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Müstansýriyye Medresesi kendine has
planýyla ve ihtiþamýyla Ýslâm mimarisinin
en güzel örneklerinden biri olup sarayýn
malî iþlerine bakan Müeyyedüddin Ýbnü’l-
Alkamî nezâretinde yapýlmýþtýr. Dört Sün-
nî mezhebin her biri için bölümlerin yer
aldýðý yapýnýn dikdörtgen planlý ve tuðla-
dan inþa edilmiþ eyvanlarý, odalarý ve kori-
dorlarý yine dikdörtgen bir avluyu çevre-
liyordu. 9-10 m. kadar yükseklikte ve iki
katlý, uzunluðu eninin iki mislinden fazla
olan bina kýbleye dik olarak planlanmýþtýr.
Uzunluðu kýble duvarýnda 104,80 m., ku-
zeyde 105,50 m., geniþliði batýda 44,20,
doðuda köþedeki odalar dolayýsýyla 48,80
metredir. Ortadaki sahanlýk 62,40 × 27,40
m. geniþliktedir. Sonradan iç avlunun or-
tasýna suyu yer altý kanallarýyla Dicle’den
getirtilen ve Ýbnü’l-Fuvatî’ye göre 668’de
(1269) inþa edilen bir havuz yapýlmýþ, bu
su ayrýca bir baþka kanalla medresenin ar-
kasýndaki çarþýya ulaþtýrýlmýþtý. Zaman za-
man taþan Dicle’nin medreseye zarar ver-
memesi için nehrin bu kýsmýnda bir set
yapýlmýþtýr.

Binanýn kuzeye bakan kýsmýnýn ortasýn-
da 10,40 m. geniþliðinde bir taçkapý var-
dýr. Kapýnýn hendesî bezemelerle süslü iç
içe pervazlardan meydana gelen yayvan
sivri kemeri içinde büyük bölümü orijinal
olan tuðla üzerine kabartma kitâbe yer
alýr. Ýnce kývrýk dallar arasýndaki on satýr-
lýk sülüs yazýda medresenin inþa sebebi,
bânisinin adý ve onun için dua bulunur.

Giriþin tam karþýsýnda 21,50 m. uzunlu-
ðunda, 6,50 m. geniþliðinde, ortadaki da-
ha büyük üç kemerle avluya açýlan uzun
oda, mihrap olarak düzenlenmiþ niþten de
anlaþýlacaðý gibi mescid olarak planlanmýþ-
týr. Alt katta kýbleye göre mescidin saðýn-
daki bölüm Þâfiîler’e, solundaki bölüm Ha-
nefîler’e tahsis edilmiþti. Taçkapýdan giril-
diðinde saðdaki bölüm Hanbelîler’e, Ha-
nefîler’in karþýsýna düþen soldaki bölüm ise
Mâlikî mezhebi mensuplarýna ayrýlmýþtý.
Dikdörtgen avlunun dar kenarlarýnýn orta-
larýnda yer alan eyvanlardan doðudaki Ha-
nefîler’e, batýdaki Þâfiîler’e aitti. Avluya
açýlan eyvanlarýn geniþliði 6 m., uzunluðu
7,80 m. olup tavanlarý iki katýn yüksekliði-
ne ulaþmakta ve cephesi bina seviyesini
biraz aþmaktaydý. Her katta otuz dokuz
küçük oda, ayrýca orta büyüklükte birkaç
oda ile çeþitli ölçülerde çapraz tonozlu ça-
týsýnda ýþýk ve hava için penceresi olan yük-
sek tavanlý on iki büyük oda bulunmaktay-
dý. Giriþin saðýnda ve solunda motifli tuð-
lalarla süslenmiþ avluya açýlan birer küçük
eyvanýn hemen yanlarýndan iki, mescidin
sað ve solundan iki, Þâfiî eyvanýnýn iki ya-
nýndaki odalardan sonra birer olmak üzere
zeminden üst kata çýkmak için altý adet
merdiven mevcuttu. Buradan avluya ba-
kan pencerelerden ýþýk alan revak þeklin-
deki koridorlara çýkýlýrdý. Öðrencilerin ika-
meti için yapýlmýþ odalarýn kapýlarý bu ko-
ridora açýlmaktaydý. Binanýn doðu bölü-
münde Hanefîler’e tahsis edilen eyvanýn
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Abbâsî Halifesi Müstansýr -Billâh
(ö. 640/1242)

