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Muhammet DEMİRCİ
Mirasımız Derneği Genel Başkanı

Selamünaleyküm,
Herkesin malumu olduğu üzere ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yurdumuzun her yanında 
bölücü terör faaliyetleri sebebiyle uykularımız kaçıyor. En büyük temennimiz üzerimizdeki bu 
kara bulutların bir an evvel dağılmasıdır. Tarihimiz boyunca milletimiz hep birlik ve beraberlik 
içinde olmuştur. Allah’ın izniyle bu bölücü faaliyetler başarılı olamayacak ve ülkemizde tekrar 

huzur ortamı hâkim olacaktır. 

Türkiye’nin selameti sadece içinde yaşayan bizler için değil, tüm dünya mazlumları için önem 
arz etmektedir. Son günlerde yaşanan terör olaylarında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize 

Cenab-ı Allah’tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum.

Geçtiğimiz günlerde ülkemiz terör olayları ile sarsılırken aynı günlerde ilk kıblemiz, 
ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz Mescid-i Aksa’mız, Yahudi Yerleşimciler tarafından 

defalarca baskınlara maruz kaldı.

 Mescid-i Aksa’da hepimiz adına bekçilik görevini üstlenen ve onurumuzu korumaya çalışan 
İlim Halkaları mensupları bu tecavüzlere karşı direnince işgalci güç plastik mermi, ses bombası 
ve gaz bombaları kullanarak onlarca Müslüman kardeşimizi yaraladı. Mescid-i Aksa’nın içine ve 

kapılarına zarar verdi.

Peygamber mirası Mescid-i Aksa’yı tamamen işgal edebilmek adına yapılan bu
 tecavüzlere karşı İslam dünyasının sesi malesef çok cılız çıkmaktadır.

Mirasımız Derneği olarak Mescid-i Aksa’nın tamamen işgale uğramasını engellemek adına 
onlarca proje geliştirdik. Bu projelerin en önemli amacı Mescid-i Aksa’da sürekli olarak nöbet 

tutan Müslümanların bulunmasını sağlamaktır. 

Bunun için en önemli projelerimiz İlim Halkaları ve Mescid-i Aksa’ya civar yerleşim yerlerinden 
Müslümanları taşıyan Beyarık Seferleri projesidir.

Bu projeler sizin gibi mirasına sahip çıkmaya çalışan hayırsever Müslüman kardeşlerimiz tarafın-
dan yapılan bağışlarla gerçekleşmektedir. Kudüs halkı büyük oranda yoksullukla mücadele et-

mektedir. Ancak tüm bu imkânsızlıklara rağmen evlerini terk etmeyerek hem doğdukları 
topraklara hem de Mescid-i Aksa’mıza sahip çıkmaya devam etmekteler.

Müslümanlar olarak önümüzdeki günlerde Kurban ibadetimizi yerine getireceğiz. Kurban 
bayramları her zaman kardeşliğin ve paylaşmanın bir vesilesi olmuştur. Bu paylaşma ve 
yardımlaşma günlerinde Kudüslü Müslüman kardeşlerimizi de unutmamak gerektiğini ve on-
ların hepimiz adına İslam âleminin onurunu koruduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Allah c.c yaptığımız ibadetleri kabul eylesin.

Kurban Bayramınız mübarek olsun.



Kudüs’te
Yerleşimci

Terörü
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Yahudi yerleşimciler, biri Kudüs diğeri El-Halil 
kenti sakinlerinden Filistinli iki kişiye saldı-
rarak birini ağır yaraladılar.

El-Halil’in güneyindeki Bi’r El-Ad bölgesinde 
Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı 57 yaşındaki 
Ziyad Muhammed Yunus Mahamira’nın ağır 
yaralandığı kaydedildi.

El-Halil’in güneyindeki Irkçı Ayrım Duvarına 
ve İşgalci Yerleşim Birimi İnşasına Karşı Halk 
Direniş Komitesi Koordinatörü Ratib El-Cubur, 
İsrailli  yerleşimcilerin Mahamira’ya saldırarak 
başından ve vücudunun değişik yerlerinden 
yaraladıklarını söyledi.

Bu arada, Ziyad Muhammed Yunus Mahami-
ra’nın uğradığı bu saldırının ilk olmadığı ön-
cesinde dört kez daha yerleşimciler tarafından 
saldırıya maruz kaldığı ve aynı bölgede ateş 
edilerek boynundan yaralandığı ifade edildi.



Bilindiği üzere işgalci İsrail sadece Kudüs ve 
çevresinde değil işgal ettiği Filistin toprak-
larının tamamında Yahudi nüfusunu mevcut 
Filistinli nüfusunun üzerine çıkartmak gaye-
siyle köylere ve tek tek hanelere el koyarak iş-
gal devletinden ve diğer ülkelerden getirdiği 
gönüllü Yahudileri buralara yerleştiriyor...

Batı’nın işgalci İsrail yanlısı tutumu sayesinde 
işgalci güç pervasızca Filistinlilerin mülklerine 
el koymaya ve kendi vatandaşlarını buralara 
yerleştirmeye devam ediyor.

Bu zorbalıklar neticesinde binlerce Filistinli 
evinden çıkarılarak sokağa terk edilmiş vazi-
yette yaşıyor. Sokağa terk edilen Filistinliler 
olabilecek en güç şartlarda hayata tutunma-
ya çalışıyorlar. İşgalci güç ise her geçen gün 
başka aileleri evsiz bırakmaya devam ediyor. 
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Son günlerde işgalci İsrail ve Ürdün arasında Mescid-i Aksa’nın 
Yahudi ve Hristiyanların ziyaretine açılması için gizli pazarlıklar 
yürütüldüğü iddiaları daha da açığa çıkıyor. 

İşgalci İsrail’in Haaretz gazetesinin yayınladığı habere göre, Ürdün 
ve işgalci İsrail arasındaki müzakereler birkaç aydır devam ediyor.

Haberde, işgalci İsrail, Ürdün ve Filistin yönetimi arasında 
yapılan toplantının ardından, “böyle bir adımın Mescid-i Aksa’da 
barışın sürdürülmesine yardımcı olacağı sonucuna varıldığı” öne 
sürülüyor. 

Pazarlık
Sinsi

 Açığa

Çıkıyor!
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Yahudi Yerleşimciler ve işgalci İsrailli yetkililer zaman 
zaman Aksa Külliyesi içerisine de girerek cami ce-
maatini ve eğitim gören öğrencileri taciz ediyor. 
Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle 
Mescid-i Aksa’da sık sık gerginlik yaşanıyor.

Fanatik Yahudi Haham Yehuda Glick, Mescid-i Ak-
sa’ya Yahudi yerleşimcilerle birlikte “Heykel Dağı’nda 
Yahudilere Özgürlük” sloganıyla düzenlediği baskın-
larla ve Mescid-i Aksa’da ayin yapma girişimleriyle, 
Yahudi yerleşimcileri neredeyse günlük hale gelen 
baskınlara katılmaya teşvik etmesiyle tanınıyor.

Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa Müslüman-
ların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. İşgalci Yahudi-
ler, Süleyman Mabedinin tam olarak bu günkü Mes-
cid-i Aksa’nın altında olduğunu iddia ediyorlar.

Yahudiler bu nedenle içerisinde Kıble Mescidi ile 
Kubbetüs Sahra Camisi’nin yanı sıra müze,  medre-
seler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa 
Külliyesi altında kazı çalışmaları yapıyor.

2014 yılında yaklaşık 100 Yahudi’nin Mescid-i Ak-
sa’nın avlusuna girişine izin verilmesinin ardın-
dan Aksa ve çevresinde çıkan çatışmalarda 27 kişi 
yaralanmıştı. Olayda işgalci güçler, 1967’den beri ilk 
kez Mescid-i Aksa külliyesinin ana mihrabının bulun-
duğu kubbenin altına kadar ilerleyerek, Kıble Mesci-
di’ nin içine mihrap ve minberin yer aldığı bölgeye 
postallarıyla girmişti.

