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Göz/Gönül Ağrısı: Kudüs
Ülüve Atasoy

MEDENİYET YOLCULARI

“… Bu dünyada hayatta kalmayı hak eden şeyler var:
Bu dünyada dünyanın hanımefendisi, başlangıçların annesi, sonların annesi
var. Eskiden Filistin’di adı, Şimdi Filistin’dir adı…”
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Kudüs’ün bilinen tarihi M.Ö. 1000’e
kadar gitmektedir. Şehir, Davut Peygamber döneminde kurulur ve oğlu Hz.
Süleyman’ın Mabed inşasıyla en parlak
dönemlerinden birini yaşar. M.S. 70 tarihinde Roma imparatoru Titus’un mabedi
yok etmesi ve ardından 135 tarihinde bir
diğer imparator Hadrianus’un Yahudileri Kudüs’ten sürgün etmesiyle bölgede
putperest pagan inancı hâkim olur. Roma
İmparatoru Konstantin’in Hıristiyanlığı
resmi din olarak kabul etmesinin ardından Kudüs hızla Hıristiyanlaşır. Sonrasında, koca bir çöplük haline getirilir.
Rivayete göre Hz. Ömer 638 tarihinde
Kudüs’ü fethettiğinde, 4000 sahabe ve 10
bin Tabiin ile bölgeyi temizler ve Muallak

kayasını bulur. Emeviler döneminde kayanın üzerine Kubbet-üs-Sahra inşa edilir.
Abbasiler döneminde Haçlı seferlerinin
başlamasıyla Kudüs el değiştirir ve birçok
cami kiliseye çevrilir. Ardından Selahattin
Eyyûbi 1187’de Kudüs’ü Haçlılardan geri
alır. Eyyûbilerin sonrasında Memlüklerin,
ardından 1507 tarihinde Osmanlı devletinin hâkimiyetine giren Kudüs, 1917’ye
kadar 401 yıl Osmanlı himayesinde kalır.
1917 yılından itibaren İngiliz mandası
altında yönetilmeye başlayan Filistin’e
özellikle 1920’lerden itibaren başlayan
Yahudi göçü bölgedeki nüfus dengesinde
önemli değişikliklere ve zamanla Filistin
bölgesinde bir Yahudi sorununun doğ-
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ikiye bölünmesini Kudüs’ün ise hiçbir
yere bağlı olmayan özel bir statüye sahip
olmasını kararlaştırdı. Filistin’in en verimli
kısımlarını oluşturan %55 kısmını Yahudilere, verimsiz topraklardan ve çöllerden
oluşan % 45 kısmını ise Araplara bırakan
bu planı Araplar kabul etmediler. Bu anlaşmazlık üzerine 1948 yılında Yahudiler
İsrail devletinin kurulduğunu ilan ettiler.
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masına yol açtı. 1947 yılına gelindiğinde
bölgeyi yöneten İngiltere Milletlere başvurdu. Kurulan Filistin Özel Komisyonu
Filistin’in Yahudiler ve Araplar arasında
ikiye bölünmesini Kudüs’ün ise hiçbir yere
bağlı olmayan özel bir statüye sahip Kudüs’ün bilinen tarihi M.Ö. 1000’e kadar
gitmektedir. Şehir, Davut Peygamber döneminde kurulur ve oğlu Hz. Süleyman’ın
Mabed inşasıyla en parlak dönemlerinden
birini yaşar. M.S. 70 tarihinde Roma imparatoru Titus’un mabedi yok etmesi ve
ardından 135 tarihinde bir diğer imparator
Hadrianus’un Yahudileri Kudüs’ten sürgün
etmesiyle bölgede putperest pagan inancı
hâkim olur. Roma İmparatoru Konstantin’in Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul
etmesinin ardından Kudüs hızla Hıristiyanlaşır. Sonrasında, koca bir çöplük haline
getirilir. Rivayete göre Hz. Ömer 638 tarihinde Kudüs’ü fethettiğinde, 4000 sahabe
ve 10 bin Tabiin ile bölgeyi temizler ve
Muallak kayasını bulur. Emeviler döneminde kayanın üzerine Kubbet-üs-Sahra inşa
edilir. Abbasiler döneminde Haçlı seferlerinin başlamasıyla Kudüs el değiştirir ve birçok
cami kiliseye çevrilir. Ardından Selahattin
Eyyûbi 1187’de Kudüs’ü Haçlılardan geri
alır. Eyyûbilerin sonrasında Memlüklerin,

ardından 1507 tarihinde Osmanlı devletinin
hâkimiyetine giren Kudüs, 1917’ye kadar
401 yıl Osmanlı himayesinde kalır.
1917 yılından itibaren İngiliz mandası
altında yönetilmeye başlayan Filistin’e
özellikle 1920’lerden itibaren başlayan
Yahudi göçü bölgedeki nüfus dengesinde
önemli değişikliklere ve zamanla Filistin
bölgesinde bir Yahudi sorununun doğmasına yol açtı. 1947 yılına gelindiğinde
bölgeyi yöneten İngiltere Milletlere başvurdu. Kurulan Filistin Özel Komisyonu
Filistin’in Yahudiler ve Araplar arasında

1948 tarihinde İsrail devletinin kurulması, halen devam eden gerilimin başlangıcı
olur. 1967 tarihinde Mısır, Ürdün, Suriye
ile İsrail arasında yaşanan 6 gün savaşlarını İsrail’in kazanmasıyla Kudüs, Yahudilerin kontrolüne geçer. Müslümanların
Mescid-i Aksa’ya geçişi bu tarihten sonra
kontrollü olmaya başlar. 1969 tarihinde
Mescid-i Aksa’nın Avustralyalı bir genç
tarafından yakılması hiçbir İslam ülkesinin gündeminde yer bulamaz. Olay
gecesi İslam devletlerinin çok sert tepkisini bekleyerek gözüne uyku girmeyen
Yahudi bir hanımın yaşadığı şaşkınlık,
yıllar sonra hatıratında karşımıza çıkıyor.
Bölgenin durumunun o günden bu güne
pek de değiştiğini söylemek ne yazık ki
mümkün değil.
Günümüzde ise 3 semavi din (Yahudilik,
Hristiyanlık ve İslam) için de kutsal olan
bu topraklar 5 bölgeye ayrılmış durumda.
1- Giriş-çıkışın tamamen kapalı
olduğu Gazze
2- 2 milyon civarında Müslüman’ın
yaşadığı Batı Şeria (Filistin)
3- 8 milyon Yahudi’nin yaşadığı İsrail
yerleşkesi (Bölge içerisinde 2 milyon Müslüman, Yahudi vatandaşı olmasına rağmen
vatandaşlık haklarından istifade edemiyor.)
4- BM’nin işgal edilmiş olarak kabul ettiği
ve Mescid-i Aksa dışında yer alan, 350 bin
Müslüman’ın yaşadığı Kudüs Bölgesi
5- Kimlik, bakım ve onarımı Ürdün’e ait
olan, 144 bin kilometrekare alanıyla
Mescid-i Aksa

