, Endülüs'teki hakimiyetle
rinin zayıflamasına ve dolayısıyla bura
da bir otorite boşluğunun doğmasına 
yol açtı. Bu boşluktan istifade eden En
dülüslü liderlerden İbn Hüd, Abbasller'e 
bağlılığını bildirerek Mürsiye'de emirli
ğini ilan etti ; sınırlarını Kurtuba, Şatıbe 
(Jativa) ve Ceyyan'ı içine alacak şekilde 
genişletmesinin ardından da Gırnata'yı 

ele geçirdi (625 / 1228). İşbTiiye Valisi Sey
yid Ebü Zeyd bir yıl sonra şehri geri al
mayı başardıysa da daha sonra İbn 
Hüd'un şehre ikinci defa hakim olduğu 
anlaşılmaktadır. Zira Abbasi halifesinin 
hil'at giydirmek ve emirliğini tescil et
mek maksadıyla gönderdiği elçinin onun
la 630 (1232) yılında Gırnata'da görüş

tüğü bilinmektedir. Bu sıralarda Ceyyan 
vilayetinde Muhammed b. Yüsuf b. Nasr 
(1. Muhammed, Galib-Billah) adında yeni 
bir Arap lideri güç kazanmaya başladı. 
Muhammed b. Yüsuf b. Nasr önce İbn 
Hüd'a tabi olduysa da onun 1238'de Me
riye'de (Aimeria) öldürülmesi üzerine ba
ğımsız hareket etmeye başladı ve Gır
nata'yı ele geçirerek Nasri Devleti'ni kur
du (26 Ramazan 635 / 12 Mayıs 1238). Böy
lece Gırnata için, yaklaşık 250 yıl Nasri
Ier'e payitahtlık yapacağı yeni bir dönem 
başladı. Nasri Devleti, başşehrinin ismi
ne nisbetle Gırnata Sultanlığı ve Gırna
ta Emirliği olarak da anılır. 

Galib- Billah Muhammed b. Yüsuf b. 
Nasr'ın Gırnata'daki ilk icraatı, Zirller ta
rafından Darro nehrinin karşı yakasın
da kurulan el-Kasabatü'l-kadime'ye (İsp . 

Aleazabal yerleşerek Seblke tepesi üze
rinde bulunan Elhamra Kalesi'nin yeri
ne, daha sonra halefieri tarafından yeni 
ilavelerle gerçek bir saltanat şehrine dö
nüştürülecek olan Elhamra Sarayı komp
leksinin yapılması emrini vermek oldu. 
Bütün tarihi süresince hıristiyan devlet
Ieri Gırnata Sultanlığı'nı yıkmaya yöne
lik faaliyet içinde bulundular ve bu mak
satla Nasri hakimiyetindeki İslam şehir
lerine sık sık saldırı düzenlediler. 1265'
te Kastilya Kralı X. Alfonso Gırnata'yı ku
şattıysa da umduğu sonucu alamadan 
geri çekildi. 1280 ve 1281 yıllarında da 
ll. Muhammed'in muhalifleri, Beni Eşki
lüle ve Ebü Yüsuf'la ittifak kurarak iki 
cepheden saldırdılar ve Gırnata ancak 



MerinTier'in gönderdiği yardım sayesinde 
bir işgalden kurtuldu. 1431'de IX. Mu
hammed'in saltanatı sırasında taht üze
rinde hak iddia eden Yusuf b. Mevl ve 
onu destekleyen bir grup Gırnatalı'nın 
da teşvik ve desteğiyle Kastilya Kralı ll. 
Juan şehri kuşattı, fakat halkın da ka
tıldığı kuwetli mukavemet karşısında 

şehre giremedi. 

Gırnata Sultaniiğı bir yandan hıristi

yan hücumlarına karşı mücadele verir
ken bir yandan da öncelikle başşehri et
kileyen ve esas itibariyle taht üzerinde 
odaklanan iç karışıklıklarla uğraşıyordu. 
Bu durum, )01. yüzyılın ikinci yarısında 
ülkeyi kaosa sürükleyen bir boyuta ulaş
tı. Son sultanlardan Ebü' 1- Hasan Ali b. 
Sa'd döneminde ( 1465-1482) esasen kü
çük olan ülke fiilen üçe bölündü ve kar
deşi Muhammed ez-Zagal Maleka'da, 
oğlu EbQ Abdullah Muhammed b. Ali es
Sagir de (XII. Muhammed. hıristiyan kay
naklarında Boabdil) Vadiaş'ta bağımsız
lığını ilan etti. Ebu Abdullah daha son
ra, babasına karşı vergi oranlarını aşı
rı derecede yükseltmesi ve son yıllarda 
özel hayatında çeşitli hatalar yapması 
sebebiyle kızgın olan Gırnatalılar'ın des
teğini alarak tahtı ele geçirdi. Bu sırada 
Kastilya Kraliçesi İsabella ile evlenerek 
İspanya birliğini kurmuş olan Aragon 
Kralı Ferdinand, Nasriler'in içine sürük
lendiği bu istikrarsız ortamı fırsat bilip 
Ebu Abdullah'tan Gırnata'yı derhal tes
lim etmesini istedi; bu isteği reddedi
lince de şehri kuşatma altına aldı. Altı 

ay sonra müslümanlar arasında bulaşıcı 
hastalıklarla erzak sıkıntısı baş göster
di ve bu durum müdafilerin direnme gü
cünü kırdı. Bunun üzerine halkın canı
na, malına ve dinine dakunulmaması şar
tı ile şehrin teslimine karar verildi; 2 
Ocak 1492'de hıristiyan kuwetleri Gır
nata'ya girdi. Böylece Endülüs'ün fethin
den itibaren en uzun süre İslam haki
miyetinde kalma özelliğine sahip bulu-

nan Gırnata şehri de elden çıkmış ve İs
panya'da İslam hakimiyeti sona ermiş 
oldu. 

