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Endülüs’te hüküm süren
son Ýslâm hânedaný
(1238-1492).

™

Muvahhidler’in Ýkab yenilgisinin (609/
1212) ardýndan Endülüs’teki çok sayýda
þehir düþmüþ ve müslümanlarýn elinde kalanlarda otorite boþluðu ortaya çýkmýþtý.
Bu sýrada bazý liderler bulunduklarý merkezlerde kendi baþlarýna hareket etmeye
baþlamýþlardý. Onlardan, Hazrec kabilesinin
reisi Sa‘d b. Ubâde’nin neslinden geldiði
söylenen ve Ýbnü’l-Ahmer diye tanýnan Muhammed b. Yûsuf, bir süre Ýbn Hûd’a tâbi
olduktan sonra onun 635’te (1238) öldürülmesinden yararlanarak ele geçirdiði Gýrnata’da (Granada) “emîrü’l-müslimîn” unvaný ve Galib - Billâh lakabýyla biat alýp Nasrîler hânedanýný kurdu (26 Ramazan 635 /
12 Mayýs 1238). 250 yýldan fazla hüküm
süren Nasrîler Devleti kurucusu Ýbnü’l-Ahmer’e nisbetle Benî Ahmer, baþþehrine nisbetle Gýrnata Sultanlýðý veya Gýrnata Emirliði olarak da adlandýrýlýr.
Galib - Billâh I. Muhammed kýsa sürede
Vâdîâþ (Guadix), Besta (Baza), Ceyyân (Jaen),
Mâleka (Malaga) ve Meriye (Almeria) þehirlerini hâkimiyetine alarak Güneydoðu Endülüs’ü tek bayrak altýnda topladý. Ancak tekrar þiddetlenen “reconquista” hareketi karþýsýnda zor duruma düþtü ve Ceyyân savunmasýnda çaresiz kalýnca Kastilya
kralýyla hâkimiyetini tanýma, Ceyyân’ý ve
bazý kaleleri ona býrakma, yýllýk vergi ödeme ve diðer emîrlerle savaþlarýnda kendisine destek saðlama þartýyla antlaþma imzaladý (643/1246). Bu antlaþmanýn aðýr þartlarýnýn yaný sýra yönetimin Kastilya Krallýðý
tarafýndan tanýnmasý açýsýndan olumlu bir

