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Yedinci yüzyılın sonlarında İslam Devle-
ti doğu ve batıda oldukça genişlemişti. 
Devletin başına Abdülmelik b. Mer-
van’ın (hilafeti: 685-705) geldiği yıllar-
da, Musa b. Nusayr da İfrikiye Valiliğine 
getirilmişti. Valiliği süresince birçok 
başarıya imza atan Nusayr, Afrika ile 
Avrupa arasında önemli bir geçiş nokta-
sı olan ve daha sonra Cebel-i Tarık adını 
alacak Boğaza hâkim Tanca şehrini fet-
hetmeye karar verdi. Tanca’nın fethedil-
mesiyle Tarık b. Ziyad buraya vali olarak 
atandı. Çok geçmeden İber Yarımadası 
da fethedildi. Musa, Güney Fransa’ya 
kadar ilerleyerek Endülüs’te fethedilme-
dik yer bırakmadı. Sekizinci yüzyılın 
başlarında İspanya’nın tamamına yakın 
bir bölümü İslam hâkimiyetine girmiş-
ti. Fetih sonrasında ise en az bir asır 

Var Her Yükselişin
Bir Sonu

boyunca imar faaliyetlerinden ticarete, 
ilimden edebi çalışmalara kadar müthiş 
bir azimle bölge ihya edildi. 

Victor Robinson, The Story of Medicine 
isimli eserinde: “Avrupa güneşin batma-
sıyla karanlıklara gömülürken Kurtuba, 
sokak lambalarıyla aydınlatılıyordu. 
(Londra ve Paris’in geceleyin sokak lam-
balarıyla aydınlatılması ise ancak 700 
yıl sonra mümkün olacaktı.) Avrupa’yı 
pislik götürürken, Kurtuba’da binden 
fazla hamam vardı. Avrupa bit ve pire 
istilasına uğramışken, Kurtubalılar her 
gün iç çamaşırı değiştiriyordu. Avrupa 
çamurda yüzerken, Kurtuba caddeleri 
taş döşeliydi. Avrupa saraylarının tavan-
ları kir ve pastan görünmezken, Kurtuba 
saraylarının tavanları nakışlarla süslen-
mişti. Avrupalı soylular adlarını bile 

“Ey Kurtuba’nın önünden akıp giden Kebîr Irmağı, kenarında senin, 
(İkbal diye) Biri oturmuş rüyasını görmektedir, bir başka devrin.”

İSLAM BELDELERİ

Ülüve Atasoy

Endülüs
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yazamazken, Kurtubalı çocuklar okula 
gidiyordu. Avrupalı keşişler vaftiz duala-
rını okuyamazken, Kurtubalı müderrisler 
İskenderiye Kütüphanesi boyutlarında 
özel kitaplıklar kuruyorlardı.” ifadeleri-
ne yer vermiştir. 

Bölgedeki ilmi seviyeye dair fikir ver-
mesi açısından, Endülüs kütüphanesinin 
600 bin kitaptan oluştuğunu, 400 yıl 
sonra dahi Fransa Kralının sadece 900 
kitaba sahip olduğunu not düşelim. 
İslam medeniyetinin bu denli gelişme-
si, ilgi odağı olmasını da beraberinde 
getiriyordu. Bölgedeki Hıristiyan gençler 
Arapça, İslami ilimler ve İslam edebiyatı 
tahsil ediyor, bununla birlikte İslam di-
nini de öğreniyorlardı.  Bu yeni kültürü 
benimseyen ama kendi Hıristiyan kim-
liğini muhafaza eden zümreye, Araplaş-
mış anlamına gelen “musta’rib”, İspan-
yolca ise “mozarap” denirdi. Sevilla 
Piskoposu, Hıristiyan kalan ama Arap-İs-
lam kültürünün de en sadık mensupları 
olan bu gençlerden şikâyet ederken: “Bir 
Pater noster duasının Latincesini okuma-
yı beceremezler ama Arapça edebiyat 
hatta Kur’an tefsiri yapıyorlar” diyordu. 

Her anlamda muazzam olan bu mede-
niyet bölgede sekiz asır hüküm sürdü. 

Sonrasında ise kabile ve ırkçılık zihniye-
tinin halkı esir almasıyla,  Endülüs’teki 
refah ve huzur ortamı ortadan kalkmaya 
başladı. Arapların kendilerini yerli halk-
tan üstün görmesiyle artan düşmanlık 
merkezi otoriteyi zayıflattı. Devlet, düş-
manın kolayca ele geçirebileceği küçük 
parçalara bölündü. Ardından 1085 tari-
hinde toprak kayıpları başladı. Onüçün-
cü yüzyıla gelindiğinde artık toprakların 
büyük çoğunluğu kaybedilmişti. 1942’de 
Gırnata’nın düşmesiyle de İspanya’da 
800 yıl devam eden Müslüman hâkimi-
yeti tamamen son buldu. Emir Muham-
med, Gırnata’yı düşmana teslim edip 
çıktığında, bugün El Suspiro del Moro 
(İspanyol Müslümanın iç çekişi) olarak 
adlandırılan tepeden El-Hamra Sarayının 
muhteşem kubbesine son kez göz attığı 
ve annesi Ayşe’nin oğlunun kanını don-
duran şu sözleri söylediği rivayet edilir: 
“Erkekler gibi savunamadığın şeyler için 
şimdi kadınlar gibi ağla!..”

Gırnata’nın düşmesiyle bölgedeki 
Müslümanlar göçe zorlanmış, göç et-
meyenler zorla vaftiz edilmiş, vaftize 
razı olmayanlar ise cezalandırılmıştı. 
Bölge Müslümanları vaftiz edilseler de 
ülkenin birçok bölgesinde dinî kimlikle-
rini gizleyerek yaşamaya devam ettiler. 

Hıristiyan araştırmacılara göre yapılan 
tüm işkence, sürgün ve baskılara rağ-
men halen bölgede 25.000’in üzerinde 
Müslüman bulunmaktadır. 

Bir gün yolunuz İspanya’ya düşerse, 
Endülüs’e doğru bir yolculuk yapmak 
isterseniz, bir zamanlar İşbiliye olarak 
anılan, şimdilerde Sevilla diye isimlendi-
rilen kent ilk durağınız olsun. Yapımı On 
altıncı yüzyılın başlarında tamamlanan, 
İşbiliye Ulu Camii iken Endülüs’ün düş-
mesiyle kiliseye çevrilen  ve İspanya’nın 
en büyük katedrali haline gelen Sevilla 
Katedrali’ni ziyaret edin. Hâlâ ayakta 
olan avlu müştemilatı sizde Endülüs’te 
olduğunuz izlenimini uyandıracaktır.

Kurtuba’ya geçtiğinizde ise İslam mima-
risinin ana eserlerinden olan ve Endü-
lüs’ün düşmesiyle bir bölümü katedrale 
çevrilen, buna rağmen ihtişamını büyük 
oranda koruyan Kurtuba Ulu Camii’ni gö-
rün. Caminin bir köşesinde gizlice namaz 
kılmaya çalışanlara reva görülen muame-
leyi ise boğazınızın dokuzuncu boğumu-
na ekleyin. Hemen yakınlarda bulunan 
ve Müslümanlara yapılan işkence aletleri-
nin sergilendiği İşkence Müzesine taham-
mül için yanınızda epeyce sabır ve güç 
bulundurmayı ihmal etmeyin. 

Gırnata’ya geçtiğinizde ise taşın sanata 
dönüştürüldüğü ve her yeri tarih kokan 
el-Hamra Sarayı’nı ve Cennetü’l Arif 
bahçelerini ziyaret edin. Bu göz ziyafeti 
sırasında Endülüs yapılarının günümüz 
mimarisiyle mukayesesine yüreğinizin 
dayanıp dayanamayacağını kendinize sor-
madan böyle bir mukayeseye girmeyin. 

