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Mirasımız Derneğinin Hediyesidir.

Rabbimizin kullarına fırsat olarak sunduğu özel mekânlar ve özel günler vardır…

Mekânlar; Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksâ
Günler; Ramazan ayının 30 günü, Kadir Gecesi, üç aylar…

Günahlardan tövbe, nefis terbiyesi, bereket, ibadet ve kemâlât için Rabbimi-
zin biz kullarına armağanıdır bu mekânlar ve günler…
Elbette bu, şu demek değildir; günah işleyen, arsızlık yapan tövbe için bu 
günleri bekleyip bu mekânlara gitmeli… 

Tövbe kapısı her an açıktır ve zaman ve mekâna bağlı değildir… 

Bu günler ve mekânların fazileti, tövbenin kabulü bakımından kula fırsattır…

Ayların sultanı, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin bulunduğu Ra-
mazan’a eriştik, kavuşturana sonsuz şükür…

Nasıl ki bir mümin özlemle Ramazanı bekler 11 ay, işte çok daha yakıcı bir 
hasretle Mescid-i Aksâ da bekler o mümini tam 100 yıldır!..

Tutsak Mescid-i Aksâ’nın avlusundan içeri adımını atan bir mümin, hemen 
ilk adımında serin, sakin ve nazlı bir kucaklayışı hisseder; “yeter artık daya-
namıyorum bu ayrılığa” nidasıyla… 
Bereketli Ramazan ayında bereket kapısı Kudüs şehrinde olmak, bütün pey-
gamberlerin cem olup Peygamberimiz’in (sav) arkasında saf tuttuğu Aksa’da 
elleri semaya açmak!..

Evet, tutsak da olsa Kudüs’e gitmeli, Aksâ’nın bereketinden nasiplenmeli… 

Zira İsrâ ve Miraç olayı Kudüs ve Aksâ yine esirken gerçekleşmiş ve Peygam-
berimiz (sav) “gidin ve orada namaz kılın, gidemezseniz kandillerinde yakılmak 
üzere zeytinyağı gönderin” emrini yine Kudüs ve Aksa esirken vermiştir…

Ramazan ayı; sadaka, fitre ve zekâtların bol bol dağıtıldığı ay…

Mescid-i Aksâ; Kudüslü Müslümanların canlarından geçtiği yer…

Aylardan ramazan günlerden cuma
Kudüs’te bedenler kanatlandı semaya
Ümmet serin evlerinde daldı uykuya
Peygamber katili haydut ise temaşada.

Gelin bu Ramazan milat olsun ve vermelerin en ihtişamlısı ile Kudüs’e akalım… 

Vermelerin en ihtişamlısı; isâr… 

İsâr; kardeşinin ihtiyacını kendi ihtiyacına öncelemektir… 

Aksâ için canlarından vazgeçenler için mallarımızdan vazgeçelim, fakirlikten 
korkmadan… İbadet için seyahat edilebilen üç mekândan biri olan Mescid-i 
Aksâ’nın özgürlüğü için verelim; verelim ki nasiplenelim…

Ümmetin birliğine, Kudüs’ün özgürlüğüne vesile olması niyazıyla 

Hayırlı Ramazanlar…

Kudüs, 
Ramazan 
ve İsâr
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Milli Gençlik Vakfı’nın ve Ana-
dolu Gençlik Derneği’nin, İstan-
bul'un Fethi’nin 564. yıl dönümü 
dolayısıyla Ayasofya’nın camiye 
dönüştürülmesi için Ayasofya 
Meydanı’nda düzenlenen "Fetih 
Namazı" etkinliğine katılan ve 
sabah namazını kıldıran Abbasi, 

çeşitli basın kuruluşlarına verdiği 
röportajlarda önemli açıklama-
larda bulundu.

İşgal devletinin, Mescid-i Aksâ 
içerisinde ve kapılarında Ribat 
nöbeti tutan kadınları engelledi-
ğini ve içeri girmelerini yasakladı-

ğını ancak Yahudi yerleşimcilerin 
buraya girmelerine ve ibadet et-
melerine müsaade etiğini belir-
ten Abbasi; “Kadınların içeride 
ibadet etmelerine izin verilmiyor 
ancak onlar Mescid-i Aksâ kapıla-
rında Ribat nöbetine devam edi-
yorlar” diye konuştu.

Mescid-i Aksâ imamlarından Muhammet Ali Abbasi, Anadolu 
Gençlik Derneği’nin düzenlediği 564’üncü Fetih yıl dönümü 
kutlamaları münasebetiyle Mirasımız Derneği tarafından 

İstanbul’a getirilerek misafir edildi.

MESCİD-İ AKSÂ İMAMI 
İSTANBUL’DAYDI
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Filistinliler Ezan Yasağını Ka-
bullenmezler 
“Ezan bizim kutsalımızdır. Na-
maz vaktinin geldiğinin haber-
cisidir. Onlar bizim ezanlarımızı, 
namazlarımızı, dini ibadetlerimi-
zi, faaliyetlerimizi yasaklamak 
istiyorlar. Kendi ibadetlerini öne 
çıkarmaya çalışıyorlar. Lakin 
ezan Allah’a bir hürmettir. Al-
lah ezanı yasaklamaya çalışanın 
cezasını verecek, hesabını sora-
cak. Tabi Filistin halkımız ezanın 
yasaklanmasını kesinlikle kabul 
etmeyecek” 
Mescid-i Aksâ’yı tamamen ele ge-
çirmek istiyorlar

Son zamanlarda Yahudi yerle-
şimciler, kendi bayramlarında 

işgal askerlerinin eşliğinde Mes-
cidi Aksâ’ya girişlerini daha da 
arttırdı.Bununla birlikte Müslü-
manların Mescidi Aksâ’ya giriş-
leri zorlaştırıldı çünkü Mescidi 
Aksâ’nın içerisinde fiili olarak 
bulunmak istiyorlar.Kendi Yahu-
di kimliklerini öne çıkarmak is-
tiyorlar. Mescidi Aksâ’yı ilk önce 
zaman olarak, sonra mekân ola-
rak bölerek tamamen kontrol et-
mek istiyorlar. Fakat biz diyoruz 
ki Allah her şeyin kadiridir. Nasıl 
ki Allah Fil Süresinde anlatıldığı 
gibi Kâbe’yi koruduysa, Mescid-i 
Aksâ’yı da koruyacak İnşaallah.

Türkleri Mescid-i Aksâ’da gör-
mek büyük mutluluk
Filistin halkından Türklere mesaj 

vermek istiyorum, Türkler her 
zaman Mescid-i Aksâ’ya gitsin-
ler, orada bulunsunlar, her yer-
de Mescid-i Aksâ’yı anlatsınlar. 
Mescid-i Aksâ’nın sıkıntılarını an-
latsınlar. Son zamanlarda Türk 
halkını Mescid-i Aksâ’da daha 
çok görmeye başladık ve biz Fi-
listin halkı olarak onları Mescid-i 
Aksâ’da görmekten büyük mutlu-
luk duyuyoruz. Abbasi, Kudüs’te 
yaşayan Filistinli Müslümanların 
can güvenliğinin kalmadığını belirtti 
ve buna delil olarak da geçtiğimiz 
günlerde Kudüs eski şehrin en işlek 
ve turistik mekânlarından biri olan 
tarihi Şam Kapısı önünde 16 yaşın-
daki Fatıma’nın işgal askerleri tara-
fından 20 kurşunla şehit edilmesi 
olayına işaret etti.

Muhammed Ali Abbasi’nin açıklamalarından bazı başlıklar
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MİRASIMIZ, 
BEREKETE ORTAK OLUYOR

Mirasımız Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mescid-i Aksâ’da iftar 
ve sahur sofraları kurmaya devam ediyor. 
Hayırseverlerin gönderdiği bağış-
larla ve bazı kurum ve kuruluşla-
rın desteğiyle kurulan sofralarda 
on binlerce Müslümanın sevabı-
na ortak olmanın yanı sıra Mes-
cid-i Aksâ’nın Müslümanlarla dolu 
olması ve Yahudi yerleşimcilerin 
baskınlarından korunması amaçla-

nıyor. Mirasımız Derneği, sadece 
Mescid-i Aksâ bahçesinde iftar 
ve sahur sofraları kurmakla ye-
tinmiyor. Kudüslü Müslümanları 
desteklemek amacıyla yıl boyun-
ca belirlenen ihtiyaç sahiplerine 
kumanya yardımı yapan dernek, 
Ramazanda bu çalışmasını daha 

da genişleterek devam ettiriyor. 
Derneğin tüm faaliyetleri Kudüs-
lü Müslümanları desteklemek ve 
böylece Mescid-i Aksâ’yı da karşı 
karşıya olduğu tehlikelerden ko-
rumak üzerine konumlandırılmış. 
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Mescid-i Aksâ’da kurulan bir kişi-
lik sahur sofrası 10 TL, iftar sof-
rası 15 TL ve bir ailenin aylık ku-
manya ihtiyacı ise 100 TL olarak 
belirlendi.

İşgal devletinin kıskacında ya-
şayan ve yoksullukla mücadele 
eden Kudüs halkını destekleme-
nin Mescid-i Aksâ’yı savunmak 
anlamına geldiğini belirten Mi-
rasımız Derneği Başkanı Mu-
hammet Demirci; “Yaptığımız 
her faaliyet Kudüs ve Mescid-i 
Aksâ’nın İslami kimliğini mu-
hafaza etmek ve işgale karşı 

direnen Müslüman kardeşle-
rimizi desteklemek amacını 
taşıyor. Her iki amaç da aslın-
da birbirine destek olan un-
surları barındırıyor. Burada 
yaşayan Müslümanları des-
tekliyoruz. Çünkü hem inan-
cımız gereği zor durumda olan 
mümin kardeşlerimize yar-
dım etmek vazifemiz hem de 
Mescid-i Aksâ’nın adım adım 
işgaline ve yıkımına dur diyen 
ve direnen sadece Kudüslü 
Müslümanlar” dedi ve ekledi; 
“Onlar bizim onurumuz olan 
ilk kıblemiz Mescid-i Aksâ’yı 

savunuyorlar. Kendilerine ya-
pılan milyon dolarlık teklifle-
re rağmen evlerini satıp Ku-
düs’ü terk etmiyorlar. Üstelik 
bu insanlar maddi zorluklar 
içerisinde olmalarına rağmen 
bunu yaparken bizim bu ya-
şananlara kayıtsız kalmamız 
mümkün olabilir mi? Daha 
önce de bunu belirtmiştim 
şimdi de söylüyorum. Onların 
bize değil, asıl bizim onlara 
ihtiyacımız var. Ümmetin na-
musunu, onurunu koruyorlar. 
Bizim adımıza ilk kıblemiz için 
direniyorlar”

Mirasımız Derneği, çocukları da unutmuyor. Yetim ve yoksul ailelerin çocuklarını 
bayramlık elbiselerle ve ayakkabılarla sevindirmeyi amaçlıyor. Bir çocuk için 
belirlenen bayramlık bedeli 100 TL.

Yardım faaliyetleri için gerekli erzak, elbise ve hizmet alımlarının tamamını zor durumdaki 
Kudüslü Müslüman esnaflardan tedarik eden Mirasımız Derneği, işgal devletinin uyguladığı 
gizli ambargodan bunalan Müslümanların ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyor.

Mirasımız Derneği, zekât, fitre, sadaka ve diğer tüm bağışları kabul ediyor. Hayırseverler 
bağışlarını www.mirasimiz.org.tr adresinden online olarak yapabilecekleri gibi aynı adresteki 
banka hesap numaralarına da havale veya EFT olarak gönderebiliyorlar. Elden bağış yapmak 
isteyenler için adres;
 
Akşemsettin Mahallesi Halıcılar Caddesi No: 12  Fatih - İSTANBUL  
İrtibat Numarası  (0212) 524 01 01
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DOSYA

MESCİD-İ AKSA DA BİZİM 
RAMAZAN DA!!

Şeriat olarak oruç, tâkva olarak 
dünya nimetlerinden sakınma-
ya tekabül eder. Oruç, sahurdan 
iftara kadar hiçbir yiyeceğe, içe-
ceğe dokunmamak ve haramlar-
dan kaçınmak suretiyle yapılan 
bir ibadettir. Yani dünyanın bize 
hakim olmasının değil, bizim 
dünyaya hakim olmamızdaki 
iradenin vesikasıdır. İslâm’a has 

olan bu ibadet, Müslümanla-
rı başka toplumlardan ayırır ve 
aynı zamanda tevhidî bir akide-
de buluşturur. Orucu, bizi tek bir 
İlah’a kulluk etmede bir kılması 
yönüyle değerlendiriyorsak, Ku-
düs’ün de yalnızca bir şehir olma-
dığını, bizi bir kılan şuurun diğer 
bir adı olduğunu söylemeliyiz.
Şuuru; uyanık olmak olarak ta-

nımlamak uygundur. Ağrısı/derdi 
olan uyanır uykudan. İşte şuur bu 
manevî ağrının lügâtımızdaki kar-
şılığıdır. Mescid-i Aksa, derinimize 
düşmüş bir ağrıdır. Ağrıyı hisse-
dene bir olma ve ümmet olma şu-
urunu bahşeder ki bugün İslâm 
âleminin büyük ölçüde problemi 
bu birlik şuurunun olmayışıdır.

