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MÜDDESSÝR SÛRESÝ

Sûrenin yedi emir içeren ilk yedi âyeti-
nin muhatabý Resûlullah olup bunlarda
yukarýda sýralananlar yanýnda insanlara
yapacaðý iyilikleri gözünde büyütüp baþa
kakmamasý, davet ve teblið faaliyetlerin-
de karþýlaþacaðý güçlüklere rabbinin rýzasý
için sabretmesi istenmektedir. Bu emir ve
tavsiyeler Hz. Peygamber’in þahsýnda da-
vet ve irþad görevi yapacak herkese yö-
neliktir. Âhiret sorumluluðu taþýmasý ge-
reken her insaný hedef alan bundan son-
raki âyetlerde kýyametin bir gün kopacaðý-
na temas edildikten sonra (âyet 8-10) ye-
tenekli, güçlü, zengin, fakat gerçeðe kar-
þý inatçý ve kibirli bir tip tasvir edilmekte,
böylesinin cehennemin maddî ve ruhî tah-
ribatý büyük olan bölümüne (sekar) atý-
lacaðý bildirilmektedir (âyet 11-30). Sözü
edilen bu kiþiyle Asr-ý saâdet döneminde
Velîd b. Mugýre’nin kastedildiði belirtil-
mektedir (Taberî, XXIX, 99). Daha sonra
nefsânî arzularýn baskýsýndan kurtulmak
için en güçlü uhrevî müeyyide olan cehen-
nemden söz edilmekte ve inançsýz her in-
sanýn dünyada yaptýklarýnýn cezasýný ora-
da çekeceði belirtilmektedir (âyet 31-38).
Burada cehennem ehlinin dünyadaki kö-
tü vasýflarý þöyle haber verilmektedir: Al-
ný secdeye varmamak, fakirleri doyurma-
mak, gaflet içinde bulunanlardan ayrýlma-
mak ve nihayet bunlarýn etkisiyle büyük
hesap gününün vukuuna inanmamak (âyet
39-47). Sûrenin son dokuz âyetinde ümit
baðladýklarý kiþilerin ve putlarýn bâtýl eh-
line âhirette hiçbir fayda saðlayamayaca-
ðý bildirildikten sonra böylelerinin bunca
uyarýlara raðmen öðüt kabul etmedikle-
ri, âdeta her birine özel bir ilâhî mesajýn
gelmesini bekledikleri, ancak böyle bir þe-
yin mümkün olmadýðý ifade edilmektedir.
Bazý kaynaklarda Müddessir sûresinin fa-
ziletiyle ilgili olarak yer alan, “Allah Müd-
dessir sûresini okuyan kimseye Mekke’de
Muhammed’i tasdik eden ve yalanlayan
kimselerin her biri sayýsýnca on sevap ve-
rir” meâlindeki hadisin (meselâ bk. Ze-
mahþerî, IV, 188; Beyzâvî, IV, 349) sahih ol-
madýðý anlaþýlmaktadýr (Muhammed et-
Trablusî, II, 725).

Müddessir sûresine dair yapýlan çalýþ-
malar arasýnda Abdülhamîd Mustafa Ýb-
râhim’in Teßemmülât belâ³ýyye fî sû-
reti’l-Müdde¦¦ir (Kahire 1987) ve Halûk
Nurbâki’nin Kur’ân’ýn Matematik Sýrla-
rý (Ýstanbul 1987, s. 7-49) isimli eserleriyle
M. Cuypers’in “Structures rhétoriques de
la sourate 74 (al-Muddaththir)” (Luqmân,
XIII/2 [1997], s. 37-74) ve Uri Rubin’in, “The
Shrouded Messenger on the Interpreta-
tion of al-Muzzammil and al-Muddaththir”

(Jerusalem Studies in Arabic and Islam,
XVI [1993], s. 96-107) baþlýklý makaleleri
zikredilebilir.
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Yaþlarý
veya ayný hocalardan hadis almalarý

dolayýsýyla akran olan râvilerin 
birbirinden hadis rivayet etmesi 

anlamýnda bir terim.
˜ ™

Arapça’ya Farsça’dan geçen dîbâc ke-
limesinden türetilen müdebbec sözlükte
“ipekle süslenmiþ þey” anlamýna gelir. Ke-
lime çirkin yüzlü adam, bir tür çirkin su
kuþu için de kullanýlmaktadýr. Hadis teri-
mi olarak akran sayýlan kiþilerden sadece
birinin diðerinden rivayette bulunmasýna
“rivâyetü’l-akrân”, karþýlýklý olarak rivayet-
te bulunmalarýna müdebbec denmekte,
bu olaya da tedbîc adý verilmektedir. Hâ-
kim en-Nîsâbûrî ile Ýbnü’s-Salâh eþ-Þehre-
zûrî müdebbec için akran olmayý þart ko-
þarken Dârekutnî ve Zeynüddin el-Irâký
gibi muhaddisler, iki râvinin birbirinden ri-
vayette bulunmasýna da ayný ismin veri-
lebileceðini söylemiþlerdir. Bu durumdaki
râvilerden birinin yaþça küçük, diðerinin
büyük olmasý halinde buna da “rivâye-
tü’l-ekâbir ani’l-asâgir” denir. Müdebbece
olumlu anlam verip iki akranýn birbirinden
rivayetini âlî isnad kabul edenler yanýnda
olumsuz anlam yükleyerek nâzil isnad sa-
yanlar da vardýr. Süyûtî buna olumlu ba-
kan âlimlerden biridir (Tedrîbü’r-râvî, II,
248). Zeynüddin el-Irâký, bu terimin ilk de-
fa Dârekutnî tarafýndan dîbâcetân (yüzün
iki tarafý, yanaklar) kelimesine benzetile-
rek türetildiðini söylemekte, böylece iki ak-
ran râvinin yüzün iki yanaðýna benzetildiði
anlaþýlmaktadýr. Ýbn Hacer de bu yorumu
benimsemektedir (Nüzhetü’n-na¾ar, s. 58).

Müdebbecin örnekleri sahâbeden Hz.
Âiþe ile Ebû Hüreyre’nin, tâbiînden Zührî
ile Ömer b. Abdülazîz’in, tebeu’t-tâbiînden

Ýmam Mâlik ile Evzâî’nin ve sonraki taba-
kadan Ahmed b. Hanbel ile Ali b. Medînî’-
nin birbirinden yaptýklarý rivayetlerde gö-
rülmektedir. Hâkim en-Nîsâbûrî karþýlýklý
olarak birbirinden rivayette bulunanlara
sahâbeden baþlayarak altýncý tabakaya ka-
dar örnekler vermekte, ardýndan karþýlýk-
lý olmaksýzýn biri diðerinden rivayette bu-
lunan rivâyetü’l-akrân türünün örnekleri-
ni zikretmektedir (Ma£rifetü £ulûmi’l-¼a-
dî¦, s. 215-220). Bir hadisin isnadýnda iki-
den fazla, hatta bazan altý akranýn bir ara-
ya geldiði rivayetler tesbit edilmiþtir. Ha-
tîb el-Baðdâdî, altý tâbiînin bir isnadda bir
araya geldiði bir hadisin çeþitli rivayetleri-
ni derleyip onlarýn sýhhat durumunu müs-
takil bir risâlede incelemiþtir (Mahmûd et-
Tahhân, s. 200). Üç veya dört râvinin bir
araya geldiðini gösteren örnekler daha
fazladýr (Þemseddin es-Sehâvî, IV, 170-
171). Akran rivayetlerinin bilinmesi saye-
sinde senede yanlýþlýkla râvi ilâve edilmesi
veya atýf harfi olan “vav” yerine “an” eda-
týnýn yazýlmasý gibi hatalar tesbit edilebil-
mektedir.

