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ENDÜLÜS MERSiYESi- Niı.AMi TERCÜMESi 
ve 

Endülüs tarihine kısa bir bakış 

NAZMEN TERCOM E EDEN: 
Mehıned Nizameddin 

Hazırlayan :M. Zekili Konrapa 

Hengam-ı ternammda gelir her şeye no~şan; 

'Ömründeki !Jöşlu~lara a!danmasın insan. 

Her şey mütel)avvil, bu fena sence de meşhud, 

Bir laln;a meserret göreni ~ahreder ezınan. 

Dünya denilen yer olamaz kimseye müşfı~; 

Bir lpll-i muayyende devam eyleyemez ekvan. 

Te)slrini göstermez ise seyf ite mızra~, 

Her ~ırqı yed-i dehr eder elbette perişan. 

Seyfin ~ını Gımdan'da eger olsa da mal.ıfil~; 

10 Her seyfi eder seyf-i zernan hak ile yeksan. 

Fikret: Yemen' in nerde e~alll-i zerr1ni? 

Fikret ki: bugün nerde o şahan-ı cihanban? 

Şeddad'ın İrem Bagı, İreın Cenneti nerde? 

Nerde bugü:ı Ira:ı'd:ıki Sasan-ı J.ıükümran? 
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I):arun'uii o bitmez g-örünen serveti nerde? 

Bak, nerde bugün <.Ad ile, <Adnan ile I):atıtan? 

Naçar, !}abUl eyliy~rek emr-i (a~Imi 

Onlar ki, bugün oldu bir efsane-i devran. 

Rü)yada temaşa edilen şey gibi !)atta, 

20 Her mülk-i melik şimdi gayalat ile siyyan. 

Dara'ya zaman çattı, zaman oldu mu~atil; 

Kisra'ya vefa etmedi iyva için eyvan. 

Her val}ıa bir gün bile sehl olmadı Şa<b'a, 

Fikret ki be~a bulmadı, alemde Sükyman. 

Bin türlü muşlbetleri var delır-i denini n; 

İmla eder ezmanı, meserret ile ahzan. 

Geçmekte teselli ile her l}adi~e, lakin 

İslam'a l}ulül eyliyemez gaflet ü sülvan. 

Selılan u Ul}ud üstümüze münhedim oldu; 

30 Düştü Ada bir derde ki, yok şabrına derman. 

İslam'a na?ar değdi, muşibetler erişti, 

ljall bugün islam'dan o a~tar, o büldan. 
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"Şor ... Mürsiye'nin l}alini sen şimdi, Valans'dan . 

. Şor ... Nerde, ne ~al oldu bugün Şatıba, Ceyyan? . 

Şor ... Dar-ı culi:im olmuş olan ıs:ur~uba nerde? .. 

Şor ... Nerde yetiştirdiği her alim-i ılşan? 

Şor Jjımş'ı ... Bugün nerde, o nüzhetleri nerde? .. 

Şor. .. Nerde o cA;?;b nehri, o feyyiiza vü reyyan? 

Bunlardı birer caşımesi cümle biladın, 

Beyhude beJ.< ii laf:p, fenaya b ise erkan. 

Macşu~u için ağlayan caşı~ gibi gaınla, 

Macşuın olan İslaın'ı, bütün eyledi giryan. 

İslaın'ı tükenmekle o yerler çöle döndü. 

Onlar ki, bugün bulmadadır küfr ile cuınriin. 

Mescidlerinin yerleri hep oldu kenrse, 

Her buJ.<cada nakus u şanem oldu nümayan. 

Camidse de !}atta buna ınil}rablar ağlar; 

J:Iatta buna, minherler olur ınerşiyeganan. 

Ey giifil ! Uyan, mevcıpa-i dehre na~ar ~ıl... 

50 Sen uy~uda olsan bile dehr olmada ya~~an. 
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Ey maşi-i mesrur-i vatan! Hımş'ı hayal et! .. 

İnsanı naşıl bacde e zin aldatır evtan? 

Mensl bu muşlbet ile her facica lakin, 

Vermez buna dehrin ebediyyetleri nisyan. 

Ey atların acıalarma rakib olanlar! 

Onlar ki, bu gün şal]ib-i zlsebJ.<.at-i meydan. 

Ey en kesici seyfieri J.:ıamil olanlar! 

Onlar ki, olur tozların cum~unda diragşan. 

Ey ~arşıdaki ~ırada rahat yaşayanlar! 

60 Onlar ki, o evtan ile pür-saltanat ii şan. 

Siz, Endelüs'ün J.:ıalini hiç duymadınız mı? 

