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Endülüs Medeniyeti ve Batı’nın maskeli yüzü 
 

İnsanlığa ve özellikle Batı’ya medeniyet götüren Müslümanlar’ın 

Endülüs’te (İspanya) medeniyetsiz Batılılar tarafından nasıl 

hunharca katledildiklerini, işkenceler uygulanıp birer birer 

zorla dinlerinden döndürüldüklerini çoğumuz bilmeyiz. Tarih 

okumalarımızı tazelememiz gerekiyor. 

Batı dünyası kendi ortaçağ bulanıklığında bocalarken İslâm 

medeniyetinin bir kurtarıcı olarak İspanya’ya kadar gelmesi 
Batılıları karanlık dünyalarından kurtarıp aydınlık bir düşünce ve 

yaşam atmosferine taşımıştır. Bilim, sanat, ve felsefeye öcü 

gözüyle bakan bir yönetim ve aydın (!) toplumu düşünün. Bütün 

bilimsel gelişmeler en büyük tehlike olarak algılanırdı. Siyasi 

olarak parçalanmış bir Batı dünyası; küçük krallıklara 

bölünmüş ve kendi içlerinde dini ve siyasi sorunlarla bocalayıp durmakta. Şu anda siyasi 

olarak İslâm dünyası’nı anımsatan bir parçalanmışlık ve kaos ortamı. Çaresizlik içerisinde 

bocalayan, zulüm ve baskı altında inileyen bir halk. Diktatörlerin ve Kilisenin kendi otoritelerini 

güçlendirmek için yapmadıkları zulüm ve işkencenin kalmadığı bir dönem.  

Nasıl oluyor da 7 bin kişilik bir ordu kendisinden kat kat fazla olan 25 bin kişilik bir 

düşman ordusunu mağlup edip farklı bir kıtada hakimiyet elde edebiliyordu? Nedeni çok 

basit. Batı hem siyaseten hem fikren bölük pörçüktü. Birlikte hareket edemiyorlardı. İnanç ve 

itikad sorunlarıyla bocalıyorlarda. Bilimsel bir alt yapıdan yoksundu. Herşeyden önemlisi 

yöneticileri ve halkı tavsiye ve nasihatları ile doğru yola götürecek hikmet sahibi danışman ve 

şeyhlerden yoksundular.  

Halk’ın hertürlü, düşünce, yaşam ve inanç özgürlükleri ellerinden alınmıştı. Otoritenin 

sunduğunun dışına çıkılmasına asla müsaade edilmiyordu.  Topluma nefes aldıracak yeni bir 

soluk gerekliydi. İşte Tarık bin Ziyad 711 yılında az bir askeri birlikle zafere ulaşmış ve umut 

bekleyen Batı dünyasına çare oluvermişti. Düşünce özgürlüğü getirmişti Tarih bin Ziyad; 

yaşam özgürlüğü getirmişti Tarık bin Ziyad; inanç özgürlüğü getirmişti Tarık bin Ziyad.  

Gün görmüş, kafası aydın Batılı bilim adamları itiraf etmektedirler ki Müslümanlar’ın 

İspanya’ya gelişi ile Batı karanlık çağdan aydınlık bir döneme geçiş yapmıştır. Müslümanlar 

İspanya’ya gelmeseydi Batı hâlâ Galileoları asmaya devam edecekti. Giyotinler cayır cayır 

bilim adamları, inanç ve fikir özgürlüğü için çalışacaktı. Kısacası Batı’daki bütün bilimsel 

gelişmeler ve özgür düşünce yapısı 9 asırlık (881 yıl) Endelüs İslam Medeniyetinden tevarüs 

etmiştir.  

Endülüs Emevi İmparatorluğunun Medeniyet idraki Selçuklu ve Osmanlı’da tezahür ederek 

yoluna devam etmiş. Hür düşünce, hür inanç ve hür yaşam değerlerinin geriye itilmesiyle 

duraklama dönemine giren İslâm Medeniyet anlayışı yeniden dirilişe geçmek için bu dönemde 

bütün dinamiklerini tazelemektedir. İslâm dünyası bağnaz düşünce kalıplarından sıyrılmaya 

başlamasıyla birlikte siyasi paçalanmışlığın bir Batı oyunu olduğunun farkına vardı. Bu 

farkına varış dirilişe hız kazandırdı. Böylece Batı’nın ikame ettiği zâlim diktatör ve tiranlardan 

kurtulmanın zamanı gelmişti. İşte birer birer tiranlar, diktatörler ve fravunlar gidiyor ve gitmeye 

devam edecek. 
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Türkiye’de başlayan diriliş demokratik yollarda kalıplarını parçalayarak diğer Müslüman 

halklara özgüven aşıladı. Halk düşmanı dikta zihniyet ve statükocular yine halkın sağduyusuyla 

birer birer yerle bir edildi ve edilmeye devam ediyor. Bu diriliş Tunus’ta ateşlendi ve Mısır’da 

yarım asırlık firavunun dün alaşağı edilmesiyle tırmandı. Bütün İslâm ülkerinde yeni ortak sesler 

yükselmeye başladı. Yekvücud olduğu an Batı’nın ve Doğu’nun emparyalistlerine fırsat 

verilmeyecek. Tekrar dünya hür düşünce, hür yaşam ve hür inanç felsefenini topyekün 

hayatlarının bir parçası olarak görecekler. Yeniden dünya Asrı Saadet mutluluğunu tadacak. 

Cuma günü Al-Aqsa Friend’s Society’nin organizesi ile gerçekleşen “Islamic Civilization over 

History: Andalus Civilization, the Lost Kingdom” konferansı oldukça bilgilendirici idi. Dr. Omar 

H. Altalib’in ifadesi ile bütün Hint medeniyetinin zenginliği de Endelüs medeniyeti ile Batı’ya 

aktarılmıştır. Batı’nın bütün diğer medeniyetleri yok sayan egosentrik anlayışı yakında yeni 

oluşumlarla yüzleşmek zorunda kalacak. Asırlardır yapageldikleri baskı, zulüm, çalıp çırpma, 

saldırı ve barbarlıklar elbette gizli kalmayacaktır. İçi boş bir emperialist topluluğu olduğu bütün 

insanlıkça bilinir olacaktır. Konferansta Prof. Dr. Moh. Zainy b. Uthman’nın sunumu da oldukça 

bilgilendirici idi. Batı’nın hunharca katliam yaptığı Endülüslü Müslümanların durumlarını 

anlatan arşiv belgeleri genç tarih araştırmacılarına ışık tutacağı ümidindeyim. ISTAC 

kütüphanesi bu konuda oldukça zengin. Zorla Hıristiyanlaştırılan Müslümanlara verilen 

Morisco adı; halkın gözü önünde yapılan işkenceler ve özel yapılmış işkence aletleri insanın 

kanını donduracak şekilde.  

Hunhar Batı’nın işkence ve katliamlarından kaçabilenlerin dünya’nın farklı bölgelerine 

yerleşmeleri ve orada yaşamlarını sürdürme çabaları. Örnegin Filipinler’deki Morolar ile 

Endelüs müslümanlarının bağlantısı ve Endonesia’nın oluşumu. Endelüs’ün kaybedilip yerine 

Endonesia’nın kurulması.  

Kısacası Batı’nın suçu çok kabarık. Büyük Mahkeme (Mahkeme-i Kubra) kurulmadan önce adil 

bir mahkeme yer yüzünde kurulduğu zaman vay bu Batılılar’ın ve Batı kafalı tiran ve 

diktatörlerin haline. Evet o mahkemeler elbette bir gün kurulacak.  
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