Şehriban Ateş
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İslâm Medeniyeti’nin kendine ait 
olan bu zihin yapısı, toplum mo-
deli ve sahip olduğu değerler İs-
lâm’ın bizâtihi kendi dinamiğinden 
kaynaklanmaktadır. İbadetler de 
bu dinamizme kaynaklık etmek-
tedir. Medeniyetlerin ev sahipliği-
ni yapan şehir motifi de Mescid-i 
Aksa’sı ile Kudüs’e yakışır. ‘’Allah’ın 
ümmete ikramı olan mescid ne-
rededir?’’ diyen Mescid-i Aksa’ya 
bakmalıdır. Zira Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) bir gece Mekke’den kalkıp 
ulaştığı menzil Mescid-i Aksa’dır. 
Ramazan ayı nasıl İslâm’ın ise 
Mescid-i Aksa da İslâm’ındır. Ra-
mazan ve Mescid-i Aksa bu Mede-
niyeti temsil etmede bir araya ge-
lebilecek en kuvvetli vurgulardan 
biridir.
    
Sakınma, Medeniyetimizin etra-
fında oluştuğu Kur’ânî bir kavram-
dır. Sakınmanın bizdeki manası 
Allah’ın rızasını kaybetmekten 
sakınmayı ifade eder ve Kur’ân’da 
tâkva sahibi insanların bir özelliği-
dir. Allah’ın rızasını kaybetmekten 
sakınmak, ona gerçek anlamda 
kul olabilmektir. O’nun yasakladı-
ğı şeyden kaçınmak, O’nun rıza-
sı için sahip çıkmak, zulme karşı 
durmak, savunmak, korumak, 
kollamak ve hakkın tesisi için ça-
lışmak… Bunlar birkaçı olsa da 
bunların hepsi ve saymadığımız 
eylemler de hep bu sakınmanın 
neticesidir. Sakınma asıl olandır, 
bu sakınma için yaptığımız her 
şey, Mescidi Aksa’yı korumak dâ-
hil, sakınma kavramımızın getir-
diği zihin ve eylem dünyamızdan 
bağımsız değildir. Ramazan ayı, 
bir ay boyunca sakınmanın bir bo-
yutuyla bizi dirilten şuurdur. 

Bugün Mescid-i Aksa göz göre 
göre bir tehlike ile karşı karşıya-
dır. Siyonist Yahudilerin iddiaları-
na göre Mescid-i Aksa’da eskiden 
kendi kutsal mabetleri Süleyman 
Tapınağı bulunmaktaydı. Bu ta-
pınağı bulmak için de Mescid-i 
Aksa’da sürekli kazı çalışmaları ya-
pılmaktadır. Fakat Mescid-i Aksa 
İslâm’ındır ve öyle Yahudilerin 
öne sürdükleri gibi Süleyman Ta-
pınağı da burada mevcut değildir. 
Nitekim yıllardır süregelen kazı 
çalışmalarına rağmen böyle bir 
tapınağın tek bir parçasını dahi 
bulabilmiş değillerdir. Zaten bu 
iddia başlı başına içi boş,  Mescid-i 
Aksa’nın Yahudilere ait olduğunu 
dikte eden bir propaganda ve İs-
lâm eserlerine zarar vermek için 
uydurulmuş bir bahaneden mü-
teşekkildir.

İşte tam da bu yüzden bu Mede-
niyetin Mescid-i Aksa’sı bu Mede-
niyetin sakınma temayülü olan 
Ramazan ayında Ümmet olma şu-
uru ile yalnız bırakılmamalıdır. Ra-
mazan ayı ise yine diğer aylara ön-
cülük etmesi hasebiyle kıymetlidir 
fakat bütün bir yıl boyunca hatta 
bütün bir ömür boyunca Mescid-i 
Aksa’ya sahip çıkılmalıdır. Orada 
iftar ve sahur sofraları kurarak, te-
ravih kılarak ve Mescid-i Aksa av-
lusunu bayram yerine çevirerek, 
dolu dolu bir şekilde âdeta ‘burası 
bizim’ diye haykırarak sahip çıka-
biliriz. Mescid-i Aksa’yı bu Siyonist 
yalanlara teslim edemeyiz. Ra-
mazan’ın orada canlı tutulmasına 
katkı sağlamalıyız. Teravihleri, if-
tarları ve sahurları, itikâfları, süs-
lenmiş sokakları ile Kudüs bizim-
dir ve yalnız değildir. 

Medeniyet, ortak bir tarihe sahip 
toplumların belli bir zihin dünyası 
ve bu zihin dünyasıyla paralel bir 
eylem oluşturan çerçevedir. İs-
lâm Medeniyeti, İslâm’ın etrafında 
inşâ olmuş bir medeniyettir. İslâm 
dini zâhirde şeriatıyla, bâtında tak-
vasıyla bir bütün olarak bizi inşâ 
eder. Bu Medeniyetin şehirleri de, 
kültürü de, ilmi/entellektüel faa-
liyetleri de, zengin kültür ve zihin 
dünyası da dünyaya bir pencere-
den bakmaktadır. Bu çerçevenin 
oluşmasında, gelişmesinde İslâm, 
itidâl kaynağını oluşturmaktadır. 
Bu yüzden bu Medeniyetin tüm bu 
unsurları zariftir, derindir ve sahip 
çıkılması gereklidir. Değerlerimiz 
geleceğimizdir. 
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Gelen bir telefon; arayan AGD İl Başkan Yardımcısı; 
‘’Abi Ayasofya’da kılacağımız Fetih Namazı (sabah namazı) programına bu yıl Mescid-i 
Aksa’nın İmamlarından birisini davet etmek istiyoruz bu organizasyonu yapar mısınız?’’ 

Biz de memnuniyetle, dedik.
Gerekli görüşmeler neticesinde Mescid-i Aksâ İmamı Muhammed Ali El-Abbasi’yi ülke-
mize getirdik. Bu genç ve kıymetli Hocamıza programları boyunca ev sahipliği yaptık. 
Ayasofya önünde namaz için toplanan çoğu genç, binleri görmek onu ziyadesiyle mutlu 
etmişti. Büyük bir iştiyakla Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için yeniden umu-
dunun arttığını söyledi.

HER GÜNÜ 
KANDİL GECESİ GİBİ  
BİR KUDÜS
Abdullah Akçay
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Mescid-i Aksâ İmamı Muhammed 
Ali El-Abbasi Mirasımız Derne-
ği’nin organizasyonu içerisinde 
zamanın kısıtlı olmasına rağmen 
çeşitli televizyon ve gazetelere de 
röportajlar verdi. Bu röportajlar 
içerisinde üzerinde durduğu en 
önemli mevzular ana başlıkları ile 
şunlardı.

1.Kudüs’te ne oluyor?
‘’Kudüslü Müslümanlar Yahudiler 
tarafından yapılan bütün baskı-
lara rağmen, Müslüman kimliği-
ne, toprağına, evine ve Mescidi 
Aksâ’ya sahip çıkmak için büyük 
mücadele veriyorlar.
Bütün bu mücadelelerinde yanla-
rında Müslüman kardeşlerini de 
görmek istiyorlar. Çünkü bütün 
bu baskıları tek başımıza dur-
durmamız mümkün değil. Hayat 
şartları çok zor. Temel gıda mad-
deleri çok pahalı ve Müslümanlar 
için iş yapabilme imkânı hem zor 
hem de kısıtlı.
İşte bütün bu zorluklara rağmen 
Türk halkının yanımızda olması 
Sayın Cumhurbaşkanının açıkla-
maları bizi ziyadesiyle memnun 
etmiştir.

2.Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya 
ziyaretçi sayısının artması. Bu 
konuda Muhammed Ali El-Ab-
basi şunları söylüyordu; 
‘’En büyük gücümüz Müslüman 
kardeşlerimizin varlığıdır. Rama-
zan ayında ve kandil gecelerinde 
yüz binlerce Müslüman Kudüs’e 
ve Mescidi Aksa’ya geliyor.O 
zaman Yahudiler Mescidi Aksa’ya 
gelmeye ve Müslümanlara do-
kunmaya dahi cesaret edemiyor-

lar çünkü çok kalabalığız. Ancak 
diğer günler azınlıkta kalınca 
saldırılara maruz kalıyoruz’’ 
Muhammed Ali Abbasi,’’Gelin 
Kudüs’ün her günü kandil gecesi 
gibi olsun’’ cümlesiyle de adeta 
yürekleri intifadaya davet ediyordu.
3.Müslüman STK’ların yardım 
etmesi.
‘’Dünya üzerindeki 12 milyon 
Yahudi 3 binin üzerinde STK ile 
Kudüs’ü Yahudileştirme çalışma-
ları yürütüyor. Kudüs’e her yıl bu 
amaç için Yahudiler tarafından 
1.5 milyar dolar para gönderiliyor.

Oysa dünyada 2 milyar Müslü-
man olmasına rağmen Kudüs’te 
Müslüman kimliğin korunması 
için çalışan uluslararası dernek 
sayısı bir elin parmakları kadar 
bile değil. Yapılan yardım miktarı 
da ne yazık ki 15 milyon doları 
geçmiyor.’’

Mescid-i Aksa imamının her 
konuşmasında unutmadığı bir 
şey de Mirasımız Derneği ile ilgili 
detaylar idi.
Muhammed Ali Abbasi ‘’Öncelikle 
beni buraya davet eden ve en 
güzel şekilde ev sahipliği yapan 
Mirasımız Derneğine teşekkür 
ederim’’ diyerek ev sahipliğine 
teşekkür ederken üzerine basa 
basa anlattığı bir diğer konu ise 
Mirasımız Derneğinin Kudüs ve 
civarı ile özellikle Mescid-i Aksa’da 
ki çalışmaları idi. 
Bu konuda Abbasi şunları söylüyordu.
‘’Mirasımız Derneğinin Kudüs ve 
Mescidi Aksâ’daki çalışmalarını, 
ev ve cami restorasyonlarını, 
Aksa içerisindeki çalışmaları 

özellikle Ramazan ayındaki iftar 
ve sahur programlarını yakinen 
bilmekteyim. Bütün bu çalışmala-
rından dolayı Mirasımız Derneği-
ne teşekkür ederim. 
Allah kendilerinden razı olsun.’’
Biz de Aksa İmamı Muhammet 
Ali Abbasi’yi tanımaktan onun ağ-
zından Kudüslü Müslümanların 
sorunlarını dinlemekten büyük 
bir memnuniyet duyduk.
Hele gayesi Allah’ın rızasını ka-
zanmak, Özgür Kudüs ve Özgür 
Mescid-i Aksâ için Müslümanlara 
bir el, bir umut, bir kardeş olmak 
olan Mirasımız Derneği ile ilgili 
beyanları bizi ziyadesiyle mem-
nun etmiştir.
Allah kendilerinden Razı olsun.
‘Özgür Kudüs’ ve ‘Özgür Mescid-i 
Aksâ’ için bütün gücümüzle çalış-
maya devam edeceğiz İnşallah.
Ramazanın rahmet ve bereke-
tiyle Kudüs ve Mescidi Aksâ’da 
düzenleyeceğimiz iftar ve sahur 
programları ile %86’sı yoksulluk 
sınırları içerisindeki Kudüslü Müs-
lümanlara yapacağımız kumanya 
yardımları ile Türkiyeli kardeşle-
rimizin Kudüslü kardeşlerimize 
uzanan eli olacağız İnşallah. 
Bu konuda duyarlı bütün Müs-
lüman kardeşlerimizi bizimle 
olmaya, bize destek vermeye 
davet ediyoruz.

Ramazan ayına ait yardım kam-
panyalarına katılmak için web 
sitemiz mirasimiz.org.tr’ den ve 
sosyal medya hesaplarımızdan 
gerekli detayları öğrenebilirsiniz.

Allah’a Emanet Olun.
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Mirasımız Derneği, Boyalıeller graffiti grubu ile birlikte 
ilginç ve güzel bir çalışmaya imza attı.

Yenikapı’da 4-7 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirilen İstanbul Gençlik Festivali’nde 2 x 3 
metre ebadında dev tablolara Kudüs ve Mescid-i 
Aksâ’daki işgali anlatan ironik resimlerin çizildiği 
etkinlik izleyenler tarafından takdir topladı.

