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Mirasımız Derneğinin Hediyesidir.

Tecrübelerden istifade edip esaslı bir duruş, başkaldırı ve eylem sergilemek ya da 
hiç üzerine koymadan en iyi tabirle alelade bir yaşam sürüp yok olmak!..

***

Günümüz Müslümanları artık bir karar vermeliler. Ya, süfli kazanımlar girdabında 
dibe vurup yok olacaklar ve Rabbimiz (azze ve celle) bizlerin yerine tıpkı geçmiş 
kavimlerin başına geleni getirecek ya da esaslı bir duruş sergileyerek başkaldırı ile 
dünya düzenini Müslümanlar lehine çevirecek bir eylem ortaya koyacaklar.
Tek bir ümmet olması gereken Müslümanlar ne yazık ki onlarca farklı ve her biri 
bir diğerini tekfir eden, aşağılayan, hiçe sayan, değer vermeyen fırkaya bölünmüş/
ayrılmış durumdalar…
Bu durumun elbette birden çok sebebi var. Fakat en temel sebep, nefislerin ka-
barttığı iktidar hırsıdır… İktidar hırsı kavgayı kaçınılmaz kılar ve zaten teyakkuzda 
bekleyen düşman bu durumu lehine kullanmak için vakit kaybetmeden devreye 
girer… Tıpkı Arabistan yarımadasının elimizden çıkması örneğinde olduğu gibi…
Malumunuz, Şerif Hüseyin Arabistan Krallığı hülyası ile yanıp tutuşuyordu… Bu 
durumun farkına varan ve Osmanlı’yı savaşlarla yok edemeyeceğini anlayan 
İngiliz – Son 100 yıldır dünya düzensizliğinin baş aktörü… Nerede kan ve gözyaşı 
varsa bilin ki oradan bir İngiliz geçmiştir… Ya da bir Kızılderili atasözü ile özetler-
sek, “Bir derede iki balık kavga ediyorsa, bilin ki oradan az önce uzun bacaklı bir 
İngiliz geçmiştir…”  - Şerif Hüseyin’i vaatlerle kandırarak Osmanlı’ya karşı ayaklan-
dırmış, Hüseyin’e karşı da bugünkü Suud ailesini ayaklandırarak mevcut durumun 
senaryosunu yazmıştı…
Konu derin ve bir köşe yazısına sığmayacak kadar geniş…
Hülasa, dağıldık!..
Nasıl ki, dünyanın altın oranı Mekke ve Kabe ise siyasi oranı da – uyum ve ahenk 
açısından merkezi- Kudüs ve Mescid-i Aksa’dır… Kudüs Müslümanların elinden 
çıktı, dünyanın ahengi bozuldu… Müslümanlar Kudüs’ü kaybetti, birlik ve dirlikleri 
tarumar oldu… Kudüs esirken, fetih duygusuyla yanan ve yanması gereken yürek-
ler, iktidar hırsının demir parmaklıkları arkasına sıkışıp kaldı, ümmetin her biri ayrı 
bir baş sanır oldu kendini; tıpkı Halil Cibran’ın dediği gibi: 

Sıkmadığı üzümün şırasını içen millete yazık.
İşlemediği pamuğun kumaşını giyen millete yazık.
Bin parçaya bölünmüş, her parçası kendisini millet sanan millete yazık.
Kılıçla kütük arasına sıkışmadan, başını kaldırmayan millete yazık.

Başlar kılıçla kütük arasına sıkışmadan onurlu başkaldırı zamanı şimdi…
Ve bu ancak Kudüs’te yeniden cem olmakla mümkün!..
Ve bu ancak Kudüs esirgen durmaksızın çalışmakla mümkün!..
Ve bu ancak KUDÜS KARDEŞLİĞİ ile mümkün!..
Gelin, farklı renklerimizle, dillerimizle “Kudüs kardeşi” olalım ve Kudüs’ü özgür 
kılmak için yarını beklemeyelim…

Kudüs
kardeşliği
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Mirasımız Derneği’nin Kudüs’e yönelik faaliyetleri dur durak bilmiyor. Geç-
tiğimiz Ramazan ayında Mescid-i Aksâ avlusunda kurduğu iftar ve sahur 
sofraları ve kumanya dağıtımlarıyla Kudüslülerin yüzünü güldürmeye çalışan 
Mirasımız Derneği, hayırseverlerin bağışladığı kurban hisseleriyle Kudüslü 
7 bin aileyi sevindirdi. 

MİRASIMIZ, 7 BİN AİLEYİ 
KURBAN İLE SEVİNDİRDİ
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Kudüslü Müslümanların içerisin-
de bulunduğu zor şartlar sebe-
biyle evlerine et götürmelerinin 
oldukça zor olduğunu belirten 
Mirasımız Derneği Başkanı Mu-
hammet Demirci, “Kudüslü Müs-
lümanların en çok duacı oldu-
ğu hizmetlerimizden biri kesilen 
kurbanları ihtiyaç sahiplerine da-
ğıtmamızdır. Bu sebeple, her se-
ne Kudüs’te kurban kesmek için 
büyük bir çaba sarf ediyoruz. Ba-
ğışlarıyla destek olan hayırsever-
lere teşekkür ediyoruz” diye ko-
nuştu.

Hijyenik ve tam teşekküllü bir te-
siste kesilen kurbanların etle-
ri önce poşetlere ve son olarak 
da karton kutular içerisine konu-
larak soğuk hava tertibatı olan 
araçlarla dağıtım yapılacak ma-
hallelere gönderildi ve bura-
ralarda dağıtımları yapıldı. 
Kurban bağışı yapan hayır-
severlere kurbanlarının ke-
sim anını gösteren videola-
rı da ulaştırıldı.

Kesilen kurban etlerini önceden 
belirlenen ihtiyaç sahiplerine da-
ğıtan dernek, her bayram olduğu 
gibi bu bayramda da çocukları 
unutmadı. Toplamda 2200 çocuk 
bayramlık kıyafetleri ile bayramı 
gülümseyerek karşıladılar.Mira-
sımız Derneği, yine aynı dönem 
içerisinde 450 aileye kumanya 

dağıtarak destek oldu. Kuman-
ya dağıtımları ve yetimlere yöne-
lik destekleme çalışmaları sade-
ce Ramazan ve Kurban dönemle-
rinde değil yılın tamamına yayılacak 
şekilde sürekli yapılıyor.
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GÜNCEL

HAREM-İ İBRAHİM’DE 
SİYONİST REZİLLİĞİ

1994 yılında Siyonistlerin önce katli-
am yaparak ve sonrasında bu katlia-
mı bahane ederek işgal ettiği Filistin’in 
El Halil şehrinde bulunan Hz. İbrahim 
Camii, Siyonistlerin rezilliklerine ma-
ruz kalmaya devam ediyor.

Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakub ve 
Hz. Yusuf’un mübarek mezarlarının 
bulunduğu camiyi ikiye bölen Siyo-
nistler, kendilerine ayırdıkları bö-
lüm içerisinde bağıra çağıra zıplaya-
rak güya dini ayinler yapıyorlar. Hat-
ta namaz kılan Müslümanlara rahat-

sızlık vermek için ayinlerini daha da 
gürültülü yapmaya ve güya onları 
korkutmaya çalışıyorlar. Tüm bun-
lar yetmezmiş gibi caminin duvar-
ları üzerine lazer aydınlatma ile Si-
yonizm’in bayrağını yansıtarak güya 
buranın kendilerine ait olduğu me-
sajını vermeye çalışıyorlar. 

Yahudi bayramlarında, güvenlik ba-
hane edilerek Müslümanların İbra-
him Camii’ne girmeleri ve ibadet et-
meleri yasaklanıyor. Camii de ezan 
okunmasına da izin verilmiyor. 

Geçmişte İbrahim camii üzerinde 
oynanan oyunun aynısı şimdiler-
de Mescid-i Aksâ üzerinde de oyna-
nıyor. Siyonistler, Mescid-i Aksâ’yı 
önce bölmeyi ve sonra da tamamen 
ele geçirmeyi planlıyorlar ve görü-
nen o ki her geçen gün hedeflerine 
daha fazla yaklaşıyorlar. Tâ ki, üm-
met uyanana kadar.
 



Yeryüzündeki şehirler arasında din ve dünyayı kendin-
de birleştiren tek şehir olarak tanınan Kudüs, tarih bo-
yunca acı sahnelere şahit olmuş; üzerinde sel gibi kan 

akıtılmıştır. İslâm dönemi hariç barışa hasret kalmıştır.  

Geçmişe dönüp baktığımızda; Kudüs’te hak iddia eden 
Yahudilerin de, Haçlıların da bu mübârek beldede din 
adına kan akıttıklarını görürüz. Mukaddes belde lâyık 

olduğu güzel muameleyi ancak Müslümanlar zama-
nında görmüştür. Hz. Ömer’in Kudüs’ü bir damla kan 

akıtmadan fethetmesi tarih sayfalarında altın harf-
lerle yazılmıştır. Kudüs’ü Haçlıların elinden kurtaran 

Salâhaddin Eyyûbî de, hayvan boğazlar gibi 70 bin 
Müslümanı katleden Haçlılardan intikam almamıştır. 

Onları fidye karşılığı serbest bırakmış; fakir olanları 
da fidyeden muâf tutmuştur. Müslümanları böyle 

davranmaya sevk eden sebep, sahip oldukları dinden 
kaynaklanan güzel ahlâkları ve Kudüs’ün İslâm dinin-

de seçkin bir yeri olmasıdır.

Kudüs’te 88 yıl hüküm süren (1099-1187) Haçlı hakimi-
yetini saymazsak, mübârek belde milâdî 638’den

1917’ye kadar Müslümanların elinde kalmıştır. Bu 
zaman zarfında, Kudüs; Emeviler, Fâtımîler, Eyyûbîler, 
Selçuklular, Memlûkler ve Osmanlıların hakimiyeti al-
tına girmiştir. Adı geçen devletlerden her biri, şehirde 
değerli kültür mirasları bırakmak için âdeta birbirleriy-
le yarışmışlardır. Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s Sahra’ya 
hizmetten başka, medreseler, hanlar, hamamlar, 
çarşılar, bimâristanlar (hastahaneler) açmışlardır.

Osmanlı Devleti’nin yıkılması neticesinde, Kudüs 1948 
Emperyalist Batı’nın desteğini alan Yahudiler tarafın-
dan işgal edildi ve işgal halen devam ediyor. İşgalci 
İsrail’e karşı mücadele, ancak kaybettiğimiz değeri 
tanıyıp ona sahip olmakla mümkün olacaktır. Bu 
çerçevede, Türk toplumunda Kudüs ve Mescid-i Aksa 
bilinci oluşturmayı hedefleyen MİRASIMIZ DERNEĞİ 
HANIMLAR KOMİSYONU aylık seminerler yapmaya 
karar vermiş bulunmaktadır. Her ayın son Cumartesi 
günü 11.00 - 13.00 arası sunulacak olan seminerler, 
Mirasımız Derneği Eğitim Sorumlusu Suna Durmaz 
tarafından verilecektir.  

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ, HALICILAR CADDESİ, NUMARA 12 FATİH - İSTANBUL
T. 0212 524 01 01   sdurmaz@mirasimiz.org.tr
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DENEME

ALLAH’IN YARDIMI 
NE ZAMAN? 

“Ey Allâh’ım! Bana olan va’dini yerine getir! Bana zafer ihsân eyle!” diye yakaran Pey-
gambere verilen va’din, Allah’ın yasasına uyduğumuz takdirde bize de ulaşacağını idrak 
etmekte zorlanıyoruz. Zaman şahit olmuştur ki Allah, bir kasırga ile, bir tufan ile, bir 
yangın ile, bir deprem ile, ebabilleri ile, bir müminin eliyle,  görünen ve görünmeyen 
orduları ile de bitirebilir küffarın işini. Peki; şimdi neden yapmıyor? Bugün ilahi yardım 
bize neden ulaşmıyor? “Allah’ın va’di yakın, zaferi yakın” dendiği halde zafer bize uzak 
geliyorsa, biz bir şeylere uzak olduğumuzdan dolayıdır... 

Şeyda UÇAR
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Tarihin 1947’yi gösterdiğine bak-
mayın, tarih her zaman doğruyu 
söylemez. 1917’de Osmanlı, top-
raklarından çekildiği gün kaybet-
tik biz Filistin’i. 1947’den bu yana, 
İsrail Terör Devleti işgal etti, ha-
len de kan kusturmaya devam 
ediyor. Yüz senedir ümmetin 
duaları Filistin için iken, neden 
göndermiyor Allah, Bedir’e gön-
derdiği meleklerini? 

“Ey Allâh’ım! Bana olan va’dini ye-
rine getir! Bana zafer ihsân eyle!” 
diye yakaran Peygambere veri-
len va’din, Allah’ın yasasına uydu-
ğumuz takdirde bize de ulaşacağı-
nı idrak etmekte zorlanıyoruz. Za-
man şahit olmuştur ki Allah, bir 
kasırga ile, bir tufan ile, bir yangın 
ile, bir deprem ile, ebabilleri ile, bir 
müminin eliyle,  görünen ve gö-
rünmeyen orduları ile de bitirebi-
lir küffarın işini. Peki; şimdi neden 
yapmıyor? Bugün ilahi yardım bi-
ze neden ulaşmıyor? “Allah’ın va’di 
yakın, zaferi yakın” dendiği halde 
zafer bize uzak geliyorsa, biz bir 
şeylere uzak olduğumuzdan do-
layıdır... 

Evvela niyetlerimizde sıkıntı var. 
Kainatın yaratılışından bu yana 
var olan hak ve batıl mücadele-
sinde, yaptığımız işlerin hakka 
mı, batıla mı hizmet ettiğini sor-
gulamıyoruz. Hizmetimizin gaye-
si falanca vakfın/cemaatin/tari-
katin menfaati için, adını duyur-
mak,  şanını  yüceltmek  için 
ise, bize kahraman desinler, mü-
cahit desinler, ne güzel hizmet 
ediyor desinler diye ise niyetleri-
mizde sıkıntı var demektir. Niyeti 

rıza-i bâri olmayana, neden yar-
dım etsin Allah? Yaşadığımız en 
ufak meselede “Bu benim başı-
ma neden geldi” diyerek isyan 
ederken, teslim olma kabiliyeti-
mizi yitirmiş durumdayız. Rabbi-
miz kitabında “Yoksa siz, sizden 
öncekilerin başına gelenler, si-
zin de başınıza gelmeden cenne-
te gireceğinizi mi sandınız?” (Ba-
kara 214 ) buyuruyorken; tevek-
kül, pasiflik olarak algılanır duru-
ma geldi ise, iman zafiyetimiz var 
demektir. İman etmekte bile za-
fiyet duyana neden yardım etsin 
Allah? 

