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ÖN SÖZ
Endülüs (  اﻷﻧﺪﻟﺲ/ Al-Andalus / Andalucia) bugünkü İspanya’nın
güneyinde, İber Yarımadası’nda Müslümanların tabiri caizse gemileri
yakarak, canlarını hiçe sayarak, İslamiyet’i yaymak adına korkusuzca
savaşarak 711 yılında sahip oldukları topraklar... Büyük bir medeniyet,
sekiz asırlık dev bir ağaçtır gövdesi olmayan ancak kökleri hâlâ bu toprakların derinliklerinde yaşayan.
Bu büyülü coğrafya, bu büyük medeniyet peki nasıl olur da
sekiz asır sonra 1 Ocak 1492 yılında savaşmaksızın Endülüs’ün son
Müslüman şehri Granada’nın Hristiyanlara teslim edilmesiyle siyasi;
1609 yılında Müslümanların (Moriskoların) büyük acılarla bu bölgeden
sürgün edilmeleriyle de dini anlamda yok olmuştur? Gerçekten kökleri
sağlam bir çınar ağacı gibi olan bu medeniyetin ve İslamiyet’in izleri
bugün bu topraklardan silinmiş midir, tamamen yok olmuş mudur?
Endülüs İslam medeniyetine olan ilgim oldukça eski zamanlara
dayanmaktadır. Bu merakla yıllarca Endülüs ile ilgili okumalar, bölgeye
ziyaretler ve akademik çalışmalar yaptım. Endülüs’e ilk kez geldiğimde
bir şeyi çok net anladım ki üç beş günlük gezilerle Endülüs medeniyetini tam manasıyla anlamak mümkün değildi. Bu nedenle fırsat buldukça
bölgeyi ziyaret ettim ve her seferinde sanki ilk kez geziyormuşçasına
etkilendim. Modern toplum insanı olarak geçmişte yaşayan Endülüs
halkının hatıralarının peşinde sürüklendim.
Peki bugün biz neden mi Endülüs’teyiz? Endülüs’teyiz çünkü
geçmişi köklü bu büyük medeniyetin izlerini sadece kitaplardan okuyarak sürmek asla yetmezdi bizlere. Endülüs İslam medeniyetini kelimelerle çözümlemek tek başına eksik kalırdı elbette. Bizler merak duygusu
ile geçmişi uzaktan okumak yerine bizzat yerinde tanıklık etmek, Endü-
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lüs’te geçmişin izlerini sürmek, daha önce de birçok kez geldiğim bölgeyi bu kez ailemle gezip babası gibi Endülüs tarihine ve Moriskolara
oldukça ilgi duyan kızım Fatma Nur’a yıllar önce Endülüs’ü birlikte
gezeceğimize dair verdiğim sözü tutmak için buradayız. Endülüs tarihi
boyunca zamanda bir yolculuk yapmak ayrıca ibret ve derslerle dolu bu
gezideki gözlemlerimizi bir esere dönüştürmek için de buradayız tabii
ki…
Yaz aylarında Endülüs normal şartlarda fazlasıyla sıcak bir bölge hatta bilenler bilir bu bölgenin sıcağı oldukça meşhurdur. Ancak
bizler Endülüs’ü yaz ayında ziyaret etmemize rağmen fazlasıyla şanslı
olduğumuzdan olsa gerek bahar havası karşılıyor bizleri. Endülüs’te tarihi bir gezi yaptığımızdan araçla gezebileceğimiz alan oldukça kısıtlı
ve bol bol yürümemiz gerekiyor. Bu nedenle havanın çok sıcak olmaması da bizlerin şansı oluyor.
Belirtmek isterim ki okuyacağınız bu yazı bir tarih kitabı değil
bir gezi yazısıdır.  Hazırlamış olduğum bu eserde salt Endülüs siyasi tarihini anlatmak yerine ailemle Endülüs’e yapmış olduğumuz son gezimizdeki gözlem ve hatıralarımızı Endülüs’ün güçlü tarihiyle, kültürüyle harmanlayarak sizlere sunmak istedim. Bu gezinin bizdeki hissiyatını
yazıya dökerek paylaşmak, Endülüs’ü bir de sizlerle gezmek istedim.
Bu kitap ile sizleri de bizimle kısa ama sürükleyici bir Endülüs
gezisine davet ediyoruz. Buyurunuz efendim bir de Endülüs’ü bizimle
geziniz. Ben “Hıçkırık Tepesi” adlı bu eseri oluştururken oldukça zevk
aldım, okuyanların da aynı hazza nail olmalarını dilerim.
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İLGİM VE ÇALIŞMALARIM



“Tarih sahnesinde ölümsüzleşmiş
bir medeniyet Endülüs.”

Endülüs medeniyetine, tarihine, kültürüne, bilimine ve özellikle de edebiyatına olan ilgim üniversite yıllarıma dayanmaktadır. O dönemde Endülüs’e dair okumuş olduğum çok sayıda eser beni Endülüs’e
bir şekilde sıkı sıkıya bağlamıştır.
İlerleyen yıllarda değerli hocam Sayın Prof. Dr. Nasuhi Ünal
KARAARSLAN ile hazırlamış olduğum doktora tezimde Endülüs’ün
edebiyat ve şiir alanında yetiştirmiş olduğu güzide şahsiyetlerden birisi olan İbn Şüheyd üzerine yaptığım çalışma ile Endülüs’e olan ilgim
daha da perçinlenmiştir. Çalışmam sırasında İbn Şüheyd’in edebi yönünü, onun Arap nesir ve şiirindeki yerini, döneminde ve öncesinde Endülüs’teki bilimsel ve edebi gelişmeleri araştırırken Endülüs’ün uçsuz
bucaksız dünyasının içine dalmıştım bile…
Akabinde geçen yıllar içerisinde Endülüs ile ilgili farklı bilimsel
çalışmalar da yapmış bulunmaktayım. Sevgili arkadaşım, dostum Prof.
Dr. Nevzat H. Yanık ile İbn Şüheyd - Tevabi ve Zevabi’yi kitaplaştırmış
bulunmaktayız. Ayrıca çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanan “Müveşşah, İbn Hânî el-Endelusî, Endülüs Edebiyatının Avrupa’ya Etkileri,
Endülüs Edebiyatında Orijinallik Meselesi, Endülüs Arap Edebiyatının
Temel Özellikleri, Endülüs Tarihine Kısa Bir Bakış” gibi bilim dünyasına kazandırmış olduğum makalelerim de bulunmaktadır.
Hoşgörü, akıl ve bilim üzerine kurulmuş Endülüs İslam medeniyeti kendine has coğrafi, siyasi, askeri, toplumsal ve kültürel özellikleriyle ideal bir medeniyet örneğidir. Bugün artık hem Doğu hem de
16
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Batı bilim dünyasında genel olarak kabul görmektedir ki Endülüs İslam
medeniyetinde insanlığa hizmet amacıyla geliştirilen bilim, teknik, alet,
sanat, edebiyat, felsefe, tıp, mimari gibi birçok alanda yapılan çalışmalar ve buluşlar “Batı Uygarlığı” olarak zikredilen kültürün temelinde
mevcut olan uygarlık sözcüğünün ve uygarlık mirasının oluşmasında
önemli bir yer tutmaktadır.
Endülüs’ü araştırdıkça ve onunla ilgili yazılmış eserleri okudukça öğrendikleri ile her seferinde daha da şaşırıyor insan. Bu kitabı yazmaktaki amacım Endülüs İslam medeniyeti üzerine ahkâm kesmek ya
da Endülüs tarihi üzerine yazılmış binlerce cilt eserin içine bir tanesini
daha eklemekten ziyade en son yapmış olduğum Endülüs gezisinin iç
dünyamdaki yansımalarını Endülüs tarihi ile harmanlayıp kendi bakış
açımla sizlere aktarmaktır. Okurları kısa bir Endülüs gezisine çıkarmak
ve Endülüs sokaklarında hep birlikte dolaşmaktır. Umarım bu eser ile
Endülüs’e farklı bir bakış açısı sunabilmiş özellikle gençlerimizin bu
medeniyeti merak etmeleri ve tanımaları konusunda onlara yardımcı
olabilmişimdir.
Doç. Dr. Mustafa AYDIN

17
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GİRİŞ
Endülüs, Doğu ile Batı’nın dün ile bugünün bahçesinde açan
çok kültürlü rengarenk bir çiçek tarlası. 711 yılında “Endülüs Fatihi”
Tarık Bin Ziyad’ın ve kahraman ordusunun düşmana karşı korkusuzca
duruşu ve Tarık’ın gemileri yaktıktan sonra askerlerine “Ey askerlerim! Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman. Seçim sizin…” sözleri ile başlayan. Akabinde bu topraklarda sekiz asır
süreyle tesis edilen İslam medeniyetinin, 1492’de XII. Ebu Abdullah’ın
(Boabdil) savaşmadan elleriyle teslim etmek zorunda kaldığı topraklara
dönüşme süreci. Yok edilmeye çalışılan ya da daha da vahim olanı kendi kendini yok etmeyi başaran köklü bir medeniyet…
Orta Çağ’da sekiz asır boyunca İber Yarımadası’nda hâkimiyet sağlayan Müslümanlar Batı’ya İslamiyet’i taşımışlar ve dünyaya
bilim, kültür, sanat, mimari üzerine dev yapıtlar bırakmışlardır. Taşlara
medeniyetlerinin ve İslamiyet’in izlerini nakış gibi işlemişlerdir. Ancak İslam Endülüs’üne ait özellikle de mimari yapıların birçoğu kendi dönemlerinde yaşanan iç çekişmeler sırasında ve daha sonrasında
Hristiyanların ülkeyi tekrar ele geçirmeleri sürecinde maruz kaldıkları
bilinçli tahribatların ve geçen zaman içerisinde uğradıkları doğal tahribatların etkisiyle günümüze ulaşamamıştır. Mimari eserlerin günümüze
ulaşabilen sınırlı sayıdaki örneğinin ise ne yazık ki uzunca bir süre kıymeti bilinmemiştir.
Batı İslam sanatının Avrupa’daki zarafet mümessilleri olarak
günümüzde varlıklarını devam ettirmekte olan eserler nihayetinde İspanyol kültürünün bir parçası olarak kabul görmüş ve bu eserlerin birçoğu UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dâhil edilerek koruma
altına alınmıştır.
18
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İspanya’yı, özellikle de Endülüs Bölgesi’ni ziyaret ettiğinizde
mimaride, dilde, şehrin dokusunda, geleneklerde Endülüs İslam medeniyetinin izlerini ve etkileşimini hâlâ görebiliyorsunuz. Endülüs’ün bu
topraklardaki sekiz yüz yıllık hükümranlığını hissediyorsunuz. Bugün
İspanyollar farkında bile değiller belki ancak İslam kültürünün etkileşimi neredeyse her alanda hâkim. Endülüs İslam medeniyetinin genetik
kodları işlenmiş bu topraklara.
Peki sekiz asırlık Endülüs İslam medeniyeti nasıl mı yok oldu?
Bu büyük İslam uygarlığını, dünyanın geçici olduğunu unutup hırslarına yenik düşen Müslüman hükümdarların yaptıkları taht kavgaları, fitne
ve kıskançlıklar yok etti. Kendilerinden olanın, din kardeşinin yanında
dimdik durmak yerine kendilerini yok etmeye çalışanlara, Reconquista’ya dolaylı olarak en büyük yardımı sağlamaları yok etti. Tarihte pek
çok büyük devletin yıkılma sebebi olan iç çatışmalar ve karışıklıklar
yok etti.
Avrupa’da sekiz asır boyunca varlığını sürdüren Endülüs İslam
medeniyeti, “La Galibe İllallah. / Allah’tan başka galip yoktur.” yazısını akıllarına değil de sadece binalarının duvarlarına kazıdıklarından,
muhteşem bir anlam ihtiva eden bu sözcüğün manasını içselleştirememelerinden, düşmanı değil de birbirlerini boğazladıklarından tarih sahnesinden silinmiştir. Bu büyük ibretlik öyküden ders alırız inşallah!
Reconquista (Yeniden Fetih) hareketi sonucunda İber Yarımadası’ndaki Hristiyanların, yarımadadaki Müslümanların varlıklarını ortadan
kaldırma amaçları 1492 yılında son Endülüs İslam devleti olan Granada
Emîrliği’nin siyasi varlığının sona erdirilmesi ile başarıya ulaşmıştır. Endülüs ise önemli bir medeniyet olarak geçmiş tarihte yerini almıştır.
Bizlerde Endülüs medeniyetinden kalan izleri yerinde görebilmek için İspanya’nın Endülüs Özerk Bölgesi’ni ziyaret ediyoruz. Endü19
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lüs gezimiz sırasında zamanımızın kısıtlı olması nedeniyle sekiz ilden
oluşan bu bölgenin dört önemli şehri Malaga, Granada, Sevilla, Cordoba ile Ronda ve Orgiva gibi bazı kasabalarını gezmiş bulunmaktayız.
Geriye kalan diğer şehirleri de bir daha ki Endülüs gezimize saklamak
kaydıyla unutmuş değiliz.
İspanya’nın Endülüs Bölgesi turizm açısından dünyanın önemli
destinasyonlarındandır. Özellikle yılın bazı dönemlerinde turist yoğunluğu olduğundan bölgeyi ziyaret edeceklere dipnot olarak söylemek
isterim ki biletli yapacağınız ziyaretler öncesinde özellikle de müzeler, tarihi yapılar, ören yerleri ve benzeri yerlere online bilet alarak ve
zamanında gitmeniz gezinizin aksamaması ve uzun kuyruklar beklememeniz açısından oldukça önemlidir.
Buyurunuz dostlar birlikte Endülüs’ü gezmeye…

20
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ENDÜLÜS
(ANDALUCIA)
Karanlığı Aydınlatan Medeniyet Endülüs
“Ey Endülüs sakinleri! Ne mutlu size ki sulara, nehirlere, ağaçlara
ve gölgelerine sahipsiniz. Cennet bahçesi sizin diyarınızdan başka bir
yerde değil ve şayet seçebilecek olsaydım, bu diyarda kalmayı seçerdim.
Yarın cehenneme düşmekten korkmayın çünkü cennet nimetlerini tatmış
olan hiç kimse ateşe sokulmamıştır.” (İbn Hafâce-Divan)
Romalılar ve Vizigotlar döneminde Hispania, Müslümanlar tarafından Endülüs, İspanyollar tarafından Andalucia olarak adlandırılan
coğrafya; bereketli topraklar, kadim bir medeniyet ve muazzam bir kültür mirası…  Hâlâ İslam’ın etkisini taşıyan ama Hristiyan hâlâ Endülüs İslam kültürünün izlerini taşıyan ama İspanyol toprakları… Müslüman’ı, Yahudi’si, Hristiyan’ı, Pagan’ı topraklarında nice dini, kültürü
ve medeniyeti ağırlamış ve her misafirinden kendisine renkler katmış.
Trajan, Hadrian, Seneca, İbn Rüşd, İbn Şüheyd, Picasso ve daha nice
imparatorlar, âlimler, şairler, sanatçılar çıkartmış topraklarından.
Endülüs… Romalıların, Vizigotların, Müslümanların ve İspanyol krallarının yönettiği topraklar. Kendine has kültürü, mimarisi, çeşitli medeniyetlerden özellikle de İslami dönemden kalma eserleri, mis
kokulu narenciye ağaçları, yaseminleri, yeşili, mavisi ile İspanya’nın
on yedi otonom bölgesinden biri olan Endülüs, bugün İspanya’nın bir
parçası olmasına karşın özgünlüğünü ve özerkliğini hâlâ korumaktadır.
Bölge Müslümanların fethinden sonra Endülüs (Endelüs) olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Endülüs isminin ise değişik görüşler
olmakla ve kesin olmamakla birlikte Vandalların yurdu anlamına gelen
22
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Vandalucia’dan gelmiş olabileceği düşünülmektedir.
Yaklaşık sekiz asır boyunca Avrupa’da bilimin, sanatın, felsefenin, edebiyatın, sanayinin ve hatta Rönesans’ın temelini oluşturmuş,
Orta Çağ karanlığında kalmış olan Avrupa’yı kültürüyle, ilmiyle aydınlatmış, Batı’ya büyük değerler katmış ve bunun ardından halkı zulme
uğrayarak tarih sahnesinden çekilmiş kocaman bir uygarlıktır Endülüs
İslam medeniyeti. Gemileri yakan hatta ve hatta Cebelitarık’a da adını
veren bir komutanın, bir fatihin Tarık Bin Ziyad’ın şu sözlerle fethettiği
topraklar:
“Ey askerlerim! Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman. Seçim sizin?”
İspanya’nın Endülüs Bölgesi bugün hâlâ topraklarında hüküm
sürmüş büyük İslam medeniyetinin izlerini ve daha da önemlisi adını
taşımaya devam etmektedir. Günümüzde İspanya Krallığı’nın Endülüs
Özerk Bölgesi olarak adlandırılan topraklara, Endülüs İslam medeniyetinin insanları yüzyıllarca genetik kodlarını kazımışlardır. Bu nedenle bu topraklardan silinmeye çalışılan İslam medeniyetinin derin izleri
çok gayret edilmesine rağmen, tamamen yok olması için yüzyıllarca
uğraşılmasına rağmen yok edilememiştir.
Nihayetinde bugünkü İspanya geç de olsa Endülüs İslam medeniyetinin, İspanya tarihinin bir parçası olduğunu kabullenmek zorunda
kalmış, bununla yaşamayı öğrenmiş hatta kendi kültürlerinin bir parçası
olarak kabul etmişlerdir. Tabii ki bunun en önemli nedenlerinden biri de
Endülüs Bölgesi’nin bugün İspanya’nın en çok turist çeken destinasyonlarından olmasıdır. Her yıl birçok ülke ve milletten çok sayıda insan
sekiz yüz yıllık bir hâkimiyetin, Endülüs İslam medeniyetinin izlerine
tanıklık etmek için ülkeyi ve bölgeyi ziyaret etmektedir.
Müslümanlar bölgede bulundukları bu zaman zarfında mimari
23

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 23

20.04.2021 14:50

HIÇKIRIK TEPESİ

anlamda günümüzde dahi kendisine hayran bırakan eserler inşa etmişlerdir. Saraylar, askeri yapılar, ibadethaneler, hamamlar ve daha niceleri. Ayrıca sanata, edebiyata düşkün özellikle şiire aşık bir medeniyet
olan Endülüs bu dönemde bilim ve sanatta zirveye yükselmiştir.
İslami dönemde Endülüs’te ilme ve âlime çok değer verilmiş
saraylar, ibadethaneler, devlet daireleri birer ilim yuvasına dönüşmüş;
dünyanın her yerinden insanlar ilim öğrenmek için bu topraklara gelmişlerdir. Endülüs coğrafyasında din, felsefe, edebiyat, şiir, filoloji,
tarih, fen, tıp, sanat vb. alanlarda çok sayıda meşhur bilgin yetişmiştir. Endülüs, ilmin her alanında daima ileride olmuştur. Endülüs İslam
medeniyeti başta Batı olmak üzere dünya bilim tarihine yön vermiştir.
Avrupa’nın Orta Çağ karanlığını yaşadığı dönemde etraflarını ilim ile
aydınlatmış ve Rönesans’ın temelini oluşturmuşlardır.
İslam’ın en büyük hazinesi olan insana hoşgörü ve insana saygı
anlayışı çok uluslu ve çok dinli Endülüs İslam medeniyetini lafta değil gerçek manada medeniyet yapan en önemli düstur olmuştur.  Batı
medeniyeti birlikte yaşamayı, başka dinlere ve kültürlere saygı duymayı, ötekileştirmemeyi, insanı köle değil özgür bir birey olarak görmeyi
Endülüs İslam medeniyetinde görmüştür. Bu öyle bir medeniyettir ki
“medeniyet” sözcüğünün hakkını sonuna kadar hak etmiştir. İslam hâkimiyetinde Endülüs, içerisinde bin bir renk çiçeğin kendisine yer bulduğu koskocaman bir tarladır. Birbirlerinden beslenen ancak birbirine
zarar vermeyen.
Endülüs’ün Müslümanlarca fethedilişi, göz kamaştıran yükselişi
ve hazin çöküşü dünya tarihinin önemli kırılma noktalarındandır. Müslümanların Endülüs’ü fethinden evvel Avrupa’da Karanlık Çağ olarak
ifade edilen, kilisenin düşünceler üzerinde tamamen hâkim olduğu, bilimsel ve fikrî çalışmaların engellendiği, bilim ile uğraşmak isteyenlerin
24
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ise ağır bir şekilde cezalandırıldığı bir dönem mevcuttur. Müslümanların hâkimiyetinde Endülüs ise var olduğu süre boyunca bilim, kültür
ve sanatın eşsiz örneklerini üretmiş, ışığıyla sadece kendisini değil tüm
Avrupa’yı aydınlatmıştır. Avrupa tarihi, “Endülüs İslam Tarihi ve Medeniyeti” olmadan eksiktir ve bu medeniyete çok şey borçludur.
Reconquista, İspanya’nın Hristiyanlar tarafından yeniden fethini amaçlayan ve İber Yarımadası’ndaki Hristiyanların, Müslümanların
varlıklarını ortadan kaldırma emelleridir. Ne acıdır ki 2 Ocak 1492 yılında Endülüs İslam medeniyetinin elinde kalan son toprak Granada’nın
da ele geçirilmesi ile bu amaçlarına ulaşmışlardır. Müslümanların siyasi
varlığı İspanya’da son bulmuş ve sonuç olarak Endülüs İslam medeniyeti bir olamadığı için, düşmanı kardeş, kardeşini düşman gördüğü
için yok olmuştur. Gökyüzündeki kuşların bile birlik olmadan yollarını
kaybettikleri düşünülecek olursa bir millet, bir devlet nasıl olurda bir
olmadan ayakta durabilir ki… Gelgelelim duramamıştır.
Sonuç olarak Hristiyanlar emellerine ulaşmışlar ve bölgedeki
sekiz yüz yıllık İslam hâkimiyeti son Nasrî Emîri XII. Muhammed’e
annesi tarafından söylendiği rivayet edilen “Erkekler gibi savunamadığın şehir için kadınlar gibi ağlamanın faydası yoktur.” sözleri ile
son bulmuştur.
Günümüzde Endülüs’ün Özerk Oluşu
Her yıl Endülüs Bölgesi’nde 28 Şubat “Dia de Andalucia”
yani “Endülüs Günü” olarak kutlanıyormuş. Endülüs halkı 28 Şubat
1980’de yapılan referandum sonucunda tam özerkliklerini aldıkları bugünü çeşitli etkinliklerle kutluyorlarmış.
Endülüs kimliğinin oluşumunda Federico Garcia Lorca ve Blas
Infante gibi isimler büyük çaba göstermişler. Özellikle de Infante dai25

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 25

20.04.2021 14:50

HIÇKIRIK TEPESİ

ma bağımsız bir Endülüs hayal etmiş ve İslam dinini seçip Müslüman
olmaya karar vererek Ahmed adını almıştır. Infante ve Lorca 1936’da
gerçekleşen İspanya İç Savaşı sırasında öldürülmüşlerdir.
Günümüzde Endülüs başkenti Sevilla olan, içerisinde sekiz ilin
yer aldığı İspanya’ya bağlı özerk bir bölgedir. Endülüs Meclisi bölge
bayrağı olarak Blas Infante’nin belirlediği yeşil ve beyaz renklerdeki
bayrağı benimsemiştir. Bugün İspanya denilince akla gelen flamenko,
boğa güreşi, birçok tarihi mimari yapı, yemek çeşidi ve daha niceleri
İspanya’ya Endülüs Bölgesi’nin mirasıdır ve Endülüs İspanya için oldukça önemli bir bölgedir.

26
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Endülüs gezimize geçmeden önce elbette gezi yazısı olması münasebetiyle sizleri de uzun uzun tarih bilgileriyle sıkmayacak şekilde
yüzeysel olarak, özellikle de Müslümanların Endülüs’ü fethine ağırlık
vererek kısaca Endülüs tarihine değinmenin faydalı olacağını düşünmekteyim.
Müslümanların Endülüs’ü Fethi
Asırlar boyunca birbirinden farklı milletlere vatan olan İber
Yarımadası’na MÖ IV. yüzyılda Fenikeliler yerleşmiş daha sonra ise
sırayla bu topraklara Grekler ve Romalılar egemen olmuşlardır. Müslümanlar, bugün İspanya ve Portekiz’in bulunduğu İber Yarımadası’na
ayak basmadan önce bölge Vizigotların hâkimiyetindedir. Vizigotlar bu
topraklarda 468 yılında egemenliklerini ilan etmiş ve devlet kurmuşlardır. Ancak iç karışıklıklar yaşamaları ve devlet tecrübesine sahip olmamaları sebebiyle bölgedeki hâkimiyetleri 711 yılında Müslümanlar
tarafından sonlandırılmıştır.
Müslümanlar İber Yarımadası’na Musa b. Nusayr’ın gönderdiği,
Tarık b. Ziyâd komutasındaki büyük çoğunluğu Berberîlerden oluşan
7000 kişilik bir ordu ile 711 yılında ayak basmışlardır. Ülkenin içlerine
doğru ilerleyen ordu Vâdi-i Lekke civarında Vizigot Kralı Rodrigo (Roderick) komutasındaki orduyu mağlup ederek kesin bir zafer kazanmış
ve savaş sonunda İber Yarımadası’nın kapıları Müslümanlara açılmıştır.
Zaferin ardından Mûsâ b. Nusayr 18.000 kişilik bir orduyla
712 yılında İspanya’ya hareket etmiştir. Tarık b. Ziyâd ve Mûsâ b. Nusayr’ın komuta ettiği ordular iki koldan İspanya’yı fethetmişlerdir. Bu
fetih sonrasında farklı etnik köken, dil ve dine sahip gruplarla karşıla28
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şan Müslümanların sergiledikleri ılımlı tavır Endülüs İslam medeniyetinin oluşumuna etki etmiştir.
Müslümanların bölgeye tamamen hâkim olmalarıyla Mûsâ b.
Nusayr İspanya’ya vali olarak oğlu Abdülaziz’i atamış, sonrasında Endülüs’te 714-756 yılları arasında geçen Valiler Dönemi (Asru’l-Vülât)
başlamıştır. Bu yıllarda Emevî Devleti Endülüs’ü kendisine bağlı bir
vilayet olarak yönetmiştir.  Valiler Dönemi’nde Endülüs Müslümanları
bir yandan yeni ülkeye ayak uydurmaya, idari sistem ve toplumsal düzeni oluşturmaya uğraşırken diğer yandan fetih hareketini Avrupa içlerine doğru sürdürmeye çalışmışlardır. Yirmi bir valinin görev yaptığı bu
dönemde idari merkez olarak İşbiliye (Sevilla) seçilmiştir. Valiler Dönemi’nde, serbest bir dini atmosfer hâkim olmuş, Vizigotlar zamanında
Yahudilere karşı yapılan zorlamalar bu dönemde son bulmuştur. Bugün
“Convivensia” olarak isimlendirilen bir arada hoşgörü ile yaşama ortamı oluşturulmuştur. Valiler Dönemi 756 yılında I. Abdurrahman’ın
Endülüs Emevî Devleti’ni ilanına kadar devam etmiştir.
756-1031 yılları arasında kurulan Endülüs Emevîleri İspanya’nın Müslümanların hükümranlığında yaşadığı devletlerin en meşhurudur. Endülüs Emevî Devleti’nin kurucusu ve ilk emirî I. Abdurrahman b. Muaviye’dir. Emevî sülalesinden gelen Hişam’ın torunu I.
Abdurrahman, İspanya’da 756 yılında Endülüs Emevî Devleti’ni kurmuştur. Devletin başkenti Cordoba’dır.
Endülüs Emevîleri Dönemi kendi içerisinde Emîrlik Dönemi
(756-929) ve Halifelik Dönemi (929-1031) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 756 yılında Endülüs’te hüküm süren Müslümanlar Endülüs’ü
bağımsız devlet düzenini esas alan bir yönetime dönüştürmüşlerdir. Endülüs Emevîleri siyasi otoritelerinin devamlılığını sağlamak amacıyla
bir ordu kurma çabası içine girmişlerdir. Bağdat, Mekke, Şam, Kahi29
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re ve Medine gibi o zamanın meşhur ilim bölgelerine öğrenciler göndermişler ve bu bölgelerde yapılan ilmî faaliyetlerin Endülüs’e naklini
sağlanmışlardır. Devlet, özellikle III. Abdurrahman (912-961) ve oğlu
II. Hakem (961-976) dönemlerinde siyasi, askeri, ilmî, kültürel anlamda gelişme göstermiş, hatta zirveye ulaşmıştır.
Ülkede siyasi ve sosyal parçalanma söz konusu iken III. Abdurrahman Endülüs’te dağılan birliğini yeniden kurmuş ve 929 yılında kendisini en-Nâsır-Lidînillâh unvanıyla halife ilan etmiştir. Böylece Emîrlik Dönemi kapanıp Halifelik Dönemi başlamıştır. Devletin zenginliği
onun döneminde oldukça artmıştır. Cordoba’da bir yönetim merkezi ve
gücünün temsili olarak Medinetü’z Zehra’yı inşa ettirmiştir. 961 yılında
öldüğünde ise yerine oğlu II. Hakem geçmiştir. Onun döneminde siyasi
istikrar devam etmiş, özellikle devlet ilim ve sanat alanında parlamıştır.
756 yılında kurulan Endülüs Emevî Devleti 1031 yılında yani tam 275
yıl sonra Emevî Hanedanlığı’na mensup kişilerin taht mücadeleleri ve
ülkede iç karışıklıkların baş göstermesiyle yıkılmıştır. Endülüs siyasi
bölünme safhasına girmiş ve hemen hemen her vilayet bağımsız devletçiklere dönüşmüştür.
1031-1090 yılları arasında Mülûkü’t-Tavâif Dönemi başlamıştır. Mülûkü’t-Tavâif emîrliklerinin en önemlileri Abbadiler, Hûdîler,
Cevheriler, Zîrîler, Zünnûnîler ve Eftasîler’dir. Bu dönemde Endülüs’te
emîrlikler arasında yaşanan çatışmalar Hristiyanların güçlenmesine,
Reconquista’nın hız kazanmasına sebebiyet vermiştir. Tüm bu siyasi
bölünmelere rağmen Endülüs bu dönemde medeniyet alanında yükselişine devam etmiş sanat, bilim, eğitim, felsefe alanında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak bu siyasi bölünmüşlük Endülüs’ün gözde şehirlerinden olan Toledo’nun (Tuleytula) kaybedilmesine sebep olmuş,
1085 yılında Kastilya Kralı VI. Alfonso tarafından Toledo işgal edil30
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miştir. Toledo’nun düşüşü Müslümanlar için önemli bir kayıp olmuştur.
Mülûkü’t-Tavâif Dönemi’nden sonra 1091-1147 yılları arasında hüküm süren Murâbıtlar Dönemi başlamıştır. Murâbıtlar’ın Endülüs’teki hâkimiyetini sağlayan Yûsuf b. Tâfşîn’dir. 1086 yılında Endülüslülere yardım eden ve Afrika’nın kuzeyinde devlet kuran Murâbıtlar
1147’ye kadar Endülüs’ü kendi idareleri altında yönetmişlerdir.
1147-1238 yılları arasında ise Endülüs’ün yönetimini Muvahhidler üstlenmiştir.  Bu dönemde medeniyet alanındaki gelişmeler devam etmiş, İbn Bâcce, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd gibi âlim ve filozoflar
yetişmiştir. Muvahhid idaresinin 1238’de sona ermesi ile Hristiyanlar
Endülüs’te hızlı bir işgal hareketi başlatmış ve Endülüs toprakları peşi
sıra Hristiyan kuvvetlerinin eline geçmiştir.
Endülüs’te Muvahhidler’in gücünün zayıflaması ve otorite boşluğundan istifade eden Nasrîler bağımsızlıklarını ilan etmiş, 1238-1492
yılları arasında Nasrî Emîrliği Dönemi’ne geçilmiştir. Reconquista’nın
hız kazandığı bir dönemde Muhammed b. Nâsır tarafından kurulmuş
olan Nasrî Emîrliği’nin etrafı Hristiyan güçlerle çevrili olmasına karşın,
bu devletlerle başarılı bir siyaset izlenmesi sonucunda 250 yıl ayakta
kalabilmiştir. Nasrîler, özellikle I. Yusuf ve V. Muhammed dönemlerinde her açıdan oldukça ilerleme kaydetmişlerdir.
XV. yüzyılın ikinci yarısından sonra Hristiyan saldırıları ve iç
karışıklıklarla uğraşan Nasrîler Granada’yı zor şartlar altında savunmaya çalışmışlar fakat savunma sonuçsuz kalınca 2 Ocak 1492 yılında Ebu Abdullah (Boabdil) Granada’daki Müslümanların tüm haklarının güvence altına alındığı bir anlaşma ile şehri Hristiyanlara teslim
etmek zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda Nasrîlerin hükümdarlığı
son bulmuş, İspanya’da yaklaşık sekiz asır hüküm süren İslam hâkimiyeti siyasi açıdan sona ermiştir. Müslümanların Endülüs’teki son kalesi
31
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olan Granada’nın düşmesi uzun bir destanın sonunu getirmiştir. Endülüs’teki İslam hâkimiyeti iç çatışmalar, taht kavgaları gibi nedenlerle
yani bir hiç uğruna sona ermiştir.
Granada’nın düşüşünden sonra bölgede yaşayan Müslüman
halk kısa süreliğine teslim anlaşması ile düzenlenen koşullar altında
yaşamışlar ancak ilerleyen süreçte çıkarılan fermanlar ve uygulanan
baskılarla din değiştirmeye zorlanmış, ibadetleri engellenmiş, engizisyon mahkemelerinde yargılanmış, zulme uğrar duruma gelmişlerdir.
Müslümanların İber Yarımadası’na hâkim oldukları süre boyunca burada yaşayan Hristiyan ve Yahudi halka gösterdikleri hoşgörü, anlayış ve saygı Katolik Krallık tarafından ne yazık ki kendilerine
gösterilmemiş, Müslümanlar 1609 yılında çıkarılan bir kanun ile bu
topraklardan sürülmeye başlanmıştır. Müslümanlar yüzyıllarca hâkim
oldukları topraklardan sürülürlerken zulme maruz kalmışlar ve büyük
acılar yaşamışlardır.
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MALAGA
(MALEKA)
Endülüs Gezimizin İlk Durağı Malaga
Türkiye’den yaklaşık dört saatlik bir uçak yolculuğunun ardından Endülüs gezimizin ilk durağı olan Malaga’ya (Maleka) ulaşıyoruz.
Akşamüzeri bu şehirde olmak bizler için büyük bir şans çünkü Akdeniz’in en eski liman şehirlerinden biri olan Malaga sahilleriyle ve gün
batımıyla oldukça ünlü bir şehir. Bizler de güzel bir yaz akşamında dünyada gün batımını izlemek için en ideal yerlerden biri olan Malaga’da
güneşin batışı ile oluşan eşsiz manzaraya şahit olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Akdeniz’in samimi, sıcak kanlı, güler
yüzlü insanları var şehrin sokaklarında.
Malaga, İspanya’nın Endülüs Özerk Bölgesi’nde, dünyaca ünlü
“Costa del Sol” yani “Güneş Sahilleri” üzerinde kurulu önemli bir liman ve turizm şehridir. Bu nedenle ekonomik açıdan oldukça gelişmiştir. Şehir Endülüs’ün (Andalucia) en büyük ikinci, İspanya’nın ise
altıncı büyük şehridir. Mavi bayraklı kumsalları ve çeşitli medeniyetlere ait zengin kültürel mirasıyla ülkenin en önemli turizm destinasyonlarındandır.
Yaklaşık 2800 yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği
yapmış, geçmişi köklü bir kent olan Malaga dünyanın en eski yerleşim
yerlerindendir. Şehir MÖ 770 yıllarında Fenikeliler tarafından ticaret
merkezi olarak kurulmuştur. Fenikelilere ait kalıntıların bir kısmı günümüzde Picasso Müzesi’nin bodrum katında görülebilmektedir.
MÖ 218 yılında Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına
giren şehir önemli bir liman ve ticaret merkezi hâline gelmiştir. Sonrasında Vizigotların ve MS 711 yılında ise Endülüs Müslümanlarının
34
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yönetimine giren Malaga yüzyıllar boyunca Müslüman hükümdarlar tarafından yönetilmiştir. 1487 yılında Malaga, Katolik krallar tarafından
ele geçirildiğinde Katolik İspanyolların başlattığı yeniden fetih hareketi
olan Reconquista bu şehirde de amacına ulaşmıştır. Çok sayıda Müslüman ve Yahudi bu topraklardan sürülmüş ve Malaga Katolik kralların
yönetimine girmiştir.
Dünyanın en eski limanlarından birine sahip olan şehirde Antik
Çağ’dan günümüze liman faaliyetleri devam etmiş bu da şehri her daim
önemli kılmıştır. Şehrin adının, tuz anlamına gelen “Malac” sözcüğünden türetildiğine inanılmaktadır. Buna dayanak olarak Malaga’nın başta gelen ticaret mallarından birinin tuzlanmış balık olması gösterilmektedir.
Orta Çağ’ın en büyük seyyahlarından İbn Battûta, coğrafyacı
İdrîsî ve tarihçi İbnü’l-Hatîb yaşadıkları dönemde Malaga şehrinin ticari ve coğrafi özellikleri hakkında bilgi vermiş ve şehirden övgüyle
bahsetmişlerdir.
Malaga tarihinde birçok ünlü isim de yetiştirmiştir. Ressam
Pablo Picasso ve botanik âlimi İbnü’l Baytâr Malaga’da doğmuş olan
bu şehrin yetiştirdiği en tanınmış isimlerdendir. Özellikle de Pablo Picasso, şehri dünyaya tanıtan isim olmuştur.  Endülüslü edip ve şair İbn
Şüheyd Cordoba (Kurtuba) doğumludur ancak kendisi de bir dönem
Malaga’da ikamet etmiştir.
Tarihinde birçok medeniyeti topraklarında misafir etmiş bu şehir
kültürel çeşitliliği ve zenginliği sebebiyle turistler tarafından özellikle
de yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Oldukça kalabalık Malaga sokaklarında dünyanın dört bir yanından gelmiş, her milletten ve her yaştan
insan görmek mümkün. Turistlerin şehre olan bu yoğun ilgisinin sebebi
tabii ki şehrin köklü bir tarihi geçmişe ve bu geçmişin zengin mirasına
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sahip olmasıdır. Ancak kültür turizminin yanı sıra şehre olan bu yoğun
ilginin önemli bir başka sebebi de Akdeniz’e kıyısı olan Malaga’nın yaz
turizminin ilgi odağı olan meşhur Costa del Sol yani Güneş Sahilleri’dir.
Deniz, kum, güneş üçlüsünün yerli ve yabancı turistleri cezbetmesidir.
Malaga’da Endülüs’ün ve tarihi geçmişin ruhu hâlâ var mı?
Malaga’ya geldiğinizde, oldukça fazla betonarme yapı olması
nedeniyle ilk bakışta yeni kurulmuş bir şehir izlenimi verecektir sizlere.
Malaga bugün hâlâ bir Endülüs şehri olmasına rağmen Endülüs’ün ruhunu ve karakterini kaybetmiş modern bir Avrupa kenti görünümünde
olsa da bu sizi hayal kırıklığına uğratmasın. Çünkü kenti gezmeye başladığınızda şehrin tarihi geçmişinin kokusunu muhakkak alacaksınız.
Şehirde, Fenikeliler Dönemi’ne ait kalıntılardan Roma Dönemi
tiyatrosuna, Endülüs İslam medeniyetinden kalma Alcazaba ve Gibralfaro Kalesi’nden, Hristiyanlık dönemine ait katedrallere ve değişik
konseptlerdeki müzelere görülebilecek birçok tarihi ve turistik mekân
bulunmaktadır. Ayrıca sayıca az olmakla beraber İslami döneme ait izleri yansıtan eserleri hâlâ bu topraklarda görebiliyor olmak bizler için
oldukça sevindirici.
Ancak şu soruyu da kendimize sormadan ve düşünmeden edemiyoruz. Yaklaşık üç bin yıllık köklü bir tarihe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehre girdiğimizde bu kadar çok betonarme
yapıdan ziyade çok daha fazla tarihi değer görmemiz gerekmez miydi?
Acaba Hristiyan İspanya’sı özellikle de İslamiyet’in izlerini bu topraklardan silmek, yok etmek isterken şehrin köklü geçmişini de mi yok
etmişti? Aklımızda onlarca soruyla, günümüze ulaşmayı başarabilmiş
tarihi değerleri görmek için şehri gezmeye devam ediyoruz.
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Malaga şehri ve limanı.