tarafýndan Baðdat’ta inþa ettirilen
medrese.

˜ ™

Dört mezhep fýkhý yanýnda Kur’an, ha-
dis ve týp alanlarýnda da yüksek öðretim
vermesiyle üniversite özelliði gösteren ilk
müessese olarak kabul edilmektedir. Bað-
dat’ýn en iþlek bölümü olan Dicle’nin do-
ðusunda Me’mûn Köprüsü’ne 100 m. ka-
dar mesafede halife sarayýnýn hemen ya-
nýnda 625’te (1228) temeli atýlan medrese-
nin yapýmý 630’da (1233) tamamlanmýþtýr.
5 Receb 631’de (6 Nisan 1234) Halife Müs-
tansýr-Billâh’ýn da iþtirak ettiði ve döne-
min ünlü þairlerinin medreseyi öven þiirler
okuduðu, kuruluþunda emeði geçenlere,
medrese hocalarýna hil‘atler giydirildiði,
devlet ileri gelenleriyle halkýn katýldýðý muh-
teþem bir merasimle açýlmýþtýr.

MÜSTANSIRÝYYE MEDRESESÝ

Müstansýriyye Medresesi’nin avlusundan bir görünüþ
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MÜSTANSIRÝYYE MEDRESESÝ

Müstansýriyye Külliyesi’ni oluþturan bö-
lümlerden dârülhadis, dârülkur’ân ve kü-
tüphane medrese bünyesi içindeydi. An-
cak dârüttýb (bîmâristan) medrese yakýnýn-
da yapýlan bir eyvanda ve altýndaki sofa-
da bulunuyordu. Ýbnü’l-Fuvatî bu eyvanýn
633’te (1235-36) tamamlandýðýný, burada
bir tabibin talebeleriyle oturup týp ilmiyle
meþgul olduðunu ve hastalarý muayene
ettiðini yazar; eyvanýn duvarýndaki su sa-
ati hakkýnda da bilgi verir (el-¥avâdi¦ü’l-
câmi£a, s. 79). Vakýf senedinde hastalar
için ilâç teminiyle ilgili nottan tesiste bir
eczahanenin bulunduðu anlaþýlmaktadýr.
Bunun dýþýnda bir de hamam yapýlmýþtý.
Bunlarýn tam yerleri ve yapýlarý hakkýnda
kesin bilgi yoktur.

Halife Müstansýr-Billâh’ýn kütüphaneye
160 deve ile taþýnan 80.000 cilt kitap ba-
ðýþladýðý rivayet edilmektedir. Burada yiye-
cek ihtiyaçlarý yanýnda 10 dinar aylýk maaþ
alan bir hâzinü’l-kütüb, 3 dinar maaþ alan
bir müþrif ve 1 dinar maaþ alan bir münâ-
vil çalýþmaktaydý. Kütüphaneden yararlan-
mak isteyenlere ödünç kitap verilebiliyor-
du. Hâzinü’l-kütübler arasýndan medrese
hakkýnda bilgi veren Ýbnü’l-Fuvatî ile Ýb-
nü’s-Sâî gibi (Ýbnü’l-Kayserânî, IV, 1469,
1493; Keþfü’¾-¾unûn, II, 1554) ilim adam-
larý da çýkmýþtýr.