Her Js.:afile etmişken onii aleme destan. 

·:Acizleri sizden ne ~adar istedi imdad, 

Hep öldü, esir oldu, ~ımıldanmadı insan. 

Ya Rab! Bu teJs.:atuc nedir İslam arasında? .. 

Ey ~ullan I:fa~~·ın, bütün igvansınız ihvan! .. 

Sizlerde bulunmaz mı şebat ehline himmet? 

Hiç ~almadı mı lpyr için enşar ile acvan? 

Vaveyl bugün zill'e düşen ~avm-i adze, 
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70 Bir tavm ki mal).vetti meüiyasını tuğyaı:ı. 

Dün her yere sultan iken onlar, bugün eyvah ... 

Küfr ellerinin J:ıükmüne tulluk ile nal<iı:ı. 

Görseydiii eğer onları bikes, müteJ:ıayyir, 

Eylerdi sana z;illetifi envaını naı:ı. 

Görseydiii o ağiaşmayı onlar şatılırken, 

Eyler idi J:ıayran seni, ehval ile al:ızaı;ı. 

Ya Rabb1 ! Cüda eylediler mader ü tıflı; 

Eylerse tefernıt naşıl, erval:ı ile ebdaı:ı. 

Bakirieri ki, neyyir-i nev-talica benzer, 

80 Pür-{ aşaca parlar gibi ya~ut ile mercal).. 

Rametmek için ce br ile hep aldılar elden, 

Gözler dolu yaşlarla, yürekler ise l}ayraı:ı. 

Eyler bu meşel hüzrf ile her ~al bi iz;abe, 

J>"albiiide eğer var ise İslam ile fmaı;ı. 

7 5. Kanun-i evvel 7 :ı'29 (2S. Aralık. 797 3). 
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Endülüs mersiyesini Türkçeye çevirmiş olan rahmetli Mehmed' 
Nizameddin, Şam Birinci Türk Sultanisi Müdir-i Sanisi idi. Q, 

zaman Şam (Dimeşk) Osmanlı padişahlığının bir vilayeti bulunu
yordu. Burada, iki ders yılı (1912-14) tarih muallimi sıfatıyle 

vazife görmüştüm. 

Önce Şam (Anber) Mektebi, yedi senelik bir idiidi idi. Sene 
sonunda, umumi imtihanlar sırasında mektebde büyük bir talebe 
ısyanı başgösterdi (9~22. Haziran. 1329i1913). Arablık-Türklük 
cereyanına dayanan bu ayaklanma, görünüşte, talebeye karşı: 

sert davranışlarda bulunan okul idaresine karşı idi. 

Isyan büyümüş, vali işe elkoymuştu. Maarif Nezareti de tahkik 
için müfettiş bile göndermişti. Acı kararlar tatbik edildi. Yeni yıl

başında yedi senelik idadi, sultaniye (lise) çevrildi. Kadrosu yeni-, 
lelı.di. Mehmed Nizarni (Bey) de sultani kadrosuna Müdir-i Sani 
(Başmuavin) olarak girdi. Fakat; arkadaşımız, Şam'da pek az 
kalabildildi. Önce, Çanakkale Sultanisi'ne Müdir olarak gönde-
rildi. Sonra da Diyarbekir (Diyarbakır) vilayetine Maarif Müdiri' 
oldu. Ne yazık ki; değerli meslekdaşımız genç yaşında orada 
vefat eyledi. İstanbul Darulfünun'u (Üniversitesi) Edebiyyat Şube
sı mezunlanndandı. Meşhur Ahmed Rasim'in damadı idi. 

Filibelizade Mehmed Nizami, kültürlü bir şairimizdi. Endülüs" 
mersiyesini manzum olarak Türkçeye tercüme ederken, Şam Sul-, 
tanisi'nin arabça dersi büyük üstazı merhum Abdülkadiri'l-Mu~, 
barek'den çok faydalanmıştı. 

Bilindiği gibi Endülüs, İspanyanın güney eyaletinin adı idi 
(Vandalozya, Andalousie). İslam orduları, İberik yanmadasını 
(İspanya-Portekiz) fethe başladıklan zaman aldıkları topraklara 
"Endelüs, adını vermişlerdi. 
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Endülüs, Şam Emevf halifelerinden Birinci Velld zamanında, 

1slam mücahitlerinden "Tank, ile "Musa, nın zaferleriyle üç sene 
de, İslam sınırlan içine girmişti (92/711-95;714). 

O zaman İspanya, doğu Cermenlerinden "Vizigot, ların elle
rinde bulunuyordu. Hükumet merkezleri de Toledo (Tuleytule) 
idi. İşte, İslam ordulan Endülüs'ü Vizigot'lardan almışlardı. 