Malaga sokakları.
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Vaftizci Yahya Kilisesi (Iglesia de San Juan Bautista)
Bu güzel şehirde gezimize ilk olarak günümüzde Endülüs tarihi
mirası olarak kabul edilen ve koruma altına alınan tarihi Iglesia de San
Juan Bautista yani Vaftizci Yahya Kilisesi’ni ziyaret ederek başlıyoruz.
Kilise Malaga’nın tarihi merkezinde ve kendisi ile aynı adı taşıyan San
Juan Caddesi’nde yer almaktadır.
Cadde üzerinde yürürken kilisenin önüne geldiğinizde bu yapının dikkatinizi çekmemesi mümkün değil. Çünkü kilisenin dış yüzeyindeki çok renkli ve geometrik desenli duvar resimleri oldukça etkileyici
ve genellikle kiliselerde görmeye pek de alışık olmadığımız tarzda bir
dış cephe süslemesine sahip.
Kilise, Hristiyanların şehri fethinden sonra Katolik hükümdarlar
tarafından yaptırılan dört kiliseden biri olması, bulunduğu şehrin tarihi
zenginliği ve kültürel çeşitliliğinden kaynaklanan mimari stillerin karışımını yansıtması açısından oldukça önemli bir yapı.
XV. yüzyılın sonunda inşa edilmiş olan ve bünyesinde farklı
mimari stilleri barındıran kilisenin mimarisinde çok renklilik hâkim.
Başlangıçta Gotik ve Mudejar tarzının hâkim olduğu kilisede sonrasında
Rönesans tarzı değişiklikler yapılmıştır. Yapının önemli elemanlarından
olan ve yapıya sonradan eklenen kilisenin çan kulesi dört kademelidir.
Kiliseye giriş kapılarından biri bu kule üzerindedir. Zaman içerisinde
yapıda gerçekleştirilen değişiklikler ve çeşitli eklemeler yapıya sanatsal
açıdan zenginlik katmıştır.
Kiliseye girdiğimizde dikkatimizi çeken ilk şey camilerde bulunan vaaz kürsüsüne benzer bölüm oluyor. Vaaz kürsünün benzerini
kilisenin içerisinde görüyor olmamız bu kilisedeki İslami etkilerin açık
bir göstergesidir. Kilisenin iç mekânı, özellikle sunak ve şapel zengin
bir şekilde dekore edilmiştir. Bu kilise Malaga Katedrali kadar büyük
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ve görkemli olmasada kendine has özellikleriyle sanat tarihi açısından
oldukça önemlidir.

Vaftizci Yahya Kilisesi (Iglesia de San Juan Bautista) Çan Kulesi.
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Vaftizci Yahya Kilisesi’nin dışından ve içinden kesitler.

Malaga Piskoposluk Meydanı (Plaza del Obispo)
Plaza del Obispo yani Piskoposluk Meydanı şehrin en önemli
meydanlarındandır. Bir yanında Malaga Katedrali diğer yanında Piskoposluk Sarayı ve bir de her meydanın vazgeçilmezi olan çeşmesi var elbette. Meydan küçük olmasına rağmen oldukça hareketli ve kalabalık.
Meydanda yer alan kafeler dolup taşıyor. Bu kafelerden birinde kahvenizi yudumlarken bir yandan meydandaki tarihi yapıları seyrediyor,
onların gölgesinde dinleniyorsunuz. Bu sırada sokak sanatçılarının müzikleri de ruhunuzu dinlendiriyor.
Piskoposluk Meydanı’na girer girmez rengarenk bir bina dikkatimizi çekiyor. Bu rengarenk yapı meydandaki en önemli yapılardan
biri olan Malaga Piskoposluk Sarayı (Palacio Episcopal de Malaga).
Saray, meydanın merkezinde ve Malaga Katedrali’nin hemen yanında
yer alıyor.
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XVIII. yüzyılda inşa edilmeye başlanılmış üç katlı, Barok tarzı
ön cepheye sahip sarayın özellikle giriş kapısı oldukça etkileyici. Gezi
planımızda yer almaması nedeniyle biz bu sarayı ziyaret etmedik. Ancak geçici sergilere ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yaptığını öğrendiğimiz saray turistler tarafından ziyaret edilebiliyor.

Malaga Piskoposluk Meydanı ve Piskoposluk Sarayı.
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Malaga Katedrali (Catedral de Malaga)
Şehrin tarihi merkezinde, Piskoposluk Meydanı’nın hemen karşısında yer alan ve oldukça geniş bir alanı kaplayan Malaga Katedrali
(Catedral de Malaga) tüm ihtişamıyla karşımızda durmakta. Katedral  
dini mimarinin Endülüs’teki ve İspanya’daki en önemli Rönesans eserlerinden biri olması açısından da önem arz etmektedir.
Katedral, Katolik İspanyolların bölgedeki Müslümanların yönetimine son vermelerinin ve yönetimi ele geçirmelerinin bir sembolü
olarak inşa edilmiştir. Malaga’dan İslamiyet’in izlerini silmek ve zaferlerini kutlamak için yaptırılmıştır adeta.
Rönesans ve Barok üslupta 1528 yılında eski Ulu Cami’nin olduğu yerde inşasına başlanan katedralin yapımı oldukça uzun sürmüş
ve katedral ancak XVIII. yüzyılda tamamlanabilmiştir. Aslında yapının tam manasıyla tamamlandığı da söylenemez. Yapım aşamasında iki
kuleli olarak planlanmış olan katedralin ikinci kulesinin yapımı hiçbir
zaman bitirilememiştir. Bu nedenle katedral yerel halk tarafından “La
Manquita” yani “tek kollu kadın” olarak isimlendirilmiştir. Belki de katedrali bu kadar ünlü yapan da budur.
Tarih, mimari, sanat ve inancın bir araya geldiği bu katedralde
dini resimlerin, heykellerin ve el yazmalarının sergilendiği bir de müze
bulunmaktadır.
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Malaga Katedrali (Catedral de Malaga).

Malaga Katedrali’nin giriş kapısı ve çan kulesi.
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Anayasa Meydanı (Plaza de la Constitucion)
Malaga’nın en önemli sembollerinden olan Plaza de la Constitucion yani Anayasa Meydanı şehrin merkezinde yer alan oldukça geniş
bir meydandır. Şehri gezerken yolunuz muhakkak bu meydan ile bir
şekilde kesişiyor. Malaga’ya gelip de Anayasa Meydanı’nı görmeden
dönmeniz neredeyse imkânsız.
Yüzyıllar boyunca şehrin en önemli merkezlerinden biri olmuş
meydanda XVI. yüzyıldan kalma Rönesans tarzı, mermer, üzerinde çeşitli heykeller bulunan, fıskiyeli bir de çeşme yer almakta. Adının Genova Çeşmesi (Fuente de Genova) olduğunu öğrendiğimiz bu çeşme  
oldukça dikkat çekici. Çeşme bir dönem V. Carlos Çeşmesi olarak da
biliniyormuş. Meydanlarda yer alan çeşmeler genellikle meydanın tam
ortasına konumlandırılırlar ancak bu çeşme meydanın ortasında değil
kenarında yer alıyor. Sanırım burada yapılan etkinliklerde alanı daha
rahat kullanabilmek amacıyla bu şekilde konumlandırılmış.
Çeşmenin süslemesinde kullanılan heykeller ise oldukça ilgi çekici. Çeşmenin en üstünde kartal heykeli betimlenmiş; altta ise eroslar,
deniz kızları, Neptün, periler, yunuslar, masklar gibi genellikle su ile
alakalı mitolojik figürlerin olduğu betimlemelere yer verilmiş.
Malaga’nın her yerinde olduğu gibi palmiye ağaçları bu meydanı da süslüyor ve etrafında bu kadar çok betonarme yapının olduğu
meydana hoş bir görüntü katıyor.
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Anayasa Meydanı (Plaza de la
Constitucion) ve Genova Çeşmesi.

Genova Çeşmesi, değerli eşim Eşref
Hanım ve kızım Fatma Nur.

Larios Caddesi (Calle Marques de Larios)
Anayasa Meydanı’ndan hemen köşeyi döndüğümüzde Calle
Marques de Larios yani Larios Caddesi çıkıyor karşımıza. Kente gelenlerin uğrak noktası olan bu cadde Malaga’nın en ünlü ve en hareketli
caddesi.
Larios Caddesi’nin geçmişi XIX. yüzyılın sonlarına dayanıyormuş. Günümüzde sadece yayalara açık olan, oldukça geniş bu caddenin her iki yanında çok sayıda mağaza yer almakta ve bu mağazalar
özellikle turistler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu caddeyi İstiklal
Caddesi’nin biraz daha küçüğü olarak tanımlasak yanlış olmaz sanırım.
Caddenin üzeri muhtemelen ziyaretçiler meşhur Malaga sıcağından etkilenmesinler diye brandalar ile örtülmüş. Sıcak yaz günleri için
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oldukça iyi bir fikir bence. Cadde üzerinde sokak sanatçıları, caddenin
ara sokaklarında ise birçok kafe ve restoran mevcut. Bu caddeden dümdüz yürümeye devam ederseniz cadde sizi Malaga limanına ulaştırıyor.

Larios Caddesi (Calle Marques de Larios).

Boğa Güreşi Arenası (Plaza de Toros de la Malagueta)
Yaklaşık yüz elli yıllık geçmişi ile Malaga’nın önemli yapılarından olan “La Malagueta” şehrin boğa güreşi arenasıdır. Boğa güreşlerini asla ve asla tasvip etmemekle birlikte, boğa güreşlerinin İspanyol
kültürünün önemli bir parçası olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Bu nedenle İspanya’da neredeyse her şehirde ve çoğu kasabada küçük ya da
büyük bir boğa güreşi arenası yer alıyor.
Malaga’da 1874 yılında inşa edilen Neo-Mudejar mimari tarzındaki boğa güreşi arenası Malagueta günümüzde şehrin önemli etkinlik
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alanlarından. Her sene bu arenada nisan ve eylül ayları arasında boğa
güreşleri yapılıyormuş. Arenada boğa güreşlerinin haricinde çeşitli etkinlikler de düzenleniyormuş.
Roma’daki Colesium’u andıran arena oldukça büyük bir yapı.
Arenanın altın sarısı kumlarını gördüğünüzde zihninizde muhakkak
daha önce televizyonlarda görmüş olduğunuz o kanlı sahneler canlanıyor ve ister istemez ürperiyorsunuz. Bizler güreş sırasında öldürülen
boğalara ne yapıldığını merak ediyoruz. Öğrendiğimize göre arenada
öldürülen bu hayvanları sonrasında yiyorlarmış.
Geçmişte oldukça fazla kan dökülen bu arenalarda eskiden olduğu kadar çok kan dökülmüyor olması ve İspanya’nın bazı şehirlerinde boğa güreşinin yasaklanmış olması oldukça sevindirici. İspanyol
kültürünün bir parçası olmasına rağmen hayvanlara verilen zarar hiçbir
şekilde kabul edilemez elbette.

Malaga Boğa Güreşi Arenası (Malagueta) ve Malaga Limanı.
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Sıra Dışı Bir Ressam Pablo Picasso’nun Müzesi
“Ben beyaz bir babadan ve Endülüslü küçük bir bardak can suyundan doğdum. Ben Malaga’nın benim soyumu sürdüren, başı yasemin
çiçeklerinden bir taçla bezeli boğası Percheles’te, on beş yaşında bir
kızın kızının kızı olarak dünyaya gelen anneden doğdum.”
Pablo Picasso
Yeni rotamız XX. yüzyılın sıra dışı ressamı, Kübizmin öncülerinden, savaş karşıtı sanatçı Pablo Picasso’nun Malaga’daki müzesi
oluyor. Sanatçının doğduğu ve adına bir müzenin yer aldığı bu şehre
gelip de ressamın eserlerini görmeden dönmek olmaz elbette diyerek
müzeyi ziyaret ediyoruz.

Malaga Picasso Müzesi (Museo Picasso Malaga).
48

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 48

20.04.2021 14:50

MALAGA & MALEKA

Malaga’daki Picasso Müzesi’ne Endülüs sivil mimarisini temsil
eden Palacio de Buenavista (Buenavista Sarayı) ev sahipliği yapmaktadır. Bu sarayın Rönesans ve Mudejar unsurlarının karışımı ile Endülüs
mimarisinin muhteşem bir örneğini sergiliyor olması müzeyi daha da
ilgi çekici hâle getirmiştir. Müze binası yani saray iki katlıdır ve geniş
bir avluya sahiptir. Sarayın bodrum katında, arkeolojik kazılar sonucu
ortaya çıkarılan, Malaga şehrinin köklü ve zengin geçmişini yansıtan
Fenike ve Romalılara ait arkeolojik kalıntılar yer almaktadır.
Sanat ve tarihin iç içe geçtiği oldukça ilgi çekici bir müze burası. Müzede yer alan eserler Picasso’nun ailesi tarafından müzeye bağışlanmışlar. Sanatçıya ait çok sayıda eserin sergilendiği bu müzedeki
resimler sanatçının dünyaca ünlü, tanınmış eserleri değiller belki ancak
sanatçının gelişim dönemine ait olmaları nedeniyle oldukça önemliler.
Malaga’da doğan ünlü ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso savaş karşıtı olarak bilinmektedir. Kendisi İspanyol İç Savaşı’nda bombalanan Guernica kasabasını ve bu bombardımanda yüzlerce insanın canına mal olan korkunç vahşeti kasabanın ismiyle adlandırdığı “Guernica”
isimli tablosunda resmetmiştir. Picasso’nun o meşhur tablosuna ilham
kaynağı olan trajik olay ressamı o kadar derinden etkilemiş olmalı ki
kendisi tüm üzüntüsünü ve savaşın karanlık yüzünü bu esere yansıtmıştır. Yıllar sonra bir Nazi Subayı Picasso’ya “Bu tabloyu siz mi yaptınız?” diye sorduğunda ise Picasso tüm faşistleri kastederek o meşhur
yanıtını vermiştir: “Hayır, siz yaptınız.”  Ünlü tablo bugün Madrid’de
Reina Sofia Müzesi’nde sergilenmektedir.
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Caddeleri Palmiyelerle Süslü Şehir
Malaga daha önce de bahsettiğimiz üzere oldukça fazla betonarme yapıya sahip bir yerleşim alanı ancak şunu da belirtmek isterim ki
şehirde büyüklü küçüklü birçok parka da yer verilmiş. Ayrıca şehirde     
dünyanın dört bir yanından getirilmiş çeşitli bitki ve ağaçları bünyesinde barındıran oldukça büyük bir botanik park da (Jardin Botanico Historico La Concepcion) mevcut.
Malaga’yı dolaşırken neredeyse her yerde palmiye ağaçları ile
karşılaşıyorsunuz. Özellikle de sahil tarafındaki sokaklar ve ana caddeler palmiyeler ile süslenmiş. Şehirde karşımıza çıkan parklar ve bahçelerde genel olarak Akdeniz florası hâkim. Sokakları süsleyen rengarenk
zakkumlar da şehre ayrı bir güzellik katıyor ve Akdeniz’de olduğunuzu
sonuna kadar hissettiriyor sizlere.

Biraz mavi, biraz yeşil, biraz betonarme karşınızda Malaga.
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Roma Tiyatrosu (Teatro Romano de Malaga)
Alcazaba Kalesi’nin eteklerinde yer alan MÖ I. yüzyıla ait
Roma Tiyatrosu (Teatro Romano de Malaga) şehrin Roma egemenliğinde olduğu döneme ışık tutması açısından oldukça önemlidir. Tiyatronun yapı elemanlarının bir kısmı tarihsel süreç içerisinde devşirme
malzeme olarak Alcazaba’da kullanılmıştır. Antik tiyatro 1951 yılında
keşfedilmiş ve yapılan arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmalarıyla  
günümüzdeki şeklini almıştır.
Tiyatronun hemen karşısında yer alan meydanda yürürken Fransa’daki Louvre Müzesi’nin önündekine benzer ancak daha küçük bir
cam piramit dikkatimizi çekiyor. Bu cam piramidin içinde kazılar sırasında ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntılar sergilenmekte ve korunmakta. Roma Tiyatrosu’nun hemen yanından ise Alcazaba’ya çıkıyoruz.
Alcazaba Malaga (La Alcazaba de Malaga)
İki farklı medeniyetin yüzyıllardır sırt sırta vererek günümüze ulaştığı ve bugün kendi kültürlerinin temsilciliğini üstlenen yapılar
Alcazaba ve hemen yamacındaki Roma Tiyatrosu (Teatro Romano de
Malaga) birlikte ne de hoş gözüküyorlar… Geçmişten günümüze gelip
bugün omuz omuza vermiş, bizleri selamlıyorlar.
Fenikelilerden itibaren Malaga’ya birçok medeniyet hâkim olmuş. Ancak bu medeniyetlerden bir tanesi var ki onun bu topraklardaki yeri şüphesiz diğerlerinden oldukça farklı. Elbette ki bu medeniyet Endülüs İslam medeniyeti ve yaklaşık sekiz yüz yıl hükmettikleri
Malaga’ya günümüzde şehri dünyaya tanıtan, sanatsal değerleri tartışılamayacak kadar muhteşem eserler bırakmışlar. İşte bu eserlerin en
önemlilerinden biri Arapça “kale” anlamına gelen Alcazaba’dır.
Malaga’daki Alcazaba, İspanya’daki İslam hâkimiyeti dönemi51
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nin en ünlü askeri yapılarındandır ve oldukça iyi korunmuş durumdadır.
Hammudi Hanedanlığı tarafından XI. yüzyılın başlarında inşa edilmiş
son şeklini ise XIV. yüzyılda Nasrî Hükümdarlığı döneminde almıştır.
Şehir Hristiyanların eline geçtikten sonra bir süre daha kullanılmaya
devam edilmiştir.
Alcazaba Endülüs İslam medeniyetinden kalma önemli bir kale
ve hükümdarların ikametgâhıdır. Bu yapı şehre hâkim bir tepe üzerinde
konumlandırılmış durumdadır. Bu nedenle Alcazaba oldukça korunaklı
bir savunma sistemine sahiptir. Kale ve kaledeki yapıların planları arazinin topografyasına uygun olarak şekillendirilmiştir. Alcazaba oldukça
kalın iç ve dış sur duvarlarına sahiptir. Bu da kalenin savunma gücünü
arttırmıştır. Sur duvarlarının üzerinde yer yer gözetleme kuleleri de bulunmaktadır.
Alcazaba’ya ulaşmak için biraz yokuş çıkmak gerekiyor ve yaz
aylarında meşhur Malaga sıcağı ile bu biraz zorlayıcı olabiliyor. Ancak
her yerde rengarenk çiçekler, şırıl şırıl akan çeşmeler mevcut. Hedefe
ulaştığınızda gördüğünüz bu güzellikler karşısında oldukça etkileniyor
ve kaleye çıktığınıza hiç de pişman olmuyorsunuz. Alcazaba’da gezerken bazı yapılarda Roma Dönemi’ne ait mimari parçaların devşirme
malzeme olarak kullanıldığını gözlemliyoruz. Aslında tarihi yapılarda
çok sık rastlanan bir durum bu ancak yine de oldukça dikkat çekici.
Tarih iç içe geçmiş adeta.
Alcazaba saray, avlu ve bahçeleriyle zarafetin, güçlü sur duvarlarıyla sert bir savunma kalesinin uyumlu birleşimidir. Başlangıçta
savunma amaçlı inşa edilen bir yapının bir kale olmaktan çok daha ötesine geçip kale-saraya dönüşmesidir.
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Gibralfaro Kalesi (Castillo de Gibralfaro)
Gibralfaro (Castillo de Gibralfaro) bugün Malaga’nın en çok
ziyaret edilen tarihi yapılarındandır. Cordoba Emîri ve Halifesi III. Abdurrahman tarafından 929 yılında eski bir Fenike deniz feneri üzerine inşa ettirilmiş askeri yapı, günümüzdeki hâlini XIV. yüzyılda Nasrî
Emîri I. Yusuf zamanında almıştır. Ayrıca I. Yusuf kaleyi sur duvarları ile Alcazaba’ya bağlamıştır. Uzun bir kuşatma sürecinden sonra
1487’de Malaga Katolik hükümdarlar tarafından fethedilince kale de
Hristiyanların eline geçmiştir.
Malaga Akdeniz ticareti için her zaman ayrıcalıklı ve önemli bir
yerleşim yeri olmuştur. Bu nedenle şehri gerek denizden gerekse karadan gelebilecek saldırılara karşı iyi korumak gerekliydi. Tehlike nereden gelirse gelsin görebilmek ve savunabilmek için Gibralfaro şehrin
en yüksek yerine inşa edilmiştir.
Bu kaleyi ziyaret ettiğinizde Malaga’yı kuş bakışı izleme imkânına da sahip oluyorsunuz. Bizler Gibralfaro’nun oldukça yüksek konumu sayesinde Malaga’nın ve Akdeniz’in nefes kesen doyumsuz manzarasının keyfini sonuna kadar doyasıya çıkardık. Ayrıca şehrin meşhur
boğa güreşi arenası Plaza de Toros de la Malagueta’yı da buradan net
bir şekilde gözlemledik. Bir gün Malaga’ya yolunuz düşerse eğer Alcazaba, Roma Tiyatrosu ve Gibralfaro üçlüsünü görmeden bu şehri terk
etmemenizi tavsiye ederim. Her biri farklı bir medeniyetin Malaga’daki
serüvenini anlatıyor ziyaretçilerine.
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Gibralfaro’dan Malaga şehri ve limanının manzarası.

Malaga’nın Meşhur Lezzetleri
İspanya, gastronomisi ile meşhur bir ülke ve ülkenin her bölgesinin kendine özgü çeşit çeşit lezzeti var.  Endülüs Bölgesi’nin mutfak kültürünü yansıtan Malaga ise Akdeniz kıyısında olması sebebiyle Akdeniz
mutfağı ve deniz mahsulleri ile nam salmış. Ancak yemekler sadece bu
mutfakla sınırlı değil elbette oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip.
Şehirde Fas mutfağından, Uzak Doğu mutfağına kadar birçok
seçenek mevcut. Özellikle kıyı şeridi boyunca Akdeniz mutfağı ve Endülüs’e has lezzetleri deneyimleyebileceğiniz çok sayıda restoran bulunuyor. Gezimiz sırasında bu güzel yemekler arasında tercih yapmakta
oldukça zorlanıyoruz. Bizler de İspanyol mutfağını tanımak adına ve
ayrıca itiraf etmem gerekirse birazda acıktığımızdan Malaga’nın ana
54
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meydanlarından birinde yer alan bir restorana giriyoruz. Endülüs’te insanlar çoğunlukla restoranların içlerinde değil de önlerindeki masalarda
oturmayı tercih ediyorlar. Bizler de tercihimizi bu şekilde yapıyoruz.
Ne yesek diye düşünürken kızım Fatma Nur’un önerisi ile İspanya ve
özellikle de Endülüs mutfağı denilince adını sıkça duyduğumuz Paella’yı denemeye karar veriyoruz.
Paella’yı sebze, deniz mahsulü ve et kombinasyonlarıyla hazırlanabilen bir çeşit pirinç yemeği olarak tanımlayabiliriz. Köken olarak
Valensiya’ya (Valencia) özgü bir yemek olsa da günümüzde geleneksel
bir İspanyol lezzeti. İspanya’nın hangi şehrine giderseniz gidin Paella
yapan restoranlar mevcut.
Edindiğimiz bilgiye göre Paella, Katalanca’da yemeğin pişirildiği
özel kulplu tavanın adıymış ve yemek ismini bu tavadan alıyormuş. İspanyollar tarafından geleneksel aile yemeklerinde sıklıkla yapılır ve masaya tabaklarda değil pişirildiği tavayla servis edilirmiş. Sonrasında ise
ortadaki tavadan hep birlikte afiyetle yenilirmiş. Bir nevi bizdeki saç kavurmanın servis ediliş biçimine benziyor aslında. Ayrıca saç kavurmanın
da adını içinde pişirildiği saçtan alıyor olması diğer bir ortak özellikleri.
Biz de bu lezzeti denemek için siparişimizi verip beklemeye
başlıyoruz. Paella önümüze kocaman iki kulplu bir sağanda ve üzerinde
limon dilimleriyle birlikte sıcak olarak servis ediliyor. Paella’yı yemeye
başladığımızda açıkça söylemek isterim ki ben bu yemeğin övüldüğü
kadar lezzetli olmadığını düşünüyorum. Belki de bizim damak zevkimize çok da uymadığından ya da yemeği yediğimiz restoranın yapış
biçiminden kaynaklanıyor olabilir. Ancak kızım Fatma Nur oldukça beğeniyor. Damak tadı kişiye göre farklılık gösterdiğinden bu ülkeye geldiğinizde muhakkak bu meşhur yöresel lezzeti denemenizi ve ardından
kararı kendinizin vermenizi tavsiye ediyoruz.
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Churros tatlısı.

Meşhur İspanyol yemeği Paella.

Yemeğimizi yiyip tekrar Malaga sokaklarında dolaşmaya başlıyoruz. Biraz dolaştıktan sonra yolumuzun üzerinde, içeriden buram
buram çikolata kokuları gelen bir kafede bu bölgenin en meşhur tatlısı
olan churros’u deniyoruz.
Churros bir tür kızarmış çıtır hamur tatlısı aslında, az da olsa
bizdeki çıtır halka tatlısı ya da tulumba tatlısına benzediği de söylenebilir. Yanında çikolatalı sos ile servis edilen bu tatlı, sade olarak da
yenebiliyor ve oldukça da lezzetli... Churroslarımızı afiyetle yedikten
sonra aldığımız enerji ile tekrar yola koyuluyoruz.
56
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MIJAS
Bembeyaz Bir Kasaba Mijas Pueblo
Endülüs’ün Pueblo Blanco olarak adlandırılan beyaz kasabaları oldukça meşhurdur. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Malaga’nın büyüleyici güzellikteki bembeyaz kasabası Mijas.
İspanya’nın güneyinde, Malaga’ya yaklaşık yarım saat uzaklıkta,
dağın yamacında, Costa del Sol yani Güneş Sahilleri ve Akdeniz’e
nazır kurulmuş, beyaza boyanmış, kiremit çatılı evlerin olduğu, doğal
güzelliği ile insanı büyüleyen muhteşem bir yerleşim yeri Mijas. Mijas’a
gelmeden önce burası ile ilgili çok güzel yorumlar duymuştuk. Masalsı,
büyüleyici güzellikteki manzarası ve niceleri… Bizler de hazır Malaga’ya kadar gelmişken methini çokça duyduğumuz Mijas’ı görmeden
dönmek istemedik. Aslında kısıtlı vaktimiz olması sebebiyle ve programımızda görülecek birçok yer olduğundan Mijas’a gidip gitmemeyi çok
düşündük. Ancak son anda aldığımız ani bir karar ile kısa süreliğine de
olsa Mijas’ı görmek için yola koyulduk ve Mijas’tayız.
Mijas’a geldiğimizde dikkatimizi çeken ilk şey meydandaki
eşek heykeli oluyor. Hemen bu heykelin yakınında ise kasabada insanları gezintiye çıkartan eşek taksiler yer almakta. Özellikle turistler tarafından oldukça ilgi gören eşekler rengarenk süslenmişler. Uzun yıllardır
kasabanın ulaşımında hizmet veren bu eşekler adeta Mijas’ın sembolü
olmuşlar. Eşek taksiler ile tüm kasabayı gezebiliyormuşsunuz. Ancak
bizler bu güzel hayvanlara kıyamadığımızdan ve bizce bir yeri keşfetmenin en güzel yolunun adım adım, sindirerek gezmek olduğunu düşündüğümüzden yürümeyi tercih ediyoruz.
Mijas özellikle yaz aylarında turistler tarafından oldukça fazla
ilgi gören bir yer. Aslında Mijas’ı daha çok bir tatil kasabası gibi dü58
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şünebilirsiniz. Burada gezerken kendinizi adeta deniz manzaralı büyük
bir terastaymış gibi hissediyorsunuz. Sokakları ve evlerin duvarları diğer Endülüs yerleşimlerinde olduğu gibi beyaz badanalı ve rengarenk
çiçeklerin olduğu saksılar ile süslenmiş. Kasabanın meydanında yer
alan fıskiyeli havuzun önünde dans eden flamenko dansçıları ise neşenize neşe katıyor. Sokaklarında dolaşırken el sanatlarının üretildiği
atölyeleri ve sergilendiği dükkanları görüyoruz. Özellikle el yapımı çanak çömleklerin yapıldığı dükkanlar oldukça ilgi çekici.
İspanya’nın neredeyse bütün yerleşimlerinde görülen eski bir
geleneğin devamı olan Plaza de Toros yani boğa güreşi arenası tabii ki
burada da mevcut. Ayrıca kasabada birçok müze de yer almakta. Geçmiş dönemin izleri var Mijas’ta. İslami döneme ait savunma duvarının
kalıntıları ve XVII. yüzyıla tarihlenen “Ermita de la Virgen De la Pena”
adında kayaya oyulmuş bir şapel örneğin. Bu şapelin hemen yakınında
ise muhteşem manzarayı seyredebileceğiniz bir seyir terası bulunmakta.
Mijas’ı gezdikten sonra karnınız acıktıysa şayet yemek yemek
için birçok seçenek mevcut. Özellikle de lezzetli deniz mahsullerinin
tadına bakabileceğiniz çok sayıda restoran var. Ancak bence burada ne
yerseniz yiyin zaten yediğiniz her şey size lezzetli gelecek çünkü Mijas
büyüleyici güzellikteki manzarasıyla önce ruhunuzu doyuruyor.
Öğrendiğimize göre Mijas’a turistik ziyaret için gidip daha sonra da kasabanın güzelliği ile büyülenip buraya yerleşen farklı milletlerden insanlar varmış. Gerçekten o kadar güzel bir yerleşim yeri ki burası
bu kişilere hak vermemek elde değil. Mijas’ı bizdeki Bodrum’a benzetmek de yanlış olmaz sanırım. Bodrum’da yaşayan çok sayıda yabancı
var, tıpkı burada olduğu gibi onlar da aynı şekilde turist olarak gelip
Bodrum’a hayran kalıp daha sonra oraya yerleşen insanlar.
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Mijas’ı daha önceden de belirttiğimiz üzere programımızın
yoğun, vaktimizin kısıtlı olması sebebiyle hızlıca gezmek zorunda
kalıyoruz. Ancak bu kasabanın bizlerde uyandırdığı his muhteşem. Kasabadan ayrılırken iyi ki bu güzel yeri görmeye gelmişiz diyoruz ve
tekrar yola koyuluyoruz.
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RONDA
Çiçek Kokulu, Masalsı Kasaba Ronda
“Hayallerimin şehri için her yeri aradım ve
nihayetinde Ronda’yı buldum.”
Rainer Maria Rilke
İspanya’nın masalsı kasabası Ronda’dan hayallerinin şehri olarak bahseder Rilke. Bizler de Ronda’yı gezmek için Malaga’dan yola
koyuluyoruz. Yolculuğumuz esnasında tepeler üzerine kurulmuş, bölgenin folklorik yapısını en iyi şekilde yansıtan küçük Endülüs köylerini, yemyeşil tarlaları, ayçiçeklerini ve tabii ki bölgenin olmazsa olmazı
zeytin bahçelerini seyre dalıyoruz. Malaga’dan yaklaşık olarak bir buçuk saatlik bir yolculuk sonrasında yüksek dağları ve virajlı yolları aşarak modern boğa güreşlerinin doğduğu yer olarak da bilinen Ronda’ya
varıyoruz.
Günümüzde neredeyse Endülüs’ün büyük şehirleri kadar adı
duyulan bir kasaba olan Ronda, Malaga iline bağlı. Kendine özgü mimarisi, tarihi bölgesi, köprüleri, uçurumun kenarına inşa edilmiş evleri
ve büyüleyici doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan kasaba, son zamanlarda özellikle turistler tarafından oldukça ilgi görmeye
başlamış.
Endülüs Bölgesi’nde muhakkak ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olan Ronda, İspanya’nın en eski yerleşimlerindendir. Tarih
boyunca florasındaki zenginlik, coğrafi özelliklerinin muhteşem bir doğal savunma sistemi yaratması, hayatın olmazsa olmazı su kaynağına
yakınlığı gibi önemli nedenler ile her zaman yerleşim alanı olarak ilgi
çekici ve eşsiz olmuştur.
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Kasabanın tarihi, Roma Dönemi’nden daha önceki dönemlere
gitmekle beraber özellikle bu dönemden itibaren kasaba önemli bir yerleşim olmuştur. Ronda, Endülüs İslam hâkimiyeti döneminde ise en son
kaybedilen topraklardandır. Kasabada Endülüs İslam medeniyetine ait
eserler de mevcuttur.
Tajo Boğazı üzerinde ve Guadalevin Nehri’nden yaklaşık 120
metre yüksekte, büyük bir kumul tepesi üzerine kurulmuş doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan bir kasaba Ronda. Bu kumul tepesi El
Tajo Kanyonu ve Guadalevin Nehri tarafından ikiye bölünmüş durumda ve nehir aynı zamanda bu coğrafi oluşumun da bir nevi sebebi.
Kanyonun bir tarafı Eski Şehir Bölgesi diğer tarafı ise Yeni Şehir Bölgesi olarak adlandırılıyor. Kanyonun her iki yakasını ise köprüler birleştiriyor. Ronda’da Puente Nuevo, Puente Viejo ve Puente Romana adında üç köprü bulunmakta. Ancak içlerinden bir tanesi var ki
dünyaca ünlü ve Ronda’nın simgesi olmuş durumda. Hangisi mi, tabii
ki Puente Nuevo yani Yeni Köprü.
Merced Kilisesi (Iglesia de Nuestra Senora de la Merced)
Ronda’nın Merced Meydanı’nda (Plaza de Merced) bulunan
Merced Kilisesi 1585 yılına tarihlenmektedir. Kilise kırmızı tuğlalar ile
örülmüş bir çan kulesine sahiptir. Giriş kapısında karşılıklı iki palmiye
ağacının bekçilik yaptığı bu kilisenin önünde biz de bir fotoğrafımız
olsun istedik ve anı ölümsüzleştirdik.
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Merced Meydanı ve Merced Kilisesi.

Alameda del Tajo Parkı...
Kilisenin hemen yakınında botanik park olan Alameda del Tajo
yer almakta. İçerisinde farklı türden ağaçların bulunduğu bu parkta yürüyüş yolları, çeşmeler, heykeller ve bir de kanyonu seyredebileceğiniz
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seyir terası bulunmakta. Bahçede kısa bir gezinti yapıp, terastan doyumsuz manzarayı seyrettikten sonra yürümeye devam edip biraz ilerlediğimizde kasabanın meşhur boğa güreşi arenası “Plaza de Toros de Ronda”
çıkıyor karşımıza.

Ronda seyir terası, bendeniz ve sevgili eşim Eşref Hanım.
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Bir İspanyol Tutkusu Boğa Güreşi
İspanyollar için yüzyıllardır devam eden bir tutkudur boğa güreşi.
Bu nedenle İspanya’nın ve Endülüs Bölgesi’nin neredeyse her şehrinde
ve çoğu kasabasında bir boğa güreşi arenası ile karşılaşmanız mümkün.
Ronda da boğa güreşi arenasına sahip olan kasabalardan. Biz de gezimize bu kasabada yer alan ve İspanya’nın en eski boğa güreşi arenalarından olan 1785 yılında açılmış Plaza de Toros de Ronda’yı ve arenadaki
boğa güreşi müzesini ziyaret ederek devam ediyoruz.

Ronda’nın boğa güreşi arenası ve arenada kızım Fatma Nur.
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Ronda’nın boğa güreşi arenası İspanya’nın en eski arenası ve
modern boğa güreşlerinin başlangıç noktasıymış. Modern olarak tanımlanmasının sebebi ise sanırım antik dönemden itibaren boğa güreşlerinin yapılıyor olması. İspanya’daki boğa güreşi kültürü ilk olarak Ronda’da ortaya çıkmış. Bu geleneğin ortaya çıkışı ise Kraliyet Binicilik
Derneği’ne ve at üzerinde yapılan boğa güreşlerine dayanıyormuş.
Ronda’da boğa güreşleri için nesiller boyunca boğa ve matador
yetiştiren ünlü aileler de var. Romero ve Ondonez aileleri bunların en
tanınmış olanları. Özellikle Romero ailesinden Pedro Romero Martiez
tüm zamanların en iyi matadorlarından ve boğa güreşinin efsaneleşmiş
isimlerinden birisi olarak anılıyor. Kendisinin yaşadığı dönemde yaklaşık altı bine yakın boğa ile güreştiği rivayet ediliyor. Güreşlere katılan
boğalar rastgele seçilmiş boğalar değil elbette güreş için çiftliklerde özel
olarak yetiştirilen boğalar.  Bu boğaların güreşler için nasıl yetiştirildiğine dair merak duyuyorsanız eğer Ronda yakınlarında yer alan çiftliklere
giderek ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve yetiştirilen boğaları yakından
görebilirsiniz.
Boğa güreşi arenasında bir de müze bulunmaktadır. Müzede boğa
güreşlerinin tarihi hakkında bilgi verilmekte, güreşler ile ilgili eşyalar ve
eski afişler sergilenmektedir. Bunun yanı sıra müzenin koleksiyonunda
İspanyol Savaşı’nda kullanılan silahlar da yer almaktadır.
Günümüzde Ronda’da sadece senede bir kez boğa güreşi düzenleniyormuş. Ancak bu bildiğimiz boğa güreşleri tarzında değil geleneksel olarak eylül ayının ilk haftası festival tarzında oluyormuş. Eskiden
kan ile sulanan bu arena günümüzde kasabada düzenlenen etkinlikler
için kullanılıyor. Artık İspanya’nın çoğu bölgesinde boğa güreşlerinin
yapılmaması ve bu hayvanlara eziyet edilmiyor olması oldukça sevindirici. İspanyollar için boğa güreşi geçmişten günümüze gelen bir gele67
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nek belki ancak insanoğlunun kendi güç ve cesaretini kanıtlamak için
kullandığı bu metot, hayvanlara yapılan zulüm asla ve asla kabul edilemez. İnsana, hayvana, doğaya kısacası hangi canlıya yapılırsa yapılsın
şiddetin kabul görür bir yanı yoktur bizler için.
Öğrendiğimize göre boğalar İspanyolların sadece arenalarında
değil yemek kültüründe ve sofralarında da önemli bir yere sahip. Bunlardan en meşhuru “robo de toro” yani “boğa kuyruğu” yemeği. Bu yemek
İspanyollar tarafından oldukça ilgi görüyormuş. Ayrıca arenalarda yapılan gösteriler sırasında öldürülen boğaların yendiğini öğreniyoruz.
Boğa Heykeli…
Boğa güreşi arenasından çıktıktan sonra arenanın hemen yanında yer alan genişçe bir meydanda gücün ve öfkenin simgesi olan, koşar
biçimde betimlenmiş bronz bir boğa heykeli yer almakta. Heykel, fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin odak noktası olmuş ve önü neredeyse hiç boş kalmıyor. Bizler de bir fırsat buluyor ve bu ünlü boğa heykeli
ile fotoğraf çektiriyoruz. Ne de olsa kendisi Ronda’nın en önemli simgelerinden.

Plaza de Toros de Ronda’nın önündeki boğa heykeli.
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Ronda’nın Gönüllü Elçileri
Boğa heykelinin hemen yakınında büstleri betimlenmiş iki anıt
heykele rastlıyoruz. Bu heykellerin yazar Ernest Hemingway ve ünlü
yönetmen Orson Welles’e ait olduklarını öğreniyoruz. Her ikisi de bir
nevi bu kasabanın insanı olarak kabul edilmiş hatta ve hatta Ronda’nın
elçileri olarak görülmüşler. Kasabaya katkılarından dolayı Ronda onları
bu anıt heykeller ile ölümsüzleştirmek istemiş.
Arenaya yakın bir konumda yer alan bir konferans salonuna ise
bağımsız bir Endülüs kurmayı hedefleyen Malaga doğumlu Blas Infante’nin adı verilmiş. Yeni şehri biraz dolaştıktan sonra Plaza Espana yani
İspanya Meydanı’nı geçerek ve Arminan Sokağı boyunca yürüyerek
nihayetinde meşhur Puente Nuevo’ya yani Yeni Köprü’ye ulaşıyoruz.
Yeni Köprü (Puente Nuevo)
Köprü her ne kadar “Yeni Köprü” olarak isimlendiriliyor olsa
da bu köprünün inşasına 1542 yılında başlanılmış, tamamlanması ise
yaklaşık iki yüz yıl kadar sürmüştür. Köprünün, Yeni Köprü olarak adlandırılmasının nedeni ise Ronda’daki köprüler içerisinde Puente Nuevo’nun en son yapılan köprü olmasıymış.
Köprüden kanyonun manzarasını seyretmek gerçekten büyüleyici. Şunu da söylemeliyim ki buradan aşağıya baktığınızda şehrin
ne kadar yükseğe kurulduğunu daha net anlıyorsunuz. Aklımıza Ernest
Hemingway’in “Çanlar Kimin İçin Çalıyor” adlı romanında geçen ve
İspanya İç Savaşı sırasında kurşun harcamamak için köprüden Tajo
Nehri’ne atılarak idam edilen insanları anlatan hüzünlü satırlar geliyor.
Bunu anımsadığımızda ve olabildiğince yüksek olan bu köprüden aşağıya doğru baktığımızda ister istemez daha çok ürperiyoruz.
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Kasabada çok sayıda seyir terası bulunmakta ve bu seyir terasları gezginler için muhteşem fotoğraf kareleri yakalayabilecekleri doyumsuz güzellikte manzaralar sunmaktadır. Balkonları çiçeklerle süslü
beyaz boyalı evleri ile Ronda’da özellikle de eski şehrin dar sokakları
arasında yürürken kendimizi adeta geçmiş zamanda yolculuğa çıkmış
gibi hissediyoruz.

Yeni Köprü (Puente Nuevo) ve El Tajo Kanyonu.
70

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 70

20.04.2021 14:51

RONDA

Puente Nuevo ve
El Tajo Kanyonu.
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Ronda’nın Eski Şehir Bölgesi
Köprüyü geçtikten sonra eski, tarihi şehre girmiş oluyoruz. Köprünün hemen yakınında bir duvarda, üzerinde Romantik Gezginler (Viajeros Romanticos) yazan, seramikten yapılmış plakalarla karşılaşıyoruz.
Ortadaki büyük seramik plakada Ronda’nın gravürü yer alırken etrafındaki küçük plakalarda ise Ronda’yı ziyaret etmiş olan şair ve gezginlerin kasaba için söylemiş oldukları güzel sözler ve şiirler yer almaktadır.

