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Dünya bu cümleyi bekliyor;

“İşte yeniden geldik Selahaddin!..”

100 yıl önce dünya düzeni bu cümle ile terse döndü… İslam coğrafyası kan ve gözyaşına 
gark olmaya, acılar içerisinde kıvranmaya 100 yıl önce söylenen bu söz ile başladı…

Sözün sahibi, Kudüs’ü işgal eden, işgal güçleri komutanı Edmund Henry Hynman 
Allenby isimli İngiliz general…

Haçlı dünyasının “Kudüs Fatih’i” olarak andığı Edmund Henry Hynman Allenby 
sadece İngilizler için değil, tüm Haçlılar için bir kahramandır(!)…

Şöyle ki; Osmanlı ile ittifak halinde olan Almanlar, Kudüs’ün işgali üzerine çanlar çalmış 
nümayişler tertip etmişlerdir ve bu sevinçlerine neden olan kahraman (!) Allenby’dir…

Haçlı dünyası her ne kadar Allenby için “Kudüs Fatih’i” dese de bu Selahaddin 
Eyyûbi’ye nispetledir ve gerçekte fatih falan değildir; aksine işgalcidir, işgal orduları 
komutanıdır…

Kudüs’ün gerçek fatihleri Hz. Ömer ve Sultan Selahaddin Eyyûbi’dir…

Fatih; fetheden, esenlik getiren, yaşatan, âbâd eden, genişleten demektir…

İşgalci ise tam aksine; daraltan, talan eden, yakıp yıkıp yok eden, öldürendir…

Her zaman, her fırsatta dile getiriyoruz; bütün İslam beldelerinin güvenliği Kudüs’ün 
özgürlüğü ile mümkündür…

Ve Kudüs’e sahip olan dünyaya hükümran olur!..

Allenby, 1917’de Kudüs’e işgal orduları komutanı olarak girdikten sonra, Kudüs’ü 
Haçlı zulmünden kurtararak aslî kimliğine kavuşturan, asırlar boyu Müslümanıyla, 
Hristiyanıyla herkesin huzur içinde yaşadığı bir belde haline getiren Selahaddin 
Eyyûbi’nin Şam’da bulunan kabrine gitti…

Allanby, kendisine ve üzerinde taşıdığı Haçlı kimliğine yakışır tarzda hareket etmiş ve 
O büyük komutanın, Selahaddin Eyyûbi’nin kabrine vardığında, ayağını kabir üzerine 
koyarak, “İşte yeniden geldik Selahaddin” deme küstahlığını göstermiştir…

(Aynı general iki yıl sonra 1919’da İstanbul’a yine işgal orduları komutanı olarak 
girdiğinde ise bu sefer İstanbul’un fatihine, Fatih Sultan Mehmet Hân’a nispetle, şehre 
beyaz at sırtında girmişti…)

Allenby’nin  “İşte yeniden geldik Selahaddin” sözünü tarihe gömüp Kudüs’e yeniden 
girmek ve Kudüs’ü fethetmek!..

100 yıllık mâkus talihi yenmek ve Sultan Selahaddin Eyyûbi’nin kabri başına vararak 
en gür sada ile  “İşte yeniden geldik Salahaddin… İzinden yürüdük ve yeniden 
Kudüs’teyiz, rahat uyu büyük komutan” demek…

Sultan Selahaddin, Kudüs ve insanlık bu cümleyi gerçek kahramanların ağzından 
duymayı bekliyor…

İşte 
Yeniden 
Geldik 
Selahaddin
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HABER

Mirasımız Derneği, Kudüs ve civarındaki 1948 işgal topraklarında 
zorluklar içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan Filistinli 
Müslümanlara kış döneminde yardımcı olmak için yeni bir 
çalışma başlattı.

KIŞ GELDİ
KUDÜS’Ü 
UNUTMA
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Paketler için belirlenen bedel-
ler ise şöyle; Kışlık kumanya 
180 TL, Kışlık kıyafet 215 TL, 
Elektrikli soba ve battaniye 
250 TL. Dileyenler KUDÜS ya-
zıp 5772’ye göndererek 5 TL 
bağışla bu hayırlı projeye kat-
kıda bulunabilirler. 

Ayrıca www.mirasimiz.org.tr 
adresinden online bağış sis-
temini kullanarak veya banka 
hesap numaralarını alarak ba-
ğışta bulunmak mümkün.. 

Mirasımız Derneği Başkanı Muham-
met Demirci, bu ve benzeri çalış-
maları sürekli yaptıklarını belirterek 
sözlerine şöyle devam etti. “ Amacı-
mız Kudüs ve civarında Müslüman 
varlığının devam etmesidir. Bura-
larda yaşayan kardeşlerimiz zalim 
işgal devletinin bilinçli yoksullaştır-
ma politikalarının hedefi durumun-
dalar. Zaten kötü olan yaşam şartla-
rı kış döneminde soğuk ve yağışlı ha-
vaların etkisiyle daha da zorlaşacak. 
Kardeşlerimiz kışı rahat geçirebilsin-
ler diye bu çalışmayı başlattık. Allah 
muvaffak eder inşaallah” 

Mirasımız Derneği, kış yardımlarını 
üç ayrı paket halinde yapıyor. Bun-
lardan ilki kış dönemine özel hazır-
lanmış zengin içerikli kumanya pa-
ketlerinden oluşuyor. 

İkinci olarak kışlık kıyafet dağıtımı 
var. Palto, kışlık ayakkabı, atkı ve be-
re gibi soğuğa karşı dirençli kıyafet-
ler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. 

