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Muhammet DEMİRCİ
Mirasımız Derneği Genel Başkanı

Rahmet ayı Ramazan’a kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Elhamdülillah..

Rabbim hepimize sağlıklı, sıhhatli oruçlarımızı tutmayı ve Ramazan’ın bereketinden 
pay almayı nasip etsin. Yaradana ne kadar şükretsek azdır. Vatanımız ve milletimiz tüm 
belalara rağmen ayakta ve bizlerde her türlü imkâna sahip olarak yaşamaya devam 

ediyoruz.

Peki, dünyanın dört bir yanında yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimiz bu imkânlara 
sahip mi?

Tabii ki hayır.

Biz müminlere düşen görev diğer mümin kardeşlerinin haliyle hâllenmektir. Evimizde 
oturup televizyonda Suriye’ye atılan bombaları ve çocukların çığlıklarını izleyip beş 
dakika sonra unutuyorsak; Arakan’ da, Doğu Türkistan’da, Yemen’de, Bangladeş’te, 
Filistin’de ve nice Müslüman yurtlarında süregelen zulme tepkisiz kalıyorsak 

vicdanlarımızı sorgulamak zorundayız.

Bize düşen içinde bulunduğumuz şartların değerini bilip şükretmek ve zor durumda 
olan kardeşlerimize el uzatmaktır. Az ya da çok herkes gücü oranında elini taşın altına 

koymalı ve Müslüman coğrafyalarda yaşanan badirelere kayıtsız kalmamalıdır.

Gücümüz oranında maddi yardımda bulunabileceğimiz gibi günümüz iletişim organları 
vasıtasıyla tepkilerimizi de göstermeliyiz. 

Mirasımız Derneği her sene olduğu gibi bu sene de Mescid-i Aksa’da iftar ve sahur 
sofraları kurmaya devam ediyor. Hem Mescid-i Aksa bahçesi boş kalarak Fanatik Yahudi 
baskınlarına hedef olmasın hem de yoksul Kudüs halkı rahat bir nefes alabilsin diye bu 

çalışmayı başlattık ve biiznillâh sürdüreceğiz.

Temennimiz burada yaşayan ve Mescid-i Aksa’yı savunarak tüm İslam âleminin onurunu 
koruyan Müslüman kardeşlerimizi unutmamanızdır

 Biz bu sene yaptığımız çalışmada “Ramazan’da Mescid-i Aksa Sahipsiz Kalmasın!”  
diyoruz.

Siz de bize katılırsınız inşaallah. 

Selam ve dua ile…

Ramazan’da Mescid-i Aksa Sahipsiz Kalmasın!

Öner YÜCEL
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İşgal ettiği Filistin topraklarında uyguladığı 
zulüm politikalarına rağmen İsrail’e uluslararası 
toplumdan dur diyen çıkmıyor.

Her gün keyfi uygulamalarla Filistin halkını 
canından bezdiren işgal askerlerinin zulümleri –
zaman zaman kameralara takılıp sosyal paylaşım 
sitelerinde yayınlanıyor. Örtüsünü açmadığı için 12 
kurşunla şehit edilen genç kız ve yerde yaralı halde 
yatarken başından vurularak şehit edilen gencin 
görüntüleri sosyal medya da yayınlanmasına 
rağmen uluslararası toplum işgalciye yeterli 
tepkiyi gösteremedi. 

Geçtiğimiz aylar da Kalendiya mülteci kampı 
kontrol noktasında şehit edilen Filistinli iki 
kardeşin cenazeleri de yaklaşık 1 ay bekletildikten 
sonra ailelerine teslim edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs civarındaki 
mahalle ve köylere geceyarısı baskınları 
düzenleyen işgalciler kadın ve çocukları dahi darp 
ediyorlar. Sadece aileleri döverek korkutmakla 
kalmayan işgalciler evlerdeki eşyalara da zorla el 
koyuyorlar.

Karı-Koca birlikte darp edildiler
Quds Press Haber Ajansı, işgal rejimine bağlı haciz 
dairesi görevlilerinin işgal güçleriyle birlikte Atıf Ebu 
Sevitan isimli Filistinlinin Et-Tur Mahallesi’ndeki 
evine baskın düzenlediğini ve işgalcilerin evdeki 
bazı eşyalara el koyması sırasında tartışma ve 
itiş-kakış yaşandığını bildirdi.

İşgal güçlerinin Atıf Ebu Sebitan ve eşi Suzan’ı 
öldüresiye darp ettiği belirtilen haberde, işgal 
güçlerinin kendilerini kesici bir aletle tehdit 

Mirasımız  -  Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği

Güncel



 -3-

ettiğini iddia ettikleri Suzan Ebu Sebitan’ı 
kelepçeleyerek güvenlik merkezine götürdüğü 
ifade edildi.

Bu arada, haciz memurlarının Ebu Sebitan ailesinin 
evindeki elektrikli aletlere ve elektronik eşyalara 
el koyduğu bildirildi.

Sistematik Zulümler
Filistinli Müslümanları bezdirmek ve yaşadıkları 
yerleri terk etmelerini sağlamak için sistematik 
bir şekilde zulüm yapılıyor. Evlere düzenlenen 
geceyarısı baskınları da bu sistematik zulümlerin 
sadece bir tanesi. İşgal devleti canı istediği 
zaman herhangi bir bölgeyi kapatarak burada 
sözde kontrol noktaları oluşturuyor ve Filistinli 
Müslümanlara zorluk çıkartıyor. Bu baskı ve 
engellemelere tepki gösterenler ya darp ediliyor 
ya da çeşitli bahanelerle şehit ediliyor.

Müslümanların mukaddes mekânı Mescid-i 
Aksa’ya giriş çıkışları da aynı şekilde keyfi 
uygulamalarla engelleniyor. Fanatik Yahudi grupları 
ve gayrimüslim turist kafileleri de işgal askerleri 
korumasında Mescid-i Aksa avlusuna baskınlar 

düzenleyip burada ayin yapmaya çalışıyorlar. Buna 
tepki gösteren Filistinli Müslümanlar işgal asker ve 
polisleri tarafından şiddete maruz kalıyorlar.

Mayıs Ayı’nda 471 Filistinli Tutuklandı
İsrail güvenlik güçlerinin mayıs ayında 471 
Filistinliyi  gözaltına aldığı ve Filistin ayaklanmasının 
başladığı Ekim 2015’ten beri gözaltına alınanların 
sayısının 5 bin 805’e yükseldiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, El-Mizan İnsan Hakları 
Merkezi, Damir İnsan Hakları ve Esirleri Koruma 
Kurumu ile Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu 
tarafından yayımlanan ortak açıklamada, İsrail’in 
Filistinlileri gözaltına alarak, sistematik, fiziksel 
insan hakları ihlallerini sürdürdüğü vurgulandı.

Mayıs ayında, 89’u çocuk, 15’i kadın olmak üzere 
471 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

En çok gözaltına almanın Kudüs’te olduğu, bunu 
El Halil, Ramallah ve Beytüllahim‘ in takip ettiği 
belirtildi.

www.mirasimiz.org.tr
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Uluslararası Genç Aktivistler Derneği üyesi bir 
grup, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid 
Salah’ın, İsrail mahkemesince “şiddete teşvik” 
iddiasıyla 9 ay hapis cezasına çarptırılmasını 
protesto etti.

Dernek üyeleri, Levent’teki İsrail Başkonsolosluğu 
önünde, “İstanbul’dan Kudüs’e Selam Olsun”, 
“Özgür Kudüs için Ses Ver!” yazılı ve Kudüs ile 
Salah’ın fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle 
toplandı.

Uluslararası Genç Aktivistler Derneği Genel 
Başkanı Erkan Helvacı, gruptakiler adına yaptığı 
açıklamada, Salah’ın, sözde şiddete teşvik ettiği için 
9 ay hapse mahkum edildiğini ve bugün cezaevine 
gönderileceğini söyledi.

