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Alib.Yûsufb.Tâşfîn,burayıalamamaklabirlikteMadridveKastilyatopraklarındakidiğerbazışehirlerielegeçirdi.Ancakordudaçıkansalgınhastalıkyüzündenbumerkezlertahliyeedildi.Kastilyahükümdarlarındanbazıları,yeriningüzelliğivehavasınıntemizliğisebebiyleMadridvecivarınıavvegeziyeriolarakkullandı.MadridXIV.yüzyılınilkyarısındacanlıbirşehirhalinegeldi.IV.Henrikaleninyerinebiravköşküyaptırdı.XVI.yüzyılakadarbazıkrallarzamanzamanoradaoturmayıtercihediyordu.V.Karlos,1537’demüslümanlardankalansarayıyeniletipgenişleterekkraliyetsarayıolarakkullandı.ŞehirdeEscurialSarayı’nıinşaettirenII.Felipe,1561’deİspanya’nınidaremerkeziniTuleytula’danburayataşıdıveMadridİspanya’nınbaşşehrioldu.KastilyahâkimiyetidönemineaitkayıtlardaşehrinadınınXII.yüzyılınsonunakadarMagerit/Maidrit,XIII.yüzyılınbaşlarındanitibarenMadridşeklindegeçtiğibelirtilmektedir
(Ca va nil les, VI II [1852], s. 48, 50).Madrid’inbaşşehirolmasındanitibarenhızkazananimarfaaliyetleriXVII.yüzyılınbaşındatahtaçıkanIII.Felipedönemindedevametti.Şehrinanameydanı(PlazaMa
yor)budönemdeinşaedildiveİspanya’nın

da(912-961)valilerinyönettiğibirşehirdurumundaydı(İb nü’l-Ebbâr, I, 15).Heryöndengelişenşehiraynızamandabölgeâlimlerininyerleştiğimerkezlerdenbirioldu.ŞehirdemuhaddisSaîdb.SâlimesSağrîveburayanisbetleanılanmatematikveastronomiâlimiEbü’lKåsımMeslemeb.AhmedelMecrîtîgibiönemliâlimleryetişti.BununlabirlikteMecrîtîveaynınisbeyitaşıyandiğerilimadamlarıtahsillerinibüyükölçüdeKurtuba(Cor do ba),Tuleytula(To le do)veVâdilhicâre(Gua dalajara)gibiEndülüs’ünbüyükilimmerkezlerindetamamladı.Mülûkü’ttavâifdevrindeTuleytula’dahükümsürenZünnûnîler’inhâkimiyetialtınagirenşehir,Tuleytula’nınişgalindenyaklaşıkikiyılönce476(1083)yılındaKastilyaKralıVI.Alfonsotarafındanelegeçirildi.Ardındanşehrinbüyükcamisiyıkıldıveyerinebirkiliseyapıldı.1109’daTuleytulaüzerineyürüyenMurâbıtSultanı
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Endülüs’tebirþehir,
günümüzdeÝspanya’nýnbaþþehri

veaynýadýtaþýyan
otonombölgeninmerkezi.
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İberyarımadasınınortasındaManzanaresnehrikıyısındadenizseviyesindenyaklaşık665m.yüksekliktekurulmuştur.Madridadının“suyunbololduğuyer”anlamındakiArapçamecrâkelimesineİspanyolcaçoğulekiningetirilmesiyle(Mec rît)veyaII.yüzyıldakurulduğuyerdebulunanMatriceköyününadınınAraplartarafındanfarklıtelaffuzundanmeydanageldiğiihtimalleriüzerindedurulmuştur(Asín, 