Romantik Gezginler
(Viajeros Romanticos) detay.
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Santa Maria Kilisesi (Iglesia de Santa Maria la Mayor)
Kasabanın tarihi kent merkezinde dolaşırken Ronda’nın belediye binasının hemen yakınında bulunan Iglesia Santa Maria Kilisesi’ne
rastlıyoruz. Günümüzde Plaza Duquesa de Parcent adı verilen meydanda yer alan kilise, Katoliklerin bölgeyi fethinden sonraki süreçte, XV.
yüzyılda bir caminin üzerine inşa edilmiştir.
Eski camiden günümüze ne yazık ki sadece minaresinden ve
mihraptan küçük bir bölüm kalabilmiştir. Kilise yüzyıllar boyunca yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle farklı mimari tarzların özelliklerini bir arada yansıttığından oldukça önemlidir.

Santa Maria Kilisesi (Iglesia de Santa Maria
la Mayor) ve içerisindeki eski camiden kalan
mimari parçalardan detay.
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Aziz Sebastian Minaresi (Alminar de San Sebastian)
Tarihi şehrin dar sokaklarında gezmeye devam ederken adını
Endülüslü hatta Rondalı edip ve şairden alan Ebü’l Beka Meydanı’nda
(Plaza Abul Beka) XIV. yüzyıldan kalma Aziz San Sebastian Minaresi
(Alminar de San Sebastian) çıkıyor karşımıza. Ronda’nın eski camisi
ve eski San Sebastian Kilisesi’ne hizmet etmiş emektar bir minare ve
sonrasında bir çan kulesi kendisi.
Tüm heybeti ile günümüzde hâlâ dimdik ayakta olan bu minare
eski camiden günümüze ulaşabilen tek bölüm ne yazık ki. İslam hâkimiyeti Ronda’sında bir caminin minaresi olan bu yapı zamana meydan
okuyor adeta.  Kasabanın İslami dönemini yansıtan az sayıdaki eserden
biri olması bu yapıyı daha da önemli kılıyor.
Hristiyanların 1485’te bölgeyi fethinden sonra, San Sebastian
Kilisesi’nin çan kulesi olarak kullanılmış bir Endülüs İslam eseri. Alt
kısmı kesme taşlardan yapılmış, at nalı kemerli giriş kapısına sahip olan
kare planlı yapının üst bölümü ise tuğladan inşa edilmiştir. Hristiyanlık
döneminde çan yerleştirebilmek için kuleye ekleme yapılmış ve minare
çan kulesine dönüştürülmüştür.
Hristiyanlar tarafından minarenin yıkılmayarak çan kulesine
dönüştürülmesi bizim bugün Endülüs İslam medeniyetine ait bu yapıyı
hâlâ görebiliyor olmamız açısından oldukça önemli. Tarihi bir değer
olan bu minare ulusal anıt olarak ilan edilmiş ve koruma altına alınmıştır.
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San Sebastian minaresi (Alminar de San Sebastian).

Tarihi Arap Hamamları (Banos Arabes)
Ronda’nın en önemli tarihi mekanlarından biri de İslami dönemden kalma Arap Hamamlarıdır. Roma Köprüsü ya da Mağribi Köprüsü
olarak da adlandırılan köprüye yakın bir konumda yer alan hamamların
tarihi XIII. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu hamam yapısı kasabada İslami dönemden kalan az sayıdaki eserden bir tanesi olması açısından
oldukça önemlidir.
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Ronda’nın Tanınmış Karakterleri
Ronda; önemli şairler, âlimler yetiştirmiş ve birçok ünlü ismi
topraklarında misafir etmiş bir kasaba. Ronda’nın yetiştirdiği önemli
şairlerden birisi de Ebü’l-Bekâ er-Rundî’dir. Meşhur Endülüs Mersiyesi’nin yazarıdır kendisi ve Ronda’da doğmuştur. 1267 tarihinde Endülüs şehirlerinin büyük bir bölümünün kaybedilmesi üzerine Endülüs
Mersiyesi’ni kaleme almıştır.
Şair, mersiyesinde yıkılan veya yitirilen Endülüs şehirlerini,
içindeki büyük acıyı, üzüntüyü ve özellikle kendilerine yardım etmeyenlere sitemini dile getirmiştir. Endülüs Mersiyesi’ni okuyanlar iyi
bilirler bir feryattır onun dizeleri, sitemdir, bir ağıttır çare arayan ama
derdine derman bulamayan...
Ronda sıra dışı bir âlim, gök bilimci, simyacı ve fizikçi Abbas
Kasım İbn Firnas’ın da doğduğu topraklardır. 810-887 yılları arasında yaşamış olan Endülüslü âlim Ronda’da bir köyde doğmuş, Cordoba’da büyümüş ve orada tahsil görmüştür. Tarihi kaynaklarda uçmayı
deneyen ilk insan olarak bilinen İbn Firnas’ın Cordoba Ulu Cami’den
atlayarak, uzun süre kuşlar gibi havada süzüldüğü ve sonrasında yere
indiği söylenmektedir.  Ayrıca yaptığı önemli çalışmalar ve buluşlar ile
günümüzde de değer gören İbn Firnas’ın ismi ay üzerinde seksen dokuz kilometre çapındaki bir kratere verilerek özellikle astronomi üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle anısı onurlandırılmıştır. Kendisi aynı
zamanda kumdan cam yapımını bulan ilk kişidir.
Başta da söylediğimiz üzere kasaba sadece önemli âlimler ve
sanatçılar yetiştirmemiş bunun yanı sıra birçok sanatçıya da ilham kaynağı olmuştur. Alman lirik şiirinin en önemli temsilcilerinden olan Rainer Maria Rilke şiirlerinden birkaçını bu kasabada yazmıştır. Ernest
Hemingway’in “Çanlar Kimin İçin Çalıyor” romanının konusuna ilham
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kaynağı olan da yine bu topraklardır.
İspanya İç Savaşı Sırasında Ronda Kasabası
Ronda’nın bize anlatmak istediği bir şeyler var sanki; kulak ver
bana ey insanoğlu, duy beni ne acı günler yaşadı bu topraklar der gibi…
Tüm doğal güzelliklerinin yanı sıra bu kasaba bize ülkesinin geçmişte
yaşadığı hüzünlü ve zorlu günlerini de unutturmak istemiyor.
Kasabada gezerken İspanya İç Savaşı (Guerra Civil Española)
ile ilgili okuduğumuz ve dinlediğimiz acıklı sahneler geliyor aklımıza.
Tarihe tanıklık etmiş olan Puento Nuevo Köprüsü üzerinden geçerken
iç savaş sırasında insanların kurşuna dizilmek yerine, kurşunların ziyan
olmaması için köprüden atılarak öldürüldüğü ve her öldürülen insan
için çanların çaldığı yerde olduğunuz hissi oldukça ürpertici. Köprüden
aşağıya bakarken burada öldürülen insanları ve onların yaşadıklarını
düşünmeniz bile içinizi fazlasıyla acıtmaya yetiyor.
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde yaşanan İspanya İç
Savaşı 1936-1939 yılları arasında General Francisco Franco önderliğindeki Milliyetçiler ile Cumhuriyetçiler arasında meydana gelmiştir.
Bu iç savaş dünya tarihinin en kanlı iç savaşlarındandır. Savaş sırasında Adolf Hitler ve Benito Mussolini de Francisco Franco’yu desteklemişlerdir. Savaş Milliyetçilerin kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. İkinci
İspanya Cumhuriyeti dağılmış ve İspanya Krallığı kurulmuştur. Milliyetçilere liderlik eden Francisco Franco, 1939’dan öldüğü tarih 1975’e
kadar yani otuz altı yıl boyunca İspanya’yı yönetmiştir.
Yaşanan iç savaştan Ronda kasabası fazlasıyla etkilenmiş ve oldukça acıklı sahnelere şahit olmuştur. Ünlü savaş muhabiri ve yazar Ernest Hemingway savaşın acı yüzüne kayıtsız kalmamış “Çanlar Kimin
İçin Çalıyor” adlı eseriyle bunu tüm dünyaya duyurmuştur.
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SEVILLA
(İŞBİLİYE)
Endülüs’ün Ruhunu Yansıtan Şehir Sevilla
Romalıların Hispalis’i, Endülüs İslam medeniyetinin İşbiliye’si,
İspanyolların Sevilla’sı… Endülüs gezimize muhteşem şehir Sevilla ile
devam ediyoruz. Ronda kasabasını ziyaretimiz sonrasında, rengarenk
çiçekler açmış zakkum ağaçlarının eşliğinde yapmış olduğumuz yaklaşık iki saatlik bir yolculuğun ardından Endülüs’ün gelini olarak tabir edilen Sevilla topraklarındayız. Bu rüya gibi şehir tüm güzelliği ile
karşımızda artık. Hem tarihi hem modern hem batılı hem doğulu yani
melez bir şehir Sevilla.

Sevilla’ya yolculuğumuz sırasında bizlere eşlik eden zakkumlar.

Endülüs’ün ruhu şehrin her sokağına her taşına işlemiş sanki.
Endülüs İslam medeniyetinin ilk başkenti İşbiliye ya da bugünkü ismiyle Sevilla şahsına münhasır derler ya tam da öyle bir şehir. Denizi
80
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yok ama limanı var örneğin, Avrupalı ama otantik, her köşesi buram
buram tarih kokuyor ancak bir o kadarda modern bir şehir...
Ünlü İspanyol şair Federico Garcia Lorca’nın “Sevilla Ninnisi”
şiirinde söylediği gibi “Ya! denizi yok, yo! denizi yok; denizi yok…”
Doğru Sevilla’nın denizi yok ve Atlas Okyanusu’ndan yaklaşık seksen
yedi kilometre içeride yer alıyor. Buna rağmen şehir o kadar önemli
denizcilik faaliyetlerinin başlangıç noktası olmuş ki bunları bilen hiç
kimse bu şehrin denize kıyısı olmadığına asla inanmaz.
Kristof Kolomb ve sonrasında Americo Vespuci Amerika Kıtası’nı keşfettikleri yolculuklarına ve denizci Ferdinand Macellan dünya
turuna Sevilla’dan Guadalquivir Nehri üzerinden çıkmışlardır. İşte böylesine önemli bir şehirdir Sevilla.

Sevilla sokakları ve arkada Sevilla Katedrali.
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İslam Hâkimiyetinde Sevilla
Sevilla tarihi süreç içerisinde Fenikeliler, Romalılar, Vizigotlar, Müslümanlar ve İspanyollar gibi pek çok farklı kültürü ağırlamış
coğrafyasında. Ancak içlerinde biri var ki günümüzde dahi bırakınız
Sevilla’yı kocaman bir bölgeye ismini vermiş. Bu medeniyet elbette ki
Endülüs İslam medeniyeti.
Endülüs’ün 711 yılında Müslümanlar tarafından fethinden sonra
Sevilla, Musa b. Nusayr ve ordusu tarafından 712 yılında kuşatılmıştır.
Şehir Vizigotlardan alınarak fethedilmiş ve Endülüs’ün ilk idari merkezi olmuştur. Endülüs Emevî Devleti’nin kurucusu I. Abdurrahman tarafından idari merkez Cordoba’ya taşınana kadar Sevilla yönetim merkezi olmaya devam etmiştir. Sevilla’nın Endülüs’ün siyasi ve kültürel
tarihindeki yeri oldukça önemlidir.
Sevilla, Mülûkü’t-Tavâif   Dönemi’nde 1023 yılında Abbâdîler’in yönetimine geçmiştir. İbn Abbâd Sevilla’yı başkent ilan etmiş
ve şehir önemli bir idari merkez durumuna gelmiştir. 1091 yılında
Murâbıtlar’ın, 1147’de ise Muvahhidler’in yönetimine geçen şehirde
özellikle Muvahhidler Dönemi’nde birçok imar faaliyeti gerçekleşmiştir. Reconquista sonucunda 1248 yılında Kastilya Kralı III. Ferdinand
şehri ele geçirmiş, sonuç olarak yaklaşık beş asır boyunca İslam hâkimiyetinde kalan Sevilla bu tarihten sonra Katolik İspanyolların hâkimiyeti altına girmiştir. Bu olay sonrasında şehirde yaşayan binlerce
Müslüman şehri terk etmek zorunda kalmışlardır.
Günümüzde Sevilla
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Endülüs Özerk Bölgesi’nin
başkenti olan Sevilla, bölgenin en büyük, İspanya’nın ise dördüncü bü-
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yük şehridir. Şehri ikiye ayıran Guadalquivir Nehri tarih boyunca Sevilla’ya hayat vermiş onu önemli bir liman şehri yaparak ticarette gelişmesini sağlamıştır.
Geçmiş tarihinde şehir de iki önemli Expo gerçekleşmiş ve her
ikisi de şehrin özellikle mimarisine zenginlik katmıştır. Sevilla ilk kez
1929 yılında düzenlenen bir ihracat fuarı için baştan aşağı imar edilmiş,
şehre pavyonlar, yollar yapılmıştır. Şehir ikinci Expo deneyimini ise
1992 yılında yaşamıştır. 1992 Expo’su Kristof Kolomb’un Amerika’yı
keşfinin beş yüzüncü yıl dönümü için organize edilmiştir.
Hz. Mevlana’yı etkileyen mutasavvıf İbnü’l-Arabî’nin yaşadığı,
Cervantes’in ünlü Don Kişot romanını yazdığı, Kral Şarlken’in evlendiği, Kristof Kolomb’un Yeni Dünya’ya düzenlenen keşif seferlerinin başlangıç noktasıdır bu şehir. Bizet’in Carmen’i, Beethoven’ın Fidelio’su,
Rossini’nin Sevil Berberi’si, Mozart’ın Don Giovanni’si gibi dünyaca
ünlü bestecilere ve birçok esere ilham kaynağı olmuştur Sevilla.
Bizler de sanatın ve tarihin iç içe geçtiği bu şehri karış karış hiçbir detayını kaçırmadan gezmek istiyoruz. Sevilla, tarihi mirasını çok iyi
koruyan modern bir Avrupa şehrinin en güzel örneği. Oldukça büyük bir
şehir olması sebebiyle gezerken biraz yorucu olabiliyor. Ancak şehirde
turistik turlar yapan otobüsler, faytonlar ve Guadalquivir Nehri üzerinden şehri gezdiren tekne turları da mevcut.
Şehirde neredeyse her yerde turunç ağaçları var. Bu nedenle
Sevilla turunçlar şehri olarak da adlandırılıyormuş. Özellikle de bahar
aylarında Sevilla’ya geldiğinizde havada portakal çiçeklerinin rayihasını öyle bir hissedermişsiniz ki bu koku adeta büyülermiş insanı. Ne
yazık ki bizler bu güzel şehri yaz aylarında gezdiğimizden o muhteşem
kokuya şahit olamadık. Ancak ağaçların görsel güzelliği bizleri fazlasıyla etkilemeye yetti de arttı bile. Belki de bir daha ki sefere bu şehre
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yapacağımız geziyi bahar aylarına denk getirir böylece bu güzel kokuya
bizlerde şahitlik etmiş oluruz.
Şehirde görülecek o kadar çok yer var ki hepsini bir an evvel
görmek istiyor insan. Sevilla çok değerli tarihi anıtlarının yanı sıra müzeleri ve sanat merkezleriyle de tam bir kültür-sanat şehri. Ayrıca sanat
sadece kapalı duvarlar arasında kalmamış bu şehirde, sokaklara taşmış.
Şehrin sokaklarında, meydanlarında, caddelerinde ressamları, flamenko
gösterisi yapan ve çeşitli enstrümanlar çalan sokak sanatçılarını görmek
mümkün. Şehirde çok güzel yeşil alanlar ve parklar da mevcut. Bir yerden başlamak lazım bu güzel şehri keşfetmeye diyerek bizler Sevilla
gezimize başlıyoruz.

Endülüs’ün başkenti Sevilla.
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Barrio de Santa Cruz
Şehrin turistik merkezi olan Santa Cruz, Orta Çağ’da Yahudi
azınlığın yaşadığı bölgedir. 1492 yılının Ocak ayında Katolik orduların
Granada’yı ele geçirmesi sonucunda Reconquista’nın başarıya ulaşması sadece İslam hükümdarlığının sona ermesi ve Müslümanların sıkıntıya düşmesi anlamına gelmiyordu. Ayrıca binlerce yıldır bu topraklarda
yaşayan ve Hristiyan hükümdarların hâkimiyetinden sonra dinlerini
değiştirmeyi kabul etmeyen birçok Yahudi’nin bu topraklardan zorla
sürgün edilmesine de neden oldu.
Santa Cruz günümüzde Sevilla’nın en hareketli bölgelerinden
biri ve turistlerin uğrak noktasıdır. Bunun en önemli sebebi ise Sevilla
Katedrali, Giralda Çan Kulesi, Batı Hint Adaları Genel Arşivi ve Alcazar Sarayı gibi birbirinden değerli ve önemli tarihi yapıların bu bölgede
yer almasıdır. Bu tarihi yapılar birlikte olağanüstü bir anıtsal kompleks
oluşturur ve ziyaretçilerine tarihin farklı dönemlerinden kesitler sunar.
Bu bölgede birçok kafe ve restoran da bulunuyor. Buradaki kafelerin önünden geçerken burnumuza gelen buram buram kahve kokusuna ve vitrinlerinde duran tatlıların cazibesine dayanamayarak bizde
kısa bir mola veriyoruz. Kahvelerimizi yudumlarken yan masamızda
oturan İspanyol bir çift ile tanışıyoruz. Bizlere nereli olduğumuzu soruyorlar. Bizler Türkiye diye cevap verince gülümsüyorlar. Aslında
konuşmamızdan Türk olduğumuzu anlamışlar ancak yine de sormak
istemişler. Birkaç yıl önce tatil için Türkiye’yi kısa süreliğine de olsa
ziyaret ettiklerini ve çok beğendiklerini söylüyorlar. Sonra da biraz Sevilla hakkında konuşuyoruz kendileriyle. Kısa ama samimi bir sohbetin
ardından oldukça sıcak kanlı bu çifti tekrar Türkiye’ye gelmeleri için
davet ediyor ve onlarla vedalaşarak Sevilla gezimize kaldığımız yerden
devam ediyoruz.
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Alcazar Kraliyet Sarayı (Real Alcazar de Sevilla)
Avrupa’nın en eski kraliyet sarayı olan Real Alcazar de Sevilla,
Endülüs şehirlerinde karşılaştığımız alcazarların (köşk-saray) en görkemlisi ve ayrıca Sevilla’nın en önemli tarihi değerlerinden bir tanesidir.
Alcazar temsil ettiği tarihsel miras nedeniyle 1987’de UNESCO
tarafından Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilmiştir. Günümüzde
tarihi yapının üst katları hâlâ İspanya Kraliyet ailesi tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle saray dünyada aktif olarak kullanılan en eski
kraliyet sarayı olması açısından da ayrı bir önem arz etmektedir.
Bu önemli tarihi anıtsal kompleksin bulunduğu alan Orta
Çağ’dan günümüze kadar farklı medeniyetler, kültürler ve hanedanlar
tarafından daima yönetim merkezi olarak seçilen bir yer olmuştur. Müslüman ve Hristiyan yöneticiler idari gücün merkezi ve ikametgâhları
olarak Alcazar’ın bulunduğu alanı tercih etmişlerdir.
Geçmişi İslami döneme kadar uzanan Alcazar, 1248 yılında
Hristiyanların şehri fethinden sonraki tarihsel süreç içerisinde yeniden
inşa edilmiş ve zamanla farklı mimari stillerin bir araya geldiği bir yapı
kompleksine dönüşmüştür.
Dışarıdan bakıldığında asla tahmin edilemeyecek güzellikteki
Alcazar Kraliyet Sarayı, farklı tarihsel dönemlere karşılık gelen mimari stilleri ve çeşitli hükümdarların sanatsal zevklerini yansıtmaktadır.
Alcazar Sarayı Mudejar, Gotik, Rönesans, Barok gibi çeşitli sanatsal
üslupların örneklerini teşkil etmektedir. Güçlü duvarlarla korunan yapı
kompleksi birbirinden güzel saraylar, avlular ve geniş bahçelerden
oluşmaktadır.
Mudejar sanatının en önemli örneklerinden biri olan Sevilla Alcazar Kraliyet Sarayı ya da orijinal ismiyle “Real Alcazar de Sevilla”
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Müslüman ve Hristiyan sanatkârların birlikte çalışmaları sonucu ortaya
çıkan ve iki semavi dinin sanatsal mimari özelliklerinin birlikte vücut
bulduğu bölümler ihtiva eder. Bu yapı Müslümanların Sevilla şehrini
kaybettiklerinde dahi Katolik İspanya mimarisi ve sanatına nasıl yön
verdiklerinin, nasıl dokunduklarının en güzel kanıtıdır. Hristiyan ve İslam mimari sanatının bir arada yorumlanması ve harmanlanmasıdır.
Alcazar’ın bazı bölümlerini gezerken daha önce Granada’daki
Elhamra Sarayı’nı gezmişseniz eğer mimaride ve süslemede büyük benzerliklerin var olduğunu hemen fark edersiniz. Bu benzerliğin en büyük
nedeni Kral I. Pedro’nun İslam mimari tezyinatına olan hayranlığı ve
bu sebeple yaptırdığı sarayda Müslüman ustaları çalıştırmış olmasıdır.
Bir Hristiyan yapısı olan Alcazar’da İslam mimari unsurlarının
görülmesi aslında hiç de şaşırtıcı değildir. Neden mi? Devletler kurulur,
zirveye ulaşır ve bir gün yıkılıp yok olabilirler. Yerlerine aynı topraklarda farklı devletler de kurulabilir ancak yarattıkları güçlü kültür, mimari,
sanat ve ilimi yok etmek bir devleti yok etmek kadar kolay değildir.
İşte Endülüs İslam medeniyeti de tam da böyledir. Kurulmuş,
her açıdan zirveye ulaşmış ve neticesinde bazı nedenlerle yıkılmıştır.
Ancak yaşadığı topraklara sanat, mimari ve ilimde öyle güçlü kök salmıştır ki günümüzde dahi Endülüs bir şekilde bu topraklarda yaşamaya
devam etmektedir.  
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Alcazar Kraliyet Sarayı (Real Alcazar de Sevilla).

Aslanlı Kapı (Puerta del Leon)
Dışarıdan mazgallı yüksek duvarlar ile çevrili saraya ana giriş
kapısı olan Aslanlı Kapı’dan (Puerta del Leon) giriyoruz. Kemer şeklindeki kapının üzerinde başında haç figürlü tacı olan ve elinde de haç
tutan, mızrak üzerinde betimlenmiş aslan figürünün yer aldığı seramik
bir pano bulunmaktadır. Kapı adını bu seramik pano üzerinde bulunan
aslan figüründen almaktadır.  
Kapının önünde saraya giriş için bekleyen insanların oluşturduğu uzunca bir kuyruk olduğunu da belirtmek isterim. Lakin biz biletlerimizi internetten aldığımızdan bu sırada beklemek zorunda kalmıyoruz.
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Aslanlı Kapı’dan içeriye girdiğimizde ise Aslanlı Avlu (Patio del Léon)
karşılıyor bizleri. Aslanlı Kapı’nın hemen arkasında yer aldığı için bu
isimle adlandırılmış olmalı. Avlunun hemen karşısında ise İslami dönemden kalma üç kemerli, tuğladan örülmüş bir duvar yer almaktadır.

Aslanlı Avlu (Patio del Léon).

Dışı sert ve soğuk içi zarafet timsali Alcazar…
Sevilla’nın en büyülü yerlerinden biri olan bu saray kompleksinin içine girdiğimizde, dışarıdan oldukça sert ve soğuk gözüken duvarlar tıpkı Elhamra Sarayı’nda olduğu gibi yerini sanatsal bir güzelliğe,
zarafete bırakıyor. Aslında Alcazar’ın savunma duvarlarından içeriye
girene kadar böylesine güzel tezyinata sahip yapılar ile karşılaşacağınızı tahmin bile edemiyorsunuz.
Bugün Endülüs Özerk Bölgesi olarak anılan coğrafya geçmişte
farklı din ve milletten birçok insana ev sahipliği yapmış, bu farklılıklar
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da beraberinde yeni sanatsal ve mimari oluşumları meydana getirmiştir. Müslümanların ve Hristiyanların birlikte yaşadığı bu topraklarda
kültürel etkileşim kaçınılmaz olarak sanata ve mimariye yansımıştır.
Yüzyıllar boyunca iki güçlü din ve kültürün oluşturduğu eserler her iki
kültürden de beslenmişlerdir. Alcazar Sarayı da bunun en güzel örneklerinden biridir.
Hristiyan imparatorların Endülüs İslam sanatına olan ilgi ve
beğenileri Alcazar’da kendini fazlasıyla gözler önüne sermiştir. Saray
kompleksinin bazı bölümleri mimari özelliği ve süslemeleriyle Endülüs’ün Müslüman saraylarına benzemektedir.

Alcazar Sarayı’ndan detay.
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Adalet Salonu (Sala de la Justicia)
Sarayda ilk olarak Adalet Salonu (Sala de la Justicia) olarak adlandırılan bölümü ziyaret ediyoruz.  XIV. yüzyılda XI. Alfonso tarafından
oluşturulmuş bu salon Alcazar’ın ilk Mudejar eseridir. Odanın ortasında
yer alan küçük mermer çeşme, su kanalıyla Alcazar’ın en eski kısımlarından olan İslami döneme ait Patio del Yeso’nun yani Alçı Avlusu’nun
merkezindeki havuza bağlanmaktadır. Mudejar üslubunun hâkim olduğu
salonun ahşap tavanı ve alçı duvar süslemeleri oldukça etkileyicidir.

Adalet Odası’ndan (Sala de la Justicia) kesitler.
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Avcılar Avlusu (Patio de la Monteria)
Patio de la Monteria yani Avcılar Avlusu, Alcazar’ın ana avlusudur. Oldukça geniş olan bu avluya İslami dönemden kalma üç kemerli
tuğladan örülmüş bir duvardan girilmektedir. Üstü açık olan avlunun üç
yanında ise yapılar yer almaktadır.
Avlunun taban döşemesinin altında İslami dönem sarayına ait
kalıntıların olduğu düşünülmektedir. Ayrıca rivayete göre avlunun bu
isimle anılmasının nedeni kraliyet avcılarının avlanmak için bu avluda
buluşmalarıymış.

Avcılar Avlusu (Patio de la Monteria).
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I. Pedro Sarayı (Palacio Pedro I)
I. Pedro veya Mudajar Sarayı olarak isimlendirilen sarayın yapımına Endülüs İslam sanatının tutkunu olan I. Pedro (1334-1369) döneminde başlanılmıştır. Mudejar mimarisinin Endülüs’teki en önemli
örneklerinden biri olan bu saray Hristiyan ve İslam mimari unsurlarının
senteziyle oluşturulmuştur. Bu harika eser avlu ve salonlardan oluşmaktadır.
Sarayın büyük bölümünün Müslüman ustalar tarafından şekillendirilmiş olması nedeniyle İslam sanat üslubunda sıklıkla kullanılan
süslemeler bu sarayda da görülmektedir. Bunun yanı sıra süslemelerde Kastilya Leon Krallığı’nın amblemlerine de yer verilmiştir. Sarayın
içinde ince bir işçilik hâkimdir. Renkli çiniler, ahşap ve alçı işçiliğinin
kusursuzluğu ve uyumu muhteşemdir.
I. Pedro Sarayı’nı gezerken insan adeta büyüleniyor. Bu saray
günümüzde değil de geçmişte yolculuk yapıyormuş izlenimi veriyor
bizlere. Sanki sarayda hangi köşeyi dönsek tarihi bir karakter çıkacakmış gibi karşımıza. Sadece sarayın kapalı mekanları değil bahçeleri,
avluları, havuz ve çeşmeleri, bahçelerindeki birbirinden güzel bitkiler
de büyülüyor insanı.
Game of Thrones gibi dünyaca ünlü yapımların bazı sahnelerinin bu sarayda çekilmiş olması turistlerin saraya olan ilgisini oldukça
arttırmış. Sarayın güzelliğini bizzat görmek isteyenler dünyanın dört
bir yanından Sevilla’ya geliyorlar. Alcazar’ın giriş kapısının önündeki
uzunca kuyruk saraya olan ilginin ne denli büyük olduğunun da açık bir
göstergesi.

93

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 93

20.04.2021 14:51

HIÇKIRIK TEPESİ

Avcılar Avlusu’ndan I. Pedro Sarayı’na giriş bölümü.
94

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 94

20.04.2021 14:51

SEVILLA & İŞBİLİYE

Bakireler Avlusu (Patio de las Doncellas)
Bakireler Avlusu (Patio de las Doncellas) tıpkı İslami dönem
ev ve saraylarında olduğu gibi İslam estetiği ve mahremiyetini yansıtmaktadır. Üstü açık avlunun ortasında uzun dikdörtgen bir havuz ve
havuzun etrafında da yeşillikler yer almaktadır. Avlu ince çifte sütunlu
revaklarla çevrelenmiştir. Revak duvarlarında ise geometrik tezyinata
sahip renkli çiniler bulunmaktadır. Avlu geniş bir kemer ile sarayın en
gözde bölümü olan Büyükelçiler Salonu’na açılmaktadır.

Bakireler Avlusu (Patio de las Doncellas).
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Büyükelçiler Salonu (Salon de Embajadores)
I. Pedro dönemine ait olan Büyükelçiler Salonu özellikle tezyinatı ile sarayın en etkileyici bölümüdür. Bu salon elçilerin kabul
törenlerinin yapıldığı kısımdır. Mudejar stilinde ve oldukça gösterişli
olan salon çeşitli geometrik bezeli çiniler, alçı kabartmalar, kûfi hatlı ve
Arapça harfler ile yazılmış yazılar, gösterişli kemerler ile süslenmiştir.
Salon, sedir ağacından yapılmış oldukça etkileyici bir kubbeye
sahiptir. Geometrik desenli tezyinata sahip kubbede Kastilya ve Leon
krallıklarını temsilen kale ve aslan figürleri de yer almaktadır.
İnce bir işçilik ile dantel gibi işlenmiş salonun duvarları ziyaret
edenleri kendine hayran bırakıyor. İnsan, gözlerini salonun muhteşem
kubbesi ve duvarlarını seyretmekten alıkoyamıyor. Muhtemelen sarayın yapıldığı dönemde bu salona gelen elçilerde de aynı etkiyi yaratıyor
olmalıydı. Büyükelçiler Salonu’nun tezyinatı için güç ve zarafetin birleşimi demek yanlış olmaz sanırım.

Büyükelçiler Salonu’nun (Salon de Embajadores) muhteşem kubbesi.
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Büyükelçiler Salonu (Salon de Embajadores) duvar tezyinatı.
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Bebekler Avlusu (Patio de las Munecas)
Sarayın bir diğer önemli avlusu da Bebekler Avlusu’dur. Avlunun adını girişe en yakın kemerin başlangıcında yer alan bebek suretlerinden aldığı söylenmektedir. Avlunun sütunlarının ise Medinetü’z
Zehra Sarayı’ndan getirildiği düşünülmektedir.
Mudejar sanatının etkisi özellikle de avlunun tezyinatında kendisini açık bir şekilde göstermektedir. Bebekler Avlusu kûfi hatlı yazılar,
renkli çiniler ve alçı kabartmalar ile tezyin edilmiş küçük bir avludur.

Bebekler Avlusu (Patio de las Munecas).
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Maria Padilla Banyoları (Banos de Dona Maria de Padilla)
Gotik tonozların suya aksı, ışığın da etkisiyle ortaya çıkan
muhteşem görüntü nedeniyle ziyaretçilerin sarayda en çok fotoğraf
çektirmek istedikleri yerlerden biri burası sanırım.
Günümüzde Maria Padilla Banyoları olarak adlandırılan yapı
Muvahhidler Dönemi’nde sıcak yaz günleri için inşa edilmiş. Yapı yıllar içinde çeşitli değişikliklere uğramış ve Gotik tonozlar sonraki dönemlerde yapıya eklenmiştir. Oldukça serin olan bu yer altı galerisi ziyaretçilere muhteşem bir görsel şölen sunmaktadır.

Maria Padilla Banyoları (Banos de Dona Maria de Padilla).
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Gotik Saray (Palacio Gotico)
Palacio Gotico yani Gotik Saray XIII. yüzyılda X. Alfonso tarafından Gotik tarzda yaptırılmıştır. Bu saray I. Pedro Sarayı’ndan daha
önce inşa edilmiştir. Saray çok sayıda odadan oluşmaktadır. Bu odalardan özellikle Halılar Odası’nda sergilenen ve üzerinde Tunus’un fethini
anlatan duvar halıları muhakkak görülmelidir.

Alcazar Gotik Saray’dan detaylar.

Gotik Saray’ın Halılar Odası’nda sergilenen halılardan detay.
100
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Alcazar Kraliyet Sarayı Bahçeleri
Sarayda birbirinden farklı isimler ile adlandırılan, yeşilin her
tonunu barındıran, oldukça geniş bir alanı kaplayan bahçeler yer almaktadır. Sarayı gezerken en çok zevk alacağınız yerlerden biri de bu
bahçeler. Alcazar’ın bahçelerinde çeşitli bitkilerin yanı sıra büyüklü
küçüklü havuzlar da var. Mitolojik bir tanrı olan Merkür’ün heykelinin
bulunduğu Merkür Göleti de bunların en ünlüsü.
Mudejar mimarisinin en güzel örneğini görebileceğiniz nadir
yapılardan olan bu sarayı gezip, sarayın bahçelerinde yer alan çalılardan yapılmış labirentlerin içinde dolaştıktan sonra Alcazar’dan diğer
Sevilla güzelliklerini görmek üzere ayrılıyoruz. Yolu Sevilla’ya düşen
herkese bu sarayı muhakkak ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz.

Alcazar Kraliyet Sarayı bahçeleri.
101

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 101

20.04.2021 14:52

HIÇKIRIK TEPESİ

Alcazar Kraliyet Sarayı bahçeleri.

Sevilla’da Fayton Gezisi
Sevilla’da şehre gelen ziyaretçilere keyifli ve nostaljik anlar yaşatan faytonlar var. Bu faytonlar katedral bölgesi, boğa güreşi arenası, Maria
Luisa Parkı, İspanyol Meydanı gibi şehrin önemli ve turistik noktalarından geçerek turistlere şehri gezdiriyorlar. Ayrıca at arabacısı eğer isterseniz gezi sırasında size yapılar hakkında kısa bilgilendirmeler de yapıyor.
Biz de bu at arabalarından bir tanesine binerek şehirde gezintiye çıkıyoruz. Oldukça eğlenceli bir deneyim oluyor bizler için ve şehri farklı bir
açıdan keşfetmemizi sağlıyor. Ayrıca nostaljik bir etki de bırakıyor bizlerde.
Faytonla dolaşırken atların nallarından çıkan sesin eşliğinde Sevilla’nın
dar sokaklarından, ana caddelerinden ayrıca birçok tarihi ve turistik yapının önünden geçiyoruz. Yaklaşık kırk dakikalık bir gezinin ardından
fayton yolculuğumuz sona eriyor ve bizler kaldığımız yerden yürümeye,
şehirdeki tarihi yapıları keşfetmeye devam ediyoruz.
102
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Sevilla Katedrali önünde bekleyen faytonlar.

Sevilla’da fayton gezimizden bir kesit.
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Batı Hint Adaları Genel Arşivi (El Archivo General de Indias)
Sevilla Katedrali’nin hemen yakınında şehrin en önemli tarihi yapılarından olan Batı Hint Adaları Genel Arşivi (El Archivo General de Indias de Sevilla) yer almaktadır. İspanyol Rönesans mimarisinin önemli bir
örneği olan arşiv binası 1987’de Sevilla Katedrali ve Alcazar ile UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmiştir.
İspanya Kralı II. Felipe’nin emri ile ticaret loncası olarak tasarlanan
bu bina 1598’de hizmete girmiş 1785’te ise III. Carlos’un emri ile Batı
Hint Adaları Konseyi’nin arşiv binası olarak kullanılmaya başlanmıştır.
İspanyol kolonilerinin yönetimi ile ilgili belgeler bu yapıda bir araya
getirilmiştir. Günümüzde arşivde İspanyol Krallığı’nın tarihini gösteren
son derece değerli orijinal belgeler bulunmaktadır. Yeni Dünya’nın keşfi
ve fethi ile ilgili belgeler, haritalar, Kristof Kolomb, Ferdinand Macellan’a ait imzalı belgeler bu arşivde saklanmaktadır.
Sevilla Katedrali (Catedral de Santa Maria de la Sede)
Endülüs kentlerinin Müslümanlardan alınıp Hristiyanlar tarafından ele geçirilmesinden sonra dinin ve devletin gücünü göstermek amacıyla çok sayıda cami kiliseye dönüştürülmüş ve şehirlere yeni kiliseler
inşa edilmiştir. Hristiyan egemenliği sırasında dini merkez olarak kabul
edilen kiliselerin yapılmasına önem verilmiştir.
Sevilla’nın en görkemli yapılarından biri şüphesiz Sevilla Katedrali’dir. Katedral 1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası
listesine alınmıştır. Eski bir caminin üzerine 1403 yılında Gotik tarzda
inşa edilmiş katedrale sonrasında Rönesans üslubunda eklemeler yapılmıştır. Sevilla Katedral’i Avrupa’daki en büyük Gotik katedral olma özelliğine de sahiptir.
Eski camiden geriye sadece Muvahhid mimarisinin en güzel ör104
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neklerinden biri olan minaresi kalmıştır. Katedral portakal ağaçlarının ve
fıskiyeli havuzların yer aldığı büyük bir avluya sahiptir. Bu avlunun eski
caminin avlusu olduğu, fıskiyelerin ise abdest almak için olan çeşmelerin
yerine yapıldığı düşünülmektedir.

Sevilla Katedrali önünde hatıra fotoğrafı.
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Kristof Kolomb’un Mezarı
Sevilla Katedrali’nin çok önemli bir özelliği daha vardır. Amerika Kıtası’nı keşfeden ancak keşfettiğini bilmeden hayata gözlerini
yuman ünlü kâşif Kristof Kolomb’un mezar anıtı Sevilla Katedrali’nde
yer almaktadır. İspanya bağımsızlığını kazandığında Kolomb’un kalıntıları Havana’dan (Küba) Sevilla’ya nakledilmiştir.
Sevilla Katedrali’nin içinde Kolomb için yapılmış anıtta, Kolomb’un tabutunu taşıyan taç giymiş dört kişi betimlenmiştir. Bunlar
İspanya’nın en büyük dört ana krallığını; Kastilya, Leon, Navarra ve
Aragon krallıklarını temsil etmektedirler. Bu figürlerin üzerlerindeki
giysilerde yer alan armalar ise ait oldukları krallıkları göstermektedir.
Anıtta öndeki iki figürden bir tanesinin elinde tuttuğu haç şeklindeki mızrağı bir nara sapladığı görülmektedir. Bu figür son Endülüs
Müslüman şehri olan ve nar anlamına gelen Granada’nın Hristiyanlar
tarafından ele geçirilişini temsil ederken yanındaki diğer figürün tuttuğu
kürek ise coğrafi keşifleri temsil etmektedir. Bu anıt mezar İspanya’da
Kristof Kolomb’a verilen değerin bir göstergesi olarak Sevilla’nın en
önemli yapılarından birinde yer almaktadır.
Giralda Çan Kulesi
Kültürel senkretizmin önemli bir örneği; İşbiliye İslam Endülüs’ü yapısının Sevilla Hristiyan Endülüs’ü yapısına dönüşmüş şaheseri. Eski bir minarenin çan kulesi olma hikâyesi ve karşımızda evrensel
bir değer Giralda Çan Kulesi...
Sevilla’nın en önemli simgelerinden biri, Muvahidler Dönemi’ne ait Ulu Cami’nin Mağribi usulü muhteşem minaresidir. Bu minare Hristiyanların şehri fethinden sonra eski caminin orijinal minare-
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sinin üst kısmında yapılan değişiklikler ve eklemeler ile Giralda olarak
bilinen bir çan kulesine dönüştürülmüştür. Reconquista’dan sonra kenti
ele geçiren Hristiyan krallar için bir zafer sembolü olan Giralda adını
tepesindeki kadın figürlü rüzgâr gülünden alıyormuş.
1987 yılında katedralle birlikte UNESCO tarafından Dünya
Kültür Mirası ilan edilen kule şehrin Orta Çağ İslami dönemine ait en
önemli sembollerdendir. Dışarıdan izleyip etkilendiğimiz bu yapının
bir de içine girmek ve onun ruhunu bizzat yaşayarak hissetmek istiyoruz. Yapıların ruhu olur mu dediğinizi duyar gibiyim… Elbette ki olur.
Özellikle de yüzlerce yıl öncesinden kopup günümüze birçok yaşanmışlık ile gelen böylesi tarihi yapıların onları dinlemesini ve hissetmesini bilenlere anlatacak çok şeyleri olur.
Kulenin üst bölümüne, rampa şeklinde yapılmış bir yoldan çıkılıyor. Kule oldukça yüksek olduğundan tırmanmak biraz yorucu oluyor.
Ancak kulenin tepesine tırmanıp bir de Sevilla’nın güzel manzarasını
buradan seyretmenin hazzı insandaki bütün yorgunluğu bir anda alıp
götürüyor. Neyse ki kuleden aşağıya inmek yukarı çıkmak kadar zor
olmuyor.
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Giralda Çan Kulesi.