Önümüzdeki günlerde pazarlık söylentilerinin 
gerçek olması durumunda Kudüs’te büyük çaplı 
gerginliklerin yaşanması muhtemel gözüküyor.
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 şgalci İsrail, daha önce Mescid-i Aksa’da 
cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar
İçin “izin belgesi şartı” koymuştu. Ancak 
işgalci devlet, kendi koyduğu kurala uy-
mayarak cuma namazı kılmak için gel-
en Filistinlilerin birçoğunu geri çeviriyor. 
İşgalci İsrail daha önce 40 yaş üstünde-
kilere izin vereceğini ilan etmişti. Şimdi ise 
50 yaş altındakilerin girişine izin verilmiyor.

İşgalci İsrail’in, Mescidi Aksa’da cuma namazı 
kılabilmek için Kudüs’e geçmek isteyen 
Filistinlilere “izin belgesi şartı” getirmesi, 
kontrol noktalarında izdihama yol açıyor.

Mescidi Aksa’da namaz kılabilmek için Ra-
mallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya askeri 
kontrol noktasına gelen Kudüslü Müslüman-
lar yasak nedeniyle mağdur olduklarını 
ifade ediyorlar. Namaz kılmak için gelen 
bir vatandaş “İşgal yönetimi, silah gücüyle 
Kudüs’e girişimizi engelliyor, bir yandan 
da kolaylık sağladığını iddia ediyor” dedi.

Kadınlar tarafında bekleyenler ise işgal-
ci askerlerin kendilerini çok sıkı biçimde 
aradıklarını vurgulayarak, “İşgalcilerin siya-
seti işte bu” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İşgalci Devlet Yine Sözünde Durmadı!

Gençler ayrım duvarına tırmandı
 te yandan, Kudüs yakınlarındaki Er-Ram 
beldesindeki bazı bölgelerde cuma namazını 
Mescidi Aksa’da kılmak isteyen Filistinli gençlerin 
ayrım duvarına tırmandığı görüldü.

İşgalci İsrail Ordusu ise 16 ile 30 yaş arasındaki 
kadınlar ile 30 ile 50 yaş arasındaki erkeklerin 
cuma günleri Mescid-i Aksa’da namaz kılabil-
meleri için izin belgesi almaları gerektiğini, belir-
tilen yaş aralığının üzerindeki kadın ve erkeklerin 
Mescid-i Aksa’ya izin belgesi olmaksızın girebi-
leceğini açıklamıştı.

Uygulamalarla birlikte işgalci İsrail kendi yaptığı 
açıklamalara dahi uymadığını ortaya koydu. 

Ö

I
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    atı Şeria’da işgalci İsrail askerlerinin açtığı 
ateş sonucu Filistinli bir gencin öldürülmesi 
Mescid-i Aksa’da protesto edildi. 

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgal-
ci askerler, Ramallah ile Kudüs arasındaki 
Kalendiya askeri kontrol noktası yakınlarında 
Filistinli Muhammed Sami El-Kusbe’ye ateş 
açtı. Saldırının sebepsiz olduğu ve olay yerinde 
askerlerle herhangi bir çatışmanın da yaşan-
madığı belirtildi.

Ramallah Tıp Merkezi’ne kaldırılan Kus-
be’nin göğsünden ve yüzünden iki kurşunla 
yaralandığı ve çok kan kaybettiği için yapılan 

tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı 
ifade edildi. 

Bazı görgü tanıkları ise Muhammed Sami 
El Kusbe’nin Mescid-i Aksa’da cuma namazı 
kılabilmek için ayrım duvarını geçmek ister-
ken işgalci askerler tarafından vurularak şehit 
edildiğini söyledi. 

Mescid-i Aksa’da kılınan Cuma namazından 
sonra yapılan protestolarda, Filistinli gencin 
işgalci İsrail askerleri tarafından sebepsiz yere 
öldürülmesi öfkeyle karşılandı. Bir süre burada 
tekbir getiren grup, işgalci İsrail aleyhine slo-
gan atıp olaysız bir şekilde dağıldı.

Mescid-i Aksa’da

B

Protesto
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Sahabe Mezarlığında İçkili Kafe Açtılar
Mescid-i Aksa’ya yakın bir mesafede bulunan 
Me’menullah Mezarlığı geçtiğimiz yıllarda 
Kudüs işgal belediyesi tarafından gasp edilip 
kamulaştırma adı altında talan edildi. Ardın-
dan bir bölümü “Bağımsızlık Parkı” adı altında 
yeşil alana çevrilen Me’menullah Mezarlığı’na 
şimdi de Kafe açtılar.

Daha önce açılması planlanan ve işgal beledi-
yesi tarafından ertelenen kafe, geçtiğimiz gün-
lerde hizmet vermeye başladı. 24 saat açık ola-
cak kafe, 100 kişinin aynı anda oturabileceği 
şekilde tasarlandı. Alkollü içecekler dâhil her 

Daha önce işgal belediyesi tarafından gasp 
edilerek “Bağımsızlık Parkı” adı altında kul-
lanılmak istenen Müslümanlara ait Kudüs 
Me’menullah Mezarlığına şimdi de Kafe açtılar.
Siyonist işgal rejimi Müslümanlara ait dini 
değerlere saygısızlık yapmayı sürdürüyor.

İşgalden beri yüzlerce cami ve bir o kadar 
da dini içerikli mekânı gasp eden İsrail İşgal 
rejimi, bir yandan da buraları amacı dışında 
kullanmak ve Müslümanlara hakaret etmek 
için elinden geleni yapıyor. Bunun son hamle-
lerinden birisi de Me’menullah Mezarlığı.
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Mahkemesi kararıyla iptal edildiği belirtildi.

İşgalci devletin Tarihi Eserler İdaresi’nin, 
bölgede arama yaptığı 6 noktanın 5’inde 
kabirlerin izine rastladığı kaydedildi. Üzerine 
yerleşim birimi yapılacak söz konusu kabris-
tan, yıllar önce büyük protestolara rağmen 
İşgalci İsrail’in enkazı üzerine müze yaptığı 
Me’menullah Mezarlığı’nın yakınlarında bu-
lunuyor.

El-Aksa Vakıf ve Kültür Mirası Kurumu’ndan 
yapılan yazılı açıklamada, Kudüs belediyesinin 
bu projeyle Me’menullah Mezarlığı’nı “Yahudi-
leştirme” adımlarını tamamlamayı hedeflediği 
belirtilerek, “Müslüman kabristanı, işgalcilerin 
İslam tarihi ve medeniyetini yok etme girişim-
lerine rağmen yine mezarlık olarak kalacak” 
ifadelerine yer verildi.

Kurumdan daha önce yapılan açıklamada, 
Me’menullah Mezarlığı bölgesindeki kazıların 
1948’de 200 bin metrekareye ulaşan alanın 
büyük bir kısmının yıkılmasına neden olduğu 
belirtilmişti.

Açıklamada, çevresinde birçok sahabenin, şe-
hitlerin ve din adamlarının mezarlarının bu-
lunduğunu kabristanın büyük bir kısmının, 
İslam medeniyetinin izlerini silmek amacıyla 
işgalci İsrail tarafından park ve konser alanına 
dönüştürüldüğü kaydedilmişti.

türlü yiyecek ve içecek servisi yapılan kafe, Ya-
hudi yerleşimciler tarafından kullanılıyor.

Kudüs İşgal Belediyesi Başkanı Nir Barkat, 
daha önce açılması konuşulan kafe için “Bele-
diyenin son yıllarda gerçekleştirdiği en büyük 
icraat” açıklamasında bulunmuştu.

1400 yıllık Me’menullah Mezarlığında çok sayı-
da Sahabe, Tabiin ve İslam Tarihi için önemli 
şahsiyetler de medfun bulunuyor. Mirasımız 
Derneği daha önce Me’menallah Mezarlığının 
aslına uygun kullanılması, bakım ve onarımı 
için çok sayıda resmi girişimde bulunmuş ama 
bir sonuç alamamıştı.

Kudüs’te Müslüman Mezarlığına 
Yahudi Konutları Projesi

Kudüs İşgal Belediyesinin, tarihi Müslüman 
mezarlığı enkazı üzerine Yahudi yerleşim 
birimi kurulması planını onayladığı bildirildi.

