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Endülüs’te hüküm süren

son Ýslâm hânedaný
(1238-1492).
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Muvahhidler’in Ýkab yenilgisinin (609/
1212) ardýndan Endülüs’teki çok sayýda
þehir düþmüþ ve müslümanlarýn elinde ka-
lanlarda otorite boþluðu ortaya çýkmýþtý.
Bu sýrada bazý liderler bulunduklarý mer-
kezlerde kendi baþlarýna hareket etmeye
baþlamýþlardý. Onlardan, Hazrec kabilesinin
reisi Sa‘d b. Ubâde’nin neslinden geldiði
söylenen ve Ýbnü’l-Ahmer diye tanýnan Mu-
hammed b. Yûsuf, bir süre Ýbn Hûd’a tâbi
olduktan sonra onun 635’te (1238) öldü-
rülmesinden yararlanarak ele geçirdiði Gýr-
nata’da (Granada) “emîrü’l-müslimîn” un-
vaný ve Galib-Billâh lakabýyla biat alýp Nas-
rîler hânedanýný kurdu (26 Ramazan 635 /
12 Mayýs 1238). 250 yýldan fazla hüküm
süren Nasrîler Devleti kurucusu Ýbnü’l-Ah-
mer’e nisbetle Benî Ahmer, baþþehrine nis-
betle Gýrnata Sultanlýðý veya Gýrnata Emir-
liði olarak da adlandýrýlýr.

Galib -Billâh I. Muhammed kýsa sürede
Vâdîâþ (Guadix), Besta (Baza), Ceyyân (Jaen),
Mâleka (Malaga) ve Meriye (Almeria) þehir-
lerini hâkimiyetine alarak Güneydoðu En-
dülüs’ü tek bayrak altýnda topladý. An-
cak tekrar þiddetlenen “reconquista” hare-
keti karþýsýnda zor duruma düþtü ve Cey-
yân savunmasýnda çaresiz kalýnca Kastilya
kralýyla hâkimiyetini tanýma, Ceyyân’ý ve
bazý kaleleri ona býrakma, yýllýk vergi öde-
me ve diðer emîrlerle savaþlarýnda kendisi-
ne destek saðlama þartýyla antlaþma imza-
ladý (643/1246). Bu antlaþmanýn aðýr þart-
larýnýn yaný sýra yönetimin Kastilya Krallýðý
tarafýndan tanýnmasý açýsýndan olumlu bir

yaný da bulunuyordu. Galib-Billâh, antlaþ-
mayla saðladýðý barýþtan istifade ederek
durumunu biraz kuvvetlendirdiyse de da-
madý Mâleka valisinin çýkardýðý isyaný üç
yýl bastýramadý. Bu sýrada tekrar baþlayan
Kastilya saldýrýlarý karþýsýnda 665 (1267)
yýlýnda yeni bir mütareke imzalayýp bazý
merkezleri hýristiyanlara býrakmak zorun-
da kaldý. 29 Cemâziyelâhir 671’de (21 Ocak
1273) ölen Galib-Billâh, baþlangýçta bir sü-
re Abbâsî Halifesi Müstansýr-Billâh’a bað-
lýlýðýný bildirip onun adýna hutbe okutur-
ken Muvahhidler ve Hafsîler’le iyi iliþkiler
kurmaya çalýþmýþ, önce Muvahhidî Abdül-
vâhid er-Reþîd’e (636/1238-39) ve ardýndan
Hafsî Ebû Zekeriyyâ Yahyâ’ya (640/1242)
biat etmiþti. Ýçinde bulunduðu son derece
aðýr þartlara raðmen Elhamra Sarayý’nýn
inþaatýný baþlatan Galib-Billâh, Ýspanya’da
hüküm süren müslüman hükümdarlarýn
en baþarýlýlarýndan biri sayýlýr.

Ýlimle meþguliyeti sebebiyle “Fakýh” diye
anýlan Galib-Billâh’ýn oðlu II. Muhammed,
Kastilya Krallýðý’na karþý Cezîretülhadrâ (Al-
geciras), Runde (Ronda), Cebelitârýk ve Ta-
rîf þehirlerini askerî üs olarak verdiði Me-
rînîler’le ittifak kurdu. Bu ittifak binlerce
Maðribli gönüllü askerin Endülüs’e gelme-
sine zemin hazýrladý ve Merînî-Nasrî müt-
tefik kuvvetleri hýristiyanlara karþý önem-
li zaferler kazandý. Bir süre sonra, ülkesi-
ne çaðýrdýðý Merînîler’in topraklarýný gas-
betmesinden korkmaya baþlayan II. Mu-
hammed onlara karþý eski düþmaný Kas-
tilya kralý ile, ellerinden alýnacak Tarîf þeh-
rinin kendisine býrakýlmasý þartýný içeren
bir antlaþma imzaladý. Ancak kralýn ele ge-
çirilen Tarîf’ten çýkmamasý üzerine Fas’a
giderek Merînî hükümdarýyla yeniden iliþ-
kileri düzeltti; otuz yýl süren saltanatýnýn
son günlerinde de Kastilya Krallýðý’na kar-
þý Aragon Krallýðý ile ittifak yaptý (1299).
Devletin teþkilâtlanmasý, merkezî ve ma-
hallî idarelerin tesisi, vergi iþlerinin tanzi-
mi onun zamanýnda gerçekleþtirildi. Oð-
lu III. Muhammed el-Mahlû‘ döneminde
Nasrî -Merînî iliþkileri bozuldu ve Nasrîler
Merînîler’e ait Sebte’yi (Ceuta) ele geçirdi
(705/1306). Kadis (Cadiz) ve Meriye isyan-
larýný bastýrmayý baþaran III. Muhammed,
saltanatýnýn beþinci yýlýnda kardeþi Ebü’l-
Cüyûþ Nasr tarafýndan tahtýndan indirildi
(708/1309). Ýmar iþlerine büyük önem ve-
ren sultanýn en meþhur eseri Elhamra Sa-
ray Mescidi’dir. Ebü’l-Cüyûþ zamanýnda
Sebte’yi Merînîler geri alýrken Cebelitârýk’ý
da Kastilya Krallýðý iþgal etti (709/1310).
Ebü’l-Cüyûþ, Merînîler’in Endülüs’e geçi-
þini engellemek için Kastilya Krallýðý ile it-