Dört büyük Sünnî mezhebe vakfedilen
medresenin bu mezheplere ait bölümle-
rinin her birinde bir müderris, dört muîd
ve altmýþ iki fýkýh öðrencisi (fakih) mevcut-
tu. Böylece medresenin bu dalda yüksek
öðrenim gören 248 öðrencisi bulunuyor-
du. Bunlarýn yeme içme ve yurt ihtiyaçla-
rý karþýlanýyor ve kendilerine aylýk 2 dinar
burs veriliyordu. Müderrislerin maaþý 12
dinar olup ayrýca misafirlerinin ihtiyaçla-
rýný karþýlayacak kadar erzak tahsis edil-
mekteydi. Müderris olmadýðý zaman ders-
leri daha sonra asaleten bu göreve getiri-
lebilen nâibler yürütürdü. Her müderrisin
dört muîdi vardý. Bunlarýn maaþlarý aylýk

3 dinardý. Ýbn Battûta’nýn anlattýðýna gö-
re muîdler, ahþaptan küçük bir kubbe al-
týnda üzerinde yaygýlar bulunan kürsüde
ders veren müderrisin iki yanýnda oturur,
hocanýn anlattýðý dersleri daha sonra öð-
rencilerle müzakere ederlerdi (Seyahatnâ-
me, I, 244-245). Vakfiyeye göre dârülkur-
’ânda otuz yetim çocuða Kur’an dersi ve-
ren ve ayda 3 dinar maaþ alan bir þeyhül-
kýrâat ile 1 dinar 20 kýrat maaþ alan bir
muîd bulunmaktaydý. Öðrencilerin günlük
yiyeceði karþýlanýyordu, ayrýca her birine
aylýk 13 kýrat 1 habbe harçlýk veriliyordu.
Dârülhadiste on öðrenciye haftada üç gün
(cumartesi, pazartesi ve perþembe) hadis
dersi veren ve aylýk 3 dinar maaþ alan bir
þeyhü’l-hadîs ile 2 dinar 10 kýrat aylýk alan
iki kariü’l-hadîs görevliydi. Buradaki öðren-
ciler de aylýk 13 kýrat 1 habbe burs alýrdý.
Dârüttýbda bir doktor ve on týp öðrencisi
mevcuttu. Bunlarýn dýþýnda medresede bir
nahiv ve bir riyâziye müderrisi bulunmak-
taydý. Medresenin yirmi dokuz kiþilik öðre-
tim kadrosu ve toplam 298 öðrencisi var-
dý. Ayrýca mürettipler, imam ve müezzin-
ler, aþçýlar ve diðer hizmetliler vardý. Med-
rese bir nâzýr baþkanlýðýnda murâkabe gö-
revi yapan bir müþrifle bir kâtibin görev al-
dýðý vakýf mütevelli heyeti tarafýndan yö-
netiliyordu.

Müstansýriyye Medresesi, Hülâgû (656/
1258) ve Timur’un (795/1392, 803/1401)
Baðdat’ý iþgali dönemlerinde olduðu gibi
zaman zaman öðretime ara vermek zorun-
da kalmýþtýr. Bu dönemlerde âlimlerin bir
bölümü Suriye, Hicaz ve Mýsýr’a gitmiþ ve
öðretim kadrosu zayýflamýþtýr. Ayrýca Ti-
mur, Baðdat’taki ulemâ ve sanatkârlardan
bir kýsmýný Semerkant’a götürmüþtür. Da-
ha sonraki devirlerde medrese yavaþ ya-
vaþ fonksiyonunu yitirmiþ, yapý Kanûnî Sul-
tan Süleyman’ýn Baðdat’ý fethi sýrasýnda
Tekelü tâifesi tarafýndan askerî amaçlarla
kullanýlmýþtýr. Medresenin ilmî amaçlar için
kullanýlmasýyla ilgili son bilgi 1081 (1671)

arka kýsmýndaki dershane, muhtemelen
kütüphane ve medrese idaresinin bulun-
duðu büyük salonlarýn dar fakat iki kat
yükseklikte giriþleri, tavanýnda ýþýklandýr-
ma ve hava için belli aralýklarla dört pen-
cere açýlmýþ tonozlu bir koridor bulunmak-
taydý. Bu bölümde Halife Müstansýr-Bil-
lâh’ýn dersleri takip etmek istediðinde gir-
diði, binanýn doðu duvarý dýþýndan açýlmýþ
küçük bir kapý vardý.

