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mevsiminde büyük nehirler dahi geniş 
yatakları içinde küçük birer dere halini 
alır. ilkbahar mevsiminde ise yer yer taş-

. kınlar görülür. 

İspanya büyüklüğüne oranla az nüfus
lu bir ülkedir (78/km 2) ve iç kesimler kıyı
lara göre çok tenhadır: ancak Madrid gibi 
önemli şehirlerin çevresinde nüfus top
lanmaları görülür. Atlas Okyanusu kıyıla
rındaki Bilbao ve Akdeniz kıyılarındaki 
Barselona sanayi bölgeleri en kalabalık 
yerlerdir. % 68'i Katolik, %o 1'i Protestan 
ve % 1'i müslüman olan halkın % 74'ü 
İspanyol,% 17'si Katalan,% 6'sı Galicia 
ve % 2'i Bask dillerini konuşur. 

Ülke arazisinin yaklaşık beşte ikisi tarı
ma elverişlidir ve bu alanların üçte birin
de tahıl ekilir. Thhıl ziraatı 1990 yılına ait 
rakamlara göre 9.415.000 ton arpa ve 
4. 760.000 ton buğdayla Meseta'nın ge
niş düzlüklerinde yapılan tarımın esasını 
teşkil eder: mısır daha çok kuzeybatıda 
okyanusa komşu bölgelerde, pirinç ise 
kuzeydoğuda Ebro deltasında yetiştirilir. 
Tarım ürünleri arasında tahıldan sonra 
sırayı şeker pancarı (7 milyon tondan faz
la) ve patates(5 milyon tondan fazla) alır. 
Akdeniz kıyı şeridinde narenciye. üzüm 
ve zeytin gibi Akdeniz iklimiriin tanıtıcısı 
olan ürünler yaygınlaşır. Ülke üzüm üre
timinde dünyada üçüncü (6.5 milyon ton). 
portakal üretiminde ise (2.5 milyon ton) 
dördüncü sıradadır. İspanya'da bozkırla
rın geniş yer tutması özellikle küçükbaş 
hayvan yetiştirilmesini teşvik etmiştir. En 
fazla koyun beslenir: 25 milyon başı bu
lan koyunların çoğu merinos cinsidir. 

İspanya yer altı kaynakları bakımından 
zengindir: madenierin daha çok kıyılara 
yakın kesimlerde bulunması kolaylıkla ih
raç edilmesini sağlamıştır. ll. Dünya Sa
vaşı'ndan sonra daha çok gelişen İspanya 
ağır sanayiinin başlıca unsuru olan demir 
cevheri kuzeyde Bilbao çevresinde çıka
rılmaktadır. Bu yöre, Oviedo kömür hav
zasının da yakınlığı sebebiyle en önemli 
sanayi bölgelerinden biri haline gelmiştir: 
demirin beşte üçü, çeliğin beşte dördü 
burada üretilir. En önemli manganez ve 
civa yatakları güneyde bulunur. ispanya 
civa üretiminde dünyanın önde gelen ül
kelerinden biridir. Kuzeyin dışında sana
yinin geliştiği öteki bölgeler kuzeydoğu
daki Katalanya ile Madrid çevresidir. Ka
talonya daha çok pamuklu ve yünlü do
kuma, Madrid çevresi metalürji, kimya 
ve çeşitli gıda sanayilerinin yoğunlaştığı 
kesimlerdir. 

Ülke ulaşımında 13.000 kilometreye 
yaklaşan demiryolu ile 300.000 kilomet-
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reyi aşan karayolu ve tarifeli sefer yapan 
yirmi beş havaalanı hizmet verir. Yakın 
yıllara gelinceye kadar yetersiz durumda 
bulunan demiryolu ağı, 1992 yılında ger
çekleştirilen Barselona Olimpiyatları se
bebiyle tamamen yenilenmiştir. ispan
ya'nın ekonomik gelişmesinde turizmin 
payı büyüktür. Ülke yumuşak iklimi; gü
neşli günlerinin fazlalığı, geniş kumsanı 
kıyıları, Madrid ve Barselona gibi büyük 
şehirlerindeki mimari eserleri, ayrıca son 
derece zengin bir kültür birikimine sahip 
eski "müslüman ispanya"daki Oranada 
(Gırnata). Sevilla (işbTiiye). Toledo (Tuleytu
la) gibi islam sanatının şaheserlerini ser
gileyen şehirleriyle her yıl 50 milyondan 
fazla turist tarafından ziyaret edilmek
te ve bu yoldan 25 milyar doları aşkın 
( ı 995) bir gelir sağlanmaktadır. 

İspanya'nın ihracatında üzüm, zeytin, 
zeytinyağı, turunçgiller, demir, bakır, civa 
başta gelir ve bunlar en çok Fransa, Al
manya ve İtalya'ya satılır. ithal ettiği 
ürünler arasında çeşitli makineler. ham 
petrol ve taşıtlar önemli yer tutar ve bun
lar da daha çok Almanya. Fransa, i talya, 
İngiltere ve Japonya'dan satın alınır. 
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ll. TARİH 

ispanya'nın yazılı tarihi milattan önce 
1 000 yıllarına kadar uzanır. Finike ve Yu
nan kolonilerinin kurulmasıyla (m.ö. 1 100) 
tarih sahnesindeki yerini almaya başlayan 
ispanya, milattan önce 206'ya kadar de
vam eden Kartaca hakimiyeti esnasında 
Hannibal'in Roma'ya karşı verdiği müca
delede önemli bir yer tutar. Roma idare
sine girdikten sonra yerel halkın (iberler) 
ayaklanmaları uzun zaman devam ettiy
se de Roma kültür dünyasına katılım ge
niş ölçüde sağlandı ve buradan Seneca, 
Lukan, Martial gibi düşünür ve yazarlar: 
Trajan. Hadrianus ve Büyük Theodosios 
gibi imparatorlar çıktı. Bütün Roma top
raklarında yer etmeye başlayan Hıristi-

yanlık bir süre sonra İspanya'da da tu
tundu: burası IV ve V. yüzyıllarda birçok 
konsilin toplanma yeri oldu. 

Kavimler göçü sırasında önce Frank
lar'ın (m.s. 256). ardından Alanlar, Süev
ler ve Yandallar'ın akıniarına maruz kal
dı (409) . Yarımadayı istila eden Vizigotlar 
(Batıgotlar) büyük bir kısmını idareleri al
tına aldılar ( 415). Zamanla Hır_istiyanlığı 
kabul ederek bölge halklarının kültürü 
içinde eridiler. Kralların seçimle iş başına 
geldiği Yizigotlar Devleti asillerin ve kili
senin nüfuzu altında istikrarlı bir siyasi 
idare kurarnadı ve İspanya Kuzey Afrika'
ya kadar yayılmış olan müslümanların he
defi haline geldi. 711 'de Kuzey Afrika Va
lisi Musa b. Nusayr ve Tarık b. Ziyad ta
rafından yürütülen Araplar'ın fetih giri
şimi Kral Roderich'in yenilmesiyle sonuç
landı: ardından da yarımadanın ele geçi
rilmesi tamamlandı. 

Emevi hanedanının Abbasiler tarafın
dan yıkılınası üzerine Abdurrahman İs
panya'da bir Emevi Devleti kurmuş (756) 
ve lll. Abdurrahman döneminde ayrı bir 
halifelik ilan edilmiştir (929). Müslüman 
olanların (müvelledGn) dışında kalan hıris

tiyan ahali (muahidGn) zamanla islam'ın 
günlük hayatı, adet ve kültürünü ve Arap 
dilini kabul etmiştir (müsta'rib). 

ispanya'nın kuzeybatısındaki dağlık 
bölgelerde bulunan hıristiyan prenslik
ler bir araya gelip Araplar' ı yenerek As
turya'da bir krallık kurmayı başardılar 
(718). lll. Alfonso zamanında (866-909) 
Galicia (Cilllkıye) ve Le6n (LiyQn) ele ge
çirildi ve idari merkezin Le6n'a nak
liyle 925'te Le6n Krallığı kuruldu. Frank 
Kralı Charlemagne'ın 778'de Kuzeydoğu 
İspanya istikametinde ilerlemesi üzerine 
merkezi Barselona (BerşeJQne) olan İspan
yol Sınır Kontluğu (Marea Hispanica) ortaya 
çıktı ( 80 I ) . Burada Barselona, Katalanya 
kontlukları veya Navarra (Neberre) Krallığı 
adlarıyla şekil bulan devletler. giderek İs
panya'nın kuzeybatı dağlık bölgelerinde
ki krallıkları ilhak etmeye başladılar. Na
varra 1 026'da Kastilya'yı ele geçirdi. Na
varra Krallığı ' nın ikiye ayrılması ile Ara
gon ve Kastilya krallıkları meydana geldi 
(1035). Bu küçükkrallıklar, iç karışıklıklar 
ve mücadelelerle zayıflayan ispanya'daki 
Arap hakimiyetine son verecek olan uzun 
süreli bir uğraş içine girdiler ve "yeniden 
fetih" anlamındaki "reconquista" hare
keti giderek hız kazandı. 