İslam sabır ve ihlas dinidir. Sa-
bırsızlığımızla kaybediyoruz bir-
çok şeyi. Dua ediyoruz, anında 
icabet bekliyoruz. Oysaki nice 
hakkımızda hayırlı olmayan iş-
ler olacaktır ki, Rabbimiz mer-
hamet buyurmuştur. “Benim 
duam kabul olmuyor” dediği-
miz anda, olacak işi de olmaz 
ettiğimizin farkına varamıyo-
ruz. Hüsranda olanlardan müs-
tesna olabilmek için “hakkı ve 
sabrı” tavsiye etmeli iken, önce 
nefislerimize kabul ettiremiyo-
ruz. Sabretmeyene neden yar-
dım etsin Allah? 

Karakter çatışması yaşıyor, bu-
lunduğumuz konumdan asla 
memnun olmuyoruz. Rabbimi-
zin bize biçtiği roller dururken 
batının oyunlarına geliyoruz. Ka-
dını erkeğe egemen kılmak adı-
na, sözde özgürlük adı altında iş 
sahasına salıverip, annelik, eş-
lik ve davet vazifesinden uzak-
laştırmak isteyenlere kanıyoruz. 

Onlar bizden çok daha iyi biliyor 
ki, toplumu eğiten kadındır. Ka-
dın, fıtratının gereğini yerine ge-
tirmediği zaman, bu gelecek ne-
sillerin ifsadı olacaktır. Emrine 
itaat etmeyene, neden yardım 
etsin Allah? 

Cihat kavramını bizden söküp al-
dılar. Artık onu, baş kesmekten 
ibaret sanar olduk. Oysaki ciha-
dın 5 kademeli olduğunu, tebliğ 
etmek ile başladığını, son safha-
sının kıtâl olduğunu unutturdu-
lar. Bunu medya ile o kadar gü-
zel (!) yaptılar ki, ‘Elhamdülillah 
Müslümanım’ diyen insan cihat-
tan korkar hale geldi. Bir davası, 
ümmet adına bir kaygısı olma-
yan, İslâm’ı yalnızca namaz kılma 
dini olarak algılayan Müslüman-
lar türedi. Dinini dert edinmeye-
ne, neden yardım etsin Allah? 

Takvayı rol yapmak zannediyoruz. 
Daha vahimi taklidi imanımızın bi-
ze yeteceğine öylesine eminiz ki i-
lim almak isteyene, “fazla derine 
inme, aman” şeklinde bilmiş (!) de-
meçler vermekten hiç çekinmiyo-
ruz. Eğer biz, niyetlerimizi Rabbi-
mizin rızasına yöneltip, hakkıyla 
iman edip, sabredip, tevekkül 
edip, ümmet kaygısı duyar, Al-
lah’ın sünnetine uygun iş yapar-
sak Bakara 214’ün devamında “iyi 
bilin ki Allah’ın yardımı pek yakın-
dır” buyruluyor, ancak o zaman i-
lahî yardım bize isabet eder. An-
cak o zaman Aksâ özgür olur. An-
cak o zaman ümmet kurtulur. 

Allah’ın yardımı, Allah’ın dinini ha-
yat tarzı edinenlerin yanında olsun. 
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Mirasımız Derneği, Türkiye’nin 
önde gelen sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcilerini Ku-
düs’te ve civar Filistin şehirle-
rinde gezdirerek burada ger-
çekleştirdiği hizmetleri anlat-
tı. Geziye katılanların gördük-
leri karşısında tepkileri olduk-
ça manidardı.

Her biri kendi alanında önem-
li işlere imza atan Türkiye’nin 
önde gelen STK’ları; Müsiad, 
ÖNDER, KASAV, YENİAD, ME-
MUR - Sen,  Cihannüma, Hu-

kukçular Derneği, HEKVA,  
Yeryüzü Avukatları Derne-
ği, ÖĞDER, TÜGVA, ESAM, U-
DEF, Sefire-i Âlem, HAZAR, 
Erbakan Vakfı, Eğitim Bir 
Sen, Türkiye Diyanet Vakfı ve 
Hüdayi Vakfı…

Mirasımız Derneği ile Kudüs 
ziyareti gerçekleştiren STK’lar 
önce tarihi Yafa şehrini gez-
diler. Burada, Ermeni bir aile-
ye ev olarak tahsis edilen tari-
hi Tabiin Camii’ni ziyaret eden 
STK temsilcileri, buradan tari-

hi Yafa limanına geçtiler. Da-
ha sonra, Mirasımız Derneği 
tarafından restore edilen Os-
manlı’dan kalma Bahr (Deniz) 
Mescidi ve Sultan Mahmut 
Külliyesi’ni ziyaret eden STK 
grubu, Sultan 2. Abdülhamit 
Han’ın yaptırdığı saat kulesi ö-
nünde topluca fotoğraf çek-
tirdiler. Buradan Tel Aviv şeh-
ri içinde kalan Hasan Bey Ca-
mii’ne geçen STK temsilcileri, 
camide namazlarını eda ettik-
ten sonra Kudüs şehrine ha-
reket ettiler.

STK’lar MİRASIMIZ ile Kudüs’teydi; 

KUDÜS’Ü İHMAL ETMİŞİZ



11www.mirasimiz.org.tr

HABER

Mescid-İ Aksâ’da Akşam 
Namazı
Mescidi-i Aksâ’da akşam namaz-
larını eda etmek için sabırsızla-
nan ve heyecanları artan STK 
temsilcileri, Mescid-i Aksâ’nın 
avlusundan içeri adım atar at-
maz büyük bir duygu yoğunlu-
ğu yaşadılar. Akşam ve Yatsı na-
mazını Mescid-i Aksâ’da eda et-
menin huzurunu yaşayan grup, 
Cuma günü sabahın erken saat-
lerinde yine Aksâ’ya koştu. İsra-
il askerlerinin Aksâ kapılarında 
uzun namlulu silahlar eşliğinde 
beklemesi grup üyelerini derin-
den etkiledi. “Bizim mahremi-
mizde bu durum çok acı” diye 
tepki gösteren STK temsilcileri, 
Hz. Davut kabri ve mescidi, Kıya-
met Kilisesi, tarihi Kudüs Sokak-
larını gezdikten sonra Cuma na-
mazı için yeniden Aksâ’da bir a-
raya geldiler. Mescid-i Aksâ için-
deki Mervan Mescidi, Kıble Mes-
cidi, Kadim Mescit, Burak Mesci-
di ve Kubbetüs -Sahra’yı tek tek 
ziyaret ederek manevi haz yaşa-
yan grup ertesi gün ise El Halil 
şehrine gitti.

El Halil’de Gözyaşları 
Sel Oldu
STK Temsilcileri Kudüs’ten El 
Halil’e  giderken  gördükleri 
utanç duvarı karşısında kahrol-
dular. Filistin şehirleri arasın-
da pıtrak otu gibi biten Yahudi 
yerleşim yerleri ise kafileye ha-
berlerde izledikleri “Yahudi yer-
leşim yeri” haberlerinin gerçek 
boyutunu gösterdi. El Halil şeh-
rine gelen STK kafilesi, peygam-
berlerin huzuruna varmanın he-
yecanı ile sokakları hızlı adım-
larla geçti. Haremi İbrahim’e gir-
mek için demir parmaklıklar ve 
x-ray cihazlarından geçmek zo-
runda kalan STK üyelerini bu 

duruma kahrettiler. Cami içine 
girdiklerinde ise mescidin ikiye 
bölünmüşlüğü ile karşılaştılar. 
Hz. Yakup ve Hz. Yusuf’un kabir-
lerinin sinegog tarafında kaldığı-
nı öğrenen STK üyeleri gözyaş-
larını tutamadılar ve Hz. İbra-
him’in kabri başında namaz kı-
larak hem peygamber kabirle-
rinin hem de Mescid-i Aksâ’nın 
özgürlüğü için dua ettiler.

Kudüs’e dönüş yolunda Beytle-
hem’de Hz. İsa’nın doğduğu ye-
ri ziyaret eden STK kafilesi ak-
şam ve yatsı namazlarını yine 
Mescid-i Aksâ’da eda ettiler. Ku-
düs’te Mescid-i Aksâ için canla-
rından geçen Müslümanları ev-
lerinde ziyaret eden STK temsil-
cileri, Mirasımız Derneği’nin bu-
rada yaptığı hizmetler karşısın-
da oldukça etkilendiler. Zeytin 
Dağı’nda bulunan Makasıt Has-
tanesi’ni de ziyaret eden STK 
kafilesi, burada hastane yöne-
timinden hastanenin sorunları 
ve ihtiyaç-
ları nokta-
sında bir 
b r i f i n g 
aldılar.

Baskına Şahit Oldular
Kudüs ziyaretinin son gününde 
Kudüs esnafı ile kaynaşan STK 
temsilcileri, İslam eserleri mü-
zesini ziyaretleri esnasında Ya-
hudi bir grubun uzun namlulu 
silahlı İsrail askerleri eşliğinde 
Mescid-i Aksa’ya yaptıkları bas-
kına şahit oldular. Bu durum 
karşısında adeta yıkılan grup, İs-
lam ülkeleri ve Müslümanlar 
arasında Kudüs kardeşliğinin 
kurulması gerektiğini ve 
bu anlamda her birinin 
üzerine ayrı ayrı gö-
revler düştüğünü be-
lirterek, vakit kaybe-
tmeden Kudüs için 
çalışmaları yoğun-
laştırmak gerekti-
ği üzerinde hem-
fikir olduklarını 
beyan ettiler. 

Mirasımız Derneği’nin 
restore ettirdiği 
Deniz Camii 

(Mescid-i Bahr)
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Evet, yeni bir Kudüs seferi ile ahdimizi ve andımızı elhamdülillah tazeledik , gördük ki işgalci Yahudi hiç boş 
durmuyor, her alanda işgalini devam ettirme politikasını adım adım uyguluyor , istisnasız her alanda, eği-
timden , sağlıktan , ticarete...ibadetten, ulaşımdan , tarıma ...hukuktan, kültürel değerlere...kişisel psikolojik 
baskıdan tutun, fiili tacizlere...gasplar ile el koymalara..vs  yani dostlar bu hususları arttırabiliriz , Müslüman 
alemi uyuyor ama İsrail 7/24 tam mesaili çalışıyor 
İşgalci İsrail’in ben yaptım oldu fiili uygulamalarına şahit olduk, yapacaklarımız var açıkçası arkadaşlar, yarım 
kalan işlerimizi artık tamama erdirmeliyiz, İnşaallah. Mirasımız Derneği’nin Kudüs çalışmaları ve Kudüs gay-
retleri, Kudüs duyarlılığı bizleri ziyadesiyle memnun etti. Elhamdülillah dedik, Allah’a hamd ettik. Sizleri tanı-
dık. Bu ise seferimizin ikinci artısı oldu, tanımak, tanışmak ne güzel şey ! 
Allah’ın bize bir lütfu ve Peygamber sünneti... Elbette ki gülsek bile her gülüşümüz bir acıyı ve hüznü barın-
dırdı, bunu tâ yüreğimizin içinde hissettik. Aksa’da koşan bir çocuğun haykırışı ile kendimize geldik, Filistinli 
ailelerin tüm sosyal etkinliklerini Mescidi Aksa’da yapmalarından elbette ki dersler çıkardık.  MESCİD-İ AKSÂ 
SAHİPSİZ ve YALNIZ bırakılmamalı...
Kapılar önemli elbette, Mescid-i Aksâ’nın kapılarında  uygulanan işgalci İsrail’in fütursuz ve kahpece eylem 
ve sözlerinin muhatabı olduk ya da şahit olduk 
En yakın zamanda görüşmek üzere...

Av. Mahmut Doğan (Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı)

Geziye Katılan Stk Başkanları ve Temsilcilerden Duygu Yüklü Mesajlar
Gezide yer alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hem kendi şahısları hem de toplum nez-
dinde bir uyanışa vesile olduğu için Mirasımız Derneği’ne ve gezide yer alan dernek yetkilileri-
ne minnettar olduklarını belirttiler. İşte o duygu dolu mesajlardan derlediklerimiz.

21-26 Eylül tarihleri arasında Mirasımız Derneği organizasyonunda bir grup STK temsilcisi ile birlikte işgal al-
tındaki Filistin topraklarına ziyarette bulunduk. Yafa’da yüzlerce yıllık bir Osmanlı şehrinin yok edilip Tel-Aviv in 
nasıl kurulduğunu gördük. Mescidi Aksâ’nın nasıl adım adım işgale tabi tutulduğuna, kendi mescitlerine zinda-
na girer gibi korkuluklardan ve kontrollerden geçerek giren Müslümanlara şahit olduk. İbrahim(a.s), Yakup(a.s), 
İshak(a.s.) ve Yusuf (a.s.) in kabrinin bulunduğu Halilurrahman camiinin nasıl ikiye bölünüp yarısının sinagog 
yapıldığını, cami kısmına giren fanatik Yahudilerin peygamberlerin huzurlarında yaptıkları edepsizlikleri görün-
ce duyarsızlığımızdan utandık. En kutsal mekânların tepesine dikilen Siyonist bayrakları görmek bizleri kahret-
ti. Taze Müslüman mezarları kazılıp cenazeler çıkartıldığı için mezarlarının üzerine beton dökmek zorunda ka-
lan Müslümanların durumu hepimizi üzdü. Ama Aksâ’nın kapılarında ve Kudüs’ün tüm sokaklarında elleri tetik-
te bekleyen İsrail askerlerinin karşısına birer Salahaddin gibi dikilen 5-6 yaşlarındaki Filistinli çocukların cesare-
ti gözlerimizi yaşarttı, ümidimizi arttırdı. Kıyamet Kilisesi’nde kendi aralarındaki anlaşmazlığı çözemeyen Hristi-
yanların Sultan Abdülaziz’in müdahalesi ile adaletin tesisi olayının sembolü olan ve 150 yıldır yerinden alınma-
yan iskeleyi görünce, Haseki Sultanın yaptırdığı, din ayrımı yapmadan 1100 fakir aileye yüzlerce yıl yemek da-
ğıtan aşevinin kocaman kazanlarını görünce, dedelerimizin mukaddes belde de yaptırdığı camileri, aşevlerini, 
medreseleri, saat kulelerini, çeşme ve su kuyularını, isale hatlarını, binlerce konutu, kale surlarını, hanları, ha-
mamları görünce ecdadımıza olan hayranlığımız daha da arttı. Her biri ölürüz ama Aksâ’yı vermeyiz diyen 500 
bin Kudüslü Müslümanın varlığı, Kudüs’ün Silvan mahallesinin genç yaşlı yiğitlerinin cesareti ümidimizi arttırdı, 
bizlere moral oldu. Değerli dostlar, Kudüs ve Mescidi Aksâ sizleri bekliyor, ihmal etmeyelim mutlaka ziyaret 
edelim. İnanın, oradaki kardeşlerimiz bundan çok mutlu oluyorlar ve güç buluyorlar. Ayrıca bu ziyaretlerin üm-
met şuurumuzun gelişmesi ve orada yaşanan olayların yakından anlaşılması için her birimiz açısından çok bü-
yük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Mirasımız Derneği’nin yaptığı büyük hizmetlere yerinde şahit olduk. 
Çok büyük bir açığı kapatan adeta Müslümanlar adına oralara sahip çıkan Mirasımız Derneği’ni tebrik ediyo-
rum, Allah razı olsun.