Birçok insan tarafından karıştırılan, zaman
zaman tartışmalara sebep olanın aksine,
Mescid-i Aksa sadece bir mescitten ibaret
değildir ve bölgedeki 144 bin kilometrekarelik alanın genel adıdır. Bununla beraber
müstakil olarak da bölge içerisinde Mescid-i Aksa bulunmakta.
Kudüs, tarihte birçok peygambere ev
sahipliği yapmasının yanında, Müslümanların ilk kıblesi ve Peygamberimizin Miraç
mucizesinin durağı olan Mescid-i Aksa’yı
barındırması sebebiyle İslam dünyasının
vazgeçilmezi konumundadır.
İshak, Yakup, Yusuf, Davud, Süleyman,
Zekeriya, Yahya ve daha başka bazı peygamberlerin kabirlerinin de bölgede olduğu rivayet edilmektedir.
İslam âleminin 4. önemli merkezi olarak
kabul edilen el-Halil şehri de bölgede
bulunuyor.
Hz. İbrahim’in evi ve mescidinin burada bulunduğu konusunda ittifak mevcut.
Kabrin %60lık bölümü İsrail yerleşkesinde
bulunuyor ve Müslümanlar dilekçe ile
karşıya geçebiliyor.
Hendek savaşı öncesinde hendek kazma
fikrini veren ve peygamberimizin “Ehl-i
Beytimdendir” dediği Selman-ı Farısî’nin
makamı da Kudüs’te. Kabri ise İran’ın Medain şehrinde. İslam’ın ilk kadın evliyası
olarak kabul edilen Rabiatül Adeviyye’nin
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ŞİİR

MESCİD-İ-AKSA
Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu
Varıp eşiğine alnını koydum
Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu
Gözlerim yollarda bekler dururum
Nerde kardeşlerim diyordu bir ses
İlk Kıblesi benim ulu Nebi’nin
Unuttu mu bunu acaba herkes
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Burak dolanırdı yörelerimde
Mi’raca yol veren hız üssü idim
Bellidir kutsallığım şehir ismimden
Her yana nur saçan bir kürsü idim
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kabri de burada bulunmakta. Türbenin
bakımı Türkiye tarafından yapılıyor.
Abdülmelik bin Mervan’ın oğulları tarafından yaptırılan ve kapasitesi 15.000 kişi olan
Mervan Mescidi de önemli merkezlerden.
Bölgede bulunan Tekbir Dağı’nın hikâyesi
ise oldukça ilginç. Rivayete göre Hz. Ömer
Kudüs’ü bu dağdan görür heyecandan
tekbir getirir, ardından tüm ordu da tekbir
getirince dağ Tekbir Dağı ismini alır.
Zeytin Dağı’ında bulunan Kıyamet Kilisesi, Hıristiyan inancının en kutsal mekânı
konumunda. Protestanların dışındaki
mezhepler Hz. İsa’nın göğe buradan
yükseldiğini kabul ediyorlar. İnançlarına
göre hacı olmanın yolu Kudüs’ten geçiyor.
12 durağın ardından kilise ziyareti sonrasında hacı olunduğu kabul ediliyor. Zeytin
Dağı’ndan bahsetmişken İmam Gazali’nin,
İhya isimli eserini, buraya bakan bir medresede yazdığını da hatırlatmış olalım.
İhya’nın orijinal nüshaları da bölgedeki
Kudüs El Yazması Eserler Restorasyon
Merkezinde bulunmakta. Dağın etekleri
de Museviler açısından farklı bir yönüyle
önem arz etmekte. Yahudi İnancına göre
Mesih geldiğinde ilk olarak dağın eteğindeki Yahudi kabristanlığında bulunanlar
dirilecek. Bu nedenle Yahudiler arasında
bu kabristanlığa defnedilmek için azami bir
gayret olduğundan bahsediliyor. Süleyman

Mabedi’nin günümüze kadar ulaşmış olan,
Ağlama Duvarı olarak da bilinen Batı Duvarı da Yahudiler açısından kutsal kabul
ediliyor ve aynı zamanda Yahudilerin
Mesih inancının da temelini oluşturuyor.
Bu yönüyle bölgede yaşanan sorunların da
merkezinde bulunuyor.
Eski Osmanlı Şehirlerinden olan ve tarihin
en eski limanlarından birine ev sahipliği
yapan Yafa (Tel Aviv), İsrail’in başkenti konumunda. Kentte bulunan Sultan 2. Mahmut Külliye ve Camisi 1812 yılında ibadete açıldı. Medrese odaları, güneş saatleri,
Osmanlı tuğraları ve 2 kubbeyi barındıran
caminin etrafındaki vakıflar sonraları gasp
edilmiş. Buna rağmen cami, Müslümanların Tel Aviv’deki organizasyon merkezi
olma özelliği gösteriyor. Ayrıca Ramazan
ayında verilen iftar ve sahurlar, okunan
dış ezan ve kılınan Cuma namazlarına
ev sahipliği yapıyordu. Son ezan yasağı
uygulamasından sonra ise akıbeti ne olur
bilinmez. Ne diyelim:
“Ve ant içerim ki,
Bir mendil işleyeceğim yarına kadar,
Gözlerine sunduğum şiirlerle süslü
ve bir tümceyle, baldan ve öpücüklerden tatlı:
“Bir Filistin vardı,
bir Filistin gene var!”

