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bir de açık öğretim programı mevcuttur. 
Her iki programda yardımcı ders olarak 
Türkçe. Farsça ve Berberice yer almak
tadır. Üniversitenin temel hedeflerinden 
biri. islam'ın ve islam kültürünün yüksek 
düzeyde öğretimini sağlamak ve Cordo
ba'yı Endülüs döneminin Kurtuba'sı gibi 
farklı kültürlerin buluştuğu bir cazibe 
merkezi haline getirmektir. 

ispanya'nın bilimsel araştırmalarla ilgi
li ana kurumu olan Consejo Superior de 
lnvestigaciones Cientificas'ın (CSIC) bün
yesinde yer alan Arap Araştırmaları ve 
Ortaçağ Tarihi bölümleri. yakın bir iş bir
liği içerisinde Endülüs ve Mağrib tarihi 
üzerine araştırmalar yapmakta ve çeşit
li ilmi faaliyetlerde bulunmaktadır. Con
sejo Superior de lnvestigaciones Cientifi
cas'a bağlı olarak faaliyet gösteren bir 
başka kuruluş da XX. yüzyılın başlarında 
Los Beni Codera ekolü mensupları tara
fından kurulan Oranada'daki Escuela de 
Estudios Arabes'tir. Endülüs'te toplum
sal ve kültürel hayat. ziraat. tıp. farma
koloji alanlarında kaydedilen gelişmeler 
bu enstitüde incelenen ana konulardır. 
Madrid'de bulunan Dışişleri Bakanlığı'na 
bağlı El lnstituto Hispano-Ara be de Cul
tura ile Mısır hükümetince finanse edilen 
Ellnstituto Egipcio de Estudios lslamicos 
ve Cordoba'da kurulmuş olan Ellnstitu
to de Estudios Califales daha çok günü
müz Arap dünyasıyla ilgili dil kursları aç
ma, konferanslar düzenleme ve dergi, 
broşür çıkarma gibi kültür faaliyetleriyle 
ilgilenmektediL 

Ülkede İslami araştırmalar üzerine ya
yımlanan dergilerin en önemlisi. 1933-
1978 yılları arasında kırk üç cilt halinde 
çıkan Al-Andalus'tur. Makalelerinin ilmi 
düzeyi çok yüksek olan bu derginin 1978 
yılında yayımına son verilmiş, yerini 1980'
den itibaren Consejo Superior de lnvesti
gaciones Cientificas tarafından çıkarılan 
ve 2000 yılında XXI. cildi tamamlanan da
ha geniş kapsamlı Al-Qantara almıştır 
(bk. ai-ANDALUS) Diğer dergilerin başlı
caları şunlardır: Anaquel de estudios 
arabes (Madrid). Awraq (Madrid). Sharq 
Al-Andalus (Alicante), Aljamia ( Oviedo), 
Revista del Instituto Egipcio de Estu
dios Islamicas (Madrid), Boletin de la 
Asociaci6n Espanola de Orientulistas 
(Madrid) . 

ispanya'da bugün Endülüs tarihi. da
ha genel çerçevede islam tarihi ve kültü
rü üzerinde çalışacak araştırmacıların is
tifade edebilecekleri bazı kütüphaneler 
vardır. Madrid yakınlarındaki Escurial Li-
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brary bunların başında gelmektedir. XVI. 
yüzyıl sonlarında ll. Felipe tarafından ku
rulan bu saray kütüphanesinde başlan
gıçta 4000'in üzerinde Arapça el yazması 
mevcut iken 1671 yılında çıkan yangında 
bunların yarıdan çoğu yok olmuştur. Gü
nümüzde bu kütüphanede. XVIII. yüzyı
lın ikinci yarısında Lübnanlı rahip Micha
el Casiri tarafından katalogu hazırlanan 
( Bibliotheca Arabico-Hispana Escurlalen
s is, Madrid 1760-1770) 18S1 el yazması 
yer almaktadır. Madrid'de bulunan La 
Biblioteca lslamica "Felix Maria Pareja". 
yeni kurulmasına rağmen gerek kitap ge
rekse süreli yayınlar açısından çok zengin
dir ve her geçen gün daha da zenginleş
mektedir. Consejo Superior de lnvestiga
ciones Cientificas, El lnstituto Hispano
Arabe de Cultura. Ellnstituto Egipcio de 
Estudios Islamicas ve Oranada'daki Es
cuela de Estudios Arabes de İslami araş
tırmalarda istifade edilebilecek birer kü
tüphaneye sahiptir. 
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iSPAT 

(bk. İSBAT). 

İSPEHBED 
( ~!) 

Vali, emir 
ve başkumandan anlamında 

bir terim. 