Bunların ardından ise ümidinizi canlı tut-
mak adına heybenizi güzel anılarla dol-
durun. Endülüs sokaklarında dolaşırken he-
men yanı başınızdaki ağacın altında İbn-i 
Haldun’un Mukaddime’nin satırlarından 
birkaçını kaleme aldığını düşünün. Kurtu-
ba’ya geçtiğinizde sokaktaki tarihi bir evde 
İbn-i Rüşd’ü Aristo’nun eserlerini çevirir-
ken hayal edin. Kurtuba’nın bir diğer soka-
ğında ise Hukukçu, edebiyatçı, muhaddis 
ve dilbilimci olan İbn-i Hazm’ın elinde 
kitaplarıyla yanınızdan geçtiğini varsayın. 
Yine Kurtuba sokaklarında üzerinizden bir 
uçak geçtiğinde Abbas Kasım İbni Firnas’ın 
ilk uçuş denemelerini yapan kişi olduğunu 
hatırlayın. İlk müzik okulunun Kurtuba’da 
kurulduğunu öğrendiğinizde bir iki türkü 
mırıldanın.  Sevilla’dayken ise tasavvu-
fun yapı taşlarından İbn-i Arabi’nin ve ilk 
astronomi cetvellerini düzenleyen Zerka-
li’nin bir zamanlar orada dolaştığını anım-
sayın. Ülkenize dönünce İbn-i Cübeyr’in 
Seyahatnamesini, İbn-i Tufeyl’in Hayy bin 
Yekzan’ını ve Endülüs’e dair ne bulursanız 
okuyacağınıza dair kendinize söz verin. 

Neydi? Endülüs’ü Endülüs yapan neydi? 
Muhammed İkbal diyor ya hani;“Allah 
dostlarının eseri olan eşyada, bir ölüm-
süzlük bir ebedîlik vardır adeta!” Sanı-
rım Endülüs tam olarak buydu. 

Evet, köprünün altından çok sular aktı. 
Zaman değişti, biz değiştik. 

Çünkü “Zamanın akışı pek hızlıdır her 
şeyi silip götürmektedir; Ama aşkın kendi-
si diğer selleri durduran bir büyük seldir.”

Öyleyse dileyelim de yeniden ‘Aşk’olsun! 
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Kızdığım, sevmediğim insanları düşünü-
yorum da hepsinin ortak noktası edepsiz 
olmaları. Ne karşıt fikirler, ne farklı hayat 
tarzları, ne başka şeyler… Bir insanda 
olmasına tahammül edemediğim tek 
şey edepsizlik. İnsani değil, sinirime 
dokunuyor. Şeytanın Cennet’ten kovu-
luş hikâyesini hepiniz bilirsiniz… Allah 
(c.c) insanı yarattığında tüm meleklere 
ve İblis’e insanın önünde saygıyla eğilin, 
diye emretmiş, sadece İblis eğilmemiş-
ti. Gerekçeleri de vardı. “Sadece Allah 
önünde eğilirim,” diyordu bir bakıma. 
“Hem beni ateşten yarattın, insanı top-
raktan… Ben ondan daha üstünüm. Ne 
diye eğilecekmişim!” İblis’in bu çıkışın-
daki kusurlardan en büyüğü, Allah (c.c)’a 
karşı edepsizce davranmasıydı. İblis’i 
huzurdan kovduran ve şeytanlaştıran şe-
yin edepsizlik olduğunu idrak ettiğimde, 
sevmediğim insanların ortak özelliğinin 
edepsizlik olmasını haklı buldum.

Beni edep konusunda hassaslaştıran şey, 
çocukluğumdan beri tutkunu olduğum 
‘edebiyat’tır. Evet, böyle düşünüyorum. 
“Edebiyat” kelimesinin kökü “edep”tir. 
Sadece bu bile tezimi kuvvetlendiriyor 
bence. O yüzden bu yazımda tavsiye 
edeceğim kitapları hep edebiyattan seç-
tim. Edepli olmayı edebiyattan öğrenmek 
için buyurunuz:

Aşkın Halleri – Hüseyin Su
Aşkın Halleri, benim okuduğum ilk öykü 
kitabıydı. Sizin yaşlarınızdaydım. Romanlar 
okuyordum daha çok, öykünün ne olduğu-
nu pek bilmiyordum. Sonrasında öykücü ol-
dum çıktım, o yüzden benim için bu kitabın 
apayrı bir yeri var. Edep denilince aklıma ilk 
olarak Hüseyin Su’nun gelmesinin sebebi 

Edep
TAVŞAN DELİĞİ

İrem Ertuğrul

ise yazarın kişiliği. Kendisiyle bizzat 
tanışmadan önce edebiyatında hisset-
tiğim edebi, tanıştıktan sonra kişili-
ğinde de buldum. İnsanı saran, ku-
şatan, huzur veren bir yanı var, hem 
öykülerinin hem kendisinin. Lütfen 
okuyun!…

Marcovaldo ya da Kentte 
Mevsimler – İtalo Calvino
Edep, yalnızca insana karşı alınması 
gereken bir tavır değildir. Doğaya 
karşı da edepli olunur, olunmalıdır. 
Marcovaldo ya da Kentte Mevsimler, 
mevsimlere adanmış yirmi öyküden 
oluşuyor. Tüm öykülerin kahramanı 
olan Marcovaldo karakteri ise, şehirde 
doğayı arayan, her mevsimde umut-
lanan, umudu kırılan, hüzünlenen ve 
sonra yine umutlanan enteresan bir 
âdemoğlu. Onun pes etmeden dün-
yayı her seferinde yeniden keşfedişi, 
size farklı bir bakış açısı kazandıracak. 
Değerli bir bakış açısı…

Uzun Hikâye – Mustafa Kutlu
Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde 
iyilik hâkimdir. Uzun Hikâye’de de 
öyle. Okurken içiniz açılır. Sürek-
li insanın kötülüğünü vurgulayan, 
sürekli entrika, yalan, kavga, sinsilik 
pazarlayan günümüz medyasından, 

televizyon dizilerinden vs.den 
kaçıp kitabın huzurlu dünyasına 
adım attığınızda her şey size daha 
güzel görünecek. İnsanın iyiliği 
hep kazanacak. Kazanmamış gibi 
görünse de… (Uzun Hikâye, filme 
de çekildi bu arada, onu da bulup 
izleyebilirsiniz.)

Yunus Divanı - Yunus Emre
“Gezdim Halep ile Şam’ı
Eyledim ilmi talep;
Meğer ilim bir hiç imiş,
İlla edep illa edep!”

Edep deyip de Yunus Emre’yi 
anmadan olmaz. Şiiri edep, ha-
yatı edep, tüm varlığı tepeden 
tırnağa edep bir abide şahsiyet 
Yunus Emre… Yunus Divanı’nı 
başucu kitabımız yapıp arada 
bir karıştırmak bile bizi daha 
iyi bir insan yapmaya yetecektir 
evelallah!
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Bu sayımızda On ikinci yüzyıl Endülüsünü 
konu alan Al-Massir filmini verdiği olumlu 
mesajlar ve tarihsel gerçekliğe aykırı bul-
duğumuz yönleriyle değerlendirmeye çalı-
şacağız. Film, İber Yarımadasında bulunan 
Engizisyon mahkemesinin Gerard Breuil’i 
kâfir ilan etmesi ve tüm kitaplarının ya-
kılması emri vermesiyle başlıyor. Çünkü 
Breuil, bir başka kâfir(!) olan İbn-i Rüşd’ün 
kitaplarını tercüme etmiştir. Breuil’in oğlu, 
babasının öldürülmesinden sonra Endü-
lüs’e gelir ve İbn-i Rüşd ile tanışarak onun 
öğrencisi olur. 

İbn-i Rüşd, Aristo’nun eserlerini Yunan-
cadan çeviren, dönemin halifesinin yakın 
arkadaşı olmasına rağmen gerektiğinde 
onu eleştirmekten geri durmayan bir âlim-
dir. Aynı zamanda Kur’an’dan birkaç ayet 
öğrenip ilahi gerçeğin taciri gibi geçinen-
lerle de mücadele etmektedir. 

Filmde gerçekten var olup olmadığını 
bilemediğimiz, günümüzde ise benzerleri 
olan radikal bir örgüt, gençleri etkilemek-
te, insanları kolayca kâfir ilan edebilmek-
te ve ölüm emri verebilmektedir. İbn-i 
Rüşd’ün örgüt üyeleriyle mücadelesi, 
filmin ana temasını oluşturmakta. O mü-
cadeleyi örneklendirecek oldukça hoş bir 
diyalog ise şu şekilde:

İbn Rüşd: “De ki; Rabbim ilmimi arttır!”
Burhan: İlim mi? peki ya iman?
İbn Rüşd: Rabbine karşı mı geliyorsun?