bibl.). M. Fuad Köprülü Nasreddin Hoca’-
nýn elli fýkrasýný hece vezniyle, Orhan Veli
yetmiþ fýkrayý serbest vezinle manzum ola-
rak yayýmlamýþ, hocanýn fýkralarýndan ha-
reketle Ragýp Þevki Yeþim Nasrettin Ho-
ca Dünyayý Güldüren Adam ismiyle bi-
yografik bir roman kaleme almýþtýr (Ýstan-
bul 1966). Polonya Poznan’daki Türkçe ve
Farsça yazmalar arasýnda XVIII. yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda yazýldýðý tahmin edilen
Nasreddin Hoca’nýn Mansýbý Taklid
Oyunu adlý eseri Metin And Latin harfle-
riyle yayýmlamýþtýr (bk. bibl.). Son yýllarda
bazý özel ve resmî kuruluþlar tarafýndan
Nasreddin Hoca adýna sempozyumlar, çe-
þitli yarýþma ve þenlikler düzenlenmekte-
dir.
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lýðý’na vergi ödemeye devam etti. Hüküm-
darlýðýnýn beþinci yýlýnda hânedan men-
suplarýndan Muhammed b. Ýsmâil b. Fe-
rec’in önderlik ettiði isyan karþýsýnda tah-
týný kardeþi II. Ýsmâil’e kaptýrýnca (760/
1359) Vâdîâþ’a kaçmak zorunda kaldý, ora-
dan da Fas’a gidip Merînî Sultaný Ebû Sâ-
lim’e sýðýndý. Ertesi yýl Galib-Billâh VI. Mu-
hammed’in II. Ýsmâil’i öldürüp tahtý ele
geçirmesi üzerine (761/1360) taht müca-
delesi için Endülüs’e döndü ve topladýðý
orduyla Gýrnata’ya yürüyerek þehri Kastil-
ya’ya iltica etmek zorunda kalan VI. Mu-
hammed’in elinden aldý (20 Cemâziyelâ-
hir 763 / 16 Nisan 1362). V. Muhammed
yaklaþýk otuz yýl süren ikinci hükümdarlý-
ðýnda ülkenin bütünlüðünü saðladý. Kas-
tilya ve Aragon krallarýyla dostluk iliþkileri
kurdu. 767’de (1365-66) Tunus ve Mýsýr’la
temasa geçti. 770’te (1369) Merînî Hüküm-
darý Ebû Fâris I. Abdülazîz’in gönderdiði
donanmanýn desteðiyle çeyrek asýrdýr Kas-
tilya iþgalinde olan Cezîretülhadrâ’yý kur-
tardý. Nasrîler’e en parlak dönemlerini ya-
þatan V. Muhammed ilk defa Kuzey Afri-
ka’daki müslüman hânedanlar üzerinde
nüfuz saðladý. Endülüs’teki Merînî varlý-
ðýna son verdi. 777 (1375) yýlýnda büyük
bir hastahane inþa ettiren ve Elhamra’da
Ebü’l-Haccâc Kulesi’ni tamamlatýp Aslan-
lar Avlusu ile Komares Kasrý’ný yaptýran V.
Muhammed ilmi ve sanatý destekledi; Gýr-
nata’nýn ihtiþamý onunla sona erdi.

Zayýflama döneminin ilk hükümdarý olan
II. Yûsuf kýsa süren saltanatýnda (1391-
1392) Kastilya Krallýðý ile iyi geçinmeye ça-
lýþtý. Ölümünden sonra yerine geçen oðlu
Nâsýr-Lidînillâh III. Yûsuf tahtýný kardeþi
VII. Muhammed’e kaptýrdý. Yeni sultan
Kastilya Krallýðý ile savaþmaya mecbur
olurken Aragon kralý ve oðlu Sicilya kralý
ile saðlam iliþkiler kurdu. Onun ölümünün
ardýndan 810’da (1408) ikinci defa tahta
çýkan III. Yûsuf bazý merkezleri istilâ eden
Kastilya kralý ile mütareke yaptý ve salta-
natýnýn son yýllarýnda istikrarý saðlamayý
baþardý. Ancak ölümünden (820/1417) son-
ra isyanlar arttý. Oðlu VIII. Muhammed el-
Mütemessik, saltanatýnýn ikinci yýlýnda ye-
ðeni IX. Muhammed’e býrakmak zorunda
kaldýðý tahtýný 1427’de geri aldý. Onun is-
yaný karþýsýnda Tunus Hafsî hükümdarýna
sýðýnmak zorunda kalan IX. Muhammed
iki yýl sonra hükümdarýn verdiði birlikler-
le Endülüs’e geçip tahtýný geri almayý ba-
þardýysa da kendisini destekleyen Kastilya
kralý yardýmýnýn karþýlýðýnda aðýr bir mas-
raf faturasý çýkardýðý gibi ondan hâkimiye-
tini tanýmasýný, yýllýk vergi ödemesini ve

elindeki hýristiyan esirleri serbest býrak-
masýný istedi. Bunlarýn reddedilmesi üze-
rine þartlarý kabul eden IV. Yûsuf’un tah-
ta geçmesini saðladý (23 Cemâziyelevvel
835 / 27 Ocak 1432). Bu sýrada Mâleka’ya
kaçan IX. Muhammed, IV. Yûsuf altý ay
sonra ölünce üçüncü defa tahta çýktý ve
on üç yýl daha hüküm sürdü. 849’da (1445)
amcasýný tahttan indiren X. Muhammed
el-Ahnef, 1446’da Kastilya kralýnýn hima-
yesindeki V. Yûsuf’a kaptýrdýðý tahtýný kýsa
sürede geri almakla birlikte bir türlü kur-
tulamadýðý ekonomik sýkýntýlar sürerken IX.
Muhammed tarafýndan tahtýndan uzak-
laþtýrýldý (851/1447). Dördüncü defa tahta
oturan IX. Muhammed’i altý yýl sonra bu
defa da hânedan mensuplarýndan Sa‘d
b. Ali el-Müstaîn-Billâh tahtýndan indirdi
(857/1453). Yeni hükümdarýn barýþ teklif-
lerini reddeden Kastilya, ülkenin büyük kýs-
mýný harabeye çevirerek 1462’de Cebeli-
târýk’ý ele geçirdi. Kuzey Afrika ile irtibatý
saðlayan bu stratejik þehrin hýristiyanla-
rýn eline geçmesi Gýrnata için aðýr bir dar-
be oldu; artýk müslümanlar kaderleriyle
baþ baþa kalmýþlardý. Ayný yýl içinde tahtý-
ný V. Yûsuf’a kaptýran Sa‘d b. Ali çok geç-
meden onu geri almayý baþardý, ancak ül-
kesini savunacak durumda olmadýðýndan
Kastilya kralýnýn hâkimiyetini tanýmayý ve
ona yýllýk vergi ödemeyi kabul etti. Sonun-
da o da oðlu Ebü’l-Hasan Ali tarafýndan
tahttan indirildi (870/1465).