yaný da bulunuyordu. Galib - Billâh, antlaþmayla saðladýðý barýþtan istifade ederek
durumunu biraz kuvvetlendirdiyse de damadý 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 zorunda kaldý. 29 Cemâziyelâhir 671’de (21 Ocak
1273) ölen Galib - Billâh, baþlangýçta bir süre Abbâsî Halifesi Müstansýr- Billâh’a baðlýlýðýný bildirip onun adýna hutbe okuturken Muvahhidler ve Hafsîler’le iyi iliþkiler
kurmaya çalýþmýþ, önce Muvahhidî Abdülvâhid 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 (Algeciras), Runde (Ronda), Cebelitârýk ve Tarîf þehirlerini askerî üs olarak verdiði Merînîler’le ittifak kurdu. Bu ittifak binlerce
Maðribli gönüllü askerin Endülüs’e gelmesine zemin hazýrladý ve Merînî - Nasrî müttefik kuvvetleri hýristiyanlara karþý önemli zaferler kazandý. Bir süre sonra, ülkesine çaðýrdýðý Merînîler’in topraklarýný gasbetmesinden korkmaya baþlayan II. Muhammed onlara karþý eski düþmaný Kastilya kralý ile, ellerinden alýnacak Tarîf þehrinin kendisine býrakýlmasý þartýný içeren
bir antlaþma imzaladý. Ancak kralýn ele geçirilen Tarîf’ten çýkmamasý üzerine Fas’a
giderek Merînî hükümdarýyla yeniden iliþkileri düzeltti; otuz yýl süren saltanatýnýn
son günlerinde de Kastilya Krallýðý’na karþý Aragon Krallýðý ile ittifak yaptý (1299).
Devletin teþkilâtlanmasý, merkezî ve mahallî idarelerin tesisi, vergi iþlerinin tanzimi onun zamanýnda gerçekleþtirildi. Oðlu 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 isyanlarýný bastýrmayý baþaran III. Muhammed,
saltanatýnýn beþinci yýlýnda kardeþi Ebü’lCüyûþ Nasr tarafýndan tahtýndan indirildi
(708/1309). Ýmar iþlerine büyük önem veren sultanýn en meþhur eseri Elhamra Saray 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 geçiþini engellemek için Kastilya Krallýðý ile it-
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tifak yaptý. Fakat bu defa da onun saldýrýlarýna mâruz kaldý ve bu saldýrýlarý durdurabilmek için vergiye baðlanmayý kabul etti.
Bu tâviz üzerine isyan çýktý ve I. Ýsmâil tahtý 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 yararlanma, askerî yardýmlaþma ve Aragon’da kalan müslümanlardan isteyenlerin Gýrnata
topraklarýna göç etmesi maddelerini içeren 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. Muhammed, 1329’da Kastilya Kralý XI. Alfonso’nun tertiplediði bir Haçlý seferiyle karþý 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 stratejik bir merkez olan Cebelitârýk’ýn hýristiyanlardan geri alýnmasý karþýlýðýnda Cezîretülhadrâ’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-Haccâc I. Yûsuf el-Müeyyed - Billâh yirmi bir
yýl süren saltanatýný hýristiyanlarla mücadele ederek geçirdi. Kastilya, Aragon ve Portekiz kuvvetlerinin ortak saldýrýlarý karþýsýnda Merînîler’den yardým istedi; ancak
Kuzey Afrika’dan gelen kuvvetler aðýr bir
yenilgiye uðradý. Bu savaþýn ardýndan Cezîretülhadrâ ve Tarîf kaybedilmiþ, boðaza
bakan sahilde sadece Cebelitârýk þehri kalmýþtý. 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 hýristiyan komþularýna karþý genellikle bir savunma siyaseti izlemek zorunda kaldý. I.
Yûsuf ülkesinin imarýna önem verdi, Elhamra Sarayý’na ilâveler yaptýrdý, ilmî ve
edebî çalýþmalarý destekledi.
755’te (1354) ölen I. Yûsuf’un yerine tahta oturan oðlu Ganî - Billâh V. Muhammed,
huzur ve sükûn içinde geçen birinci hükümdarlýðý döneminde hýristiyan devletleriyle iyi geçinmeye çalýþtý ve Kastilya Kral-

lýðý’na vergi ödemeye devam etti. Hükümdarlýðýnýn beþinci yýlýnda hânedan mensuplarýndan Muhammed b. Ýsmâil b. Ferec’in önderlik ettiði isyan karþýsýnda tahtýný kardeþi II. Ýsmâil’e kaptýrýnca (760/
1359) Vâdîâþ’a kaçmak zorunda kaldý, oradan da Fas’a gidip Merînî Sultaný Ebû Sâlim’e sýðýndý. Ertesi yýl Galib - Billâh VI. Muhammed’in II. Ýsmâil’i öldürüp tahtý ele
geçirmesi üzerine (761/1360) taht mücadelesi için Endülüs’e döndü ve topladýðý
orduyla Gýrnata’ya yürüyerek þehri Kastilya’ya iltica etmek zorunda kalan VI. Muhammed’in elinden aldý (20 Cemâziyelâhir 763 / 16 Nisan 1362). V. Muhammed
yaklaþýk otuz yýl süren ikinci hükümdarlýðýnda ülkenin bütünlüðünü saðladý. Kastilya ve Aragon krallarýyla dostluk iliþkileri
kurdu. 767’de (1365-66) Tunus ve Mýsýr’la
temasa geçti. 770’te (1369) Merînî Hükümdarý Ebû Fâris I. Abdülazîz’in gönderdiði
donanmanýn desteðiyle çeyrek asýrdýr Kastilya iþgalinde olan Cezîretülhadrâ’yý kurtardý. Nasrîler’e en parlak dönemlerini yaþatan V. Muhammed ilk defa Kuzey Afrika’daki müslüman hânedanlar üzerinde
nüfuz saðladý. Endülüs’teki Merînî varlýðýna son verdi. 777 (1375) yýlýnda büyük
bir hastahane inþa ettiren ve Elhamra’da
Ebü’l-Haccâc Kulesi’ni tamamlatýp Aslanlar Avlusu ile Komares Kasrý’ný yaptýran V.
Muhammed ilmi ve sanatý destekledi; Gýrnata’nýn ihtiþamý onunla sona erdi.

