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İspanya’da Arap Kültürü
Başlangıç Dönemleri
Hazreti Muhammed’in ve dört halifenin ölümünden
sonra *Emevi Hanedanı, Halifelik görevini üstlenmiş ve bu gücü Şam merkezli olarak elinde tutmuştur. Emeviler Doğu’da gerçekleşen sayısız fetihlerin
ardından Batı’da da Berberi kabilelerini yenmiş ve
Magrip‘i, yani Kuzeybatı Afrika’yı denetim altına
amıştır. Arap-Berberi ordusu 711’de Cebelitarık
Boğazı’nı geçmiş ve Vizigot Krallığı’nı ele geçirerek İber Yarımadası’nda bir Emevi Emirliği kurmuştur. Asker grupları, Avrupa’da “Moritanyalılar”, yani
*Magribiler olarak anılan Müslüman olmuş Afrikalı
Berberiler’den oluşmaktaydı. 756’da Kordoba
(Kurtuba) Arap Emirliği’nin kurulmasıyla Endülüs
bir İslam bölgesine dönüşmüş ve kısa zamanda

gelen kaliteli ipek kumaşların, değerli seramiklerin
ve Batı Afrika’dan gelen altının el değiştirdiği ticari merkezler olarak gelişmekteydi. 13. yüzyılda ise
İspanya’da Müslümanların bulunduğu bölgeler askeri alanda bir gerileme yaşamış, birçok şehir tekrar
Hıristiyanların yönetimine geçmiştir (Reconquista).
Nasıri Hanedanı Yönetimindeki Görkemli
Dönem
Sadece *Nasıri Hanedanlığı, Granada, Malaga
ve Almeria gibi merkezleriyle 1492 yılına kadar
buradaki İslam egemenliğini sürdürebilmiştir.
Hanedanlığın kurucusu I. Muhammed’in, Kastilya
kralı III. Ferdinand’ın hükümranlığını kabul etmesi üzerine Granada 1237’de başkent olmuştur.
Nasıriler yönetiminin ekonomik önemi hem
Avrupa’da hem de Doğu’da tercih edilen ipekli
kumaş ve parlak *lüster seramiği üretimine dayanmaktaydı. Ortaçağ’da Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri olan Granada, Nasıriler‘in Cebelitarık
Boğazı’nın kontrolünü tekrar elde etmesi ve bu şekilde ticaret ağını genişletmesiyle birlikte 14. yüzyılda ekonomik ve kültürel açıdan parlak bir dönem
yaşamıştır. Ekonomik zenginlik şehrin mimarisine
de yansımıştır.
Granada medresesinin 1348’de kurulması çok
sayıda bilim insanını buraya çekmiş ve şehri çok
önemli bir kültür merkezi konumuna yükseltmiştir.
O dönemde Granada Hıristiyan devletlerle çevrili,
yalıtılmış bir Magrip Krallığı niteliğindeydi. 15. yüzyılın sonlarında ise İspanya’daki siyasal dengeler
değişmiş, emirlikler egemenlik bölgelerini sürekli
olarak Hıristiyan güçler karşısında kaybetmiş ve
çeşitli iç karışıklıklarla zayıﬂamıştır. 2 Ocak 1492’de
Nasıri Devleti, Aragon kralı II. Ferdinand ile Kastilya
kraliçesi I. İsabella’nın Katolik yönetimine geçmiştir. İspanya’da Kastilya’nın giderek yükselen askeri
gücüne dayalı “Reconquista” (yeniden fetih) dönemi böylelikle tamamlanmıştır.

Bilgi Kartı 1:
Elhamra’nın genel görünüşü
İspanya (Granada), 1890 civarı
© bpk / Garzón

Avrupa Kıtası üzerinde başlı başına bir devlet kimliği kazanmıştır. III. Abdurrahman 929’da, Bağdat’ta
hüküm süren *Abbasi Halifeliği'nden ayrılarak kendini halife ilan etmiştir. Endülüs’ü, ekonomi ve kültür alanlarında en parlak çağına ulaştırmıştır. İslam
dünyasının en zengin hükümdarlarından biri olarak
sanat, kültür ve bilimi teşvik etmiş, aynı zamanda
kendi saray ortamı da büyük saygınlık ve görkem
kazanmıştır.
İspanya’daki Emevi Halifeliği 11. yüzyılda sona ermiş ve parçalanarak yerini çok sayıda küçük devlete bırakmıştır. Bunlar arasında Toledo Arap dünyasının bilim merkeziydi; liman kentleri, Endülüs’ten