Ýç savaþlarýn sonunun gelmediði, saray-
da kadýnlarýn hâkim olduðu bu yýllarda
Ebü’l-Hasan Ali ile Kastilya’nýn yardým et-
tiði kardeþi XII. Muhammed ez-Zagal ara-
sýnda üç yýl süren taht kavgasý ülkenin pay-
laþýlmasýyla sonuçlandý; Gýrnata ve civarý
Ebü’l-Hasan’da, Mâleka ve civarý Zagal’da
kaldý. Diðer taraftan 1469’da evlenip on
yýl sonra da krallýklarýný birleþtiren Kastilya
Kraliçesi Isabella ile Aragon Kralý Ferdinand
1478’de Ebü’l-Hasan Ali’den ödemekte ol-
duðu vergiyi arttýrmasýný, ayrýca hâkimi-
yetlerini tanýmasýný istediler; onun bu is-
teði reddetmekle kalmayýp vergiyi tama-
men keseceðini bildirmesi ve savaþ tehdi-
dinde bulunmasý üzerine de Nasrî ülkesine
genel bir taarruz baþlattýlar. Ýki taraf ara-
sýndaki savaþlarýn þiddetlendiði bir sýrada
Ebü’l-Hasan, câriyesi Süreyyâ’nýn teþvikiy-
le oðlu Ebû Abdullah Muhammed b. Ali’yi
veliahtlýktan azledip annesi Âiþe ile birlikte
tutuklattý. Hapisten kaçarak Vâdîâþ’a gi-
den Ebû Abdullah, vergi oranlarýný aþýrý de-
recede yükseltmesi ve özel hayatýndaki
bazý hatalarý yüzünden halký kýzdýran ba-
basýna karþý bir isyan baþlattý (887/1482).
Oðlunun devlet adamlarý ve Gýrnata halký

tifak yaptý. Fakat bu defa da onun saldýrý-
larýna mâruz kaldý ve bu saldýrýlarý durdura-
bilmek için vergiye baðlanmayý kabul etti.
Bu tâviz üzerine isyan çýktý ve I. Ýsmâil tah-
tý ele geçirdi (713/1314).

I. Ýsmâil on iki yýllýk saltanatýnda ülkede
istikrarý yeniden saðladý. 1318’de Gýrnata’-
ya saldýran Kastilyalýlar’ý aðýr bir hezimete
uðrattý ve ellerindeki bazý merkezleri geri
aldý. 1321’de Aragon kralý ile deniz ve kara
ticareti serbestliði, limanlardan yararlan-
ma, askerî yardýmlaþma ve Aragon’da ka-
lan müslümanlardan isteyenlerin Gýrnata
topraklarýna göç etmesi maddelerini içe-
ren beþ yýl süreli bir antlaþma imzalayan I.
Ýsmâil bir suikast sonucu öldürüldü (1325).
Elhamra Sarayý’nýn Meþveret Salonu ve
Komares (Comeres) Kasrý’ndaki hamam bu
döneme aittir. Yerine geçen oðlu IV. Mu-
hammed, 1329’da Kastilya Kralý XI. Alfon-
so’nun tertiplediði bir Haçlý seferiyle kar-
þý karþýya kaldý ve bazý kalelerini kaybetti;
ayrýca bu fýrsattan yararlanarak ayaklanan
amcasýna da Kadis’i býrakmak zorunda
kaldý. Kastilya saldýrýlarýnýn þiddetlenmesi
üzerine Fas’a gidip Merînî hükümdarýna,
Kuzey Afrika’dan yardým ulaþýmýnda stra-
tejik bir merkez olan Cebelitârýk’ýn hýristi-
yanlardan geri alýnmasý karþýlýðýnda Cezî-
retülhadrâ’yý vermeyi teklif etti; neticede
Merînî -Nasrî kuvvetleri Cebelitârýk’ý geri
almayý baþardý (733/1333). IV. Muhammed
de ayný yýl bir suikastla öldürüldü. On altý
yaþýnda kardeþinin yerine geçen Ebü’l-Hac-
câc I. Yûsuf el-Müeyyed-Billâh yirmi bir
yýl süren saltanatýný hýristiyanlarla mücade-
le ederek geçirdi. Kastilya, Aragon ve Por-
tekiz kuvvetlerinin ortak saldýrýlarý karþý-
sýnda Merînîler’den yardým istedi; ancak
Kuzey Afrika’dan gelen kuvvetler aðýr bir
yenilgiye uðradý. Bu savaþýn ardýndan Ce-
zîretülhadrâ ve Tarîf kaybedilmiþ, boðaza
bakan sahilde sadece Cebelitârýk þehri kal-
mýþtý. Bunun üzerine I. Yûsuf, Kastilya ve
Aragon krallarý ile barýþ yapmaya mecbur
oldu (744/1344). Kuzey Afrika’dan gelen
yardýmlarý sona erdiren bu maðlûbiyet
Nasrîler için bir dönüm noktasý teþkil etti
ve Nasrî sultanlarý o tarihten itibaren hýris-
tiyan komþularýna karþý genellikle bir sa-
vunma siyaseti izlemek zorunda kaldý. I.
Yûsuf ülkesinin imarýna önem verdi, El-
hamra Sarayý’na ilâveler yaptýrdý, ilmî ve
edebî çalýþmalarý destekledi.