Hanbelî ve Mâlikî mezhebine ayrýlan kö-
þelerde ders salonlarý dýþýnda Þâfiî bölümü-
nün tam köþesinde yer alan büyük odalar
muhtemelen dârülhadis, yanlarýnda ise da-
ha küçük yaþta öðrencilerin ders gördüðü
ve kýraat sesli yapýldýðý için diðer iki ey-
vanýn aksine avluya deðil dýþa bakan dâ-
rülkur’ân bulunmaktaydý. Medrese gürül-
tüye, soðuk ve sýcaða karþý 2 metreyi aþan
dýþ duvarlarla çevrilmiþti. Eyvanlarýn to-
nozlu tavanlarý küçüklü büyüklü yýldýz ve
bitki motifleriyle bezenmiþtir.

Binanýn dýþ duvarýnda kabartma geo-
metrik motiflerin bir dekor oluþturduðu
tuðlalar kullanýlmýþtýr. Dýþ cephede bilhas-
sa Dicle’ye bakan yüzde büyük kuþak ha-
linde yazýlar bulunur. Bunlarýn önemli bir
kýsmý Sultan Abdüaziz zamanýnda 1865’-
te yenilenmiþtir. Medrese, genel olarak in-
ce bir sanatla iþlenmiþ geometrik ve bit-
kisel motifli tuðlalarýn güzel bir dekor oluþ-
turacak þekilde duvarlarda, kapý ve pen-
cere pervazlarýnda dizilmesiyle tezyin edil-
miþ, süslemede kireç ve sýva kullanýlma-
mýþtýr.

Müstansýriyye Medresesi’nin süslemelerindeki bazý desen

örnekleri

Müstansýriyye

Medresesi’nin

planý
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na göre hýristiyan azýnlýða da yahudiler gibi
Ehl-i kitap muamelesi yapmýþlar ve onlara
da kendi dinlerini muhafaza etme hakký
tanýmýþlardýr; dolayýsýyla ehl-i zimme özel
statüsünde bulunan hýristiyanlarýn din de-
ðiþtirmeye zorlanmýþ olmasý söz konusu
deðildir. Her türlü ferdî ve içtimaî haklarý
güvence altýna alýnan müsta‘riblerin Endü-
lüs Emevîleri döneminde “kûmis” (> Lat.
comes) denilen ve kendileri tarafýndan se-
çilip devlete karþý cemaati temsil eden ön-
derleri vardý. Aralarýndaki ihtilâflara, ka-
yýtlarda “kadý’n-nasârâ / kadý’l-acem” adýy-
la geçen hâkimler bakýyordu. Müsta‘ribler,
hýristiyan inançlarýna sahip çýkmakla bera-
ber zamanla müslüman toplumuna bü-
yük ölçüde entegre oldular ve Arap isim-
leri almanýn dýþýnda mahallî Ýbero Romans
dillerin yaný sýra, hatta onlardan daha faz-
la Arapça kullanýr hale geldiler. Gençlerin
Arap edebiyatýna, düzgün ve akýcý bir Arap-
ça konuþmaya olan tutkularý IX. yüzyýl or-
talarýnda bütün hýristiyan dünyasýnýn dik-
katini çekecek düzeydeydi. Yeme içme, gi-
yim kuþam, ev düzeni gibi hususlarda da
müslümanlar örnek alýnýyordu; o kadar ki
aristokrat aileler arasýnda erkek çocukla-
rýn sünnet ettirilmesi âdeti dahi yaygýn-
laþmaya baþlamýþtý. Müsta‘ribler kuzey-
deki hýristiyan krallýklarýna ait topraklara
göçtükten sonra da uzunca bir süre bu
hayat tarzýný sürdürdüler. Müslümanlarla
yaptýklarý antlaþmalar çerçevesinde dinle-
rini muhafaza eden, fakat sosyal yaþantý-
larýnda gittikçe Araplaþan yerli müsta‘rib-
lerin yanýnda kendi istekleriyle kuzeydeki
topraklardan gelip Endülüs’e yerleþen ye-
ni müsta‘ribler de vardý.