Salah’ın bir an önce serbest bırakılmasını isteyen 
Helvacı, “İsrail ayrıca Mescid-i Aksa ve etrafındaki 
mübarek kılınan topraklardan bir an önce gitmeli. 
İnanıyoruz ki Salah’ın hapis cezası bitmeden 
Kudüs’le Mescid-i Aksa özgür kalacak ve biz Aksa’da 
buluşacağız.” dedi

Genç Aktivistler 

Haksız Cezayı Protesto Etti
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İşgalci İsrail askerleri tarafından şehit edildikten 
sonra yaklaşık bir ay süreyle cesetleri alıkonulan iki 
Filistinli kardeş için cenaze töreni düzenlendi.

Tedavi için 27 Nisan’da hastaneye gittikleri sırada 
Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya kontrol 
noktası yakınında İsrail askerleri tarafından 
öldürülen Filistinli Meram (23) ve İbrahim 
Taha (16) kardeşlerin cenazeleri, yaklaşık bir ay 
alıkonulduktan sonra nihayet defnedildi.

İşgalci İsrail yetkilileri, Filistinli kardeşlerin 
cenazelerini, Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Ofer 
Cezaevi girişinde ailelerine teslim etmişti.

İşgal devleti uzun bir süredir şehit cenazelerini 
alıkoyarak ailelerine teslim etmeme politikasını 
sürdürüyor. Bunu bir tür cezalandırma olarak gören 
işgalciler uzun süre beklettikleri şehit naaşlarını bir 
sürü koşul öne sürerek güç bela teslim ediyorlar. 

Cenazeleri teslim alan aileler defin işlemlerini 
duvarın diğer tarafında yapmak zorunda bırakılıyor. 
Cenaze merasimlerine katılımlar ise yine işgal 
yönetimi tarafından sınırlandırılıyor. Defin işlemleri 
ise belirlenen saatlerde ve kefalet ücreti ödeyerek 
yapılabiliyor. 

ŞEHİT CENAZELERİ
NİHAYET TESLİM ALINABİLDİ!

www.mirasimiz.org.tr

Güncel



Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü’nün (Defence 
For Children) İsrail hapishanelerindeki Filistinli 
çocuklarla ilgili yayınladığı rapor: “İsrail askeri 
hapishanelerinde bulunan Filistinli çocuk sayısı 
440’a ulaşarak bugüne kadarki en yüksek rakamı 
oluşturuyor.”

Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü’nün (Defence 
For Children) İsrail hapishanelerindeki Filistinli 
çocuklarla ilgili yayınladığı rapor insan hakları 

açısından endişe verici sonuçlar ortaya koydu.

“Çocuklara Böyle Davranılmaz” başlığıyla yayınlanan 
raporda, geçtiğimiz birkaç ay içerisinde 100’den fazla 
Filistinli çocuğun gece baskınıyla evlerine giren işgalci 
İsrail askerleri tarafından yataklarında yatarken 
kafalarına silah dayanıp gözleri ve elleri bağlanarak 
gözaltına alındığı belirtildi.
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İşgal Hapishanelerinde 440 Çocuk Var
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İşgal Hapishanelerinde 440 Çocuk Var

Raporda, işgalci İsrail’e ait askeri hapishanelerde 
hâlihazırda 440 Filistinli çocuğun bulunduğu belirtildi. 
Bunun işgalci İsrail ordusunun tutuklu çocukların 
sayısını yayınlamaya başladığı 2008’den beri kayıtlara 
geçen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

İşgalci İsrail’in, uluslararası baskılar karşısında 
Filistinlilerin evlerine düzenlediği gece baskınlarını 
“aşamalı olarak sonlandırma” sözü vermesine 
rağmen bu uygulamaya rutin bir şekilde devam 
ettiğine dikkat çekilen Uluslararası Çocukları Koruma 

Örgütü raporunda, İşgalci İsrail’in sorguladığı Filistinli 
çocukların yüzde 75’inin sözlü veya fiziksel saldırıya 
uğradığı ve her yıl 500 ila 700 arası çocuğun işgalci 
İsrail askeri mahkemelerinde yargılandığına da yer 
verildi.  

Filistinli çocukların İsrail polisi tarafından sorgulanma 
süreçlerinin yüzde 97’sinde ebeveynleri veya 
avukatları yanlarında bulunmuyor. Bu durum 
uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor.

www.mirasimiz.org.tr
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve 
beraberindeki bir grup partili Kudüs Ziyareti 
dönüşünde Tel-Aviv Havalimanında gözaltına 
alınarak sorguya çekilmek istendi.

Filistinli mazlum Müslümanlarla biraraya gelerek 
Siyonistlere karşı mücadelelerinde onlara destek 
vermek, bazı sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmek 
ve Miraç Kandili’ni burada geçirmek amacıyla 
Kudüs ve çevresine bir ziyaret gerçekleştiren 
Destici ve arkadaşları gezi dönüşü havalimanında 
işgal polisi tarafından gözaltına alınarak 
sorgulandı.

Başkan Mustafa Destici ve beraberindeki heyet 
gezi esnasında Filistinli Müslümanlar tarafından 

sevgi gösterileriyle karşılandı. Burada halkla 
sohbet eden ve çeşitli kuruluşlara moral 
ziyaretlerinde bulunan heyete gösterilen yoğun 
ilgiden rahatsız olan işgal güçlerinin harekete 
geçerek grubu takibe aldığı ve dönüş esnasında 
sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları bahane 
ederek heyeti gözaltına aldığı bildirildi.

BBP’ ye ait resmi Twitter hesabından yapılan 
açıklamada “ İsrail polisi havaalanında Genel 
Başkan Yardımcımız İlker KAYALIOĞLU ve 
partililerimizi bir buçuk saat sorguya aldı. Genel 
Başkanımız Sayın Mustafa Destici: Arkadaşlarım 
gelmeden pasaport kontrolüne gitmem uçağa 
binmem dedi’’ ifadelerine yer verildi.

Kudüs 
Ziyareti 
Dönüşü 

BBP Heyetine
 Gözaltı
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Destici, “Bir kere biz Kudüs’e birinci amaç ve gaye 
olarak Miraç gecesini idrak etmek, önce kendi 
dinimize ait kutsal mekânları, sonrasında ise 
diğer inançlara ait dini mekânları ziyaret etmek 
amacıyla gittik. İkinci amacımız da oraya gitmiş 
iken Filistinli kardeşlerimizle bir araya gelmekti. 
Oraya yapacağımız ziyarette de İsrail devletini, 
‘oralara girmemize izin vermeyeceğini bildiğimiz 
için’ bilgilendirmede bulunmayarak gayri resmi 
bir ziyaret gerçekleştirdik. Bundan da muvaffak 
olduk. Sadece Kudüs’ü değil, Batı Şeria’yı, 
Ramallah’ın çevresini de ziyaret etme, görme ve 
oradaki Filistinli kardeşlerimizle görüşüp sohbet 
etme imkânı elde ettik.” diye konuştu.