Ali İhsan Gündoğdu  (YENİAD)
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Selamünaleyküm.  Kudüs programını düzenleyen Mirasımız Derneği’ne çok teşekkür ederim. Hem bilgi ve görgü bakımın-
dan, hem de - ve daha da önemlisi- manen çok istifade ettim. Allâhu Teala maddi ve manevi destek veren, emeği geçen 
herkesten razı olsun.  Rabbim Müslümanlara birlik-beraberlik nasip etsin, Filistin’deki ve Dünyanın diğer yerlerindeki tüm 
mazlumları kurtarsın.  Ayrıca bu programa katılan çok kıymetli arkadaşlarla tanışmaktan çok memnun oldum. Herkese 
teşekkür eder; sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. 

Doç. Dr. Hüsnü Koyunoğlu  (ESAM İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

Bizi böyle özel bir grup ile Kudüs’te ağırlayan Mirasımız Derneği’ne çok teşekkür ederiz. Kudüs davasına sa-
hip çıkan bu uğurda adım atan herkesten Allah razı olsun. Rabbim Kudüs’ün özgürlüğüne bizleri memur kıl-
sın inşaallah. Tüm beyefendi ve hanımefendi kardeşlerimizden helallik dileyerek “Kudüs kardeşliğimizin” mü-
barek olmasını niyaz ediyorum.

Müzeyyen Taşçı (UDEF Başkan Yardımcısı)

Buyuruldu ki; ”Men lem yezuk lem yedri ” ( Tatmayan bilemez).  Tadanlara mübarek olsun. Öyle zamanlar var-
dır ki idraki ebedi hazdır. Öyle dostluklar olur ki, Hakk’a ram eyler. Geçirdiğimiz zamana ve kadim olacak dost-
luğumuza sebep olanlara şükranlarımla. 
Nedim Ertugay

Kudüs’te yaptığınız güzel hizmetlerden dolayı Mirasımız Derneği olarak sizleri tebrik ediyorum. Allah razı ol-
sun. Ümmetin üzerindeki farzı ayn vazifesini üstleniyorsunuz.  
Ayrıca bizlerin o mukaddes beldeleri görmemize vesile olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Allah hizmetleri-
nizi daim etsin. Bir ucundan da bizlere tutmayı nasip etsin İnşaallah. 
Herkese selamlar..                        

Şafak Sarı (Hazar Derneği Başkanı)

Selamünaleyküm.  Çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendiğim, yeni dostlar edindiğim bereketli, manalı bir 
yolculuk oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Farklı çalışmalarda beraber olmak temennisiyle Allah 
emanet olun.

İsrafil Kuralay (Müsiad Başkan Yardımcısı)

“… Kıt’aları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küf-
far… Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları. İhtiyar dev, mazideki ihtişamından utanır oldu. Sonra 
utanç, unutkanlığa bıraktı yerini, “Ben Avrupalıyım” demeğe başladı, “Asya bir cüzzamlılar diyarıdır.”
Avrupalı dostları, acıyarak baktılar ihtiyara ve kulağına:
“Hayır delikanlı”, diye fısıldadılar, “sen bir, az-gelişmişsin.” Ve Hıristiyan Batı’nın göğsümüze iliştirdiği bu idam 
yaftasını, bir “nişan-ı zişan” gibi gururla benimsedi aydınlarımız …” 
(Cemil Meriç / Sen Bir Az-Gelişmişsin)
Unuttuk emaneti ve İbrahim cami turnikeleriyle, Aksâ’ya namahrem ellerin değmesi beni çok incitti. Özellikle 
bu kutsal beldede yoldaşlık yaptığımız ve yeni tanıştığımız tüm kardeşlerime sevgi ve saygılarımı iletir, arka-
daşlığımızın ebedi dostluğa dönüşmesini arzu ederim...                        

Yasin Uğraş (Türkiye Diyanet Vakfı)
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Kurulduğu günden bu yana sadece Kudüs için çalışan Mirasımız Derneği, 
Mescid-i Aksâ’yı savunabilmek amacıyla Kudüs’ü terk etmeyerek burada yok-
sullukla mücadele eden aileler için yeni bir çalışma başlattı. ‘Kudüs’te Ailem 
Var’ sloganıyla yola çıkan derneğin amacı, işgalci İsrail’in uyguladığı baskı 
politikaları nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan, aile fertlerinden biri veya bir-
kaçı işgal zindanlarında olan ancak tüm bunlara rağmen Mescid-i Aksâ için 
nöbet beklemeye devam eden ailelerin geçimine destek olmak.

KUDÜS’TE  
AiLEM VAR



15

HABER

www.mirasimiz.org.tr

Bu çalışma neden gerekli?

İşgalci İsrail, 1967’de Kudüs’ü 
işgal ettiğinde buradan yüzbin-
lerce Müslümanı çeşitli yerler-
deki kamplara sürgün etti. Bu-
rada kalmayı başaran ve bugün 
sayıları tahminen 350-400 bin 
civarında olan Müslüman nüfus 
direnmeye devam ediyorlar.

En temel ihtiyaçlar olan barın-
ma (ev kiraları), su ve elekt-
rik faturalarının aşırı derece-
de yüksek tutulması ve ağır 
bir vergi sisteminin uygulan-
ması ile Kudüs’ü Müslümanlar 
için yaşaması imkânsız bir yer 
haline getirmeye çalışıyorlar.

Mescid-i Aksâ’ya yakın mahal-
lelerde yaşayan Müslüman-

lara ait ev ve işyerlerine mil-
yon dolarlık teklifler yapan iş-
gal devleti, olumlu cevap ala-
mayınca zorbalığa başvurarak 
bezdirme politikası uyguluyor. 
Bunlardan biri de gece yarısı 
yapılan ev baskınları ve saçma 
sapan gerekçelerle yapılan tu-
tuklamalar oluyor. Bu tutukla-
malar bazen 3 - 5 gün bazen 
de yıllarca sürebiliyor. Doğ-
ru duydunuz.. Hiçbir yargıla-
ma olmaksızın yıllarca hapis-
te tutulan Müslümanlar var. 
Bu uygulamaya maruz kalan-
ların neredeyse tamamı Mes-
cid-i Aksâ’ya yapılan Yahudi 
baskınlarına karşı duran Müs-
lümanlardan oluşuyor.

Nasıl uygulanıyor?
Kudüs’te Ailem Var projesine 

destek olmak isteyen hayırse-
verler için aileler hakkında kı-
sa bilgiler içeren karneler dü-
zenleniyor. Her bağışçı destek 
olduğu ailenin karnesini ala-
rak bilgi ediniyor. 

Bir aileye destek olmak 
için belirlenen miktar 
1000 TL.

Projeye destek olmak isteyen-
ler 0212 524 01 01 nolu tele-
fondan Mirasımız Derneği’ni 
arayarak Yetim ve Aile Masa-
sı’ndan bilgi alabilirler. Ayrıca 
www.mirasimiz.org.tr adre-
si üzerinden online bağış sis-
temi aracılığıyla veya aynı ad-
resteki banka hesap numara-
larını kullanarak bağış yapmak 
mümkün.
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Mirasımız Derneği, 1. Uluslararası ‘Mirasımız Kudüs’ Karikatür Yarışması’nı 
duyurdu. Kudüs ve Mescid-i Aksâ bilincini yaymak amacıyla yaptığı çalışma-
lara sanat alanında da devam etmek isteyen dernek yönetimi, 13 Eylül’de dü-
zenlediği bir basın toplantısıyla yarışmayı kamuoyuna açıkladı.

1.ULUSLARARASI MİRASIMIZ 

KUDÜS KARiKATÜR 
YARIŞMASI DUYURULDU
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Yarışmanın amacı, 1967’den bu 
yana İsrail’in işgali altında bulu-
nan Kudüs konusunda farkın-
dalık oluşturmak, işgalci devle-
tin Kudüs’te yaşayan yaklaşık 400 
bin Müslüman üzerinde sistema-
tik olarak uyguladığı ayrımcı po-
litikalar ve Mescid-i Aksa özelin-
de gerçekleştirdiği ibadet özgürlü-
ğü kısıtlamalarına dikkati çekerek, 
uluslararası kamuoyunu harekete 
geçirmek olarak açıklandı.

Açıklamada, “Mirasımız Kudüs 
ana başlığı altında karikatürist-
ler tarafından Kudüs şehri ile ala-
kalı, insan hakları, adalet, özgür-
lük, sevgi, kültür, sosyal hayat, 
sosyal sorumluluk, barış, şehir 
hayatı gibi kavramlar ve konula-
rın zenginleştirici bir perspektifle 
karikatürlerle işlenmesi beklen-
mektedir.” denildi.

Mirasımız Derneği Genel Başka-
nı Muhammed Demirci, derne-
ğin Fatih’teki merkezinde düzen-
lenen basın toplantısında, yarış-
mayla Kudüs meselesini uluslara-
rası boyuta taşımayı amaçladıkla-
rını söyledi. İnsanlığın ortak dilinin 
“çizgi” olduğunu belirten Demirci, 
“Çağımızda çizgi noktasında en et-

kin olanı hiç şüphesiz karikatür sa-
natıdır. Tek karelik karikatür ile zi-
hinlerde kalıcılık sağlanabilmekte-
dir. Naci el-Ali’nin ‘Hanzala’ tiple-
mesi buna en iyi örnektir. ‘Hanza-
la’ tiplemesi o kadar etkili olmuş-
tur ki adeta Filistin davasıyla özdeş 
hale gelmiştir” dedi ve ekledi.

“Biz de Kudüs davasını çizim yo-
luyla dünyaya ulaşmak istiyoruz. 
Kim bilir belki bu yarışmadan da 
Hanzala gibi bir sembol çizgi çıka-
bilir. Sosyal medyanın etkisini de 
düşündük, karikatürün yayılması 
sosyal medya ile daha kolay ola-
caktır” 

Yarışma koordinatörü olan Kari-
katürist Ahmet Altay, sosyal med-
yada duyurusu yapılan yarışma-
ya şimdiden çok kaliteli çalışmalar 
geldiğini açıkladı. 

Karikatür çizimine ilginin azaldığı-
na değinen Altay, şunları söyledi: 
“90’lı yıllarda 250 bin olan mizah 
dergilerinin toplam satışı, günü-
müzde 40 bin civarında. Gençlerin 
ilgisini yeniden karikatüre çekmeyi 
de düşünüyoruz. Neden daha faz-
la Hanzala çıkmasın... Genç arka-
daşımız bu yarışmaya yetişemese 

de bir yıl boyunca Kudüs’ü düşü-
nüp yarışmayı bekleyecektir. Bu-
nu başarabilsek bile bizim için ye-
terli.” Dini, siyasi kriterler olmadı-
ğına değinen Altay, “Yahudi, Bre-
zilyalı, Hristiyan, Çinli bir karika-
türist de bu yarışmaya katılabilir. 
Sadece çizerin, Kudüs’teki zulmü 
görmezden gelmemesi gerekiyor. 
Sanatın özgür olduğunu biliyoruz. 
Başarılı olan çizgi, ödülün sahibi 
olacaktır.” dedi.

Yarışma ödülleri belirlenirken Ku-
düs için sembol isimlerde unutul-
mamış ve özel ödüller bu isimler 
adına belirlenmiş. Selahaddin Ey-
yubi, II. Abdülhamid, Naci el-Ali, 
Necmettin Erbakan adına verilen 
özel ödüller bulunuyor.

HABER

“Yarışmayla 
Kudüs meselesinin 

uluslararası boyuta taşıması 
amaçlanıyor”

Yarışmaya 
son başvuru tarihi: 

17 KASIM 2017
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AKSÂ’DA HİCRİ YILBAŞI 
KUTLAMASI
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Filistinli Müslümanlar, Hicri yılbaşı münasebetiyle 
Mescid-i Aksâ’da bir araya geldiler.

Mescid-i Aksâ’da düzenlenen 
etkinlikte bir konuşma yapan 
Kudüs Müftüsü Şeyh Muham-
med Hüseyin,  Aksâ muhafızla-
rının yaptığı görevin kutsallığına 
işaret ederek, “Onların (İsrail’in), 
Hicri yılbaşı dolayısıyla içerisin-
de toplandığımız Mescid-i Ak-
sâ üzerinde herhangi bir hakları 
bulunmuyor.” dedi.

Aksâ muhafızlarının iradelerini 
kırmak amacıyla  “acımasız bas-
kınlar ve zalimce saldırılar “ dü-
zenleyen İşgalci İsrail’in ama-
cına ulaşamadığını ifade eden 

Hüseyin, şöyle devam etti:
“Ey İsra ve Mirac evlatları, mü-
barek Mescid-i Aksâ’nın güven-
liği ancak sizlerle sağlanır, on-
lar ise kaybeden taraf olacak-
lar. Sizler Mescid-i Aksâ’ya gü-
ven ve huzurla girerken onlar, 
ancak korkuyla giriyorlar. İşte, 
devamlı olarak iradenizi kırma-
ya ve kutsallarınıza el uzatmaya 
çalışan acımasız ve zalim işgalci-
nin durumu bundan ibarettir.”

Hazreti Muhammed’in hayatı 
ve hicreti hakkında konuşma-
ların yapıldığı ve çeşitli ilahile-

rin okunduğu etkinlik sonunda 
toplanan kalabalığa tatlı ikram 
edildi. Hicri yılbaşı etkinlikleri-
nin Mescid-i Aksâ’da düzenlen-
mesi için Filistinli gruplar ve da-
vetçiler tarafından yapılan çağ-
rılar üzerine işgalci İsrail polisi, 
Yahudi yerleşimcilerin Aksâ’ya 
girişine izin vermedi.
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YÜREĞiM iŞGAL YERi 
SEN YiNE KUDÜS
Merve Betül GÜRBÜZ
Fetih.. Yüreğimizin bizi Meryem’in yaslandığı ağaca götürdüğü, kontrol noktalarında adımızı haykırmanın 
heyecanı..

Meryem’in ‘Keşke ölseydim de unutulup gitseydim’ dediği toprakların fethi Selahaddin Eyyubi’ce. 
Her Fethin Fatihi vardır ve o Fatihi doğuran bir Meryem.. 

Kudüs.. Fethedilmiş, işgal altında olan ve fethedilecek mübarek belde ve zamanın Selahaddin’leri kınamak-
tan öteye gidip, Kudüs ve ümmet adına çalışma yapıp ümmeti ve Kudüs’ü gündemimizde tutan gençlerdir. 
Ve o gençlerin gün yüzüne çıkmamış hikâyelerinden sadece birkaçını anlatalım dilerseniz.
 
İlkokul öğrencisi Muhammed Mustafa; Kudüs kumbarasını alıp onu her gün kalem, defter gibi okuluna gö-
türüp getiren, arkadaşlarına ve öğretmenlerine Kudüs’ü hatırlatan bir Fatih, bir Selahaddin.. 

Kendi kumbarasını da Kudüs kumbarasıyla beraber vakfeden henüz 7 yaşındaki Harun Yahya Musa gibi 
çocuklar var Firavunları taşlayan; ne kadar kıysalar da Musalara bir Musa doğacaktır ümmetin bağrından..