Müdebbec rivayetleri derleyen eserler
kaleme alýnmýþtýr. Dârekutnî el-Müdeb-
bec adlý kitabýnda, karþýlýklý olarak birbi-
rinden rivayet eden ve tek taraflý olarak
biri diðerinden hadis öðrenen akranlarýn
rivayetlerini bir araya getirmiþtir. Ýbn Ha-
cer el-Askalânî bu konuda iki kitap yaz-
mýþtýr. et-Ta£rîc £ale’t-tedbîc’de Dâre-
kutnî’nin adý geçen eseriyle Ebü’þ-Þeyh ve
Ýbnü’l-Ahrem’in akran rivayetlerine dair
kitaplarýný özetlemiþ, ayrýca el-Efnân fî ri-
vâyeti’l-ašrân’ý (el-Mu¼arrec mine’l-mü-
debbec) kaleme almýþtýr (a.g.e., IV, 169).
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Ýspanyollar tarafýndan 
geri alýnan Endülüs þehirlerinde

bir süre daha yaþayan müslümanlar.
˜ ™

Sözlükte “bir mekâna yerleþip kalmak,
alýþmak, uyum saðlamak” anlamýna gelen
decn kökünden türeyen müdeccen keli-
mesi “bulunduðu mekâna yerleþip kalmýþ,
oraya uyum saðlamýþ” mânasýnda olup XV.
yüzyýldan itibaren Ýspanyollar’ýn geri aldý-
ðý Endülüs þehirlerinde antlaþmalar çer-
çevesinde hýristiyan hâkimiyeti altýnda ya-
þamaya devam eden müslümanlar için kul-
lanýlmýþ bir tabirdir. Bazý Arapça kaynak-
larla Osmanlý arþiv belgelerinde müdeccel
þeklinde görülür, kelime mudejar biçimin-
de Ýspanyolca’ya da girmiþtir.

Ýlk müdeccenler, 1085’te Kastilya Kral-
lýðý’nýn istilâ ettiði Tuleytula’da (Toledo)
ortaya çýkmýþ ve 1086’dan itibaren antlaþ-
ma þartlarýnýn ihlâl edilmesiyle bir süre
sonra yok olmuþtur. Bu tarihten önce Ga-
licia, Asturias, Leon ve Eski Kastilya’da ba-
zý küçük müslüman topluluklarýna rastla-
nýrsa da bunlarýn sayýsý son derece azdýr
ve statüleri pek belli deðildir. Ýþbîliye (Sevil-
la), Kurtuba (Cordoba), Ceyyân (Jaen), Mir-
tüle (Mertola), Faro ve Ayamonte’nin kasa-
ba ve köylerinde kalabalýk bir müdeccen
nüfusun mevcut olduðu ve istilânýn üze-
rinden belli bir süre geçtikten sonra bun-
larýn bir kýsmýnýn þehir merkezlerine dön-
düðü bilinmektedir. 1264 yýlýndaki Endü-
lüs (Andalucia) ve Mürsiye (Murcia) bölgele-
ri isyanlarýný bastýran Kastilya Kralý X. Al-
fonso isyancý müdeccenlerin bir kýsmýný
sürgüne gönderdi ve yerlerine yeni hýris-
tiyan topluluklarý iskân etti; ardýndan geri
kalanlar için tekrar ayaklanmalarýný önle-
mek amacýyla þehir dýþýnda özel mahalle-
ler kurdu. O dönemde Portekiz sýnýrlarý için-
de de az sayýda müdeccen cemaati mev-
cuttu.

1099-1170 yýllarý arasýnda Veþka (Hues-
ca), Tarasûne (Tarazona), Sarakusta (Zara-
goza), Tutîle (Tudela), Kal‘atüeyyûb (Calata-
yud), Derûka (Daroca), Alcaniz ve Teruel’i ele
geçiren Aragon Krallýðý, Kastilya’ya nisbet-
le daha fazla müdeccen nüfusa sahip bu-
lunmaktaydý, bunlar da genelde þehir mer-
kezlerinin dýþýna çýkarýlmýþtý. XIII. yüzyýlda
sayýlarý 100.000’i bulan müdeccenler 1365’-
te Aragon’un 230.000 dolayýndaki toplam
nüfusunun yaklaþýk % 30’unu oluþturu-
yordu. Katalonya sýnýrlarý içinde özellikle
Lâride (Lérida) ve Turtûþe (Tortosa) civarýn-

da birkaç bin müdeccen mevcuttu. Ber-
þelûne’de (Barselona) aralarýnda kölelerin,
tâcirlerin ve müdeccenlerin bulunduðu bir
müslüman cemaat yaþýyordu. Buradaki
müdeccenler de þehir merkezinden çýka-
rýlmýþ, yerlerine baþka bölgelerden getiri-
len hýristiyanlar yerleþtirilmiþti. 1230’da
iþgal edilen Balear adalarýndan Mayurka’-
daki müslümanlarýn büyük bölümü kaç-
mýþ ya da sürülmüþ olduðundan geride yal-
nýzca 20.000 kadar müdeccen kalmýþtý. Mi-
norka ise savaþýlarak alýnmýþtý, dolayýsýyla
müslüman halkýnýn tamamý köle statüsü-
ne geçirildiðinden adada müdeccen nüfus
hiç oluþmamýþtý. 1232-1245 yýllarýnda sür-
dürülen bir Haçlý seferi neticesinde istilâ
edilen Belensiye (Valencia) ve çevresi yalnýz
Aragon’da deðil bütün Ýspanya’da en faz-
la müdeccenin yaþadýðý bölgeydi. Ýstilânýn
ardýndan müslümanlarýn kendilerinden bir-
kaç kat fazla olduðunu gören Kral Jaime
bölgeye 35.000 hýristiyan yerleþtirmiþ ve
buradaki hâkimiyetlerinin kökleþmesi için
100.000 hýristiyan daha getirmeyi planla-
mýþsa da bu rakama ulaþamamýþtýr. Ýþgal-
den sonra merkezdeki müdeccenler þehir
dýþýna çýkarýlmýþ, bunlarýn büyük bir bölü-
mü ya Nasrîler’in topraklarýna veya Kuzey
Afrika’ya göç etmiþtir. Çiftçiler ise hýristi-
yanlarýn mülkiyetine geçen topraklarda ta-
rým iþçisi haline gelmiþtir. Zaman zaman
çýkan isyanlarýn yine müslüman göçleriy-
le sonuçlanmasýna raðmen Katalon met-
ropolitaný tarafýndan papalýk makamýna
gönderilen 1337 yýlýna ait bir raporda Be-
lensiye müdeccenlerinin 50.000 savaþçý çý-
karacak güçte olduðundan söz edilmek-
teydi. Ayný raporda mescidlerin kiliseler-
den daha fazla olduðu ve müdeccenlerin
nüfusun yarýsýný oluþturduðu da belirtil-
mekteydi. Bu durum, sürgünlere ve göç-
lere raðmen müdeccenlerin önemli bir
kýsmýnýn bölgede kaldýðýný göstermekte-
dir. Fakat ayný yüzyýlda gerek veba salgýný
gerekse þartlarýn kötüleþmesi sebebiyle
sayýlarýnda ciddi bir azalma meydana gel-
di; XV. yüzyýlýn ortalarýnda ise oranlarý üç-
te bire düþtü. Müslümanlarýn tamamen
sürüldüðü XVII. yüzyýlýn baþlarýnda Belen-
siye bölgesinde 65.000 hýristiyan hânesine
karþýlýk 31.000 müdeccen hânesinin bu-
lunduðu kaydedilmektedir.