Hani o günler ki binlerce mü’min
Tek yürek halinde bana koşardı
Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine
Cevaba erişen dualar vardı
Şimdi kimsecikler varmaz yanıma
Mü’minde yoksunum tek ve tenhayım
Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı
Çöllerde kayıp bir yetim vahayım
Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde
Götür müslümana selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu

Mehmet Akif İnan
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TAVŞAN DELİĞİ

Kanaat
İrem Ertuğrul

kapitalist düzenin açgözlülüğünü
hem de azla yetinmek zorunda
olan insanların hikâyelerini okuyoruz Gazap Üzümleri’nde. Biraz
acı, evet. Ama acıları görmezsek
nasıl insan olabiliriz ki!
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Kitap okuyan insanları, yüzlerine baktığınızda tanıyabiliyor musunuz? Ben
tanıyabiliyorum.
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Kitap okuyan insanların ayırt edici özelliklerinden biri, boş bakmayan
gözleridir. Her şeye, anlamak için bakar
onlar. Her şey onlara enteresan gelir.
Başkalarına karşı tutumlarından da
fark edilir okuyanlar. İnsanlara, okunması gereken kitaplar gibi bakarlar.
Onları anlamaya çalışırlar. Empati
duyguları daha gelişmiştir okuyanların.
İstisnalar dışında, daha iyi insanlar
olmaya adaydırlar bu yüzden. Pratikte bir kolaylığını daha söyleyeyim de
içimde kalmasın: Laf aramızda, kitap okuyan gençler (ders çalışan, ders
kitabı okuyanları kast etmiyorum),
girdikleri sınavlara on adım önde girerler. Tecrübeyle sabit bu durum. Yine laf
aramızda, üniversite sınavına hazırlandığım zamanlarda, bütün arkadaşlarım deli gibi test çözerken, ben kitap
okumaya devam ettim. Sınava o kadar
az çalışıyordum ki, arkadaşlarım benim üniversiteyi kazanamayacağımdan
emindiler. Sonra ne mi oldu? Sınıfta
sadece iki kişi üniversiteyi kazanabildi
ve o iki kişiden biri bendim. Çok havalıyım, kahretsin! :)
Bu sayımızın konusu olan “Kanaatkârlık”, aklıma şu kitapları getirdi:

Ebuzer - Ali Şeriati
Kanaatkârlık, aza rıza göstermenin adıysa, bunun insana
bürünmüş halidir Ebuzer (ra).
İlk Müslüman olan sahabilerden
biri olan Ebuzer (ra), sade hayatıyla Peygamber Efendimiz’in şu
sözüne mazhar olmuştur: “Yalnız yol alır, yalnız ölür ve yalnız
diriltilir!” Ebuzer’i tanıyıp sevmek için bana vesile olan kitap
Ali Şeriati’nin yazdığı Ebuzer
oldu. Size de tavsiye ederim.
Gazap Üzümleri - John
Steinbeck
1930’lu yılların Amerikası’ndayız. Felaket bir ekonomik kriz
var. Küçük toprak sahiplerinin
bankalar ve tüccarlar tarafından
sömürüldüğü, insanların kuraklık, yoksulluk, zorbalık veya
sadece açlık yüzünden evlerini
terk etmek zorunda kaldığı yıllar… Tüm bu zorluklar içinde üç
milyon göçmen, toplama kampını andıran bir yerleşimde yaşam
mücadelesi veriyorlar. Hem

Ali Nizami Beyin Alafrangalığı
ve Şeyhliği - Abdülhak
Şinasi Hisar
Ali Nizami Bey, çok enteresan bir
karakter. Hayatının iki dönemi
arasında kocaman bir uçurum
var. Açgözlü, savurgan, zevk ve
sefa düşkünü bir adamın bir anda
yoksulluğa düşmesi ve gelişen
olaylar anlatılıyor romanda aslında. Ancak mesele bu kadar düz
değil elbette. Enteresan kısmı, Ali
Nizami Bey’in asıl mutluluğu fakirleştikten sonra buluyor olması.
Fakirlik nasıl mutluluk getirirmiş,
demeyin, okuyun. Eminim Abdülhak Şinasi’nin ironik dili sizi
saracak ve tüm eserlerinin peşine
düşeceksiniz.
Ağır Misafir - İbrahim
Tenekeci
Şiirsiz olmaz. Benim aklıma
kanaat deyince İbrahim Tenekeci’nin “Yakın Döğüş” şiirinden şu
dizeler düştü:
“Hiçbir şeyi tek başına yeme
Diyen sahabenin sözünü
Karıncalar tutuyor ancak.
İnsan olmanın verdiği güzellik
Soluyor durmadan, bir bak.”
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SİNEMA

Algı Oyunlarına Dair

nasıl çekildiği. Barış yanlısı şövalyenin
askerlere “Burası hepimize ait” diye seslenmesinin ardından Piskoposun: “Bu
küfür demektir!” şeklindeki çıkışı, mevcut
inancın Kudüs’e bakışını sunması açısından önemli. Bir sonraki bölümde de savaş
sırasında ölülerin yakılması gerektiğini
belirten şövalye ile piskoposun diyaloğu
da dikkate değer:
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Ülüve Atasoy
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Sinemanın algı oluşturma veya var olan
algıyı değiştirme konusundaki işlevinden daha önce bahsetmiştik. Geçtiğimiz
günlerde sosyal medyada, bir önceki
sayımızda tavsiye ettiğimiz Otel Rwanda filmi ile ilgili oldukça çarpıcı iddialar
yer aldı. Okan Okumuş isimli kullanıcı,
Rwanda’nın başkenti Kigali’de, olayların
yaşandığı otelin resepsiyonisti Pasa Mwenenganucye ile buluştuğunu iddia etti.
Ardından filmin baştan aşağı bir yalan üzerine kurulu olduğunu, sadece Pasa değil,
kiminle konuştuysa aynı şeyi söylediğini
ve otel yöneticisi Paul’un filmde izlediğimizden çok farklı bir karakter olduğunu
sosyal medya hesabından bir dizi tweet
ile duyurdu. İddialara göre Paul, otelde
kalanlardan para alma, para vermeyenleri
otelden atmakla tehdit etme, Kızılhaç’tan
gelen ücretsiz gıda yardımına el koymanın
ardından otelde pişirtip parayla satma,
otelde kalanların dış dünyayla bağlantılarını kesme gibi bir dizi kötülüğün mimarı. İzlediğiniz üzere filmde çizilen Paul
portresi ise bambaşka. Filmde Paul, Hutu
liderlerine rüşvet olarak alkol vererek
tutsakları kurtaran bir kahraman olarak