İslam Mimarlığında Magrip Üslubu
İslam döneminde İspanya’nın ve kuzeybatı
Afrika’nın sanat ve mimarisinde ortaya çıkan
Magrip üslubu farklı kültürlerle içiçe gelişmiş, çok
çeşitli geleneklerden beslenmiştir. Bunlar arasında
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Roma ve Kuzey Afrika mimari mirası ile bunlara
eklenen çok yönlü Suriye-Emevi etkileri sayılabilir. Magrip sanatı içinde taş, tuğla ve alçı üzerinde
biçimlerin büyük bir ustalıkla biraraya getirildiği
mimari eserler ortaya çıkmıştır. Kaleler, su yolları,
bahçe düzenlemeleri, hamamlar ve kubbe ile tonoz inşaatlarında geliştirilen çok çeşitli teknikler
bugüne çok gelişmiş bir mühendislik birikiminin
tanıkları olarak ulaşmıştır. Dantelsi incelikte taş ve
alçı işleri, renkli çini düzenlemeleri ve mükemmel
işçilikli ahşap eserler son derece ince bir sanat
anlayışını yansıtmaktadır. İspanya’nın belli başlı
İslam dönemi sanat merkezleri arasında öncelikle
güneyde Kordoba, Granada, Sevilla, Malaga ile kuzey bölgelerde Toledo ve Saragoza öne çıkmaktadır. Granada’da 14. yüzyılda inşa edilen görkemli
Elhamra Sarayı, İspanya topraklarındaki son İslam
hanedanı olan Nasıriler’in gücüne tanıklık etmektedir. Arapça’da “kızıl kale” veya “kızıl saray” anlamına gelen Elhamra, İber Yarımadası’ndaki yaklaşık
700 yıllık Arap egemenliğinin tüm kültürel geçmişini
özetlemektedir.

ları içermektedir. Bu mekanlara ulaşırken geçilen
girişin üzerinde “Benim kapım bir yol ayrımıdır”
yazısı okunmaktadır. Aslanlı Saray ise tüm kompleksin en ünlü ve en etkileyici yeridir; Elhamra’nın
en önemli binalarından olan bu saray 14. yüzyılın
ikinci yarısında V. Muhammed tarafından inşa edilmiştir. “Patio” olarak anılan iç avluyu çevreleyen
zarif mermer sütunlar, *mukarnasların, yazıtların ve
geometrik bezemelerin belirlediği çok ince işçilikli
bir mimari üst yapıyı taşımaktadır. 19. yüzyılda sarayı ziyaret eden İngiliz gezgin Richard Ford mimarinin uyandırdığı hafiﬂik etkisini “havada asılı yaz
bulutları” benzetmesiyle ifade etmiştir. Mukarnaslı
kubbelerle örtülü köşkler ve sütun dizileri, Aslanlı
Saray’ın bu hayal dolu mimari dekorasyonunun tamamlayıcı öğeleridir.

Saray Yaşamı ve Elhamra
Endülüs hükümdarları sanatın ve bilimin koruyucuları olarak öne çıkmakta, bu durum hem şehir
ölçeğindeki dönüşümlerde görülmekte, hem de
şairler, düşünürler ve bilim insanlarına yeni esinler
kazandırmada önem taşımaktaydı. Saray yaşamı
fazlasıyla gösterişli bir ortam içinde sürmekteydi.
Bu görkem, bol bezemeli ahşap pencere ve kapı
düzenlerinden günlük yaşamda kullanılan tabak
ve bardaklara kadar her alanda hissedilmekteydi.
Tüm bu eserler en değerli malzemelerle, altın ve
gümüşle ustaca süslenmekteydi. Aralarında halıların da bulunduğu değerli eserlerin üretimi sadece
Nasıri hükümdarlarının saraylarını zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Granada’nın Doğu’daki
ve Kuzey Afrika’daki İslam devletleriyle yaptığı canlı
ticarete de katkıda bulunuyordu.
Elhamra Sarayı Sierra Nevada Dağları’nın kayalık bir uzantısı üzerinde, güçlü surlarla çevrelenmiş bir kale görünümünde yükselmektedir. Saray
kompleksi 14. yüzyıl içinde inşa edilmiş olan birçok bağımsız saray ve köşkten, bahçelerden, konut birimlerinden, farklı boyut ve işlevlerde yollar
ve kulelerden oluşmaktadır. “Comares Sarayı”
olarak adlandırılan bölüm hem hükümdarın özel
dairelerini hem de resmi işler için kullanılan oda-

Bilgi Kartı 4:
Kase
İspanya, 14. yüzyıl
Seramik, *lüster tekniği
Çapı: 23 cm.
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser

Mimari dekorasyonda yer alan şeritler ve madalyonların üzerindeki yazılarda, ithaﬂar, Kuran’dan
alıntılar, Allah’ın adları ve şiirler okunmaktadır. İç
avludaki 12 aslan tarafından taşınan havuzun kenarında şair İbni Zamrak’a (1333-1394) ait dizeler
yazılıdır: “Ne mutlu bu güzellikler bahçesini gören
gözlere”. Kuran’da Cennet bir bahçe olarak tarif
edilmektedir (Sure 13:35) ve bu nedenle hükümdarlar saray bahçelerini Cennet’in bolluğunu ve
güzelliğini yansıtacak şekilde ağaçlar ve çiçeklerle
düzenlemeye özen göstermişlerdir. Bu amaçla, saray bahçelerinin sürekli yeşil ve güzel kalabilmesi
ve sarayda yaşayanların sanat dolu su mimarisini
keyiﬂe izleyebilmeleri için Elhamra Sarayı’nın her
yerine sulama tesisleri inşa edilmiştir.
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Elhamra’nın etkileri ve “Kadınlar Kulesi”nin
kubbesi
Elhamra Sarayı Batı dünyasında İslam mimarisinin
simgesi haline gelmiştir. Avrupa’ya olan coğrafi yakınlığı ve kolay ulaşılırlığı nedeniyle 18. ve 19.
yüzyıllarda gezginler ve sanatçılar Elhamra’yı ziyaret etmişler, Magrip sanatının o zamanlar henüz iyi
tanınmayan mimari eserlerini hayranlıkla izlemişlerdir. Fransız siyaset adamı ve yazar Chateaubriand
Elhamra’yı Atina’daki Parthenon ile karşılaştırmıştır. James Cavanagh Murphy, John Frederick Lewis
ve Owen Jones gibi sanatçıların Elhamra çizim ve
resimleri o dönemin sanatçıları ve mimarları için
esin kaynağı olmuştur. Potsdam’daki Sanssouci
Sarayı’nda yer alan havuz ve çeşmelerin su ihtiyacı için Ludwig Persius tarafından tasarlanan
cami şeklindeki pompa istasyonunun iç mekanları
veya Württemberg kralı I. Wilhelm için inşa edilen
Wilhelma Sarayı Elhamra tarzının önemli örnekleri
arasındadır. Mimar Ludwig Zanth’ın tasarımı olan
Wilhelma’nın Magrip tarzındaki bahçesi, köşkü ve
sarayın şölen salonu bugün Stuttgart Hayvanat
Bahçesi’nin sınırları içindedir.

bir Granada manzarası izlenebilmektedir. Revakın
yanında, solda bulunan küçük bir kapı seyir kulesine girişi sağlamaktadır; Berlin İslam Eserleri
Müzesi’nde korunan kubbe bu kulenin üst katına
aittir. Şair İbni Hazım 11. yüzyılda bu tür seyir mekanlarının nasıl kullanıldığını tarif etmekte, düzenle-

Bilgi Kartı 5:
İki kemerli pencere
İspanya (Granada), 19. yüzyıl
Ahşap
Yükseklik: 2.45 m.; Genişlik: 1.61 m.
© Museum für Islamische Kunst, SMB / Metin Arikan

nen meclislerde biraraya gelenlerin bir pencereden
diğerine gittiklerini, her seferinde görülen ayrı manzara için yeni övgüler söylediklerini aktarmaktadır.
Şairlerin buralarda yazdıkları dizeler, yukarıda sözü
edilen İbni Zamrak örneğinde olduğu gibi, daha
sonra Elhamra’nın duvarlarına birer hat eseri olarak
işlenmekteydi.
Yıldız motifi İslam sanatında en sevilen geometrik
dekorasyon öğeleri arasındadır. Ahşap ile alçı işlerinde ve renkli çini mozaik dekorasyonda sıklıkla
uygulanmıştır. Berlin’de bulunan Elhamra kubbesi
de yıldız biçiminde kesilmiş ve biraraya getirilmiş
ahşap parçalarıyla yıldızlı bir gökyüzünü anımsatmaktadır. Bazı başka kubbeler için söz konusu olan
gökyüzü simgeselliğinin bu kubbe için de geçerli
olup olmadığını bugün bilemiyoruz. Nasıri hükümdarlarının kabul salonu olarak kullandıkları Sala de
los Comares’in kademeli düzenlenmiş yıldızlı tavanı, karşılığını Yeni Platoncu düşünce dünyasında bulan evren tasavvuruna atıﬂar içermektedir.
Kuran‘da (Sure 67:3) bu konuda şöyle ifadeler yer
alır: “Allah yedi katlı gökleri yaratandır.”