Reconquista hareketine karşı Güney İ s 
panya'daki küçük Arap emirlikleri (müJQ
kül-tavaif), Kuzey Afrika'da hüküm süren 
Murabıtlar'ı yardıma çağırdılar (ı 090-



ı 147); daha sonra İspanya'ya müdahale 
eden Muvahhidler dönemi (ı ı 47- ı 229) 

iki taraf için de dinin ön plana çıktığı bir 
mücadele devri oldu. Bu mücadelede 
Kastilya ile Aragon liderliği üstlendiler ve 
müslümanların elindeki önemli şehirleri 
geri almaya başladılar. Avrupa istikame
tinde bir gelişme kaydeden Aragon önce 
Katalanya ile birleşti (ı ı 64 }; Rusiyon, Ba
lear kentluklarını ve Valencia (Belensiye) 
Krallığı'nı ele geçirerek genişledi. 1282'
de Aragonlu lll. Petro Sicilya kralı oldu. 
V. Alfonso da Napoli Krallığı'nı alıp ( 1442) 

İtalya üzerinde İspanyol hakimiyetine ka
lıcı bir yaygınlık kazandırdı. Buna karşılık 
Le6n Krallığı ile birleşen Kastilya'nın bü
yümesi müslüman hakimiyeti aleyhine bir 
gelişme gösterdi. Toledo (Tuleytula, ı 085), 

Cordoba (Kurtuba, ı 236). Sevilla (İşblliye, 
1248). Murcia (Mürsiye, 1263). Cadiz (Ka
diz, 1265) ve nihayet Algeciras ile (Cezl
retülhadra, 1344) Gibalter (Cebelitarık. 
1462) ele geçirildi. Böylece müslümanla
rın elinde sadece küçük Oranada Krallığı 
(Beni Ahmer 1 Nasrller, 1238-1492) kaldı 

(ayrıca Lk. ENDÜLÜS). Varımadanın batı

sında ve Atiantik sahillerinde yer alan ve 
başlangıçta Kastilya'ya bağlı olan Porte
kiz bu bağımlılıktan kurtularak müstakil 
bir krallık haline geldi (ı 095). 

ispanya'daki iki büyük krallığın varisie
ri olan Kastilyalı lzabella ile Aragonlu ll. 
Ferdinan d arasındaki evlilik ( 1469), yarı
madanın büyük bir kısmında siyasi birli
ğin sağlanması için gerekli şartları oluş
turdu. Bu Katdlik hükümdarlar devri is
panya'da kraliyet, kilise ve asillerin yeni
den örgütlendiği, Oranada'nın ele geçi
rilerek "reconquista"nın tamamlandığı, 
Kristof Kolomb'un keşif seyahatlerinin 
desteklendiği ve Amerika'da ilksömürge 
topraklarının edinildiği, yahudi ve müs
lümanların dışlandığı dönem oldu ( 1492) . 

Bu unsurların ülkeden çıkarılması ve im
hası için kurulan engizisyon sert bir hıris

tiyanlaştırma siyaseti takip etti. 1492'de 
200.000 yahudi, 1 501'de de müslüman 
halkın önemli bir kısmı (300 000) sürüldü. 

XVI. yüzyıl ispanya 'nın deniz aşırı sö
mürgeleri vasıtasıyla bir imparatorluk ha
line geldiği, Avrupa ve Akdeniz'de büyük 
bir güç olarak Katalikliğin sarsıldığı ve 
dışlandığı, hıristiyan rakiplerine (Fransa. 
Hollanda. İng iltere) ve özellikle müslü
manlara (Osmanlı lar) karşı mücadele ve
rildiği bir devir oldu. Katalik hükümdarla
rın kızı Çılgın Johan na ile Alman impara
toru ı. Maximilian'ın oğlu ve Habsburg 
topraklarının varisi Güzel Philipp'in evli
liğinden doğan Karl (Carlos, V. Charles 

Tuleytula 

rroledol 
surlarından 

birgörünüş 

Ouint/ Şarlken) 1 516'da Kastilya ve Ara
gon kralı, 1 S 19'da Alman imparatoru ola
rak İspanyol ve Habsburg topraklarının 
şahsında birleştiği büyük bir imparator
luğun başına geçti. V. Karl'ın saltanatı, 
Milana Dukalığı'nı da ele geçirmiş olarak 
İtalya'daki hakimiyetini sağlamlaştırmak, 
Fransa'ya ve Osmanlı Devleti'ne karşı zor
lu bir mücadele vermek yanında Alman
ya'da başlayan Protestanlığın yayılma ve 
tutunmasını engellemeye çalışmakla geç
ti. Batı Akdeniz'i müslüman saldırıların
dan temizlemek amacıyla Tunus ( 1535) 
ve Cezayir'i ( 1541) ele geçirmeye teşeb
büs etti. Fransa Kralı 1. François ile müca
delesi, Türk-Fransız dayanışması ve Av
rupa istikametindeki (Hırvatistan, Avus
turya, Macaristan) topraklarına doğru ge
nişleyen Türk ileri harekatı yüzünden zor
lukla yürütü ldü. Deniz aşırı keşifler ve fe
tihlerde ise Portekiz rekabetiyle karşılaş
tı. Atiantik ve Pasifik okyanuslarında keş
fedilen yeni dünyalardaki nüfuz sahaları
nın papanın ara buluculuğuyla belirlen
mesi üzerine ( 1494 Tordesillas ve ı 529 

Saragossa ısarakusta i paylaşma antlaş
maları) bir uzlaşma meydana getirildi. 
Cortez ve Pizarro önderliğindeki İspanyol 
ordularının acımasız bir şekilde uygula
dığ ı soygun ve soykırımı yeni dünyanın 
kadim medeniyetlerini tamamen tahrip 
etti. Öyle ki bölgeye İspanyollar geldiğin
de elli milyon civarında olduğu tahmin 
edilen nüfus XVII. yüzyılda dört milyona 
kadar düştü. Suralardan elde edilen 
önemli miktarlarda gümüş İspanya'ya 
ve dolayısıyla Avrupa'ya akımaya başla
makla beraber bu husus İspanya'nın eko
nomik gelişmesini ve zenginliğini sağla
yamadı. Kilise ve geniş topraklara sahip 
az sayıdaki büyük asiller dışında kalan ge
niş halk kitlelerinin sefaleti artarak de
vam etti. Türk tehdidiyle başedemeyen 
V. Karl. bu durumda reform hareketinin 
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başarı kazanmasına da engel olamadı. 
Almanya'da Protestanlığın anayasal ola
rak tanınmasını kabul etmek zorunda ka
larak (Augusburg Antlaşması, 1555) Sö
mürgeler ile İspanya, İtalya'daki toprak
ları (Sicilya, Napoli. Milano) ve Alçak Ül
keleri oğlu ll. Felipe'ye (Philipp) ve Kaiser 
unvanı ile diğer Habsburg topraklarını 
kardeşi Ferdinand'a bırakarak tahttan 
feragat etti (ı 556). 

İspanya'da kalan ve din değiştirme se
çeneği hayatta kalma şartı olarak kendi
lerine sunulan müslüman (Moriskoslar) ve 
yahudilerin (marranes) engizisyon tarafın
dan sürdürülen takibi buna rağmen de
vam etti. Giderek Hıristiyanlığa geçmiş 
olmak da yetersiz kaldı ve daha sonraki 
nesillerde, özellikle devlet memurlukla
rında ve kilisede yükselebiirnek için "ka
nın temiz olması" şartı aranır oldu. Cizvit 
tarikatının kovuşturmaları ve Avrupa'da
ki reformasyonla amansız bir mücadele 
yanında müslüman dünyası karşısında 
hıristiyan aleminin önderliği rolünü üst
lenen ll. Felipe devri Katolik İspanyası bu 
yüzden Avrupa'da Fransa, Hollanda ve in
giltere ile uzun savaşlara girişrnek zorun
da kaldı. Bununla beraber Portekiz Kral
lığı'nı da ilhak etmiş olarak (ı 580) deniz 
aşırı ülkelerdeki sömürge imparatorluğu
nu genişletmeyi sürdürdü. Ancak ekono
mik yıkıntı ve mali iflastan kurtulamadı. 

V. Karl zamanında başlayan son Fran
sız savaşına Cateau Cambresis barışı ile 
( 1559) son veren ll. Felipe siyasi bir evli
lik yaptığı, koyu bir Katolik olan İngilte
re Kraliçesi Maria Tudor'un ölümü üzeri
ne ingiltere'de reformasyanun gelişme
sine karşı başarı ile mücadele etmek im
kanını kaybetti. İspanya tacına bağlı Al
çak Ülkeler'deki Protestanlığın bastırıl
ması uzun savaşlara yol açtığı halde so
nuçsuz kaldı ve bu toprakların kuzey vi-

163 



iSPANYA 

layetleri İspanya'ya karşı birleşerek İşta
ti General Cumhuriyeti adı altında bağım
sızlığını ilan etti (bu vilayetler arasında 
Hollanda zamanla öne çıkarak cumhuri
yete adını vermiştir); kısa sürede Avrupa'
nın önde gelen ticaret ve deniz gücü ha
line geldi. Alçak Ülkeler'in güneyinde yer 
alan topraklar ise (ileride Belçika adını 
alacaktır) İspanya'ya bağlı ve Katalikliğin 
muhafaza edildiği bir yer olarak kaldı. 