elindeki hýristiyan esirleri serbest býrakmasýný istedi. Bunlarýn reddedilmesi üzerine þartlarý kabul eden IV. Yûsuf’un tahta 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 himayesindeki V. Yûsuf’a kaptýrdýðý tahtýný kýsa
sürede geri almakla birlikte bir türlü kurtulamadýðý ekonomik sýkýntýlar sürerken IX.
Muhammed tarafýndan tahtýndan uzaklaþtýrýldý (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 tekliflerini reddeden Kastilya, ülkenin büyük kýsmýný harabeye çevirerek 1462’de Cebelitârýk’ý ele geçirdi. Kuzey Afrika ile irtibatý
saðlayan bu stratejik þehrin hýristiyanlarýn eline geçmesi Gýrnata için aðýr bir darbe oldu; artýk müslümanlar kaderleriyle
baþ baþa kalmýþlardý. Ayný yýl içinde tahtýný V. Yûsuf’a kaptýran Sa‘d b. Ali çok geçmeden onu geri almayý baþardý, ancak ülkesini savunacak durumda olmadýðýndan
Kastilya kralýnýn hâkimiyetini tanýmayý ve
ona yýllýk vergi ödemeyi kabul etti. Sonunda o da oðlu Ebü’l-Hasan Ali tarafýndan
tahttan indirildi (870/1465).

Zayýflama döneminin ilk hükümdarý olan
II. Yûsuf kýsa süren saltanatýnda (13911392) Kastilya Krallýðý ile iyi geçinmeye çalýþtý. 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 saltanatýnýn son yýllarýnda istikrarý saðlamayý
baþardý. Ancak ölümünden (820/1417) sonra isyanlar arttý. Oðlu VIII. Muhammed elMütemessik, saltanatýnýn ikinci yýlýnda yeðeni IX. Muhammed’e býrakmak zorunda
kaldýðý tahtýný 1427’de geri aldý. Onun isyaný karþýsýnda Tunus Hafsî hükümdarýna
sýðýnmak zorunda kalan IX. Muhammed
iki yýl sonra hükümdarýn verdiði birliklerle Endülüs’e geçip tahtýný geri almayý baþardýysa da kendisini destekleyen Kastilya
kralý yardýmýnýn karþýlýðýnda aðýr bir masraf faturasý çýkardýðý gibi ondan hâkimiyetini tanýmasýný, yýllýk vergi ödemesini ve