KUDÜS İÇİN 
BOYADILAR
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Kudüs ve Mescid-i Aksâ ko-
nusunu farklı bir biçimde 
gençliğin gündemine sokmayı 
amaçladıklarını anlatan Mi-
rasımız Derneği Başkanı Mu-
hammet Demirci; “Kudüs’ün 
ve Mescid-i Aksâ’nın önemini 
ve şu an işgal altında yaşanan 
dramı gündeme getirmek için 

her türlü iletişim aracını kul-
lanmaya çalışıyoruz. Sanat, bir 
konuyu gündeme getirmenin 
ve diri tutmanın en etkili yol-
larından biridir. Biz de hem 
okullarda yaptığımız şiir, re-
sim, mektup yarışmaları hem 
de bu tarz etkinliklerle gençle-
rin ilk kıblemize ilgi duymasını 

amaçlıyoruz” diye konuştu.
Boyanan tablolar İstanbul 
Gençlik Festivali’nin ardından 
11-14 Mayıs tarihlerinde yine 
Yenikapı etkinlik alanında ger-
çekleştirilen Etnospor Kültür 
Festivali’nde de sergilenmeye 
devam etti.
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ZEYTİN BELDESİNDE RAMAZAN
“ YA RABBİ BİZİ KUDÜS’E, KUDÜS’Ü VE 
  BİZİ RAMAZAN’A ULAŞTIR”

                                                                                                                          
MERVE BETÜL GÜRBÜZ

Ömrümüz kaç Ramazan gördü 
sahuru ve iftarı işgal edilen? 
Kaç teravihi işgal rejiminin 
namlusunun ucunda kıldık?
Sayamadım hiç rahat içinde 
geçirdiğimiz itikafları!!! 
Ramazan güle oynaya yaşan-
malıydı oysa. Çocuklar şen 
şakrak çığlıklar atmalıydılar. 
Patlama sesi ölüm korkusunu 
değil iftar sevincini hatırlat-
malıydı insanlara…
Siyonist medya Filistinlileri 
yırtıcı gibi tanıtıyor dünyaya. 

Sanki ceplerinde dinamitler-
le dolaşıyorlar. Tanıyınca gö-
receksiniz müşfik ve zarif in-
sanlar. Duygusallar da. Evin 
büyük erkek çocuğu ramazan-
da tek tek bacılarının evlerini 
dolaşır, oturur sofralarına. 
Küçük birer kızmış gibi harçlık 
verir onlara. 
Sonra sıra teyzelere, halalara 
gelir. Sonra diğer hısım ak-
rabaya. Hatırlarını sorar, gö-
nüllerini yapar, para sıkıştırır 
avuçlarına. 

Onlar da iade-i ziyarette bulu-
nacak, sevdiği yemekleri yapıp 
kapısını çalacaktırlar. Tabii o 
gün bir bahaneyle tutuklan-
mazsa, evi yıkılmazsa. 
Son yıllarda bir yerden bir 
yere gitmek kolay değil. Diye-
lim kardeşinizin evi 100 metre 
ötede ama arada 10 metre-
lik bir duvar olunca… Kapılar, 
kontrol noktaları, izinler, ev-
raklar… Kalkan kaşlar, defol 
işaretleri, sallanan parmaklar… 
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Eğer ailenin bir ferdi Gazze’de 
biri Batı Şeria’da yaşıyorsa, bu-
luşmaları kıyamete kalmış ar-
tık, tâ ki mahşer meydanında… 
Düşünün Kudüs’ün varoşların-
da oturup da yıllardır Mescid-i 
Aksa’ya giremeyen müminler 
var. Uzaktan Kubbet-üs Sah-
ra’yı görüyorsun, gidip namaz 
kılamıyorsun ama…

Hâlbuki Kudüs’te ramazan 
Mescid-i Aksa demektir. Sade-
ce teravih ile kalmaz iftarlarını 
da burada yaparlar. Her gün 
olmasa da haftada bir yemek 
götürür, misafirlerle paylaşırlar.
Onlara bıraksanız sabahlara 
kadar ayrılmayacak itikâfa ka-
lacaktırlar lakin kapılar kapa-
nır. Sadece Kadir Gecesi istisna.

Her Kudüslü kendini Mescid-i 
Aksa’nın hademesi bilir, kim-
se vazife vermese de bir şey-
ler yapar. Bahçeyi süpürür, 
yaprakları toplar, mermerleri 
siler, çinileri ovar, tek çöp bırak-
maz halılarda. Sen üstünü silip 
süpürüyorsun da adam dipten 
dibe oyuyor o başka. 

Kuran-ı Kerim’i çok okurlar. 
Yarı yarıya hafızdırlar. Hal böy-
le olunca teravihleri hatimle 
kılar, zevk alırlar.
Filistinli çocuklar mekteple bir-
likte başlar oruca. Tutamayan 
da aşikâre yemez ortalıkta. 

Bütün ramazanı ihya etmeye 
çalışır ama yirmisinden sonra 
bilhassa yoğunlaşırlar. Son cu-
maya  “Yetim Cuma” der mut-
laka Mescidi Aksa’da buluşurlar. 

Kudüslüler Ramazan-ı şerifler-
de evlerinin önlerine ay yıldızlı 
fenerler asar, Selahaddin Cad-
desi’ni ışıklandırırlar. 
Sahurda dostları ahbapları 
defle davulla kaldırırlar. Bir 
zamanlar top da atılıyormuş, 
şimdi ne mümkün kan çıkar 
Allah muhafaza. Sahurda iki 
ezan okunur, biri ‘kalk ezanı’, 
biri ‘kaşığı bırak ezanı’.

Gündüzleri lokantalar kapalı-
dır, büfeler tost basmaz, sey-
yarlar mangal yapmaz. 
Yemekler çeşitlidir ama çorba-
dan başlayıp, kadayıfla bitirme 
âdeti değişmez asla. 
İftar sofralarında humus, pilav, 
full (bakla), sarma, dolma olur. 
Süzme yoğurdun üzerine zey-
tinyağı döker nane kekik, zah-
ter atarlar.

Zeytin yetiştirir, salatalarda 
zeytinyağı kullanırlar. İncir, 
üzüm, keçiboynuzu, hurma... 
Akdeniz’e dair ne varsa…
Osmanlı onları Rum, Arnavut, 
Boşnak lezzetleriyle de tanış-
tırmıştır zamanında. 

Gazze mutfağı ise Mısır‘ın tesi-

rindedir. Ambargo yüzünden 
mecburen pazı toplar ve balık 
tutarlar. Balıkları kişniş, sarım-
sak, pul biber ve kimyon ile 
terbiye eder limon dilimleri ile 
bezeyip atarlar fırına. 

Islanıp tahinle karıştırılan su-
maktan yapılan sumakiyye, 
Gazze’ye has bir lezzettir çok 
iyi hubz (ekmek) yedirir insana. 

Akka, Hayfa ise Lübnan’dan et-
kilenir Kubbi bi-siniyî (tepside 
içli köfte) yapılır, çiğ köfte de bi-
linir. 
Lahm bi acin (Lahmacun) or-
tak lezzetimizdir zaten.  Lahme 
meşvi’yi de biliyorsunuz aslın-
da. Haydi, yormadan söyleye-
yim şiş kebap (tavuk da olur 
kuzu da). 

Menâkiş Kastamonu kır pidesi 
gibidir, zeytinyağı, susam, ba-
harat acılı sos ve soğan. 
Filistinliler pilavı düz çıkarmaz, 
kıyılmış kuzu eti, ince doğran-
mış maydanoz, fındık, badem 
baharatla süslerler. Artık mut-
fakta ne buldularsa…  

Mansaf ise bir Bedevi yemeği 
olup bayramlarda yapılır. Saf-
ranla pişen sarı pilav, cemîd 
adı verilen keçi yoğurduyla 
yoğrulup, çam fıstığı ve ba-
demle süslenir. 
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Üzerine kuzu yerleştirilir. Yer 
sofralarına yakışır ev sahibi etin 
güzel taraflarını koparıp misafi-
rine uzatır. 
Filistinlilerin çayla da kahve 
ile de araları iyidir. Çaya nane 
yaprağı atarlar, adaçayına (me-
ramiyyeh) bayılırlar. Kahveleri 
bize benzer ama kakulesiz ya-
pamazlar. Mırra ise daha ziya-
de bir merasim içeceğidir minik 
fincanlarla ikram edilir dostlara. 
Onlar da sahlebi bilir bilhassa 
kışın içerler. Dövülmüş ceviz, 
hindistan cevizi, tarçın ile lezzet-
lendirirler. 
Araplar için şerbet önemli, Filis-
tinliler için daha da önemlidir. 
Çünkü hoşafı yapılacak ne ka-
dar meyve varsa (kayısı, şeftali, 
erik, vişne, elma) yetişir burada. 
Ancak para kazandırmaz. Ya-
hudiler mahsulü nakletmenize 

mani olur, şeytanın aklına gel-
meyecek oyunlarla sizi batırırlar.

Şeker pancarını da kaynatır, 
hurmadan “dibs” denilen hoş-
ça bir pekmez yaparlar. Filis-
tinli hanımlar bayramda içinde 
hurma ezmesi olan kurabiyeler 
(mamul) hazırlar, şeker yerine 
tutarlar. Ağzınızda erir âdeta.
Kudüs kenti Mescid-i Aksa ve 
kubbeleriyle, caddeleriyle ve 
çarşılarıyla mübarek Ramazan 
ayını karşılamaya hazırlanır her 
sene. Bir yandan ibadet ayının 
gelişine sevinirken diğer yan-
dan Batı Yaka halkının Mescid-i 
Aksa’da namaz kılmasına izin 
verilmemesinin üzüntüsünü 
yaşıyorlar.
Kudüs halkı, izci grupları, tacir-
leri ve Mescid-i Aksa’nın muha-
fızları Ramazan ayına hazırlık 

yaparak kentin caddelerini ve 
çarşılarını süslüyorlar.
Genciyle yaşlısıyla Batı Yaka 
halkı,  Mescid-i Aksa’da namaz 
kılmak ve ibadet etmek için can 
atıyor ve ne acı ki; Ramazan ayı 
bu yıl da hüzünlü geçecek ve 
Batı Yaka’da yaşayan iki buçuk 
milyon Filistinlinin Mescid-i Ak-
sa’da namaz kılmasına izin ve-
rilmeyecek.

Müslümanlar, Mescid-i Aksa ile 
gerektiği gibi ilgilenmiyor ve İş-
galci, Kudüs’ün Müslümanların 
kalbinde olduğunu anlamak 
istemiyor. Şu anda, Müslüman-
lar Kudüs’e gereken desteği 
vermekte ihmalkâr davranıyor 
olsalar da Kudüs’teki kutsal de-
ğerlere zarar vermek işgal dev-
letinin sonunu hızlandırıyor.
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Müslümanların mukaddesatına 
savaş açan Siyonistler,  Batı Şe-
ria'nın El-Halil kentindeki İbrahim 
El-Halil Camii'nde ezan okunması-
na mani oluyor. 

İsrail, İbrahim El-Halil Camii'nde 
ezan okunmasını engellerken söz 
konusu duruma gerekçe olarak 
ise Yahudi yerleşimcilerin ezan-
dan duydukları rahatsızlık göste-
rildi.

El-Halil'deki Vakıflar Müdürlüğü,  
Quds Press Haber Ajansı'na ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada, iş-
gal yönetiminin geçen ay İbrahim 
El-Halil Camii'nin Yahudiler için 
ayrılan bölümüne gelen Yahudi 

yerleşimcilerin rahatsız olduğu-
nu gerekçe göstererek 65 vakitte 
ezan okunmasına izin vermediği-
ni söyledi.

Vakıflar Müdürlüğü, işgal güçleri-
nin ve Yahudi yerleşimcilerin İbra-
him El-Halil Camii'nde işgal rejimi 
bayrağı açarak uluslararası huku-
ku çiğnediğini ve Müslümanların 
duygularıyla alay ettiğini ifade etti. 

Açıklamada, İbrahim El-Halil Ca-
mii'nde işgal rejimi bayrağı açıl-
masının camiyi Yahudi sinagogu-
na dönüştürme planının bir parçası 
olduğuna dikkat çekildi.

Cenaze Teslimi Için Ağır 
Şartlar Sunuyorlar
İşgal devletinin şehit naaşlarını alı-
koyması yeni bir uygulama değil. 
Cenaze merasimlerinin kendileri-
ne karşı bir gösteriye dönüşme-
sinden korkan Siyonist yönetim 
elinde aylarca beklettiği naaşları 
teslim ederken oldukça ağır şart-
lar öne sürüyor.

Cenazelerin gece geç saatte gö-
mülmesi, Doğu Kudüs bitişiğinde-
ki mezarlığa defnedilmesi, cenaze 
teslimi için 5 bin dolar kefalet üc-
reti ödenmesi ve cenazeye katılan 
kişi sayısının 25’i geçmemesi baş-
lıca şartlar olarak sıralanıyor.

SİYONİST İŞGAL GÜÇLERİ EL-HALİL’DE 
EZANLARI SUSTURUYOR
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PAYLAŞMANIN ADI 
RAMAZAN               
Paylaşmak.. Tıpkı Ebu Bekir (ra) 
gibi.. İslam yolunda tüm mal 
varlığını adamak.. Aksâ, İslam’ın 
bir parçası değil midir ki..? Her 
seferinde yeniden hatırlatmak 
için birilerinin dürtmesi gerekmekte? 