Bu örgüt dönemin halifesi el-Mansur’u 
destekler gibi görünse de aslında onu 
öldürmeyi istemektedir. Halifenin oğlu 

Al-Massir / Kader (1997)

Abdullah örgüt tarafından kaçırılıp babası-
nı öldürmek için eğitilir. Abdullah, filmde 
örgüt tarafından kaçırılmadan önce zevk, 
sefa ve dansa aşırı düşkün bir genç ola-
rak tasvir ediliyor. Ayrıca onun bu yaşam 
tarzına meşruiyet kazandırılmaya çalışılan 
bazı bölümler de oldukça rahatsız edici. 
Abdullah, aradan geçen zamanla birlikte 
örgütün düşünce yapısını benimser. Karde-
şi tarafından örgütün elinden kurtarılırsa 
da artık örgüt üyeleri gibi düşünmekte 
ve babasından nefret etmektedir. Bunun 
üzerine hocasıyla yaptığı tartışmada, İbn-i 
Rüşd’ün kendisini azarladığı bölüm olduk-
ça dikkat çekici:

İbn Rüşd: Tembelliği, kini, kıskançlığı 
temize çıkarmak çok kolay. Kendi taşıdık-
larınla başkalarını suçluyorsun! En yüce 
olmayı mı istiyorsun, buna başkaları için 
bir şeyler yaparak başlayabilirsin. Fakat 
nefretinden dolayı başkalarını küfürle 
itham etmek sapıklıktır.
Abdullah: Allah’ın kelimelerini yaymak 
istiyorum.
İbn Rüşd: Ben kiminkini yayıyorum? 
Şeytanınkini mi? Sen Allah’ın kelamını 
mı yayıyorsun? Çok iddialı. Bu kadar boş 
olursan başkalarının sana söylediklerini 
tekrar eder durursun. Bir kaç ayet ve şiir 
öğrenmekle kendini âlim mi sanıyorsun? 

SİNEMA

Ülüve Atasoy

“Nerede olursak olalım ilim ana 
yurdumuzdur, cehalet yabancı bir yer.”
İbn-i Rüşd

Tıp, astronomi, matematik, kimya hakkın-
da ne biliyorsun? Ya felsefe, aşk, doğruluk, 
adalet hakkında yeterince şey biliyor mu-
sun da, Allah’ın kelamını yayabileceğini 
iddia ediyorsun? 

Filmde gençlerin dini cahillik, yetişkin-
lerin de cahilliği din zannetmesi; ayrıca 
yalan ve fesadın, ahlak ve adaletin yerini 
alması da hoş bir şekilde eleştiriliyor. Bu 
durumun İslam kültürü için tehlikelerine 
sık sık değiniliyor. İbn-i Rüşd birkaç bö-
lümde bu duruma göz yuman Halifeyle de 
karşı karşıya geliyor: 

İbn Rüşd: İnsanlar dini istismar ediyor ve 
sen buna müsaade ediyorsun!
Halife el-Mansûr: Bu inanç adamları kadar 
etkileyici söz söyleseydin. sen de sesini 
duyururdun!
İbn Rüşd: Bu din tacirlerinin dini ya da 
Arap zaferlerini anmakla ne rant elde 
ettiklerini soruyorsan onlar sadece menfa-
atlerini koruyorlar! Ahlaksız siyaset başarı-
sızlığa mahkûmdur. 

Endülüs’te radikal gurubun Halifeyi etkile-
mesi ve İbn-i Rüşd’e karşı artan düşmanlık 
sonucu İbn-i Rüşd’ün tüm kitaplarının 
yakılmasına ve kendisinin şehirden çıkarıl-
masına karar verilir. Halife, düşmanlarının 
İbn-i Rüşd’ün kitaplarını okuduğunu iddia 
ederek öfkelenmektedir. Bunun üzerine 
oğlu Halifeye itiraz ederek İbn-i Rüşd’ün 
fikirlerinin tüm insanlığı etkilediğini, 
Endülüs devletinin fikirden doğduğunu 
söyler. Fikirlerin kanatları vardır, kimse 
insanlara ulaşmasına engel olamaz dese 
de babasının kitapları yaktırmasının önüne 
geçemez. Halife el-Mansûr daha sonra bu 

yaptığına pişman olur ve oğlu Abdullah’ın 
“Seni bu tuzağa düşüren neydi?” sorusuna 
ibretlik bir cevap verir: 
- Kibrim!

Filmde Halifenin oldukça olumsuz bir 
imaj ile seyirciye sunulmasından duydu-
ğumuz rahatsızlık üzerine İbn-i Rüşd ile 
ilişkisinin nasıl olduğuna dair küçük bir 
araştırma yapma ihtiyacı hissettik. 

İslam Ansiklopedisinden edindiğimiz bil-
giye göre Halife el-Mansur, İbn Rüşd’e say-
gıda kusur etmez. Fakat 1195’de Kastilya 
(Castilla) Kralı VIII. Alfonso ile savaşmak 
üzere Ebû Yûsuf’un Endülüs’e gelip Kur-
tuba’da konakladığı sırada çoğunluğunu 
fukahanın teşkil ettiği bir grup, İbn-i Rüşd 
aleyhindeki şikâyetlerini hükümdara arz 
ederler. Bunun üzerine hükümdar, Kurtuba 
Camii’nde İbn-i Rüşd ile birlikte muhalif-
lerin ithamlarını dinler ve savaş ortamında 
ortaya çıkabilecek olumsuz durumları da 
göz önünde bulundurarak İbn Rüşd ile bir-
likte devrin pek çok âlimini, Kurtuba’ya 73 
km. mesafede eski bir Yahudi yerleşim yeri 
olan Elîsâne’de (Ellisâne, Lucena) mecburi 
ikamete tâbi tutar. İşbîliye halkının ısrarlı 
talepleri üzerine bu mecburi ikamet kararı 
çok geçmeden kaldırılır ve İbn Rüşd’e eski 
itibarı iade edilir. 

İbn-i Rüşd’ün kitaplarının yakıldığına, çocuk-
larının yaşam tarzına ve oldukça radikal olan 
gruba dair herhangi bir bilgiye rastlamadık. 
Bu vesileyle filmlere eleştirel bakışımızı her 
daim korumamız gerektiğini, birçok alanda 
olduğu gibi sinemada da verilen bilginin 
toptan kabul veya reddinin kişiyi hakikatten 
uzaklaştıracağını hatırlatalım. 

İyi Seyirler.
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Endülüs’ün Armağanları
KAHRAMANLAR ARARKEN

Asiye Çiner

Mekke’de başlayıp, Medine’ye oradan Şam’a, 
Irak’a, İran’a yayılan ele avuca gelmez o ener-
ji en sonunda Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya 
uzandı. Elinin değdiği her yer gibi burası da 
başkalaştı. Öyle başkalaştı ki Makedonya Kra-
lı Büyük İskender’in yüzlerce yıl önce doğuya 
giderek yaptığı, ya da yapmaya çalıştığı şeyi 
İspanya’da Endülüs başardı.

Bu başarı neydi, derseniz: Bu başarı Do-
ğu’nun ve Batı’nın sentezini İslam mayası 
ile yeniden mayalamak, tarih sahnesine yeni 
bir medeniyet çıkarmaktı. Bugün İslam Bi-
lim Tarihi’nde adeta yüz akımız olan birçok 
şahsiyet işte bu sentezin, bu ele avuca sığmaz 
enerjinin hediyeleridir. Çoğumuzun ismini 
dahi duymadığı bu kişilerden bazıları hakkın-
da kısa bilgiler verelim:

1. İBN RÜŞD (Ö. 1198)
Aristoteles’i Avrupa’ya yeniden tanıtan; felse-
fe, matematik, tıp, astronomi gibi birçok ilim 
dalında çalışmalar yapmış büyük bilgin. İslam 
dünyasında Gazali’ye reddiye ve cevap amacı 
ile yazdığı, Türkçeye ‘Tutarsızlığın Tutarsızlı-
ğı’ adıyla çevrilen eseri ile tanınır. Sınırların 
bambaşka olduğu zamanda Kurtuba’da, Fas’ta 
davalara bakmış kadılık da yapmıştır. Bunlarla 
da yetinmemiş tıpla ilgili çalışmalar yapmıştır. 
Mesela gözdeki retina tabakasının işlevini 
açıklamış; hastalıklar ve zehirler üzerinde de 
eser telif etmiştir.

