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Allah’ın selamı üzerinize ve üzerimize ol-
sun.
İlk sayımızı çıkartmamız üzerinden yaklaşık 
bir yıl geçti. Geçen bir yılda hepimizin şahit 
olduğu üzücü olaylar ve salgınlar yaşansa da 
biz heyecanımızı, azmimizi ve coşkumuzu 
kaybetmeden siz okuyucularımızla buluş-
mak için çalışmaya devam ettik. Ve uzun 
bir aradan sonra ikinci sayımızla siz değerli 
okuyucularımızın karşısına çıkmış bulu-
nuyoruz. İlk sayımızda hatırlarsanız sizlere 
Kudüs’ü anlatmaya çalışmıştık. Bu sayı-
mızda kalemimiz yazdığınca sizlere Endü-
lüs’te var olmuş İslam-Bilim Medeniyetini 
yaşatmaya çalıştık. Unutulan değerlerimizi 
sizlere ulaştırmaya gayret ettik. Tarık bin Zi-
yad’a, Endülüs kütüphanelerine ve dahasına 
bu sayımızda yer verdik.
Sağlıcakla kalın. Allah’a emanet...

DERGİMİZE
HOŞ GELDİNİZ

YUŞA ALTINYAY
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ENDÜLÜS
Ömer Salim Arslan

Musa ibn Nusayr’ın emriyle hicri 
92 (m.711) yılı Ramazan ayında 
maddeten gemileri yaktığından 
emin olmadığımız ama manen 
gemileri yakan, hedefe varmak 
için her türlü fedakârlığı göze 
alan Tarık bin Ziyad komutasın-
daki Müslümanlar fethetmeden 
önce, Endülüs’te 300 yıl Hristi-
yanlık (daha evvelinde Sabiîlik) 
inancı ve Romalılar (Gotlar) 
hüküm sürüyordu.

Çağlara ve kıtalara örnek olacak 
ilim ve âlimler de yüzyıllardır 
hikmetten yoksun olan Endülüs’e 
Emeviler ile girmiştir. Özellikle, 
ilme düşkünlüğüyle tanıdığımız 
hikmetli ve faziletli ilk dönem 
hükümdarlarından Emir el-Ha-
kem dünyanın dört bir tarafın-

dan Kurtuba’ya ilim kitaplarını 
toplamıştır. Endülüs Emevileri; 
lügat, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, 
tasavvuf, felsefe, tarih, coğrafya, 
musiki, şiir, astronomi, matema-
tik, zooloji, botanik, tıp, kimya, 
nahiv ve mantık gibi onlar-
ca ilimle iştigal etmiş ve İbn 
Haldun, İbn Rüşd, İbn Tufeyl, 
İbnü’l-Attar, İmam Kurtubi, 
et-Taberi, Ebü’l-Kasım Mesleme, 
İbn Hayy, İbnü’z-Zehebi, Abbas 
bin Firnas ve Ebü’l-Velid gibi 
yüzlerce âlim yetiştirmiştir. İlim, 
bir elim yağda bir elim balda 
olsun diyerek kazanılacak bir şey 
değildir ve Allah, ilmi bedel öde-
yene verir. Nitekim Endülüs’te 
fenni ilimler ile İslami ilimler 
beraberce 6 yaşından itibaren 
medreselerde öğrencilere veril-
meye başlanırdı.

Bahsettiğimiz ilimler Müslüman-
ları öyle güçlü kıldı ki gayrimüs-
limler onlara imrenip Müslüman 
gibi gibi giyinmeyi, Müslümanla-
rın konuştuğu Arapça kelimeleri 
kullanmayı ve Müslümanların 
ürettiği ürünlere sahip olma-
yı maharet kabul ederlerdi. Bu 
sebeple bazı batılılar ‘Gençle-
rimiz Müslümanlaşıyor’ isimli 
makaleler yayımlamıştır. Bizim 
geçmişimiz, fabrika ayarlarımız 
budur ve bunları övünmek için 
değil kendimizi tanımamız için 
söylemekteyiz. Bugünse maale-
sef bizim bir kesim gençlerimiz 
batıya özenmekte. Genç Akım 
gibi ekiplerin önemi burada göze 
çarpıyor. İnşaAllah Müslümanlar 
İslam’a yaraşan kudrete tekrar 
kavuşurlar.

781 yıllık Endülüs medeniyetinin 
en önemli özelliklerini; yöneti-
cilerle âlimler arasında mesafe 
olması, âlimin izzetiyle yürümesi, 
ilmin hürriyetinin olması, âlimle-
rin gündelik siyasete girmemesi, 
halkın çeşitli yer altı ve kültürel 
zenginliklere sahip olmasına 
rağmen beraber yaşama sanatı-
nı bilmesi olarak sayabiliriz. I. 
Abdurrahman’dan itibaren 50 
senede yapılan 50 medrese, 24 
üniversite, 600 hamam, 25 kâğıt 
fabrikası ve sayısız mescit bu 
özelliklerin ürünleridir. Endü-
lüs’ü kaybetme sebeplerimizse 
değerlerden uzaklaşma, yönetim 
zafiyeti, asabiyet, dünyevileşme 
ve hedeflerden sapma şeklinde 
sıralanabilir. Nitekim Endülüs’ün 
yetiştirdiği en önemli isimlerden 
İbn Haldun, insanların öldüğü 
gibi devletlerin de bir sonu vardır 

der. (Konunun daha iyi anlaşıl-
ması adına en-Nedvi’nin ‘Müs-
lümanların Gerilemesiyle Dünya 
Neler Kaybetti?’ adlı eserini 
okumanızı tavsiye ederim.)

Kitap soykırımı da diyebilece-
ğimiz Endülüs kütüphane yan-
gınında birçok İslami eser yok 
edildi fakat kalan azı bile bizim 
için o kadar önemli ki Endülüs’te 
edinilen bilgilerin kullanıldığı 
kitaplarımızı Türkiye’deki kü-
tüphane raflarımızdan indir-
sek ancak kitaplarımızın yarısı 
raflarda kalabilir. Buna ek olarak 
günümüzde namaz kılınabilen iki 
caminin mevcut olduğu Kurtu-
ba’da bir dönem 4000 caminin 
bulunması Müslümanlar olarak 
kendimize sormamız gereken 
birkaç soruya ihtiyaç duyuruyor. 
İlmin her alanında zirvede olan 
insanların torunları olarak bizler 
nasıl bu hale geldik? Değerlerimi-

Müslümanların konuş-
tuğu Arapça kelimeleri 
kullanmayı ve Müslü-
manların ürettiği ürün-
lere sahip olmayı ma-
haret kabul ederlerdi. 
Bu sebeple bazı batılılar 
‘Gençlerimiz Müslü-
manlaşıyor’ isimli ma-
kaleler yayımlamıştır. 

Endülüs için ne 
yapabiliriz sorusuna 
kendimizi İslami 
bir şahsiyet olarak 
yetiştirerek ilk ce-
vabımızı verebiliriz. 
Yani zeminde biz 
olmalıyız, sabah na-
mazına kalkamayan 
bir insanın Endü-
lüs’ü, Kudüs’ü veya 
mazlum coğrafyaları 
imar etmesi bekle-
nemez.

Misafir Yazar:
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ze sadakat gösterdiğimizde ulaş-
tığımız nokta neresidir? Endülüs 
Müslümanları neler yaptılar da 
o günlerin hakkını ödemeyerek 
Allah’ın nimetlerini kaybettiler? 
Sekiz asır ilmin, hikmetin, huzu-
run merkezi olan Endülüs acaba 
tekrar Endülüs olur mu ve bize 
düşen görevler nelerdir?