Papalığın da onayını almış olarak Pro
testan İngiltere'ye karşı yürütülen mü
cadele 1. Elizabeth 'in başarılı direnişiyle 
karşılaştı. İngiltere'nin istila teşebbüsü 
Yeniımez Arınada'nın ağır hezimetiyle so
nuçlandı (Ağustos ı 588). Fransa'da sür
dürülen Protestan mücadelesine de mü
dahale eden ve savaşa giren İspanya bu
rada Katalikliğin zafere erişmesinde et
ken oldu (I 598 Bervin barışı). 

ll. Felipe müslümanlara karşı etkili bir 
mücadeleye girdi. 1568-1 570 yılları ara
sında Gırnata merkez olmak üzere Güney 
İspanya'da devam eden Morisko ayaklan
masın ı şiddetle bastırdı. Papalık, Venedik 
ve Ceneviz'in iştirakiyle Osmanlılar'a karşı 
oluşturulan "ebedi ittifak" İnebahtı'da 
(Lepanto) Türk donanmasını imha etti 
(ı 571 ). Ancak bu zafer Batı Akdeniz'deki 
Türk gücünün ortadan kaldırılmasına 
yetmedi ve Venedik'ten sonra (ı 5 73) İs
panya da Osmanlı Devleti ile bir mütareke 
yapmak ve Akdeniz hakimiyeti üzerinde 
uzlaşmaya varmak zorunda kaldı (ı 578). 

lll. Felipe devrinde (ı 598-162 ı) devam 
etmekte olan savaşlara bir son verildi ; 
İ ngiltere ile barış ( 1604) ve Hollanda ile 
uzun bir mütareke (ı 609) akdedildi. IV. 
Felipe dönemi (ı 62 ı- ı 665) Hollanda ile 
savaşın tekrar patlak verdiği ve İspanya'
nın Avrupa'da başlayan Otuzyıl savaşları
na (ı 6 ı 8-1648) Avusturya Habsburgları 
yanında katıldığı bir devir oldu ve Fran
sa'nın üstünlük iddialarına karşı müca
dele verildi. Gittikçe ağırlaşan vergiler ve 
dışta kaybedilen savaş içte büyük huzur
suzlukların ve isyanların çıkmasına yol aç
tı. İngiliz ve Frans ı zlar'ın yardımları sa
yesinde Portekiz. ispanya ile 1 580'den 
beri sürdürdüğü birlikteliğine son verdi 
( ı 640) . Vestfalya Antiaşması ile ( ı 648) 

Hollanda'nın bağımsızlığı resmen tanın
dı. ispanya'nın Fransa karşısındaki ye
nilgisi ise Alçak Ülkeler'in güneyindeki 
toprakların elden çıkması ile sonuçlandı 
(ı 659 Pirene barışı) . İspanyol sömürgeleri 
de ingiliz. Fransız ve Hollanda tarafından 
payiaşılmaya başlandı. 

ispanya'nın Habsburg hanedamndan 
son kralı olan ll. Karlos zamanında (ı 665-
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ı 700) çöküş sürdü. Kralın çocuğunun ol
maması İspanya veraseti meselesini gün
deme getirdi ve ispanya Veraset Savaşı'
nı başlattı (ı 70 ı ) . Utrecht Antiaşması ile 
(ı 7 ı 3) Anjou D ükü V. Felipe'nin krall ı ğı 

tanınmış olmakla beraber Avrupa'nın di
ğer yerlerindeki ispanya'ya bağlı toprak
lar elden çıktı. Napoli, Sardinya. Milano 
ve Alçak Ülkeler'in güneydeki toprakları 
(Belçika) Avusturya'ya, Sicilya adası Piye
monte'ye, Gibalter ve Minorka adası İn
giltere'ye terkedildL 

N apo li -Sicilya (Sicilyateyn) Krallığı 'ndan 

ispanya tahtına geçen lll. Karlos zamanı 
(ı 759- ı 788) ispanya'da aydınlanmanın 
yaşandığı, idari sahada ve ekonomide 
önemli reformların hayata geçirildiği bir 
devir oldu. Kilisenin hakimiyetine son ver
mek üzere girişilen mücadele başarı ile 
yürütüldü ve Cizvit tarikatı ilga edildi 
(ı 767). Engizisyon kaldırıldı, işkence ya
saklandı. Fransız ihtilali ile başlayan yeni 
dönem ispanya'yı zayıf bir kralın (IV. Kar
los, 1788-1 808) idaresinde yakaladı . içe
ride hüküm süren kötü idare. yolsuzluk
lar ve geniş kitlelerin gittikçe artan sefa
leti ve istikrarsızlık dış politikada girişi
len yeni savaşlarla birleşti. Bununla be
raber Fransız işgali ve hakimiyeti altında 
geçirilen yıllar ve verilen mücadele. 1 789 
ihtilali fikirleriyle yakından tanışmaya yol 
açmış olarak ispanya'da hürriyetçi düşün
cenin yerleşmesine imkan verdi. 

İspanyol Amerikası'nda. ispanya'nın 
Napolyon savaşları esnasındaki zafiyetin
den istifade ile bağımsızlık eylemleri baş
lamış ve İspanyol hakimiyetinden kurtul
mak için silaha başvurulmuştur (ı 8 ı O). 

Gönderilen kuwetlere (ı 8 ı 4) karşı başarı 

ile verilen mücadele zaferle sonuçlanmış 
ve Arjantin'den Meksika'ya kadar uzanan 
yerlerdeki İspanyol hakimiyeti sona erdi
rilmiştir ( 1824) irili ufaklı çeşitli devlet
ler in kurulduğu İspanyol Amerikası'nın 
kaybı ve Florida' nın Amerika Birleşik Dev
letler i'ne satılması neticesinde bu bölge
deki eski sömürge imparatorluğundan 
geriye yalnızca Küba ve Porto Riko kal
mıştır. 

Yakınçağ'lara böyle bir kargaşa içinde 
giren İ spanya, yüzyılı daha büyük siyasi. 
sosyal ve ekonomik buhranlar içinde ge
çirdi. ispanya'da 1833-1868 yılları ara
sında ortalama ömürleri altı ayı geçme
yen altmış iki hükümet kuruldu. 18 Eylül 
1868'de çıkan bir askeri isyan neticesinde 
izabella tahttan indirildi. 6 Haziran 1869'
da kabul edilen yeni anayasa ile ispanya 
anayasal bir monarşi haline getirildi. Ye
ni kral adayı olan Aosta Dükü Amadeus. 

İtalya'dan ispanya'ya gelerek tahta otur
makla beraber (2 Ocak ı 87 ı) dinciler ve 
cumhuriyetçilerin gösterdikleri muhale
fetten ötürü tahttan feragat etmek mec
buriyetinde kaldı (ı ı Şubat 1873). Bunun 
üzerine ispanya'da cumhuriyet ilan edii
diyse de siyasi istikrarsızlığa son verile
medi. Bask bölgesinde Don Karlos'un ay
nı adı taşıyan torunu (VII. Karl os) taht id
diasıyla ortaya çıkınca Karlosçular'la cum- . 
huriyetçiler arasında yeni bir savaş pat
lak verdi. Karlosçular'a karşı sürdürülen 
savaşın başarı ile sonuçlanması üzerine 
(Şubat ı 876) muhafazakar yapıda vekili
senin eski nüfuzunu büyük ölçüde tekrar 
canlandıran yeni bir anayasa hazır land ı 

(24 Mayıs 1876). 

Amerika sömürgelerinden artakalan 
Küba gibi yerlerde bağımsızlık mücade
leleri 1868'de çıkan isyanın bastırılması
na rağmen önlenemedi. 1895'te tekrar 
alevlenen isyanlar. bu bölgeyi kendi nüfuz 
sahası içinde gören Amerika Birleşik Dev
letleri ile savaşa yol açtı. İspanyol filosu
nun imhası neticesinde yapılan barış ant
laşmasıyla (Paris, 10 Aralık 1898) Küba, 
Porto Ri ko ve yine isyan içinde Pasifik'te 
bir İspanyol sömürgesi olan Filipinler el
den çıktı. Bu yenilgi üzerine Büyük Okya
nus'taki diğer İspanyol adaları (Karolinler, 
Ma ri ana ve Palau adaları) Alman impara
torluğu'na satıldı. Böylece büyük coğrafi 
keşiflerle edinilen geniş sömürge impa
ratorluğundan ispanya'nın elinde yalnız
ca Afrika'daki toprakları kaldı. 1898 hezi
metinin başka yerlerde telafi edilmek is
tenmesi. yakın coğrafyasında eskiden be
ri ilişki içinde olduğu Fas üzerinde haki
miyet kurulması yönünde bir politika ge
lişmesine yol açtı . Bu anlamda Fransa ile 
yapılan bir antlaşma ile Fas'ın kuzey böl
gesi ispanya nüfuz sahası olarak tanındı 
( 3 Ekim ı 904). Ancak bu nüfuza geçerli
lik kazandırılınaya çalışılması . ispanya 'yı 
ekonomik mantığı olmayan uzun süreli 
kanlı bir savaş içine şoktu (ı 909). 

1. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalan is
panya'da XIII. Alfonso'nun tahttan fera
gatinden sonra (14 Nisan 1931) cumhu
riyet ilanıyla yeni anayasa kabul edildi (9 
Aralık 1931), hemen ardından da kanlı bir 
iç savaş patlak verdi ( 1936- ı 939). 1 mil
yona yakın insan kaybına yol açan savaş. 
Avrupa'nın liberal devletleri ve Sovyet 
Rusya yanında Amerika Birleşik Devlet
leri tarafından da desteklenen cumhuri
yetçi liberal güçlerin gösterdikleri büyük 
direnişe rağmen kilise, yüksek rütbel i 
subaylar, büyük toprak sahipleri, yüksek 
burjuva sınıfı ve Almanya ile İtalya gibi 



faşist ülkeler tarafından desteklenen ve 
milliyetçiler olarak bilinen asilerin zaferiy
le sona erdi. İspanya'da General Fransisco 
Franco Sahamonde idaresinde koyu bir 
faşizm ve diktatörlük dönemi başladı 
( 1936-1975). Franco'nun ölümüyle (20 Ka
s ım 1975) İspanya'yı süratle değiştirecek, 
bütün geçmişindeki kanlı mücadeleler
den ve son büyük iç savaşın acı tecrübe
lerinden gerekli dersleri çıkarmış olarak 
ülkeyi kavgasız. kansız. sağlıklı ve onurlu 
bir şekilde tekrar yapılandıracak yeni bir 
dönem başladı. 

