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Muhammet DEMİRCİ
Mirasımız Derneği Genel Başkanı

Allah-u Teâlâ’nın bahşettiği üstün yetenekleri iyi ve doğru yolda kullanabilmek her kula nasip 
olmaz. Bu üstün yeteneklerini hayırlı bir işe vakfeden özel bir insandan ve son eserinden 

bahsetmek istiyorum.

Doğan Hattatoğlu..

Doğan ağabey ile yaklaşık 2 yıl evvel tanışmıştık. Kendisi Erzurumlu usta bir maket 
sanatçısıdır. Erzurum’da bulunan ve sembol haline gelmiş tarihi eserlerin maketlerini 
yaparak bunları müze ve belediyelere bağışlamış ve eserleri arasına Mescid-i Haram ve 
Mescid-i Nebevi ’yi de katmış olan değerli büyüğümüzün son eseri ise Mescid-i Aksa oldu.

Bu öyle sıradan bir maket değil. Tam 1,5 yıl emek verilmiş. Bu sanat eserinin en büyük 
özelliği: Mescid-i Aksa’nın aslına uygun yapılmış ilk maketi olması ve diğer iki mukaddes 

mescidimizin maketleriyle aynı ortamda sergilenmesi. 

Mirasımız Derneği olarak yıllardır kamuoyuna anlatmaya çalıştığımız gerçek Mescid-i Aksa 
Neresidir? sorusunun cevabı olan bu maket çalışması, bizim için de oldukça anlamlı bir 
çalışma oldu. Doğan Hattatoğlu ağabeyimiz bu çalışma için çok çaba sarf etti. Mescid-i Aksa 
çevresinde fotoğraf çekerken işgal askerleri tarafından engellenmesinden tutun da maketin 
içinde kullanmak için gizlice Mescid-i Aksa bahçesinden toprak getirmesine kadar bir dizi 
zorluğa rağmen eserini tamamladı. 3 Mayıs 2016 Salı günü yani Miraç’ın gölgesinde bu anlamlı 
maketin halka açılışını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum İl 
Müftüsü Celal Büyük ve eserin sahibi Doğan Hattatoğlu ile beraber gerçekleştirmek bizlere 

nasip oldu.

Maketin açılışına Erzurumlular yoğun ilgi gösterdi. Mescid-i Aksa konusunda duyarlılığın 
arttığına şahit olmak, hele de bu duyarlılığın artmasına bir nebzede olsa katkıda 

bulunabildiğimizi görmek mutluluk vericiydi.

Yaptığımız hemen her ziyaret ve organizasyonun geri dönüşleri o kadar olumlu oldu ki 
Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuşacağı günleri görmenin hiç de zor olmadığını daha iyi 

anladım.  Osmanlı torunları yeniden uyanışa geçiyorlar Elhamdülillah.

Bizler bu ümmetin bayraktarlığını yapmış bir milletiz. Biz öncü olduğumuz müddetçe 
ümmetin diğer mensupları bize seve seve katılacaklardır. Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü 
fethetmeden önce de hocası Nureddin Zengi ile birlikte tam olarak bunu yapmış ve ümmeti 

birlik olmaya davet etmişti. Bunu başardığı anda zafer geldi ve Kudüs fetholundu.

Ben inanıyorum ki yine öyle olacak, önce ümmet birlik olacak sonra da Kudüs tekrar 
Müslümanların hâkimiyetine girecektir. 

Siz de inansanız iyi olur. Selametle

Bazı insanlar doğuştan yeteneklidirler.

Öner YÜCEL



Filistin’de “Toprak Günü” Yine Hareketliydi
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30 Mart 1976 olaylarının yıldönümünde Filistin’de 
yine gösteriler vardı.
 
İşgal devleti İsrail’in Şubat 1976’da Celile 
şehrinde Arapların bulunduğu 25 bin dönümlük 
araziyi kamulaştırma ve zorunlu göç kararı alması 
büyük tepkilere yol açmıştı. Bu karar sonrasında 
binlerce kişinin katıldığı o güne kadar Filistin’de 
yapılan en büyük kitlesel protestolar düzenlendi. 

1976 yılında patlak veren gösterilerde 6 
Filistinli Müslüman işgal askerleri tarafından 
öldürülmüştü. Toprak günü kapsamında bu 6 kişi 
de anıldı.

Celile’de başlayan olaylar Mutalat ve Necef’e 

kadar uzanmıştı. İşgalci İsrail’in topraklarını gasp 
etmesine karşı başlattıkları bu koruma hareketi 
daha sonra Filistinlilerin varoluş mücadelesine 
dönüştü ve Filistinlilerin milli günü haline geldi.



www.mirasimiz.org.tr  -3-

Filistinliler kendileri için bir uyanış olduğunu 
düşündükleri bugüne “Toprak Günü” diyorlar.

İşgal devleti İsrail’deki Filistin asıllı Araplar, Toprak 
Günü’nün 40’ıncı yıl dönümü münasebetiyle bir 
günlük greve gitti. İsrail’deki Arap Vatandaşları 
İzleme Yüksek Komitesinin çağrısı üzerine 
“48 Arapları” olarak bilinen Filistin asıllı İsrail 
vatandaşları, ülkede Filistinlilerin yaşadığı 
bölgelerde, Toprak Günü’nün 40’ıncı yıl dönümü 
nedeniyle grev yaptı.

Görgü şahitleri 48 Araplarına ait belediyeler, yerel 
meclisler ve iş yerlerinin kapılarını kapattığını 
ve sabah saatlerinden itibaren trafiğin durgun 
olduğunu ifade etti.

“Toprak Günü” münasebetiyle Filistinliler Batı 

Şeria’nın Ramallah ve El-Bira kentinde 206 
zeytin fidanı dikti. Batı Şeria’da tarım çalışma 
komiteleri tarafından organize edilen programda 
dikilen her bir fidana geçen yıl Ekim ayından bu 
yana öldürülen 206 Filistinlinin ismi verildi. Ağaç 
dikenler arasında geçtiğimiz günlerde işgalci İsrail 
tarafından faaliyetleri yasaklanan 1948 Filistin 
İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah’ta vardı.
Gazze’de anma etkinlikleri çerçevesinde 300 kişi 
tarafından 4 ay süren çalışmayla 2300 metre 
uzunluğunda duvar resimleri yapıldı.

Protesto gösterileri Arraba’nın yanısıra Batı 
Şeria’da da Ofer hapishanesi yakınlarında 
çatışmaya dönüştü. İşgalci askerler, topluluğu göz 
yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.
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Kudüs ve Aksa İşleri Enformasyon Merkezi (QPress) 
tarafından hazırlanan rapora göre geçen Mart 
ayında işgal askerleriyle Yahudi yerleşimcilerden 
1272 kişi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Raporda verilen bilgide özellikle üniversite 
öğrencilerinin turizm ve rehberlik adı altında 
Mescid-i Aksa’ya geldikleri belirtilerek, Mescid-i 
Aksa’da evlenme merasimi, ayin yapma, vaaz 
verme gibi tutumların da giderek arttığı ifade 
edildi.

2016 yılının ilk çeyreğinde Mescid-i Aksa’yı basan 
İşgalci sayısı ise 2932’i buldu.

Raporda dikkat çeken diğer bir ayrıntı da bir 
buçuk yıldır Mescid-i Aksa’dan uzak duran aşırı 
sağcı Haham Yehuda Glick’in Mart ayında iki kez 
Mescid-i Aksa’ya girmesi oldu.

Raporda işgal güçleri, istihbarat elemanları ve 
yerleşimcilerin baskınlarına karşı Kudüs halkının 
direnişine de yer verildi. 