Günlük sadakasını Kudüs için biriktiren teyzeleri de sayarsak Kudüs’ün yeniden fethi yakındır ve ümitleri-
miz her geçen gün tazelenmekte..

Kudüs’ün bağrına bir Bilal ezan okurken, Mescid-i Aksa’da bir Selahaddin sabah namazı kıldıracak ve bir Cu-
ma vakti Meryemler Kudüs eşrafıyla kol kola fetih muştusu söyleyecekler ve çocuklar Kudüs sokaklarında 
fetih oyunları kuracaklar.

Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki bir yerlerde Kudüs için yüreği sızlayan insanlar var.
Umudumuzu yeşerten Selahaddinler yetişiyor, biz her zamanki fetih heyecanıyla; Meryem teslimiyetiyle 
Kudüs’ün El-Aksa civarında Selahaddinleri, Fatihleri ve Meryemleri bekliyor olacağız.

Selahaddin Eyyubi görmemeli Kudüs’ü bu halde.. 
Biz Filistin’deyiz Kudüs’ün kapısında Selahaddin’i bekliyoruz.
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ANALİZ

Kimileri vardır. ‘Hayatım ve ölümüm yalnızca Allah içindir’ derler. Kimi zaman 
eşlerinden, kimi zaman çocuklarından geçerler. Allah rızasına koşarlar. Müca-
deleleri yalnızca Allah’ın dinini yüceltmek ve onun rızasını kazanmak içindir.

AKSÂ İÇİN 
ÇiLEYE TALiP OLANLAR
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ANALİZ

Kimileri vardır. Gözleri dünyadan 
başka bir şey görmez. Sadece daha 
fazlası için çalışır. Daha iyi arabalar, 
evler, mücevherler vs isterler de is-
terler. Allah için ne yaptın? sorusu-
na ya cevap veremezler ya da ver-
mek istemezler. Dünyayı ebedi zan-
neder, Cennet ve Cehennemi akılla-

rına bile getirmezler.  
Evet, iman etmişlerdir 
ama dilleriyle etmişler-
dir. Kalpleri ise yalnızca 
dünyayı görür.

Kimileri vardır. ‘Hayatım 
ve ölümüm yalnızca Al-
lah içindir’ derler. Kimi 
zaman eşlerinden, kimi 
zaman çocuklarından 
geçerler. Allah rızasına 
koşarlar. Mücadeleleri 
yalnızca Allah’ın dinini 
yüceltmek ve onun rı-
zasını kazanmak içindir.

Kudüs’te yaşayan ve 
Mescid-i Aksâ için canı-
nı ortaya koyan insan-
larda böyle insanlardır 
işte. Hele de aralarında 
kadınlar var ki, erkekler 
kıskansın. Yiğit, mert ve 
korkusuz bu kadınlar, 
çocuklarını okula gön-
derip, eşlerini de eğer 
varsa işlerine yolcu et-
tikten sonra ellerinde 
Kur’an-ı Kerim ile Mes-
cid-i Aksâ kapılarından 
birine gidip orada nö-

bet beklerler. Mübarek ilk kıblemi-
ze yapılan Yahudi baskınlarına kar-
şı durup tekbirlerle tepki gösterirler. 
Siyonistlerin kalplerine korku salan 
tekbirlerdir bunlar.

Belli etmek istemezler ama korktuk-
larını da gizlemeleri çok da mümkün 
değildir. Çünkü onlar gerçeğin ne ol-
duğunu bilip de inkâr edenlerdir. Al-
lah’ın kendilerine imtiyaz tanıdığını 
ve üstün ırk olduklarını söyleyip du-
rurlar ve zulme devam ederler. La-
netlenmiş bir kavim olduklarını el-
bette kabul etmek istemezler. İşte 
bu lanetli kavmin üyeleri, ümmetin 
onurunu korumaya çalışan murabıt 
hanımlardan öylesine korkuyorlar 
ki, onları Mescid-i Aksâ’dan uzak tu-
tabilmek için türlü bahaneler uydu-
rup her zaman olduğu gibi yine zul-
mediyorlar. O yiğit hanımlardan biri 
de Hatice Huveys. Aksâ’ya düzenle-
nen baskınlara tepki gösteren Müs-
lümanların arasında her zaman başı 
çekenlerden biri olan Huveys, geçti-
ğimiz günlerde tutuklanarak cezae-
vine gönderildi. Öğretmenlik yapan 

Huveys’in tutuklanarak gözaltına 
alınmasına sebep olan şey ise Mes-
cid-i Aksâ’da nöbet tutması. 

Gözaltı süresi birkaç kez uzatılan Hu-
veys’in serbest bırakılmasına işgal re-
jimi askeri savcılığının engel olduğu 
ve işgal mahkemesi 5 bin şikel kefa-
letle serbest bırakılmasına karar ver-
dikten sonra dosyasını merkez mah-
kemesine aktardığı belirtildi.

Mescid-i Aksa’yı savunmasız bıraka-
rak Yahudi yerleşimcilerin baskınla-
rını kolaylaştırmak isteyen işgal yö-
netimi, Mescid-i Aksa’nın erkek mu-
rabıtları gibi kadın murabıtlarını 
da çeşitli bahanelerle Mescid-i Ak-
sa’dan uzak tutmaya çalışıyor. 

Fakat işgal rejimi ne yaparsa yapsın 
Kudüs ve Mescid-i Aksâ için çarpan 
yüreklere engel olamıyor. Ne hapis 
cezaları, ne diğer zulümler Müslü-
manlara engel olamıyor.  Allah yar-
dımcıları olsun ve bizlere de bu kar-
deşlerimizle birlikte gayret göster-
meyi nasip etsin.
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HATIRA

Mescid-i Aksâ’da ilk iftarı-
mızın hikayesi.. Tarih, 12 Ra-
mazan 1438 bir akşamüstü, 
Zeytin Dağı’nda göz göze geldik 
mahzun bakışlarıyla Aksâ’nın.. 
Bu bakışlarda heyecan yoktu, 
çünkü insan ilk kez göreceği-
ne heyecan duyar. Ben ise bu 
kez hasretle bakıyordum. Bir 

kez daha kavuşmayı nasip eden 
Rabb’ime hamd ederek.. Oto-
büsümüz kadim Kudüs’ün cad-
delerine girdiğinde çok özledi-
ğim El-Amud (Şehitler) kapısını 
seyre dalmışken, rehberimizin 
‘otele geçip yerleşeceğiz ve if-
tarımızı açtıktan sonra namaz 
için Aksâ’ya geçeceğiz’ anonsu ile 

irkildim. O an eşimle göz göze 
geldim. Bir iftarımı dahi Mes-
cid-i Aksâ’dan uzakta yapmak 
istemediğimi söyleyecekken, 
kendimi otobüsten koşar adım 
inmiş ve önüme çıkan ilk kapı-
dan surlara girmiş olarak bul-
dum. Eşim, o tarih ve direniş 
kokulu dar sokaklarda iki adım

HATİCE ABLA  
VE AKSA’DA İLK İFTAR 
Özlem ENGİNKAYA
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HATIRA

önümde ilerliyordu. 
İftara belki de on dakikadan 
az kalmıştı ama biz Ramazan 
için özel olarak ışıklandırılmış 
sokakları, süslenmiş pencere-
leri ve iftar heyecanını yaşa-
yan kardeşlerimizin mütebes-
sim çehrelerini gördükçe iftarı 
unutuvermiştik. ‘iftarı açacak 
bir yudum su dahi yok yanı-
mızda’ dediğinde eşime cevap 
veren benim sesim-
di fakat sözler di-
limden çok yüreğim-
den dökülüvermişti. 
‘Mescid-i Aksâ’da Hz. 
Meryem’i katından 
en güzel ikramlarla 
doyuran Rabbim, bi-
zi de aç bırakmaya-
caktır merak etme!’
Adımlarımızı biraz 
daha hızlandırmış-
tık. Çünkü mescidin 
dış avlusuna girdiği-
mizde akşam ezanı 
okunmaya başlamıştı çoktan. 
Merdivenlerden koşar adım 
çıkıp Kubbetüs Sahra’yı gördü-
ğümüz o an, direnişin desta-
nını yazan bu kalabalığın iftar 
sofrasındaki sevinci bize yor-
gunluğumuzu ve açlığımızı u-
nutturmuştu. Ve işte o zaman 
gördüm Hatice Kuveys ablayı.. 

O meşhur yöresel pilavını ko-
ca tenceresi ile ters çeviriyor-
du. Kalakaldım.. Zaman dur-
muştu sanki.. Ben onun vakar-
lı duruşunda kalmıştım. Sonra 
başını çevirdi ve göz göze gel-
dik. ‘Türkiye!’ dedi, o bilindik 
tebessümüyle.. Fotoğraf çek-
mek için müsaade istediğim-
de evet dercesine yine gülüm-
sedi. Daha sonra tencereyi bı-

raktı, bana yönelerek kollarını 
uzattı ve sarıldık. Rüya değildi 
bu. Uzun uzun sarıldık. 
Bırakmak istemiyordum çün-
kü bir davaya sarılıyordum. 
Çünkü zulme karşı duran isya-
nı kucaklıyordum. Çünkü kar-
şımda Hz. Meryem’in toprakla-
rında, onun varisi olan iffetli ve 

cesur bir kadını görüyordum. 
Bütün bunlar beynimde dö-
ne dursun, ben Hatice ablanın 
(belki misafir gelir düşüncesiy-
le fazladan tabak koyduğu) 
sofrasına oturmuş, eşimse 
az ötede onun öğrencisi olan 
Filistinli gençlerin sofrasında 
çoktan pilavını kaşıklıyordu.
İftar bitip namaz için ayrıldı-
ğımızda eşimin sözleri beni çok 

şaşırtmıştı. Sofrası-
na oturduğu 20-
25 yaş arasında-
ki gençlerin birço-
ğunun Aksâ’ya ilk 
kez izin alıp gire-
bildiklerini söyle-
mişti. Bu insanlar 
kendi öz vatanla-
rında Mescid-i Ak-
sâ’ya karşı gurbe-
ti yaşıyorlardı. Bu 
yazımı kaleme al-
dığım saatlerde, 
yaklaşık 3 haftadır 

işgal hapishanelerinde tutuklu 
bulunan Hatice Kuveys abla-
nın serbest bırakılmasının se-
vincini yaşıyorum. Rabbim Ha-
tice ablamıza, onun gibi dire-
niş öncülerine ve bizlere Mes-
cid-i Aksâ’nın fethinde en ön-
de saf tutanlardan olmayı na-
sib etsin. Allahümmeamin.
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KUDÜSLÜ 
MÜSLÜMANLARI 
DAHA DA 
ZOR GÜNLER 
BEKLiYOR”

Şeyh İkrime Sabri:

İlerlemiş yaşına rağmen Mescid-i Aksâ’yı savunmak ve Kudüslü 
Müslümanların sesini dünyaya duyurabilmek için var gücüyle mücadele 
eden, gerektiğinde işgalci askerlerle karşı karşıya gelip darp edilmesine 
rağmen mücadelesinden asla vazgeçmeyen Kudüs Eski Müftüsü Şeyh 
İkrime Sabri ile İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Kudüs Sempozyumu 
esnasında kısa bir söyleşi yaptık.

RÖPORTAJ
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Kudüs’teki olayların tam olarak içinde yer alı-
yorsunuz? Geçtiğimiz aylarda işgal devleti, 3 
Filistinli Müslümanı Mescid-i Aksâ içerisinde 
ve çevresinde katlettikten sonra Aksâ’yı iba-
dete kapattı. Bu süreçte yaşanan bazı hadise-
ler var. Mesela, ilk defa içeride hiç Müslüman 
bırakmadılar ve büyük bir arama gerçekleş-
tirdiler. Burada tam olarak neler yaşandı?

14 Temmuz Cuma günü. Mescid-i Aksâ’da bulu-
nan bekçi ve görevlileri çıkardılar ve Mescid-i Ak-
sâ’yı kapattılar. 1967 den beri ilk kez Mescidi Ak-
sâ’da Cuma namazı kılınmadı. Aksa kapatılınca 
Müslümanlar Aksâ’nın çevresindeki cadde ve so-
kaklarda Cuma namazı kıldılar. Mescid-i Aksâ 3 
gün kapalı tutulduktan sonra, girişlerine xray ci-
hazları yerleştirdiler.  İşgalci İsrail yönetimi “eğer 
Mescid-i Aksâ’da namaz kılmak istiyorsanız bu 
cihazlardan geçmeniz gerekiyor” dedi. Biz bunu 
asla kabul etmedik ve direndik.

Sizce İsrail kısa bir süre içinde olsa X ray ci-
hazlarını neden buraya koydu? Tepki alacak-
larını bilmiyor olamazlar. Gerçekte amaç tep-
kilerin boyutunu görmek miydi?

İşgalci İsrail Aksâ’nın kapılarına bu xray cihazla-
rını koyarak bütün dünyaya Kudüs’ün yalnızca 
kendilerine ait olduğu mesajını vermek istedi.  İs-
railli bakanlar “Mescid-i Aksâ zaten bizimdir” şek-
linde açıklama yaptılar. İsrail, Aksâ’nın yöneti-
minin hiçbir şekilde Müslümanlara ait olmasını 
istemiyor. Mescid-i Aksâ’da tek söz sahibi kendi-
leri olmak istiyor. Kudüslü Müslümanlar bu du-
ruma çok öfkelendi. Sadece xray cihazları için de-
ğil, İşgalci İsrail”in Aksâ’yı yönetmek istemesine 
öfkelendiler. Eğer biz xray cihazlarından geçe-
rek Aksâ’ya girseydik bu İsrail”in Aksâ üzerinde 
söz sahibi olduğunu kabul etmek olurdu. Biz bu 
durumu kabul etmedik ve kapılarda nöbet tut-
tuk. Ayrıca Türkiye bize destek verdi. İsrail cesa-
retimizi ve ısrarımızı görünce xray ve demir bari-
yerleri kaldırdı. Aksâ’nın bütün kapılarını açmak 
zorunda kaldılar. 27 Temmuz Perşembe günü 
Mescidi Aksâ’ya zaferle girdik.

Mescid-i Aksâ kapalı tutulduğu günlerde çı-
kan olaylarda siz de işgalci polisin sert mü-
dahalesine maruz kalmış ve yaralanmıştınız. 
Şu anda ne durumdasınız?  Sağlık problemi-
niz var mı?

Aksâ kapatılınca tutulan nöbetlerde Ben de bü-
tün Kudüs halkı gibi mücadele ettim ve yaralan-
dım. Ben Kudüs müftüsüyüm diye diğerlerinden 
üstün değilim. Her Kudüslü gibi yapmam gere-
keni yaptım. Şu anda sağlığım yerinde Elhamdu-
lillah.

 

RÖPORTAJ
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RÖPORTAJ

İşgalci devlet İsrail’in bun-
dan sonraki süreçte nasıl 
davranacağını öngörüyorsu-
nuz? Daha saldırgan mı yoksa 
daha dikkatli adımlar mı ata-
cak?