Sevilla Boğa Güreşi Arenası (Plaza de Toros de Maestranza)
Plaza de Toros de Maestranza, XVIII. yüzyılda inşa edilmiş
şehrin boğa güreşi arenasıdır. Arenada, boğa güreşi kültürü ve tarihi
hakkında bilgi veren bir müze ve boğa güreşçilerinin arenaya girmeden
önce dua ettikleri bir de şapel bulunmaktadır.
108
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Hayvan hakları göz önünde tutulduğunda kabul edilebilir olmayan boğa güreşleri İspanya’nın ve Endülüs’ün her şehrinde olduğu gibi
Sevilla’da da geçmişten günümüze kadar yaşamış bir gelenek. Gelenekler, kültürler önemlidir tabii ki ancak hiçbir canlıya zarar vermemesi
koşuluyla. Herhangi bir canlının zarar gördüğü hiçbir şey bu bir gelenek olsa dahi asla kabul edilemez.
Arenanın hemen dışında bronz bir heykel yer almaktadır. Öğrendiğimize göre Sevilla yakınlarında Camas’ta doğmuş ünlü bir boğa
güreşçisi olan Glorieta Curro Romero’ymuş kendileri.
Teatro de la Maestranza
Boğa güreşi arenasının hemen ilerisinde bir opera binası olduğunu öğrendiğimiz Teatro de la Maestranza ile karşılaşıyoruz. Bina
Sevilla Expo 92’nin kültürel mekanlarından biri olarak tasarlanmış ve
1991 yılında hizmete açılmış.
Tiyatro binasının yanında, üzerinde “Sevilla şehri ve W. A. Mozart
(1791-1991)” yazan bir heykel çıkıyor karşımıza. Klasik Batı müziğinin
en ünlü bestecilerinden ve otuz beş yıllık kısa ömrüne çok sayıda eser sığdırmış Mozart’ın bronz heykeli, Sevilla’da kendine yer bulmuş. Mozart
elinde kemanı ile bir sandalyeye yaslanmış diğer elinde tuttuğu kitaptan
sanki bir şeyler inceliyor gibi betimlenmiş. Opera binasından Gualdalqivir Nehri boyunca dümdüz yürümeye devam ettiğimizde ise karşımıza
şehrin İslam hâkimiyeti döneminden kalan önemli yapısı Torre del Oro
yani Altın Kule çıkıyor.
Altın Kule (Torre del Oro)
Şehri dolaşırken Gualdalqivir Nehri kıyısında yer alan Altın
Kule’yi (Torre del Oro) ziyaret ediyoruz. Kule, İslam mimarisinin
109
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şehirde kalan önemli tarihi sembollerindendir.
Muvahhidler tarafından XIII. yüzyılda Guadalquivir Nehri’nden (Vâdîlkebîr) gelebilecek saldırılara karşı askeri bir gözlem kulesi
olarak inşa edilmiştir. Yapı Orta Çağ’da bir dönem hapishane olarak
da kullanılmıştır. Ünlü İspanyol yazar Cervantes’in de bu kulede hapis
yattığı söylenmektedir. XVI. yüzyılda ise kule Güney Amerika’dan getirilen değerli madenlerin saklandığı bir depolama alanına dönüşmüştür. Anlaşılan bu kule yapıldığı dönemden itibaren pek çok farklı amaca
hizmet etmiştir.
Altın Kule’nin adının nereden geldiği ile ilgili çeşitli rivayetler
vardır. Güneş ışığı ile parlayan kulenin üzerini kaplayan altın yaldızlı
çinilerden veya Güney Amerika’dan getirilen altınların burada depolanması nedeniyle bu adı aldığı düşünülmektedir.  
Günümüzde kulenin içerisinde Museo Maritimo de Sevilla yani
Sevilla Denizcilik Müzesi yer almaktadır. Ziyaret edilebilecek iki kattan ve nehir manzaralı bir terastan oluşan müze İspanya’nın denizcilik
tarihi hakkında bilgi vermektedir. Müzede, denizcilik ile ilgili eşyalar
ve Kristof Kolomb’un Doğu Hint Adaları’na yaptığı deniz yolculuğu
esnasında kullandığı gemiler dahil olmak üzere farklı gemi modellerinin maketleri de sergilenmektedir.
Gualdalqivir Nehri’nin kıyısındaki kule akşam olduğunda ve
ışıklandırıldığında nehirle birlikte muazzam bir görüntüye bürünüyor.
Öğrendiğimize göre bir dönem kral tarafından kulenin yıkılması istenmiş ancak Sevilla halkı kültürel bir değer olması sebebiyle buna izin
vermemiş. İyi ki de izin vermemişler ki bizlerde bu tarihi İslami dönem
yapısını görebilme imkanına sahip oluyoruz.
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Altın Kule (Torre del Oro).

Sevilla’nın Ünlü Denizcileri ve Kâşifleri
Denizi yoktur Sevilla’nın ama ne enteresandır ki denizcilik konusunda denizi olan nice liman şehrine taş çıkartmıştır bu şehir. Şehrin tarihinde ünlü kâşifler Kristof Kolomb, Amerigo Vespucci ve Ferdinand Macellan ciddi bir öneme sahiptir. Hiçbiri İspanyol değildir ancak
üçünün de Sevilla’ya düşmüş yolları.
Kristof Kolomb, 1492 tarihinde Atlantik Okyanusu’nu aşarak
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Kuzey Amerika Kıtası’na ayak basan ilk kâşif olmuş ve bu yolculuğuna Sevilla’dan çıkmıştır. Yine Sevilla şehri ile yolları kesişmiş bir
diğer kâşif de Americo Vespucci… Sevilla’dan yola çıkan denizci Kolomb’un keşfettiği yerin Hindistan değil, Amerika Kıtası olduğunu
keşfeden kişidir. Dünya turunu ilk kez gerçekleştiren Portekizli denizci
Ferdinand Macellan ise dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan deniz
yolculuğuna Sevilla’dan çıkmıştır.
Metropol Parasol
Dünyanın en etkileyici destinasyonlarından olan Sevilla’nın
modern ama tarihi dokusuna uygun yüzü Metropol Parasol şehirdeki
Encarnacion Meydanı’nda (Plaza de la Encarnacion) yer almaktadır.
Şehir şemsiyesi anlamına gelen devasa büyüklükteki yapı ahşap malzemeden yapılmış modern bir tasarım örneğidir.
Şehrin tarihi dokusuna zarar vermeden yapılmış Parasol dünyanın en büyük ahşap yapısı olma özelliğine de sahipmiş. Bu ilginç
tasarım ahşap malzemelerin birbiri içine geçmesi ile oluşturulmuş. Bol
bol güneş alan ve özellikle yaz aylarında oldukça sıcak olan Sevilla’da
hem gölgelik hem de üzerinden tüm şehri seyredebileceğiniz bir seyir
terası görevini üstlenmiş bu yapı. Ayrıca bulunduğu meydanı oldukça
hareketli bir yer hâline getirmiş ve turistlerin şehirdeki önemli uğrak
noktalarından biri olmuş.
Çok fonksiyonlu bu yapının içerisinde arkeoloji müzesi, market,
restoran gibi yerler de bulunmakta. Biz de bu modern yapının altında
yer alan kafelerden birinde dinlenip bir yorgunluk kahvesi içtikten
sonra yapının üst bölümüne çıkıp Sevilla’yı seyre dalıyoruz.
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San Telmo Sarayı (Palacio de San Telmo)
Sevilla gezimize devam ederken oldukça görkemli bir ana girişe sahip olan Palacio de San Telmo yani San Telmo Sarayı çıkıyor
karşımıza. Sarayın ana giriş cephesi denizcilik ile ilgili çeşitli figürlerle
süslenmiş. XVII. yüzyılda denizcilerin yetim çocuklarını barındıran ve
eğitim veren bir okul olarak inşa edilmiş olan yapı Sevilla’da Barok
tarzdaki en önemli sivil yapıdır. Okul kapatıldıktan sonra bir dönem
kraliyet sarayına dönüştürülmüş olan yapı günümüzde ise Endülüs
Özerk Hükümeti Başkanlığının merkezidir.

San Telmo Sarayı ana cephesi.
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Kraliyet Tütün Fabrikası & Sevilla Üniversitesi
XVIII. yüzyıldan kalma Sevilla Kraliyet Tütün Fabrikası (Real
Fabrica de Tabacos de Sevilla) Avrupa’da kurulan ilk tütün fabrikasıdır.
Döneminin endüstriyel mimari örneklerinden olan fabrika 1959 yılından beri İspanya’nın tarihi kültür mirası olarak kabul edilmiştir.
Dünyaca ünlü eserlere konu olmuştur bu fabrika. Georges Bizet’in meşhur Carmen Operası’nın hikâyesi 1830 civarında Sevilla şehrinde geçer ve eserin baş kadın karakteri Carmen, Kraliyet Tütün Fabrikası’nda işçi olarak çalışmaktadır.
Fabrika binası günümüzde Sevilla Üniversitesinin kullanımına
tahsis edilmiştir. Bir kamu üniversitesi olan Sevilla Üniversitesi ülkenin en köklü ve başarılı üniversitelerindendir. Şehrin her yerine dağılmış fakülteleri olmakla birlikte üniversitenin merkezi Sevilla Kraliyet
Tütün Fabrikası’dır. Üniversitenin öğrencileri böylesine güzel ve tarihi
bir binada eğitim aldıkları için oldukça şanslılar.
İspanya Meydanı (Plaza de Espana)
Sevilla gezimiz sırasında en önemli duraklarımızdan biri İspanya Meydanı (Plaza de Espana) oluyor.  Oldukça geniş ve hareketli
bir meydan burası ayrıca turistlerin de uğrak noktası. Meydanda gezen
faytonlar, kanalda kayıklarla dolaşan insanlar ve her köşede flamenko
dansçılarının gösterileri ve ayak sesleri…
İspanya Meydanı, Maria Luisa Parkı’nda yer almaktadır. 1929
Expo fuarı için inşa edilmiş olan hem Müdeccen hem de Rönesans
etkilerinin görüldüğü bu meydan İspanya mimarisinde önemli bir yere
sahiptir. Yarım daire şeklindeki meydanda iki kule bulunmaktadır. Bu
kulelerin Kral II. Fernando ve eşi Isabel’i temsil ettikleri söylenmektedir.
Meydanda ayrıca krallıktaki tüm şehirleri temsil eden bölümler de yer
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almaktadır. Meydandaki su kanalı üzerinde bulunan dört köprünün ise
İspanya’yı kuran ilk dört krallığı temsil ettiği söylenmektedir. Yani bu
meydanda yer alan bazı unsurlar sadece meydanı süslemek için değil
ayrıca bir mesaj vermek için de yapılmış olmalı.
İspanya Meydanı’nın girişinde bu meydanı tasarlayan Sevilla’lı
mimar Anibal Gonzalez’in heykeline de yer verilmiş. Ayakta, üzerinde
paltosu ve elinde şapkasıyla betimlenen heykel sanki kendi eserini gururla izler gibi duruyor.

Sevilla’nın ünlü İspanyol Meydanı (Plaza de Espana).
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Maria Luisa Parkı (Parque de Maria Luisa)
İspanya Meydanı’nı gezdikten sonra hemen yakınındaki Maria Luisa Parkı’nı ziyaret ediyoruz. Sevilla’nın ve Avrupa’nın en güzel
parklarından biri olan bu yer özellikle güvercinleri ile meşhurmuş.
Şehrin en çok ziyaret edilen destinasyonlarından olan park, şehre gelen yabancı turistlerin de uğrak noktası. Bizler gibi yaz aylarında
şehri ziyaret edenler ve serinlemek isteyenler için ideal bir yer. İçerisinde anıtlar, çeşmeler ve göletlerin yer aldığı, Sevilla’nın en önemli yeşil
alanlarından olan park birçok bitki ve kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.
San Telmo Sarayı’nın özel bahçesi olan arazi 1893 yılında Infanta Maria Luisa Fernanda (Montpensier Düşesi) tarafından şehre bağışlanmış. Bu nedenle parka kendisinin ismi verilmiş. Park, Fransa’nın
tanınmış peyzaj mimarı Jean-Claude Nicolas Forestier tarafından tasarlanmış. Öğrendiğimize göre bu mimar ayrıca Ronda kasabasındaki La
Casa del Rey Moro’nun da bahçesini tasarlayan mimarmış.
Sevilla Flamenko Müzesi (Museo del Baile Flamenco Sevilla)
Sevilla Flamenko Müzesi’ni, flamenkonun büyülü dünyasına
açılan bir pencere olarak tanımlıyorlar. XVIII. yüzyıldan kalma bir binada yer alan müze, flamenko dansının doğuşundan bugüne kadar tüm
türlerini tanıtan dünyadaki tek flamenko müzesiymiş.
Sevilla’nın merkezinde yer alan müze Endülüs’ün kültürel mirası olan flamenkoyu tanımak ve hissetmek isteyenler için ideal bir yer.
Ayrıca bu müzede muhteşem dans gösterilerinin de sergilendiği söyleniliyor. Bizler programımıza uymadığı için müzeyi ziyaret edemedik
maalesef. Ancak flamenko tutkunlarına Sevilla’daki bu müzeyi muhakkak ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz.
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Triana Bölgesi’ni Keşif
Guadalquivir Nehri boyunca yürürken karşımıza çıkan II. Isabel
Köprüsü’nden (Puente de Isabel II) hemen karşıya geçtiğimizde bizi
Triana Bölgesi karşılıyor. Bu bölgede daha çok Sevilla’nın yerel halkı
yaşamaktadır. Turistler tarafından şehrin tarihi bölgesi kadar fazla ilgi
görmesede bizler bölgede ufak bir gezinti yapıyoruz. Nehrin muhteşem
manzarasını bir de bu kıyıdan seyrediyor, tarihi şehre ve tarihi yapılara
birde bu yakadan bakıyoruz. Triana’nın sokaklarında dolaşırken seramik
dükkanları, kiliseler, restoranlar ve flamenko sanatçıları ile karşılaşıyoruz.
Triana’da tapas molası…
Tapas, kökeni Endülüs olan eski bir İspanyol lezzetidir. Günümüzde ise bu eski lezzet İspanyolların olmazsa olmazlarındandır. Ayrıca dünyada İspanyol mutfağı denilince akla gelen lezzetlerin de başında
geliyor kendisi. Aslında tapas tek başına bir yemek değil, küçük atıştırmalıkların genel adı. İçerisindeki malzemeler de bölgeden bölgeye
değişebiliyor.
Bu bölgenin tapaslarının oldukça lezzetli olduğunu duymuştuk.
Biz de Triana gezimiz sırasında tapasların tadına baktık. Bu küçük atıştırmalıklar şehri gezerken ana öğünlerin arasında kendinize vermiş olduğunuz dinlenme molalarında tercih edebileceğiniz türden. Bu şehre
sadece tapas yemek için gelen turistlerin olduğunu öğreniyoruz, bir nevi
gastronomi turizmi aslında. Artık dünya çok küçük ve sosyal medya oldukça güçlü bir etkiye sahip. Yerimizden kalkmadan dünya mutfaklarının çeşitli lezzetlerini tanıyor, yapılan yorumları okuyor sonrada büyük
bir iştahla bu lezzetlere ulaşmaya çalışıyoruz. Tapaslarımızı yedikten
sonra nehrin kıyısında kısa bir yürüyüş yapıp bölgeden ayrılıyoruz.
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Sevilla sokaklarında gösteri yapan flamenko dansçısı.
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Guadalquivir Nehri’nde Kısa Bir Gezinti
Sevilla gezimizi daha da eğlenceli bir hâle getirmek için tavsiye üzerine Guadalquivir Nehri’nde tekne turuna katılıyoruz. Tekne
turunda şehri birde nehir üzerinden seyrediyoruz. Guadalquivir’den
Sevilla’yı izlemek, kentin ünlü anıtlarını görmek, şehrin köprülerinin
altından geçmek oldukça eğlenceli bir deneyim oluyor bizler için.
Tarihte Betis, Vâdilkebîr ve günümüzde kullanılan şekliyle Guadalquivir adını almış, Atlas Okyanusu’ndan seksen yedi kilometre içeride denize kıyısı olmayan bir şehre can veren, Yeni Dünya’ya düzenlenen
keşif seferlerinin başlangıç noktası, şehrin zenginleşmesini sağlayan en
önemli unsurlardan biri olan Guadalquivir Nehri üzerindeyiz. Kısa süreliğinede olsa bu nehirde yolculuk yapmak oldukça etkileyici ve güzel bir
anı.
Modern Sevilla Kulesi
Şehri gezerken, şehrin her köşesinden görünen bir yapı dikkatimizi
çekiyor. Bu yapı Torre Sevilla (Sevilla Kulesi) günümüzde inşa edilmiş
bir gökdelen. Şehrin modern yüzünün bir parçası olan bu yapı o kadar
yüksek ki Sevilla’nın her yerinden kendisini görmek mümkün.
İçerisinde ofisler ve beş yıldızlı oteller olan bu kule ayrıca
Sevilla’nın ve Endülüs’ün en yüksek binasıymış. Kule, tarihi şehrin
silüetini bozduğu gerekçesiyle UNESCO tarafından eleştirilmiş ve
şehrin tarihi yapısına uygun olmadığı belirtilmiş. Bizde aynı düşüncelere
sahibiz aslında. Sevilla için çok gerekli bir yapımıdır bilinmez ancak
şehrin tarihi dokusuna çok da uygun olduğu söylenemez. Metropol
Parasol’un yapımında tarihi dokuya uyması açısından gösterilen özen
bu yapı için gösterilmemiş maalesef.
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Şehrin iki kulesi var aslında biri tarihi Altın Kule diğeri ise modern Sevilla Kulesi. Aralarında yüzlerce yıl olmasına rağmen tarihi
Altın Kule mimari güzelliği ve zarafeti ile günümüz modern yapısını
gölgede bırakıyor bizce.
Sevilla Lezzetleri
Gezimize Endülüs ve Sevilla mutfağı ile devam ediyoruz. Ne de
olsa yemek de gezinin önemli ve olmazsa olmaz bir parçası. Sevilla’da
yeme içme kültürü tüm Endülüs Bölgesi’nde olduğu gibi çok zengin.
Endülüs mutfağından, dünya mutfağına ne isterseniz var bu şehirde. Flamenko dansı eşliğinde yemek yiyebileceğiniz birçok restoran da mevcut.
Deniz kenarında değil belki ancak Sevilla’da deniz mahsulleri
de oldukça revaçta.  Endülüs gastronomisinin en bilinen yemeklerinden
gazpacho yani soğuk domates çorbası Sevilla’da da bolca tüketiliyor.
Domates çorbası demişken aklınıza bizim bildiğimiz domates çorbası
gelmesin bu pişirilmeden yapılıyor. Bu bölgenin oldukça sıcak iklim
yapısından olsa gerek serinletici soğuk bir çorba tercih etmişler.
Paella, diğer Endülüs şehirlerinde olduğu gibi Sevilla’da da oldukça popüler. Tortilla de patatas (patatesli omlet) yine bu bölgede sıkça
tercih edilen bir yemek. Sevilla’da asla aç kalmayacağınız kesin et, balık, sebze muhakkak zevkinize göre bir lezzet buluyorsunuz bu şehirde.
Fas Mutfağı...
Şehri gezerken oldukça acıktığımızı fark ediyoruz. Endülüs
Bölgesi’nin ve şehirlerinin yemekleri de tıpkı tarihi gibi çok kültürlü.
Sevilla’da oldukça lezzetli Fas yemekleri yapan restoranlar olduğunu
duymuştuk. Endülüs topraklarında olup da Fas yemeklerinin tadına
bakmamak olmaz diyerek yemek seçimimizi bu kez bu yönde yapıyo-
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ruz. Ancak bu Fas restoranını bulabilmek için uzunca bir süre yürüdüğümüzü de belirtmek isterim.
Fas yemekleri denince ilk akla gelenler tajin ve kuskus oluyor.
Ülkenin millî yemekleri bunlar. Tajin bizim güvecimize bir hayli benziyor ve damak tadımıza da oldukça uygun. Öncelikli tercihimiz farklı
lezzetleri denemek olsa da oldukça acıkmış olduğumuzdan, kendimizi
riske atmamak adına lezzetini bildiğimiz yemekleri tercih ediyoruz. Bu
arada hep birlikte Sevilla’da gezdiğimiz yerleri değerlendirip Endülüs
üzerine sürükleyici bir sohbet ve bilgi alışverişi yapıyoruz.

Sevilla Fas mutfağında sevgili eşim Eşref Hanım ve Tuğçe Hanım ile akşam
yemeği.
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Sevilla’ya Veda
Şehirler medeniyetlerin beşikleridir. Nice milletler, nice dinler,
diller, ırklar gelir geçer topraklarından. Medeniyetler mi şehirleri doğurur, şehirler mi medeniyetleri bilinmez ancak Sevilla gibi yaşanmışlıkları olan şehirler bir başkadır.
Ey güzel şehir Sevilla sana elveda! Veda vakti geldi de çattı bile.
Biz hem tarihi hem de oldukça modern bir şehir olan Sevilla’yı çok ama
çok beğendik. Yolu Endülüs ile kesişen herkese bu şehri mutlaka ziyaret
etmelerini tavsiye ediyoruz. Bizler hatıralarımızdaki Sevilla’dan İslam
dünyasının önemli başyapıtlarına ev sahipliği yapan hayallerimizdeki
Cordoba’ya doğru yola koyuluyoruz.
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CORDOBA
(KURTUBA)
Sokakları Çiçeklerle Süslü Şehir Cordoba
Sevilla’ya veda ettikten sonra Cordoba şehrine doğru yola çıkıyoruz. Endülüs’ün tarihi güzelliklerini içinde barındıran muhteşem
bir şehri daha arkamızda bırakırken yaklaşık iki saat süren bir yolculuk
sonrasında başka bir Endülüs şehri Cordoba gözüküyor uzaktan.
Bizimde akılımıza Cordoba’yı ziyarete gelen çoğu insan gibi
hemen ünlü İspanyol şair Federico Garcia Lorca’nın “Atlı” şiirinin o
meşhur dizeleri geliyor.

“Kurtuba, uzakta tek başına…
Ay kocaman at kara, torbamda zeytin kara.
Bilirimde yolları, varamam Kurtuba’ya…”
(Federico Garcia Lorca)
Yolculuğumuzu daha da eğlenceli hâle getirmek için “Atlı”
şiirinin, şarkıya uyarlanmış hâlini dinlemeye başlıyoruz. Biz şarkıyı
dinlerken ve biraz da mırıldanırken nihayetinde ziyaret etmek için oldukça sabırsızlandığımız Endülüs Emevîlerine başkentlik yapmış olan
Cordoba’ya veya bizlerin tabiriyle Kurtuba’ya varıyoruz. Cordoba’nın
tarihi şehir merkezini ziyaret etmeden önce ilk olarak şehrin kuşkusuz
en önemli kültürel değerlerinden biri olan ve Endülüs İslam medeniyetinden günümüze kalan bir hazineyi Medinetü’z-Zehra’yı ziyaret ediyoruz.
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Güç Timsali Medinetü’z-Zehra (Madinat Al-Zahra)
Medinetü’z-Zehra (Madinat Al-Zahra) UNESCO tarafından
Dünya Kültür Mirası listesine alınmış, Endülüs İslam medeniyetine ait
en önemli şaheserlerdendir. Kendisini görmek için büyük sabırsızlık duyduğumuz Medinetü’z-Zehra’yı ziyaret etmek için bölgeye gittiğimizde
ilk olarak karşımıza müze binası çıkıyor.
Medinetü’z-Zehra’yı iki aşamalı olarak geziyoruz. İlk aşamada müzeyi, ikinci aşamada ise asıl bölüm olan Medinetü’z-Zehra arkeolojik sit alanını ziyaret ediyoruz. Bu sıralama saray hakkında bilgi
edinebilmemiz ve sarayı gezerken yapıları daha iyi anlayabilmemiz
açısından oldukça önemli. Gerisi kendiliğinden geliyor zaten. Endülüs
tarihi içinde sürükleyici bir gezinti yapıyor ve İslami dönemden kalma
birbirinden güzel eserleri hayranlıkla seyrediyoruz.

Medinetü’z-Zehra (Madinat Al-Zahra).
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Medinetü’z-Zehra (Madinat Al-Zahra).
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Medinetü’z-Zehra Müzesi
Medinetü’z-Zehra’da gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda
ortaya çıkarılan buluntuları sergilemek amacıyla yapılan müze binası
çevresindeki doğal alana oldukça uyumlu bir şekilde tasarlanmış. Müze
bu tasarımıyla mimarlık ödülüne, 2012 yılında ise yılın müzesi ödülüne
layık görülmüş. Öğrendiğimize göre müze aynı zamanda bir eğitim ve
araştırma merkezi olarak Medinetü’z-Zehra’nın kazı ve restorasyon çalışmalarını yürüten arkeoloji ekibinin de genel merkezi durumundaymış.
Tarihi yapı kompleksini gezmeden önce ilk olarak müzeyi ziyaret ediyoruz. Müzede Medinetü’z-Zehra’nın tarihsel gelişimini anlatan
üç boyutlu bir film izledikten sonra alanda yapılan arkeolojik çalışmalar
hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Sonrasında ise müzede bulunan birbirinden değerli tarihi eserleri inceliyoruz.
Müzeden çıktıktan sonra müze ile saray arasında yaklaşık iki kilometrelik bir yol olduğunu öğreniyoruz. Ancak Medinetü’z-Zehra’ya
özel araçlarınız ile gitmenize izin verilmiyor.  Sarayın olduğu alana sadece bu alana gitmek için tahsis edilmiş otobüsler ile gidilebiliyor. Bizlerde
müzenin olduğu alandan bu servis araçlarına binerek nihayetinde ören
yerine ulaşıyoruz.

Medinetü’z-Zehra Müzesi’nde sergilenen el yazmaları.
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Medinetü’z-Zehra Müzesi’nde sergilenen seramik eserler.

Medinetü’z-Zehra Müzesi’nde sergilenen eserler.
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Medinetü’z-Zehra Sarayı
Saray, Cordoba’nın 8 km kuzeybatısında Sierra Morena Dağı’nın güney eteklerinde kurulmuştur. III. Abdurrahman 929 yılında
halifeliğini ilan ettiğinde ve “Emirü’l-Mü’minin” unvanını aldıktan
kısa bir süre sonra 936 yılında devletinin kudretini yeni idare merkezi
olan Medinetü’z-Zehra’yı inşa ederek göstermek istemiştir. III. Abdurrahman saraya gözde cariyesi Zehra’nın adını vermiştir. Saray-şehrin
yapımı III. Abdurrahman’ın oğlu II. Hakem döneminde de devam etmiş
ve yaklaşık 976 yılında tamamlanmıştır.
Medinetü’z-Zehra içinde sarayı, camisi, hamamı, pazarı, kışlası, bahçeleri olan küçük bir şehir görünümüne sahiptir. Etrafı surlarla çevrili olması ve devasa büyüklüğü nedeniyle “saray-şehir” olarak
nitelendirilmektedir. Burası Endülüs İslam medeniyetinden günümüze
ulaşabilen az sayıdaki eserden bir tanesidir. Aslında bu yapı kompleksi için kısmen korunmuş tabirini kullanmak daha doğru olur sanırım.
Yıllar boyunca uğradığı istilalar ve doğal tahribatlar sonucunda önemli
değerlerini maalesef günümüze taşıyamadan kaybetmiş olsa da sarayın
hâlâ büyüleyici olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim.
Saray-şehir dikdörtgen bir alana kurulmuş ve üç tarafı surla güçlendirilmiştir. Teraslar şeklinde üç kademeli olarak inşa edilen
saray-şehrin üst kısmında halifenin sarayı, harem dairesi ve kale; orta
kısmında bahçe ve yeşil alanlar, alt kısmında ise büyük cami ile köle ve
hizmetlilere mahsus evler bulunmaktaymış. Medinetü’z-Zehra’nın en
yüksek kesiminde Darü’l-Mülk (Casa Real) olarak adlandırılan halifenin sarayı yer almaktadır. Yapıldığı dönemde sarayın girişinde halifenin
gözde cariyesi Zehra’nın heykelinin olduğu da rivayet edilmektedir.    
Kendi döneminin en muhteşemlerinden olan saray-şehir ne acıdır ki kuruluşunun üzerinden henüz yüzyıl bile geçmeden Berberî saldı129
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rıları sonucunda yağmalanıp yıkılmış ve harabeye dönmüştür. Cordoba
şehri Hristiyanların eline geçtikten sonra ise Medinetü’z-Zehra’nın çeşitli yapı malzemeleri yeni yapılan mimari yapılarda devşirme malzeme
olarak kullanılmıştır.
Saray-şehri gezerken çeşitli sorular beliriyor zihnimizde. Zaten
hâlihazırda, her açıdan zengin bir Cordoba şehri varken III. Abdurrahman neden Medinetü’z-Zehra’yı yaptırma ihtiyacı duymuştur acaba?
Bu şaşaa, bu gösteriş ne içindir? Cevabı oldukça basit ve net olan bir
soru bu aslında. Hangi hükümdar, hangi yönetim gücünü kanıtlamak ve
adını dünyada unutulmaz kılmak istemezdi ki? Hele ki kendisini halife
ilan etmişse. Her devlet, her medeniyet kendi gücünü somut olarak göstermek ister. Bunun bir yolu da ihtişamlı yapılar yaptırmaktır. Nitekim
Medinetü’z-Zehra Sarayı için de durum aynıdır.  
Batı İslam medeniyeti sivil mimarisini temsil eden bu büyük
yapı kompleksinin günümüze oldukça tahrip olmuş bir şekilde ulaşması
elbette üzücüdür. Sarayın bugün gördüğümüz kalıntıları yıllarca süren
arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılmıştır. Ancak alanın büyük bölümünün kazı çalışmaları henüz tamamlanmamıştır. Bu da arkeolojik alanda keşfedilmeyi
bekleyen hâlâ pek çok sır olduğunu göstermektedir. Şu zamana kadar
alanda yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan eserler ve yapılar
bu saray-şehrin muhteşem mimarisini ve sanatsal özelliklerini gözler
önüne sermektedir. Umarım devam eden çalışmalarla Medinetü’z-Zehra’nın henüz keşfedilmemiş değerleri de gün yüzüne çıkarılacaktır.
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Medinetü’z-Zehra, bendeniz ve kızım Fatma Nur.
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Medinetü’z-Zehra (Madinat Al-Zahra) ören yeri.

Medinetü’z-Zehra (Madinat Al-Zahra) ören yeri.
132

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 132

20.04.2021 14:52

CORDOBA & KURTUBA

Mühim olan istikrar ve istimrar…
Medinetül’z-Zehra, dünya üzerinde gezip gördüğüm birçok tarihi mekân arasında beni etkileyen sayılı yerlerdendir. Fikrimce bu yapı
kompleksi için muhteşem veya muazzam demek de az olur. Tek kusuru
günümüze daha iyi şartlarda korunmuş olarak gelememiş olması. Düşünmeden edemiyorum, Medinetü’z-Zehra tahrip olmadan, geçmişteki
hâliyle günümüze kadar ulaşabilseydi eğer bize İslam medeniyetinden
ne muhteşem bir eser hatta ve hatta tüm mimari unsurlarıyla bir şehir
kalmış olurdu.
Her gezimizden bir sonuç çıkardığımız gibi Medinetü’z-Zehra
gezimizden de bir sonuç çıkarıyoruz. Mühim olan “istikrar ve istimrar”
yani “kararlılık ve süreklilik”tir. Olağanüstü müesseseler kurabilirsiniz.
Olağanüstü devletler, kurumlar kurabilirsiniz. Sürekliliği yoksa bunun
hiçbir önemi kalmıyor maalesef.
Medinetü’z-Zehra Sarayı... O görkem, o güç, o kuvvet, o ilim
ve o irfandan geriye kalan ne peki? Sadece harabeye dönmüş bir şehir
ve XIII. yüzyıl doğumlu garip, kimsesiz, boynu bükük zeytin ağaçları. Kardeş kavgalarının, nifak ve ayrılığın Müslüman’ın Müslüman’a
olan düşmanlığının nelere mâl olduğunun en belirgin örneğidir Medinetü’z-Zehra. Görmesini bilene, anlayana derslerle dolu bir medeniyet,
derslerle dolu bir tarih…
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Medinetü’z-Zehra, XIII. yüzyıldan kalma zeytin ağacı.
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Cordoba’nın Tarihi Merkezi (Centro Historico de Cordoba)
Medinetü’z-Zehra gezimizin ardından Cordoba’nın tarihi merkezine doğru yola çıkıyoruz. Kısa bir yolculuktan sonra merkeze ulaşıyoruz. Guadalquivir Nehri’nin (el-Vâdi’l-Kebîr) kenarında, bereketli
topraklar üzerinde kurulan Cordoba geçmişte olduğu gibi bugünde oldukça önemli bir yerleşim alanı.
Şehir köklü tarihinde Fenikeliler, Romalılar, Vizigotlar, Endülüs
İslam medeniyeti, İspanyollar gibi birçok uygarlığı topraklarında ağırlamış ve onlara ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle oldukça zengin bir
kültür birikimine sahiptir. Geçmişin çok kültürlü yaşamının izleri, günümüzde hâlâ Cordoba’da özellikle de şehirdeki mimari yapılarda kendini
göstermektedir. Bu nedenledir ki Cordoba’nın Tarihi Merkezi (Centro
Historico de Cordoba) 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür
Mirası ilan edilerek koruma altına alınmıştır.
VIII. yüzyılda Endülüs Emevîlerinin hâkimiyetine giren ve I. Abdurrahman tarafından başkent olarak ilan edilen Cordoba, Müslümanların
yönetiminde en parlak dönemini yaşayarak her açıdan değerli bir
mücevher gibi parlamıştır. Uzun süre Endülüs Emevîlerinin (756-1031)
egemenliğinde kalan ve üç yüzyıl Endülüs’e başkentlik yapmış olan
Cordoba’da bu dönemde birçok imar faaliyeti de gerçekleştirilmiştir. Şehir
Müslümanlar tarafından fethedildiği 711 yılından 1236 yılında Hristiyanlar
tarafından ele geçirilinceye kadar Müslümanların yönetiminde kalmış ve
yüzyıllarca ilim ve kültürün merkezi olmuştur. Cordoba günümüzde bir
İspanyol şehri olsa da geçmişte bu topraklarda hüküm sürmüş Endülüs
İslam medeniyetinin izleri şehirde hâlâ hâkim durumdadır.
Cordoba, topraklarında yaşamış medeniyetlerin izlerini kuşaktan kuşağa taşıyarak ve elinden geldiği kadarıyla zamanın yıpratıcılığına karşı koruyarak günümüze ulaştırmıştır. Elinden geldiği kadarıyla
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diyoruz çünkü bu önemli şehre sahip olan her millet kendinden önce var
olan kültürlerin, dinlerin izlerini bir şekilde yok ederek kendi imzalarını atmak istemişlerdir şehre. Ayrıca geçen yıllar ve bu zaman zarfında
gerçekleşen doğal afetler eserlerde çeşitli tahribatlara sebep olmuştur.
Bu nedenledir ki bu topraklarda yaşamış olan uygarlıklara ait kültürel
değere sahip birçok eser ne yazık ki günümüze ulaşamadan tarihsel süreç içerisinde yitip gitmiştir.
Her köşesi tarih kokan Cordoba, muhteşem manzaraları, arnavut
kaldırımlı daracık sokakları, şırıl şırıl akan çeşmeleri, turunç ağaçlarıyla
süslü meydanları, yaseminleri, rengarenk çiçek açmış saksılarla süslenmiş avluları ve beyaza boyalı evleri ile muhakkak görülmesi gereken bir
şehirdir.

Cordoba sokaklarında yasemin çiçeği ve narenciye ağacı.
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Cordoba’nın tarihi sur duvarları.

Tarihi şehri keşif…
Cordoba’yı keşfetmenin en güzel yolu neredeyse tüm Endülüs
şehirlerinde olduğu gibi bol bol yürümek. Geldiğiniz mevsime göre
değişir ancak özellikle yazın meşhur Endülüs sıcağı biraz zorlasa da
şehrin size sunacaklarının heyecanıyla hep daha fazla yürümek geliyor
içinizden. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmaksızın tüm şehri keşfetmek istiyorsunuz. Çok geç olmadan da yanılmadığınızı daha net anlıyorsunuz.
Cordoba, tarihi geçmişi ve bu tarihi geçmişin günümüze yansıması olan tarihi mimarisi ile attığımız her adımda etkiliyor bizleri. O
kadar çok görülmesi gereken değer var ki bu şehirde nereden başlasak
diye düşünmeden edemiyoruz. Sonunda kararımızı veriyoruz ve kültürel açıdan oldukça zengin olan bu şehri gezmeye ilk olarak tarihi Roma
Köprüsü ile başlıyoruz.
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Roma Köprüsü (El Puente Romano)
Şehrin can damarı, varlık sebebi Guadalquivir Nehri’nin üzerinde yer alan tarihi El Puente Romano yani Roma Köprüsü’nün üzerindeyiz. Cordoba şehrinin çok köklü ve çok kültürlü tarihi geçmişinin
en önemli kanıtlarından biri olan köprü MÖ I. yüzyılda inşa edilmiştir.
Tarihin çeşitli dönemlerinde tahribata uğrayan köprü Müslümanların
şehre hâkim olduğu dönemde ve daha sonraki dönemlerde çeşitli restorasyon çalışmaları geçirmiş ve yenilenmiştir.
Günümüzdeki köprü, Roma Dönemi’nden kalan köprünün temelleri ve ayakları üzerine inşa edildiği için Roma Köprüsü olarak
isimlendirilmiştir. Tarihinde, topraklarında çeşitli medeniyetleri ağırlamış olan Cordoba şehrinin, tarihi Roma Köprüsü’nde dahi tek bir medeniyetin değil birçok medeniyetin izleri mevcuttur.
Cordoba’nın siluetini güzelleştiren Roma Köprüsü yeni ve tarihi
şehri birbirine bağlıyor olması açısından da oldukça önemlidir. Köprünün yeni şehir tarafındaki girişinde Calahora Kulesi, tarihi şehir tarafındaki girişindeyse Puerta del Puenta yani Köprü Kapısı bulunmaktadır.  
Ayrıca köprünün yakınlarında yer alan tarihi su değirmenlerini de köprüden görebilirsiniz.
Tarihi köprü gece farklı, gündüz farklı güzellikte bir manzara
sunuyor ziyaretçilerine. Ancak belirtmek isterim ki özellikle akşam
hava karardığında Cordoba Ulu Cami’nin ışıklarıyla manzara muhteşem bir görüntüye sahip oluyor.
Şiir gibi bir şehir Cordoba. Köprünün hemen yakınından eşsiz
güzellikteki Cordoba’yı hatıralarımızda daha kalıcı ve unutulmaz
kılmak için fotoğrafladıktan sonra gezimize kaldığımız yerden hızla
devam ediyoruz.
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Roma Köprüsü, Calahorra Kulesi, Cordoba Ulu Cami.

