
kültür merkezi bulunmaktadır. 1989 yılı
na kadar birbirinden kopuk olarak faali
yet gösteren ve İslam'ın henüz devlet ta
rafından tanınan dinler arasında yer al
maması sebebiyle yasal dini teşkilatlar 
içinde sayılmayan bu kuruluşlar. o yıl hü
kümet nezdinde daha etkili olabilmek için 
bir araya gelmeye başladı ve neticede 
iki federasyonun çatısı altında toplandı. 
Bunlardan. önce on dört kuruluşun katı
lımıyla (bugün otuza yakın) Federacion 
Espariola de Entidades Religiosas Is
Iamicas (FEERI), arkasından da ona al
ternatif olarak on altı kuruluşun birleş
mesinden meydana gelen Union de Co
munidades Islamicas en Espana (UCIE) 
teşekkül etti. 

İspanya'daki müslümanlara ait cemi
yet ve kültür merkezlerinden çoğu bir 
mescid, İslami usullere göre kesilmiş et
lerin ve bazı gıda maddelerinin satıldığı 
bir bölme ile idare ve sohbet odaları içe
ren birer apartman dairesinden ibaret
tir. Ancak bunların dışında, bir külliye ni
teliği taşıyan Centro Cultural lslamico de 
Madrid gibi, yalnız İspanya'dakilerin de
ğil Avrupa'daki benzerlerinin de en bü
yükleri arasında yer alan kuruluşlar bu
lunmaktadır. 13.000 m 2 '1ik bir alanı kap
layan bu kültür merkezi, sosyal ve spor
tif birimlerin yanı sıra İslam kültürü ve 
bilimi müzesi, 30.000 ciltlik bir kütüp
hane. 500 kişilik bir konferans salonu 
gibi kısımlardan oluşmaktadır. Merkezin 
amacı ülkedeki müslüman cemaatlere 
dini, kültürel, sosyal hizmetler sunmak 
ve çeşitli kültür merkezleri arasında di
yalog kurulmasını sağlayarak İspanya'da 
müslüman varlığının daha sağlam temel
ler üzerine oturmasına katkıda bulun
maktır. 

Kuruluşlar arasında yalnız sosyal amaç
lı olanlar da vardır. Bunlardan El Albergue 
Fatima Azahara. İspanya'ya iltica eden 
müslümanlara durumları düzelineeye 
kadar barınma hizmeti verme amacını ta
şıyan bir sığınma evidir. Bir mühtedinin 
gayretiyle 1993'te Sevilla'da faaliyete ge
çen kuruluşun ana hedefi, göçmenlerin 
kendi kimliklerini muhafaza ederek prob
lemlerini aşmalarına katkı sağlamaktır. 
Faslı müslümanlar tarafından kurulan La 
Asociation de Trabajadores Inmigrantes 
Marroquies en Espana'nın amacı ise 
müslüman işçilerin haklarını korumaktır. 
Cemiyet daha ziyade sendikal mahiyette 
çalışmalar yapmakta ve bu bağlamda İs
panyol sendikaları ile iş birliği içine git
mektedir. Bu kuruluşların yarıya yakını
nın mühtedilerin çalışmalarıyla vücut 

bulmuş olması dikkat çekicidir. Geri ka
lanlar ise Kuzey Afrika. Suriye ve Pakis
tan kökenli müslümanlarca faaliyete ge
çirilmiştir. Bu arada İranlılar tarafından 
yönetilen Şii eğilimli bir İslam merkezi de 
bulunmaktadır. 