2. İBN TUFEYL (Ö. 1185)
Hayy b Yakzan’ı duyanınız oldu mu? Hani bir 
hikâyede geçen adada bir ceylan tarafından 
büyütülen çocuk… Hikâye dediysek öyle 
bilindik hikâyelerden değil, felsefik ders-
ler veren büyük bir eser. Meşhur Robinson 
Crusoe’yu anlatan kitabın bu eserden esin-
lenerek yazıldığı düşünülüyor. Çünkü Hayy 
b Yakzan’ın İngilizceye çevrildmesinden 11 
yıl sonra 1709’da Robinson’un maceralarının 
yazılmış olması bir tesadüf olmasa gerek. 

3. MUHAMMED BİN  EL-GÂFİKÎ (Ö. 1165)
Tıpta özellikle göz hastalıkları ile ilgili 
yaptığı çalışmalarıyla bilinir. Göz hasta-
lıklarını kategorize etmiş, tedavi konu-
sunda cerrahi yöntemler geliştirmiştir. 
On üçüncü yüzyılda yaşamış Gafiki’nin 
geliştirdiği Trahom tedavisinin 2. Dünya 
Savaşı’na kadar Avrupa’da uygulandığını 
da ekleyelim.

4. EBU’L KASIM HALEF İBN EL-ABBAS 
EL-ZEHRÂVÎ (ALBUCASİS) (Ö. 1013) 
Cerrahinin öncülerinden büyük bir he-
kim. İlk fıtık ameliyatını o yapmış. Bugün 
dikiş malzemesi olarak kullanılan katküt 
adlı iplerin hayvan bağırsağından elde 
edilen malzemelerle yapılması fikri ona 
aittir. Hatta bununla ilgili uygulamalar 
yapmıştır. Yine cerrahi olarak uygulanan 
kanama durdurma tekniklerini daha On 
birinci yüzyılda kullanan yine odur.

5. ZERKALÎ (Ö. 1087)
Astronomi bilgini. Dünya ve Güneş 
arasındaki mesafeyi 402’den fazla göz-
lem yaparak hesapladı. Klasik Batlamyus 
astronomisine eleştiriler getirdi. Onun 

astronomiye en önemli katkısı “safiha” adlı 
evrensel usturlabıdır.

6. CABİR B EFLAH (Ö. 1150?)
Batı dünyasında “Geber” adıyla bilinen ünlü 
bir astronomdur.  Batlamyus’a ciddi eleştiri-
ler yöneltmiş. Bilime asıl katkısı trigonometri 
alanındır. Kopernik kaynak vermeden onun 
küresel trigonometrisinden faydalanmıştır.

7. MESLEME EL MECRİTİ (Ö. 1007)
“Endülüs’ün Öklid’i” olarak tanınan bir bü-
yük astronomi bilgini. Onuncu ve On birinci 
yüzyılda yaşamış. Matematik ve astronomi 
alanında eserler telif etmiş. 979’da astrono-
mik gözlemler yaparak Aslan Takım Yıldızı-
nın en parlağı olan Regulus’u gözlemlemiştir.

8. EL-MURADİ
On birinci yüzyılda yaşamıştır. “Fikirlerin 
Neticesindeki Sırlar Kitabı” adlı eseri Endü-
lüs’te alanında tektir. Kitabında su ile çalışan 
saatlerden tutun da savaş makinelerine kadar 
mekanik mühendisliği ile bilgiler verilmiştir. 
Yine Muradi’nin bu eseri 2008 yılında İtal-
yan şirketi Leonarda3 tarafından İngilizceye 
çevrilmiş ve içindeki çalışır haldeki aletler 
üç boyutlu görüntüleri ile yayınlanmıştır.

9. İDRÎSÎ (Ö. 1165)
Coğrafyacı, haritacı, Eski Mısır bilimci, bota-
nikçi. Anadolu’yu ve İngiltere dâhil Avrupa’nın 
birçok yerini gezmiş, bu bölgeler hakkında bil-
gi sahibi olmuştur. Çalışmalarını destekleyen 
2. Roger için 400 kilo ağırlığında, iki metre 

çapında gümüşten bir Dünya küresi yapmış 
ve bu küreye yedi kıtayı isabetli bir şekilde 
yerleştirmiştir. Bu kürede ticaret yollarını, 
dağları, gölleri, ovaları göstermiştir. Kristof 
Kolomb’un ve Vasco da Gama’nın kullandı-
ğı haritalar onun haritalarından yararlanıla-
rak hazırlanmıştır.

Endülüs’ün bilim tarihine katkı sunan bu 
büyük Müslüman bilginlerin yansıra Müs-
lüman olmayıp dönemin çok kültürlü, hoş-
görülü, işini ehline emanet eden ortamın-
da gayrimüslim bilginler de yetişmiştir. 

Endülüs denince bu bilginlerle beraber bir 
büyük komutandan da bahsetmemiz gerekir:

TARIK B ZİYAD (Ö. 720)
Berberi kökenli bir köle iken fetih hareke-
tinde askeri yetenekleri ile komutanlığa 
yükselen Tarık, İfrikiye valisinin emri ile 
yaklaşık 7000 kişilik bir orduyla İspan-
ya kıyılarına vardı. (m. 711) Kıyıya varıp 
ordu konaklayınca kiraladığı gemileri geri 
gönderdi. Böylece askerlerin geri dönüş 
umudunu kırdı, bir bakıma gemileri yaktı. 
Ardından da ordusuna “Karşımızda deniz 
gibi bir ordu, arkamızda ordu gibi bir 
deniz var” diye başlayan meşhur konuş-
masını yaptı. Daha sonra Vizigotları iki 
savaşla yenen, Vizigot krallık hazinelerini 
eline geçiren Tarık b Ziyad; bu hazineleri 
görünce de şöyle demişti: “Ey Tarık b. Zi-
yad, dün bir köleydin bugün muzaffer bir 
kumandansın. Unutma yarın toprağın altı-
na girip hesap vereceksin.” İşte böyle bir 
kişiliğe sahipti. Dönemin Emevi halifesini 
bile şaşırtan başarıların, hızından dolayı 
şüphelere iten bir ilerleyişin ve muzaf-
fer günlerin ardından Halifenin emriyle 
hilafet merkezine döndü. Ömrünün kalan 
kısmında Suriye’de sade bir hayat yaşadı.

Endülüs’ün bilim tarihine ve İslam dü-
şüncesine katkıları bu yazıdaki bilginler-
den ve bilgilerden ibaret değil elbette. 
İnsan böylesine görkemli bir medeniyetin 
hatırasını yad ettikten sonra ister istemez 
karışık duygular yaşıyor. Geçmişe dair 
buruk bir özlem yaşarken yarına dair de 
bir umut besliyor. Yine, yeniden, neden 
olmasın?
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1250 yılları. Mevsim Kış. Söğüt’te farklı bir 
heyecan, bir olağanüstülük var. Söğüt Nehri 
bir başka akıyor sanki... Osmanlının kurulu-
şuna tanıklık edecek bu topraklar bugünler-
de bir başka kokuyor... 600 yıl hüküm süre-
cek Osmanlının, insanlığın zihin ve gönül 
dünyasında taht kuracağı kutlu zamanların 
başlangıç günleri. Şehre kutlu bir misafir 
bekleniyor, heyecanla, merakla… Kahraman 
bir komutan ve onun yiğit Alpleri 

Nihayet… At kişnemeleri dağlarda yankı-
landı. Alpleriyle birlikte en önde Ertuğrul 
Gazi… Atının üzerinde, öncü, önde, en 
önde… Zihninde, gönlünde büyük hayal-
ler... Ruhu kanat kanat. Söğüt Nehri se-
lamlıyor bu kutlu orduyu ilkin. Billur sular 
ayaklara serilmiş beklemekte. Suyun ahen-
ginde bir hoşluk bir güzellik var.  Akış-
larda başkalık, akışlarda muştu... Nehrin 
karşısında durakalıyor Ertuğrul Gazi. 