Kastilya sýnýrlarý içindeki müdeccenler,
âlimlerin istilâlar sýrasýnda müslüman hâ-
kimiyetindeki topraklara göçmeleri sebe-
biyle bilim ve kültür alanýnda herhangi bir
hamle gerçekleþtiremediler ve buna para-
lel olarak sarayda da pek etkili olamadýlar.
Zamanla kendi dillerini muhafaza etmek-
te çektikleri sýkýntýlar, dinî eserleri Arap

harfleriyle Ýspanyolca yazma zorunluluðu-
nu ve “aljamiado” denilen literatürü ortaya
çýkardý (bk. ALJAMÝA). Aragon’da da ben-
zer bir durum söz konusuydu. Yalnýz Be-
lensiye’de müdeccenlerle birlikte müsta‘-
rib hýristiyanlar ve yahudiler arasýnda Arap-
ça yaþamaya devam etti. Derebeyiler ve
kontlarla antlaþmalar yapýlarak okullarda
Arapça öðretimi sürdürülmüþtü. Mescid-
lerin açýk ve þer‘î hukukun yürürlükte ol-
masý da Arapça’nýn devamlýlýðýný saðla-
maktaydý.

Müdeccenler genelde getto benzeri ma-
hallelerde yahut müstakil köylerde oturu-
yorlardý. Müdeccen cemaatleri, kendileri-
ni devlet nezdinde temsil eden ve Kastil-
ya metinlerinde “alcaldes” (el-kadî) adýyla
geçen liderlere sahiptiler. Müslümanlarýn
kendi aralarýndaki davalara bakmak da
onlarýn göreviydi. Hýristiyanlarla olan da-
valara ise yalnýz hýristiyan hâkimler bak-
maktaydý. Ceza takdirinde temel ilke hý-
ristiyanýn müslümandan daha deðerli ol-
duðu idi. Bu sebeple suç ayný olsa da ce-
zaî müeyyide deðiþiyordu. Öte yandan hý-
ristiyanlar üzerinde baþka dinlerden biri-
nin yönetici olamayacaðý kanunlarda yer al-
dýðýndan müdeccenler yönetimde görev
alma imkânýndan mahrumdular. Ýslâmiyet
hak din sayýlmamakla beraber genelde ya-
hudilere tanýnan haklar müslümanlara da
tanýnmýþtý; ancak ibadetlerini yerine ge-
tirme hususunda tamamen özgür deðil-
lerdi. Hýristiyanlara ait þehir ve kasabalar-
da bir mescide sahip olmalarý, yüksek ses-
le ezan okumalarý ve açýkta kurban kes-
meleri mümkün deðildi. Þehir merkezle-
rinden çýkarýlýp deðiþik yerlere göçmeye
zorlanmalarý da cuma namazýnýn edasýný
zorlaþtýrýyordu. Ýslâm dinini yaymaya ça-
lýþmak ise kesinlikle yasaktý; bu dini seçen
hýristiyanýn dahi cezasý ölümdü.

Ýspanya’nýn müslümanlardan geri alýn-
masýný amaçlayan “reconquista” hareke-
tinin XI. yüzyýl ortalarýndan itibaren Haç-
lý savaþý karakteri kazanmasýna baðlý ola-
rak geliþen dinî taassup sonucu, müdec-
cenlerin varlýðý gerek Ýspanyol kilisesi ge-
rekse papalýk nezdinde rahatsýz edici bir
durumdu. XIII. yüzyýldan itibaren bazan
bizzat papalar, bazan da konsiller tarafýn-
dan Kastilya ve Aragon krallarýna, hâki-
miyetleri altýndaki müslümanlarýn hâlâ
kendi dinlerine baðlý kalmasýnýn dayanýl-
maz bir durum olduðu bildirilerek bunla-
rýn ya Hýristiyanlýða döndürülmeleri ya da
ülkeden sürülmeleri istendi. Ancak, bunu
yapmadýklarý takdirde aforoz edilecekleri-
nin bildirilmesine raðmen hýristiyan yöne-
ticileri önceleri yarýmadadaki mevcut Ýs-
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rýna, mallarýna, dinlerine ve dillerine do-
kunulmayacaðý, örf ve âdetlerini koruya-
caklarý þeklindeki taahhütlere aykýrý ola-
rak her yola baþvurdu ve camilerin tama-
mýný kiliseye çevirirken ibadetin engellen-
mesi için halka yýkanma yasaðý dahi ge-
tirdi. Fakat onun bu tutumu beklediði so-
nucu vermediði gibi çeþitli isyanlara yol
açtý. 1499’da Gýrnata’nýn Beyyâzîn (Albaicin)
semtinde, 1500’de Büþürât (Alpujarras) ve
1501’de Ronda ve Bermeja’da ayaklanma-
lar baþladý. Kral II. Fernando (Ferdinand) ve
Kraliçe Ýzabella, kanlý bir þekilde bastýrýlan
bu isyanlarý Gýrnata antlaþmasýný tama-
mýyla geçersiz saymaya fýrsat bildiler ve
antlaþmayý çiðnedikleri iddiasýyla müdec-
cenlerden ya vaftiz olmalarýný ya da ülke-
yi terketmelerini istediler. Halkýn çok azý
sürgünü göze alabildi ve asýl çoðunluk vaf-
tize boyun eðmek zorunda kaldý. Toplu
vaftizlerin ardýndan yeni hýristiyanlarýn te-
sir altýnda kalmasýný önlemek amacýyla
baþka þehirlerden gelen müslümanlarýn
Gýrnata’ya giriþi yasaklandý. 1502’de Kas-
tilya ve León topraklarýnda yaþayan mü-
deccenlere hemen ülkeyi terketmeleri, ak-
si takdirde Hýristiyanlýða girmiþ sayýlacak-
larý bildirildi. Kral II. Fernando, bu kararýný
daha sonra Kastilya Krallýðý’na baðladýðý
Neberre’de de (Navarra) uyguladý (1512).
Kastilya ve León müdeccenlerinin büyük
çoðunluðu vaftiz olurken Neberre’dekile-
rin bir bölümü bulunduklarý topraklarýn
Fransa’ya yakýnlýðýndan yararlanarak bu
ülkeye göç etti; göçemeyenler ise diðer-
leriyle ayný kaderi paylaþtý (bk. MORÝSKO-
LAR).

Hýristiyanlaþtýrma politikasý çerçevesin-
de bu geliþmeler yaþanýrken Gýrnata mü-
deccenleri Memlükler ve Osmanlýlar’dan
yardým istediler. Memlük Sultaný Kayýtbay,
müslümanlara yapýlan baskýlardan vazge-
çilmezse kendisinin de hâkimiyeti altýnda
bulunan hýristiyanlara benzer þekilde dav-
ranacaðýný ilân etti; fakat Ýspanya’dan ge-
len elçinin giriþimleri sonucu bu kararýný
uygulamaya koymadý. Osmanlý Padiþahý
II. Bayezid ise bir taraftan müslümanlara
uygulanan baskýlara son verilmesini sað-
lamak amacýyla papalýk nezdinde teþeb-
büste bulunurken bir taraftan da Kemal
Reis’i bir donanmayla Akdeniz’e gönder-
di (1505). Kemal Reis bu sefer sýrasýnda
Mâleka ve Balear adalarýný vurdu; bu ara-
da bir kýsým müdecceni Kuzey Afrika’ya ve
Ýstanbul’a taþýdý.