Son olarak battaniye ve elektrikli 
sobadan oluşan bir paket de yine 
ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.
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İdeolojik Siyonizm ve Yahudilere Bir Vatan 
Bulma Çabası
29-31 Ağustos 1897 tarihlerinde İsviçre’nin 
Basel şehrinde ilk Siyonist kongre toplanmış-
tı. Bu kongrenin toplanması için çağrıyı yapan, 
organizasyonu oluşturan ve kongreye başkan-
lık eden kişi de Siyonizm ideolojisinin babası 
olarak bilinen Theodor Herzl idi.

Siyonizm bir fikri ve siyasi akım olarak, Ba-
sel Konferansından sonra kendini gösterme-
ye başladı. Siyonizmin ilk toplantısında belirle-
miş olduğu ana hedef dünyanın çeşitli bölge-
lerine dağılmış olan Yahudileri bir araya geti-
recek bir yurt bulmak ve böyle bir yurt üzerin-
de bir Yahudi Devleti kurmaktı. Çeşitli teklifler-
den sonra planlanan Yahudi Devleti’nin Filis-
tin toprakları üzerinde kurulmasına ve Yahu-
dilerin gruplar halinde bu topraklara yerleşti-
rilmesi için çalışılmasına karar verildi.

Siyonizm hareketi, görünüşte Avrupa’daki Ya-
hudi düşmanı (antisemitist) hareketlere ve 
özellikle devletlerin Yahudiler üzerindeki bas-
kılarına bir tepki olarak ortaya çıktı. Bu antise-
mitist akımlar Siyonizm ideolojisini geliştiren-
lerde Yahudiler için bir yurt arama eğilimi

Balfour 
Deklarasyonu 
ve Filistin’in İşgali

Gws Balfour

Ahmet VAROL       Araştırmacı - Yazar
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ortaya çıkardı. Yurt konusunda çe-
şitli öneriler ortaya atıldı. Ancak 
toplantılarda Yahudilerin rahatla-
rına düşkün oldukları dile getiri-
lerek onları teşvik etmekte kulla-
nılacak bir unsur olmadığı sürece 
bir yerden bir yere göç etmeleri-
nin sağlanamayacağı ifade edildi. 
Daha sonra teşvik konusunda di-
ni unsurlardan yararlanmanın en 
isabetli yol olacağı, bunun gerçek-
leştirilebilmesi için de Filistin top-
raklarının seçilmesi gerektiği, çün-
kü Yahudilerin geçmişte atalarının 
buralarda ikamet ettiği, aynı za-
manda buralarda Yahudi dinine 
göre kutsal bazı mekânlar olduğu 
vurgulandı. Böylece yurt olarak Fi-
listin topraklarının seçilmesi karar-
laştırıldı.

Normalde Yahudilerin ellerindeki 
kaynaklarda Filistin toprakları ve 
çevresi (“Şam diyarı” veya bir diğer 
nitelendirmeyle “iki nehir arası”) 
“vaat edilmiş topraklar” olarak ka-
bul edilmektedir. Ancak bu toprak-
lara geri dönülmesi için Mehdi’nin 
beklenmesi gerektiği, Mehdi çıktık-
tan sonra o topraklara geri dönü-
leceği vurgulanmaktadır. İşte Siyo-

nizm bu Mehdi inancını rafa kaldı-
rarak onun gelmesini beklemeden 
geri dönüşü hızlandırma çabası içi-
ne girmeye, bunun için de yine Ya-
hudi kaynaklarını kullanmaya karar 
vermiş oluyordu. Nasıl olsa Yahudi-
ler tarihlerinde bu tür tahriflere alış-
mışlardı..

Toprak Temini İçin Osmanlıya 
Müracaat
Siyonizm’in fikir babası olarak bili-
nen Theodor Herzl, kendilerine Filis-
tin’de toprak verilmesi için Sultan II. 
Abdülhamit’le görüşme yapmak is-
tedi. Bazı kitaplarda II. Abdülhamit’in 
onlarla görüştüğü ancak tekliflerini 
reddettiği söyleniyor. Oysa gerçek-
te II. Abdülhamit onlarla görüşme-
yi kabul etmemiştir. Bunun üzerine 
Yahudi heyeti Başbakan Tahsin Pa-
şa yoluyla tekliflerini iletmişlerdir.

Yahudiler 1902 yılında Tahsin Paşa 
yoluyla padişaha ilettikleri teklifle-
rinde şunları bildiriyorlardı:

“Yahudiler aşağıda bulunan hu-
susları taahhüt ederler:
1. Osmanlı devletinin otuz üç mil-
yon İngiliz altınına ulaşan borçları-
nın tamamını ödemeyi,
2. İmparatorluğu korumak için 120 
milyon altın franka mal olacak de-
niz filosu yaptırmayı,
3. Devletin mali durumunu canlan-
dırmak için otuz beş milyon altın li-
ra faizsiz borç vermeyi.

Bütün bunlar Yahudilerin, yılın 
herhangi bir gününde Filistin’e zi-
yaret maksadıyla girmelerine müsa-
ade edilmesine ve Yahudilerin Ku-
düs-i Şerif’te kendi dinlerine men-
sup olanların ziyaretleri esnasında 
içinde kalabilecekleri bir müstemle-
ke (kanton) kurmalarına izin verme-

sine karşılıktır”.
Sultan II. Abdülhamid’e böyle bir 
teklifte bulunan heyetin başında Si-
yonizm’in babası Herzl vardı. Os-
manlı’daki Yahudi lobisinin ileri ge-
lenlerinden Emanuel Karaso da bu 
heyetin içinde bulunuyordu. Yahu-
dilerin bu teklifine Sultan II. Abdül-
hamid’in cevabı şu olmuştur:

“Tahsin! Onlara de ki:
Devletin borçları onun için bir ayıp de-
ğildir. Çünkü, Fransa gibi başka devlet-
lerin de borçları vardır ve borçları on-
lara zarar vermemektedir.