Endülüs için ne yapabiliriz soru-
suna kendimizi İslami bir şahsi-
yet olarak yetiştirerek ilk ceva-
bımızı verebiliriz. Yani zeminde 
biz olmalıyız, sabah namazına 
kalkamayan bir insanın Endü-
lüs’ü, Kudüs’ü veya mazlum coğ-
rafyaları imar etmesi beklenemez. 
İkinci olarak aileler düşünülebi-
lir. Müslüman sayısının çok az 
olduğu o topraklarda günümüzde 
hoparlörden ezan okunmuyor. 
Dolayısıyla daru’l-küfür olan bir 
yeri değiştirebilmek için evleri-
mizden başlamalı ve evlerimizin 
ne kadar daru’l-İslam olduğunu 
sorgulamalıyız. Üçüncü olarak, 
Endülüs hakkındaki hedefle-
rimiz imkânlarımız ölçüsünde 
olmalı. Allah hepimizin aynı işi 

yapmamızı istemiyor, yapamayız 
da zaten. Tiyatrocu Endülüs’ü 
anlatan tiyatrolar yapacak, güçlü 
vakıflarımız yurt dışı çalışmala-
rını Endülüs’te gerçekleştirecek, 
öğrenci olanlar Genç Akım gibi 
dergilerde Endülüs’ü konu edi-
nerek toplumu bilinçlendirecek, 
kısaca herkes elinden gelen neyse 
onu yapacak. Ayrıca Rabbimize 
dua etmeyi ihmal etmeyeceğiz. 
Dualarımızda Kurtuba, Granada, 
Malaga, Sevilla; ufkumuzda Tarık 
b. Ziyad, Musa b. Nusayr olacak. 
Duanın gücüne inanıp kavli dua-
mızı yapınca fiili dualarla destek-
lemeye çalışacağız. Yüreğimizde 
Endülüs coğrafyasına yer verece-
ğiz ki sonumuz Endülüs’ün sonu 
gibi olmasın. Selam ve dua ile…

(Bu yazının oluşturulmasında kaynak 
olarak Sâid El-Endelüsî’nin Tabaka-
tü’l-Ümem adlı eseri ve Muhammed 
Emin Yıldırım’ın Endülüs Sohbetleri 
kullanılmıştır.)
 
 
 
 

Duanın gücüne 
inanıp kavli duamı-
zı yapınca fiili dua-
larla desteklemeye 
çalışacağız. Yüre-
ğimizde Endülüs 
coğrafyasına yer ve-
receğiz ki sonumuz 
Endülüs’ün sonu 
gibi olmasın.

6
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M. Fatih Yaşar

ENDÜLÜS KÜTÜPHANELERİ 

Günümüzde altın gümüş gibi mü-
cevherler nasıl değerli ise bilimin, 
sanatın ve kültürün zirve noktala-
ra taşındığı o dönemki (8-15.yy) 
Endülüs’te kitap da o derece önem 
teşkil ediyordu. Silahlara ve atlara 
tanınan gümrük muafiyeti kitaplara 
da uygulanmaya başlanınca En-
dülüs’te üst düzey bir kitap ticareti 
oluştu. Birçok yazma eser kitap 
tüccarları tarafından Endülüs’ün 
kültür merkezleri olan Kurtuba, 
İşbiliye ve Tuleytula kentlerindeki 
kitap çarşılarında satışa çıkıyordu. 
Bu tarz kitap çarşıları halk tara-
fından oldukça rağbet görüyordu 
hatta İslam dünyasında kitaplar 
mücevherlerden daha değerli kabul 
edilmekte olup, meşhur Endülüslü 
Coğrafyacı El Ubeyd El Bekri’nin 

kitaplarını dönemin parlak ve pahalı 
kumaşlarında muhafaza ettiği bilin-
mekteydi. Samani Hükümdarı Nuh 
B. Mansur, devrinin önemli bir bilim 
adamı olan İbn Abbad‘ı kendisine 
vezir yapmak üzere davet etmiş, İbn 
Abbad başka sebeplerin yanında 
kitapların taşınması için 400 deveye 
ihtiyaç olduğu gerekçesiyle bu teklifi 
reddetmiştir. Kitapların böyle bir 
değer görmesi Endülüs’teki kütüpha-
nelerin artmasını sağlayan meslekle-
rin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu 
meslekler Varrakinlik ve Nüssahlıktı. 
Farklı şehirlerden kitapları alarak 
Kurtuba şehrine taşıyanlara Varra-
kin deniyordu. Hali hazırda bulunan 
el yazması kitapların nüshalarını 
çıkaran meslek grubuna da Nüssah-
lık deniyordu. Endülüs uygarlığının 

bilime ve kitaba olan düşkünlüğü 
adeta bir moda haline gelmiş öyle ki 
kitapla-bilimle alakası olmayan hatta 
ve hatta okuma-yazma bilmeyen 
kimseler bile kitap sahibi olmayı bir 
ayrıcalık olarak görmeye başlamış 
olup evlerinin duvarlarını kitaplarla 
süslemeye çalışmışlardır.

10.yy’da Endülüs Avrupa’nın en uygar 
şehrine dönüşmüştür ve bu dönemde 
kurulan en önemli kütüphanelerden 
biri de 1.Abdurrahman tarafından 
yaptırılan Kurtuba Ulu Camii Kü-
tüphanesidir ama ne yazık ki 1237 
de 2.Ferdinard’ın şehri istilasıyla yok 
edilmiştir. Makarri’nin anlatımına 
göre de yakılan kitaplar arasında Hz. 
Osman’ın ünlü mushafı da bulunu-
yordu. 

2.Hakem Dönemi 
İç isyanlar meselesi 3.Abdurrahman 
zamanında halledildiği için 2.Hakem 
tüm vaktini ilim ve irfana ayırmıştır. 
Endülüs’ü dönemin kültür ve mede-
niyette dünyanın en iyi ülkesi haline 
getirdi. Kurtuba şehri o dönemde 1 
milyon nüfusa, 200.000 haneye, 900 
hamama, 600 camiye, 80 medrese-
ye, 50 hastaneye ve 40’ ın üzerinde 
kütüphaneye sahipti. 

Bilindiği kadarıyla 2.Hakem kitap-
sever birisi olmakla birlikte doğu 
toplumlarına gönderdiği tüccarlar 
vasıtasıyla birçok el yazması kitabı 
kütüphanesine katmıştı. Bunun ya-
nında kendisi hükümdar olamadan 
önce yapılmış olan 3 önemli kütüp-
haneyi birleştirerek Kurtuba Saray 
Kütüphanesine katmıştı.

Kurtuba Saray Kütüphanesi
Endülüs uygarlığı tarafından kuru-
lan en büyük kütüphane Kurtuba 
Saray Kütüphanesi’ydi. İçerisinde 
400.000 eser mevcuttu ve bu eserle-
rin kayıtlı tutulduğu her biri en az 22 
sayfadan oluşan toplam 44 ciltlik bir 
kataloğa sahip olduğu bilinmekteydi. 
Bu kütüphane özellikle 2.Hakem 
döneminde Bizans İmparatorluğu 
tarafından gönderilen kitaplar ve 
2.Hakem’in şahsi kütüphanesi ile 
kardeşinin şahsi kütüphanelerinin 
de birleştirilmesiyle dönemin Avru-
pa’sında adından sıkça bahsedilen 
bir ilim merkezi haline dönüşmüş-
tür. Kurtuba Saray Kütüphanesi’ne 
doğu merkezlerinden gelen el yazma 
eserlerin miktarlarının artmasıyla 
eski binasına sığmamaya başlamış 
olup belirli bir süre sonra taşınması-
na karar verilmiştir. Bu kütüphane-
nin taşınma süreci 6 ayı bulmuştur.