755’te (1354) ölen I. Yûsuf’un yerine tah-
ta oturan oðlu Ganî-Billâh V. Muhammed,
huzur ve sükûn içinde geçen birinci hü-
kümdarlýðý döneminde hýristiyan devletle-
riyle iyi geçinmeye çalýþtý ve Kastilya Kral-
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na, malýna ve dinine dokunulmamasý þar-
týyla þehrin teslimine karar verildi. 25 Ekim
1491 tarihli antlaþma gereði Ýspanyollar
3 Ocak 1492’de Gýrnata’ya girdiler. Böyle-
ce Ýspanya’daki Ýslâm hâkimiyeti yaklaþýk
sekiz asýr sonra nihayete ermiþ oldu. Ant-
laþma gereðince Büþürât (Alpujarras) böl-
gesindeki þahsýna ayrýlmýþ beldeye yerleþ-
tirilen Ebû Abdullah bir yýl sonra ailesiyle
birlikte Fas’a gönderildi. Halkýn bir kýsmý
Kuzey Afrika’ya göç ederken çoðunluk tes-
lim þartlarýna uyulacaðýna inanýp toprakla-
rýnda kaldý. Ancak 1497’den itibaren veri-
len sözlerden dönüldü ve 1499’da müslü-
manlarý cebren hýristiyanlaþtýrma faaliyeti
baþlatýldý (bk. GIRNATA; MORÝSKOLAR).

Teþkilât. Hânedanýn hâkim olduðu top-
raklar, yarýmadanýn güneydoðu köþesin-
de doðuda Meriye ve batýda Tarîf sahille-
rinden kuzeyde Mürsiye, Kurtuba, Ýþbîliye
ve Kadis sýnýrlarýna kadar uzanýyor, idarî
açýdan Gýrnata, Meriye ve Mâleka vilâyet-
lerine ayrýlýyordu. Sultanlar, Maðrib’de yay-
gýn olan “emîrü’l-müslimîn” unvanýyla bir-
likte “Galib-Billâh, Ganî-Billâh” gibi lakap-
lar alýrlardý. Saltanat renkleri Ýspanyollar’ýn-
ki gibi kýrmýzý idi; kýrmýzý elbise giyer ve da-
ima al ata binerlerdi. Bayrak ve sancaklarý
da kýrmýzýydý, yazýlarýný da bu renk kâðýda
yazarlardý (Makkarî, Ezhârü’r-riyâ², II, 119).
Ýlk dönemlerde sade giyinen sultanlar za-
manla Ýspanyol hükümdarlarýna özendiler;
bu etkilenme askerlerin giyiminde de gö-
rüldü (a.mlf., Nef¼u’¹-¹îb, I, 223). Sultanlar
haftada iki defa meþveret meclisini (divan)
toplar, önemli meselelerde devlet ricâlinin,
kumandanlarýn ve din âlimlerinin görüþle-
rini alýrlardý. Hâcib unvanýnýn az kullanýl-
dýðý Nasrîler’de merkez teþkilâtýndaki gö-
revlilerin baþýnda vezir gelir ve sultanýn gý-
yabýnda onu temsil ederdi. Ýbnü’l-Hakîm
diye tanýnan Ebû Abdullah Muhammed b.
Abdurrahman er-Rundî, Lisânüddin Ýbnü’l-
Hatîb ve öðrencisi Ýbn Zümrek, Ebû Be-
kir Ýbn Âsým gibi âlim, þair ve edipler ve-
zirlik yapmýþlardýr. Dîvân-ý Ýnþâ resmî ya-
zýþmalar yanýnda istihbarat ve posta iþle-
riyle de yükümlüydü. Malî iþler ise “kâti-
bü’z-zimâm” ve “kâtibü’l-cehbeze” denilen
ve sadece müslümanlardan seçilen kâtip-
ler tarafýndan yürütülürdü.

Hýristiyan krallýklarýnýn arasýnda bulun-
masý Nasrîler’in güçlü bir ordu ve donan-
maya sahip olmalarýný gerektiriyordu. Son
derece zor þartlara raðmen iki buçuk as-
rý aþkýn bir süre tarih sahnesinde kalmayý
baþaran Nasrîler orduya büyük önem ver-
diler ve hýristiyanlara karþý devamlý cihad
halinde olan Merînîler’le askerî iþ birliði

yaptýlar. Dîvânü’l-cünd’e baðlý ordu, Nasrî
birlikleriyle Merînî tebaasý olan Berberî asýl-
lý gönüllü (ceyþü’l-guzât) birliklerinden mey-
dana geliyordu. Birinci gruptakilere Nasrî,
ikinci gruptakilere Merînî hânedaný men-
suplarýndan biri kumanda ederdi. Þeyhül-
guzâtlýk 767’de (1365-66) Ganî -Billâh V.
Muhammed tarafýndan kaldýrýldý. Nasrîler
Meriye, Mâleka, Münekkeb (Almunecar), Ce-
zîretülhadrâ ve Cebelitârýk þehirlerinde de-
niz üsleri kurarken sahillerde de kaleler ve
gözetleme kuleleri yaptýrdýlar. Özellikle Me-
rînî donanmasýyla saðlanan iþ birliði saye-
sinde uzun süre denizlerde üstünlüðü el-
lerinde tuttular. Savaþ aletleri hususunda
önemli geliþmeler kaydettiler ve Avrupa’-
da ilk topu onlar kullandýlar. Ýbnü’l-Hatîb,
724 (1324) yýlýndaki Eþkür (Huescar) Kalesi
kuþatmasýnda toplardan faydalandýklarýný
yazmaktadýr (el-Ý¼â¹a, I, 390; el-Lem¼atü’l-
bedriyye, s. 85).