Kudüs-i Şerif’i İslam’a ilk önce Hz. 
Ömer (r.a.) fethetmiştir. Burayı Ya-
hudilere satma kara lekesini ve 
Müslümanların korumam için ba-
na tevdi ettikleri emanete ihanet 
etme suçunu yüklenemem.
Yahudiler, mallarını kendilerine 
saklasınlar. Devlet-i Âliye’nin İslam 
düşmanlarının mallarıyla yapılan 
kalelerin arkasına sığınması müm-
kün değildir.

Yani Siyonistler, dünya Ya-
hudilerinin toplanacağı yer 
olarak Filistin’i seçmekle 
bir bakıma, Yahudileri bel-
li bir toprak parçasına göç 
etmeye teşvik etmek ama-
cıyla Yahudi dininin lite-
ratürünü ve kutsal saydığı 
bazı şeyleri istismar etmeye 
karar vermiş oluyorlardı. 
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Emret çıksınlar! Bir daha benim-
le görüşmeye veya buraya girmeye 
uğraşmasınlar”.

Siyonist lider Theodor Herzl de anı-
larında, Sultan II. Abdülhamid’in 
kendilerine şu cevabı verdiğini yaz-
maktadır: “Doktor Herzl’e bu konu-
da yeni adımlar atmamasını öğütle-
yin. Çünkü ben bir karış toprak dahi 
veremem. Orası benim kendi mül-
küm değil milletimin mülküdür. Mil-
letim bu yer için savaşmış ve ora-
yı kanı ile sulamıştır. Yahudiler mil-
yonlarını kendilerine saklasınlar. Bir 
gün gelir de İmparatorluğum parça-
lanırsa işte o zaman Yahudiler, Filis-
tin’i para ödemeden alabilirler. Fa-
kat ben sağ olduğum müddetçe be-
denimin neşterle yarılması Filistin’in 
İmparatorluğumdan koparılmasın-
dan benim için daha kolay bir ha-
disedir. Bu imkânsız bir şeydir. Ben 
daha sağ iken bedenimizin üzerin-
de otopsi yapılmasına asla müsaa-
de edemem.”

Osmanlı’dan Destek Bulamayın-
ca İngiliz Krallığına Müracaat
Osmanlı Devleti’nden bir şey kopa-
ramayan Siyonistler bu kez, İngiliz-
lerle ve diğer Batı ülkeleriyle işbirliği-
ne gitmeyi kararlaştırdılar. Osman-
lı Devleti’ni yıkmak veya zayıflatmak 
için her fırsatı değerlendiren Batı ül-
keleri Siyonistlerin kendilerine ya-
naşmalarını da iyi bir fırsat olarak 
görüp değerlendirdiler. Bunun so-
nucunda 1916 yılında Fransa, İngil-
tere ve Rusya arasında Sykes - Picot 
Anlaşması adı verilen bir anlaşma 

imzalandı. Bu anlaşma İslâm top-
raklarının Fransa, İngiltere ve Rus-
ya arasında paylaştırılmasını öngö-
rüyordu. Anlaşmanın Filistin’le ilgi-
li maddesinde de şöyle deniyordu: 
“Diğer ortakların ve Mekke şerifinin 
muvafakati alındıktan sonra Rusya 
ile de istişare yapılarak bu bölgede 
uluslararası bir yönetim kurulsun.”

İngiliz Dış İşleri Bakanı Balfour’un 
Siyonistlere Vaadi
İngiltere’nin Siyonist hareketle işbir-
liğini en açık bir şekilde ortaya koy-
ması Balfour Deklarasyonu’nu ya-
yınlamasıyla gerçekleşmiştir. 

Zamanın İngiliz Dışişleri Bakanı Art-
hur Balfour’dan adını alan deklaras-
yonda şöyle deniyordu: “Haşmet-
li İngiliz kraliyet hükümeti, Filistin’de 
Yahudi halkı için milli bir devlet ku-
rulmasını memnuniyetle karşılıyor. 
Bu gayeye ulaşmayı kolaylaştırmak 
için en değerli mesailerini harcaya-
caktır. Şurası açıkça bilinmelidir ki 
haşmetli kral, Filistin’de bulunan Ya-
hudiler dışındaki milletlerin dini ve 
medeni haklarına zarar verecek ve-
ya Yahudilerin başka herhangi bir 
ülkede elde ettikleri haklarını ve si-
yasi nüfuzlarını zedeleyecek hiçbir 
şey yapmayacaktır.”

Bu deklarasyonun yayınlanmasının 
tarihi 2 Kasım 1917’dir. Bu deklaras-
yonun yayınlanmasıyla birlikte Filis-
tin’de uluslararası bir yönetim oluş-
turulmasıyla neyin amaçlandığı her-
hangi bir şüpheye mahal bırakma-
yacak şekilde açığa çıkmıştır.

İdeolojik Siyonizm İçin Filistin’in 
İşgal Edilmesi
İngiltere Krallığı Balfour Deklarasyo-
nu’nun yayınlanmasından çok kısa 
bir süre sonra yani 1917 yılında Fi-
listin işgalini gerçekleştirdi. 9 Aralık 
1917’de İngiliz işgal kuvvetlerinin ko-
mutanı General Allenby’nin komu-
tasındaki birlikler Kudüs’e girmişler-
dir. İngiliz işgali normalde ikinci haç-
lı işgaliydi. Ancak bu işgalin gayesi 
bölgede bir haçlı hâkimiyeti kurmak 
değil Siyonist hâkimiyetin alt yapısı-
nı oluşturmaktı. General Allenby’nin 
emrindeki askerlerin Kudüs’ü işgal 
etmeleri de Sykes-Picot Anlaşma-
sı’nda ve Balfour Deklarasyonu’nda 
Siyonist örgütlere yapılan vaatlerin 
yerine getirilmesi amacını taşıyordu.