Havaalanındaki tatsız olaya ilk başta “İsrail devleti, 
Müslümanların buraya gelişini ve ziyaretinde 
zorluk çıkararak buralara gelmelerini engellemek 

için bunları yapıyor” anlayışı ile yaklaştıklarını 
aktaran Destici, şunları kaydetti:

“Ama daha sonra özellikle medyada çıkan yazıları 
ve yorumları okuyunca ve Tel Aviv ile irtibatlı 
yetkililerin açıklamalarını dinleyince heyetimize 
yapılan fiili gözaltı ve sorgulamanın hiç de öyle 
rutin olmadığını anladık. En nihayetinde bize 
yönelik fiili gözaltı ve sorgulamanın Filistin 
davasındaki tavrımız ve 2012 yılındaki Gazze 
ziyaretimizde Hamas Lideri İsmail Haniye ile 
yaptığımız görüşmenin neden olduğu ifade edildi. 
Bir kere Hamas’ı terörist grup olarak görmüyoruz. 
Biz Hamas’ı Filistin davasının kahramanları ve 
mücahitleri olarak görüyoruz. Sadece BBP’nin 
değil, Türkiye’nin resmi politikası da böyledir.”

www.mirasimiz.org.tr
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Kudüs Fotoğrafları Açık Arttırmayla Satıldı

Kudüs’te çekilmiş fotoğraflardan oluşan tarihi bir 
fotoğraf koleksiyonu ABD’nin New York eyaletinde 
açık arttırmayla satışa çıkarıldı. 19. yüzyıldan kalma 
Mescid-i Aksa, Kudüs, Müslüman ve Yahudilere ait 

yapı ve günlük yaşamını gözler önüne seren bin 
fotoğraftan oluşan koleksiyon bir milyon sterline 
satıldı. 
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Kudüs Fotoğrafları Açık Arttırmayla Satıldı

Koleksiyonda 1860’lardan kalma hiç bir yerde 
bulunmayan büyüleyici fotoğraflar yer alıyor. 
Koleksiyonu 300 bin sterline satmayı hedeflediklerini 
açıklayan Sothebys Müzayede Evi, güçlü teklifler 
sayesinde fiyatın yukarıyı çıktığını açıkladı. 

Kudüs’te dolaşan bir adam tarafından 25 yılda 
hazırlanan koleksiyonun tamamı siyah-beyaz.

www.mirasimiz.org.tr
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İşgal yönetimi, Maale Adumim Yahudi 
Yerkeşkesi’nde yeni konutlar inşa edilmesine 
karşı çıkan Amerika’nın ve uluslararası toplumun 
tepkisinden çekindiği için yıllardır onaylamakta 
tereddüt ettiği iki projeye onay verdi.

İşgal devleti İsrail’de yayınlanan haftalık Jerusalem 
gazetesi, Kudüs’teki yerel tanzim ve inşaat 
komitesinin “Kudüs Günü” münasebetiyle yaptığı 
iki ayrı toplantıda iki projeye onay verdiğini yazdı.

Haberde, projelerden birinin Kudüs’teki Şufat 
tepesinde Filistinlilere ait topraklar üzerinde 
kurulu Ramat Shalom Yahudi Yerleşkesi’nde 82 
yeni konut inşasını kapsadığı belirtildi.

İşgal rejimi kaynakları, projelerin Doğu Kudüs’ün 
işgalinin 49’uncu yıldönümüne denk geldiğine 

dikkat çekerken, bunun işgal rejiminin Kudüs’ü 
Yahudileştirme planını hayata geçirmeye devam 
ettiğinin ve başta Amerika olmak üzere uluslararası 
toplumun tepkilerini hiçe saydığının kanıtı olduğu 
ifade edildi.

Gazete, onaylanan diğer proje kapsamında da 
Kudüs’ün güneyindeki Gilo Yahudi Yerleşkesi 
eteklerinde 150 yeni konutun inşa edileceğini 
bildirdi.

Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı ve Yerel Tanzim 
ve İnşaat Komitesi Başkanı Meir Turgeman’ın 
Kudüs kentinde üzerinde inşaat yapacak arazi 
sıkıntısı çekildiğini ve belediyenin uygun olan her 
projeyi destekleyeceğini söylediği kaydedildi.

İşgalci Artık Amerika’yı da Takmıyor: 
İki Yerleşim Birimine Onay
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İşgalci İsrail’in ulusal su şirketinin Batı Şeria’nın 
büyük kısmına su sağlayan ana su kaynaklarını 
kesmesi ile on binlerce Filistinli Ramazan ayında 
içecek su sıkıntısı yaşıyor.

Filistin’in şehir ve kasabalarına su tedarik eden 
Mekorot adlı şirket Cenin, Nablus ve Salfit 
şehirlerine giden hatlardan su akışını kesti.

Filistin Su Bilimi Direktörü Ayman Rabi, Al 
Jazeera’ye yaptığı açıklamada, bazı insanların 40 
günü aşkın süredir suya ulaşamadığını söyledi. 
Rabi, “İnsanlar su tanklarından su satın alıyor ya da 
kaynaklar ya da bölgelerinde bulunan doldurma 
noktaları gibi alternatifleri kullanmaya çalışıyor. 
Aileler bir günde 2, 3 ya da 10 litre suyla yaşamak 
zorunda” dedi.

40 binden fazla nüfusu sahip olan Cenin kentine 
verilen suyun yarı yarıya kesildiğini belirten 
Rabi, sıcak yaz aylarında su sıkıntısından dolayı 
yaşanacak felaketlerden İsrailli Mekorot şirketinin 
sorumlu olacağını söyledi.

İsrail, Kudüs’ü tamamen işgal ettiği1967 yılından 
bu yana Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilerin 
kullanılabilir su erişimini kısıtlıyor.

Batı Şeria’daki İsrailliler, Filistinlilerden 5 kat daha 
fazla su tüketiyor: Bir Filistinli günde 60 litre 
kullanırken bir İsrailli 350 litre su tüketiyor.

BATI ŞERİA’DA SUSUZ RAMAZAN
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Nurettin YILDIZ

Hayatın her alanında başarılı olan 
ancak bir o kadar da İslami konulara 
vakıf Müslüman bir gençlik yetiştirmek 
için gayret eden ve bu amaçla Sosyal 
Doku Vakfı’nı kuran Nurettin YILDIZ 
Hocaefendi’ yi ziyaret ederek Kudüs’ü 
sorduk. Aldığımız cevapları keyifle 
okuyacağınızı umuyoruz.

RÖPORTAJ
İbrahim Ethem AYAZ - Serhat TÜRKMEN
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Kudüs sizin için ne ifade ediyor?

Kudüs her mümin için en azından Kur’an-ı 
Kerim’in bir ayeti demektir. Kur’an-ı Kerim’in bir 
ayeti Allah (C.C)’a iman demektir. Direk ve dolaylı 
olarak Kudüs’e hangi gözle bakarsa baksın mümin 
onu Kur’an ve imanıyla görmek zorundadır. 

Günün birinde müminlerin Kudüs’ü Kur’an’ın 
ayetlerinden biri olarak görememesi, iman 
zayıflığı ve Kur’an-ı Kerim’in müminlerin nezdinde 
itibar kaybetmesinden başka hiçbir şey ile 
yorumlanamaz. 

Kudüs imanımızdır, Kur’an’ımızdır, davamızdır, 
kıyamete kadar cihadımızdır.

Bu efendimiz (S.A.V) için böyleydi, ashabı için 
de böyleydi, Ashab-ı Kiram’ ın izinden gidecek 
müminler için de kıyamete kadar böyle kalmak 
zorundadır.

Siyasi bir konu değildir, coğrafya konusu değildir; 
iman konusudur.

İslâm âleminin ve Türkiye’nin Kudüs’e bakış 
açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İslâm âlemi diye bir âlem kağıt üzerinde var. 
Realitede yok.

İslâm’a isimle bağlanmış ama pratikte İslâm’ın 
uzağında kalmış nesiller var. İslâm’ın uzağında 
kalmış devletler var. Halkı Müslüman olan 
devletler var. Dolayısıyla bu İslâm’ın uzağında 
kalmış kitlelerin ve adı İslâm devleti olan 
devletlerin Kudüs’e nasıl baktığı hiç önemli 
değildir. İktidarlarının ve menfaatlerinin onları 
kilitlediği noktalardan Kudüs’e bakıyorlardır. 