Gýrnata, Kastilya ve Neberre’de takip
edilen sert politikanýn aksine Aragon, Be-
lensiye ve Berþelûne’deki müdeccenleri hý-
ristiyanlaþtýrmak için uzun süre yalnýzca

misyonerlerden faydanýldý. Bunda, söz ko-
nusu bölgelerdeki yönetici sýnýfýn arazile-
rinin ucuz ve nitelikli iþ gücünün ana kay-
naðýný teþkil eden müdeccenler tarafýndan
iþletilmesinin önemli rolü vardýr. Çünkü
onlar ziraat alanýnda Endülüs medeniye-
tinden miras kalan bir birikime sahiptiler.
Turtûþe Asiller Meclisi 1495’te, Berþelûne
Asiller Meclisi 1503’te ve Münteþûn (Mon-
zon) Asiller Meclisi 1510’da Kral Ferdinand’-
dan bölgelerindeki müdeccenlerin kendi
istekleriyle vaftiz olabileceklerini, bunun dý-
þýnda kesinlikle din deðiþtirmeye veya sür-
güne zorlanamayacaklarýný ifade eden
taahhütler almayý baþarmýþlardý. Ancak
1520’de Belensiye bölgesinde toprak aða-
larýna karþý çoðunluðu dindar köylülerden
oluþan halkýn baþlattýðý Germanía isyaný
asilzadeler kadar müdeccenleri de hedef
aldý. Rahiplerin harekete geçirdiði kitleler
Þâtýbe (Játiva), Polop, Uriyûle (Orihuela), Al-
bayda, Oliva ve Olevagra’da müdeccenle-
ri zorla vaftiz ettirdiler ve camilerini kili-
seye çevirdiler. 1522’de isyan bastýrýlýnca
müdeccenler kadar onlarý koruyan efen-
dileri de baský altýnda gerçekleþtirilen vaf-
tizlerin geçerli sayýlmamasý gerektiðini di-
le getirdiler. Fakat I. Karlos (Þarlken), konu-
yu incelemek üzere Madrid’de kurduðu ko-
misyonun görüþleri doðrultusunda 4 Ni-
san 1525’te çýkardýðý bir fermanla baský
ve þiddet altýnda gerçekleþtirilmiþ de olsa
müdeccenlere uygulanan vaftizin geçer-
siz sayýlmayacaðýný ilân etti. Arkasýndan
da üst üste çýkardýðý fermanlarla Papa
VII. Clement’in tavsiyeleri doðrultusunda
Aragon, Belensiye ve Katalonya bölgelerin-
de yalnýz köle statüsündeki müslümanla-
rýn býrakýlacaðýný, müdeccenlerin ancak Hý-
ristiyanlýða girdikleri takdirde yerlerinde
kalabileceklerini, aksi halde Ýspanya dýþý-
na sürüleceklerini bildirdi. Müdeccenlerin
sürülmesinin ya da din deðiþtirerek þek-
len de olsa hýristiyanlarla eþit hale gelme-
lerinin ekonomik açýdan kendilerine vere-
ceði büyük zararýn endiþesini taþýyan asil-
zadeler, fermanlardaki hükümlerin aský-
ya alýnmasý için yoðun çaba harcadýlarsa
da bir baþarý elde edemediler. Söz konu-
su kararlar özellikle Belensiye bölgesinde
yer yer ayaklanmalara sebep oldu; ancak
bunlar da sonucu deðiþtirmedi ve ayak-
lanmalarýn bastýrýlmasýnýn ardýndan mü-
deccenlerin mallarý yaðmalandý, cami ve
mescidleri tahrip edildi, kitaplarý yakýldý
ve toplu þekilde vaftizleri saðlandý. Böyle-
ce en sona býrakýlan Aragon, Katalonya ve
Belensiye bölgelerindeki müdeccenlerin de
vaftiz edilmesiyle Ýspanya’da bütün vatan-
daþlarýn hýristiyanlaþtýrýlmasý süreci ta-

lâm hâkimiyetinin oluþturduðu tehdidi,
sonra da müdeccenlerin ekonomik hayat
açýsýndan taþýdýklarý önemi dikkate alarak
bu isteði yerine getirmeye pek yanaþma-
dýlar ve bu politikayý müslümanlara nis-
betle daha korumasýz durumda bulunan
yahudilere karþý uygulamaya koydular. Mü-
deccenler ise yoðun bir misyonerlik faali-
yetine hedef tutulmuþtu. Papa VII. Gre-
gorius, XI. yüzyýlýn sonlarýnda Endülüs top-
raklarýna misyoner rahipler göndermiþ, pa-
pa II. Urbanus da Tuleytula baþpiskoposun-
dan müdeccenlerin hýristiyanlaþtýrýlmasý-
ný talep etmiþti. XIII. yüzyýl ortalarýnda X.
Alfonso ikna yöntemi esas alýnmak þartýy-
la misyonerlik faaliyetlerini destekledi. Ay-
ný dönemde Dominikenler tarafýndan mis-
yonerlik faaliyetlerinde görev alacak rahip-
lere Arapça öðretmek amacýyla Mürsiye’-
de kurslar açýldý. Bu arada zaman zaman
müslüman âlimleriyle papazlar arasýnda
dinî tartýþmalar yapýldý ve bu tartýþmalar,
misyonerlik çalýþmalarýna çok fazla hizmet
etmemekle birlikte hýristiyanlar arasýnda
Ýslâm dininin tanýnmasýný saðladý. 1492’de
Nasrîler’in ortadan kaldýrýlmasýndan sonra
Ýspanya topraklarýný zorla hýristiyanlaþtýr-
ma politikasýnýn yahudilerin ardýndan müs-
lümanlar üzerinde de uygulanmasýna baþ-
landý.

Ýspanya’da müslümanlarýn hýristiyan-
laþtýrýlmasý bir süreç dahilinde gerçekleþ-
tirildi ve öncelikle Gýrnata müdeccenleri
hedef alýndý. Bu öncelikte, Kraliçe Ýzabel-
la’nýn Gýrnata’ya Romalýlar dönemindeki
dinî önemini yeniden kazandýrma arzusu
yanýnda müslüman nüfusun önemli bir
bölümünün bu þehirde bulunmasýnýn da
payý vardýr. Siyasî otoriteye göre þehirde-
ki yoðun müdeccen varlýðý potansiyel bir
tehdit kaynaðýydý; ayrýca Ýspanyol kilisesi
ülkede dinî birliðin saðlanmasý için yöne-
ticilere devamlý surette baský yapýyordu.
Ýlk çalýþmalar piskopos Hernando de Tala-
vera tarafýndan baþlatýldý. Talavera ikna-
ya dayalý bir yöntemle iþsizlere iþ bulma,
hastalarý ziyaret etme, yoksullarý giydirme
gibi jestlerle birtakým müdecceni Hýristi-
yanlýða kazandýrdýysa da asýl süreci hýz-
landýran, 1499’da Talavera’nýn yerine ta-
yin edilen Tuleytula piskoposu F. Ximenez
(Jimenez) de Cisneros oldu. Cisneros, ön-
ce çeþitli vaadlerle halkýn önde gelen bazý
liderlerini Hýristiyanlýða çekmeye çalýþtý,
ancak pek baþarýlý olamadý. Bunun üzeri-
ne zor kullanma yolunu seçti ve müslü-
manlarýn dinî bilgilere ulaþamamalarý için
bütün kitaplarý toplatarak þehir meyda-
nýnda yaktýrdý. Gýrnata teslim edilirken ya-
pýlan antlaþmadaki müslümanlarýn canla-
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Ýspanyollar tarafýndan 
geri alýnan Endülüs þehirlerinde