Dini Hayat. İslamiyet'in, ülkede varlığı 
resmen kabul edilen dinler arasına alın
masından sonra iki müslüman federas
yonu (FEERI. UCIE) . Comunidad Islamica 
en Espana (C! E) adı altında birleşerek hü
kümetle uzun bir müzakere sürecine gir
di ve 28 Nisan 1992 tarihinde üzerinde 
mutabakata varılan bir anlaşmayı imza
Iadı. Daha sonra parlamento ve kral ta
rafından da onaylanan anlaşma İspanya 
müslümanları açısından büyük bir önem 
taşımaktadır. Toplam on dört maddeden 
oluşan anlaşma metninde müslümanla
rın dini hayatını ilgilendiren başlıca beş 
alanda (dini mekan lar. ibadetlereve dini 
merasimlere iştirak, evlilik, eğitim , bağış

lar ve vergi muafiyeti) tesbit edilmiş yeni 
haklar ve düzenlemeler yer almaktadır. 
Bu anlaşma çerçevesinde, Comunidad ls
lamica en Espana'ya bağlı cemiyet ve 
merkezlerle buralarda görev yapan bü
tün personel hukuki statüye kavuşturul
muştur. Kur'an ve Sünnet'e uygun dü
şen İslami ibadetler, merasimler ve bun
lara katılmaların hukukun teminatı altın
da olduğu vurgulanmış. bu arada hasta
hane ve hapishane gibi kamu kurumla
rında müslümanların ibadetlerini ifa et
meleri bir hak olarak tanınmıştır. Yine. 
din görevlilerinin askerlik kanununun ge
nel hükümlerine tabi oldukları belirtil
mekle birlikte istediklerinde niteliklerine 
uygun görevlerde çalıştırılabilecekleri il
kesi benimsenmiştir. Öte yandan bu an
laşma ile, İspanyol medeni kanununca 
aranan bazı şartları yerine getiren çiftie
rin İslami usullere göre kıyılan nikahları
nın hukuken geçerliliği kabul edilmiştir. 
Eğitim alanında, müslüman öğrencilerin 
ilk ve orta dereceli okullarda velilerinin 
istemesi halinde İslami eğitim alma hak
kına sahip oldukları . eğitim öğretim ku
rumlarının bu hakkın kullanılması için ge
rekli imkanı hazırlamakla mükellef bu
lundukları ve akutulacak dini kitapların 
Comunidad Islamica en Espana'nın ona
yından geçeceği belirtilmiştir. Anlaşma 

ile ayrıca müslümanlara. çalıştıkları yer
lerin idarecilerine başvurmaları halinde 
cuma günleri 13.30 -16.30 arasında ve 
ramazan ayında gün batımından bir saat 
önce izinli sayılmaları hakkı tanınmıştır. 
İslami esaslara uygun olarak hazırlanmış 
g ıda maddelerinin ambalajlarına "helal" 
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etiketi yapıştı rı lması. müslüman öğrenci , 

asker ve askeri memurlar için İslami ku
rallara uygun yemek çıkarılması da an
laşma metninde yer alan hususlardan
dır. Bu anlaşma uyarınca. Eğitim Bakan
lığı da müslüman öğrencilere 1996'dan 
itibaren okullarında İslam'la ilgili bir ders 
seçme hakkı tanımış ve eğitim kurumla
rında görecekleri İslami öğrenirnin mas
raflarının bakaniıkça karşılanmasını ka
bul etmiştir. Bütün bunlarla birlikte uy
gulama aşamasında bazı sıkıntılarla kar
şılaşıldığı da bir gerçektir. Bunda bir yan
dan hükümet yetkililerinin isteksiz dav
ranmasının. bir yandan da müslüman 
teşkilatları arasında çıkan ihtilafların ro
lü bulunmaktadır. Bu bağlamda, ilk ve 
orta dereceli öğretim kurumlarında müs
lüman öğrencilere akutulacak İslam di
niyle ilgili derslerin müfredatı ve ders 
verecek öğretmenierin yetiştirilmesi me
selesi tam olarak halledilememiştir. Bazı 

bölgelerde mahalli idarecilerin ve fana
tik grupların karşı tavırları yüzünden 
mescid inşası. mezarlık tahsisi. kurban 
kesimi gibi hizmetler rahatça yerine ge
tirilememektedir. 
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Iii MEHMET ÖZDEMİR 

