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Kirli ellerini vatan toprağımızdan çekmek bilmeyen şer odakları, her gün başka 
bir engelle karşımıza çıkıyor. Ortadoğu’da sivrilen ve İslam devletlerinin hamisi 

olarak kabul edilen güçlü bir Türkiye’yi istemediklerini açıkça belirtiyorlar.

Güneydoğu’da bazı il ve ilçelerde yuvalanan teröristlerin, güvenlik güçlerimiz 
tarafından etkisiz hale getirilmesi işlerine gelmediği için ses getiren eylemler 
yapılmasını sağlayarak Türkiye’ye gözdağı vermeye çalışıyorlar. Fakat bu büyük 

eylemlerin yaptırılmasının tek sebebi tabii ki bu değil.

Bu tarz büyük katliamlarla ülke gündemini değiştirmekte ve bu esnada yaptıkları 
başka aşağılık planlarını devreye sokmaktalar. Kalleşliğe dağ dayanmaz derler.. 

Elhamdülillah güçlü bir ülkemiz var. Bunca olumsuzluğa rağmen metanetini 
koruyan ve kolay kolay kendini kaybetmeyen bir toplumsal yapımız var. Allah’ın 

izniyle bu kötü günler de atlatılır inşaallah.

Geçtiğimiz günler de Mescid-i Aksa Muhafızı Şeyh Raid Salah ülkemizde bir 
televizyona verdiği demeçte Türkiye’de yapılan terör eylemlerine dair önemli 
bir tespitte bulundu. Şeyh, “Kudüs sokaklarında, Batı Şeria’da kız-erkek çocuk-
yaşlı ayırt etmeden İsrail askerleri veya Yahudi yerleşimciler tarafından 
günden güne bir nesli yok edercesine onlarca masum öldürülmektedir. Göçe 
zorlanmaktadır. Bu büyük Siyonist rüyasının Filistin engeline karşı kullandığı 
bir uygulama. Bir de önlerinde Türkiye engeli var. Filistin’de bir bölgeyi işgal 
etmeden önce Türkiye’de ya bomba patlar ya da bir ayaklanma olur, Türkiye 
bu gündemle uğraşırken İsrail işgalini ya da katliamını gerçekleştirir. Bu şekilde 
de Türkiye engelini aşmış olur. Bunu Türkiye’de yaşayıp televizyondan basını 
takip ederek fark etmek zor. Filistin ajanslarını takip edip, kendi ülkenizdeki 

haberlerle birleştirirseniz ne demek istediğimi anlayabilirsiniz’’ demişti.

Şimdiler de Filistin’de yaşanan gelişmeleri iyi takip etmek gerekiyor.
Halktan gelen bazı tepkilere bakıldığında Şeyh Raid Salah’ın tespitlerinin ne 
kadar yerinde olduğunu görmek mümkün. “Bakın ülkemiz nelerle uğraşıyor. 
Her gün şehitler veriyoruz. Siz hala Kudüs, Filistin deyip duruyorsunuz.“ diyen 
Müslüman kardeşlerimiz var. Zaten Siyonizm’in hedefi de bunu dedirtmektir.

Müslümanlar olarak sadece yaşadığımız vatan toprağı değil tüm İslam 
coğrafyasında olup bitene karşı duyarlı olmak zorundayız. “Küfür tek millettir” 

Oysa ümmet yüzlerce fırkaya ayrılmış birbiriyle uğraşmaktalar.
 Allah İslam âlemine dirlik ve birlik içinde olmayı nasip etsin.

Yine Zor Günlerden Geçiyoruz

Öner YÜCEL



Emevi Sarayları üzerinde 
Konser Rezaletleri
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İşgal devleti İsrail, Kudüs’teki İslam izleri taşıyan 
tarihi eserlere karşı takındığı saygısız tutumu 
şimdi de Mescid-i Aksa’nın hemen yanında 
bulunan Emevi Sarayları üzerinde gösteriyor.

Geçtiğimiz günler de işgalciler tarafından Tarihi 
Emevi Sarayları üzerinde bir konser düzenlendi. 
Yüzlerce işgalci konser dinlemek bahanesiyle 

Tarihi Emevi Sarayları’nın kalıntılarını çiğnedi ve 
üzerlerinde eğlendi.

Yapılan bu rezil uygulamanın henüz başlangıç 
olduğunu savunan Kudüslü Müslümanlar, Tarihi 
Emevi Saraylarının kontrolünün Siyonist İlad 
Derneği’ne bırakıldığını belirtiyorlar. Bu yapılan 
uygulamalar Mescid-i Aksa’ya ve Müslümanlara 
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ait vakfiyelere yapılan saldırıların ne denli arttığının 
bir göstergesi olarak algılanıyor.

Mescid-i Aksa Vakfı’nın müdürü Şeyh Ömer 
Kisvani, yapılan bu hareketin, Müslümanların 
saygı gösterdiği ve dedelerinden kalan tarihi 
mirasa hakaret ve saygısızlık olduğunu belirterek 
işgalcilerin burada kurmuş olduğu sahne ve ses 
teçhizatının derhal toplanması gerektiğini belirtti.

İşgal devleti Emevi Saraylarının sorumluluğunu 
Kudüs İslami Vakıflar Müdürlüğünden alarak 

oraya müzeler, mezarlar ve Yahudi efsanelerini üç 
boyutlu anlatan özel amaçlı müzeler inşa etmeye 
başladı.

Emevi sarayları üzerinde sergilenen bu rezalet, 
İslam eserlerine yapılan ilk saygısızlık değil.

İşgal devleti İsrail, daha önce de yüzlerce cami, 
mescit, medreseyi yıktı ve bir kısmını da amacı 
dışında kullanıma tahsis etti. Halen onlarcası bar, 
diskotek, market vs. olarak kullanılmaya devam 
ediyor.
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İşgalci İsrail güçlerinin Şubat ayı içinde Kudüs, 
Batı Şeria ve Gazze’de 616 Filistinliyi gözaltına 
aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Damir (Vicdan) Esirleri 
Koruma ve İnsan Hakları Kurumu ile Esir 
İşleri Heyeti tarafından yapılan ortak basın 
açıklamasında, “İsrail güçleri, geçen ay içinde 
Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de 140’ı çocuk, 18’i 
kadın 616 Filistinliyi gözaltına aldı” denildi.

Gözaltıların, Kudüs başta olmak üzere, 
Batı Şeria’nın El-Halil, Nablus, Ramallah ve 

Beytüllahim kentlerinde yoğunlaştığına işaret 
edilen açıklamada, Gazze Şeridi’nde de 22 kişinin 
gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal yönetiminin geçen ay 161 idari tutukluluk 
kararı çıkardığına değinilen açıklamada, böylece 
idari tutukluların sayısının 750’ye yükseldiği 
aktarıldı.

İşgal hapishanelerindeki kadın tutukluların 62, 
reşit olmayanların 400, hasta tutukluların da 700 
olduğu kaydedildi.

1 Ayda 616 Filistinli Tutuklandı
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İşgal ordusu radyosu, işgal hükümetinin Eriha kenti 
yakınlarında Filistinlilere ait 2342 dönüm araziye el 
konulması kararını onayladığını söyledi.

İşgal rejimi ordu radyosu konuyla ilgili yayınladığı 
haberde, işgal hükümetinin 2 bin dönümden fazla 
araziyi devlet arazisi ilan ettiğini bildirdi. Haberde, 
işgal hükümetinin bu kararı Washington ve 
Birleşmiş Milletler’ in Filistin topraklarında bu tür 
adımları reddettiklerini açıklamalarının ardından 
aldığına dikkat çekildi.

Gözlemciler, işgal yönetiminin Filistinlilerden 

gasp edilen arazilerin ilk adımda devlet arazisi 
ilan edildiğini ve daha sonra Yahudi yerleşim 
birimi inşası için yerleşimcilere teslim edildiğini 
hatırlatarak, Eriha yakınlarında gasp edilen arazinin 
de Yahudi yerleşim birimi inşası projelerinde 
kullanılabileceğini söyledi.

İşgal yönetimi, daha önce de birçok kez 
Filistinlilere ait arazileri devlet arazisi ilan ederek 
gasp etti. Filistinlilerden bu yolla çalınan binlerce 
dönüm genişliğindeki araziler daha sonra Yahudi 
yerleşimciler için tarım arazilerine ve işgal ordusu 
için askeri üslere dönüştürüldü.