Gırnata'nın düşmesinden sonra müs
lüman halkın bir kısmı Mağrib'e göç et
ti. Asıl çoğunluk ise Ferdinand ve isa
bella'nın şehrin teslimi sırasında verdik
leri sözü tutacakianna inanarak kendi 
topraklarında kaldı. Ancak hıristiyan ida
reciler bu taahhütleri 1497 yılından iti
baren tanımazlıktan geldiler. Önce müs
lüman halkın medeni haklarında bazı 

kısıtlamalara gidildi; güvenlik maksadıy
la dahi silah taşımaları yasaklandı ve 
idare meclisindeki görevlerine son veril
di. Merkezde oturanlar şehir dışına ve
ya kenar mahallelere göçe zorlanırken 
başka bölgelerden getirilen çok sayıda 
hıristiyan aile onların boşaltlığı evlere 
yerleştirildi. 1499 yılı Gırnata müslü
manları için daha acıklı bir sürecin baş
langıcı oldu. Zira bu yılda şehre gelen 
Toledo piskoposu F. Ximenez de Cisne
ros, kral ve kraliçenin de onayını alarak 
müslüman ha lkı zorla hıristiyanlaştır

maya yönelik faaliyetlerini başlattı. Ön
ce para ve makam vaad ederek müslü
man liderlerini ve fakihleri Hıristiyanlı

ğa çekmeye çalıştı. Bu taktik başarılı ol
mayınca halkın islam'la alakalı bilgi kay
naklarını kurutmak için Arapça dini eser
Ieri toplatıp yaktırdı. Hıristiyanlığa gir
memekte direnen müslümanları direnç
leri kırılıncaya kadar zindana attırdı ve 
en ağır işkencelere maruz bıraktı. Ca
miler, başta Beyyazin (Albaicin) semtin
dekiler olmak üzere kiliseye çevrildi. Bu 
uygulamalar karşısında Beyyazin ma
hallesi halkı topyekün ayaklandı. Üç gün 
sonra bastırılan bu ayaklanmaya katı

lanların hayatları, topluca vaftiz edilme
yi kabullenmeleri üzerine bağışlandı. 

1 soo yılında Büşürat bölgesinde yeni 
bir isyan meydana geldi ve bunun sonu
cu da öncekinden farklı olmadı. 12 Şu
bat 1 502 ·de çıkarılan bir emirle, o ana 

Granada 'dan 
IGı rn ataı 

bir gö rü n üş · 
ispanya 
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kadar dinlerinden vazgeçmeyen müslü
manlardan ya Hıristiyanlığa girmeleri 
ya da ülkeyi terketmeleri istendi. Göç 
şartları son derece zor olduğu için bü
yük kesim birinci şıkkı kabul etmek zo
runda kaldı. Cebren Hıristiyanlığa soku
lan, fakat kalplerinde İslam'ı yaşatma
yı sürdüren bu insanların yeni dinlerine 
bağlılık derecelerini anlamak ve bekle
nenin aksine davrananları cezalandır

mak için Gırnata'da bir de engizisyon 
mahkemesi kuruldu. Gırnatalı Morisko
lar'ın diğer bölgelerdeki müslümanlarla 
görüşmeleri, Arapça konuşmaları, örf 
ve adetlerini yaşatmaları farklı tarihler
de çıkarılan çeşitli emirnamelerle ya
saklandı. Ancak aradan uzun yıllar geç
mesine rağmen bütün bu yasaklar ve 
zorlamalar bu insanların İslam'dan uzak
laşmasına yetmedi; nitekim 1 568-1 570 
yıllarında bir kere daha isyan ettiler. İs
yanı 1 571 yılında bastırabilen İspanya 
Krallığı binlerce Gırnatalı 'yı ülkenin baş
ka bölgelerine nakletti; nihayet 1609'
da da diğer Morisko cemaatleriyle bir
likte hepsini yurt dışına sürdü. Böylece 
1492'de Gırnata'da siyasi hakimiyetleri
ni yitiren müslümanlar cemaat olarak 
da varlıklarını kaybettiler (geniş bilgi için 
bk. MORİSKOIAR; MÜDECCEN) 

Kültür ve Medeniyet. İslam kaynakla
rından anlaşıldığına göre X. yüzyılın ikin
ci yarısında Gırnata denilince Sebike te
pesinde inşa edilen Elhamra Kalesi akla 
geliyordu. Kalenin dışında yine surlarla 
çevrili olması muhtemel bir de yahudi 
mahallesi vardı ve yahudi nüfusun ka
labalıklığından dolayı şehre Gırnatatül

yehQd da deniliyordu. Elhamra Kalesi'
nin yıkık halde bulunan surları 276'da 
(889) buraya yerleşen Araplar tarafın
dan tamir edildi. Aynı yıl içinde müvel
ledQn ve müsta'ribQna karşı verdikleri 
mücadele sırasında İlbire. Ceyyan ve Rey
yQ Arapları'nın da Elhamra'da toplan
dıkları göz önünde bulundurulursa ka
lenin pek küçük olmadığı ortaya çıkar. 
Yine aynı dönemde kaleye birden fazla 
kapıdan girildiği anlaşılmaktadır. 