Bu da Allah’u Teâlâ’nın ayetlerinden bir ayete 
konu olmuş ve Allah’ın çevresini mübarek kıldığı 
bir yerle ilgili bir bakış değildir. Kur’an ve iman 
ekseninde olmayan bir bakıştır. Dolayısıyla bizim 
filan devlet veya halk Kudüs’e nasıl bakıyor diye 
merakımız bile yoktur.

Şu an işgal altında olan Kudüs’ü gelecekte 
nerede ve nasıl görüyorsunuz?

Kudüs imanımızdır diyorsak biz, imanımız için 
mücadele ettiğimiz sürece Kudüs için değil Allah 
için imanımız için cennetimiz için mücadele 
ediyoruz demektir. 

Kudüs’ün bugün hangi güçlerin işgali altında 
olduğu çok önemli değil. Resulullah (S.A.V)’ın 
birden çok Hadis-i Şerif’inde Kudüs’te yeniden 
İslâmi zaferi vaat etmesi bizim için önemlidir. 
Kudüs’ün yarını 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da 
olsa İslâm’ındır. Büyüklük, küçüklük Allah’a göre 
ölçülür, silaha göre ölçülmez. Orada işgalci olan 
zalim güç herhangi bir şekilde şu silahla büyüdü 
diye veya dünyanın diğer zalimleri toplanıp onu 
desteklediler diye bizim itikâdımız değişmez. 

Büyüklük Allah’ındır. Azamet Allah’ındır. Kudret 
Allah’ındır. Allah da Kudüs’ünü müminlere 
geri verecektir. Bu bekleme süresi müminlerin 
olgunlaşma süresiyle ilgilidir. Hak etme süresiyle 
ilgilidir. Müminler hak edişlerini geciktirdikleri için 
Allah da Kudüs’ü onlara teslim etmemektedir.

Kudüs’teki Müslüman kardeşlerimize 
seslenseniz mesajınız ne olurdu?

Onlara Beytullah’ın etrafında namaz kılan, tavaf 
eden müminlere seslendiğim gibi seslenirim. 
Resulullah (S.A.V)’ın kabrinin etrafında 

www.mirasimiz.org.tr
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Siz Filistinli değilsiniz, siz Kudüslü değilsiniz, 
Ümmet-i Muhammed’siniz, Resulullah 
(S.A.V)’ın mücahitlerisiniz.

Mirasımız  -  Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği

ziyarette bulunan müminlere seslendiğim gibi 
seslenirim. Seslenebilseydim Bedir halkına nasıl 
sesleneceksem öyle seslenirdim. Takatim yetseydi 
de ben var olsaydım Uhud’ ta Resulullah (S.A.V)’ın 
etrafındaki ashab’a seslenecek olsaydım şimdi 
Kudüs’ün etrafındaki Müslüman kardeşlerimize 
de öyle seslenirim.

Ey Bedir Mücahitleri derdim, Ey Uhud 
Mücahitleri derdim. Ey Hendek’in etrafında 
karnına taş bağlamış müminler derdim. Ey şu 
anda Beytullah’ın etrafında tavaf eden mümin 
kardeşlerim derim.

Resulullah (S.A.V)’ın kabrinin başında ona selam 
veren mümin kardeşlerim dediğim gibi Ey 
Kudüs’teki mümin kardeşlerim derim. 

Siz Filistinli değilsiniz, siz Kudüslü değilsiniz, 
Ümmet-i Muhammed’siniz, Resulullah (S.A.V)’ın 
mücahitlerisiniz. Allah’ın en mukaddes 3 
mekânından birinde nöbet bekleyen mücahit 
kullarısınız derim.

Kudüslü Müslümanları ayakta tutmak adına 
yürütülen faaliyetlere destek olmamızın önemi 
nedir?

Bizim imanımızı ayakta tutmamız ne anlama 
geliyorsa, Allah için cihat etmemiz ne anlama 
geliyorsa Kudüs ve Kudüs’te nöbet bekleyen 
kardeşlerimizin yanında olmamızda o anlama 
geliyor. Onlar Filistin’deki kardeşlerimiz değil 
Filistin’deki mümin kardeşlerimizdirler. Onlar 
işgalci İsrail’e karşı savaşan kardeşlerimiz değil 
onlar Ümmetin Peygamberi ’nin Miraçgah’ını 
bekleyen mücahitlerdir.

Oradaki mümin kardeşlerimize siyasi, ekonomik 
veya lojistik desteğimiz namaz kıldığımız camiyi 
desteklemektir. Oruç tuttuğumuz iftar soframızı 
desteklemektir. Bu bir iman meselesidir. Bu 
dinine sahip olma meselesidir. İddiamızı ispat 
meselesidir.

Peygamber efendimiz (S.A.V) bir hadisinde; 
‘’oraya gidin ve içerisinde namaz kılın eğer 
oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız 
kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı 
gönderin’’ diye buyurdu, günümüzde kandil yok 
orası için ne yapmalıyız?

Kudüs için bugün öyle zannediyorum ki siyasi 
destek yani dünya Müslümanlarının Kudüs’ü 
sahiplenmesi anlamına gelen siyasi destek en 
önemli destektir. Bugünün kandiline dökülecek 
yağ o yağdır. Müslümanlar bulundukları yerlerde 
Kudüs’ü Filistin’in sorunu olarak görmeyip 
Ümmet-i Muhammed’in iman meselesi olarak 
görmelidir. 

Oradaki mümin kardeşlerimize moral desteğimiz 
çok önemlidir. Cepheyi terk etmemeleri, son 
kalan adam olma pahasına da olsa orada 
bulunmaları çok önemlidir. Belki bundan sonra 
ekonomik destek çok önemli. Orada ki mümin 
kardeşlerimizin izzeti nefislerine dokunmadan, 
onları dilenci konumuna düşürmeden onların 
bizim yapmamız gereken şeyleri yapan 
kardeşlerimiz olduğu şuuruyla ekonomik destek 
olmamız belki üçüncü desteğimizdir.

Mirasımız Derneği olarak her Ramazan 
Mescid-i Aksa avlusunda iftar ve sahur 
sofraları kuruyoruz. Amacımız Mescid-i aksa 
Müslümanlarla dolu olsun ve fanatik Yahudiler 
içeriye giremesinler. Böylece mübarek 
mescidimize sahip çıkıldığı mesajını vererek 

Röportaj
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işgalcinin planlarını gerçekleştirmesine engel 
olmaya çalışıyoruz. Siz bu konu da ne söylemek 
istersiniz?

Allah razı olsun.  Mirasımız Derneği’nden ve bu 
mirasa sahip olan kardeşlerimizden Allah razı 
olsun. Amellerini kabul buyursun. 

Bu yapılması gereken işlerden bir iş. Kim 
bunu yaptıysa meleklerinde duasını alıyordur. 
Resulullah (S.A.V)’in gönlünü hoşnut ediyordur. 

Keşke bunu 365 gün yapabilsek ama ne yazık 
ki sadece Ramazan’da böyle bir hareket 

yapabiliyoruz.  Bunu yapan Mirasımız Derneği 
bizim temsilcimiz demektir. Allah onlardan razı 
olsun. Onlara destek olanlardan razı olsun. Moral 
verenlerden razı olsun. 

O kardeşlerimize yılmamalarını, bütün hayatlarını 
Kudüs’e adadıkları için iftihar etmelerini, Allah’ın 
rızasına yakın çok güzel bir amel yaptıklarını 
bilmelerini tavsiye ederim. Keşke benim de 
fırsatım olsa da orada su taşıyan o sofraya yardım 
etmeye çalışan bir mümin olsaydım derim.