Bu tarihten başlıyarak Endülüs, Şam Emevl halifelerinin gön• 
,<ferdiği valilerle idare edildi (711-750). 

Emevi halifeliği yıkılınca, Endülüs'te anarşi başladı (132/-
750) ve altı yıl sürdü. Endülüs'te anarşiye son veren de "Abdur
rahman, oldu (138, 756). 

Abdurrahman, Şam Erneviierinden Hişam'ın torunu idi. Hora
san'lı Ebu Müslim ihtilali ile Emevl saltanatı yıkılmış, yerine Irak 
Abbasi' Halifeliği kurulmuştu (750), 

Abbasllerin ölüm saçan takiblerinden bir "mucize, olarak 
kurtulan Abdurrahman, Suriye'dt>n kaçtı. Adını ve kıyafetini de
ğiştirerek bin türlü meşakkatle Afrika'ya geçti. Berberllere sıg·ın

dı. Bir roman kahramanı oldu. İspanya'ya geçmek istiyordu. O 
sırada, Endülüs anarşi içinde id( Abdurrahman, bu anarşiden 
Jaydalandı. Herberilerin yardımını sağladı. Endülüs'e çıktı. Taraf
tarlarını artırdı. Kurtuba ahiH!si, şehrin kapısını açmış, kendisine 
biat eylemişti. İslam medeniyyetinin canlı abidelerini tarihe arına
ğan eden "Endülüs Eınevi Devleti, bu şekilde kuruldu. Müslü
man İspanya'nın ilk hükümdan da "Abdurrahman, oldu. 

Birinci Abdurrahman, Bağdad Abbasl Halifeliği ile Endülüs'
ün alakasını kesti. Doğuda Şam Emevl Devleti batarken (750), 
altı yıl sonra, batıda Endülüs Emevi Devleti doğuyordu (756). 
Kurtuba, bu yeni devlete merkez oldu. Kurtuba sarayı alimler{e, 
şairlerle, feylesoflarla doldu. Dünya kurulalıberi İspanya böyle 
bir terakki görmemiş, böyle bir imfıra kavuşmamıştı. Bir İngiliz 
yazarı (Stanley Lenpol), Kurtuba'dan bahsederken şöyle diyordu: 

«Saraylanyla, bahçeleriyle pek güzel olan Kurtuba'nın ilim 
müesseseleri, insanı hayrette bırakırdı. Kurtuba Müden-isleri 
(prefesörleri) ve muallimleri, memleketlerini batının bilgi hazinesi 
haline getirmişlerdi. Kurtuba'ya Avrupa'nın her tarafından talebe 
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akını olurdu. Hekimlik, Endülüs bilginlerinin buluşlariyle "Calinos, 
,devrindenberi ulaşamadığı yüksekliğe çıkmıştı. "Astronomi, coğ
rafya, kimya ve biyoloji, gibi bilgiler Kurtuba'da bütün ihtişa

miyle gösterilirdi. ''Edebiyat, ise, Avrupa'da hiç bir vakıt bu 
kadar ileri gidernemiştİ .» 

Müslümanlar, İspanya topraklanna ayak basar basmaz, ırk, 
soy, din ve ınezheb farkı gözetmediler. Got, Vandal, Romalı ve 
Yahudi demediler; bütün halka müslümanlar gibi haklar tanıdılar. 
Endülüs (Üçüncü Abdurrahman, İkinci Hakem gibi) büyük hüküm
darlar gördü. Parlak devirler yaşadı. Endü!üs'te (Kurtuba Camii 
gibi) abideler, (Medinetü-z-Zehra gibi) saraylar yapıldı. Doğuda 

Bağdad, batıda Kurtuba, dünya yüzünde İslam medeniyetinin 
gözler kamaştırıcı merkezleri halini aldı. Kurtuba'da kadınlardan 
bile alimler, şairler, muallimler yetişti. Bu parlaklik sekizinci yüz
yıldan onbirinci yüzyıla kadar sürdü (420 1 03L). 

Fakat; Endülüs Emevf Devleti de çeşitli sebeblerle çöktü. 
Şam Erneviieri gibi, Bağdad Abbasileri gibi, Endülüs Emevi 
Devleti'nde de iç isyanlar başgösterdi. Son zamanlarda onbir 
vilayet birden ayaklandı. İstiklalini i'lan etti. Endülüs Emevi sal
tanatı parçalandı. "Tavaif-i Müluk, adıyla onbir hükumete ayrıl

dı. Başlıcalan şunlardı: Kurtuba (Kordu), Tuleytule (Toledo), 
Serkusta (Saragos), İşbiliyye (Sevil), Belensiye (Valansiya), Garnata 
·(Grenade), Batleyos ~Badayos), Mürsiye. 