MART AYI RAPORU: 1272 KİŞİ MESCİD-İ 
AKSAYA BASKIN DÜZENLEDİ!
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Mart’ta artan baskınlar Nisan’da da aynı hızla 
devam ederek artık rutin bir hale getirildi. Fanatik 
Yahudi örgütler artık kendi bayramlarında Mescid-i 
Aksa içerisinde kurban kesme çağrısı yapmaya 
başlayacak kadar ileri gidebiliyorlar. 

Kudüs halkı, işgal güçleri himayesinde yerleşimcilerin 
yaptığı baskınlara tekbir getirerek, Kur’an okuyarak 
ve fiili olarak karşı durup baskınları protesto 
ederken, Mescid-i Aksa’dan engellenenler ise dış 
kapılarda nöbet tutarak direnişlerini sürdürüyorlar.

70 Müslüman’a Aksa’ya Giriş Yasağı

İşgal güçlerinin Yahudilerin bayramını bahane 
ederek Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırıldıklarına 
dair yaptığı tebligatlarla şimdiye kadar Aksa’dan 
uzaklaştırılanların sayısı 70’e yükseldi.

Siyonist işgal askerleriyle işgal polisi Yahudi bayramı 
öncesinde düzenlediği baskınlarda tutukladığı 
birçok Kudüslü genç ve aktiviste Mescid-i Aksa’dan 
uzaklaştırma cezası verdi. 

İşgal güçleri tutukladığı 25 genci 15 gün Aksa’dan 
uzak  durma şartıyla salıverirken, daha önce de dört 
genci tutuklamış ve onları da aynı şartla salıvermişti.
İşgal güçlerinin hedef aldığı kitlenin Mescid-i 
Aksa’da sürekli bulunan cemaatin olması dikkat 
çekti.
 
Dün Cuma hutbesini veren Mescid-i Aksa hatibi 
Şeyh İkrime Sabri, işgal rejimini Mescid-i Aksa’yı 
Müslümanlardan temizleme politikası konusunda 
uyarmış, Müslümanlardan da Mescid-i Aksa’yı yalnız 
bırakmamalarını istemişti.

İşgal devleti baskınlara karşı canla başla direnen ve 
Murabıt adı verilen gönüllüleri engellemek için sık 
sık tutuklama kararı çıkarıyor veya hiç işlemedikleri 
suçlardan yargılayıp hapse atmak suretiyle onları 
bezdirmeye çalışıyor.

 Geçtiğimiz aylar da Murabıt’lara yönelik yeni 
kararlar alan ve yasaklamalar getiren işgal rejimi 
yine de direnişe engel olamıyor. 



İşgalci devleti İsrail Turizm Bakanlığı’nın dağıttığı 
Kudüs haritası gerçeğinden çok farklı. Müslümanlara 
ve Hıristiyanlara ait bazı önemli kutsal yerler 
haritada yok. Bazı yer isimleri ise Arapça isimleriyle 
değil, işgal devleti İsrail’in daha sonra o bölgelere 

koyduğu İbranice isimleriyle gösteriliyor.

İşgalci İsrail Turizm Bakanlığı’na bağlı Turist Danışma 
merkezlerinde yabancı turistlere dağıttığı sözde 
Kudüs haritasında Müslümanlara ve Hristiyanlara ait 
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İşgalci İsrail’den ‘Yahudi Kudüs’ haritası
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tarihi ve mukaddes kabul edilen mekânların büyük 
kısmı yok. Ayrıca Kudüs’ün bazı bölgeleri, bilinen 
Arapça isimleriyle değil, işgalci İsrail’in daha sonra o 
bölgelere koyduğu İbranice isimleriyle gösteriliyor.
‘Eski Şehir’ haritası, yani Kudüs’ün sur içi bölgesini 
gösteren haritada yüzlerce Yahudi mevkii yer alıyor. 
Yahudi din okulları ve yerleşimcilerin el koyduğu 
bölgeler de gösteriliyor. Ancak Müslümanlar ve 
Hıristiyanların da kutsal saydığı şehir haritasında bu 
iki din mensupları için önemli birçok kilise ve cami 
gösterilmiyor.

Müslümanlara ait dini mekân olarak işaretlenen tek 
yer Kubbet-üs Sahra Camii oldu.
Ondan bir kaç yüz metre mesafede olan, Kıble Mescidi 
ise haritada yok sayıldı. Onun yerine ise Yahudilerin 
bölge için kullandıkları uydurma ‘Tapınak Tepesi’ 
işaretlendi. Aynı durum kiliseler ve manastırlar için de 
geçerli.

Eski Şehir bölgesinin en yüksek kulesine sahip olan 
Luther kilisesini de haritada görmek mümkün değil.

İşgalci İsrail Turizm Bakanlığı, haritanın kolay 
kullanılabilmesi için bu şekilde hazırlandığı gibi 
komik bir gerekçeyi öne sürüyor. Gelen itirazlara bu 
gerekçe ile yanıt vererek tüm ana tarihi yerlerin orada 
gösterildiğini iddia ediyor.

Müslümanlar ve Hristiyanlar, kutsal ibadet yerlerinin 
sadece haritada değil gerçek hayatta da İsrail 
tarafından yok edilmesi endişesini taşıyor.

‘Kudüs’ü resmen öldürüyorlar’
Turist rehberi olan Ruben Ebu Şemsiye işgal devleti 
İsrail’in bazı önemli mekânları bu haritadan çıkarmakla 
turistlerin odağını bu bölgelerden uzaklaştırmayı 
amaçladığını düşünüyor.

Kudüslüler şehirde işgalci güç olarak bulunan İsrail’i 
şehrin silüetini değiştirmek ve onu Yahudileştirmeye 
çabalamakla suçluyor.

Kudüs mimarlık uzmanı olan Cemal Ömer ise bu 
haritanın daha büyük bir planın parçası olduğunu 
kanısında: “İsrail bu bölgenin uygarlığını çalmak ve 
onu tarihinden koparmak istiyor. İsrail Kudüs’ün 
müzakerelerde belirsiz bırakılan durumunu fırsat 
bilerek onu kontrolü altında bırakıyor. Kente girenleri 
ve çıkanları denetliyor ve böylelikle sonunda istediği 
noktaya gelebileceğini umuyor. Kudüs’ü resmen 
öldürüyorlar.”

İşgalci İsrail’den ‘Yahudi Kudüs’ haritası
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Tamamen tesadüfler silsilesiyle Ülke Tv’deki Odak 
Noktası programımızı bitirdikten sonra kendimi 
ertesi sabah uçakta buldum.

İster inanın ister inanmayın Kudüs ve Mescid-i 
Aksa beni çağırmıştı. Davete icabet edip yola 
koyulduk.

Gözyaşları arasında Kubbet-ü Sahra’ya 
vardığımızda ilk şaşkınlığı üzerimizden atmak 
kolay olmadı.

Ortalama bir Müslüman, Hacca gitmek için 
her fırsatı kollar. Eğer yeterli imkânı bulursa 
yapabildiği kadar çok umre de yapmak ister.

Ancak Kur-an’ı Kerim’de birçok kez zikredilen, 
üstelik kutsal kitabımızda adı geçen büyük 
peygamberlerin - Allah (C.C.) birçoğuna Kudüs’ü 
hedef olarak vermiştir ki hepsine salat selam 
olsun- hikâyeleri orada geçmesine rağmen, 
daha da önemlisi ilk kıblemizin Kudüs olmasına 

rağmen ümmet bu mukaddes topraklara yeterli 
ilgiyi göstermemiştir.

Kendimi en başa koyarak İslam ümmetinin 
Kudüs’e özür borcu olduğunu ifade etmeliyim.
Elin Hristiyanı, Yahudisi hatta ateşe tapanı 
bile Kudüs’e akın akın giderken Peygamber 
Efendimiz’in (S.A.V.) Beyt-il Makdis diye 
tanımladığı Mukaddes Evimize Müslümanlar ilgi 
göstermiyor.