_j 

ı 

_j 

Farsça ispeh (ordu) ve bed (emir) keli
melerinden meydana gelen is pe h-bed 
unvanı, iran'da Ahamenller zamanından 
(m ö. 539-333) başlayarak "başkuman
dan" manasında kullanılmıştır. Sasanl
ler'in ilk döneminden itibaren bu unvan 
idari bir anlam da kazanmaya başlamış. 
Enuşirvan yaptığı yeni düzenlemeler çer
çevesinde ülkeyi kuzey. güney, doğu ve 
batı olmak üzere dört bölgeye ayırarak 
her bölge için ispehbedler tayin etmiştir. 

Terim Arapça kaynaklarda isbehbez 
şeklinde geçer. Halife Me'mQn, Mazyar b. 
Karin'e ispehbez unvanını vererek Tabe
ristan'a vali tayin etmişti. Taberistan'da 
basılan sikkeler üzerinde bu unvanın kul
lanıldığı görülmektedir. Taberl, Süveyd 
b. Mukarrin'in 22 (643) yılında barış ant
Iaşması imzaladığı Taberistan ve Cil-i Cl
lan hakimi Ferruhan'a Horasan ispehpe
zi diye hitap ettiğini kaydeder ( TarfiJ, IV, 
153). Kaynaklardan 1. (VII.) yüzyılın sonu
na doğru bu unvana sıkça rastlandığı an
laşılmaktadır. İran'da DebQyller ve Karin
vend (Suhraniler) gibi bazı mahalll hane
danlar ispehbed unvanınıliderleri ve hü
kümdarları için kullanmışlardır. 

Taberistan'da hüküm süren Savendi
ler'in bu unvanı Moğol istilasına kadar 
kullandıkları bilinmektedir. İspehbed un
vanı Hazar kıyılarının güneybatısında hü
küm süren Deylemller'de de görülmek
tedir. Kabe'de bulunan, Abbas! Halifesi 
Me'mQn zamanına ait 200 (815-16) ta
rihli bir kitabede ispehbez Kabul (Kabil) 
Şah'ın tahtının halifenin emriyle Hora
san'dan Mekke'ye gönderildiği kaydedil
mektedir (Ezraki, ı. 227). Selçuklu emtr
lerinden birinin adı da ispehbez'dir. Emir 
İsfehbez b. Sav Tegin et-Türkmani, 487 
(1094) ve 488'de (1095) Mekke'nin Şitva
lisi Kasım b. Ebu Haşim ei-Aievl'yi yerin
den sürmüş ve şehrin idaresini bir müd
det elinde tutmuştur (İbnü'I-Kalanisi, s. 
130) ibnü'I-Eslr. Sabave b. Humar Tegin 
adlı Selçuklu kumandanın ispehbez un
vanıyla anıldığın ı kaydetmektedir (el-Ka
mil, X. 299). 
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~iii!] TAHSiN Y AZlCI 

İSPEHSAIAR 

(bk. SİPEHSALAH). 

İSPENCE 

Osmanlılar'da 
gayri müslimlerden alınan 

bir çeşit vergi. 

_j 

_j 

İspence kelimesinin etimolojisi hakkın
da kaynaklarda kesin bilgi bulunmamak
tadır. Bu hususta yapılan açıklamalar tat
minkar değildir. Hammer kelimenin pen
cikten, Truhelka ise spenzadan geldiğini 
belirtir. Paul Wittek ve Dusanka Bojanic
LukaC'ın, ispencenin Slavca "mahalli feo
dal bey" anlamına gelen zupan (jupan) ile 
ilgili olarak zupanitsanın Türkçe'ye geç
miş şekli olduğu yolundaki izahları akla 
yatkın görünmektedir. XV. yüzyılın ilkya
rısına ait defterlerde kelime "ispenc" ve 
"ispence" şeklinde kaydedilmiştir. Bu ver
giye dair en eski kayıt 1. Bayezid dönemi
ne kadar ( 1389-1402) uzanır. 835 (1432) 
tarihli Arvanid tirnar defterine göre is
pence. evli hane sahibi gayri müslim er
keklerden 25 akçe olarak toplanmaktay
dı . Dul kadınlar ise 6 akçe vermekteydi
ler. Bu miktarlar Fatih Kanunnamesi'ne 
göre de aynı idi. Buradaki kayıtla her evli 
gayr i müslimden 25 akçe ispence alına-

cağı, ayrıca yanında bulunan yetişkin er
kek evladından aynı miktarın talep edile
ceği. çiftliği olmayan dul kadınların ise 6 
akçe vereceği bel irtilmiştir. Söz konusu 
meblağ. XVI ve XVII. yüzyıllara ait kanun
namelerde hemen hemen sabit kaldı. 
Miktarlar en az 20. en fazla 30 akçeydi. 
Bir gayri müslim İslam ' ı kabul ederse bu 
vergi yerine meblağı daha düşük olan 
"bennak" resmi ödemekle yükümlü olur
du. 