s. 60).BölgedekiyerleşiminoldukçaeskidönemlerekadaruzandığıbilinmekleberaberVizigotveRomadönemlerindeMatriceadınıtaşıyanbirşehirdenbahsedilmez.Madrid’inİslâmîdönemdeönceleriküçükbir yerleşimyeri olduğuanlaşılmakta,müslümancoğrafyacılarınverdiğibilgilerdebunudoğrulamaktadır.Himyerî,Mecrît’inEndülüsEmevîEmîriI.Muhammed
(852-886)tarafındankurulduğunusöyler
(erRav²ü’lmi£¹âr, s. 523).I.Muhammed,Vâdilhicâre’ningüneybatısındakalansavunmakalelerininbulunduğubölgedekiVâdirremle(Gu ada ram ma)dağınıneteğindenehrebakanyüksekarazidebirkaleinşaettirereketrafınıbirhendekleçevirtmiş,kaledebircamiyaptırmış,kısasüredekaleninçevresindebirşehiroluşmuştur.Kalebüyükihtimalle,AsturiasKralıIII.Alfonso’nun,Madrid’indeiçindebulunduğuEndülüs’ünSağrülevsatbölgesiüzerindensaldırılarınıengellemekiçin252(866) yılındankısabirsüresonrayaptırılmıştır.MüslümancoğrafyacılarıncumanamazıkılınanbüyükbircamisiolanküçükbirşehirvesağlambirkaleolaraktanıttıklarıMecrît(Şerîf el-İdrîsî, II, 552; 
Him yerî, s. 523)asılöneminisınırbölgesindekiuçkalelerindenbiriolmasındanalıyordu.Bölgedemüslümanlarlahıristiyanlararasındaçıkansavaşlardayaklaşıkikibuçukasırboyuncaönsavunmamerkeziolarakkullanıldı.Gidereksınırbölgesininenönemlişehirlerindenbirihalinegeldive933’teII.Ramiro’nunsaldırısınamâruzkaldı.III.Abdurrahmanzamanın
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3,2milyondu.Madridaynızamandabirüniversiteşehridir.XIX.yüzyılınbaşlarındakurulanMadridÜniversitesi’ndeyetişenşarkiyatçılar,sosyalbilimlerveözellikledilvetarihalanındakiçalışmalarıylaİberyarımadasınınİslâmîdöneminedairöncüeserlerkalemealdılar.BilhassaFranciscoCoderayZaidin,JuliánRiberayTarrago,MiguelAsinPalaciosgibişarkiyatçılarınEndülüsİslâmkültürvemedeniyetihakkındakitelifvetahkikleridahasonrayapılacakçalışmalaraöncülüketti.Madrid’debugünyedisidevleteaitolmaküzereonbeşüniversitebulunmaktadır.AyrıcaİlmîAraştırmalarYüksekKurulubünyesindeçoksayıdaaraştırmamerkezimevcuttur.
27Ocak1932’dekurulanveİspanya’daİslâmaraştırmalarınınyürütüldüğüenköklümerkezlerdenbiriolanEscueladeEstudiosÁrabesile10Ekim1951’deMadridaraştırmalarıiçinoluşturulanInstitutodeEstudiosMadrileñosbumerkezlerinbaşındagelir.Şehirde1950’deMısırtarafındanteşkiledilenve1980’liyıllarınsonunakadarcanlıbirkültürmerkeziolarakkalanMısırİslâmAraştırmalarıEnstitüsüileSuudiArabistan’ıninşaettirdiği,1992’deaçılanve13.000m°likalanı,30.000ciltlikkütüphanesi,500kişilikkonferanssalonuylaAvrupa’nınenbüyükİslâmmerkezikabuledilenMadridİslâmKültürüMerkezigibidiğerkültürmerkezleridebulunmaktadır.ÖteyandanMadridmüzevekütüphaneleriİslâmîdönemdenkalançoksayıdaeseribarındırmasıyönündenönemlidir(M. Ab dul lah İnân, s. 334).MadridArkeolojiMüzesibaştaolmaküzereşehirdekimüzelerdeİslâmîdönemeaitpekçoktarihîesermevcuttur(a.g.e., 

s. 335-340).İslâmîkaynaklarbakımındanMadridkütüphanelerininenönemlileri

Cervantes,JoséOrtegayGassetgibiedebiyatçı,düşünürvebilimadamıyetişti.İspanya,1808’deNapolyontarafındanişgaledilinceişgalcilerekarşıilkmücadeleMadrid’debaşladıveayaklanmadaöncürolüoynadı.XIX.yüzyılınikinciyarısındaşehremodernbirgörünümkazandıranplanlıbiryapılaşmabaşladı.19361939İspanyaiçsavaşınınsonyılındaFranco’yabağlıkuvvetlerinelinegeçenMadridbusavaşesnasındaağırbombardımanlaramâruzkaldıvebüyükyıkımauğradı.Ardındanonarımfaaliyetleribaşlatıldıvesavaşınizlerisilinmeyeçalışıldı.ÖzellikleAmerikaBirleşikDevletleriile1953’teimzalananMadridAntlaşması’ylasağlananyardımsayesindeşehirbüyükölçüdeimaredildi.Butarihtenitibarenhızlıbirşekildegelişti,zamanlabüyüyerekçevredekibanliyölerideiçinealdı.1980’liyıllardabüyükyoğunlukkazananİspanyaiçgöçhareketininBarselonailebirlikteenyoğunolduğuikişehirdenbirioldu.Madridgünümüzdeülkeninenbüyükşehridir.2012sayımınagöreşehirnüfusu