Durum böyle olunca da o topraklar başkalarına 
bırakılmış oluyor.

Filistinli Müslüman esnaf kendi din kardeşlerinin 
ilgi göstermediği coğrafyada diğer dinlerin 
mensuplarına hizmet ediyor.

Biz oraları geri plana itip gitmediğimizden sayısal 
üstünlüğü diğerlerine verdiğimizden yara her 
geçen gün cerahatleniyor.

M. Mustafa YILDIZ

Mescid-i Aksa
Neyimiz Olur?
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14.04.2016 tarihli milatgazetesi. com’dan alıntıdır.

İsrail askerleri arasından geçerek girmek zorunda 
bırakıldığımız Mescid-i Aksa’da maalesef Türkiye 
haricinde diğer ülkelerden çok az sayıda ziyaretçi 
mevcut.

Ruhu şad olsun büyük İslam Komutanı Selahaddin 
Eyyübi’nin stratejik zekâ ürünü uygulamalarını 
yerinde dinleyince o toprakları boş bırakmanın 
biz Müslümanlar için ne büyük vebal olduğunu 
anlamış bulunuyorum.

Son yıllarda Türkiye’nin İsrail üzerindeki yaptırım 
gücü ve diplomatik ataklarıyla Kudüs ve Mescid-i 
Aksa davasında cılız da olsa olumlu gelişmeler 
yaşanıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez’in konuyu gündeme getirmesiyle birlikte 
Kudüs üzerinde umre turları biraz olsun çevreyi 
hareketlendirmiş.

Ancak daha geçilmesi gereken çok ama çok yol 
var. Çok değil bundan hemen hemen 60-70 yıl 
öncesine kadar elimizde olanlar ve şu anda bize 
kalanlar düşünüldüğünde insan büyük üzüntü 
duyuyor.

Ceddimizin Kudüs’e ve dolayısıyla Mescid-i Aksa’ya 
verdiği değeri öğrenince inanın 2016 yılında 
yaşayan biri olarak kendimden utanıyorum.

Bakınız bizlere öyle bir algı operasyonu yapılmış 

ki doğrular yanlış, yanlışlar doğru olmuş. Bizler 
Kudüs davasını “kola içmeyelim, slogan atıp 
Cuma sonrası eylem yapalım” çizgisine indirgemiş 
durumdayız.

Ancak Mescid-i Aksa mücadelesi öyle slogan 
atarak yürütülecek bir mücadele değil. Selahaddin 
Eyyübi’nin stratejik aklı gerekiyor.

Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa için söylenen her 
sözün iki kez düşünülmesi gerekiyor. Adımların 
sağlam, derin ve bilinçli atılması gerekiyor.

En önemlisi de Kudüs bilincinin Müslüman 
topluma yayılmasının sağlanması gerekiyor.

Kudüs’ü, Kudüs’te savunmaya kalkınca bugün 
yaşadıklarımız oluyor.
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Netanyahu’nun Salah Takıntısı
İşgalci İsrail radyosunun haberine göre, Netanyahu, 
yaptığı bir açıklamada emniyet güçleri ve Adalet 
Bakanı’nı, Salah’ı Mescid-i Aksa’dan uzaklaştıracak 
adımlar atmaya çağırmıştı.

Siyonist rejim televizyonu 7.kanal, Netanyahu’nun bu 
açıklamalarını İsrail iç istihbarat teşkilatı “Şabak”ın üst 
düzey yetkililerinin de katıldığı bir kabine toplantısında 
yaptığını söyledi.

Şeyh Raid Salah’ın Pesah (Hamursuz) Bayramı’ndan 
hemen önce Kudüs’ü karıştırmak istediğini iddia eden 
Netanyahu’nun “Bu adam başlı başına bir bomba” 
dediği ifade ediliyor.

1948 Filistin İslâmî Hareketi Başkanı Raid Salah, 
işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 
şahsını hedef alan bu açıklamalarına tepki gösterdi. 
Salah, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu’nun 
kendisine yönelik “Kudüs ve Mescid-i Aksa’da şiddeti 
teşvik ettiği” şeklindeki ithamları ve ardından yaptığı 

“uzaklaştırılma veya hapis cezası verilmesi” yönündeki 
açıklamalarını reddettiğini ifade etti.

Salah, yaptığı açıklamada “Bizi hedef alan hiçbir tehdit 
veya kışkırtıcı söylem, İsrail işgal yönetiminin Mescid-i 
Aksa ve kutsal mekânlara yönelik saldırgan tutumunu 
dünya kamuoyuna anlatmamızı durduramayacak.” 
ifadesini kullandı.

İşgal rejimi içişleri ve adalet bakanlıklarından Şeyh 
Raid Salah’ı Kudüs’ten uzaklaştırmalarını isteyen 
Netanyahu’nun “Bu adamın aslında cezaevinde 
tutuluyor olması gerekirdi” açıklamasında bulunduğu 
da iddialar arasında.

Salah’tan Önemli Uyarı!
Şeyh Raid Salah, 15 Nisan Cuma günü Ummu’l-Fahm 
kentinde okuduğu Cuma hutbesinde işgal devletinin 
atacağı bazı adımlar konusunda önemli uyarılarda 
bulundu.

İşgal devleti İsrail’in terörle mücadele adı altında 
Filistinli aktivist liderlerden büyük bir grubu tasfiye 
etmeye kalkışabileceğini ve işgal rejimi güvenlik 
güçlerinin deli dana hastalığına yakalanmış gibi 
davrandığını söyleyen  Şeyh Raid Salah, gerçek 
terörün işgal hükümetinin ve işgal güçlerinin yaptığı 
insanlık dışı uygulamalar olduğunu söyledi.

Gözaltıların yoğunlaştırılmasının Filistinliler arasında 
korku yaymayı hedeflediğini bildiren Şeyh Raid Salah, 
“Fakat bizim irademiz zulümden ve işgal rejiminden 
daha güçlü” dedi.

Şeyh Raid Salah, Filistin halkına seslenerek, 
bulundukları her yerde haklarını ve Mescid-i Aksa’yı 
savunmalarını istedi.
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Vefa ve Islah Partisi Kuruldu

İşgal devleti İsrail’in geçen yıl yasakladığı İslami 
Hareket’e yakın isimlerin “Vefa ve Islah” adıyla yeni 
bir siyasi parti kurduğu bildirildi.

Vefa ve Islah Partisi Başkanı Şeyh Hüsam Ebu Leyl, 
Nâsıra’ da düzenlediği basın toplantısında, “Vefa ve 
Islah isminde parlamento dışında, İslami değerlere 
bağlı yeni bir parti kurulduğunu duyuruyoruz.” dedi.

Ebu Leyl, “Yeni partinin tüm ulusal kırmızı çizgilere 
bağlılığını sürdüreceğini, Filistin halkını vatanından 
kovmayı hedefleyen tüm girişimleri reddettiğini ve 
Filistinlilerin çıkarlarını korumak için çalışacağını” 
vurguladı.

Partinin, İsrail Parlamentosu Knesset için yapılacak 
seçimlere katılmayacağı kaydedildi.

Şeyh Hüsam Ebu Leyl yakın zamana kadar Şeyh Raid 
Salah liderliğindeki 1948 İslami Hareketi’nin İkinci 
Başkanı idi.

İşgalci İsrail güvenlik kabinesi 16 Kasım 2015’te Şeyh 
Raid Salah liderliğindeki İslami Hareketi, “Filistin’deki 
olayların arkasında olduğu” gerekçesiyle “yasa dışı 
örgüt” ilan etmiş ve harekete bağlı 20 civarındaki 
kurumun faaliyetlerine son verilmişti.

Şeyh Hüsam Ebu Leyl
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Kudüs eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, “Bizleri Osmanlı 
torunları olan siz Türkler kurtaracaksınız” dedi.