lll. İSPANYA- OSMANLI İLİŞKİLERİ 

Akdeniz'in iki ucunda yer alan bu iki 
büyük imparatorluk arasındaki münase
betler, XVI. yüzyıl boyunca her iki tarafın 
önderliğini yaptığı cihad telakkisiyle şekil 
buldu. Bundan önce Osmanlı Beyliği'nin 
teşekkül yıllarında , Bizans'ın Batı Anado
lu'daki Türkmen beyliklerine karşı tuttu
ğu paralı Katalan birliğ i bölgede faaliyet 
göstermiş, daha sonra Rumeli tarafına 
çekilmiş. aralarında Osmanlılar'ın da bu
lunduğu Türkmen beylikleriyle münase
bet kurmuştu . Fakat bu ilk ilişkiler doğ
rudan bir siyasi nitelik taşımıyordu. An
cak XV. yüzyılda siyasi bakımdan bir irti
bata yol açacak arniller ortaya çıktı. Gır
nata'nın teslim olması ve müslümanlara 
yapılan eziyet, daha IL Bayezid devrinde 
başlamak üzere İspanya'daki gelişmele
rin yakından takip edilmesi sonucunu do
ğurdu. İspanya'dan sürülen müslüman 
ve yahudiler Osmanlı topraklarına kabul 
edildi. Hatta zaman zaman müslüman
ların yardımına koşulmak üzere faaliyet
lerde bulunuldu. 1505'te Kemal Reis ku
mandasında bir filo gönderilmesi ve İs
panyol sahillerinin vurulması bu amaca 
yöneliktir. İspanyol müslümaniarına yar
dım edilmesi, XVI. yüzyılda genelde Ce
zayir beylerine ve müslüman korsaniara 
b ı rakıldı. 1570 'te bu i ş için Kılıç Ali Paşa 
görevlendirildi ve müslümanların Kuzey 
Afrika'ya geçmeleri temin edildi. Ayrıca 
yahudiler dahil olmak üzere bir kısım 
halkın Anadolu sahillerine taşınması sağ

landı. Getirilenler Adana, Uzeyr, Sis (Ka
zan) . Trablusşam bölgelerine yerleştirildi 
ve yeni göçmenlere beş yıl için vergi mu
afiyeti tanındı (Uzunça rşılı, II , 201-202) 

İspanyol-Osmanlı mücadelesi XVI. yüz
yılda esas itibariyle Akdeniz 'de kendini 
gösterdi. Her iki imparatorluk arasında
ki rekabet, bu yüzyılın sonlarına kadar Ak
deniz'in batı kısmında ve Kuzey Afrika'
da yoğunlaştı. Özellikle Barbaros Hayred-

. din Paşa'nın Osmanlı donanmasının ba
şına geçmesiyle oldukça etkili bir Akde
niz siyaseti izlendi. Böylece Alman impa
ratoru da olan V. Karl sadece karadan de
ğil denizden de sıkıştırılmaya başlandı. 
Öte yandan XVI . yüzyıl boyunca. İspanyol 
ve Flandre Lutheranları'na yardım edil
mesi için çeşitli tertipiere teşebbüs edil
mesi ve Protestanlar'la Katolikler'e karşı 
ortak bir askeri harekat planlanması gibi 
girişimlerin varlığı da bilinmektedir (Fe
ridun Bey, II , 450) . Preveze Deniz Savaşı 
( 1538 ) aynı zamanda, Akdeniz' e yönelik 
İspanyol genişlemesine vurulan ağır bir 
darbe oldu. V. Karl'ın Cezayir' e yaptığı se
fer ise ( ı 54 ı ) İspanyollar' ın tam bir hezi
metiyle sonuçlandı. Fransa ile sürdürü
len askeri harekat neticesinde V. Karl'ın 
müttefiki olan Savoi dükünün elinde bu
lunan Nice ele geçirildi ( 1543); ayrıca is
panya sahilleri ve Sardinya adası Barba
ros Hayreddin Paşa tarafından vuruldu 
( 1543 ). Kaptanıderya Sinan ve Piyale pa
şaların deniz seferleri ( 1552 , ı 558) Batı 
Akdeniz'deki İspanyol varlığını geri püs
kürtmüş. İtalyan sahillerine akınlar yapıl
mış , Minarka adasında ve Kuzey Afrika 
sahillerindeki İspanyol müstahkem mev
kileri (Oran) zaptedilmiş . nihayet İspanyol 
kuwetleri Cerbe'de tekrar ağır bir yenil
giye uğratılmıştı (ı 560). Doğu Akdeniz'de 
Kıbrıs ' ı alan Osmanlılar' ın uğradığı İne
bahtı yenilgisi ( ı 5 71 ) , Akdeniz hakimiye
ti bakımından İspanyollar'a umdukları ka
zancı sağlamadı. Aksine ertesi yıl yeniden 
yapılan donanma karşısında geri çekil
dikleri gibi zaptetmiş oldukları 1\mus'u 
da kaybettiler(Ekim ı 574). Bu durum on
ların Kuzey Afrika üzerindeki emellerinin 
sonu oldu. 1577'de Sokullu Mehmed Pa
şa , İspanya ile müzakerelere girişilmesi
ni kabul etmiş olduğundan IL Felipe, Mi
lana! u Don Giovanni Marigliano'yu dele
ge olarak yolladı. On bir ay sonra bu za
tın t akdim ettiğ i ba rış antiaşması de
ğiştirilmiş ve yalnızca üç yıl geçerliliğ i 

olan bir mütareke şeklinde kabul edil
miştir. Bu mütareke 1581 ve 1582'de bi
rer yıl için uzatıldı. İngiltere ve İspanya 
arasındaki mücadele sebebiyle İspanya'
ya karşı İngiliz dostluğu uygun bir güven
ce olarak görüldüğünden Osmanlı Devle
ti 'nin İngiltere ile bir dostluk ve ticaret 
antiaşması (ahidname = kapitülasyon) 
yapmasında bu durum etken olmuştur 
(ı 580). İspanya'yı arka cepheden sıkıştıra
bilecek böyle bir müttefike rağmen Os/ 
manlı Devleti mütareke ahkamına özen 
göstermiş , ancak bir barış antiaşması 
yapmamıştır. Vadilmehazin (KasrülkebTr) 
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muharebesinde maktul düşen Portekiz 
kralının oğlu Don Antanio'nun babasının 
tahtına oturabiirnek için yardım talep et
mesine ise ( 1581) o sıralarda şartların el
verişli olmamasından ötürü olumlu bir 
cevap verilmemiş , 1587'de mütareke iki 
yıl için tekrar uzatılmıştır. 

XVI. yüzyılın sonlarına doğru Portekiz
liler'in Hindistan'daki sömürge faaliyet
leri etkisini kaybetmiş ve bu devletin İs
panya tarafından ilhakı ( 1580-1640) ne
ticesinde buralardaki üsleri el değiştir
mişti r. Bu gelişmeler sonucunda İslam 
tüccarının Kızıldeniz'e geçişi engellendi
ğinden 1 586'da Mısır Beylerbeyi Sinan 
Paşa buralara başarılı bir harekat düzen
lemiştir. İran savaşlarının sona ermesinin 
ardından (Mart ı 590) Sinan Paşa'nın sa
daretinde Akdeniz 'e açılmak üzere ha
zırlanmaya başlanan 300 gemilik büyük 
donanmanın Malta veya İspanya üzerine 
gideceği ve Fas tarafından takviye edilen 
Don Antanio'nun destekleneceği ihtimal
leri söz konusu olmakla beraber büyük 
donanmaların yüzyılın sonunda her iki im
paratorluk için ağırlaşan faturası deniz
lerde mücadeleye kalkışılmasını engelle
miş ve Osmanlı orduları karadan Avus
turya üzerine yöneltilmiştir (Fodor, s. 89-
1 ll) 

İngiltere ile arasındaki zıddıyette Os
manlı Devleti 'ni bir dostluk antiaşması 
akdiyle yanına çekmek isteyen İspanya, 
Ekim 1625'te İstanbul'a Johann Batista 
Montalbani adında bir elçi gönderdi. El
çinin, Malta ve Floransa'daki cizvitlerin 
elinde bulunan müslüman esirlerin salı
verilmesi. İspanyol gemilerinin Akdeniz'
de korsaniara karşı güvenliğinin sağlan
ması ve fazla ithalat resmi vermek kay
dıyla Kızıldeniz üzerinden Osmanlı pazar
larına Hint emtiası nakledilmesi gibi tek
lifleri, görüşmeleri dikkatle takip etmek
te olan İngiliz elçisinin müdahaleleri sonu
cu akim kald ı. 1650'de İspanya'nın dost
luk ilişkileri kurma arzusu Osmanlı Dev
leti tarafından olumlu karşılanmakla be
raber girişim bu defa da Fransa tarafın
dan engellendi. Aynı yıl, Portekizli bir ya
hudi dönmesi olduğuna Hammer'in işa
ret ettiği Ahmed Ağa Madrid'e elçi olarak 
yollanmış . dostça karşılanarak mukabil 
bir elçi gönderileceği bildirilmişti. Nite
kim 1651 'de Raguzalı Alegreti adında bir 
elçi IV. Felipe adına istanbul'a gelmiş , an
cak ilişkilerde herhangi bir gelişme olma
mış . bir dostluk ve ticaret antiaşması ya
pılması imkanı doğmamıştı . 