V. İSPANYA'DA İSLAM 

ARAŞTIRMALARI 

İspanya'da İslam kültürünü ve müslü
manların ilmi birikimlerini tanımaya yö
nelik ilginin X. yüzyıla kadar gittiği ve bu 
yüzyılın ortalarından itibaren Katalonya'-
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da Arapça'dan Latince'ye tercüme faali
yetlerinin başladığı görülür. XII. yüzyılın 
ilk yarısı boyunca Barselona'da Endülüs
lü yahudi Abraham b. Hayya'nın katkıla
rıyla Plato Tibastinus (Piato of Tivoli), Set
tani'nin astronomi tabloları dahil müslü
manlarca kaleme alınan astronomi ve 
astrolojiye dair birçok eseri Latince'ye 
tercüme etti. Aynı dönemde Sarakusta'
daki Hudller'in zengin kütüphanesinden 
faydalandıkları sanılan H u go de Santalla, 
Hermann de Carintia ve Roberto de Ket
ton da çeviri işiyle uğraşıyorlardı. Yine XII. 
yüzyılda Başpiskopos Raimundo'nun hi
mayesi altında müslüman, müsta'rib 've 
yahudi bilginleriyle çeşitli Avrupa ülkele
rinden gelen Gerard de Cremona, Rober
to de Chester, Adelarda de Bath gibi mü
tercimler Toledo'da buluşarak Toledo Mü
tercimler Okulu'nu kurdular ve felsefe, 
tıp, matematik, geometri, astronomi, 
astroloji vb. alanlardaki çok sayıda Arap
ça eseri Latince'ye tercüme ettiler. Bu 
mütercimlerden yalnız Gerard de eremo
na'nın yetmişin üzerinde eseri Latince'
ye kazandırdığı bilinmektedir. Toledo'da
ki tercüme faaliyetleri daha sonra Baş

piskopos Rodrigo Jimenez de Rada ve 
özellikle XIII. yüzyılın ikinci yarısında Kas
tilya-Leon Kralı X. Alfansa'nun himaye
lerinde artarak sürdü. Ayrıca ilmi, felsefi 
ve edebi eserlere, müslümanlarla kendi 
kaynaklarını tanıyarak mücadele etmek 
amacıyla başta Kur'an -ı Kerim olmak 
üzere bazı dini kaynaklar da eklendi. X. 
Alfonso, Endülüs'ün ilmi mirasından en 
iyi şekilde faydalanabilmek için Toledo 
dışında Murcia ve Sevilla'da müfredatın
da Arapça öğretime yer verilen, ayrıca 
müslüman ve yahudi alimlerinin görev 
yaptığı araştırma merkezleri kurdu. XII 
ve XIII. yüzyıllarda bu çalışmaların yanı 
sıra İslam tarihinden ve özellikle Endü
lüs müslümanlarından bahseden kronik
ler de yazıldı. Bunların başlıcalarından bi
ri, Rodrigo Jimenez de Rada'nın hı risti

yan bakış açısıyla kaleme aldığı , XII. yüz
yılın ortalarına kadarki olayları kapsayan 
Historia Arabum'u, bir diğeri de X. Al
fonso'nun Endülüs ve Mısır tarihine dair 
bahislerde Ebu Ubeyd el-Bekrl. İbn Alka
meve İbn Vaslf Şah gibi müslüman coğ
rafyacı ve tarihçiterin eserlerinden geniş 
ölçüde yararlandığı Primera Cronica Ge
neral'idir. X- XIII. yüzyıllarda ispanya'da 
müslümanların ilmi mirasına gösterilen 
bu yoğun ilgiyi daha sonraları görmek pek 
mümkün değildir. Yalnız XVI ve XVII. yüz
yıllarda Diego H urtada de Mendoza. Luis 
de Marmal Carvajal. Jaime Bleda, Pedro 
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Aznar de Cardona. Antonio Corral y Rojas, 
Vicente Pe rez de Culla, Aguilar Gaspar. 
Jaan Ripoll gibi bazı t arihçiler o sıralarda 
ispanya'nın bir iç meselesi gibi ortaya çı
kan, fakat özellikle Osmanlılar'la dış bağ
l antıları da olan Moriskolar meselesiyle 
ilgili eserler kaleme almışlar ve Diego 
Hurtado de Mendoza hariç hepsi, esas 
itibariyle İspanya'nın bu konuda takip et
tiği zorla hıristiyanlaştırma ve sürgün po- · 
litikalarının haklılığını savunmuştur. XVlll. 
yüzyılda ise sadece Grammatica arabi
go-espanola (Madrid ı 775) ve Diecia
nario espanol-latino- arabico (Mad
rid ı 776) adlı eserleriyle Francisco Cafiez 
dikkat çekmektedir. 