Bilgi Kartı 2:
Elhamra’da Partal Sarayı ve “Kadınlar Kulesi” (Torre de las
Damas)
İspanya (Granada), 14. yüzyıl başı
© Stefan Weber, 2010

Elhamra’nın bizim ilgilendiğimiz kısmı Partal Sarayı
ve ona ait “Torre de las Damas”tır. “Kadınlar Kulesi”
anlamına gelen bu ad, sarayın bu bölümünde hükümdarların dul kalan annelerinin ikamet ettiği varsayılarak ilk kez 19. yüzyılda kullanılmıştır. Gerçekte
ise bu bina 1320 yılında I. İsmail tarafından köşk
tarzında açık bir kabul salonu işleviyle inşa edilmiştir. Yapı beş kemerli bir revakla güneye doğru
açılmakta, burada bulunan havuzdaki yansıma tüm
yapıyı iki kat daha büyük göstermektedir. Kemerli
açıklıklardan bakıldığında her yönden muhteşem
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Granada’dan Berlin’e
19. yüzyılda Elhamra Sarayı’nın birçok yeri artık
harabe halindedir, bazı kısımlar ise özel mülkiyete girmiştir. Torre de las Damas ve Elhamra’nın
bazı başka binaları ile yolları ve su kullanım hakları, daha sonra Deutsche Bank yönetiminde üyelik
yapacak olan Alman banker Arthur von Gwinner’e
aittir. Von Gwinner Almanya’ya kesin dönüş yaptığında Elhamra arazisindeki mülklerini İspanyol
Hükümeti’ne devretmiş, karşılığında da isteği üzerine kendisine seyir kulesindeki ahşap kubbe verilmiştir. Koleksiyon tutkunu ve sanat koruyucusu

olan von Gwinner, o dönemde Avrupa’da moda
olan “oryantalist” ilgi ve zevk uyarınca kubbeyi
evindeki bir mekana yerleştirmiştir. Ölümünden
sonra kubbe satılmış ve en sonunda Dahlem’de
bulunan Berlin İslam Eserleri Müzesi’nin koleksiyonuna katılmıştır. Elhamra kubbesi, ancak Doğu ve
Batı Almanya’nın birleşmesinden sonra, Müzeler
Adası’ndaki İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan
İspanya Bölümü’ndeki yerini almıştır. Defalarca yer
değiştirmiş olması nedeniyle özgün boyamalarının
ve altın yaldız işlerinin büyük bölümünü ne yazık ki
kaybetmiştir.

Bilgi Kartı 3:
Elhamra’daki “Kadınlar Kulesi”ne (Torre de las Damas) ait kubbe
İspanya (Granada), 14. yüzyıl başı
Sedir ve kavak ağacı
Ölçüleri: 3.50 m. x 3.50 m.
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Friedrich
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Banker Gwinner’in
Koleksiyon Merakı
© Jakob Hilpert

Yaz tatilimde, güzel bir Pazar günü, Regina Teyze eskicilerin buluştuğu bitpazarına giderken beni de yanına aldı. Eski püskü eş-

yaların her türlüsünü seviyordu. Zaten bir mucit olarak yeni icatlar
yapabilmek için böyle şeylere ihtiyacı da vardı. Zaman makinesine taktığı çevirmeli mutfak saatini, örneğin, yıllar önce tam da bu
bitpazarından sadece birkaç kuruş ödeyerek satın almıştı.

Aslında biraz keyifsizdim, bana kalsa hayvanat bahçesine gitmek
istiyordum, ama bitpazarını gezmeye başladığımızda hemen

ikinci tezgahta çok ilgimi çeken bir şeyle karşılaştım. Eski fincanların yanında, üzerinde Afrika hayvanlarının resimlerinin olduğu

kartlardan bir tomar duruyordu. Ve en üstteki resim tam da benim

koleksiyonumda eksik olan bir Güney Afrika antilopuydu. Artık kart
koleksiyonumu tamamlayabilirdim!

Neşemiz yerinde ve elimizde satın aldığımız ıvır zıvır eşyalarla,

yeni bir yolculuğa çıkmak üzere müzenin kapanış saatine yetiştik.
Regina Teyze beni bir salona götürdü ve tavanı gösterdi. Üzeri-

mizde gayet ince işçilikle hazırlanmış ahşap bir kubbe duruyordu.
“Bugün gelmiş geçmiş en güzel yapılardan birine, Elhamra Sarayı’na gideceksin. Burası İspanya’da bir kale-saray, ve bu kubbe
de oradan gelme.”

Kubbe gerçekten de çok güzeldi. Süslemeleri o kadar inceydi ki,
yapılması herhalde yıllarca sürmüştür diye düşündüm.

Sonra merak ettim: “Peki bu dünyanın en güzel mimari eserlerinden biriyse o zaman neden yerinden sökmüşler ve buraya getirmişler?”