İspanya Kralı IL Karlos'un varis bırak
madan ölümü üzerine başlayan veraset 
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savaşları (ı 70 ı-ı 713), İspanya ile Osman
lı Devleti arasındaki zayıf münasebet tra
fiğine tekrar son verdi. XVIII. yüzyılın son 
çeyreğinde Osmanlı Devleti ile ilişkilerinin 
diğer Avrupa devletleri gibi olağan düze
ye getirmek, dolayısıyla Osmanlı toprak
Iarı ve sularında ticaret yapma hakkını 
elde etmek isteyen İspanya, 1779'da İs
tanbul'a gizlice Don Juan de Bouligny 
adında bir temsilci yolladı. Bu teşebbüs 
bizzat Kral lll. Karlos'un girişimiyle ger
çekleşrriekteydi. 1759'a kadar Sicilyateyn 
kralı olan Karlos, 1739'da İstanbul'a Fino
ketti adında bir elçi göndermiş ve Hum
baracı Ahmed Paşa'nın da yardımıyla iki 
devlet arasında bir ticaret ve dostluk ant
Iaşması (kapitülasyon) imzalanmıştı (7 Ni
san 1740). Karlos, 1759'da amcası Ferdi
nand'ın ölümü üzerine İspanya kralı oldu
ğunda Sicilyateyn ile yapılan antlaşmanın 
bir benzerinin İspanya ile de yapılması 
için harekete geçmiş. Sadrazam Koca Ra-

. gıb Paşa zamanında böyle bir antlaşma
nın oluşmasına muvafakat gösterilmiş ve 
antlaşmaya esas teşkil edecek bazı mad
deler tesbit edilmişti. Ancak Koca Ragıb 
Paşa'nın vefatı üzerine (7 Nisan 1763) bu 
iş sürüncemede kaldı. 1779'da istanbul'a 
gelen Bouligny bu yarım kalan işe devam 
etti ve üç yıl boyunca ısrarla diretti. Ba
bıali, ispanya ile bir dostluk ve ticaret 
antiaşması akdinde kararsız davranmak
ta, ancak kesin bir red cevabı vererek iliş-

kilerin olumsuz etkilenmesini de isteme
mekteydi. Babıali'nin , Osmanlı devlet 
adamlarının Cebelitarık Bağazı'ndan Ak
deniz' e giriş olmadığına inandıklarına 

dair, Türkler'in coğrafi bilgi zafiyetinin 
bir delili olarak her vesile ile hala tekrar
Ianmakta olan yakıştırmanın aksine, 
1768'de başlayan savaş esnasında Rus
ya'nın Baltık fifosunun ingilizler'in yardı-

. mıyla Akdeniz' e girme ihtimalini yakın
dan takip etmiş olarak gerekli donanma 
hazırlıkları içine girdiği bilinmektedir. Bu 
defa 1770 Çeşme yenilgisinin neticesin
den hareket eden Relsülküttab Abdür
rezzak Efendi, ispanya'nın coğrafi konu
munun bu yakın geçmişte meydana ge
len olayla ortaya çıkan önemine işaretle 
Bouligny'ye, Osmanl.ı sularına saldırı ama
cı taşıyan bir devletin Akdeniz' e donan
ma yollaması halinde ispanya'nın Sebte 
Boğazı'nı kapalı tutması şartıyla bir dost
luk ve ticaret antiaşması yapılabileceği
ni ifade etmekte ve ayFıca ispanya'daki 
müslüman esirlerin serbest bırakılması
nı istemekteydi. Bouligny, İspanya'nın bu 
bağazı kapalı tutmaya gücü yetmeyece
ğini belirttiğinden iş sürünternede kal
mıştı. 

Halil Hamld Paşa'nın relsülküttablığı 
esnasında verdiği bir takrirde Bouligny, 
daha önce ileri sürülen müslüman esir
lerin serbest bırakılmasıyla ilgili şartın 
kabul edilebileceğini bildirdi. Konu 1 779 

Ali Macar Reis Atiası'nda Batı Akdeniz kıyııarıyıa Ispanya'yı gösteren harita (TSMK, Hazine, nr. 644, vr. 4'~) 
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Ağustosunda toplanan bir meşveret 
meclisinde ele alındı. Neticede, Ruslar'la 
önemli bir anlaşmazlığın ortaya çıktığı bir 
sırada ispanya'nın ümidinin kesilmemesi 
uygun görüldüğünden görüşmelere de
vam edilmesine karar verildi. 1779 sene
si ispanya'nın, Fransa ve ingiltere arasın
da Amerika kolonilerinin ayaklanması se
bebiyle patlak veren ( 1776) savaşa katıl

mış olmasının bir neticesi olarak ingiliz
ler'in elindeki Sebte'yi kuşattığı bir yıldı 
ve Bouligny, burasının ele geçirilmesin
den sonra "ispanya'nın Osmanlı Devleti 
aleyhine donanma geçişini önlerneyi ta
hahhüt edebileceğini söylemekteydi. Mu
kabil taviz olarak beklediği ise Babıali ta
rafından. Garp ocaklarının korsanlık ve 
ispanya'ya karşı devam etiirdikleri teca
vüzlere son verilmesinin sağlanması olup 
bu karşılıklı şartlar içinde iki devlet ara
sında bir dostluk ve ticaret antiaşması ya
pılmasını mümkün görmekteydi. ispan
ya'nın henüz ele geçirmediği bir yeri ileri 
sürerek fayda ummasın ı Babıali yadırga
makla beraber Garp ocaklarının saldırı
larıyla ilgili şikayetlere hak verilmektey
di. Ancak Garp ocaklarının bir "kavm-i 
serkeş" olması Babıali'yi düşündürmek· 

te ve istenilen garantinin verilmesini zor
Iaştırmaktaydı . Bouligny'nin ısrarları , 

hatta red kararı verilmesi halinde ispan
ya'nın Rus ve Avusturya cephesine mey
Iedebileceğine dair yaptığı imalar endişe 
ile karşılanmıştır. Nihayet ispanya'nın Si
cilyateyn'e verilen şartlar dahilinde bir 
antlaşma istediği noktasından hareketle 
müslüman esirlerin iadesi şartının kabulü 
karşılığında. ancak Garp ocaklarına karşı 
herhangi bir mükellefiyete girilmemek 
üzere bir ticaret antlaşmasının yapılma
sı fikrine yanaşılır gibi oldu. Bu husus
ta krala ve başvekile yazılan mektuplar 
Bouligny'e iletildL Elçinin mektupları gö
türmek üzere memleketine döneceği ve 
böylece uzun bir zaman kazanılacağı 
umulmaktaydı. Yedi sekiz ay sonra Eylül 
1780'de Sicilyateyn elçisi Babıali'ye baş
vurarak Bouligny'nin mektupları yolla
makla beraber istanbul'da kaldığı ve ken
disinin de görüşmelere yardım etmekle 
görevleridirildiğini bildirdi. Daha sonra 
Bouligny iki takrirle tekrar ortaya çıktı. 
Kral. Cezayir ile barış yapmak istediğin
den Babıali'nin böyle bir barışı tasvip et
tiğine dair Cezayir' e bir ferman yollama· 
sını rica etmekteydi. 1 781 yılı içinde Boul
igny bu konuyu tekrar dile getirdi. Sicil
yateyn ile akdedilen ahidnamenin birinci 
maddesinde yer alan, antlaşmanın iki 
devletin idaresi altındaki yerler ve bunla-



Kurtuba Ulucamii'nin içinde bulunan, Arapl a r ' ı n lspanyol

lar'a teslim olusunu tasvir eden tablo 

ra tabi olacakyeni bölgeler için de geçer
li olacağına dair hükmü ileri sürerek kra
lın Sicilyateyn kralı olarak elde ettiği bu 
hakların aynının şimdi İspanya için de ge
çerli olmasını talep ettiğ ini bildirdi. Rel
sülküttab Süleyman Feyzi tarafından ve
rilen cevapta. İspanya'nın Osmanlı Dev
leti ila bir itti fa ka girmesine yol açacak 
veya hiç olmazsa Osmanlı Devleti aleyhine 
hiçbir devletle ittifak yapmamasını sağ
layacak bir maddenin antlaşma metnine 
konulması teklif ediidiyse de bunun reddi 
görüşmelerin tekrar sürüncemede kal
masına yol açtı . 1781 yılı Temmuz ayı için
de devam eden görüşmelere isveç elçisi 
baştercümanı lgnatius M. D'Ohsson mü
dahil oldu (BA. Cevdet -Hariciye, nr. 4420, 
ayrıca b k. Beydili i, TD, XXXIV [ 1984 J. s. 
2 71). Rusya'ya karşı oluşan Osmanlı - İsveç 
dayanışması İspanya'nın dahil edilmesiyle 
mükemmel hale gelebilecek, Sunt (Bal
tık). Sebte (Akdeniz) ve Karadeniz boğaz
larını elinde tutan bu devletlerin ittifakı 
Rusya'nın Akdeniz' e girme yollarını kapa
lı tutabilecekti. Dolayısıyla. Bouligny'nin 
Sicilyateyn ile yapılmJş ticaret antlaşma
sını esas almak istemesine rağmen Babı
ali değişen siyasi şartlara cevap verebile
cek bir antlaşmanın sağlanmasını, bunun 
ticari değ il mülki ağırlıklı olmasını ve bir 
Rus savaşında Osmanlı Devleti'ni destek
lemesini istemekteydi. 

Görüşmelerin böyle bir eksene oturtul
masını uygun görmeyen Bouligny, yalnız
ca bir dostluk ve ticaret antiaşması ak
dindeki ısrarını sürdürdü. Daha sonraki 
görüşmelerde her iki devletin savaş ha
linde tarafsız kalması karşı teklif olarak 
ileri sürüldü. Tarafların ellerindeki esir
leri serbest bırakmalarının öngörülmesi 
büyük bir mesele teşkil etmedi. Garp 
ocaklarının tecavüzlerinin önlenmesi hu
susu İspanya'nın da Malta, papalık ve Ce
neviz korsanlarının faaliyetlerini önlerneyi 
tahahhüt etmesiyle dengelenrnek istendi 
ve böylece görüşmelerde önemli bir iler
leme kaydedildi. Bununla beraber devrin 
en nüfuzlu şahsiyeti olan Kaptanıderya 
Cezayirli Hasan Paşa. Garp ocaklarının en 
büyük düşmanının İspanya ve korsanlı
ğın ise bu ocakların geçim kaynağı oldu
ğunu belirterek böyle bir garantiye ya
naşılmaması görüşündeydi. Ayrıca ter
sanede kürekli gemileri yürüten forsala
rın genelde İspanyol esirlerden ibaret ol
duğunu ileri sürerek esirlerin serbest bı
r akllmasına karşı çıkmaktaydı. Tarafsızlık 

ilkesine de karşı çıkan Hasan Paşa. Fas gi
bi İslam ülkelerinin İspanya ile sürdüre
cekleri mücadelede tarafsız kalınmasını 
sakinealı görmekteydi. 