Hocam değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür 
ederiz. Allah’a emanet olun.

www.mirasimiz.org.tr
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“Hapis ya da esaret bizi Aksa’yı savunmaktan ve 
Yahudileştirme planlarıyla mücadele etmekten 
alıkoyamaz.”

Böyle diyerek gitti Raid Salah İsrail hapishanesine. 
Dün başladı 9 aylık cezası. İsrail mahkemesinin 
hapis cezası için gösterdiği gerekçe mi? Hah. 
Delisiniz galiba. Söz konusu İsrail olunca ne 
gerekçesi Allah aşkına? Raid Salah’ın varlığı 
bizatihi gerekçenin kendisi.

‘Kim bu Raid Salah?’ diye sorabilecekler için 
anlatalım kısaca. 1958 doğumlu, her daim güler 
yüzlü bu Filistinli adam 1989 yılından 2001 yılına 
kadar Ummul Fahm Belediye Başkanı olarak 
görev yaptı. Görevi bıraktığı yıl Filistin İslami 
Hareketi’nin başına geçti. Mayıs 2010’da İsrail’in 
hukuk tanımaz, ahlaksız saldırısı esnasında Mavi 
Marmara Gemisi’nde idi. Gemiye çıkan azgın İsrail 
askerlerinin ölüm listesinin en başındaydı. Onu 
öldürmeyi çok istediler, ancak başaramadılar.

Türk kamuoyunda daha çok ‘Kudüs muhafızı’ 
olarak tanınıyor Salah. Mescidi-i Aksa’nın ve 
Kudüs’ün Siyonistlerden arındırılması için geceli 
gündüzlü çalışıyor zira. Allah’tan başkasından 
korktuğuna şahit olan yok.

Şu cümleler, Salah’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği 
Yeni Şafak ziyareti sırasında yapılan söyleşiden: 
‘Şunu iyi bilmemiz gerekiyor ki, Mavi Marmara bir 
kerede gerçekleşmiş, kısa vadeli bir proje değildir. 
Bilakis, dünyaya ve tüm insanlığa sürekli bir 
mesajı var, dünya üzerinde yaşayan tüm insanları 
Gazze’nin ablukasını kırmaya çağırıyor. Bu yüzden 
defaatle söylüyorum ki, Mavi Marmara’ya ve 
Mavi Marmara şehitlerine olan vefa korunmalı 
ve bu davadan vazgeçilmemelidir. 

Önemli olan çıkış noktasıydı ve bu başarıldı, ilk 
adımlar atıldı, şimdi onu devam ettirmek bizim 
boynumuzun borcudur. Sonunu düşündüğümüz 
zaman sonuç ne olursa olsun kazanan biz olacağız. 
Bundan asla şüphemiz yok. Zira biz hak üzereyiz, 
batıl olan ise bu ablukayı koyan İsrail’dir.’

Ve söyleşinin bana göre en önemli cümlesi şudur: 
‘Türkiye bugün evladına kıyamayan bir anne gibi 
hassas bir duruş sergiliyor ve tüm mazlumlara 
kucak açarak bunu bir kez daha gözler önüne 
seriyor.’

Salah’ın İsrail hapishanesine gireceği haberleri 
dolaşmaya başladığında aynı anda bir başka 
haber de dolaşıma girdi. O da, Türkiye’nin yıllardır 

Salah, Kudüs, İsrail, NATO
İsmail KILIÇARSLAN   
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Salah, Kudüs, İsrail, NATO
özenle koruduğu kırmızı çizgisi olan ‘NATO’da 
İsrail’i veto etmek’ten vazgeçmiş olması idi.

Doğrusu önce bu habere tıpkı ‘İsrail’le ticaretimiz 
sürekli artıyor’ haberleri gibi yaklaştım. Çünkü 
AK Parti’nin İsrail’e karşı tutumunu yıpratmaya 
çalışan kesimlerin bilinçli bir propagandası idi 
bu. Niçin? Zira Filistin halkından bir şey alıp 
Filistin halkına bir şey satmak da kayıtlara ‘İsrail 
ile ticaret’ olarak geçiyor. Bu önemli bilgiyi 
saklayarak ‘İsrail’le ticaretimiz sürekli artıyor’ 
cümlesini kurmanın insafa gelir bir yanı yok. Söz 
gelimi ben, Gazzeli ustaların elleriyle yaptıkları bir 
deri çanta sipariş ettim internetten. Bana gelen 
çantanın üzerinde ‘İsrail yapımıdır’ yazıyordu. 
Hurma, zeytin gibi temel üretimlerde de durum 
böyle. Bu meselede anlaşılmayacak bir taraf yok 
yani.

Fakat bu ‘Türkiye İsrail’e NATO vetosunu kaldırdı’ 
haberi böyle değil. Olay gerçek.

Yazıyı yazmaya oturmadan evvel, meselenin aslını 
astarını öğrenmek için pek çok telefon konuşması 
gerçekleştirdim. Konuştuğum hiç kimse, bu 
vetonun kimler tarafından ve ne hedeflenerek 

kaldırıldığına dair en küçük bir bilgi kırıntısı 
vermedi, veremedi.
İşin aslı, vetoyu kim kaldırmış olursa olsun 
buna bir tek şartla razı gelinebilir. İsrail’in Gazze 
ambargosunu şartsız ve süresiz olarak kaldırması. 
Aksi halde, Gazze’nin kendisini savunmak ya da 
ambargoyu delmek için yaptığı her girişimin 
‘NATO’ya saldırı’ olarak değerlendirileceği ortada.
Yani acilen, bu veto işinin ne sebeple, hangi saikle, 
niçin yapıldığına dair kamuoyunun aydınlatılması 
gerekiyor. Aksi takdirde bolca istifham biriktirecek 
ve haksız da olmayacağız bu istifhamlarda.

Ne diyordu Raid Salah: ‘Biz Türk halkıyla tek bir 
davanın savunucusuyuz. Kudüs ve Mescid-i Aksa 
bizi birleştiriyor. Bizim 500 yıllık bir ortak Osmanlı 
geçmişimiz var. Osmanlı’nın Filistin ve Kudüs’e 
nasıl sahip çıktığını unutmamak lazım… Sultan 
2. Abdülhamid’in söylediği ‘Ey Müslümanlar 
birleşin!’ sözünü çok iyi okumak lazım. Bunlar çok 
önemli noktalar.’

10 Mayıs 2016 tarihli Yenisafak. com’dan alıntıdır.

www.mirasimiz.org.tr
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Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve 
Yaşatma Derneği (MİRASIMIZ) Derneği Genel Başkanı 
Muhammet Demirci, İstanbul ve Mardin’de yaşanan 
terör saldırılarının “terörle yaşamaya alışma” fikrini 
topluma kabul ettirmek için gerçekleştirilmiş hain 
eylemler olduğunu söyledi.

Demirci, “İslam dünyası özellikle son yıllarda artan 
terör sarmalıyla kendi cenazesini kaldırmaktan kendi 
başını doğrultamaz hale gelmiştir. Türkiye başta 
olmak üzere hemen bütün İslam ülkeleri giderek 
tırmanan terör tehdidiyle etraflarında ve dünyada 
olup bitenlere bigâne hale getirilmek istenmektedir. 
Bunun başlıca nedeni ise Batılı güçlerin sömürgeci 
dürtüyle hegemonyalarını devam ettirme arzusudur. 
İslam ülkelerindeki terör olaylarının en önemli 
nedenlerinden biri de şüphesiz ki İsrail’in güvenliğini 
tesise matuftur.” İfadesini kullanarak “Ortadoğu 
yangın yerine çevrilerek yaşanmaz hale getirilmek 
istenirken, Filistin toprakları üzerinde işgalci güç 
olarak bulunan İsrail ise hiç olmadığı kadar kendini 
güvende hissetmektedir.” dedi.

