ENDÜLÜS'TEN II. BAYEZID'A YAZILAN
ANONIM BIR ~IIR
Doç. Dr. AZMI YÜKSEL
Muvahhidin Devleti'nin y~ k~lmas~ndan sonra Iberik yar~ madas~ mn
do~ usuyla güneyindeki Belensiye ile Mürsiye ve G~ rnata k~s~mlar~ nda
tutunabilen birkaç küçük devletten en mühimi, ba~kenti G~rnata olan Beni
Ahmer Devleti idi. Bu devlet, iki as~ r gibi uzun bir süre H~ ristiyan istilas~ na
kar~~~durabilmi~~ise de XV. asr~ n ikinci yar~s~nda birbirleriyle evlenip
güçlerini art~ ran Kastilya ve Aragon krallar~~ Ferdinand Katolik ile
Izabella'n~ n sald~ r~lar~~kar~~s~nda çok güç durumda kalm~~ t~. Bunun üzerine
1486 y~l~nda Beni Ahmer Hükümdar~~ XI. Abü `Abd Allah Muhammad,
Osmanl~~ Padi~ah~~ II. Bayez~d'a bir elçi göndererek VIII as~ rl~ k Islam
hakimiyet ve medeniyetinin y~ k~lmak üzere oldu~unu haber vermi~~ve
yard~m istemi~ ti. Bu tarihlerde Osmanl~~ Devleti, muhtelif seferler ve gaileler
yan~ nda donanman~n uzak denizlerde sava~ acak kadar o denizleri bilir,
mahir kaptan ve mürettebata sahip olmad~~~~ve Cem Sultan'~n Avrupa'da
siyasi bir alet olarak kullan~lmas~ ndan dolay~~ Endtilüs Müslümanlarma
yard~m edememi~ ti. Fakat, daha sonra ~~ 505'te Ispanya sahillerini vurmak
için Kemal Reis komutas~ nda bir filo gönderilmi~~ve bir k~s~ m Müslüman ve
Yahudi kurtar~ larak ilk kafilesi Türkiye'ye gönderilmi~ti
Beni Ahmer Devleti, Memluk Devleti'ne de ba~vurmu~ tu. Fakat,
onlar~n da kuvvetli bir donanmalar~~olmamas~~yüzünden gereken yard~mda
bulunamam~~lard~. Memluk Hükümdar~~ Endülüs Müslümanlar~ na yap~lan
mezalimi önlemek için Papa'y~~ ve Ferdinand'~~tehdit ederek, Ispanyollarm
G~ rnata Müslümanlar~ n~~ rahat b~ rakmad~ klar~~ taktirde bütün Filistin
H~ ristiyanlar~n~, Kamame Kilisesi'nde kestirece~ini ve H~ ristiyanlara Suriye
ve Kudüs kap~lar~ n~~ kapataca~~ n~~ söylemek üzere bir heyet gönderdi ise de
tesiri olmad~~2.
Sald~ r~lara kar~~~koyacak gücü kalmayan Beni Ahmer Devleti, Ocak
~~ 492'de Ferdinand ve Izabella'n~n ordular~na teslim olmak zorunda kalm~~~
1 Bk. Uzunçar~~ l~~ ~smail Hakk~, Osmanl~~ Tarihi, Ankara 1964, C. II, 2. bask~, S. 199-202;
Dani~mend Ismail Hamdi, ~zahlt Osmanl~~Tarihi Kronolojisi, Istanbul 1971, C. I, S. 388.
2 Uzunçar~~l~, ~ .H., a.g.e., S. 200.
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ve aralar~nda bir antla~ma yap~lm~~t~. Bu antla~ maya göre Müslümanlar,
dinlerini ve cemaat haklar~n~~koruyabilecek, örf ve adetlerine göre
ya~ayabilecek ve içlerinden Afrika'ya göç etmek isteyenler olursa, mallar~ n~~
da yanlar~ na alarak serbestçe gidebileceklerdi. Fakat k~sa bir zaman sonra
H~ ristiyanlar, yap~lan antla~may~~ unutup orada kalan Müslümanlara her
türlü kötülü~ü yapmaya ba~lad~lar. Bunun üzerine ~~ 499'da G~rnata'n~n
Albaicin diye bilinen Müslüman kesiminde bir ayaklanma oldu. Bu
ayaklanma Las Alpujarras bölgesinin da~l~ k kesimindeki kasabalar
taraf~ndan da desteklenmi~ ti. Ancak 150 ~~ 'de bu isyan bast~ r~lm~~~ve çok
geçmeden de talihsiz Müslümanlar, ya din de~i~tirip H~ristiyan olmaya ya
da mallar~n~~ b~ rakarak ispanya'y~~terketmeye zorlanm~~lard~ r. Daha
sonralar~~ ~spanya'y~, mallar~n~~ da b~ rakarak terketmek isteyenlere de mani
olundu. Çünkü Müslümanlar, sanatkar ve i~~sahibi idiler; fen, ilim, sanat ve
ziraat erbab~ n~ n ço~u Müslümanlard~ . Bunlar giderlerse, memleket bu
i~lerden mahrum kalacakt~~3.