İşgalci Rejim 2342 Dönüm Araziyi Gasp Etti



Kudüs’te halen ayakta kalabilmiş Osmanlı Eserlerinden 
biri olan Tarihi Kasaplar Çarşısı esnafı zor günler 
geçiriyor.

Kudüs’te eski şehir olarak bilinen ve Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde yaptırılmış surların içerisinde 
kalan bölgede bulunan Kasaplar Çarşısı, mimari 
yapısıyla günümüzde ayakta kalabilen diğer tarihi 
çarşılardan ayrılıyor. Kasaplar çarşısı yakın bir zamana 
kadar Kudüs’ün en kalabalık alışveriş merkezlerinden 
birisi olma özelliğine sahipken şimdi oldukça ıssız bir 
görünüme sahip.

Çarşının eski canlılığını kaybetmesi sebebiyle esnafın bir 
kısmı çoktan kepenk kapatmış bile. Mevcut dükkânların 
sahipleri ise oldukça zor durumda olduklarını 
belirtiyorlar.

Çarşı esnafından 79 yaşındaki Salih Ebu Süneyne, 
Kasaplar Çarşısı’nın daha önce hiç bu kadar zor duruma 
düşmediğini ve şu anda açık olan dükkân sahiplerinin 
de buradan para kazanamadığını söylüyor. 

Kendisinin de çok zor durumda olduğunu söyleyen 
Ebu Süneyne, “ Bir günde yaptığım satış konuşmaya 
değmeyecek kadar küçük bir miktar ve dükkânımdaki 

meyve ve sebzeler satılmadığı için sürekli bozuluyor” 
diye konuştu.

Çarşıdaki kasaplardan biri olan Ebu Muhammed, Kudüs 
ahalisinin artık eskisi kadar çarşıya gelmediğini ve bunun 
en önemli sebeplerinden birinin işgal devleti tarafından 
inşa edilen yaklaşık 750 km uzunluğundaki utanç duvarı 
olduğunu söyledi.
 
Ulaşım olanaklarının az olması ve Kudüs Eski Şehir’e 
giriş çıkışların işgal askerleri tarafından zorlaştırılması  
Kudüslü esnafı zor duruma düşüren diğer etkenlerden 
bir kaçı.

Kudüslü Müslüman esnaf sadece alışveriş yapanların 
azalmasından değil, işgal devleti tarafından kendilerine 
uygulanan yüksek vergiler ve yaptırımlardan da 
şikâyetçiler. İşgal devleti İsrail tarafından para 
karşılığı buralardan çıkarılmak istenen Müslüman 
esnaf bu teklifleri reddettiği için haksız uygulamalarla 
bezdirilmeye çalışılıyor.

Çarşının tamamen boşalması halinde buraya işgalcinin 
el koyarak yıkması söz konusu olduğu için esnaflar 
sonuna kadar direnmeye çalışıyorlar.
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Kudüs’e bağlı Beyt Hanina mahallesinde bulunan çocuk 
parkı işgal güçleri tarafından yıkıldı.

Sabah saatlerinde mahalleye gelen işgal güçlerine ait 
yıkım ekipleri öğle saatlerine kadar parkı yerle bir ederek 
gittiler. Mahalle sakinlerinden alınan bilgiye göre parkın 
içerisinde bulunan 30 kadar zeytin, limon ve portakal 
ağacı işgal güçleri tarafından kökünden söküldü.

Aynı ekipler bölge sakinlerinden Tevfik Al Hurup isimli 

vatandaşa ait temeli yeni atılmış bir evi kaçak olduğu 
gerekçesiyle yıktılar ve Al Hurup’ un kardeşine ait 4 
adet depoyu da boşaltarak buraları da yıktılar.

Depoların yıkımı esnasında depoların sorumlusu olan 
Şadi Matur işgal güçleri tarafından alıkonularak yıkıma 
müdahale etmesi engellendi. Yıkımdan önce depolardan 
çıkarılan tekstil malzemelerinin yağmur altında kalarak 
zarar gördüğü belirlendi.
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Çocuk Parkını Bile Yıktılar
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Ramallah’a yakın bir bölgede Filistin ve İşgal devleti 
İsrail arasında ticari sınır kapısı olan Beytuniyye’de 
Filistinli iş adamları işgal devleti İsrail’in uygulamalarını 
protesto etmek için toplandılar.

 İşgal devletinin Filistinliler tarafından üretilen et ve 
süt ürünlerine uyguladığı ambargoyu protesto etmek 
amacıyla düzenlenen eylemi dağıtmak için işgal 
güçleri ses ve gaz bombaları kullandılar.

Daha önce varılan anlaşma gereği her iki tarafa ait et 
ve süt ürünleri karşılıklı olarak satılabiliyordu. Ancak 
daha sonra İşgal devleti İsrail, Filistinli Müslümanlar 
tarafından üretilen et ve süt ürünlerinin işgal ettiği 
topraklarda satılmasını yasakladı.

Filistin Tüketici Hakları Derneği Başkanı Salah 
Heniyye, bu yapılan uygulamanın amacının Filistinli 
Müslümanlar tarafından intifada esnasında işgalci 
İsrail mallarını boykot etmelerine misilleme yapmak 
ve sadece işgal devletine ait ürünlerin satışının 
yapılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

2015 yılı Ekim ayı ortalarında Mescid-i Aksa’ya 
yapılan baskınlar ve Kudüslü Müslümanlara yönelik 
haksız uygulamalar sebebiyle başlayan intifada 
sonrasında işgal devleti İsrail, ekonomik olarak büyük 
kayıplar verdi. İşgal devletinin bu saldırgan tavrına 
sebep olarak intifada karşısında yaşadığı çaresizlik 
gösteriliyor.

İşgalciden 
Filistin Mallarına Ambargo
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İşgalci İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, 14 
yaşından küçük Filistinli çocukların ömür boyu 
hapsine imkân tanıyan bir yasa tasarısını işgal 
rejimi parlamentosuna sundu.

İşgalci Bakan Shaked’in Knesset’e bağlı Yasama 
İşleri Komisyonu’na sunacağı yasa tasarısı, 
Filistinli çocuğun 14 yaşına kadar kapalı bir 
ıslahevinde tutulmasını ve daha sonra yargıç 
onayıyla geri kalan cezasını tamamlamak üzere 
cezaevine nakledilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısının Kudüs İntifadası sırasında ortaya 
çıkan bir olguya çözümü hedeflediğini öne süren 
Shaked, Filistinli çocukların Yahudileri öldürmeye 
çalıştığını ve geçici yasanın üç yıl süreyle 
uygulanacağını iddia etti.

İşgalci İsrailli bakan, “14 yaşından küçük 
çocukların terör eylemlerine karıştığı birçok olay 

gördük. Dolayısıyla bu yasa tasarısını Knesset’e 
sunmayı uygun gördüm” dedi.

İşgalci İsrail yönetimi her fırsatta çocukları hedef 
alan acımasız uygulamalara başvuruyor.2015 
yılı içerisinde 304 çocuk işgal rejimi tarafından 
tutuklandı. Tutuklanan çocukların büyük kısmı 
tutuklu bulunduğu süre içerisinde psikolojik ve 
fiziksel şiddet gördü. 

Çocukların gelecekte Filistin davasına sahip 
çıkan bireyler olarak yetişmesinden korkan işgal 
rejimi, kendi varlığına tehdit olarak gördüğü bu 
durumu engelleyebilmek için çocukların gözünü 
korkutmaya çalışıyor. Tutuklanan çocukların 
büyük çoğunluğu uzun süreli psikolojik tedavi 
görmek zorunda kalıyor.

İşgalciler 
Müslüman 
Çocuklara 
Takıntılı
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Mirasımız Derneği’nin,  İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve ÖNDER ile ortaklaşa gerçekleştirdiği  
“İmam Hatipler İlk Kıblesiyle Tanışıyor” projesi 
kapsamındaki seminerler devam ediyor.

Gençlerin kalplerine, Kudüs ve Mescid-i Aksa 
sevgisini yerleştirmek ve bilgilendirmek amacıyla 
başlatılan projede şimdiye kadar 66 İmam Hatip 
Lisesine giden Mirasımız Derneği, toplam 10.850 
öğrenciyi ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ile tanıştırdı.