1250 Yılları

Derin düşünceler içinde gürül gürül akan 
nehre bakıyor… 

Söğüt’ün dağlarında yankılanan bir ses: 
“Alplerim, hiç biriniz bu suya dokunmasın. 
Kimse atının tırnağının ucunu dahi suya 
değdirmesin. Bebekler, çocuklar, kadınlar, 
yaşlılar kısaca buradaki bütün insanlar bu 
sudan içmektedir, bilesiniz. Bu suyu kirlet-
meye hakkımız yoktur. Tez bir geçit bulun, 
oradan geçeceğiz.” Müslüman Türk’ün 
insanlık bilinci, çevre duyarlılığı…

Söğüt nehrinin sol yanına Müslümanlar, 
sağ yanına gayrimüslimler, Rumlar ve 
Ermeniler yerleşmiş durumda. Ertuğrul 
Gazi nehrin sağındaki gayrimüslimlerin 
tarafına geçer… Müslümanlar bu duruma 
şaşırır ve içerlerler. Kıskanırlar biraz da. 
Ertuğrul Gazi’nin düşüncesi, niyeti ve 
davası başkadır. Amacını şu cümlelerle 

MEDENİYETİMİZDEN YAPRAKLAR

Sevgülay Öztürk

açıklar Müslüman halka: “Duydum ki ça-
dırımı sizin yakaya kurmayacağımı duydu-
ğunuzda bana içerlemişsiniz. Beni yanlış 
anlamayın. Gözüm, gönlüm sizinledir her 
daim. Lakin bilirsiniz bizim bir davamız 
vardır. Siz zaten İslam’la şereflenmiş necip 
insanlarsınız. Bu yakada oturan ve İslam’ın 
güzelliğiyle tanışmamış Rumların ve Erme-
nilerin bize ihtiyacı vardır. Onları İslam’la 
tanıştırmak bizim vazifemizdir.” 

Çadırını kuracağı yeri belirler. Ancak bakar 
ki toprak işlenmiş, ağaçlar bakımlıdır. An-
lar buranın sahipli bir yer olduğunu. “Tez 
araştırın bu yerin sahibini. Bulun ve bu-
ranın değerinin kendisine ödeyin. Biz her 
beş vakitte alnımızı secdeye koyacağımız 
yere haksızlıkla yerleşemeyiz” der. Mekân 
bir Rum’a aittir. Bulunur, gerekli görüş-
meler yapılır ve arsanın değeri kendisine 
ödenir. Bir sabah namazı vakti ilk kazma 
besmeleyle vurulur ve bey çadırı kurulur. 
Yanına da diğer çadırlar. 

Çevreyi dolaşırlar. Yakınlarda gayrimüslim-
lerin ibadet yeri olan bir kilise vardır. Müs-
lüman halk onların kilisesi var, bizim de bir 
mescidimiz olmalı der ve mescidin nereye 
yapılacağı araştırılır. Ertuğrul Gazi istişare 

heyetini toplar, yapılan görüşmeden sonra 
mescidin Rumların yaşadığı tarafa yapılma-
sına karar verilir. Mescidin yapımına başla-
nır. Bu karardan Müslüman kesim memnun 
değildir. Mescidin kendi taraflarına yapıl-
masını istemektedirler. Oysa karar, İ’lâyı 
Kelimetullah için, Nizâm-ı Âlem davası ve 
niyeti ile verilmiştir. 

Bu hassasiyetin farkında olmayan ahali, 
mescidin kendi taraflarına yapılmamasını 
güya protesto ederek namaz kılmak için 
bu mescide gitmemiş. 

Öte yandan Rumlardan bazıları Söğüt Neh-
rine insanları hasta eden, sersemleten ken-
di hazırladıkları bir zehir atmışlar. İnsanlar 
hastalansınlar da buna şifa olsun diye 
yaptıkları ilacı satarak kazanç elde etsin-
ler diye yapmışlar bunu. Bunu haber alan 
Ertuğrul Gazi hemen bir çözüm üretmiş ve 
mescidin bahçesine gizlice bir kuyu kaz-
dırıp su çıkarmış. Bu sudan, önce kendisi 
içmiş, sonra da atına içirmiş. Atılan zehrin 
kuyunun suyuna karışmadığı kanaatine 
varınca; inanan, inanmayan, Rum, Ermeni 
hiç ayırt etmeden herkese su dağıttırmış. 
Hasta, yaşlı olup su almaya gelemeyenlere 
Ertuğrul Gazi bizzat kendi elleriyle götür-
müş bu sudan, onların duasını almış. Müs-
lüman halk da bu arada mescide gelmeye 
başlamış. Bu güzel mescidin adı da o gün 
bugün Kuyulu Mescit diye anılmış...

Allah’ım ecdadımız ne kadar samimi ve 
ulvi düşüncelere sahipmiş… Yaptıkları her 
işte,  attıkları her adımda Allah’ın rızasını 
kazanma amacı var. İslam düşüncesinin 
berraklığı var… İslam’ın insanı merkeze 
alan sevgi, şefkat ve merhamet duyguları 
var...  Nelere şahit olmuş bu koca dünya 
bir 600 yıl da Osmanlı Baharı yaşamıştır. 

Zemheri ayazlarının hüküm sürdüğü bu 
çağda, dünyamız gül devirlerine ve baha-
ra ne kadar hasret… 

Gecikmiş bir doğumun sancılarını ve 
güneşin baharı müjdeleyen ışığını ve 
sıcaklığını siz de fark ediyor musunuz? Bu 
topraklarda batan güneş yine bu toprak-
lardan doğuyor Allah’ın izniyle…
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Dönüşten Umudu Olmayanların 
Devleti: Endülüs Emevî Devleti

Yavuz Bahadıroğlu, toplumda tarih şuuru oluş-
turmaya çalışan pek çok esere imza attı. Tarih 
üzerine yaptığı zengin çalışmalarla ‘Tarihi 
Sevdiren Adam’ unvanına hak kazandı. Kendi 
ifadesiyle, “kendini satırlar arasında çözen ve 
kitaplarını kendine sığınak yapan düşünür.”

Yavuz Bahadıroğlu ile Endülüs hakkında ko-
nuştuk. Engin birikimiyle bizlere çok kıymetli 
bilgiler verdi, kendisine teşekkür ederiz. 
Buyurun birlikte takip edelim.

Hocam Endülüs Emevî Devleti nasıl kuruldu?
Tarık b. Ziyad’ı bilirsiniz. “Önüme deniz 
çıkmasa, sonsuza kadar giderdim” diyen 
komutan. Ve dönüşü engellemek için kendi 
gemilerini ateşe veren insan. Önünüz düşman, 
arkanız deniz. Ya devlet olacaksınız ya da yok 
olacaksınız. Tarık b. Ziyad, gemileri yakarak ih-
timalleri bire indirmiş. Devlet olmaktan başka 

çareniz yok. Buradan almamız gereken çok 
önemli dersler var: Hayatta her zaman geri 
dönmeyi düşünen insanlar olabilir. Buna 
mani olmak ve onları daima ileri gitmeye 
zorlamak lazım. Tehlikeyi ve tehdidi göze 
almadan devlet olmak mümkün değildir. 
Siyaset yapmak da mümkün değildir. İnanç 
manzumemiz de böyledir. Din de böyledir. 
Sadece ileri gidenlere yer vardır.

Dolayısıyla orada, İspanya’da kökleşmek-
ten başka çareleri yoktu. Bir kale dağın 
arkasında, bir kale dağın önünde, bir kale 
berisinde derken birkaç kaleleri olunca 
zaten devletleşme süreci başladı. Ve çok 
muhteşem bir devlet kurdular. Osmanlı 
Devleti’nin oluşumuyla çok benzer. Çok 
kısa zamanda bu iş gerçekleşiyor. Çünkü 
dönüşten umudu olmayan insanların dev-
letidir Endülüs Emevî Devleti. Osmanlılar 
da öyledir. Geldiğiniz yerde Moğollar var. 
Artık dönüş imkânınız yok ve orada kökleş-
mek zorundasınız. Milletler zorlanmadan 
kök tutamazlar. Öyle bir zorlama zorladı 
ve kısa süre içinde o Benî Ahmer Devle-
ti denilen Endülüs Emevî Devleti vücut 
buldu. Zaman içinde büyüdü ve ilimde, 
sanatta, mimaride hızla gelişti. Özellikle 
Avrupa’ya ilim öğretecek kadar, Avrupalı 
prensleri Endülüs üniversitelerinde eğitecek 
kadar önemli eğitim kurumları kurdu. İşte 
bu noktada da Osmanlı’ya benziyor. Orhan 
Gazi İznik’i fethettiğinde yaptığı ilk şey 
üniversite kurmaktı. Ve Osmanlı Devleti’nin 
temelinde ilim olduğunu görüyorsunuz. 
Bu biraz Endülüs modelinin bire bir uygu-
lanması halidir. Yani Osmanlı devletine de 
ilham kaynağı olabilmiş bir devletti Endülüs 
Emevî Devleti. Böylece kendi tabii seyri 
içinde düşmanların ortasında yaşayabilmesi 
için güçlü olmak ihtiyacıyla büyük ve güçlü 
bir ordu kurdu. Önceleri gönüllülük esasına 

RÖPORTAJ

Nurullah Salcan

dayanıyordu, sonradan profesyonele dönüştü-
rüldü. Bir büyük ordu ve Avrupa’da fetihler… 
vs. git gide genişledi. 