“PKK ve DAEŞ başta olmak üzere İslam ülkelerini kana 

bulayan, her gün onlarca canın toprağa düşmesine 
neden olan terör örgütleri, şeytanların bağlandığı 
mübarek Ramazan ayında da boş durmayarak şeytanı 
bile imrendirmişlerdir.” diyen Demirci, sözlerine 
şöyle devam etti: “Doğu ve Güneydoğu illerimizde 
insanlarımızı canından bezdiren terör olayları İstanbul 
başta olmak üzere diğer illerimize de yayılmak 
istenmektedir. Bunun iki nedeni vardır; birincisi 
yukarıda da anlatım (ifade) ettiğimiz gibi kendi 
cenazesini kaldırmaktan başını doğrultamama ve 
buna bağlı olarak da “terörle yaşamaya alışma” fikri. 
İstanbul Vezneciler ve Mardin Midyat’taki emniyet 
mensuplarımıza yönelik menfur saldırılar “terörle 
yaşamaya alışma” fikrinin son vahşi örneğidir. İçinde 
bulunduğumuz Ramazan ayı Müslümanlar için terör 
dâhil her türlü beladan kurtulmak için büyük bir 
fırsattır. Ramazan, bir olmak, hem hal olmak, kayıtsız 
kalmamak adına büyük bir fırsattır. Terör sorununu da 
ancak bir ve beraber olarak çözebiliriz. Bu vesileyle 
gerek İstanbul’daki terör saldırısında gerekse diğer 
bölgelerimizdeki terör olayları nedeniyle şehit olan 
asker ve polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
baş sağlığı diliyoruz.”
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Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskınlarla bilinen 
Fanatik Haham Yehuda Glick, geçtiğimiz günlerde 
istifa eden savunma bakanı Moşe Yaalon’dan boşalan 
milletvekili koltuğuna oturdu. 

Moşe Yalon istifa nedeni olarak Binyamin 
Netanyahu’ya olan güvensizliğini öne sürmüştü. 
Yehuda Glick’in milletvekili olması ise Filistinli 
Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Konuya ilişkin AA’ya açıklama yapan Kudüs Eski 
Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, “Glick’in Milletvekili 
olması ve dokunulmazlığa kavuşması bunu Mescid-i 

Aksa’ya baskın düzenlemek amacıyla kullanması 
anlamına geliyor. Bu, durumu kışkırtarak daha da 
karmaşık hale getirecek.” Diye konuştu.

Fanatik Haham Yehuda Glick sürekli olarak işgal 
askerleri korumasında Mescid-i Aksa bahçesine 
düzenlediği baskınlarla biliniyor. Glick, diğer Fanatik 
Yahudi gruplarını da Mescid-i Aksa’ya baskınlar 
düzenlemeleri yönünde teşvik edici çalışmalarıyla 
biliniyor.

GLİCK BELASI MİLLETVEKİLİ OLDU

www.mirasimiz.org.tr
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Janna Jihad, işgal altındaki Filistin’den bildiriyor...
Janna Jihad henüz 10 yaşında olmasına rağmen 
yaşıtlarına oranla sıradışı bir yaşantıya sahip. Jihad 
elinde küçük bir kamerayla Batı Şeria ve Ramallah 
bölgesinde gelişen olayları dünyaya duyurmaya 
çalışıyor.

Evet, yanlış duymadınız! O bir gazeteci

Yaptığı işi büyük bir ciddiyetle yapıyor ve kamera 
karşısına geçtiğinde herhangi bir muhabirden farklı 
değil.

Janna, Ramallah’a yakın Nabi Salih köyünde yaşıyor. 
İlkokul öğrencisi, dördüncü sınıfa gidiyor.
Büyüyünce ne olacaksın sorusuna her seferinde 
“gazeteci” yanıtını vermiş ama büyümeyi de 
bekleyememiş…

Jihad, arkadaşı Mustafa ve amcası Rüştü’nün 
işgalciler tarafından öldürüldüğünü ve birçok 
arkadaşının yaralandığını ama tüm bunlar olurken 

etrafta bir tane bile gazetecinin olmaması ve 
olanların haberleştirilmemesinden etkilendiğini ve 
kendi kendine ‘ bunu neden ben yapmıyorum’ diye 
sorduğunu ifade ediyor.

Amacı Filistin’in sesini tüm dünya ya duyurmak olan 
küçük gazeteci sadece 10 yaşında olsa da “Ben de 
dünyadaki en iyi gazeteciler gibi, bütün gazeteciler 
gibiyim. Onlar nasılsa ben de öyleyim” diyor.

Sosyal medya ’yı aktif bir şekilde kullanan ve 
haberlerini, sosyal medya platformlarındaki 
hesaplarından paylaşan Jihad’ın takipçi sayısı 30 
bine ulaşmış durumda.

Janna Jihad’ın hayallerini gerçekleştirene kadar 
gazetecilik yapmaya devam edeceğini söylüyor ve 
ekliyor.  “Çocukların ölmediği, hapse atılmadığı, 
Cuma günleri oyunlar oynadığı özgür bir Filistin 
istiyorum” diyor.

Yaşı Küçük 
İşi Büyük
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Kudüs’te çok eski bir gelenek olan Ramazan öncesi 
sokak süslemeleri yine Kudüs’ün tarihi sokaklarını 
şenlendirdi. İşgalcinin her sene çeşitli bahanelerle 
engellemeye çalışmasına rağmen Kudüslüler bu 
güzel geleneği sürdürmek için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Kudüs Eski Şehir olarak bilinen tarihi 
mahallede sokaklar Ramazan’ın gelişini haber 
veren rengârenk süsler ve ışıklarla bezendi.

Her sene Ramazan’ın gelişiyle beraber Kudüs’te 
esnaf ve seyyar satıcıların tezgâhlarındaki ürün 
çeşitliliği artıyor. Ramazan’a özel yiyecekler 
meydana çıkmaya başlıyor.  

Osmanlı’dan Kalma Gelenekler

Osmanlı Devleti Kudüs’te miras olarak sadece 
mimari eserleri değil köklü geleneklerini de 
bırakmış. Kudüs’te geleneksel kıyafetler içerisinde 
maniler söyleyen Ramazan davulcularını görmeniz 
hala mümkün. Yakın zamana kadar iftarda top 
patlatma geleneğini devam ettiren Kudüslüler 
maalesef getirilen bir yasakla son birkaç senedir bu 

güzel uygulamayı gerçekleştiremiyorlar.

Her şeye rağmen Kudüslüler acılarını içine gömüp 
yollarına devam etmeyi ve işgalci karşısında her 
daim neşeli ve motivasyonları yüksek görünmeyi 
iyi beceriyorlar. 

Korkusuz ve her daim neşeli.

Müslüman Esnafın Yüzü Gülüyor.

Kudüslü Müslümanlar, işgal altında yaşadıkları tüm 
zorluklara rağmen gelenek ve göreneklerini terk 
etmemekte kararlı gözüküyorlar.

Ramazan’ın gelişi Müslüman esnafın nefes alması 
içinde bir fırsat oluşturuyor. İşgalci devlet İsrail’in 
gizli ambargosuyla karşı karşıya kalan Kudüslü 
Müslüman esnaflar, civar yerleşim birimlerinden 
Mescid-i Aksa’yı ziyarete gelen Filistinliler ve 
yurtdışından gelen Müslümanların yaptığı 
alışverişler sayesinde ayakta kalma mücadelesine 
biraz daha devam edebiliyorlar.

KUDÜS’TE RAMAZAN 

www.mirasimiz.org.tr
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Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklamak 
şüphesiyle on aydır tutuklu bulunan 24 yaşındaki 
Meir Ettinger isimli Yahudi yerleşimcinin kısmi 
ev hapsinde tutulmak şartıyla serbest bırakıldığı 
bildirildi.