İsrail”in siyaseti intikam siyase-
tidir. Aksâ’da olan bu olaylar-
dan dolayı bugünlerde çok zor-
luklar olabilir. Bu süreçte yaşa-
dıkları başarısızlığın intikamı-
nı bütün Kudüslülerden çıkar-
mak isteyecekler. Son günlerde 
Müslümanların evlerini yıkma-
ya başladılar, tutuklamalar art-

tı. Bundan sonra biz Kudüslüle-
rin her şeye hazır olması lazım.

Son günlerde tutuklanan Mes-
cid-i Aksâ murabıtlarını sormak 
istiyoruz. Onların üzerinde de 
son dönemde büyük bir baskı 
var. Son olarak tutukladıkları 3 
hanımı halen serbest bırakma-
dılar ve bırakacak gibi de dur-
muyorlar. Bu konu da neler söy-
lersiniz?

Tutuklananlar sadece 3 hanım 
murabıt ile sınırlı değil.  Onlar-
ca genç ve bayanlar tutuklandı 

ve tutuklanmaya devam ediyor. 
Bu günlerden sonra Kudüs hal-
kına baskılar daha da artacak. 
Daha önce de söylediğim gibi 
bizi daha zor günler bekliyor.

Türk halkına bir mesajınız 
var mı?

Türkiye halkını ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ı se-
lamların en güzeli ile selamlıyo-
rum. Türkiye halkı gerçekten de 
bize ve Kudüs’e sahip çıktı. 

İsrail, Aksâ’nın yöne-
timinin hiçbir şekil-
de Müslümanlara ait 
olmasını istemiyor. 
Mescid-i Aksâ’da tek 
söz sahibi kendileri 
olmak istiyor.
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DENEME

HUZURA DOĞRU
Ceyda ADIYAMAN
İslam’ı dâva edinmiş bir Müslüman’ın, her günü bayramdır ve her günü huzurdur. 
Huzuru bozmaya çalışanlara karşı, daha da huzurlu günlere imza atacağız...
Asırlardır bu hengâmenin içindeyiz;  libas-ı matem içinde...
Biz ilk aşkı tattığı gün, bedel ödeyenlerin varisleriyiz. Allah resulünün ve onun dâvasının mücahitleri, mücahideleri olma yolunda... 
Asrı-ı saadet; ilk üsvemiz.
Biz alayı, hakareti, işkenceyi boykotu ve hicreti ilk o devirde gördük...
Dâva için nasıl mücadele edilir; Allah resulü ve ashapta gördük...
Yıl 2017 halen zulüm durmadı. Biliyoruz ki Allah nurunu tamamlayana dek de durmayacak. Sınav kağıtlarımız; her bir hâdise...
1982’ den beri  Suriye...
Dahası, Pakistan, Arakan,  Filistin, ,Doğu Türkistan (Orta Asya) ... Açıkça Müslümanların yaşadığı her bir muhit.
İşte; mazlumun gözyaşı, acısını dindirmiyor. Zalimin zulmünün azgınlığını dindirmediği gibi...
Geçtiğimiz Bayram yine buruktu... Arakan’daki  bedenlerimizi yaktılar bu sefer, yüreklerimizi yaktıkları gibi...
Her gün bedenlerimize bir kâfir silah doğrultuyor. Mukavemet cephesindeyiz Müslüman!..
Göz damlalarımız mermilerin önüne siper olmuyor, olamıyor. Fakat şuurlu, uyanık ve metanetli mücahitlerden olabilirsek;  
İşte o zaman mermilerin önüne siper olabiliriz.
Önümüzden geçen çizgilere pergel olabilirsek,  daha düzgün bir dairede yaşayabiliriz...
Daire: Dünya.
Yamuk çizgiler: İslam’ı yozlaştırmaya çalışanların yazdığı senaryolar. 
Pergel: Müslümanın karakteri; kâfirin yazdığı senaryoyu oynamak şöyle dursun, oynanan her bir oyunu bozan, 
eğrileri düzelten başı dik mücahidin karakteri.
Zulüm bize İse, mazlum biziz.
Kâfir her dem hakikate silah tutar.
O halde Fahr-i Kâinat efendimizin buyurduğu gibi; ÜZÜLME! Akif’in dediği gibi; KORKMA! 
Muhakkak ki Allah bizimle beraberdir...
Biliyoruz ki çok fazla pusu kuranımız var, İslam’ın içini boşaltmaya çalışan...
Şu zamana kadar da az çok bir şeyler başardılar maalesef. İmanımız noktasında hâlen uğraşıyorlar lâkin amel konusunda çokça zaafa uğratıldık.
Araçlar, amaç oldu...
İslam’ın adı kaldı da yaşantı nerde kaldı?
Biz gerçek Müslüman olamazken daha, Filistin’i nasıl fethedeceğiz?  Biz ki Osmanlı varisleri (Vatan-Din) mirasımıza nasıl sahip çıkacağız? 
Biz nereye doğru gidiyoruz? 
Nasıl oldu da bu denli taviz verebildik? Haramlar nasıl oldu da gözümüzde bu kadar normalleşebildi?  Sahi biz nerde hata yaptık?
Vakit uyanma vakti!
Secdelere âşık olma, Rükûlarda dinlenme vakti...
Rahatlık peşinde koşmalar bitti, bencillik bitti.
Kaldıralım şehadet parmaklarımızı semaya...
Şimdi yürekler konuşsun..  
İslam’ın güzellikleriyle dolu huzurlu günler için, amel-i salihler, ibadet şuuru ile iffetli gençler olalım... İffetli nesiller olalım...
Ölüm döşeğinde, ölüme bu denli yakınken dahi, İslam sancağını yere düşmesin diye dişleri ile taşıyan Cafer-i Tayyar’lar olalım...
Düşmanı imanının kuvvetiyle yenen ordu ve sancağı korkusuzca kaleye diken Ulubatlı Hasan’lardan olalım...
Dâvamız uğruna öleceksek de Hz. Bilal-i Habeşiler gibi, Hz. Sümeyyeler gibi ve daha niceleri gibi fâni dünyaya veda edelim...
Dün tohumduk, bugün tomurcuk; yarın gül olacağız inşallah...
Amin ecmain...
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Arap edebiyatında “Ukiltu 
yevme ukile es-Sevru’l ebya-
du.” (Ben, beyaz boğa yenil-
diği zaman yenilmiştim.) diye 
meşhur bir atasözü var.

Ebu’l Fadl el-Meydanî’nin ( ölü-
mü hicrî 517 ),  içinde  altı  bin 
Arap atasözü bulunan Mecm’a 
el-Emsal adlı meşhur kitabın-
da geçen bu atasözü ve hikâ-
yesi üzerinde “kıssadan his-
se” çıkarmak babından derin 
derin düşününce; Anadolu 
topraklarında Osmanoğulla-
rı diye bilinen küçük bir fidan 
iken, gelişip büyüyerek koca 
bir çınar olup üç kıt’aya dal 
budak salan; din, dil, ırk far-
kı gözetmeksizin onlarca mil-
leti bağrında barındırıp barış 
içinde idare eden ve 400 yıl 
boyunca Ortadoğu’da hüküm 
süren Osmanlı denen o müt-
hiş gücün nasıl yıkıldığını an-
lamamız kolaylaşıyor.

Nasıl mı? Gelin, hep beraber 
hikâyeyi okuyalım:

Bir zamanlar, beyaz, siyah ve 
kırmızı renkli üç boğa varmış. 
Bu boğalar aralarında güç bir-
liği oluşturmuşlar. Vahşi hay-

vanların cirit attığı ormanda 
hep beraber gezdiklerinden, 
bu üç boğanın yanına korku-
dan kimse yaklaşamazmış. 
Durum uzun bir müddet böy-
le devam etmiş. Tâ ki, aslanın 
hilesine kanıncaya kadar...

Aç gözlü aslan, bütün orma-
nı kabzası altında tutmayı, 
“orman kralı” olup, orman-
da yaşayanları sahip oldukla-
rı zenginliklerle beraber emri 
altına almayı hedefliyormuş. 
Üçlü ittifak içinde kuvvet birli-
ği oluşturan boğalar bu hede-
fine ulaşmasına engel oldu-
ğu için, onlara hileyle yaklaşıp 
tasfiye etmeye karar vermiş.
Boğaların arasına fitne sok-
maya karar veren aslan, tür-
lü türlü desiselerle boğala-
ra yanaşmayı denemiş. Ça-
balamış, çabalamış... Sonun-
da boğaların arasına sızmayı 
başarmış ve kısa sürede as-
lan ve boğalar arasında dost-
luk kurulmuş.

Günlerden bir gün; siyah ve 
kırmızı boğayla başbaşa ka-
lan aslan, “İşte fitne ateşini 
yakmak için kollamış olduğum 
fırsat! Hemen değerlendirmeli-

yim” diye düşünmüş ve boğa-
lara dönerek:

“Bu beyaz boğa var ya! Sizin için 
çok büyük bir tehlike oluşturu-
yor. Boğa olmasına boğa; ama, 
rengi sizinkinden çok farklı. Be-
yaz rengi yüzünden yırtıcı güç-
lere hedef olmanız kolaylaşı-
yor. Buna engel olmanız için onun 
safdışı bırakılması lâzım. Şayet 
isterseniz, bu işi sizin için ben 
yapabilirim. Böylece, çok kıy-
metlzenginlikleri içinde bulun-
duran bu ormanın tek hakimi 
siz ikiniz olursunuz” demiş.
Aslanın hilesine kanan siyah 
ve kırmızı boğa, beyaz boğa-
nın boğazlanması teklifini 
onaylamışlar. Arkadaşları ta-
rafından dışlandığı için yalnız 
kalan beyaz boğayı kollayan 
aslan, fırsatını bulur bulmaz 
boğayı parçalayıp yemiş. Son-
ra da sessiz sedasız bir şekil-
de diğer iki boğanın yanına 
dönmüş ve arkadaşlıklarına 
devam etmiş. Bir zaman son-
ra aslan, kırmızı boğayla baş-
başa kalmış ve tekrar aynı hile-
ye başvurmuş. Kırmızı boğaya: 
“Senin ve benim ortak bir yö-
nümüz var. Bak, ikimizin rengi 
de kırmızı. Diğerinin ise siyah.

BEYAZ BOĞA
Suna DURMAZ
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Onu safdışı bırakırsan, bu or-
manın tek hakimi sen olursun. 
Şayet istersen, bu işi senin için 
ben yapabilirim” demiş.

Bu sözlere kanan kırmızı bo-
ğa, “Öyle ya! Aslan çok hak-
lı. Benim rengim kırmızı. Ne-
den rengi siyah olan bir boğay-
la arkadaş oluyorum ki!? Evet, 
bu ormanın tek sahibi ben ol-
malıyım, ben!” demiş. Ve asla-
na siyah boğayı boğazlaması 
için izin vermiş. Bunun üzeri-
ne, yıllarca acı ve tatlı günleri 
beraber paylaştığı can dostu 
kırmızı boğa tarafından dışla-
nan siyah boğa, kolaylıkla aç 
gözlü aslana yem olmuş.

Ormana tek başına egemen 
olma hırsıyla, siyah boğanın 
aslana yem olmasına müsaa-
de eden kırmızı boğa, aslanın 
kendisine doğru geldiğini gö-

rünce, “Aaa! Aslan dostum, ne 
haber?” diye seslenip yanına 
yaklaşmış. Bir de bakmış ki, 
aslan vahşileşmiş, burnun-
dan soluyor. İşte o an, dos-
tum dediği aslanın dost de-
ğil, düşman olduğunu ve üze-
rine çullanmaya hazırlandı-
ğını anlamış. Aslanın pençe-
lerinden kurtulamayacağını 
idrak eden kırmızı boğa, “Ey-
vah ben ne yapmışım! Bu vahşi 
aslanın beyaz boğayı yemesi-
ne izin verdiğim zaman, meğer 
ben kendi ölüm fermanımı da 
imzalamışım!” mânâsında o-
lan “Ukiltu yevme ukile es-Sev-
ru’l ebyadu” demiş. 

Son pişmanlığın fayda ver-
meyeceği mâlûm. Kırmızı bo-
ğanın pişmanlığı da aslanın 
öldürücü pençelerine düş-
mesine engel olamamış ve 
doymak bileyen aç gözlü as-

lan tarafından paramparça e-
dilmiş. 

Hikayeden yola çıkarak, Orta-
doğu coğrafyasının halini ana-
liz edebiliriz. Emperyalist Ba-
tı’nın çıkardığı I. Dünya Savaşı 
sebebiyle Balkanlarda ve Arap 
âleminde  ortaya çıkan bağım-
sızlık hareketleri neticesinde 
Osmanlı Devleti yıkılınca, böl-
ge 100 yıldır rahat yüzü gör-
medi. Anglo- Saksonlar, güç-
lü devletten arındırdıkları İs-
lam topraklarının yüreğine İs-
rail diye kanlı bir hançer sapla-
dılar. Yara derinleşince, Filistin 
toprakları Siyonistler tarafın-
dan fiilen  işgal edildi. Mukad-
des  Kudüs, Yahudi hakimiye-
ti altına girdi… Irak parçalan-
dı.. Suriye lime lime oldu… Hal-
kımızın “Burası Yemendir” diye 
türküler yaktığı güzel Yemen 
ise,  hergün kan ağlıyor!. 

DENEME
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Seksenli yılların başı idi. İmam 
Hatip lisesinin heyecanlı ve ide-
alist gençlerinden idik.  Hocala-
rımız İmam Hatipli olmanın ö-
zelliklerini belirterek, gerek ül-
kemiz gerekse İslam aleminde 
olan olayları anlatıp üzerimize 
düşen sorumlulukları hatırlatı-
yorlardı. 

Fakat o dönemlerde etkisini yıl-
larca sürdürecek ve tarihin al-
tın sayfalarına geçecek biri da-
ha vardı; Merhum Prof.Dr.Nec-
mettin Erbakan.

Erbakan Hoca ülke meseleleri 
yanında İslam âlemi ile de ya-
kından ilgileniyordu. Hele Siyo-
nizm ve onun emellerini anlat-
ması başlı başına bir manifesto 
idi . Merhum Erbakan Hocam 
bütün konuşmalarının sonun-
da ‘’Buyurun, Başlıyoruz’’ diye-
rek milleti ayağa kaldırarak bü-
yük bir heyecan ve inançla şu 
yemini yaptırırdı. ‘’Milletimizin 
saadet ve selameti için, Mes-
cid-i Aksâ’nın, Kudüs’ün, Filis-
tin’in zulümlerden kurtarılması 
için bütün gücümüzle çalışaca-

ğımıza söz veriyoruz!’’
Bu müthiş yeminlerin yapıldı-
ğı birçok toplantıya katılma-
mı Allah bana da nasip etti El-
hamdülillah. İşte Mescid-i Ak-
sâ’nın ve Kudüs’ün özgürlüğü ta 
o zamandan beri bütün şuurlu 
Müslümanlar gibi benim de 
ideallerim arasında hep yer al-
dı. İnşallah Mescid-i Aksâ ve Ku-
düs özgür oluncaya kadar da 
ideallerimiz ve bu yolda çalış-
malarımız devam edecektir.
Peki, Kudüs neden bu kadar 
önemliydi?