ispanya'da bugünkü anlamda İslam 
araştırmaları, esas itibariyle diğer Avru
pa ülkelerinde olduğu gibi XIX. yüzyılda 
başlamıştır. Fakat bu çalışmalar bilinen 
şarkiyat geleneğinden çok farklıdır. Çün
kü genelde diğer şarkiyatçılar Arapça. 
Farsça ve Türkçe'yi içine alan sömürge
cilik eksenli çalışmalar yaparken ispan
ya, Portekiz'le birlikte ilk iki sömürgeci 
ülkeden biri olduğu halde İspanyol şarki
yatçıları. çalışmalarını daha ziyade kendi 
mill1 geçmişlerinin bir parçasını teşkil 
eden Endülüs tarih ve medeniyetini araş
tırmaya yönettm işlerdir. XVI ve XVII. yüz
yılların aksine XVIII. yüzyılda adeta unu
tulmuş olan Moriskolar meselesi XIX. 
yüzyılda tekrar İspanyol şarkiyatçılarının 
ilgi alanına girdi. Bunlardan M. Menen
dez y Pelaya (Historia de los heterodoxos 
espafıoles, Madrid ı880). M. Danvila y 
Callada (La expulsi6n de los moriscos es
pano/es, Madrid ı889) ve P. Boranat y 
Barrachina (Los moriscos espafıoles y su 
expulsi6n, Madrid ı 90 ı). daha önceki 
meslektaşlarının yaptığı gibi eserlerini 
devlet yanlısı bir bakış açısıyla şekillendi
rirken A. Fernandez Guerra (Reflexi6n 
sobre la rebelion de los moriscos y censo 
de poblaci6n, Granada ı 840). M. Lafuente 
y Zamalloa (Historia general de Espafıa, 

Madrid ı 850- ı 867) ve F. Jan er ( Condici6n 
social de los moriscos de Espafıa, Madrid 
ı 857) çalışmalarında nisbeten daha ta
rafsız bir bakış açısı sergilediler. Endülüs 
tarihinin bütününü ele alan ilk İspanyol 
şarkiyatçısı, Historia de la dominacion 
de los arabes de Espana (I-lll, Madrid 
ı 820- ı 82 ı ı adlı eseri yazan Jose Antonia 
Conde'dir. Onun çağdaşı Pascual de Ga
yangos. bir yandan Makkarl'nin NefJ.:ıu't
tib'ini The History of the Mohamme
dan Dynasties in Spain adı altında muh
tasar bir şekilde İngilizce'ye tercüme 
ederken (I-ll, Londra l840-ı843) biryan
dan da Ahmed b. Muhammed er-Razi'-

nin Tfıri{J.'i ile Moriskolar'ın dil ve edebi
yatı üzerine çeşitli araştırmalar yaptı (La 
cr6nica del mora Rasis, Madrid 1850; 
"Language and Literature of the Moris
cos ", Britishand Foreign Review, 81 1839], 
s. 63-95). İslam karşıtı bir bakış açısına 
sahip olan ve bunu eserlerine de yansı
tan Francisco Javier Simonet, Endülüs'te 
müslüman hakimiyetinde yaşayan zirn
ml hıristiyanlar (müsta'ribler 1 mozarabes) 
hakkındaki hem Latince hem Arapça kay
nakları kullanarak hazırladığı Historia de 
los mozarabes de Espana (I-IV, Madrid 
ı897-ı903) adlı hacimli çalışmasıyla ta
nındı. 