Seminerler de Kudüs Tarihi başta olmak üzere 
Kudüs’ün Müslümanlar için önemi nedir?  
Mescid-i Aksa neresidir? Bugün Mescid-i Aksa’da 
neler oluyor? Biz Mescid-i Aksa için ne yapabiliriz? 
Başlıklı konular anlatılıyor.

Mirasımız Derneği görevlisi Fahri Sözen 
tarafından verilen seminerlerden öğrenci ve 
öğretmenler kadar öğrenci velileri de oldukça 
memnunlar. Sosyal medya ve telefon aracılığıyla 
derneğe tebrik ve teşekkürlerini ileten veliler bu 
çalışmanın yayılarak sürekli hale getirilmesini 
istiyorlar.

Seminerler, İstanbul çapında başlamasına rağmen 
il dışından gelen taleplere de cevap veriliyor. 

Mirasımız Derneği ve Anadolu Gençlik Derneği 
Samsun Şubeleri tarafından organize edilen 3 
günlük seminer programı esnasında Samsun’un 
çeşitli ilçelerinde toplam 10 adet seminer verildi.

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet 
Demirci, Kudüs ve Mescid-i Aksa bilincini 
yerleştirmek amacıyla yapılan faaliyetlerden 
biri olan “İmam Hatipler İlk Kıblesiyle Tanışıyor” 
projesine oldukça önem verdiklerini ve ilerleyen 
günler de bu projenin ülke çapında yaygınlaşması 
ve sadece İmam-Hatip okulları değil tüm okulları 
kapsayacak bir hale getirilmesi için çalışmalarının 
sürdüğünü söyledi.

Mirasımız Derneği, okullarda düzenlediği 
seminerlerden sonra bilinçlendirme amacıyla 
basılan Mescid-i Aksa krokisi, broşür, kitapçık ve 
süreli yayın Minber-i Aksa dergisini öğrencilere 
dağıtıyor. Öğrencilere ayrıca not defteri, kalem 
ve iğneli rozet hediye ediliyor. 

İmam Hatipler 
İlk Kıblesiyle 

Tanışmaya Devam Ediyor
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KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA 
üANADOLU LİSESİ

TUZLA HALİL TÜRKKAN KIZ ANADOLU 
İMAM HATİP LİSESİ

ZEYTİNBURNU KIZ
İMAM HATİP LİSESİ
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Sümbül Efendi’de kâin İhya Vakfı organizatörlüğünde ve 
çok iyi bir rehberle, dakikası bile boş geçmeyen bir gezi 
demiyorum, görev ifa ettik.

Buraya neden daha önce gelmedim, dediğim tek yer 
Kudüs oldu, Filistin oldu.

Filistin demek Kudüs demek, Kudüs demek, İslam 
ümmetinin kalbi demek, kıyamı demek. Mekke ve 
Medine İslam’ın rükûu ve secdesi ise Kudüs de kıyamıdır 
sözünü rehberimizden duyduk.

Müslümanlar Hz. Ömer’den beri oradaki Yahudilere 
ve Hıristiyanlara ilişmemişler, hukukunu sonuna 
kadar korumuşlar. “Bir zimmiye eza eden bana eza 
etmiş olur” hadisi şerifine göre hareket etmişler. Ama 
Müslümanları birbirlerine karşı kışkırtmada çok usta 
olan İngilizler, Yahudileri orada bu ümmetin başına bela 
ettikten sonra Filistin’in derdi hiç bitmemiş. Arapları; 
Türkler hilafete hıyanet ettiler, bu sizin hakkınız diye 
tahrik edip ırkçılık aşılamışlar. Bize de Araplar sizi 
arkadan vurdu edebiyatını yerleştirmişler. Köpeğimize 
Arap adı koymuşuz, ne Arabın yüzü, ne Şam’ın şekeri 
demişiz, böyle dedirtmişler. Tabi ki bu sadece onların 
şeytanlığı değil, aynı zamanda bizim hamakatımız, 
cehaletimiz. Gezide, bakın Filistinlilerde Cola içerek 
bunu hak ediyorlar, diyenlerimiz oldu. Yine rehberimizin 

uyarısıyla, Filistinli için Cola ile ayran arasında fark yok; 
hepsi Yahudi mamulü. Su içse de parası ona gidiyor.

Filistin topraklarında halen altı milyon Yahudi var, 
Filistinlilerin nüfusu daha fazla. Ama sabırla direnmenin 
dışında hiçbir güçleri yok.

İsrail Filistinlileri üç dört farklı statüye ayırmış. Gazze 
ile Ramella’yı birbirine düşman etmeye çalışıyor. İsrail 
vatandaşı olan Filistinlileri diğerlerine karşı kışkırtıyor. 
Vatandaş bölgesinde Amerikan destekli, sulandırılmış 
İslam fakültesi bile var. Ya da bana öyle geldi.

Filistinli gençleri kötü alışkanlıklara sevk edip 
bilinçsizleştiriliyorlar.

Filistin baştanbaşa İsrail’in kontrolünde. Adeta 
ayağını yan basana, gözünü kaldırana ateş ediyorlar. 
Götürdükleri cesetleri birkaç gün sonra ve iki 
saat içerisinde gömülmek şartıyla ancak gece 
veriyorlarmış. Organlarını aldıkları anlaşılmasın diye.

Gençleri Mescid-i Aksa’ya sokmuyorlar. Çemberi her 
gün planlı bir şekilde daraltıyorlar. Yahudi yerleşim 
bölgelerini artırıyorlar. Belirledikleri Filistin toprağına 
gecekondu gibi önce bir birkaç konteynır konuyor, 
arkasından oradaki vatandaşlarına hizmet bahanesiyle 

Biz Filistin’e nasıl bu kadar 
duyarsız olmuşuz? 
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Faruk Beşer

evler yapılıyor ve etrafına bir duvar çekiliyor.

Filistinlilere ise kendi topraklarında kulübe yapma izni 
bile vermiyorlar. Başını sokacağı bir ev yapacaksa, ancak 
en az beş yıl süren bir prosedürden sonra izin alabiliyor. 
Sonunda, şu evrakınız eksik deyip süreci sıfırdan da 
başlatabiliyorlar. Kendilerinin yüzde beş yüz imar hakları 
varken Filistinlilere yüzde beşten fazla vermiyorlar.

Filistinliler kendi arazilerine arabalarıyla gidemiyorlar, 
ancak merkep sırtında ve merkebin taşıyacağı kadarına 
izin veriliyor. Belediye, Müslüman mahallelerine doğru 
dürüst hizmet vermiyor. Çöp ve koku içinde bırakıyorlar. 
Hatta olay oldu gerekçesiyle Zeytindağı semtinde bir 
Müslüman sokağına bir defasında öyle çıldırtıcı bir 
koku sıkmışlar ki, sokak sakinleri burunlarını günlerce 
tıkamak zorunda kalmış. Olmaz bu kadar diyeceğiniz, 
akla gelmedik her tacizi yapıyorlar.

Farklı vergi sistemleri uyguluyorlar. Kudüs’te ticari 
vergiler çok yüksek. Bu yolla ticaretten başka gelirleri 
olmayan Müslümanları oradan çıkarıp Kudüs’ü 
Yahudileştirmek istiyorlar.

İsrailli Yahudilerin ancak yüzde on beşi dindar. Ama 
dini bir misyon benimseyen vatandaşlarına devlet 
ayrıcalıklar tanıyor. Onları askere almıyor, onlara 
çalışmadan maaş veriyor. Onun için onlar da Kudüs’ü 

tercih ediyorlar. Yahudilerin diğer yüzde yirmi beşi ateist, 
yüzde altmışı laik. Ama yüzde on beş bile İsrail’in bir din 
devleti olmasına yetiyor. Bunun için de memurları tam 
bir ibadet duygusuyla ve sadakatle çalışıyor.

Dünyada iki tane din devleti var deniyor: Siyonist 
ırkçısı olan İsrail Yahudi Devleti ve Pars ırkçısı olan İran 
İslam Cumhuriyeti. Yani İslam ümmeti yeniden ümmet 
olabilmek için Fatihlere ve Selahaddin Eyyubilere 
muhtaç.

Filistinliler bizi seviyor ve bunu her fırsatta belli ediyorlar. 
Dört ismi çok iyi tanıyorlar: Hz. Ömer, Selahaddin 
Eyyubi, Abdülhamit ve Erdoğan. Bunda da bir ümmet 
bilinci olmalı. Arap, Kürt, Osmanlı ve Türk.