Bu durumda korsanlık faaliyetlerinin 
engellenmesi hususu askıya alındı . Taraf-
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ilgili arzı 

(BA, Cevdet
Hariciye, 

nr. 5975) 
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sızlık maddesinin yalnızca hıristiyan dev
letlere karşı olmak üzere kabul edilebile
ceği bildirildi. Bouligny bu değişiklikleri 
kabul etmedi. Babıali ise Rus ve Avustur
ya gelişmeleri karşısında İspanya'nın her 
şeye rağmen elde tutulmasına önem ver
diğinden görüşmeleri devam ettirdi. Ni
tekim 1782 başlarında Relsülküttab Hayri 
Efendi tarafından sürdürülen görüşme
lere İsveç baştercümanı D'Ohsson da mü
dahil olmuş. İspanya'nın coğrafi konumu 
itibariyle önemine dikkat çekmiş ve is
veç kralının da böyle bir antlaşmanın im
zalanmasını tavsiye ettiğini belirtmişti. 
D'Ohsson'un ara buluculuğunun Babıali 
üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
Tarafsızlık maddesindeki dini dayanışma 
engeli, Fas ve Yemen hakimleri ve İspan
ya'nın akraba hanedanlar olan Fransa ve 
Sicilyateyn istisna tutulmak kaydıyla aşı l
dı. Sonuçta, iki devletin öngörülen bu is
tisnalar dışında düşmaniarına karşı ta
rafsız o l duğuna dair beş maddelik bir 
antlaşma metni oluşturuldu ve ardından 
Sicilyateyn örneğinde olmak üzere yirmi 
bir maddelik bir ticaret antiaşması akde
dildi ( 14 Eylül 1782). Antlaşma 24 Aralık 
1782'de kral, 23 Nisan 1784'te padişah 
tarafından tasdik edilmiş ve Bouligny, 3 
Ekim 1784'te huzura kabul edilerek is
panya ile olan siyasi ve ticari münase-
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betler ilk defa olmak üzere resmen ku
rulmuştur. 

Osmanlı- İspanya dostluk ve ticaret 
antlaşması, 1787-1788 yıllarında başla
yan Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşla
rı esnasında bilhassa önem kazandı. Os
manlı Devleti'nin Pas'tan satın almak is
tediği 3000 kantar siyah barutun İspan
ya'nın tahsis edeceği on gemiyle gizlice 
İstanbul'a taşınmasının istenmesi (BA. 
HH, nr. 1071 ; sene 1784) başlayan ilişkile

rin dostane boyutunu ortaya koyar. Özel
likle Rus filosunun Sebte Bağazı'ndan 
geçmesi ve 1770'te olduğu gibi tekrar 
Akdeniz'e inmesi halinde İspanya'nın bu
na engel olacağı ve bununla ilgili olarak 
gizli bir ittifak antlaşmasının yapılmış ol
duğu ihtimali üzerinde söylentiler çıkmış
tı. Osmanlı Devleti, bu savaş esnasında İs
panya ile oluşan dostluğu ve İspanya'nın 
tarafsızlığını takviye etmek, iki devlet 
arasında bir ittifak için nabız yoklamak. 
dolayısıyla Sebte Bağazı'nın Rus filosuna 
kapalı tutulmasını sağlamak ve Cezayir 
ile İspanya arasında yapılmış olan son 
antlaşma hakkında bilgi edinmek ama
cıyla 1 787 Temmuzunda Ahmed Vasıfı 
sefaretle İspanya'ya yolladı. Sebte Bağa
zı'nın kapalı tutulması anlamında yönlen
dirilmek üzere aynı tarihlerde Ahmed Az
mi de Pas'a gönderildi. On ay İspanya'da 
kalan Ahmed Vasıf. dönüşünde sefaret 
hikayesini kaleme almış olmakla beraber 
siyasi içerikli herhangi bir bilgi vermez. 
Osmanlı- İsveç ittifakının oluşması (ll 
Te mm uz 1 789) ve Rus filosunun Su nt Bo
ğazı'ndan geçişinin engelleneceği husu
su İspanya'nın önemini azaltmadı. 1788 
yılından beri sürdürülen Rus ve Avustur
ya savaşında Bouligny, Fransa ve Prusya 
elçileri gibi barış için ara buluculuk öneri
lerinde bulunmaya devam etti (BA, Cev
det-Hariciye, nr. 8860). 

İlk daimi İspanyol elçisi olan Bouligny'
nin İstanbul'daki faaliyetleri 1799 yılı için
de dramatik bir şekilde sona ermiştir. 
Fransa'nın Mısır'a saldırması ile (Temmuz 
1798) gelişen olaylarda Bouligny, İsveçli 
ve Hollandalı meslektaşları D'Ohsson ve 
von Dedem gibi Fransız yandaşlığıyla ve 
Fransa hesabına faaliyetlerde bulunmak
la suçlC~ndı. Osmanlı Devleti'nin yeni müt
tefikleri İngiltere ve Rusya'nın da talep
leri doğrultusunda ( BA, HH, nr. 5836) "is
tenmeyen adam" ilan edilerek iki hafta 
içinde ülkeyi terketmesi bildirildi. Babtali 
kendisinin değiştirilmesini İspanya kra
lından istedi. Bu istek Viyana sefiri İbra
him Afif kanalıyla İspanya'ya iletiidi ve Şö
valye Corral yeni elçi olarak tayin edildi. 
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Yeni elçinin İstanbul'a gelmesi İngiltere 
ve Rusya tarafından, İspanya'nın Fran
sa'nın müttefiki olması sebebiyle bir 
müddet engellendiyse de Viyana'da bek
lemekte olan Corral'a Kasım 1800'de ge
rekli izin verilerek(BA, Cevdet-Hariciye, 
nr. 7433) 1801 Mayısında İstanbul'a var
ması sağlandı. 

Osmanlı- İspanya münasebetlerinin ya
kın zamanlardaki bu önemli dönemi böy
lece sona ermiştir. İki ülke arasındaki iliş
kiler bundan sonra birbirinden kopuk ve 
sınırlı bir gelişme çizgisi arzeder. istan
bul'daki İspanya temsilciliğinin mevcu
diyetine, 1840'ta Barselona'da bir fahrl 
konsolosluk açılmış olmasına ve 1844'te 
Keçecizade Fuad Paşa'nın Kraliçe Eliza
beth'e (izabel) bir Osmanlı nişanı takdim 
etmek üzere Madrid'i ziyaret etmesine 
rağmen Madrid'de devamlı bir Osmanlı 
elçiliğinin kurulması ancak 18S7'de ger
çekleşmiştir. 1 782 tarihli dostluk ve tica
ret antiaşması 1827. 1840 ve 1862 yılla
rında yenilen miştir. 

İlk daimi Osmanlı elçisi Kerhof Efendi 
iki devlet arasındaki münasebetlerin ge
liştirilmesi gerektiği düşüncesindeydi. 

Coğrafi konumu, savaş ve ticaret filosu 
ile İspanya Akdeniz'de hatırı sayılır bir 
güçtü ve gelişme vaad eden ekonomi
siyle de dikkate alınmalıydı. İspanya, Os
manlı Devleti için faydalı bir dost olabilir
di. Madrid'de bütün Latin Amerika dev
letlerinin birer temsilci bulundurmaları 
Babtali'nin yeni dünyaya açılmasını da ko
laylaştırabilecekti. Elçinin bu telkinlerinin 
pek etkili olmadığı , 1860'ta tasarruf mü
lahazası ile elçiliğin kapatılmış olmasın
dan anlaşılmaktadır. Bununla beraber 
ilişkilerin Paris elçili ği üzerinden yürütül
mesine karar verilmişti. Nitekim Mad
rid'e akredite olan Paris sefirlerinden Veli 
Paşa 1861'de, Cemi! Paşa 1863'te ve ll. 
Abdülhamid'in XII. Alfonso'ya yolladığı bir 
nişanı takdim etmek üzere gelen Esad 
Paşa 1880'de Madrid'i ziyaret etmişlerdir. 
Ayrıca İstanbul'dan özel olarak, 1870'te 
1. Amedeo'nun tahta çıkış merasiminde 
padişahı temsil eden mabeyn başteşri
fatçısı Kamil Bey, 187S'te Abdülaziz ta
rafından XII. Alfansa'ya gönderilen na
meyi takdim etmek üzere yaver-i hüma
yundan Hüsnü Bey Madrid'e gönderil
miştir. Bütün bunların birer protokol zi
yareti olmaktan öteye bir anlamı olma
dığı ise açıktır. 