Ýç savaþlarýn sonunun gelmediði, sarayda kadýnlarýn hâkim olduðu bu yýllarda
Ebü’l-Hasan Ali ile Kastilya’nýn yardým ettiði kardeþi XII. Muhammed ez-Zagal arasýnda üç yýl süren taht kavgasý ülkenin paylaþýlmasýyla 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 olduðu vergiyi arttýrmasýný, ayrýca hâkimiyetlerini tanýmasýný istediler; onun bu isteði reddetmekle kalmayýp vergiyi tamamen keseceðini bildirmesi ve savaþ tehdidinde bulunmasý üzerine de Nasrî ülkesine
genel bir taarruz baþlattýlar. Ýki taraf arasýndaki savaþlarýn þiddetlendiði bir sýrada
Ebü’l-Hasan, câriyesi Süreyyâ’nýn teþvikiyle oðlu Ebû Abdullah Muhammed b. Ali’yi
veliahtlýktan azledip annesi Âiþe ile birlikte
tutuklattý. Hapisten kaçarak Vâdîâþ’a giden Ebû Abdullah, vergi oranlarýný aþýrý derecede yükseltmesi ve özel hayatýndaki
bazý hatalarý yüzünden halký kýzdýran babasýna karþý bir isyan baþlattý (887/1482).
Oðlunun devlet adamlarý ve Gýrnata halký
421
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arasýnda büyük destek bulduðunu gören
Ebü’l-Hasan onunla mücadeleyi göze alamadý ve tahtý býrakýp Mâleka’ya giderek
kardeþi Zagal’a sýðýndý. Bu sýrada Zagal,
Hâmme’yi iþgal edip Levþe’ye (Loja) saldýran, ancak þehir halkýnýn direniþi karþýsýnda geri çekilmek zorunda kalan Ferdinand’ýn Mâleka’ya gönderdiði orduyu
aðýr bir yenilgiye uðrattý (Safer 888 / Mart
1483). Bunun üzerine Gýrnata’nýn son sultaný Ebû Abdullah es-Sagýr XI. Muhammed, amcasýnýn zaferinden cesaret alarak
saltanatýnýn ikinci yýlýnda Ýspanya’ya ait
Lûsinâ’ya (Lucena) saldýrdý, fakat Kurtuba yakýnýnda yenilip esir düþtü. Ardýndan
Gýrnata’ya gelen Ebü’l-Hasan kardeþi XII.
Muhammed ez-Zagal lehine tahtýndan feragat etti (890/1485). Ferdinand ve Isabella, ellerindeki Ebû Abdullah’ý hâkimiyetlerini tanýmasý þartýyla bir ordunun baþýnda
amcasýna karþý gönderdiler. Gýrnata’nýn doðusundaki bazý kaleleri ele geçiren Ebû Abdullah kendisini meþrû hükümdar ilân etti
(891/1486). Bu fýrsatý bekleyen Ýspanyollar,
Zagal’ýn elinde bulunan merkezlere saldýrýya geçtiler ve Levþe’yi aldýktan sonra Mâleka’yý kuþattýlar. Kuzey Afrika’daki müslüman hükümdarlardan ve Memlük Sultaný Kayýtbay’dan beklediði yardýmý alamayan Zagal devlet adamlarý, kumandanlar
ve âlimlerin görüþünü aldýktan sonra þehri teslim etti (892/1487). Böylece 1490 yýlý
baharýna kadar Gýrnata hariç diðer þehirlerin tamamý elden çýkmýþ oldu.
Ferdinand ve Isabella sonunda, tahta
bizzat oturttuklarý Ebû Abdullah’tan bütün müslümanlarýn sýðýndýðý baþþehri kendilerine teslim etmesini istediler. Devlet
ricâli, din adamlarý ve kumandanlarýyla görüþen sultan bu teklifi reddederek savaþmaya karar verdi. Receb 895’te (Haziran
1490) harekete geçen Ýspanyollar civardaki yerleþim merkezlerini ve ekinleri yakýp
Gýrnata surlarýna dayandýlar. Beklemedikleri kuvvetli bir direniþle karþýlaþýnca geri
çekildiler ve 1491 baharýnda toplarýn desteðindeki büyük ordularýyla þehri tekrar
kuþattýlar. Bütün zorluklara raðmen kendilerini kýþ mevsimine kadar savunan müslümanlar büyük kayýplar verdiler. Son göçlerle nüfusu muhtemelen 100.000’in üzerine çýkan þehirde erzak sýkýntýsý dayanýlamayacak boyutlara ulaþtý ve salgýn hastalýklar baþ gösterdi. Bu arada Nasrîler Osmanlýlar’dan yardým istedilerse de II. Bayezid bir yandan Cem olayý ile uðraþmasý,
öte yandan yeterli deniz gücüne sahip olmamasý yüzünden bu yardýmý gerçekleþtiremedi. Memlük Sultaný Kayýtbay da bir
yardým gönderemedi. Nihayet halkýn caný422