Gırnata, 403 ( 1 o 13) yılında Ziriler'in 
buraya yerleşmesiyle birlikte gerçek an
lamda bir Endülüs şehri görünümü ka
zanmaya başladı. Zavi b. Ziri tarafından 
merkez olarak seçilen Gırnata'nın nüfu
su İlbire 'den gelen göçlerle kalabalıklaş
tı ve etrafı yeni iskan alanlarını da içine 
alacak şekilde surlarla tahkim edildi. 
Surların Darro'nun sağ ve sol kıyıların 

da uzanan kısımları, nehrin üzerine iki 
kule arasında inşa edilen ve bugün Al-
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cantara de Cadi (Kantaratü'I-KadT ~ Kadı 
Köprüsü) adıyla bilinen kemerli bir köp
rü ile birleştirildi. Sol kıyıdaki surlar El
hamra tepesinin doruğuna kadar ulaşı
yor ve burada genellikle zengin evleri
nin bulunduğu bir mahalleyi tamamen 
çevreliyordu. Ziri sultanlarının sarayı ei
Kasabatü'l-kadime'nin üst kısmında yer 
alıyor ve Darü Diki'r- rih (rüzgar fırıldağı 
evi) adıyla tanınıyordu. Badis'in vezirle
rinden Müemmel, şehrin ve çevresinin 
güzelleşmesi için önemli faaliyetlerde bu
lundu; ŞenTI ırmağının sağ kıyısını ağaç

Iandırıp kendi adını taşıyan Havru Mü
emme! mesiresini tanzim ettirdi. Bu me
siredeki ağaçlar XII. yüzyılda tam anla
mıyla büyümüş ve birçok şaire ilham 
kaynağı olmuştu. Son Ziri sultanı Abdul
lah'ın döneminde (1 072-1 090) sulama şe
bekesi genişletilmiş ve bahçe sayısında 
büyük bir artış meydana gelmiştir. Ziri
ler'den günümüze ulaşan tarihi eserler 
şunlardır: Aleantara de Cadi, Bafiuelo 
adıyla bilinen hamam, sonraları başka 
yapılara malzeme olan saray duvarları
nın yıkıntıları, surların İlbire Kapısı ile 
(Puerta de Elvira) Yeni Kapı (Puerta Nueva) 
arasında kalan kısmı. 

Murabıtlar ve Muvahhidler tarafından 
gerçekleştirilen imar faaliyetleri tam ola
rak bilinmemektedir. Gırnata Arkeoloji 
Müzesi'nde muhafaza edilen ve Mevrür 
(Mauror) Kapısı'na ait olduğu sanılan ağaç 
oyma ve alçı sıva örneklerinin Murabıt
lar döneminden kaldığı tahmin edil
mektedir. Bu örneklerin Nasri sanatına 
öncülük ettiği anlaşılmaktadır. Muvah
hidler döneminde ise vali Seyyid Ebü İb
rahim İshak tarafından Gırnata' nın he
men dışında Şenil ırınağına yakın bir yer
de Kasru Seyyid adını taşıyan bir saray 
yaptınldı ; daha sonra bu sarayın kar
şısına bir de zaviye inşa edildi. Bugün 
bölgede bu saraya ait kalınttiarın oluş
turduğu ufak tepecikleri görmek müm
kündür. 

Nasriler'e kadar Gırnata, esas itiba
riyle müslüman nüfusun yoğun olarak 
yaşadığı ei-Kasabatü'l-kadime ve Elham
ra Kalesi ile kalenin bitişiğİndeki Mev
rür (Rabazu 'I-MevrGr) ve yahudi mahalle
lerinden ibaretti; bunlara bir de İl bire 
Kapısı civarında olabileceği tahmin edi
len Müsta'rib mahallesi ilave edilebilir. 
Nasriler döneminde Gırnata nüfusunda 
büyük bir artış meydana geldi ve yeni 
mahalleler kuruldu. İbn Fazlullah ei-Öme
ri, XIV. yüzyılda bu yeni mahallelerin dör
dünün ismini Rabazu'I-Beyyazin, Raba
zu'I-Fehharin, Rabazu Babürremle ve 
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Rabazu'n-Necd şeklinde vermektedir. 
141 O' da Entekire'den (Antequera) göçen
ler şehrin güneyinde aynı adla yeni bir 
mahalle kurdular ; zamanla da Beyya
zin'in, hemen arkasında Beyda, Badis, 
Fahsüllevze gibi mahalleler ortaya çık
tı. Gırnata'nın en önemli bölümünü ise, 
Nasriler döneminin başında daha çok 
askeri maksatlarla kullanılan bir kale
den ibaret iken XIII ve XIV. yüzyıllarda 
yapılan değişikliklerle bir saltanat şeh
rine dönüştürülen Elhamra oluşturuyor

du (geni ş bilgi için b k. ELHAMRA SARA YI). 

Gırnatalı müsta'riblerin müslümanlar
la birlikte yaşayıp yaşamadıkları kesin 
olarak bilinmemektedir. Bununla bera
ber bu cemaatin İlbire Kapısı'nın hemen 
karşısında Murabıtlar tarafından yıkılan 

çok görkemli bir kiliseye sahip oldukla
rı dikkate alınırsa, bu kiliseye yakın bir 
yerde ve surların dışında kendilerine ait 
bir mahallenin bulunduğu söylenebilir. 
Gırnata'da, başlangıçtan beri bu şehre 
Gırnatatülyehüd dedirtecek kadar bü
yük bir yahudi cemaati yaşamış, dolayı
sıyla da oturdukları mahalle ülkeden sü
rüldükleri güne kadar varlığını korumuş
tur. Her ne kadar Zirller döneminde için
de yer aldıkları siyasi entrikalar bu ce
maatin 2000'den fazla mensubunun ha
yatına mal olduysa da şehirde yahudi 
varlığı devam etti. Nitekim 1491 yılında 
Gırnata'nın teslimi için yapılan anlaşma
da Sultan Ebü Abdullah es-Sagir müs
lümanlarla birlikte yahudiler için de din, 
can ve mal güvenliğinin sağlanacağı te
minatını almıştı. Bu tarihte yahudi ma
hallesi şehrin merkezine yakın bir yer
de bulunuyordu. isabella ile Ferdinand 
daha sonra bu mahalleyi yıktırıp yerine 
büyük bir hastahane ve bir kilise yaptır

dılar. 