Aralarýnda II. Muhammed el-Fakýh gibi
bizzat ilimle meþgul olanlarýn da bulundu-
ðu Gýrnata sultanlarý, Muvahhidler’in yýký-
lýþ yýllarýnda âlimlerin Endülüs’ten ayrýlma-
sý yüzünden güç kaybeden ilmi ve edebi-
yatý desteklemeye çalýþtýlar; meþhur âlim
ve edipleri vezirlik ve kâtiplik görevlerine
getirdiler. Ýlmî hareket XIV. yüzyýlýn ortala-
rýndan itibaren büyük geliþme gösterdi. I.
Yûsuf’un 750’de (1349) Gýrnata’da Endü-
lüs’teki ilk medrese olduðu kabul edilen
bir medrese yaptýrmasýna kadar dinî ilim-
ler camilerde okutuluyordu. Bu medrese-
yi diðerleri takip etti; buralarda týp, kim-
ya, felsefe ve astronomi dersleri de veril-
di. Dinî ilimlerde Muhammed b. Muham-
med en-Nümeyrî ed-Darîr, Ebû Bekir Ýbn
Âsým, Muhammed b. Muhammed er-Ru-
aynî, Ebû Saîd Ýbn Lüb el-Gýrnâtî, Ýbnü’l-
Ezrak el-Gýrnâtî; tasavvufta Ebû Abdul-
lah Muhammed b. Muhammed el-Mâleký,
Muhammed b. Ali er-Rundî, Ebü’l-Hasan
Ali b. Abdullah en-Nümeyrî; Arap dili ve
edebiyatýnda Sehl b. Mâlik el-Esedî, Ýbnü’z-
Zeyyât el-Kelâî, Muhammed b. Ali el-Feh-
hâr el-Elbîrî ve özellikle þiir alanýnda Ýbnü’l-
Hakîm er-Rundî, Ýbnü’l-Ceyyâb, Lisânüddin
Ýbnü’l-Hatîb, Ýbn Zümrek, Ebü’l-Hasan el-
Bastî; tarihte Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb, Nü-
bâhî, Ebû Yahyâ Ýbn Âsým; felsefe ve tabii
ilimler alanýnda Ýbn Hüzeyl diye tanýnan
Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ahmed et-Tücîbî,
Ebü’l-Hasan Ýbn Hüzeyl; aritmetikte Kale-
sâdî; hendese ve çiftçilik alanlarýnda Ýbn
Liyûn et-Tücîbî, Ebû Abdullah Muhammed
b. Ýbrâhim el-Ensârî; týpta Kýrbelyânî, Ýbn
Hâtime, Muhammed b. Abdülazîz b. Sâlim
el-Kaysî gibi isimler yetiþmiþtir. Ýbn Rü-

arasýnda büyük destek bulduðunu gören
Ebü’l-Hasan onunla mücadeleyi göze ala-
madý ve tahtý býrakýp Mâleka’ya giderek
kardeþi Zagal’a sýðýndý. Bu sýrada Zagal,
Hâmme’yi iþgal edip Levþe’ye (Loja) sal-
dýran, ancak þehir halkýnýn direniþi karþý-
sýnda geri çekilmek zorunda kalan Fer-
dinand’ýn Mâleka’ya gönderdiði orduyu
aðýr bir yenilgiye uðrattý (Safer 888 / Mart
1483). Bunun üzerine Gýrnata’nýn son sul-
taný Ebû Abdullah es-Sagýr XI. Muham-
med, amcasýnýn zaferinden cesaret alarak
saltanatýnýn ikinci yýlýnda Ýspanya’ya ait
Lûsinâ’ya (Lucena) saldýrdý, fakat Kurtu-
ba yakýnýnda yenilip esir düþtü. Ardýndan
Gýrnata’ya gelen Ebü’l-Hasan kardeþi XII.
Muhammed ez-Zagal lehine tahtýndan fe-
ragat etti (890/1485). Ferdinand ve Isabel-
la, ellerindeki Ebû Abdullah’ý hâkimiyetle-
rini tanýmasý þartýyla bir ordunun baþýnda
amcasýna karþý gönderdiler. Gýrnata’nýn do-
ðusundaki bazý kaleleri ele geçiren Ebû Ab-
dullah kendisini meþrû hükümdar ilân etti
(891/1486). Bu fýrsatý bekleyen Ýspanyollar,
Zagal’ýn elinde bulunan merkezlere saldý-
rýya geçtiler ve Levþe’yi aldýktan sonra Mâ-
leka’yý kuþattýlar. Kuzey Afrika’daki müs-
lüman hükümdarlardan ve Memlük Sulta-
ný Kayýtbay’dan beklediði yardýmý alama-
yan Zagal devlet adamlarý, kumandanlar
ve âlimlerin görüþünü aldýktan sonra þeh-
ri teslim etti (892/1487). Böylece 1490 yýlý
baharýna kadar Gýrnata hariç diðer þehir-
lerin tamamý elden çýkmýþ oldu.

Ferdinand ve Isabella sonunda, tahta
bizzat oturttuklarý Ebû Abdullah’tan bü-
tün müslümanlarýn sýðýndýðý baþþehri ken-
dilerine teslim etmesini istediler. Devlet
ricâli, din adamlarý ve kumandanlarýyla gö-
rüþen sultan bu teklifi reddederek savaþ-
maya karar verdi. Receb 895’te (Haziran
1490) harekete geçen Ýspanyollar civarda-
ki yerleþim merkezlerini ve ekinleri yakýp
Gýrnata surlarýna dayandýlar. Beklemedik-
leri kuvvetli bir direniþle karþýlaþýnca geri
çekildiler ve 1491 baharýnda toplarýn des-
teðindeki büyük ordularýyla þehri tekrar
kuþattýlar. Bütün zorluklara raðmen kendi-
lerini kýþ mevsimine kadar savunan müs-
lümanlar büyük kayýplar verdiler. Son göç-
lerle nüfusu muhtemelen 100.000’in üze-
rine çýkan þehirde erzak sýkýntýsý dayanýla-
mayacak boyutlara ulaþtý ve salgýn hasta-
lýklar baþ gösterdi. Bu arada Nasrîler Os-
manlýlar’dan yardým istedilerse de II. Ba-
yezid bir yandan Cem olayý ile uðraþmasý,
öte yandan yeterli deniz gücüne sahip ol-
mamasý yüzünden bu yardýmý gerçekleþ-
tiremedi. Memlük Sultaný Kayýtbay da bir
yardým gönderemedi. Nihayet halkýn caný-
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I. Muhammed el-Gålib-Billâh (635/1238)

II. Muhammed el-Fak¢h (671/1273)

III. Muhammed el-Mahlû‘ (701/1302)
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(birinci saltanatý) (820/1417)

IX. Muhammed el-Gålib-Billâh

(birinci saltanatý) (822/1419)

VIII. Muhammed el-Mütemessik

(ikinci saltanatý) (831/1427)

IX. Muhammed el-Gålib-Billâh
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IV. Yûsuf Ebü’l-Haccâc (835/1432)

IX. Muhammed el-Gålib-Billâh

(üçüncü saltanatý) (836/1432)

X. Muhammed el-Ahnef
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XI. Muhammed Ebû Abdullah es-Sag¢r

(birinci saltanatý) (887-888/1482-1483)