Sözün özü: Filistin görülmeden ırkçılık belası, Kudüs 
görülmeden tarih anlaşılmaz. Bu sebeple bendeniz 
bütün ilahiyat fakültelerine teklif ediyorum. Yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerinin tamamı, ama 
özellikle de Dinler Tarihi, İslam Tarihi ve Sanat 
Tarihi ihtisası yapanlar Kudüs’ü ve de iyi bir rehber 
eşliğinde görmeden diploma alamamalıdırlar. Ve hiç 
kimse Filistinlilerin yaşadıklarını görmeden, Araplar bizi 
arkadan vurdu, genellemesine kanmamalıdır.

Yazarın Yenisafak.com’daki 13 Mart 2016 tarihli yazısından alıntıdır.
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İşgalci İsrail’den 
Kudüs’ü Yahudileştirmeye 52 Milyon Şekel

İşgal devleti İsrail’in Maliye Bakanı’nın başkanlık 
ettiği bakanlar kurulu toplantısında, beş yıl 
boyunca her yıl 20 milyon şekel (yaklaşık 5 milyon 
dolar) olmak üzere toplam 100 milyon şekel 
‘i (yaklaşık 25 milyon dolar)   Eski Ahit Sandığı 
Derneği’ne hibe etme kararı alındı.

Bu bütçenin Burak Duvarı bölgesinde Mescid-i 
Aksa’nın altındaki tünellerde kültürel ve toplumsal 
Yahudileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek ve 
daha önemlisi Mescid-i Aksa’nın altındaki tünelleri 
kazmaya devam ettirmek için kullanılacağı 
belirtildi.

Bu bütçe dışında Kudüs’ü Yahudileştirmek için 
farklı bakanlıklardan hibe edilen para miktarı 
ise şu şekilde; İçişleri Bakanlığı: 3,5 milyon şekel, 

Ulaştırma Bakanlığı: 2 milyon şekel, Turizm 
Bakanlığı: 3 milyon şekel, Maliye Bakanlığı: 
3,5 milyon şekel, Başbakanlık ofisi: 2,5 milyon 
şekel, Asker Bakanlığı: 3 milyon şekel ve Eğitim 
Bakanlığı: 2 milyon şekel 

Kudüs’ü Yahudileştirme faaliyetlerini hızlandırmak 
için Başbakanlık Ofisi yukarıda belirtilen bütçeye 
ek olarak 32 milyon şekel ek bütçe ayırarak, 
toplamda 52 milyon Şekeli Eski Ahit Sandığı 
Derneği’ne hibe etti.

İşgalci İsrail Hükümeti, 2004 yılından beri her 5 
yılda bir hazırladığı 5 yıllık bütçe planıyla onlarca 
milyonluk bütçeyi Kudüs’ü Yahudileştirme 
faaliyetlerinde kullanmak üzere Eski Ahit Sandığı 
Derneği’ne ayırıyor.
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Eski Ahit Derneği’nin 2014 yılında hem hükümetin 
ayırdığı bütçe hem de yurtdışında yaşayan 
Yahudilerin yaptığı bağışlarla 83 milyon şekeli 
bulmuş. 2015 yılında sadece hükümetin ayırdığı 
bütçe 38 milyon şekel. 

İşgal devletinin Mescid-i Aksa altında yürüttüğü 
kazı faaliyetlerini yürütmek üzere kurduğu bir 
oluşum olan Eski Ahit Sandığı Derneği, kazılar 
esnasında çıkan İslam eserleri ve Roma Dönemi’ne 
ait kalıntıları değiştirerek yerine kendi ürettikleri 
uydurma tarihi eserleri koyuyor.

İşgalci İsrail’in Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından 
kazılar esnasında çıkan eserlerin İslam Dönemi 
veya Roma Dönemi’ne ait eserler olduğuna ait 
gayri resmi açıklamaları olduğu biliniyor.

Eski Ahit Sandığı Derneği, Burak Duvarı bölgesinde 
bulunan ve Mescid-i Aksa’nın altında kurulan 
sinagoga yapılan turist ziyaretlerini organize 
ediyor. Megaribe Mahallesini yıkmak suretiyle 
açtıkları ve Burak Duvarına bağladıkları alan 
üzerinde bulunan diğer sinagogların işletmesi de 
bu derneğin kontrolünde.

Ayrıca, her yıl on binlerce Yahudi öğrenciyi buraya 
getiriyor ve gezdiriyorlar. Yahudi bayramlarında 
on binlerce insanın bu meydana toplanıp hoplayıp 
zıplayarak yaptıkları ibadetleri de yine bu dernek 
organize ediyor.
 
İşgal devleti, kendi kaynaklarından ayırdığı onlarca 
milyon dolarlık bütçenin yanısıra her yıl dünyanın 
çeşitli yerlerinde yaşayan Yahudilerden 1,5 - 2 
milyar dolar civarında bağış topluyor ve Kudüs’ü 
Yahudileştirme faaliyetleri için kullanıyor.
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Ürdün Vakıflar Bakanlığı tarafından Mescid-i Aksa 
avlusuna kamera yerleştirme kararı, Filistinli liderler 
ve siyasetçilerden tepki almaya devam ediyor.

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah, 
Kudüs merkezli haber ajansı QPress’e yaptığı 
açıklamada, “Düşüncemi daha önce de ifade ettim, 
bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu kameralar 
sadece Ürdün Vakıflar Bakanlığı’nın kontrolünde 
kalsa bunun iyi bir proje olduğunu söyleriz. Fakat 
maalesef işgal rejimi bu işe parmağını sokacak ve 
kameralara el koyacak. Mescid-i Aksa’da her yeri 
gözetleyecek 55 gözü olacak” dedi.

Salah, güvenlik kameralarının ileride Mescid-i 
Aksa’ya Kudüs dışından gelenler ve Mescid-i Aksa 
bekçileri aleyhinde kullanılabileceğini ifade etti.

Kameralara tepki gösteren bir diğer isim olan Filistin 
Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, işgal devleti İsrail’in 
Mescid-i Aksa’ya kamera yerleştirme kararını 
“Müslümanlara yönelik yeni bir tuzak” olarak 
niteledi.

İşgal devleti İsrail’e ait “Times of Israel” adlı portalda 
yer alan habere göre, Filistin’in Sesi radyosuna 
konuşan Maliki, “Aynı tuzağa yeniden düşüyoruz. 

Filistinli Liderlerden 
Kameralara Tepki
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Netanyahu’ya güvenilemez. (Mescid-i Aksa’daki) Bu 
kameraları kim izleyecek? Bu kameralar nerelere 
kurulacak ve bu kayıtlar daha sonra Aksa’yı savunan 
Filistinli gençleri ‘kışkırtma yaptıkları’ gerekçesiyle 
tutuklamak için kullanılacak mı?” ifadelerini kullandı.

Kudüs’teki Yüksek İslami Heyet Başkanı Şeyh 
İkrime Sabri’de Arabi 21 sitesinde yayınlanan 
açıklamalarında, Mescid-i Aksa’ya güvenlik 
kameraları yerleştirilmesi anlaşmasının sadece İşgal 
devleti için kazanç olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda işgal devletine bir ziyaret 
düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Ürdün ile 
İsrail’in, Harem-i Şerif ve Aksa’nın avlusuna kamera 
yerleştirilerek 24 saat denetlenmesi konusunda 
anlaştığını, Netanyahu’nun da Müslümanların 
Harem-i Şerif’te namaz kılmalarına, gayrimüslimlerin 
ise sadece ziyaret etmesine imkân tanıyacak bir 
politikayı sürdürmeyi kabul ettiğini duyurmuştu. 

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu 
görüşmeden sonra yaptığı bir açıklamada, “Mescid-i 
Aksa’ya kamera yerleştirmek İsrail’in yararına. 
Böylelikle bizim buradaki statükoyu değiştirdiğimiz 
yönündeki iddiaları çürüteceğiz. Aynı zamanda 
provokasyonların gerçekte nereden geldiğini 
gösterecek, hatta bunlar daha gerçekleşmeden 
önleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. 

Netanyahu’nun açıklamaları, Mescid-i Aksa’ya 
kurulacak kamera sistemine karşı çıkan liderlerin 
tepkilerinde ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. 