Kütahya Belediyesi ile Milli Türk Talebe Birliği Kütahya 
İl Başkanlığı tarafından “En Sevgili Kalbe Düşünce ve 
Filistin Gecesi” programında konuşan Şeyh İkrime 
Sabri, Arap Birliği’nin ve birçok İslam ülkesinin Filistin’e 
destek vermemesine rağmen Türkiye’nin her zaman 
Filistin’in yanında olduğunu belirtti. Şeyh İkrime Sabri, 
“Abdülhamid, Osmanlı Devleti çok zor zamanlardan 
geçerken bile Filistin’de Yahudilere tek bir karış toprak 
vermedi. Abdülhamid’in desteklerini bugün Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 
görüyoruz. Biliyoruz ki bizleri kurtaracak olan yine 
Osmanlı torunlarıdır. Mescid-i Aksa’da buluşmak üzere” 
diye konuştu.

“Ümmete Liderlik Yapacak Sizlersiniz”

Kudüs eski müftüsü Şeyh İkrime Sabri’nin ardından 
Şeyh Hammad Ebu Deabis söz aldı. Konuşmasına, “Mavi 
Marmara gazisi olmaktan onur duyuyorum” sözleriyle 
başlayan Deabis, “Mavi Marmara katliamından gazi 
olarak kurtulanlar Türkiye’nin dik duruşu sayesinde 

hapislerden kurtuldu. Eğer o gün Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu 
olmasaydı hepimiz hapisteydik. İsrail, bizi katliamın 
yaşandığı gün salıvermek zorunda kaldı. 2014 
Savaşı’nda Kütahyalı kardeşlerimizin desteklerini 
bizzat gördük. Mazlum vatandaşlarımızın her duasında 
Türkiye var. Yardımlarınız ve destekleriniz için teşekkür 
ediyoruz. Topraklarımızdan İsrail’i kovacak ve Filistin’i 
kurtaracağız. “Allah bizimle olduğu sürece kimse bizi 
yenemeyecek.” Türkiye’nin desteklerini Filistin olarak 
unutmadık ve unutmayacağız. İslam âlemine liderlik 
yapacak ümmet sizlersiniz, Allah sizlere güç versin” 
ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de 1948 Filistin İslami Hareketi 
Lideri Şeyh Raid Salah, Türkiye’nin ümmetin hamisi 
konumunda olduğunu ve bu sebeple sürekli olarak 
terör olaylarıyla meşgul edilerek İslam ülkelerine liderlik 
etmesinin engellenmeye çalışıldığını belirtmiş ve İslam 
ülkelerinin Türkiye’nin önderliğinde bir araya gelmesi 
gerektiğini söylemişti.

Filistinlilerin 
Umudu 

Türkiye

Filistinlilerin 
Umudu 

Türkiye
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Arazi Araştırmaları Merkezi’nin yayınladığı rapora göre, 
işgalci İsrail yönetimi yılbaşından bu yana Kudüs ve 
Batı Şeria’da Filistinlilere ait 188’i konut, 335’i tesis 523 
yapıyı yıktı.
 
En çok yıkımın 58 mesken ile Batı Şeria’nın kuzeyindeki 
Nablus’ta gerçekleştiği belirtilen raporda, Kudüs’te 41, 
Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil’de 33, kuzeyindeki 
Tobas’ta da 28 konutun yıkıldığı ifade edildi.
 
İşgal devleti İsrail’in yıktığı 335 tesis arasında tarım 
tesisleri, koyun ağılları, bir sanayi tesisi ile diğer farklı 
alanlarda kullanılan tesisler bulunuyor. 
 
Raporda geçen yıla oranla bu yıl gerçekleşen yıkımlarda 
3 kat artış olduğu kaydedilerek geçen yıl aynı dönemde 

190 konut ve tesisin yıkıldığı belirtildi. İşgalci İsrail 
yönetimi genelde, Batı Şeria C bölgesi’nde bulunan 
evleri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıyor.
 
İşgalci İsrail ile Filistin yönetimi arasında 1995’te 
imzalanan “İkinci Oslo Antlaşması” çerçevesinde, 
Batı Şeria, A, B ve C. bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18’i 
kapsayan A bölgesi’nin yönetimi idari ve güvenlik 
olarak Filistin’e, yüzde 21’lik B bölgesi’nin idari yönetimi 
Filistin’e, “güvenliği” ise işgalci İsrail yönetimine 
bırakılırken, yüzde 61’ini kapsayan C bölgesi’nin idari 
yönetimi ve “güvenliği” işgalci İsrail’e bırakılmıştı.

Yıkımlar 3 Kat Arttı!
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Nuri Pakdil

“Ezelî ve Ebedî Ulu Önderimiz, Yüce 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
Mirâç’a yükselirken en son ayak bastığı 
yer Kudüs’tür. Kudüs’ü bunun için çok 
düşünmeli, çok sevmeliyiz.”

RÖPORTAJ
İbrahim Ethem AYAZ - Serhat TÜRKMEN
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Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet 
Demirci ile birlikte ‘Kudüs Şairi’ lakaplı üstat 
Nuri Pakdil’i ziyaret ettik. Ziyaret esnasında 
Muhammet Demirci, Üstat Nuri Pakdil’e Mescid-i 
Aksa bahçesinde yetişen az sayıda zeytin 
ağacından elde edilmiş zeytinyağı ve Mescid-i 
Aksa içerisindeki yapıları tanıtan özel bir kroki’ yi 
hediye etti.  Ziyaret esnasında Üstat Nuri Pakdil ile 
kısa bir sohbet gerçekleştirmeyi de ihmal etmedik. 

Nuri Bey, artık sizi tanıtmaya gerek yok diye 
düşünsek bile gençler arasında sizi tanımayanlar 
çıkabilir. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?

Ben, Filistin davasına inanan ve bu davanın 
başarıya ulaşması için karınca kararınca çaba sarf 
eden bir yazarım.

Ben, uygarlığımın değer yargılarından yanayım. 
Örgütlerin, kurumların değil, bir uygarlığın, İslâm 
uygarlığının savunucusuyum. Ben, uygarlığımızın 
yabancılaştırma girişimleriyle yenen hakkını geri 
istiyorum.

Benim büyük düşüm, putun ve putçuluğun 
olmadığı, İslâm ideolojisinin egemen olduğu, 
barış ve esenlik içinde bir Türkiye görmektir. 
Yeryüzündeki tüm Müslümanların birliğinin 
sağlandığını, Kudüs’ün esenliğe çıktığını görmektir.

Burada genel bir vurgulama yapmak istiyorum:

Bugünkü tarih itibariyle yayımlanmış olan 
41 kitabımın hepsi, ‘zulümsüz‘, ‘sömürüsüz‘, 
‘putsuz‘, ‘kimlikli‘, ‘erdemli‘, ‘erekli‘, ‘ışıklı‘, 
‘aşkınlıkla dopdolu‘ bir yeryüzü oluşturma 
çabasına bir katkıdır. Putatapıcılık sapıtkanlığına 
bir karşı koyuştur. Tüm kitaplarım bu bağlamda 

okunmalıdır.

Sizi sevenler mutlaka merak edeceklerdir. 
Sağlığınız sıhhatiniz nasıl?

Hamdolsun, iyiyim.

Halen yazmakta olduğunuz bir eser var mı?

Şu an, yeni bir kitap hazırlıyoruz. Son beş altı yılda 
benimle yapılan röportajlar olacak kitapta.
Ama hangi gazetede, kiminle olduğuna yönelik 
değil, konulara göre. Kudüs konusunda ne 
demişim, Mekke, Medine, bütün hepsi başlıklar 
altında toplanacak.

Temel sorulara verdiğim cevaplar gruplanacak, 
bütün olarak okunduğunda mesela Necip Fazıl 
için ne demişim, hepsi bir arada olacak. Yakında 
çıkacak bu kitap.