Nasriler Gırnata'ya yerleştiklerinde ön
celikle ZirHer'den kalma surları yeni baş
tan elden geçirdiler. XIV. yüzyılda ma
halleleri çevreleyen surlar inşa edildi. Ge
rek surların gerekse çok sayıdaki muh
teşem kapısının büyük çoğunluğu XIX. 
yüzyılda değişik gerekçelerle yıktırılmış
tır. Yine Nasriler döneminde şehri ikiye 
bölen Darro nehrinin üzerinde Kantara
tü' I-Üd, ei-Kantarat ü'I-Cedide, Kantara
tü'I-Hammam, Kantaratü' I-Kadi ve Kan
taratü İbn Reşik adlı köprüler vardı. 

Endülüs şehirlerinin tipik bir örneği 
olarak Gırnata'da bir ana cadde ile bu
nun yanında daha dar ve dolambaçlı ta
Ii yollar bulunuyor. bu yollara da bir kıs

mı çıkmaz daracık sokaklar açılıyordu. 
Yolların önemli bir bölümü, adlarını için-

den geçtikleri mahallelerdeki mescid
Ierden alıyordu. Ana merkez Darro'nun 
sağ tarafında bir tepenin eteğindeydi 
ve şehrin dört bir yanından gelen yollar 
buradaki ei-Mescidü'I-cami'e ulaşıyor

du. Kazai konularda halka yardımcı ol
mak için çalışan kimselerin (şahid) yazı
haneleriyle ıtriyat dükkaniarı da bu ca
minin çevresinde kümelenmişti. ı. Yü
suf, 1349 yılında caminin yakınına dini 
ilimierin okutulduğu bir medrese inşa 

ettirdi. İktisadi faaliyetlerin de merke
zini teşkil eden şehirde yan yana bir di
zi mağaza ve çarşı bulunuyordu; bunla
rın en meşhuru, tekstil türlerinin ve lüks 
eşyanın pazarlandığı on kapılı Kayseriye 
Çarşısı idi. XIX. yüzyıla kadar sağlam 
kalan bu çarşı, 1843'te vuku bulan bir 
yangından büyük zarar görmüş ve erte
si yıl tamir edilmişse de yapılan deği
şiklikler sebebiyle küçülerek eski ihtişa
mını kaybetmiştir. Darro'nun sol tara.:
fında da Kayseriye Çarşısı ile aynı hiza
da ticari borsa, emanet deposu ve otel 
hizmetlerini bir arada sunan bir han bu
lunuyor ve bu iki ticaret merkezi ara
sında bir köprü yer alıyordu. XIV. yüzyıl
da inşa edilen ve XVIII. yüzyıldan itiba
ren kömür deposu olarak kullanılan bu 
han halen faal durumdadır. V. Muham
med tarafından. dikdörtgen şeklindeki 
avlusunun ortasında büyük bir havuzun 
ve etrafında çift katlı revakların yer al
dığı büyük bir birnaristan yaptınldı; bu 
hastahane günümüzde orijinal şekline 

uygun olarak restore edilmektedir. Gır
nata evleri, zenginlere ait konaklar ha
riç nisbeten mütevazi yapılardı. Bu ev
lerin J. Münzer'in kuş yuvalarına benzet
tiği küçük odaları vardı ve dış cepheleri 
pek bakırnit görünmemekle birlikte iç
leri son derece temizdi. 

Surların dışında sekiz adet kabristan 
bulunuyordu; fakat Kral Ferdi na nd ve 
Kraliçe isabella 1 501 yılından itibaren 
bunlara ölü gömülmesini yasakladılar. 
Bu tarihten sonra, birçoğu özenle hazır
lanmış sanat değeri yüksek kabir taşla
rının büyük bir kısmı yeni kilise ve ma
nastırların inşasında ve şehir surlarının 
tamirinde kullanıldı, bir kısmı da zaman
la toprak altında kaldı. Bugün bu taş
lardan bazıları müzelere nakledilerek 
koruma altına alınmıştır. Kabristanlar
dan başka surların dışında "musalla" ve
ya "şeria" denilen bayram ve cenaze na
mazlarının kılındığı namazgahlar bulu
nuyor ve bunlar genişçe bir çimenin üze
rine yerleştirilen bir mihrapla yanındaki 
minber vazifesi gören taş basamaklar-



dan meydana geliyordu. İbnü'l-Hatib, 
XII. yüzyılda el-Kasabatü' l-kadlme'nin 
doğusundaki tepenin üzerinde yer alan 
musalla!ardan birinin adını Musa!Uitü 
Said olarak vermektedir. Yine surların 
dışında en meşhurlarını Havru Müem
mel'in oluşturduğu mesire yerleri vardı. 

Gırnata 'nın NasrTier döneminde öne 
çıkan özelliklerinden biri de şehrin her 
taraftan bahçeler ve çiftliklerle kuşatıl
mış olmasıydı. İbnü'l-Hatib'in ifadesine 
göre sayıları 1 OO'ü geçen bu bahçe ve 
çiftlikler şehrin etrafını adeta bir ger
danlık gibi çevrelemişti. Ancak 1492 son
rasında yaşanan göç ve sürgünler neti
cesinde buralar birer viraneye döndü. 
Buna rağmen şehir yabancı seyyahların 
beğenisini kazanmaya devam etti. Me
sela İtalyan asıllı hümanist yazar Pedro 
Martir, XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde Ve
nedik, Roma ve Floransa ile karşılaştır
dığı Gırnata'yı, gerek iklimi ve akar su
larının baliuğu gerekse topraklarının ve
rimliliği, çiftliklerinin çokluğu ve zen
ginliği açısından bu şehirlerden daha üs
tün bulmakta ve şehri tabii zenginlikie
rin temaşa edildiği bir açık hava müze
sine benzetmektedir. 