Burada şunu öncelikle ifade edelim 
ki Filistin’in 1917’de İngiliz hâkimiye-
tine geçmesinin sebebi bölge ahali-
sinin herhangi bir ihaneti ve dış güç-
lerle işbirliği değil, Osmanlı ordusu-
nun Mısır cihetinden baskın düzen-
leyen İngiliz ordusu karşısında ye-
nilgiye uğramasıdır. Bu yenilgide, 
1908’de Sultan II. Abdülhamid’i taht-
tan indiren İttihat ve Terakki Cemi-
yeti’nin ihanetçi politikasının ve Filis-
tin’i ikinci plana itmesinin önemli rol 
oynadığı tahmin ediliyor.

İngilizlerin 1917’de Filistin toprakla-
rını işgal etmelerinde zamanın Mek-
ke Şerifi Hüseyin’le kurulan ilişkile-
rin ve arka planda gerçek leştirilen 
işbirliğinin de önemli rolü oldu. İn-
gilizlerin Şerif Hüseyin’le gizli ilişkiler 
içine girmelerinin ve kendisine bir
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takım vaatlerde bulunmalarının en 
önemli sebebi dünyada dağınık bir 
halde yaşayan Yahudilerin devlet 
kurabilmeleri için gerekli şartların 
oluşturulması gayesiydi.

İngilizler Filistin topraklarına; “Ürdün 
Şerifi Hüseyin’e yardım ve Arapla-
rı Osmanlılara karşı korumak(!)” iddi- 
asıyla girdiler. Ancak gerçekte bu iş-
galin amacı Filistin toprakları üzerin-
de bir Yahudi hâkimiyeti kurdurabil-
mek için gerekli şartları oluşturmaktı. 
İşgal sonrasında İngilizler Şerif Hüse-
yin’e yaptıkları vaatlerin hiçbirini yeri-
ne getirmediler. Başlangıçta gizli tutu-
lan ancak Bolşevik İhtilali sonrasında 
Rus gazetelerince açığa çıkarılan Sy-
kes - Picot Anlaşması ve Balfour Dek-
larasyonu da Şerif Hüseyin’in oyuna 
getirildiği hakkında fikir veriyordu. An-
cak Şerif Hüseyin oyuna getirildiğini 
oldukça geç fark edebildi.

Batı Emperyalizminin Aynı Za-
manda Bir Karakol İnşası
Batı emperyalizminin İslam coğ-
rafyasının kalbinde böyle bir dev-
let kurdurmasının iki önemli amacı 
vardı. Birincisi Batı toplumları açısın-
dan bir sorun olarak görülen Yahu-
di azınlıkların göç edebilecekleri bir 
yurt oluşturulmasıydı. İkinci amaç 
ise İslâm coğrafyasının kalbine bir 
uzak karakol yerleştirmek, onun 
vasıtasıyla İslâm dünyasındaki ge-
lişmeleri yakın takibe almak ve Ba-
tı açısından tehlike oluşturacak ge-
lişmeleri önce bu karakol vasıtasıy-
la vurmaktı. O yüzden küresel em-
peryalizm söz konusu uzak karakolu 
oluşturmak için devreye giren İngiliz 

işgal güçlerine sürekli destek verdi. 
İngilizlerin 1917’de gerçekleştirdik-
leri Filistin işgali 24 Temmuz 1922 
tarihinde bugünkü Birleşmiş Millet-
ler konumunda olan Milletler Cemi-
yeti tarafından onaylandı ve Filistin 
toprakları resmen İngilizlerin vesa-
yetine verildi. İngilizlerin işgalinden 
sonra Yahudilerin Filistin toprakla-
rına göçü de hızlandı. İşgal yöneti-
mi Yahudilerin bu topraklara yerle-
şebilmesi için her türlü imkânı ha-
zırlıyordu. Bunun yanı sıra İngiliz iş-
galiyle birlikte toplu katliamlar, sür-
günler ve haksızlıklar da başladı. İn-
giliz işgalciler bir yandan Müslüman-
ları öldürerek mülklerini ellerinden 
alırken diğer yandan Yahudilerin bu 
topraklardan mülk edinmelerini ve 
yerleşmelerini kolaylaştırıyorlardı.

Batı Emperyalizmi Gayri Meşru 
Devletini Hep Korudu
İngiliz işgal güçleri Filistin toprak-
larında bir Siyonist işgal devletinin 
kurulması için şartların oluştuğunu 
gördükten sonra bu topraklardan 
çekilmeye karar vermiştir. 

İngilizler yerlerine Yahudileri bıra-
karak 1947’de Filistin’den çekilmeye 
başladılar. Bunun hemen arkasın-
dan Yahudiler kendi devletlerini ku-
rabilmek için bir iç çatışma başlattı-
lar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
1947’de Filistin topraklarının Arap-
larla Yahudiler arasında paylaştırıl-
masına dair bir karar aldı. 181 sa-
yılı bu karar Filistin topraklarının % 
55’ini ve verimli kısımlarını Yahudi-
lere, epey bir kısmı verimsiz ve çöl-
den ibaret % 45’ini de Araplara ve-

riyordu. Yahudilerin çıkardıkları ted-
hiş olayları ve iç savaş sebebiyle İngi-
lizler 1948’de Filistin topraklarından 
tamamen çekildiler. Bunun ardından 
Yahudiler BM’nin kendilerine verdi-
ği toprakların üçte biri oranında daha 
toprak işgal ederek 14 Mayıs 1948’de 
İsrail devletinin kuruluş deklarasyo-
nunu yayınladılar. İsrail’in kuruluşu ve 
bu kuruluşun 181 sayılı BM Genel Ku-
rulu kararına dayandırılmasıyla 960 
bin Filistinli Arap evsiz, mülteci duru-
muna sokuldu.