izleyiciye sunulmuştu. Okan Bey’in anlattıklarına göre ise Paul, Otelde kalan
herkesin isimlerini gizlice dışarıdaki Hutu
Radyosu’na aktaran, Hutu partisinde ileri
gelen bir üye. Tutsi ordusu RPF’nin, Hutuların ileri gelenlerinden asker ve ailelerini
esir alması üzerine Oteldeki Hutular ile
takası yapılırken, Paul otelden havlu çalmasınlar diye otel sakinlerinin çantalarını
dahi kontrol ettirmiş biri. İddiaların devamı ise daha vahim. Paul, filmle kazandığı
ünle Ruanda’da soykırımda yetim kalan
çocuklar için bir vakıf kurarak ABD’de yüz
binlerce dolar bağış toplamış. Sonrasında
ise paranın çocuklara gitmediği anlaşılmış.
Paul’un parayı akrabalarına dağıttığını
itiraf etmek zorunda kalmasının ardından
vakfın ismi değişmiş. Savaş suçundan yargılandığında mahkemenin hükmü ise Paul’ün aşırılık yanlısı Hutu fraksiyonuyla kesinlikle müttefik olduğu yönünde. (“He is
strongly allied to extremist Hutu faction”)
İddialar doğruysa –ki mahkeme kararından
doğru olduğu anlaşılıyor- Hollywood’un
aslında tam bir sahtekâr olan Paul gibi bir
isimden dahi kahraman çıkarabildiğini görüyoruz. Filmin yönetmeni Terry George,
film öncesinde olayın gerçek kahramanlarından izin alırken “Merak etmeyin, bu
bir kurgu filmdir, önemli olan mesajımız”
demiş. Film başlarken “Gerçek hayattan
esinlenilmiştir” ifadesi de yer almıyor ve
Rwanda soykırımını araştırdığınızda, orda
yaşananların gerçekliğini görünce, filmin
de hakikati yansıttığı vehmine kapılabiliyorsunuz. Asıl soru ise 800 bin insanın öldüğü bir soykırımı işleyen Hollywood’un
böyle bir kurguya neden ihtiyaç duyduğu.
Bunun üzerine Sometimes in April isimli
filmi, mevcut gerçekliğe daha sadık olması
açısından tavsiye etmiş olalım. Rwanda’da
1 milyona yakın kişinin öldürüldüğü katliam sonrası tutuklanan 82 kişiden sadece
20 sinin tutuklandığını da bu vesileyle
hatırlatmış olalım.

-Bir ceset yakıldığında mahşer gününe
kadar yeniden canlandırılamaz!
KİNGDOM OF HEAVEN (CENNETİN
KRALLIĞI)
“Dünyayı daha iyi bir yer yapmayan insan,
insan değildir.”
Bu ayki sayımızda Kudüs dosyasını ele
almamız üzerine, Filistin’e dair filmleri tarama ihtiyacı hissettik. Bölge için yapılmış
filmlerin azlığının yanı sıra, bu filmlerde
Cennetin Krallığı’nın kalitesinin yanına
dahi yaklaşılamamış. Yafa kentinin bir
semti olan Ajami’de bulunan etnik gruplar arasındaki çatışma ve kan davalarını
irdelemesi adına Ajami filmi kayda değer.
Fakat filmin 5 ayrı bölümden oluşması
sebebiyle zaman zaman izleyicinin dikkatini dağıtabileceği düşüncesiyle, bir başyapıt olan Cennetin Krallığı’nı konuşmanın
daha makul olacağı kanaatindeyiz. Filmin
savaş sahnelerinin uzunluğu rahatsız edici
olsa da, içerikteki birçok olumlu eleştirinin
üzerinde durulması gerektiğini düşündük.
Filmde cinayet işleyenin dahi Kudüs’te
kendini günahlarından arındırabileceği ve
kâfiri öldürmenin cinayet olmadığı, tam
tersi cennete gidiş yolu olduğu inancının
hatırlatılmasıyla, Haçlı seferlerinin dini
boyutuna vurgu yapılmış. Bu inanca yapıla
en şık eleştiri ise sanırım “Din kelimesinin
arkasına saklanan kaçıkların Tanrı adına her türlü kötülüğü yaptığını gördüm”
repliği. Açlık ve yoksulluğun pençesindeki
Avrupalıların servet edinme ümidiyle yola
çıkışının asıl amaç olduğuna yapılan atıflara da sık sık rastlamak mümkün. Filmde
ana tema, Kudüs’te barış içinde yaşayan
farklı din mensuplarının, Avrupa’dan
gelen fanatikler yoluyla savaşın içerisine

-Eğer bu cesetleri yakmazsak 3 gün içinde hastalıktan ölürüz. Tanrı anlayacaktır,
anlamazsa zaten Tanrı değildir.
Kudüs Selahattin Eyyubi tarafından ele geçirildiğinde; “Önce Müslüman olun, sonra
af dileyin” tavsiyesinde bulunan Piskoposa
şövalyenin cevabı yine ironi yüklü: “Bana
din hakkında çok şey öğrettiniz!”
Filmin belki de en can alıcı diyalogları
tüm Hıristiyanların, Hıristiyan topraklarına
güvenli geçişini sağlayacağına yemin etmesiyle, Selahattin ile aynı şövalye arasında geçiyor:
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-Bu şehri aldıklarında Hıristiyanlar bu
şehirdeki her Müslüman’ı katletti.
- Ben o adamlar değilim, ben Selahattin’im.
- Bu şartlar altında Kudüs’ü teslim etmeyi
kabul ediyorum. Kudüs’ün değeri nedir?
- Hiç. Her şey!

KAHRAMANLAR ARARKEN

Yusuf’tan Selahaddin’e…
Eskimeyen Bir Hayat
Hikâyesi
Asiye Çiner

Selahaddin’i Eyyübî parçalanmış, Müslümanların birbirleri ile kavgalı olduğu bir
İslam coğrafyasında Haçlılarla mücadele
etti. Arkasına alabildiği destek sınırlıydı.
Esasında Müslümanların bu dağılmışlığı
olmasaydı yıllarca irili ufaklı birçok Haçlı
Prensliğinin bu bölgede barınması zaten
mümkün değildi.

MEDENİYET YOLCULARI

Tarih birçok komutan ve siyasetçinin
muhteşem başarılarına tanık olmuştur fakat
bunlardan pek azı hem dostun hem de
düşmanın saygısını kazanmıştır. İşte Selahaddin Eyyübî, o nadir kişilerden biri belki
de bunların en zirvede olanıdır.
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Milli şairimizin eşsiz kelimeleriyle “Şarkın
en sevgili sultanı Selahaddin” asıl adıyla
Yusuf, sonradan ona verilen isimle Selahaddin (dinin kurtarıcısı) Eyyübî. Bazı hayatlar
nasıl da bereketli geçiyor! Adını çağlar
sonra bile unutturmamak… Kimdir Yusuf?
Nasıl Selahaddin’e dönüşmüştür?
Aslında o da her insan gibi yaşadığı yerin
ve zamanın çocuğudur. Hatta bazı tarihçilere göre bir sultan olmak düşüncesi ile büyümemiş, şartların zorlaması, üstlenilmesi
gereken görevler nedeniyle devran dönmüş
ve Yusuf, Selahaddin olmuştur. Dedik ya
insan yaşadığı coğrafyadan ve zamandan
bağımsız değildir. Bu yüzden o, belki
biraz çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği
Şam’dır, biraz olgunluk dönemini geçirdiği
siyaseti öğrendiği Mısır’dır. Fakat en çok
da selefi Nureddin Zengi ile hazırlandığı,
özlediği ve istediği Kudüs’tür. Öyle bir özlemdir ki bu, Hz. Ömer Camisi’ne konmak
için mihrap, şehri fethetmeden yıllar önce
Nureddin Zengi tarafından hazırlatılmıştır.
O da selefinin emanetine sahip çıkmış, Kudüs Haçlılar’dan geri alındığında Hz. Ömer
Camisi’ne bu mihrabı yerleştirmiştir.
Selahaddin, Müslüman’ların gözünde Haçlı
Ordusu’nu durduran, Kudüs’ü Frankların