BENDEKİ KUDÜS
Abdullah AKÇAY
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Bu konuda çeşitli kitaplar oku-
dum, konferans ve seminerler 
dinledim. Ama ne zaman ki Ku-
düs’ü ziyaret ettim, bizzat bir-
çok şeyi kendi gözlerimle gör-
düm, bölünmüşlüğe, çaresizli-
ğe ve zulme şahitlik yaptım. İş-
te o zaman Kudüs’ün önemini 
daha çok anladım.
*Kudüs!..
*Her santimetrekaresi tarih ko-
kan şehir Kudüs.
*Haçlıların işgal sırasında dök-
tükleri kanların izini taşıyan Ku-
düs.
*İslamın egemenliğinde; adale-
tin, özgürlüğün, aşkın ve sevda-
nın şehri olan Kudüs.
*Allah’ın(c.c) Mübarek Kuran’da 
‘’etrafını bereketlendirdiğimiz’’ 
diye bahsettiği mübarek şehir 
Kudüs.

*Peygamber Efendimizin ‘’Ora-
ya gidin ve orada namaz kılın, 
gidemezseniz kandillerinde ya-
kılmak üzere zeytinyağı gönde-
rin’’ diye bizzat gitmemizi ve 
oraya yardım etmemizi emret-
tiği Kudüs.

*Temellerini Hz. Adem’in attı-
ğı, tamamlanmasının Hz. Süley-
man’a nasip olduğu her gelen 
Müslüman liderin “orası için ne-
ler yapabilirim?” diye düşündü-
ğü, ecdadın yaptığı hizmetlerin 
gözle görüldüğü ve Kutlu Nebi 
Peygamber Efendimizin bütün 
peygamberlere namaz kıldırıp 
oradan Miraca yükseldiği Mes-

cid-i Aksâ’nın içerisinde bulun-
duğu mukaddes şehir Kudüs.
*Dünya siyasetinin kalbinin at-
tığı, ona sahip olanın dünyaya 
hükmettiği ‘’Altın oran’’ Kudüs.
İşte bu Kudüs bu gün her zerre-
siyle Yahudi işgalini yaşıyor.

Müslümanlar iliklerine kadar 
bu işgali hissediyorlar. Ziyare-
tinde bulunduğumuz da Kudüs 
Fatihi ‘’şarkın sevgili sultanı’’ Se-
lahaddin Eyyubi’nin evinin bah-
çesinde bizi görüp Türkçe ola-
rak ‘’Mescidi Aksâ kan ağlıyor’’ 
şiirini ‘’Nerede Selahaddin, Ne-
rede Abdülmecid, Nerede Se-
lim?’’ diye ümidini yitirmeden 
Kudüs’ü yeniden fethedecek 
komutanları bekleyen kız çocu-
ğunun okuduğu şiir ciğerime o-
turmuş gözyaşı dökmeme vesi-
le olmuştu.

Selahaddin Eyyubi’nin müteva-
zi evini görünce Kudüs’ün fethi-
nin neden Sultan Selahaddin’e 
nasip olduğunu, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın yaptırmış olduğu 
hizmetleri görünce de ecdadı-
mızla gurur duymuş niye ‘Muh-
teşem Süleyman’ denildiğini 
daha çok anlamıştım.
Ya Mescid-i Aksâ !....

*Kapılarında işgalci askerlerin, 
içeride görevlilerin etkisiz ele-
man olarak beklediği kuşatıl-
mış mabet Mescid-i Aksâ.
*Ama; taşında, toprağında, zey-
tin ağaçlarında, mescitlerde ve 

başka hiç bir yerde olmayan et-
kileyici bir kokunun daha bah-
çeye girer girmez burnuma gel-
diği, yüzüme farklı bir esintinin 
vurduğu Mescid-i Aksâ. 

 *Özellikle Aksâ Camii civarında 
daracık sokakların oluşturdu-
ğu, birbiri ardına sıralanmış kü-
çücük ama tarihi evlerde otu-
ranlar için âdete yaşamın vaz-
geçilmezi Mescid-i Aksâ.
Bütün bu sıkıntılara rağmen 
topraklarını terk etmeyen, can-
ları pahasına Mescid-i Aksâ’yı 
korumaya çalışan Kudüslü 
Müslümanlar.

Ve yine canları pahasına Mes-
cid-i Aksâ’yı korumaya çalışan 
Müslümanların yanında olan, 
sahip oldukları maddi ve ma-
nevi değerlerin korunması için 
bütün gücüyle bu Mukaddes di-
renişe destek veren Mirasımız 
Derneği.

Yazacak o kadar çok şey var ki!..
Filistin’in, Kudüs ve Mescid-i Ak-
sâ’nın özgürlüğü için ta ilk gün-
den beri söz verdiğim yolda be-
ni kendi davasına hizmet etme 
şerefine nail kılan Allah’a Hamd 
ediyor; Bu davada yol arkadaş-
lığı yapan bütün kardeşlerime 
Cenab-ı Haktan muvaffakiyet-
ler diliyorum.

Özgür Mescid-i Aksâ ve Özgür 
Kudüs’te buluşmak dileği ile Al-
lah’a Emanet Olun.
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31 Mayıs 2010 günü sabahın ilk saatlerine kadar televizyon başından ayrılma-
mıştım. Akdeniz’in sakin sularında Gazze’ye doğru ilerleyen, yükü ve sloganı 
İNSANLIK olan Mavi Marmara Gemisi’nin seyrini ekran başından takip edi-
yordum. İçimde öylesine bir sıkıntı vardı ki anlatamam… Bu sıkıntı çok kötü 
şeylerin olacağının habercisiydi sanki. Küçük oğluma “Bütün arkadaşlarına 
mesaj çek. Bu gece uyumayıp dua etsinler; çok kötü şeyler olabilir” demiş-
tim. Oğlum, “Korkma anne! İnşaallah birşey olmaz” dediyse de, bu sözler 
beni sakinleştirememişti. Evet korkuyordum... Çünkü gemide sevdiklerim var-
dı.  Sri lankalı arkadaşım Zâkire’nin oğlu Ahmet, kızı Meryem ve Avustralyalı 
gelini Jerry de gemide idiler. Bu üç genç benim çocuklarım gibiydiler onlar için 
korkuyordum. 

İsrail’e Kafa Tutan Aslan Yürekli Adam

 ŞEYH RÂİD SALAH

Meryem SACİDE

 ŞEYH RÂİD SALAH
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Ayrıca, çok sevdiğim ve haber-
lerini daima takip ettiğim biri 
daha vardı gemide. O da, işgal 
altındaki topraklarda bir direniş 
efsanesi yazmakta olan Şey-
h Râid Salah (1958) idi. İsrail’in 
Şeyh Râid’i öldürme planlarının 
olduğunu bildiğim için suikast 
planının gerçekleşmesinden 
korkuyordum.

Yüreğim bu sıkıntıyı yaşarken, 
kulaklarımda Râid Salah’ın Fi-
listin topraklarında yetişen iki 
mübârek ürün olan zeytin ve 
kekike işaret edererek haykır-
dığı “İnna bâkûn; ma bakıye 
Za’ter vez-Zeytûn” (Za’ter ve 
Zeytin burada kalıcı olduğu 
müddetce, biz de yerimizde 
kalıcıyız) sözleri çınlıyordu. Di-
lim ise “Allah seni korusun ey 
Mescid-i Aksa’nın Muhâfızı Râid 
Salah” diye dua ediyordu.

Bu hâlet-i rûhiye içinde uyuya-
kalmıştım... Kalktığımda, Ka-
tar’dan yayın yapan  el-Cezire 
kanalını açtım. Eyvah! Korktu-
ğum şey başa gelmiş ve hain İs-
railliler uluslararası sular içinde 
seyreden Mavi Marmara gemi-
sinin silâhsız barış gönüllüleri-
ne saldırmışlardı. İlk haberler-
de çokça ölü ve yaralı var deni-
yordu. El- Cezire’nin İsrail tele-
vizyonuna dayandırdığı bir ha-
berde ise, 2001 yılında kuru-
lan “1948 Filistin İslâmî Hare-
keti”nin lideri Şeyh Râid Salah 
da ölüler arasında bulunuyor-
du. Haberin kaynağı, gemiye el 
koyarken “Râid Salah’ı hallet-
tik!” diye bağıran İsrail asker-
leriydi. Acı haberi duyunca  göz 
yaşlarıma hakim olamamış-

tım.. Belki yalan haberdir di-
ye bir umutla “Kuveyt Filistin 
Cemiyetini” aramıştım. Oraya 
gelen bilgilerde aynı yönde idi. 
Cemiyetin kadın kolu başkanı 
“Sunacım, merak etme. Biz Ku-
düs’teki arkadaşlarımızla temas 
kurmaya çalışıyoruz. İlk fırsatta 
sana doğru haberi ulaştıracağız” 
dedi. 3-4 saat sonra beni ara-
yıp “Râid Salah değil; ona benze-
yen biri vurulmuş. Râid Salah’ın 
sağlık durumu iyi, ancak tutuk-
lanmış bulunuyor” dediklerin-
de, derinden bir oh çekerek ra-
hatlamıştım.

İsrail askerleri ellerinde silâh-
ları ve ölüm listesiyle gemiye 
çıkartma yapmışlardı. İlk etap-
ta öldürülmesi gerekenler 
önceden belirlenmişti. 1989-
1993-1998 tarihleri arasında 
üç dönem Ümmü’l Fahm Bele-
diye Başkanlığı yapmış olan 
Şeyh Râid Salah da bu listede 
idi. Ancak İsrailin korkulu rüya-
sı olan Râid Salah’a yöneltilen 
hain kurşunlar ona benzeyen 
bir Türkü,  İbrahim Bilgen’i 
şehid etmişti! Allah (c.c) ona 
ve tüm şehitlerimize rahmet 
etsin. 

Evet İlâhi kader, “Siz ırkçı ka-
tillersiniz ve saygıdan yoksun-
sunuz!” diye korkusuzca bağı-
rıp, İsrailli polisin yüzüne okka-
lı bir tükürük yapıştıran ve bu 
fiili yüzünden 5 ay hapis ceza-
sı yiyen aslan yürekli kahrama-
nın yaşamasını istemişti. İlâ-
hi kadere göre, işgal altında-
ki topraklarda bulunan harap 
camileri tesbit edip bunları ta-
mir ettiren Râid Salah yaşama-

lıydı... Mescid-i Aksa’ya yönelik 
olan her türlü saldırıya göğüs 
geren, vaktinin çoğunu mübâ-
rek camî ve avlusunda geçiren, 
Siyonistlerin Mescid-i Aksaya 
yönelik olan yıkım projelerini 
su yüzüne çıkaran Râid Salah 
yaşamalıydı...
Müslümanlardan toplamış 
olduğu paralarla otobüsler ki-
ralayarak Kudüs’e uzak köy 
ve kasaba sakinlerinin sabah 
namazlarını Mescid-i Aksa’da 
kılmalarını sağlayan teşkilâtçı 
Râid Salah yaşamalıydı...

Sakin karakteri, sarsılmaz cihad 
ruhu, güler yüzü, Müslüman-
lar arasında sergilediği örnek 
davranışları ve “48 Arapları” 
denilen işgal altı topraklarda 
yaşayan Arapların dinî ve millî 
kültürlerini muhafaza etmeleri 
için gece-gündüz çalışıp proje-
ler ürettiği için halk arasında 
Mescid-i Aksâ Muhafızı laka-
bıyla tanınan Şeyh Râid Salah 
yaşamalıydı..
   
 “(Yusuf) Dedi ki: “Rabbim, zin-
dan, bunların beni kendisine 
çağırdıkları şeyden bana daha 
sevimlidir.” (Yusuf suresi 33.âyet) 



HABER

34 www.mirasimiz.org.tr

HABER

Allah’a hamd olsun ki, İsra-
il’in kurduğu onlarca tuzaklar 
ve ölüm planlarına rağmen 
Râid Salah yaşamaya devam 
etti. Ancak özgür olarak de-
ğil!  2010 tarihinden beridir, 
İsrail tarafından suçsuz ye-
re birkaç kere tutuklandı ama 
davasından vazgeçmedi. Her 
defasında, başı dimdik bir şe-
kilde kendisine kesilen para 
cezasını ödeyip hapis günleri-
ni doldurduktan sonra serbest 
bırakıldı. Mavi Marmara hadi-
sesi sonrasında 25 Temmuz’da 
Ramle Ayelon hapishanesine 
girmişti. Sebep ise, olaydan 
3 yıl önce, Mescid-i Aksâ’nın 
“Mağaribe” kapısı önünde,  
Siyonistlerin İlk Kıblemiz’e 
yönelik yaptıkları saldırıla-
rı protesto ederken kendisine 
engel olmak isteyen polisin yü-
züne tükürmüş olmasıydı. 

Teröre destek verdiği iddi-
asıyla 8.5.2016 tarihinde 
tutuklanan Şeyh Râid Salah, 
Ramon hapishanesindeki tek 
kişilik zindanını itikaf hücre-
sine dönüştürerek günlerini 
zikir, ibadet ve ilimle geçirdi. 
Tutuklu olduğu 9 ay içinde, 80 
kitap okudu. 4 kitap ve 23 şiir 
yazdı.  İsrail hapishanelerinde 
yatan Filistinli hürriyet mahpu-
su ne yer ne içer? Nasıl ibadet 
eder? Ramazan ayını ve bay-
ramları nasıl geçirir? Ne şartlar 
altında ihtiyaç giderip banyo 
yapar?  Bir fikir  suçlusu  diğer 
esirlerle ve canilerle nasıl ilişki 
kurar? Müebbed hapis cezası 
almış olana nasıl ümit aşılar? 
Yahudi mahpusların sözlü ta-
cizlerine karşı nasıl davranır? 

Tüm bu sorulara cevap olsun 
diye,  tafsilatlı bir günlük tut-
tu. Tuttuğu günlüğe” el- Ayşu 
fi’s Sicni Ma’zûlen / Hapiste 
Tecrit Hayatı Yaşamak” adı-
nı verdi. (1)

17 Ocak 2017 günü serbest 
bırakılan Râid Salah, yaptığı 
basın açıklamasında Siyonist-
lerin tehditlerine karşı boyun 
eğmeyeceğini ve İslam’ın ilk 
kıblesi Mescid-i Aksa’yı savun-
maktan asla vazgeçmeyeceğini 
şu sözler ile dile getirdi: 

“Son olarak İsrail polisi bünye-
sinde “LAHAV433” adlı bir birim 
tarafından sorgulandım. Bu bi-
rim, şiddete teşvik, yasaklı örgüte 
üye olma olarak öne sürdükle-
ri gerekçelerle hakkımda yeni 
bir suç dosyası hazırladıklarını 
söylediler. Kendilerine, “Nöbet 
asla tâviz vermeyeceğimiz bir 
ibadettir. Geçmişte Mescid-i 
Aksa’da nöbete çağırıyordum, 
şimdi yine çağırmaya devam e-
deceğim” dedim. 