Calahorra Kulesi (Torre de Calahorra)
Roma Köprüsü’nün yeni şehre bağlanan ayağındaki Calahorra
Kulesi (Torre de Calahorra) küçük bir kale görünümüne sahiptir. Yapı
şehrin İslami dönemine ait bir tahkimattır. Kule, şehrin girişine koruma
kapısı olarak savunma amacıyla yapılmıştır.
Hristiyanların şehre hâkim oldukları dönemden sonra da kullanılmaya devam edilen kule tarihsel süreçte çeşitli restorasyonlar
geçirmiştir. Cordoba’nın tarihi merkezinde yer alan ve 1931 yılında
tarihi anıt olarak ilan edilen Calahora Kulesi günümüzde Museo Vivo
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de Al-Andalus yani Endülüs Yaşam Müzesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Bizlerde kule ve kulenin içinde yer alan bu müzeyi ziyaret ediyoruz.
Cordoba, yüzlerce yıldır farklı kültürlerin bir arada var olmalarının en önemli örneklerindendir. Müslüman’ı, Yahudi’si, Hristiyan’ı
birçok din ve etnik gruba sahip insan bir arada yaşamıştır topraklarında.
Bu müzenin amacı da bir nevi şehrin tarihindeki çok kültürlülüğü ve bu
kültürlerin birbirleri ile uyumunu göstermek, şehrin tarihi geçmişine
ışık tutmaktır.
Müzede şehir için oldukça önemli olan filozoflar Müslüman
Averroes, İbnü’l-Arabî, Yahudi Maimonides ve Hristiyan hükümdar
Bilge X. Alfonso’un temsili figürlerine yer verilmiştir.   Ayrıca müzede
Endülüs’ün önemli tarihi eserlerinin maketleri, Orta Çağ’ın en önemli
Müslüman coğrafyacısı ve haritacısı el-İdrîsî’nin dünya haritası, çeşitli
müzik aletleri, halılar, resimler de sergilenmektedir. Müzeye girdiğinizde kulenin üst bölümündeki terastan nehrin ve şehrin etkileyici manzarasını da izleme imkânına sahip oluyorsunuz.  
Köprü Kapısı (Puerta del Puenta)
Roma Köprüsü’nün eski şehre bağlanan ayağında bizleri Puerta
del Puenta yani Köprü Kapısı karşılıyor.  Devasa kapı şehre giriş kapısı olması nedeniyle oldukça görkemli olarak yapılmış. Etkileyici bir
görünüme sahip olan bu kapı aslında bir kapıdan çok bir zafer takını
andırıyor. Tıpkı Paris’teki ünlü Zafer Takı (Arc de Triomphe) gibi.
Kapı XVI. yüzyılın sonunda II. Felipe’nin kenti ziyareti sebebiyle yeniden yapılmıştır. Kapı, üstünde İspanyol kraliyet simgesi olan
kalkan ve savaşçıların kabartmalarının yer aldığı yarım daire şeklinde
bir alınlık ile taçlandırılmıştır. Ayrıca üzerinde II. Felipe’ye adandığı ile
ilgili bir de yazıt bulunmaktadır. Anıtsal kapının içinden geçerek tari140
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hi şehre girdiğimizde ise Zafer Meydanı (Plaza del Triunfo) karşılıyor
bizleri. Bu meydanda yer alan uzunca bir anıt sütun çekiyor dikkatimizi.
Bu anıt San Rafael Zafer Anıtı (Triunfo de San Rafael). Anıt,
Cordoba’nın tarihi merkezinde Cordoba Ulu Cami’ye oldukça yakın
bir konumda Plaza del Triunfo yani Zafer Meydanı’nda yer almaktadır.
XVIII. yüzyıla ait anıt sütun, şehrin koruyucu meleği San Rafael adına
Cordoba’da meydana gelen bir veba salgını sonrasında şehre dikilmiştir. Bugün meydanda yükselen anıt, şehrin tarihi, dini, ve sanatsal mirasının bir simgesi durumundadır.
San Sebastian Hastanesi (Hospital de San Sebastian)
Zafer Meydanı’ndan, Tarrijos Sokağı’na doğru yürüdüğümüzde
sokak üzerinde oldukça görkemli girişe sahip tarihi bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bu yapının San Sebastian Hastanesi (Hospital de San Sebastian) olduğunu öğreniyoruz. Farklı mimari stilleri bünyesinde barındıran
yapı şehrin önemli kültürel değerlerindendir.
Cordoba Ulu Cami-Katedrali’nin hemen yakınındaki tarihi hastanenin XVI. yüzyıldan kalma binası günümüzde kongre ve sergi sarayı
olarak kullanılıyormuş. Tarihi binanın oldukça etkileyici giriş bölümüne şöyle bir göz attıktan sonra Cordoba’nın asıl şaheseri Cordoba Ulu
Cami’yi ziyaret ediyoruz.
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Cordoba Ulu Cami (el-Mescidü’l-Kebîr)
“Ey Kurtuba Camii senin varlığın aşktandır,
Aşk büsbütün devamlılıktır, onda fânilik yoktur.”
(Muhammed İkbal)
Cordoba’nın tarihi merkezinde bulunan ve Batı İslam mimarisinin günümüze ulaşan en önemli eserlerinden olan Cordoba Ulu Cami-Katedral (Mezquita-Catedral de Cordoba) tüm heybetiyle karşımızda
durmakta. Bizler de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan
dünyanın en eski, en büyük camilerinden biri olan Cordoba Ulu Cami’yi
ziyaret edip, caminin görkemli mimarisine ve tarihine tanıklık ediyoruz.
İber Yarımadası’nı fetheden Müslümanlar siyasi anlamda verdikleri mücadeleler sonucunda başarılı olmuşlar ve sonrasında bu topraklarda güçlü bir medeniyet kurmuşlardır. Akabinde İslam dinini getirdikleri bölgenin dört bir yanını mescit ve camilerle donatmışlardır.
Cordoba’nın en güzel mevkine inşa edilen Cordoba Ulu Cami de bu
dini yapıların en önemlilerindendir. İslam mimarisinde kendisinden
sonra inşa edilen pek çok camiyi ve Hristiyan egemenliğinden sonra
Müdeccen (Mudejar) sanatı olarak birçok yapıyı mimari ve tezyini açıdan etkilemiş bir eserdir.
Endülüs İslam medeniyetinin mirası olan cami Endülüs şehirlerinde inşa edilen çok sayıda caminin en ihtişamlısı, en heybetlisi ve en
zarifidir.  Endülüs mimarisinin dini mimarideki zirve noktasıdır. Günümüzde ne yazık ki bu camide Müslümanların ibadet etmesi yasaklamıştır. Yapının içindeki katedralde sadece Hristiyanların ibadet etmesine
izin verilmektedir.
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Yüksek duvarlar ile çevrili Cordoba Ulu Cami’ne kemerli büyük bir kapıdan giriliyor. Cami dışarıdan oldukça sade görünümlü bir
dış cepheye sahipken, iç mekân ise tam tersi olarak muhteşem bir işçilik
ve zengin bir tezyinata sahiptir. Endülüs’ün diğer mimari yapılarında
da gördüğümüz bu özellik Cordoba Cami’de de kendini göstermiştir.
Endülüslüler mimaride ve sanatta kendi başarılarını, ustalıklarını, asaletlerini, özgünlüklerini bu camide açıkça sergilemişlerdir.

Cordoba Ulu Cami avlusu.
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Cordoba Ulu Cami’yi çevreleyen dış duvarlardan kesit.

Endülüs Emevîleri, Cordoba’ya hâkim olduklarında günümüzde
caminin olduğu yerde San Vience Kilisesi’nin olduğu rivayet edilmektedir. Bir ibadethaneye ihtiyaç duyan Müslümanlar önce kilisenin yarısını
mescide dönüştürmek suretiyle ibadetlerini gerçekleştirmiş olsalar da bir
süre sonra Müslümanların sayısındaki artış nedeniyle bu alan yetersiz
kalmıştır. Ücretini ödemek koşuluyla alan satın alınıp I. Abdurrahman’ın
en büyük hayallerinden biri olan İslam dinine ve Cordoba şehrine yakışır
bir caminin yani Cordoba Ulu Cami’nin yapımına başlanılmıştır.
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Başta da söylediğimiz üzere caminin inşa edildiği yerde bir kilisenin olduğu henüz kesin olarak kanıtlanamamıştır yani bir rivayettir.
Ancak şu kesindir ki Endülüs hükümdarları bir kiliseyi, bir camiye dönüştürmüşlerse dahi bu asla zorlamayla olmamıştır. Çünkü İslam dininin hoşgörüsü ve naifliği bunu gerektirir. İslam dininde zorbalık asla
kabul edilemez bir tutumdur. İnsana ve onun dini inancına hoşgörü,
saygı sonsuzdur.
Oldukça büyük bir yapı olan Cordoba Ulu Cami tek seferde inşa
edilmemiştir. 786 yılında Endülüs Emevî Sultanı I. Abdurrahman tarafından yapımına başlanılan cami zaman içerisinde II. Abdurrahman, III.
Abdurrahman, II. Hakem dönemlerinde yapılan eklemelerle büyütülmüş ve Hristiyanların şehri ele geçirdikten sonra camiye yapmış oldukları eklemeler hariç son şeklini hacib el-Mansûr döneminde almıştır. Bu
nedenle camiyi dolaşırken girişte verilen broşürleri incelememiz caminin gelişim sürecini daha iyi anlamamız açısından önemlidir.
Caminin tezyinatında genel olarak hat sanatı, bitkisel motifler
ve geometrik desenler kullanılmıştır. Sedir ağacı tavan, ince işçilik gösteren oymalar ile tezyin edilmiştir. Caminin yapımında büyük ölçüde
Endülüs sanatının etkisi hâkim olsa da Bizans ve Abbasi etkisi taşıyan
süslemeler de caminin tezyinatında görülmektedir. Ayrıca yapıda devşirme malzemeler de kullanılmıştır. Bu devşirme malzemeler bir ölçüde caminin yapımını hızlandırmış ve camiye farklı bir tarz katmıştır.
Camideki sütunların birçoğu devşirmedir ve üzerlerinde bazı işaretler
vardır. Bu işaretler alçı kalıplara çıkartılarak camide sergilenmektedir.
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Cordoba Ulu Cami sütunlarında yer alan işaretlerin kalıpları.

Cami muazzam güzellikte dillere destan bir mihraba sahiptir. At
nalı şeklindeki mihrap 961-976 yılları arasında hüküm süren II. Hakem
döneminde yapılmıştır. Mihrabın çevresi, mozaiklerle ve Kur’an’dan
ayetler ile çevrelenmiştir. Mihrap kemerindeki ve kubbedeki Bizans
mozaiklerinin altın parıltıları muhteşem güzelliktedir.  
Cordoba Ulu Cami’de kubbeler mihrap önünde, mihrabın iki
yanında bulunan kapıların üzerinde ve şapele dönüştürülen bir alanın
üzerinde yer almaktadır. Muhteşem bir tezyinata sahip mihrap önü kubbesi tıpkı mihrap gibi altın bezemelerle süslenmiştir. Mihrabın önünde
halifenin tek başına namaz kıldığı maksure alanı bulunmaktadır. Diğer
camilerde mihrap duvarda açılmış niş içinde yer alırken, Cordoba Ulu
Cami’de oda şeklinde yapılmıştır. Caminin içerisindeki akustik son derece mükemmeldir.
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Cordoba Ulu Cami mihrabı üzerinde yer alan kubbe.

Cordoba Ulu Cami mihrabı.
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Cordoba Ulu Cami’de yıllarca süren genişletme ve ekleme çalışmaları neticesinde camideki sütun sayısının bini aştığı rivayet edilmektedir. Ancak şehir Hristiyanların eline geçtikten sonra caminin içine yapılan katedral inşası sırasında bu sütunların bir kısmı maalesef yıkılmıştır.
Yaklaşık 860 adet sütun üzerine oturtulmuş çift katlı kemerlerde, kırmızı
tuğla ve beyaz taş dönüşümlü olarak kullanılmış bu da muhteşem bir görüntü ortaya çıkartmıştır. Camiye girince, sütunlar sanki bir hurma ağacı
ormanının içindeymiş hissi uyandırmaktadır. İslam âlimi ve şair Muhammed İkbal şiirinde Cordoba Cami sütunlarından şöyle bahsetmektedir:
“Senin sütunların Şam yaylasında hurma ormanı gibidir.”
(Muhammed İkbal)

Cordoba Ulu Cami’nin meşhur kemer ve sütunları.
148
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Cordoba Ulu Cami’nin meşhur kemer ve sütunları.

Bir ibadethaneden çok daha fazlası…
Devletin merkez camisi konumundaki Cordoba Ulu Cami bir ibadethaneden çok daha fazlasıydı. Sadece dini bir yapı, bir ibadethane değil aynı zamanda hem Endülüs’ün hem de bütün Avrupa’nın gözde ilim
merkeziydi. Cami üniversite işlevi de görmekteydi. Burada dini ilimlerin
yanı sıra, pozitif ilimlere ait dersler de okutulmaktaydı. Cordoba’nın başkent olması sebebiyle siyasi kararlar burada alınır ve halka ilan edilirdi.
149
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Caminin katedrale dönüştürülmesi…
İspanyollar tarafından “La Mezquita” olarak da adlandırılan bu
tarihi yapı her ne kadar şimdilerde kilise işlevine sahipse de hâlâ İslam
mimarisinin Avrupa’daki imzası ve en önemli mirasıdır. Günümüzde
İslamiyet ve Hristiyanlığın yani iki büyük semavi dinin ibadethaneleri
olan cami ve katedralin tek bir yapıda buluşmuş hâlidir.
Caminin içinde dolaşırken sadece biz değil bu muhteşem yapıyı
ziyaret eden herkes karşılarında Batı İslam mimarisinin gelmiş geçmiş
en muhteşem eserlerinden birini görmekte ve her köşesini hayranlıkla
seyretmektedir. Bu caminin güzelliğine hayran olmamak ne mümkün.
Cami Cordoba şehrinin 1236 yılında Hristiyanların eline geçmesinden sonra kiliseye dönüştürülmüştür. Üç asır daha aynen muhafaza
edilerek kullanılmış, XVI. yüzyılda caminin orta bölümüne Rönesans
üslubunda bir katedral eklenmiştir.
Caminin orta kısmında bulunan kemerler ve sütunlar yıkılarak
katedrale yer açılmıştır. Bu alana yapının orijinal yüksekliğini aşan, caminin mimarisi ile uyumsuz, mesaj niteliğinde bir katedral inşa edilmiştir. Dünyada eşi benzerine az rastlanır güzellikte bir yapıya zulmedilmiştir. Caminin tam ortasında yer alan ve caminin kalbine bir hançer
gibi saplanan bu katedral Müslümanlar arasındaki nifakın acı sonunu
net bir şekilde gözler önüne sermektedir.
Rivayete göre İmparator Şarlken’in (V. Carlos) izniyle camiden
katedrale dönüştürülen yapıyı Şarlken ziyaret ettiğinde yapılan katedralden hoşlanmamış ve mimara şöyle demiştir: “Siz hiçbir yerde bulunmayan bir şeyi yıkıp her yerde bulunan bir şey yapmışsınız.”
Bu rivayet enteresan bir tezatlık içerir. Neden mi? V. Carlos Sarayı’nı yaptırmak için muhteşem Elhamra Sarayı’nın yapılarını yıkıp
tahrip ettiği söylenen bir şahsiyetin, Cordoba Ulu Cami’nin mimarisi150
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nin bozulduğunu gördüğünde kızarak tepki göstermesi ne kadar doğrudur tartışılır elbette.
Sonuç olarak bu camide artık ezanlar susmuş. Caminin minaresinden ezan yerine çan sesleri yükseliyor. Peki neden diye soruyor,
yorumu sizlere bırakıyorum. Ne güzel söylemiş Mehmet Akif Ersoy:
“Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-Ebedî yurdumun üstünde benim
inlemeli.”

Cordoba Ulu Cami’nin katedrale çevrilen bölümünden detay.

151
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Portakal ağaçları ile süslü avlu …
Portakal Ağaçları Avlusu (Patio de Los Naranjos) Cordoba Ulu
Cami’nin İslami dönemden kalma avlusudur. İsminden de anlaşılacağı
üzere avluya girdiğinizde ilk göze çarpan da portakal ağaçları oluyor elbette. Geçmişte bu portakal ağaçlarının yerinde palmiye ağaçlarının ya
da hurma ağaçlarının olduğu söylenmektedir. Ayrıca caminin avlusunda
bulunan şadırvanlar da Hristiyanlık döneminde yerini fıskiyeli havuzlara bırakmış. Caminin üç tarafı revaklı avlusu yüksekçe bir duvar ile
çevrilidir.
Caminin avlusunda yer alan minaresi bugünkü çan kulesi şehrin en yüksek yapısıdır. İslami dönemde ilk yapılan minare bir deprem
sonucu yıkılınca yerine III. Abdurrahman kare formlu daha yüksek bir
minare inşa ettirmiştir. Caminin minaresi son kez düzenlendiğinde ise
artık İslami değil Hristiyan bir yapının unsuru hâline dönüşmüş ve minare yerini çan kulesine bırakmıştır.
Endülüs’te birçok örneğini gördüğümüz üzere çan kulelerinin
alt bölümleri genellikle eski minarelerden geriye kalan kısımlardır. Bir
başka deyişle İslam dünyasının o muhteşem minareleri bugün çan kulelerinin ağırlığında eziliyorlar, mahzunlar.
Bizler muhteşem bir mimariye sahip Cordoba Ulu Cami’yi gezip, Endülüs sıcağının aksine oldukça serin avlusunda dinlendikten
sonra büyük bir medeniyete ait muazzam bir sanat eserini görmenin
hazzıyla camiden ayrılıyoruz.
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Cordoba Ulu Cami Avlusu (Patio de Los Naranjos).

Beyaz Evleri Süsleyen Rengarenk Çiçekler
Cordoba’nın o meşhur beyaz evlerini süsleyen seramik saksılar
ve rengarenk çiçekler şehrin sembolleri olmuş adeta. Cordoba’ya gelip
de duvarları çiçekler ile süslü bu evlerin önünde fotoğraf çektirmeden
şehirden ayrılan yoktur sanırım.
Çiçeklerle süslü şehir Cordoba’da öğrendiğimize göre her yıl
mayıs ayında İspanyolca adıyla “Fiesta de los Patios” yani “Avlu Fes153
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tivali” yapılıyormuş. Festivalde meydanlar, sokaklar, carmen olarak adlandırılan evlerin avluları rengarenk çiçekler ile süsleniyor ve en güzel
avlu seçilip ödüllendiriliyormuş. Ayrıca festival süresince evlerin avluları Cordoba’ya gelen herkesin görebilmesi için ziyarete açık oluyormuş.
Geçmişi oldukça eski olan bu festival İspanya kültür mirası olarak koruma altına alınmış. Ne yazık ki bizler gezimizi yaz ayında yaptığımızdan bu festivale şahit olamadık. Ancak Cordoba her daim çiçeklerle süslü bir şehir olduğundan şehri ne zaman ziyaret ederseniz edin
sokaklarında dolaşırken bu rengarenk çiçekleri görebilirsiniz.
Çiçek Sokağı (Calleja de las Flores)
Cordoba’da görülecek pek çok güzellik var. Bunlardan biri de
çiçeklerle süslü, daracık çıkmaz sokakları. Bizlerde Cordoba Ulu Cami
gezimizin hemen ardından camiye çok yakın bir konumda yer alan
şehrin en meşhur sokağı Calleja de las Flores yani Çiçek Sokağı’na doğru yol alıyoruz.
Rengarenk çiçeklerle süslü beyaz badanalı duvarlarıyla bu sokak
insanda bahar hissi uyandırıyor. Ayrıca bu sokakla birlikte Cordoba Ulu
Cami’nin bugün çan kulesi olan eski minaresini de fotoğraflayabiliyorsunuz. Küçük bir meydan ile son bulan sokakta hediyelik eşyalar satan
küçük dükkanlarda var.
Bizce bu sokakta oturan insanlar oldukça şanslılar. Her gün görsel bir şölene şahit oluyorlar ve mis kokulu tertemiz bir sokakta oturuyorlar. Ayrıca bu sokak güzel bir peyzaj ve süsleme ile dünyanın birçok
yerinde örneğine rastlayabileceğiniz dar bir sokağın nasıl turistler için
bir cazibe merkezi hâline getirilebileceğinin de güzel bir örneği. Sokağı
gezdikten ve fotoğrafladıktan sonra buradan ayrılırken bu sokağın karşısında yer alan eski bir hamam yapısı çekiyor dikkatimizi.
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Çiçek Sokağı (Calleja de las Flores).

Çiçek Sokağı (Calleja de las Flores).
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Hamamlarıyla Ünlü Şehir Cordoba
Şehirde gezerken modern hamamlara rastlıyoruz. Hamam
kültürü bu topraklara Endülüs İslam medeniyetinden kalma bir miras.
Endülüs Emevîleri Dönemi’nde Cordoba’da yüzlerce hamam inşa edilmiş olmakla birlikte ne yazık ki tarihi hamamların birçoğu günümüze ulaşamamıştır. Reconquista hareketinin başarılı olması sonucunda
Müslümanlardan sonra bu topraklara hâkim olan Katolikler tarafından
önemi anlaşılmayarak yok edilen hamamların değeri bugünün İspanya’sında geçte olsa anlaşılmıştır.
Cordoba günümüzde geleneksel hamam anlayışını modern tekniklerle harmanlayarak özellikle turistlerin dikkatini çekecek şekilde ticaretin önemli bir parçası hâline getirmiştir. Arap Banyoları olarak adlandırılan bu hamamlar şehir için önemli bir gelir kaynağına dönüşmüştür.
Hamamlar özellikle turistler tarafından oldukça fazla ilgi görmektedir.
Santa Maria Arap Hamamları (Banos Arabes de Santa Maria)
Cordoba Ulu Cami’ye oldukça yakın bir konumda Velázquez
Bosco Caddesi’ndeki tarihi Santa Maria Arap Hamamları (Banos Arabes de Santa Maria) Cordoba’nın İslam hâkimiyeti döneminden kalma
az sayıdaki hamam yapısından bir tanesidir. İlk olarak halifelik döneminde inşa edildiyse de yapı XIV. yüzyılda Mudejar ustaları tarafından
yenilenmiştir.
Tarihi hamamda flamenko gösterisi…
İspanya’nın ulusal dansı, Endülüs’ün kültürel mirası flamenko,
tarihi Santa Maria Arap Hamamlarında küçük bir sahnede yerel sanatçılar
tarafından yapılan gösterilerle ve çok az sayıda izleyiciyle hayat buluyor.
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Hamamın bir odası flomenko gösterileri için özel olarak düzenlenmiş. Tarihi bir mekân, küçücük bir sahne, birkaç masa ve sandalye…
Bu otantik ortamda flomenko gösterisi izlemek muhakkak oldukça etkileyici olmalı.

Santa Maria Arap Hamamları (Banos Arabes de Santa Maria).

Calleja de la Hoguera (Şenlik Ateşi Sokağı)
Ulu Cami’ye yakın bir konumda, Cordoba’nın dar sokaklarından biri olan Calleja de la Hoguera’da dolaşırken beyaz badanalı bir
duvar üzerinde bir tabela çıkıyor karşımıza. Bu tabela Endülüs Cami ve
Averroes İslam Üniversitesinin tabelası. Bu iki kurum bu sokakta aynı
binayı paylaşıyorlar.
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Endülüs Cami ve Averroes İslam Üniversitesinin tabelası.

Hoguera Sokağı ve arkada Endülüs Cami minaresi.
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Cordoba Alcazarı (Alcazar de los Reyes Cristianos)
Cordoba’nın tarihi merkezinde, Cordoba Ulu Cami’ye oldukça
yakın bir konumda yer alan ve Hristiyan Kralların Alcazarı olarak adlandırılan bir Orta Çağ yapısını ziyaret ediyoruz. Roma, Vizigot, Müslüman, Hristiyan hepsine ait bir iz var bu Alcazar’da.
İspanya’nın Endülüs Özerk Bölgesi’nin birçok şehrinde rastladığımız alcazarların bir örneği de Cordoba’da yer almaktadır. Bu Alcazar 1328 yılında XI. Alfonso tarafından Roma ve Endülüs kalıntıları
üzerine inşa ettirilmiştir. Katolik hükümdarlar Ferdinand ve Isabel de  
bir süre bu Alcazar’da yaşamışlardır. Yapı engizisyon sırasında ve daha
sonrasında hapishane olarak da kullanılmıştır.
Günümüzde Alcazar’ın en dikkat çekici bölümü muhteşem
güzellikteki çiçekler, ağaçlar, fıskiyeli havuzlarla süslü bahçeleridir.
Endülüs’ün dillere destan yaz sıcağında dahi bu bahçe ve havuzlar ziyaretçilerine fazlasıyla huzur veriyor.
Endülüs İslam yapılarında sıklıkla yer verilen bahçeler ve havuzlar kendilerinden sonra Endülüs’e hâkim olan Hristiyanları da etkilemiş olacak ki onlarda yapılarında muhteşem güzellikteki bahçelere
ve havuzlara yer vermişlerdir. Alcazar’ın bahçesinde Isabel, Ferdinand
ve Kristof Kolomb’un birlikte yaptıkları bir görüşmenin canlandırıldığı
heykel de bulunmaktadır.
Alcazar’ın hemen yanında Caballerizas Reales de Cordoba yani
Cordoba Kraliyet Ahırları bulunmaktadır. II. Felipe’nin atlara olan ilgisi ve saf İspanyol at ırkını yaratmak amacıyla Alcazar’ın bir bölümünde 1567’de Cordoba Kraliyet Ahırları inşa edilmiş. Öğrendiğimize göre bu ahırlarda Endülüs atının en iyi aygırlarını ve kısraklarını
yetiştiriyorlarmış. Günümüzde burada safkan Endülüs atları hâlen
yetiştirilmekte ve atlarla gösteriler düzenlenmekteymiş.
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İlim ve Âlimler Şehri Cordoba
Okumak ve ilim bir Müslüman için olmazsa olmazdır ve Yüce
Allah’ın (c.c.) insanlığa emridir. Hz. Peygamber’e inen ilk vahiy “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”dur. Alak Suresi’nin ilk beş ayetinde okumanın ve kalemin öneminden söz edilmiştir.
Endülüs İslam medeniyeti bu emri gerçek manasıyla kavramış,
Endülüs’e hâkim olduğu dönemde ilimi en üst seviyeye çıkarmıştır.
Dünya üzerinde bazı şehirler vardır ki bir fener misali ışığıyla etrafını
ilim ile aydınlatmıştır. İşte Cordoba tam da böyle bir şehirdir. Cordoba
bir İslam üniversitesinin kurulduğu, çevirisi yapılmış binlerce el yazması kitaba sahip kütüphanesi ile döneminin ilim merkezi olmuştur.
Ebu’l-Bekâ er-Rundî, Endülüs Mersiyesi’nde Cordoba şehrindeki ilim ve âlimlerden şöyle söz etmektedir:
“İlim merkezi Kurtuba nerede? Nice âlimin şanı yüceldi orada.”
Bilime ve eğitime önem veren bir akademisyen olarak bu şehir
beni her zaman çok ama çok heyecanlandırmıştır. Çünkü Endülüs İslam
hâkimiyetindeki Cordoba’nın dünya ilmine katkıları yadsınamayacak
kadar büyük olmuştur.  Müslümanların yönetiminde bilimin, eğitimin,
kültürün, sanatın merkezi olmuş ve dünyanın her yerine ilim ile ışık
saçacak yüzlerce âlim yetiştirmiştir.
Endülüs’ün Cordoba şehrinde yetişen Müslüman âlimler ve
onların bilime katkılarını anlatmaya kalkacak olursak eğer sayfalarca,
ciltlerce kitap yazmak gerekir elbette. Ancak hiç değinmeden geçmek
de bilime, bu âlimlere ve Endülüs İslam Cordoba’sına haksızlık olurdu.
Bu topraklar İbn-i Zeydun, İbn Rüşd, Abbas İbn Firnas, İbn Şüheyd,
İbn Hazm, İbn Meymun, İbnü’l Faradi, Muhammed el-Gafiki gibi bilim
160
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tarihine ve sanata imza atmış nice âlimlerin yurdudur.
İlklerin de şehridir Cordoba. Ziryâb, bu şehirde Avrupa’nın ilk
müzik okulunu kurmuştur. Avrupa’da cadde aydınlatmasına sahip ilk
şehirdir. Tarihi kaynaklarda uçmayı deneyen ilk kişi olarak bilinen Abbas Kasım İbn Firnas bu denemesini Cordoba Ulu Cami’den gerçekleştirmiştir. Ancak bunlardan daha önemli olan bir şey vardır ki o da
Cordoba’nın ilmi ile tüm Avrupa’yı aydınlatan şehir olmasıdır.
İlmin, sanatın, mimarinin zirve yaptığı şehir sanat ve edebiyata
düşkün özellikle şiire aşık bir medeniyetin merkezidir. Endülüs medeniyeti
deriz ya işte medeniyet sıfatının hakkını fazlası ile vermiştir bu şehir.
Müslüman, öğrenmekten ve öğretmekten asla vazgeçmeyendir. Rabbinin ona vermiş olduğu en büyük hediyelerden biri olan zekâsını dünya
insanlarının yararına kullanandır.
İbn Şüheyd’in Doğduğu Topraklar
Birçok âlim, edebiyatçı, şair ve devlet adamı yetiştirmiştir Cordoba. Ancak içlerinden biri vardır ki onun bendeki yeri ayrı. Elbette ki
bu isim İbn Şüheyd.
Endülüs’ün edebiyat ve şiir alanında yetiştirmiş olduğu güzide
şahsiyet İbn Şüheyd’in bendenizdeki yeri doktora tez çalışmamın konusu olması nedeniyle oldukça önemlidir. Bu nedenle Cordoba denilince kendisinden söz etmemek olmazdı. Endülüs’ün en önemli edip, şair
ve devlet adamlarındandır. Cordoba’da (Kurtuba) muhtemelen babasının Münyetül-Muğıra’daki evinde 992 yılında doğan İbn Şüheyd genç
yaşta ölmüş olmasına rağmen, kendisinden söz ettirecek birçok değerli
eser bırakmıştır arkasında.
Yaşadığı dönemde Cordoba sarayında düzenlenen ilmî ve edebî meclislere katılmıştır. Eski ve yeni şairlere ait divanları inceleyerek
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kültürünü geliştirmiştir. İbn Şüheyd, şöhretini şiirinden çok edebî nesirlerine ve risâlelerine borçludur. Risâlelerinde kullandığı hayal içerikli
hikâye üslubu, bu üslubun Arap nesrinde görülen ilk örneklerindendir.
İbn Şüheyd, kelimelere hayat veren bir sihirbazdır. Zekâsı zamanın çok
ilerisindedir. Oldukça disiplinli ve çalışkandır. Kısacık ömrüne birçok
başarı ve eser sığdırmıştır.
Cordoba Sokaklarında İbn-i Rüşd’ün Heykeli
Cordoba’da gezerken şehrin tarihi sur duvarlarının önünde Endülüs’ün en önemli filozofu Avrupa düşünce tarihi üzerindeki etkisi ile
bilinen ünlü İbn-i Rüşd’ün (1126-1198) heykeline rastlıyoruz.
İspanyollar, topraklarında yetişmiş İslam âlimlerinin değerlerini anlamış olacaklar ki şehrin sokaklarında bu âlimlerin heykellerine
yer vermişler. Bu değerleri yaşadıkları topraklardaki geçmiş kültürlerin
önemli bir parçası olarak görüp sahip çıkmaları oldukça etkileyici.
Avrupa’da İslam dünyasının en büyük filozofu olarak kabul edilen
ve Batı’da “Averroes” adıyla bilinen İbn-i Rüşd’ün heykelinin yazıtında
da kendisi bu isimle adlandırılmıştır. 1126 yılında Cordoba’da doğan İbn-i
Rüşd filozof, fakih ve hekimdir. Âlimin siyaset, din, hukuk, tıp ve felsefenin pek çok alanında birçok eser kaleme aldığı da bilinmektedir. Özellikle
Aristo’nun Organon külliyatı üzerine yazdığı pek çok şerh vardır.
İbn Rüşd’ün “Averroism” adı verilen felsefi fikirleri uzun bir
süre Avrupa’da etkili olmuş ve birçok bilim insanını etkilemiştir. İbn-i
Rüşd babası ve dedesi gibi kadılık görevinde de bulunmuştur. 1169’da
İşbiliye (Sevilla) kadılığına tayin edilmiş, 1171 yılında ise Cordoba
başkadısı olmuştur.
İbn Rüşd’ün heykeli ile fotoğraf çektirdikten sonra eski Yahudi
Mahallesi’ni dolaşmak için meşhur Endülüs sıcağında yürümeye devam ediyoruz.
162

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 162

20.04.2021 14:53

CORDOBA & KURTUBA

İbn Rüşd’ün (Averroes) Cordoba’da bulunan heykeli.
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Eski Yahudi Mahallesi (Juderia de Cordoba)
Eski şehrin merkezinde, arnavut kaldırımlı dar sokakları, havuzlu küçük meydanları, çok kültürlü tarihi yapıları, turunç ağaçları, yaseminleri ve zarif avlularıyla Cordoba’nın tarihi mahallelerinden olan
Yahudi Mahallesi’ni (Juderia de Cordoba) ziyaret ediyoruz.
Yahudi Mahallesi’nin hemen girişinde Cordoba doğumlu, ünlü
Yahudi filozof Maimonides yani Musa İbn Meymun’un heykeli karşılıyor bizleri. Öğrendiğimize göre turistler bu heykelin ayakkabılarını okşamanın kendilerine uğur getireceğine inanıyorlarmış. Enteresan
bir batıl inanç ancak bizde deneyimliyoruz. İnsanlar sürekli olarak dokundukları için midir bilinmez ancak heykelin ayakkabıları heykelden
farklı bir renkte.
Eserlerinin çoğunu Arapça ve İbranice kaleme alan Endülüslü
âlim İbn Meymun tıp ve felsefeye dair birçok eser oluşturmuştur. Orta
Çağ’da İslam’ın ılımlı politikası ile Endülüs bilim hayatında Yahudilerde söz sahibi olmuş ve Yahudi âlimler çok sayıda Arapça eseri İbranice’ye çevirmişlerdir.
İbn Meymun heykelinin yanından ayrılıp ara sokaklarda ilerliyoruz. Çiçeklerin muhteşem rayihaları arasında eski Yahudi Mahallesi’nin daracık sokaklarında keyifle dolaşırken birçok tarihi yapıyla ve
müzeyle karşılaşıyoruz. Mudejar sanatının görüldüğü bir şapel, sinagog
olduğunu öğrendiğimiz bir yapı, müze olan Yahudi Evi (Casa Sefarad)
ve Endülüs Evi (La Casa Andalusi) gibi …
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İbn Meymun’un (Maimonides) heykeli.

Rengarenk Cordoba sokakları.
165

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 165

20.04.2021 14:53

HIÇKIRIK TEPESİ

Cordoba’nın Tarihi Merkezi (Centro Historico de Cordoba).
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San Bartolomé Şapeli (Capilla de San Bartolomé)
Cordoba şehri, onu gezenleri şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. Şehir kültürel açıdan o kadar zengin mirasa sahip ki her adımda her köşede
başka bir tarihi değerle karşılaşıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de San
Bartolomé Şapeli’dir.
Cordoba’nın Yahudi Mahallesi’nde (La Juderia), Averroes Sokağı’nda yer alan XIV. yüzyılın sonu ve XV. yüzyılın başlarına tarihlenen
şapel Mudejar sanatının Cordoba’daki en güzel örneklerindendir. Şapeldeki rengarenk çiniler görülmeye değer güzelliktedir. Bu şapel, Cordoba
Üniversitesinin Felsefe ve Edebiyat Fakültesine entegredir.
Cordoba Üniversitesi Felsefe ve Edebiyat Fakültesi
Eski Yahudi Mahallesi’ndeki tarihi bir binada Cordoba Üniversitesinin Felsefe ve Edebiyat Fakültesi (La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cordoba) bulunmaktadır.
Fakülte XVIII. yüzyıla ait Kardinal Salazar Hastanesi’nin (Hospital del Cardenal Salazar) binasını kullanmaktadır. San Bartelomé
Şapeli’nin yanında yer alan fakülte binası turistlerin ziyaretine açıktır.
Bizler de XVIII. yüzyıldan itibaren farklı kurumlara hizmet etmiş olan
bu tarihi binayı ve üniversiteyi ziyaret ediyoruz.
Tarihi binaya devasa büyüklükte, iki kanatlı ahşap bir kapıdan
giriliyor. Kapıdan girip koridor boyunca yürüdüğünüzde büyük bir iç
avluya çıkıyorsunuz. Fıskiyeli çeşmesi ve kocaman palmiye ağaçları ile
avlu oldukça güzel gözüküyor. Kendileri ne düşünürler bilinmez ancak
yaşanmışlıklarla dolu bu tarihi binada eğitim gören öğrenciler bizce çok
şanslılar.
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Cordoba Üniversitesi Felsefe ve Edebiyat Fakültesinin içinden detay.

Cordoba Üniversitesi Felsefe ve Edebiyat Fakültesinin avlusu.
168

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 168

20.04.2021 14:53

CORDOBA & KURTUBA

Muhammed b. Kassûm Gafiki’nin Heykeli
Yahudi Mahallesi’nde dolaşmaya devam ederken Kardinal Salazar Meydanı’nda (Plaza del Cardinal Salazar) ve San Pedro Alcantara
Kilisesi’nin hemen yanında Cordoba doğumlu Endülüslü ünlü göz hekimi Muhammed b. Kassûm Gafiki’nin heykeline rastlıyoruz. Kendisi
İbn Eslem el-Gafiki olarak da anılmaktadır. Göz hastalıkları konusunda yazdığı el-Mürşid fi’l-kühl adlı eseri İslam medeniyetinde yapılmış
önemli çalışmalardandır. Şehirde bir İslam âliminin heykelini daha görüyor olmak bizler için oldukça gurur verici.

Muhammed b. Kassum Gafiki’nin Cordoba’daki heykeli.
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Cordoba Sinagogu (Sinagoga de Cordoba)
Kentin kültürel çeşitliliğinin önemli bir parçası olan sinagogun
1315 yılında muhtemelen zengin bir Yahudi tarafından inşa ettirildiği düşünülmektedir. Sinagog, Yahudilerin Cordoba şehrinden sürgün
edilmelerinden sonra hastane ve hemşire okulu olarak da kullanılmıştır.
Yapı sonraki yıllarda ise millî anıt olarak ilan edilmiştir.
Sinagog, Cordoba şehrinin çok dinli ve çok kültürlü yapısını
gösteren tarihi bir simgedir. Mudejar sanatının özelliklerini yansıtan
yapıda geometrik ve bitkisel motiflerin yanı sıra İbranice yazılmış yazılar da vardır. Sinagog ayrıca küçük bir avluya da sahiptir. Turistlerin
yoğun ilgi gösterdiği sinagogun hemen karşısında ise bir Yahudi Evi
dikkatimizi çekiyor.
Yahudi Evi (Casa de Sefarad)
Daracık bir sokakta yer alan Casa de Sefarad, Cordoba Sinagogu’nun hemen karşısında bulunmaktadır. Bu ev geçmiş tarihte bu
mahallede yaşamış olan Yahudilerin gündelik yaşantısını merak edenler için açılmış bir müzedir. XIV. yüzyıldaki görünümüne göre restore
edilmiş ve eşyalarla döşenmiş bir nevi sizi geçmişe götüren bu müzede
Sefarad Yahudilerinin ev yaşamlarını gözlemleyip bilgi sahibi olabilirsiniz.
Endülüs Evi (La Casa Andalusi)
Eski Yahudi Mahallesi’nde  Casa de Seferad’a yakın bir konumda bulunan Endülüs Evi’ni ziyaret ediyoruz. Orta Çağ İslam hâkimiyeti
döneminde bir evin nasıl olduğunu anlamamız ve bilgi sahibi olmamız
açısından oldukça önemli bir müze burası. İçi dönemin özelliklerini
yansıtan eşyalarla dekore edilmiş ev küçük bir avluya da sahip.
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Almodovar Kapısı ve Seneca’nın Anıtı
Yaşam üç döneme ayrılır: Geçmiş, şimdi ve gelecek. Şimdi kısa,
gelecek şüpheli ve geçmiş kesindir.
(Lucius Annaeus Seneca)
Tarihi sur duvarları üzerinde yer alan Almodovar Kapısı (Puerta
de Almodovar) kentin İslami dönemine aittir. Tarihsel süreç içerisinde
yapılan restorasyon ve eklemelerle kapının orijinal görüntüsü değişmiştir. İslami dönemde Ceneviz Kapısı olarak bilinen bu kapı 1236 yılında
Cordoba’nın Katolik Krallar tarafından fethinden sonra Almodovar Kapısı olarak anılmıştır.
Tarihi sur duvarlarının dışında ve Almodovar Kapısı’nın hemen
önünde Romalı düşünür ve devlet adamı Lucius Annaeus Seneca’nın
(MÖ 4 - MS 65) bronz heykeli yer almaktadır.  Heykel, Seneca’nın anısını onurlandırmak amacıyla 1965 yılında dikilmiştir. Seneca ayakta,
cübbeli ve elinde bir rulo tutar şekilde yüksek bir kaide üzerinde temsil
edilmiştir.
Felsefe tarihine stoacılığın en önemli temsilcilerinden birisi
olarak geçmiş Seneca’nın heykeline Cordoba sokaklarında rastlamak
şaşırtıcı değil elbette. Çünkü kendisi bu şehirde doğmuş. Küçük yaşta
gittiği Roma’da iyi bir eğitim görmüş hatta İmparator Nero’ya hocalık
ve danışmanlık yapmıştır. Babası Yaşlı Seneca ile karıştırılmaması için
kendisine Genç Seneca da denilmiştir.
Şehirde gezerken farklı dinlerden, farklı kültürlerden, farklı uygarlıklardan olup da memleketi Cordoba olan ünlü düşünürlerin, âlimlerin heykelleriyle karşılaşıyorsunuz. Oldukça etkileyici… Zaten Cordoba şehrini farklı kılan da bu özelliği değil mi?
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Cordoba’nın Lezzetleri
Endülüs Bölgesi’nin köklü tarihi Cordoba’nın yemeklerine de
yansımış. Özellikle Endülüs İslam medeniyetinin İspanyol mutfağındaki
yeri yadsınamaz. Cordoba da bundan payını fazlası ile almış. Şehirde
gezerken Endülüs mimarisini yansıtan birçok restoran olduğunu görüyoruz. Cordoba’nın geleneksel mutfağından İslam, Hristiyan ve Yahudi
mutfak kültürünün birleşimi olarak söz edilmekte. Şehrin gastronomisi
de bu çok kültürlülük ile oldukça zenginleşmiş. Cordoba’da restoranlar
ağırlıklı olarak iki noktada toplanmış. Cordoba Ulu Cami’nin çevresi ve
Plaza Corredera Meydanı.
Öğrendiğimize göre Cordoba’daki çoğu restoran yemeklerini
bölgenin yerel ürünleri ile hazırlamaya dikkat ediyormuş. Lezzet sırlarını da bu yerel malzemenin kalitesine bağlıyorlar. Bölgenin olmazsa olmazı sızma zeytinyağı da Cordoba yemeklerinin vazgeçilmezi elbette.
Kuru meyveleri özellikle de bademi yemeklerinde sıklıkla kullanıyorlar.
Endülüs’te portakal ağaçları oldukça meşhurdur. Bu nedenle portakal
ve portakal çiçekleri de yemek ve tatlılarda yerini almış. Ayrıca boğa
kuyruğundan yapılan rabo del toro Cordoba’nın en popüler yiyecekleri
arasında bulunuyor. Şehirde Müslüman müşterilerin yemek konusunda
sıkıntı çekmemeleri açısından helal mutfak ve restoranların da var olduğunu belirtelim.
Bizler İspanyol omleti olarak bilinen ve meşhur Cordoba yemekleri arasında yer alan tortilla de patatas’ı denemek istiyoruz. Aldığımız
tavsiye üzerine gittiğimiz Endülüs esintileri ile dekore edilmiş restoranda
yediğimiz patatesle yapılmış bu yemek oldukça lezzetli. Yemekten sonra
güzel bir tatlı ile yemeğimizi taçlandırmak istiyoruz. Cordoba’ya özgü
olduğu söylenen ve mutlaka denememizi tavsiye ettikleri pastel cordobes’i bir fincan kahve eşliğinde deneyimliyoruz. Kabaklı bir hamur tatlısı
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olan bu tatlıyı tarta benzetebiliriz. Biraz şekerli ancak yine de oldukça
lezzetli bir tatlı.
Cordoba’da Endülüs esintili
bir restorandan detay.