İşgalci İsrail, içerisinin yönetimi Ürdün Vakıflar 
Bakanlığı’na ait olan Mescid-i Aksa’yı şimdilik uçan 
balonlara yerleştirdiği kamera sistemleri ile havadan 
takip ediyor. 
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İstanbul’un en kalabalık mekânlarından biri olan 
Taksim-İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleştirilen 
bombalı eylem sonrası 3 işgalci İsrail vatandaşının 
ölmesi akıllarda birçok soru işareti bıraktı.

İşgalci İsrail’de Kudüs’ü korumak için direnen 
Müslümanların idam edilmesini mümkün kılacak 
tartışmalı bir önerinin her Pazar günü toplanan 
bakanlar düzeyinde ilgili komite tarafından ele 
alınacağı bildirildi. Bu önerinin zamanlaması ise 
oldukça dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl gündeme 
gelmesine rağmen gelen tepkiler üzerine geri 
çekilen yasa önerisinin Taksim’de meydana gelen 
patlamanın hemen ardından tekrar gündeme 
gelmesi oldukça manidar.

Arutzsheva sitesine göre, yasa tekliflerini 
değerlendiren bakanlar düzeyindeki komite 
tarafından ele alınacak öneri hükümetçe 
benimsenirse sunulacak yasal düzenlemenin 
onaylanması durumunda terör suçlarından 
hüküm giyen kişiler idam edilebilecek.

Haksız bir şekilde işgal ettiği Filistin toprakları 
üzerinde her türlü insanlık dışı uygulamayı 
yapmasına rağmen gerekli tepkileri görmeyen 
işgal devleti, vatanını müdafaa etmek ve 
insanca yaşayabilmek için işgale direnen Filistinli 
Müslümanları terörist olarak yaftalayıp istediği 
cezayı verebiliyor. 

Son olarak Kudüs’te yaşayan Müslüman halkı 
ayakta tutabilmek ve haklı mücadelesinde onlara 
destek olabilmek için çalışan 1948 Filistin İslami 
Hareketi’ne bağlı 40 civarında kurum kapatılmış 
ve terörist ilan edilmişti. Hareketin lideri Şeyh 
Raid Salah ve yardımcılarına yurtdışına çıkış ve 
Kudüs’e giriş yasağı konulmuş ve ayrıca Salah’a 
hapis cezası verilmişti.

Söz konusu yasanın kabulü halinde işgal devleti 
İsrail’in bunu kötüye kullanması ve kendine tehdit 
olarak gördüğü kişileri terörizmle suçlayarak 
idam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Terör 
Bahanesiyle 
İdam Cezası 
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İşgalci İsrail, Filistinlilerin arazilerini gasp edip 
Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar inşa ediyor.

İşgal rejiminde yayın yapan gazeteler, işgal 
hükümetinin Kudüs toprakları üzerinde kurulu 
olan Pisgat Zeev Yahudi yerleşkesinde 900 yeni 
konut daha inşa etmeyi düşündüğünü yazdılar.

Haftalık yayın yapan Jerusalem gazetesi 
konuyla ilgili verdiği haberde, Kudüs’teki işgal 
belediyesinin İmar ve İskân Bakanlığının Pisgat 
Zeev’de 900 yeni konut inşa edilmesi dâhil birçok 
projeyi desteklediğini ve söz konusu projenin ilgili 
makama İletildiğini duyurduğunu ifade etti.

Gazete verdiği haberde ayrıca, proje ile ilgili olarak 
bakanlık yetkilileriyle yerleşkedeki yetkililerin 
bir araya geldiklerini, projenin önemli kısmında 
tarafların uzlaştığını kaydetti.

Görüşmede yerleşkedeki trafiğin de ele alındığına 
dikkat çeken gazete, buradaki trafiğin durumunu 
gözden geçirmek ve çözüm bulmak için Ulaştırma 

Bakanlığının kapsamlı bir araştırma yaptığını 
yazdı.

Filistinlilerin kendi topraklarında, kendi 
arsalarında ev yapmalarına, var olan evlerini 
onarmalarına, büyütmelerine izin vermeyen 
işgal hükümeti, Filistin topraklarına yerleştirmek 
için getirdiği Fanatik Yahudi yerleşimciler için 
Filistinlilerden gasp ettiği topraklara yeni yerleşim 
birimleri inşa ediyor ve ev yapmaları için her türlü 
kolaylığı sağlıyor.

İşgal hükümeti çeşitli ülkelerden gelerek 
buralarda yaşamayı kabul eden fanatiklere 
sadece ev vermekle kalmıyor aynı zaman 
da para yardımında da bulunuyor. Fanatik 
yerleşimcilerin silah taşımaları ve kullanmaları 
da serbest bırakılmış. Yakın çevrelerinde bulunan 
Filistinlilerin evlerine, arazilerine, arabalarına 
saldırılarda bulunan yerleşimciler göstermelik 
mahkemelere çıkarılarak çeşitli bahanelerle 
serbest bırakılıyorlar.

Bitmek Bilmeyen Salgın Hastalık:  
Yahudi Yerleşim Birimleri



Cevat AKŞİT

“Allah Bizimledir.
Yeter ki biz aklımızı 
başımıza alıp şuurlu 
davranalım”

RÖPORTAJ

Ekranlardaki tatlı dili, güler yüzü 
ve samimi üslûbu ile tanıyıp 
sevdiğimiz Prof.Dr. Mustafa 
Cevat Akşit Hocaefendi ile güzel 
bir sohbet gerçekleştirdik.

İbrahim Ethem AYAZ - Kadir Murat ÖZTÜRK
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1- Hocam,biz sizi iyi tanıyoruz ancak ilk defa 
görecek ve okuyacak olanlar için kendinizi 
tanıtabilir misiniz?

1938 Denizli-Yatağan doğumluyum. Babam 
ben üç buçuk yaşındayken vefat etmiş. Annem 
beni ortaokula kaydettirdi ancak ben gitmedim. 
Amcam beni Kur’an kursuna alarak Arapça ve 
Kur’an dersleri vermeye başladı. Amacı beni 
hoca yapmaktı. Fakat ben o zaman köyde hoca 
olunmaz diye bir düşünceye kapıldım. O dönem 
imam-hatip okulları açılınca Isparta İmam Hatip 
Lisesi’ne gizlice kayıt yaptırdım. Bu emrivaki 
neticesinde dört yıl burada okudum. Sonrasında 
1956’da İstanbul’a geldim.

İlkokul öğretmenim aracılığıyla İstanbul İmam 
Hatip’e nakil olmak istedim ama o zaman ki 
müdür Gündüz Akbıyık Anadolu’dan gelen 
öğrenciyi almam diyerek beni çevirdi. Bir on 
gün kadar başıboş dolaştıktan sonra hocamla 
beraber okula tekrar başvurdum ve müdür 
yardımcısı beni gizlice kayıt etti. Kısa zaman da 
hocalar tarafından sevildim çünkü derslerim çok 
iyiydi. Başarılı olmama rağmen maddi imkânım 
hiç yoktu. Her gün 55 dakika yol yürüyerek okula 
gider ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından verilen 
yemekle 24 saat idare ederdim. 

Birlikte aynı evde kalan imam ve müezzin 
arkadaşlardan bazıları beni de aralarına almak 
istediklerini söyleyip birlikte kalmayı teklif 
ettiler.Ben de Burdurlu hemşehrim şimdiler 
de profesör olan İsmail Karacan ile birlikte 
bir müddet beraber kaldım. O esnada bir 
müezzinlik imtihanı açıldı ve yüz yirmi kişi 
arasından üçüncü olarak kazandım. Fakat bana 
Fatih Camii çıkmıştı ve burada görev yapmak 
için bakanları, milletvekillerini devreye sokmuş 

bir sürü adam sıraya girmişti. Ben de hem sınavı 
kazanmama hem de amcam o dönem mecliste 
grup başkanvekili olmasına rağmen bu görevi 
alamadım.

Zeyrek’te bulunan Ümmü Gülsüm Camisinde 
görevlendirildim. Mehmet Zahit Kotku 
Hocaefendi burada görevliydi. Bir ikindi vakti 
gittim Hoca efendinin elini öptüm. Bana baktı 
ve gülerek “Dedelerin zaten seni bana emanet 
ettiler” dedi. Sanıyorum Fatih Cami’sinde görev 
alamama sebebim dedelerimin duasıdır. 