Sadece Ramazanda paylaşmak 
hangi insan özelliği ?

Neyse ki bizi seven bir Rabbimiz 
var ve hazinesi geniş; zekâtı, fıtı-
rı ve sadakayı yarattı da paylaş-
manın insan için sadaka olduğu-

nu unutmuyoruz.
Hepimizin her güne sadaka ver-
mesi gerekirken Mescid-i Ak-
sâ’da Ramazan günlerinin hu-
zurunu yaşarken iç alemimizde 
zulme göz yumduğumuz günle-
rin haddi hesabı yok..

                                                                                                                          
MERVE BETÜL GÜRBÜZ
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Yüreğini paylaş Kudüs’le; orada 
feryat ederse kardeşin senin yü-
reğin sızlasın…

Özgürlüğünü paylaş Aksâ ile,  
Aksâ özgür değilken nasıl özgür 
olur insanoğlu? Senin özgürlü-
ğünün hayaliyle yaşarken, üm-
metin suskunluğu kulaklarımı 
sağır ediyor Ey Nazlı Belde..

Hangimiz ilk kıblesiyle neyini 
paylaştı?

Yahudiler; gücünü, azmini, ka-
rarlılığını,

Hristiyanlar; Müslüman karşıtı 
desteklerini,

Müslümanlar; …ııı.. şeyyy… uy-
kusunu paylaştı..

Her doğan çocuk İslam fıtratı 
üzere doğar, annesi ve babası 
onları sonradan Yahudi veya 
Hristiyan veya dinsiz yapar. Biz 
çocuklarımızı Kudüssüz bıraktı-
ğımız için paylaşmayı bilmiyor-
lar.. Bu yüzden bunca vurdum-
duymazlık.. 
Milli Eğitim Bakanım; Kudüs 
ders olarak okutulsun, ümmet 
paylaşmak ne demek öğrensin..

Enerji Bakanım;  KUDÜSLEŞEMİ-
YORUZ,

Adalet Bakanım; PAYLAŞAMIYO-
RUZ,

Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nım; Adaletli sevemiyoruz Ku-

düsü, Avrupa Birliği Bakanım; 
Avrupaileşince Kudüsü bulamı-
yoruz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanım; onca imkâna rağmen 
sosyal medya dışında hiçbir şey 
paylaşamıyoruz,

Kalkınma Bakanım; Kalkınamı-
yoruz,

Ulaştırma Bakanım; Kudüse 
ulaşamıyoruz..

DAĞILDIK TOPARLANAMIYORUZ..

AYRILDIK KAVUŞAMIYORUZ..

DÜŞTÜK KALKAMIYORUZ..

ESİRGEDİK PAYLAŞAMIYORUZ..

Gel daha yaşıyorken bu Ramazan ilk kıblemiz için 5 şey yap kardeşim;

1.  Bir mazlumun ELİNİ tut (sevgini paylaş)
2.  Kardeşin için DUA et (duanı paylaş)
3.  Yolda kalmışa YOL ol (yolunu paylaş)
4.  Bir yetime KARDEŞ ol (kardeşliğini paylaş)
5.  AĞLA… (Az ağlıyoruz bu yüzden tutsak Kudüs) 
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Filistin hukuk kaynaklarının verdi-
ği bilgilere göre işgal yönetiminin 
yüksek mahkemesi, işgal savcı-
sına, işgal rejiminin morglarında 
rehin tutulan Filistinli şehitlerin 
davaları hakkında cevap vermesi 
için bir ay süre tanıdı. 

Esirlerin ve Özgürleştirilenlerin 
İşlerinin Takibi Heyeti'nin resmî 
avukatı Muhammed Mahmud, 
işgal rejiminin yüksek mahkeme-
sinin, 1948'de işgal edilmiş top-
raklarda bulunan Ebu Kebir Adli 
Tıp Enstitüsü'nün morgunda tutu-
lan Filistinli şehitlerin naaşlarının 
teslimi konusundaki tavrını belir-
lemesi için kendisine ek süre ve-

rilmesini isteyen işgal savcılığının 
isteğini kabul ettiğini söyledi. 

Avukat Muhammed Mahmud 
işgal mahkemesinin savcılığa şe-
hitlerin naaşlarıyla ilgili ayrıntılı bir 
cevap hazırlaması için 14 Haziran 
2017 tarihine kadar süre verdiğini 
belirtti. Avukat Mahmud, savcılı-
ğın konuyu değişik organlarla de-
ğerlendirmek ve tartışmak zorun-
da olduğunu iddia ederek ek süre 
istediğini ifade etti.
Mahmud'un verdiği bilgiye göre 
işgal mahkemesi, Abdulhamid 
Ebu Surur, Misbah Ebu Subeyh, 
Muhammed Et-Tarayira, Muham-
med El-Fakih ve Rami El-Avretani 

isimli beş şehidin ailesi adına veri-
len dilekçeyi değerlendirmek için 
22 Mart tarihinde bir duruşma 
düzenledi. Mahkeme bu duruş-
masında konu hakkında cevap 
vermesi için savcılığa 45 gün müh-
let tanımıştı. Fakat işgal savcılığı-
nın isteği üzerine ek süre verildi.

Verilen bilgilere göre hâlen işgal-
cilerin morglarında tutulan sekiz 
şehidin naaşı bulunuyor. Bun-
lardan biri de Ürdünlü. Yukarıda 
zikredilenlere ek olarak Fadi Kan-
ber, Fatıma Hacici ve Ürdünlü Mu-
hammed Abdullah El-Keseci'nin 
naaşları da işgalcilerin morgların-
da rehin tutuluyor.

İŞGALCİ İSRAİL, FİLİSTİNLİ 
ŞEHİTLERİN NAAŞINI 
ALIKOYMAYA DEVAM EDiYOR



21www.mirasimiz.org.tr

HABER

İşgalci İsrail polisi sadece 16 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu 20 mermiyle şehit etti.
Henüz 16 yaşında ömrünün baharında gencecik, hayalleri ile ideallerini süsleyen, hayat 
dolu, vatan sevgisinin doruklarındaki Fatıma Hacici, yüzlerce turistin güzergâhı olan Ku-
düs eski şehrin Şam kapısında yakın mesafeden ateş edilerek katledildi.

16 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZA 
VAHSI INFAZ

Kendisi ile görüşmek isteyen gazetecilerle, yaşadığı acı ve duy-
gu yoğunluğu sebebiyle konuşamayan babası Afif Hacici’nin 
yerine açıklamalarda bulunan Fatıma’nın dedesinin kardeşi 70 
yaşındaki Hacı Cevdet Şakir Hacici; “Fatıma size ne yaptı ki? 
Küçük bir kız çocuğu ne yapabilirdi ki? Bize karşı 
olan kin ve nefretleri Fatıma’ya gösterdikleri 
iğrenç muamelede kendini gösterdi. İğrenç 
işgal güçleri büyük küçük ayırt etmeksizin 
düşmanlığını ortaya koyuyor. 20 mermiyi 
bu çocuğa neden sıkıyorsun? Dünyada 
bundan daha kötü bir işgal gücü yoktur. 
Dünyaya bizi bu işgalden kurtarmaları 
çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kul-
landı.

Şakir Hacici, açıklamasının devamında, “Âlem-
lerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Hepimiz bu 
vatanın bütün evlatları olarak şehadeti temenni edi-
yoruz. Çünkü vatanımız işgal altında. Fatıma, Kudüs’teki en 
şerefli alanda şehadet mertebesine ulaştı. Biz bununla gurur 
duyuyoruz” diye konuştu.

Fatıma’nın teyzesi Şirin Muhammed de yeğeninin Filistin’e 
duyduğu sevgi ile diğer akranlarından daha farklı olduğunu 

ifade etti. Teyze Şirin Muhammed, “Fatıma geçen yıl bu ayda 
İsrail askerleri tarafından bir kontrol noktasında gözaltına alın-
mıştı. 10 gün gözaltında kalmıştı. İşkenceye maruz kalmıştı ve 
bu işkence Fatıma üzerinde çok derin izler bırakmıştı. Bu sıra-

da hapiste Filistinli esir kadınlarla tanışmıştı” dedi.

Şirin Muhammed, yeğeninin hapisten Filistinli 
esirlerden etkilenerek çıktığını ve Filistin dava-
sına daha fazla bağlandığını belirterek, “Fa-
tıma beş günden beri Filistinli tutuklularla 
dayanışma amacıyla açlık grevine başlamıştı. 
Annesinin tüm ısrarlarına rağmen bir lokma 
yemek yememiş, bir yudum su içmemişti. Fa-

tıma ölmek için değil, bütün bunlara vatanına 
olan sevgisinden dolayı katlanıyordu” şeklinde 

konuştu.

Lise ikinci sınıf öğrencisi Fatıma’nın teyzesi Şirin Muhammed, 
yeğeninin ahlaklı, zeki, çalışkan bir kız olduğunu anlatarak, 
“Hayat doluydu. Okulda çok başarılıydı. Bilimsel icat merkezin-
de de 7 aşamada yapılan bilimsel araştırma çalışmalarını da 
hep birincilikle bitirmişti. Gazeteci olmak istiyordu. Gazetecilik 
yaparak Filistinli tutukluların yaşadıklarını dünyaya duyurmak 
istediğini söylüyordu” dedi.
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KEŞKE, RAMAZANDA BARi 
KUDÜS’E SAHiP ÇIKABiLSEK 
Gazeteci-Yazar Ekrem Şama ağabeyimize Kudüs’ü ve Mescid-i 
Aksâ’yı sorduk. Samimi cevaplarını ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz.
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Ekrem ŞAMA kimdir kısaca bahsedebilir 
misiniz?

1950 yılında Ordu Korgan’da doğdum. Tokat İmam 
Hatip Okulu, Amasya Lisesi ve İstanbul İktisadi Ve 
Ticari İlimler Akademisini bitirdim. Kendimi, en 
başından beri İslam dünyası ve Müslümanların 
kurtuluş reçetesi olarak kabul ettiğim Milli Görüş 
ekolüne mensup sayıyorum. 
Âcizane 8 kitabım yayımlandı. Şu Boğaz Harbi, Hi-
lelerle Çanakkale, Şiirlerle Çanakkale, Cinas Cina-
sa Şiirler, Başlar Ve Kılıçlar, Osmanlı DüşünüYor-
du, İnsanlar ve Mallar, Allah Dostu Erbakan.
Ayrıca konferanslar, radyo ve televizyon program-
larım halen devam ediyor.

Mescid-i Aksa Müslümanlar için ne ifade 
ediyor?

Kudüs ve Mescid-i Aksâ, Müslümanların Mekke-i 
Mükerreme ve Medine-i Münevvere’den sonra 
üçüncü mukaddes beldesidir. Müslümanların ilk 
kıblesidir.
Bunun yanında Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın başka 
mescit ve havalisinde olmayan çok önemli özellik-
leri vardır:
Birincisi, kendisi ve çevresi mübarek kılındığı Al-
lahımız (c.c) tarafından ayetle açıklanmıştır. Efen-
dimiz (s.a.v)'in Mekke'de bulunan Mescid-i Ha-
ram'dan buraya gelip, buradan semaya, bizim kul 
aklımızın almayacağı şekil ve vasıtalarla çıkmış 
olduğu kesindir. Yine yüce katlarda görevlerini 
tamamlayıp yeniden buraya indikten sonra Mek-
ke'ye götürülmesinin anlamı vardır. Bu olay, dün-
yanın diğer yerlerindeki semalarından farklı ola-
rak Mescid-i Aksâ'nın semâsının mana âleminde 
açık olduğunun işaretidir.İkincisi, insanlığa gönderilen 
peygamberlerin çoğu bu bölgeye gelmiştir. Özel-
likle Peygamber Efendimizin Mirac'a çıkmadan 
önce burada bütün peygamberlere imamlık yapıp 
namaz kıldırmış olduğu bilinmektedir. Yani bütün 
peygamberler buraya toplanmışlar ve bu toprak-
larda alınlarını secdeye koymuşlardır. Bundan 
dolayıdır ki, bu mübarek toprakların her yerinde 
bütün peygamberlerin secde ve ayak izleri vardır.
Üçüncüsü, Efendimizden sonra fethedilen bu top-
raklarda çok sayıda sahabe, tabiin, ulema, mücâhi

din ve şühedânın ayak izleri ve gözyaşları vardır. 
Dördüncüsü, Haçlıların büyük zulümlerini gerçek-
leştirdikleri Miladi 1099 yılından, Selahaddin Eyyu-
bi'nin geri aldığı 1187 yılına kadar geçen sürede 
burada yüzbinlerce Müslüman şehit olmuştur. Ay-
rıca Yahudiler, bu bölgeye musallat olmalarından 
itibaren yaptıkları çeşitli zulümlerin yanında, çok 
sayıda Müslüman'ı şehit etmişleridir. Bu da de-
mek oluyor ki, bu mıntıkanın her tarafı şehit kan-
ları ile sulanmıştır. 
İşte Mescid-i Aksâ ve çevresi Kudüs, dünya üze-
rinde böyle özelliklere sahip tek yerdir. Bu itibarla 
Müslümanların gözbebeği olan bir beldedir.
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3) Mescid-i Aksâ’ya ramazan 
kadar sahip çıkabiliyor mu-
yuz?
Keşke, ramazanda bari sahip çıkabil-
sek. Şunu demek istiyorum. Kudüs 
ve Mescid-i Aksâ Müslümanların öz 
vatanıdır, öz mâbedidir. Ecdadımız 
Osmanlı Kudüs’ü korumak, kolla-
mak için Kızıldeniz’de donanma bu-
lundururdu. Hicaz demiryolunu bu-
nun için yaptırmıştır. Devletin bütün 
imkânları bu beldeler için seferber 
edilmiştir. Hem de yüzyıllarca.
Ama ne yazık ki, İsrail korsan devleti 
bölgeye sokulduktan sonra Kudüs 
ve Mescid-i Aksâ’da huzur kalmamış, 
güvenlik kalmamış, barış kalmamış-
tır. Bölgede oturan Filistinli Müslü-
manların güçleri oldukça sınırlıdır. 
Kudüs ve Mescidi Aksa konusunda 

onlara yeterli desteği veremediği-
miz ortadadır. Ramazanda kalpler 
biraz daha yumuşamaktadır, bu 
doğrudur. Lakin bölgeye ve oradaki 
Müslümanlara yapılan destekler çok 
sınırlı ve yetersizdir. Buraya yapılan 
seyahat turlarını bir turistik ziyarete 
dönüştürmek doğru olmaz. En azın-
dan bilgilenme, şuurlanma ve yardım 
köprüsü oluşturma ziyaretleri olarak 
yapmamız gerekir.

