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eden Muslim Students Association (MSA, 
1963) adlı kuruluşun etkisi büyüktür. 
1983'te adını lslamic Society of North 
America (ISNA) olarak değiştiren ve mer
kezi Indiana'da bulunan kuruluş, müs
lüman devletlerden sağladığı yardımlar

la camiler inşa ettirmiş, din dersleri ve
ren okullar açmış, hapishanelerdeki bin
lerce zenciyi müslüman yapmıştır. Bun
dan başka merkezi Chicago'da bulunan 
bir İslam federasyonu daha kurulmuş
tur. Ayrıca çeşitli yerlerde ilmi ve kültü
rel faaliyetlerde bulunan müslüman ku
ruluşlar mevcuttur. Amerika Birleşik 

Devletleri'nde İslamiyet'in bugünkü ge
lişmesinde Araplar ' ın önemli katkıları 

olduğu gibi Türkler'in ve diğer milletie
rin de büyük katkıları vardır. İs lamiyet 
Amerika'da Hıristiyanlık ve Yahudilik gi
bi ülkenin ana dinleri arasında yer al
makta ve anayasa hükümlerine göre her 
türlü hakka sahip bulunmaktadır. 
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cALüT 
( ü jb,. ) 

Hz. Daviid tarahndan öldürülen 
ünlü bir savaşçı . 

_j 

Talüt'un (Saul) krallığı döneminde İ s
railoğulları'nın savaştıkları düşman ka
vimlerden birinin reisidir. Kur'an'da bil
dirildiğine göre İsrailoğulları Hz. Müsa'
dan sonraki bir peygamberden. kendi
lerini Allah yolunda savaşa götürecek bir 
kral tayin etmesini istemişler. peygam
berler i onlara Talüt'un kral olarak seçil
diğini bildirmiş, fakat İsrailoğulları onun 
krallığına itiraz etmişlerdir. Bunun üzeri
ne peygamberleri onlara Allah'ın Talüt'u 
kendilerinden daha üstün kıldığını, bilgi 
ve kuwetini artırdığını. onun krallığının 
en belirgin alarnetinin ise düşman elin
de bulunan tabutu (ahid sandığı * ) geri 
getirmek olduğunu bildirmiştir . Daha 
sonra Talüt kumandasındaki İsrail or
dusu Calüt ve ordusuyla savaşıp onları 
yenmiş, Davüd da Calüt'u öldürmüştür 
(ei-Bakara 2/ 246-251) 

Kur'an-ı Kerim'de Calüt olarak adlan
dırılan bu kişinin ismi Ahd-i Atik'te Gol
yat şeklinde geçmekt edir. Filisti kavmin
den (İ br. peliştim) ve Gat şehrinden olan 
Golyat iri cüssesi sebebiyle adeta dev 
gibi tasvir edilmekte, onun Refaim de
nilen ve devasa cüsseleriyle meşhur olan 
ırkın bir bakiyesi olduğuna inanılınakta
dır (Tesniye, 2/ ll; IL Samuel, 21 / 19-20; 
ı Tarihler, 20 / 8) Golyat'ın boyu İbranice 
Ahd-i Atıl<' e göre 6 arşın 1 karış (2 ,93 m ). 
Ahd-i Atik'in Yunanca tercümesine ve 
yahudi tarihçisi P. Josephus'a göre ise 
4 arşın 1 karıştır (2,03 m.) (I Samuel, 171 
4; Mangen ot. DB2

, Til / ı, s. 268) . Kuşan
dığı zırhın ağırlığ ı 5000 şekel tunç (yak
laşık 60 kg.), mızrağının ucundaki demi
r in ağırlığı ise 600 şekeldit (! Samuel, 
17/ 5-7) . 