Filistin topraklarında kurulan Siyo-
nist işgal devleti küresel emperyaliz-
min bir gayri meşru çocuğudur. An-
cak küresel emperyalizm bu çocuğu-
nu yalnız bırakmamış, ona sürekli sa-
hip çıkmıştır. Bu sahip çıkma, yerine 
göre BM kararlarıyla, yerine göre dip-
lomatik oyunlarla, yerine göre askerî 
ve ekonomik desteklerle oldu. 

Bugün küresel emperyalizmin ba-
şını çeken ABD, İsrail’in, İslâm dün-
yasıyla ilgili politikalarının başarılı ol-
masında, kendisinin İslâm ülkeleriy-
le ilgili çıkarlarının korunmasında 
büyük önem taşıdığına inanıyor. Bu 
yüzden İsrail’i İslâm dünyasının kal-
bine yerleştirilmiş bir uzak karakol 
ve bir tür sigorta şalteri olarak de-
ğerlendiriyor. Dolayısıyla İsrail’e yö-
nelik tehditleri kendi çıkarlarına yö-
neltilmiş tehditler, onun güvenliğini 
de kendi güvenliği gibi görüyor. Si-
yonist rejime her yıl milyarlarca do-
lar para akıtması, bu rejimi güven 
içinde yaşatabilmek için sürekli dip-
lomasi savaşı vermesi hep bu yüz-
dendir.
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MABED’İ SEVİYORUM 
FAKAT HAYATI 
DAHA ÇOK SEViYORUM!

Ocağa dikilmiş incir ağacı misali, bun-
dan 100 yıl önce Balfour Deklarasyo-
nuyla, Filistin topraklarında Yahudi-
lere Milli Yurt kurulması sağlanmıştı. 
50 yıl önce “Kudüs, Batı Şeria ve Gaz-
ze” İsrail tarafından işgal edilmişti. 

“Çevresi mübarek kılınan topraklar-
dan” Ecdadın çekilme süreciyle baş-
layan ayak oyunları bitmedi! Uluslar-
arası platformda bölgenin istikrarsız-
laştırılması için büyük/küçük tüm ku-
rumsal şeytanlar kendine düşeni he-
vesle yerine getiriyor. Peki, “amaç ne?”

Dünyanın dört bir yanında sosyal ve 
ekonomik açıdan örgütlenmiş Ya-
hudi kuruluşlarının temel gayesi Or-
tadoğu’da ısmarlama yöntemler-
le kurulan bu devlet müsveddesi-
ni tutundurmaya çalışmaktır. Ken-
di meşruiyetine ve yaptıklarına bir 
idol çerçevesinde inandırılmış psi-
kopatlar topluluğu. Sırtını batıya da-
yamış bu çadır devletin sürdürülebi-
lir varlığı için, kim bilir ne denli eko-
nomik değerler feda ediliyor. Ancak 
feda ettikleri şey sınırlı, en azından 
“hayat” en kıymetli olanı ve bu me-
seleler için feda edilemez. Peki bu 
“paravan yapı” kuklacı mı kukla mı?

Sadece kuvvetle, medeniyet inşa et-
mek ahmaklık olsa gerek. Kadim şe-
hirleri, mesnetsiz ve sapık hikayeler-
le yönetemeyeceklerini zaman gös-
terecek, tıpkı geçmişte olduğu gibi. 

Samiri ruhlu mürebbiyeleriyle çık-
tıkları kaydıraktan kayarken sert bir 
duvara çarpacaklar. Canları o kadar 
çok yanacak ki o duvarın dibinde ağ-
layacaklar. Peki “ne kadar” cesurlar?

Ümit etmek, celladının yağlı urganı 
boynuna geçirdiği anda bile, uzaklar-
dan gelen “meltem rüzgarını” teninde 
hissetmektir. Bu ruh halini bilmeyen 
ve hiçbir zaman bilemeyecek olan za-
limler, en kuvvetli olduklarında bile 
çaresizdir. Tıpkı “GDO’lu Kudüs Hur-
ması” gibi görüntü iyi ama gerisi boş…

Dünyanın dört bir yanında ahlaklı ti-
caretleriyle tanınan bu güruhun eko-
nomik ilişkilerde yaşanan her tür-
lü uyuşmazlığın müsebbibi olduğu 
acı bir gerçektir. Onlar bu kirli iliş-
kiler dünyasının tasarımcısıdır. Tıp-
kı peygamberlerini öldürdüklerinde 
hissettikleri aşağılık hazda olduğu gi-
bi, yaptıklarıyla gurur duyarlar. Pe-
ki “kahpeliği” kimden öğrenmişler?

Çaldıkları her minare için kılıf hazır-
lama da mahirdirler. Onlar için, sa-
dece yaşayan ötekiler sorun oluş-
turmazlar, geçmişinde kendi öğre-
tilerine göre tasarlanması gerek-
tiği için “mezar soyguncuları” ola-
rak bilinirler. Önce “kayıp mülkler” 
diye bir mevzuat çıkartırlar, sonra 
bu mevzuatla fırsat buldukça me-
kanları işgal ederler. Ne de olsa her 
şey hukuk çerçevesinde ilerlemiştir. 

Peki “Nazi Esir Kampları” kim-
ler içindi, hiç yaşanmadı mı?
Çocukların geleceğini çalmak on-
lar için çok kolaydır. Kadim şehirler-
de, legal çakal sürüsüyle korku sa-
larlar. Her an için elleri duvara da-
yanmış bir çocuğu, üst araması yap-
tıklarını görürsün hem de böğüre-
rek bu işi yaparlar. Bu sahneler ma-
sum yürekleri nasırlaştırmıştır, o ço-
cuklarda ki korku eşiği bizim bildiği-
mizin çok daha ötesinde başlar. Pe-
ki, bu şehirde “asayiş” nasıl sağlanır?