bir süre daha yaþayan müslümanlar.
˜ ™

Sözlükte “bir mekâna yerleþip kalmak,
alýþmak, uyum saðlamak” anlamýna gelen
decn kökünden türeyen müdeccen keli-
mesi “bulunduðu mekâna yerleþip kalmýþ,
oraya uyum saðlamýþ” mânasýnda olup XV.
yüzyýldan itibaren Ýspanyollar’ýn geri aldý-
ðý Endülüs þehirlerinde antlaþmalar çer-
çevesinde hýristiyan hâkimiyeti altýnda ya-
þamaya devam eden müslümanlar için kul-
lanýlmýþ bir tabirdir. Bazý Arapça kaynak-
larla Osmanlý arþiv belgelerinde müdeccel
þeklinde görülür, kelime mudejar biçimin-
de Ýspanyolca’ya da girmiþtir.

Ýlk müdeccenler, 1085’te Kastilya Kral-
lýðý’nýn istilâ ettiði Tuleytula’da (Toledo)
ortaya çýkmýþ ve 1086’dan itibaren antlaþ-
ma þartlarýnýn ihlâl edilmesiyle bir süre
sonra yok olmuþtur. Bu tarihten önce Ga-
licia, Asturias, Leon ve Eski Kastilya’da ba-
zý küçük müslüman topluluklarýna rastla-
nýrsa da bunlarýn sayýsý son derece azdýr
ve statüleri pek belli deðildir. Ýþbîliye (Sevil-
la), Kurtuba (Cordoba), Ceyyân (Jaen), Mir-
tüle (Mertola), Faro ve Ayamonte’nin kasa-
ba ve köylerinde kalabalýk bir müdeccen
nüfusun mevcut olduðu ve istilânýn üze-
rinden belli bir süre geçtikten sonra bun-
larýn bir kýsmýnýn þehir merkezlerine dön-
düðü bilinmektedir. 1264 yýlýndaki Endü-
lüs (Andalucia) ve Mürsiye (Murcia) bölgele-
ri isyanlarýný bastýran Kastilya Kralý X. Al-
fonso isyancý müdeccenlerin bir kýsmýný
sürgüne gönderdi ve yerlerine yeni hýris-
tiyan topluluklarý iskân etti; ardýndan geri
kalanlar için tekrar ayaklanmalarýný önle-
mek amacýyla þehir dýþýnda özel mahalle-
ler kurdu. O dönemde Portekiz sýnýrlarý için-
de de az sayýda müdeccen cemaati mev-
cuttu.

1099-1170 yýllarý arasýnda Veþka (Hues-
ca), Tarasûne (Tarazona), Sarakusta (Zara-
goza), Tutîle (Tudela), Kal‘atüeyyûb (Calata-
yud), Derûka (Daroca), Alcaniz ve Teruel’i ele
geçiren Aragon Krallýðý, Kastilya’ya nisbet-
le daha fazla müdeccen nüfusa sahip bu-
lunmaktaydý, bunlar da genelde þehir mer-
kezlerinin dýþýna çýkarýlmýþtý. XIII. yüzyýlda
sayýlarý 100.000’i bulan müdeccenler 1365’-
te Aragon’un 230.000 dolayýndaki toplam
nüfusunun yaklaþýk % 30’unu oluþturu-
yordu. Katalonya sýnýrlarý içinde özellikle
Lâride (Lérida) ve Turtûþe (Tortosa) civarýn-

da birkaç bin müdeccen mevcuttu. Ber-
þelûne’de (Barselona) aralarýnda kölelerin,
tâcirlerin ve müdeccenlerin bulunduðu bir
müslüman cemaat yaþýyordu. Buradaki
müdeccenler de þehir merkezinden çýka-
rýlmýþ, yerlerine baþka bölgelerden getiri-
len hýristiyanlar yerleþtirilmiþti. 1230’da
iþgal edilen Balear adalarýndan Mayurka’-
daki müslümanlarýn büyük bölümü kaç-
mýþ ya da sürülmüþ olduðundan geride yal-
nýzca 20.000 kadar müdeccen kalmýþtý. Mi-
norka ise savaþýlarak alýnmýþtý, dolayýsýyla
müslüman halkýnýn tamamý köle statüsü-
ne geçirildiðinden adada müdeccen nüfus
hiç oluþmamýþtý. 1232-1245 yýllarýnda sür-
dürülen bir Haçlý seferi neticesinde istilâ
edilen Belensiye (Valencia) ve çevresi yalnýz
Aragon’da deðil bütün Ýspanya’da en faz-
la müdeccenin yaþadýðý bölgeydi. Ýstilânýn
ardýndan müslümanlarýn kendilerinden bir-
kaç kat fazla olduðunu gören Kral Jaime
bölgeye 35.000 hýristiyan yerleþtirmiþ ve
buradaki hâkimiyetlerinin kökleþmesi için
100.000 hýristiyan daha getirmeyi planla-
mýþsa da bu rakama ulaþamamýþtýr. Ýþgal-
den sonra merkezdeki müdeccenler þehir
dýþýna çýkarýlmýþ, bunlarýn büyük bir bölü-
mü ya Nasrîler’in topraklarýna veya Kuzey
Afrika’ya göç etmiþtir. Çiftçiler ise hýristi-
yanlarýn mülkiyetine geçen topraklarda ta-
rým iþçisi haline gelmiþtir. Zaman zaman
çýkan isyanlarýn yine müslüman göçleriy-
le sonuçlanmasýna raðmen Katalon met-
ropolitaný tarafýndan papalýk makamýna
gönderilen 1337 yýlýna ait bir raporda Be-
lensiye müdeccenlerinin 50.000 savaþçý çý-
karacak güçte olduðundan söz edilmek-
teydi. Ayný raporda mescidlerin kiliseler-
den daha fazla olduðu ve müdeccenlerin
nüfusun yarýsýný oluþturduðu da belirtil-
mekteydi. Bu durum, sürgünlere ve göç-
lere raðmen müdeccenlerin önemli bir
kýsmýnýn bölgede kaldýðýný göstermekte-
dir. Fakat ayný yüzyýlda gerek veba salgýný
gerekse þartlarýn kötüleþmesi sebebiyle
sayýlarýnda ciddi bir azalma meydana gel-
di; XV. yüzyýlýn ortalarýnda ise oranlarý üç-
te bire düþtü. Müslümanlarýn tamamen
sürüldüðü XVII. yüzyýlýn baþlarýnda Belen-
siye bölgesinde 65.000 hýristiyan hânesine
karþýlýk 31.000 müdeccen hânesinin bu-
lunduðu kaydedilmektedir.

Kastilya sýnýrlarý içindeki müdeccenler,
âlimlerin istilâlar sýrasýnda müslüman hâ-
kimiyetindeki topraklara göçmeleri sebe-
biyle bilim ve kültür alanýnda herhangi bir
hamle gerçekleþtiremediler ve buna para-
lel olarak sarayda da pek etkili olamadýlar.
Zamanla kendi dillerini muhafaza etmek-
te çektikleri sýkýntýlar, dinî eserleri Arap

harfleriyle Ýspanyolca yazma zorunluluðu-
nu ve “aljamiado” denilen literatürü ortaya
çýkardý (bk. ALJAMÝA). Aragon’da da ben-
zer bir durum söz konusuydu. Yalnýz Be-
lensiye’de müdeccenlerle birlikte müsta‘-
rib hýristiyanlar ve yahudiler arasýnda Arap-
ça yaþamaya devam etti. Derebeyiler ve
kontlarla antlaþmalar yapýlarak okullarda
Arapça öðretimi sürdürülmüþtü. Mescid-
lerin açýk ve þer‘î hukukun yürürlükte ol-
masý da Arapça’nýn devamlýlýðýný saðla-
maktaydý.