Bu arada ben hem İmam hatip hem de 
Pertevniyal Lisesi mezunu olduğum için aynı 
anda iki üniversiteye kayıt yaptırdım. Aslında o 
dönemde yasak olmasına rağmen imam hatip 
diploması ile İslam enstitüsüne, Pertevniyal 
den aldığım diploma ile de Hukuk Fakültesi’ne 
girdim. Zannediyorum bunu fark etmediler 
yoksa izin vermezlerdi.

Sonrasında Denizli İmam Hatip Lisesine 
öğretmen oldum. Oradan Erzurum Yüksek İslam 
Enstitüsü Müdürlüğü’ne tayin oldum. Burada 
bir yandan doktora diğer yandan hukuk stajımı 
yaptım. Daha sonra doktoramı yapınca İzmir’e 
naklimi istedim. Burada 4 sene boyunca hem 
İslam enstitüsünde hocalık, hem de avukatlık 
yaptım. Çok para kazandım. Ev, araba, arsa vs. 
aldım ama bunlar beni tatmin etmedi. Çünkü 
ben ilim adamıyım. İlim tahsil etmenin lezzeti 
başka..

Tekrar imtihana girdim ve Adapazarı Mimar ve 
Mühendislik Fakültesi’ne ticaret hukuku dersi 
vermek üzere öğretim görevlisi olarak girdim. 
Daha sonra öğretim üyeliğinden emekli oldum.
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2- Hocam, yaklaşık 5 yıl önce Kudüs’e 
gitmişsiniz. Ziyaret esnasında ne hissettiniz? 
Mekke ve Medine’de duyulan manevi heyecan 
burada da mevcut mudur?

Olmaz olur mu? Kudüs, Kur’an-ı Kerim’de 
etrafı mübarek kılınmış topraklar olarak geçen 
bir şehirdir. Peygamber efendimizin tüm 
peygamberlere namaz kıldırdığı bir alanı ziyaret 
ederken tabii ki bu manevi hazzı alıyorsunuz. 
Allah-u Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerim’de övdüğü ve 
peygamberimizin Miraç’a yükseldiği bir yerde 
heyecan duymamak mümkün mü?

3- Kudüs sizin için ne ifade ediyor?

Kudüs, Allah’ın gönderdiği peygamberlerinin 
yaşadığı, emir ve yasaklarını vahiy yoluyla 
bildirdiği mübarek bir şehirdir. Mekke ve 

Medine neyse Kudüs’te aynı şeyi ifade ediyor. 
Efendimiz “Şu üç mescitten başkasına yolculuk 
yapılmaz. Mescid-i Nebi, Mescid-i Haram, 
Mescid-i Aksa” buyurdular.
 
Kudüs bizim için çok değerli ve inancımız gereği 
sahip çıkmak zorunda olduğumuz bir yerdir. 
Kudüs’ü işgalci Siyonistlerden temizlemek ve 
tekrar İslam toprağı yapmak boynumuzun 
borcudur.

4- İslam âleminin ve Türkiye’nin Kudüs’e bakış 
açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
Cumhurbaşkanımızın buraya dair bir hassasiyeti 
olduğuna inanıyorum. Ancak içimizde 
Tanzimat’tan bu yana batı uşaklığı yapanlar 
halen mevcuttur. İçimize sokulan fitneler ve 
dinimizi yaşayış biçimimizi sulandırmaları 
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sebebiyle, Kudüs ya da başka bir İslam 
coğrafyasında yaşananlara gereken tepkileri 
vermekte zayıf kalıyoruz. Osmanlı’nın son 
döneminde parçalanması ve ümmetin başına 
milliyetçilik belasının sarılması ile bu günlere 
gelinmiştir. Şimdiler de de aynı sorunlarla 
uğraşılıyor.

5- Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir 
hadisinde; “Oraya gidin ve içerisinde namaz 
kılın. Eğer oraya gidemezseniz, kandillerinde 
yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin”  
diye buyurmuş. Aydınlatma artık kandiller 
ile yapılmıyor. Bu Hadis-i Şerif ışığında, 
günümüzde yapılması gereken nedir? 
Kudüslü Müslümanlara destek olabilmek 
ve seslerini duyurabilmek adına yürütülen 
faaliyetlere destek olmamızın önemi nedir?

Başta da belirttiğim gibi burası Kur’an-ı 
Kerim’de mübarek olduğu ayetle sabit olan 
ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı içinde barındıran 
önemli bir merkezdir. Evet, artık kandiller 
kullanılmıyor onun yerine elektrikli lambalar 
var. Dolayısı ile Mescid-i Aksa için yapılacak 
şeyler de değişiyor. Burası için elimizden her 
ne geliyorsa o oranda yardımı düşünmeden 
yapmalıyız. Maddi yardımlar kadar manevi 

olarak da desteğimizi esirgememek gerekiyor.
6- Hocam, sizce Kudüs nasıl kurtulur? 

Kudüs’ün kurtuluşu ancak İslam Birliği’nin 
kurulması ile olur. Rahmetli Erbakan 
Hocaefendi D8 ile bunun temellerini atmıştı 
ama maalesef bunu geçekleştirmesine izin 
verilmedi. Şimdilerde yine toplanıyorlar ama 
yine de tam anlamıyla fiiliyata geçirilebilmiş 
değil.
Bu birliğin sağlanabilmesi için önce 
Müslümanların dinlerine sımsıkı sarılıp onu 
yaşamaları gerekiyor. İçi boşaltılmış bir 
İslam ile bir yere varılamaz. Bugün maalesef 
Müslümanlar paramparça bir haldeler. 
Müslüman gibi yaşamalı ve birlik olmalıyız. 
İnşaallah artık İslam ülkeleri arasında az da 
olsa bir şuurlanma olduğunu düşünüyorum.
 
İslam ülkelerinin bir bölümü artık Türkiye 
ile daha iyi ilişkiler kurmaya, ekonomik ve 
askeri işbirliği yapmaya başladılar. İnşaallah 
Müslümanlar birlik olursa Allah bizimledir. 
Allah kâfirleri sevmez. Yeter ki biz aklımızı 
başımıza alıp şuurlu davranalım. 

Hocam bu güzel sohbet için çok teşekkür 
ediyoruz.
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    Kudüs müdür içime taş gibi oturan? Hissetmiş miydi 
çocukluğum ruhunu o beldede. Şimdi vazgeçmek daha 
zor. Şimdi Kudüs gözlerin, Kudüs bedenin ki ruhun; 
zaten Kudüs. Sana dokunmak Kudüs’e dokunmak 
şimdi. Tenine benim için Kudüs kokusu biriktir olur mu? 
Ve saçlarının aralarına Kudüs rüzgârları sakla. Ellerin 
yetim bir çocuğun başını okşasın demiyorum, az gelir! 
Bir anadan doğmuş Kudüs’ün ayaklarının tozu okşasın 
ellerini. 

  Benim anlatmaya çalıştıklarımı anlatsın Kudüs’ün dili 
sana. Mana… Gayem mana.

  Bil ki! Maddeden geçiştir Kudüs. Mana miracıdır Kudüs. 
Bil ki! Maddeden geçmeden varılmaz Kudüs’e. Ve 
unutma Ruh ’tur Kudüs. Bedendeki ruhtur dünyadaki 
Kudüs. Ruhunu bilmeden; dostluğun, kardeşliğin, 
sevginin ve tüm ulvi hislerin ruhunu bilmeden varan 
olmadı Kudüs’e. Taşlardan bir taş parçası iken Ruh ‘tur 
Kudüs’e kutsiyet bahşeden. Ruh’ul Kudüs! Bak işte 
sembolü Cebrail’in kutlu belde. Ruh, Ruh, Ruh…

  Mantık ulaşmaz yüce göklere, ne varsa kalpte… Doldur 
gönlünü Kudüs merhameti ile. Öyle merhamet ki hasret 
gönlün, gözün… Bir an dur, kapat gözlerini ve yavaşça 
aç gözlerini öyle ki duy kirpiklerinin sesini ve bir kapının 
aralanmasıyla bad-ı sabanın girmesi gibi odana girsin 
gözlerinden ruhuna mananın ışıltıları güneş yerine.

  Ve unutma ki, Kudüs’tür her birimizin hayatı. 
Semboller dünyası bu küre. Kudüs yapmak hayatını, 
asıl gaye bu. Yani ruh katmak. Hissetmek tüm duyguları 
her zerrende. Çünkü ruh hisseder. Hissettiğin kadar 
Kudüs’sün.