Kralı 1.Richard ‘a (namıdiğer Aslan Yürekli
Richard) iki yedek at gönderecek kadar
nazik, yine onunla antlaşma için yapılan
görüşmelerde hasta olan rakibine meyve
gönderecek kadar cömerttir. Onun bu sıra
dışı nezaketi düşmanlarının da takdirini kazanmış, bu nezaket daha sonra Ortaçağ’ın
şövalyelik kurallarına ilham vermiştir.
Rakiplerini şaşırtan bu davranış şekli elbette
tesadüfen oluşmamıştır. Bu davranış şeklinde kuşkusuz karakteri kadar etrafından hiç
ayırmadığı iki bilginin önemli rolü vardır.
Bu iki bilgin İsfahani ve Kadı`l Fadıl’dır.

Hz Ömer’in emaneti Kudüs’ü geri alan,
Hıttin’de zafer kazanan, Akka’da düşmanla savaşan ve çetin pazarlıklara giren,
hayatını saraylarda değil çadırlarda, savaş
meydanlarında geçiren Selahaddin artık
vazifesini yerine getirmenin rahatlığı ile
çok istediği Hac ibadetini gerçekleştirmek
istedi. Fakat devrin nazik siyasi şartlarından

elinden geri alan sultan olarak eşsiz bir
konuma yükselirken, düşmanın gözünde
de saygındır yeri. Çünkü Haçlıların Kudüs’ü
alırken yaptıkları katliam ve yağmaya karşı
90 yıl sonra şehri geri aldığında onların
yöntemleri gibi vahşice değil kendi yöntemi
ile insanca teslim almıştır. Kudüs’te hiçbir
yağmaya ve katliama fırsat vermeden, hiçbir intikam hissi beslemeden Hristiyanların
şehri terk etmelerine izin vermiş; şehirdeki
tüm yaşlı, yoksul insanlara özgürlüklerini
vererek düşmanlarını bile kendine hayran
bırakmıştır. Savaş sırasında atı ölen İngiliz

dolayı bunu yerine getiremeyip bazı şehir
ve kasabaları denetleyerek çok sevdiği
Şam’a döndü. Burada hastalığı iyice arttı.
Hastalığının bu dönemlerinde bile emri
altındakilere nezaketsiz davranmadı;
mütevazılığından, merhametinden taviz
vermedi. Öleceğini anladığında kefenini
bir mızrağın ucuna bağlatıp Şam sokaklarında tellalın şöyle bağırmasını emretti:
“İşte Sultan Selahaddin, bu kadar mevkilere gelip şan ve şöhrete nail olmuşken
dünyadan şu kefenle gidiyor!” Selahaddin
dünyaya veda edişini böyle ilan ediyor
anlayana bir ders daha veriyordu. Başındakiler; ‘Allah’tan başka ilah yoktur ve ben
ancak ona tevekkül ettim’ ayetini okurken
tebessüm ederek ruhunu teslim etti. Bütün
şöhreti, zaferleri, kırgınlıkları, yalnızlıkları,
kalabalıkları arkasında bırakarak her şeyi
ama her şeyi özetleyen gerçeği ikrar ederek Rabbine döndü.
Vefat ettiğinde 56 yaşındaydı. Geride,
bazen çevresi tarafından aşırı bulunan
cömertliğinden dolayı maddi bir servet
bırakmadı ama manevi mirasıyla ölümünden yıllar sonra da dosta ve düşmana ilham
vermeye devam etti.
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Ahilik ve Kanaat
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Sevgülay Öztürk
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Gönlüm, zihnim ve bütün benliğimle zamana yolculuk yapıyorum. Kendimin arayışındayım. Hak ve hakikat
iklimine yol bulmak ve dirilişimi
gençliğimin baharında yine kendimde gerçekleştirmek istiyorum. Kökü
mazide olan bir ati olarak zamanı,
mekânı, dünü, bugünü anlamak,
anlamlandırmak ve istikbale yön
verecek nesiller kervanına katılmak
istiyorum. Bu aşk ve iştiyakla çıkıyorum yollara…
Yollar…. Uzun yolar… Gidiyorum,
gidiyorum... Dağlar, çağlar aşıyorum.
Yolum bir Ahi zaviyesine varıyor.
Kapısında kardeşliğin yazdığı, madde
ve manada diriliş mekânı. Çalıyorum
kapıyı biraz korkak, ürkek ve biraz
tedirgin. Buyur ediliyorum içeri.
Karşımda Ahilerin en üst makamında
olan Ahi Evran Dedem. Bütün haşmetiyle ve vakarıyla derin ve anlamlı
bakıyor bana. Bakışları içimde ta
içimde, ruhumda, sonsuzluğumda… Tebessüm çiçek çiçek aydınlık
yüzünde. Huzur veren gülüşünde
takât bulup “Selamünaleyküm Efendim “diyorum titrek ve çekingen bir
sesle. Yüzü daha bir aydınlanıyor…
Tebessümünde güller, sesinde samimiyet; “Ve aleykümselam evlat. Hoş
geldin sefalar getirdin. Hanemiz neşelendi seninle, bahar geldi mekâna.
Nereden gelip nereye gidersin?” diye
mukabele ediyor.
-“Hoş bulduk efendim. Ben çok
uzaklardan, asırlar ötesinden geliyorum kapınıza. Adam olmaya geldim. Adı kardeşlik olan teşkilatınızı

“ Evlat demek sen Ahi Teşkilatına
katılmaya geldin. Ne güzel bir geliştir bu Senin gibi çağlar ötesinden
bizim teşkilata katılmaya gelmiş
bir genç bizim için çok kıymetlidir.
Sen bir inci tanesisin bizim için.
Gökteki yıldız, gecede gülen aysın. Güneşsin sabahlara, umutsun
yarınlara. Zaman sende yol bulur
güzel mekânlara. Sen yarınsın,
istikbalsin bizim için. Söyle bakalım
ne öğrenmek dilersin. Ne anlatalım sana. Dilimizin döndüğünce ve
gönlümüzün gördüğünce. Söyleyen
biz, söyleten Allah’tır. O dilerse biz
bir kelam edebiliriz. Yoksa bir söz
söyleyemeyiz O dilemeden.”
“Efendim bana kanaati anlatın. Ne
anlamalıyım kanaat kelimesinden.
Kanaat sahibi olmak için neler yapmalıyım.”