Müdeccenler genelde getto benzeri ma-
hallelerde yahut müstakil köylerde oturu-
yorlardý. Müdeccen cemaatleri, kendileri-
ni devlet nezdinde temsil eden ve Kastil-
ya metinlerinde “alcaldes” (el-kadî) adýyla
geçen liderlere sahiptiler. Müslümanlarýn
kendi aralarýndaki davalara bakmak da
onlarýn göreviydi. Hýristiyanlarla olan da-
valara ise yalnýz hýristiyan hâkimler bak-
maktaydý. Ceza takdirinde temel ilke hý-
ristiyanýn müslümandan daha deðerli ol-
duðu idi. Bu sebeple suç ayný olsa da ce-
zaî müeyyide deðiþiyordu. Öte yandan hý-
ristiyanlar üzerinde baþka dinlerden biri-
nin yönetici olamayacaðý kanunlarda yer al-
dýðýndan müdeccenler yönetimde görev
alma imkânýndan mahrumdular. Ýslâmiyet
hak din sayýlmamakla beraber genelde ya-
hudilere tanýnan haklar müslümanlara da
tanýnmýþtý; ancak ibadetlerini yerine ge-
tirme hususunda tamamen özgür deðil-
lerdi. Hýristiyanlara ait þehir ve kasabalar-
da bir mescide sahip olmalarý, yüksek ses-
le ezan okumalarý ve açýkta kurban kes-
meleri mümkün deðildi. Þehir merkezle-
rinden çýkarýlýp deðiþik yerlere göçmeye
zorlanmalarý da cuma namazýnýn edasýný
zorlaþtýrýyordu. Ýslâm dinini yaymaya ça-
lýþmak ise kesinlikle yasaktý; bu dini seçen
hýristiyanýn dahi cezasý ölümdü.

Ýspanya’nýn müslümanlardan geri alýn-
masýný amaçlayan “reconquista” hareke-
tinin XI. yüzyýl ortalarýndan itibaren Haç-
lý savaþý karakteri kazanmasýna baðlý ola-
rak geliþen dinî taassup sonucu, müdec-
cenlerin varlýðý gerek Ýspanyol kilisesi ge-
rekse papalýk nezdinde rahatsýz edici bir
durumdu. XIII. yüzyýldan itibaren bazan
bizzat papalar, bazan da konsiller tarafýn-
dan Kastilya ve Aragon krallarýna, hâki-
miyetleri altýndaki müslümanlarýn hâlâ
kendi dinlerine baðlý kalmasýnýn dayanýl-
maz bir durum olduðu bildirilerek bunla-
rýn ya Hýristiyanlýða döndürülmeleri ya da
ülkeden sürülmeleri istendi. Ancak, bunu
yapmadýklarý takdirde aforoz edilecekleri-
nin bildirilmesine raðmen hýristiyan yöne-
ticileri önceleri yarýmadadaki mevcut Ýs-
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rýna, mallarýna, dinlerine ve dillerine do-
kunulmayacaðý, örf ve âdetlerini koruya-
caklarý þeklindeki taahhütlere aykýrý ola-
rak her yola baþvurdu ve camilerin tama-
mýný kiliseye çevirirken ibadetin engellen-
mesi için halka yýkanma yasaðý dahi ge-
tirdi. Fakat onun bu tutumu beklediði so-
nucu vermediði gibi çeþitli isyanlara yol
açtý. 1499’da Gýrnata’nýn Beyyâzîn (Albaicin)
semtinde, 1500’de Büþürât (Alpujarras) ve
1501’de Ronda ve Bermeja’da ayaklanma-
lar baþladý. Kral II. Fernando (Ferdinand) ve
Kraliçe Ýzabella, kanlý bir þekilde bastýrýlan
bu isyanlarý Gýrnata antlaþmasýný tama-
mýyla geçersiz saymaya fýrsat bildiler ve
antlaþmayý çiðnedikleri iddiasýyla müdec-
cenlerden ya vaftiz olmalarýný ya da ülke-
yi terketmelerini istediler. Halkýn çok azý
sürgünü göze alabildi ve asýl çoðunluk vaf-
tize boyun eðmek zorunda kaldý. Toplu
vaftizlerin ardýndan yeni hýristiyanlarýn te-
sir altýnda kalmasýný önlemek amacýyla
baþka þehirlerden gelen müslümanlarýn
Gýrnata’ya giriþi yasaklandý. 1502’de Kas-
tilya ve León topraklarýnda yaþayan mü-
deccenlere hemen ülkeyi terketmeleri, ak-
si takdirde Hýristiyanlýða girmiþ sayýlacak-
larý bildirildi. Kral II. Fernando, bu kararýný
daha sonra Kastilya Krallýðý’na baðladýðý
Neberre’de de (Navarra) uyguladý (1512).
Kastilya ve León müdeccenlerinin büyük
çoðunluðu vaftiz olurken Neberre’dekile-
rin bir bölümü bulunduklarý topraklarýn
Fransa’ya yakýnlýðýndan yararlanarak bu
ülkeye göç etti; göçemeyenler ise diðer-
leriyle ayný kaderi paylaþtý (bk. MORÝSKO-
LAR).

Hýristiyanlaþtýrma politikasý çerçevesin-
de bu geliþmeler yaþanýrken Gýrnata mü-
deccenleri Memlükler ve Osmanlýlar’dan
yardým istediler. Memlük Sultaný Kayýtbay,
müslümanlara yapýlan baskýlardan vazge-
çilmezse kendisinin de hâkimiyeti altýnda
bulunan hýristiyanlara benzer þekilde dav-
ranacaðýný ilân etti; fakat Ýspanya’dan ge-
len elçinin giriþimleri sonucu bu kararýný
uygulamaya koymadý. Osmanlý Padiþahý
II. Bayezid ise bir taraftan müslümanlara
uygulanan baskýlara son verilmesini sað-
lamak amacýyla papalýk nezdinde teþeb-
büste bulunurken bir taraftan da Kemal
Reis’i bir donanmayla Akdeniz’e gönder-
di (1505). Kemal Reis bu sefer sýrasýnda
Mâleka ve Balear adalarýný vurdu; bu ara-
da bir kýsým müdecceni Kuzey Afrika’ya ve
Ýstanbul’a taþýdý.