Günümüzde altın gü-
müş gibi mücevherler 
nasıl değerli ise bili-
min, sanatın ve kül-
türün zirve noktalara 
taşındığı o dönemki 
(8-15.yy) Endülüs’te 
kitap da o derece 
önem teşkil ediyordu.

Endülüs uygarlığının 
bilime ve kitaba olan 
düşkünlüğü adeta bir 
moda haline gelmiş 
öyle ki kitapla-bilimle 
alakası olmayan hatta 
ve hatta okuma-yazma 
bilmeyen kimseler bile 
kitap sahibi olmayı bir 
ayrıcalık olarak gör-
meye başlamış olup 
evlerinin duvarlarını 
kitaplarla süslemeye 
çalışmışlardır.

EndÜlÜs KÜtÜphanelerI
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2.Hakem Ölümü ve Sonrasında 
Kütüphanelere Verilen Zararlar 
2.hakem 15 sene boyunca Endülüs’ü 
mükemmel bir biçimde idare etti. 
976 senesinde vefat edince Kurtuba 
Saray Kütüphanesi gelişim süreci 
yavaşlamakla birlikte bilimsel araş-
tırmalardaki etkisini ve önemini ko-
rumaya devam etmiştir. Daha sonra 
11 yaşındaki oğlu Hişam tahta geçti. 
Hişam’ın, devleti yönetmek üzere 
yeterli bilgisi olmadığı için annesi 
devletin yönetimini ele aldı fakat 
annesi de devleti idare edemeyeceği-
ni anlayınca çok geçmeden bir hacib 
tayin etti. Adı Muhammed B. Abdul-
lah B. Ebu Amir el-Mansur olan bu 
hacib devletin idaresini tamamen ele 
geçirdi. 2.Hakem döneminde top-
lumdaki düşünce özgürlüğümden 
rahatsız olan çevrelerin baskısıyla ve 

siyasi istikrarsızlığın öne çıkmasıyla 
Kurtuba Saray Kütüphanesi’nde zarar-
lı görüldüğü gerekçesiyle birçok kitap 
ayıklanarak yakılmıştır. 
Yılların emeği olan Saray kütüphane-
sine saldırılar bununla da kalmamış 
olup Berberilerin şehri kuşatmasıyla 
birlikte dönemin valisi askeri ihti-
yaçları karşılayabilmek için birçok 
el yazması kitabın satılmasına karar 
vermiştir. Bu durum kütüphanenin 
etkisinin azalmaya başlamasının bir 
göstergesi konumundaydı.

Berberilerin şehri istilasıyla Endü-
lüs’te bulunan bilgi kaynaklarının bir 
kısmı yağmalanmış ve yakılmış bir 
kısmı da kitaplara değer vermeyen ki-
şilerin ellerinde tarihin tozlu sayfala-
rına karışmıştır. Zamanla Endülüs’ün 
farklı noktalarına dağılan bilgi kay-
nakları, İspanyol akınları neticesinde 
varlığını koruyamamış olup önemli 
bir kısmı dönemin zenginlerinin eline 
geçerken diğer kısmı da yakılarak 
imha edilmiştir. 

Başta  Kurtuba olmak üzere Endülüs 
kentlerinin İspanyollar tarafından 
işgali ile başlayan süreç onlarca kü-
tüphanenin ve yüzlerce kitap kolek-
siyonunun yağmalanmasına tahrip 
edilmesine yol açmıştır önemli bir 
kısmının satılmasına ve başta Kuzey 
Afrika olmak üzere çeşitli yerlere 
dağıtılmasına sebep olmuştur. 

2.Hakem döneminde 
toplumdaki düşünce 
özgürlüğümden ra-
hatsız olan çevrelerin 
baskısıyla ve siyasi is-
tikrarsızlığın öne çık-
masıyla Kurtuba Saray 
Kütüphanesi’nde zararlı 
görüldüğü gerekçesiyle 
birçok kitap ayıklanarak 
yakılmıştır.

Örneğin Kardinal Ximenez tebaasının 
elinde bulundurduğu bütün kitapları 
topla atmıştır ki  yaklaşık 5000 kitaptan 
oluşan bu bilgi kaynağının çoğunluğu 
altın gümüş ile süslenmiş. Nadide eser-
lerden oluşuyordu o kitapların her biri-
nin talipleri olmasına rağmen Ximenez 
kendi kütüphanesi için ayırdığı birkaç 
tıp kitabı haricinde kalan kitapların ta-
mamını halkın gözü önünde yakılmasını 
emrettiği bilinmektedir.

Kitaplar Müslümanların din değiştir-
mesinde önemli bir engel olarak gö-
rülüyordu bu nedenle başta Kur’an-ı 
Kerim olmak üzere Arapça yazılmış ilmi 
kitapların ekserisi imha ediliyordu.

 Aynı şekilde şehirlerin istilasıyla iki uy-
garlık arasındaki siyasi kültürel ve dini 
farklılıklardan dolayı bilgi kaynakları 
yağmalanmış Gırnata da Kraliçe Isabella 

ve Kral Ferdinard’ın emri ile birçok 
el yazması kitabın şehir meydan-
larında yakıldığı bilinmektedir. 
Gırnata’da olduğu gibi Endülüs’ün 
diğer şehirleri de bu olaylardan 
nasibini almıştı.

2. Philip Endülüs’ten geriye kalan 
kitapları bir araya getirmek iste-
diğinde yalnızca 2500 kadar kitap 
toplayabilmiştir. Bu kitaplarda 16. 
yüzyılda yapılmış ve 1984 yılında 
UNESCO Dünya Mirasları Liste-
si’ne adını yazdıran dünyanın en 
büyük kütüphanelerinden biri olan 
el Escorial Kütüphanesi’nin temel-
lerini oluşturmaktadır

 Kim bilir belki kitaplara verilmesi 
gereken değer verilseydi günümüz-
de bilim, kültür, sanat, coğrafya 
astronomi, tıp, felsefe ve benzeri 
birçok alanda nasıl bir konumda 
olurduk.

Kim bilir belki 
kitaplara verilme-
si gereken değer 
verilseydi günü-
müzde bilim, kül-
tür, sanat, coğrafya 
astronomi, tıp, 
felsefe ve benzeri 
birçok alanda nasıl 
bir konumda olur-
duk.

KAYNAK:
 -Ah Endülüs - İhsan Süreyya Sırma 
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  KAYNAK:

· TDV İslam Ansiklopedisi
· Dunyabulteni.net
· Sorularlaislamiyet.com
· Turkçetarih.com
· Endülüs Tarihi–Abdurrahman Ali Hacci
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M. Tarık Demir

Berberi asıllı Nefzafe veya Ze-
nate kabilesine mensup olduğu 
bilinen Tarık bin Ziyad, Emeviler 
tarafından Kuzey Afrika toprak-
larından esir olarak alınmış ve 
kabiliyetiyle ön plana çıkmıştır. 
Kökeninin İranlı ya da Arap 
olduğu yönünde iddialarda bu-
lunmaktadır. Kuzey Afrika valisi 
Musa bin Nusayr’ın komutası 
altına giren Tarık, Müslüman 
olmasıyla azat edilmiş ve komu-
tan olarak görevlendirilmiştir. 
Bu dönemde Tanca ve Ceuta’nın 
fethine katılmıştır. 708 yılında 
Tanca valisi olan Tarık, Endü-
lüs’ün fethine kadar bu görevde 
kaldı.