Her zaman herşeyi bilen Regina Teyze bu kez kafasını iki yana

salladı: “Bilmiyorum. Ama bu sorunun yanıtını belki de sen bulabilirsin, ne dersin?”

Kafamı yukarıya kaldırarak bir kez daha kubbeye doğru baktım:
“İyi de iskemleyle o kadar yükseğe nasıl çıkacağım? Yolculuğa
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başlamak için kubbeye dokunmam gerek!”

Regina Teyze gülümsedi. “Bundan kolay ne var!” dedi ve beni bir
kat yukarıya çıkardı. Yerde güçlükle fark edilen bir kapağı gös-

terdi. Güçlerimizi birleştirerek kapağı açmayı başardık. Aşağıya
baktım; tam altımda ahşaptan bir yarım küre gördüm. Bu bizim
kubbenin üstten görünüşüydü.

Her zamanki gibi *sarığımı takıp giysilerimi giydikten sonra yavaşça aşağıya süzüldüm, ahşap kubbenin üzerinde durmaya

çalıştım. Regina Teyze kaygılı gözlerle beni izliyordu: “Dikkatli ol,
yerden altı metre yüksektesin, düşersen bir yerini kırarsın!”

Kapak açıklığına zar zor sığan iskemleyi bana doğru uzattı. Tam
o sırada mutfak saati pat diye kenara çarptı. İskemleyi dikkatlice

kubbenin üzerine yerleştirdim ve sağını solunu inceledim. Neyse
herşey yolunda gibiydi. Saat zarar görmemişti.

İskemleye oturdum ve kubbenin altımda korkutucu bir şekilde çatırdamaya başladığını farkettim.

Regina Teyze iyice kaygılanmıştı: “En iyisi hemen yolculuğa çık!”
Çatırtılar daha da artmıştı.

Kalbim güm güm atarken, hızlıca mutfak saatini çevirdim. Regina
Teyze her zaman olduğu gibi ince bir sesle ve inanılmaz bir hızla
tersten konuşmaya başladı, daha sonra kapak üzerime kapandı
ve kubbenin üzerindeki küçücük odada yalnız başıma kaldım.

Zamanda yolculuk yapmak aslında biraz tatsız bir şey, ama katlanılamayacak kadar da değil. Bu duygu en iyi dönme dolap ile
karşılaştırılabilir.

Ama bu defa nedense çok fenaydı. Herşey çalkalanıp duruyordu,

bazen kafa üstü duruyormuşum gibi bir hisse kapılıyordum, bazen
de bir boşluğa düşüyor gibi oluyordum. İskemleye sıkıca yapış-

mıştım, gözlerim zaman makinesinin göstergelerine odaklanmıştı.
Sayılar deli gibi geçip gidiyor ve birbirilerine karışıyordu. Bir anda
kayboldular ve makine kendi kendine durdu.

Şaşkın şaşkın çevreme baktım. O da ne!? Hala kubbenin üzerin-

de duruyordum. Ama çevremdeki şeyler değişmişti. Yukarıda yine
kubbe biçimli bir tavan görüyordum.

Artık bizim kubbenin ait olduğu binanın içindeydim: Yani Elhamra’daydım! Aşağıda tuhaf mırıltılar duyuyordum... Yoksa birileri
şarkı mı söylüyordu?
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Ama tahmin edersiniz ki, o anda artık çevrede olan bitenle o kadar da ilgili değildim, çünkü belli ki zaman makinemde bir sorun
vardı.

Belki de artık hiçbir zaman geri dönemeyecektim!

İskemlenin yanına iliştirilen mutfak saatine korku içinde baktım.

Kenara çarptığı için saate bir zarar geldiği belliydi. Üstten bakınca
herşey yolunda gibi görünüyordu, ama alt kısmında koca bir çatlak vardı. Hafifçe dokundum. Zaten kırılgan hale gelmiş plastiğin
bir parçası elimde kalıverdi ve kırıktan dışarıya büyük bir saat
yayı sarktı.

Regina Teyze burada olacaktı! Bunu kesinlikle iki dakikada tamir
ederdi. Ama burada değildi işte, hayır, hatta daha doğmamıştı

bile! Ben ise çok uzak bir geçmişte, ‘dünyanın en güzel binası’

denen yerde yapayalnız oturuyordum. Yine de iyice paniğe kapıl-

madan saatle ilgilenmek için kendimi zorladım. Yapmam gereken
yalnızca birşey vardı: Saati onarmayı başarmalıydım!

İçine baktım. Aslında dışarıya sarkan yay dışında herşey yolunda

görünüyordu. Yayın üzerine oturduğu küçük çengeli dikkatle inceledim. Yayı bir şekilde tekrar çengelin üzerine takmalıydım. Ama

nasıl? Bir tornavidaya ihtiyacım vardı, ya da en azından bir çiviye,
çünkü parmaklarım saatin içine girebilecek kadar ince değildi.