Serbest kalan Ettinger’in bir yıl boyunca Kudüs 
ve Batı Şeria’ya girmesinin ve aşırı sağcı olduğu 
belirtilen 92 kişi ile görüşmesinin mahkeme 
kararıyla yasaklandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti 
yakınlarındaki Duma beldesinde Filistinli Devabişe 
ailesine ait evin 31 Temmuz 2015 gecesi Yahudi 
yerleşimciler tarafından kundaklanması sonucu 
ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını 
kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki diğer çocukları 
Ahmed ağır yaralanmıştı. Baba Saad (31) ve anne 
Riham Devabişe (28) tedavi gördükleri hastanede 
hayatını kaybetmiş, saldırıdan vücudunun yüzde 

60’ı yanan 4 yaşındaki Ahmed ise sağ kurtulmuştu.

Filistin kamuoyunda infiale yol açan Devabişe 
ailesinin evinin kundaklanması olayının tek tanığına 
ait ev de daha sonra kimliği belirlenemeyen 
kişilerce ateşe verilmişti. Saldırıda zarar gören 
olmamıştı.

Devabişe ailesinin evinin kundaklanması ile ilgili 
yaklaşık on ay önce gözaltına alınan ve işgal 
altındaki Batı Şeria’da yaşayan bir Yahudi yerleşimci 
olan Ettinger, idari tutukluluk kapsamında hapiste 
tutuluyordu.

İşgal devleti İsrail mahkemeleri daha önce de buna 
benzer suçlardan tutuklanan Fanatik Yahudileri akli 
dengelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla serbest 
bırakmış ve serbest bırakılanların ülkeyi terk 
etmesine olanak tanımıştı.

SOĞUKKANLI BEBEK KATİLİ SERBEST BIRAKILDI
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Ramazan Ayı’nın ilk Cuma namazı için Müslümanlar 
Mescid-i Aksa’ya akın ettiler. İşgal rejiminin kapılarda 
yine zorluk çıkardığı ve gençleri almamak için yoğun 
çaba sarf ettiği gözlendi.

Müslümanların bir araya gelmesinden ve Mescid-i 
Aksa’yı sahiplenmesinden rahatsız olan işgal devleti 
elinden gelen her türlü baskı ve zorbalığı uygulamaya 
koyuyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar Müslümanlar 
yine de mübarek mescidin avlusunda bir araya 
gelebilmek için her türlü zorluğa göğüs geriyor.

Her türlü engellemeye rağmen yine de Cuma namazı 
esnasında yaklaşık 100 bin kişi Mescid-i Aksa avlusunda 

saf tutarak Ramazan ayı’ nın rahmeti ve bereketinden 
pay almak için bir araya geldi.

İşgal rejimi son yıllarda Mescid-i Aksa’da ibadet etmek 
isteyen Filistinli Müslümanlara yaş sınırı koyuyor. Bu 
sınırı bazen 40 bazen 50 yaş altı olarak belirleyen işgal 
devletinin amacı gençleri Mescid-i Aksa’dan uzak 
tutabilmek. Yasakların artması ve Mescid-i Aksa’ya 
yapılan Fanatik Yahudi baskınlarının artması sebebiyle 
2015 yılı Ekim ayı ortalarında 3. İntifada başlamıştı. 

İntifadanın başlangıcından günümüze kadar 200’den 
fazla Müslüman şehit edildi. 

HERŞEYE RAĞMEN 100 BİN KİŞİYLE 
CUMA NAMAZI

www.mirasimiz.org.tr

Güncel



Mirasımız  -  Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği -26-

Mirasımız Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan 
ayında işgal altında yaşayan Kudüslü Müslümanlara 
rahat bir nefes aldırabilmek için Mescid-i Aksa 
avlusunda sofralar kuruyor.

Mescid-i Aksa bahçesinde kurulan iftar ve sahur 
sofraları sayesinde her yıl yüzbinlerce Müslüman 
kardeşimizin sevaplarına ortak olan Mirasımız Derneği, 
hayırseverleri bu sevaba ortak olmaya ve Mescid-i 
Aksa’ya sahip çıkmaya çağırıyor.

“Ramazan’da Mescid-i Aksa Sahipsiz Kalmasın! Bir 
Sofra da Sen Kurmak İster misin?” Sloganıyla tüm 
Müslümanları Mescid-i Aksa’da sofra kurmaya davet 
eden Mirasımız Derneği her geçen gün Kudüs’e daha 
fazla hizmet götürebilmek için çabalıyor.

 Türkiye ve Dünya’dan gelen bağışlarla Mescid-i Aksa 
avlusunda iftar ve sahur sofraları kuran Mirasımız 
Derneği 2012 yılında 30.000, 2013 yılında 95.000, 2014 
yılında 198.000,2015 yılında ise 300.000 Müslümanın 
sevaplarına ortak oldu.

Güncel



Büyükelçi Sarnıç Mirasımız Derneği’nin Mescid-i 
Aksa’daki İftarına Katıldı.

Türkiye Kudüs Başkonsolosu Mustafa Sarnıç Mirasımız 
Derneği’nin Türkiye’den gelen bağışlarla her gün 
kurduğu iftar sofralarından birine katıldı.

Sarnıç, Mirasımız Derneğinin iftar programına 
katılmanın onurunu yaşadığını söyledi. Ayrıca 
Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının Filistin’de 
sürekli farkı organizasyonlarla bulunması gerektiğini 
belirten Sarnıç, “Türkiye’den oldukça kalabalık bir 
misafir grubumuz da burada. Hakikaten sivil toplum 
kuruluşlarımız ramazan boyunca bizlere gerçekten bu 
coşkuyu yaşatıyor. Bizim açımızdan bunun en önemli 
noktası Filistinli kardeşlerimiz bizi kendilerinin yanında 
hissediyorlar ve onlar açısından da moral oluyor” dedi. 

Filistin halkının her geçen gün genişleyen bir işgalin 
zorluklarıyla mücadele ettiklerine değinen Sarnıç, Türk 
ve Filistinli Müslümanlar ’ın birçok alanda dayanışma 
örneği sergilediğini, Mirasımız Derneği’nin düzenlediği 
bu iftarın da bunun sadece bir örneği olduğunu ifade 
etti. 

Kudüs’te hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına 
şükranlarını ileten Sarnıç, işgalin yol açtığı ciddi 
mağduriyetlerin olduğuna dikkati çekti. Sarnıç, 
başkonsolosluk olarak her zaman Filistinli Müslümanlar 
‘ın yanında olacaklarını belirterek, “Filistinli 
kardeşlerimiz buranın bir gün bölüneceği korkusunu 

yaşıyorlar. Tıpkı İbrahim Halil Camii’ndeki gibi yarısı 
cami diğer yarısı sinagog şeklinde uygulanan zulmün 
Aksa için de uygulanacağı korkusu onları sürekli 
tedirgin ediyor. Biz bu yüzden Mescid-i Aksa’yı boş 
bırakmıyoruz. Müslümanlar olarak İslam’ın en önemli 
kutsal mabetlerinden olan Mescid-i Aksa’ya sahip 
çıkmak durumundayız. Bundan dolayı çok değişik 
programlar düzenleniyor. Biz de başkonsolosluk olarak 
her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz. Bugün de bir örneğini sergiledik. Kıble 
Mescidi ile Kubbet-üs Sahra’nın arasında tam orta 
noktada unutulmaz bir iftar programını hep birlikte 
idrak ediyoruz.” diye konuştu. 
İftar ve Sahur Sofraları Neden Mescid-i Aksa Avlusunda 
Kuruluyor?

İftar ve sahur sofraları uygun olan her yerde 
kurulabileceğine göre Mirasımız Derneği’nin neden 
Mescid-i Aksa avlusunda sofra kurmaya çalıştığını 
merak edenler olacaktır.