4) Mescid-i Aksâ’yı bir cüm-
leyle özetleyebilir misiniz ?
Mazlum, mağdur, öksüz, yetim, Os-
manlı’dan sonra huzuru kaçmış, 
Müslümanların ilgisine muhtaç, 
onarıma, bakıma, ilgiye hasret bir 
mabedimiz olduğunu düşünmekte-
yim. Daha da öz bir cümle kurmak 

gerekirse, Mescid-i Aksâ Allah’ın evi 
olduğundan dolayı, buraya asıl ilgi 
göstermeye muhtaç olan Müslü-
manlardır.

5) Kudüs ile ilgili kitap yazmayı 
düşünür müsünüz ?
Kitap yazacak çok konu var. Başta 
Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın tarihi ol-
mak üzere. Lakin zamanlar o kadar 
kısıtlı ki. Araştırıp, inceleyip gün yü-
züne çıkarılacak o kadar çok şey var 
ki. Bu konuda zaman ve imkân bu-
lup, kitaplaştırıp istifadeye sunmak 
için okuyucularımızın duasını isteriz.
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6) Ramazan paylaşma ayı di-
yoruz, peki Kudüs için Rama-
zan ayında paylaşma adına 
neler yapabiliriz?
Bir kere hatırlardan çıkarmamak 
çok önemli. Yukarıda bir cümle söy-
lemiştim. Kudüs ve Mescid-i Aksâ’ya 
ilgi göstermemiz bizim ihtiyacımız-
dır. İslam şuurumuzun derecesini 
gösterir. Hatırlardan çıkarmaz isek 
neler yapabileceğimiz kendiliğinden 

ortaya çıkar. Kudüs ve Mescid-i Aksâ 
için Türkiye’de ve dünyada Müslü-
manlar dernekler ve vakıflar kur-
muşlar. Bunlara maddi ve manevi 
destekle işe başlayabiliriz. Bunları zi-
yaret edip neler yapılabileceğini öğ-
renebiliriz.  Osmanlı topraklarına, 
mesela Kıbrıs’a sahip çıkmak ve ilgi 
göstermek de desteğin bir başka 
şeklidir. Çünkü bu toprakların çok 
önemli kısımları ecdadımız tarafın-
dan Mekke, Medine ve Kudüs’teki 

mabetlerin bakım, onarım ve emni-
yet harcamalarına tahsis edilmiştir. 
Mesela Kıbrıs’ta taviz olarak verilme-
ye kalkışılan arazilerin içinde Mes-
cid-i Aksâ’ya tahsis edilmiş çok sayı-
da vakıf vardır. Buraları taviz olarak 
masaya konduğunda sahip çıkacak 
eylemlerimiz olmalı. Kudüs ve Mes-
cid-i Aksâ’ya sahip çıkabilmek için 
çok yol ve yöntem bulunabilir. Yeter 
ki hatırdan çıkarmayalım.
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YOK EDİLMEK İSTENEN 
BİR MİLLET
                                                                                                                          
SUNA DURMAZ

Filistin halkının başına gelen felâket, beşer tarihinde hiçbir 
milletin başına gelmemiştir. Bu millet topyekûn yok sayılmış; 
toprakları gasp edilmiştir. Yüzyıllardır topraklarını ekip-biçe-
rek yaşayan Filistin halkı, Edward Said’in dediği gibi “sinek 
sürüsü” hükmünü alarak yurdundan kovulmuştur ne yazık ki. 
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Yahudi Millî Fonunun (Jewish 
National Fund) Yahudilerin 
Filistin’e yerleştirilmesiyle 
görevlendirdiği Yosef Weitz, 
20.12.1940 tarihinde bu Teh-
cir Stratejisini şöyle açıklıyor: 

“Şu iyice bilinmeli: Bu ülkede 
iki halka yer yoktur. Araplar 
terk ederlerse, ülke yeterince 
genişleyecek ve bize yetecek-
tir. Arapları komşu ülkelere 
sürmekten başka çare yok-
tur. Bir köy, bir bedevi kabile-
si dahi bırakılmamalıdır geri-
de. Tehcir; Irak’a, Suriye’ye ve 
Ürdün’e doğru yapılmalıdır. 
Ve bunu gerçekleştirmek için 
yeterli fon bulunacaktır. Bu 
tehcirden sonra, ülke milyon-
larca kardeşimizi barındırma-
ya yetecek ve ‘Yahudi prob-
lemi’ son bulacaktır. Bundan 
başka çözüm yoktur.” (İmage 
and Reality of İsrael-Palesti-
ne Conflict, s. 86) Yosef Weitz 
1940’da dile getirdiği Tehcir 
Stratejisinin resmî planını 5 
Haziran 1948 tarihinde ise şu 
şekilde açıklar. 

a- Askerî operasyonlar yoluy-
la Filistinlilerin en büyük köy-
leri yıkılacak. 

b- Arap kasaba ve köylerinin 
arasına Yahudi yerleşimciler 
yerleştirilerek aralarındaki 
bağlantılar kesilecek. 

c- Mültecilerin geri dönüşünü 

engelleyecek gerekli hukukî 
düzenlemeler yapılacak. 
d- Geri dönüşü engellemeye 
yönelik propaganda yapıla-
cak. 

e- Arap ülkelerine mültecile-
ri içine alması ve entegre et-
mesi için yardım yapılacak. 
(Filistin: Çıkmazdan Çözüme, 
s. 338)

Siyonistler ve yandaşları “Fi-
listinliler yoktur. Yani Filis-
tin’de kendini Filistinli sayan 
ve bizim gelerek onları dışa-
rıya atıp ülkelerini ellerinden 
alacağımız bir Filistin halkı 
yoktur” diyerek dünyanın 
gözü önünde muazzam bir 
gasp olayı gerçekleştirmiş ve 
koca bir ülkeye el koymuşlar-
dır. Bu gasp siyasetini, İsra-
il’in ilk eğitim bakanı ve Ben 
Gurion’un yakın dostu olan 
Prof. Benzion Dinur şöyle dile 
getiriyor: 

“Ülkemizde Yahudilerden baş-
kasına yer yoktur. Araplara 
‘Çekilin!’ diyeceğiz. Eğer razı 
olmaz ve direnirlerse onları 
kuvvet kullanarak geri ataca-
ğız.” (Siyonizm Dosyası, s. 48) 

Siyonistler, Filistin köy ve 
kasabalarında vahşice katli-
amlar yapıp, direnmek iste-
yen halka gözdağı vermiş ve 
onları göçe zorlamışlardır. 
Halil’de, Hiram’da, Hayfa’da, 

Tantura’da ve daha nice ka-
saba ve köylerde binlerce 
suçsuz insan hunharca katle-
dilmiştir. Biz bu korkunç katli-
amlardan sadece birisini, 254 
kişinin öldürüldüğü Deir Yas-
sin’i örnek vermek ve çekilen 
acının boyutunu düşündür-
mek istiyoruz. 

Biri eski Mossad ajanı, diğeri 
de Stern Gang Örgütü terö-
risti olan iki siyonist, Deir Yas-
sin’de neler yapıldığını bakın 
nasıl anlatıyorlar: 

“Deir Yassin genelde muha-
rip bir köy değildi. Hatta 1942 
öncesinde Yahudi komşu-
larıyla karşılıklı saldırmazlık 
anlaşması dahi imzalamıştı. 
Buna rağmen soğukkanlı bir 
şekilde katliam yapıldı ken-
dilerine. İki Arap sırt sırta 
bağlanarak başlarına dina-
mit kondu. Sonra da dinamit 
ateşlendi. Kafaları parçalana-
rak havaya uçtular. Cesetler 
bir hayli fazla olduğundan 
onları defnetmek zordu. Bu 
yüzden kuyuya atıp üzerine 
gazyağı döküyor ve ateşliyor-
duk. İçinde büyük bir ateş ya-
kılmış olan bir evin çatısından 
cesetleri içeri atıyorduk. Bu 
yüzden dayanılmaz bir koku 
sarıyordu etrafı. Ve kadınları 
avret yerinden vuruyorduk. 
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Çünkü bize Arap mücahitle-
rin kadın kıyafetine girdikle-
ri söylenmişti. Bunu kontrol 
etmek istiyorduk (!)” (İmage 
and Reality of İsrael-Palesti-
ne Conflict, s. 224) 
Siyonistler yukarıda vasfedil-
diği gibi korkunç katliamlar 
yapıp köyleri boşaltıyor, son-
ra da Yahudi yerleşimcileri 
yerleştiriyorlardı buralara. Fi-
listin olaylarını yerinde ince-
lemek üzere BM tarafından 
aracı tayin edilen Compte 
Bernadotte, 16 Eylül 1948’de 
BM’ye sunduğu raporunda 
bu konuda şunları söylüyor: 
“Filistin’e dolan Yahudi mu-
hacirler derhal gidenlerin 
yerlerini alıyorlar. Yüzyıllar-
dan beri bu topraklarda kök-
leşmiş olan Arapları söküp 
atıyorlar. Siyonistler her yanı 
yağmalıyorlar, hiçbir askerî 
gerek bulunmadığı halde 
köyleri yakıp yıkıyorlar.” (Si-

yonizm Dosyası, s. 61) 

Siyonistler bu raporun tak-
diminden bir gün sonra Ber-
notte ve asistanı Serot’u 17 
Eylül 1948’de öldürdüler. 
Böylece hakkı savunmak is-
teyenlerin tümüne gözdağı 
vermiş oldular. 

İsrail devleti kurulmadan 
yapılan sistematik katliamlar 
yüzünden, ilk etapta yaklaşık 
800 bin Filistinli yerinden 
edilmiştir. Zamanla bu rakam 
gittikçe artmıştır. UNRWA’nın 
31 Aralık 2007 kayıtlarına 
göre, Ürdün’de 1.903.490, Su-
riye’de 451.467, Batı Şeria’da 
745.776, Lübnan’da 415.962, 
Gazze Şeridinde 1.048.125 
olmak üzere toplam 4.5 mil-
yon Filistinli mülteci vardır. 
Bunlar, sizlerin de bildiği gibi 
çok zor şartlar altında ya-
şamlarını sürdürmektedirler. 

Özellikle Gazze şeridi, Lüb-
nan ve Suriye’dekiler. 
Siyonist Yahudiler, kinlerini, 
nefretlerini kendilerine insan 
muamelesi yapmamış olan 
Batıya kusacağına, Filistinli ol-
maktan başka suçu olmayan 
masum insanların üzerine 
kusmuştur ve kusmaya de-
vam etmektedir! 