XII. Muhammed ez-Zagal (890/1485)

XI. Muhammed Ebû Abdullah es-Sag¢r

(ikinci saltanatý) (891-897/1486-1492)

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Ýzârî, el-Beyânü’l-mu³rib, s. 296, 330,
341-343, 347-349, 356-357; Ýbn Ebû Zer‘, el-Enî-
sü’l-mu¹rib, Rabat 1972, s. 313-358, 380-384;
a.mlf., e×-¬aÅîretü’s-seniyye fî târîÅi’d-devleti’l-
Merîniyye, Rabat 1972, s. 140-160; Ýbn Battûta,
er-Ri¼le (nþr. Ali Muntasýr el-Kettânî), Beyrut
1405/1985, II, 768-769; Ýbnü’l-Hatîb, el-Ý¼â¹a, I,
377-409, 523-566; II, 13-108; III, 334-341; IV,
318-338; a.mlf., el-Lem¼atü’l-bedriyye fi’d-dev-
leti’n-Na½riyye, Beyrut 1400/1980; a.mlf., Târî-
Åu Ýsbâniyyeti’l-Ýslâmiyye: A£mâlü’l-a£lâm (nþr.
E. Lévi -Provençal), Beyrut 1956, s. 286-321;
a.mlf., Þer¼u Rašmi’l-¼ulel fî na¾mi’d-düvel
(nþr. Adnân Derviþ), Dýmaþk 1990, s. 302-330;

Ýbnü’l-Ahmer, Ne¦îrü ferâßidi’l-cümân fî na¾mi
fu¼ûli’z-zamân (nþr. M. Rýdvân ed-Dâye), Beyrut
1967, s. 231-334; Ýbn Haldûn, el-£Ýber, IV, 366-
384; VI, 616-617; VII, 391-399, 406-440, 446-
449, 471-475, 636-642, 689-697, 760-789; ay-
rýca bk. Ýndeks; a.mlf., Mušaddime, Beyrut 1984,
s. 147, 165-166, 242, 259, 267; AÅbârü’l-£a½r fî
inšýŠâßi devleti Benî Na½r (nþr. Hüseyin Mûnis),
Kahire 1991; Kalkaþendî, Øub¼u’l-a£þâ (Þemsed-
din), V, 251-262; Makkarî, Nef¼u’¹-¹îb, I, 216-
223, 294, 446-454; IV, 384-385, 510-529; a.mlf.,
Ezhârü’r-riyâ² (nþr. Mustafa es-Sekka v.dðr.), Ka-
hire 1358/1939, I, 62-102; II, 119, 149-157; W.
Irving, AÅbâru suš†¹i øýrnâ¹a (trc. Hânî Yahyâ
Nasrî), Beyrut 2000; Selâvî, el-Ýstiš½â, III, 37-
139; IV, 6-12, 56-63, 102-135; Emîr Þekîb Arslân,
el-¥ulelü’s-sündüsiyye, Fas 1936, II, 164-183,
199-245; a.mlf., ƒulâ½atü târîÅi’l-Endelüs, Bey-
rut 1403/1983, s. 17-22, 72-124, 163-306; A. G.
Palencia, TârîÅu’l-fikri’l-Endelüsî (trc. Hüseyin
Mûnis), Kahire 1951, s. 135-142, 251-266, 302-
304, 318-319; M. Abdullah Ýnân, £A½rü’l-Murâbý-
¹în ve’l-Muva¼¼idîn fi’l-Ma³rib ve’l-Endelüs, Ka-
hire 1383/1964, I, 411-436; a.mlf., Nihâyetü’l-
Endelüs, Kahire 1408/1987, s. 15-304; a.mlf., el-
Â¦ârü’l-Endelüsiyyetü’l-bâšýye, Kahire 1381/
1961, s. 160-305; Abdurrahman Ali el-Haccî, et-
TârîÅu’l-Endelüsî, Dýmaþk 1967, s. 511-568; Sey-
yid Abdülazîz Sâlim – Ahmed Muhtâr el-Abbâdî,
TârîÅu’l-ba¼riyyeti’l-Ýslâmiyye fi’l-Ma³rib ve’l-
Endelüs, Beyrut 1969, s. 302-370; Mohamed
Talbi, “Les contacts culturels entre l’Ifrýkýye haf-
side (1230-1569) et le sultanat nasrýde d’Espag-
ne (1232-1492)”, Actas del II Coloquio Hispano-
Tunecino de estudios históricos, Madrid 1973,
s. 63-90; Abdülazîz Atîk, el-Edebü’l-£Arabî fi’l-
Endelüs, Beyrut 1976, s. 119-130, 137-140;
M. Abdülhamîd Îsâ, TârîÅu’t-ta£lîm fi’l-Endelüs,
Kahire 1982, s. 180-186, 386-409; Seyyid Abdü-
lazîz Sâlim, TârîÅu medîneti’l-Meriyyeti’l-Ýslâmiy-
ye, Ýskenderiye 1984, s. 97-105, 168-173; a.mlf.,
Fî TârîÅ ve ¼aŠâreti’l-Ýslâm fi’l-Endelüs, Ýsken-
deriye 1985, s. 23-26, 135-141, 204-208, 391-
410; Ahmed Muhtâr el-Abbâdî, Dirâsât fî târîÅi’l-
Ma³rib ve’l-Endelüs, Ýskenderiye, ts. (Müessese-
tü þebâbi’l-câmia), s. 224-245, 392-402, 470; Hü-
seyin Mûnis, TârîÅu’l-co³râfiyye ve’l-co³râfiyyîn
fi’l-Endelüs, Kahire 1986, s. 476-517, 518-528,
551-595; Muhammed el-Arabî el-Hattâbî, e¹-ªýb
ve’l-e¹ýbbâß fi’l-Endelüsi’l-Ýslâmiyye, Beyrut 1988,
II, 5-285; R. Arié, “Les relations entre le roya-
ume nasride de Grenade et le Maghreb de 1340
à 1391”, Relaciones de la Peninsula Ibérica con
el Magreb siclos XIII-XVI (ed. M. García-Arenal –
M. J. Viguera), Madrid 1988, s. 21-40; a.mlf.,
“Aperçus sur le royaume nasride de Grenade au
XIVe siècle”, Quadern di Studi Arabi, sy. 5-6,
Venezia 1987-88, s. 59-69; S. M. Ýmâmüddin,
Endülüs Siyasi Tarihi (trc. Yusuf Yazar), Ankara
1990, s. 325-346; M. Abdülmün‘im el-Hafâcî, el-
Edebü’l-Endelüsî, Beyrut 1412/1992, s. 633-
654; Sa‘dûn Abbas Nasrullah, TârîÅu’l-£Arabi’s-
siyâsî fi’l-Endelüs, Beyrut 1998, s. 347-409; Mik-
dâd Rahîm, Ýtticâhâtü našdi’þ-þi £r fi’l-Endelüs fî
£a½ri Beni’l-A¼mer, Ebûzabî 2000; Feridun Bil-
gin, Gýrnata Benî Ahmer Devleti’nin Kuruluþu
ve I. Muhammed Dönemi: 629-671/1232-1273
(yüksek lisans tezi, 2003), MÜ Sosyal Bilimler Ens-
titüsü; Ahmed Sânî ed-Devserî, el-¥ayâtü’l-icti-
mâ£iyye fî øýrnâ¹a fî £a½ri devleti Beni’l-A¼mer,
Ebûzabî 1425/2004; M. Kemâl Þebâne, Yûsüfü’l-
evvel Ýbnü’l-A¼mer Sul¹ânu øýrnâ¹a, Kahire
1423/2004; A. Fernández-Puertas, “The Three