Büyük şehirlerin valileri devletin merkezini tanımadılar. Bu
lundukları vilayetlerde müstakıl hükumetler halinde harekete 
geçtiler. İşin fenası, bu hükumetler biribirierine düşman oldular. 
Aralannda kin ve garaz hüküm sürüyordu. Hıristiyanlar ise Müs
lümanların bu hallerinden faydalanıyorlardı. 

Yalnız Endülüs Emev! Devleti'nin onbeşinci hükümdan üçün
cü Hişam hakikati gördü. Acı acı, valilerine bildirdi. İslam mem
leketlerini bekleyen korkunç akıbeti anlatmaya çalıştı. Endülüs 
topraklannın hıristiyanlar eline geçeceğini açıkça belirtmeye çaba
ladı. Bütün valileri birleşıneye çağırdı. Fakat; sözünü dinleteme
di. Valiler, durumun nezaketini kavramak istemediler. Hatta, son 
Em evi hükümdarının bu bildirisini alaya bile aldılar. 

Bu acı hakıkat karşısında Hişam teessüre kapıldı, dayanamadı; 

F: 12 
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hükümeti bırakdı. Ailesini alarak Kurtuba'dan çıktı, gitti. Endü-
lüs'de ''Tavaif-i Mü!ük, denilen ilk "Emevi Feodalitesi, bu suret-
le yerleşti. 

İspanya fethedildiği zaman, İslam idaresine girmek istemeyen. 
hıristiyanlar, Ispanya'nın kuzeyinde "Astorya,, dağlarına sığınmış-
!ardı. Bunlar "Eşkıya çetesi, ŞPklinde faaliyete geçtiler. Önce 
"Astorya Krallığı, adıyla ufak bir- hükumet kurdular. Sonra 
kuvvetlerini arttırdılar. İspanyanın ilk çekirdeği bu küçücük kıral-
lıkdı. Sonunda Müslüman Arabları İspanya'dan çıkaran hıristiyan... 
kuvvetinin temeli de bu çeteler oldu 

Frank (Fransa) kıralları ilk g·ününden beri Emevil{ re karşı:. 

devamlı olarak savaşa girmişlerdi. İspanya'nın bu hıristiyan çete-· 
lerine de sürekli olarak yardımdan geri kalmadılar. _ 

Astorya Kırallığı, sonu. "Leon Kırallığı, adını aldığı gibi, 
daha sonra İspanya'da Müslümanlara karşı Kastil (Kaştale), Ara
gon, Na var Kırallıklan da kuruldu. En sonunda Portekiz Kırallı ğı dac 
doğmuş, müslüman memleketleri her taraftan çevrilmiş oldu. 

Ancak; ''Tavilif-i Müluk, adını alan ufak Endülüs Emirlikleri 
birleşerek hıristiyanlara karşı cebhe birliği yapacaklan y~rde, .. 
herbiri diğerini ortadan kaldırarak bütün Erıdü!üs'e hakim olmak: 
sevdasına kapıldılar. Hatta hıristiyan hükumetlerden bile yardım. 
dilenecek kadar aşağılaştılar. Hıristiyanlar da bunu fırsat bildiler. 
Zaman zaman müslüman hükumetierin kah biriyle, kah diğeriyle: 
birleşerek kendi sınırlarını müsiümanlann zararına olarak geniş-
letrneğe giriştiler. 

Önce Kastil Kıralı (VI. Al fon~) harekete geçti. Tuleylula'yı al--
dı. (478 '1085). İslam memleketlerini baştan başa çiğnedi. İşbiliy
ye'yi de kuşatmıştı. O z<ıman tehlikeyi gören memleket ulemast:e 
ve hamiyyetli kumandanlar, yalnız başına düşmanın hakkından. 
gelinemiyeceğini anladılar, Kurtuba'da bir meşveret meclisi top
landı. Fas'ta yeni kurulmuş olan "Mürabıtlar, hUkumetinden yar-· 
dım istenmesine karar verildi. Bu sebebden Mürabıtlar üç defa 
Endülüs'e geçtiler. İspanyol'ları bozdular. Aynı zamanda Tavaif-i
Müluk'i de birer b:rer ortadan kaldırdılar. Halkı da tazyıka baş-
ladılar. O zaman Endülüs'de umumi efkar Mürabıtların aleyhinec 
dönüverdi. Esasen Endülüs'de ahlaksızlık o d~rece:ye gelmişdi ki;:. 
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bazı komutanlar iktidar hırsına kapılarak Mürabıtlara karşı kral
larla birleşecek kadar alçalmışlardı. Hıristiyanlara Fransadan da 
yardım gelmişdi. Bunu fırsat sayan Aragon Kıralı, Serkusta şehri
ni istila etti (512/1118). Aynı zamanda doğuda da Haçlı seferleri 
İslam dünyasına karşı devam ediyordu. 