  Ve hatırla! Bir Hanne geçti o topraklardan, senin 

hayatından geçtiği gibi. Şimdi uygulamalı gör anlatmak 
istediklerimi. Adamaktır, Hanne. Adamak! Sevdiği 
için tüm sevdiklerini adamak. Bil ki vazgeçti Hanne; 
annesinden, babasından, aşkından, şefkatinden ve 
bedeninden. En kıymetsiziydi beden gelmedi gözüne 
bile. Ve ne olur! Git ve ada tüm duygusuzluklarını 
Mabed’e ve tüm kötü duygularını; hırsını, nefretini, 
öfkeni ada Mabed’e.

  Ve an, Meryem’i! Ki bakışlarının kimyası çarptı o 
duvarlara ve aşındırdı duvarları ki o aşınma izlerini 
ancak ruhunla görebilirsin. Meryem, adanmaktır. 
Her adanmak bir İsa doğurur. Sünnetullah’tır ki; 
adandığında doğar sana bir elçi; öte âlemlere uzanan 
bir elçi. Dil ise konuşan, neden şaşırdı insanlar İsa 
bebeğin kelimelerine. Ruh ‘tur konuşan, nereden gelir 
ki ses? Ciğer, hava dalgası? Ruh, mana.

  Ve bilmeliyim! Meryem hep yalnızdır. Şimdi bana 
düşen bu sancıda bir hurma dalına tutunarak İsa 
nefesini beklemektir… Bildim.

 Zekeriyya’nın duası yankılanmaktadır o semalarda 
“Ve ben, Rabbim, sana (ettiğim)  dua sayesinde hiç 
bedbaht olmadım.” Bende olmadım. Bırak mantığı! İşin 
özü mantık olsaydı Yahya olmazdı! Zekeriyya yaşlı, eşi 
ise kısırdı, öyleyse duanın ne önemi vardı? Sebeplere 
verdiğin anda sonuçları, düşülmüştür şirk zulmüne. 
Hayatındaki hiçbir sebep müsebbip değil…

    Varsa kırgın gönlümün hakkı helal olsun!

  Nebi’nin şairine ettiği dua ile uğurluyorum seni: “Allah 
seni Ruh’ul Kudüs ile desteklesin.” Cebrail’in kanatları 
altında bir ömür diliyorum.

Hanne Meryem Aslan

Kutlu Mektup
Kudüs’e 
Mektuplar
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Kudüs’te yaşayan Müslümanların nüfusunun 
artışı, Kudüs sınırları içerisinde yaşayan Filistinlileri 
yerlerinden çıkarmak için sürekli yeni projeler 
hazırlayan işgal devletinin korkulu rüyası haline geldi.

İşgal devleti İsrail’in Kudüs’ün doğusundan sorumlu 
Yakir Sijef 2010 yılında utanç duvarının sadece emniyet 
amaçlı değil aynı zamanda siyasi ve demografik amaçlı 
olduğunu söyleyerek ilk kez işgal belediyesinde görev 
yapan bir yetkiliden Kudüs sınırları içerisinde bulunan 
Müslümanları kovmak istediklerini alenen söylemiştir.

Son zamanlarda Kudüs’ün doğu tarafında bulunan 
birçok mahalleyi ve köyü duvarın arka tarafında 
bırakmak isteyen sesler yükseldi. Başta Yahudi 
Kudüs’ü Kurtarma Derneği’ni kuran eski bakan 
Haim Ramon, derneğin kuruluş beyannamesinde 
‘Bu hareket 1967 yılından sonra Kudüs’e eklenen 28 
köy ve kasabayı duvarın arkasında bırakmak üzerine 
kurulmuştur yazıyor’ dedi.

Filistinli Araştırmacı-yazar Khalil Tafakci, “ Aslında 
Kudüs’ün içerisinde 28 tane köy ve kasaba yoktur ancak 
Kudüs’ün doğu tarafında bulunan Filistin mahallelerini 
duvarın dışında bırakmak istemelerinin amacı Kudüs 
ve civarında devam eden intifadayı durdurabilmek ve 
intifadayı Kudüs sınırları dışarısına çıkararak Yahudilerin 
daha huzurlu yaşamasını sağlamaktır” dedi.

Tafakci, “Knesset’te onaylanan Kudüs’ün işgalci 
İsrail’in başkenti olduğuna dair kanunda belirtilen 
Kudüs sınırlarında bir değişiklik yapılması için en az 
61 oy olması gerekiyor. Bu da sağcı gruplar Kudüs’ün 
bölünmesine razı olmadığı için zor gözüküyor ”diyerek 
Kudüs’teki herhangi bir yerin sınırlarını değiştirebilmek 
için 81 oy gerektiğini ve bu sağlanamadığı takdirde 
referanduma gidilebileceğini bununda işleri daha zor 
bir hale getireceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Kudüs ziyaretlerinden 
biri esnasında Kudüs’ün başlangıç noktası Beyt 
Hanina’dır sözünden sonra son iki yıldır Beyt Hanina’da 
Filistinli Müslümanlara inşaat izni verilirken zorluk 
çıkartılmıyor. Hatta Beyt Hanina ’ya yerleşenler 
kolaylıkla inşaat izni alabiliyor.

İşgal devletinin amacının diğer yerleşim birimlerini 
boşaltarak kendine alan açması olarak nitelendiriliyor. 
Kudüs’ün batı tarafında çalışanları ele alırsak toplam 
çalışan sayısının %66’sı Filistinli olduğunu Otellerde 
çalışanların toplamı %75’i Filisinli, Toplu taşımada ise 
&52’si Filistinli ve son olarakta sanayide çalışanların 
3/1’inin Filistinli olduğu tahmin edilirken, işgal 
devleti, burada çalışan Filistinlilerden vazgeçip 
vazgeçemeyeceğini  sorguluyor.
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Mescid-i Aksa’nın kapılarından biri olan Silsile Kapısı’na 
giden yolun sonuna doğru meyve ve meyve suları 
satan şirin bir dükkân dikkat çekiyor.

Dükkân sahibi Ahmet Ebu Zarur, iki yıl önce, ailesine 
ait olan ve depo olarak kullandıkları dükkânı Fanatik 
Yahudiler tarafından işgal edilmesini önlemek için ve 
ailesine yardımcı olabilmek amacıyla babasını ikna 
ederek meyve ve meyve suları satmak üzere bu şirin 
dükkânı açmış.

Her sabah saat 10.00’da açılan dükkânın müşterileri 
daha çok turistlerden oluşuyor. Zarur, yaptığı işi çok 
sevdiğini ve bu sayede farklı kültürlerden birçok insanla 
tanışma fırsatı bulduğunu söylüyor. Ayrıca çarşı esnafı 
da Zarur’un meyve sularını çok sevmiş olmalı ki onlarla 
da iyi ilişkiler geliştirmiş.

İşgal belediyesinin Filistinli esnaflara uyguladığı 
yüksek vergiler ve haksız cezalar sebebiyle gelirinin 
az olduğunu belirten Zarur, bu dükkânı ısrarla açık 
tutmaya çalışıyor. Kudüs eski şehir ve Burak Duvarı 
civarında azalan Müslüman nüfusunu göz önüne alarak 
burada bulunmanın önemli olduğunu düşünüyor. 
Eski Belde ’de az satış olduğu gerekçesiyle dükkânları 

kapatan esnafların, buradaki Müslüman nüfusun 
varoluşunu korumak amacıyla tekrar geri gelmeleri 
gerektiğini söylüyor.

Ebu Zarur, dükkânını açtıktan sonra El Halil Kapısından 
Mescid-i Aksa’daki Silsile Kapısına kadar 5 tane daha 
meyve suyu dükkânı açıldığını ve bu sayede turistlerin 
tekrar bu yolu kullanmaya başladığını söylüyor.

Zaman zaman çıkan olaylar esnasında işgal güçlerinin 
attığı gaz ve sis bombalarından zarar görmemek için 
dükkânını kapatmak zorunda kaldığını ifade ediyor. 
Ebu Zarur, Yıllık yaklaşık 3 bin dolar Arnuna adı verilen 
bir vergi ve %17 satış vergisi vermesine rağmen 
karşılığında hiçbir hizmet almıyor. 