anlamaya ve sizi tanımaya, kafamdaki
soruların cevabını bulmaya geldim,
Zaman yolculuğuna çıktım. Kendi
zamanımı anlamak ve anlamlandırmak için geldim. Köklerimi tâ 1200
yılının derinliğine salıp kocaman
çınar ağaçlarına benzemeye geldim.
Daha uzun yaşamak ve yaşatmak için.
Kendi yolculuğuna çıkan, kendi arayışının peşine düşen bir gencim ben.
Yolum, gönlüm ve zihnim beni size
getirdi. Olmaya ve kendimi bulmaya
geldim. Sizi tanımaya, aslında kendimi tanımaya geldim.”
Gülümsemesi daha da derinleşerek
beni kuşatan bakışlarıyla gözlerimin
içine bakarak:

“Ah Oğul ah! Çok önemli bir konu
hakkında sorarsın. Kanaat bizim
ahlakımızın mihenk taşlarından
birisidir. Kanaat sahibi olabilmek
ahlakî güzelliktir. Bizler çalışmayı
ibadet sayarız. Çünkü Allah (c.c)
yüce kitabımızda çalışmayı ibadet
saymıştır. Ben her gün dericilik
işlerimi yaparken bu mesleği ibadet
şuuruyla yaparım. Sabah yatağımdan kalkışım, iş için hazırlanışım.
İşimde başarılı olmak için ettiğim
dualar, İşimi en güzel şekilde yapma
gayretim, deriyi tutuşum, nakış nakış işleyişim namaz kılar gibi, oruç
tutar gibi dua eder gibidir. Çalışmak
ibadet olduğundandır ki işteki her
dakikamı ibadet şuuruyla geçiririm.
Elimden gelenin en iyisini yaparım.
O günkü kazancım alın terimin
meyvesidir. Allah’ın çalışmalarımın
karşılığında bana nasip ettiği kazanç
meyvesinden memnun olurum.
Onunla yetinirim. Az ya da çok
demem. Nasibim buymuş derim.
Çalışmak bizden rızık Allah’tandır.
Daha fazlasını kazanamadım diye
asla üzülmem. Şu ayeti Kerimeyi

hiç unutmam. “Yeryüzünde yaşayan
hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a
ait olmasın.” (Hud 11/6)
Hırs yapmam. Çarşıdaki bütün kazancı ben elde edersem komşularım
ne kazanacak. Benden çok kazananları kıskanmam. Siftah yaptıktan
sonra komşum siftah yapmamışsa
gelen müşteriyi onun dükkânına
yönlendiririm. Bunu yaparken mutlu
olurum, huzur duyarım. Peygamber
Efendimiz bir hadisi şeriflerinde
şöyle buyuruyor: “Gerçek zenginlik,
mal çokluğu değil, gönül tokluğudur.”
Kazancımdan bir kısmını ihtiyaç
sahipleriyle paylaşırım. Paylaşmak
ibadettir. Bizim düsturumuz bir
kişinin kazanması değil birlikte kazanmaktır. Çünkü kardeşlikte paylaşmak ve birlikte büyümek, birlikte
yürümek vardır. Kanaat ve kardeşlik
ayrılmaz iki dosttur. Kanaat sahibi
olan ahilik teşkilatında ilerler. Yoksa
gerisi beyhude. Bu günlük bu kadarla iktifa edelim oğul. Vakti gelince
devam ederiz inşallah…”
“İnşallah Efendim. Anlattıklarınız
içimde çağlayanlar misali Efendim,
ben sonsuzluk yollarındayım.”
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RÖPORTAJ
ailesini kaybetmesi, hayatı boyunca çalışıp
kurduğu evinin yıkılması, yabancılar tarafından kendi evinden kovulması, yetiştirdiği
tüm ağaçların imha edilmesi, kendi evine ve
vatanına girmek için düşmanından izin alması… Bunlar dağların taşıyamayacağı yüklerdir. Küçücük bir insanın kalbini düşünün.
Filistin halkı da insan sonuçta. Üzülürler.
Gözlerinden önce kalpleri ağlar. Ama inanın
bu bahsettiğim şeyler Filistin halkı için ne
kadar ağırsa, ne kadar zorsa; Allah o ölçüde
onlara güç, sabır ve ısrar vermiştir.

“Türkiye’nin Değerini Bilin;
Ama Sadece Türk Olmayın!”
Nurullah Salcan
Filistin deyince akla çok şeyler gelir...
İnsanlık için, özellikle Müslümanlar
için özel bir anlamı olan kutsal belde...
Vahyin önemli merkezlerinden olan
Peygamberler diyarı... Müslümanların
ilk kıblesini barındıran, İsra ve Miraç’ın
parçası kutlu şehir... Filistinde yıllardır
yaşananlar hepimizin malumu. İnsanlık
adına aydınlık sabahlara vesile olan bu
mukaddes beldenin yıllardır zulümle

perdelenmeye çalışıldığına şahit oluyoruz.
Bunlar Filistin’in değerlerini ortadan kaldıramayacak. Filistin sevgisi, Filistin’in değeri
Peygamber Efendimiz tarafından nakşedildi
gönüllere.
Filistinli bir hanımefendi, bir hoca ile Filistin’e dair güzel bir söyleşi yaptık. Kendisine teşekkür ediyor, sizi söyleşimize davet
ediyoruz. Buyrun…

Kasrı bulunurken, Beyt Lahim’de Süleyman
Kalesi ve Göletler bulunur. Açıkçası daha
sayamadığımız birçok yer var. Filistin’in
tarihi nasıl zenginse, kültürel değerleri de o
ölçüde zengindir.
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Mescid-i Aksa, Filistin halkı için ne ifade
ediyor? Halk Mescid-i Aksa’da ibadetlerini
özgürce yapabiliyor mu?
Filistin halkı için ve özellikle Müslümanlar
için Mescid-i Aksa, Kâbe’den ve Mescid-i
Nebevi’den sonra en kutsal haremdir. Bu
kutsal mekân, ibadet yeri olmaktan daha ziyade bir Müslümanın gururudur. Ve maalesef vatanın sahipleri burada ibadet etmekten
mahrumlar. Gazzeliler için Mescid-i Aksa’ya
gitmek yasak. Ziyaret edemiyor ve içeri
giremiyorlar. Yalnızca yaşlı insanlara izin
veriliyor ve onlar da ancak belirli zamanlarda gidebiliyorlar.
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?
İsmim Ebtihal Abujazar. Filistinliyim. Her Filistinli gibi Filistin aşkıyla büyüdüm ben de.
İsrail, babama kimlik vermediği için babam
Ürdün’e taşınmış. Ben, Ürdün’de doğdum.
Çocukluğum bir ülkeden diğer ülkeye taşınmakla geçti. En son Filistin’e, Gazze’ye döndük. Ortaokuldan yüksek lisansa kadar olan
eğitimimi burada tamamladım. Filistin’de
birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldım. İkinci
İntifada Hareketini yaşadım. Filistin’e yapılan 2008, 2009 ve 2012 saldırılarına şahit
oldum. 5 sene önce Türkiye’ye geldim. Şu
anda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda
İslam Hukuku alanında doktora yapıyorum.