Müsta‘ribler arasýnda Ýslâm dininin ya-
yýlmasý konusu deðiþik görüþlerin ileri sü-
rülmesine yol açmýþtýr. R. Bulliet, þahýs
isimleri üzerinde yaptýðý araþtýrmalardan
hareketle Ýslâmlaþma’nýn tedrîcî bir þe-
kilde gerçekleþtiði tesbitinde bulunmuþ-
tur. Ona göre X. yüzyýlýn ortalarýnda En-
dülüs toplumunun yarýsý hâlâ hýristiyan-
lardan oluþuyordu; ancak Ýslâmlaþma XI.
yüzyýlýn baþlarýndan itibaren daha hýzlý bir
seyir takip etti. Aralarýnda Bulliet’in de
yer aldýðý bazý Amerikalý tarihçilerin ya-
nýldýðýný söyleyen bir kýsým Ýspanyol araþ-
týrmacý ise yapýsal dinî ve politik sebep-
lerle Endülüs’te Ýslâmlaþma’nýn VIII. yüz-
yýlda ve ayný süreçte toptan gerçekleþtiði
görüþündedir. Onlara göre bu husus açýk-
lanýrken, müslümanlarýn Ýber yarýmadasý-
na giriþleri sýrasýnda özellikle þehirlerden
ve anayollardan uzak yaþayanlar gibi yer-
li halkýn bir bölümünün henüz tam anla-
mýyla hýristiyanlaþmamýþ olduðu ve Mikel

de Epalza’nýn iþaret ettiði gibi fetih son-
rasýnda piskopos sayýsýndaki aþýrý azalma
sebebiyle vaftizlerin yapýlamamasý yüzün-
den hýristiyan topluluklarýn varlýklarýný sür-
dürmede ciddi sýkýntýlarla karþý karþýya
kaldýðý, neticede bu iki durumun toptan
Ýslâmlaþma’ya yol açtýðý göz ardý edilme-
melidir. Ancak fetih sýrasýnda yerli halkýn
bir bölümünün henüz putperest olduðu
doðru ise de piskopos sayýsýyla ilgili görüþ
hatalýdýr. Çünkü müslüman hâkimiyetinin
ilk yüzyýllarýnda Kurtuba (Cordoba), Ýþbîliye
(Sevilla), Tuleytula (Toledo), Ýlbîre (Elvira),
Mâride (Merida), Sarakusta (Saragoza) ve
Mâleka (Malaga) gibi önemli yerleþim mer-
kezlerinde piskoposlarýn bulunduðuna dair
kayýtlar mevcuttur. Esasen Emevî idareci-
leri müsta‘riblere dikkat çekici bir müsa-
maha göstermiþlerdir. Bu müsamaha çer-
çevesinde müslümanlarla hýristiyanlarýn bir
arada yaþama irade ve tecrübesi, IX. yüz-
yýlýn ortalarýnda müslümanlarýn toplu ola-
rak bulunduðu yerlerde ve daha çok cami
önlerinde küfürlü ifadelerle Ýslâm dinine
ve Hz. Muhammed’e saldýran Kurtuba fe-
daileri gibi baðnaz gruplarýn faaliyetleri dý-
þýnda pek zedelenmemiþtir. Fakat bu top-
lumsal âhenk, XI. yüzyýl sonlarýndan iti-
baren özellikle de Murâbýtlar ve Muvah-
hidler’in Endülüs’e geçmesiyle kýsmen de-
ðiþmeye baþladý. Bu yeni süreçte müslü-
man ve hýristiyan devletler arasýnda bir-
biri ardýna meydana gelen savaþlar sebe-
biyle kuzeye doðru gittikçe artan oranda
bir müsta‘rib göçü yaþandý. Öte yandan
müsta‘riblerin hýristiyan krallýklarla iliþki-
lerini arttýrmalarý ve Endülüs müslüman-
larý aleyhine geniþlemeleri sýrasýnda onla-
ra lojistik destek vermeleri üzerine bu ce-
maati bertaraf etmeye yönelik bazý uygu-
lamalar yapýldý. Meselâ Murâbýtlar tara-
fýndan Gýrnata’da bir kilise yýkýldý; 1126’-
da kalabalýk bir müsta‘rib cemaati, bir yýl
önce Aragon Kralý I. Alfonso’nun gerçek-
leþtirdiði bir sefere verdikleri destek sebe-
biyle Kuzey Afrika’ya sürüldü. Bu süreç
Endülüs’teki müsta‘rib varlýðýnýn büyük öl-
çüde ortadan kalkmasýyla sonuçlanmýþtýr.