na, malýna ve dinine dokunulmamasý þartýyla þehrin teslimine karar verildi. 25 Ekim
1491 tarihli antlaþma gereði Ýspanyollar
3 Ocak 1492’de Gýrnata’ya girdiler. Böylece Ýspanya’daki Ýslâm hâkimiyeti yaklaþýk
sekiz asýr sonra nihayete ermiþ oldu. Antlaþma gereðince Büþürât (Alpujarras) bölgesindeki þahsýna ayrýlmýþ beldeye yerleþtirilen Ebû Abdullah bir yýl sonra ailesiyle
birlikte Fas’a gönderildi. Halkýn bir kýsmý
Kuzey Afrika’ya göç ederken çoðunluk teslim þartlarýna uyulacaðýna inanýp topraklarýnda kaldý. Ancak 1497’den itibaren verilen sözlerden dönüldü ve 1499’da müslümanlarý cebren hýristiyanlaþtýrma faaliyeti
baþlatýldý (bk. GIRNATA; MORÝSKOLAR).
Teþkilât. Hânedanýn hâkim olduðu topraklar, yarýmadanýn güneydoðu köþesinde doðuda Meriye ve batýda Tarîf sahillerinden kuzeyde Mürsiye, Kurtuba, Ýþbîliye
ve Kadis sýnýrlarýna kadar uzanýyor, idarî
açýdan Gýrnata, Meriye ve Mâleka vilâyetlerine ayrýlýyordu. Sultanlar, Maðrib’de yaygýn olan “emîrü’l-müslimîn” unvanýyla birlikte “Galib - Billâh, Ganî - Billâh” gibi lakaplar alýrlardý. Saltanat renkleri Ýspanyollar’ýnki gibi kýrmýzý idi; kýrmýzý elbise giyer ve daima 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 zamanla Ýspanyol hükümdarlarýna özendiler;
bu etkilenme askerlerin giyiminde de görüldü (a.mlf., Nef¼u’¹-¹îb, I, 223). Sultanlar
haftada iki defa meþveret meclisini (divan)
toplar, önemli meselelerde devlet ricâlinin,
kumandanlarýn ve din âlimlerinin görüþlerini alýrlardý. Hâcib unvanýnýn az kullanýldýðý Nasrîler’de merkez teþkilâtýndaki görevlilerin baþýnda vezir gelir ve sultanýn gýyabýnda onu temsil ederdi. Ýbnü’l-Hakîm
diye tanýnan Ebû Abdullah Muhammed b.
Abdurrahman er-Rundî, Lisânüddin Ýbnü’lHatîb ve öðrencisi Ýbn Zümrek, Ebû Bekir Ýbn Âsým gibi âlim, þair ve edipler vezirlik yapmýþlardýr. Dîvân-ý Ýnþâ resmî yazýþmalar yanýnda istihbarat ve posta iþleriyle de yükümlüydü. Malî iþler ise “kâtibü’z-zimâm” ve “kâtibü’l-cehbeze” denilen
ve sadece müslümanlardan seçilen kâtipler tarafýndan yürütülürdü.