Hocam fetih gerçekleştikten sonra o 
bölgede ne gibi değişiklikler oldu?
Bir kere bunların hayat tarzı, birbirleriyle iliş-
kileri o bölgedeki yabancı tüccarları etkiledi. 
Ondan sonra çevredeki yerlileri etkiledi. Ve 
kitlesel İslamlaşma hareketi başladı bu şekil-
de. Devlet, zorlamadan, baskı yapmadan bir 
Müslümanlaşma akımı başlattı. Tabi bunların 
içinde hocalar, dini tebliğ eden âlimler var-
dı. Osmanlı’daki Alperenlerin model aldığı 
haller çok fazla. Adalet mesela… Özellikle 
adalet sağlanmasında Endülüs Emevî Dev-
leti’ne çok güvendikleri için kendi mahke-
melerini reddetmeye başladılar o bölgedeki 
insanlar. “O ki, adaleti bu kadar güzeldir, dini 
de güzeldir bunların” noktasında kitlesel bir 
Müslüman olma başladı. Hakikaten Endü-
lüs Emevî Devleti’nin asiller sınıfını ortadan 
kaldırması, herkese eşit muamele yapması, 
oradaki Hıristiyanların da, Musevilerin de 
dikkatini çekti. Özellikle alt tabaka Hıristiyan-
larda Müslümanlaşma çokça görüldü ve hızla 
gelişmeye başladı. Papazlar çaresiz kaldılar. 
Aragon Kralı Ferdinand ile Kastilya Kraliçesi 
İzabel –‘Kirli İzabel’ lakaplı, hayatta iki defa 
yıkandığı ile övünen bir Kraliçe- evlilik yo-
luyla birleştiler, büyük çabalarla papazları bir 
araya getirerek o dönemde Müslümanlığın 
neden bu kadar rağbet gördüğünü araştırdılar. 
Ve şu sonuca vardılar: Evliyaların, Müslüman-
lar arasında önemli bir yeri vardır. Onlara 
ilişkin kerametler ve menkıbeler insanları 
çok fazla etkilemektedir. Kur’an’da yer alan 

geçmiş kavimlere yönelik kıssalar insanları 
çok fazla etkilemektedir. Bu sonuçlardan 
yola çıkarak kendileri de, Hıristiyanlıkta 
iyilikleriyle tanınmış kutsal kişilerin, yani 
‘Aziz’lerin hikâyelerini yazmaya ve kilise-
lere ‘Aziz’lerin resimlerini asmaya başla-
dılar. İnsanların dikkatini çekmek için bu 
resimlere sanatsal boyut da kattılar. 

Endülüs Emevî Devleti’nin sanatı, mima-
risi, medeniyeti hakkında biraz bilgi verir 
misiniz? Mesela sizi çok etkileyen, olmaz-
sa olmaz dediğiniz bir eser var mı?
Tabii. El Hamra Sarayı. Taklit edilemeyen 
bir eser. Çok büyük bir emek ve çok muaz-
zam bir mimari… Hala o saraydan etkilen-
meyen kimse yoktur. Onun yanında Kurtu-
ba Camisi vardır. Şimdi Kurtuba Camisi’nin 
içine katedral kurdular. İğrenç bir şekilde 
mimarisini de bozdular. Bu kini tasavvur et-
meye çalışın. Biz mesela Ayasofya’ya öyle 
bir şey yapmıyoruz. Dönüştürüyoruz sade-
ce. Hıristiyanların mabedi, Müslümanların 
mabedi oluyor. Ve mimari özellikleri bozul-
madan aynen kullanılıyor. Anlaşılabilir bir 
şeydir. Çünkü ihtiyaç da var fetihten sonra. 
Ama onlar büyük bir caminin içine kated-
ral kurdular. Ve oraya turist olarak giden 
Müslümanları özellikle uyarıyorlar: “Sakın 
ellerinizi açmayın! Sakın dua eder pozis-
yona girmeyin!” Ve ben buna şahit oldum. 
Lisansımızı iptal ederler diyor tur opera-
törü. Öyle bir taassup işte. Aslında Endü-
lüs’ün olmazsa olmazı ilimdir. Muhteşem 
üniversiteler kurmuştur. Muhteşem hocalar 
yetiştirmiştir. Fakat anlaşılamaz bir şekilde 
o hocalardan bir bölümünün de sonradan 
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adeta kulvar değiştirdiğini görüyoruz. Çünkü 
çok iyi para veriyorlar âlime. Hocaların paraya 
kavuştukça dünyaya daha çok meylettiğini ve 
idealizmi noktasında sıfırlandığını görüyoruz. 
Artık derslere ideal nesiller yetiştirmek için 
değil, saati doldurup para almak için giren 
hocalar türemeye başladı zamanla. Bu da 
Endülüs Emevî Devleti’ni bitiren nedenlerden 
biri olarak tarihe geçti.

Peki hocam üç ilahi dinin  
mensuplarını bir arada tutan sır neydi?
Adalet. Yani insana insan olarak muamele 
etmek. Bu, Kudüs’te de böyleydi. Kudüs’te de 
ilk Müslümanların dönemi rahatlık dönemi-
dir. Kansız bir dönemdir. O kadar kansızdır 
ki Osmanlılar burayı 1 Çavuş, 15 Yeniçeri ile 
400 sene kansız, kinsiz yönettiler. Artık insan 
öldürmekten bıkan İsrail’in eski başbakanla-
rından bayan Golda Meir, “Onlarda olup da 
bizde olmayan nedir?” diye serzenişte bulu-
nuyor. İnsanı insan olarak kabul eden bir an-
layış var çünkü Müslümanlarda. Siz insanları 
ırklarına göre tasnif etmeye başlarsanız, her-
kes kendi ırkına bürünür. Onun için Osman-
lılar bütün bunlardan ibret alıp Türklüklerini 
öne çıkarmadılar. Çünkü bu imparatorlukta 
çokça dil ve çokça din var. Biz kendimizi 
öne atarsak onlar da kendilerini öne atarlar. 
Bir kısmı Arap olur, bir kısmı Sırp olur vb. Ve 
sonra kargaşaların önüne geçilemez. Bu şe-
kilde birbirlerinin gırtlağına sarılırlar. Nitekim 
İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı öncesinde 
Osmanlı Devleti’nde kaşıdığı nokta da bu 
oldu. Irkları kaşıdılar. Ve onları kendi kalıpla-
rına döndürerek diğerlerine karşı düşman ilan 
ettiler. Sonra da silahlandırdılar ve topyekûn 
devlete saldırttılar. Endülüs Emevî Devleti işte 
eşsiz adaletiyle milletleri bir arada tutu.

Hocam Endülüs’ü hangi  
sebeplerden dolayı kaybettik?
Kendi dinlerini koruma gayretinde Hıristi-
yanlar karşısında Müslümanlar yavaş yavaş 
rehavete düştü. “Ayet bizde, Hadis bizde” 
anlayışıyla hareket ettiler. Bu durum ilginç bir 
şekilde Osmanlı’yı da yıkan sürecin başlama-
sıdır. “Hayatı yaşanır kılan malzemeler bizde 
olduğuna göre en büyük biziz. Kimseden ala-
cağımız bir şey yok. Kimseyi öğrenmemize de 
gerek yok” rahatlığı içinde Avrupa’daki geliş-
meleri takibe almayı bıraktılar. “Avrupalılar her 
şeyi bizden öğreniyorlar” düşüncesindeydiler. 