Nüfus ve İçtimai Hayat. Gırnata'nın nü
fusu konusunda ancak NasrTier döne
miyle ilgili olarak bazı tahmini rakam
lar vermek mümkündür. 1311'de Roma'
da Papa V. Clement'i ziyaret eden Ara
gen heyeti şehirde 200.000 kişinin ya
şadığını bildirmiştir. Ancak bu rakam 
oldukça abartılı görünmektedir; i;:ünkü 
yapılan araştırmalar, XIV. yüzyılda Gır

nata'nın 170 hektarlık bir alana yayıldı
ğını ve yaklaşık 50.000 kişilik bir nüfu
su barındırdığını göstermektedir. Nasrl
ler'in hakimiyetindeki İslam şehirleri hı
ristiyanlarca işgal edildikçe buralarda 
yaşayan halkın büyük çoğunluğu Gırna
ta'ya göç etmiş ve bu şekilde şehrin nü
fusu muhtemelen 100.000'in üzerine 
çıkmıştır. Bu nüfusuyla XIV ve XV. yüz
yıllarda İspanya 'nın en kalabalık şehri 
olan Gırnata Avrupa'nın da en kalabalık 
birkaç şehrinden biriydi. 

Gırnata ·da yaşayan bazı aristokrat 
Arap aileleri, kabilelerine bağlılıklarını 

büyük bir gururla muhafaza ediyorlar
dı. Bunlar arasında Kaysi, Hazrecf, Kah
tani, Ensarl, Cüzaml, Gassanl ve Ezdl nis
belerini kullananlar çoğunluktaydı. An
cak özellikle XV. yüzyılda gerek aristok
rat aileler gerekse halk arasında Endü
lüs'e ait aile, sülale ya da şehirlere nis
betle anılmak daha yaygın bir gelenek 
haline geldi. 

Şehir halkı esas itibariyle "hassa" ve 
"amme" şeklinde iki zümreden teşekkül 
etmekteydi. Asker ve sivil idarecilerle 
nüfuzlu aileler hassayı, geri kalanlar da 
ammeyi oluşturmaktaydı. Bu tasnife bir 
de statüleri kalıcı olmayan harp esirle
rini katmak mümkündür. Bu zümreden 
çok sayıda kimse hürriyetlerine kavuş
malarının ve İslam'ı benimsernelerinin 
ardından toplumun diğer kesimlerinin 
gıpta ettiği görevler üstlenmişlerdir. XIII. 
yüzyıla kadar Endülüs'ün diğer şehirle
rinde olduğu gibi Gırnata'da da daha 
çok hassanın konuştuğu fasih Arapça, 
ammenin konuştuğu Arapça- Serberi 
lehçeleri- Latince karışımı melez dil ve 
yerli halkın dili olan Latiı:ıce konuşulmak

taydı (geniş bilgi için bk: ENDÜLÜS). XIII. 
yüzyıldan itibaren İslam kültürünü da
ha iyi muhafaza etmek maksadıyla Nasrl 
yöneticileri fasih Arapça'yı hakim kılmak 
için gayret gösterdiler. Bunun sonucun
da halkın neredeyse tamamı bu dili ra
hatça anlar ve konuşur hale geldi. 

Gırnata erkeklerinde sarık kullanımı 
yaygın değildi; bunu genellikle ulema 
ve yaşlılar kullanırdı. Kadınlar ziynete 
çok düşkündü. J. Münzer'in verdiği 1494 
yılına ait bilgilere göre kadınlar iç elbi
sesi olarak ketenden yapılmış bir görn
lekle bir şalvar (tumman), bunların üze
rine de ekonomik seviyelerine göre yün 
veya ipek bir entari giyerler, sokağa çı
karken de gözleri dışında bütün vücudu 
kaplayan keten, pamuk yahut ipek bir 
örtü örtünürlerdi. Matem rengi siyah 
değil beyazdı. Yine yabancı seyyahların 
ifadelerine göre Gırnatalılar gerek elbi
selerinin gerekse ev eşyalarının temiz 
olmasına çok dikkat ederlerdi. 

Gırnata'da ramazan ve kurban bay
ramlarından başka mevlid ve aşure gün
leri de birer bayram gibi kutlanırdı. Bu 
kutlamalar camiler, zaviyeler ve ribat
larla birlikte Elhamra Sarayı'nda da ger
çekleştirilirdi. Saraydaki kutlamalar sı

rasında önce namaz kılınır, Kur'an oku
nur, ardından şairler günün anlamına 
uygun şiirler söyler, "şebbabe" adı veri
len ney benzeri mOsiki aletleri eşliğinde 
müveşşahlar okunur. zikir halkaları ku
rulur ve en sonunda da yemek yenilirdi. 
Gırnatalılar'ın bir de 'Tdü' 1- asir" dedik
leri bağ bozumu bayramları vardı. 

Sürekli dış tehdit ve tehlikelere ma
ruz kaldıkları için Gırnatalılar askeri eği
time büyük önem veriyorlardı. İbnü' ı- Ha
tib, okul yaşına gelmiş çocuklara Kur'an-ı 
Kerim yanında silah kullanma hünerle
rinin ve savaş taktiklerinin de öğretildi-
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ğini bildirmektedir. Ayrıca şehrin bazı 

meydanlarında halk sürekli askeri eği
timden geçirilir ve bu arada çeşitli sa
vaş oyunları gösterileri yapılırdı. 