Madrid sefareti, Il. Abdülhamid'in, Ak
deniz' de kuvvet dengelerini gözeten ve 
Amerika dahil hemen bütün Avrupa ül
kelerinde temsil edilmeye önem veren 

siyaseti çerçevesinde, 1880'de Madrid'i 
ziyaret eden Esad Paşa'nın gerekli te
maslarda bulunması sonucu 1881'de ka
lıcı olmak üzere tekrar açıldı. Akdeniz'de 
ve Kuzey Afrika'da büyük devletler tara
fından sürdürülen politikalara karşı iki 
devletin iş birliği yapabilme ümitleri bes
lenmiş olmakla beraber bu anlamda bir 
siyaset geliştirilmesi tarafların gücünü 
aşan bir konu olarak kalmış ve uygulama 
imkanı bulamamıştır. ll Abdülhamid, ge
niş sömürgelerini kaybettikten sonra Ak
deniz' de ağırlıklı bir rol oynamayı hedef
leyen İspanya'nın dostane yaklaşımından, 
sıkı idaresine karşı oluşan muhalefetin bu 
ülkedeki uzantılarını ortadan kaldırmak 
amacıyla ustaca istifade etmeyi bilmiş, 
iki devlet arasında suçluların iadesiyle il
gili bir antlaşma olmadığından bu gibile
rin İspanya dışına çıkarılmasını sağlamış, 
Bulgar Prensi Aleksander'in kendisini 
müstakil bir hükümdar gibi takdim eden 
teşebbüslerinin akim kalmasında başarılı 
olmuştur. Filipin takım adalarını henüz 
hakimiyeti altında bulunduran İspanyol
lar, Süveyş Kanalı'nın kontrolünü ellerine 
geçiren ve Mısır'ı işgal eden ( 1882) İngi
lizler'in politikası karşısında Osmanlı Dev
leti'ni desteklemiş. Kuzey Afrika'da ve 
özellikle Fas'ta Fransız yayılmacılığının 
genişlemesi tehlikesinin İspanyol çıkar
larını tehlikeye düşürdüğünden Babtali 
ile ortak görüşler içinde olmasına yol aç
mıştır. Bununla beraber Madrid elçisi Hü
seyin Sermed'in bu istikametlerde geliş
tirdiği politikalara, hatta Fas'ta bir Os
manlı himayesi kurulmasıyla ilgili devrin 
şartlarına aykırı düşüncelerine. gerçekçi 
bir politika takip etmekte olan ll. Abdül
hamid tarafından itibar edilmemiştir. 

1. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalan is
panya ile Osmanlı Devleti arasındaki iyi 
ilişkiler savaş esnasında Rusya, Fransa, 
İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 

. Osmanlı topraklarındaki menfaatlerinin 
korunmasını üstlenmesi sonucunu ver
miştir. 1918'de Wilson prensipleri doğ
rultusunda Osmanlı hükümetinin yaptığı 
ateşkeş çağrısı da yine İspanya aracılığı 
ile yerine ulaştırılmıştır. 

Madrid'de görev yapan Osmanlı elçi
leri Kerhof Efendi ( 1857-1860). Hüseyin 
Sermed Efendi ( 1881-1886), Turhan Bey 
(1887-1893). Feridun Bey (1893-1897), 

Necib Paşa (1897-1899), İzzet Fuad Paşa 
( 1900-1908), Ali İhsan Bey ( 1908-1909) ve 
Samipaşazade Sezai Bey' dir ( 1909-1914 ı. 

191 S -1922 yılları arasında yalnızca mas
lahatgüzarlar tarafından temsil edilmiş, 
1922'de tayin edilen Ragıb Raif Bey son 
Osmanlı elçisi olmuştur. 



Ekonomik ve Kültürel İlişkiler. 1782 
dostluk ve ticaret antiaşması ile Osmanlı 
suları ve limanlarında ticaret yapma hak
kını elde eden ve çeşitli liman ve şehir
lerde konsolosluklar açmaya başlayan is
panya' nın Karadeniz'de de bu hakkı kul
lanmak istemesi, Osmanlı Devleti'nin bu 
denizi bir iç deniz olarak kabul etmesi ve 
diğer devletlere aradaki kapitülasyonlara 
rağmen kapalı tutmakta ısrar etmesin
den ötürü uzun zaman sonuçsuz kalmış

tır. Rusya'nın Karadeniz sahillerine inme
siyle değişen şartlar ispanya'nın bu konu
daki teşebbüslerine kuwet vermiştir. Os
manlı Devleti bu denize giriş hakkını, is
tanbul iaşesiyle ilgili ihtiyaçların karşılan
ması ve rayiç değeri altında belirli mik
tarlarda İspanyol riyali getirilmesi gibi 
bazı somut ekonomik çıkarlar karşılığın
da tanımak istemekteydi. Bu anlamda 
bir mutabakat, 24 Aralık 1802 tarihinde 
bir "takrlr-i all" tanzimiyle gerçekleşmiş
se de 1806'da başlayan Rus savaşı sebe
biyle Karadeniz' e giriş tekrar kapatılmış
tır. Rusya'nın barış sonrası ( 1812 Bükreş 
barışı) müdahaleleri neticesinde ispanya 
yanında diğer küçük Avrupa devletlerinin 
de bu denizdeki ticari faaliyetlere katıl
maları temin edilmek istenmiş, Babıali'
nin bu konudaki engellemeleri ise 7 Ekim 
1826 tarihli Akkirman Antiaşması'nın ye
dinci maddesi gereği olarak hukuken da
yanaksız kalıp sona ermiştir. 1829 Edirne 
Antiaşması ile Karadeniz'in devletler ara
sı ticarete açık bir hale getirilmesi sonu
cunda bu denizdeki serbest ticaret diğer 
devletlere olduğu gibi ispanya için de söz 
konusu olmuştur. Bununla beraber is
panya'nın Karadeniz ticareti 1803 yılı dı 

şında herhangi bir etkinlik göstermemiş
tir (Beydilli, TTK Belleten, LV/214 [ 1991 [, 
S. 704-708, 727). 

Benzeri iklim şartlarından dolayı genel
de aynı ham maddeleri üreten iki ülke 
arasındaki ticari faaliyetler umumiyetle 
kısıtlı kalmış, iki ülke arasında dolaysız ve 
tarifeli deniz hattının mevcut olmaması 
mal mübadelesini ayrıca sıkıntıya sak
muş. aktarmalı olarak yapılan sevkiyat. 
maliyeti arttırıcı etkisinden ötürü ekono
mik olma özelliği gösterememiştir. Os
manlı topraklarından ispanya'ya ihraç 
edilen başlıca mallar pamuk, keten lifi. 
ham ipek, buğday, mısır, arpa, nohut, ku
ru meyve ve tütün gibi mallardan oluş
maktaydı. 1788'de başlayan Osmanlı
Avusturya ve Rus savaşları esnasında ba
rut sıkıntısını gidermek amacıyla ispan
ya'dan yapılan sevkiyat geçici bir gelişme 
olarak kalmıştır. 1880'de ihracat, pamuk 

ve erzak ağırlıklı olmak üzere 823.670 
peseta değerindeydi; 191 O'da bu rakam 
12 milyon pesetaya kadar ulaşmıştır. 
Barselona en önemli pazarlama limanı 
olup burada Osmanlı Devleti bir baş

konsalos tarafından temsil edilmektey
d i. 1888 Barselona Fuarı'na ipek, halı , 

sedef eşya , gümüş telkari işleri ve süs eş
yası ağırlık malları ile Suriye vilayetlerin
den on sekiz Osmanlı tüccarı katılmış ol
makla beraber bu tür Şark maliarına du
yulan talep genelde Fas ve T\.ınus üretici
leri tarafından karşılandığından pazarda 
kalıcı bir yer edinmek mümkün olmamış
tır. ispanya'nın Akka, Sayda ve Beyrut, 
Trablusşam , Yafa, Selanik, İzmir , Trab
lusgarp, İskenderiye, işkodra. Lazkiyetül
arap, Nakşe. Boğazhisar. Lefkoşe. Sakız, 
Rodos. Balyabadra. Gördüs, Kandiye, 
Hanya, Resmo. inebahtı. Ergirikasrı, Ha
lep, Sayda, Kalas, Tarsus, Midilli gibi bir
çok Osmanlı liman ve şehrinde konsolos
lukları bulunmaktaydı (BA. Cevdet- Hari
ciye, nr. 1068) Osmanlı Devleti'nin de ço
ğu İspanyol tüccar, banker ve resmi ricali 
tarafından ve fahrl olarak temsil edilmek 
üzere Madrid, Cordoba, Granada, Sevilla, 
Barselona gibi şehirlerde, özellikle son 
dönemlerde oluşturulmuş yirmi beş kon
solosluğu vardı (Kuneralp, XI-XIV [ı 973-
1975 [,s. ı 74- ı 75). XIX. yüzyıl boyunca İs
panyol - Osmanlı ticareti tek taraflı olarak 
gelişti ve Osmanlı topraklarına ispanya'
dan yapılan ihracat pek sınırlı ve zayıf 
kaldı. 1899'da deniz aşırı müstemlekele
rini kaybeden ispanya'nın, Katalanya pa
muk! u ve mensucat sanayi için Osmanlı 
topraklarını mahreç olarak görmesi tica
ret hacminin arttınlabileceği beklentisi
ni verdiyse de bu konuda Fransız ve ingi
liz rekabetiyle başetmek, 1907'de İspan
yol dokumacılarının Osmanlı pazarında 
ortak fiyat uygulaması doğrultusunda al
dıkları karara rağmen mümkün olmadı. 