Çevreme baktım. Toz ve güvercin pisliğinden başka birşey göremedim.

Çevremde ne var ne yok görebilmek için kubbenin bombeli dış

yüzeyinde dikkatlice sürünerek hareket ettim. Küçük bir çatı penceresine ulaştım, binanın dışına çekinerek şöyle bir göz attım.

Gördüğüm şeyler çok şaşırtıcıydı. Regina Teyze haklıymış. Burası muhteşem güzel bir yer! Ama belli ki saray eskiden çok daha

güzelmiş. Şimdi ise avluları otlar bürümüş, bazı binalar harabeye

dönmüştü; bazıları da atölye veya depo olarak kullanılıyordu. Peki
saray terk edildiyse, o zaman aşağıdan duyduğum şarkı sesleri

de neydi? Kubbede örümcek ağlarıyla örülmüş küçücük bir delik
buldum, gözümü dayayıp aşağıya baktım.

Aşağısı tıklım tıklım doluydu, beyaz giysiler giymiş kahverengi
başlıklı birileri geziniyordu. Söyledikleri şarkılar yabancı geldi,
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garip bir izlenim veriyordu. Daha iyi görebilmek için deliği parmağımla iyice temizledim.

Bu defa bakınca beni bir gülme tuttu.

Tuhaf şarkılar sandığım şey meğerse koyunların bir ağızdan çı-

kardıkları meleme sesleriymiş! Elhamra Sarayı kocaman bir koyun ahırına dönmüştü!

Koyun sürüsü birdenbire hareketlendi ve içeriye bir grup adam

girdi. Konuşmalarını duyduğumda iyice şaşırdım. Çünkü Almanca
konuşuyorlardı.

Gözlüklü, beyaz sakallı ve şık giysili bir adam çevresine bakındı.

“Olacak iş değil! Burası nasıl böyle bakımsız halde bırakılır! Ney-

se, söyleyin mühendis bey, kubbeyi sökmek için ne kadar zamana
ihtiyacınız var?”

Adamların bakışları yukarıya, yani bana doğru yöneldi. Korktum
ve kendimi hızlıca delikten geriye çektim. O sırada bacağımı bir
yere sürttüm ve acıdan bağırmamak için kendimi zor tuttum.

Adamların beni o uzaklıktan delik içinde hiçbir şekilde fark edemeyecekleri sonradan aklıma geldi. Sessizce ve merak içinde
gözümü yine deliğe yanaştırdım.

Şimdi söz sırası mühendisteydi: “Bir hafta içinde kubbeyi sandıklara yerleştirip gemiye yüklemek için hazır hale getiririz!” Beyaz

sakallı adam güldü: “Fevkalade! Fevkalade, dostum! Size benden
dört hafta süre, çok ama çok dikkatli hareket edin. Bu kubbe küçük bir servet değerinde!”

Regina Teyze benimle gurur duyacak, çünkü artık kubbenin Al-

manya’ya nasıl getirildiğini biliyordum. Çok basit. Satın alınmıştı!
Ama acaba teyzemi tekrar görebilecek miydim?

Birdenbire içinde bulunduğum korkunç durum aklıma geldi. Belki

de bir daha hiç geri dönemeyecektim! Bir de üstüne üstlük şu aptal çivinin dizimde oluşturduğu kocaman sıyrık.
Çivi?

Çivi mi dedim?

Epey uğraştıktan sonra çiviyi yerinden çıkarmayı başardım. Dikkatli biçimde sürünerek iskemleye ulaştım. Birkaç denemeden

sonra çivinin yardımıyla saatin yayını düzeltip çengeldeki yerine
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oturtabildim. Biraz bozulmuş ve eğrilmiş olmakla birlikte beni tek-

rar müzeye, Regina Teyze’ye götürecek kadar işe yarar hale geldi
sanırım.

Dikkatli bir şekilde makineyi çalıştırdım. Takırtılar ve gıcırtılar içinde çevremdeki herşey dönmeye başladı. Gerçek şuydu ki, biraz

ite kaka da olsa makine çalışmıştı. Makine tekrar bozulabilir diye

korktuğum için yavaş bir yolculuk yapıyordum. Böylece kubbenin
yerinden nasıl söküldüğünü, sandıklara nasıl yerleştirildiğini ve
gemilere yüklendiğini görmüş oldum.

Sonra berbat bir gıcırtı sesi geldi ve makine tamamen durdu.

Ne olduğunu anlamak için mutfak saatine bakmam yeterliydi:
Yay kopmuştu!