Bu sırada Afrikada Mürabıtlar devleti yıkılmış, Endülüs ku
mandanları da yine birbirlerine düşmüştü. İspanyollar meydanı 
geniş bularak İslam memleketlerine saldırdılar. Yakıyorlar, yıkı
yorlar, müslümanları kılı'<dan geçiriyorlardı. Bu hal karşısında 
halkın ileri gelenleri Afrika'da Mürabıtlarm yerine kurulan "Muvah-

' hidler, hükümetinin yardımına başvurdular. Endülüs bu defa da 
Muvahhid'lerin idaresine geçti. (543/1148). Ne garibdir, Muvahhid
ler de kendilerini Endülüs müslümaniarına sevdiremediler. Çok 
geçmeden Muvahhidler de yıkılınca müslümanlar bir daha belle
rini doğrultama~ılar. Endülüs'de ·ikinci bir (Tavaif-i Müluk) daha 
başgösterdi (630/1232). En kuvvetlileri Belensiye, Cehen (Jan), 
Mürsiye, Kurtuba, Garnata, lşbiliyye, Marda (Merida) Emirlikleri 
idi. 

Endülüs'ün tekrar parçalanması düşmanın ekmeğine yağ 
sürmüş oluyordu. Vakia hıristiyan hükumetler arasında da karı
şıklık vardı. Fakat bunlar, müslümanlara karşı birleşmeyi biliyor
lar, aynı zamanda Avrupa'dan da yardım görüyorlardı. Ne acı 
hakıkatdir ki; müslümanlar felaket·. karşısında bile, İslam dininin 
emrettiği birliğe yanaşamıyorlar.dı. 

İspanya'da hıristiyanların en kuvvetiisi Kastil Kıral!ığı idi. 
Kıral (III. Ferdinand) Kurtuba'yı aldr(633/1235). 

400 yıldan beri Endülüs' de İslam hükumetine merkezlik yapmış 
bulunan Kurtuba, yüksek medeniyetiyle de büyük şöhret kazan
mıştı. Ne yazık ki; saraylarıyla, kütüphaneleriyle, Medinetü'z-Zeh
rası ile, büyük camileriyle hıristiyan taasubuna kurban giÇti. 
Nefis el yazmaları, kıymetli eserleri mahvedildi. Şehir baştanbaşa 
tütsülendi. Yani camile ri, medreseleri, kütüphaneleri, saraylan 
yakıldı. Büyük cami (Kurtuba Camii) önce kirletildi, sonra kili
seye çevrildi. 

Kurtuba'nın bir milyon nüfusu vardı. Onbini geçmeyen İspan
yol ordusuna karşı en ufak bir müdafaada bile bulunamadı. Şehri 
boşaltırken yalnız üzerlerinde bulunan elbiselerini alabilmişlerdi. 
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Ka::ı.lı gözya~larıyla sefil bir halde: vataniarına veda edea Kurtu
balıların başka şehirlere göç ederken fervad ve figanlan göklere 
yükseliyordu. 

Kastil Kıralı Endülüs 'ün ikinci şehri olan İşbiliyye'yi de zap
detti (64511247). İşbiliyye'nin de nüfusu üçyüzbin idi. Kurtuba'nın 
başına gelen felaket aynıyla İşbiliyye'nin de başına çökmüştü. Şehir 
tütsülendi. Üçyüzbin müslüman ağlıyarak Afrika'ya göçetti. 

Kastil Kıralı III. Ferdinand, iki sene içinde "Cehen"i ve diğer 
bütün şehirleri aldı. Atlas Okyanusu kıyılarına kadar vardı. 

Kastil Kıralı, yakarak, yıkarak orta Endülüs'e yayılırken, Aragon 
Kıralı da· doğu Endülüs'de aynı hareketi yapıyordu. Belensiye'yi 
de, Mü_rsiye 'yi' de alınış, bütün Akdeniz kıyılarını eline geÇirmişti: 

II. Tavaif-i Müluk'den varlığını koruyabilen üç İslam Hükumeti 
vardı: İşbiliyye, Belensiye, Cehen Emirlikled. Bunlardan İşbiliy
ye'yi Kastilyalılar, Belensiye'yi Aragonya'lılar alınca, tek olarak 
"Beni Ahmer,in elinde yaLuz Cehen Emirligi kalmıştı. 