ekonomikaçıdanyaşadığırefahdöneminiyansıtandiğermimarieserlerlebirlikteMadriddemâmurbirşehirhalinegeldi.FasFilâlîSultanıMevlâyİsmâil’in1102’de
(1690-91)İspanyaKralıII.Karlos’aelçiolarakgönderdiğiMuhammedb.AbdülvehhâbelGassânî,yaklaşıksekizaysürenseyahatihakkındayazdığıeserdeMadrid’inXVII.yüzyılınsonlarındakimimarisi,postateşkilâtı,gazetebasımıvegündelikhayatınadairönemlibilgilerverir.XVIII.yüzyılınbaşındaİspanyaVerasetSavaşısonundaHabsburghânedanınınyeriniBourbonhânedanınabırakmasıylabaşlayanimarhareketiMadrid’eyenibirkimlikkazandırdı.1734’teçıkanbiryangınneticesindekullanılamazdurumagelenkraliyetsarayıyenideninşaedildi.İnşaatıntamamlanmasındanyaklaşıkotuzyılsonraMadrid’egidenFaskralınınelçisiAhmedb.MehdîelGazzâlsarayıoldukçabüyük,yüksektavanlı, zemini beyazmermerle kaplı,duvarlarıresimlerlesüslü,gösterişlibiryapıolarakkaydeder(Ne tî ce tü’lic tihâd, s. 

121).İspanya’daaydınlanmanınmeydanageldiğiIII.Karlosdöneminde(1759-1788)şehirdeplanlıbirgelişmeoldu,genişcaddelervemeydanlaraçıldı.Ocak1780’deMadrid’egelenFaselçisiİbnOsmanelMiknâsî,şehirvesakinlerininyanısıraburadagördüğümüzikaletlerinidecanlıbirşekildetasvireder(el-İk sîr, s. 83 vd.).
1787’deOsmanlıelçisiolarakİspanya’yagelenVâsıfAhmedEfendiyaklaşıkdörtbuçukaykaldığıMadrid’inşehirmimarisiniilginçbulduğunu,binalarıntaştanyapıldığını,şehirdeçoksayıdahavuzunyeraldığınıveEscurial’deİslâmîdönemdenkalanbeşbinkadaryazmaesergördüğünüsöyler(Ök süz, s. 61-63).Madrid,başşehirolmasınınardındanaynızamandaİspanya’nınenönemliilimvekültürmerkezleriarasındayeraldı.XVI.yüzyıldanitibarenşehirdeLopedeVega,Miguelde
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KaleOrtaçağ’dankalma,dahaküçükolanYukarıKalevedahabüyükolanAşağıKaleolarakikiyeayrılmıştır.AşağıKaleXVIII.yüzyıldayapılmıştır.KasabanınyenikısmıiseBosnaçayınınsol(batı)yakasındaküçükbirovadabulunur.ŞehrinBosna’nınAvusturyatarafındanişgalidöneminde,XIX.yüzyıldaBosanskiSamac’danSaraybosna’yauzananbirdemiryoluinşasınınsebep olduğu bu yeni kesimi özellikle1950’lerdensonrahızlagelişti.Maglay,küçükbirOrtaçağkalesininnasılönemlibirmüslümankasabasınadönüştüğününgüzelbirörneğidir.MerkezîBosna’nınanagirişlerindenbirindeyeraldığıiçin,hernekadarbunadairarkeolojikdelillerhenüzbulunmasadatarihöncesidönemlerdenitibarenbiryerleşimyeriolmalıdır.Maglaybölgesinde,XIIIXV.yüzyıllararasınaaittipikBosnalahditarzındamezartaşlarınarastlanmıştır.ŞehrinesasmerkeziolanYukarıMaglayKalesiilkdefa,Eylül1408’debirseferdönüşündeMacarHırvatKralıSigismund’unbirfermanında“Maglaykalemizinaltında”şeklindezikredilmiştir.Ancakkaledahaeskidir.Kalenin19621963yıllarındakikapsamlırestorasyonusırasındagerçekleştirilenarkeolojikkazılar,XIIIXV.yüzyıllararasınaaitbirçokSlavseramikeşyanınyanısıraXIV.yüzyılaait“Kesselhaube”tarzındayapılmışdemirmiğferleridegünyüzüneçıkardı.Kalebüyükbirihtimalle,XIV.yüzyılınsonlarındaMacarHırvatKralıLajos’unölümününardından(1388)Macar