Nasrfler dönemine ait bilgiler, Gırna
ta'da gerek ürün türü gerekse verim açı 

sından çok zengin bir tarım hayatının 
bulunduğunu göstermektedir. Şehir ara
zisinin önemli bir bölümü hanedana ait
ti ve "müstahlas" adıyla anılırdı. İçinde 
mescidler. küçük hisarlar ve değirmen
lerin bulunduğu bu arazileri çiftçiler iş
letir ve karşılığında mahsulün bir bölü
münü alırlardı. Gırnata'ya bağlı 600 köy
de ipek böcekçiliği yapılıyor, elde edilen 
ipeğin büyük bir kısmı şehir halkı tara
fından tüketiliyordu. ltriyatçılar el -Mes
cidü'l-cami'in etrafında, giyim eşyası sa
tanlar ise çarşılarda toplanmışlardı. Her 
mahallede halkın un, et, balık, süt, te
reyağı. peynir, zeytin gibi gıda ihtiyacı
nı karşılamaya yönelik dükkanlar vardı; 
ayrıca seyyar satıcılar bulunuyor, hafta
da bir defa da pazarlar kuruluyordu. 

ilim ve Fikir Hayatı. Gırnata:da ilim ve 
fikir hayatının gelişmeye başlaması, şe
hirleşme süreciyle paralel olarak ZlrTier 
dönemine rastlar. Zira bu dönemde Gır
nata'nın yıldızının parlamasıyla İlblre es
ki önemini yitirdi ve bu şehirdeki ilmi 
faaliyetler çok geçmeden Gırnata'ya ta
şındı. Bununla beraber Gırnata ' nın , mü
IOkü't-tavaif dönemi Endülüs'ünün Kur
tuba, İşbTiiye, Tuleytula, Sarakusta, Da
niye, Belensiye gibi şehirleriyle mukaye
se edildiğinde ilim ve fikir hayatı açısın

dan daha geride olduğu görülmektedir. 
Bunda, şehirdeki birikimin yetersizliği 

kadar Zlrfler'in bedevliikten henüz tam 
anlamıyla sıyrılamamış, dolayısıyla da 
bu tür faaliyetleri gerektiği kadar hi
maye edememiş olmalarının önemli pa
yı vardır. Bu dönemde büyük camiler bi
rer medrese görevi de üstlendiler. Mali
ki mezhebi fikri hayat ve halk üzerinde 
güçlü bir hakimiyet kurmuştu. Mesela 
fakih EbO İshak el - İlblri'nin bir şiiri, 459'
da ( 1 066) halkın galeyana gelmesi ve 
devleti uzun süredir fiilen idare eden ya
hudilerin iktidardan düşürülmesi için 
yeterli olmuştu. 

Zlrfler dönemi. Gırnata yahudileri için 
kültürel faaliyet açısından bir altın çağ 
teşkil eder. Hem HabbOs'a hem Badls'e 
başvezirlik yapan Samuel b. NağrTie (is
mai l b. NağrTie) . Gırnata yahudilerinin ve 
şehirdeki Talmud okulunun reisi olması 
yanında Talmud aİimi, İbranice uzmanı 
ve şairdi. Arapça'yı ve İslam ilahiyatını 
da çok iyi biliyordu. Gerek kendisi ge-
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rekse kendinden sonra başvezir olan oğ
lu Joseph (Yusuf) . dönemlerinde yahudi 
kültürünün gelişip serpilmesi için gay
ret gösteren alimiere büyük destek ver
diler. Aynı dönemde Gırnata dışındaki 
yahudi kültür merkezleriyle temaslar 
kuruldu. Bu çabalar sonucunda Gırnata 
dini şiirleriyle şöhret bulan Moses ben 
Ezra, Solamon ben Joseph, Judah ben 
Tibbon. Saadia ben Maimon. isaac Ha
man. Abraham ben isaac gibi şairlerin 
ve Kitab-ı Mukaddes'in batını tefsiri üze
rinde çalışan bilginierin yetişmesine be
şiklik etti. 

Murabıtlar ve Muvahhidler idaresin
deki Gırnata ' da bir önceki döneme oran
la ilmi faaliyetlerde dikkate değer bir 
gelişme görülür. ibn Atıyye el-EndelüsT 
(ö 541 / ı 147). Muhammed b. Ebu Halid 
el-ilbTrT (ö 602 / 1206). ibn SemcOn (ö 

608/ 12 ı ı) gibi Maliki fıkhını iyi bilen şah

siyetler yetişti. Gırnata . özellikle kıraat 
ve Arap dili sahalarında Endülüs'ün di
ğer ilim merkezleriyle yarışır hale geldi 
ve bu durum ilim talipleri içjn şehri bir 
cazibe merkezi konumuna getirdi. ; Me
sela dönemin ünlü alimlerinden Muham
med b. Ca'fer el-BelensT el-ÜmevT (ö 

586/ ı ı 90). Lebleli (Niebla) Sabit b. Mu
hammed el-KilaT (ö . 628 / 1230) ve hem
şehrisi ünlü seyyah ibn Cübeyr (ö 614 / 
1217). Kur'an ve Arapça öğrenmek için 
bir süre Gırnata 'da kalmışlardır. Diğer 

taraftan bu dönemde ilmi faaliyetlerde
ki çeşitlilik de artmıştır. Şehirdeki bü
yük camilerde fıkıh. kıraat ve Arapça'
nın yanı sıra hadis, tefsir gibi diğer ilim
ler de okutuluyordu. ibn Semcon. KilaT, 
Abdülvahid b. ibrahim el-Gafiki (ö 619 1 
1222) fıkıhta olduğu kadar hadiste de 
söz sahibi idiler. Endülüs'ün başka şe
hirlerine mensup birçok alim G ırnata'

ya yerleşmiş. kadı, katip veya müderris 
olarak hizmet vermiştir. Mesela Sebteli 
fakih iyaz b. Musa'nın (ö 544 / ı 149). iş
bTiiyeli Ebü'l- Velid ibnü' d- Debbağ'ın (ö 

546 / 1151). fakih ibn Zerkün'un (ö 586 / 
1190) kadılık. ünlü filozof ibn Tufeyl'in 
ise katiplik yaptığı bilinmektedir. Buna 
karşılık bir süre Kurtuba Ulucamii 'nin 
imam- hatipliğini deruhte eden ibn Sem
cOn gibi Gırnata'da yetişip başka mer
kezlerde görev yapan kimseler de çık

mıştır . Bu arada Abdullah b. Muham
med ed-DarTr (ö . 571 / 1175) matematik
te ve Ahmed b. DavOd el-CüzamT de (ö 

598 / 120 ı) tıpta meşhur olmuşlardır. 