Bu soruya en güzel cevabı Mirasımız Derneği 
Genel Başkanı Muhammet Demirci verdi. Demirci, 
“Ramazan’da Mescid-i Aksa’da ibadet etmek isteyen 
Müslüman kardeşlerimizin sürekli burada olmasını 
arzuluyoruz. Eğer burası Müslümanlarla dolu olursa 
Fanatik Yahudiler içeriye girmeye cesaret edemiyorlar. 
Bu şekilde mübarek mescidimizin sahipsiz olmadığını 
işgalcilere göstermiş oluyoruz. Ayrıca bu mübarek 
alanda kurulan sofraların sevabına ortak oluyoruz. ” 
diye konuşarak tüm sağduyulu Müslümanları Mescid-i 
Aksa’ya ve onu savunan Müslüman kardeşlerimize 
sahip çıkmaya davet etti.

Kudüs’te ikram edilecek bir sahur 5 TL bir iftar 10 TL ve 
bir kumanya bedeli 80 TL olarak belirlendi.

Mirasımız Derneğine bağış yaparak ‘bir sofra da ben 
kurmak istiyorum‘ diyen hayırseverler www.mirasimiz.
org.tr adresinden online bağış sistemini kullanarak 
bağışta bulunabilecekleri gibi 0 212 524 01 01 no’lu 
telefonu arayarak derneğin Fatih’te bulunan merkezine 
gelerek elden bağış yapabiliyorlar.

www.mirasimiz.org.tr  -27-
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Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Kudüs’ü Haçlılardan 
geri almayı başardığında ordusunda bulunan 
birçok Mağripli (Fas) asker Mescid-i Aksa’nın güney 
batısında bulunan bölgeye yerleştiler. 

1189 yılında Selahattin oğlu Kral El-Afzal Mescid-i 
Aksa’nın Batı duvarını Mağriplilere (Faslılar) 
vakfetti. O yıldan beri bu mahalle Megaribe 
Mahallesi ve oradaki kapı Megaribe Kapısı olarak 
adlandırılmaktaydı

1948 savaşı ve Batı Kudüs’ün işgali sonrası Doğu 
Kudüs, Mescid-i Aksa ve onu çevreleyen Kudüs Eski 
Şehir 1967 yılına kadar Ürdün’e bağlı kaldı.1967 
savaşının 3. Gününde işgalci İsrail kuvvetleri Kudüs 
Eski Şehir ve Mescid-i Aksa’yı işgal etti. Esbat 
Kapısından giren askeri araçlar Esbat Kapı Minberini 
topla vurdular.

Mescid-i Aksa’yı işgal eden korsan devlet İsrail’in 
yetkilileri büyük bir sevinç yaşadılar. Bunun en 
büyük nedeni Efendimizin Miraç gecesi mübarek 

bineğini bağladığı yer olan Burak Duvarı’nı 
ele geçirmiş olmalarıydı. Onlar buranın sözde 
Süleyman Tapınağı’ndan kalan son kalıntı olduğuna 
inanıyorlardı. Hiçbir geçerli dayanağı olmamasına 
rağmen bu yanlış inançları uğruna koca bir 
mahalleyi yok ettiler.

Yok ettikleri mahalle Kudüs’ün en eski 
mahallelerinden biri olan Megaribe Mahallesi’ydi. 
Burak Duvarı’nın hemen önünde konuşlanmış 
olan bu tarihi mahalleyi bir günde yok ederken 
evlerin içerisinden gelen çığlıklara aldırmadılar.  
Evet, yanlış duymadınız. İnsanlar evlerindeyken 
yıkım başlatılmış ve mahalle sakinleri ne olduğunu 
anlayana kadar duvarın hemen önündeki yüzlerce 
ev yıkılmıştı.

Megaribe Mahallesi yıkıldıktan sonra burası düz 
bir alan haline getirilerek Burak Duvarı’nın hemen 
arkasında uydurma bir ibadet alanı inşa ettiler. 
Buraya daha sonra ‘Ağlama Duvarı’ ismini verdiler. 

Megaribe Mahallesi

www.mirasimiz.org.tr
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Önceki Hali Sonraki Hali
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BİR SÛR BEKLİYOR GÖZLERİM

Esra Betül KORKUT
(“Kudüs’e Dökülen Mısralar” şiir yarışması ikincisi)

Yağmur
Saçaklarında şehrin
Sokaklarında sessiz adımlar
Göklere yükselen ağıtlardan yüreğimize ıslaklık yayılıyor

Semanın kapıları
Kızıl şafaklardan fecre kadar açık
Beklemektedir
Kutlu bineklerin nefesi kesilirken
Nefesleri kesen bir serencam… 

Kudüs’ün kutlu taşlarına
Adımlar indi
Adamlar indi arzın yüreğine
Sıra dağlar gibi durdular, sâf… 

Yataklar soğumadan
Sabahın ufkundayken âlem
Burak, Aksa’nın kucağında
Kanatlarında Cebrail’in
Süreyya
Aşkın membaında
Muhayyer kılınan inci
Sahrayı muallakta izi
Gözleri Sidre’de ışıldıyor

Melekler
Sabiler
Ağırbaşlı abideler
Hanımefendiler geçiyor Megâribe’den…
Zeytinler yapraklarıyla ağlıyor yollarda
Uykusuz tenin acıları büyüyor uzun vakitlerde

Dörtnala atlıydılar
Arzın dört bir yanına
Muştuya kanatlıydılar

Ey yâd diril bir baştan
Çağlayanlar dirilsin
Sancaklarında cennet taşıyan
Serdengeçti kafileler…
Bir sûr bekliyor gözlerim
Bütün cihanı tutacak
Taşkent’ten Kurtuba’ya ‘’bünyanün mersus’’

Yıldızlar secdeye kapanacak yine
Ayın on dördünde
Kudüs surları üstünde dirileceğim

Soluklarım
Eriyen yüreğimde 
Aşkı harlarken
Ufuktaki izlere yüz süreceğim
Mirâc’ının ihtişamıyla
Rahmet bedenli Nebi’nin
Ardından 
Koca Ömer, vakur
Selahaddin parlayacak kutlu kılıcıyla
Âli yürekler ve bir yıldız…

Ümmetlerinin şahitleri
Güzel yüzlü sadık erlerin ıslak bakışlarının ucunda
Kıyamın imamı, yakutun
Kıblesine
Yüreklerimizi çevirip
Daldık
Şehrin sokaklarına
Aşkın uçsuz bucaksız deryasına
Celile’ye kadar
Çin’e Hind’e kadar
Her yer ve her ser duydu
Kalbin en mahreminde
Yeniden doğdu sözümüz

Zekeriya acını ridâ kıldı
Yahya matemde, İsa hüzne büründü
Lime lime gömleğin Yakub’un ellerinde
Kan ağlıyor gözleri
Yusuf çakallara emanet…
 
Hüdhüd’den alacak haberini
Süleyman’la rüzgârı kamçılayacağız
Davud’un âvâzında dalgalanacak sancaklarımız
Ey mübarek şehir dört koldan yollara çıkacağız
Demirden atların kanatlarında
Yüreklerimiz ellerimizde
Sana geleceğiz
Ey yâr, ey mahrem-i Meryem
Ey azizlerin ana kucağı

Şiir
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Çizgilerle Kudüs
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BİR AYET

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu 
eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur’an’ın 
indirildiği aydır. Sizden her kim bu ayda bulunursa oruç tutsun”                                                                                                                                
(Bakara,2/185)

BİR HADİS

Kim Allah Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş 
arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar
(Tirmizi, Cihad 3, (1624)) 

Ayet-Hadis



Ramazan’da
Mescid-i Aksa

Sahipsiz Kalmasın!

www.mirasimiz.org.tr
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