~~te bu s~ ralarda G~ rnatal~~ bir Müslüman Arap, metin ve çevirisini
a~a~~ya verece~imiz kasidesini II. Bayez~d'a ( 48 - I 5 I 2) yollam~~t~ r.
Ispanya'da ~slam hakimiyetinin sona ermesinden sonra geride kalan
Müslümanlar~ n içinde bulunduklar~~siyasi ve manevi güçlükleri yan~~ s~ ra
edebi ve kültür hayatlar~~ hakk~ ndada bilgi veren bu kaside tarihi bir belge
niteli~indedir.
Maklarrnin 4 bize aktard~~~~bu kaside James T. Monroe taraf~ndan
~ ngilizce'ye de çevrilerek 1966 y~l~ nda yay~nlanm~~t~r 5 . Yazar daha sonra
bu çevirisini Endülüs ~iiri hakk~nda yazd~~~~kitab~ na alm~~t~ r 6 .
Kaside ~~ o5 beyitten olu~ maktad~r. Giri~~mahiyetinde olan ilk 18
beyitinde II. Bayez~ d'a dua edilmekte ve 'köleler' olarak nitelendirdi~i
Endülüs'te geri kalan Müslümanlar~ n peri~an durumlar~ ndan bahsedilmektedir. Daha sonra II. Bayez~d'a, yukar~ da da sözünü etti~imiz daha önce
yap~lan yard~m hat~ rlat~lmakta ve H~ ristiyan kuvvetlerinin kar~~s~nda
çaresiz kald~klar~~ belirtilerek G~ rnata'n~n dü~ü~ ü bir bak~ ma mazur
gösterilmeye çal~~~ lmaktad~ r. Yine bu bölümde Müslümanlar~n zorla
H~ ristiyanla~t~ r~ld~ klar~~ifade edilmektedir. Bilindi~i gibi Islam hukukuna
göre din de~i~ tirmenin cezas~~ölümdür. Bunun fark~ nda olan ~air, G~rnatal~~
Ibid., S. 2 ol.
al-MaarL Azhör al-Riyöd, Kahire 1939, C. I., S. 108-115.
5 'A Curious Morisco Appeal to the Ottoman Empire', Andalus, XXXI (1966), S. 281-

4

303.

Hispano-Arabic Poetry, A Student Anthology, Los Angeles, 1974, S. 376-390.
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Müslümanlar~ n, hayatlar~~tehlikede oldu~u için istemeye istemeye din
de~i~ tirdiklerini özellikle belirtmektedir. Ölüm tehlikesi kar~~s~nda dini
inançlann gizlenmesini mazur gören Takiyye doktrinine göre bask~~alt~nda
yap~lan din de~i~ tirme geçersizdir. Takiyye'de önemli olan niyettir. Bu
bak~mdan ~air, G~rnatal~lann d~~tan H~ ristiyan gibi gözükseler bile, içte
samimi Müslüman olarak kalmaya niyetli ve kararl~~olduklar~n~~bilhassa
vureulamak tad ir.
Ferdinand'la yap~lan antla~ma belirtilerek bir tak~m maddeleri
say~ld~ ktan sonra bu antla~man~n H~ ristiyanlar tarafindan nas~l bozuldu~u
ayr~nt~lar~ yla anlat~lmaktad~ r; Kardinal Cisneros bütün kitaplar~~sokak
ortas~nda yakt~rm~~ , kiliseye gitmek istemeyenlere ~iddetli cezalar verilmi~,
domuz eti zorla yedirilmi~, ~arap içirtilmi~, papazlar çocuklara
H~ristiyanl~k' a~~lam~~ , camiler kiliselere çevrilmi~, k~ zlara zorla tecavüz
edilmi~, isimler de~i~ tirilmi~~ve ba~~ nda dini telkinde bulunacak H~ristiyan
bir din adam~~bulunmayan ölüler, gömülmeyip çöplüklere at~lm~~t~r. Sözde
H~ ristiyan olan bu Müslümanlar, Afrikal~~karde~leri tarafindan da hor
görülmekte ve H~ ristiyanlarca da kabul edilmemektedir. "Kölele~tik; ne
fidye ile geri al~ nabilecek esirler, ne de aç~kça ~ehadet getiren
Müslümanlanz" (64).