Mürsiye'nin hıristiyanların eline geçme
sinin ardından bir süre Aragen Kralı ı. 

Jacques'ın himayesinde çalışan tabip, 
matematikçi ve astronom EbO Bekir 
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Muhammed b. Ahmed el-MürsT (ö. VII / 
XIII yüzyıl sonu) daha sonra Gırnata'ya 
göç etmiş ve burada çok sayıda öğren

ci yetiştirmiştir. Gırnata doğumlu olan 
ünlü seyyah ve coğrafyacı EbO Hamid 
el-GırnatT ile (ö. 565 / 1169) büyük edip 
ve seyyah ibn Said el-MağribT de (ö. 685 / 
1286) çalışmalarıyla yalnız Endülüs'e de
ğil bütün islam alemine mal olmuşlardır. 

NasrTler Gırnata'daki ilmi ve kültürel 
faaliyetleri önemli ölçüde desteklediler. 
Esasen NasrT sultanlarının çoğu bizzat 
ilimle ilgilenmiş kimselerdi. Sultanların 
ilim severliği diğer idarecileri de etkile
miş, devlet görevlerine bilgili, kültürlü 
şahsiyetler tayin edilmiştir. Yaşadıkları 
dönemin en meşhur alim, edip ve bilge 
kişileri olarak bilinen ibnü'l- Hakim er
RundT (ö . 708 / 1308). ibnü'l -Ceyyab (ö . 

7491 ı 348). Lisanüddin ibnü'l- HatTb (ö. 

776/ ı 374). ibn Zemrek (ö 798 / 1395) 
bunlardan bazılarıdır. Fikri hayat üze
rinde Malikiliğin tesiri önceki dönemler
de olduğu gibi bu dönemde de devam 
etti. ibnü'l-HatTb, bundan dolayı Gırna
ta'da farklı mezhep ve düşünce akımla

rının tutunma imkanı bulamadığım ifa
de etmektedir. Ancak bu dönemde Ma
likflik de yeni ihtiyaçlar karşısında çözüm 
üretme esnekliğini gösterebilmiştir. 

NasrTler devrinde önceki dönemlerden 
farklı olarak tasawufi düşünce ve ha
yat Gırnata'ya iyice nüfuz etmiş ve şeh

rin değişik yerlerinde çok sayıda zaviye 
yapılmıştır. Esas itibariyle esnaf arasın

dan çıkan mutasawıf mürşidlerin bir kıs
mı Gırnatalı olmayıp Semerkant, Tebriz. 
Horasan ve Konya gibi Doğu islam dün
yasından gelerek buraya yerleşen kim
selerdi. Halk geceleri bu mürşidlerin bu
lunduğu zaviyelerde toplanır. birlikte 
Kur'an okunur, büyük mutasawıfların 
şiirleri ilahi şeklinde söylenir, dini ve ah-

Granada 'da 
IGırnata l 

Genaralife 
bahçelerindeki 

viiialar · 
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laki sohbetler yapılırdı. ı. Yusuf'un 750 
( 1349) yılında büyük bir medrese inşa 
ettirmesine kadar dini ilimler camilerde 
okutuluyordu. Bu medresede Gırnatalı 

alimierin yanında Mağribliler de öğre
tim faaliyetlerine katılmışlardır. 

Gırnata'nın hıristiyanların eline geç
mesinden sonra çok sayıda alimin Mağ
rib'e göç etmesi sebebiyle şehirde ka
lan müslümanların ilmi seviyesinde bü
yük bir gerileme yaşandı . Bu arada hı 

ristiyanlaştırma faaliyetleri çerçevesin
de Arapça'nın yasaklanması ve bu dilde 
yazılmış eserlerin toplanıp imha edilme
si Gırnata müslümanlarını daha zor du
ruma düşürdü. Bu şartlar altında müs
lümanlar. imanlarını muhafaza etmek 
ve geçmişleriyle olan ilişkilerini sürdü
rebilmek için çocuklarına gizlice öğret
tikleri Aljamia alfabesiyle daha ziyade 
dini bağlılık ve heyecanı sağ lam tutma
ya yönelik menkıbe ve yarı efsanevT tür
den çok sayıda küçük hacimli eser mey
dana getirdiler (bk ALJAMİA) 

Günümüz Granada'sında İslam . ispan
ya! hakimiyetine geçtikten sonra ismi 
Oranada şekline dönüştürülen şehir gü
nümüzde aynı adı taşıyan vilayetin mer
kezidir. Şehirde tarım ürünleri ticareti 
canlıdır; sabun. kağıt. kaba keten ve 
yünlü kumaş üretimi önem taşır. Nüfu
su 1991 yılında 254.000 kişi idi. En uzun 
süre müslüman hakimiyetinde kalma
sından dolayı sahip bulunduğu birçok is
lami abide, Oranada'yı ispanya ' nın en 
çok turist çeken merkezlerinden biri ha
line getirm i şti r. islami döneme ait eser
lerin başlıcaları Elhamra Sarayı, Gene
ralife (Cennetü'l-arTf). daracık sokaklarıy
la Albaicin (Beyyazfn) semti, bir kısmı ha
la ayakta kalan surlar. Bafiuelo (hamam). 
Madrasa (Medrese). Alcaicerfa (Kayseri
ye). Maristan (hastahane). Aifandega (el-