XIX. yüzyıl İspanyol şarkiyatçıları ara
sında Francisco Coderay Zaidin'in ayrı 

bir yeri ve önemi vardır. Asıl hedefi müs
lüman İspanya'ya ait bir kültür tarihi yaz
mak olan Codera. bu arzusunu tek bir 
eser çerçevesinde gerçekleştiremediyse 

de böyle bir eserin parçaları sayılabilecek 
birçok çalışma yaptı. Bu çalışmaların en 
kayda değer yanı. daha önceki İ spanyol 
şarkiyatçılarının kaleme aldıkları eserle
re kıyasla peşin hükümlerden ve bunla
rın yol açtığı hatalardan büyük ölçüde 
arınmış olmasıdır. Codera, sonraları Los 
Beni Codera denilen ve Julian Ribera y 
Tarrago, Miguel Asin Palacios. Don Emilio 
Garcia G6mez, Don Angel Gonzalez Pa
lencia gibi XX. yüzyılın ilk nesil şarkiyat
çılarından oluşan bir ekole de öncülük 
etmiştir. Bu yüzyılın başında Escuela de 
Estudios Arabes'i de kuran bu isimler. 
hocaları Codera'nın açtığı çığırda İspan
yol şarkiyatçılığını daha sağlam temellere 
oturttular. Şarkiyatçı olmaları yanında 
Avrupa tarihini de iyi bilmeleri kendileri
ne karşılaştırma ve yeni sonuçlara ulaş
ma imkanı sağladı; böylece İslam kültü
rü ile Batı kültürü arasındaki münasebet
ler onların çalışmalarıyla aydınlanmaya 

başladı. Julian Riberay Tarrago Endü
lüs'teki eğitim sistemi ve kütüphaneler. 
Arap müziği ve Batı müziğine etkileri, 
Aragen'daki hukuk kurumlarının Endü
lüs'ten neler aldığı gibi konular üzerinde 
ciddiyetle durdu. Hem Codera hem de 
Ribera'nın öğrencisi olan M. Asin Pala
cios, özellikle İslam felsefesi ve tasawu
fu hakkında yaptığı orüinal çalışmalarla 

tanındı. 2SO'ye yakın araştırmaya imza 
atan bu şarkiyatçının tanınmasına sebep 
olan eserlerinin başında. ilim aleminde 
büyük yankılar uyandıran Dante'nin İlfı
hi Komedya'sındaki cennet, cehennem 
ve a'raf tasvirlerinin XIII. yüzyılda Arap
ça'dan ispanyolca ve Latince'ye yapılan 
tercümeler vasıtasıyla İslam kaynakların
dan alındığını ortaya koyduğu La escato-



logia Musulmana en la Divina Come
dia (Madrid 1919, 1943, 1961) gelir (bk. 
ilAHI KOMEDYA). Los Beni Codera eko
lünün bir diğer önemli ismi ve M. Asin 
Palacios'un öğrencisi olan Don Emilio 
Garcia G6mez, adını Arap edebiyatı ve 
daha çok da Endülüs şiiri üzerinde yaptı
ğı muhtevalı çalışmalarıyla duyurdu. Yi
ne M. Asin Palacios'un öğrencilerinden 
Don Angel Gonzalez Palencia, Endülüs ve 
Doğu Müslümanlığı ile ilgili 340 civarında 
çalışma yaptı ve özellikle İslam kültürü
nün ispanya ve Avrupa'yı nasıl etkilediği 
konusunu işledi. XX. yüzyılın ilk nesil İs
panyol şarkiyatçıları arasında sayılabile
cek bir diğer isim de Ambrosio Huici Mi
randa'dır. Çalışmalarını esas itibariyle XII
XIII. yüzyıl Mağrib ve Endülüs tarihi üze
rine yoğunlaştıran Huici Miran da, bu dö
neme ait bazı önemli Arapça kaynakların 
neşrini ve ispanyolca'ya çevirisini gerçek
leştirdi. Belensiye tarihini incelediği His
toria musulmana de Valencia y su re
gion adlı hacimli eserinin (I-III. Valencia 
1970) mukaddimesinde. Ortaçağ İspan
ya tarihi için müslüman kaynaklarının hı
ristiyan kaynaklarından daha doğru bil
giler ihtiva ettiğini, İspanyol meslektaş
larının Arapça bilmedikleri için bu kay
naklardan yararlanamamalarının ciddi 
bir kusur olduğunu ve bu durumun on
ları ispanya'daki müslüman varlığı konu
sunda ön yargılı davranmaya sevkettiği
ni vurgulaması dikkat çekicidir. 