~air bütün bunlar~~s~ralad~ ktan sonra II. Bayez~d'a kendi topraklar~ndaki H~ ristiyanlardan öç almas~~ve Ispanya krallann~~etkilemesi için de
Papa'y~~uyarmas~n~~teklif etmektedir. Burada dikkati çeken ~ey Endülüs'te
daha önceleri Müslümanlar~n idaresi alt~ ndaki H~ ristiyanlara gösterilen
müsamahan~n hat~rlat~lmas~d~ r. 'Onlar ne dinlerinden ne de ülkelerinden
gkar~ld~ lar; ihanete u~ramad~ lar, onurlanyla da oynanmad~.' (79)
Daha sonraki beyitlerde Ferdinand ve Izabella'n~n ikiyüzlülüklerini
belirtmekte ve onlar~ n Memluk Devleti'nden ve Osmanl~~Imparatorlu~undan gelen elçilere Endülüs Müslümünlann~n bask~~ alt~nda olmaks~z~n
isteyerek H~ristiyanl~ k' kabul ettiklerini söylediklerini hat~rlatarak ~öyle
demektedir: 'Ancak, ölüm ve yak~lma korkusu bizi dinimizi de~i~tirmeye
zorlad~; istemeye istemeye onlar~n konu~tu~u gibi konu~uyoruz.' (88)
Son beyitlerde H~ ristiyanlann çe~itli ~ehirlerde i~ledikleri cinayetler
belirtilerek yard~ m rica edilmekte ve Müslümanlar~n dinlerini serbestçe
ya~ayabilmelerinin ve içlerinden isteyenlerin mallar~~ile birlikte Afrika'ya
gitmelerinin sa~lamas~~istenmektedir.
Çe~itli bölgelerde epey bir süredir ba~lam~~~olan Ispanyol hakimiyetinin git gide dayan~ lmaz bir hal almas~ yla Müslüman münevver ve
aristokratlann bir ço~u ülkeyi terketmi~, geride kalanlann da geleneksel
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e~itim düzenlen bozulmu~~ve klasik Arapça bilgileri de zarflam~~t~. Edebi
sanatlardan tamamen yoksun olan bu kaside Ibn Zamrak'~n incelikle
i~lenmi~, süslü ~iirlerine tam bir tezat te~ kil etmektedir. ~iirde kafiyelerde
ayn~~ kelimelerin kullan~lmas~~ gibi Ortaça~~Arap ele~tiricilerinin de ho~~
görmedi~i birtak~ m kusurlar mevcuttur. Bununla birlikte al-Rund~'nin
mersiye türündeki ~iirlerinin pek ço~unda oldu~u gibi samimi ve içten olup
okuyucuyu etkiliyebilmektedir. ~iirin tabii olmas~~ ve sade bir dille içten
gelen üzüntüyü belirtmesi bak~m~ndan Arap edebiyat~ ndaki siyasi kasideler
içerisinde önemli bir yer tuttu~u söylenebilir.
~~ Kutsal, sonsuz ve sürekli yinelenen selam~m~, halifelerin en iyisinin
yüce ~ahs~na yöneltirim.
2 Selam, kafirlere a~a~~l~ k elbisesini giydiren ~erefli, yüce ki~iye olsun.
3 Selam, Allah'~n nüfuzunu geni~letti~i ve her bölgede zaferle
güçlendirdi~i kimseye olsun.
4 Topraklar~n~ n merkezi Istanbul olan Mevla'ya selam. O ne güzel
~ehirdir!
5 Allah'~n, saltanat~n~~ ordular ve tebas~ ndan olan Türklerle donatt~~~~
ki~iye selam.
6 Selam, Allah'~ n bütün milletler üzerindeki hükümranl~~~ n~~ art~ rd~~~~
ve mertebesini ~ereflendirdi~i sizlere olsun.