İşgalci İsrail’in önemli gazetelerinden bi-
rinin haberine göre, Kudüs Belediyesine bağlı 
Planlama ve İnşaat Komitesi, Müslümanların 
yüzyıllardır kabristan olarak kullandığı alana 
192 konut, 480 odalı bir otel ve ticaret merkezi 
inşa edilmesi projesine onay verdi.

Söz konusu alana, mahkeme binalarının in-
şasını öneren asıl planın, işgalci İsrail Yüksek 
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İşgalci İsrail, tarihi Me’menullah mezarlığında 
yeni bir rezalete daha imza atmak üzere…
Daha önce yıkılarak üzerine Yahudi Yerleşim 
Birimi kurulması için proje yapılması ile gün-
deme gelen Me’menullah Mezarlığının üze-
rinde geçtiğimiz günlerde içki servisi yapılan 
bir kafe açılmış ve Müslümanlar tarafından 
tepkiyle karşılanmıştı.

Tarihi bir öneme sahip olan ve içerisinde 
Sahabe-i Kiram’a ait mezarlarda bulunan 
Me’menullah Mezarlığı’na ait arazi bu seferde 
işgalci Yahudilerin içki festivalinin düzenle-
neceği yer olarak belirlendi.

Kudüs Belediyesinin resmi internet sayfasında, 
işgalci İsrail rejiminin içki üreticileri tarafından 
düzenlenen içki festivallerinin onbirincisi’nin 
Me’menullah mezarlığına ait arazinin üzerinde 
yapılacağı duyuruldu.

Müslümanlara ait tarihi Me’menullah Mezarlığı 
arazisi üzerinde düzenlenecek festivalde, iş-
gal rejiminde ve dünyada üretilen 120 çeşit 
içkinin tanıtımı yapılacak. Festivalde ayrıca, 
İsrailli ve yabancı sanatçıların, müzik ve dans 
gruplarının sahne alacağı, iki gün sürecek 
festivale yaklaşık 20 bin kişinin katılmasının 
beklendiği ifade edildi.

Kudüs’te Müslümanlara ait tarihi mezarlık 
arazisinde düzenlenecek festival, Me’menul-
lah Mezarlığı arazisinde içki satan bir kafenin 
açılışından hemen sonraya denk gelmesi de 
manidar bulundu.

Sahabe Mezarlığında 

İçkili Festival!
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Nablus yakınlarındaki Kfar Douma köyünde 
Filistinlilere ait ev, Yahudi Yerleşimciler tarafın-
dan Molotof kokteyli atılarak ateşe verildi.

Kundaklama anında evde uyuyan Filistinli 
aileden anne ve baba ile 4 yaşındaki oğulları 
ağır yaralı olarak kurtuldu. 18 aylık bebek ise 
yanarak şehit oldu.

Yahudilerin, kundakladıkları evin karşı duvarı-
na “intikam” yazdıkları görüldü.

Ali’nin 33 yaşındaki babası Sa’d Muhammed Hasan da, daha sonra tedavi gördüğü 
hastane de şehit oldu. Sa’d Muhammed Hasan’ın vücudunun %90’ı yanmıştı.

Minik şehit Ali’nin annesi’ nin vücudunda %90 ve kardeşinin vücudunda ise % 60 
oranında yanık var. Durumları ise ciddiyetini koruyor.

YERLEŞİMCİLER 18 AYLIK BEBEĞİ YAKARAK ŞEHİT ETTİ

İşgalci yerleşimciler tarafından kundaklanan 
evlerinde yanarak can veren 18 aylık bebek 
Ali Devabşa’nın cuma namazı sonrası cenaze 
töreni vardı.

Nablus’un sokaklarında toplanan Müslüman-
lar, Yahudileri ve onlara göz yuman işgalci İsrail 
yönetimini protesto etti.

Dünya’nın çeşitli yerlerinden olaya ilişkin 
açıklamalar ve kınama mesajları yayımlandı. 

Bebek Katili İşgalciler

Minik Ali’nin Babası da Şehit Oldu
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İşgalci İsrail ordusunun, işgalci İsrail 
menşeli bilişim şirketleriyle işbirliği ya-
parak sosyal medya trafiğini takip ettiği 
ortaya çıktı.

+972 isimli bir derginin haberine göre, 
bu şirketlerden birinin eski bir çalışanı, 
işbirliğinin nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler 
verdi.

Bu şirketlerin, ordunun istihbarat servisi 
ile birlikte çalıştığını söyleyen eski çalışan, 
protestolara yapılan Arapça yorumlar ya 
da diyaloglar hakkında orduya bilgi ver-
diklerini kaydetti.

İşbirliği yapılan şirketler arasında Face-
book ve WhatsApp ’da var.

Bu diyaloglar bir takım anahtar kelime-
ler aracılığıyla takip ediliyor. Bu kelimeler 
arasında “boykot”, “eylem”, “Siyonist dev-
let”, “Kudüs” ve “şehit” de yer alıyor.

Bu anahtar kelimeler kullanıldığı zaman 
şirketin enformasyon sistemi uyarılıyor 
ve ilgili diyaloga ya da gönderiye dikkat 
çekiliyor

Daha önce de Facebook ve Twitter hak-
kında kullanıcılarının özel bilgilerini bazı 
devletlerle paylaştığına ilişkin iddialar 
gündeme gelmiş ve Facebook’a kul-
lanıcılarının özel yazışmalarını izlediği ge-
rekçesiyle toplu dava açılmıştı.
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Geçtiğimiz aylarda Diyanet 
İşleri Başkanı Mehmet Görmez 
‘in Kudüs ziyaretinin ardından 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
Kudüs’e yönelik ilgisi daha da 
arttı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, Kudüs zi-
yareti sırasında 1948 Toprakları 
İslami Hareketi Lideri ve Kudüs 
Muhafızı Şeyh Raid Salah’ı zi-
yaret etmiş ve çalışmalar hak-
kında bilgi almıştı.

Restorasyonunu Mirasımız 
Derneği’nin yaptırdığı Hayfa 
Ulu Camii’nde gerçekleştirilen 
ziyaret oldukça samimi bir ha-
vada gerçekleşmiş ve ardın-
dan Mehmet Görmez, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın Kudüs’te 
ofis açacağı müjdesini vermişti.

Diyanet dergisi, bu ziyaretin ar-
dından Temmuz sayısının nere-
deyse tamamını Kudüs ve Filis-
tin konusuna ayırdı.

Dergi, Kudüs’ün tarihi, İslam 
dünyası için önemi, Uluslararası 
hukuka göre Kudüs, Osman-
lının Kudüs’te bıraktığı izler ve 
Filistin gibi konuların yanı sıra 
gazeteci-yazar Ahmet Varol ve 
Kudüs şairi olarak bilinen Nuri 
Pakdil ile yapılan birer söyleşiye 
de yer verdi.

Ayrıca Kudüs’te kameralarıyla 
fotoğraf ve video çekerek olay-
ları anında dünyaya duyurma-
ya çalışan Kudüslü 4 genç ile 
yapılan röportajda dikkat çe-
ken konular arasında yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez 
2014 yılı Hac değerlendirme 
toplantısında : “Bizim tari-
himizde bu ibadet yapılırken 
Kudüs bilhassa umre ibadetinin 
bir parçası kabul edilmiştir. 

Biz bunu terk ettik ve Kudüs’ü 
adeta başka bir ülkeye teslim et-
tik. Kudüs onların değil, Kudüs 
Müslümanlarındır” demiş ve 
Kudüs’ün umre rotasına dâhil 
edildiğini duyurmuştu.

Kubbetüs Sahra’nın âle-
mini yenileyip yerine koyma 
çalışmasını başarıyla orga-
nize eden ve Filistin genelinde 
çalışmalar yapan TİKA’dan son-
ra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
Kudüs konusuna resmi olarak 
el atmış olması duyarlı çevre-
ler tarafından oldukça güzel bir 
gelişme olarak nitelendiriliyor.

Tüm bu çalışmaların ve ilginin 
Kudüs’ün kurtuluşuna vesile ol-
masını temenni ediyoruz.

Diyanet’in Kudüs’e Olan İlgisi
Artmaya Devam Ediyor
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Kudüs’te
K u r b a n
P r o j e s i

Kurban Yardımlaşmak, Kurban Paylaşmaktır.