Uluslararası platformlarda “mağdur 
edebiyatı” için siyaset, sanat, med-
ya gibi birçok enstrüman kullanır-
lar. Böylece, Kadim şehirlerde yaşa-
nanlar başkaları tarafından bilinmez. 
Ağlak fasıklar gibi çektikleri acıyı, ya-
şadıkları cefayı anlatırlar. Filmleriy-
le tüm dünyayı bu yalana inandırır-
lar. Peki güneş balçıkla sıvanır mı hiç?

Metrelerce yükseklikte, kilometre-
lerce uzunlukta duvarlar ne den-
li muktedir olduklarının kanıtıdır. 
Bunu duyan ve vicdanı olan bir dü-
şünür “bu neyin kafası”. İmar ettik-
leri şehirlerin parklarına gargat di-
kerler, otobüs duraklarının yol kıs-
mını çelik dubalarla kapatırlar. 

Neden mi? Bu güruha sormak la-
zım! Hadi sordum diyelim; el-ce-
vap “Mabed’i seviyorum fa-
kat hayatı daha çok seviyorum”

Ahmet TURAN     
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MABED’İ SEVİYORUM 
FAKAT HAYATI 
DAHA ÇOK SEViYORUM!

İNGİLİZLER 
BALFOUR’U 
PROTESTO ETTİ
60 İngiliz, 135 gün süren bir yü-
rüyüşle Balfour Deklarasyo-
nu’nu protesto ettiler.  Avru-
pa’dan başlayan yürüyüşün ilk 
etabı İstanbul’ da bitmişti.   

Katılımcılar uçakla Ürdün’ ün 
başkenti Amman’a, oradan da 
yürüyerek Filistin toprakları-
na girdiler. Balfour Deklarasyo-
nu’nu protesto etmek için yak-
laşık 6 ay önce Londra’dan yo-
la çıkan, 11 ülkeyi geçerek Batı 
Şeria’ya ulaşan 60 kişilik grup, 
El-Halil kentindeki Eski Belde’yi 

(Beldet’ül-Kadime) ziyaret etti.
İsrail işgali altındaki Filistinli-
lerin yaşadığı sıkıntıları müşa-
hede etmek amacıyla bölge-
yi ziyaret eden İngiliz grup, Bal-
four Deklarasyonu nedeniy-
le Filistinlilerden özür diledi.

Balfour Deklarasyo-
nu Nedir?
İngilizler, 2 Kasım 1917’de “Bal-
four Deklarasyonu’’nu açıkla-
yarak Yahudilere bir milli va-
tan     (Filistin) vermeyi vaat et-
mişlerdir. Açıklamadan sonra-

ki süreç çok hızlı ilerlemiş,  Ya-
hudiler gerek sızma yoluyla ge-
rekse açıktan Filistin toprakları-
na yerleşmeye başlamışlardır. 
İngiliz ordusunda silahlı eği-
tim almış olan bir kısım Yahu-
diler,  IRGUN ve STERN  gibi te-
rör örgütleri kurup Filistin köy-
lerinde katliamlar yaptıktan 
sonra  köylere el koymuşlardır.  

Emperyalist Batı’dan maddi-ma-
nevi destek alarak Filistin top-
raklarını gasp etmiş ve 14  Ma-
yıs 1948’de İsrail’ i kurmuşlardır.
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1915 - 1917 yılları arasında faaliyet gösteren Yahudi NİLİ Casusluk Örgütünün asıl gaye-
si, Osmanlı Devleti aleyhinde istihbarat sağlayarak İngilizlerin Filistin ve Suriye’yi işgal et-
melerini kolaylaştırmak ve kendileri için bağımsız bir devlet kurma hakkını elde etmekti.

NİLİ  CASUSLUK  
ÖRGÜTÜ

Birinci Gazze Muharebesini kazanan Alaylarımızdan biri Sancaklarıyla

1882 yılında Romanya’dan göç ede-
rek Filistin’de Hayfa şehri yakınların-
daki Zihron Yaakov kolonisine yer-
leşen Yahudi Aronson ailesinin al-
tı çocuğu vardı. En büyük oğulla-
rı olan Aaron, meşhur Yahudi zen-
gini Baron Rothschild’in maddi des-
teğiyle Fransa’da okuyarak Botanik 
Mühendisi oldu. Filistin’e dönünce 
1909’da Amerikalılarla beraber At-
lit köyünde bir tarım araştırma labo-
ratuarı kurdu. İşte bu tarım laboratu-
arı, Aronson kardeşler ile arkadaşla-

rı Avsalom Feinberg’in 1915 yılında 
beraberce kurdukları NİLİ örgütü-
nün karargahı olmuştu. Aynı yıl baş 
gösteren çekirge afeti üzerine Aa-
ron, 4. Ordu Kumandanı Ahmet Ce-
mal Paşa’ya danışmanlık yapmıştı. 
Savaş yılları olmasına rağmen özel 
izinle Filistin ve Suriye’nin her tara-
fına seyahat edebiliyordu. 

Bu fırsatı iyi değerlendiren Aaron 
ve arkadaşları, stratejik önemi olan 
bölgelerin haritalarını hazırlayarak 

İngilizlere ulaştırdılar. Aaron’un kız 
kardeşi Sarah Aronson ise Yahudi 
genç kızlarını örgütleyerek, köyleri-
nin yakınından geçen Osmanlı bir-
likleri hakkında istihbarat yapma-
larını sağladı. Kendisiyle birlikte ba-
zı casuslar ise Şam, Beyrut ve Ku-
düs’te bazı otelleri ziyaret ederek, 
gözlerine kestirdikleri bazı genç Al-
man, Avusturya ve Türk subaylarıy-
la dostluk kurup askeri bilgi toplu-
yorlardı. Bu bilgiler Akdeniz sahille-
rinde dolaşan küçük bir İngiliz ge-

Nurettin TAŞKESEN       Araştırmacı - Yazar
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misiyle düzenli olarak Kahire’deki 
İngiliz karargâhına gönderiliyordu.