Cordoba’da bir
restorandan detay.
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Cordoba’dan Granada’ya Yolculuk
Cordoba gezimizi tamamlayıp bu güzel şehri arkamızda bırakırken yeni rotamız Granada’ya doğru yola koyuluyoruz. Şehirden ayrılırken aracımızdan kısa bir süreliğine inerek son kez uzaktan Cordoba’yı
seyrediyoruz.
Endülüs’ün son kalesi Granada’ya doğru yol alırken geçtiğimiz
yolun tarihi bir kervan güzergâhı olduğunu öğreniyoruz. Yolumuzun
üzerinde uçsuz bucaksız zeytin ağaçları, yükseklere kurulmuş köyler,
tarihi gözetleme kuleleri yer almakta. Muhteşem bir manzara, huzur
verici bir yolculuk. Yaz olmasına rağmen hafif hafif esen rüzgâr…
Granada’ya giderken başka bir Endülüs şehri olan Jean’a bağlı
Alcalá La Real kasabası yakınlarından geçiyoruz. Uzaktan XIII-XIV.
yüzyıllara tarihlenen bir Orta Çağ kalesi, Fortaleza de la Mota ya da
diğer bir adıyla Alcala La Real Kalesi gözüküyor. Endülüs gezimizi
sınırlı günlere sığdırmak zorunda olduğumuzdan bu kaleyi başka bir
Endülüs gezimizde ziyaret etmek üzere aklımıza not ediyoruz ve kaleyi sadece uzaktan izlemekle yetiniyoruz. Sonrasında Granada’ya doğru
yol almaya devam ediyoruz.
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GRANADA
(GIRNATA)
Endülüs’ün Son Kalesi Granada
Granada’ya yolculuğumuz sırasında doyumsuz manzaranın tadını
çıkararak yüksek dağlara doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Yolumuzun üzeri
alabildiğine uçsuz bucaksız zeytin ağacı… Nihayetinde Granada’dayız.
Uzaktan Sierra Nevada Dağ silsilesi üzerinde yer alan, ismini Müslüman Granada Emîri Mulla Abul Hassan’dan almış olan kıta
İspanya’sının en yüksek dağı Mulhacen gözükmekte. Mulhacen Dağı
sanki Granada’ya hoş geldiniz dercesine selamlıyor bizleri… Gerçekten de hoş geldik Granada’ya.  Neden mi? Çünkü Endülüs esintili daracık sokakları, yüce dağları, sıcak kanlı insanları, etkileyici tarihi geçmişi ve mimarisiyle şehir adeta büyüleyici.

Endülüs’ün meşhur uçsuz bucaksız zeytin bahçeleri.
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Granada şehrinin güzelliği günümüzde olduğu gibi geçmişte de
dillere destanmış. Bu büyüleyici güzellikteki Endülüs şehri şairleri de
dile getirmiş. Meksikalı şair Francisco A. de Icaza, bu şehir için söylediği ve Alcazaba’nın savunma sisteminin bir parçası olan La Polvora
Kulesi (Torre de la Polvora) üzerinde yer alan bir tabelada yazılan mısralarında Granada’dan şu şekilde bahsetmiştir:
“Dale Limosna, Mujer Que No Hay En La Vida Nada Coma
La Pena De Ser Ciego En Granada.”
“Ona Sadaka Verin Bayan, Granada’da Kör Olmak Kadar
Kötü Bir Felaket Yoktur.”
(Francisco A. de Icaza)
İspanya İç Savaşı’nın başlangıcında henüz otuz sekiz yaşındayken
milliyetçiler tarafından öldürülmüş Granadalı ünlü şair Fedarico Garcia
Lorca ise şöyle tanımlamıştır doğduğu ve genç yaşta öldürüldüğü bu şehri:
“Bir aşığın sevgilisine aşkını yazabileceği en güzel şehirdir Granada.”
(Fedarico Garcia Lorca)
Şehri gördüğünüzde şairlerin abartmadığını gerçekten de bu
şehrin olağanüstü güzelliğe sahip bir şehir olduğunu hemen anlıyorsunuz.
Peki bir şehri olağanüstü ve değerli kılan nedir sizce?  Şehrin içerisindeki
modern mimari yapılar, alışveriş ve eğlence merkezleri mi?
Elbette kişiye göre farklılık gösterebilir ancak ömrünü eğitime
ve bilime adamış bir bilim insanı olarak bence bir şehri şehir yapan eğitime, ilime verdiği önem, birbirinden değerli üniversiteleri ve özellikle
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geçmiş tarihten günümüze ulaşan kitaplarıyla zengin kütüphaneleridir.
Daha da önemlisi sırtını sımsıkı yasladığı köklü tarihi geçmişidir.
Unutmayalım ki geçmişi olmayanların, geçmişini iyi bilmeyenlerin ve geçmişten ders çıkarmayanların geleceği olmaz. Tabii şunu da
belirtmek isterim ki sadece geçmişe tutunup bugünü es geçenlerin de gelecekleri muallaktır. Kısacası denge her zaman önemlidir. Granada çok
köklü ve çok kültürlü tarihi geçmişiyle okumasını bilene, onu anlayana
tam bir tarih kitabı, aydınlık bir ilim yuvası, geçmişe tutulan bir ışıktır.
Granada, Siera Nevada Dağı’nın eteklerinde Darro, Genil gibi
nehirlerin suladığı bereketli topraklar üzerinde kurulmuştur. Endülüs İslam medeniyetinin son kalesi ve adının anlamı “nar” olan muhteşem bir
şehirdir Granada. Nar demişken belirtmek isterim ki İspanyol bayrağı
üzerinde de yerini almış kendisi. Bayrakların ve bayrakların üzerinde yer
alan sembollerin anlamları ve hikâyeleri vardır. Eğer dikkatli bakarsanız
İspanyol bayrağı üzerinde bir nar motifi olduğunu göreceksiniz. İspanyol
bayrağı üzerinde yer alan bu nar motifi sadece bir meyve ya da bir betim
olmaktan çıkmış, son Endülüs toprağı Granada’nın düşüşünü ve İspanyolların şehre hâkimiyetini temsil eden bir sembole dönüşmüştür.
Uzun yıllar boyunca Endülüs Emevî Devleti’nin yönetiminde kalan Granada’da Emevî Devleti’nin yıkılmasından sonraki süreçte birkaç
İslam devleti daha kurulmuş ancak hiçbiri uzun süre bu topraklarda varlıklarını sürdürememişlerdir. Mülûkü’t-Tavâif Dönemi’nde, XI. yüzyılda
Zîrîlerin idaresi altındaki şehirde ilmî faaliyetler hızlanmıştır.
1238 yılında Muhammed bin Ahmer tarafından kurulan Granada Emîrliği (Nasrî Emîrliği, Beni Ahmer Devleti) İspanya’daki son İslam devleti olmuştur. Granada Emîrliği izlediği politik tavır ile zaman
zaman Hristiyan krallarla yapılan anlaşmalar zaman zaman ise Kuzey
Afrika’dan gelen yardımlar neticesinde 1492’ye kadar siyasi varlığını
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sürdürmeyi başarmıştır.  
Granada Emîrliği 250 yıllık tarihlerinde Elhamra Sarayı gibi çok
sayıda, muhteşem sanat eserine imza atmıştır. Dönemin mühendislik harikası kabul edilen su kanallarıyla Elhamra’ya ve şehre su getirmişlerdir.
Granada, İslam hükümranlığı sırasında ilimin zirveye ulaştığı,
Doğu ve Batı kültürünün bir arada yaşandığı, bir potada eridiği hoşgörü
ve ilim şehri olmuştur. Yüzyıllarca farklı din ve kültürden olanlara ayrım
yapmaksızın kucak açmış, ev sahipliği yapmış, gökkuşağının tüm renklerini kendi bünyesinde harmanlamıştır. Granada farklı inanışlara sahip
insanların sorunsuzca bir arada yaşayabildiği bir şehir olmuştur. Bu insanlar devlet idaresinde, ilmî faaliyetlerde hep bir olmuş ve birlikte tek
bayrak altında yüzyıllarca yaşamışlardır. İslam dininin geniş hoşgörüsü
ve ayrım yapmaksızın kucaklayıcılığı tüm şehre hâkim olmuştur.  
Aragon Kralı II. Ferdinand ve Kastilya Kraliçesi I. Isabel’in evlenmeleri sonucu güçlerini birleştiren Katolik dünyasının baskılarına direnemeyen Granada Emîrliği’nin son hükümdarı XII. Ebu Abdullah Muhammed Müslüman halkın ve Granada şehrinin zarar görmemesi adına
şehri bir anlaşmayla 2 Ocak 1492 yılında Katolik krallara teslim etmiştir.  
Granada’nın 1492’de düşmesiyle Reconquista hareketi tamamlanmış ve
İber Yarımadası’nda Müslümanların siyasi hâkimiyeti tamamen sona ermiştir.  Bu tarihten sonra bu topraklarda yaşayan Müslüman ve Yahudi
halk için oldukça zor günler başlamıştır.
Granada’da Endülüs’ün izlerini sürmek…
Endülüs İslam medeniyeti ardında olağanüstü eserler bırakmış
Granada’da. Şehri gezerken geçmişten günümüze miras kalmış bu eserler tarihte kısa bir yolculuğa çıkartıyor bizleri. Bizlerde İslam medeniyetinden kalma birbirinden değerli eserleri inceliyor, kitaplardan okuyarak öğrendiğimiz havada kalmış sözcükleri Endülüs tarihini, mimarisini
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yerinde görerek, dokunarak anlamlandırıyoruz.
Ne yazık ki Endülüs İslam medeniyetine ait tarihi değerlerin birçoğu günümüze ulaşamamıştır. Ancak az sayıda da olsa bu kültürü temsil eden eserleri günümüzde hâlâ görebiliyor olmak bizler için oldukça
sevindirici.
Özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve
tüm ihtişamıyla yıllara meydan okuyan Elhamra (Alhambra) Endülüs İslam medeniyetinin en ihtişamlı mimari örneklerindendir. Ayrıca şehirde
farklı dönemlere ve medeniyetlere ait tarihi yapılar da mevcuttur.
Tarihi dokusunu kısmen de olsa koruyarak geçmişine sahip çıkmış olan Granada ayrıca modern şehircilik anlayışını yansıtan bulvarları, meydanları, parkları ve modern yapılarıyla tam bir Avrupa şehri. Bu
şehrin insanları İslam hâkimiyeti döneminde de hiçbir zaman ilkel ya-

Granada’nın en değerli hazinesi Elhamra Sarayı.
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şamamışlar. Kanalizasyon sistemleri, su kanalları, sarnıçlar, hamamlar,
taşlarla döşeli sokakları ile medeni bir şehrin tüm ihtiyaçlarına sahip olmuşlardır. Günümüzde Albaicin (Albayzin) Mahallesi’nde hâlâ şehrin
İslami dönemden kalma sarnıçlarını görebilmek mümkündür.
Granada şehri üç tepe üzerine kurulmuştur. Birincisi Müslümanların ilk yaşam alanı olan Albaicin Bölgesi; ikincisi Elhamra Sarayı’nın
üzerinde yer aldığı Sebike Tepesi; üçüncüsü mağara evleri ve flamenkonun bir türü olan zambra ile ünlü Sacramonte Tepesi’dir.  
Şimdi sıra Granada’yı karış karış gezerek, hiçbir ayrıntısını
atlamaksızın keşfetmekte…
Granada Şehir Merkezi
Endülüs’ün en değerli hazinelerini bünyesinde barındıran Granada, geçmişi günümüze taşıyor. Bu nedenle İspanya’nın en turistik
şehirlerinden biri ve oldukça da kalabalık. Granada sadece turizm şehri
değil aynı zamanda öğrenci şehri olarak da biliniyor. Bu şehre yurt içinden ve yurt dışından eğitim almak için gelen birçok genç öğrenci var.
Türk öğrencilerin de Erasmus için tercih ettikleri bir şehir burası.
Granada düz bir şehir sayılmaz. Şehirde dolaşırken bazen yokuş
çıkmak zorunda kalabiliyorsunuz ancak gördüklerinizin sizde yarattığı
heycanla asla yorulmuyorsunuz. Yürüyerek gezebileceğiniz bir şehir
olması sebebi ile şehri dolaşırken hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyor üstüne üstelik her adımda farklı bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. Sokaklarında
dolaşırken hemen hemen her yerde gitar, keman, çello çalan müzisyenler ve flamenko gösterisi yapan dansçılarla karşılaşıyoruz. Sokak sanatçıları, sanatı sokağa taşımışlar bizler için.
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Granada sokakları, bendeniz ve sevgili eşim Eşref Hanım.
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Şehir; Yeni Meydan (Plaza Nueva), Bib-Rabla Meydanı (Plaza
de Bib-Rambla), Katolik Isabel Meydanı (Plaza Isabel la Catolica)
gibi turistler ve yerel halk tarafından oldukça rağbet gören çok sayıda
yeme içme yerlerinin ve mağazaların yer aldığı büyüklü küçüklü birçok
meydana sahip. Bizler de gezimize ilk olarak Plaza Nueva ile başlıyoruz.
Yeni Meydan (Plaza Nueva)
Kentin önemli meydanlarından biri olan Plaza Nueva yani Yeni
Meydan adına rağmen Granada’nın en eski meydanıdır. Şehrin en merkezi konumunda bulunan ve oldukça geniş bir alana sahip olan bu meydanın altından bir kanal vasıtasıyla Darro Nehri geçmektedir.  Meydan
yapılırken buradan geçen nehir yatağının meydanın alanını daraltmaması için bu şekilde tasarlanmıştır.
Pek çok restoran ve kafenin yer aldığı meydanda özellikle turistlerin ilgisini çeken, çeşitli hediyelik eşyalar satan dükkânlar da var.
Cadde boyunca ilerlediğinizde ise meydan sizi şehrin en meşhur caddelerinden olan Carrera del Darro’ya ulaştırıyor.
Plaza Nueva’ya yakın Carrera del Darro’nun başladığı Santa
Ana Meydanı’nda Rönesans ve Mudejar mimarisinin hâkim olduğu
XVI. yüzyılda yapılmış küçük bir kilise yer alıyor. Bu kilise eski bir
cami üzerine inşa edilmiş olan Santa Ana Kilisesi’dir (Iglesia Santa
Ana). İspanya’nın tarihi mirası olarak kabul edilen, ön cephesi oldukça
gösterişli bu kilise ibadete ve ziyarete açık durumdadır.
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Santa Ana Kilisesi’nin ön cephesi.
(Iglesia Santa Ana).

Darro Nehri’nin Plaza Nueva’nın
altından geçtiği tünel.

Carrera del Darro
Plaza Nueva’yı arkamızda bırakıp Darro Nehri boyunca uzanan
bir caddeye doğru yol alıyoruz. Bu cadde Granada’nın en eski caddelerinden biri olan Carrera del Darro. Darro Nehri kıyısında tarih, mimari
ve doğanın iç içe geçtiği oldukça uzun bir cadde burası. Bizler de özellikle tutristler tarafından fazlaca ilgi gören bu cadde boyunca daracık
bir yoldan yavaş yavaş ilerliyoruz.
Caddede yürürken başımızı kaldırıp yukarıya doğru baktığımızda tüm heybeti ile Elhamra selamlıyor bizleri. Onun heybetli gölgesinde yürümeye devam ediyoruz.  Bir yanımız orman bir yanımız tarih ve
184
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Darro Nehri usul usul, sessiz sedasız akıyor yanı başımızdan. Nehrin
üzerinde tuğladan, taştan yapılmış küçük köprüler yer almakta ve bu
köprüler üzerinde fotoğraf çektirmek için sıra bekleyen insanlar…
Yol üzerinde XI. yüzyıla ait tarihi Cadi Köprüsü’nün (Puente
del Cadi) kalıntılarıyla karşılaşıyoruz. Şehrin İslami dönemine ait bu
köprüden günümüze maalesef çok az bir bölüm kalabilmiş.  Ayrıca cadde üzerinde Granada Arkeoloji Müzesi (Museo Arqueologico de Granada), tarihi Arap Hamamları, San Pedro ve San Pablo Kiliseleri de yer
almaktadır.

Carrera del Darro.
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İslami döneme ait tarihi Cadi Köprüsü’nün kalıntıları.

Carrera del Darro Caddesi’nde yürümeye devam ederken dans
eder şekilde betimlenmiş bronz bir heykel görüyoruz. Heykelin kime ait
olduğunu merak ediyor ve kaidesindeki yazıyı okuyoruz. Yazıdan anlaşıldığı üzere bu heykel Mario Maya’nın anısına dikilmiş. Öğrendiğimize göre kendisi Granada Sacromonte’de büyümüş önemli ve yenilikçi
bir flamenko dansçısıymış. Sanatçının Granada için çok değerli olduğu
aşikâr. Çünkü heykeli Elhamra’nın eteklerinde şehrin en önemli ve en
işlek caddelerinden birine dikilmiş.
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Carrera del Darro’da yer alan Mario Maya’nın heykeli.
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Granada Arkeoloji Müzesi (Museo Arqueologico de Granada)
Granada kültürel zenginliği ve çeşitliliği ile eşsiz bir şehir. Kentteki müzeler ise bu sanatsal ve kültürel mirasa ev sahipliği yapmakta,
geçmişin izlerini gelecek nesiller için korumaktadır.
Carrera del Darro Caddesi üzerinde bulunan yapılardan biri de
Granada’daki en önemli Rönesans yapılarından olan Casa de Castril’in
ev sahipliği yaptığı Granada Arkeoloji Müzesi’dir. XVI. yüzyıla ait yapının önünden geçerken giriş kapısının üzerindeki zengin süslemeler
dikkatimizi çekiyor. Müzenin yer aldığı bina etkileyici güzellikte Rönesans tarzında bir cepheye sahip. Casa de Castril’deki arkeoloji müzesi
bünyesinde şehrin çeşitli dönemlerine ait tarihi eserleri barındırmaktadır. Granada’nın zengin tarihini keşfetmek açısından bu müze ve müzede sergilenen tarihi eserler oldukça önemlidir.

Granada Arkeoloji Müzesi’nin dış kapısı.
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Bib-Rambla Meydanı (Plaza de Bib-Rambla)
Şehrin merkezindeki önemli meydanlardan bir diğeri ise Bib-Rambla Meydanı’dır. Bu meydan Granada Katedrali’ne oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Meydanı asıl önemli kılan özellik 1499 yılında İslam medeniyetine ait binlerce yazma eserin yakıldığı meydan olmasıdır.
Rivayet odur ki Kardinal Cisneros, İslam kültürünün izlerini bu
topraklardan tamamen silmek için Endülüs İslam medeniyetinin en büyük hazinesi olan binlerce el yazması kitabı Bib-Rambla Meydanı’nda yaktırmıştır. Öğrendiğimize göre günümüzde Granada’da bir grup
insan her yıl bu meydanda toplanıp bütün gün kitap okuyarak o günü
protesto ediyorlarmış.
Meydanda XVII. yüzyıldan kalma Fuente de los Gigantes yani
Gigantlar Çeşmesi adı verilen bir çeşme de bulunmaktadır. Çeşme, çeşmenin çanağını başlarının üzerinde taşır şekilde betimlenmiş mitolojik
karakterler olan Gigantlar nedeniyle bu şekilde isimlendirilmiş olmalı.
Ayrıca çeşmenin üst kısmında elinde üç dişli yabası ile Neptün de betimlenmiş. Bu meydandan katedralin bir bölümünü yani en azından çan
kulesini de görebiliyorsunuz.
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Bib-Rambla Meydanı ve Gigantlar Çeşmesi.

Bib-Rambla Meydanı’nda kısa bir mola.
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Öğleden sonraları nedeyse tüm İspanya’da olduğu gibi Granada
şehrinde de siesta vakti. Güneşin ve sıcağın en etkili olduğu saatlerde
İspanyollar için dinlenme vakti. Büyük zincir mağazalar dışındaki
birçok yerel dükkân öğleden sonra siesta için kepenklerini kapatıyorlar.
Bu saatlerde turistler hariç şehir adeta sessizliğe bürünüyor ve sokaklar
sakin bir hâl alıyor.
Siesta kaçamağı…
Endülüs’ün havasından mıdır suyundan mıdır bilinmez ancak
aramızda kalsın bizler de İspanyollar kadar uzun süreli olmasada küçük bir siesta kaçamağı yapmadık değil. Sanırım meşhur Endülüs sıcağı
bizi de biraz etkilemiş olmalı.

Endülüs’te kısa bir siesta molası.
191
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Katolik Krallar Caddesi (Calle Reyes Catolicos)
Granada’nın şehir merkezinde dolaşırken yüzyıllar boyunca
farklı din ve milletten birçok insanı ağırlaması hasebiyle çok kültürlülüğün şehre bıraktığı izleri gözlemliyoruz.  Her girdiğimiz sokak her
girdiğimiz cadde başka bir güzellik sunuyor bizlere.
Şehrin en çok ziyaret edilen noktalarından biri de Katolik Krallar
Caddesi (Calle Reyes Catolicos). Granada’nın en büyük caddelerinden
olan bu cadde boyunca yürümeye devam ettiğimizde ise Katolik Isabel Meydanı (Plaza Isabel La Catolica) çıkıyor karşımıza. Meydanın
ortasında Kristof Kolomb’un Kraliçe Isabel ile betimlendikleri devasa
heykel yer alıyor. İspanyollar tarafından iki önemli tarihi karakter olan
Kristof Kolomb ve Kraliçe Isabel’in heykellerine neredeyse gittiğimiz
her Endülüs şehrinde muhakkak rastlıyoruz.

Kristof Kolomb ve Kraliçe Isabel Anıtı.
192
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Tarihi Çarşı Alcaiceria
Granada şehir merkezinde ve katedrale oldukça yakın bir konumda yer alan tarihi Alcaiceria Çarşısı’nı dolaşıyoruz. Vaktiyle ipeğin
ve baharatın merkezi konumundaki tarihi çarşıda günümüzde çoğunlukla Faslıların işlettiğini öğrendiğimiz çok sayıda karşılıklı şekilde konumlandırılmış küçük dükkânlar yer almakta.
Tarihi çarşıda dolaşırken aynı zamanda çarşının mimarisini de
inceliyoruz. Alcaiceria ilk olarak XV. yüzyılda inşa edildiğinde günümüzdeki boyutunun neredeyse iki katı büyüklüğündeymiş. Orijinal mimarisi oldukça fazla Mağribi etkisine sahip olan yapı XIX. yüzyılın
ortalarında geçirdiği bir yangın sonucunda tahrip olmuş. Sonraki dönemde ise yerine Neo-Mağribi tarzında daha küçük bir çarşı inşa edilmiş. Ayrıca eski dönemlerde çarşının çevresindeki bölgelerde hanlar da
yer almaktaymış.
Alcaiceria’nın sokakları oldukça dar ve çok kalabalık olduğundan çarşıyı gezmek biraz meşakkatli oluyor. Bu çarşının sokakları
savunma amaçlı olarak özellikle dar yapılmış. Çarşıdaki dükkanlarda
turistlere hitap edecek hediyelik eşyalar ağırlıklı olmak üzere çeşitli baharatlar, geleneksel tarzda boyanmış seramikler, otantik lambalar, deri
eşyalar, kumaşlar ve kıyafetler satılmaktadır. Bizde Alcaiceria’yı ziyaret eden çoğu turist gibi Türkiye’deki dostlarımızı unutmuyor ve onlara
bu çarşıdan yarım elma gönül alma küçük hediyeler alıyoruz.
Çarşıda gezerken minderler, tabureler, halılarla dekore edilmiş
Doğu’ya özgü çay salonları çekiyor dikkatimizi. Bu çay salonlarına
Endülüs’te “teteria” adı verilmekte. Teterialar özellikle fotoğraf çektirmek ve değişik çaylar denemek isteyen turistler tarafından oldukça
fazla ilgi görüyor.  
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Granada’nın tarihi çarşısı Alcaiceria.

Corral del Carbon (Al-Funduq al-Gidida)
Tarihi Alcaiceria Çarşısı’nın hemen yakınında, İspanya’da bu
yapı tipinin günümüze ulaşan tek örneği olarak bilinen son kervansaray
Corral del Carbon yapısı yer almaktadır. XIV. yüzyılın ilk yarısında
inşa edilmiş bu hana anıtsal bir dış kapıdan giriliyor.
İslam mimarisinin özelliklerini yansıtan anıtsal kapıdan içeriye
girdiğimizde ise ince işçiliğe sahip dış cephenin aksine iç avlunun
oldukça sade inşa edildiğini görüyoruz. Corral del Carbon, merkezi bir
194
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avlu etrafında düzenlenmiş üç katlı bir yapı. Yapının ortasında yer alan
kare şeklindeki iç avlusunda küçük bir havuz bulunmakta. Tarihi yapının avlusu günümüzde flamenko gösterileri, konserler gibi çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyormuş.
Tarihi han vaktiyle tüccarlar tarafından depo olarak kullanılan
ve seyahat eden tüccarların konaklayabilecekleri bir mekân olarak yapılmış. Orijinal ismi Al-Funduq al-Gidida olan yapının zemin kattaki
depoları XVII. yüzyıldan itibaren kömür depolamak için kullanıldığından yapı zaman içerisinde İspanyollar tarafından “Corral del Carbon”
yani “Kömür Deposu” olarak adlandırılmış. Günümüzde ise ziyaretçilere açık durumda olan yapı ulusal anıt olarak ilan edilmiş.

Corral del Carbon’un anıtsal giriş kapısı.
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Corral del Carbon’un iç avlusundan kesit.

Granada Katedrali (Catedral de Granada)
Şehrin merkezindeki önemli yapılardan bir diğeri de İspanyol
Rönesans’ının önemli eserlerinden olan Granada Katedrali’dir. Katedral İspanyolca “Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la Encarnacion” adıyla bilinmektedir. Ancak ismi çok uzun olduğundan olsa gerek
genellikle Granada Katedrali (Catedral de Granada) olarak adlandırılıyor.
XVI. yüzyılda yapımına başlanan katedral şehirdeki Granada Ulu
Cami’nin yerine inşa edilmiştir. Diğer Endülüs şehirlerinde olduğu gibi
caminin yerine kilise yapma geleneği bu şehirde de uygulanmıştır. Hristiyan inancının bir zaferi olarak şehre inşa edilen katedrale yıllar içinde
eklemeler yapılmıştır. Gotik ve Rönesans karışımı farklı mimari tarzların
bir aradaki uyumunu sergileyen katedral bu açıdan oldukça önemlidir.
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Granada Kraliyet Şapeli (Capilla Real de Granada)
Gotik tarzda inşa edilmiş olan Granada Kraliyet Şapeli, Granada
Katedrali’nin hemen yanındadır. XVI. yüzyıla ait şapelde kraliyet ailesi
mensuplarından Kral Ferdinand, Kraliçe Isabel, kızları Juana ve I. Felipe’nin mezarları bulunmaktadır.
Kraliyet hükümdarlarının tabutları mahzende yer alırken, şapelin içinde İtalyan heykeltıraş Domenico Fancelli tarafından tasarlanmış
olan mezar anıtı yer almaktadır. Ayrıca şapelde kraliyet ailesine ait eşyalar ve tablolar da sergilenmektedir.

Granada Kraliyet Şapeli.
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Yusufiye Medresesi (Madraza de Granada)
Granada’nın tarihi merkezinde Kraliyet Şapeli ve Granada Katedrali’nin yakınında Nasrîlerin en önemli ilim merkezlerinden biri olan
Yusufiye Medresesi (Madraza de Granada) bulunmaktadır. Granada Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen kitabesinden anlaşıldığı üzere medrese 1349
yılında Nasrî Hükümdarı I. Yusuf tarafından kurulmuştur.
Bir dönem belediye binası olarak da kullanılan yapı şu anda Granada Üniversitesine bağlıdır. Ziyaretçilere açık durumda olan medrese
özellikle turistler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Yusufiye Medresesi Granada’nın ve Endülüs’ün ilk medresesi olarak kabul edilmektedir.
Medresenin İslami dönemde büyük bir kütüphanesi, yurdu, laboratuvarı
olduğu ve Endülüslü âlim İbn Lüb’ün bu medresede hocalık yaptığı da
söylenmektedir. Rivayete göre Hristiyanların şehri fethinden sonra Kardinal Jiménez de Cisneros şehre geldiğinde medresenin kütüphanesinde
bulunan kitapları Plaza de Bib-Rambla Meydanı’nda sözde kamu yararına
yaktırmış ve yok etmiştir.
Medrese, Hristiyanların yönetiminde değişikliğe uğramış ve yapıya çeşitli eklemeler yapılmıştır. Bugünkü dış cephesi Barok tarzda olan
medrese mevcut görünümüne XVIII. yüzyılda dönüştürülmüştür. Yapının
cephesinde küçük ferforje balkonlar ve Katolik hükümdarların amblemleri
de yer almaktadır.
Çok şanslıyız ki günümüzde yapıda hâlâ İslami dönemin izlerini de
görmek mümkün. Medresede at nalı kemer orijinal İslami yapıdan kalan
tek bölüm olan zarif bir mihraba erişim sağlıyor. Yapının tezyinatındaki
geometrik motifler tıpkı Elhamra’nın tezyinatında olduğu gibi burada da
yaygın olarak kullanılmış. İşçilik ve renklerin ahengi etkileyici güzellikte.
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Yusufiye Medresesi (Madraza de Granada) mihrâbı.
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Yusufiye Medresesi’nin muhteşem kubbesi.

Yusufiye Medresesi’nden kesit.
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Elhamra (Alhambra)
“Elhamra, taşın mimaride hayat bulduğu
olağanüstü bir başyapıt...”
Granada, şüphesiz İspanya’nın ve Endülüs Özerk Bölgesi’nin
en güzel şehirlerinden bir tanesi ancak samimiyetle belirtmek isterim
ki bizleri kilometrelerce uzaktaki bu şehre getiren sadece bu kentin güzelliği değildir.  Bizler için Granada şehrini değerli ve anlamlı kılan asıl
olgu askeri bir savunma yapısının Batı İslam mimarisinin en muhteşem
başyapıtlarından birine, cennetin dünyadaki aksı olarak tasvir edilen bir
sanat eserine ve hükümdarlık sarayına dönüşmüş hâli olan Elhamra Sarayı’dır.

Sebike Tepesi’nde yer alan Elhamra (Alhambra).
202
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Elhamra’nın önündeki uzunca bilet kuyruğu…
Granada’ya geldiğimizde dışarıdan henüz sadece güçlü kale
duvarlarını görmüş olmamıza rağmen bizi oldukça etkileyen Endülüs
İslam medeniyetinin dünyaca ünlü şaheseri Elhamra’ya doğru yola çıkıyoruz. Kızıl anlamına gelen Elhamra’nın adını Sebike Tepesi’ni çevreleyen kale duvarları ve kulelerin yapımında kullanılan kil harcın kızıl
renginden aldığı rivayet edilmektedir.
Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşmış her yıl dünyanın dört
bir yanından gelen binlerce insanı ağırlayan İspanya ve Granada’nın en
önemli turizm gelirlerinden olan ve 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilmiş bu muhteşem yapı kompleksini görme
imkânı bulduğumuz için kendimizi oldukça şanslı addediyoruz. Çünkü
dünyada ziyaret etmek için en zor bilet bulunan tarihi yapılardan biridir
Elhamra.
Elhamra günün farklı saatlerinde ziyarete açık bir saray. Ancak
yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça fazla ilgi görmesi nedeniyle sarayın giriş bölümüne geldiğimizde dikkatimizi çeken ilk şey
ziyaretçilerin oluşturduğu uzunca kuyruk oluyor.
Elhamra’ya ve özellikle Nasrî Saraylarına günlük sınırlı sayıda
ziyaretçi kabul edilmesi sebebiyle ve uzun bilet kuyruklarında saatlerce
sıra beklememek için bizler tedbiri elden bırakmayarak biletlerimizi önceden internetten satın aldığımızdan saraya girişimiz oldukça rahat oluyor. Elhamra’yı görmeden şehirden ayrılmak istemiyorsanız eğer sizlere
de katiyetle biletlerinizi önceden internetten almanızı tavsiye ediyoruz.
Soğuk dış duvarların içindeki muazzam yapılar…
Elhamra’nın uzaktan tüm heybetiyle sert ve soğuk duran kale
duvarlarından içeriye girdiğimizde bizleri ince işçiliğe sahip muazzam
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yapılar ve birbirinden güzel bahçeler karşılıyor. Bu da heyecanımızın
ve merakımızın kat ve kat artmasına neden oluyor.
Türk şair, yazar, siyasetçi ve diplomat Yahya Kemal Beyatlı, İspanya’da elçilik görevinde bulunduğu zamanlarda ziyaret ettiği Elhamra’dan şu şekilde bahsetmiştir:
“… Elhamra’ya basit bir dış kapıdan giriliyor. Girerken harikulade
bir mekân içine girileceğinin farkına bile varılmıyor. Girdikten sonra
bir âlemden başka bir âleme geçmiş, sanki bir rüyanın ortasına düşmüş gibi gözlerimi kapadım ve açtım, öylesine bir hayret içindeydim.
Bu şaşkınlık daireden daireye geçtikçe arttı. Nazar değmemiş bir beyazlık içinde, sülüs bir yazı sarmaşığı gülümseyen bir güzellikle bütün
duvarları sarmış; nakışın ve oymanın hudutsuz oyunları, tavanların
derinliklerine kadar her tarafı örtmüş ama her taraf yine de bembeyaz
görünüyor.”
“… Dünyanın hiçbir yerinde Allah adını bu kadar çok zikreden sütun,
kemer, kubbe, tavan, kapı ve duvara sahip başka bir saray bulmak
mümkün değildir.”
(Yahya Kemal Beyatlı)
Dışarıdan baktığınızda tam bir savunma yapısı gibi sert, zırhını
bürünmüş güçlü bir kale; içine girdiğinizde ise sizleri şaşkına çevirecek
güzellikte zarafet timsali yapılar. Hem göz korkutucu hem de büyüleyici Elhamra Sarayı Batı’da İslam sanat ve estetiğinin zirve noktasıdır.
Duvarlarında her gün farklı din ve milletten binlerce kişinin “Lâ
Gâlibe İllallah” yazısını okuduğu, Avrupa’da İslam dininin varlığını
hâlâ unutturmayan Endülüs Sarayı.
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Nasrî Sarayı duvar tezyinatındaki “Lâ Gâlibe İllallah” yazısı.

Nasrî Sarayı duvar tezyinatı ve “Lâ Gâlibe İllallah” yazısı.
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Mimariyi doğanın gücüyle birleştirmek…
Bazı eserler nasıl ki ölümsüz iseler bir eserin kendi devrini aşabileceğinin en güzel temsili olan Elhamra’da tıpkı öyledir. İslam mimarisindeki şöhretini de fazlasıyla hak etmektedir.
Sanat tarihi açısından kıymeti ölçülemeyecek değerdeki Elhamra’nın tarihinin IX. yüzyılın son çeyreğine kadar gittiği söylenmekle
birlikte saray kompleksinin bugünkü hâline dönüşmesinde ilk temeller Nasrî Emirî I. Muhammed zamanında atılmıştır. İçerisinde saraylar,
avlular, geniş bahçeler, havuzlar, çeşmeler vb. birçok yapı barındıran
Elhamra, adeta içi sanat abideleriyle süslü kocaman bir mücevher
kutusu gibidir.   
Elhamra Sarayı, Granada’ya hâkim konumda olan Sebike Tepesi üzerine ve bulunduğu tepenin doğal çevresine uyumlu olarak yapılmıştır. I. Muhammed’in Elhamra için bu tepeyi seçmesi tesadüf değildi
elbette. Bu tepeyi seçmesindeki asıl amaç bölgenin coğrafi konumunun
savunma için ideal bir konumda olmasıydı. Arkasında yer alan Siera
Nevada Dağları sayesinde sarayın olduğu tepeye hiçbir düşman arkadan saldıramazdı. Yani mimariyi doğanın gücüyle birleştirerek sağlam
bir savunma yapısı oluşturmuşlardı.
Elhamra, savunma amaçlı kullanılan bir askeri yapının zamanla
görkemli bir hükümdarlık sarayına, idari merkeze ve şehir içinde küçük
bir şehre dönüşme sürecidir. Farklı dönemlerde başa geçen emîrlerin
yaptırdığı ince işçiliğe sahip yapılar süreç içerisinde muhteşem bir saray kompleksine dönüşmüştür. Elhamra bir plana göre tasarlanmamış,
hükümdarların zevkleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllar içinde büyütülmüştür. Yapının bugünkü hâline dönüşmesi yaklaşık yüz elli yıllık
bir süreyi kapsamaktadır.
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Sebike Tepesi üzerinde yer alan Elhamra’nın yerleşim planı.

Evsizlerin evi olmuş saray…
Son Nasrî Emirî XII. Muhammed’in 1492 yılında Granada’yı
Katolik hükümdarlara teslim ettiği günden XIX. yüzyıl sonlarına kadar
ne yazık ki Elhamra yoğun tahribata maruz kalmıştır. Ayrıca bakımsızlık ve olumsuz çevresel koşullar sebebi ile oldukça yıpranmıştır. Saray
uzunca bir süre evsiz insanlara barınak olmuştur.
Zamanın yıpratıcılığına olabildiğince direnmiş olan sarayın
geçte olsa kıymetinin fark edilmesi üzerine değişik dönemlerde geçirdiği kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla günümüzdeki hâlini almıştır.  
Özellikle 1829 yılında Amerikalı yazar Washington Irving’in Elhamra’yı ziyaret etmesi ve “Tales of the Alhambra” kitabını kaleme alması
ile unutulmuş bu eşsiz mirası insanlığa tekrar hatırlatmıştır. İspanyol
hükümeti 1870 yılında Elhamra’yı ulusal anıt olarak ilan etmiştir. Sarayı dünyaya tanıtan Washington Irving’in anısına Elhamra’da kaldığı
odanın girişine yazarın ve kitabının adının yazılı olduğu bir tabela
yerleştirilmiştir.
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W. Irving’in Elhamra’da kaldığı odanın kapısı üzerinde yer alan anı tabelası.

Elhamra’nın harmonisi…
Batı dünyasında yer alan ve günümüze ulaşabilmiş İslam mimarisinin nadide temsilcilerinden Elhamra’yı benzersiz kılan özelliği
mimarisindeki ahenk, sert ve zarif yapısının birlikteki harmonisidir.
Nasıl ki müzikte, farklı notaların aynı anda kullanılmasıyla ortaya bir
ses uyumu çıkarılabiliyor ise Elhamra’nın mimarisi de farklı unsurları
bünyesinde harmanlayarak kendi içerisinde muhteşem bir uyum yakalamıştır.
Tüm duvarları ve kubbeleri Kur’an-ı Kerim’den alınan ayetlerle, İbn-i Zambak gibi şairlerin mısralarıyla, kûfi yazılarla nakış gibi tek
tek işlenerek süslenmiştir. Salon ve avlu duvarları yüzlerce çeşit geometrik desenli motif ve rengarenk seramikler ile örülmüştür.
Kendi dönemlerinin en görkemli temsilcileri…
Bu muhteşem yapı kompleksini gördüğümde nedendir bilmem
zihnimde birden Topkapı Sarayı’nın canlandığını fark ediyorum. Her
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ikisi de İslam mimarisinin önemli başyapıtlarından. Her ikisi de şehrin en stratejik noktasına konumlanmış büyük bir şehir içerisinde kendi
sınırları olan başka bir şehir gibi. Kendi zamanlarının ve bulundukları
coğrafyanın en görkemli temsilcileri.
Simgesel anlamlarla yüklü, oldukça etkileyici bu iki yapı kompleksi ait oldukları medeniyetlerin ne kadar kudretli olduklarını bugün
hâlâ açıkça gözler önüne seriyorlar. Dönemlerinin ekonomik, sosyal
ve siyasi yaşamlarını, sanatsal zevklerini yansıtıyorlar. Günümüzdeki
misyonları ise İslam medeniyetinin köklü tarihini ve İslam mimarisinin
muhteşemliğini tüm dünyaya tanıtmak oluyor.
Sarayda suyun kullanımı…
İslam dini için su çok önemlidir. Su arınmadır, temizliktir, huzurdur, ibadetin en önemli parçasıdır. Bu nedenle sarayda her alanda
su olmazsa olmaz bir unsur olarak kullanılmıştır. Elhamra’da yapılara,
avlulara, bahçelere pek çok çeşme ve havuz yapılmıştır. Mimari olarak
dar olan mekanlara suyun yansıma etkisi kullanılarak genişlik hissi verilmiştir. Ayrıca suya dünyevi güzellik yansıtılmıştır.
Peki bir tepenin üzerine kurulu bu yerleşime su nasıl getirilmiştir? Elhamra’ya su getirebilmek İslami dönem mimar ve mühendislerinin başarısıydı elbette. Su Darro Nehri’nden su kanalları ve su kemerleri ile Elhamra’ya ulaştırılmış hatta ve hatta fazla su taşkına neden
olmasın diye kanallarla tekrar Darro Nehri’ne yönlendirilmiştir.
Dönemin mühendisleri bununla da kalmamış hamamlarda sıcak
ve soğuk su tertibatını birlikte tesis etme noktasında tüm becerilerini ortaya koymuşlardır. Böylece İslam dininde saflığın, temizliğin sembolü
olan su ve suya verilen önem sarayın her köşesinde kendini göstermiştir.
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Lindaraja Avlusu (Patio de Lindaraja).