Muhammed ibni Ahmer, hükumet merkezi "Cehen, i Kastil 
Kırallığına bırakarak Kıral Ferdinand'ın tabiliğini kabul etmek 
zorunda kaldı. Hıristiyanlarla hoş geçinmek politikasını güdüyor
du. İstilaya uğramıyan diğer İslam memleketlerini birleştirerek 
Gawata'da kuvvetiice bir hükumet kurmuş oldu (635 11:237). Gar
na~a eşrafı, kendisine biat etti. Benf Ahmer devletine dört dle sa
nlıyorlardı. 

İspanya'da Endülüs'ün doğu güneyinde kurulan "Ben! Ahmer, 
Devleti 250 sene daha yaşayabildi (89711492). 

Camata Devleti bütün Endülüs müslümanlarının sığınağı idi. 
İspanyolların ellerine düşen memleketlerde korkunç facialara uğ
rayan müslümanlar, hayatlarını koruyabilmek için Beni Ahmer 
Devletine iltica ediyorlardı. 

Muhammed ibni Ahmer, gayet zeki ve akıllı, adaleti sever ve 
tedi)irli bir zat idi. Hıristiyanlara karşı müslümanların birleşmesi 

lüzumunu halka anlattı. Hükumetine sığınan diğer müslümanlara 
karşı şftfekat kucağını açtı. Halbuki, gelen muhacirler münevver 
ve kültürlü insanlardı. Bu sebebden Beni Ahmer Devleti az za
man içinde birdenbire yükseliverdi. Son derece imar edildi. Hele 
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ilim, san'at ve zira~t bakımından pek ilerledi. Garnata şehri, 

Kürtuba gibi en büyük ve en medeni' şehirlerden biri halini aldı. 
Yollar, köprüler ve medn~seler memleketi baştan başa süslüyor
du. Elhamnl sarayı, Kurtuba'nın Medinetü'z-Zehrası gibi, Kurtuba 
Camii gibi İslam mimarisin(~in şaheseri oldu. . 

Hangi milletden ve. dinden olursa olsun Garna'taya gelen 
misafir ler, tacirler ve seyyahlar burada saygı gördükleri i için 
Garnata, İtalyalı, Fransalı, Afrikalı ve Mısırlı pekçok şovalyeler
le, tacirlerle ve asılzadelerle doldu. Artık burası bütün milletler 
için ~deta müşterek bir vatan omuştu. 

Ancak Beni' . Ahmer Devletinin de istikbali emin değildi. İs
panyollara karşı yalnız başına hareket edebilmesi· şüpheli idi. 
Kendisine hariçden yardımcı da bulamıyacaktı. Çünkü; İspanyol
lar Afrika ile Endülüs'ün arasını ayırdılar. Afrika'dan yardım 

gelmesini önlediler. . Dört taraf.ı hıristiyan memleketleriyle çevrili 
Garnata'nın durumu ·pek fena h ale sokulmuştu. 

Garnata'da şimdiye kada.r. birçok hükumdar gelmişti. Fakat bu
rada da saltanat kavgaları bitmez tükenmez bir bela halini almış 
oldu. Koca Endülü15 Emevi saltanatının yıkılmasına sebeb olan 
''iktidara geçme,, davalan ve "hamiyyetsizlikler, Garnata'da da 
birtakım fenalıklara yol açtı. Şahsi menfaatlar yüzünden harniyet
siz kumandanlar, Muhammed ibni Ahmer'in kurduğu devleti kö
künden sarsiyorlardı. Devletin sınırları küçüle küçüle küçülmüş, 
hıristiyanların ellerine geçmeyen tek şehir Garnata .)<almıştı~ So
nunda o da Kıral Ferdinand ile zevcesi izahella'ya teslim oldu. 
Çünkü Aragon Kırallı ğı Ferdinan d Katolik 'e, Kastil Kırallı ğı da 
Ferdinand'ın zevcesi Kıraliçe izahella'ya geçmiş, koca İspanya kıt'
ası bir karı ile kocanın .. elinde birleşmişti. Bu yüzden durum müs-
lümanlar için büsbütün. değ"işmişti. · 

Garnata'da, içde saltanat ·kavgaları devam ederken Kıral Fer
dinand ile Kıraliçe İzabella da yavaş yavaş bütün yerleri alarak 
Garnata önlerine kadar gelmiş bulunuyorlardı. Artık Garnata 
şehri son günlerini yaşıyordu. 