Kral Saul döneminde İsrail toprağını 
işgal eden Pilisti ordusunda yer alan Gol
yat zorlu bir savaşçıdır. İsrail ordusu ile 
Pilisti ordusu karşı karşıya geldiğinde 

başında tunç başlık, üzerinde pullu zı rh. 
baldıriarında tunç zırhlar, omuzları ara
sında tunç kargı ve elinde mızrağı ile İs
rail ordusuna meydan okuyarak onları 
mübarezeye davet eder. Bu meydan oku
ma kırk gün sürer. fakat İsrail ordusun
dan hiç kimse onun karşısına çıkmaya 
cesaret edemez. Orduya katılan büyük 
kardeşlerini ziyaret için karargaha ge
len genç yaştaki Davüd bu durumu gö-

rünce Golyat'ın karşısına çıkmak ister 
ve sapanıyla attığı taş ile onu alnından 
vurur, sonra da kılıçla başını keser (I Sa
muel, 17). 

Ahd-i Atik'te Golyat'ın öldürülmesiyle 
ilgili olarak çelişkili bilgiler vardır. Bir 
yerde Golyat'ın Davüd tarafından öldü
rü ldüğü belirtilirken (1. Samuel, 171 50-
51) başka bir yerde Gatlı Go Iyat' ı Elha
nan'ın öldürdüğü (IL Samuel, 21 1 19) bil
dirilmektedir. öte yandan Kitab-ı Mukad
des'in İbranice nüshası ile Batı dillerine 
yapılan çevirilerinde, "Beytülahmli Elha
nan Gatlı Golyat' ı vurdu" denilirken Türk
çe tercümesinde, "Beytülahmli Elhanan 
Gatlı Golyat' ın kardeşini vurdu" denil
mektedir. Bu son ifade Ahd-i Atik'in baş
ka bir bölümünde de yer almaktadır (I 

Tarihler, 20/ 5) . 

Ahd-i Atik Golyat'ı Pilisti (peliştf -pel iş
tTm) diye takdim ederken İslami kaynak
larda o Babilli (Mes'üdf, 1, 54) veya Ad ya 
da Semüd kavimlerinin ahfadından bir 
kişi olarak gösterilmekte (Taberi, 1, 467). 
hatta BerberTier'in kralı olduğu da nak
ledilmektedir (Mes' üdT. ı , 56-58) . Tarih 
ve tefsir kitaplarında Calüt'un kimliği 

ve Davüd'la mücadelesine dair İsrailiy
yat türünde çeşitli rivayetler yer almak
tadır ki bunlar Ahd-i Atik'teki kıssaya 

benzer mahiyettedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Taberi. Taril) (Ebü'I-Fazl), 1, 467·474 ; Mes'Odi, 
Mürücü'?·?eheb (Abdülhamid), 1, 54-58; Nü
veyri, Nihayetü'l-ereb, Kahire 1362 / 1943, XN, 
45·53; İbn Kesir, Te{sirü'/-~ur'an, ı, 223-226 ; 
Elmalılı, Hak Dini, ll, 827-837 ; E. Mangenot, 
"Goliath", DB2, 111/1, s. 268-269; Abdullah Ay
demir, Te{sirde İsrailiyyat, Ankara 1979, s. 179· 
203; B. Carra de Vaux, "Cruılt", İA, lll, 15; G. 
Vajda, "Q.iiil.iit", E/2 (Fr.). ll, 417; B. O.- H. Z. 
H .. "Goliath", E.Jd., VII, 756·758. 

ı 

L 

li! ABDU RRAHMAN KüçüK 

CAM 
ı 

_j 

Silisli kurnun potas veya soda. kireç 
ve bazan daha başka katkı maddeleriy
le birlikte eritilmesiyle elde edilir. Eri
miş haldeyken (ı 500-1600' C) akıcı olup 
daha düşük ısıda (1 ı 00-1200' C) kolayca 
şekillendirilebilme özelliğine sahipt ir. Ta
mamen soğuduğunda ise çok sert ve kı
rılabilir bir yapı kazanır. Suni camın ta
biattaki karşılığı kaya kristali ve absid
yen olarak görülür. Parlak siyah renkli 
volkanik bir madde olan obsidyen Neoli
tik çağda ok ve mızrak ucu gibi aletlerin 
yapımında kullanılmıştır. Kaya kristali 