Elhamra’nın muhteşem bahçelerinde bendeniz ve kızım Fatma Nur.
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Adım Adım Elhamra
Öyle bir mekân düşünün ki dünyanın bütün güzelliklerini bir
yapının içinde size sunan. Öyle bir devlet düşünün ki Elhamra gibi şaheserler inşa edebilecek kadar bilim, kültür, zevk ve zenginliğe sahip.
Matematiği ve geometriyi mimaride kullanımı ile dâhiyane eserler ortaya çıkaran. Estetik güzellik ancak matematik ve geometri ile bütünleşirse bir anlam ifade eder ve Elhamra bunun en güzel örneğidir.
Elhamra’ya bilet gişesinin yer aldığı bölümden giriş yaptığımızda görmemiz gereken oldukça fazla yer olduğunu biliyorduk. Burası
adeta küçük bir şehir. Nasrî Sarayları, El Partal, Alcazaba, Generalife,
V. Carlos Sarayı ve dahası… Muhakkak hepsini görmeliydik. Bu nedenle hızlıca Elhamra gezimize başladık.
Adalet Kapısı (Puerta de la Justicia)
Adalet Kapısı (Puerta de la Justicia) Elhamra’nın dört dış kapısından en anıtsal, en ihtişamlı olanıdır. Kapı, kitabesinden anlaşıldığı
üzere 1348 yılında I. Yusuf zamanında yaptırılmıştır.
Adalet Kapısı iç içe at nalı şeklinde iki kemerlidir. Kapının dış
kemeri üzerinde İslami dönemden kalma, kötülüklerden koruduğuna
inanılan beş parmaklı açık el figürü (Fatma’nın eli veya hamse eli),
iç kemeri üzerinde ise anahtar sembolü yer almaktadır. Kapının içteki kemerinin üzerinde Hristiyanlık döneminde kapıya eklenmiş olan
Meryem ve Çocuk İsa figürleri de bulunmaktadır. Her iki din de bu
kapıda kendi sembollerini yaşatmak istemişlerdir. Kapının giriş kısmının hemen yakınında ise Elhamra’nın tanıtımında önemli bir yeri olan
Amerikalı yazar Washington Irving’in adının yazılı olduğu bir çeşme
yer almaktadır.

211

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 211

20.04.2021 14:55

HIÇKIRIK TEPESİ

Adalet Kapısı (Puerta de la Justicia).

Alcazaba
Yapı kompleksi içinde en eski bölüm olan Alcazaba’nın IX.
yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Alcazaba, saldırılara karşı Elhamra’nın ana savunma merkezi ve askerlerin yaşadığı yerleşim bölgesidir.
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Stratejik olarak iyi bir yere konumlandırılmış olan üçgen şeklindeki Alcazaba’nın etrafı sur duvarları ve kulelerle çevrelenmiştir. Alcazaba’dan günümüze ise sadece yapıların temelleri kalmıştır. Harabe
şeklinde olan Alcazaba’yı ziyaret ettiğinizde yapı olarak görebileceğiniz pek bir şey yok. Ancak buradan Granada şehrinin muhteşem manzarasını doyasıya seyredebiliyorsunuz ve bu oldukça keyifli…
V. Carlos Sarayı (Palacio Carlos V)
Elhamra’da devasa bir yapı çarpıyor gözümüze ve onu görür
görmez diyoruz ki işte bu yapı V. Carlos Sarayı olmalı. Neden mi? İslam mimarisinin zarafeti ile hiç mi hiç ilgisi yok bu yapının. Buraya ait
olmadığı o kadar belli ki insan bakar bakmaz hemen anlıyor.
Elhamra’da bir Hristiyan mimarisi dokunuşu olan V. Carlos Sarayı ve sarayda yer alan Elhamra Müzesi’ni ziyaret ediyoruz. Mimari tarzıyla Elhamra’nın gösterişli ve zarif mimarisi ile tamamen uyumsuz olan
saray konum olarak Nasrî Saraylarının hemen yakınında yer almaktadır.
Rönesans mimarisinde yapılmış, dikdörtgen biçimli, avlusu dairesel
forma sahip saray inşa edilirken Elhamra’nın bazı bölümlerinin yıkıldığı rivayet edilmektedir. Saray bir mesaj vermek, Hristiyanlığın ve idari
yönetimin gücünü vurgulamak için bu kadar büyük yapılmış olmalıdır.
Sarayın inşası Michelangelo’nun öğrencisi olan Toledo’lu mimar Pedro Machuca tarafından 1527’de başlatılmıştır. Sarayın yapımı
için çeşitli finans kaynakları aranmış hatta ve hatta Hristiyan olmaya
zorlanan Müslümanlardan (Morisco) alınan vergiler ile yapılması bile
düşünülmüştür. Günümüzde V. Carlos Sarayı’nın içinde Elhamra Müzesi ve Güzel Sanatlar Müzesi yer almaktadır.
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V. Carlos Sarayı dış galeri.
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V. Carlos Sarayı ve avlusu.

Elhamra Müzesi (Museo de la Alhambra)
V. Carlos Sarayı’nın içinde yer alan Elhamra Müzesi’nde, Elhamra’da yıllar boyunca yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan kültürel eserler
sergilenmektedir. Bizler de oldukça zengin bir koleksiyona sahip olan bu
müzeyi Nasrî Saraylarına giriş saatimizi kaçırmamak için hızlıca geziyor
ve burada sergilenen eserleri inceliyoruz.
Bu müzeyi gezerken çok enteresan bir şey de öğreniyoruz. Nasrî
sultanları, Elhamra’da yaşadıkları dönemlerde kendilerinden önceki dönemlere ait bazı sanatsal eserleri yeniden kullanmışlar. Bu nedenle dolaylı
olarak da olsa bu müzenin temellerinin Nasrî Sultanlığı zamanına kadar
gittiği söyleniyor.
Elhamra Müzesi kronolojik olarak sıralanmış yedi salona sahip bir
müze. Müzede İslami dönemden kalma çanak çömlekler, mimari unsurlar,
eşyalar vb. çeşitli eserler sergileniyor. Elhamra ve Granada’nın Endülüs
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tarihi ve sanatına ışık tutan, o dönemi keşfetmemizi, anlamamızı sağlayan
oldukça önemli eserleri bünyesinde barındıran bu müze sayesinde İber
Yarımadası’ndaki İslam kültürünün zenginliğini daha iyi anlıyoruz. Muhakkak vakit ayırıp ziyaret edilmesi gereken bir müze burası.
Santa Maria Kilisesi (Iglesia de Santa Maria)
Roconquista sonrasında Hristiyanlar İber Yarımadası’ndaki şehirleri fethettiklerinde kiliseleri genellikle eski camilerin olduğu yerlere
yapmışlar ya da camileri kiliseye dönüştürmüşlerdir. Santa Maria Kilisesi de Elhamra Ulu Cami’nin bulunduğu alana, saray hamamlarının
yanına XVII. yüzyılda inşa edilmiş bir kilisedir.

Santa Maria Kilisesi.
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Nasrî Sarayları (Palacios Nazaries)
Elhamra gezimizde sıra en çarpıcı bölüm olan Ben-i Ahmer
Devleti’nin yönetim merkezi, Elhamra’nın göz bebeği Nasrî Saraylarında. Siz hiç dile gelmiş, konuşan yapılar gördünüz mü? Yapılar hiç
konuşur mu dediğinizi duyar gibiyim. Evet bazı yapılar konuşurmuş
gerçekten ve şimdi biz bunların en güzel örneklerinden biri olan Nasrî
Saraylarını ziyaret ediyoruz.

Nasrî Sarayları iç mekân tezyinatından kesitler.

Elhamra yapı kompleksinin içinde yer alan Nasrî Saraylarını ziyaret etmek istiyorsanız eğer sadece Elhamra için aldığınız bilet yeterli
olmuyor maalesef. Bu bilet haricinde Nasrî Sarayları için ayrıca bir bilet daha almanız gerekiyor.
Saraya günün belirli saatlerinde, belirli zaman dilimlerinde ve
sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilmesi sebebi ile çoğu kişi bu sarayları
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ziyaret edemeden geri dönmek zorunda kalıyor. Ayrıca sarayları
görmek için bilet bulup almış olsanız dahi biletin üzerinde yazan saate
çok dikkat etmeli ve saat geldiğinde muhakkak içeri girmiş olmalısınız.
Eğer kısa bir süreliğine dahi olsa geç kalacak olursanız saraya girmenize
kesinlikle izin verilmiyor. Belirtmek isterim ki bu konuda oldukça katılar.
Nasrî Sarayları üç ana bölümden meydana gelmektedir. Mexuar, Comares Sarayı ve Aslanlar Sarayı. Girift bir yapıya sahip olan saray
birbiriyle bağlantılı birçok oda, salon, bu mekanların arasında yer alan
avlular, havuzlar ve bahçelere sahiptir. Bu odalara ve avlulara verilen
adlar yapıların orijinal isimleri olmayıp günümüzde bu şekilde adlandırılmışlardır.
Sarayın bölümleri farklı dönemlerde, Nasrî Hanedanlığı’nın
farklı hükümdarları tarafından, her birinin gücünün ve zenginliğinin
kanıtı olarak kendi zevkleri doğrultusunda inşa edilmiştir. Her bir hükümdar bu yapılar ile tarihe kendilerinden bir iz bırakmışlardır. Söylediğimiz gibi farklı zamanlarda ve farklı hükümdarlar tarafından inşa
edilmesine rağmen bu saraylar şaşırtıcı derecede birbirleri ile uyumlu
bir mimariye sahiptir. Sarayın her köşesinde, her ayrıntısında Endülüs
İslam sanat ve mimarisinin ince işçiliği, ustalığı sergilenmiştir.
Elhamra’da bugün gördüğümüz yapıların birçoğu, Nasrî emîrleri I. Yusuf ve oğlu V. Muhammed dönemlerine aittir ki bu çağ Nasrîlerin
Altın Çağı olarak da anılmaktadır. V. Muhammed’den sonra Elhamra’daki mimarlık faaliyetlerinde duraklama başlamıştır. Bunda Nasrîlerin iç ve dış yönetimde birtakım problemlerle karşılaşmış olmalarının
payı büyüktür.
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Nasrî Sarayları Aslanlı Avlu’dan kesit.
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Muazzam bir sanat eseri…
Söylemek isterim ki Elhamra’da hayranlıkla gezdiğimiz, hiçbir
ayrıntısını kaçırmak istemediğimiz bizi en çok etkileyen bölüm Nasrî
Sarayları oluyor. Muhteşem bir sanat eseri, muhteşem bir mimari, muhteşem bir zevk örneği… Ayrıca saraylarda mukarnas sanatının en güzel
örneklerini de görme şansını elde ediyoruz.
Nasrî Sarayları her bir taşının tek tek nakış gibi işlendiği, ihtişamın ve zarafetin boy gösterdiği, ancak her bir yanına “Allah’tan başka
galip yoktur.” anlamına gelen “Lâ Galibe İllallah.” yazısı kazınarak
hükümranlığın, malın, mülkün kime ait olduğunun asla unutturulmadığı sanat ve estetiğin en üst seviyede vücut bulmuş hâlidir. Su ve ışığın
harmonisi, duvarları kaplayan rengarenk çiniler, özenle işlenmiş alçı
ve ahşap süslemeler… Başınızı ne yöne çevirseniz başka bir güzellikle
karşılaşıyorsunuz.
Nasrî Saraylarının her açıdan mükemmel olması tesadüf değildi
elbette. Sarayları mükemmel yapan her detayının itina ile hesaplanarak
yapılmış olmasındaydı. Estetik güzelliğinin kusursuzluğu matematik ve
geometriyi yapılarda ustaca kullanmalarında saklıydı. Yani bilimi ve
bilgiyi mimaride ustaca kullanmışlar sonucunda harikayı ortaya çıkarmışlardı.
Sarayın muhteşem güzellikteki odalarını, avlularını gezerken ve
bir bölümden diğer bir bölüme geçerken şimdi ne ile karşılaşacağınızın
merakıyla heyecanlanıyorsunuz. Gözlerinizi tavan ve duvar süslemelerinden alamıyorsunuz. Zarif sütunlarla süslü revaklarda dolaşıyor, avlularda yer alan havuzlarda sarayın aksını seyrediyorsunuz.
Sarayın her yerinden kulağınıza fısıldayan su ve kuş sesleri ile
ruhunuzu dinlendiriyorsunuz. İnsana verdiği hissiyat muhteşem. Kesinlikle gelip deneyimlemenizi tavsiye ederim.
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Nasrî Saraylarından kesit.
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Meşveret (Mexuar)
Nasrî Saraylarını gezmeye Meşveret Salonu (Mexuar) ile başlıyoruz. Bu salon sultanın adaleti dağıttığı, devlet erkanının meşveret
(danışma) yaparak görüş birliğine vardıkları, idari ve adli meselelerin
görüşüldüğü bölümdür.
Meşveret Salonu I. İsmail dönemine ait olmakla beraber büyük
olasılıkla Nasrî Saraylarının en eski kısmıdır. Salon ilk yapıldığı dönemden günümüze kadar birçok değişikliğe uğramış bu nedenle orijinalinde nasıl olduğu ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
Salondaki değişiklikler özellikle V. Muhammed döneminde ve
Hristiyanların Granada’yı ele geçirmelerinden sonraki süreçte yapılmıştır. Bu nedenle salon her iki kültürün de özelliklerini yansıtmaktadır. Sarayın duvarları Kur’an’dan alınan ayetler ve Müslüman şairlerin
mısralarının kazınmış olduğu yazılar ile süslemiştir. Renkli geometrik
motiflere sahip seramikler, alçı süslemeler ve tavanındaki kündekâri
ahşap işlemeler oldukça etkileyicidir. Salonun duvarlarını dikkatli incelediğinizde Kastilya Krallığı’nın amblemlerinin de duvarlara işlendiğini göreceksiniz. Hristiyanlar sarayın muhteşem güzelliğine kıyamamış
olacaklar ki duvarlarına amblemlerini işlemekle yetinmişler.
Meşveret’in girişinde yer alan Machuca Avlusu ve Machuca Kulesi’nin adlarını V. Carlos Sarayı’nın mimarı Pedro Machuca’dan aldığı söylenmektedir. Pedro Machuca, Elhamra’da Darro Nehri’ne bakan
kulede yaşamış bu nedenle sonrasında kule bu adla isimlendirilmiştir.
Meşveret Salonu küçük bir iç avluya açılmaktadır. Avlunun ortasında fıskiyeli bir havuz bulunmaktadır. Bu avlunun bir tarafı Altın
Oda’ya açılırken, diğer tarafında ise Comares Sarayı’na giriş olduğu
düşünülen süslemeli cepheye sahip bir duvar yer almaktadır.
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Meşveret Salonu’nun girişi.

Meşveret Salonu’nun tavan ve duvar tezyinatından kesit.
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Comares Sarayı (Palacio de Comares)
Meşveret Salonu’nu dolaştıktan sonra sıra Comares Sarayı’na
(Palacio de Comares) geliyor. Bu saray Nasrîlerin resmi ikametgâhı ve
taht odasının olduğu bölümdür. Saray Mersinli Avlu’nun etrafında konumlandırılmış odalardan oluşmaktadır.
I. Yusuf’un güç göstergesi olarak yapımına başlanan saray oldukça zengin bir şekilde dekore edilmiştir. İnce işçiliğe sahip mimarisi
ile adeta zarafet timsalidir. V. Muhammed zamanında bu saraya eklemeler yapılmıştır. Sarayın bazı bölümlerinin V. Carlos Sarayı inşa edilirken yıkıldığına dair rivayetler de vardır. Comares Sarayı’nda sadece İslam mimarisinin etkileri görülürken, Aslanlı Saray’da hem İslami
hem de Hristiyan sanatının unsurları bir arada görülmektedir. Bu özellik onları birbirinden farklı kılmaktadır.
Comares Hamamı
Hamamlar, Müslüman dünyasının vazgeçilmez unsurlarıdır.
I. İsmail dönemine ait Comares Hamamı’nın en önemli özelliği iyi bir
şekilde korunmuş olarak günümüze ulaşmasıdır. Hristiyanların şehre
hâkimiyetinden sonra Katolik hükümdarların kişisel kullanımları için
ayrılmış olması nedeniyle yakın zamana kadar Kraliyet Hamamı olarak  
da adlandırılmıştır. Ne yazık ki bu alanı ziyarete açık olmadığı için göremedik. Umarım bir daha ki sefere görme imkânı bulabiliriz.
Mersinli Avlu (El Patio de los Arrayanes)
Nasrî Sarayları birbirinden güzel avlulara sahiptir. Bu avluların
en görkemlilerinden biri de Mersinli Avlu’dur (Patio de los Arrayanes).
Avlu zaman içinde farklı isimlerle anılmış olmakla birlikte günümüzde
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kullanılan adını ortasındaki dikdörtgen şeklindeki havuzun her iki yanında bulunan mersin bitkilerinden almaktadır. Revaklı avluda bulunan
uzun dikdörtgen havuza su akışı havuzun her iki ucunda yer alan iki
mermer çeşmeden bir kanalla sağlanmaktadır.
Havuzdaki durgun suyun üzerine yansıyan Comares Sarayı’nın
aksı muhteşem güzelliktedir. Suyun yansıma etkisiyle ortaya çıkan bu
görüntü cennetteki güzelliğin dünyadaki aksı olarak nitelendirilir. Ayrıca yansıma etkisiyle mekânda genişlik hissi de yaratılmıştır.
Avluyu gezerken sıcak bir yaz günü olmasına rağmen avlunun
oldukça serin olduğunu fark ediyoruz. Bu avlu sıcak Endülüs günleri
için muazzam. Mersinli Avlu’nun etrafında Mahkeme Divanhanesi, İki
Kız Kardeşler Salonu, Beni Serrac Salonu, Elçiler Salonu gibi önemli
salonlar da yer almaktadır.

Mersinli Avlu (Patio de los Arrayanes).
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Mersinli Avlu (Patio de los Arrayanes) ve Comares Kulesi.
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Tekne Salonu (Sala de la Barca)
Mersinli Avlu’nun kuzey galerisinde yer alan Tekne Salonu
(Sala de la Barca) I. Yusuf tarafından bekleme odası olarak yaptırılmaya
başlanmış ancak odanın yapımı V. Muhammed döneminde bitirilmiştir.  
Tekne Salonu’na girdiğimizde ve salonun tavanını gördüğümüzde oldukça şaşırıyoruz. Salonun tavanı gerçekten de ters çevrilmiş
bir tekne görüntüsüne sahip. Salonun, bu sebeple veya alçı duvarlarında tekrarlanan baraka sözcüğünden mütevellit Tekne Salonu olarak
isimlendirildiği düşünülmektedir. Orijinal tavanı bir yangın sonucunda
tahrip olmuşsa da daha sonraki dönemlerde yapılan restorasyon çalışmalarında tavan yenilenmiştir.
Büyükelçiler Salonu (Salon de los Embajadores)
Mersinli Avlu’nun kuzey tarafında, Darro Nehri Vadisine hâkim
bir konumda Comares Kulesi (Torre de Comares) içinde yer alan Büyükelçiler Salonu, Taht Odası olarak da anılmaktadır. Bu salon Nasrîlerin
siyasi gücünün sembolik merkezidir.
Elçiler Salonu sultana yakışır bir şekilde gösterişli olarak inşa
edilmiştir. Salon dekorasyon ve süsleme açısından oldukça zengindir.
Zarafet ve ihtişamın bir aradaki uyumu görülmeye değer güzelliktedir. Bu salonda geometrik ve bitkisel unsurlar uyum içinde kullanılmıştır. Oda mozaik karolar, süslü duvarlar ve tüm odayı kaplayan büyük bir
ahşap tavan ile dekore edilmiştir.
Elçiler Salonu’nun sedir ağacından mukarnas işçilikli ahşap tavanı gökyüzünün yedi katını simgeliyormuş. Salonun duvarları ise ilahi
üstünlüğü vurgulayan yazılarla süslenmiş. Nasrîlerin güç göstergesi olan
bu mimari harikası saraylar tahta ve alçı malzemeden yapılmış olmalarına
rağmen zarif işçilikleriyle mükemmelliği yakalamışlardır.
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Büyükelçiler Salonu’nun muhteşem tavan süslemesi.

Büyükelçiler Salonu’ndan (Salon de los Embajadores) kesit.
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Aslanlı Saray (Palacio de los Leones)
Comares Sarayı’ndan en şaşalı bölüm olan Aslanlı Saray’a geçiyoruz. Saraydaki odalar Nasrî Saraylarının en özel bölümleri ve bu
sarayda Nasrî sanatı zirveye ulaşmış. Sarayın muhteşem dekorasyonu
diğer sarayları gölgede bırakacak güzellikte.
V. Muhammed tarafından yaptırılmış olan sarayın tezyinatında
Hristiyan sanatının etkileri de görülmektedir. Bu özelliği sarayı diğer
bölümlerden farklı kılmaktadır. Sarayda odalara geçiş dantel gibi işlenmiş revaklarla çevrili Aslanlı Avlu ile sağlanmaktadır. Avlunun etrafında Mukarnaslı Salon, Krallar Salonu, Beni Serrac Salonu gibi önemli
salonlar yer almaktadır.
Aslanlı Avlu (Patio de los Leones)
Nasrî Saraylarında sıra Elhamra’nın tanıtım yüzü olan Aslanlı
Avlu’da. Özellikle bu avluda yer alan Aslanlı Çeşme, Elhamra’nın en
çok ilgi çeken bölümü. Beyaz mermerden çifte sütunlu revaklarla çevrili üstü açık Aslanlı Avlu muazzam bir görüntüye sahip. Avluyu gördüğümüzde güzelliği karşısında adeta büyüleniyoruz. Geçmiş dönemde
burada yaşayan insanların ne kadar da şanslı olduklarını düşünüyoruz.
XIV. yüzyılın ikinci yarısında V. Muhammed tarafından yaptırılan avlu adını ağzından su akan on iki aslan heykelinin taşıdığı fıskiyeli
havuzdan almıştır. Aslanların ağzından akan su, havuzu çevreleyen sığ
bir kanala dökülerek buradan avlunun dört tarafındaki salonlara ulaştırılır.
Çeşmede yer alan aslanların, yapıldığı dönemde saat işlevi gördüğü söylenmektedir. Havuz çanağının etrafındaki her bir aslan heykeli
bir saati temsil ediyormuş ve saati geldiğinde aslanın ağzından su akıyormuş. Günümüzde avluda yer alan çeşmenin ve aslan heykellerinin orijinal olmadığını da belirtmek isterim. Aslanlı Avlu’dan bir kapı vasıtasıyla
İki Kız Kardeşler Salonu’na (Sala de Dos Hermanas) geçiyoruz.
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Nasrî Sarayları ve meşhur Aslanlı Avlu.

Aslanlı Avlu ve Aslanlı Çeşme.
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İki Kız Kardeşler Salonu (Sala de Dos Hermanas)
İki Kız Kardeşler Salonu, Aslanlı Avlu’nun kuzey tarafında ve
Krallar Salonu’nun yanındadır. Duvarları oldukça zengin tezyinata sahip salonun yapımına I. Yusuf zamanında başlanılmış ve V. Muhammed
döneminde salon tamamlanmıştır.
İki Kız Kardeşler Salonu’nun adını duyduğumuzda acaba neden
bu adla isimlendirilmiştir diye merak ettiğimiz bir salon burası. Orijinal
adı bilinmemekle birlikte günümüzde bu şekilde adlandırılmasının nedeninin salonun zemininde bulunan eşit büyüklükteki iki mermer kaplama olduğunu öğreniyoruz. Biz salonun adının bir efsaneye bağlı olarak verildiğini düşünmüştük aslında. Ancak salonun ismini iki mermer
levhadan aldığını öğrendiğimizde açıkçası birazda olsa hayal kırıklığına uğramadığımızı söyleyemem.
Salonun duvarları, İbn Zamrak’ın kûfî hat ile yazılmış şiirleri,
Nasrî sloganı olan “Lâ Galibe İllallah.” yazıları ile tezyin edilmiştir.
Salonun mukarnaslı tavanı oldukça görkemlidir. Merkezi bir yıldızdan
geliştirilen kubbe, ışığın da etkisi ile gerçekten muhteşem gözüküyor.
Pencerelerden gelen ışığın açısına göre kubbenin görüntüsü değişiyormuş. Bu muazzam bir olay.  
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İki Kız Kardeşler Salonu’ndan kesit.

Krallar Salonu (Sala de los Reyes)
Aslanlı Avlu’nun doğusunda yer alan Krallar Salonu, Adalet Salonu olarak da adlandırılmaktadır. Krallar Salonu’nu diğer salonlardan
ayıran en önemli özellik tavanındaki resimlerdir. Ayrıca İslam ve Batı
sanatı etkilerinin bir arada kullanılmış olması da bu salonu farklı kılan
diğer bir özelliktir.
Salonun tavanındaki resimler elips şeklindeki üç ahşap kubbe
232

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 232

20.04.2021 14:55

ELHAMRA & ALHAMBRA

üzerinde yer almaktadır. Ortadaki resmin Nasrî Hanedanlığı’nın ilk on
sultanını temsil ettiği düşünülmektedir. Ayrıca Adalet Salonu olarak da
anılması nedeniyle farklı bir görüş olarak bu karakterlerin mahkeme
üyeleri olabilecekleri de düşünülmektedir.
  Diğer resimlerde yer alan av sahneleri ve romantik sahneler ise
muhtemelen Müslüman emîrlerin yaşamlarından kesitler sunmaktadır.  
Salonun tavan tezyinatında kullanılan bu resimler görülmeye değer güzellikte ve oldukça etkileyicidir.

Elhamra Krallar Salonu’nun tavanında yer alan resim.

Elhamra Krallar Salonu’nun tavanında yer alan resim.
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Beni Serrac Salonu (Sala de los Abencerrajes)
Aslanlı Avlu’nun güneyinde muhteşem bir kubbe ile örtülü Beni
Serrac Salonu bulunmaktadır. II. Muhammed döneminde inşa edilmiş
salonla ilgili gerçek midir bilinmez bir efsaneden söz edilmektedir.
Beni Serrac ailesi yönetimi ele geçirmesi için babası Sultan Ebu
Hasan Ali’ye karşı küçük yaştaki oğlu XII. Muhammed’i (Boabdil) desteklemiştir. Rivayete göre Ebu Hasan Ali vatan haini olarak gördüğü aile
üyelerini bu salonda öldürtmüştür. Salonun ortasındaki havuzda görülmekte olan lekelerin o zamandan kalan kan lekeleri olduğu söylenmektedir. Ancak bu lekelerin pas lekesi olduğu kuvvetle muhtemeldir.
Beni Serrac Salonu’nun kubbe bezemesi ortadaki bir yıldız motifi
ile son bulmaktadır. Bu salonun kubbesi o kadar güzel ki gözlerimizi tavandan alamıyoruz. Adeta büyülüyor bizleri. Salonun duvarlarında diğer
salonlarda da sıkça gördüğümüz üzere renkli çiniler kullanılmış. Beni Serrac Salonu, yüksek tavanı ve kalın duvarları sayesinde sıcak bir Granada
gününde dahi oldukça serin. Bir şekilde doğal klima etkisi yaratmışlar.

Beni Serrac Salonu’nun muhteşem kubbesi.
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Nasrî Saraylarından kesit.

Partal Sarayı (Palacio del Partal) ve Bahçeleri
Elhamra’nın en eski bölümlerinden olan Partal Sarayı (Palacio
del Partal) Kadınlar Kulesi’nin de (Torre de las Damas) olduğu bölümdür. Partal Sarayı, XIV. yüzyılın başlarında III. Muhammed döneminde
inşa edilmiştir. Ne yazık ki orijinal saraydan günümüze çok az bölüm
ulaşmıştır. Sarayın avlusunda yer alan havuz ve muhteşem güzellikteki
bahçeleri görülmeye değerdir.
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Cennetü’l Arif (Generalife)
Cennetü’l Arif, Elhamra gezimizin son durağı “Bilgelerin Cenneti” anlamına gelen bu bölüm bahçeleri, rengarenk çiçekleri, sebze yetişen bostanları, havuzları ve huzur veren kuş ve su sesleri ile adeta bir
cennet. XIII. yüzyılda Comares Sarayı’ndan önce inşa edilen Generalife
uzun yıllar boyunca Nasrî hükümdarlarının yazlık sarayı olarak kullanılmıştır. Nasrîler zamanında burada saray için çiftlik hayvanları da
yetiştiriliyormuş.
Elhamra’nın bahçelerinde şırıl şırıl akan sular ruhumuza, sarayın zarif mimarisi gözümüze, bahçelerindeki yüzlerce çeşit bitkinin
ılgıt ılgıt esen rüzgârla burnumuza gelen rayihası ise koku duyumuza
fazlasıyla hitap ediyor.

Cennetü’l Arif (Generalife).
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Sacromonte (Kutsal Dağ)
İspanya’da çingene kültürünün doğduğu ve hâlen yaşamaya
devam ettiği Sacromonte’deyiz. Bu bölge çingene (gitanos) mahallesi
olarak da adlandırılıyormuş. Sacromonte ne anlama geliyor diye merak
ediyorsanız eğer “Kutsal Dağ” manasına geliyormuş. Bu bölgede bir
zamanlar kayalara oyulmuş mağara evlerin içinde yaşayan çingeneler
günümüzde beyaz boyalı küçük evlerde yaşıyorlar.
İspanya’nın Endülüs Bölgesi, sayısız güzellikler ve kültürel
değerlerle bezenmiş. İslam etkisinin yüzyıllar boyunca hüküm sürdüğü
bu topraklarda yer alan Sacromonte Endülüs’ün çok kültürlü yapısının
aynası durumunda.
Endülüs’te doğan, isyan ve başkaldırışın dansı flamenko…
Flamenko, İspanya’nın Endülüs Bölgesi’nde doğmuş ancak ünü
sadece bu ülkeyle sınırlı kalmamış tüm İspanya’ya hatta tüm dünyaya yayılmış otantik bir dans. Kıyafetleri, ayakkabıları, aksesuarlarıyla kendine
özgü ruhu ve müziği olan bir sanat flamenko.  İsyanın, başkaldırışın sanata
dönüşmüş hâli, mevcut düzene ayak direme belki de… Ne kadar güzel ki
savaşmak yerine dertlerini dans ederek dile getirmeyi tercih etmişler.
Yüzyıllar boyunca bir arada yaşamış çok dinli ve çok kültürlü
Endülüs halkı birbirlerinden her alanda etkilenmiş ve bu etkileşim mimaride olduğu gibi müzikte de kendini göstermiştir. Flamenko müziği
çok kültürlü unsurların karışımından doğmuştur.
Sacromonte mağaralarında zambra gösterisi…
Sacromonte’de flamenko dansının bir türü olan “zambra” gösterilerinin sergilendiği mağaralar var. Bu mağaralar Granada’ya gelen
turistlerin ilgi odağı. Bizlerde Sacromonte’deki mağara evlerden birin238
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de zambra gösterisine katılıyoruz. Dansın ve müziğin tutkusuna şahit
oluyoruz. Daracık bir mağarada yapılan bu gösteri oldukça etkileyici.
Kendilerine özgü kıyafetleri ile dansçılar sırayla performanslarını sergiliyorlar.
Dans izleyiciler tarafından oldukça büyük beğeni topluyor. Gösteri bittiğinde izleyiciler dakikalarca dansçıları alkışlıyorlar ve alkışlar
eller yorulana kadar susmuyor. Flamenko dansçıları bu alkışları fazlasıyla hak ediyorlar.

Sacromonte
mağara
evlerde
zambra
gösterisi.
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Granada Üniversitesini Ziyaret
Bir eğitimci olarak iş amaçlı ya da tatil amaçlı yapmış olduğum
bir gezi olması fark etmeksizin gittiğim her ülkenin eğitim sistemi ve
işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak adına muhakkak bir fırsat yaratır ve
en az bir üniversitesini ziyaret etmeye özen gösteririm. Bu benim yurt
dışı gezilerimin vazgeçilmez bir düsturudur.
Gözlemlerimle ve öğrendiklerimle kendi eğitim sistemimizi
karşılaştırarak varsa eksikliklerimizi de görerek, ülkeme dönerken eğitim yapımıza ne kazandırabilirim diye düşünürüm. Ancak o zaman yaptığım gezi tam manasıyla anlamlı olur benim için.
Ülkemizin gençleri dünya standartlarında iyi bir eğitim almayı
fazlasıyla hak ediyorlar. Ayrıca yurt dışından bizlere güvenerek eğitim
için ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerde iyi bir eğitimi hak
ediyorlar. Bunun için dünya üniversiteleri ile rekabet etmek zorundayız. Dünyanın en iyisi olmak için çaba göstermeli, bugünün en iyilerini
yakından takip etmeliyiz.
Dünya insanı yetiştirebilmek için önce dünyayı tanımalı, dünyadaki üniversitelerin işleyişlerini anlamalıyız. Özellikle de yüzyıllarca
eğitim vermiş ve günümüzde hâlâ aktif durumda olan köklü üniversiteleri. Bu nedenle Endülüs’e geldiğimizde gezi rotalarımızı planlarken
geçmişi köklü Granada Üniversitesini de (Universidad de Granada)
gezi planımıza dâhil ettik.
İmparator V. Charles tarafından 1531 yılında kurulan ve bir devlet üniversitesi olan Granada Üniversitesinin kökleri Granada’nın Nasrî
Hanedanlığı’nın medreselerine kadar uzanan köklü bir öğretim geleneği üzerine inşa edilmiştir. Nasrîlerin en önemli ilim merkezlerinden biri
olan 1349 yılında Nasrî Emîri I. Yusuf tarafından kurulmuş Yusufiye
Medresesi’nin günümüze ulaşan bölümü bugün Granada Üniversitesine
242
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aittir. Birçok milletten öğrenciyi ve araştırmacıyı ağırlayan çok kültürlü bu üniversite, Şangay Dünya Üniversiteleri Akademik sıralamasında
dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasında yer almaktadır.
İspanya eğitim konusunda oldukça iddialı üniversitelere sahip.
Şöyle ki bu ülkede 800 yıllık ve hâlâ aktif durumda olan üniversiteler
var. Şu anda İspanya’nın en eski üniversitesi IX. Alfonso tarafından
1218’de kurulmuş olan Salamanka Üniversitesidir. Endülüs Bölgesi’ndeki üniversitelerin birçoğu 450-500 yıllıktır ve kuruluşlarından itibaren kesintisiz olarak eğitime devam eden üniversitelerdir.

Granada Üniversitesi (Universidad de Granada).
243
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Albaicin ve San Nicolas Seyir Terası
Granada gezimiz sırasında Elhamra’yı tam karşıdan gören, bir
zamanlar Müslümanların yaşadığı bölge olan ve günümüzde UNESCO
Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Albaicin’ı (Albayzin) ziyaret
ediyoruz.

Albaicin Mahallesi’nden bir kesit.

Albaicin, Orta Çağ’dan kalma mimarisi, dar caddeleri, beyaza
boyalı evleriyle oldukça etkileyici bir Müslüman mahallesi olup günümüze kadar tarihi dokusunu büyük oranda korumayı başarmıştır.
Şehrin tarihi geçmişini daha iyi anlamak için muhakkak ziyaret edilmesi gereken bu bölge, Granada’nın en güzel semtlerindendir.
Bölgedeki evlerin birçoğu hâlâ Endülüs İslam mimarisinin izlerini taşımaktadır.
246
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Ayrıca burası şehirde Elhamra’nın ihtişamlı yapısını doyasıya
seyredebileceğiniz en güzel yerlerdendir. Tarihte Albaicin ve Elhamra’nın karşılıklı konumlandırılmış olmaları yöneticilerin ve halkın daima gözlerinin birbirlerinin üzerinde olmasını sağlamıştır. Günümüzde
Elhamra nasıl ki kendi döneminin ve sanatının zenginliğini ve gücünü
yansıtıyor ise Albaicin’da Mağribi halkın mütevazı yaşantısını günümüze yansıtmaktadır. Böylece Endülüs’ün sosyal ve kültürel hayatını
daha iyi anlayabiliyoruz.
Albaicin bir tepenin üzerine kurulu ve burada şehri gören birçok seyir terası (mirador) var. Ancak seyir terasları içerisinde en popüler olanı şehri ve Elhamra’yı en güzel şekilde seyredebileceğiniz Calle
Mirador de San Nicolas yani San Nikolas Seyir Terası’dır. Sokak sanatçılarının renklendirdiği bu teras muhteşem bir manzaraya sahiptir.
Özellikle gün batımını Elhamra ile birlikte izlemek isteyenler için bu
teras oldukça popülerdir.
Bizler de San Nicolas Seyir Terası’ndan Elhamra’yı ve Granada’nın muhteşem manzarasını seyre dalıyoruz. Burada sokak sanatçılarının şarkılarını dinleyip, küçük bir flamenko gösterisine de şahit oluyoruz.
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San Nicolas Seyir Terası ve arkada Elhamra Sarayı.

San Nicolas Seyir Terası (Calle Mirador de San Nicolas).
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Albaicin’da yan yana bir cami ve bir kilise …
Mirador de San Nicolas’a yakın bir konumda San Nicolas Kilisesi (Parroquia de San Nicolas) yer almaktadır. Ancak daha da önemlisi
kilisenin hemen yakında bulunan ve 2003 yılında ibadete açılmış olan
Granada Ulu Cami’dir (Mezquita Mayor de Granada).
İki büyük semavi dinin ibadethaneleri Granada’ya hâkim bir
konumda ve yan yanadır. Cami şehrin Hristiyanlara teslim ediliş tarihi
olan 1492’den bu yana, yaklaşık beş yüz yıllık bir aradan sonra şehirde
inşa edilen ilk cami olması açısından önemlidir.
Granada Ulu Cami; avlusu, ibadethanesi ve İslam Araştırma
Merkezi ile üç bölümden oluşmaktadır. Cami’de okunan ezanlar, Endülüs İslam sanatının şaheseri Elhamra Sarayı’na karşı okunmaktadır.
Caminin ağaçlarla süslü ve iki fıskiyeli havuza sahip avlusu Darro Nehri’ne ve Elhamra’nın bulunduğu Sabika Tepesi’ne bakmaktadır. Caminin avlusundan manzarayı seyretmek doyumsuz...
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Granada Ulu Cami (Mezquita Mayor de Granada) minaresi.
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San Nicolas Kilisesi.

Carmenler
Albaicin’da gezerken Carmen adı verilen muhteşem güzellikte
konaklara rastlıyoruz. Carmenler yüksek duvarları, bitki ve çiçeklerle
dekore edilmiş avluları ve meyve ağaçlarına sahip bahçeleri olan konaklar. Söylendiğine göre bu meyve ağaçlarından bir tanesi muhakkak
251
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dut ağacı olmalıymış. Çünkü Granada tarihte ipeğin merkeziymiş. Albaicin’ın daracık sokaklarında hanımeli çiçeklerinin kokusu eşliğinde
yürüyerek şehir merkezine doğru ilerliyoruz.