Hocam Filistin’in kültürel değerlerinden
bahseder misiniz biraz?
Filistin kültürel açıdan çok zengin bir coğrafyadır. Ancak öncelikle şunu belirtmek
istiyorum: Bence kültürel değelerini değerli kılan insanlardır. Filistinli olmak farklı
kültürlere, farklı dinlere, farklı ırklara saygı
göstermektir. Bu zenginlik Filistin’in kültürel
değerlerine yansımıştır. Kudüs’te Müslümanların en önemli ibadet yerlerinden sayılan
değer Mescidi Aksa iken, Hristiyanların
hac ibadetini yaptıkları Kıyamet Kilisesi’dir.
Nablus’ta Romalıların inşa ettikleri Tiyatro
önemlidir. Akka şehrini çevirmiş olan Sur
ise, Akka Yunanlılarından kalan eserlerdendir. Ariha’da Emevi Dönemine ait Hişam

Filistin’in eğitim ve sağlık imkânları hakkında biraz bilgi verir misiniz hocam?
Filistin halkı eğitimi çok önemsiyor. Onlar
için İsrail’e en güzel karşılık eğitimle verilir.
Ve özgürlüğe kavuşmak için eğitim bir vesiledir. Filistin’de üniversite eğitimi %90’dan
fazladır. Lisans eğitimi çok pahalı olmasına
rağmen, herkes evini barkını kurmadan
önce çocuğunu okutmaya çalışır. Eğitim
imkânlarına gelecek olursak, insan unsuru
yüksek kalitedir ancak maddi imkânlar zayıftır. Sağlık kurumlarında da durum aynı. Çok
iyi uzmanlar var; fakat malzeme yetersiz.
Filistin halkının maddi ve manevi anlamda
karşı karşıya kaldığı ne tür sıkıntılar var?
Bir insanın; gözünün önünde oğlunu ya da

Gençler hedeflerini gerçekleştirme imkânına sahip mi? Yaşananları nasıl karşılıyorlar?
Filistinli gençler için coğrafi, maddi ve manevi sınırlar dağlara kadardır. Onlara bunu
için ‘pes etmeyen millet’ denir ve zorluklar
bazen yaratıcılığı doğurur. Filistin’deki gençlerin her biri tüm dünyaya birer servettir.
Ancak İsrail ve uluslararası toplumlar tarafından çizilen sınırlar, ister istemez psikolojik
olarak onların idealleri yolundaki heveslerini etkiliyor.
Zeytin dalı sizin için ne ifade ediyor?
Bilindiği üzere zeytin ağacı, Filistin’in yetiştirdiği en meşhur ve en yaygın ağaçlardan
biridir. Zeytin ağacı toprakta nasıl sağlam,
asil ve verimli ise, zeytin ağacının sahibi de
öyledir. Ailelerin ağaçların etrafında toplandığı, sofraların zeytinyağı içerdiği gibi huzur
ve mutluluk da içerdiği anlamına gelir
zeytin ağacı. İşte zeytin dalı da vatana sahip
çıkmak, huzurlu yaşamak demektir.
Son olarak Türk gençliğine neler söylemek
istersiniz?
Allah size çok güzel bir vatan vermiş.
Türkiye, Filistin için, Ortadoğu halkı için
ve Türk Cumhuriyetleri halkları için kalan
tek umuttur. 15 Temmuz gecesinde siz nasıl
meydanlara çıktıysanız ve günlerce meydanlarda sabahladıysanız, onlar da aynı şekilde
meydanlardaydılar. Seçim günleri televizyon başındalar ve gelişmeleri dakika dakika
takip ediyorlar. Türkiye’de ne olsa, bizi de
etkiler düşüncesine sahipler. Türkiye’nin
değerini bilin; ama sadece Türk olmayın.
Dünyanın gözüyle bakın. Çünkü Filistin’in
ve tüm mazlumların özgürlüğüne ancak
birlik ile kavuşulur.
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ÇENGEL BULMACA
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Gülser Öztürk
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SORULAR
1) “Doğrusu şeytanın, inanan ve Rablerine …… edenlere bir gücü yoktur.”(Nahl 99) Boşluğa gelmesi gereken kelime
2) Hadislerde günlük işlerimizden önce şeytana karşı en çok söylememiz istenen ifadenin adı
3) Dinimizde ilk defa “ Esselamü aleyküm” diye selam veren sahabinin künyesi (Hz….)
4) İçerisinde, Rasulullah(as)’a akrabalarına tebliğde bulunma emrinin bulunduğu sure
5) Müslüman olduğu için eziyet edilerek şehit edilen ilk erkek sahabi
6) Peygamberimiz(as)’in, eşi Hz.Hatice (rah) ve amcası Ebu Talib’in vefat ettiği yıla verdiği isim
7) “Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirine ……etsin.” hadisinde boşluğa gelmesi gereken kelime
8) Kur’an’da,yazdığı mektuba besmele ile başladığı bildirilen Peygamber (Hz…..)
9) Müslümanların ilk kıblesi
10) “Hadimü’l Harameyn” ünvanını kullanan ilk hükümdar
11) Anadolu’da Ahiliğin kurucusu olarak bilinen alimin lakabı
12) Miraç mucizesinin gerçekleştiği kutsal şehir
13) Hadislerde şükrün en ileri derecesi

Cevap Anahtarı: 1)Tevekkül 2) Besmele 3) Ebu Zer 4) Şuara 5) Yasir 6)
Hüzün Yılı 7) İkram 8) Süleyman 9) Mescid-i Aksa 10) Selahaddin Eyyübi
11) Ahi Evran 12) Kudüs 13) Kanaat
Ayet: …Allah bize yeter,O ne güzel vekildir!..
(Al-i İmran Suresi 173)

,

EDİTÖRDEN

İslam Medeniyetinin Batı’ya Yansıyan
Işıgı: Müslüman İspanyası, Endülüs

M

üslüman İspanyası… Dilimizde “Endülüs”
olarak yer etmiş bir İslam beldesi. Fethinden
yıkılışına kadar, yaklaşık 8 asrın her dilimi
ibretlerle dolu bir medeniyet.
İspanya’nın fethi 711 yılında başlar ve üç sene gibi
kısa bir zamanda tamamlanır, Endülüs olur.
Endülüs, 711-750 yılları arasında Şam’daki Emevî
Hanedanına, 750-756 yılları arasında Abbasilere bağlı
uç vilayetleri olarak valiler tarafından yönetilir.
756 yılından 1031 yılına kadar Emevîler’in bağımsız olarak kurdukları Endülüs Emevî Devleti olarak
devam eder.