Zaten o süreçte de iç çekişmeler başladı. 
Beyler arasındaki çekişmeler, iç savaşlar… 
Bakınız, devletleri dış saldırılar yıkamaz! 
Dış saldırılar kenetler devletleri. Devletleri 
yıkan asıl sebep içerideki fitnedir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi tembel 
yöneticiler dönemi başlamış oldu Endü-
lüs’te. Çok fazla uyuyan, az çalışan; lükse, 
tantanaya meyletmiş, ahiret öncelikli hayat 
yaşanması gerekirken, dünya öncelikli yani 
materyalist demeye dilim varmıyor; ama 
olabildiğince seküler bir hayat yaşamaya 
başladılar. Ve nihayetinde Devlet, etrafını 
kaptıra kaptıra Gırnata’ya hapsoldu. Hıristi-
yanlar gibi yaşamaya başladılar. Kalıp Müs-
lüman, kıyafet Müslüman ama iç dünyası İs-
lam’a yabancılaşarak etki alanlarını giderek 
kaybettiler. Bu arada Hıristiyan misyonerler 
eski kaybettikleri özelliklerini toparlamaya 
başladılar. Devletin içerisinden tabii ki ba-
zılarını casus olarak kullandılar içeride fitne 
çıkarma noktasında. Devlet içeriden büzüle 
büzüle çürümeye başladı. İslam devletleri 
gelişme durduğu anda gerilemeye başlıyor. 
Yani İslam’ın büyümesi, yayılması, fetihler 
durduğu anda kendi içine dönüyor ve içten 
içe çürümeye başlıyor. Çünkü boş kalan 
insanlar gıybet ve fitne üretiyorlar. Çok 
kabul edilemez bir şekilde ama maalesef 
insan unsuru varsa, bunlar da kaçınılmaz 
olarak gelişiyor. Son hükümdar Abdullah 
Muhammed’in annesinin o meşhur sözü… 
Abdullah Muhammed –Küçük Abdullah 
derler- annesi ile beraber Padul Tepesi’n-
den Gırnata’ya bakıyor ve ağlıyor Abdullah 
Muhammed. Abdullah Muhammed ağla-
yınca annesi o meşhur sözü söylüyor: “Ağla 
hayırsız evlat. Ağla. Erkek gibi dövüşmeyi 
bilmeyene kadın gibi ağlamak yaraşır.” Ve 
en sonunda o da gidiyor. 

Tabii müthiş bir zulüm dönemi başlıyor. 
İspanya Müslümanların ve Yahudilerin, yani 
Hıristiyan olmayanların köklerini kazımaya 
yemin ederek bunların üzerine gidiyor. O 
arada İkinci Bayezid var Osmanlı tahtında. 
Başı beladadır Cem Sultan vakasıyla. Fakat 
yine de gemiler göndererek hiç ayrım yapma-
dan Müslümanları ve Yahudileri kurtarabildiği 
kadar kurtarır oradan. Çünkü zorla Hıristiyan-
laştırma başlamıştır. Ondan hiç bahsetmez Hı-
ristiyan tarihçileri. Demokrasi demokrasi diye 
giderler ama kendi menfaatlerine demokrasi 
adını verdiler. Araplar daha yakındır oraya. O 
bölge devletlerine, “Bu insanları buraya taşıya-
lım” diye teklif ediyor İkinci Bayezid. Çünkü 
Türkiye uzak. Çok zaman alıyor git gel. Onlar 
bunu kabul etmiyorlar. Yine de toplayabildiği 
kadarını toplayıp imkânları nispetinde Türki-
ye’ye taşıyor İkinci Bayezid. Onların bir bö-
lümü İstanbul’a geliyorlar. Karaim Yahudileri 
Karaköy’e yerleştiriliyor. Hatta geçen seneler-
de 500. Yıldönümlerini kutladılar Türkiye’ye 
gelişlerinin. Böylece alınacak ibretlerin çok 
olduğu, yani ‘devletler nasıl kurulur, nasıl yıkı-
lır’a çok güzel örnek teşkil eden ve kıyamete 
kadar da yaşayan, yaşayacak olan ama tabi 
ibret almasını bilene güzel bir örnek. “Benim 
devletim yıkılmaz” diye bir kural yoktur. Siz 
şartları yerine getirmediğiniz zaman yıkılıverir. 
Fransız düşünür Cenart büyük imparatorlukla-
rın nasıl çöktüğünü araştırır ve şu tespitlerde 
bulunur: Endülüs’ü bitiren hastalık, Roma’yı 
bitiren hastalıkla, Selçuklu’yu, Osmanlı’yı 
bitiren hastalıkla aynıdır; Rüşvet, su-i istimal, 
makamların alınıp satılması, küçük yerleşim 
birimlerinin il yapılması, iç ihtilaflar, gösteriye 
ve gösterişe düşme ve bir de taklit. Mesela 
Bizans’ı anlatırken, Batı Roma’yı taklit ettikle-
rini, onlar gibi konuşmaya, onlar gibi giyinme-
ye özen gösterdiklerini söylüyor. Ki bir devle-
tin devamının şartları da burada ortaya çıkıyor. 
Aslında imparatorlukları bitiren sebepler aşağı 
yukarı aynı.

Bu tarzda bir durum Endülüs Emevî Devle-
ti’nde de gerçekleşti ve maalesef bu büyük 
bir medeniyetin yıkılmasına sebep oldu. 
İspanyolların yaşam biçimini benimseyen En-
dülüslüler, devletin yıkılışını önleyemediler.

Burada şöyle bir soru akılları kurcalayabilir: 
“Osmanlı Devleti bu durumu önleyemez miydi? 
Endülüs Emevî Devleti’ni kurtaramaz mıydı?” 

Maalesef Osmanlı devletinin iç dinamikle-
rinin fevkalede zarar gördüğü bir döneme 
rastladı bu durum. Yani Cem Sultan Bur-
sa’da saltanatını ilan etmiş, İkinci Bayezid 
İstanbul’da devleti paylaşalım diyor ve or-
dular savaşıyor. İşte böyle bir döneme denk 
geldi. İkincisi, Cem Sultan kaçtıktan sonra 
zaten Osmanlı Devleti neredeyse Papa’nın 
kontrolüne girdi. Yoksa bırakır mı? Ayrıca 
Bayezid de bildiğiniz gibi çok savaşçı bir 
serdar değildi. Ondan da yararlandılar tabi. 
Mesela Yavuz Sultan Selim dönemi olsaydı, 
böyle bir şey olamazdı. Çok fazla değil, 
şöyle 40-50 sene önce gelseydi Yavuz, bu 
dramatik son olmayabilirdi. İnsanların inisi-
yatifi çok önemli bu konuda. Ama şunu da 
unutmamak lazım: Allah bazen ihtiyacınız 
olanı veriyor bazen de vermiyor. İmtihan 
ediyor.

Hocam son olarak, asırlara damga vurmuş 
Endülüs’ten günümüze, genç kardeşlerimi-
ze ne gibi mesajlar verebilirsiniz?
Geçler! Bu olaylardan ibret alın ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin kadr-ü kıymeti-
ni bilin. Bütün hatalarına ve yanlışlarına 
rağmen Türkiye’nin kıymetini bilin genç-
ler! Türkiye olmazsa sahip olduğumuz 
şeylerin kıymeti yok. Allah hiçbir mil-
leti devletsiz bırakmasın. Çünkü devlet 
olmayınca var olan hiçbir şeyin önemi 
kalmıyor. Ayrıca rehavete de kapılmamak 
gerekiyor. Yani “Devlet yıkılmaz. Bize bir 
şey olmaz.” diye bir şey yok. Şartlar oluş-
tuğunda yıkılabilir. Sahip çıkılmadığında 
yıkılabilir. 35 devletten söz ediliyor tarih-
te. Türk devletleri, Kürt devletleri, Moğol 
Devletleri… Neredeler şimdi? Yıkılabiliyor 
demek ki. Hun İmparatorluğuna baktığınız 
zaman, bir taraftan Çin Seddine dayanmış, 
bir taraftan bilmem nereye dayanmış; ucu 
bucağı yoktu. Nerede şimdi? “Bize bir şey 
olmaz” dememeli. Onun için o şartların 
oluşmasına katkıda bulunmamak lazım. 
Sevmek, sahip çıkmak lazım. Yöneticiler 
gösteri ve gösteriş derdine düşmemeliler, 
dünyevileşmemeliler ve adalet mekaniz-
masıyla oynamamalılar. Gençlerimiz de 
bu anlamda devletimizi her ne pahasına 
olursa olsun, sevmeli ve korumalılar. Her 
ne olursa olsun kıymetini bilsinler Türki-
ye’nin. Allah zeval vermesin devletimize, 
milletimize…
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ÇENGEL BULMACA
Gülser Öztürk