Kaynaklar: 
Roger Garaudy, “Siyonizm 
Dosyası,” Pınar Yayınları, 2000 
Norman G.Finkkelstein, “İma-
ge and Realty of The İsrail-Pa-
lestine, Verso, 2003, London 
Michael Hoffman and Moshe 
Lieberman, “The İsraeli Ho-
locaust Against the Palestini-
ans. 
“Filistin Çıkmazdan Çözüme,” 
Küre Yayınları, 2003
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Geçtiğimiz günlerde İşgal hapishanelerinin 
koşullarının insanî olmaması sebebi ve koşul-
ların iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi eylemi 
başladı. ‘Pizza Hut’ın İsrail Şubesi’nin sosyal 
medyada Filistinli esirlerin eylemi ile alay et-
mesi üzerine gelen boykot tehditleri sonra-
sında endişeye kapılan firmanın genel mer-
kezinden özür açıklaması geldi.
Pizza Hut’ın işgal rejimindeki şubesinin açlık 
grevini başlatan Filistinli esirlerden Mervan 
El-Bergusi’nin gizlice yemek yediği öne sürü-
len bir fotoğrafını Facebook sayfasında yayın-
laması ve bu fotoğrafın altına ‘El-Bergusi eğer 
açlık grevini bozacaksan neden pizzayı dene-
miyorsun’ yazması büyük tepki toplamıştı. 
Filistinli aktivistler ve Filistin davasını des-
tekleyenler, Pizza Hut’ın bu paylaşımının 17 
Nisan’dan bu yana işgal rejimi zindanlarında 
açlık grevi eylemini sürdüren Filistinli esirlere 
hakaret olduğunu belirtmişti.
Sosyal medya üzerinden başta Ramallah’taki 
şubesi olmak üzere Pizza Hut’ın tüm dünya-
da boykot edilmesine yönelik çağrılar üzerine 
şirket söz konusu paylaşım için özür diledi.
Şirketin uluslararası Facebook sayfasındaki 
açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Pizza Hut’ın İsrail şubesi Facebook sayfasın-
daki paylaşımın neden olduğu hakaret için 
özür dileriz. Bu tamamen uygunsuz bir pay-
laşımdır ve markamızın değerlerini yansıtma-
maktadır. Söz konusu ülkedeki imtiyaz sahibi 
bu paylaşımı sayfasından hemen kaldırmış ve 
şirketimiz bu imtiyaz sahibi ile olan ilişkisini 
sonlandırmıştır. Bu paylaşımın yol açtığı incit-
me için derin pişmanlık duyuyoruz.’

PİZZA HUT’ 
ÖZÜR DİLEMEK 
ZORUNDA KALDI

‘
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SÜRGÜN                                                                                                                          
SUNA DURMAZ

Birçok insan hayatının bir merhalesinde vatanından uzak yaşama durumunda 
kalmıştır. Kimi okuma, kimi resmî görev, kimi de ekmek parası için yurdundan 
uzaklaşmıştır. Dili farklı, kültürü farklı, hatta dini farklı olan garip diyarlar-
da yaşama mücadelesi vermiştir. Ancak bu insanların gurbete gidişleri kendi 
iradeleriyle olduğu gibi dönüşleri de kendi iradelerine bağlı olmuştur çoğu za-
man. Tayin ettikleri gayeye ulaştıktan sonra veyahut “Yeter artık! Gurbet acısı 
dayanılmaz oldu; yurduma döneceğim” dediklerinde, hür semasında bayrağın 
dalgalandığı vatana dönmüşlerdir kolaylıkla. Oysa ki, kökünden koparılarak 
sürgüne gönderilenler için durum çok daha farklı olmuştur. 
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Vatanı olduğu halde vatan-
sız olmak; dönmek isteyip de 
dönememek tahammül edi-
lemez bir acıdır. Bu insanlar, 
umutsuzluk ve çaresizlik yü-
zünden yaşamak zorunda ol-
dukları toplumun bir parçası 
olma gayreti göstermişlerdir. 
İsimlerinin dahi doğru telaf-
fuz edilemediği bir topluma 
uyum sağlayabilmek için, alı-
şık oldukları yaşama stillerini, 
kılık-kıyafetlerini değiştirmiş-
lerdir. Buna rağmen, ne tam 
olarak onlardan biri olabilmiş-
lerdir; ne de tam olarak ken-
dileri. 

“In Search of Fatima: A Pales-
tinian Story” adlı kitabında Fi-
listinli yazar Ğade Karmi, içine 
düştüğü bu ikilemi gayet mü-
essir bir şekilde dile getirir. 
Siyonist katliamından kurtul-
mak için 1948’de Filistin’i terk 
etmek zorunda kalan Karmi 
ailesi önce Suriye’ye, daha 
sonra Londra’ya göç etmiş. O 
yıllarda henüz çok küçük olan 
Ğade, olayların pek farkına va-
ramamış. Farklı olduğunun ilk 
işaretlerini ergenlik çağların-
da görmeye başlamış.

Eğitimini İngiliz okullarında 
yapan Ğade, edebiyatı çok 
sevdiğinden bir defasında 
okuma yarışmasına katılır. İyi 
bir derece alabilmek için haf-
talar boyunca bu yarışmaya 
hazırlanır ve sonunda finale 
kalır. Sonucu açıklayan ha-
kem, “Gerçekte küçük kara kız 
daha iyi okudu. Ancak İngilizce 

okuma ödülünü İngiliz olma-
yan birine vermeye gönlüm 
razı olmuyor” diyerek, ağzıyla 
kuş tutsa dahi Ğade’nin bir İn-
giliz olamayacağını hissettirir 
Gade’ye (s. 246).

Ğade Karmi yaban toprakla-
rında bitmiş olan bir gül misa-
lidir. Bilinçli bir şekilde kökleri 
sulanmadığı için esen rüzgâr-
lara karşı kendisini koruya-
maz. Her defasında bir yap-
rağını kaybeder. Giderek kim 
olduğunu unutur. Daha doğ-
rusu unutmak ister. Müslü-
man olduğunu dahi unutmak 
ister. Tabiî bunun sebebi ona 
bilinçli bir din eğitimi verme-
miş olan ailesidir.

Allah’ın varlığından şüphe 
eder hale gelen Ğade, İslâm’ın 
yasaklarını bir dizi tabu olarak 
görmeye başlar ve bu tabuları 
kırmaya gayret gösterir. İlk işi 
domuz eti yemek olur. Bunu 
içki içmek takip eder. Ğade 
burada kalmaz. Daha da ileri 
giderek evlilik dışı ilişkide bu-
lunur. Ğade için bir tek şey 
kalmıştır tabusu kırılmamış 
olan. O da Müslüman olma-
yan biriyle evlenmektir. Aile-
sinin, özellikle de annesinin, 
tüm itirazlarına rağmen tıp 
fakültesinden arkadaşı olan 
İngiliz  John ile evlenir.

Ğade’nin bu yaptıklarının al-
tında yatan şey, kendisini İn-
giliz toplumuna kabul ettirme 
zaafıdır kuşkusuz. Fakat bü-
tün bunlar boşa gider. Arap 

kimliği bir hayalet gibi takip 
eder kendisini. Asıl kimliğini 
söylememeye gayret gösteren 
Ğade, hastanede görev yaptı-
ğı zamanda hastalarından biri 
nereden geldiğini sorar bir 
defasında. Ğade “Filistin” diye 
ağzından kaçırır. Kadın, “Siz 
bizim düşmanımızsınız; bizi 
öldüreceksiniz” diye bas bas 
bağırır.

Ğade kendisini bir hayalet gibi 
takip eden Arap kimliğinden 
bir türlü kurtulamaz. Araplar 
hakkında söylenen en küçük 
bir söz onu rahatsız etme-
ye başlar. Özellikle de, 1967 
Arap-İsrail savaşı esnasında.

İsrail’in Kudüs’ün doğusunu 
ele geçirip Kubbetüs-Sah-
ra’nın tepesine bayrak dikme-
si Ğade’yi can evinden vurur. 
Halasını ziyaret etmeye gittik-
lerinde, akranlarıyla beraber 
Harem-i Şerif avlusunda bu-
lunan selvilerin arasında sak-
lambaç oynadıkları çocukluk 
günleri canlanır zihninde (s. 
370).

Londra’daki çevresinde, çeşitli 
milletlere mensup olan Muse-
vi dininden birçok insan var-
dır tanıdığı. Savaş esnasında 
ve sonrasında bunların tümü 
birden İsrailli kesilir ve İsrail’in 
Mısır savaş uçaklarını daha 
havalanmadan imha etmesini, 
Golan tepelerini, Sina Yarıma-
dasını ele geçirmesini büyük 
bir çoşkuyla karşılarlar...
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Kimse anavatanı elinden giden Ğade’nin ne 
hissettiğine aldırış dahi etmez. Kocası da bu 
gruptan farklı davranmamıştır. Karısının Filis-
tin asıllı olduğunu bilen John, onu teselli etme 
zahmetine dahi katlanmaz. İşte burada Ğade 
yıkılır. John ile evliliğinin daha fazla yürüyeme-
yeceğinin sinyallerini hisseder kalbinde. Çok 
fazla sürmeden de boşanırlar.

Ğade, ablası Siham’ın eğitimini tamamlayıp 
(1959) Arap diyarlarına gitmek istemesine hak 
vermeye başlar. Oysa ki, ne kadar da şiddetle 
karşı çıkmıştı ablasının dönüş fikrine. Karde-
şinin bu şiddetli tepkisine cevap veren Siham, 
“Benim niye gitmek istediğimi anlamak istiyor 
musun? Bu ülkede ne kadar uzun yaşarsam 
yaşayayım, hiçbir zaman onlardan biri olama-
yacağım. İşte bu yüzden gidiyorum” demişti 
(s. 308).

Savaştan sonra yavaş yavaş Filistin kimliğine 
dönen Ğade Karmi, Filistin davasını Avrupa’da-
ki çeşitli platformlarda anlatmaya başlar.

1976’da Beyrut’a giderek Yaser Arafat’la görü-
şür. Arafat’ın “Zafere kadar mücadele!” sloganı 
kendisine çok tesir eder. Bu gezide Filistin mül-
teci kamplarını da ziyaret eder. 1993 yılında bir 
turist olarak anavatana gider. Babasının mem-
leketi Tulkarem’i, annesinin memleketi Naza-
reth’i, Salâhaddin Eyyubi’nin Haçlı ordularını 
darmadağın ettiği Hıttın’i ve Kudüs’ü ziyaret 
eder. Ablası Siham’ın kendisine vermiş olduğu 
eski haritayı kullanarak 1948’e kadar ikamet 
etmiş olduğu ve o güzelim çocukluk günlerinin 
geçtiği evlerini bulur.

Bulur, ama evde bir Yahudi aile oturmaktadır. 
Rica minnet, sadece evin içine bir göz atması-
na izin verirler. Evinin bulunduğu mahalle ve 
sokak artık eskisi gibi değildir. Burada oturan 
insanlar da farklıdır. Ortadoğulu olmayan si-
malar görür sokaklarda.

Ve kendisini Kudüs’te yabancı hisseder. Aynen 
Londra’da olduğu gibi! Kudüslüdür, ama Kudüs 
hatıralarındaki Kudüs değildir. Londra’da ya-
şar, ama bir Londralı değildir!
Gönlü hüzün dolu olarak Harem-i Şerif’e bakan 
oteline geri döndüğünde, kuvvetli bir ses işitir. 
Sesin ne olduğunu anlamak için camları açar. 
Duyduğu ses ezan sesidir.

Allahü ekber! Allahü ekber! Allahü ekber! Alla-
hü ekber!

O anda, “Allah’tan başka ilâh yoktur. Muham-
med Onun Resülüdür” demenin tadını bir ha-
dis-i şerifin işaret ettiği gibi “Halavetel İman”ı 
hisseder. Ve bu güzel duygunun sıcaklığı tüm 
benliğini sarar. (s. 451)
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Siyonist İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, 
Cannes Film Festivali’ne üstünde Kudüs’ün kutsal 
mekânlarının resmedildiği bir elbiseyle katıldı. Re-
gev’in söz konusu kıyafeti Filistinliler tarafından 
tepkiyle karşılandı. Regev’e özellikle sosyal medya-
da büyük tepki gösterildi.

İsrail’in gerçek kültürü bu diyerek Regev’in elbise-
sini kana bürüyen sosyal medya kullanıcıları, Siyo-
nist İsrail’in gerçekleştirdiği vahşetlere dikkat çekti. 
Filistinliler yine sosyal medyada yaptıkları payla-
şımlarda ‘İsrail’in gerçek kültürü ve yüzü ölüm, kan, 
işgal, yıkım ve ırkçılıktır’ ifadelerini kullandı.

Kudüs Merkezi Mahkemesi-
nin, bıçaklı saldırı girişiminde 
bulunduğu iddiasıyla 17 ya-
şındaki Filistinli kız çocuğunu 
10 yıl hapis cezasına çarptır-
dığı bildirildi.

Kudüslü Esir Aileleri Komite-
si Başkanı Emced Ebu Asab 
yaptığı yazılı açıklamada, 
‘Kudüs’teki İsrail mahkemesi, 
17 yaşındaki Melek Selman 
isimli kız çocuğuna bıçak ta-
şımak ve cinayete teşebbüs 
suçlarından 10 yıl hapis ceza-
sı verdi.’ ifadelerini kullandı.

Filistinli kız çocuğu Melek 

Selman’ın işgal altındaki Ku-
düs’ün doğusunun Beyt Sa-
fafa beldesi sakinlerinden 
olduğu belirtilen açıklamada, 
Selman’ın 2016’da Kudüs’teki 
tarihi Eski Şehir bölgesinde 
bıçak taşıdığı gerekçesiyle 
İsrail polisleri tarafından gö-
zaltına alındığı bilgisine yer 
verildi.