Fazla uzağa gidememiştim, Regina Teyze’ye, yani şimdiki zamana yaklaşamamıştım bile.

Çevreme bakındım. Hala iskemledeydim ve Elhamra kubbesinin
üzerinde oturuyordum. Ama etrafta gördüklerim ne müzeye ne

de Elhamra’ya benziyordu.Taze sıva ve inşaat kokusu alıyordum.

Çevrede gördüğüm duvarlar yepyeniydi. Ne olursa olsun yapmam
gereken belliydi: Saatim için yeni bir yay bulmam gerekiyordu.

Bulunduğum yerden çıkabileceğim küçük bir kapı gördüm. Ka-

pıdan geçince kendimi görkemli bir merdivende buldum. Pencereden dışarıya baktığımda gördüklerim oldukça umut vericiydi:

Burası Berlin’e benziyordu. Ama caddelerde otomobiller yerine

atlı arabalar vardı, insanlar da eski siyah beyaz filmlerde gördüğümüz kişiler gibi giyinmişlerdi. Yolun kenarında duran bir adam cep
saatine bakıyordu. Bu bir ümit ışığı olabilirdi benim için. Neyse ki

saatin icat edilmiş olduğu bir döneme gelmiştim. Ve saatin olduğu
bir yerde mutlaka saat yayı da bulunurdu.

Ümitle merdivenlerden aşağıya koştum. Kızının elinden tutmuş,
kapıdan dışarıya çıkan bir adamla neredeyse çarpışacaktım.
Birden korkuya kapıldım.

Bu adamı ben daha önce görmüştüm. Evet, Hatırlıyorum! Bu,
kubbeyi satın alan beyaz sakallı, gözlüklü adamdı.

Adam ve kızı bana şaşkın gözlerle baktılar. O anda, kafamdaki

sarığım ve değişik giysilerimle Berlin’de çok tuhaf göründüğümü
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anladım. Eğlence olsun diye böyle giyindiğimi söyledim, kekeleyerek. Adam kahkahalarla gülmeye başladı:

“Fevkalade! Fevkalade! Kimmiş bu böyle Bedevi kıyafetleri için-

de? Ben de çocukken en çok *Binbir Gece Masalları’nı severdim.
Ne yalan söyleyeyim, masalları o kadar beğenirdim ki sonunda
gerçek oldular. Eğer istersen sana ilginç birşey gösterebilirim.”

Çekinerek kafamı salladım. Kızı bana gözleriyle birşeyler anlatmaya çalıştı. Adam başka bir kapıya doğru giderken bana fısıl-

dayarak, babasının yanında hayatımın en sıkıcı anlarını geçire-

ceğimi söyledi. Sonra kaçarcasına kendi odasına gitti, babası da
elimden tutup beni göstermek istediği şeylere götürdü.

Çok konuştuğu doğruydu, ama anlattıkları hiç de sıkıcı değildi.

Adamın adı Gwinner’di ve bir bankerdi. Almanya’nın en zengin

adamlarından biriymiş meğer ve Berlin’in ortasında bir ev yaptırıp,
içini de hazine değerinde eşyalarla doldurmuş.

Bizim sınıfta da pul koleksiyonu yapan arkadaşlar, sahilde deniz
minareleri ve midye kabukları toplayan bir kız vardı; ama bu ev

bambaşka bir dünyaydı. Regina Teyze’nin müzesinden bile daha
doluydu.

Yerde pahalı halılar seriliydi, *vitrinler içinde renk renk taşlar parıldıyordu. Kendi evini dekore etmek için kimbilir hangi saraylardan

neler neler getirtmişti... Tavanında bütün görkemiyle Elhamra kubbesinin asılı olduğu oda, evin içindeki gezimizin doruk noktasıydı.

Buradaki altın yaldızlar ve değerli taşlar gerçekten de Binbir Gece
Masalları’ndaki hazine mağarasını andırıyordu.

Gwinner en sonunda beni gezdirmeyi bitirdiğinde benim de bir

koleksiyon tutkum olup olmadığını sordu. Tam hayvan resimlerini
yapıştırdığım albümümden söz edecektim ki aklıma daha iyi bir
fikir geldi: “Saat yayları topluyorum!”

Gwinner her zamanki gürültülü kahkahasını atarak “Fevkalade!

Fevkalade!” diye bağırdı ve beni dev yazı masasına doğru götürdü. İçi bir sürü ıvır zıvırla tıka basa dolu bir çekmeceyi karıştırdı,

bir puro kutusu çıkarıp, açtı. Gördüğüm şey, o anda evdeki bütün
değerli eserlerden daha da büyük bir hazineydi benim için.
Kutunun içi saat yaylarıyla doluydu!