Geçtiğimiz yıl Kudüs’ü ziyaret etme olanağı 
buldunuz. Ne hissettiniz?

Mart 2015’te Kudüs’teydim. Kudüs’ü görmek, 
elbette, olağanüstü heyecan vericiydi. Kudüs, öyle 
sanıldığı gibi çöl de değil, ağaçlıklı bir bölgedir.

Filistin’in El-Halil, Nablus ve Ramallah şehirlerini 
ziyaret ettik. Nablus kentinde “Nuri Pakdil Türk Kız 
Okulu’nun açılış törenine katıldık.

Ramallah şehrinde Filistin direnişinin, Filistin 
davasının sembol ismi Yaser Arafat’ın mezarını 
ziyaret ettik. Fatiha’mızı okuduk. Zeytin Dağı’na da 
gittik. Ve hemen Falih Rıfkı Atay’ın Zeytin Dağı’nı 
anlatan metinleri aklımıza geldi.
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Filistin’de İsrail’in uyguladığı terör çok somut. 
Oraları İsrailliler baştanbaşa istila etmiş durumda. 
Bütün caddeler İsrail askerleri ile dolu.
Tabiî, Filistin ziyareti sırasında hep söyleyip 
durdum. “Tüm Filistin toprakları yüce Osmanlı 
İmparatorluğunun bir parçasıydı.”

Kudüs’e olan bu sevginiz nereden geliyor? Bunu 
soruyoruz çünkü Mekke ve Medine’yi de ne 
kadar sevdiğinizi biliyoruz. Acaba Kudüs’ü öne 
çıkaran işgal altında olması olabilir mi?

Benim dünyamda, Mekke, Medine, Kudüs ve 
İstanbul’un özel bir yeri vardır.

Ezelî  ve  Ebedî  Ulu  Önderimiz, Yüce Peygamberimiz 
Hz. Muhammed’in Mirâç’a yükselirken en son 
ayak bastığı yer Kudüs’tür. Kudüs’ü bunun için çok 
düşünmeli, çok sevmeliyiz.

Kudüs’te direnen Müslümanlar için ne 
düşünüyorsunuz?

Filistinli kardeşlerime, İslami devrim özlemi yüklü 
devrimci selamlarını yolluyorum.

Yaşasın; yeryüzündeki tüm inananların birlikteliği! 
Yaşasın Filistin!

Sizce Kudüs nasıl kurtulur?

Tutsak Kudüs’e borcumuz, Kudüs’ü savunmaktır, 
özgürlüğüne kavuşturmaktır.

Ben Türkiye’nin bunun gerçekleştirilmesinde 
tartışılmaz önemde bir işlevi olduğunu görüyorum 
ve gençlerimize hep umutla bakıyorum ve 
önemsiyorum. Böyle bir tarihsel sorumluluğa 
muhatap olan gençlerimiz çok okumalı, kendilerini 
çok iyi yetiştirmeli ve mutlaka bir yabancı dil 
öğrenmelidir.

Okumanın bir devrimci için önemi asıl şurada: 
Kitap okumadan, meydan okuyamazsınız.

Filistin ziyareti sırasında hep 
söyleyip durdum. “Tüm Filistin 
toprakları yüce Osmanlı 
İmparatorluğunun bir parçasıydı.”
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19 Mayıs tarihinde Yenikapı fuar alanında sizin 
de jüri üyesi olduğunuz şiir yarışmamızın ödül 
töreni olacak. Yarışmaya katılan kardeşlerimize 
bir şey söylemek ister misiniz?

Ülkemize  edebiyatla  birlikte  gelen  ve  yerleşen  
yabancılaşma,  yine ancak,  edebiyatla  ülkemizden 
atılabilecektir.

Bu bağlamda, şair kardeşlerime, engin hoşgörülerini  
dileyerek,  şunları  söylemek  istiyorum:Dinimiz, 
sonsuz güzelliktir, bitimsiz  evrenselliktir,  sınırsız  
estetiktir. Tüm çalışmalarına, mutlaka  estetik, 
lirik, evrensellik öğeleri egemen  olmalıdır.

Çünkü insan, kalbinden böyle tutulabilir. Aşk ve 
emek böyle yüceltilebilir.

Şair kardeşlerimi, sömürünün ulusal ve uluslararası 
boyutunu vurgulamaya çağırıyorum.

Açlığı, sefaleti, sömürüyü, Tanrısızlığı yerden yere 
çalarak, şiirleştirmeye çağırıyorum!

Şair kardeşlerimden, Ortadoğu acılarını içine 
sindirmiş dizelerle dopdolu şiirler bekliyorum.
Razı olan değil,  boyun eğen değil;  müdahale 
eden,  put kırıcı olan şiirler bekliyorum!

Çünkü, anamalcılıkla böyle hesaplaşılabilir.  

Yeryüzünden putun  küfü  böyle kaldırılabilir.

Son olarak, şair kardeşlerimi, antikapitalist, 
antinasyonalist, antifaşist, antikomünist, 
antisiyonist ve en önemlisi de antifiravunist 
duygularımla  selamlıyorum.

“Şair kardeşlerimi, sömürünün ulusal 
ve uluslararası boyutunu vurgulamaya 
çağırıyorum. Açlığı, sefaleti, 
sömürüyü, Tanrısızlığı yerden yere 
çalarak, şiirleştirmeye çağırıyorum!”
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Kudüs ve Kutsal Mekânlara Destek İçin 
Müslüman-Hıristiyan Heyeti Başkanı Hanna İsa, 
Kudüs’ün Yahudileştirilmesi çalışmalarında son 
aşamaya gelindiğini belirtti. 
 
İşgalci İsrail yönetiminin 1967’den bu yana 
Kudüs’te ve özellikle Mescid-i Aksa’da programlı 
ve sistematik bir şekilde Yahudileştirme 
çalışmaları yürüttüğünü söyleyen İsa, aşağısında 
bir kent inşa edilmesi, bir dizi Sinagoglar ve sahte 
Yahudi kabirleri ile çevrelenmesi ile Aksa’nın fiilen 
Yahudileştirildiğini ifade etti.
 
Aksa’nın altında 3’ü yeni 27 tünel olduğunu, 
104 kazı çalışması yürütüldüğünü kaydeden İsa 
“İsrail yürürlüğe koyduğu mevzuatlar, özellikle 
de zaman ve mekân olarak bölmek suretiyle 

Aksa’nın Yahudileştirilmesi konusunda adeta 
zamanla yarışıyor. Aksa zaman olarak bölündü. 
Mekân olarak bölünmesi de yakındır. Belirli 
saatlerde hemen her gün Aksa’ya baskınlar 
oluyor. Megaribe Kapısı’ndan Hahamlar eşliğinde 
giren Yahudi yerleşimciler Silsile Kapısı’ndan 
çıkıyor. “ diye konuştu.
 
İsa ayrıca, Yahudi bayramlarında Aksa’ya yapılan 
baskınların işgal hükümetinin himayesinde 
yapıldığını dile getirdi.
 
“Heykel” adıyla bilinen Yahudi örgütleri 
geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarla 
Pesah (Hamursuz) Bayramı’nda Aksa’da ayinler 
düzenlenmesi için baskınlar yapılması çağrısında 
bulunmuştu.

Kudüs’ü Yahudileştirme Çalışmalarına
Hristiyanlar da İsyan Ediyor
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Hanna İsa’nın açıklamaları öncesinde 1948 Filistin 
İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah’ta Aksa’yı 
büyük bir tehlikenin beklediğini söylemiş ve İslam 
dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

İşgal hükümetinin nihai hedefi Kudüs’ten İslam 
kimliğinin tamamen yok edilmesi ve buranın 
tamamen Yahudileştirilmesidir. Mescid-i Aksa’yı 
tamamen yıkarak yerine dünyanın en büyük 
sinagogunu yapmayı hedefleyen işgalciler bunu 
ilan edercesine internet ortamında yapmayı 
planladıkları sinagog ile ilgili çeşitli görselleri 
yayınlayarak gerekli zemini oluşturmaya 
çalışıyorlar.