Ta ki rüyasında O’nu görüp 
askerleriyle birlikte bir an bile 
dönüşü düşünmemek adına 
tüm gemileri yakana kadar… 
Tarık Bin Ziyad, 1492’ye kadar 
İspanya’da hüküm sürecek İslam 
Devleti varlığının temelini atmış 
ve 700 yılı aşkın süren İslam 
medeniyetinin kurucu şahsiyet-
lerinden biri olmuştur.

Kuzey Afrika’nın İspanya’ya 
bakan kıyısı Sebte’nin Kontu 
Julianos çeşitli sebeplerle Vi-
zigot Kralı Rodrigo’ya kızgın 
olduğundan Musa bin Nusayr’a 
başvurarak onu İspanya’nın fethi 
için teşvik ediyordu. 710 yılın-
da Musa bin Nusayr tarafından 
Güney İspanya’ya gönderilen 
Tarif bin Malik kumandasındaki 
500 kişilik birliğin keşif seferinde 
başarı göstermesi ve bol mik-
tarda ganimetle geri dönmesi 
Endülüs’ün fethi konusunda 
müslümanları cesaretlendirmişti. 
Bunun üzerine Musa bin Nusayr, 
Tarık bin Ziyad’ı Endülüs’e gide-
cek birliklerin kumandanlığına 
tayin etti. 7000 kişiden oluşan 
ordunun büyük çoğunluğu Ber-
beriler’den meydana geliyordu. 
Sebte’den gemilerle İspanya’nın 
en güneyindeki Calpe bölgesine 
ulaşan Tarık, fetihten sonra ken-
di adıyla anılacak olan Cebeli-
tarık’ta 28 Nisan 711 tarihinde 
karargâh kurdu.

Ta ki rüyasında 
O’nu görüp askerle-
riyle birlikte bir an 
bile dönüşü düşün-
memek adına tüm 
gemileri yakana 
kadar… 

TarIk BIN ZIYAD
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Tarık, ilk deneme seferinin ardın-
dan kuzeye doğru yöneldi. Çün-
kü asıl hedefi Cordoba şehriydi. 
O sırada Vizigot Kralı Rodrigo, 
Kuzey İspanya’daki bazı şehirlere 
saldıran Franklar’la mücadele edi-
yordu. Kurtuba ile Rodrigo’nun 
bulunduğu Arbune (Narbonne) 
şehirleri arasında 1000 mil kadar 
mesafe olduğundan Tarık ilk anda 
önemli bir direnişle karşılaşmadı 
ve kuzeye doğru ilerledi. Birkaç 
defa önüne çıkan Rodrigo’nun 
yeğeni Bencio’yu mağlup etti. 
Bunun üzerine Rodrigo büyük bir 
ordu topladı. Bu ordunun asker 
sayısı hakkında tarihçiler 40.000 
ile 100.000 arasında çeşitli rakam-
lar vermektedir. Tarık, Musa bin 
Nusayr’a mektup yazarak yardım 
istedi. Musa da 5000 kişilik destek 
birliği gönderdi. İki ordu Şezune 
(Sidonia) şehri yakınlarındaki 
Lekke vadisinde (Rio Guadalate) 
karşı karşıya geldi. Tarık burada 
orduya karşı bir konuşma yaptı. 
İki ordu arasında 8 gün devam 
eden savaş sonunda Vizigot 
ordusu 26 Temmuz 711 tarihinde 
ağır bir yenilgiye uğradı. Tarık 
bin Ziyad, Guadalete Muharebesi 
olarakta bilinen savaşta Vizigot 
kralını ağır bir yenilgiye uğrattı.  
Savaştan sonra Musa bin Nusayr, 
Tarık’a yolladığı mektupta kendi 
emri olmadan İspanya iç bölge-
lerine girmekle İslâm ordusunu 
tehlikeye attığını ve kendisi gelin-
ceye kadar bulunduğu yerden ile-
riye gitmemesini emretti. Ancak 
Tarık, Musa’nın emrini dinlemedi 
ve Kont Julianos’un tavsiyesine 
uyarak ordusunu farklı şehirlere 
göndermek için birliklere ayırdı.

Tarık’ın görevlendirdiği ku-
mandanlar kısa sürede Mala-
ga (Mâleka), Elvira (İlbîre) ve 
Cordoba’yı ele geçirirken kendisi 
Ecija (İsticce) şehrini fethettikten 
sonra Vizigotlar’ın başşehri Tole-
do (Tuleytula) üzerine yürüdü ve 
önemli bir mukavemetle karşılaş-
madan şehri fethetti. Ardından, 
dağlık bir bölgenin arkasında yer 
alan ve Hz. Süleyman (as)’a nis-
pet edilen ve 360 ayaklı olduğu 
söylenen bir masayı burada ele 
geçirmesi sebebiyle Medînetül-
mâide diye adlandırılan şehre 
yöneldi. Tarık, daha sonra Emaye 
(Amaya) şehrini alıp önemli 
miktarda ganimet elde etti ve 712 
yılında Tuleytula’ya döndü. 
712 yılında Musa bin Nusayr 
18.000 kişilik bir orduyla Endü-
lüs’e geçerek Sevilla, Carmona, 
Niebla (Leble), Merida (Mâri-
de) şehirlerini fethetti ve Tarık 
bin Ziyâd’la, Toledo’da buluştu.  
Musa bin Nusayr, Tarık’tan ele 
geçirdiği ganimetleri ve
Hz. Süleyman (as)’a ait olduğu 
söylenen masayı istedi; Tarık 
masa ile birlikte bütün ganimet-
leri Musa’ya teslim etti. Musa bin 
Nusayr’ın Tarık’a olan öfkesi fazla 
sürmedi ve iki kumandan fetih 
faaliyetini İspanya’nın kuzeyi-
ne doğru iki koldan sürdürdü. 
Ertesi yıl Leon (Liyûn), Galicia 
(Cillîkıye) bölgeleriyle Lérida 
(Lâride), Barselona (Berşelûne) 
ve Saragossa (Sarakusta) şehirleri 
alındı. Böylece Müslümanlar, 
İslâm tarihinde ilk defa Fransa 
topraklarına kadar ulaştı.

Musa ve Tarık’ın fetihleri sonucu 
İspanya’nın tamamına yakını ele 
geçirilmiş oldu. Üç yıl gibi kısa 
bir süre içinde kuzeyde küçük 
bir bölge olan Asturias dışında 
bütün İspanya’nın zaptedilme-
si ve İslâm ordularının Fransa 
içlerine kadar ilerlemesi İslâm 
fetih siyaseti açısından önemli 
bir gelişmedir. Fetihlerin tamam-
lanmasına yakın bir sırada Halife 
Velîd bin Abdülmelik’in elçisi 
Mugis er-Rûmî, halifenin Musa 
ve Tarık’ın Dımaşk’a geri dönme-
lerini isteyen mektubunu getirdi. 
Musa biraz ağırdan alıp fetihlere 
devam edince ikinci bir elçi aynı 
emirle geldi. Bunun üzerine 
Musa ve Tarık pek çok ganimetle 
birlikte 714 yılında Endülüs’ten 
ayrılıp Dımaşk’a döndüler ve 
Halife Velîd’in son günlerinde 
onunla görüşüp ganimetleri 

teslim ettiler. Kabiliyetli, dirayet-
li ve cesur bir kumandan, aynı 
zamanda güçlü bir hatip olan 
Tarık bin Ziyâd’ın, ömrünün geri 
kalan kısmını herhangi bir görev 
almadan gözden uzak bir yerde 
geçirdiği ve 720 yılında vefat 
ettiği belirtilmektedir. 