Gýrnata, Kastilya ve Neberre’de takip
edilen sert politikanýn aksine Aragon, Be-
lensiye ve Berþelûne’deki müdeccenleri hý-
ristiyanlaþtýrmak için uzun süre yalnýzca

misyonerlerden faydanýldý. Bunda, söz ko-
nusu bölgelerdeki yönetici sýnýfýn arazile-
rinin ucuz ve nitelikli iþ gücünün ana kay-
naðýný teþkil eden müdeccenler tarafýndan
iþletilmesinin önemli rolü vardýr. Çünkü
onlar ziraat alanýnda Endülüs medeniye-
tinden miras kalan bir birikime sahiptiler.
Turtûþe Asiller Meclisi 1495’te, Berþelûne
Asiller Meclisi 1503’te ve Münteþûn (Mon-
zon) Asiller Meclisi 1510’da Kral Ferdinand’-
dan bölgelerindeki müdeccenlerin kendi
istekleriyle vaftiz olabileceklerini, bunun dý-
þýnda kesinlikle din deðiþtirmeye veya sür-
güne zorlanamayacaklarýný ifade eden
taahhütler almayý baþarmýþlardý. Ancak
1520’de Belensiye bölgesinde toprak aða-
larýna karþý çoðunluðu dindar köylülerden
oluþan halkýn baþlattýðý Germanía isyaný
asilzadeler kadar müdeccenleri de hedef
aldý. Rahiplerin harekete geçirdiði kitleler
Þâtýbe (Játiva), Polop, Uriyûle (Orihuela), Al-
bayda, Oliva ve Olevagra’da müdeccenle-
ri zorla vaftiz ettirdiler ve camilerini kili-
seye çevirdiler. 1522’de isyan bastýrýlýnca
müdeccenler kadar onlarý koruyan efen-
dileri de baský altýnda gerçekleþtirilen vaf-
tizlerin geçerli sayýlmamasý gerektiðini di-
le getirdiler. Fakat I. Karlos (Þarlken), konu-
yu incelemek üzere Madrid’de kurduðu ko-
misyonun görüþleri doðrultusunda 4 Ni-
san 1525’te çýkardýðý bir fermanla baský
ve þiddet altýnda gerçekleþtirilmiþ de olsa
müdeccenlere uygulanan vaftizin geçer-
siz sayýlmayacaðýný ilân etti. Arkasýndan
da üst üste çýkardýðý fermanlarla Papa
VII. Clement’in tavsiyeleri doðrultusunda
Aragon, Belensiye ve Katalonya bölgelerin-
de yalnýz köle statüsündeki müslümanla-
rýn býrakýlacaðýný, müdeccenlerin ancak Hý-
ristiyanlýða girdikleri takdirde yerlerinde
kalabileceklerini, aksi halde Ýspanya dýþý-
na sürüleceklerini bildirdi. Müdeccenlerin
sürülmesinin ya da din deðiþtirerek þek-
len de olsa hýristiyanlarla eþit hale gelme-
lerinin ekonomik açýdan kendilerine vere-
ceði büyük zararýn endiþesini taþýyan asil-
zadeler, fermanlardaki hükümlerin aský-
ya alýnmasý için yoðun çaba harcadýlarsa
da bir baþarý elde edemediler. Söz konu-
su kararlar özellikle Belensiye bölgesinde
yer yer ayaklanmalara sebep oldu; ancak
bunlar da sonucu deðiþtirmedi ve ayak-
lanmalarýn bastýrýlmasýnýn ardýndan mü-
deccenlerin mallarý yaðmalandý, cami ve
mescidleri tahrip edildi, kitaplarý yakýldý
ve toplu þekilde vaftizleri saðlandý. Böyle-
ce en sona býrakýlan Aragon, Katalonya ve
Belensiye bölgelerindeki müdeccenlerin de
vaftiz edilmesiyle Ýspanya’da bütün vatan-
daþlarýn hýristiyanlaþtýrýlmasý süreci ta-

lâm hâkimiyetinin oluþturduðu tehdidi,
sonra da müdeccenlerin ekonomik hayat
açýsýndan taþýdýklarý önemi dikkate alarak
bu isteði yerine getirmeye pek yanaþma-
dýlar ve bu politikayý müslümanlara nis-
betle daha korumasýz durumda bulunan
yahudilere karþý uygulamaya koydular. Mü-
deccenler ise yoðun bir misyonerlik faali-
yetine hedef tutulmuþtu. Papa VII. Gre-
gorius, XI. yüzyýlýn sonlarýnda Endülüs top-
raklarýna misyoner rahipler göndermiþ, pa-
pa II. Urbanus da Tuleytula baþpiskoposun-
dan müdeccenlerin hýristiyanlaþtýrýlmasý-
ný talep etmiþti. XIII. yüzyýl ortalarýnda X.
Alfonso ikna yöntemi esas alýnmak þartýy-
la misyonerlik faaliyetlerini destekledi. Ay-
ný dönemde Dominikenler tarafýndan mis-
yonerlik faaliyetlerinde görev alacak rahip-
lere Arapça öðretmek amacýyla Mürsiye’-
de kurslar açýldý. Bu arada zaman zaman
müslüman âlimleriyle papazlar arasýnda
dinî tartýþmalar yapýldý ve bu tartýþmalar,
misyonerlik çalýþmalarýna çok fazla hizmet
etmemekle birlikte hýristiyanlar arasýnda
Ýslâm dininin tanýnmasýný saðladý. 1492’de
Nasrîler’in ortadan kaldýrýlmasýndan sonra
Ýspanya topraklarýný zorla hýristiyanlaþtýr-
ma politikasýnýn yahudilerin ardýndan müs-
lümanlar üzerinde de uygulanmasýna baþ-
landý.

Ýspanya’da müslümanlarýn hýristiyan-
laþtýrýlmasý bir süreç dahilinde gerçekleþ-
tirildi ve öncelikle Gýrnata müdeccenleri
hedef alýndý. Bu öncelikte, Kraliçe Ýzabel-
la’nýn Gýrnata’ya Romalýlar dönemindeki
dinî önemini yeniden kazandýrma arzusu
yanýnda müslüman nüfusun önemli bir
bölümünün bu þehirde bulunmasýnýn da
payý vardýr. Siyasî otoriteye göre þehirde-
ki yoðun müdeccen varlýðý potansiyel bir
tehdit kaynaðýydý; ayrýca Ýspanyol kilisesi
ülkede dinî birliðin saðlanmasý için yöne-
ticilere devamlý surette baský yapýyordu.
Ýlk çalýþmalar piskopos Hernando de Tala-
vera tarafýndan baþlatýldý. Talavera ikna-
ya dayalý bir yöntemle iþsizlere iþ bulma,
hastalarý ziyaret etme, yoksullarý giydirme
gibi jestlerle birtakým müdecceni Hýristi-
yanlýða kazandýrdýysa da asýl süreci hýz-
landýran, 1499’da Talavera’nýn yerine ta-
yin edilen Tuleytula piskoposu F. Ximenez
(Jimenez) de Cisneros oldu. Cisneros, ön-
ce çeþitli vaadlerle halkýn önde gelen bazý
liderlerini Hýristiyanlýða çekmeye çalýþtý,
ancak pek baþarýlý olamadý. Bunun üzeri-
ne zor kullanma yolunu seçti ve müslü-
manlarýn dinî bilgilere ulaþamamalarý için
bütün kitaplarý toplatarak þehir meyda-
nýnda yaktýrdý. Gýrnata teslim edilirken ya-
pýlan antlaþmadaki müslümanlarýn canla-
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mamlanmýþ, geri kalan müdeccenlerin ta-
mamý Moriskolar’a dönüþmüþ oldu (mü-
deccen dil ve edebiyatý, sanatý için bk.
ALJAMÝA; ALKAZAR; ENDÜLÜS [Sanat]).
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Medresede ders veren
yüksek rütbeli hoca.