 İşgal devleti İsrail’in Mescid-i Aksa üzerindeki kirli 
planlarına dair bugüne kadar batılı kaynaklarda 
dâhil birçok kez makaleler ve köşe yazıları 
yayınlanmış olmasına rağmen İslam dünyası 
gerekli tepkiyi hiçbir zaman veremedi. Çıkarları 
doğrultusunda meseleye uzaktan bakan ve hatta 
işgal devletiyle ortaklık kuran batılı Hristiyan 
devletlerin tehlikenin kendilerine yönelmeye 
başladığı bu günlerde nasıl tepki verecekleri ise 
merak konusu oldu.

işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ yı yıkarak 
yerine inşa etmek istediği dünyanın en büyük 
sinagoguna ait temsili resimlerden biri



İşgalci İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami 
Hareketi lideri Raid Salah’a 9 ay hapis cezası verdi.

Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah’ın 2007’de verdiği 
cuma hutbesinde sözde “şiddete teşvik” ettiği 
suçlamasıyla işgalci İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi’ 
tarafından 9 ay hapse mahkûm edildi. Salah’ın 
tutukluluk süresi 8 Mayıs’tan itibaren başladı.

Raid Salah, Şubat 2007’de yaptığı bir konuşmada, 
İsrailli yetkililerin, Kudüs’ün Vadi’l-Cevz 
Mahallesi’nde yer alan ve Mescid-i Aksa’nın El-
Meğaribe Kapısı’na giden yolu yıkmasını kınayan 
ifadeler kullanmıştı. İsrail Başsavcılığı Salah’ın 
“tahrik” suçlamasıyla 18 ila 40 ay arasında hapsini 
istemişti.

RAID SALAH’TAN İLK AÇIKLAMA

“Kudüs Muhafızı” 1948 Filistin İslami Hareketi lideri 
Şeyh Raid Salah,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
“Yüksek Adalet Mahkemesi, Mescid-i Aksa’yı 
savunma hareketini durduracağını zanneden zulüm 
devletinin lehine, beyhude bir karar vermiştir” 
değerlendirmesinde bulundu.

Tutukluluk tecrübesini daha önce yaşadığını ve 
bundan Kudüs ile Aksa’yı korumak için daha büyük 
bir güç ve Filistin halkına karşı daha büyük bir 
sevgiyle geri döndüğünü ifade eden Salah, “Başka 
bir platform olarak orada da sorunlarımızın çözümü 
için çalışacağız. Tutukluluktan çıktıktan sonra da 
her zamanki gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz ancak 
Filistin halkını daraltan, bunaltan ve hayallerini işgal 
edenler hesap verecekler.” dedi.

Salah, Arap ve İslam dünyasına seslenerek, “İşgal 
hükümetinin, Mescid-i Aksa’nın Yahudiler ve 
Müslümanlar arasında bölünmesi çabaları başta 
olmak üzere ördüğü komplolardan ötürü Aksa’nın 
desteğinize ihtiyacı var. Kudüs daha da ötesi Filistin 
ve halkı, siyasi ve ekonomik olarak size ihtiyaç 
duyuyor. Her geçen gün, bu direnişçi halkta derin 
yaralar bırakıyor” yorumunu yaptı.

Son mesajının ise Batı’ya olduğunu belirten Salah, 
“işgal devletinin, artık yaşanan hakikatlerin üzerini 
örtemediğini” vurgulayarak, “İsrail’in uygulamaları 
ona destek verenler için de bir utanç oldu. Kim 
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“9 ay sürecek itikâfıma başlıyorum.” Şeyh Raid Salah



www.mirasimiz.org.tr  -21-

barış ve güvenlik istiyorsa Filistin halkının yanında 
yer almalı ve ona yapılan zulmü durdurmalı” diye 
konuştu.

RAİD SALAH CEZAEVİNE GÜLEREK GİRDİ

9 ay hapis cezasına çarptırılan 1948 Filistin İslami 
Hareketi lideri Raid Salah, cezaevine uğurlandı.

İsrail mahkemesince “şiddete teşvik” iddiasıyla 
9 ay hapis cezasına çarptırılan 1948 Filistin İslami 
Hareketi lideri Raid Salah, tutuklanmasının 
“zalimlere karşı mücadelenin bir adımı” olduğunu 
belirtti.

Salah, sevdiklerinin oluşturduğu destek konvoyu 
eşliğinde İsrail’in güneyindeki Bi’ru’s-Seba 
(Beerşeba) Hapishanesi’ne gidişi sırasında AA 
muhabirine yaptığı açıklamada,”Tutuklanmak, 
zalimlere karşı mücadelenin bir adımıdır. 
Hapishaneye gitmeme rağmen zalimlere karşı 
ümmetin zaferinin geldiğine inanıyorum. 
Cezaevine girişim kendimle baş başa kalma, 

kendimi hazırlama ve planlama dönemim olacak. 
Daha güçlü olarak dönmek için Allah ile beraber 
kaldığımız hapishanede Kur’an-ı Kerim okuyacak, 
sabrın güzelliğini tadacağız.” dedi.

İslami Hareket lideri, “Mescid-i Aksa, herkesin 
kalbinde İslam’a ait olarak kalmaya devam edecek. 
Onu işgalcilere bırakmayacağız ve zafer bizim 
olacak. Aksa’yı savunmak, ümmet ve nesil kültürü 
oldu. Netanyahu hükümeti ve onun arkasında 
duran batılı destekçileri, benim tutukluluğumla 
meydanın kendilerine kalacağını, Aksa’yı bölme 
planlarında başarılı olacağını zannediyor. Ancak 
bunlar boş hayaller” diye konuştu.

“AKSA’YI SAVUNMAK İÇİN YENİ PLANLARLA 
DÖNECEĞİM”

“Kardeşlerim, sevdiklerim, cezaevine benimsediğim 
düşünce ve sabit duruşumla Allah’a tevekkül ederek 
giriyorum.” şeklinde konuşan Salah, “Aranıza, 
Aksa’yı savunmak için yeni planlarla döneceğim.” 
ifadelerine yer verdi.
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Kudüs’te gerçekleştirdiği birçok proje ile burada 
yaşayan Filistinli Müslümanların ve tarihi 
mirasımızın en büyük destekçilerinden biri 
olan Mirasımız Derneği, son günlerde Kudüslü 
yetimlerin başını okşayacak elleri bir araya 
getirmeye çalışıyor.

Kudüs Yetim Kalmasın, Kudüs’te Yetim Kalmasın 
sloganıyla duyurulan “Yetim Projesi” aslında yeni 
bir proje değil. Proje her sene ve yıl boyunca 
tekrarlanan ve sürekli devam eden bir çalışmayı 
içeriyor. Mirasımız Derneği, Kudüs’te anne veya 
babasını çeşitli nedenlerle kaybeden Filistinli 
Müslüman ailelerin çocuklarını eğitim, barınma, 
giyecek ve erzak yardımlarıyla desteklemeye 
yönelik çalışmalardan oluşuyor.

Mirasımız Derneği, diğer tüm projelerinde 
olduğu gibi Yetim Projesi kapsamında yapılan 
tüm alışverişlerini Kudüslü Müslüman esnaftan 
yaparak aynı zaman da Müslümanların işgal 

yönetimi tarafından bozulan ekonomisine katkıda 
bulunmaya çalışıyor.

Yetim Projesi için bağışta bulunmak amacıyla 
derneği arayan herkes dilerlerse yetimlerin kimlik 
bilgileri ve içinde bulundukları durum hakkında 
bilgi alabiliyor.