7 Kad~ ya ve soylu yüce bilginlerden ona benzeyenlere selam olsun.
8 Dine sayg~l~~ olanlara, takva sahiplerine ve sa~lam görü~lü
dan~~manlara da selam olsun.
9 Endülüs'ün bat~s~ nda gurbette geride kalan kölelerden size selam.
~~ o Rumlardan olu~an ta~k~ n ve engin bir denizle dipsiz ve karanl~ k bir
deniz onlar~~çevrelemi~tir.
Büyük
bir felakete u~ram~~~esirlerden size selam. Ne büyük bir
~~~~
felakettir o!
~~2 ~erefli bir ya~amdan sonra k~ r saçlar~~ yolunarak kopar~lan ya~l~lardan
size selam.
~~ 3 Daha önce kapallyken kafirler önünde aç~lan yüzlerden size selam.
14 Papaz~ n zorla yata~a götürdü~ü ~erefli genç k~ zlardan selam size.
15 Kendilerine zorla domuz ve haram, koku~mu~~etler yedirilen
ya~l~lardan size selam.
16 Hepimiz, bast~~~ n~z topraklar~~ öper, her an iyili~iniz için dua ederiz.
~~ 7 Allah gücünüzü ve hayat~n~z~~devam ettirsin ve sizi her türlü kötülük
ve s~ k~nt~dan korusun.
Dü~manlar~n~za kar~~~ ba~ar~ mz~, zaferinizi art~ rs~ n. Allah sizi,
kendisinin raz~~ oldu~u, sevdi~i bir yere oturtsun.
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ig Ey efendimiz, ba~~m~ za gelen büyük felaket, bela ve zarardan dolay~~
size ~ikayette bulunmu~ tuk.
20 thanete u~rad~ k, H~ ristiyanla~ t~ r~ld~ k, dinimiz de~i~ tirildi. Eziyete
u~rad~ k, her türlü kötülükle bize muamele edildi.
21 Nebi Muhammed'in dinini muhafaza ederek H~ ristiyan u~aklanyla
içtenlikle sava~~ yorduk.
22 Cihat yaparken büyük güçlüklerle kar~~la~t~ k; ölüm, esaret, sonra açl~ k
ve k~ tl~ k.
23 Gayri Müslimler her taraftan büyük ak~ nlar halinde, grup grup
üzerimize sald~ rd~ lar.
24 Atlar~~ ve silahlar~ yla büyük topluluklar halinde, azimle ve kararl~l~ kla
çekirgeler gibi bizi ezdiler.
25 Buna ra~men uzun bir süre onlar~ n tümüne kar~~~koyduk. Onlardan
pek çok kimse öldürdük.
26 Onlar~ n atlar~~ her saat ço~al~ rken, bizim atlar~ m~z azal~yordu.
27 Zay~f dü~ tü~ümüzde topraklar~ m~za yerle~ tiler. Birbiri ard~ nca
~ehirlerimizi ele geçirdiler.
28 ~ehirlerin a~~lmaz surlar~ m tahrip eden pek çok büyük toplarla
geldiler.
29 Ku~atma s~ ras~ nda günlerce ve aylarca büyük bir azim ve kararl~l~ kla
güçlü olarak sald~ rd~lar.
30 Süvarilerimiz ve piyadelerimiz yok oldu~unda karde~ lerimizden bizi
kurtarmaya geleni görmedik.
3 Yiyeceklerimiz azal~ p durumumuz kötüle~ ince bize alçakça yapacaklar~~ ~ eylerden korkup istemeyerek boyun e~dik.
32 Erkek ve k~ z çocuklar~m~ z esir edilirler ya da kötü bir ~ekilde
öldürülürler korkusuyla (boyun e~dik).
33 Eskiden bu topraklardaki antla~mal~~ Müslümanlar gibi ya~ amak
üzere (boyun e~dik).
34 Namazlar~ m~zda ve ezanlar~ m~zda serbest b~ rak~lmak ve ~eriat~ n di~er
emirlerinden hiçbirini terketmemek üzere (boyun e~dik).
35 Bizden denizi (geçip) kar~~~ k~y~ ya (Afrika'ya) gitmek isteyenlerin,
diledikleri mallar~ n~~ da al~ p emniyet içinde gidebilmeleri için.