˜ ™

Sözlükte “okumak, anlamak, bir metni
öðrenmek için tekrar etmek” anlamýndaki
ders kökünün “tef‘îl” kalýbýndan türeyen
müderris kelimesi, medreselerin ortaya
çýktýðý IV. (X.) yüzyýldan itibaren görül-
mekle birlikte (Ýbn Asâkir, VII, 220; Zehe-
bî, XIV, 79-80; XVII, 235) V. (XI.) yüzyýlda
Selçuklu Veziri Nizâmülmülk’ün Nizâmiye

medreselerini kurmasýndan sonra bura-
da ders veren en yüksek rütbeli ilim ada-
mý için kullanýlmaya baþlanarak resmî
bir mahiyet kazanmýþtýr. Kaynaklarda Ni-
zâmiye medreselerinde görevli âlimler-
den bahsedilirken müderrisin yanýnda (Ýb-
nü’l-Esîr, X, 146) görevlerinin “tedrîsü’n-
Nizâmiyye” (tedrîsü’n-nahv bi’n-Nizâmiy-
ye) gibi tabirlerle de tanýmlandýðý (Zehe-
bî, XIX, 210, 323, 343, 394; XX, 169, 387;
XXII, 88), diðer medreselerde görev yapan
hocalar için de benzer ifadelere yer veril-
diði görülmektedir (a.g.e., XXII, 188, 365;
XXIII, 54, 76, 98). Müderris kelimesi her-
hangi bir ilim dalý anýlmadan mutlak ola-
rak kullanýldýðýnda fýkýh hocasý kastedilir-
di; hadis, kýraat, tasavvuf ve nahiv gibi
ilimleri öðreten kimseler için de genellik-
le þeyh kelimesi kullanýlýrdý.

Medreselerin bir kurum niteliði kazan-
maya baþladýðý Selçuklular döneminde mü-
derrisler Dîvân-ý Vezâret’ten çýkan ve Nizâ-
mülmülk’ün imzasýný taþýyan bir menþurla
tayin edilirken daha sonralarý bizzat sul-
tanlarýn ve halifelerin tevkýi ile de tayin
edilmiþlerdir (Ýbnü’l-Cevzî, XVI, 289; XVII,
173). Tayinlerde ilmî liyakatin yaný sýra ho-
calarýn kalitesi ve aldýklarý icâzetin türü de
önemliydi. Müderrislerin tayin menþur ve
mersûmlarýnda ilmi ve dini korumanýn
önemine dair cümleler, tayin sebebi ve
onu öven sözler yer alýrdý. Memlükler’den
Sultan Kalavun’un, Takýyyüddin Hasan b.
Kadî Þerefeddin’i Mansûriye Medresesi’-
nin Mâlikî mezhebi müderrisliðine tayin
ederken çýkardýðý mersûmda yukarýdaki
hususlarýn ardýndan onun bu göreve be-
lâgatý, ilmini yüksek seviyede bir âlimden
almýþ asil bir kimse olmasý, faziletiyle em-
sallerinden önde bulunmasý ve takvâsý se-
bebiyle tercih edildiði belirtilmektedir (Ýb-
nü’l-Furât, VIII, 27-28). Kalkaþendî’nin ha-
tiple ayný anlamda kullandýðý “sâniu’l-ke-
lâm” ifadesinin müderrisleri de içerdiðini
söyleyen Ahmed Çelebi müellifin onlarda
aradýðý þartlarýn müderrisler için de ge-
çerli olduðunu söylemektedir. Bu þartlara
göre müderrisin vücut ölçülerinin uyum-
lu, ayrýca akýllý, kültürlü ve anlayýþlý, âdil,
iffet sahibi, gözü tok ve cömert olmasý
gerekmektedir (Ýslâm’da Eðitim-Öðretim
Târihi, s. 260).

Müderrisler görevlerine devlet ve ilim
adamlarýnýn katýldýðý bir merasimle baþ-
lardý. Sübkî, Baðdat Nizâmiye Medrese-
si’ne müderris tayin edilen Ebü’l-Hayr el-
Kazvînî’ye önce hil‘at giydirildiðini, fuka-
ha, müderrisler, devlet adamlarýndan ve
eþraftan kalabalýk bir grupla medreseye
gelip ders kürsüsüne oturduðunu, hatim

okunup duasý yapýldýktan sonra onun bazý
âyetleri tefsir ederek ilk dersi verdiðini an-
latýr (ªabašåt, VI, 10). Müstansýriyye med-
reselerinde de benzer bir merasimin ya-
pýldýðý kaydedilmektedir. Buna göre yeni
müderrise vezirin makamýnda hil‘at giy-
dirilir ve kendisi için bir binek hazýrlanýr-
dý. Medreseye devlet erkânýnýn eþliðinde
gider, kürsüden verdiði ilk dersi imamlar,
fukaha ve âyan da dinlerdi. Müderrislerin
kendilerine özgü kýyafetleri vardý. Görev-
den azledilen müderrisler bu kýyafetlerini
çýkarmak zorunda idi (Nâcî Ma‘rûf, I, 84).
Önceleri ulemâya mahsus bir kýyafet söz
konusu deðilken Ebû Yûsuf, ulemâ sýnýfý-
nýn halktan ayýrt edilmesi için siyah sarýk
ve taylasan giymelerini þart koþmuþ, bu
giyim tarzý daha sonralarý müderris ve fa-
kihler için zorunlu hale gelmiþtir. Müder-
ris kýyafetleri Fâtýmîler, Eyyûbîler ve En-
dülüs müslümanlarýnda da diðer sýnýflar-
dan ayrý idi. Endülüs müderris kýyafetle-
ri bazý deðiþikliklere uðrayarak günümüz
üniversite hocalarýnýn kýyafetlerinin ilk þek-
lini oluþturmuþtur (Ahmed Çelebi, s. 279
vd.).

Müderrisler genellikle “müderrisü He-
rât, müderrisü Kayseriyye, müderrisü Si-
vas” gibi ders verdikleri þehre (Ýbn Asâkir,
XXIV, 331; XXXVI, 472), “müderrisü’n-Ni-
zâmiyye” gibi görev yaptýklarý medrese-
ye, “müderrisü’l-Hanefiyye, müderrisü’l-
Mâlikiyye” gibi fýkhýný okuttuklarý mezhe-
be (Zehebî, XVIII, 310; XX, 209) ve “mü-
derrisü’l-hadîs” gibi verdikleri derse izâ-
fetle anýlmýþtýr.

Kaynaklarda müderrisin öðrencilerin ka-
biliyetine göre konuþmasý, dersi anlatýr-
ken anlaþýlýr bir dil kullanmasý, öðrencinin
derse ilgisini saðlamasý, kendisinin ve yar-
dýmcýsýnýn (muîd) öðrenciye sert davran-
mamasý gibi eðitim psikolojisiyle ilgili bir-
çok kural yer almaktadýr. Bu konuda müs-
takil eserler de yazýlmýþtýr (bk. TÂLÝM ve
TERBÝYE).

Müderrisler genellikle ömür boyu görev-
lerini sürdürmüþlerdir. Alparslan zamanýn-
da sadece bir müderrisin azledildiði bilin-
mektedir. Bu dönemde Baðdat Nizâmiye
Medresesi’nin gasbedilmiþ bir arazi üze-
rine inþa edildiði iddiasýyla burada ders
vermekten kaçýnan müderris Ebû Ýshak eþ-
Þîrâzî’nin yerine Ebû Nasr Ýbnü’s-Sabbâð
tayin edilmiþ, ancak Þîrâzî kýsa bir süre
sonra ikna edilince Ebû Nasr görevinden
alýnmýþtýr.

Medreselerde her ilim dalýnda uzman
bir müderris bulunmakla birlikte bir mü-
derrisin deðiþik dallarda ders vermesi de

misyonerlerden faydalanıldı. Bunda, söz ko-