Hýristiyan krallýklarýnýn arasýnda bulunmasý Nasrîler’in güçlü bir ordu ve donanmaya sahip olmalarýný gerektiriyordu. Son
derece zor þartlara raðmen iki buçuk asrý aþkýn bir süre tarih sahnesinde kalmayý
baþaran Nasrîler orduya büyük önem verdiler 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 asýllý gönüllü (ceyþü’l-guzât) birliklerinden meydana geliyordu. Birinci gruptakilere Nasrî,
ikinci gruptakilere Merînî hânedaný mensuplarýndan biri kumanda ederdi. Þeyhülguzâtlýk 767’de (1365-66) Ganî - Billâh V.
Muhammed tarafýndan kaldýrýldý. Nasrîler
Meriye, Mâleka, Münekkeb (Almunecar), Cezîretülhadrâ ve Cebelitârýk þehirlerinde deniz üsleri kurarken sahillerde de kaleler ve
gözetleme kuleleri yaptýrdýlar. Özellikle Merînî donanmasýyla saðlanan iþ birliði sayesinde uzun süre denizlerde üstünlüðü ellerinde 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’lbedriyye, s. 85).
Aralarýnda II. Muhammed el-Fakýh gibi
bizzat ilimle meþgul olanlarýn da bulunduðu Gýrnata sultanlarý, Muvahhidler’in yýkýlýþ yýllarýnda âlimlerin Endülüs’ten ayrýlmasý yüzünden güç kaybeden ilmi ve edebiyatý desteklemeye çalýþtýlar; meþhur âlim
ve edipleri vezirlik ve kâtiplik görevlerine
getirdiler. Ýlmî hareket XIV. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren büyük geliþme gösterdi. I.
Yûsuf’un 750’de (1349) Gýrnata’da Endülüs’teki ilk medrese olduðu kabul edilen
bir medrese yaptýrmasýna kadar dinî ilimler camilerde okutuluyordu. Bu medreseyi diðerleri takip etti; buralarda týp, kimya, felsefe ve astronomi dersleri de verildi. Dinî ilimlerde Muhammed b. Muhammed en-Nümeyrî ed-Darîr, Ebû Bekir Ýbn
Âsým, Muhammed b. Muhammed er-Ruaynî, Ebû Saîd Ýbn Lüb el-Gýrnâtî, Ýbnü’lEzrak el-Gýrnâtî; tasavvufta Ebû Abdullah 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’zZeyyât el-Kelâî, Muhammed b. Ali el-Fehhâr el-Elbîrî ve özellikle þiir alanýnda Ýbnü’lHakîm er-Rundî, Ýbnü’l-Ceyyâb, Lisânüddin
Ýbnü’l-Hatîb, Ýbn Zümrek, Ebü’l-Hasan elBastî; tarihte Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb, Nübâhî, 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 Kalesâdî; 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-
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þeyd ve Ebü’l-Beka Hâlid b. Îsâ el-Belevî de
dönemin meþhur seyyahlarýdýr.
Nasrî toplumunun çoðunluðunu Arap,
Berberî ve müvelledûn müslümanlar oluþturuyordu. Hânedan mensuplarý yanýnda
asker ve sivil idarecilerle büyük mülk sahipleri 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, mûsikiye raðbet, oyun ve eðlenceye düþkünlük arttý, içki kullanýmý yaygýnlaþtý. Kadýnlar erkeklerle birlikte merasimlere ve toplantýlara katýlýyordu. Mevlid ve âþûrâ günleri de dinî bayram gibi kutlanýyordu. Camiler, zâviyeler ve ribâtlar yanýnda sarayda resmî törenler yapýlýr, sultanlar fakih ve
þairlere hediyeler daðýtýrdý. Mesirelere gitmeye 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 ünlü tabipler yetiþmiþti. Hýristiyanlar Arapça
biliyor, resmî iþlerinde bu dili kullanýyorlardý. Alýnan savaþ esirleriyle bunlarýn sayýsý giderek arttý.
Nasrîler’de malî iþler “sâhibü’l-eþgali’lharâciyye” denilen yüksek dereceli memur
tarafýndan yönetilirdi. Tarým alanlarýndan
alýnan haracýn miktarýný kadýlkudât belirlerdi. Özellikle son zamanlarda savaþlarýn
yoðunlaþmasý ve Kastilya’ya ödenen yýllýk
vergi sebebiyle vergi miktarlarý gittikçe arttýrýldý. Verimli topraklara sahip Nasrî ülkesinde tarým çok geliþmiþti. Baþþehir Gýrnata her taraftan bahçeler ve çiftliklerle çevriliydi. Yetiþtirilen ürünlerin baþýnda buðday, mýsýr, zeytin, üzüm, incir, nar, ceviz,
erik, þeker kamýþý ve keten geliyordu. Hayvancýlýk, ipekçilik ve balýkçýlýk ilerlemiþ, zeytinyaðý ve þeker üretimi artmýþtý. Gemicilik, mermercilik, kâðýt sanayii, kuyumculuk, oymacýlýk, dericilik, dokumacýlýk, özellikle altýn iþlemeli ipekli kumaþ üretimi,
halýcýlýk, cam ve bronz iþçiliði ve silâh yapýmý alanlarýnda en yüksek seviyeye ulaþýlmýþtý. Baþta mimarlýk ve süsleme sanatlarý olmak üzere bütün sanat dallarýnda
özellikle Gýrnatalý ustalar dünya çapýnda
ün kazanmýþlardý (bk. ELHAMRA SARAYI;
ENDÜLÜS [Sanat]). Ýç ticaret yanýnda çeþitli anlaþmalar sayesinde dýþ ticaret de çok
geliþmiþti; Meriye ve Mâleka’da çeþitli hýristiyan devletlerinin ticaret merkezleri
bulunuyordu.
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NASRULLAH CAMÝÝ ve KÜLLÝYESÝ