Özetle: Tarık bin Ziyad İslam’ın 
Avrupa’ya yayılmasında büyük 
rol oynadı. Ordusuyla çeşitli 
bölgelere seferler düzenledi. Bu 
sayede Endülüs’teki devletin 
genişlemesini sağladı. Üç yıl 
gibi kısa bir sürede İspanya’nın 
tamamını fethetti. Müslüman 
olduktan sonra yaşamını İslam’ı 
yaymak için harcayan Tarık bin 
Ziyad, VIII. yüzyılın ilk çeyreğini 
geçmeden vefat etti. İsmi Cebeli-
tarık Boğazı’na verildi.  

Müslümanlar, 
İslâm tarihinde ilk 
defa Fransa top-
raklarına kadar 
ulaştı. Musa ve 
Tarık’ın fetihleri 
sonucu İspanya’nın 
tamamına yakını 
ele geçirilmiş oldu.

Savaştan sonra 
Musa bin Nusayr, 
Tarık’a yolladığı 
mektupta ken-
di emri olmadan 
İspanya iç bölgele-
rine girmekle İslâm 
ordusunu tehlikeye 
attığını ve kendisi 
gelinceye kadar 
bulunduğu yerden 
ileriye gitmemesi-
ni emretti. Ancak 
Tarık, Musa’nın 
emrini dinlemedi.

  KAYNAK:
www.islamansiklopedisi.org.tr,

www.yeniakit.com.tr,
www.beyaztarih.com,

www.fikriyat.com,
Okay Tiryakioğlu, “Tarık Bin Ziyad”, Timaş Yayınları, 2018.
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ispanya'da Bir islam eseri
Aygül Ceylan

El Hamra Sarayı… Hristiyan 
Avrupa’nın göbeğinde Al-
lah’tan başka galip olmadığı-
nı tekrar tekrar vurguluyor. 
Ayetler sarayın duvarlarına 
ilahi bir güç tarafından 
kazınmış olmalı ki sarayın 
olduğu topraklara ve saraya 
kim hakim olduysa duvar-
lardan o ayetleri silememiş. 
Saray maneviyat üzerine 

inşa edilmiş resmen. Yapımında 
abdestsiz işçi çalıştırılmamış bu 
saray, İslam mimarisinin zirve 
eserlerinden bir tanesi. Müslü-
manların İspanya’ daki mührü de 
diyebiliriz. 

El Hamra Sarayı ilk olarak 9. yüz-
yılda Endülüs Emevî Devleti tara-
fından küçük bir kale olarak inşa 
edilmişse de İspanya’ da hüküm 
süren son İslam Devleti olan Beni 
Ahmer Devleti tarafından bazı 

eklemeler yapılarak bugünkü 
saray yapısına kavuşmuş ve 14. 
yüzyılda hükümdarlık sarayı 
haline dönüştürülmüş. 1492 yı-
lında Beni Ahmer devletine son 
verilmesi ve Granada toprakla-
rının Hristiyanların hakimiye-
tine girmesi sebebiyle El Hamra 
Sarayı Hristiyanların eline geç-
miş. Bu sebeple saraya Röne-
sans mimarisi örnekleri de inşa 
edilmiştir. V. Karl Sarayı’nın 
yapımı sırasında El Hamra Sa-
rayı’nın bir bölümü yıkılmıştır. 
Acaba yıkılan bölümle beraber 
neler kayboldu medeniyetimiz-

den? İşte bu cevap verilmesi 
gereken soru. Acaba kaçımız 
biliyoruz İspanya’da bir İslam 
Devleti kurulduğunu veya 
kaçımız biliyoruz İspanya’daki 
Müslümanların hazin sonunu? 
Yaygın olarak kullanılan bir söz 
vardır “Geçmişini bilmeyen 
geleceğe yön veremez.” diye. 
Eğer biz İslam kültürümüzü bil-
mezsek, tanımazsak, ona sahip 
çıkmazsak ne geçmişimiz kalır, 
ne de geleceğimiz…

Saray maneviyat 
üzerine inşa edilmiş 
resmen. Yapımında 
abdestsiz işçi çalış-
tırılmamış bu saray, 
İslam mimarisinin 
zirve eserlerinden bir 
tanesi.

Acaba kaçımız bi-
liyoruz İspanya’da 
bir İslam Devleti 
kurulduğunu 
veya kaçımız bili-
yoruz İspanya’da-
ki Müslümanların 
hazin sonunu?
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EndÜlÜs'Te ILIM
M. Burak Coşkun

Endülüs’te  İlim

8. yüzyılın başlarında Endülüs topraklarına ayak basan Müslüman-
lar,  burada nasıl bir İslam- bilim medeniyeti kurulacağından ha-
bersizlerdi. Bu coğrafya içerisinde dünyaya yön veren, kendisinden 
sonra gelen bilim insanlarına esin kaynağı olan ve üzerinden asırlar 
geçmesine rağmen hala önemini yitirmeyen eserler ortaya  çıkara-
caktı. Bununla birlikte onların bu çalışmaları sayesinde hepimiz o 
dönemden İslam´ın altın çağı olarak bahsedecektik. O yıllarda çok 
önemli Müslüman bilim insanları yetişmiş ve hiç şüphesiz katkıları 
mühim olmuştur. Bu insanlardan ikisi var ki bunlar hayatlarını ilme 
adamıştı. İbn-i Rüşd ve İbn-i Tufeyl´den bahsediyorum arkadaşlar. 
Aşağıdaki satırlarda kalemim yettiğince anlatmaya çalıştım. Herkese 
iyi okumalar.

İBN-İ RÜŞD

İbn-i Rüşd, seçkin bir ailede 1126 
yılında Kurtuba´da dünyaya geldi. İlim 
hayatında İmam Malik´in El-Muvatta 
isimli eserini ezberledi. Fıkıh ve Hadis 
Usulü dersleri aldı, tıp ve matematik 
alanında gelişti.İcazetini ise Ebu Cafer 
ile Mazerali Ebu Abdullah´tan aldı.- 
İcazet onay demektir. Bir nevi diplo-
madır- 1184 yılında Ebu Yusuf Yakub 
El-Mansur  İbn-i Rüşd´e, sarayda özel 
Hekim görevini verir. Bu sıralarda 
Marakeş´te bulunan Ebu Yusuf,  savaş 
için Kurtuba´ya gelir. Fukahadan 
oluşan bir grup İbn-İ Rüşd aleyhindeki 
şikayetlerini hükümdara iletir. Ebu Yu-
suf, onları ve İbn-i Rüşd´ü dinledikten 
sonra savaş zamanında olumsuz olay 
istemediğinden İbn-i Rüşd ile birçok 
alimi mecburi ikamet ettirir. Bu olay 
İbn-i Rüşd´ü gözden düşürür. Ancak 
İşbiliye halkı geri dönmesi için çok ıs-
rar eder. Bunun üzerine çok geçmeden 
Halife, İbn-i Rüşd´ü, Marakeş´e geri 
çağırır. Filozof, geri döner dönmesine 
ama kısa bir süre sonra vefat eder. Son 
nefesini verdiği gün tarihler 1198´i 
gösteriyordu.