þeyd ve Ebü’l-Beka Hâlid b. Îsâ el-Belevî de
dönemin meþhur seyyahlarýdýr.

Nasrî toplumunun çoðunluðunu Arap,
Berberî ve müvelledûn müslümanlar oluþ-
turuyordu. Hânedan mensuplarý yanýnda
asker ve sivil idarecilerle büyük mülk sa-
hipleri ve tüccarlar genellikle müreffeh bir
hayat sürüyordu. Halk kesimi ise giderek
arttýrýlan vergiler yüzünden büyük sýkýntý
içine düþmüþtü. Komþu hýristiyanlardan
etkilenen toplumda sivil halk da sultanlar
ve askerler gibi giyim ve kuþamda giderek
hýristiyanlara benzemiþti. Son dönemlerde
hýristiyan örf ve âdetleri iyice yayýldý, mû-
sikiye raðbet, oyun ve eðlenceye düþkün-
lük arttý, içki kullanýmý yaygýnlaþtý. Kadýn-
lar erkeklerle birlikte merasimlere ve top-
lantýlara katýlýyordu. Mevlid ve âþûrâ gün-
leri de dinî bayram gibi kutlanýyordu. Ca-
miler, zâviyeler ve ribâtlar yanýnda saray-
da resmî törenler yapýlýr, sultanlar fakih ve
þairlere hediyeler daðýtýrdý. Mesirelere git-
meye düþkün olan halk boða güreþlerine
de büyük ilgi gösteriyordu. Toplum içinde
rahat bir ömür süren ve ticarî hayatta
önemli rol oynayan yahudiler kendilerine
ait semtlerde otururlardý; aralarýndan ün-
lü tabipler yetiþmiþti. Hýristiyanlar Arapça
biliyor, resmî iþlerinde bu dili kullanýyor-
lardý. Alýnan savaþ esirleriyle bunlarýn sa-
yýsý giderek arttý.

Nasrîler’de malî iþler “sâhibü’l-eþgali’l-
harâciyye” denilen yüksek dereceli memur
tarafýndan yönetilirdi. Tarým alanlarýndan
alýnan haracýn miktarýný kadýlkudât belir-
lerdi. Özellikle son zamanlarda savaþlarýn
yoðunlaþmasý ve Kastilya’ya ödenen yýllýk
vergi sebebiyle vergi miktarlarý gittikçe art-
týrýldý. Verimli topraklara sahip Nasrî ülke-
sinde tarým çok geliþmiþti. Baþþehir Gýrna-
ta her taraftan bahçeler ve çiftliklerle çev-
riliydi. Yetiþtirilen ürünlerin baþýnda buð-
day, mýsýr, zeytin, üzüm, incir, nar, ceviz,
erik, þeker kamýþý ve keten geliyordu. Hay-
vancýlýk, ipekçilik ve balýkçýlýk ilerlemiþ, zey-
tinyaðý ve þeker üretimi artmýþtý. Gemici-
lik, mermercilik, kâðýt sanayii, kuyumcu-
luk, oymacýlýk, dericilik, dokumacýlýk, özel-
likle altýn iþlemeli ipekli kumaþ üretimi,
halýcýlýk, cam ve bronz iþçiliði ve silâh yapý-
mý alanlarýnda en yüksek seviyeye ulaþýl-
mýþtý. Baþta mimarlýk ve süsleme sanat-
larý olmak üzere bütün sanat dallarýnda
özellikle Gýrnatalý ustalar dünya çapýnda
ün kazanmýþlardý (bk. ELHAMRA SARAYI;
ENDÜLÜS [Sanat]). Ýç ticaret yanýnda çeþit-
li anlaþmalar sayesinde dýþ ticaret de çok
geliþmiþti; Meriye ve Mâleka’da çeþitli hý-
ristiyan devletlerinin ticaret merkezleri
bulunuyordu.
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maat yeri eklenmiþtir. Günümüzde harim,
kenarlarý 23 m. uzunluðunda kare planlý
olup üzeri pandantiflerle geçiþi saðlanan
dokuz kubbeyle kapatýlmýþtýr. Mihrabý sa-
de bir niþ halinde ve ahþap kaplamalýdýr.
Minberin de bir sanat özelliði yoktur. Sol
tarafta müezzin mahfili, kuzey ve batý ke-
narlarýnda ahþap kadýnlar mahfili yer alýr.
Kýrk pencere ile aydýnlanan camide XIX.
yüzyýlda yapýlmýþ bitkisel motiflerin hâkim
olduðu kalem iþi süslemeler bulunmakta-
dýr. Caminin içindeki yazýlar Kastamonulu
hattat Ahmed Þevki Efendi’ye aittir. Yapý-
nýn son cemaat yeri 30 × 7,25 m. boyut-
larýnda dikdörtgen bir mekândýr. Ýki yan-
da birer, ön cephede sekiz adet serbest
pâyenin taþýdýðý sivri kemerli açýklýklý son
cemaat yeri yedi birimli olup ortada yük-
seltilmiþ kasnaklý bir kubbe ile iki yanda
üçer tekne tonozla örtülmüþtür. Mâbedin
kuzeybatý köþesinde camiye bitiþik olma-
yan tek þerefeli ve kurþun kaplý külâha sa-
hip minare tamamen kesme taþtan yapýl-
mýþtýr.