1917 yılının Mart ve Nisan ayların-
da İngilizlerin Gazze’ye yaptıkları i-
ki taarruz Osmanlı Ordusu tarafın-
dan geri püskürtülmüş, bu yüzden 
General Murray görevden alınarak 
yerine General Allenby tayin edil-
mişti. Allenby Haziran’dan Ekim so-
nuna kadar geçen uzun hazırlık dö-
neminde bu casusluk faaliyetlerine 
çok önem 
v e r m i ş -
ti. Osman-
lı birlikle-
rinin mev-
cudu, silah 
ve cepha-
ne duru-
mu, kara 
ve demir-
yolları, ik-
lim şartla-
rı, nehirle-
rin ve hat-
ta su kuyu-
larının bu-
lundukları 
yere varın-
caya bütün 
önemli bilgiler NİLİ casusları tara-
fından kendisine ulaştırılmıştı.

Gönüllü casuslar olan Yahudi kızla-
rının sayısının 400 civarında oldu-
ğu tahmin ediliyordu. NİLİ casus-
luk örgütü bu dönemde faaliyetle-
rini çok hızlandırmıştı. Sarah Aron-
son’un 4. Ordu Kumandanı Cemal 

Paşa’nın karargâhına bile rahat-
ça girip çıktığı  söyleniyordu. Diğer 
casuslar da askeri birliklere ait her 
türlü bilgiyi topluyorlardı. Bu bilgi-
ler deniz yoluyla Kahire İngiliz Ka-
rargâhına ulaştırılıyordu.

Zaman içinde sahillerdeki sıkı de-
netim sonucunda bilgileri rahat bir 
şekilde gönderemeyen NİLİ casus-
ları, eski bir haberleşme metodu-
nu kullanmaya başladı. Posta gü-

vercinleriyle yapılan haberleşme 
bir müddet devam etti. Ama günün 
birinde bir posta güvercini yakalan-
dı. Teşkilatı Mahsusa hafiyeleri kısa 
sürede şifreli olan bu İbranice me-
sajları çözdüler. Yakalanan bir kaç 
casus konuşturulunca bütün NİLİ 
Örgütü deşifre oldu. Ekim ayında 
casusların çoğu yakalandı. Bir bas-

kınla ele geçirilen Sarah Aronson, 
konuşmamak için, evinde intihar 
etti. Mahkeme sonucu bazı casus-
lar hüküm giyerek idam edildi. Nİ-
Lİ casusları İngilizlerin Kudüs’ü al-
dığını göremediler ama ulaştırdık-
ları gizli bilgiler General Allenby için 
Filistin işgalini sağlayan en önemli 
istihbarat oldu.

İki Gazze taarruzunda mağlup o-
lup, büyük zayiat veren İngilizler, 

elde ettikleri bu istihbarat 
sayesinde 31 Ekim’de hiç 
beklenmeyen Bi’rüssebi ü-
zerine hücuma geçmişler ve 
cepheyi bir günde yarmış-
lardı. Bi’rüssebi’yi savunan 
3. Kolordu Kumandanı Mi-
ralay İsmet Bey (İnönü) ve 
8. Ordu Kumandanı Alman 
Von Kress Paşa’nın anlaş-
mazlıkları ve yapılan hatalar 
sonucunda çok stratejik bir 
yer olan Bi’rüssebi işgal edi-
lince, İngilizler bütün kuvve-
tiyle Gazze’ye saldırmışlar-
dı.

Yıldırım Ordular Başkuman-
danı Alman Mareşal Von Fal-

kenhayn ile Von Kress Paşa’nın kar-
şılıklı mesajlaşmaları sonunda veri-
len emirle ordumuz, 6-7 Kasım ge-
cesi bütün siperleri boşaltarak Gaz-
ze’den çekildi. Ertesi günü mevzile-
rin boşaldığını gören İngilizler, hem 
şaşırdılar, hem sevindiler. 400 sene 
Osmanlı idaresi altında kalan Gazze 
bir gecede düşmana terkedilmişti.

Kudüs savunması sırasında Osmanlı askerleri (1917)
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Artık ordumuz savaşarak geri çe-
kilme durumunda kalmış ve bü-
yük zayiat vermeye başlamıştı. Al-
lenby’nin en önemli hedefi ise Ku-
düs’tü. İngiliz kuvvetleri en önem-
li birlikleri olan Avustralya ve Yeni 
Zelandalı süvariler öncülüğünde i-
lerlemeye başladı. İngilizler, kandı-
rılmış olan Hintli Müslümanlardan 
meydana gelen tümenleri, cephe-
nin en ilerisine sürüyordu. Allenby 
böylece Müslümanları birbirine kır-
dırmayı hedefliyor, kendi askerinin 
savaştan en az zayiatla çıkması için 
gayret ediyordu.

Kahraman Mehmetçik içinde bu-
lunduğu bütün sıkıntılara rağmen, 
düşmanla karşılıklı yapılan muha-
rebelerden hep zaferle çıkıyordu. 
Ama geri çekilme, zor şartlarda as-
ker ve malzeme zayiatı verilerek 
devam ediyordu. Osmanlı orduları 
çok geniş bir cepheyi müdafaa et-
mek zorunda olduğu için birlikleri 
dağınık halde bulunuyordu. İngiliz-
ler ise, tek hedefleri olan Kudüs’e 
bütün kuvvetleriyle hucüma hazır-
lanıyordu.