Ancak bir kez daha, bütün bu 
saçmalıklarla beni korkuta-
mayacaklarını ve yolumdan 
döndüremeyeceklerini belirt-
mek isterim. Allah’ın izni ile bize 
diz çöktüremeyecekler. Davamı-
zı sürdürmeye devam edeceğiz 
inşallah. Hapishane bizim için 
bir güç kaynağıdır, moralimi-
zi, ilkelerimize bağlılığımızı ve 
davamızdaki ısrarımızı arttırır. 
Hapis hür yaşadığımızın, hür 
yaşayacağımızın ve hür öleceği-
mizin sembolüdür. Bizi hapisle 
korkutacaklarını sanıyorlarsa, 
asla bunu yapamayacaklardır. 

Biz her zaman şunu söyledik: 
Hapsi sevmiyoruz ancak eğer 
bu bize dayatılıyorsa hoş geldin 
deriz.”(2) 

Şeyh Râid Salah, geçtiğimiz Hazi-
ran ayında görüştüğü bir gurup 
Türk gazeteciye verdiği demeç-
te ise şunları söyledi: “ 2007’den 
beri Mescid-i Aksa’ya girişim 
yasaklanmış durumda. Uzun yıl-
lardır da Kudüs’e girmeme izin 
verilmiyor. Aynı şekilde ülke dı-
şına çıkışım da yasaklanmıştır. 

Yaptığımız işlerin esası ve boyutu 
ne olursa olsun, İsrail yaptıkları-
mızı kanun dışı ilan ediyor. Mavi 
Marmara baskınında dökülen 
kanlardan dolayı Akdeniz’in su-
ları hale kırmızı renkte iken, 
bu suçuna rağmen İsrail hala 
başkasını terörist ilan etmeye 
devam ediyor… Mescid-i Aksa’yı 
çok özlüyorum. Ama işgalden 
arındırılmış bir mescit olarak 
görmeyi ve girmeyi çok daha 
fazla özlüyorum. Bunun da ba-
sit bir sebebi var. Biliyorsunuz, 
bütün Müslümanlar, Mekke ve 
Medine’de bir araya geldikle-
rinde mutlu olurlar. Benim de 
umudum, günün birinde bü-
tün Müslümanlarla Mescid-i 
Aksa’da bir araya gelmektir. Bu 
da ancak işgalin sona ermesiyle 
mümkün olabilecektir.” (3)

Şu bir hakikat ki: Mescid-i Ak-
sa’yı savunduğu müddetçe Şeyh 
Râid Salah’a gün yüzü yok! 1979 
yılında İsrail hapishaneleriyle ta-
nışan Râid Salah, 14  Temmuz 
günü Siyonist askerler ve Müs-
lüman gençler arasında Mescid-i 
Aksa’da meydana gelen olayların 
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akabinde  tutuklandı. Kendisine 
atfedilen suç öncekileriyle aynı. 

O da : Terör örgütüne ( İsla-
mi Hareket ) destek vermek!!! 
Avukatının verdiği bilgilere gö-
re, Nöbetçi mahkeme hakimi 
savcıdan somut delil isteyince, 
savcı Bakara suresi 154.âyeti delil 
olarak sundu: “Allah yolunda öl-
dürülenlere “ölüler” demeyin. 
Hayır, onlar diridirler. Ancak siz 

bunu bilemezsiniz.”

Yine avukatının verdiği bilgilere 
göre, Râid Salah’ın sağlığı ve can 
güvenliği tehlike altında. Zira; 
kameralarla gözetilen bir buçuk 
metrekarelik bir tuvalete hap-
sedilmiş durumda. Banyo ve 
tuvalet ihtiyacını giderirken, as-
kerler tarafından izleniyor. Orda 
yatıyor, orda yiyip- içiyor. Tahir 
olmayan (necis) bir mekânda 

ibadet etmek zorunda kalıyor!

Şeyh Raid Salah, bu ağır imtihan-
lardan geçerken biz ne yapıyoruz? 
diye sormadan edemiyorum. Ta-
bii ki sadece seyrediyoruz. Hiç 
değilse dua edelim de bu gü-
zel adam sağ salim aramıza 
dönsün. Mescid-i Aksâ müca-
delesine güç katmaya devam 
etsin.



36 www.mirasimiz.org.tr

DENEME

BİLDİĞİMİZİ
ZANNETTiĞiMiZ KUDÜS
Şafak SARI
Kudüs... Müslümanların gönlün-
de hep hüzünlü bir yeri olan mu-
kaddes beldemiz...

Sapanla taş atan çocuklara, oto-
matik silahlarla ateş açan acıma-
sız İsrail askerlerinin görüntüle-
riyle zihnimizde yer etmiş ve hep 
medyanın bize bildirdiği kadarıy-
la gündemimizde olan mazlum 
müminlerin mübarek toprakları.

Ben Kudüs davamızı siyasi boyu-
tuyla, dini boyutuyla az çok bildi-
ğimi zannediyordum. Tâ ki gidip 
yerinde ziyaret edene kadar, me-
ğer hiçbir şey bilmiyormuşum. 
Yazık.. Benim gibi düşünen mil-
yarlarca Müslüman adına yazık... 
Mirasımız Derneği’nin davetlisi 
25 sivil toplum kuruluşundan bi-
ri olarak, Hazar derneği adına Ku-
düs’teydim. Oldukça yoğun ve sa-
dece göze değil yüreğin tâ derini-
ne hitap eden bir ziyaretti.

Kudüs insanlık tarihinin adeta yo-
ğunlaştırılmış özeti gibi bir coğ-

rafya. Hz. Âdem ile başlıyor hikâ-
yesi ve Resûlullah (sav) a kadar 
devam ediyor. Bütün peygam-
berlerin yolu geçmiş oradan. Ve 
hepsi de bir iz bırakmış... Tarihin 
orada ete kemiğe bürünmüş hali-
ni görmek tarifi imkânsız bir zevk 
veriyor ama ön plana çıkan, insa-
nın yüreğini burkan duygu bu gü-
zel topraklarda yaşanan işgal kar-
şısındaki çaresizlik oluyor...

Her gün beş vakit Mescid-i Ak-
sâ’nın kapısından girerken, sırt-
larında mühimmatları ellerinde 
otomatik silahları ve parmakları 
her an tetikte olan İsrail askerle-
rinin önünden geçmek ancak ya-
şanarak anlaşılabilir bir his...

Şehrin her tarafına dikilmiş kule-
lerden devamlı gözetim altında 
tutulmak, bir yerden bir yere sı-
kı polis kontrollerinden geçerek 
gidebilmek, yaşadığın şehrin beş 
altı metreye varan duvarlarla iki-
ye bölünmesi, camilere dahi tur-
nikelerden geçerek girebilmek 

veya İsrail askerinin canı istemez-
se girememek...

Mescid-i Aksa’nın bahçesinde, 
üzerlerine dini kıyafetlerini giy-
miş guruplar halinde gezen Ya-
hudileri ve onları koruyan silahlı 
İsrail askerlerini Müslümanların 
harimi olan topraklarda her gün 
görmek ve birşey yapamamak...

Cemaat dağıldıktan sonra ya-
payalnız kalan Kubbetüs-Sah-
ra’nın kapılarını arkadan sürgü-
lerle kapatan murabıtların, as-
kerlerin muhtemel baskın-
larına karşı endişeli telaşlarını 
görüp çaresizlik içinde seyret-
mek...

El-Halil’de Hz. İbrahim’in keyfi 
bir uygulama ile tahta paravan-
larla ikiye bölünmüş ve yan ta-
rafı sinagog yapılmış kabrini zi-
yaret ederken bitişiğindeki sina-
gogdan gelen ayin seslerini duy-
mak ve Hz. İbrahim, hanımı Sâ-
re ve oğulları Hz. İshak’ın kabir-
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lerini buruk bir kalp ile  ziyaret 
etmek...

Kudüs’te yaşamak hiç kolay de-
ğil. Kudüs’te anne olmak, Ku-
düs’te genç olmak, Kudüs’te ço-
cuk olmak ve Kudüs’te Müslü-
man olmak hiç kolay değil..
Çünkü Filistinli kardeşlerimiz 
büyük bir zulüm altında yaşı-
yor. Dokuz on yaşında, bütün 
hukuk sistemlerine göre ceza-
i müeyyide uygulanamayan ço-
cukların hücrelere atılıp gün-
lerce oralarda tutulduğunu, in-
sanların polis karakollarından 
herhangi bir sebeple çağırılıp 
uzun süre kendisinden haber 
alınamadığını, evlerin zorla bo-
şaltılıp yerine Yahudi ailelerin 
getirilip yerleştirildiğini, mezar-
lardaki cesetlerin çalınarak me-
zarlıklara el konulmaya çalışıl-
dığını  ve daha nice benzeri 
olayları duyduk ve gördük. Yü-
reğimiz kan ağladı adeta, çare-
sizliği hissettik...

Hz. Peygamber’in(sav) ziyaret et-
memizi istediği üç mescitten bi-
ri olan Mescid- i Aksâ’nın bu ka-
dar yalnız oluşu yaşanan olay-
ları açıklıyor aslında. Gitmediği-
miz yer bizim değildir kuralınca 
Kudüs’e sahip çıkmamız için ön-
ce oraya gitmemiz lazım.  Dün-
yanın dört bir yanından Müslü-
manların akın akın, mübarek 
kılınmış bu toprakları ziyaret 
etmesi, Mescid-i Aksâ’nın bah-
çesini rükûlarıyla secdeleriy-
le şenlendirmesi gerekli. Üm-

met orda ortak bir dava etra-
fında bir araya gelmenin lezze-
tine varmalı, ümmet olmanın 
farkındalığını hissetmeli, ora-
ları işgal etmiş bir avuç Yahu-
di’nin karşısındaki gücünü gör-
meli ki işgalci İsrail devleti bu 
kadar rahat hareket edemesin.

Mirasımız Derneğinin restore 
ettiği camileri, evleri ziyaret et-
tik. Böyle bir hizmetin oralar-
da yapıldığını hatta böyle bir 
ihtiyaç olduğunu bilmiyorduk. 
Mescid-i Aksâ’nın etrafındaki 
köhnemiş bu evler yenilenme-
diği zaman bu bahane edilerek 
aile evi boşaltmaya zorlanıyor. 
Ondan sonraki süreçte ise ev 
yenilenerek oraya Yahudi bir 
aile getirilip yerleştiriliyor. 

Böylece Müslümanların top-
rakları yavaş yavaş ellerinden 
alınıyor. İslam’a dair eserler ya-
vaş yavaş yok ediliyor.

Şu an Mescid-i Aksâ’nın altın-
da altmış sekiz tane tünel var 
Yahudiler tarafından kazılmış.  
Mirasımız Derneği’nin yeniledi-
ği evlerden birine yaptığımız zi-
yarette eski bir öğretmen olan 
ev sahibi hanımefendinin an-
lattıkları bu duyduklarımızın is-
patıydı adeta.  Bir gün okulda
bir çökme olduğu haberini a-
lıp koşarak oraya gittiklerin-
de hayretler içinde çökmenin 
olduğu yerden toprağın altın-
da bir sinagog olduğunu görü-
yorlar. Sadece kazmakla kalmı-

yor Mescid-i Aksa’ nın altına si-
nagoglar müzeler yapıyorlar. 
Kendilerine ait kutsal sandı-
ğı aradıkları bahanesiyle yapı-
lan kazılar ilerde telafisi imkân-
sız sonuçlar doğurmadan top-
raklarımıza, etrafı bereketli kılı-
nan mübarek beldemize sahip 
çıkmalıyız.

Evet, Kudüs’te bir insanlık su-
çu işleniyor.  İsrail askerleri 
savunmasız insanları, gence-
cik çocukları, daha gelin ola-
cak yaşta kızları acımasızca öl-
dürüyor. Bütün dünyanın gö-
zü önünde yapıyor bunları. Ev-
lerini yıkıyor yaşama hakkı ta-
nımıyor. Bunlara yerinde şahit 
olmak, dinlemek üzerimize bü-
yük bir sorumluluk yükledi. 

Ama bu sorumluluk aslında bü-
tün ümmetim üzerinde var za-
ten bizim de vardı. Duamız bi-
ran önce bunun farkına varıl-
ması. Kudüs’ün Müslümanların 
gündeminde, gönüllerinin baş 
köşesinde, zihinlerinin merke-
zinde olması gerekiyor. Yalnız 
ve mahzûn Kudüs’ün mamur 
hale getirilmesi buradan başlar 
diye düşünüyorum.

Artık umrelerimiz Mescid-i Ak-
sa üzerinden olsun hatta um-
re ziyaretlerimizin yerini Kudüs 
ziyaretlerimiz alsın ki o toprak-
lar sahiplerine kavuşsun. Gide-
mesek de hedefimiz Mescid-i 
Aksa’nın kandillerine yağ yolla-
mak olsun...
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Bu dünyadan değilmişçesine 
mukaddes ve mübarek, “bu dün-
yadanım” der gibi çetin ve ger-
çekçi... İnsanın başını döndüren 
bir şehir burası. Nasıl bir büyü 
bu? Nasıl olur da her şey küçü-
cük bir şehre sığabilir? Nasıl olur 
da böylesi barikatlar olur zihin-
lerde? Batısı ile doğusu arasında 
nasıl bu kadar uçurum inşa edi-
lebilir?

İnsanın cahilliğini Kudüs kadar 
yüze vuran başka şehir yoktur. 
İlk öğrettiği şey; dinler tarihinden 
siyasete, şeriattan genel kültüre 
ne kadar bilgisiz olduğumuzdur. 
İlk peygamberden son peygam-
bere değin neden Kudüs bu ka-
dar gündemde olmuştur sahi?

Asırlar boyu onlarca devletin ve 
medeniyetin kendince müşer-
ref olduğu bu beldede kendi sı-
rası gelen sorumluluk duygusu 
ile hareket etmiş olsa da olma-
sa da değişmeyen tek şey Ku-
düs’ün paylaşılamazlığı olsa ge-
rek. Küresel güç merkezlerinin 
biraz dışında kalmış gibi gözük-
se de aslında bütün uluslararası 

politik düğümlerin merkez nok-
tası: Kudüs! Üç-dört seneyi çıka-
rın, 1000 senelik tarihimizde hiç 
işgal altında yaşamadık. Hama-
set olsun diye söylemiyorum, sa-
dece toplumsal bir gerçekliği tes-
pit etmektir amacım. Dolayısıyla 
bütün işlerin ne kadar zor oldu-
ğunu ne siz sorun, ne ben anla-
tayım.

Herkes kendi dünyasında yaşar-
ken diğerine kör... Hoşgörü ve 
birlikte yaşama kültürü gibi gü-
zellikler eskilerde kalan ve gün-
cele dokunmayan soyut kav-
ramlar. Sadece dinler arası değil, 
mezhepler arasında yaşananlar 
bile sanki dün olmuş gibi. Bok-
sörlerin ringe çıkmadan birbirle-
rine son kez baktığı bir an vardır 
ya; kin, nefret ve hesaplaşma do-
lu... Belki bundan olsa gerek.