Funduk ~ han) gibi tarihi binalarta Arke
oloji Müzesi'nde muhafaza edilen tezyi
nat örneklerinden ve küçük buluntutar
dan oluşur. Bibramla (Babürremle). Aben 
Humeya (ibn Ümeyye), Abu ishaq (EbG is
hak), Aixa (Ai şe ) . Albaida (Beyda). Alman
zora (MansGr). Alamar (el-Ahmer). Anda
luces ( ei-Endelüsl). Guadalahara (Vadilhi
care). Boabdil (EbG Abdullah ), Fatima (Fa
tıma ). İsmail , Nuria (NGriye) gibi yer ve ki
şi adları da şehrin islami geçmişine olan 
bağlılığını devam ettirmektedir. Bunların 
dışında, halen Oranada'da sayısı 2000'in 
üzerinde olan bir müslüman cemaati ya
şamaktadır. Bu cemaatin büyük çoğun
luğunu Pakistan, Hindist an, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika 'daki islam ülkelerinden 
gelip şehre yerleşen kimseler teşkil eder; 
geri kalanlar ise ya islami geçmişlerin i 
keşfetmeleri sonucu veya diğer ülkeler
den gelen müslümanların gayretleriyle 
İslam ' a girmiş yerli mühtedilerdir. 

Oranada müslümanlarının bugün ça
tısı altında toplandıkları kuruluşlardan 

başlıcası Communidad lslamica de al
Andalus (Endülüs islam Cemaati) adını ta
şımakta ve Albaicin semtinde dini ilim
lerin ve Arapça'nın öğretildiği bir med
reseye, bir mescide ve kendi mensupla
rının defnedildiği bir kabristana sahip 
bulunmaktadır. Pais Islamico adlı bir 
de aylık dergi çıkaran derneğin uzak he
defi Endülüs'ün ihyasıdır. Merkezi Mad
rid'de bulunan ispanya el-Centro lsla
mico (islam Merkezi), Oranadalı müslü
man çocuklarının eğitimi için Colegio his
pano- musulman Averroes (ibn Rüşd is
panyol Müslüman Koleji ) adlı bir ilkokul 
açmıştır. Müslüman cemiyetlerinin dı

şında bugün Oranada'da islam ve Arap 
araştırmalarına yönelik iki de ilmi kuru
luş bulunmaktadır. Bunlardan biri, Ora
nada Üniversitesi bünyesinde yer alan 
ve Endülüs, özellikle Oranada tarihiyle 
ilgili önemli çalışmalar yapan Arap - is
lam Araştırmaları Bölümü. diğeri Albai
cin semtinde XV. yüzyıldan kalma Ca
sa de Capiz adlı konakta faaliyet göste
ren Escuela de Estudios Arabes 'tır (Arap 
Araştırmaları Enstitüsü). 
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ımJ MEH MET ÜZDEMİR 

GITRIF b. ATA 

GITRiF b. ATA 
( .~ Y. ...O,.,_,bl l ) 

Gıtrif b. Ata el -Cüreşl el-Kindl 

L Abbasiler'in Yemen ve Horasan valisi. _j 

Halife Hadi- İlelhak ve Harünürreşid 'in 
annesi Hayzüran'ın kardeşi olup Yemen'in 
Cüreş şehrine ve Kinde kabilesine men
sup bir kişinin kölesi olduğu için Cüre
şi ve Kindi nisbeteriyle anılır. Taril]u Bu
l]ara ' nın Arapça metninde babası yan
lışlıkla Yemen meliki olarak gösterilir 
(s . 59). Efendisi tarafından azat edildik
ten sonra Hayzüran ' ın yanına gitti ve 
onun ricasıyla Halife Hadi- İle! hak tara
fından Yemen valiliğine tayin edildi ( 170/ 

786-87) Daha sonra Harünürreşid döne
minde Abbas b. Ca'fer'in yerine Hora
san, Sistan ve Cürcan valiliğine getirildi 
( 1751 79 1-92) ; iki yıl sonra da bu görevi
ni Arüs lakabıyla tanınan Hamza b. Ma
lik el-Huzai'ye devretti. Valiliği sırasın

da Buhara'da oturup Maveraünnnehir '
de meydana gelen olaylarla yakından il
gilendi. 17S'te (791-92) Amr (Ömer) b. 
Cemrı kumandasındaki bir askeri birli
ği Karluk hükümdarına karşı Fergana 
üzerine gönderdi. Naibi Davüd b. Yezid 
b. Hatim'i de Sistan'da isyan eden Hari
ci Hudayn el-Ükl 'ye karşı sevketti. Gıt
rif b. Ata'nın ölüm tarihiyle ilgili olarak 
kaynaklarda bilgi yoktur. 

Gıtrif'in valiliği döneminde gerçekleş
tirdiği en önemli işlerden biri de halkın 
gıtrffi dediği yeni bir dirhem ( el-fiddatü · 1-
gıtrlfiyye ) bastırmasıdır. Buhara'da öncele
ri Buhar- hudatlar' ın (Buhara hakimi) bas
tırdığı sikkeler kullanılıyordu . Daha sonra 
onun yerini büyük ölçüde Harizm dirhemi 
almıştı. Şehrin ileri gelenleri Gıtrif b. Ata'
ya başvurup sadece Buhara'da kullanıl
mak üzere sikke bastırmasını istediler. 
Gıtrif bu teklifi kabul etti ve Kasr- ı Ma
hak't a altın , gümüş, kurşun , kalay. de
mir ve bakır karışımından sikke darbet
t irmeye başladı. Eski dirhemler saf gü-

Gı trif b. Ata'n ın ad ı na darbetti rd iği bir gıtrifi dirhem 
(istanbul Arkeolojl MOzesi, Teşh i r, nr. 266) 
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