İşgalci İsrail’e bağlı Kudüs 
Merkezi Mahkemesi, geçen 
ay da bıçaklı eylem girişi-
minde bulunduğu iddiasıyla 
birçok Filistinli çocuğu hapis 
cezasına çarptırmıştı.

iŞGALCi iSRAiL’iN 
GERÇEK KÜLTÜRÜ 
iŞGALDiR

iŞGALCi iSRAiL 17 YAŞINDAKi KIZ ÇOCUĞUNA 
10 YIL HAPiS CEZASI VERDİ
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DERSİMİZ: KUDÜS
                                                                                                                          
ŞEYDA UÇAR

KÖŞE

1) ÜSTÜN IRK:
Beni Israil’in üstün ırk olup Allah-u Zülcelâl’in 
asıl kullarının kendileri olduğuna, diğer insan-
ların Ben-i Israil’in hizmetkârı olduğuna inanır-
lar. 

2) BİZ EFENDİYİZ DİĞERLERİ KÖLEDIR, 
BU NAZARIYATTA KALMAYACAK MU-
HAKKAK GERÇEKLEŞECEKTİR.
Yahudiler bozguncu kişiliklerinden ötürü yüz-
yıllar boyu bulundukları her devletten kovul-
muşlardır. Mesela Romalılar, Yahudiler Sina’da 
iken onları dünyanın çeşitli yerlerine sürdüler. 

3) GAYEMİZE ULAŞMAK İÇİN ÜÇ ŞART VAR:

Amentülerinin ikinci maddesini gerçekleştir-
mek adına tüm Yahudileri Kudüs’te toplayıp 
Büyük Israil’i kurup, Mescid-i Aksâ’yı yıkarak 
Süleyman Mâbedi’ni inşa etmek.

4) YAHUDİ MESİHİ YERYÜZÜNE İNECEK: 

Bu şartlar taksim edildiğinde Yahudi Mesihi 
yeryüzüne inecek, Hz. Davud’un tahtına Yahu-
di Kralı olarak oturacak ve Yahudilerin dünya 
hâkimiyetini perçinleyecek. 

Kudüs üzerinde oynanan oyunların, hain plan-
ların temeli işte budur.

Kudüs’tü adın,
Âlemlerin Rabbi tarafından kutsal 
kılınan, yeryüzünün en mukaddes 
üçüncü şehri...
Hz. İbrahim’in gençliği, Hz. Da-
vud’un yiğitliği, Hz. Musa’nın sığı-
nağı olan şehir...
Hz. Süleyman’ın mabedi, Hz. Yah-
ya’nın şehadeti, Hz. Meryem’in 
tesellisi olan şehir...
Hz. Isa’nın daveti, Hz. Muham-
med’in (sav) miracı, Müslümanla-
rın ilk kıblesi olan şehir...
Bir oyun vardı,
Asırlar boyu gözlerin görmediği, 
kulakların işitmediği, kalplerin 
sezmediği, zalimce bir oyun.
1948’de Siyonist İsrail devletinin 
kurulmasıyla birlikte Kudüs’ün 
Batı kesimi bu işgal yönetiminin 
eline geçti. İşgal, Siyonistlerin as-
keri başarılarıyla değil bazı çevre-
lerin ihanetleri ve BM’nin birtakım 
siyasi oyunlarıyla gerçekleşti.
Siyonistlerin bu yolda amentüsü 4 
maddeden oluşmaktaydı;
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Bu oyunlarını üç kademe ile gerçekleştirmeyi hedeflediler;

KÖŞE

1) ZAMANSAL BÖLME
Son günlerde şahit olduğumuz bu sistematik 
uygulama ile Müslümanların ilk kıblegâhı Mes-
cid-i Aksâ ve çevresi gün içerisinde belli ara-
lıklarda Müslümanların ziyaretine kapatılıyor. 
Mescid-i Aksa ve çevresinde belli zaman dilim-
lerinde Müslümanların bulunmasına mani olan 
İsrail işgal güçleri, Yahudilerin Aksâ’ya yaptığı 
baskınlarda ise, sivil işgalcilere adeta kalkan 
oluyor. 

Nitekim Ramazan Ayı’nın girmesiyle zulümlerini 
arttıran Siyonist İsrail, bu sene de Müslümanla-
rın Mescid-i Aksâ’ya girmesini engelleyecek bir 
takım kararlar aldı. Alınan kararlara göre 30 yaş 
altındaki gençlerin Ramazan Ayı boyunca Mes-
cid-i Aksâ’ya girişlerine müsaade edilmeyecek. 
Sadece Cuma günleri geçerli olmak üzere 30 ila 
40 yaş arasındaki erkek Filistinlilerin Mescid-i 
Aksâ’ya girmesine müsaade edilecek.

2) MEKÂNSAL BÖLME
Mescid-i Aksâ’yı mekânsal olarak bölme planı 
çerçevesinde Kudüs’teki camileri yıkan Siyonist 
İsrail, Mescid-i Aksâ’nın çevresine de sinagog-
lar inşa ediyor. İşgal yönetimi, Mescid-i Aksâ’nın 
çevresini sinagoglarla doldurarak İslami kimliği 
yok etme amacı güderken Filistinli Müslümanla-
rın tüm haykırışlarına rağmen bu önemli konu 
İslam ülkelerinde bir türlü gündeme gelmiyor. 

3) KUDÜS’Ü YAHUDİLEŞTİRME
Bir bölgeyi ele geçirmek isterseniz, oraya kendi 
milletinizi yerleştirmelisiniz. Vakit kaybetmeyen 
korsan devlet İsrail, 1967’de Batı Şeria ve Doğu 
Kudüs’ü işgal etmesinin ardından bölgede Ya-

hudi yerleşim yerleri inşa etmeye başladı. 

Siyonist işgal yönetimi ve ona bağlı Kudüs Be-
lediyesi, Kudüs’ü tamamıyla Yahudileştirmek 
için bir taraftan buradaki Filistinlilerin evlerini 
yıkarken, diğer taraftan dışarıdan getirilen Siyo-
nist göçmenler için yeni yerleşim birimleri inşa 
etmeye devam ediyor. 

300’den fazla cadde ve sokağın ismi değişti, 
içlerinde Mescid-i Aksâ’nın da olduğu 400’den 
fazla cami de ezan yasaklanmaya çalışılıyor.

Peki, işgalci güçlerin bu oyunlarına karşı İslam 
âleminin tepkisi ne oldu dersiniz?

Ekranlarda ve meydanlarda verilen demeçler 
dışında koca bir hiç listesi sıralayabilirim size.
Oysaki çoğu peygamberin bu mukaddes belde-
ye geldiğini yahut yolunun düştüğünü, ilk kıble-
miz olduğunu her fırsatta itina ile belirtiriz. 
"Mescid-i Aksâ ümmetin namusudur" ya hani;
Hamaset cümlelerimizin gereği bizi ne zaman 
bulur? Feryâd eden annelerin sesi kulaklarımız-
dan kalplerimize ne zaman iner? Sapan tutan 
çocuğun umudu yüreğimizi ne zaman sarar? 
Taşların tanklardan üstün olduğunu ne zaman 
idrak ederiz? 

Bakmayın siz Google’a "Israil’in başkenti" yazın-
ca Kudüs çıktığına!
Kudüs ilelebet İslam’ındır, Müslümanlarındır.

Gün gelecek tekbirlerle girdiğimiz kutsi belde-
mizden Siyonistlerin arkalarına bakmadan kaç-
tıklarına şahit olacak yer ve gök. Tarih yazsın, 
zihinler yazsın, herkes anlasın ki; zafer İslam’ın-
dır, İslam’ın olacaktır. Kudüs davasına sahip çı-
kanlara selam ve hürmetle...
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Nekbe kelimesi hafızamızda neyi çağrıştırıyor? 
Bazı kelimeler ihtiva ettiği manayı aşar ve tek 
bir kelime bazen bir tarihsel süreci  temsil ede-
bilir. İşte “Nekbe” böyle bir kelimedir. Kelime 
anlamı ‘şiddet’tir. Fakat İsrail’in işgalci devlet 
olma sürecini, kanlı saldırıları, terörü ve yur-
dundan olan bir halkın yaşadığı tarihsel süreci 
temsil eder.
     İsrail, 14 Mayıs 1948 yılında kuruluşunu ilân 
etti. 15 Mayıs günü  Mısır, Suriye, Irak, Ürdün bu 
karara karşı çıkarak İsrail’e karşı savaş ilan etti. 
Ne yazık ki, savaşın neticesi Müslümanlar için 
tam bir hüsran oldu.  Dolayısyla, 15 Mayıs günü, 
Arapça “derin acı/ büyük felaket” anlamında 
olan  “en-Nekbe” olarak anılmaya başlandı.  
Büyük felâket diyoruz; çünkü Nekbe olayları ile 
Filistin halkının %67’si yaşadıkları yerlerden ay-

rılmak zorunda kaldı. Yine Nekbe olayları ile Fi-
listin topraklarının içinde ve dışında 61 mülteci 
kampı oluştu. 
     Aslında, Büyük Felâketin (Nekbe) ayak sesleri 
henüz Osmanlı Filistin’den çekilmeden duyul-
maya başlamıştı. Fakat İslâm alemindeki bölün-
müşlük ve Batının Siyonizme hem diplomatik 
hem de askerî desteğinden dolayı, İsrail gibi bir 
hançer İslâm aleminin bağrına saplanmıştır. 
     Yahudi düşmanlığı dediğimiz Anti-Semitizm, 
İslâm topraklarında ne bir akım oluşturmuş, ne 
de kavramsallaşmıştır. Yahudiler yıllarca dün-
yanın çeşitli yerlerinde devletsiz yaşamış olan 
farklı milletlerden oluşan bir kavimdir. Tabi bu-
rada Yahudiliğin ulusal bir din olduğunu belirt-
memiz gerekir. 

BÜYÜK 
FELÂKET 
(NEKBE)
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DOSYA

Yahudiler Batı’da gettolarda ( Yahudi varoşları) 
yaşamak zorunda bırakılmışlardır.  İçinde ya-
şadıkları toplumlar tarafından aşağılanmış ve 
katledilmişlerdir. Ne yazık ki, intikamlarını ken-
dilerine zulmeden milletlerden değil, Müslü-
manlardan almışlardır. Oysa, Müslümanlar Ya-
hudilere karşı değil zulmetmek, onları zulümden 
kurtarmışlardır. Endülüste olduğu gibi…
 Yahudiler, Osmanlı yönetimindeki Filis-
tin topraklarını önce satın almak istemişlerdir. 
Fakat bu girişimleri sonuçsuz kalmıştır. Sonra-
ki süreçte Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’n-
da yenilmesiyle Osmanlı, Filistin’i İngiliz manda 
yönetimine bırakmak zorunda kalmıştır.  Yüz-
yıllarca Yahudi düşmanlığı yapmış olan Batı, 
Siyonist Yahudiler ile işbirliği yaparak  Filis-
tin’de bir Yahudi Devleti kurmaya kalkışmıştır. 
2 Kasım 1917’de İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur 
Balfour, Balfour Deklarasyonu denen bir belge 
yayımlamıştır. Bu ‘İsrail’e Filistin topraklarını 
vereceğiz’ demektir. Nekbe aslında o zaman 
başlamıştır. 
     1948’e gelene kadar büyük göçlerle ve İR-
GUN ve STERN gibi terör örgütlerinin Filistin 
köylerinde yapmış oldukları katliamlar neti-
cesinde Filistin toprakları gasp edilmiştir. Si-
yonist terör örgütleri vahşice katliamlarla Fi-
listinlileri katletmiştir. Siyonistler, 6 Temmuz 
1937’de Hayfa’da bir sebze pazarına saatli 

bomba yerleştirerek 23 Müslümanın ölümüne 
ve 79 kişinin de yaralanmasına yol açmışlar-
dır. 9 Nisan 1948’de Deir Yasin’de IRGUN  terör 
örgütü tarafından neredeyse bütün köy halkı 
katledilmiştir. Siyonist teröristlere göre bu şe-
refli bir strateji olsa da bu, işgalcilerin terör 
kimliğini değiştirmemektedir. 28 Ekim 1948’de 
Devayima Köyü’nde 3000 kişi camiye doldu-
rularak kurşunlanmış ve çoğu öldürülmüştür.                                                                                                                     
Bunlar Nekbe olaylarından birkaçıdır. Araştırı-
lırsa, İsrail’in bu bölgeye gelmesiyle bu katliam-
ların sayısının ne çok olduğu görülecektir. 
     Son olarak; umarız ki, Nekbe artık hafızaları-
mızda eski bir kelime olarak kalsın.  Nekbe, ya-
kın zamanda tarih olup, gelecek nesillere ibret 
olarak anlatılsın. Filistin dahil tüm Ortadoğu’ya 
barış ve huzur gelsin.