Bana armağan ettiği bir kutu yay için teşekkür edip, tekrar merdi94
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vene döndüm ve makinemin bulunduğu yere doğru çıktım.

Denediğim ikinci yay sanki benim saatim için yapılmış gibi tam yerine oturdu. Bu kez hiçbir aksilik olmadan şimdiki zamana, tekrar
Regina Teyze’ye döndüm.

Akşam mutluluktan yorgun düşmüş bir halde yatağıma uzandım,
en sonunda tamamlayabildiğim Afrika hayvanları kartlarıma bakmaya koyuldum. Ve kendi kendime dedim ki: “Kimbilir, belki bu
koleksiyon da günün birinde bir müzenin vitrininde sergilenir.”

95

Kültür Öyküsü V
Koleksiyonlar ve Araştırmalar
Sorular ve Alıştırma Önerileri

Giriş soru ve ödevleri
1) Koleksiyonculuk, koleksiyonlar ve müzeler:
Nelerin koleksiyonu yapılabilir? Neden bazı
şeyler müzelerde toplanır?

5) Elhamra Sarayı: Harabe nedir? Yaşadığın şehirde de harabeler var mı? Sağlam bir yapı,
bahçe veya şehir neden zamanla harabe olur?

2) Koleksiyonculuk: Senin topladığın herhangi bir
şey var mı? Senin için toplamaya değer şeyler
nedir? Sebeplerini anlat.

6) Genel konular: Hiç İspanya’ya gittin mi?
İspanya hakkında neler biliyorsun?
7) İspanya’da İslam kültürü: Müslümanların ne
zamandan beri Avrupa’da yaşadıklarını biliyor
musun? (yaklaşık 1300 yıldır)

3) Elhamra Sarayı: Granada şehri nerededir?
Nesiyle ünlüdür?
4) Mimarlık ve çevre düzenlemesi: Yaşadığın
şehirde hangi görkemli yapıları ve bahçeleri
biliyorsun? O yapılar ve bahçeler neden öyle
görkemli tasarlanmış?

Öyküyle ilgili sorular 
1) Kahramanımız nereye yolculuk yapıyor ve oradaki görevi nedir?

4) Banker Gwinner kubbeyi neden söktürmüş?
Daha sonra kubbeyi ne yapmış?

2) Kubbenin daha önce durduğu yer nasıl bir
durumda? Bu duruma nasıl gelmiş?

5) Banker Gwinner’in konuşmalarında sık sık kullandığı sözcük nedir? Sözcüğün anlamı nedir?

3) Kubbe İspanya’dan Almanya’ya nasıl ve kim
tarafından getirilmiş?
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Bilgi kartlarıyla ilgili sorular
1) Elhamra’nın sözcük anlamı nedir? Elhamra Sarayı hangi birimlerden oluşur? Elhamra neden
zamanının en modern kentlerinden biri olmuş?

5) Elhamra Sarayı’nın mimari tarzına ne ad verilir
ve bu tarzı özel yapan nedir?

2) Elhamra Sarayı’ndaki hangi yapı Banker Gwinner’e aittir? Öncesinde ne olarak kullanılmıştır?

6) Kadınlar Kulesi olarak adlandırılan yapıya ait
bir kubbenin bütünüyle sökülerek Berlin’e getirilmesinin öyküsü nedir?

3) Elhamra Sarayı’nın yapıları ve bahçeleri neden
çok güzel, Cennet gibi süslenmiş?

7) Kubbe ilk durumunda hangi binada bulunmaktaydı? O oda ne amaçla kullanılıyordu?

4) Elhamra Sarayı’nı yaptıran hükümdarlar zenginliklerini neye borçludur? Ne gibi malların
ticareti ile uğraşmışlardır?

8) Elhamra Sarayı’nda görülen hat sanatı örnekleri nasıl oluşmuştur?

Konunun pekiştirilmesi için öneriler
Yaratıcı ödev: En sevdiğin yer hakkında, orayı öven küçük bir şiir veya kısa bir kompozisyon yaz.
Yaratıcı ödev: Tarzlar sadece mimarlıkta değil, modada veya müzikte de karşımıza çıkar.
Sen hangi tarzı seviyorsun ve neden? Sevdiğin tarzın kökeni nedir?
Araştırma: Müze nedir? Müzenin ne gibi görevleri vardır? Bu görevler neden önemlidir?
Araştırma: Özel koleksiyon nedir? Özel koleksiyonun bir devlet veya kent müzesinden farkı nedir?
Araştırma: İnternette, Stuttgart’ta bulunan Wilhelma Bahçeleri’nin tarihsel yapılarını araştır;
Elhamra Sarayı ile ortaklıklarını bul.
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