Ýlk þadýrvaný günümüze ulaþmayan ya-
pýnýn kuzeyinde ve ana eksen üzerinde yer
alan âbidevî þadýrvan kesme ve moloz taþ
ile tuðla kullanýlarak batý yönündeki iç du-
varda yer alan kitâbesine göre 1166 (1753)
yýlýnda Hacý Bedîî Ahmed Aða tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Zamanýmýza kadar gelme-
yen, vaktiyle kuzey duvarýnda var olduðu
kayýtlara geçmiþ olan diðer bir kitâbeden
þadýrvaný 1279’da (1862-63) Ýzbelizâde Mus-
tafa Bey’in tamir ettirdiði anlaþýlmaktadýr.
On sekiz adet kalýn pâyenin taþýdýðý þadýr-
van uzun kenarlarýnda altý, kýsa kenarla-
rýnda üçer kemerli açýklýða sahip dikdört-
gen planlý olup sekizgen kasnaklý iki kubbe
ile örtülüdür. Ýki adet fýskýyeli havuzu bulu-
nan þadýrvanýn üstteki uzun kenarlarýnda
iki, kýsa kenarlarýnda birer sivri kemerli
pencere açýlmýþtýr. Saçakta ve kubbelerin
eteðinde çift sýra testere diþi süsleme var-
dýr.

Caminin doðusunda eskiden yer alan ve
Nûmâniye Medresesi olarak tanýnan yapý,
1100 (1689) yýlý civarýnda Cecelizâde Ýbrâ-
him Nûreddin Efendi tarafýndan inþa et-
tirilmiþse de 1250’de (1834) burada mü-
derris olan Hoca Nûman Efendi’nin ismiy-
le anýlmýþtýr. Çoðu Kastamonulu Seyyid Hil-
mi Efendi Vakfý’na kayýtlý 1245 adet ki-
taptan oluþan kütüphanesi Kastamonu Ýl
Halk Kütüphanesi’ne nakledilmiþtir. Aslýn-
da dörtgen planlý ve iki katlý olduðu, daha
sonra “L” þeklinde düzenlendiði vakýf ka-
yýtlarýndan anlaþýlan medrese günümüze
ulaþmamýþtýr.

Caminin ihyasý sýrasýnda inþa edilen ve
yapýnýn güneybatý köþesinden baþlayarak
mihrap duvarý boyunca “U” þeklinde uza-
nan Münîre Medresesi (Bayraklý Medrese)
önü revaklý yirmi bir odadan oluþur. Odala-
rýn üstü tonoz örtülü olan yapýnýn kuzeyin-
de yer alan kapýsý üzerinde altý beyitlik bir
kitâbe vardýr. Son yýllarda tamir gören ya-
pý vakýf öðrenci yurdu olarak kullanýlmak-
tadýr. Caminin yakýnýnda 1255’ten (1839)
sonra iki katlý ve dokuz odalý olarak inþa
edildiði bilinen Tevfîkiye Medresesi 1952
yýlýndan önce yýktýrýlmýþtýr. Caminin güney-
doðusunda inþa edilen, Reîsülküttâb Hacý
Mustafa Efendi’nin Münîre Medresesi ile
birlikte yaptýrdýðý beþgen planlý, kubbeli
kârgir kütüphane binasý iyi durumdadýr.
Burada bulunan kütüphanenin 660 adet
kitabý da Kastamonu Ýl Halk Kütüphane-
si’ne nakledilmiþtir. Kadý Nasrullah’ýn Kas-
tamonu’ya yaptýrmýþ olduðu üç kemerli
köprü bugün saðlam durumda olmasýna
raðmen kemerlerinden biri zaman içinde
yýkýlmýþ, yerine merdivenli bir güzergâh ya-
pýlmýþtýr. Nasrullah Camii, Kurtuluþ Savaþý
öncesinde Mehmed Âkif Ersoy’un burada
yaptýðý vaazlarla kültür ve edebiyat tari-
hine geçmiþ önemli bir yapýdýr.
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Kastamonu’da
XVI. yüzyýlýn baþýnda inþa edilen

caminin etrafýnda
zamanla oluþmuþ külliye.

˜ ™

Ýl merkezindeki Hepkebirler mahallesin-
de ayný adla anýlan meydanýn ortasýnda
bulunmaktadýr. Caminin harim kapýsý üze-
rinde yer alan sülüs yazýlý üç satýrlýk Arap-
ça kitâbeden anlaþýldýðýna göre, 912 (1506)
yýlýnda Kastamonu ve Ýstanbul’da müder-
rislik yapmýþ, Diyarbekir, Manisa ve Bel-
grad kadýlýklarýnda bulunmuþ Kadý Nas-
rullah (b. Ya‘kub) tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Kapýnýn saðýndaki ta‘lik hatla yazýlmýþ on
üç beyitlik ikinci kitâbeye göre yapýyý, Vi-
yana elçiliðinin ardýndan reîsülküttâblýða
getirilen Hacý Mustafa Efendi ikinci görev
döneminin sonlarýnda 1159’da (1746) ge-
niþletmiþ, bu sýrada bir medrese ve kütüp-
hane yaptýrýlmýþtýr. Kapýnýn solunda yer
alan ve on üç beyitten oluþan bir baþka ki-
tâbede ise yýkýlmaya yüz tutmuþken 1292
(1875) yýlýnda hayýr severlerden toplanan
para ile Kastamonu Valisi Nâþid Paþa ta-
rafýndan tamir ettirildiði belirtilmektedir.

Kesme ve moloz taþtan çok kubbeli ulu-
camilerin plan tipinde inþa edilen Nasrul-
lah Camii’nin ilk dönemine ait kýsmýnýn altý
kubbe ile örtülü olduðu anlaþýlmaktadýr.
1159’da (1746) kýble yönüne üç kubbe ilâ-
ve edilerek hacim geniþletilmiþ, batýda ise
tonoz örtülü bir mahfille kuzeyde son ce-

Nasrullah

Camii –

Kastamonu

Nasrullah Camii Þadýrvaný – Kastamonu


