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bibl iyografya+indcks.
Bemerd f . RelIIr, bu kitabında iberi. (Ispanya) tarihini, Kartaa hiM' a
kMlI yapılan ii . Pôn uvaşlıın sıras ınd .. Roma imparaıorluk lıilı:im i)etinin
Isp.nya topraklarında kurulınu ıııdan itibarnı Josaea ele almakta, burada büküm
süren devjeıleri, ekonomik, ki1lnire l ve: $OSyal yönleriyle raplum yapıl annı
incelemekte, itaanlan Ispaııyı'ya çeken "e burada kalmay. teşvik eoee glleim
t:bha çolı: copıyı oldutu tezi ni ileri sümıelr:ıedir.

Eser, I span)' ı ile ilgili dön haritadan şonra al ı baş lıklara ıynlmış yed i
konuylı i1ıili oldukça ıeni ,

ını b6lllmden ol~mılcl.. bunu takiben
bib liyoçıfyı ve iııdeb bulunmaktadır.

L At The Edge of Emp ire ( imparatorlutım Sınırında),
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2.Tbe Germaııie Kiııgdom in Ibcria 569·711 (İbcria'da Germm
17· 50.

KnIh~), I.

3. Iberi.. and The Dlr-al-lsl1m 711· 1009 (Iberi.. ve Dinı ' I- ls lim), i .
51·89.
4. Clıristian Recorıquista and A m can Empire 1009· 1157
Fethi ve Afrika Imparatorluto), s. 90- 128 .
5. Tbe De fiıı iti ıın of lberian Au lonomy
s. 129·15 9.
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Oronoo:ıisiniıı Taııımlanması.),

6. The EvoIurion of The Medieval ordcr in [beria ( lberia' da Ortaçal
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s. 190-209.
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Biri"d Bölli""'e (s. },16). M. S. ıaltribaı 260 yılından itibarca Rhine
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iii. Abdurrahınarı (912-96 1)'1 kadar
MEmir" unvlltlıyla yerindikleri, III.
Abdurrahman'ın 929 yıl ında kendiıini halife ilin etmesiyle bilirete geçiidip
bildirilmektedir. Bundan sonra yönetim, toplum ve kiilnlrd hayıt haldanda bilgi
verilerek zamanl a EndQlils emirlerinin MAl ik b. Eneı' in ötretilerine dayalı bir
hukuk ilmi ge liştirdikleri, hazin e ararilerinden elde edilen gelirlcrle müslim ve
gıyr-i müslimlerden alınan vergilere dayalı düzen li bir pan ekonom isi tesis
ett ikleri. eptim ve bilim ılanlarında yapılan çatı,malan d es ıekleyerek
~kentleri Kuıtuba' yı Kayrevan. Kahire ve Bıtdaı'taki ilim yııvalanyta rekibeı
eder h1Je gctirdild eri vuıgulanmakta. ıayr-j mlısl im tebunın özel likle de
MUKVi. toplumunun alım çatuu yaşayan.k Vız igotlar zamanında \ı;aybettilcle ri
dini ve siyasi Iıaklmm Mıislı1man Ispanya'da ıiearl. ekonomik.. entel dı:tüel a)nı
zamanda politik hayatta 6nemli yer lere ge lerek MilslCmanlar sayes inde
ku.andı.klan ve sdciziDci yüzyıl fetihlerinin olUfwn sürecinde Mils lünwı
fatih.lere WWIaD imtiyazlardan faydalandırıldıklan J6rll.fi! u,,'\Inubnaktadır .

/h1Ki 8ö1imuJ~ (s. 17·S0). 569 tuihinde Vızigo( kralı Lcovi,ild (569.