Mirasımız Derneği bu yıl da Kurban organizasyonunu İsrail’in işgali altındaki Kudüs ve civarın-
da gerçekleştirecek.

4.sünü gerçekleştireceğimiz Kurban organizasyonu için belirlenen hisse bedeli 600 TL’dir.
Kurbanlarını Mirasımız Derneği aracılığıyla vekâlet vererek kestirmek isteyen hayırseverlerin 
kurbanları, Kudüs’te kesilerek ekibimizin tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacaktır.

KURBAN BEDELİ 600 TL

Hayat şartlarının her geçen gün zorlaştırıldığı, yoksulluk sınırının altında yaşayan Müslüman 
sayısının yüzde 75’i geçtiği ve hayat pahalılığının kol gezdiği Kudüs’te çalışma yapan ekibimiz 
Kurban bedelini 600 TL olarak belirlemiştir..
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KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

- Derneğimizin Online Bağış ekranını kullanarak Kurban bağışı yapabilirsiniz: 
   https://mirasimiz.org.tr/bagis/
- Banka hesap numaralarımızı kullanarak bağış yapabilirsiniz.
- Dilerseniz Posta çeki hesabıyla da Kurban bağışı yapabilirsiniz.
   Posta Çeki Hesap No: 11655929
- Mirasımız Derneği’nin Fatih’te bulunan merkezine gelerek Kurban bağışınızı elden de
   yapabilirsiniz. 
-  0212 524 01 01 numaralı telefondan bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. 

KURBANLAR NASIL KESİLİYOR?
Kudüs ve civarında araştırma yapan Mirasımız 
Derneği ekibi tarafından, Kudüs çevresinde hay-
vancılıkla uğraşan Müslümanlardan kurban olma 
vasfı taşıyan kurbanlıklar satın alınmaktadır.

Kurbanlıklar Arife günü Kudüs’te bulunan Kurban 
kesim merkezimize getirilmektedir.

Sizlerden alınan kurban vekâletleri isim isim 
okunarak uzman kasaplarımızca İslami usullere 
göre kesilmektedir.

Kesilen Kurbanlar, Kudüs’te tespiti yapılan ihtiyaç 
sahiplerine gün içinde, çevre yerleşim bölgelerine 

ise hisse payları paketlenmek suretiyle soğuk hava 
depolu araçlarımızla paketlenerek bir sonraki gün 
ulaştırılmaktadır.

Kurban kesimleri gerçekleştirildiğinde 
bağışçılarımıza kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgi ver-
ilmektedir.

Kurban kesim çalışması kameraya alınarak daha 
sonra derneğimizin sosyal medyasında yayınlan-
maktadır.

Bağışta Bulunmak İsteyenler İçin Hesap Numaralarımız

-

-

-

-

-

-
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Fanatik Yahudilerin var olduğunu iddia ettikleri 
tapınaklarının sözde yıkılış yıldönümünü bahane 
ederek Mescid-i Aksa’da toplanmak üzere yaptığı 
çağrıdan sonra Kudüs’te gerginlik başlamıştı.

Cuma Namazı esnasında fanatik işgalci Yahudi-
ler,  Siyonist İsrail askerleri refakatinde Mescid-i 
Aksa’ya baskın düzenlediler. İslam Peygamberi Hz. 
Muhammed’e (S.A.V.) ağza alınmayacak hakaretler 
yağdıran Siyonist Yahudiler, Müslümanları tahrik 
ederek çatışma ortamı oluşturmaya çalıştılar. 

Mescid-i Aksa’da hem ilim tahsili yapan hem de 
nöbet tutan İlim Halkaları mensubu kadınlar ve 
gençler hem yerleşimcilerin işgaline hem de Efen-
dimize hakaret edilmesine tepki gösterdiler.

Mirasımız Derneği’nden Basın Açıklaması

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve 
Yaşatma Derneği (MİRASIMIZ) Genel Başkanı Mu-
hammed Demirci, yaptığı yazılı açıklamada Siyonist 
baskınını sert bir dille kınadı. 

İşgalci İsrail’in, Mescid-i Aksa’ya yapılan bu baskın-
larla Müslümanları tahrik ederek birtakım olaylar 
çıkarmak ve bu olayları bahane ederek de Mescid-i 
Aksa’yı ele geçirmeyi planladığını dile getiren Mu-
hammet Demirci’nin, yaptığı basın açıklamasının 
metni şöyle:

“İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz, mübarek üç 
mescidin üçüncüsü olan Mescid-i Aksa, hepiniz-
in bildiği üzere uzun yıllardır İşgalci İsrail devle-
tinin kontrolündedir.

Müslümanların giriş çıkışlarını sürekli olarak 
çeşitli bahanelerle kısıtlayan ve bazen de ya-
saklayan İşgalci devlet sırf tahrik amaçlı olarak 
Yahudilerin Mescid-i Aksa’mıza girişlerine izin 
vermekte ve askerleriyle koruma sağlayarak bu 
provokasyonları bizzat desteklemektedir. 

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa’ya yapılan bu baskın-
larla Müslüman kardeşlerimizi tahrik ederek 
birtakım olaylar çıkarmak ve bu olayları bahane 
ederek de Mescid-i Aksa ‘mızı işgal etmeyi plan-
lamaktadır.

Dün yine, Cuma namazı sırasında Fanatik Ya-
hudiler tarafından Mescid-i Aksa’mıza saldırı 
düzenlenmiştir.

Düzenlenen bu tahrikkâr işgal girişimleri 
sırasında, kendini bilmez ahlaksız bir Fanatik 
Kadın Yahudi tarafından âlemlere rahmet olarak 
gönderilen Efendimiz (s.a.v)’e ağıza alınmaya-
cak hakaretler yapılmış ve Mescidi Aksa’da bizler 
adına nöbet vazifesini yerine getiren Müslüman 
kardeşlerimiz tahrik edilmeye çalışılmıştır.

 İŞGALCİ İSRAİL MESCİD-İ AKSA   MURABITLARINA  SALDIRDI
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İslam dünyasının yöneticilerini Mescid-i Ak-
sa’mıza yapılan bu saldırılar karşısında duyarlı 
olmaya davet ediyor özellikle milletimizin şuur-
lu ve inançlı mensuplarını ilk kıblemiz, ikinci 
mescidimiz Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmaya da-
vet ediyoruz.

Mescid-i Aksa onurumuzdur. Onurumuzu koru-
mak zorundayız.

Ve yine başta aziz milletimiz olmak üzere tüm 
İslam âlemine şunu ifade etmek istiyoruz ki 
Mirasımız Derneği olarak Kudüs ve Mescid-i 
Aksa yolunda canla başla çalışmaya devam ede-
ceğiz. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz Mescid-i 
Aksa’ya yapılan saldırıları tüm dünya kamuoyu-
na duyurma noktasında çalışmalarımız devam 
edecektir. 

Ümmet’in sessizliği devam ettiği müddetçe 
bu saldırılar ne ilk ne de son olacaktır Bundan 
dolayıdır ki tüm İslam âlemi olmak üzere, birlik 
beraberlik içerisinde el ele verip ilk kıblemiz, 
ikinci mescidimiz Mescid-i Aksa’yı sahiplenmek 
zorundayız.

Şu hiçbir zaman unutulmasın ki Mescid-i Aksa 
İslam’ındır ve kıyamete kadar Müslümanların 
kalacaktır.”

30 Müslüman Yaralandı

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet 
Demirci tarafından yapılan ve İslam dünyasını tep-
ki göstermeye davet eden yazılı basın açıklamasın-
dan iki gün sonra İşgalci İsrail refakatinde yerleşimci 
baskınları tekrar başladı ve Demirci’nin tespitleri 
de doğrulanmış oldu. İslam dünyasının tepkisizliği 
işgalci İsrail’e cesaret verdi.

İşgalci İsrail asker ve polisi eşliğinde Megari-
be Kapısını kullanarak Mescid-i Aksa’ya baskın 
düzenleyen Yahudi yerleşimcilere Mescid-i Aksa 
içinde bulunan ve Mirasımız Derneği’nin desteği 
ile çalışmalarını sürdüren İlim Halkalarına mensup 
kadın ve erkekler tepki gösterdi.