İlk nesil İspanyol şarkiyatçılarının reh
berlikleri sayesinde ülkedeki İslami araş-
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tırmalara olan ilgi giderek arttı ve arala
rında Juan Vernet. Leopolde Tarres Bal
bas, Millas Vallicrosa, R. Menendez Pidal, 
ı. Cagigas, Dominguez Ortiz, Cruz Hernan
d ez, Jacinto Bosch Vila gibi isimlerin yer 
aldığı onlarca şarkiyatçı yetişti. Bunlar
dan Juan Vernet Endülüs'ün bilim tarihi 
üzerinde yoğunlaştı . Eserlerinin en meş
huru olan La cultura hispanoarabe en 
Oriente y Occidente'de (Barcelona 
ı 978). İslam kültürünün Doğu'da nasıl 
doğduğundan ve müslümanların ispan
ya'ya nasıl yerleştiğinden bahsettikten 
sonra X-XIII. yüzyıllarda ortaya koyduk
ları matematik, tıp, astroloji, astronomi. 
botanik. zooloji, din, felsefe. sanat ve 
edebiyat alanlarındaki çalışmalarını ve 
bunların Batı dillerine çevrilmesi konusu
nu titiz bir biçimde ele aldı. Vernet gibi 
Millas Vallicrosa da Endülüs ilim tarihi ve 
tercümeler üzerinde durdu; özellikle En
dülüslü astronom Zerkali'nin Arapça aslı 
mevcut olmayan Tuleytula Zici hakkın
da yazdığı Estudios sobre Azarquiel 
(Madrid-Granada 1943-1950) ve müslü
man biliminin Avrupa'ya intikalinde 
ispanya'nın rolünü açıkladığı Nuevas 
aportaciones para el estudio de la 
transmisian de la ciencia a Europa a 
traves de la Espana ( Bareelona 1943) 
adlı kitaplarıyla dikkat çekti. R. Menen
dez Pidal, İspanyol dili ve edebiyatı üzeri
ne yaptığı araştırmalarda Arapça'nın ve 
Endülüs kültürünün etkilerini inceledi 
(EspafıadeLCid, 1-11, Madrid 1947;Poesia 
arabey poesia europea, Mad ri d 1941 , 
ı 963). ı. Cagigas. Los Mozarabes (l-ll, 
Madrid 1947-1948) ve Los Mudejares 
(1-11, Madrid 1948- 1949) adlı eserlerin
de müsta'riblerle müdeccenleri, Cruz 
Hernandez Historia del pensamiento 
en el mundo islamico (Madrid 1982) ve 
Abu-1-Walid Ibn Rusd (Cordoba 1986) 
isimli kitaplarında İslam felsefesini ve 
İbn Rüşd'ü ele aldılar. Endülüs sanat ve 
mimarisi üzerine yaptığı çalışmalarla İs
panyol şarkiyatçıları arasında mümtaz 
bir konuma gelen Tarres Balbas'ın bir
çok eseri arasında La Mezquita de C6r
doba y la s ruinas de Madinat al-Zahrfı 
(Madrid 1952), Alhambra yel-General
ile (Madrid 1952) ve Ciudades Hispano
Musulmanes'in (Madrid 1985) ayrı bir 
yeri vardır. 