Bu esnada hem Afrika hükümdarlarından, hem de İstanbul' 
dan imdat istendi. Fakat hiçbir taraftan beklenen muavenet sağ
lanamadı. 
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O zaman İstanbul'da Fatih'in büyük oğlu II. Bayazıd padişah 
idi. Garnata'nın son hükumdarı «Ebu Abdullah-Al-Sagir» İstanbul'a 
bir elçi göndermiş, Osmanlı Padişahından yardım dileyordu 
(891/1486). Elçinin elinde parlak bir kaside de vardı. Yukarıda 
manzfım tercemesiyle birlikte sunduğumuz bu kaside, «Ebu'l-Baka 
Salihü'bnü Şerifi'r-Rundi»ye ait «Endelüs Mersiyesi» idi. 

Osmanlı Devleti o sırada Mısır'ın Çerkez Kölemen-İslam Dev
letiyle Adana'da savaşıyor~u (1485-1491). Aynı zamanda küçük 
kardeşi Cem Sultan meselesi'de padişahı meşgul ediyordu (1481-
1495). Bununla beraber II. Bayazıd, Papa'ya iki elçi gönderdi. 
«Kastil Kıralı Garnata muhasarasında ısrar ederek müslümanları 
zarara sokarsa, İstanbul'da bulunan hıristiyanlar hakkında da ayni 
muamelenin yapılacağını» bildirmişti (Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, 
C: III, S: 245). 

Ancak bu müracaatdan hiçbir fayda görülemedi. Yalnız Gar:.. 
nata'nın müracaatından bir sene sonra idi: Kemal Reis kumanda
sında İspanya sularına bir Türk donanınası gönderildi (892/1487). 
Fakat bu donanma İspanya sahillerini yakıp yıkmaktan başka 
bir işe yaramadı. Esasen Osmanlı Devletinin deniz kuvveti, İspan
ya gibi uzak mesafelerde henüz varlığını tanıtacak dereceye gel
memişti. Fazla olarak Adana bölgesinde Mısırhlarla yapılan sa
vaşlarda Osmanlı.,'fürk orduları arka arkaya yeniliyor, padişahı 

da, devlet adamlarını da telaşa düşürüyordu. Bu yüzden Garnata 
hükumeti, Osmanlılardan da ciddi bir şekilde yardım alamadı. 

Başka taraflardan ise hiçbir muavenet göremedi. 
Garnata ahalisi ise ikiye ayrılmıştı: Harpten usanan müslüman

ların bir kısmı Ferdinacl'ın ilan ettiği muahede şartlarına aldana
rak teslim olmuşlardı. Fakat diğer kısmı ihanetten bahsederek 
sili'ıha sarıldılar. Bunlar Garnata'nın enkazı altında ölmeyi, namus
suzca teslim olmaya tercih ediyordu. Tam bu sırada 80000 kişi

lik bir hıristiyan ordusuyla Perdinand Garnata önlerine geldi 
(896/1491). 

Beni Ahmer Devletinin son hükumdarı Ebu Abdillahi's-Saglr, 
Garnata şehrinin miidafasına hazırlanmış, ahali de bu korkunç 
müdafaaya katılmıştı. Fakat Ferdinand, şehrin etrafında olan bütün 
bağlarını koparmış olduğu için, Garnata her taraftan kuşatılmış

h. Muhasara dokuz ay sürdü. 
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Abdullahi's-Sagir, Aragon Kıralı Ferdinand Katalik ile uyuşma
:yı düşünüyordu. Vatanlan uğrunda ölmeyi kabul etmiş bulunan 
birçok memleket büyüklerinin sözlerine· ehemmiyet vermedi. Fer

"dinand ise miıahedenin imzasından sonra, iki ay içinde Garnata'nın 
teslimini teklif ediyordu. 

Nihayet Garnata mükemmel şartlarla imzalanan bir muahede 
ile teslim oldu. Ferdinand bu andiaşmaya tamamİyle saygı gös
tereceğine yemin ederek imzalamış, kumandanlar ve papazlar da 
'tasdik etmişlerdi. 

Muahede müslümanların bütün haklarını temin ediyordu. Mal
larına, canlarına, ırzlanna taarruz edilmeyecek, kaçanlar malları

nı satabilecekler, oturanlar üç sene vergi vermiyeceklerdi. Cami
'lere, medreselere, vakıflara dokunulmayacak, mezheb hürriyeti, 
"Cemaat işlerinde serbesti sağlanacak, şer'i mahkemeler devam 
··edecekti. 