˜

Kastamonu’da
XVI. yüzyýlýn baþýnda inþa edilen
caminin etrafýnda
zamanla oluþmuþ külliye.

™

Ýl merkezindeki Hepkebirler mahallesinde ayný adla anýlan meydanýn ortasýnda
bulunmaktadýr. Caminin harim kapýsý üzerinde yer alan sülüs yazýlý üç satýrlýk Arapça kitâbeden anlaþýldýðýna göre, 912 (1506)
yýlýnda Kastamonu ve Ýstanbul’da müderrislik yapmýþ, Diyarbekir, Manisa ve Belgrad kadýlýklarýnda bulunmuþ Kadý Nasrullah (b. Ya‘kub) tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Kapýnýn saðýndaki ta‘lik hatla yazýlmýþ on
üç beyitlik ikinci kitâbeye göre yapýyý, Viyana elçiliðinin ardýndan reîsülküttâblýða
getirilen Hacý Mustafa Efendi ikinci görev
döneminin sonlarýnda 1159’da (1746) geniþletmiþ, bu sýrada bir medrese ve kütüphane yaptýrýlmýþtýr. Kapýnýn solunda yer
alan ve on üç beyitten oluþan bir baþka kitâbede ise yýkýlmaya yüz tutmuþken 1292
(1875) yýlýnda hayýr severlerden toplanan
para ile Kastamonu Valisi Nâþid Paþa tarafýndan tamir ettirildiði belirtilmektedir.
Kesme ve moloz taþtan çok kubbeli ulucamilerin plan tipinde inþa edilen Nasrullah Camii’nin ilk dönemine ait kýsmýnýn altý
kubbe ile örtülü olduðu anlaþýlmaktadýr.
1159’da (1746) kýble yönüne üç kubbe ilâve edilerek hacim geniþletilmiþ, batýda ise
tonoz örtülü bir mahfille kuzeyde son ce-