2008 yılından beri Kudüslü Müslümanlara destek 
olmak amacıyla çeşitli projeler geliştiren Mirasımız 
Derneği, Beyârık Seferleri projesi ile Filistin’in çeşitli 
bölgelerinde yaşayan Müslümanları, ücretsiz olarak  
Mescid-i Aksa’ya taşıyor. Bu şekilde Kudüs esnafından 
alışveriş yapılmasını temin ederek Kudüslü Müslüman 
esnafa destek olmaya çalışıyor.

Meyve Suyuyla Direniş
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Zonguldak Kozlu’ya Mescid-i Aksa Külliyesi’nde bulunan 
ve Efendimiz (SAV.)’in Miraç’a çıktığı rivayet olunan 
kayanın üzerine yapılan Kubbet-üs Sahra’nın benzeri 
yapılacak.

Kudüs’te ortası kubbeli sekizgen bir bina olarak yapılan 
Kubbet-üs Sahra’nın mimari olarak birebir benzerinin 
farklı ölçülerde inşa edilmesi için proje hazırlandı.

Temeli Kozlu Belediyesi tarafından yapılacak olan 200 
kişilik mescidin kalan kısımları Zonguldaklı Aydoğan 
ailesi tarafından yaptırılacak. Zonguldak Valisi Ali Kaban, 
Kubbet-üs Sahra’nın Türkiye’deki ilk benzeri olacağı için 
projeye büyük önem veriyor.

Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya’nın koordinesinde 
yürütülecek proje kapsamında, mescidin bin metrekare 
avlu içinde 260 metrekare olacak ve 200 kişi aynı anda 
ibadet edebilecek şekilde yapılacak.

Bahçesinde Kubbet-üs Sahra’nın giriş kemerinin de 
bulunacağı mescitte, orijinaline uygun renkli taş 
ve mozaik süslemenin yanı sıra özellikle Osmanlı 
dönemindeki onarımda eklenen çiniler de yer alacak.
Caminin protokolü, Zonguldak Valisi Ali Kaban’ın 
makamında imzalandı. İmza törenine; Vali Kaban’ın yanı 
sıra Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye 

Başkanı Ertan Şahin, İl Müftüsü Mürsel, Öztürk, 
Aydoğan Ailesi, Kozlu Belediyesi’nden Mimar Tülay 
Aksoy, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Hayri Bulazar 
ile yetkililer katıldı.
 
Zonguldak Valisi Ali Kaban, protokol imza töreninde 
yaptığı konuşmada, projeyi çok önemsediklerini 
belirterek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti. 
Ali Kaban, “İlgililer tarafından protokol imzalandı. 
İnşa çalışmaları hızlı şekilde sürdürülecek. 6 ayda 
tamamlamayı düşünüyoruz. Proje gerçekten çok 
değerli. Bu kendi alanında Türkiye’de ilk olmakla birlikte 
Zonguldak’a yakışacak bir projedir. Mescid mimari 
özellikleri ve görünümüyle Kubbet-üs Sahra’nın aynısı 
olacak” dedi.

Kozlu sahilinde  inşa edilecek Kubbet-üs Sahra, 
Osmanlı’nın tüm dinlere ve azınlıklara sunduğu 
hoşgörünün izlerini taşıyan temel değerleri de 
yansıtacak. Bu kapsamda, Osmanlı’nın Kudüs’ün 
El-Halil kapısına astığı kitabedeki “La ilahe illallah, 
İbrahim Halilullah (Allah’tan başka ilah yoktur, Hazreti 
İbrahim O’nun dostudur)” yazısıyla “La ilahe illallah, 
Muhammed’ün Resulullah” ifadesi, mescidin giriş 
kemerine ya da uygun görülen bir bölümüne konulacak.

Kubbet’üs Sahra ‘nın Aynısı Zonguldak’ta Yapılıyor
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Minber-i Aksa Dergisi, yayın hayatına başladığı 2013 
yılından beri Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda 
kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve burada gelişen 
olayları okuyucularına aktararak bir bilinç oluşturmayı 
hedeflemiştir. Bu doğrultuda daha önce yayınlanmış 
olsa bile belli başlı bazı konuları belirli zaman 
aralıklarıyla tekrar gündeme getirerek daha önce 
yayınımızla tanışmamış olan yeni takipçilerimizin de 
bilgi sahibi olmasını amaçlıyoruz. Bu konuları “Bunları 
biliyor musunuz?” başlığı altında yeniden yayınlamaya 
devam edeceğiz.

Seçtiğimiz ilk konu ise yıllardır sosyal medya üzerinden 
yayılan yanlış algıların en başında gelen Mescid-i Aksa 
neresidir? Sorusunun cevabı olacaktır.

Gerçek Mescid-i Aksa Neresidir?

Halkımızın bir bölümü Kıble Mescidi’ni gerçek 
Mescid-i Aksa olarak benimsemiş ve Kubbet-üs Sahra 
Mescidi’nin görsellerinin kullanılarak Kıble Mescidi’nin 

unutturulmak istendiğini söylemektedir. Diğer bir 
kesim ise Kubbet’üs Sahra Mescidi’nin, Peygamber 
efendimiz (S.A.V)’in Miraç hadisesi esnasında 
üzerinden göğe yükseldiği rivayet edilen kayanın 
üzerine yapılmış olmasından dolayı buranın Mescid-i 
Aksa olduğunu söylemektedir.

Bu iki yaklaşımın ikisi de doğru değildir. Gerçekte 
Mescid-i Aksa, hem Kıble Mescidi hem de Kubbet’üs 
Sahra Mescidi’ni içine alan etrafı surlarla çevrili 144 bin 
metrekarelik alanın tamamıdır. Bu alanın tamamında 
efendimiz (S.A.V) Miraç gecesi gelmiş geçmiş tüm 
peygamberlere namaz kıldırmıştır. Mescid-i Aksa’nın 
her karış toprağında peygamberlerin secde izi vardır. 
İşgal devleti İsrail tarafından altında kazılar yapılan 
alan da buranın tamamıdır. Hedefleri ne sadece Kıble 
Mescidi ne de Kubbet’üs Sahra’yı yıkmaktır. Bu alanın 
tamamını yıkarak yerine kendi uydurdukları Sözde 
Süleyman Tapınağı adını verdikleri dünyanın en büyük 
sinagogunu inşa etmektir.

Bunları Biliyor musunuz?
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Hayat Kudüs’te
Neden başını öne eğdin 
Hayat utanmak değil Kudüs’te 
Hayat keder tohumu değil 
Hayat... 
Savaştır işgale karşı 

Hep hazan 
Hep viran 
Bombalarla yıkılan geçmiş 
Her daim sonbahar değil 
Hayat ölümle özdeştir 
ölü iken dirilmek, 
Diri iken ölmek 
Özgürlük için direnmek 
Hürriyet için savaşmadıktan sonra 
Hürriyet için.... 
Sevdiklerinden geçmedikten sonra 

Şafak vakti güneşe karşı uyanmak 
İlkbaharda bahçene 
Beyaz güller dikmek için 
Esareti kabullenmektense 

HAYAT KUDÜS’TE

Savaşıpta kendi ellerinle 
Toprağını sıvadığın 
Gözyaşınla suladığın 
Ölmek için direndiğin 
Dünya coğrafyasına 
Mezalim sultasına 
Krallar cuntasına değil 
Şeyhler yaftasına dikilip 
Sultanlar sultanına 
Ettiğin secdedir. 

Diren ey Kudüs 
Miraç vakti yakındır 
Diren ey Filistin diren 
Hüseyin(as) dedi ki, 
‘eğer Muhammed (sav)’in dini 
benim kanımla kurtulacaksa 
ey kılıçlar alın beni’ 
Bugün çocukların cansız,masum 
Enkaz yığınları altındaki bedenlerini 
Ey bombalar alın hepsini 
Hayat sensin Kudüs 
Hayat Kudüs’te 
Hürriyetle....
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Beytullah TANHAN
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BİR AYET

Allah dileseydi onları bir tek millet yapardı. Fakat O, dilediğini 
rahmetine kavuşturur; zalimlerin ise hiçbir dostu ve yardımcısı 
yoktur. (Şûrâ/8)

BİR HADİS

“Kim arzdan bir parça yeri haksız zabtederse (kıyamet gününde) 
yerin yedi katı halka gibi onun boynuna geçirilir” (Buhari)





Yetim Projesi
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