Kudüs’te de insanlar birbirleri-
nin suratlarına öyle çok bakmaz-
lar, lakin baktıklarında ise arena 
gibi olur etraftaki ışıklar. Soğuk 
bir rüzgâr eser ve hemen her-
kes kendi işine bakmaya devam e-
der, içinden küfür veya dua ede-

rek. Grinin ayakta kalmayı başa-
ramadığı şehirde bütün kimlikler 
uçlarda yaşıyor: Diyelim ki İbra-
nice bile bilmeyen bir Yahudi’siniz. 
Oturmuş bir kimliğiniz yok ise te-
laşa mahal yok, biraz tarih ve bi-
raz sosyoloji bu işi çözecektir. Ar-
tık Filistinlilere karşı olan “dava”-
da iflah olmayan bir yiğit kesile-
bilirsiniz. Sizi tutan bir şey yok. 
Tam tersine, İsrail devleti bütün 
imkânları ile arkanızda...

Kudüs’te metrekarenin bile 
savaşı var

Nesilden nesile miras kalan top-
lumsal travmanın dışında kalabi-
len bir kimse yok. Otoriteye bo-
yun eğmek anlaşılmasın kelamı-
mızdan fakat mevcut statükonun 
zorla kabullenilmesi gibi bir hava 
var. Tek taraflı uygulamaya sok-
tuğu politikaları ile ehven-i şerre 
razı etmek İsrail’in hüner kazan-
dığı tek mecal değil: Binlerce yıl-
dır sürgünlerden, gettolardan,iti-
lip kakılmaktan yaka silken Yahu-
di toplumu, asırlar sonra başka-
larının topraklarında birleşerek  
bütün  kinini  Filistinlilere ku-

NEFES ALMAYI 
BEKLEYEN ŞEHİR
Reha ERMUMCU
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suyor. Kudüs’te metrekare sava-
şı var. Bu yüzden Filistinliler çok 
temkinli. Eski şehirde kiralık ev 
bulmak hayli zor çünkü ev sahi-
bi neredeyse kiracının her şeyi-
ne bakıyor. Böyle bir şehirde 
emin olmak en temel hakkı tabi-
i. O yüzden kiralık evini ilan ver-
miyor, sadece eş dost akraba-
ya söylüyor... Biri onlardan biri-
ne denk gelirse şanslı kişi olmuş 
oluyor, en azından evi görebil-
mek için.

Kudüs’ün gündelik hayatını şe-
killendiren en önemli hususlar-
dan biri de günlerdir. Cuma gü-
nü bambaşka bir havaya bürü-
nen Kudüs’te Müslüman mahal-
lelerdeki dükkânlar Cuma na-
mazıyla kapanır ve halk akın 
akın Mescid-i Aksâ’ya akar.

Cuma akşamı gün batmadan 40 
dakika önce üflenen şofar boru-
su ile de Şabat girmiş olur. Ta ki 
cumartesi gün batımına kadar 
süren Şabat’ta Yahudilerin isti-
rahat ve ibadet etmesinden baş-
ka her şey haramdır. Yani bütün 
bir şehirde otobüsler, tramvay-
lar, radyolar, alışveriş ve aklını-
za gelen her şey yaklaşık 25 saat 
boyunca durur.

Pazar günü ise Hıristiyanların 
dükkânları kapalıdır. Sabahın 
erken saatlerinden itibaren çan-
lar çalar. Dünyanın dört bir ta-
rafından gelen hacı adayları Vi-
a Dolorosa yolunu takip ederek 
nihayetinde Kıyamet Kilisesi’nde 
hacı olurlar.

Bu günlere dinî bayramlar da 
eklenir. Sözgelimi Yom Kip-
pur’da bütün bir ülke durur. 
Yollar kapanır, havalimanların-
dan devlet dairelerine kadar her 

şey… Ve Noel ve Ramazan Bay-
ramı ve Kurban Bayramı ve Pas-
kalya, Pesah, Sukot…

Evler taş. İçi, dışı, duvarı, kub-
besi... Yazın serin iken kışın ılık. 
Belki Mardin’i andırabilir ama 
ondan daha fazlası... Taş kaldı-
rımlarda rızkını arayan kedi-
ler biraz ürkek gibidir bu şehir-
de. Tehlike anında pek sığınacak 
yerleri yok. Coğrafyanın insanı-
na benzer. Üsküdar’daki kediler 
gibi hemen sıcaklık beklemeyin. 
Sizin tehlikeli olmadığınızı anla-
maları gerekir evvela.

Bir karınca secdeye yükselir-
ken size göz kırpar belki

Böylesine bereketli topraklarda, 
böylesine güzel bir şehirde belki 
gönül iyi şeyler de duymak istiyor 
ama Siyonistlerin nefessiz bıra-
kan işgali, içtiğiniz çayın tadını al-
manıza engel oluyor. Tam o esna-
da bir parıltı, hilal görünür; neyse 
ki Kudüs’te Ramazan var.

Diğer aylarda akşam 7’den sonra 
dışarı çıkmaya çekinen bir baba 
Ramazan’da kendini ailesi ile so-
kaklara atıyor. Aylar sonra hapis-
ten çıkmış bir mahkûm gibi, san-
ki işgal yokmuş gibi, sanki kalaş-
nikoflu askerleri görmüyor gibi... 

Ramazan’ın sıcaklığı gündelik 
hayatı sarmalayan genel kay-
gı bozukluğunu perdeleyip her-
kesi Aksâ’da buluşturmaya yeti-
yor. Ama Ramazan ayına has ö-
zel izni bulunan bazı Batı Şeri-
alı Filistinliler hariç sadece Ku-
düs’te yaşama hakkı olanlar Ak-
sâ’da. Bazen Nabluslu bir am-
ca size yol sorar, bazen El-Halilli 
bir teyze Kudüs’ün sokaklarında 
kaybolmuştur. Gelemez ki her 

zaman, giremez ki ilk kıbleye di-
lediği gibi.

Ve tabii ki teravih... Ülkemizin 
aksine teravih rahatlatır. Acele-
den başınız dönmez. Kondisyo-
nunuz iyiyse 20 rekâtı tamamla-
yabilirsiniz. Bazen 8, bazen 12... 
Hz. Süleyman’ın hükmettiği rüz-
gârı ensenizde hissedip kıya-
ma durursunuz. Belki bir karın-
ca secdeye yükselirken göz kır-
par. Bu arada atlamadan yaza-
yım hemen. Ayete bile konu olu-
yor karınca Kudüs’te. O yüzden 
ilk “koloni”yi kuranlar onlar. En 
son İngilizlere kadar geliyor ama 
bugün de durmuyor o iş.

Ramazan dışında metruk bir 
şehri andıran Doğu Kudüs, an-
cak Ramazan’da bambaşka olur. 
Eskiden Gazze’den gelen balık-
lar Şam Kapısı’nda tezgâhlarda 
uzanırmış. Şimdi onlar da yok a-
ma eski şehrin her yeri düğün 
salonu gibi ay boyu lambalarla 
ve kandillerle aydınlatılır. Aslın-
da bayram, Ramazan’ın ta ken-
disidir Kudüs’te.

Amin Maalouf’un aktardığı gi-
bi: “Kudüs Haçlılar tarafından iş-
gal edileli neredeyse 50 sene ol-
muştu ama İslam şehirlerinde 
bu durum yeteri kadar günde-
me bile gelmiyordu.” Ta ki Nu-
reddin Zengi ve Salahaddin Ey-
yûbi’nin yaşadığı seneler gelene 
kadar...

Şimdi fiili olarak tam 50 sene ol-
du. 1967’de patlak veren savaş 
sonrası Mescid-i Aksâ bir gün bi-
le rahat nefes alamadı. Dua ni-
yetine geçsin… 

Belki azmeyleyen bir topluluk çı-
kar da tarih tekerrür eder.
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İLK KIBLEMİZİ ÇİZİYORUZ

“İlk kıblemizi Çiziyoruz” resim yarışması mansiyon ödülü 
İpek Damlanur NAMLI
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İLK KIBLEMİZİ ÇİZİYORUZ

“İlk kıblemizi Çiziyoruz” resim yarışması sergileme ödülü
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ŞİİR

Selam kumu emziren, hidayet ırmağına.
Göklere yükselişin, o ilk basamağına. 
Selam altı bin yıllık o muhteşem mazine,
Sende aşikâr oldu, iman denen hazine.
Selam gönül mihrabım, selam iman minberim.
Namazı gök kubbenden getirmiş peygamberim.
Cümleye kucak açtın, üç İbrahimî dinle,
Ne olur aç kapını, beni bırakma benle. 

Ehl-i aşksın, şehr-i yâr, ey peygamberler şehri.
Göğsüne vurulmuştur, miracın kutlu mührü.
İbrahim’de imansın, Süleyman’da azamet.
Hak kıyamaz cismine, kopsa kızıl kıyamet.  
Sende gördü Muhammet, Burak’la yüceleri.
İlahi vahyin nuru, karartmaz geceleri.
İlk kıblem, namazgâhım, son burcumsun, son kalem.
Kurursa gözyaşların, o zaman biter çilem. 

Sen çatlamış gönlüme, coşkun akan bir nehir.
İnsanın her dakika hesaplaştığı şehir.
Bu toprakta yapılır mahşerin provası,
Miraç yüzü görecek mazlumların davası.
Varsın İsrail yazsın, haritalar yalancı. 
Filistin diye okur, gözün budur kıvancı
Gönüldesin ey Kudüs, muhabbetle dildesin.
Mazlumlara sığınak,  haysiyete beldesin.
 
Sarar sarmalar beni, uhrevi bir tecelli.
Dünyanın nabzı sende atıyordu besbelli.
Dağların hüzün yüklü, taşlar bile hislenir.
Sende bir kum zerresi yüreğime seslenir. 
Mazlumlar ki burcunda duran gönül erlerin,
Şafağında uyurlar doğmamış kederlerin. 

İman yüklü yürekler yükselir yâr katına. 
Eğilmez devam eder, o kutlu ribatına. 
Ey mahzun çocuk,  bana böyle bakma;
Kır artık pranganı, yandığın gibi yakma!
Beyt’ül- Makdis önünde bir gün güller açacak.
Mermiler değil artık, güvercinler uçacak
Ömer’in adaleti, şüphesiz çıkar gelir.
Selahattin Eyyübi kabrini yıkar gelir.

Kim demiş Aksa’m sende, maşukların gezemez.
Sevdanın sınırını, kireç taşı çizemez. 
Sorgudan ve sualden haberi yok kimsenin.
İnsanın da büyüktür, imtihanın da senin.
Anlat Mescid-i Aksa’m, o yâri anlat bana.
Mübarek topukları, o gün değerken sana.
Ellerin gök semaya, sende kalktığı an ki;
Kuşlar âmin diyordu kendi kavlince sanki

Kudüs yeisim benim, gönlümün gümanıdır.
Yetim kalan çocuğun, kırkıncı zamanıdır. 
İdraki zor değildir,  sevenler neden seçmiş.
Kan kokusundan baskın, mutlak bir nurlu geçmiş.
Kök salan kızgın kuma, tevhit denen çınarsın.
Dokunsam titriyorsun, kırk yerinden kanarsın.
Zalimler vicdan diye göğsünde taşırken taş.
Asırlardır dinmedi gözündeki kanlı yaş

Mescid-i Aksa’ya yâr, Burak ile dayansın
Mahzun yüzün ey Kudüs, tebessümle uyansın
Gözünden kutlu yaşlar, aktığı kadar aksın.
Sahibine mutlaka bir gün kavuşacaksın.
Sen elimi sıkı tut, Ömer’ce bu dokunuş
Ben artık sustum artık, konuş yüreğim konuş.
Yurdum kadar aşikâr, aşk nazarında netsin.
Mazlumların sahibi Rabbime emanetsin.

KUDÜS ŞEHRENGİZİ

İbrahim ŞAŞMA

44 www.mirasimiz.org.tr



ÇİZGİLERLE KUDÜS
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TÜRKİYEM @yankaray    
40 kişiyle ...Mekke’yi ...titreten Müslümanlar vardı 
Şimdiyse Mescid-i Aksa’da saldırılarda sessizliğe 
bürünen 1,5 milyar Müslüman var.

Sofi Abiniz @SofiAbinizz  
Mescid-i Aksa’yı ezansız, namazsız ve müslümansız 
bırakma Allah’ım...

Beştepe Canlı @CBbestepecanli   
Mescid-i Aksa’ya yönelik saygısızlıkların, 
provokasyonların önüne geçilmesi için kararlı bir 
tutum ortaya koymalıyız 

didem inokay @dideminokay   
Mescid-i Aksa’nın duvarlarında yazılan o 
muhteşem slogan: “Komutanı Muhammed olan 
bir Ümmet boyun eğmez”

Zelih @Zamane_D   
Kudüs bekliyormuş bizi... Nasip olur inşaallah 
birgün Mescid-i Aksa avlusu içinden herkese 
selam göndermek... 

 EBU VAKKAS @ebu_vakkas
Eğer her sabah insanlar gibi , insanlik da 
uyansaydi ne Suriye, ne Arakan, 
ne de Kudüs böyle olmazdı 
@UmmetciSiyaset

TUĞBA  @Tuba_1299   
Mıh gibi aklımızda sanmayın uyutuyosunuz, 
Sanmayın unutuyoruz! Kudüs, Kerkük, Arakan, 
Bosna, Suriye, Gazze ve nice mahzun yerler!

#Takip Mehmet Deveci @MehmetDeveciFan   
Elbet Kudüs diyeceğiz. Yine Yeniden Bayramda ‘da, 
seyranda da İnsan hiç ağrısını unutur mu? 

Rümeysα @rmysayigit   
Kudüs ve Bosna... şimdi değilse de elbet bir gün 
inşallah.

kesikbaş #2019 @kesikbas34   
Arkadaş, ben onu bunu bilmem. Kudüs te, işgal 
altındaki bütün Müslüman toprakları da ancak ve 
ancak cihad ile kurtulur.

Osman Genç @osmangenc55
Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin 
göklere en yakın avlusu. #Kudüs ‘ü ve Mescid-i 
Aksa’yı savunmaya devam edeceğiz.

Salih @Salih42256327
Dusunsenize uzerinizde lanet ve kara bulutlar var. 
Birgun uykudan uyandiginizda KUDUS alinmis 
olacak. Muslumanlara huzur ve baris dogacak .

SOSYAL MEDYA

TWİT KÜRSÜSÜ
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SOSYAL MEDYA’DA KUDÜS



genc_ay_yildiz
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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

kuduslumuvahhid

tarih esintisimy_simsek

SOSYAL MEDYA

/mirasimiz
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HAZIRLAYAN:Ali ARSU 
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Sultan Tekkesi
Kudüs'te halen 

faaliyetine 
devam eden 
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BİR AYET
Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun 

ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce, size 
verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. Kâfirlere gelince, 

onlar zalimlerdir.
(BAKARA / 254)

BİR HADİS
Hz. Âişe radıyallahu anhâ’ dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kim bir karış miktarı bir yere haksız olarak zulümle sahip olursa, o 

yerin yedi katı boynuna geçirilir. ”
(Buhârî, Mezâlim 13, Bed’ül-halk 2; Müslim, Müsâkât 139-142)