36 Bunlardan ba~ ka daha pek çok ~art vard~. Say~lar~~ellibe~i geçiyordu.
37 Onlar~n krallar~~ ve önde gelenleri bize ~öyle demi~ti: "~art
koydu~unuz ~ eylere tam olarak, hatta fazlas~yla uyulacakt~ r."
36 L del Mârmol Carvajal, bu ~artlann larkdokuzunu s~ralamaktad~r. Historia del rebeliany
castigo de i9s moriscos del reino de Granada, Biblioteca de autores espanoles, XXI, Madrid 1946.
37 Kast-dilen kral, Ferdinand'd~ r.
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38 Bize antla~ma ve ahdi içeren belgeler göstermi~~ve "~~te bu benim size
güvencem ve taahhüdümdür" demi~ti.
39 Daha önceleri, bir bask~~ olmaks~z~ n ya~ad~~~n~z gibi mallar~ n~z~~ ve
evlerinizi koruyunuz." demi~ti
40 Ancak bizi koruyacaklar~ na dair antla~maya uydu~umuzda,
verdikleri sözü tutmay~ p antla~maya ihanet ettikleri ortaya ç~kt~.
41 Gözümüzü boyad~~~~antla~malara uymad~. Bizi bask~~ ve güç
kullanarak, istemeye istemeye H~ristiyanla~t~rd~.
42 Ellerimizdeki tüm kitaplar~~ yakt~~ve onlar~~pislik ve çöplü~e att~.
43 Din kitaplar~m~z~~alay ve hakaretle ate~e att~lar.
44 Hiç bir Müslümana ne bir kitap ne de yaln~zl~ kta okunacak bir Kuran
bile b~ rakmad~lar.
45 Oruç tuttu~u ve namaz k~ld~~~~bilinen herkes herhalükârda ate~e
at~l~yordu.
46 Bizden kiliselerine gitmeyen ki~ileri papaz feci bir ~ekilde
cezaland~ r~ yordu.
47 Tokatl~yordu, mal~ n~~al~yordu, peri~an bir halde onu hapse at~yordu.
48 Ramazanda s~ k s~k yiyip içerek oruçlarim~z~~ifsat ediyorlar.
49 Peygamberimize küfretmeyi, iyi ve körü günlerimizde onu anmamam~z~~ bize emrettiler.
50 Bizden bir grubu, Peygamberimizin ad~ n~~anarken duydular ve onlara
feci ~ekilde eziyet ettiler.
~~
Valileri
ve kad~lar~~ onlar~~ döverek, para cezas~~vererek, hapsederek ve
5
onurlar~n~~ k~ rarak cezaland~rd~lar.
52 Ölen bir kimsenin yan~nda kendi dinlerini ona telkin edecek bir
H~ristiyan din adam~~yoksa, hile yoluyla onu deftenmiyor,
53 Yere serilen ölü bir e~ek ya da ba~ka bir hayvan gibi çöplü~e ya da pis
yerlere terkediyorlard~.
54 Bunun d~~~ nda bir çok çirkin i~ler ve alçakça yap~lan ~eyler de vard~ r.
55 ~rademiz d~~~ nda, r~zam~z olmaks~z~ n adlar~m~z
56 Muhammed'in dinin yerine insanl~~~n en a~a~~l~~~~Rum köpeklerinin
dininin konmas~~ ne kadar da kötü.
41 Albaicin ve Las Alpujarras'daki ayaklanmadan sonra Ispanyol hükümdarlar cezai
tedbir olarak oradaki Müslümanlar~ n ya H~ristiyanl~k' kabul etmelerini ya da mal ve
mülklerini geride b~ rakarak Ispanya'r terk etmelerini istemi~lerdi. Bak. M. Lafoente
Alcântara, Historia de Granada, Paris 1852, C. II, S. 35o.
42 Marmol'a göre Cardinal Jim6lez de Cisneros 1499 y~l~nda Granada'da 1.025.000 cilt
Arapça kitab~~halk önünde yakm~~ur.
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57 Cahil, kaba, Arap olmayan insanlar~ n adlar~yla adlar~m~z
de~i~ tirildi~inde ne kadar da yaz~ k oluyor.
58 Her sabah papaza giden k~zlar~ m~z~ n ve o~ullar~m~z~ n durumu ne
ac~ kl~d~ r.
59 Onlara küfür, puta tap~c~ l~ k ve yalan ö~rettikleri halde (H~ ristiyanlar~ ) hiç bir hileyle aldatam~yorlar.
6o Temiz ve pakl~ klar~ ndan sonra, kafirlerin çöplükleri olmalar~~ için
duvarlarla çevrilen mescitlere ne kadar yaz~ k.