Örfı bir vergi olan ispence. çift resminin 
karşılığı bir çeşit baş vergisi özelliği ta
şımaktaydı. Hatta ispence ve çift resmi 
"kulluk" adıyla da anılmaktaydı . Reaya
nın senyör veya sipahiye karşı yerine ge
tirmekle yükümlü olduğu kulluk adı ve
rilen bazı hizmetlerin karşılığının nak
de çevrilmesi gibi ispence de eski angar
yaların para haline getirilmesiyle orta
ya çıkmış olabilir. Muhtemelen Sırp çarı 
Stephan Duşan'ın imparatorlufju döne
minden kalma bu gibi angaryalar veya 
buna benzer bir şahıs vergisi ispence 
adıyla Osmanlılar tarafından sürdürül
müştür. Macarlar' ın eski "kapu vergisi"
nin Osmanlılar'ca ispence ad ıyla anılıp 

tahsil edildiği bilinmektedir. Hıristiyan 

veya yahudi , gayr i müslim unsurlardan 
alınan ispence aslında ortaya çıkışı itiba
riyle Rumeli'ye mahsus bir vergi türüdür; 
fakat daha sonra Anadolu'da, özellikle 
XVI. yüzyılda Doğu Anadolu'nun ele geçi
rilmesinin ardından buradaki h ı rıstiyan 

halka da uygulanmıştır. Orta ve Batı Ana
dolu'da ise ispenceye bir iki istisna dışın

da rastlanmamaktadır. Öte yandan "as
keri" olarak nitelendirilen ve madenci. 
köprücü, derbendeL tuzcu gibi birtakım 
mükellefiyetieri olan gayri müslim köy
lüler bu vergiden tamamen veya kısmen 
muaf tutulabilirlerdi. Kısmen muaf olan
lar 6 veya 12 akçe öderlerdi. Vergi genel
likle tirnar sahibinin gelirleri arasında yer 
alıyordu; ancak bazı hallerde doğrudan 
devlet hazinesine de int ikal edebiliyordu. 
XVII ve XVIII . yüzyıllarda devam ettiği an
laşılan ispence 1128 (1716) Mora Kanun-

isra süresinin 
muhakkak 
hattıy la 

ilk ayetinin 
baş tarafı 

İSRA SÜRESi 

namesi'ne göre hıristiyanlardan 25, ya
hudilerden 125 akçe olarak top lanmış . 

1140'ta (1727) Gence'de 120 akçe olarak 
tahsil edilmiştir. 
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lt.l H ALiL İNALCIK 

Hz. Peygamber' in mi'rac sırasında 
Mescid-i Haram'dan 

Mescid-i Aksa'ya intikalini 
ifade eden terim 

(bk. Mİ'RAC). 

İSRA SÜRESİ 
(~'rf' ' ö;,.... l 

Kur'an-ı Kerim'in on yedinci sii.resi. 

_j 

L _j 

Mekke döneminde indirilen son süre
lerden biri olup Kasas süresindensonra 
nazil olmuştu r. Adını , Hz. Peygamber'in 
Mekke'den Kudüs'e götürülüşünden bah
seden ilk ayetindeki "gece yürüyüşü" an
lamına gelen isra kelim esinden alır. Ayrı

ca Sübhan ve İsrailoğulları ' na yer verilme
si sebebiyle Beni İsrail süresi olarak da 
adlandırılmıştı r. Ayet sayıs ı i htilaflı ol
makla birlikte çoğunluğun kabul ettiği 
görüşe göre 111 olup fasıiası J , ı harf
leridir. 

İsra sOresini beş bölümde ele almak 
mümkündür. Birinci bölümde (ayet l-22) 
hicretten yaklaşık bir yıl önce meydana 
gelen İsra hadisesinden bahsedilerek Al
lah'ın , bazı nişan ve alametlerini göster
mek üzere kulunu (Hz. Muhammed) bir 
gece M escid-i Haram'dan M escid-i Aksa'
ya götürdüğü ifade edilmektedir (b k. Mİ'
RAC) Bu bölümde daha sonra İsrailoğul
ları 'nın çıkardıkları iki karış ıklığa ve baş
larına gelen felaketiere işaret edilir. Kay
naklarda, İsrailoğulları ' nın f esat dönem
leri olarak nitelendir ilen bu olaylardan il
kinin kendilerine gönderilen peygam ber-
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