Yazar, Roma döneminde kaydedilen gelişmeleri Müslümanlar' m rüm
sahalarda daha da ileriye götürdüklerin.i, bu gdişme ve ilcTlemenin esasında

Vandal lM 'ın işe kralları Gereeric idaresinde 429 yılında Roma'wn tahı~ &mNn

olan. Afrikı ' )'. Cebeı- t Tank botazından geçer ek Ispanya'dan uzaklafmalan
belirti lmektedir. Diğer bir Gmnen kabilesi olan Suı:vi lcr 'in de: yanmadadaki
gcn~lemc çM>a1anna dqlnilmekte, Roma oıoritesinin boşlutundan yarvlanmak
isteyen VlZigot knlı Euric (466-484) dOnc:minde yanınadımın Suc:vi Ye

VlZigot1ar arasın da ikiye bOlflndOta ifade edilmektedir. Vızigot 1aa11 II. Alaric
(4S4-50 7)' in kuzeyde: (Franu) gittikçc artan Frank tehl ikesine karşı verdili
mıludı:lcnin OovU idaresindelci Franklar tanfından kuzey Aquitanie' dıı
Voui llc deıı.ikn r enk imha ile 5Onuçlanm u l, l ıalya Ostrogot kralı BOy\llı:
Tbcodoriç (493·SU )'in verdili destek ilc Vızigot!.ıı'ın toparlanma çabalan ve
bundan sonraki dOıı.mıdc diiet bir Vıziıorlı:ralı Amalaric (S26-S]I )'in (Bı1)11.k
Theodoriç'in lorunu) frank: kral ı Childeben ~fından II. Aluic libi ayn ı
"ıbelt upaf ılması t1zerindc dı.ınılarak Buyük Tbeodoric' in ıeşvi kleriy lc
canlandın lmayı baş l anan

II.

Vıziga! kraıı ı'ının kuruluş AŞaması

edı1mcktcdir.

S86)'in kurmUf olchJtu Vızigot ktallıpıı:ı gdecek yiiz: elli yıllık Rirede yeni bir
ıoplum o l uşum u için Vaslta oldutu. Germen krallılı ve Gcmıen aulet
düşüntcsinin imparatorıutım resm i kurumiannd.l ve yönetiminde eski yerin i
aldıp, Vızigodar'ın dinI hayatian, omann Onceden I skı:ndcriyd i Arius 'un
doIctrinini kabul ederek Arianizm'de kaldıkları raut bu dunıma Leovigild'in
oj:lu Rccved (586-60 I)'in 589 yı llDda iii. Toledo konsilindc Arius mezhebini
b1Rkara.lr: Roma kilisesine ballanmasıyla son verildip belirtilmektedir. Bu
dönemden. itibaren Vızigot kralı Agila (710- 714) 'yl kadar VıziıOl: kral lamınn
yönetimlerinden. mOCadelelerindc:n,ülken in ticari. ekono mik, kııltürel ve siylSi
yapısından söz edilerek Agila' nın çolı: genç ol ması yilzünden bir grup lsilUde
larılfından istenmedili, yerine muhtemelm Baetica dükı1 olan Rodrigo (7 107 11)'nun seç ilerek krallılın ikisi arasında bö lündüğü ancak: Müs lüma n
akınIannın her ikisini de tabitan indirdili anlatılmaktadır.
OfÜnd1 Ba/umde (s. 5 1-89), J spanyı 'nın 71 i yılında Tank b . Ziyad
tarafından feriıedi lmesi, M llsltlnı anl ar 'm yanmadadak i ilm aneleri, bu tarihıen
sonra Islim kontro lündeki Lberi.a toprakların ın hepsi için AI·Andalus veya
And ulus i ı (Endülils) denildiAi ifade edilm ekıe 732 yıl ında. M lLslümanlu 'ın
Poitierı'de Frank kralı Charles Martel tarafından bozgun a uÇatı lmalaondan
bahse ttikten sonra Abbas! zulmünden kaçan i. Abd UlTIhman (756-788)'ln
buraya gden:k EndülOs'ün ilk emiri oldulu ve I~panyı 'da 103 i ' e kadar st1rccek
EndQlüs Emevl devleıini kurdugu açık lanmaktadır.