61 Ezan yerine çanlar as~ lan minarelere ne kadar da yaz~k.
62 Küfürle kapkara olan ~u ~ehirlere ve güzelliklerine ne kadar yaz~ k.
63 Haça tapanlar~ n kaleleri haline geldiler; sald~ r~~ s~ ras~ nda kendilerine
emniyet sa~lad~lar.
64 Kölele~tik; ne fidye ile geri al~ nabilecek esirler, ne de ~ehadet getiren
Müslümanlar~z.
65 Ba~~ m~za gelenleri görmü~~olsayd~ n~z, gözlerinizden ya~lar bo~al~ rd~.
66 Vay halimize ve ba~~ m~ za gelenlere; felaket, bela ve zillete.
67 Ey Efendimiz, Rabbimiz Allah'~ n seçkin ve yarat~klar~ n en hay~ rl~s~~
Hz. Muhammed'in ad~ na senden yard~m diliyoruz.
68 Hz. Muhammed'in soyundan gelenlerin ve sahabenin ad~ na... Onlar
ne soylu sahabelerdir.
69 Peygamberimizin amcas~~ Abbas'~ n ve onun beyaz saç~ mn ad~ na ki, o
ne güzel beyazl~ kt~ r.
70 Allah'~ n~~ tan~ yan, bilen salih kimseler, keramet sahibi seçkin velilerin
ad~ na.
71 Umar~z ki, bize ve ba~~m~za gelenlere bakars~ n~z. Böylelikle ar~~ n ilahi
bize merhamet eder.
72 Sözünüz dinlenir, emrinize uyulur, her dedi~iniz süratle yerine
getirilir.
73 H~ ristiyanl~~a gelince, onun asl~~sizin idareniz alt~ ndaki topraklardad~ r. Oradan ba~ka bölgelere yay~lm~~t~ r.
74 Öyleyse Allah a~k~ na ey efendimiz, bizi yüceli~inizle koruyunuz; ya
bize tavsiyede bulunun, ya da bu durumu protesto edin.
75 Çünkü siz, yüce, ~ erefli ve üstünsünüz. Allah'a ibadet edenleri her
türlü kötülükten kurtarma gücünüz var.

6o 1492 ile 14.99 y~llan aras~nda Ba~piskopos Talavera, Granada ve Albaicin'in merkez
camilerinin yan~~s~ ra üç camiyi daha San Juan, San Nicolas ve San Jos adlar~~ alt~nda kiliseye
çevirmi~tir. (Bk. ibid., S. 344).
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76 Roma'da oturan papaya sorun. Bizi korumaya ald~ktan sonra neden
ihanet ettiler?
77 Bir suçumuz, yapt~~~m~ z bir eziyet olmad~~~~halde ne oluyor da bize
ihanet ediyorlar?
78 Bizim malup etti~imiz hemcinsleri, dinimizin korumas~~ve sözlerine
sad~ k yüce meliklerimizin himayesi alt~ndayd~lar.
79 Onlar ne dinlerinden ne de ülkelerinden ç~kar~ld~lar; ihanete
u~ramad~ lar, onurlanyla da oynanmad~.
8o Söz verip de dönen ki~iye gelince, onun bu davran~~~~ tüm inanç
sistemlerinde yasaklanm~~t~ r.
81 Özellikle krallar için bu böyledir. Bu davran~~~her yerde kanun d~~~~
olup çirkin ve utanç vericidir.
82 Mektubunuz onlara ula~t~, fakat bu güne de~in tek bir kelimesine bile
ald~ rmad~lar.
83 Aksine bize kar~~~dü~manl~klar~n~~ve cüretlerini art~rd~lar ve her türlü
kötülükte ileri gittiler.
84 M~s~ r heyeti onlara geldi, kendilerine kötülük yap~lmad~, ~erefleriyle
de oynanmad~.
85 Ancak onlara bizim ad~m~za, H~ ristiyanl~~~~isteyerek, bask~ya
u~ramadan kabul etti~imizi söylediler.
86 Kendilerine boyun e~en mürtedleri getirdiler. Allah'a yemin olsun ki,
biz bu tan~ kl~~~~kabul etmeyiz.
87 Hakk~m~zda yapt~ klar~~ aç~klamalarda ve söyledikleri sözlerde çok
büyük yalanlar söylediler.