Ebu Abdillahi's-Sagir, halkın ayaklanmasından korktuğu için 
·müddeti bitmeden şehri teslime mecbur oldu. Annesi Aişe ile mem
·ıekete veda ederek dağ yolunu tuttu. Garnata yanındaki tepeye 
·çıktı. Şehre hakim bu tepeden Garnata'ya döndü. Son defa meliH 
melül baktı. Vaktiyle zengin ve mağrur Garnata'nın şimdi perişan 
·bir halde düşman ellerinde kaldığını görünce «Allahu Ekber!» di
yerek bir ah çekti. Gözlerinden nedamet yaşları döküldü. Tees
:.süründen ağlamağa başladı. İşte o zaman yanında bulunan anası 
Aişe ona: 

-Ağla hain, ağla! .. Erkek gibi vatanını korumaya muktedir 
-olmayan hamiyyetsizlere, kadın gibi aglamak yaraşır. Ağla, na-
..mussuz alçak! deyince, Abü Abdullah anasına döndü:<Ey viilide, 
bu felaketierin benim başıma ve halkın başına gelmesine birinci 
sebep sen iken, şimdi beni tahkir eden de yine sen oluyorsun! 
·Eğer senin bu sözü söyleyeceğini önce bilseydim, vücudumu Ga·r
nata toprağına gömünceye kadar uğraşırdım! ... » diye karşılık ver

·di (Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, C: III, S: 292). 

Ebu Abdillahi'-sSagir, Garnata'dan çekildikten sonra katolik 
hıristiyanlar kimsesiz şehre saldırdılar. Müslümanların son ümidi 
•bulunan Garnata tamamiyle mahvedildi (897/1492). 

Ferdinand ile İzabella maksatlarına kavuşabilmek için hiçbir 
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şeyi irtikaptan çekinmemişlerdi. Kıral Ferdinand resmen yalan 
söyler, yalanı yüzüne vurulunca memnun olur, iftihar ederdi. Hat
ta Fransa Kıralı XII. Lui'nin : 

«Beni iki defa aldatan adamın sözüne nasıl gü\ enebilirim» 
dediğini duyunca, 

<'Yalan söylemiş; ben onu iki defa değil, on defa hile ile
aldattım!» diye cevap vermişti. 

Ben! Ahmer Devletinin yıkılınası üzerine İspanya'da son İslam 
hükumeti de ortadan kalkmış, sekiz asırdan beri devam eden İs
lam hakimiyeti sona ermiş oldu. 800 sene İspanya'da hakim yaşa-
yan bir mede.ıiyetten Elhamra sarayı ile kiliseye çevrilen Kurtu
ha Camii harabelerinden başka bir iz kalmamıştı. 

Müslümanlar, ispanya'da fethettikleri memleketlerde, hı6stiyaf!~
Iara dinlerinde tam bir serbest! vermişlerdi. Halbuki İspanya 
kıralları, müslümanlardan aldıkları memleketleri kan deryasına 

çevirdiler. İspanyollar'ın müslümanlara yaptıkları vahşet pek bü
yük oldu. Şehirler yıkıldı, aileler söndürüldü, müslümanların bir
kısını hristiyan olmaya zorlandı. Bir kısmı memleketten çıkarıldı, 

bir kısmı da din! merasimle şehir meydanlannda yakıldı. Irıa, na-
musa tecavüz etmek sevap sayıldı. İsteyenler esirlerini öldürebi
Iirlerdi. Mal ve can emniyeti kalmadı. Müslümanların davalarına 

bakılmaz oldu. Medeniyyet eserleri. yakıldı. Kıymet}i yazma ki-
taplar, nefis eserler ateşe verilııli. Kütübhaneler dolusu kitaplar 
kül oldu. İslam medeniyeti yok edildi. O ma'mur memleketler çö
le döndü. Arapça ve açıkça ibadet yasak edildi. Gizli ibadet edil-
mesin diye hususi memurlar tayin olundu. Papanın müsaadesiyle 
«Engizisyon mahkemesi» kuruldu. Hıristiyanlığı kabul etmeyenler
yakıldı. Mallan yağma edildi. Az zamanda İspanya'da tek bir
müslüman bırakılmadı. Engizisyon mahkemesi 18 sene içinde 
24,000 den fazla müslümana idam kararı vermişti. 

Osmanlı Padişahı Kanun! Sultan Süleyman tarafından gönde
rilen Kaptan· ı Derya Hayreddin Paşa, Endülüs'den kovulanlardan, 
70000 müslümanı, İspanya iskelelerinden kurtararak Afrika sahil
lerine taşıınıştı (940 1533). 

* * 
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