maat yeri eklenmiþtir. Günümüzde harim,
kenarlarý 23 m. uzunluðunda kare planlý
olup üzeri pandantiflerle geçiþi saðlanan
dokuz kubbeyle kapatýlmýþtýr. Mihrabý sade bir niþ halinde ve ahþap kaplamalýdýr.
Minberin de bir sanat özelliði yoktur. Sol
tarafta müezzin mahfili, kuzey ve batý kenarlarýnda ahþap kadýnlar mahfili yer alýr.
Kýrk pencere ile aydýnlanan camide XIX.
yüzyýlda yapýlmýþ bitkisel motiflerin hâkim
olduðu kalem iþi süslemeler bulunmaktadýr. Caminin içindeki yazýlar Kastamonulu
hattat Ahmed Þevki Efendi’ye aittir. Yapýnýn son cemaat yeri 30 × 7,25 m. boyutlarýnda dikdörtgen bir mekândýr. Ýki yanda birer, ön cephede sekiz adet serbest
pâyenin taþýdýðý sivri kemerli açýklýklý son
cemaat yeri yedi birimli olup ortada yükseltilmiþ kasnaklý bir kubbe ile iki yanda
üçer tekne tonozla örtülmüþtür. Mâbedin
kuzeybatý köþesinde camiye bitiþik olmayan tek þerefeli ve kurþun kaplý külâha sahip minare tamamen kesme taþtan yapýlmýþtýr.
Ýlk þadýrvaný günümüze ulaþmayan yapýnýn kuzeyinde ve ana eksen üzerinde yer
alan âbidevî þadýrvan kesme ve moloz taþ
ile tuðla kullanýlarak batý yönündeki iç duvarda yer alan kitâbesine göre 1166 (1753)
yýlýnda Hacý Bedîî Ahmed Aða tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Zamanýmýza kadar gelmeyen, vaktiyle kuzey duvarýnda var olduðu
kayýtlara geçmiþ olan diðer bir kitâbeden
þadýrvaný 1279’da (1862-63) Ýzbelizâde Mustafa Bey’in tamir ettirdiði anlaþýlmaktadýr.
On sekiz adet kalýn pâyenin taþýdýðý þadýrvan uzun kenarlarýnda altý, kýsa kenarlarýnda üçer kemerli açýklýða sahip dikdörtgen planlý olup sekizgen kasnaklý iki kubbe
ile örtülüdür. Ýki adet fýskýyeli havuzu bulunan þadýrvanýn üstteki uzun kenarlarýnda
iki, kýsa kenarlarýnda birer sivri kemerli
pencere açýlmýþtýr. Saçakta ve kubbelerin
eteðinde çift sýra testere diþi süsleme vardýr.

Nasrullah Camii Þadýrvaný – Kastamonu

Caminin doðusunda eskiden yer alan ve
Nûmâniye Medresesi olarak tanýnan yapý,
1100 (1689) yýlý civarýnda Cecelizâde Ýbrâhim Nûreddin Efendi tarafýndan inþa ettirilmiþse de 1250’de (1834) burada müderris olan Hoca Nûman Efendi’nin ismiyle anýlmýþtýr. Çoðu Kastamonulu Seyyid Hilmi Efendi Vakfý’na kayýtlý 1245 adet kitaptan oluþan kütüphanesi Kastamonu Ýl
Halk Kütüphanesi’ne nakledilmiþtir. Aslýnda dörtgen planlý ve iki katlý olduðu, daha
sonra “ L ” þeklinde düzenlendiði vakýf kayýtlarýndan anlaþýlan medrese günümüze
ulaþmamýþtýr.
Caminin ihyasý sýrasýnda inþa edilen ve
yapýnýn güneybatý köþesinden baþlayarak
mihrap duvarý boyunca “ U” þeklinde uzanan Münîre Medresesi (Bayraklý Medrese)
önü revaklý yirmi bir odadan oluþur. Odalarýn üstü tonoz örtülü olan yapýnýn kuzeyinde yer alan kapýsý üzerinde altý beyitlik bir
kitâbe vardýr. Son yýllarda tamir gören yapý vakýf öðrenci yurdu olarak kullanýlmaktadýr. Caminin yakýnýnda 1255’ten (1839)
sonra iki katlý ve dokuz odalý olarak inþa
edildiði bilinen Tevfîkiye Medresesi 1952
yýlýndan önce yýktýrýlmýþtýr. Caminin güneydoðusunda 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 Kütüphanesi’ne nakledilmiþtir. Kadý Nasrullah’ýn Kastamonu’ya yaptýrmýþ olduðu üç kemerli
köprü bugün saðlam durumda olmasýna
raðmen kemerlerinden biri zaman içinde
yýkýlmýþ, yerine merdivenli bir güzergâh yapýlmýþtýr. Nasrullah Camii, Kurtuluþ Savaþý
öncesinde Mehmed Âkif Ersoy’un burada
yaptýðý vaazlarla kültür ve edebiyat tarihine geçmiþ önemli bir yapýdýr.
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