Mirasımız Derneği’nin bir yetim için belirlediği 
sponsorluk bedeli 100 TL 

Bağışta bulunmak isteyenler için Mirasımız 
Derneği’nin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Online Bağış: www.mirasimiz.org.tr/bagis/
  
Tel: 0212 524 01 01 

Dernek Merkezi: Akşemsettin Mah. Hüsrevpaşa 
Sok.No:14 Fatih/İstanbul

Mirasımız Derneği 
Yetimlere El Uzatıyor
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Mirasımız Derneği, Erzurum’da yaptığı ziyaret 
ve organizasyonlarla 02-03 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında Erzurumlulara ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı 
ve onu savunmaktan asla vazgeçmeyen Filistinli 
Müslümanların yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet 
Demirci, ve Genel Koordinatör Adem Harmantepe 
iki gün boyunca Erzurum Valisi Ahmet ALTIPARMAK, 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet 
SEKMEN, Erzurum İl Müftüsü Celal BÜYÜK, 
Erzurum Başsavcısı Ahmet ÇİÇEKLİ, Erzurum Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer YAYLALI, 
Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR, 

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Davut 
YAYLALI, Atatürk Üniversitesi  Rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI, Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ, çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarını ve işadamlarını ziyaret ederek derneğin 
çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

2 Mayıs Pazartesi saat 16.00’da Erzurum Kitap 
Fuarı’nda özel davetlilerle Mescid-i Aksa konuşuldu. 
Programın bitiminden sonra Muhammet Demirci, 
yaklaşık 20 STK temsilcisiyle bir araya gelerek Kudüs 
ve Mescid-i Aksa’daki son durum hakkında bilgiler 
verdi. 



Mirasımız  -  Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği -24-

3 Mayıs Salı günü Erzurum Ulu Camii’nde yaklaşık 
400 lise öğrencisine Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu 
seminer verildi. Günün en anlamlı organizasyonu 
ise Erzurumlu maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu 
tarafından aslına uygun olarak yapılan ilk Mescid-i 
Aksa maketinin açılışı oldu.

Erzurumluların yoğun ilgi gösterdiği açılışı Erzurum 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum İl 
Müftüsü Celal Büyük ve Mirasımız Derneği Genel 
Başkanı Muhammet Demirci birlikte yaptılar.

Maketi yapmak için Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden ve 

burada ölçümler yapmak isteyen Doğan Hattatoğlu, 
birçok engelle karşılaştığını ama sonunda başardığını 
ifade etti. Maketi aslına uygun yapabilmek için 
hassas ölçümler almak ve detaylı fotoğraflar çekmek 
isteyen Hattatoğlu, işgal askerlerinin müdahale 
etmesi sonucu ölçümleri adım ve karış hesabıyla 
yapmak zorunda kalmış. 

Maketin içerisinde kullanılan toprağı da yine binbir 
türlü sorgudan geçerek zorla getirmeyi başaran 
Hattatoğlu ortaya muhteşem bir eser koymayı 
başarmış.
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Açılışa yoğun ilgi gösteren Erzurumlular, maketi 
hayranlıkla seyrederek hatıra fotoğrafları çekmeyi 
de ihmal etmediler. Mirasımız Derneği Genel Başkanı 
Muhammet Demirci, böyle anlamlı bir günde bu 
değerli sanat eserinin açılışını yapmanın mutluluk 
verici olduğunu belirtti.

Doğan Hattatoğlu, daha önce de Mescid-i Haram ve 

Mescid-i Nebevi’nin maketlerini yaparak Erzurum 
Ulu Camii’nde sergilenmek üzere bağışlamıştı. 
Hattatoğlu’nun son yaptığı Mescid-i Aksa maketi de 
diğer iki maketin yanına konularak dünyada başka 
bir ilke imza atıldı. 

Dünyanın başka hiçbir yerinde üç kutsal mescidimizin 
maketi yan yana sergilenmiyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet SEKMEN’i 
makamında ziyaret ettik.
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Kudüs Turları Konusunda 
Dünyanın Oldukça Gerisindeyiz

Peki Neden?

Dünyanın dört bir yanından her yıl yüzbinlerce 
insanın ziyaret ettiği Kudüs şehrine Türkiye’nin 
ilgisiz kaldığı ve ülkeler bazında ziyaretçi sayısı 
sıralamasında oldukça gerilerde kaldığımız ortaya 
çıktı.

2015 yılında Kudüs’ü ziyaret eden Amerikalı sayısı 
640 bin iken, Amerika’yı 415 bin kişiyle Rusya takip 
etmiş. Fransa’dan 300 bin, Almanya’dan ise 200 
bin kişi ziyaret gerçekleştirmiş.

2015 yılı boyunca Kudüs’e giden Türk sayısı ise 26 
bin 700

Kudüs Turları Ne İçin Önemli?
Kudüs turlarının neden önemli olduğunu en iyi 
anlatacak örnek herhalde El Halil şehrinde bulunan 
Hazreti İbrahim Camii’nde yaşanan katliam ve 
sonrasında caminin ikiye bölünmesi olayıdır.

25 Şubat 1994’te El Halil şehrindeki Halil İbrahim 
Camiinde sabah namazını kılan Filistinliler, tarihler 
boyu anlatılacak bir vahşete maruz bırakıldı. Bir 
Yahudi yerleşimci M-16 otomatik silahıyla secdede 
bulunan Filistinlilere ateş açarak 29 kişiyi öldürdü 
ve 125 kişiyi yaraladı.
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Katliamdan sonra 9 aydan fazla bir süre kapalı 
tutulan camii tekrar açıldığında yarısı sinagog 
olarak düzenlenmişti. Minare ise Sinagog kısmında 
bırakıldı ve 2014 yılında 700’den fazla namaz 
vaktinde ezan okunamadı.

Bugün Hazreti İbrahim Camii’nde namaz kılınırken 
sinagog bölümündeki Yahudiler paravanlara 
vurarak onlara ve İslam peygamberine hakaretler 
ediyorlar.

Hazreti İbrahim Camii’ni bu yöntemle işgal eden 
işgalci İsrail, Mescid-i Aksa’yı da aynı yöntemle 
ele geçirmenin planlarını yapıyor. Bu planını 
gerçekleştirmesinin önündeki tek engel, Türkler’in 
Mescid-i Aksa’da bulunmaya devam etmesi.

Türkiye’den gidenler olduğu sürece İsrail askerleri 
ve Yahudiler İslam’ın ilk kıblesi olan Mescid-i 
Aksa’ya giremiyor. Girmek için direten İsrail 
vatandaşları da “Türkler içeride, giremezsiniz” 
denilerek geri çevriliyor.

Türkiye Ne İçin Geride Kalıyor?
Peki diğer din mensubu olanlar Kudüs’e akın akın 
ziyarette bulunurken Türkiye nasıl oluyor da bu 
kadar geride kalıyor?

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu konuda en 
büyük sorunu kendi içimizde yaşıyoruz.
Sıralayacak olursak...

- Filistin’i hiç görmeyen ve bilmeyen isimlerin, 
“Orada şiddet olayları var. Kudüs’e gidenlerin 
başına çok büyük olaylar geliyor” diye korku 
pompalaması.

Hâlbuki bugüne kadar tur şirketleri aracılığıyla 
Filistin’e ziyarette bulunan ve şiddet olaylarına 
veyahut kötü muameleye maruz kalan hiç kimse 
olmamış. Deyim yerindeyse, Filistin topraklarına 

ziyaret amacıyla giden Türk kafileleri adeta 
“diplomatik dokunulmazlığı” olan bireyler gibi 
özgürce hareket edebiliyor.