J. Abduınhınan'dan

End ülüs

Eme vi

başlayarak

hCJdlmdarlarının

doiudaıı hatıyı doğnı oldulunu SÔ)'leme kte. Ispanya 'uın kuzcyiııde IwruIma
aşamuında olan Hıristiyan krallıklar hakkında da bilgi vermek'tedir.

DönJWu:ü BÖıumJ~ (s. 90- 128).. Ispany ı'nın kuzey bölgesinde ki
ortaya ç~lanrıdaı:ı itibaren 1151 yılına kadar ve smraki
dönemdeki faaliyetleri konusunda aç ıklama yapılarak oııtann pcee, Tıjo ve
Ebro havza1an. Galicia ile Portekiz sah illerini yenideD Milslüm anlardan
. 1ma1an, kendi politik özerk: gelişmelerini etkin te kilde devam ettirirken twı
Avnıpa' nın diler devletleriyle ticari. dini ve kıılll1rel haAlarmı ilerletmelerini,
Milslümanlar' m ise siyasi olarak parçalanmalannın sonucunda batıımlZ kQçUk
devletç ilder (Oüvelil 't-Tıvıif) haline ge lerek birbirleriyle sllrck li olarak
mücadele etmeleri ve bu dwumun H ıristiyanlar'm Rccorıqui.sıa hareketlerine
ll ıristiyan kraIlıidann

yardıme ı olması anlanlmalctadı r.

Leon-Cestile kralı Vi. Alfonso (I065· 1I 09)'nun ilerleyişi kaq ısında
çaresiz b illtl Müslümanlar 'ın Seville ( Işbiliye) h1kimi el-Mutemid vas ıtas ıyla
kUl.ey A liika'daki M uribıt imparatorlutımun lrurucıau Iktberl Yusufb. Taşfir. 'j
çagırmaIan ve Yusufun I spanya'yı gelerek 23 Ekim 1086 ıarihinde Zalacı.
(Ze ıı 'kar dl. Vi . Alfonso' yu yenerek ölümüne kadu yıklaşık yirmi yıl
Endülils'e b4lı::im olma ç abası izah edilmektedir. Bundan sonra Vii . Alfans o
(1 126-1157)' nun IslAm'a karşı Reconquista haıeketini devam ettinnesi hakkında
bilgi verilerek, Papa III. Eugenius ' un yeni bir Haçlı seferi fcnnanı yayı mllıdı Aı
ve bunun I spanya 'nın da Müslümanlar 'dan temizlenm esi şeklinde ılgıl anması

so nucu bölgede M Ü$h1nıanlar ' l kArlı sıldınlanı:ı daha büyük bir ivme
bzar.dıpndan bahsıedil:ndcte&r.
ll.yIlzyl lın

blJlndan 12.yüzyılı n artılaona kadar M lhlUnıan ve
politik., ekonomik ve klUtür alanl arında birb irlerini. nasıl
etki lerlili de verilen bilgiler arasındadır.
H ıristiyan dünyasının

8qinct BÖ/ÜJold~ {s. 129-1591, M urib ııl a: 'ın Endülüs 'ı1 yakl~ık altrnll'
yönettikleri, anca k hattketlerini tam olarak IÇlklayamamalan, samimi bir
politikı takip edernemeleri ve kab ile kompleksleri yüzündea yönetimlerinin
süre kli olmad ığı, onların yerini kurucusu ve b aş lideri [bn Tümen olan
~l uvahhidıer ' in ı ldı'ı belirti lmektedir. Masmude Baba kab ilesine mensup
olan ı bn Tü mcrt'in 1121 yılında kendin i Mehdi ilin edip Masmude kabile
federasyonwıdan CÜç a\aral: Muri.bıtlar 'ı karşı mücadeleye ıınşmesi, 1130
yııı.ndaki ôı ümı1yle yeri ni Abdiilmümin ' in (tı30-11 63) aldı lı ve onunla
Muuhh idler'in yübelmere başladı.kları bildirilmekte, onların lI ıristiyan
kral lı.klarla olan ırnkadelelrrinr detinilerek., Muvahhidi hükümdan Ebü YÜ$uf
YaInop {11 84-II 99run 1195 yılında Alareos {Arak)' da Kastilyı kralı Viii.
Alfans o' yu peripn ettili yer almaktad ır. Bu yen ilgin in Ihris tiyan lar 'da.
M as lilnwıla:r'ın Ispanyı'yı yeniden ele geçim:eideri düşüncesi ni yayması ve bu
son ucun da Papa III. Innocentus ' WI 12 10 yı lında yeni bir fb çh çap ylplIlk
Temmuz 12 12"de Kasrilya kralı VIII. Alfanso' nun öneıı ıilgünJe Aragon,
:-.ı avJ.ITe, lcon \'e Portelcizliler'den ol uşan b irleşik gıkı1n Muvahhidi hilküından
Muham med ' i yen meleri ne yol ıçı:ıtı ifade edilmek tedir. Bundan sonra
Muvahhidler ' in zayı flarna sürecin e girdik leri ve bu durum un da It ıristiyanlar ' m
genişleme f&a liyederine katkıda bulundut u an la tı lmaktadır.
yıl