Müsta‘ribler Endülüs’teki kültürel faa-
liyetlere iþtirak ettiler. Onlardan bazýlarý-
nýn Dioscorides’in Materia medica’sýnýn
tercümesine, Piskopos Recemundus’un II.
Hakem döneminde Calendar of Cordo-
va’nýn (Kitâbü’l-Envâß) telifine önemli kat-
kýlarý oldu. Müsta‘ribler birden fazla dil
bildiklerinden diplomatik faaliyetlerde de
görevlendirildiler. Müslümanlarýn Rebî‘ b.
Zeyd dedikleri Piskopos Recemundus ön-
ce Germen Ýmparatoru I. Otto’nun (Büyük)
sarayýna, ardýndan III. Abdurrahman dö-

yýlýna aittir (Nashabe, s. 99). Ardýndan
medrese han, gümrük, depo olarak ve as-
kerî maksatlarla kullanýlmýþtýr. 1973’te baþ-
lanan restorasyon çalýþmasýndan önce çe-
kilen resimlerde avlusunda hâlâ toplar gö-
rülmektedir. Bu tarihten sonra baþlayan
imar sýrasýnda medrese eski planýna gö-
re yeniden restore edilmeye çalýþýlmýþtýr.
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Ýslâm hâkimiyeti
ve etkisi altýnda kalan
Endülüs hýristiyanlarý.

˜ ™

Sözlükte “Araplaþmýþ, Arap gibi görü-
nen” anlamýndaki müsta‘rib kelimesi,
Araplaþan hýristiyanlarý böyle bir deðiþime
uðramayan kuzeydeki hýristiyanlardan ayýr-
mak için -tahkir edici bir vurgu da içere-
cek biçimde- Ýspanyol kaynaklarýna girdiði
mozarap (muzaraves, muztarabes, moçarabes,
mozarabos) þeklinde bütün tarihçiler tara-
fýndan kullanýlmýþtýr.

Gelenekçi Ýspanyol tarihçileri, Endülüs
hýristiyanlarýný bazan kendi dinlerini ve de-
ðerlerini kahramanca koruyan yurt sever
Ýspanyol milliyetçileri, bazan da Ýslâm hâ-
kimiyetinin maðdur duruma düþürdüðü
bir topluluk olarak takdim etmekteyse de
bu, gerçekleri saptýran bir görüþtür. Çün-
kü müslüman yöneticileri, Ýslâm hukuku-
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