LVI/1, Mad rid 2001, s. 9-20; M.Abdullahİnân, 
el-Â¦â rü’l-En de lü siy ye tü’l-bâšıye, Ka hi re 1997, 
s. 331-340; EmîrŞekîbArslan, el¥ule lü’ssün
dü siy ye, Bey rut 1997, I, 237-251; MelekÖksüz, 
Türk-İs pan yol İliş ki le ri Çer çe ve sin de Ah med 
Va sıf Efen di’nin İs pan ya El çi li ği: 1787-1788 
(yük sek li sans te zi, 1998), Ka ra de niz Tek nik Üni-
ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 61-63; Tes
ti mo ni os del Mad rid Me di eval: El Mad rid mu
sulmán (ed. A. T. Góomez v.dğr.), Mad rid 2004, 
tür.yer.; AliMüntasırelKettânî, İn bi£â¦ü’l-İs lâm 
fi’lEn de lüs, Bey rut 2005, tür.yer.; J.C.V.Amieva,“Losmanuscritosaljamiadosmoriscos:Hal
lazgos,coleccioenes,inventariosyotrasnotici
as”, Me mo ria de los Mo ris cos: Es cri tos y re la tos 
de una di as po ra cul tu ra (ed. A. M. Pa ra mio), 
Mad rid 2010, s. 91-128; M.P.A.Alonso,“Los 
es pa ci os del sa ber: Bib li ote cas de Mad rid en la 
pri me ra mi tad del sig lo XX”, Vie jos y nue vos es
pa ci os públi cos pa ra la de co ra cióon de in te ri ores 
en Es paña (ed. A. M. F. García), Gijóon 2012, s. 
105-132; The Habs burgs and the ir Co urts in 
Eu ro pe, 1400-1700 (ed. H. Kar ner v.dğr.), 2014 
(e-ki tap), s. 151, 152, 340; ChristineMazzoliGuintard,“May rit (SS. IX-XI). Las apor ta ci ones de 
la cul tu ra ma te ri al a una de fi ni cióon del hec ho ur-
ba no”, Cul tu ra ma te ri al en las ti er ras de Mad rid 
en la Edad Me dia (ed. S. M. Hernández), Mad rid 
2014, s. 11-27; a.mlf.,“HistoriografíadelMadrid
andalusí:Reflexionessobrelasrepresentaciones
deMağritalolargodelahistoria(sig los X-XXI)”, 
Una ref le xióon his to ri ográfi ca sob re la his to ria 
de Mad rid en la Edad Me dia. XI II Jor na das de 
His to ria Me di eval (ed. I. Sánchez), Mad rid 2011, 
s. 15-30; A.Cavanilles,“Me mo ria sob re el Fu ero 
de Mad rid, del año 1202”, Me mo ri as de la Re al 
Aca de mia de la Histo ria, VI II, Mad rid 1852, s. 
1-73; “Niyâbeten£anÅâdimi’l¥aremeyni’şşe
rîfeynelemîrSüleymânyefteti¼u’lMerkeze’¦
¡ekåfiyye’lİslâmîfîMadrid”, edDa£ve, sy. 1358, 
Ri yad 20.03.1413; M.Santonja–A.PérezGonzález,“ElPaleolíticoinferiorenelinteriordela
penínsulaIbérica.Unpuntodevistadesdelage
oarqueología”, Zeph yrus, sy. 53-54, Sa la man ca 
2000-2001, s. 27-77; T.P.Fernández,“Es pa ci os 
mad ri leños de pro duc cióon do cu men tal: el Cua-
der no de las Pri me ras Cor tes de Mad rid 1329”, 
Ana les del Ins ti tu to de Es tu di os Mad ri leños, 
XLVI, Mad rid 2006, s. 21-49; http://www.ae met.
es/do cu men tos/es/co no cer mas/pub li ca ci ones/
Atlas-cli ma to lo gi co/At las.pdf; http://www.boe.
es/boe/di as/2011/09/13/pdfs/BOE-A-2011-
14656.pdf; ŞinasiAltundağ,“Mad rid”, İA, VII, 
137-138; M.J.RubieradeEpalza,“Mad jrit”, EI° 
(İng.), V, 1107-1109; CristinadelaPuente,“Wa-
di’l-¥id ja ra”, a.e., XI, 16-17; MehmetÖzdemir,
“GonzálezPalencia”, DİA, XIV, 114.ÿCumhurErsinAdıgüzel
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GünümüzdeküçükbirkasabadurumundaolupBosna’dakieskiOsmanlışehirleriiçindeeniyikorunanlarındanbiridir.EskiyerleşimyeriOzrendağlarınınyamaçlarıylakuşatılmışdarbirarazideyeralır.Nisbeteniyikorunmuş,Ortaçağ’aaitbirkalesigüneydenbuyerleşmeyerinehâkimbirkayalığınüzerindekurulmuştur.