- “Oraya gidenler İsrail’e Vize parası ödeyerek 
para kazandırıyor. Ayrıca pasaportuna İsrail 
vizesi vurulanlar daha sonra başka ülkelere giriş 
yapamıyor” şeklindeki söylentiler, ziyaretlerin 
önündeki ikinci büyük engel.

Tur şirketleri bu asılsız söylentileri kesin bir dille 
reddediyor. Vize için İsrail’e bir ücret ödenmediğini 
söyleyen tur şirketleri, ayrıca pasaportlara İsrail vize 
damgası vurulmadığını, vize işlemlerinin A4 kâğıdı 
üzerindeki bir belgeye vurulduğunu belirtiyor.

- Kudüs’e ziyaretlerin önündeki en büyük engel 
olarak Türkiye’deki havayolu şirketleri gösteriliyor. 
Tur şirketleri, havayolu şirketlerinin uygulamalarıyla 
Kudüs ziyaretlerinin önündeki en büyük engel 
olduğunu dile getiriyor.

En Büyük Engel Havayolu Şirketleri mi?
Seyahat acenteleri havayolu şirketlerinin adeta 
Kudüs’e ziyaretleri baltalayan engellemelerini şu 
başlıklar altında sıralıyor:

Havayolları ile alakalı turların karşılaştığı sorunlar 
şu şekilde:

- Bilet ücretlerinin Diğer ülkelere oranla çok daha 
yüksek olması.

- Talep edildiğinde yeteri kadar biletin tahsis 
edilmemesi.

- Tahsis edilen biletlerle ilgili yüksek miktarda ön 
ödeme alınması.

- Ön ödemeler alındıktan sonra, sayıda revizyona 
gidilmesine izin verilmemesi.
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- Ön ödeme yaptıktan sonraki sayısal revizyonlarda, 
iptal edilmesi istenen sayı miktarınca parasal ceza 
uygulanması.

- Grubun tamamının vizesinin çıkmaması veya ani 
gelişmelerden etkilenme sonucu yüksek sayıda 
yolcunun turu iptali gibi durumlarda, yolcudan 
ücret talep edilemezken, havayollarının bu gibi 
mecburi iptallerden dolayı acenteye yüksek 
miktarlarda ceza uygulaması.

- Bir Kudüs yolcu grubu var ise, aynı uçakta ikinci 
gruba yer verilmemesi.

- Büyük uçakların olmaması veya gerektiğinde ek 
seferlerin konulmaması.

- Acente sorumlusu veya tur rehberi, gruba 
refakat etme konusunda değişiklik talebinde 
bulunduğunda yardımcı olunmaması.

- Genelde diğer uçuşlarda belli sayılarda olmak 
kaydıyla ücretsiz uçuş hakkı verilmesine rağmen, 
Kudüs için rehbere dahi böyle bir hakkın 
verilmemesi.

- Bir parkurun (uçuş bacağının) kullanılmaması 
durumunda tüm uçuşların iptal edilmesi. Örneğin, 
Ankara - İstanbul - Telaviv / Telaviv - İstanbul - 
Ankara şeklindeki bilette, Ankara uçağını kaçıran 
yolcunun tüm uçuşlarının iptal edilmesi. Aynı 
şekilde İstanbul’da Telaviv uçağını kaçıran kişinin 
dört gün sonraki dönüş biletinin de tamamen iptal 
edilmesi...

Tur şirketleri, yaşanan sorunlarla ilgili Ulaştırma 
Bakanlığı’nı çözüm noktası olarak görüyor. 
Ulaştırma Bakanlığı’na seslenen seyahat acenteleri, 
havayolu şirketlerinin uyguladığı engellemelerin 
kalkmasının Kudüs’e gerçekleştirilecek turları  
misliyle artıracağını savunuyor.



www.mirasimiz.org.tr  -29-

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Miraç yolculuğunda 
kendisini taşıyan Burak isimli mübarek bineğini 
Mescid-i Aksa’nın batı duvarında bir yere 
bağlamıştı. Bu olaydan sonra Müslümanlar buraya 
Burak Duvarı adını verdiler. Fanatik Yahudiler daha 
sonra bu duvarın sözde Süleyman Tapınağı’na ait 
son kalıntı olduğunu iddia ederek buranın ismini 
Ağlama Duvarı olarak değiştirdiler. Duvarın dış 
kısmında bulunan bu alanı genişletebilmek için 
Osmanlı Döneminde Faslı askerlerin yerleştirildiği, 
Megaribe Mahallesi olarak bilinen tarihi yerleşim 
merkezini yıkarak kendilerine uydurma bir ibadet 

alanı oluşturdular.

Tarihi Megaribe Mahallesi’nin yıkımı esnasında 
bir kısım mahalle sakini enkazların altında kalarak 
şehit olmuştur. Mescid-i Aksa’nın bu mahalleye 
açılan kapısı olan Megaribe Kapısı ise işgal devleti 
tarafından Müslümanların kullanımına kapatılmış 
ve kapıya bağlanan köprü yıkılarak yerine 
demirden bir köprü inşa edilmiştir.  Bu köprünün 
amacının askeri araç ve teçhizatı istedikleri anda 
Mescid-i Aksa içerisine sokabilmek olduğu artık 
bilinmektedir.

Ağlama Duvarı değil Burak Duvarı

Bunları Biliyor musunuz?
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Baharı da koy heybene.
Uzaklardan hanımeli kokulu bir rüzgâr iliştir;
Yanı başına duaların.
Yalnız gözyaşını bırak.
Şiirler yazarız belki her bir taşına Aksâ’nın.

Serinliğini götür akşamüstlerinin.
Ya gündüzleri al yanına
Ya da bütün kandillerini şehrin.
Bir parça mavi götür çocuklara, gökten
O çocuklar ki; Kudüs kokar elleri,
Selahaddin’den hatıradır ışıl ışıl gözleri.
O çocuklar ki; yetimdir her biri.
Bir avuç er, ellerinde süngüler
Zeytin dağında vurulup düştüğünden beri.

Han Yunus’ta hasret düştü payına şafak bekleyenlerin,
Gazze’de gözyaşı.
Bize feveran, bize ah
Ve gönül yangını.
Boynu bükük şimdi, bir saman kâğıdında üç beş mısra
Ayaz vurmuş vicdanı
Üstünü örter mi Aksa?

ÇIKAR GELİRİZ BİR AKŞAMÜSTÜ

Beyza BALABAN
(“Kudüs’e Dökülen Mısralar” şiir yarışması birincisi)

Ya salıncak kurup bir servinin dalına
Güneşi uğurlar mıyız Zeytin dağının ardına?

Biz, gönül çerağını yakan sevdayı Selahaddin’den 
öğrendik,
Mücadeleyi Yavuz’dan
Ve vazgeçmemeyi;
Namluları uçurtmalara çevirdikleri coğrafyaların
Kavruk yüzlü çocuklarından.
Biz,
Çıkar geliriz bir akşamüstü
Belki bahar gelir ardımızdan.

Ümidi koy heybene
Git, Kudüs kucaklasın seni.
Selam et pencere önlerinde karanfillere su veren annelere.
De ki; gelen var öteden, duyar mısınız?
Sükûtu deliyor toynak sesleri.
Gelen var öteden; ak yeleli at sırtında
Bir başka iklimden Aksa’ya çiçekler derip,
De ki; nasrun minallâhi ve fethün karib.
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BİR AYET

İsrailoğullarından, “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, anne 
babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin, insanlarla 
güzel güzel konuşun, namazı kılın, zekâtı verin” diye söz almıştık. 
Sonra siz pek azınız müstesna, döndünüz; hala da yüz çevirip 
duruyorsunuz.(Bakara / 83)

BİR HADİS

Üç şey imanın lezzetini artırır: Allah ve Resulünü her şeyden 
çok sevmek, kendisini sevmeyen Müslüman’ı Allah rızası için 
sevmek, kâfirleri sevmemektir. (Taberani)
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