Sabah namazında 50 yaşın altındaki erkeklerin 
Mescid-i Aksa’ya girişini engelleyen işgalci İsrail 
yönetimi, sabah saatlerinde Aksa Külliyesi içindeki 
Müslümanlara plastik mermi, ses bombası ve gaz 
bombaları ile saldırdı. 30 civarında Müslümanın 
yaralandığı çatışmalarda yaralı Müslümanların te-
davi edilmesi de engellendi.

Kıble Mescidi içerisine girmeye çalışan işgalci as-
kerler ile Kudüslü gençler arasındaki çatışmalar 
saatlerce sürdü. Öte yandan, baskın sırasında işgalci 
polisler Mescid-i Aksa’nın ana kapısını söktü, olaylar 

 İŞGALCİ İSRAİL MESCİD-İ AKSA   MURABITLARINA  SALDIRDI
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esnasında yangın söndürme sisteminin bozularak 
devreye girdiği ve suyun caminin halılarına kadar 
ulaştığı aktarıldı.

Yahudi Yerleşimciler ve işgalci devletin yetkilile-
ri zaman zaman Aksa Külliyesi içerisine de gire-
rek cami cemaatini ve eğitim gören öğrencileri 
taciz ediyor. Müslümanların karşı çıktığı bu tür 
ihlaller nedeni ile Mescid-i Aksa’da sık sık gerginlik 
yaşanıyor.

Bazen de olaylar kontrolden çıkıyor ve İşgalci dev-
let tarafından orantısız güç uygulanıyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kınama
Dışişleri Bakanlığı’da işgalci İsrail polisinin Mescid-i 
Aksa’ da meydana gelen son olaylar sırasında ki tu-
tumu sebebiyle kınama mesajı yayınladı.
 
Mesajda ‘’İsrail polisinin, aşırıcı Yahudilerin Harem-i 
Şerif’e girişini sağlamak amacıyla Mescid-i Ak-
sa’nın kutsiyetini çiğneyen son tutumunu şiddetle 
kınıyoruz.

Harem-i Şerif’in taşıdığı ruhani değerleri ve özel-
likle Mescid-i Aksa’da Müslümanların inanç ve 
ibadet özgürlüklerini açık biçimde ihlal eden bu 
uygulamaların kabul edilmesi mümkün değildir. 

İsrail, İslam dünyasında haklı bir tepkiye yol açan 
ve bölgede gerginliği artıran Harem-i Şerif’e yöne-
lik yasadışı uygulamalarına bir an önce son ver-
melidir.’’ denildi.
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İşgalci İsrail yine uluslararası hukuku hiçe 
saymaya devam ediyor. İşgalci İsrail Filistin 
halkını sindirmek için kullandığı silahlarına 
“Siyah Sünger” adlı bir mermi türünü ekledi. 
Yapılan açıklamalara göre biri daha 6 yaşın-
da olan 7’si çocuk 12 Kudüslünün işgal as-
kerlerinin bir yıldan beri kullandığı ve 
“siyah sünger” ismini verdiği mermi ile 
gözlerini kaybettiğini belirtti. 

Vatandaşlık Hukuku Derneği konuyla il-
gili olarak bir basın açıklaması yaptı. “En son 
kurban Kudüs’ün Re ’su Hamis Mahallesin-
den Filistinli vatandaş Nafiz Demiri (55) 
oldu. Nafiz Demiri geçtiğimiz günlerde iş-
gal güçlerinin attığı yeni mermilerden biri 
sebebiyle gözünü kaybetti, burnu kırıldı ve 
yüzü yaralandı” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili yayınlanan görüntüde Nafiz 
Demiri, işgal güçlerinin sıktığı gazlardan ve 
attığı mermilerden korunmak için bir dük-
kâna girmeye çalışırken mermilerden bir 
tanesi kendisine isabet edip yaralıyor. “Siyah 
Sünger” olarak adlandırılan mermi türünün 
plastik mermilerden daha tehlikeli olduğunu 
söyleyen uzmanlar, merminin insan vücu-
dunda ağır hasarlara neden olduğuna dikkat 
çekiyorlar.

Daha önce de fosfor ve çivi bombası kul-
landığı için tepki alan ancak suçlamaları ka-
bul etmeyen işgalci İsrail, yasadışı silah kul-
lanımını yıllardır sürdürüyor. Batı dünyası ise 
büyük bir ikiyüzlülük ile bu duruma seyirci 
kalmaya devam ediyor.

Siyah Sünger
         Kudüslüleri                

Kör Ediyor!
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İşgalci İsrailli fanatikler, Mescidi Aksa’nın yerinde 
Siyon Mabedi olduğu iddialarından yola çıkarak 
Mescidi Aksa’yı ortadan kaldırabilmek için uzun 
yıllardır çalışıyorlar. 1967 yılında Doğu Kudüs’ü 
işgal eden fanatikler, bu tarihten hemen sonra 
kutsal beldelerdeki İslam’ın simgesi yapılara saldır-
maya başladılar. 

Çeşitli bahanelerle birçok yapıyı, camiyi, evi ve tari-
hi eseri ortadan kaldıran işgal devleti, Mescid-i Ak-
sa’ya da saldırmaktan geri durmadı.

Önce Yakmaya Çalıştılar

21 Ağustos 1969’da Denis Ruhan adlı fanatik bir Ya-
hudi Mescidi Aksa’yı yakma girişiminde bulundu. 
Camiyi yok etmenin Mesih’in gelişini hızlandıra-
cağına inandığını söyleyen Ruhan, daha sonra de-
lilik raporu aldı ve işgalci İsrail’den sınır dışı edildi, 
herhangi bir ceza da almadı. Çıkan büyük yangın-
da yüzlerce yıllık birçok tarihi eser yandı, kül oldu. 
Bunların arasında Selahattin Eyyubi’nin fethin 
nişanesi olarak Kudüs’e getirttiği ‘ahşap minber’ de 
vardı. 

Yakılan Selahattin Minberini Türk
Ustalar Yaptılar

Müslümanlar, İşgalci İsrail’in Kudüs’ü işgal ettiği 
1967 İsrail-Arap savaşından iki sene sonra gelen 
bu yangını, yaşadıkları acının sembolü olarak al-
gılarken, bu hain saldırı esnasında yakılan ahşap 

minberin aynısı 38 yıl sonra Türk ustalar tarafın-
dan yapıldı. Yapımı ve montaj çalışmalarında iki 
Türk Kündekari ustası Recep Elitok ve Mehmet Ali 
Uçar’ın da çalıştığı ahşap minber, dört yılı aşkın bir 
çabanın ürünü olarak Amman’da yapıldı ve eski yer-
ine yerleştirildi.

 El Aksa’nın yakılan minberinin yapımı için 1.75 mil-
yon dolar harcandı. Minberin montajı tümüyle 
tamamlanarak eski yerine yerleştirildi. ‘Selahad-
din Minberi’ olarak tanınan orijinal minberi, aslen 
bir Türk olan Nureddin Mahmud Zengi 1168’de 
yaptırmıştı

Havaya Uçurmak İstediler

Nisan 1980’de ünlü Haham ve terörist Meir Kahane, 
Mescidi Aksa’nın bir yerine bol miktarda patlayıcı 
madde doldurarak bunu patlatmaya teşebbüs etti.
Ancak patlayıcılar görevliler tarafından fark edilince 
bu eylemi başarıya ulaşamadı.

Tekrar Bomba Koydular

 8 Nisan 1982’de fanatik bir işgalci terör örgütünün 
mensupları Kach diye bilinen ve Meir Kahane 
taraftarı olan diğer bir  terör örgütüyle işbirliği ya-
parak Mescidi Aksa’nın ana girişine bol miktarda 
patlayıcı madde yerleştirdiler. Ancak bu patlayıcı 
madde cami görevlileri tarafından patlamadan or-
taya çıkarıldı.
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Camii Korumaları Şehit Edildi

10 Nisan 1982’de Meir Kahane taraftarlarından bir 
grup işgalci fanatik, zorla Mescidi Aksa’ya girmek 
istedi. Cemaatin ve cami görevlilerinin engel olması 
üzerine çıkan çatışmada cami korumalarından iki 
kişi şehit edildi.