38 www.mirasimiz.org.tr

Ben senin yolunu gözlediğin, 
İslam Birliği’nin üyesi genç bir 
kızım. 15 yaşındayım ve bir da-
vam var.Bu dava uğruna şehit-
liğe terakki etmek en büyük te-
mennim. Ben Erzurumluyum. 
Çocukluğum orada geçmiş. Yani 
annem orada okuduğu için bir 
gitmişiz bir gelmişiz… O yüz-
dendir ki yolculuğu çok severim. 
Yeni yerler görmeyi hele hele 
orada namaz kılmayı, yeni bir 
insanla hasbihal edip çay içmeyi 
hayatta hiçbir şeye değişmem 
herhalde. Ama son zamanlar-
da bu isteğim daha çok artıyor. 
Hatta bu yüzden her gün Gazi-
paşa’dan Alanya’ya gidip geli-
yorum. Gidiş 44 km, dönüş 44 
km… Toplam 88 km… İnsanlar 
bana diyorlar ki biz olsak daya-
namayız. Ama ben o yolu çek-
mek için resmen can atıyorum. 
Hem sonuçta ben Allah rızası 
için gidiyorum. Gittiğim her me-
safe ibadet… Ama artık o 88 km 
de beni sarmıyor. Hatta bazen 
erken inip kendim yolu uzatıyo-
rum. Bir sokak bilemedin iki so-

kak…  Ama gene olmuyor. Hep 
yollarım sana çıkmak istiyor. 
Çıkmaz sokaklarım bile sana çı-
kıyor Ey Kudüs…  Bir bardak çay 
bile olsa bir dem senle geçir-
mek istiyor bu yürek. Necmettin 
Erbakan’ın dediği gibi İsrail’in 
sana attığı bombaların yarısını 
biz onlara atsak da akşam ça-
yını sende içsek diyorum… Bi-
zim tanklarımız yok, sapanımız 
ve taşımız var. Ama gerekirse 
taş atan tanklar yaparız be di-
yorum sonra… Yürürken yorul-
muyorum. Şairin dediği Kudüs 
gücünü bekliyorum. Sabah na-
mazlarında nefse zor gelse de 
yorgana tekme atıyorum ki Ku-
düs’te de tanklara taş atayım… 
Bugün Miraç. Senin günün… 
Kudüs’ün en kıymetli misafirinin 
davete icabet edip terakki ettiği 
gün… Sonra aklıma sen geliyor-
sun. Madem diyorum Ümmet’in 
Komutanı’nın yükselişi sende 
olmuş belki bizim yükselişimiz 
de sende olur diyorum, içimi 
bir sevda kaplıyor. Rüyalarım-
da seni görmek istiyorum. Ama 

kimseye diyemiyorum, belki 
onların rüyasına girersin diye. 
Ve rüyalarımda Esma Biltaci’nin 
babası Muhammed Biltaci gibi 
seslenmek istiyorum sana, sen-
den ayrılırken…’’ Ey diriliş ruhlu 
şehir, sana elveda demiyorum 
bilakis görüşmek üzere.’’ Ve ge-
çen gün rüyamdaydın. Çok şü-
kürlendim. Beş aydır uyumadan 
önce ettiğin dua seni rüyanda 
bile olsa nasibinde varsa bulu-
yor ya, Allah’ın izzet ve ikramı-
nı gözlerin önüne seriyor ya… 
Elhamdülillah. Hani rüyamıza 
girenler bizi gerçek hayatta öz-
leyenlermiş ya… Demek ki sen 
de beni bekliyorsun… Yani inşa-
Allah öyledir… Rüyamda Burak 
Hocam ve Mehmet Hocamın 
verdiği kılıçla senin yanına ge-
liyordum. Savaşıp şehit oluyor-
dum. Rüyada bile olsa tattım ya 
o makamı… Ama benim daha 
fazla hayret ettiğim olay korka-
rak uyanmam. Çünkü gördükle-
rim hazmedilecek şeyler değildi. 
Senin yanında çok kirli yüzleri ve 
amelleri amelleri

Selam Olsun Sana Ey Ümmet-i Muhammed’in Mahremi,

KUDÜS’E MEKTUPLAR 
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olan insanlar vardı. Dayanama-
dım, ne kadar öldürsem bile 
ruhları başka bedenlere geçi-
yordu. Senin yanında ağlama-
maya çalıştım ama hiç aklıma 
gelmeyecek bir şekilde ağlama-
dan uyanmak için dua ettim. 
Uyandığımda ağlıyordum ama 
şükür ki onların yanında ezil-
medim. Korkum gördüklerim 
sebebiyle değil senin şahit ol-
man sebebiyle. Biliyorum; dava 
emin ellerde. Sırf sen bizim mi-
rasımızsın diye, Ümmet-i Mu-
hammed’in mahremisin diye 
oradaki Müslümanlar hiçbir 
yeri satmıyorlar. Belki kul hakkı 
olur, ümmet hakkı olur diye… 
Allah onlardan razı olsun belki 
bu dünyada onlarla Kudüs’te 
komşu olmak nasip olmadı ama 
cennette biiznillah… Ama biz… 
Çok eksiğimiz var çok… Oradaki 
davadaşlara ‘’Müslümanlar za-
fer istemeyin direnin ‘’ diyoruz 
ama biz burada direnemiyoruz. 
Biliyorum kurtuluş inananların, 
zafer inananların. Ama demek-

le olmuyor. Gerçekten garip bir 
zamanda yaşıyoruz çoğu zaman 
Müslümanların aldığı tepki di-
ğer Müslümanlardan oluyor. 
Peygamber’in yaptığını uygula-
maya çalışsan ‘’yobaz’’ damgası 
vuruluyor. Böyle dedikleri za-
man seviniyorsun. Elhamdülil-
lah deyip şükrediyorsun. Oysa 
ki Peygamber’in yaptığını yap-
mak orta yollu olmaktır. Zaten 
bunun ne ilerisi vardır ne de 
bir gerisi bir Müslüman için…  
Diyorum ki bizim asıl düşmanı-
mız Yahudiler ve Hristiyanlardır. 
‘’İnnemel mü’minüne ihvetün’’ 
diyorum, sözümü anlayan yok. 
Bir tek Kudüs davası için yoldaş 
çıkmayınca dayanılmaz oluyor. 
‘’Hasbinallahu ve ni’mel vekil’’ 
Kur’an’daki ayeti bu noktaya 
gelene kadar göremeyen insan 
neye bakarsa baksın O’nu görür 
hale geliyor. Sonrası cihad za-
ten… Rabbim bu dünyada iken 
sana olan borcumuzu bu canla 
ödememizi nasip eder inşaAl-
lah.  Bir defa bile olsa bir dem 

çayı sende içmek duası ile… Ye-
min ederim ana-baba rızası olsa 
bisikletle biner gene yanına ge-
lirim ama… Sonra Veysel Kara-
ni geliyor aklıma, susuyorum… 
Sonra diyorum belki bizim Ku-
düs’ümüz de burasıdır. Rabbim 
beni sana kavuştursun inşaAl-
lah… Sen hiçbir zaman dualar-
dan eksik olmuyorsun… Aramız-
da kalsın ama harçlıklarımın 1 
lirasını hep sana ayırıyorum. En 
beğendiğim kıyafetlerimi giy-
medim daha, seni göreceğim 
günü bekliyor onlarda. Sensiz 
kalmamak bütün ümmetin du-
ası. Artık o kadar işledin ki bu 
gençlerin yüreğine; nasılsın diye 
soruyorlar Kudüs gibi diyoruz, 
boynumuz bükük…

En yakın zamanda buluşmak ve 
borcumu ödemek duası ile…

Havle Gül GÜNEŞ
Alanya Fatma Özmüftüoğlu AİHL

9.sınıf öğrencisi

ŞİMDİ  İSRAİLLİLER  DÜŞÜNSÜN . . . !

KUDÜS’E MEKTUPLAR 
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KİTAP

‘’Kudüs bizim kalbimizdir. Filistin bir bedense, bu bedenin kalbi Kudüs'tür. Bu şu demektir; 

Bizler Filistin dışında yaşıyor olabiliriz. Tarihi şartlar bunu böyle zorlamış olabilir. Ama her 

birimiz bir kalp taşıyoruz. Yani Kudüs'ü. Ve o kalbi yerinden söküp alabilecek bir güç yoktur." 

Sefer Turan, ‘Allah’a Ismarladık Kudüs’ kitabında bizlere böyle sesleniyor. Filistin halkının 

yıllardır yaşadıklarını yeniden gözlerimizin önüne kendi kalemiyle getiriyor. Bu meselenin 

çözümü için en asli gücün bu davaya olan inancımızın, bağlılığımızın olduğunu söylüyor. Bizi 

Filistin’de yaşamıyor olsak da bu inancı sürdürmeye davet ediyor.

YAZAR: SEFER TURAN
YAYINEVİ: PINAR YAYIN-
LARI
SAYFA SAYISI: 117
YAYIN TARİHİ: 2006

ALLAH’A 
ISMARLADIK 
KUDÜS
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Yine mi hasretin kaldı kalbim ile kafesim arasında?

Yine mi sevdama tuz sana olan özlemlerim?

Yine bana yüreğime ilk düştüğün günleri hatırlamak mı düştü?

İlk göz aydınlığım oldun Kudüs

İlk sevdam, ilk kavgam

Gözümün ilk nurusun Kudüs

Ki göz karanlıkta görmez.

Sevdamı sırtıma alıp yürüdüğüm yolsun sen!

Birinin yüreğini avuçladıysa sevdan 

Bilirim, terk etmez bir ömür  

Bilirim, bazen yürekler avuçta çıkılır bu yola

Varı yoğu insanın, bir avuca koyacak canıdır

Yol uzar, bu sevda bu angaryada pusuladır.

Ruhumun ilk nakışısın Kudüs

Bana kim olduğumu öğreten şehir!

Kim olduğum kavgamın kendisidir

Nakışla bir ruha kim olduğu nasıl işlenir?

Bildim, bütün çocukların annesi olmak da Kudüs’ten geçer

Kudüs,

İlk anne olduğum şehir.

ŞEHRİBAN  ATEŞ

TOMURCUK

ŞİİR
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ÇİZGİLERLE KUDÜS
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İLK KIBLEMİZİ ÇİZİYORUZ

“İlk kıblemizi Çiziyoruz” resim yarışması mansiyon ödülü 
Hatice Kübra ÖZTÜRK

“İlk kıblemizi Çiziyoruz” resim yarışması mansiyon ödülü
Sümbül Ceyda TEPELİ







SOSYAL MEDYA

TWİT KÜRSÜSÜ
SOSYAL MEDYA’DA KUDÜS

Tayyar Tercan @tayyartercan   
#Nekbe Felaket,zillet ve esaret kabul edilseydi 
olurdu. Şanlı bir direniş, sonsuz bir ümit ve 
şehitlerle dolu tarihle #Kudüs özgür olana dek..

Emir Can Bayramoğlu @BayramogluEmir   
Çöl kumlarının ötesinde, bir şehri bu kadar 
değerli yapan ne ki? Söyle bana Kudüs, Seni 
nasıl kaybettiğimizi, nasıl geri alacağımızı.

belkıs@kudsu_lena  
Kendi “dertlerimizi” bir kenara bırakıp, asıl 
derdimize bakalım, ilk Kıblemiz, peygamberler, 
bereket diyarı, İsra ve Miraç şehri KUDÜS

Sabri Kızılkaya@sabri_kizilkaya   
Ayasofya’nın, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın 
özgürlüğünü istiyorsak; başta sabah namazı 
olmak üzere vakit namazlarında camileri 
doldurmalıyız. 

Mustafa YILMAZ@YilmazMtf38  
Kudüs özgür olmadıkça 
hiçbir mümin özgür değildir!

Raid Salah @raidsalahtr   
Hey gidi Küheylan, koşmana bak 
sen!  Çatlarsan, doğuran kısrak 
utansın! Hedef Kudüs, yükümüz 
özgürlük! “Hayye ale’l Cihad” 

Kısaca~ht @HtSaca
Kudüs‘süz ve 
İstanbul’suz aşk yoktur..

Kudüs Yürekli @KudusYurekli   
Mescid-i Aksa’yı özgürlüğüne 
kavuşturmak için bedel ödemesi 
gereken sadece Filistin Halkı değil 
yönü Kâbe olan herkes bundan 
mesuldür..

YA’İŞ ‘’YAŞIYOR’’ @Qalibun34   
Bugün #Nakba günüdür. #Filistinde 
zulm sürüyor, siyasetinden sıyrıl 
hak olan yolda sende Siyonizm’e 
karşı #Kudüs için Özgür Direnişe 
sahip çık! 

yusuf @yusufayhn_  
Ayasofya’da sabah namazı kıldığımız 
gibi Kudüs’te de kılacağız yemin olsun

/mirasimizwww.mirasimiz.org.tr46
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Siz de sosyal medyada yaptığınız 
Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu 

paylaşımlarınızda bizi etiketleyebilir 
veya paylaşımlarınızı mail 

yoluyla bize gönderebilirsiniz. 
sosyalmedya@mirasimiz.org.tr
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