88 Ancak, ölüm ve yak~lma korkusu bizi dinimizi de~i~tirmeye zorlad~;
istemeye istemeye onlar~ n konu~ tu~u gibi konu~uyoruz.
89 Hâlâ Rasulullah'~n dini üzereyiz. Her an Allah'~~birlemekteyiz.
90 Dahas~, Allah'a yemin olsun ki, biz ne dinimizin de~i~tirilmesini ne de
teslis hakk~ nda söylediklerini kabul ederiz.
91 Dinlerini kötülü~e ve eziyete u~ramaks~z~n kabul etti~imizi iddia
ederlerse,
Endülüs Müslümanlar~~ kendi adlanna müdahale etmesi için M~s~r Sultan~ndan yard~m
istemeleri üzerine M~s~r Memluklannden bir tak~m temsilciler ~~ 5oo y~l~nda Ispanya'ya
gönderilmi~lerdi. Bu temsilciler, e~er Ispanya'daki Müslümanlar H~ristiyan olmalar~~ için
zorlan~rlarsa Memluk Sultan~n~ n da kar~~l~ k olarak kendi idaresi alt~ndaki H~ristiyanlara bask~~
yapaca~~n~~ Ispanya Krallanna bildirdiler. (Bk. Marmol Carvajal, a.g.e., S. 156).
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92 Vahr'a, sakinlerine ne oldu~unu sor, onlar kah~rla, a~a~~ lamakla nas~l

esir edilip öldürüldüler?
93 Belefique'ye ba~~ na neler geldi~ini sor, büyük bir felaketten sonra
k~l~çla parça parça edildiler.
94 Munyafe'ye gelince, halk~~k~l~çtan geçirildi. Busra halk~ na da ayn~~~eyi
yapt~lar.
95 Endere~'in halk~~ da camilerinde yak~ld~ . Tümü kömür haline geldi.
96 Ey efendimiz, i~ te size ~ikayette bulunuyoruz. Ba~~m~za gelen bütün
bunlar, hep yaln~z kal~~~ m~zdand~ r.
97 Anla~may~~ bozmadan önce söz verdikleri gibi dinimiz ve namaz~ m~z
ke~ke bizimle kalsa.
98 Ya da hepimizin mallar~ m~zla birlikte sevdiklerimizin ülkesi olan
Kuzey Afrika'ya gitmemize müsaade etsinler.
99 Gönderilmemiz, ba~ ka bir inanç sisteminde küfür içinde güçlü olarak
kalmam~zdan bizim için daha iyidir.
oo Yüce kat~ mzdan dile~imiz budur. Sizin kat~ n~zda bütün ihtiyaclar~m~z, sorunlar~ m~z giderilsin.
~~o ~~ Yine dile~imiz, zillet ve kötü durumumuzdan dolay~~ ba~~m~za gelen
~eylere ve musibetlere son vermenizdir.
I 02 Allah'a ~ükür siz meliklerimizin en iyisisiniz. ~erefiniz bütün ~ereflerin,
~anlar~ n üstündedir.
o3 Rabbimizden saadet ve nimet içerisinde yüce bir ki~ i ve sultan olarak
hayat~ n~z~ n devam~ n~~ dileriz.
04 Ülkenize bar~~, dü~manlara kar~~~zafer, büyük bir servet ve güçlü bir
ordu dileriz.
o5 Son olarak Allah'~ n selam~~ ve rahmeti her an sizin üzerinizde olsun.

~~ 5o ~ 'de Vahra'da bir ayaklanma olmu~~ve H~ ristiyanlar tarafindan bast~r~lm~~ t~r.
~ehrin tüm halk~~ da katledilmi~ tir. (Bk. P. Boronat y Barrachina, Los Moriscos espanoles y su
expulsion, Valencia 1901, c. I., S. ~~ ; Mendoza, a.g.e., S. 70.
nlar~n~~
93 Belefique'de de bir isyan olmu~ tu. Cifuentes Kontu, erkeklerini oldürtmü~, kad~
.
(Bk.
L.
Alcantara,
a.g.e.,
C.
II,
S.
348).
da köle olarak satm~~ t~
95 1500 y~l~ nda Lerin Kontu buray~~ ku~atm~~, Müslüman kad~ n ve çocuklar~ n s~~~nd~~~~
camiyi barutla havaya uçurmu~tur. (ibid.)
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