Tünel Bile Kazdılar

21 Mart 1983’te Mescidi Aksa’ya gizli bir yoldan 
girmek için tünel açıldığı tespit edildi. Ancak tünel 
tamamlanamadan ortaya çıkarıldığı için teşebbüs 
başarılı olamadı.

Machteret Yehudit’in Hain Planı

1984 yılının 27 Nisanında işgalci İsrail’de oldukça 
ilginç bir örgütün varlığı ortaya çıktı. Machteret 
Yehudit’in (Yahudi Çetesi) adındaki örgütün üye-
leri, Arap yolcularla dolu olan beş yolcu otobüsünü 
havaya uçurmaya yönelik bir plan yapmış ama son 
anda olayın ortaya çıkması üzerine tutuklanmışlardı.

 Ancak daha önce gerçekleştirdikleri önemli eylem-
ler vardı; 1980 yılında Batı Şeria’daki iki Arap belediye 
başkanının arabasına bomba koyarak şehit etmiş-
lerdi. 1983 yılında ise Hebron kentindeki İslam Kole-
ji’ne silahlı bir saldırı düzenleyerek üç öğrenciyi şe-
hit etmiş, otuz üç tanesini de yaralamışlardı. 

Ama kısa bir süre sonra, Machteret Yehudit’in 
tüm bunlardan çok daha büyük bir eylemi 
gerçekleştirmek üzere olduğu öğrenildi. Örgüt, 
Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra’yı havaya uçur-

mak için çok detaylı bir plan hazırlamıştı. 

Mabetlerin mimari yapısı üzerinde profesyonel 
bir inceleme yapılmış, Golan Tepelerindeki bir as-
keri garnizondan bol miktarda patlayıcı çalınmıştı. 
Kubbetüs Sahra’yı etrafa zarar vermeden havaya 
uçurabilmek için, 28 ayrı patlayıcı kubbenin belir-
lenmiş yerlerine yerleştirilecekti. Gerekirse Mes-
cid-i Aksa’yı korumakla görevli silahsız Müslüman 
nöbetçileri vurmak için ucuna susturucu takılmış 
Uzi’ler ve göz yaşartıcı bombalar edinmişlerdi.

Operasyon, yirminin üzerinde Machteret Yehudit 
militanının katılımıyla gerçekleşecekti.

Yahudi Çetesi’ne Gizli Destekler

Eylem işgalci İsrail otoriteleri tarafından durdurul-
muştu belki, ama bu gönülsüz bir engellemeydi. 
Çünkü Machteret Yehudit’in üyeleri, aslında pek 
çok kişinin yapmak istediği bir işi, sabırsızlıkları 
nedeniyle, uygun olmayan bir zamanda yapmaya 
kalkmışlardı. Bu nedenle, Likud hükümeti, Machte-
ret Yehudit’e ve eylemine gizli bir sempati ile bak-
mışlardı. 

İşgalci İsrail mahkemesi, kanunlara göre suç oluş-
turan bu eylemi doğal olarak cezalandırdı ama 
mahkeme kararından bir gün sonra, Başbakan 
Yitzhak Şamir, Machteret Yehudit üyeleri için şöyle 
diyebiliyordu: “Hepsi harika insanlar ama bir hata 
yaptılar.” Likud müttefiki radikal Gush Emunim 
partisinin önde gelen ismi Haham Moşe Levinger 
de eylemin teorik olarak doğru ama zamanlama 
yönünden yanlış olduğu yönünde görüş bildirdi. 
(Robert I. Friedman, Zealots for Zion: Inside Israel’s 

Mirasımız  -  Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği -22-



West Bank Settlement Movement, 1.b., New York: 
Random Hause, 1992, s. 31)

Amerikalı Yahudi gazeteci Robert Friedman, 
Machteret Yehudit olayının derinlemesine bir in-
celemesini yapmıştı. Verdiği ilginç bilgiler vardı: O 
dönemde işgalci İsrail basınındaki yaygın bir id-
diaya göre işgalci İsrail’in iç güvenlik servisi Shin Bet, 
Machteret Yehudit’in daha önceki eylemlerini-Arap 
belediye başkanlarının öldürülmesi, İslam Kole-
ji’nin taranması gibi-biliyorlardı ve buna rağmen de 
örgüte hiçbir müdahalede bulunmamışlardı. 

Friedman’ın yorumuna göre, işgalci İsrail otorite-
leri aslında örgütün Mescid-i Aksa’yı yıkma planın-
dan da haberdar oldukları halde bir süre onlara 
engel olmamışlar, ancak olayın basına sızması ve 
sonuçlarının da çok tehlikeli olacağını fark etmeleri 
üzerine Machteret Yehudit’i durdurarak üyelerini 
tutuklamışlardı.

Yitzhak Şamir ‘in örgütün üyeleri için “Harika insan-
lar” deyişi ya da onları hapse mahkûm eden yargıcın 
kararı açıklarken “Bu insanlara yurtseverlikleri ne-
deniyle saygı ile bakılması gerektiği” şeklindeki ga-
rip sözleri, hep bu isteksiz engel oluşun gösterge-
leriydi. 

Üst rütbeli işgalci İsrail subayı Avi Yitzhak, işgalci 
İsrail yönetiminin Machteret Yehudit’e uzun süre 
engel olmadığını, çünkü “Üst düzey politik ve askeri 
yöneticilerin, örgütü, demokratik bir devletin ya-
pamayacağı eylemleri yapabilmesi için muhafaza 
ettiğini” söylemişti. Friedman, “Machteret Yehudit 
olayı içinde İsrail hükümetinin parmağı vardı ama 
bunun oranı hiçbir zaman bilinemeyecek” 
demektedir.

 (Robert Friedman, Village Voice, 12 Kasım 1985)

1985 yılında, hapisteki Machteret Yehudit üye-
lerinin serbest bırakılması için etkili bir kampanya 
başlatıldı. Kampanyanın en ateşli destekçileri Knes-
set üyesi politikacılardı. Başta Likud olmak üzere her 
partiden, hatta “solcu ve laik” ve sözde barış yanlısı 
İşçi Partisi’nden bile çok sayıda Knesset üyesi bu 
“harika insanları” hapisten çıkarmak için çalıştılar. 
Sonuçta birbiri ardına gelen aflarla hepsi serbest 
bırakıldı. 

Dolayısıyla, Machteret Yehudit’in İslam mabetlerini 
yıkma planının engellenmiş olması, Likud yönetimi-
nin bu mabetlerin varlığından memnun olduğu an-
lamına gelmiyordu. Likud, özellikle de Likud’un Ari-
el Şaron gibi şahinleri, eylemin yalnızca yöntem ve 
zamanlama açısından yanlış olduğunu düşünüyor-
lardı, ama onlara göre temel mantık doğruydu.

Knesset Provokasyonu

14 Ocak 1986’da Knesset üyesi bazı parlamenterler 
askerlerin koruması altında Mescidi Aksa’ya girmek 
istediler. Ancak İslami Hareket mensubu gençler 
cami kapılarında barikatlar oluşturarak onların içeri 
girmelerini önlediler. Birkaç kez girişimde bulu-
nan parlamenterler Mescidi Aksa’nın içine girmeyi 
başaramayınca geri dönmek zorunda kaldılar.

Fakat bu olaydan sonra cami dışında işgalci asker-
lerin Müslüman gençlere saldırmasıyla başlayan 
çatışmalarda çok sayıda genç yaralandı.
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Kudüs Katliamı

Mescidi Aksa’ya yönelik saldırıların en geniş çaplısı 
da 8 Ekim 1990 tarihinde gerçekleştirilen ve 30 
Müslümanın şehit edilmesine, 800 Müslümanın da 
yaralanmasına yol açan saldırıdır. Tarihe “Kudüs kat-
liamı” olarak geçen bu saldırı, işgalci İsrail yönetimi-
nin bazı fanatik Yahudi gruplarını kışkırtması sonu-
cu gerçekleştirildi. 

İşgalci devlet o dönemde Körfez krizi dolayısıyla 
dünya kamuoyunun dikkatlerinin Körfez tarafına 
çevrilmesini bir fırsat olarak değerlendirip terörist 
Yahudileri kışkırttı. Polisler de bu Yahudilere 
yardımcı oldu ve sözünü ettiğimiz büyük katliam 
gerçekleştirildi. 