MEDENİYET YOLCULARI

1031’de büyük bir parçalanma sonucu ülkenin neredeyse her şehri bağımsızlığını ilan eder ve 1090 yılına
kadar küçük sultanlıklar dönemi yaşanır.
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Endülüs, 1090-1227 yılları arasında, bu sefer de
Kuzey Afrika’da peş peşe kurulan iki güçlü devletten
önce Murabıtlara, sonra da Muvahhidlere bağlı bir
vilayet olarak varlığını sürdürür.
1227’den itibaren Müslümanların Endülüs’teki hâkimiyeti iyice zayıflar ve Müslümanların elinde sadece
Gırnata ve çevresi kalır. Gırnata Sultanlığı ve Nasrîler
(Benî Ahmer Emirliği) Dönemi olarak adlandırılan bu
dönem 1231-1492 yıllarını kapsar.
1492’de siyasi anlamda iktidarı kaybeden Müslümanlar, bu seneden sonra İspanya Katolik krallarının
egemenliğine ve insafına terkedilir. Müslümanlar için
tarihte emsaline az rastlanan bir imha hareketi başlar.
Kilisenin aktif rol oynadığı bu dönemde Müslümanlar
Hristiyanlaşmaya zorlanırlar.
Sevilla’da 1481’de kurulmuş olan Engizisyon Mahkemeleri, Müslümanlara yapılan zulüm ve işkencelerin
en etkili unsurlarından biri olur. Bir asrı aşan Hristiyanlaştırma ve imha hareketlerinde yaşadıkları büyük
acılara, maddi manevi yıkımlara rağmen Müslümanlar
büyük bir dirençle kimliklerini muhafazaya çalışırlar.
Hristiyan krallar, bekledikleri sonuçları alamayınca
1609 yılında çıkardıkları bir fermanla Müslümanların
İspanya dışına sürülmesini kararlaştırır. Aslında bu,
bir sürgünden çok imha hareketinin tamamlanması
safhasıdır. Nitekim bazı araştırmacılar, o günlerde 8
milyon nüfusa sahip İspanya Krallığında 700-800 bin
civarında olan Müslümanların %75’inin bu esnada
ölmüş, öldürülmüş olduğunu ortaya koymuştur. Sağ
kurtulanların büyük çoğunluğu Mağrib denilen ve o
dönemlerde Osmanlı ülkesi haline gelen Kuzey Afrika’ya, bir kısmı da yine Osmanlı ülkesi olan Balkanlar’a ve İstanbul’a geçip oralara yerleşirler.
Bugün şöyle bir baktığımızda, yaklaşık 8 asır İspanya’nın tarihine, medeniyetine ve gelişimine yön vermiş,

Prof. Dr.
Ahmet KOC,

bu esnada sayısız eserler ortaya koymuş Müslümanlar
sanki buralara hiç ayak basmamış gibidir. Müslümanlar
yok edildiği gibi, onlara ait bütün izler; câmiler, medreseler, kütüphaneler, saraylar, hamamlar, su kanalları,
kitaplar… Ve daha neler ve neler yok edilmiştir.
Endülüs’ün ünlü şairi Ebu’l Bekâ Salih b. Şerif’e (ö.
1285) ait olan ve son Endülüs Gırnata Sultanı Muhammed Ebu Abdullah es-Sağîr’in II. Beyazıt’a gönderdiği Endülüs Mersiyesi’nden kısa bir bölüm bile,
Endülüs’ün hüznünü anlatmaya kâfidir:
“Her faciaya teselli bulunur belki
Ama unutulmaz İslam’ın uğradığı bela cihanda
Öyle bir felakete uğradık ki Endülüs’te biz
Üstümüze düştü sanki Şehlan ve Uhut dağları”
Evet, Endülüs, Müslümanlar ve hatta bütün insanlık
için ibretlerle dolu bir destandır.
Endülüs, Müslümanların sınır tanımayan “Fetih” ruhunun müşahhas bir örneğidir.
Endülüs, İslam medeniyetinin Batıya açılan ve karanlık ortaçağ Avrupası’na ışık olmuş penceresidir.
Endülüs, üzerinde yedi ırk, yedi lisan ve üç semavi
din mensubunu barındıran çok kültürlü yapısıyla bir
müsamaha medeniyetidir.
Endülüs, Müslümanların tarih boyunca başka dinlere
ve kültürlere oldukça müsamahalı ve adil olmalarına
karşılık, kendi aralarında kardeşliği, birlik ve beraberliği tesis ve sürdürmede başarılı olamamalarının
sonuçlarını en ağır yaşadıkları tecrübelerden biridir.
Endülüs, Dünya var olduğundan beri süregelen
Hak-Batıl, Adalet-Zulüm, İman-Küfür mücadelesini
ve bu mücadelede tarafların tutumlarını ve bilhassa,
haçlı zihniyetini ortaya koyan en bariz örneklerden
biridir.
Her şeye rağmen, bugün İspanya’da Endülüs soluğu kesilmiş değildir. Az da olsa var olan Endülüslü
Müslümanlar, her geçen gün yeni Müslüman olanlarla
yollarına devam etmektedirler. Bu yolculuklarındaki
düsturları ve umutları ise El-Hamra Sarayı’nın duvarlarına defalarca işlenmiş olan “lâ gâlibe illallah”
(Allah’tan başka galip yoktur) yazısında mahfuzdur.
Bugün, yapılması gereken Endülüs’e ağlamak değil,
Endülüs’ü doğru okuyup günümüz için dersler çıkarmaktır. Yeni Endülüs hüzünleri yaşamamak için başta
İslam dünyasının umudu aziz milletimiz olmak üzere
Müslüman dünyada birliği nasıl sağlayacağımızla ilgili
sağlam stratejiler geliştirmek zorundayız.
Dergimizin bu sayısında Endülüs’e kuşbakışı bir seyir
imkânı bulacağız ama ayaklarımızı yere basıp ayrıntıları incelemeden Endülüs’ü anlamış olmayacağız.
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