Osmanlı- İtalyan Savaşı (ı 9 ı ı- ı 9 ı 2). İtal
ya'dan boşalan yeri doldurmayı amaçla
yan İspanyol tüccarlarına iyi bir fırsat ver
diyse de kısa bir müddet sonra başlayan 
Balkan (ı 9 ı 2- ı 9 ı 3) ve 1. Dünya savaşları 
bu tür girişimleri sonuçsuz bıraktı. 1919'
da ayda on- on iki gemiye kadar varan İs
panyol ihracatında gözlenen canlılık, sa
vaş sonrası mal yokluğunun bir gösterge
si olarak bir müddet devam etmiş, 1920'
de Barselona ve istanbul arasında gemi 
hattı . 1921 'de istanbul 'da bir İspanyol 
bankası açılmış olmakla beraber genel 
savaşın ekonomik krizi ve Osmanlı Devle
ti'nin yı kılma sarsıntıları içine girmesi bu 
tür gelişmelerin kalıcı olmasını önlemiş-
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tir. İki ülke arasındaki ekonomik müna
sebetler küçük hacim li olmak kaydıyla da 
olsa Osmanlı Devleti lehinde gelişmiş ola
rak genelde tek taratlı kalmıştır. 

islam dünyası ile derin kültürel etkile
şim yaşayan ispanya'nın Osmanlı Devleti 
ile olan kültürel münasebetleri, XVI. yüz
yılın dini rekabet ve Akdeniz hakimiyeti
ne dayalı silahlı çatışmalarının gölgesin
de kalarak gelişme imkanı bulamamıştır. 
1437'de Edirne'ye gelen ve ll. Murad'ın 
huzuruna çıkan, Türkler'in yaşayışları ve 
karakterleri hakkında olumlu tesbitler
de bulunan Pero Tafur'un seyahatnamesi 
(Önalp, TTK Bildiriler, X [ 1994 [, V, 250 I-
2 5 ı 4) ve 1552-1555 yılları arasında Türk 
esaretinde bulunan bir İspanyol gemici
sinin hatıratı, Kanuni Sultan Süleyman 
devrinin devlet teşkilatı ve Türkler'in ya
şayış, örf ve adetleri hakkında bilgi veren 
önemli ve ender kaynaklar arasında yer 
alır. Eser. Türk ve İspanyol toplumlarının 
ve insanının karşılaştırılması, yer yer Türk 
toplum düzeninden üstü kapalı bir övgüy
le bahsedilmesiyle iki ayrı ülkenin kültü
rel dünyasına ışık tutması bakımından 
ayrıca büyük önem taşır (Kanuni Devrin
de istanbul: Dört Asır Yayınianmadan Kö
şede Kalmış Çok Önemli Bir Eser [tre. Fu
at Carım[, istanbul I 964). Öte yandan Bar
baros Hayreddin Paşa'nın Mu radi'ye yaz
dırdığı hatıraları da (Gazavat-ı Hayreddin 
Paşa). Osmanlı dünyasında İspanyollar'ın 
nasıl tanındığı ve algılandığı hakkında dik
kat çekicidir. Bundan önce Plrl Reis'in Ki
tab-ı Bahriyye'si, Amerika'nın İspanyol
lar tarafından nasıl ele geçirildiğini nak
ledecek kadar döneminin Akdeniz deniz
cileri arasındaki yakın ilişkilere dikkat çe
ker. inebahtı Deniz Savaşı'ndan bir kolu
nu kaybederek dönen Miguel de Cervan
tes'in yolda Türk korsanları eline esir düş
mesi ve Cezayir'de geçen esaret hayatı 
ve kurtuluşu, dolayısıyla Don Quijoto 

(Don Kiş ot, I 6 I 5) adlı büyük eseriyle ta
nınan yazarın Türk dünyası ile olan zorun
lu ilişkisi, iki ülke arasındaki kültürel bağ
Iamın sıkça dile getirilen bir halkasını teş
kil eder. inebahtı zaferinin İspanyol dün
yasında ve Güney Amerika'daki sömür
gelerine kadar uzanan geniş coğrafyasın
da derin bir akis uyandırması XVI. yüzyıl 
Türk imajının oluşmasında etkili olur. 
Şark'ta ise İspanyol dili Osmanlı toprak
larında vatan bulan yahudi göçmenlerce 
sürdürülür (Ladina) ve kendine özgü bir 
edebiyat oluşturur. Bu zümrelerin İspan
yol hayat alışkanlığı, adet ve kültürünün 
yanında- ispanya'da varlığın ı ve etkisini 
uzun zamanlar koruyan ve İspanyol kül-
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türüne yeni şekiller vererek eriyen İslam 
etkisi gibi- sanat ve teknikten tıp ve mat
baaya kadar uzanan geniş bir yelpazede
ki uzun bir beceri zincirini de beraberinde 
getirmiş ve bunları uzun zaman yaşat
mış oldukları bilinmektedir. Akdeniz dün
yasında kullanılan ve içinde İspanyol, Ka
t alon ve Portekiz dillerinin katkılarını da 
taşıyan Lingua Franca 'nın Türk denizci
leri için de bir iletişim vasıtası olarak kul
lanılmış olması ortak deniz coğrafyasın ı 

paylaşmanın kaçınılmaz bir neticesidir. 
Osmanlı aydınları gözünde İspanya'ya da
ir bilgilerin, özellikle XVI. yüzyıldan sonra 
iki ülkenin birbirinden uzaklaşması yü
zünden gittikçe kısıtlı bir hale geldiği 
gözlenmektedir. XVII. yüzyı l tarihçilerin
de (Kati b Çelebi. Naima, PeçGylu İbrahim) 
İspanya ile ilgili olarak verilen bilgiler ge
nelde yanlıştır ve yeni bilgi diye takdim 
edilenler kronolojik olarak bir önceki dev
re ait anlatımlardan öteye geçmez. Nite
kim Katib Çelebi, Fransızlar yanında ka
pitülasyona sahip ülkeleri sıralarken bu 
gruba İspanya'yı da katar. Naima, IV. Fe
lipe'yi ölümünden 100 yıl sonra hala is
panya kralı olarak gösterir. Bütün bun
lar. Kolomb'un 1498'de yaptığı haritaları 

kullanarak Amer ika haritası hazırlayan 
ve Akdeniz dünyasını ayrıntılarıyla zapt
eden Piri Reis dönemlerinden sonra İs
panya ile ilgili olarak devrin güncel bilgi
sinden ve coğrafyasından ne kadar uzak
laşılmış olduğunun göstergeleri olsa ge
rektir. 1787'de İspanya'ya giden Ahmed 
Vasıf. hazırladığı sefaretnamesiyle dev
rinin okur yazarlarının İspanya hakkında 
bilgilenme ve imaj oluşumunda etkili 
olur. Memleketin tasviriyanında insanla
rının karakteristik özellikleriyle vurgulan
ması açısından Ahmed Vasıf'ın yazdıkları 
önem taşır. Kendisini ziyarete gelen ze
vatı Şark kültürünün bir nişanesi olarak 
ağır hediyelerle şaşırtan Vasıf'ın, Valencia 
yönetici generali C rilion-M ah on D ükü Luis 
des Balbes de Serton de Quiers'in karşı
lığında kendisine "iki şişe zeytinyağı" gön
dermesi üzerine söyledikleri ve, "İspan
yollar 'ın alçaklığı ve bayağılığı bu verdik
leri hediyeden anlaşılsın" şeklindeki de
ğerlendirmesi , paraya düşkünlüğüyle bi
linmesinden ötürü tamahkarlığına değil 
iki kültürün değer yargılarındaki büyük 
farklılığına işaret eder mahiyette yorum
lanmalı dır. 

XIX. yüzyılın son çeyreğinde basın 
önemli bir etkileşim vasıtası olarak iki 
ülke arasında köprü olur. Bununla bera
ber İspanyol ve Osmanlı basını her iki dev
let hakkında ilk elden haber kaynağı de-
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ğildir ve bu konuda Avrupa gazetelerinde 
çıkan haberleri nakletmekle yetinir. Özel
likle II. Abdülhamid devrinde Avrupa'nın 

hemen her yerinde yapıldığ ı gibi olum
suz haberler takip edilir ve bu arada İs
panya gazetelerinde çıkan bu tür yazılar 
da tekzip edilirdi. Belirli aralıklarla veri
len nişanların kimlere verileceği iki taraf 
arasında yazışmalarla belirlenir ve nişan 
alacak olanların rütbe ve mevkilerine gö
re düzenlenirdi. Nişan alacakların ispan
ya! idarecileri tarafından genelde iç siya
set mülahazalarıyla hazırlanan listeleri 
Osmanlı Devleti ile ilgisi olmayan zevat 
tarafından doldurulduğundan bunun kül
türel ilişkilerin geliştirilmesinde pek fay
dası olduğunu ileri sürmek mümkün de
ğildir. 
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IV. ÜLKEDE İSlAMiYET 

VIII. yüzyıl başlarında İspanya'nın nere
deyse tamamı müslümanların hakimiyeti 
altına girmiş olmakla beraber aynı yüz
yılın ortalarına doğru ülkenin kuzeyinde 
daha sonra Kastilya adıyla tanınan As
turias-Leon Krallığı doğmaya başlamış , 

IX. yüzyılda buna Navarra (Neberre) Kral
lığı ile Katalanya Kontluğu eklenmiştir. 

Böylece İspanya, kuzeyi hıristiyan devlet
lerinin, güneyi müslüman Endülüslüler'in 
hakimiyetinde kalacak şekilde ikiye bölün
müştür. Xl. yüzyıl sonlarına kadar hıristi
yan topraklarında savaş esirleri dışında 
müslüman nüfusa rastlanmaz. İlk defa 
1 085 yılında Tuleytula (Toledo) ve civarın
daki yerleşim merkezlerinin İspanyollar'ın 
eline geçmesiyle birlikte buralarda yaşa
yan müslümanların önemli bir kısmı ken
dilerine tanınan can, mal ve din güven
cesine dayanarak hıristiyan hakimiyeti 
altında kalmaya razı oldular. XII ve özel
likle XIII. yüzyılda Endülüs topraklarının 
büyük çoğunluğunun ele geçirilmesi, hı
ristiyan idaresinde daha kalabalık sayıda 
bir müslüman nüfusun yaşar hale gelme
si sonucunu doğurdu. 

İspanyollar. XV. yüzyılın sonlarına kadar 
kilise yetkililerinin ve papalığın aleyhte 
çağrıianna rağmen eski müslümanlar 
gibi çoğulcu bir idare yöntemi benimse
diler. Bu sebeple hıristiyan toprağına dö
nüşen Endülüs şehirlerindeki çok sayıda 
müslüman ve bu arada yahudi topluluk
ları varlıklarını koruma imkanı buldular. 
Ancak 1492'de Gırnata'nın (Granada) düş
mesi üzerine İspanya'da müslüman ha
kimiyetinin tamamen son bulmasının are 
kasından yarımadanın Katolik çerçevede 