Bu saldırının asıl amacı ise Mescidi Aksa’nın bazı 
bölümlerini yıkmak ve zaman içinde tamamını 
yıkabilmek için ilk adımı atmaktı. Ama Filistinli 
Müslümanlar bu kutsal mabedi canlarıyla savunarak 
işgalcilere orayı yıkma fırsatını vermediler.

Mescid-i Aksa’yı Yıkma Planları

Machteret Yehudit’in ortaya çıkmasından bir yol 
sonra, 1985’te, işgalci İsrail hükümeti Mescid-i Ak-
sa’nın altındaki kazı çalışmalarına hız verdi. Bu şekil-
de mescidin altı oyulacak ve küçük bir sarsıntı sonu-
cunda kendiliğinden yıkılması sağlanacaktı. 

Haftalık Aksiyon dergisi, 13-19 Mayıs 1995 tarihli 
sayısında “İsrail Mescid-i Aksa’yı yıkıyor!” başlığıy-
la verdiği bir haberde konuya değinmiş, mescidin 
altında gizlice yürütülen kazı çalışmalarını belgele-
miş ve şöyle yazmıştı: “İsrail, Mescid-i Aksa’ya karşı 
doğrudan bir saldırıda bulunduğu takdirde... İslam 
ülkelerinin topyekûn cephe almasından çekini-
yor... (bu nedenle) tarihi kazı yapıyor gibi göste-
rerek, kendiliğinden çökecek bir hale gelmesi için 
uğraşıyor. Böylece ülke olarak kendisini geri çeke-
cek ve üzerine bir sorumluluk almadan hedefine 
ulaşmış olacak.”

Uzun yıllar Kudüs’te çalışan Amerikalı arkeolog Gor-

don Franz ise, bu konudaki gözlemlerine dayanarak 
şöyle diyor:

“Emin olduğum bir şey varsa, Tapınak’ı yeniden inşa 
etmeyi hedefleyen Yahudilerin o iki camiyi mutla-
ka yıkmak istiyor oluşlarıdır. Bu yıkımın nasıl ola-
cağı konusunda kesin bir fikrim yok ama olacaktır. 
Yıkacaklar ve burada onun yerine bir Tapınak inşa 
edecekler. Ne zaman, nasıl yapılacak bilmiyorum 
ama yapılacak. “(Grace Halsell, Prophecy and Po-
litics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear 
War, Connecticut: Lawrence Hill & Company, 1986, 
s. 105)

Houston İkinci Baptist Kilisesi’nden rahip James E. 
DeLoach ise tüm Yahudilerin camileri yıkıp Tapınak’ı 
inşa etmek istediklerini, ancak bunu Machteret Ye-
hudit gibi radikal yöntemlerle değil, Aksiyon’un 
haberinde yer alan şekilde yapacaklarını söylüyor: 
“Şu bir gerçek; tanıdığım bütün Yahudiler o cami-
lerin yıkıldığını görmek istiyorlar. Ama bana söyle-
diklerine göre, bu yıkım, Tanrı’dan gelecek bir hare-
ketle, örneğin bir depremle ya da ona benzer bir 
şekilde gerçekleşecek.” (Ibid., s. 99)

İşte işgalci İsrail’deki aşırı sağın mantığı budur. 
Amaç, sözde Tapınak’ı ne olursa olsun inşa etmek-
tir; çünkü Mesih’in gelişi buna bağlıdır. Tapınak’ın 
inşası için İslam mabetlerinin yok edilmesi gerek-
mektedir. Yahudi Devleti, bu işi mabetlerin “altını 
oymakla” uzun vadeye yaymıştır. Belki de, “insan 
eliyle” yapılacak bu hazırlıktan sonra, Mescid-i Ak-
sa’yı çökertecek küçük bir deprem beklenmektedir. 

İşgalci İsrail’in radikallerinin Kudüs konusunu sürek-
li bir çatışma sebebi haline getirmeleri, bu bölge-
deki Müslümanlara karşı terör eylemleri düzenle-
meleri ve provokasyonlar gerçekleştirmeleri, bu-
raya kadar incelediğimiz Tapınak saplantısı ne-
deniyledir. Radikaller, bu daimi çatışmanın bir gün 
kendilerine sözde Tapınak’ı inşa edecek bir fırsat su-
nacağını ummaktadırlar. 

Ancak yıllar boyunca hesaba katmadıkları tek şey 
ALLAH (c.c)’ında bir hesabı olduğu gerçeğidir.
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Mirasımız Derneği’nin Gençlik Ve Spor Bakanlığı 
ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Kardeşlik Bilinci İçin 
Gençlerle El Ele” projesi kapsamındaki Akademik 
Kudüs Seminerleri devam ediyor.

Projenin üçüncü semineri Fatih Ali Emiri Kültür 
Merkezinde gerçekleşti. Seminerde; Filistin asıllı 
Türkiye’de yaşayan iki genç Tevfik Allhams ve Ya-
kup Altuğ “Kudüs’ün İşgalini” anlattılar.

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezinde gerçekleşen 
dördüncü seminerde ise Kudüs’e ve kadim tari-
hine gönül vermiş, Araştırmacı Dr. Ali Murat ÇELE-
Bİ  “Günümüz Kudüs’ü” anlatan bir konuşma yaptı.

Öğrencilerimizle Kudüs Gezilerimize Devam 
Ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Mirasımız Derneği ile 
ortaklaşa düzenlediği “Akademik Kudüs Seminer-
leri’ ne katılan öğrencilerle yapılan ikinci Kudüs-ü 
Şerif gezisi de tamamlandı.

Gezinin birinci günü Kudüs ve çevresinde gezilen 
yerler, Mescid-i Aksa ve içindeki tüm eserler, Burak 
Duvarı, Hz. Davut (As.) Kabri ve Külliyesi, Hz. Ömer 
Camii, Kıyamet Kilisesi, Tarihi Ermeni ve Hristiyan 

Mahalleleri, Eski Şehir Kudüs Surları, Hz. Selmani 
Farisi (r.a) Makamı, Râbia’tül Adeviyye (r.a) Kabri,  
Babür Rahme Mezarlığı (Sahabeler ’den Şeddad Bin 
Evs ve Ubade Bin Samit r.a Kabirleri), Me’menullah 
Mezarlığı,Hz. Meryem’in Kabri, Hz. Ömer’in torunu 
Muciriddin Hanbeli’nin Kabri, Zeytin Dağı, Cebeli 
Mukebbir (Tekbir Dağı)
 
Gezinin ikinci gününde Hayfa ’da gezilen yerler,

Tarihi Yafa Limanı, Tarihi Yafa Sur Kalıntıları, Tabii 
Camii (İsrailliler tarafından Ermeni bir aileye hediye 
edilen cami),Bahr Mescidi (Deniz Cami),II Mahmud 
Külliyesi, II Abdülhamid Hanın tahttaki 25 yıl şere-
fine yaptırılmış Saat Kulesi, Osmanlı Kışlası, Hasan 
Bey Camii.

Gezinin üçüncü gününde El-Halil- Batı Şeria Şeh-
ri’nde gezilen yerler, Halilurrahman Camisi’nde Bu-
lunan, Hz. İbrahim Kabri, Hz. Sara Kabri, Hz. İshak 
Kabri, Hz. Rıfka Kabri, Hz. Yakup Kabri, Hz. Laika 
Kabri, Hz. Yusuf Kabri.

Geziye katılan öğrenciler Kudüs’ün manevi ha-
vasından oldukça etkilendiklerini ve Müslüman-
ların maddi durumu yerinde olanlarının buraları 
mutlaka ziyaret etmeleri gerektiğini belirttiler.

AkademIk Kudüs
Seminerleri Devam Ediyor

www.mirasimiz.org.tr  -25-



Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
400 yıl boyunca Osmanlı yönetimi altında ka-
lan Kudüs, Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
muazzam bir imar kalkınmasına tanık olmuştur.

Nitekim Sultan Süleyman Kanunnamesi, yani 
Sultan Süleyman Anayasası adıyla bilinen ve 
devlet işlerinin tanzimine yönelik kanunlar 
çıkarmıştı. Bu kanunlar, Miladi 19. yüzyıla kadar 
yürürlükte kalmıştır. Kendisine “Kanuni” 
lakabının verilmesinin nedeni de bu olmuştur.