         İbn-i Rüşd, giderken arkasında 
bir yığın felsefi çalışmalar bırakmıştır.
Bu çalışmalarında özellikle Aristo ve 
Müslüman filozoflardan yararlanmış-
tır. Onun kendi görüşlerine gelecek 
olursak; dille düşünce arasındaki ilişki-
den hareketle dilin yöresel, düşünce-
nin ise evrensel olduğunu söylemiştir. 
Başka bir konuda; lafız ile onun ortaya 
çıkardığı mana arasındaki anlamsal 
bütünlüğü bozmamak için açıklama 
yerine semboller kullanmanın daha 
faydalı olacağını savunmuştur. Aynı 
zamanda filozofumuz, kıyas ile de 
yakından ilgilenmiştir. İbn-i Rüşd, 
tutarlılığı ve çeşitli sebeplerden Aris-
to´ya ilgi duyup etkilenmiştir. Ancak 

Aristo ile çelişkiye düştüğü konular 
da olmuştur. Aristo’nun İslam akaidi 
ile ilgili görüşünün bazı noktalarında 
çelişmiştir. Dolayısıyla Aristo dokt-
rinine bağlılık gösterse de inandığı 
değerlerle uyuşmadığında doktrinin 
özüne dokunmadan, İslami ilkelere 
vermeyecek te´viller yapmıştır.  Bu 
durum, İbn-i Rüşd´ün gayesinin 
Aristo´yu her mecrada ve her konu-
da savunmak değil, onun sisteminin 
bütünlüğünü anlamayan çalışmak 
olduğunu göstermektedir. 

İbn-i Rüşd´ün din ve felsefe görüşüne 
göre din, Allah´tan gelen vahiyle-
rin sonucuyken; felsefe ise insanın 
aklının ürünüdür. Ancak ikisinin de 
kaynağı aynı olduğunu savunmuştur. 
Onun Aristo´ya yaptığı şerhler müna-
sebetiyle Aristo yorumcusu olarak 
da bilinir. Onun bazı fikirlerinin 
İslam´a ters düştüğü ve dinden 
çıkmaya sebep olduğu gerekçe 
gösterilerek bir süre hapis yatar. 
Ölümüne yakın zamanlarda ise 
sürgün edilir. Bu sebepten İbn-i 
Rüşd, ilime adadığı ömrünün 
son yıllarını hüzün içinde ge-
çirmiştir. İbn-i Rüşd,hayatı 
boyunca birçok eser yaz-
mıştır ama EL KÜLLİ-
YATI Fİ´T-TIB adlı 
tıp hakkında  çok 
önemli bilgilerin 
yazılı olduğu 
kitabı öne çık-
maktadır. 

O yıllarda çok 
önemli Müslüman 
bilim insanları 
yetişmiş ve hiç 
şüphesiz katkıları 
mühim olmuştur.

Dille düşünce ara-
sındaki ilişkiden 
hareketle dilin yöre-
sel, düşüncenin ise 
evrensel olduğunu 
söylemiştir. Başka 
bir konuda; lafız ile 
onun ortaya çıkardı-
ğı mana arasındaki 
anlamsal bütünlüğü 
bozmamak için açık-
lama yerine sem-
boller kullanmanın 
daha faydalı olacağı-
nı savunmuştur.
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İBN-İ TUFEYL

İbn-i Tufeyl,1106 yılında Gırnata 
civarındaki Vadiül-aş´ta dünyaya 
geldi. Yaşamı boyunca tıp, felsefe, 
gökbilim ve siyaset gibi konularda 
kendisini yetiştirmiştir. Eğitimini 
filozof İbn-i Bacce´den almıştır. 
İlerde, Muvahhidi Halifesi Ebu 
Yakub Yusuf bin Abdülmümin’in 
sarayında başhekim olarak göre-
vini icra etmesi hayatında önemli 
bir yere sahiptir. Bunun sebebi 
ise felsefeye ilgisi olan Halifenin, 
İbn-i Tufeyl´e huzurlu, rahat ve iyi 
bir çalışma ortamı hazırlamasıdır. 
Bunların yanı sıra İbn-i Tufeyl´in 

astronomide de yetiş-
mişliğinin iyi 

olduğunu 

söyleyen tarihçiler vardır. Bu-
nun nedeni olarak Batlamyus 
astronomi teorisine yapılan 
eleştirilerde İbn-i Tufeyl´in 
öncü rol oynamasını gösterir-
ler. Tabii ki İbn-i Tufeyl´in de 
kendine has felsefi görüşleri 
mevcuttur. İbn-i Tufeyl, felsefi 
gerçeği önce teorik araştırma 
yöntemiyle kavramış; daha 
sonra müşahede yoluyla bir 
manevi tecrübeye ulaştırmış-
tır.

Eserlerinin en başında gelen 
Hayy bin Yakzan adlı romanda 
İbn-i Tufeyl; bir insanın doğa-
yı gözlemlemek ve düşünmek 
ile insan-ı kamil olabileceğini, 
felsefenin din ile çelişmediği-
ni ve herkesin mutlak bilgiye 
ulaşabileceğini anlatmaya 
çalışmıştır. Romanda İbn-i 
Tufeyl, okuyucusunu kendi 
yaşayıp ibret aldığı tecrübeler 
sahasına çekmek ve böylece 
taklitten tahkike ulaştırmak 
istemiştir. İçeriğinde in-
san-tanrı, insan-insan, in-
san-doğa konularına değinil-
miştir. Ayrıca bu nadide eser 
ilk felsefi roman olma niteliği 
taşımaktadır. Bununla birlikte 
Hayy bin Yakzan; İbranice, 
Latince, İngilizce, Rusça gibi 
çeşitli dillere tercümelenmiş 
önemli başyapıtlardan biridir. 
İbn-i Tufeyl´in çalışmaları 
sonraki bilim insanlarına 
sirayet etmiştir. Bunlardan 
ikisi Nureddin Batruci ve İsaac 
Newton´dur.

İbn-i Tufeyl; bir in-
sanın doğayı göz-
lemlemek ve dü-
şünmek ile insan-ı 
kamil olabileceğini, 
felsefenin din ile 
çelişmediğini ve 
herkesin mutlak 
bilgiye ulaşabile-
ceğini anlatmaya 
çalışmıştır.

KAYNAK:
https://www.aa.com.tr 

https://www.wikipedia.org/ 
https:www.arkakapak.com 

https://www.islamansiklopedisi.gov

UYUMUDUR

RÜŞDİBN-İ
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ÇoGu Yerde DuyarsIn
Furkan Ünal

Çoğu yerde duyarsın:

” Endülüs! İlim şehri. Müthiş bir 
medeniyet... Batı medeniyeti ya-
nında halt etmiş. Öyle bir medeni-
yet ki Endülüs’ teki kütüphaneler 
yıkılmasaydı şu an kim bilir uzay 
çağındaydık. 800 yıllık büyük bir 
medeniyet. Hele Endülüs’ ün fethi 
yok mu, aman Ya Rabbi! Ah Endü-
lüs ah! Nasıl kıydılar sana.
Tarık B. Ziyad ordusuyla Endülüs’e 
geldiğinde ardında bıraktıkları 
gemileri yakmalarını emretti. Vay 
be! Böylelikle ordusuna geriye 
dönüş yok mesajını vermişti. Ya 

şehid olacaklardı ya fethede-
ceklerdi. Ne müthiş bir şey! 
Tarık B. Ziyad büyük komutan, 
büyük Müslümandır!” gibi 
sözler (!)