SORULAR
1) Hz. Osman(ra)’ın lakabı
2) Rasulullah(as)’ın, eşi ile birlikte Habeşistana hicret eden kızı (Hz….)
3) Taif’e gittiğinde Rasulullah(as)’ın yanında bulunan sahabi (Hz….)
4) Rasulullah(as)’ın, Medine’ye tebliğ için gönderdiği genç sahabi (Hz…)
5) Kur’an’da üzerine yemin edilen,dinimizde zamanın önemini de gösteren bir kavram
6) Hadislerde imanın bir parçası olarak bildirilen kavram
7) İnternette huzur bozan, başkalarını tuzağa düşüren kullanıcılar için kullanılan kavram
8) Hz. Yunus(as)’un Kur’an’da geçen lakablarından biri
9) ”Endülüs’ün Öklidi” kabul edilen alim
10) Cebelitarık boğazına ismi verilen Endülüs Fatihi komutan
11) Kur’an’da Allah(cc)’a karşı edebi de ifade eden bir kavram
12) İkinci defa Habeşistan’a hicret eden Müslümanların lideri,Hz. Ali’nin kardeşi (Hz….)
13) Kur’an’da birbirine tavsiye edenlerin hüsrana uğrayanlardan olmayacağı bildirilen kavramlardan biri

Cevap Anahtarı: 11) Zinnureyn 2) Rukiye 3) 
Zeyd 4) Musab Bin Umeyr 5) Asr 6) Haya 7) 
Trol 8) Zünnun 9) Ebu’l Kasım 10) Tarık Bin 
Ziyad 11) Takva 12) Cafer 13) Sabır
Hadis: Allahım! Senden hidayet,takva,iffet 
ve gönül zenginliği isterim. (Müslim; Zikr 72)

(Müslim; Zikr 72)
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‘Cahiliye’ denilince, bunu ‘Bilgisizlik’
olarak anlamak doğru değildir. Cahili-
ye’nin belli başlı özellikleri; zulüm, ahde 

vefasızlık, ayrımcılık yapmak, insan hayatını ve 
onurunu hiçe saymak, kadınların iffetlerini kaybe-
dip açılıp saçılarak sokaklara dökülmesi, zina ve 
işret âlemleri, kuvvet ve kudreti üstünlük sebebi 
sayıp akla hayale gelmeyen çılgınlıklar yapmaktı.

Cahiliye, iyi ile kötüyü birbirinden ayıramayan, 
yaptığı fenalık için asla pişmanlık duymayan, hayra 
sağır, gerçeğe dilsiz olanları tanımlayan şiddetli bir 
saplantıdır. Cahiliyenin hâkim olduğu toplumlar, 
bütün imkânlarıyla ahlâkî değerleri yıkmak, insan-
daki fıtrî ilkeleri bozup yerine gayrimeşru arzuları 
yerleştirmek ve bunları çekici hale getirmek ve ni-
hayetinde aile bağlarını koparmak ve sosyal yapıyı 
dağıtmak hususunda birbirleriyle yardımlaşırlar.

Evet, cahiliye bir tavırdır ve İslâm’ın tam karşıtıdır. 
Çünkü İslâm’da tek ve mutlak hâkim olan Allah’a 
teslimiyet ve itaat, O’nun emirlerini yerine getir-
mek, yumuşak huyluluk, sükûnet, metanet, hak ve 
hukuka riayet, sulh, barış ve esenlik temel yöneliş-
ler iken; cahiliye’de şirk, otorite tanımama, isyan, 
öfke, gurur, hafifmeşreplik, taşkınlık, zorbalık ve 
hak tanımazlık hâkimdir.

İnsanlık tarihi incelendiğinde cehaletin, en fazla 
inanç alanında yoğunlaştığı görülür. İnanç, sadece 
kalbin derinliklerine gömülü bir vicdandan ibaret 
olmayıp, hayatın ve ona bağlı her şeyin üzerinde 
kurulduğu temeldir. İnsanın, kâinat ve onun için-
deki tüm varlıklarla kuracağı ilişkilerin odağıdır.

Kur’an’ın bize verdiği bilgilere göre, cahiliye insanı, 
Allah’ı bilir ve varlığına inanırdı. Ancak Allah hak-
kındaki bilgileri yanlış ve sakattı. O’na inanmakla 
beraber, başka ilahlara da tapıyor olmakla ve O’nun 
hakkında, bilmedikleri şeyler isnat etmekle işin kal-
bî boyutunda; sadece dara düştüklerinde hatırlayıp, 
diğer zamanlarda hayatlarından çıkarmış olmakla 
da eylem boyutunda bocaladılar. Bu nedenledir ki, 
cehaleti ortadan kaldırmak için gönderilmiş olan 
İslâm’ın, temel prensibi Tevhit İnancı olmuş ve tüm 
insanlık, bu inançta birleşmeye davet edilmiştir.

Cehaletin hüküm sürdüğü toplumlarda ortaya 
çıkan sapmalardan ikincisi, ahlâk alanındadır. Yani 
insanın kendisi ve sosyal çevresiyle ilişkilerinde-
dir. Cahiliye, güçlülerin zayıfları ezip sömürdüğü, 
çatışma ve kavgaların, sosyal hayata hâkim olduğu 
bir manzara arz eder. Sosyal statüyü belirleyen 

unsurlar, soy, zenginlik, mevki ve güçtür. Cahiliye 
insanı, başkalarının en doğal hak ve hürriyetleri-
ne aldırmazken, kendi özgürlüğünden asla taviz 
vermez ve bunu sınırlandırmak isteyenlerle de 
sonuna kadar savaşır. İslâm insanların, haklar 
bakımından eşit olduğunu belirterek, birbirlerine 
karşı hürmet göstermelerini, iyilik hususunda yar-
dımlaşma ve dayanışma içerisinde olmalarını ister, 
haksızlık ve zulümlere izin vermez.

Cehaletin ortaya çıktığı üçüncü alan ise insan-kâi-
nat ilişkileridir. Cahiliye insanı güçsüzlük ve ça-
resizlik karşısında tabiattaki bazı varlıklara taptığı 
gibi, uğradığı bazı felaket ve acılardan dolayı 
da onlara karşı savaş açmıştır. Oysa İslâm’a göre 
kâinat, Allah’ın en büyük ayetidir. Onun içerisinde 
olup biten her şey insanda hayranlık duyguları 
uyandıracak niteliktedir. Kâinattaki mükemmel 
işleyiş karşısında hayrete düşmek, tefekkür etmek, 
var oluşun sırlarını araştırmak insan kainat ilişki-
sinin temelidir. Kâinatta var olan her şey, insanın 
hizmetine sunulmuştur. İnsan bunun farkında 
olduğunda kendisine hizmet için yaratılmış tüm 
varlıklara sevgiyle yönelir. Özellikle iç içe yaşa-
dığı doğal çevreye ve varlıklara karşı sevgiyi daha 
yakından hisseder. Kendi emrine verilmiş kâinatta 
her imkânı değerlendirmek suretiyle insanlığa 
hizmet etmek, medeniyet kurmak ve bütün bunları 
ibadet bilinciyle yapmak sorumluluğu taşır.

İçinde yaşadığımız dünyaya baktığımızda cahili-
yenin dün olduğu gibi, bugün de ve hatta daha da 
koyu bir şekilde yaşadığını görürüz. Dolayısıyla 
cahiliye, özel olarak bir döneme ad olmuşsa da, bir 
daha gelmemek üzere giden tarihi bir dönemi değil; 
şartlara göre değişen sapmaları ifade etmektedir ve 
insanların Tevhid inancından yoksun oldukları, taklit 
ve taassuba saplandıkları, hak ve hukuk tanımadan 
zulüm ve sömürü ile varlıklarını devam ettirdikleri 
ve her türlü ilişkilerinde hevâ ve heveslerinin esiri 
oldukları her zaman ve mekânda yaşamaktadır.

O halde Kur’an-ı Kerim’in uyarıları çerçevesin-
de cahiliyenin en çok hüküm sürdüğü alanlara 
bilhassa dikkat etmemiz gerekiyor. İnanç, ahlak ve 
kâinatla ilişkiler… Doğru ve sağlam bir Allah inan-
cı; Adalet, şefkat ve merhamete dayanan sosyal 
ilişkiler; İbretle okunup Allah’ın yasalarını kavra-
maya çalışacağımız bir kâinat idraki olmadıkça her 
an cahiliyenin sapmalarına düşebilir ya da düşmüş 
insanlara tanık olabiliriz.

Cahiliyenin her türlü karanlığından Rabbimize sığınırız.

131

Cahiliye, belli bir devri mi kapsar. 
Yoksa yaşayan bir süreç midir?

Prof. Dr.
Ahmet KOC,EDİTÖRDEN