Batılılar ise onu Muhteşem Süleyman olarak ad-
landırmışlardı. Aynı zamanda Kanuni Süleyman 
adıyla da tanınmıştır.

İmparatorluk sınırları genişlemeye devam eder-
ken, Kanuni Sultan Süleyman yargı alanında 
birtakım ıslahatlara yönelmiş, bu bağlamda 
toplum, eğitim, ceza hukuku ve Osmanlı şe-
hirlerinin güzelleştirilmesine önem vermiştir.

Diğer Osmanlı sultanları gibi, Sultan Süley-
man nezdinde de Kudüs’ün daima özel bir yeri 
olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, 
1534 yılında Kudüs’ü çevreleyen 4200 
metre uzunluğunda bir sur inşa edilmiştir. 

Bu sur, felaket ve afet zamanlarında şehri ko-
rumak ve savunmak amacıyla 600 metre uza-
tılmıştır. Yine özel olarak Kudüs’te ve genel 
olarak çevresindeki Filistin bölgelerinde bir imar 
hamlesi başlatmıştır. 

Bunların en önemlisi, saldırı durumlarında şehri 
ve halkını korumak amacıyla tahkimatlar kurul-
ması ve şehri güzelleştirmeye yönelik hamleler 
olmuştur. Kudüs’ün kuşatma altında kalması 
halinde şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere 
inşa edilen büyük su toplama yerleri de böyledir.

Süleyman Bürkeleri

Kanuni Sultan Süleyman Bürkeleri, üç su topla-
ma havuzundan oluşur ve Osmanlı Sultanı Ka-
nuni Sultan Süleyman tarafından, bugün işgal 
altındaki Filistin’de yer alan BeytLahim şehrinin 
güneyinde, Hicri 943 yılında inşa edilmiştir.

Süleyman Bürkeleri: BeytLahim şehrinin 
güneyinde yer alır. Üç büyük su toplama 
havuzundan oluşur. Aralarındaki mesafe 42 ilâ 
49 metredir.

İlk bürkenin uzunluğu 116 metre, genişliği 
aşağıdan 71 metre, yukarıdan 70 metredir. 
Derinliği ise 8 metredir. En büyük kısmı kaya 
içerisine oyulmuştur ve sonra diğer kısımları 
inşa edilmiştir.

İkinci bürkenin yukarıdan seviyesi 6 metreye 
inmektedir. Uzunluğu 129 metredir. Genişliği 
yukarıdan 50 metre, aşağıdan ise 76 metredir. 
Derinliği de 12 metredir. Kuzeydoğu köşesinde 
Salih pınarına bağlanan bir su kanalı bulunur.
Tümüyle kaya içine oyulmuştur.

Üçüncüsü ise177 metre uzunluğundadır. Yüzey 
seviyesi ikinci bürkeden 6 metre aşağıdadır.Bu 
bürkelerin kanalları başka bürkelere bağlanır. 
Örneğin, el-Halil şehri yakınında, 73 metre uzu-
nluğundaki El-Urub Bürkesi ve 74 metre uzun-
luğundaki Bintu’s Sultan Bürkesi gibi.

Süleyman bürkelerine, el-Firdevs Dağları’na 
yakın Artas kaynak suları ulaşır. Süleyman 
bürkelerinin suları ise bir grup kaynaktan da 
beslenen iki kanalla Kudüs’e taşınır.

Kanuni Sultan Süleyman Bürkeleri
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Bürkelerin inşasında kullanılan mühendislik, su 
havuzları açısından son derece dikkat çekici bir 
kazı ve inşa süreci ile tamamlanmıştır. Özellikle 
bürkelerin su kanalları ile bağlantısı ve Kudüs’e 
kadar kilometrelerce uzunlukta bir mesafeye 
ulaştırılmasında izlenen yöntem müthiştir.

Bürkeler yaklaşık 160.000 metrekare su kapasi-
tesine sahiptir. Çevre bölgelerde, bu bürkelere 
akan üç su kaynağı bulunmaktadır.

Bu su havuzlarının suyu, geçmişte BeytLahim 
ve Kudüs şehirlerinin en önemli su kaynakları 
kabul edilmiştir.

Bugün ise bu bürkeler kurumuştur ve çoğu 
zaman işgal güçlerinin ziyarete izin verdiği 
zaman dilimlerinde, bölge sakinlerinin ve tu-
ristlerin uğrak yerlerinden biri olan tarihi ve tu-
ristik bir bölge sayılmaktadır.

Siyonistlerin Bu Tarihi ve Stratejik Yapıları 
Hedef   Alması

Tüm büyük sömürgeci devletler, topraklarının 
sahip olduğu özel konum ve seçkin özellikler 
nedeniyle gözlerini Filistin’e dikmişlerdir.

Filistin toprakları üzerine çöreklenmiş Siyonist 
işgal güçleri de Filistin’in İslami kimliğini koru-
yan bu tarihi eserleri tahrip etmek için büyük 
çaba harcamış, toprakları Yahudileştirmeye ve 
bölge isimlerini değiştirmeye yoğunlaşmıştır. 
Bugün Süleyman bürkeleri bölgesindeki Filis-
tinlilerin maruz kaldığı baskı ve zulümler, bu 
utanç ve acı verici manzaralardan yalnızca 
biridir.

İşgal otoriteleri, bu bölge üzerinde oldubitti 

politikaları dayatmaya çalışmış, askerlerden ve 
yerleşimcilerden olan Yahudiler, Filistinli olsun, 
yabancı olsun, bu bölge ziyaretçilerinin can 
güvenliğine yönelik gerçek bir tehdit haline 
gelmişlerdir.

Yılın çoğu günlerinde Filistinlileri bu bölgeleri 
ziyaretten men etmişler, giriş izni alıp da oraya 
gidenler yerleşimcilerin saldırılarına maruz kal-
mışlardır. Yerleşimcilerin bölge yakınlarındaki 
varlığı ve civar bölge sakinlerini sürekli taciz 
etmeleri, bu yeni sömürgeciliğin en iğrenç 
görüntülerinden birini yansıtmaktadır.

Bu Mekânların Günümüze Etkileri

Her ne kadar işgalci İsrail otoriteleri tarafından 
bu mekanlar etrafındaki alametlere yönelik 
acımasız saldırılar yapılıyor ve bölge öyle ya da 
böyle İsrail otoritesi altında tutuluyor olsa da, 
oradaki her bir alametin, silinmesi mümkün ol-
mayan açık ve güçlü etkileri vardır.

Nitekim bu eserler, öncelikle Filistin’in kim-
liğini, medeniyet açısından İslam Ümmeti’ ne 
bağlılığını ve tüm İslam Ümmeti’ nin bütünsel 
kimliğinin bir parçası olduğunu yansıtmaktadır. 
Bu kültürel eserler, Filistin’in İslam Ümmeti’ nin 
varlığının temel bir uzvu olduğunu ve öyle ka-
lacağını ifade eden mükemmel bir görüntünün 
ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir.

Bu tarihi eserlerin açık göstergelerinden biri de 
şudur; Osmanlı Devleti, özel olarak Kudüs’te-
ki, genel olarak Filistin topraklarındaki İslami 
varlığı güçlendirmeye, bu toprakların sahip 
olduğu ehemmiyete olan inancından hareketle 
büyük bir titizlik göstermiştir.

Nizar Herbavi (   Alıntı  ) 
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ÇİZGİLERLE KUDÜS



BİR AYET
Gelsinler ki, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve 
Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine 
belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar Artık 
onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin  Hac Suresi (28) 

BİR HADİS
Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim kurbanını namazdan önce keserse, o ancak kendi nefsi için 
et kesmiş olur. Herkim de namazdan sonra keserse, o kurban kesme 
ibadetini tam yapmış olur’ buyurdu.”

Buhari 5617, Müslim 1961/5, Ebu Davud 2800, Nesei 4407, Tirmizi 
1508, Darimi 2/80, İbnu’l-Carud 908, Beyhaki 9/276, Begavi 1113, 
Ahmed 4/281, Albânî İrva 1154
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