Bazıları sonuna şunu da ekler: 
”Şimdi durumumuza bak. Hele 
gençlik bitmiş. Nereye gittiği belli 
değil. Sorsan Endülüs’ü bilmiyor-
lar. Tarık B. Ziyad kim diyorsun o 
kim diyorlar…”gibi… 

Kime sorsan Endülüs’ü az da 
olsa bilir. Endülüs’ü çoğu kişinin 
bilmesine karşın birçoğu Endülüs’ 
ten kendisine pay çıkarmaz. Ulan 
bu adamlar neden o kadar yol 
kat edip Endülüs’e kadar gitmiş-
ler? 800 yıl medeniyetin beşiği 
olarak yaşamış da ne olmuş da 
bu medeniyet yıkılmış? Oradaki 
Müslümanlar nasıl zorla moris-
kolaştırılmış? Şehirler neden yerle 
bir olmuş? Bunları biraz düşün-
memiz lazım.

Endülüs’e neden ilim şehri deniyor? 
Endülüs neden medeniyetin beşiği? 
Endülüs’te bu kadar kitap nasıl yazıl-
mış? Endülüs’ de nasıl bu kadar alim 
çıkmış? Bu soruları sorup cevaplarını 
vermeliyiz. Örnek almalıyız. Tarihten 
çıkarılacak ders çoktur. Endülüs de 
ders çıkarılacak en önemli medeni-
yetlerden birisidir. Endülüs konusu 
yüzeysel konuşulacak kadar yüzeysel 
değildir.

Kudüs sayısında da bahsettiğim gibi; 
uzaktan uzaktan “Kudüs bizimdir!” 
demekle “Kudüs Mahremimizdir!” 
demekle iş bitmiyor. Samimiyetimizi 
yaşayışımızla, Kudüs için yaptıkla-
rımızla göstermemiz lazım. Kudüs’ü 
anlamamız lazım ki “Kudüs Bizim-
dir” derken bu sözler içten gelen 
sözler olsun. Gösteriş olsun diye 
değil. Aynı şekilde bu Endülüs için 
de geçerlidir. Endülüs’ü anlamalıyız. 
Batı medeniyeti Endülüs medeniyeti 
yanında halt etmiş demekle bitmiyor. 
Bu kadar basit mi? Biz neden her şeyi 
basite indirgiyoruz. Belki böylelikle 
kendimizi de çok basite indirgemiş 
oluyoruz. Bizim örnek alacağımız 
medeniyetler belli, örnek alamayaca-
ğımız, almayacağımız medeniyetler 
de belli. Gerçi medeniyetin tanımını 
daha iyi yaparsak güzel olur. Her 
önümüze gelene medeniyet diyoruz 
çünkü. 

Artık harekete geçmeliyiz. Doğru 
hedeflerle, doğru alınmış örneklerle, 
derslerle yolumuza bakmalıyız. Asla 
durmamalıyız. Davamızdan ne olursa 
olsun vazgeçmemeliyiz. Endülüslü 
Müslümanları zorla Hristiyanlaş-
tırmaya çalışınca kafirler; nasıl dik 
durduysa Endülüslü kardeşlerimiz, 
nasıl dönmedilerse yollarından bizde 

Tarihten çıkarılacak 
ders çoktur. Endülüs 
de ders çıkarılacak 
en önemli medeni-
yetlerden birisidir. 
Endülüs konusu 
yüzeysel konuşula-
cak kadar yüzeysel 
değildir.

aynı şekilde bu yolda sonuna kadar 
gitmeliyiz. Herkes iyi yaptığı işi yapa-
rak, Birbirimizi sudan sebeplerle yi-
yip bitirmeden gidelim yolumuzdan. 
Yolumuza taş değmesin lakin değerse 
de o taşı çekmesini bilelim. Demem o 
ki artık yeter! Yeter bahanelerle yitir-
diğimiz vakitler, yeter başkası yapsın 
biz arkasından geliriz diye yitirilen 
vakitler. Neden sen de bir şeyler yap-
mayasın? Çorbaya atacağımız tuzu 
atmaya geç kalmayalım. 

Çoğu yerde duyarsın:
Son Sultan Ebu Abdullah 
Gırnata’dan ayrılırken 
hıçkırıklara boğulur. An-
nesi ise, o anda şöyle der: 
“Ağla oğlum! Zamanında 
savunamadığın vatanın 
için şimdi kadınlar gibi 
ağla!..”

Artık harekete geç-
meliyiz. Doğru 
hedeflerle, doğru 
alınmış örneklerle, 
derslerle yolumuza 
bakmalıyız. Asla 
durmamalıyız. Da-
vamızdan ne olursa 
olsun vazgeçmeme-
liyiz.
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KUTLU SEFER
Yusuf Abdullah

Vakit diriliş vaktidir. Artık         
Fatih’in bedduası üzerimizden 
kalkmış, rahmet yağmaya baş-
lamıştır. Artık sefer vaktidir ve 
kutlu sefer başlamıştır. Uyan ey 
Müslüman, uyan! Uyan ki diri-
liş neferi olasın. Uyan ki davan 
uğruna çalışasın. Uyan ki ümmeti 
şahlandırasın.

Ayasofya’mız özüne, Elhamdülil-
lah. Sevinenler oldu hepimiz gibi 
ama tepkiler de gecikmedi Avrupa 
ve ABD’den. Ayasofya’nın cami 
olarak açılmasına neden tepki 
gösteriyorlar? Çünkü onlar da 
biliyor ki Ayasofya yeniden cami 
olarak açılırsa İslam ümmetinin 
yeniden dirilişinin başlayacağı-
nı ve bu dirilişin kendilerinin 
sonu olacağını biliyorlardı. Ama 
tepkilerine rağmen Ayasofya’nın 

zincirleri kırıldı. Tabi bu ka-
rardan vazgeçirmek için türlü 
oyunlarda bulundular. Avrupa, 
Doğu Akdeniz’de üzerimize 
Yunanistan’ı saldı ve Yunanistan 
üzerinden bize yaptırım uygu-
lamaya çalışıyor. ABD ise ilhak 
planı üzerinden bizi caydırmaya 
çalışıyor. Ama başaramayacak-
lar! Bizleri yolumuzdan döndü-
remeyecekler.  

Yeniden şahlanacağız. Şahla-
nırken önce camilerimizi 
kurtaracağız. Ayasofya 
Camii örneğinde 
olduğu gibi. Kur-
tuba Camii’ni 
kurtaracağız; 

“Kırıldı Ayasofya’nın zİncİrlerİ,
 Duyuldu zalİmlerİn korku sesİ.
Ey mümİn uyan, aç gözlerİnİ!

   Başladı ümmetİn kutlu seferİ.”

Yunanistan’da kiliseye, müzeye, 
ahıra çevrilen camilerimizi ve 
dünya üzerinde ne kadar özünden 
uzaklaştırılmış cami varsa Allah’ın 
izniyle hepsini kurtaracağız. En 
önemlisi ise Mescid-i Aksa’yı kur-
taracağız. Beldelerimizi kurtaraca-
ğız. Zalim yöneticilerin, dalkavuk 
liderlerin, darbeyle küresel güçlerin 
eline geçmiş olan beldelerimi-
zi. Kardeşlerimizi kurtaracağız. 
Zulüm altında, namluların ucunda, 
bombaların altında olan kardeşleri-
mizi. Evimizi, malımızı, ekmeğimi-
zi bölüşeceğiz onlarla tıpkı Ensar 
ve Muhacir’in yaptığı gibi. En 
önemlisi ise zihinleri kurtaracağız. 
Küresel güçlerin kandırmaya, ele 
geçirmeye, gizli mesajlar vererek 
düşüncelerini karıştırmaya,  yanlışı 
doğru, doğruyu ise yanlış göster-
meye çalıştığı körpe zihinleri. Üs-
tad Sezai Karakoç’un kitaplarındaki 
“Diriliş Nesli”ni inşa edeceğiz.