İspanyol şarkiyatçılarının çalışmaları , 
İspanyol tarihçileri arasında bazı farklı 
değerlendirmelere ve sert polemiklere 
yol açmıştır. Bu hususun en tipik örneği, 
Americo Castro ile Claudio Sanchez-Al
bornoz arasındaki tartışmalardır. A. Cas-
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tro, Espana en su historia, cristianos, 
morosyjudios(BuenosAires 1948) ve La 
Realidad hist6rica de Espana (Mexico 
1954) adlı eserlerinde, ispanya tarihi ve 
toplumunun şekillenmesinde müslüman 
Endülüs'ün büyük bir paya sahip bulun
duğunu söylerken C. Sanchez-Albornoz. 
bu teze şiddetle karşı çıkarak hıristiyan 
ispanya'nın Endülüs'ten bağımsız biçim
de ve Vizigotlar'a uzanan kendi hıristiyan 
kimliği içinde bir tarihi süreç yaşadığı, En
dülüs'ün bu süreci doğuran değil kesin
tiye uğratan bir faktör olduğu ve müslü
man hakimiyetinde İspanyollar'ın kendi 
özelliklerini yitirmedikleri tezini ileri sür
müştür (Espafıa un enigma hist6rico, l-ll, 
Buenos Aires 1956). Ancak bu tarihçi, ge
nelde İspanya tarihi ve toplumunun şe
killenmesinde Endülüs'ün rolünü kabul
lenmese de Endülüs tarih ve medeniye
tinin taşıdığı önemin farkındadır. Nitekim 
Endülüs tarihine dair La Espana musul
m ana (l-ll, Buenos Aires 1943; Madrid 
1986) ve Espanayel Islam (Madrid 
197 4, 1981) isimli çalışmaları yapma ge
reğini duymuş ve bunların ikincisinde her 
ne kadar yine yukarıda belirtilen tezini 
tekrarlamışsa da Endülüs kültürünün Ba
tı'ya olan etkisini vurgulamaktan kendi
ni alamamıştır. 

Günümüzde İspanyol üniversitelerinin 
çoğunda Arapça, ispanya Ortaçağ Tarihi 
ile İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümlerin
de tamamlayıcı ders olarak okutulmakta
dır. Ayrıca Salamanca, Barselona ve Mad
rid- Comillas Piskoposluk üniversiteleri
nin Teoloji ve Felsefe fakültelerinde islam 
dini ve kültürü dersleri verilmektedir. Yi
ne Complutense de Madrid, Aut6noma 
de Madrid, Granada, Sevilla, Cadiz. Sala
manca. Alicante ve Central de Bareelona 
üniversitelerinde Arap dili ve edebiyatı ile 
islam hakkında yüksek lisans ve doktora 
programları bulunmaktadır. Bu üniver
sitelere, 1992 yılında İspanyol hüküme
tiyle Comunidad Islamica en Espana ara
sında yapılan anlaşmanın bir neticesi ola
rak 1994'te kuruluşu gerçekleşen ve ün
lü Kurtubalı alim İbn Rüşd'ün adını taşı
yan Universidad Islamica Internacio
nal Averroes eklendi. Özel bir statüyle 
Cordoba'da kurulan ve hem Batı hem 
müslüman aleminden akademisyenlerin 
teşkil ettiği bir mütevelli heyeti tarafın
dan yönetilen bu milletlerarası üniversi
te. islami ilimlerle (Kur' an, tefsir, hadis, 
islam tarihi. islam felsefesi. Endülüs ta
rih i) Arap dili ve edebiyatını içine alan 
dört yıllık bir lisans programı uygulamak
tadır; bünyesinde yine lisans seviyesinde 
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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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(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). 