KralII.FelipetarafındankurulanEscurialLibrary,temellerini1712’deKralV.Felipe’inattığıMillîKütüphaneveRealAcademiadelaHistoria’dır.MillîKütüphane’dekiArapçayazmaeserlerbölümü,çokdeğerlikitaplarınyanısıraresmîbelgelerledoludur.ÇoğuTuleytula’dakibirmanastırdannakledilenbubelgelerinönemlibirkısmınıDonÁngelGonzálezPalencia
Los Mozára bes de To le do en los sig

los XII y XI IIadlıeserindeyayımlamıştır
(I-IV, Mad rid 1926-1930).GonzálezPalencia,tamamenarşivbelgelerinedayanarakhazırladığıeserindeİslâmkültürününetkisialtındakalarakAraplaşanToledoluhıristiyanların(müs ta‘rib)dinîveiçtimaîhayatınıelealmıştır(DİA, XIV, 114).Madrid’deyenikurulanLaBibliotecaIslámicadaçokzenginbirkütüphanedir.

BİBLİYOGRAFYA:SâidelEndelüsî, ªabašåtü’lümem (nşr. L. Şey-
ho), Bey rut 1912, s. 69; İbnHayyân, elMuštebes, 
s. 292 vd.; İbnEbûUsaybia, £Uyûnü’lenbâß, s. 
482-483; İbnİzârî, elBeyânü’lmu³rib, II, 93-
106; İbnü’lEbbâr, etTek mi le (nşr. Ab düs se lâm 
el-Her râs), Bey rut 1415/1995, I, 15; Şerîfelİdrîsî, 
Nüz he tü’l-müş tâš, Bey rut 1409/1989, II, 552; Himyerî, erRav ²ü’lmi£¹âr, s. 523; Muhammedb.AbdülvehhâbelGassânî, Ri¼le tü’lve zîr fi’fti
kâ ki’lesîr (nşr. Ab dür rahîm Benhâdde), Tok yo 

2005, s. 87-90, 105-117; Ahmedb.MehdîelGazzâl, Netîce tü’lic tihâd fi’lmuhâde ne ve’lci hâd 
(nşr. İsmâil el-Arabî), Bey rut 1980, s. 111-125; İbnOsmanelMiknâsî, el-İk sîr fî fekâki’l-esîr (nşr. 
Mu ham med el-Fâsî), Ra bat 1965, s. 83-134; R.Ford, A Hand bo ok for Tra vel lers in Spa in, Lon-
don 1855, II, 659, 661; J.O.Asín, His to ria del 
nom bre Mad rid, Mad rid 1959; HüseyinMûnis, 
Ri¼ le tü’lEn de lüs, Cid de 1405/1985, s. 37-38; 
Spa in: A Co untry Study (ed. E. Sols ten – S. W. 
Me ditz), Was hing ton 1990, s. 36-40, 283-284; E.M.Moreno, La fron te ra de alAn da lus en epo
ca de los Ome yas, Mad rid 1991, s. 168-171; M.Marín,“UlemasenlaMarcaMedia”, Es tu di
os Onomásti coBi ográfi cos de alAn da lus VII, 
Mad rid 1995, s. 203-229; a.mlf.,“Unaciudad
en la fron te ra de al-Ánda lus: May rit”, Re vis
ta de Dia lec to logía y Tra di ci ones Po pu la res, 

Maglay’da Kalavun Yûsuf Paşa Camii
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