Gelişeceğiz. Endülüs Kültür ve 
Bilim Medeniyeti seviyesine ula-
şacağız. Kültür ve bilimde yeniden 
öncü olacağız. Kendi aletlerimizi 
kendimiz üreteceğiz.Tarihimizi 
araştıracağız. Tarihten ders çıkar-
tacağız ki yapılan bir hata yeniden 

yapılmasın, yeniden parçalanıp 
bedeller ödemek zorunda kalmaya-
lım. Okuyacağız. Allah’ın kelamını, 
Peygamber’in hadislerini ve ilim 
kitaplarını okuyacağız. 

Kuracağız. İnşaAllah Büyük İslam 
Devleti hayalini gerçeğe dönüştü-
receğiz. Bazıları bu hayalin sadece 
düşüncede kalacağını söylese de biz 
yılmadan çalışmalarımıza devam 
edip bu devleti kuracağız. Şunu 
unutmayalım ki başarılan her şey 
hayal olarak başlar ve çalışarak 
gerçeğe dönüştürülür. Büyük İslam 
Devleti hayalini önümüzdeki tüm 
engellere ve tüm engellemelere 
rağmen gerçeğe dönüştürmek için 
çalışacağız, çabalayacağız ve en 
önemlisi Rabb’imize güvenip tevek-
kül edeceğiz. Şunu unutmayalım ki 
sefer bizden zafer ise Allah’tandır. 
Allah zaferimizi daim eylesin, kutlu 
seferimiz mübarek olsun. 

Yeniden şahlana-
cağız. Şahlanırken 
önce camilerimizi 
kurtaracağız. Aya-
sofya Camii örne-
ğinde olduğu gibi! 
Dünya üzerinde 
ne kadar özünden 
uzaklaştırılmış cami 
varsa Allah’ın izniyle 
hepsini kurtaraca-
ğız. En önemlisi ise 
Mescid-i Aksa’yı 
kurtaracağız!

Kültür ve bilimde ye-
niden öncü olacağız. 
Kendi aletlerimizi 
kendimiz üreteceğiz.
Tarihimizi araştıra-
cağız. Tarihten ders 
çıkartacağız ki yapı-
lan bir hata yeniden 
yapılmasın, yeniden 
parçalanıp bedeller 
ödemek zorunda kal-
mayalım. 
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1) Endülüs’ü fetheden, boğaza ismini veren komutan.

2) Bugünkü İspanya topraklarında hüküm sürmüş İslam Devleti.

3) Endülüslü felsefecidir. Fıkıh, matematik ve tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

4) Endülüslü bilim adamıdır. Latin dünyasında Abentofai olarak bilinen İslam filozofudur.

5) Akdeniz ve Atlas Okyanusu’nu birleştiren Avrupa ve Afrika kıtalarını ayıran, ismini İspanya’yı fetheden 

komutandan alan boğazın ismi

6) Avrupa kıtasının Akdeniz’e uzanan uç yarımadasıdır. Yarımadada İspanya ve Portekiz yer almaktadır.

7) Endülüs Emevi Devleti’nin başkentidir.

8) Emevilerin Kuzey Afrika valisidir. Tarık Bin Ziyad’ı İspanya’yı fethetmesi için görevlendirmiştir.

9) Emevilerin İspanya’ya gelmeden önce hüküm süren devlet.

10) Emevilerin İspanya’yı fethetmesinde destek olan, bugünkü Fas, Tunus , Cezayir’de yaşayan Kuzey 

Afrika’nın bilinen en eski yerli halkı.

HAZIRLAYAN: Ahmet Yasir Coşkun
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AH ENDÜLÜS / İhsan Süreyya Sırma

ENDÜLÜS’TE İSLAM / Roger Garaudy 

ENDÜLÜS’E VEDA / Yavuz Bahadıroğlu

TARIK BİN ZİYAD / Okay Tiryakioğlu

“Hiçbir din müsamahasızlıktan arî değildir. Fakat birbirine “hasım” olan bu iki dinin (İslâm ve 
Hıristiyanlık) bir bilançosunu yapacak olursak İslâm, hiç de kötü görünmüyor. Şayet benim ata-
larım, Müslüman orduları tarafından fethedilmiş bir ülkede yaşayan Hristiyanlar olma yerine, 
Hristiyan orduları tarafından fethedilmiş bir ülkede yaşayan Müslümanlar olsalardı, zannetmi-
yorum ki on dört asırdan beri inançlarını koruyarak şehir ve köylerinde yaşamlarını sürdüre-
bilmiş olsunlar. Sahi, İspanya Müslümanlarına ne oldu? Ya Sicilya Müslümanları? Bir tek kişi 
kalmayıncaya dek kayboldular, soykırıma tabi tutuldular, sürgüne ya da vaftiz olmaya zorlandı-
lar.” Prof Dr. İhsan Süreyya Sırma bu eserinde Endülüs‘teki Müslümanların Endülüs’ü fetihleri, 
Hristiyanlarla ilişkileri, kurdukları medeniyet, daha sonraki süreçte yıkılışı ve Hristiyanlar’ın 
Müslümanlara uyguladıkları mezalimden bahsediyor.

Emeviler tarafından Kuzey Afrika topraklarından esir olarak alındı ancak o, kabiliye-
tiyle kendisini gösterip içlerinden sıyrılmayı başardı.Müslüman olmasıyla azat edildi, 
şanlı bir komutan oldu.  Yendi-yenildi; kimi zaman cesaretiyle bütün engelleri aştı, 
kimi zaman tereddüt edip vazgeçmenin sınırından geçti. Ta ki rüyasında O’nu görüp 
askerleriyle birlikte bir an bile dönüşü düşünmemek adına tüm gemileri yakana kadar. 
İşte Müsüman olduktan sonra yaşamının kalanını İslam’ı yaymak için harcayan Tarık 
bin Ziyad’ın her dakikası şaşırtıcı hayat hikâyesi… 

Endülüs dönemini anlatan tek romandır. Endülüs’ün son devleti Gırnata’da yaşanan 
olaylar, taht kavgası, ihtişamlı köşkler ve saraylar inşa edilirken, savaşçılık ruhundan 
uzaklaşılması, ispanyol kraliçesine özenen Ayşe Emir, ispanyolların yaşam biçimini 
benimseyen Endülüslüler, tahtı ele geçirmek için düşmanla işbirliği yapan sultanlar ve 
nihayet Gırnata’nın da elden gidişi can alıcı biçimde romanda yansıtılır.

Endülüs hâlâ gönüllerde yaşayan bir destan ülkedir. Medeniyetin, ilmin ve fikrin destanı 
yazılmıştı orada. İbn Rüşd, İbn Hazm, İbn Tufeyl ve İbn Arabî gibi devler orada yetişti. 
Daha sonra Selâhaddin-i Eyyûbî’nin özel doktoru olan ve Museviliğin İkinci Musa’sı diye 
bilinen dâhî insan Musa İbn Meymûn (Maimonides) bütün bilgisini orada edindi.Batı’da 
deneysel bilimin kurucusu olarak bilinenRoger Bacon, eğitimini Endülüs’te aldı.Sonradan 
İkinci Syvestre adıyla papalık koltuğuna oturan Aurillac’lı Gerbert tahsilini orada yaptı.
Batı Rönesans’ının temelleri orada atıldı.Bir altın çağ, kutlu bir medeniyet, ideal bir insanlık 
buluşmasıydı Endülüs.Yazar bu eserinde o efsaneleşmiş Endülüs medeniyetini bütün yönle-
riyle gözler önüne seriyor.
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