Albaicin’ın daracık sokakları ve
beyaz evlerin duvarlarından sarkan
hanımelleri.
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Granada Lezzetleri
Bir şehrin mutfak kültürü o şehrin tarihi geçmişini ve zenginliğini de gösterir. Geçmişe dayanan zengin kültürüyle Granada önemli
bir gastronomi şehridir. Granada’nın mutfağını ise genel olarak Endülüs mutfağı temsil etmektedir. Uzunca bir süre Müslümanların yönetiminde kalan şehirde hem Mağribi hem de İspanyol mutfağı hâkim
durumdadır. Granada, yöresel Endülüs yemeklerinin yanı sıra dünya
mutfağında da oldukça iddialı bir şehir.
Şehirde Elhamra Sarayı’nın muhteşem manzarasına karşı yemek yiyebileceğiniz hem ruhunuzu hem de bedeninizi doyurabileceğiniz lüks restoranlardan, salaş ama lezzetli yemekler yiyebileceğiniz
küçük restoranlara kadar birçok seçenek mevcut.
İspanya’nın pek çok şehrinde olduğu gibi bu şehrin de tapasları
oldukça meşhur. Her köşebaşında muhakkak tapas satan bir restoranla
karşılaşıyorsunuz. Dünyanın en önemli zeytinyağı ve narenciye üreticilerinden olan Granada’nın bu özelliği yemeklerine de yansımış elbette.
Zeytin ve zeytinyağı yemeklerin vazgeçilmezi olmuş.
Şehir deniz mahsullerindeki çeşitlilik açısından zengin bir mutfağa sahip. Bizim seçimimiz de deniz mahsullerinden yana oluyor. Yemek sonrasında yaptığımız seçimin ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz. Çoğunlukla kızartılmış seçenekler mevcut ancak itiraf etmeliyim
ki hepsi de oldukça lezzetli.
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Granada’da deniz mahsulleri tadımı.
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Granada’nın Teslim Oluşu ve Endülüs’ün Siyasi Sonu
711 yılında Müslümanların ayak bastıkları İber Yarımadası
1492 yılına kadar İslam idaresinde kalmıştır. Sekiz asırlık bu dönemde
bölge sanat, kültür ve ilimde altın çağını yaşamıştır. Ancak yaşanan iç
çatışmalar, iktidar mücadeleleri, siyasi parçalanmalar bir süre sonra bu
büyük medeniyetin sonunu getirmiştir.
Muhammed b. Nâsır tarafından 1238’de kurulmuş olan Beni
Ahmer Devleti’nin etrafı Hristiyan güçlerle çevrili olmasına karşın, bu
devletlerle iyi ilişkiler kurarak başarılı bir siyaset izlemeleri neticesinde
250 yıl ayakta kalabilmiştir.
İspanya’yı Müslümanlardan temizleme ideali olan Kastilya
Leon Kraliçesi I. Isabel (Kirli Isabel) ile Aragon Kralı II. Ferdinand
1469’da evlenmeleri sonrasında birleşik ordu kurmuşlardır. Bundaki
amaçları Reconquista ideallerini hayata geçirmektir.
Kastilya Krallığı’nın 1487’de Malaga’yı işgal etmek üzere olması Granada Emîrliği’nin de tehlikede olduğunun bir göstergesiydi.
Bu nedenle XII. Muhammed 1487’de Osmanlı Padişahı II. Bayezid’e
elçi göndererek kendisinden yardım talebinde bulunmuştur. Ancak gerek Cem meselesi gerekse Memlükler ile olan çatışmalar nedeniyle II.
Bayezid Endülüslülerin bu yardım talebine somut bir karşılık verememiştir. Müslümanlar Granada’yı zor şartlar altında savunmaya çalışmışlarsa da 2 Ocak 1492 yılında şehir son Nasrî Emîri XII. Muhammed
tarafından yapılan bir anlaşma neticesinde Kastilyalılara teslim edilmiştir.
Endülüs İslam medeniyetinin son kalesi olan Granada’nın düşüşünden hemen sonra, yerel halk kısa bir süre boyunca teslim anlaşması
ile düzenlenen Convivencia koşulları altında yaşamışlardır. Ancak ilerleyen süreçte Müslüman halka karşı gösterilen tavırlarda değişiklikler
258
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meydana gelmiş, halkın yaşam şartları ağırlaşmış ve baskı görmüşlerdir. Müslümanları Hristiyanlaştırma siyaseti yüzyıldan fazla devam
etmiştir. 1609-1614 yılları arasında uygulamaya konan bir kararla Moriskolar adıyla bilinen topluluk tamamen İber Yarımadası’ndan sürülmüştür.
Müslümanların İber Yarımadası’na hâkim oldukları süre boyunca burada yaşayan Hristiyan ve Yahudi halka gösterdikleri hoşgörü, anlayış ve saygı Hristiyan krallık tarafından ne yazık ki kendilerine gösterilmemiştir. Müslümanlar yüzyıllarca hâkim oldukları topraklardan
sürülürken büyük acılar yaşamışlardır.
Sonuç olarak 1492’de son Endülüs şehri Granada’nın düşüşü,
Beni Ahmer Devleti’nin yıkılışı ve sonrasında Müslümanların bu topraklardan sürülmeleri uzun bir destanın sonunu getirmiştir. Sekiz yüz
yıllık İslam hâkimiyeti, dünyaya ilmî ile ışık saçmış kocaman bir medeniyet kıskançlık, iç çatışmalar, taht kavgaları gibi nedenlerle yani bir
hiç uğruna yok olmuştur.
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Puerto de Suspiro del Moro (Arap’ın İç Çektiği Liman)
Granada’ya gelmişken oldukça merak ettiğim, efsaneleşmiş bir
hikâyesi olan, hatta şiirlere konu olmuş tarihi bir olayın yaşandığı rivayet
edilen Endülüs İslam medeniyetinin son buluş hikâyesinin gerçekleştiği
Puerto de Suspiro del Moro’yu (Arap’ın İç Çektiği Liman) görmeye gidiyoruz.
Gemileri yakarak, cesaret ve fedakârlıkla alınan toprakların savunulmadan terk edildiği yer burası. Son Granada Emîri XII. Ebu Abdullah Muhammed’in (Boabdil) şehri terk ederken Alpujarras’a giden
yol üzerinde son kez uzaktan şehre ağlayarak baktığı ve bunun üzerine
annesi Emîre Aişe Sultan’ın tarihe geçen o meşhur sözleri söylediği
düşünülen tepe.
“Erkekler gibi savunamadığın vatanın için şimdi kadınlar gibi
ağlamanın faydası yoktur.”
İspanyollar tarafından birazda alaycı bir tavırla adlandırılmış
“Puerto de Suspiro del Moro” Türkçeye çevrildiğinde “Arap’ın İç Çektiği Liman” anlamına gelmektedir. Ancak bana ne anlama geliyor diye
soracak olursanız size iki kelimeyle çok net ifade edebilirim “Endülüs’ü kaybetmek…”
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Puerto de Suspiro del Moro (Arap’ın İç Çektiği Liman).
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Endülüs İslam medeniyetinin son bulması sadece Endülüslüleri
değil dünya İslam âleminden birçok insanı da derinden etkileşmiştir.  
Bunlardan birisi de millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’dur. Kendisi Puerto de Suspiro del Moro’da meydana gelen olayı ve Endülüs ile ilgili
duygularını şu şekilde nazmetmiştir:
“Endülüs tacı elinden alınan bahtı kara,
Savuşurken, o güzel mülkü verip ağyâra,
Tırmanır bir kayanın sırtına, etrafa bakar.
Bırakıp çıktığı cennet gibi zümrüt ovalar,
Başlar ağlatmaya bîçâreyi hüngür hüngür!
Karşıdan valide sultan bunu pek haklı görür,
Der ki; “Çarpışmadın erkek gibi düşmanlarla;
Şimdi, hiç yoksa, kadınlar gibi olsun ağla!”


(Mehmet Akif ERSOY)

Peki Endülüs nasıl mı kaybedildi?
Aslında cevabı çok basit… Önce devlette fitne ve ihtiras ortaya çıkıp birlik, beraberlik bozuldu. Endülüs devletçiklere bölünmeye
başladı. Akabinde tarih bilincinden yoksun yöneticiler dışarıya ve düşmanlara karşı mücadele etmek yerine birbirleriyle kavga etmeyi tercih
ettiler. Düşmanı dost, kardeşi düşman gördüler. Nihayetinde kaçınılmaz
son ortaya çıktı ve tek tek yok oldular.
En son elde bir tek Granada şehri kalmıştı. Endülüs İslam medeniyetinin son kalesi Granada’nın Emîri XII. Ebu Abdullah Muhammed
uzun süre direnmiş ancak sonunda Hristiyanlara teslim oldukları taktirde kimseye hiçbir şey olmayacak masalına inanarak şehri Isabel ve
264
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Ferdinand’a teslim etmiştir. 2 Ocak 1492’de Granada surlarının hemen
önünde gerçekleşen bir devir-teslim ile Müslümanların Endülüs’teki siyasi varlıkları sona ermiştir.
XII. Ebu Abdullah Granada şehrini Isabel ve Ferdinand’a teslim
ettiğinde bu işi anlaşma şartları dâhilinde yapmıştır. Anlaşmaya göre
Müslümanların din ve mülklerine dokunulmayacak hür olacaklardı.
Ancak bir süre sonra verilen sözler unutulmuş Katolik krallar tarafından çıkarılan fermanlarla Müslümanlar Hristiyan olmaya zorlanmış
kabul etmeyenler ise sürülmüşlerdir. Ebu’l-Bekâ er-Rundî’nin Endülüs
Mersiyesi şu beyit ile başlar:
“Her şey tamamlandığında eksilir, öyleyse insan hayatın güzelliğine
aldanmasın.”
Rundî, ünlü mersiyesinde ne kadar doğru söylemiş. Onu anladığımız kadarıyla zannımca bizlere“Ey insanoğlu aldanma hayatın
güzelliğine, aldanma zenginliğine, gücüne, kudretine fâni dünyada her
şey değişken, her şey geçicidir.” demek istemiştir. Karacaoğlan der ya
“Sultan Süleyman’a kalmayan dünya.” diye, işte aynı şeydir Endülüs’e
olanda…
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Orgiva Kasabasını Ziyaret
Rotamızda Orgiva ve şimdi bizler Endülüs’te Moriskoların izini
sürüyoruz. 1492 yılından sonra uğradıkları tüm zulümlere rağmen İslam’ı
terk etmeyen varlıklarını günümüze kadar taşıyan çilekeş Müslümanlar.
Yardım çığlıklarına cevap veremediğimiz, ağıtlar yakan Müslümanlar.
Granada’nın 60 km güneydoğusunda Alpujarra Dağlık Bölgesi’nde yer alan ve yaklaşık altı bin kişilik nüfusa sahip Orgiva’yı ziyaret
ediyoruz. Siera Nevada Dağlarının eteklerinde kurulu küçük bir Endülüs
kasabası burası.

Orgiva yön tabelaları.

Orgiva, Nasrîlerin son emîri XII. Muhammed’in 1492 yılında
topraklarını kaybettikten sonra yerleştiği rivayet edilen yerdir.  Şimdi
ise beş asırlık bir aranın ardından İslam dini küçük bir grup tarafından
da olsa bu topraklarda yaşatılmaya çalışılıyor.
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Kasaba yemyeşil doğasıyla karşılıyor bizleri. İlk olarak kasabanın meydanına gidiyoruz. Meydanda, İspanya şehir ve kasabalarında
sıklıkla gördüğümüz üzere katedral yer almakta.  Ancak söylenilenlere
göre Orgiva’da sadece İspanyol Katolikler yaşamıyormuş. Burası aynı
zamanda farklı uluslardan, din ve ideolojilerden insanların hep beraber
barış içinde yaşadıkları bir kasabaymış. Bu oldukça etkileyici ve tüm
dünyada olması gereken bu tabii ki. Tavsiye üzerine ilk durağımız sahibi sonradan Müslüman olan ve helal ürünler satan bir kafe oluyor.
Baraka Kafe’de Qasim Bey İle Sohbet
Orgiva’da sahibi İspanyol asıllı bir Müslüman olan ve helal
ürünlerin satıldığı Baraka Kafe’yi ziyaret ediyoruz. Amacımız kafenin
sahibi Qasım Bey ile tanışıp, biraz sohbet etmek.
Kafeye geldiğimizde Qasım Bey tüm içtenliği ile karşılıyor
bizleri. Kahvelerimizi içip, tatlılarımızı yerken kendisiyle derin bir
muhabbete dalıyoruz. Qasım Bey bize ilk olarak Orgiva kasabası ve
burada yaşayan insanlardan bahsediyor. Daha sonra da uzun uzun Katoliklikten Sufizme nasıl geçtiğini anlatıyor bizlere.
Gerçek adı Pedro Barrio olan Qasım Bey, Bilbaolu Katolik bir
aileye mensupmuş. Birçok dine merak sarıp araştıran Qasım Bey bir
arkadaşı vasıtasıyla İslamiyet ve Sufizmle tanışmış. İslam dininde Hz.
İsa’nın peygamber olarak kabul edildiğini öğrenince İslamiyet’e ilgi
duymuş. Sonraki süreçte okuyup bu dinin öğretilerini anlamaya başladığında ise söylediğine göre İslamiyet hayatına anlam katmış ve huzur bulmuş. Qasım Bey İslam dininden bahsederken gözleri parlıyor.
Müslüman oluş serüvenini öyle heycanla anlatıyor ki bizler de merakla  
dinliyoruz.
Öğrendiğimize göre kendisinin Müslümanlığa geçiş sürecini
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merak eden sadece biz değilmişiz. Daha önce de kendisi ve buradaki
birkaç Müslüman BBC Travel’a röportaj vermişler. İspanya’nın küçük
bir dağ kasabasında İslamiyet’i kabul eden, yaşatan insanların olması oldukça etkileyici. Yakınlardaki bir dergâhı ziyaret etmek amacıyla
kafeden ayrılırken Qasım Bey’e Allah kabul eylesin diyor, kendisini
tebrik ediyorum.

Kafe Baraka ve Qasım Bey.
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Baraka Kafe’nin sahibi Qasım Bey ile sohbet.

Hogar Naqshbandi Dergâhı
İspanya’nın Endülüs Bölgesi’ndeki Orgiva kasabasının yaklaşık
2-3 kilometre dışında, Şeyh Nazım Kıbrısi’nin yolundan giden Sufilere
ev sahipliği yapan bir dergâha gidiyoruz. Kasabadan yola çıktığımızda dolambaçlı yollardan geçerek ulaştığımız dergâh portakal, zeytin ve
incir bahçeleri içinde kurulmuş mütevazı, küçük bir çiftlik evi.  İslamiyet’i İspanya’nın bir dağ köyünde de olsa yaşatmaya çalışan bir grup
insan tarafından kurulmuş bu dergâh.
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Ağaçların arasından dergâha giden toprak yol.
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Dergâhın bahçesindeki portakal ve yaşlı zeytin ağaçları.

Dergâha geldiğimizde adının Muhammed olduğunu öğrendiğimiz
bir beyefendi karşılıyor bizleri. Önce selamlaşıyoruz. Sonra kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi merak ettiğini söylüyor. Kendisine Endülüs
gezisi yapmak amacıyla Türkiye’den geldiğimizi, bu dergâhı daha önce
duyduğumuzu ve gelmişken ziyaret etmek istediğimizi belirtiyoruz.
Muhammed Bey güleç bir tavırla vaktimizin olup olmadığını
soruyor. Eğer vaktimiz varsa dergâhı gezdirmek ve anlatmak istediğini
söylüyor bizlere. Bizde kendisinin bu isteğini büyük bir memnuniyetle
kabul ediyoruz. Ancak öncelikle kendisini tanımak ve nasıl Müslüman
olduğunu öğrenmek istiyoruz. O da bizleri kırmayıp büyük bir heyecanla
anlatmaya başlıyor.
Aslen İspanyol kökenli olan Muhammed Bey yetmiş yaşındaymış ve bu dergâhta ikamet ediyormuş. Üç sene evvel, kendisinden çok
daha önce Müslüman olan oğlunun vasıtasıyla İslam diniyle tanışmış ve
273
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Müslüman olmuş. Bu yaşına kadar hayatında eksik olan bir şeyler olduğunu İslam dinini benimseyip Müslüman olduktan sonra o boşluğun
kapandığını, kendisini çok daha huzurlu ve mutlu hissettiğini söylüyor.
Muhammed Bey’e İslamiyet’i tanımasına ve Müslüman olmasına vesile olan oğlunun da burada mı yaşadığını soruyoruz. Oğlu şimdilerde Kıbrıs’ta ikamet ediyormuş. Kendisine hakkın yolunu bulduğu
için tebriklerimizi sunuyoruz. Allah kabul etsin diyor ve bizler için de
dua etmesini istiyoruz.
Ardından dergâhı gezmeye başlıyoruz. Dergâhlarına Hogar
Naqshbandi (Nakşibendi Evi) adını vermişler. Orgiva’nın yeniden İslamiyet’le buluşmasının hikâyesi, yaklaşık otuz yıl önce topluluğun lideri Ömer Margarit’in Müslüman olup ardından Şeyh Nazım Kıbrısi’nin
dergâhına girmesiyle başlamış. Zamanla İslamiyet’i seçen ve Müslüman olan İspanyolların sayısı da artmış.

Hogar Naqshbandi (Nakşibendi Evi).
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Hogar Naqshbandi (Nakşibendi Evi) ve İspanyol Muhammed Bey.
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“Adab ya Hu…”
Dergâhın kadınlar ve erkekler için iki giriş kapısı bulunmakta. Kapının üzerindeki tabelaya yazılmış bir yazı çekiyor dikkatimizi.
“Adab ya Hu” yazıyor ve dergâha girenler bu yazıyı okuyarak içeriye
giriyorlar.

Hogar Naqshbandi (Nakşibendi Evi) girişi.

276

HIÇKIRIK TEPESİ.indd 276

20.04.2021 14:56

ORGIVA

Henüz dergâha girmeden okudunuz bu yazı evvelce tekke ve
dergâhların en mühim ikaz levhalarından ve insanı “edebe” riayete çağıran bir uyarıdır. Peki nedir edep? Edep, her konuda haddini bilmek,
sınırı aşmamak, terbiyeli ve güzel ahlaklı olmaktır. Yunus Emre şu
dizelerle anlatıyor edebi:
“İlim meclislerinde aradım, kıldım talep,
İlim geride kaldı, illa edeb, illa edeb.”


(Yunus Emre)

Dergâhın giriş kapısının hemen yanında iki fotoğraf yer alıyor.
Bu fotoğraflardan biri 2014 yılında hayatını kaybeden Nakşibendi tarikatı lideri Şeyh Nazım Kıbrısi’ye ait. Birçok ülkede müritleri bulunan
Kıbrısi’nin soyu, anne tarafından Mevlevi tarikatı kurucusu Mevlâna
Celaleddin Rumi’ye, baba tarafından Kadiri tarikatı kurucusu Abdülkadir Geylani’ye dayanmaktadır. İstanbul’da Kimya Fakültesinde okuduğu dönemde Nakşibendi Şeyhi Süleyman Erzurumi’ye bağlanmış ve
bir müddet kendisini yetiştirdikten sonra şeyhinin izniyle Şam’a gidip
insanlara tasavvuf terbiyesi vermeye başlamış.
Bismillâhirrahmanirrahim diyoruz ve dergâhın içine giriyoruz.
Dergâh küçük bir dua odası, mutfak ve ziyaretçi Sufilerin kalması için
üç adet misafir odasından ibaret. İçi oldukça mütevazı şekilde dekore
edilmiş ve çok az eşya var. Dergahı dolaştıktan sonra hatıra fotoğrafı
çektirip buradan ayrılıyoruz.
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Hogar Naqshbandi Dergâhı’nın ibadethane bölümü.

Dergâhtan ayrılırken Moriskoları, asırlara meydan okuyarak
mütevazı mescitlerinde, fındık ağaçlarının dostluğunda tüm acılara rağmen İslam’dan vazgeçmeyen yürekleri öpülesi Müslümanları Allah’a
emanet ediyorum. Bu dergâhı görmemiş olsaydık eğer Granada gezimiz eksik olacaktı.
Orgiva’dan ayrılırken yolumuzun üzerindeki Lanjaron kasabasından geçiyoruz. Her yerde zeytin ağaçları ve bir kayalık üzerine konumlandırılmış küçük bir Orta Çağ kalesi gözüküyor uzaktan. Üzerinde
durduğu kayaya adapte edilmiş olan kale oldukça tahrip olmuş durumda. Kalenin yakınına gidemesek de aracımızı durdurup uzaktan da olsa
kaleyi inceleme fırsatımız oluyor.
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Tarihi Lanjaron Kalesi ve zeytin ağaçları.

Granada’ya Veda...
Orgiva, Granada şehrindeki ve Endülüs gezimizdeki son durağımızdı. Bizler Orgiva’dan ve şehirden ayrılırken havaalanına gitmek
üzere başlangıç noktamız olan Malaga’ya doğru yola koyuluyoruz. Elbette daha gezilecek, görülecek çok yer var ancak artık Endülüs’e veda
etme ve ülkemize geri dönme vakti geldi. Elveda Granada, elveda Endülüs…
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MORİSKOLAR
Morisko, son Endülüs İslam toprağı Granada’nın düşmesinden sonra Hristiyanların yönetimi altında kalan, din değiştirmek zorunda bırakılıp
zorla Hristiyanlaştırılan Endülüs Müslümanları için kullanılmış bir terimdir.
711 yılında Tarık Bin Ziyad’ın komutasında İber Yarımadası’na
ayak basan Müslümanlar, yaklaşık sekiz yüz yıl boyunca hâkimiyet kurdukları bu topraklarda farklı din mensuplarının ve topluluklarının bir arada
yaşamasını sağlamışlardır. Yahudilere ve Hristiyanlara adaletli davranılmış,
din ve kültürlerine saygı duyulmuştur. Hoşgörü ortamı İber Yarımadası’nın
yerli halkı arasından İslam dinine geçenlerin sayısını arttırmıştır.
2 Ocak 1492 yılında Granada, XII. Ebu Abdullah (Boabdil) tarafından Müslümanların tüm haklarının güvence altına alındığı bir anlaşmayla Hristiyanlara teslim edilmiştir. Bunun sonucunda İber Yarımadası’nda
İslam hâkimiyeti tamamen son bulmuş, bu dönemden itibaren Moriskolar
dönemine geçilmiştir.
Granada’nın teslim anlaşmasına kısa bir süre riayet eden Katolik
hükümdarlar Kral II. Fernando ve Kraliçe I. Isabel (Kirli Isabel), 1497 yılından itibaren yaptıkları anlaşmaları ve verdikleri sözleri unutup Müslümanları din değiştirmeleri için zorlayarak Hristiyanlaştırmaya çalışmışlardır. Hristiyanlığından şüphe duyulanlar veya Hristiyanlığı kabul etmeyen
Müslümanlar ise çeşitli işkencelere maruz kalmışlardır.
Hristiyanların egemenliğinde yaşayan Endülüs Müslümanları dini
zorlamalar sonucunda takiye yapmak zorunda bırakılarak dışarıdan Hristiyan olarak görünüp kalben Müslüman olarak kalmışlardır. Yapılan bu zulümler karşısında büyük acılar yaşayan Müslümanlar dini yaşantılarını gizli
olarak devam ettirmeye çalışmışlardır.  
Müslümanların İber Yarımadası’na geldiklerinde burada yaşayan
insanlara, kültürlerine, dinlerine gösterdikleri hoşgörü ve saygı Hristiyanlar
tarafından kendilerine gösterilmemiştir. Endülüs Müslümanlarının aksine
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sergiledikleri dini açıdan zorlayıcı yönetim anlayışıyla bir arada yaşamanın mümkün olamayacağı bir düzen kurmuşlardır. Müslümanlar engizisyon
mahkemelerinde yargılanmış ve çeşitli işkencelere maruz kalmışlardır.
Süreç içerisinde zorla Hristiyanlaştırılmaya çalışılan Müslümanlar
yapılan zulümlere karşı çeşitli isyanlar da çıkarmışlardır. Muhammed b.
Ümeyye’nin Kral II. Filip’e karşı 1568-1570 yılları arasında yürüttüğü isyan bunlardan biridir. Büyük Granada İsyanı’nın çıkış nedeni İspanya Krallığı’nın yayımladıkları fermanlarla İslam’a ve Müslümanlara ait ne varsa
yasaklamalarıdır. Moriskoların bu son direnişi karşısında İspanya Krallığı
Moriskolar meselesini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik çözüm arayışına girmiş, neticede 1609 yılında çıkarılan bir kanunla Müslüman halkın
ülke dışına sürgün edilmelerine karar vermiştir. Sürgünde Moriskoların bir
kısmı Kuzey Afrika, Fransa ve Osmanlı topraklarına ulaşmıştır. 1614 senesine kadar devam eden sürgünde yolculuk sırasında karşılaştıkları çeşitli
olumsuzluklar nedeniyle çok sayıda Müslüman hayatını kaybetmiştir.
Granada’nın düşmesinden sonraki süreç Müslümanlar açısından
oldukça zor bir dönemdir. Bazıları dinlerini yaşamak adına hicret etmek zorunda kalmış bazıları ise vatanlarında kalabilmek için kalpleri ile olmasa da
mecburiyetten Hristiyan olmuşlardır. Tabii ki bu zulüm sadece Müslümanlara yapılmamıştır. Yahudiler de zulümden nasiplerini fazlasıyla almışlardır. Sefarad Yahudilerinin bir kısmı Osmanlı topraklarına göçmüş, İstanbul
başta olmak üzere birçok Osmanlı şehrine iskân edilmişlerdir.
Geçmişte yapılan hataların telafisi mi?
Yüzyıllar sonra İspanya hükümeti 2015 yılı Ekim ayında Sefarad
Yahudilerinin torunlarına çifte vatandaşlık vermek için bir kanun düzenlemiştir. İspanya Kralı VI. Felipe, “Sizleri nasıl da özledik!” sözleriyle
Sefarad Yahudilerini selamlamıştır. Geçmiş tarihte alınan sürgün kararını
tarihi hata olarak nitelendirmiştir. Geç kalınmış bu iyi niyetin nedeni nedir?
Acaba bu iyi niyetin asıl nedeni maddi açıdan güçlü Yahudi sermayesini İs287
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panya’ya çekmek istemeleri midir? Geçmiş tarihte yapılan hataları görmek,
düzeltmek elbette güzel ve değerli ancak Sefarad Yahudilerinin torunlarına
verilen hakların neden Moriskoların torunlarına da verilmediğini düşünmeden edemiyor insan… Bu ayrımcılık Sefarad Yahudilerinin maddi imkanlarına sahip olmadıklarından olabilir mi?
Dininiz mi, Vatanınız mı?
Endülüs İslam medeniyeti insana saygı ve hoşgörünün hâkim olduğu her dinden, her milletten insanın bir arada huzur içinde yaşadığı topraklardı. Ne acıdır ki 2 Ocak 1492 yılında son kale Granada’nın da düşmesiyle
seçim yapmak zorunda bırakılan insanların yaşadığı bir coğrafya hâline
dönüşmüştü.
Dininiz mi, vatanınız mı? Dünyanın en zor ve trajik sorusu bu sanırım. Hangisinden daha kolay vazgeçebiliriz? İnsanı insan yapan nedir ki?
Doğup büyüdüğü vatan toprağı, bu toprak üzerinde yaşadığı ve yaşattığı
kutsal inancı değil mi? Endülüslü Müslüman ve Yahudiler insanı insan yapan en temel iki şeyden birini seçmek zorunda bırakılmışlardı. Ya bu topraklardan gideceklerdi ya da dinlerinden vazgeçip Hristiyan olacaklardı.
Sekiz yüz yıllık bir medeniyet bu dayatmaya neden maruz kalmıştı?
Onları bu duruma sokan neydi acaba, yabancı düşmanlar mı, kendi içlerindeki düşmanlar mı? Millî ve dini değerlerinden koparak, kendi içerisinde
haset ve düşmanlık besleyen, har vurup harman savuran, kardeşini düşman
bilen, içerideki en kötünün dışarıdaki en iyiden yeğ olduğunu unutan ve dış
güçlerin saldırılarına karşı gücünü kaybeden bir devlet tarihten silinmeye
mahkûmdur elbette. Dünyada ebedî olmak isteyenler kendi sonlarını hazırlamamalıdırlar.
Ancak şunu da söylemeden geçmek istemem. Endülüs İslam medeniyetinin izleri uzun uğraşlarla bu topraklardan silinmeye çalışılsa da yüzyıllarca genetik kodlarını bu topraklara işleyen bir kültürün izlerinin yok
edilmesi sanırım asla tam manasıyla mümkün olmayacaktır.
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ENDÜLÜS’TE İLİM
İlk emri “Oku” olan bir dine mensup Endülüslüler İslam tarihinde bu emri en iyi şekilde idrak etmiş medeniyettir. Orta Çağ’da İslam-Avrupa ilişkilerinin merkezi olan Endülüs’ün Doğu İslam dünyasına ve Avrupa’ya bilim alanında çok büyük katkıları olmuştur.
Endülüs’te siyasi birliğin sağlandığı dönemlerde bilimsel ve
kültürel faaliyetler artmaya başlamıştır. Özellikle Endülüs Halifesi III.
Abdurrahman ve II. Hakem dönemlerinde ilim ve sanat alanında muazzam gelişmeler yaşanmıştır. Tarih, edebiyat, hukuk, felsefe, tıp ve
bilimin çeşitli alanlarında ilerlemeler kaydedilmiş, ilime ve âlime büyük önem verilmiştir. Özellikle Cordoba, dünyanın önde gelen bilim
merkezleri arasına girmiştir. Endülüs Doğu’daki bilimsel gelişmeleri
Batı’ya taşımış ve Avrupa’nın aydınlanmasına katkıda bulunmuştur.
Müslümanlar, İber Yarımadası’na ayak bastıkları 711 yılından
Endülüs’ü kaybettikleri 1492 yılına kadar aradan geçen sekiz yüzyıllık
süre zarfında Avrupa’dan ve Doğu’dan farklı kendilerine özgü siyasi ve
sosyal bir yapı oluşturmuşlardır. Endülüs’te farklı ırk, dil, din ve kültüre
sahip kişilerin oluşu böyle bir ortamın oluşmasına katkıda bulunmuştur.
Endülüs’te bilime ve eğitime verilen önem bu topraklarda birbirinden değerli birçok âlimin yetişmesini sağlamıştır. Medreseler kurmuşlar, bilim üretmişler ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlara
bilim yolunda ışık tutmuşlardır. Endülüs İslam medeniyetinin inşasında
büyük rolü olan âlimler ve onların ortaya koydukları eserler Avrupa
Rönesansı’nın da temelini oluşturmuştur. Ziya Paşa der ki:
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“Ger Endülüs olmasa ziyâdâr, kim Avrupa’yı ederdi bidâr.”
&
“Eğer Endülüs ışık saçmasaydı, Avrupa’yı bilgisizlik
uykusundan kim uyandırırdı?”

(Ziya Paşa)
Her fırsatta geçmişteki İslam âlimleriyle övünüyoruz. Onlardan bahsederken gurur duyuyoruz. Elbette ki övünelim, İslam âleminin
büyük değerleri onlar. Ancak günümüzde Müslüman dünyası ne yapıyor? Bizler ne yapıyoruz? Sanayi 5 devriminden bahsediliyor, ülkeler
uzaya çıkıyor, teknoloji üretiyorlar, robotlar her yerde peki dünyadaki
Müslümanlar bu ilerlemelerin neresindeler? Gelecek nesiller bizlerle
övünebilecekler mi? Bir an önce kendimize gelip bilim yolunda hızla
ilerlemeliyiz.
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ENDÜLÜS’TE SANAT
Bir medeniyeti doğru bir şekilde yorumlayabilmek için sadece
o medeniyetin tarihi ve siyasi geçmişini bilmek yeterli değildir. Sanat
ve mimariye yaptığı katkıları bilmek de büyük önem arz etmektedir.
Ancak o zaman tam manasıyla o medeniyeti anlamış oluruz.
İber Yarımadası tarihsel süreç içerisinde çeşitli dönemlerde birçok devlet tarafından yönetilmiş, farklı dini ve etnik toplulukları bünyesinde barındırmış olan bir coğrafyadır. Bu coğrafya Müslümanların
hâkimiyeti sırasında her açıdan altın çağını yaşamıştır. Müslümanlar,
İber Yarımadası’na hâkim olduklarında sıfırdan bir medeniyet kurmuşlar ve burada yaşayan herkese hoşgörü ve saygı ile yaklaşmışlar hiç
kimseyi ötekileştirmemişlerdir. Sanata, edebiyata, şiire, felsefeye, mimariye, müziğe bu topraklarda can vermişlerdir. Özellikle kendilerine
has üsluplar ile mimaride çığır açmışlardır. Yaklaşık sekiz yüzyıl bu
topraklarda hüküm süren Endülüs Müslümanları Tarık Bin Ziyad’dan,
son Granada Sultanı XII. Ebu Abdullah’a kadar durmaksızın ilerleyerek
hâkim oldukları farklı şehirlerde imar faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir.
Endülüs’te sanat sadece mimari eserler ile sınırlı kalmamıştır.
Plastik sanatlar, ahşap oymacılığı, fildişi, seramik, çinicilik, müzik, hat
sanatı, kûfi yazı ve daha birçok alanda eserler vermişlerdir. Günümüzde
Endülüs İslam sanatının mirasını temsil eden az sayıda eser olmasına
rağmen bu eserler dünyaya bu medeniyetin gücünü ve nasıl bir zevke
sahip olduklarını anlatmakta fazlasıyla yetecek kadar önemli eserlerdir.
Endülüs’ün sanat eserleri sadece bu eserleri yapanların ustalığını değil ayrıca bu eserleri yaptıranların sanatsal ve estetik zevklerinin
ne kadar gelişmiş olduğunun da önemli bir göstergesidir. Endülüslü yöneticilerin ve hatta halkın sanata düşkünlüğünün de temsilidir.
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Endülüs’te Mimari
Müslümanlar Endülüs’ü fethettiklerinde İber Yarımadası coğrafi
olarak oldukça değerli ancak mimari, kültürel ve ilmî açıdan oldukça zayıf durumdaydı. Fetihten sonra Müslümanlar hızla bu toprakları her açıdan zenginleştirmiş ve tam bir medeniyet hâline getirmişlerdir.  O nedenle
Endülüs İslam medeniyeti olarak anılırlar.
Devletleri kurmak kolaydır ancak bir devleti medeniyete dönüştürmek oldukça zordur. Endülüs İslam medeniyeti bunu başarmıştır.
Özellikle imar faaliyetlerine oldukça fazla önem vermişler ve Endülüs
şehirlerine saraylar, kütüphaneler, camiler, mescitler, hamamlar, köprüler,
kaleler inşa etmişlerdir.
Mimari eserlerin en önemli özelliği ince işçiliğe ve büyük bir ihtişama sahip olmalarıdır. Ancak önemli bir husus vardır ki Endülüs’te mimari eserlerin güzelliği yapıların dışında değil içinde kendini göstermektedir. Endülüs İslam sanatının zengin ve güçlü bir kültürel altyapıya sahip
olması yaptıkları eserlerin şahesere dönüşmesini sağlamıştır. Mimari yapılarda bitki figürleri, geometrik şekiller ve hatlar sıklıkla kullanılmıştır.
Müslümanlar arasındaki iç çekişmeler sırasında ve Hristiyan
işgalinden sonra birçok eserin tahrip edilmesi, farklı amaçlar ile kullanılması ya da doğal afetler neticesinde aldıkları hasarlar sonucu bu
büyük medeniyetten günümüze az sayıda eser ulaşmış olsa da Endülüs
İslam mimarisinin zirve noktaları diyebileceğimiz Cordoba Ulu Cami,
Medinetü’z-Zehra Sarayı, Elhamra Sarayı gibi nadide eserler Endülüs
medeniyetinde mimari ve sanatın ne kadar yüksek bir seviyede olduğunun açık kanıtlarıdır.
Endülüs medeniyetini anlayabilmenin önemli bir yolu onların
günümüze miras bıraktıkları sınırlı sayıdaki eseri her yönüyle incelemek, bu eserleri ve bu eserlerin anlattıklarını doğru yorumlayabilmek295
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tir. Ancak o zaman Endülüs’ün ne kadar gelişmiş ve ne kadar büyük bir
medeniyet olduğunu tam manasıyla çözümlemiş oluruz.
Endülüs İslam mimarisinin Hristiyan sanatına etkileri…
Mudejar sanatı, Orta Çağ’da İber Yarımadası’nda Hristiyan ve
Müslüman unsurlarının aynı sanatsal eserlerde farklı stiller ile buluşmalarıdır. İber Yarımadası’nda Hristiyanların Endülüs şehirlerini ele geçirmelerinden sonra yeni inşa edilen dini, sivil ve askeri yapılarda Endülüs
İslam sanatı etkileri ortaya çıkmıştır. Hristiyan sanatında görülen bu
İslam etkileri Mudejar sanatı olarak adlandırılmıştır. Bu stil XVI. yüzyıl ortalarına kadar mimari yapılarda yoğun bir şekilde kullanılmıştır.
Endülüs sekiz asır hüküm sürdüğü topraklarda her açıdan zirveye ulaşmış sanat, mimari ve ilimde öyle güçlü hâle gelmiştir ki kendisini yıkan düşmanlarının dahi hayranlığını kazanmış ve kültürünü bir
şekilde bu topraklarda yaşatmaya devam etmiştir.
Endülüs İslam sanatını meydana getiren ve ortaya büyük şaheserler koyan Müslüman sanatkârlar Hristiyan krallara da hizmet vermişlerdir.  
Müslümanlar ve Hristiyanlar iş birliği yaparak aynı yapıların inşasında
farklı sanatsal özellikleri ve teknikleri kullanarak birlikte çalışmışlardır.
Bu da karşılıklı olarak etkileşime ve birbirlerinin sanatlarını öğrenmeye
imkân tanımıştır. İşte bu etkileşim, Endülüs İslam mimarisinin Hristiyan
sanatına etkisi Mudejar stilinin oluşmasını sağlamıştır. Sevilla şehrindeki
Alcazar Sarayı bu sanatın en önemli örneklerini sunmaktadır.
Endülüs’te Edebiyat
Endülüs’ün Müslümanlarca fethedildiği ilk dönemlerde öncelikle
siyasal istikrarın sağlanması için çalışıldığından edebiyat ile ilgili çalışmalar yetersiz kalmıştır. Sonraki süreçte siyasi birliğin sağlanmasıyla bir296
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çok alanda olduğu gibi edebiyat alanında da ilerlemeler kaydedilmiştir.
Yöneticiler edebiyata önem vermişler, Endülüs’te pek çok şair
ve edibin de yetişmesini sağlamışlardır. Bazı hükümdarlar şiir yazmışlar,
idarecilerini şair ve ediplerden seçmişlerdir. Bu bakımdan edebiyatın Endülüs’te önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Endülüs şiirsiz ve şairsiz
düşünülemez. Bu medeniyet şiire o kadar çok değer vermiştir ki Elhamra
Sarayı’nda olduğu gibi mimari yapıların duvarlarına dahi şairlerin büyülü sözlerini işlemişlerdir.
Endülüs edebî tüm ürünlerde ve dil çalışmalarında doğulu âlimlerden büyük ölçüde etkilenmiştir. Ancak zamanla edebî konuları, şiiri
kendi zevklerine göre işlemişlerdir. Valiler Dönemi’nde şiir tamamen
Doğu şiirinin uzantısı durumundadır. Kendisi de şiirler yazan II. Abdurrahman döneminde edip ve şairler kendilerine tanınan hoşgörüden istifade ederek kalemlerini istedikleri gibi kullanma imkânı bulmuşlardır. Endülüs şiirini Doğu şiirinden ayıran en büyük farklılık Endülüs’te ortaya
çıkan Müveşşah ve Zecel türü şiirlerdir.
Halifelik döneminde nesir alanında büyük gelişme kaydedilmiştir. Diğer ilim dallarında olduğu gibi nesir alanında da Doğu’nun etkisi
görülmekle birlikte Endülüs’e özgü konuları ele alan şairler de vardır.
Endülüs’te Felsefe
Endülüs diğer sahalarda olduğu gibi felsefe alanında da önce
Doğu’yu takip etmiştir. Doğu’daki felsefi gelişmelerin Endülüs’e aktarılması geç olmuştur. Felsefe alanında asıl çalışmaların X. yüzyılın ilk
çeyreğinde Cordoba’da başladığı söylenmektedir.
İbn Messere Endülüs’te felsefi düşüncenin öncüsü olarak kabul
edilmektedir. Ayrıca Endülüs topraklarında yetişmiş İbn Bâcce, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd İslam felsefesinin önemli isimleridir. İbn Bâcce ve
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İbn Rüşd Aristo’nun çeşitli eserlerini şerh etmeleri açısından da önem
arz etmektedirler. İbn Rüşd’ün felsefe alanındaki çalışmaları Batı’ya
önemli tesirlerde bulunmuştur. Cordobalı Yahudi bir filozof olan Musa
b. Meymun da Endülüs felsefesinin gelişiminde önemli rol üstlenmiştir.
Endülüs’te Müzik
Endülüs’ün her alanda olduğu gibi müzik alanında da Avrupa’ya
katkıları yadsınamayacak kadar büyük olmuştur. Özellikle IX. yüzyılda
el-Hakem hükümdarlığında birçok tanınmış isim Doğu’daki memleketlerini terk ederek Endülüs’e yerleşmişlerdir. Bu kişilerden müzik alanında Endülüs’ün kazandığı en değerli isim, asıl adı Ebu’l- Hasan Ali
bin Nâfi olan Ziryâb’dır.
Ziryâb’ın Endülüs’e yaptığı en büyük katkı, Cordoba şehrinde
kurmuş olduğu müzik okuludur. Çoğu araştırmacı bu okulu dünyanın
ilk konservatuarı olarak nitelendirmektedir. Gezimiz sırasında Ziryâb’ın
eserlerini de aldığımızı belirtmek isterim.
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Alkazar (Alcazar): Arapça “köşk, saray” anlamına gelen el-kasr, İber
Yarımadası’nın birçok yerinde görülen mazgallı kalın duvarlarla korunan, İslami döneme ve Mudejar sanat dönemine ait sarayları adlandırılmak için kullanılmaktadır. Sevilla Alcazarı en önemli örneklerindendir.
Convivencia: Endülüs’te farklı inanç (Müslüman, Yahudi, Hristiyan)
ve kültürlerin asırlar içinde ortaya koydukları uzlaşma ve bir arada yaşama tecrübesidir.
Kûfi: Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimidir.
Kündekâri: Geometrik biçimlerde kesilmiş küçük ahşap parçaların büyük bir yüzey oluşturmak üzere birbirleriyle geçmeli olarak birleştirildiği ağaç işleme sanatıdır.
Kültürel Senkretizm: Bağdaştırmacılık. Farklı kökenlere sahip değişik kültür özelliklerini birleştirme veya kaynaştırma.
Mukarnas: İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir
bezeme çeşididir.
Müdeccen (Mudejar): Bulunduğu mekâna yerleşip kalmış, oraya
uyum sağlamış anlamında olup XV. yüzyıldan itibaren İspanyolların
geri aldığı Endülüs şehirlerinde antlaşmalar çerçevesinde Hristiyan hâkimiyeti altında yaşamaya devam eden Müslümanlar için kullanılmış
bir tabirdir.
Mudejar (Müdeccen) Sanatı: Endülüs’te XII. ve XVI. yüzyıllar arasında etkisini gösteren sanat. Endülüs-İslam sanatının Hristiyan sanatına uygulanmış şeklidir.
300
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Morisko: İspanyol hâkimiyeti altında yaşayan zorla Hristiyanlaştırılmış eski Müslümanlara verilen ad. Müslümanlara mensup veya Müslümanlardan geriye kalan şey anlamına gelmektedir.
Reconquista: “Yeniden Fetih” anlamına gelen Reconquista, İber Yarımadası’ndaki Hristiyanların, yarımadadaki Müslümanların varlıklarını
ortadan kaldırma amaçlarına verilen addır. 1492 yılında son Endülüs
devleti Granada Emîrliği’nin yıkılmasıyla başarıya ulaşmıştır.
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Yer Adları
Al-Andalus / Andalucia: Endülüs
Cordoba: Kurtuba
Granada: Gırnata
Hispania: İspanya
Malaga: Maleka
Sevilla: İşbiliye, Sevilya
Toledo: Tuleytula.
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