Altıncı Bö{iinıd~ (s. 160-189), 14 ve iS . yüzyı lda Avrupa ' nın siyasi
durum u ele alınarak Muvahhidler ' in zayıflamasıyla Tunus ve çlvannda J229
yılında Hafsiler ' in ballmsızl ıklarını ilin ettikleri, Fas ' ın 1269'da MetiDiler
tarafından alınarak başkent yapılması ve Ih ristiyu fetihleriı:ıe yer verilmektedir,

1348- 1352 yıllanııda ve daha SODfll yaklaşı.k iki yüz yıl lberi ı ve
geri kalan kısmında veb&.-un (kın. 61ı1m) kolgezdili hanrlanIarU
buna rağmen yine de tanmın, ticaırin ,eliştiii. beliıtilmd;tedir.
Avrupa'nın

rnii'ld Bölii.mde (s. 190-209), Ispanya' da batlRlSız oian.lr. kalan
orarıada (Gımata) hanedanı oldu tu, n11fusunun Vılen cia,
Murcia ve Andu lisia' dan gelen mültecilerle yalcll$1k 300.000 k~iye ulaştıp, çok
lWçiik bir kral lık o luşu sebebiyle güçuı. düşmanlar tarafmdan kuşatıldılı her şeye
rağmen yine de iki buçuk asır ayakta kalmayı başarabilditi zikrolunmaktadır.
Faka t kendi içlerindeki taht kavga lan , bu ka vgaların sürekl iiili yOrllnden

sade« Müslüman

H ıristiyanlar ' ı Ic&rşl fınatlan deterlmdiremeınekri.

1469 yılında Kastilya
lsabe l ik Arap
kralı Frrdinand' ın evlenerdt lI ıristiyanlar " ın bir
bütün olma yolundaki çabalarını Jı1çlttldirmelerinc karlılık Mı1s Iiirnan1ar ' ın
hll.l birbirleriyle utnşanı.k kend ilerini bek leyen hazilılOnl. çok lııZIı bir Jdcilde
vardıkları belirti lmeletedir.
kıaliçesi

Eserin son unda gen i, bir bibliyogmya verilmelete,
isimleri ni içer en genel bir indeu bul urımaktadır.

şahıs

ve yer

Tarafsı z bir b~ açıs ıyla ve sade bir asl upla kaleme alınan eser,
Ispanya tarih i Iıakkında verdili bilgiler ve yer yer get irditi yeni yoruml arla
tavsi ye edilebilecek niteliktedir.

S ı,:M MARY

T1ıu boo! JN fs ""itJı tlıe lıutory of Spaiır starWIg frotıt tJı~ Utab/UIflDlt of
ROIJIQII soverip ty. Ir Qllal)'Su the cowıtrin thar ndni itve iıı tWJrU of tJı~ı"
«OtlOlflic, CIIIlıPlJ! tmd socUll c1ıl'Ol:tvUria .