Ahmet Cemal Paşa’nın Kudüs sa-
vunması için defalarca ikaz ettiği 

General Falkenhayn ise, Akdeniz’e 
yakın bölgelerden İngilizlere taar-
ruz etmeyi planlıyordu. 40 gün bo-
yunca büyük zorluklarla geri çeki-
len yorgun ve zayıf üç tümenin mü-
dafaa ettiği Kudüs’e, İngiliz ordusu 
8 Aralık’ta büyük bir kuvvetle hücu-
ma geçti. Aynen Gazze’de olduğu 
gibi verilen bir emirle 8-9 Aralık ge-
cesi bütün siperler boşaltılarak, Ku-
düs terk edildi.

9 Aralık’ta Kudüs’e giren İngiliz kuv-
vetleri gerekli hazırlıkları yaptıktan 
iki gün sonra General Allenby 11 A-
ralık’ta El-Halil (Yafa) Kapısından e-
lini kolunu sallayarak şehre girdi. 
Allenby, “Haçlı Seferleri bugün so-
na erdi. Artık burada Türkler olma-
yacak!” diyordu.  Dört asır Osman-
lı idaresinde barış, adalet, hürriyet 
ve hoşgörü içinde yaşayan Kudüs, 
artık zulüm, kan ve gözyaşının gö-
rüleceği bir yer olacaktı.

Savaştan sonra, NİLİ Örgütüne ö-
zellikle teşekkür eden General Al-
lenby, savaşı onların çok önem-
li istihbaratları sayesinde kazandı-
ğını da böylece itiraf etmiş oluyor-
du. Zaten İngilizler Yahudiler’e o-
lan bu minnet duygularının karşılı-

ğını daha Kudüs işgalinden önce 2 
Kasım’da Balfour Deklarasyonu ile 
dünyaya ilan etmişlerdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Alfred Ja-
mes Balfour, Yahudi lideri Lord Ro-
thschild’e gönderdiği mektupta “...
Yahudi Siyonist emellerine bir sem-
pati deklarasyonu olan aşağıdaki 
bildirinin, kabine tarafından onay-
landığını Krallık Hükümeti adına 
bildirmekten büyük mutluluk duy-
maktayım: Krallık Hükümeti, Filis-
tin’de Musevi halkı için bir milli yurt 
kurulmasını uygun karşılamaktadır 
ve bu hedefin gerçekleştirilmesini 
kolaylaştırmak için elinden geleni 
yapacaktır.” diyordu. 1948’de kuru-
lacak İsrail’in temeli, böylece İngi-
lizler tarafından 1917’de atılıyordu.

Daha sonra İsrail tarafından, bili-
nen bütün NİLİ casuslarının mezar-
ları bulundu. 1956 yılında Aronson-
ların evi NİLİ Müzesi’ne dönüştürü-
lerek, hepsi birer milli kahraman i-
lan edildi.

Daha geniş bilgi için, Nurettin Taşke-
sen’in Mihrabad Yayınları arasında çı-
kan “Yüzyıllık Hasret Kudüs 1917” kita-
bına bakabilirsiniz.

Mescid-i Aksa içinde Kıble Mescidi’nde Osmanlı Askerleri
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HABER

Mirasımız Derneği Gençlik Ko-
misyonu üyelerinden bir grup 
bu yıl “Çocuklar İçin Koş” sloganı 
ile 39.’su düzenlenen İstanbul 
Maratonu’na katılarak Kudüslü 
çocuklar için yürüdüler. 

Gençlik Komisyonu Sorumlusu 
Enes Yılmaz, bir Müslüman ola-
rak Kudüs ve Mescid-i Aksâ’da 
yaşanan zulümlere sessiz kala-
mayacaklarını belirterek “Dün-
yanın neresinde olursa olsun 
savaş ve işgallerden en çok za-
rar görenler çocuklar oluyor. 
Kudüslü çocuklar için bu durum; 
1917’den, yani Balfour Deklo-
rasyonu (1917) ile Yahudilerin o 
topraklara hukuk dışı bir şekilde 

yerleştirilmesinden bu yana tam 
yüz yıldır devam ediyor. İnşaal-
lah bu durum uzun sürmeyecek 
ve Kudüs’te yeniden Hakk’ın hâ-
kimiyeti tesis olunacaktır” diye 
konuştu. Grup üzerinde “Ku-
düs’te Çocuklar 100 Yıldır Ağlı-
yor” yazılı pankart ve tişörtlerle 
yaptığı sessiz bir yürüyüşten 
sonra dağıldı.

Mirasımız Derneği’nin açıkla-
dığı rapora göre 2016 yılında 
Kudüs’te işgalcilerin tutukladığı 
Müslüman sayısı 2029. Bu sa-
yının 757’si çocuk, 79’u kadın, 
1193’ü erkeklerden oluşuyor. İş-
gal devletinin çocuklara yönelik 
sabıka dosyası oldukça kabarık. 

Tutukladıkları çocuklarda nere-
deyse yaş sınırı yok. Okula giden 
çocukları kontrol noktalarından 
geçerken sözlü ve fiziksel tacize 
maruz bırakan işgal askerleri, 
evlere düzenledikleri gece bas-
kınlarında çocukları köpeklerle 
korkutarak ağır psikolojik işken-
celere maruz bırakıyorlar.

Kudüs’te binlerce çocuğun babası 
veya annesi işgal devleti tarafın-
dan ya şehit edilmiş veya yıllardır 
hapiste tutuluyor. Ailesinin ge-
çimine destek olmak için seyyar 
satıcılık yapmak zorunda kalan 
çocukların sayısı da azımsanacak 
gibi değil.

KUDÜSLÜ ÇOCUKLAR 
İÇİN YÜRÜDÜLER
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Mescid-i Aksâ kapılarında bekleyip devamlı Kur’an-ı Kerim okuyan ve tekbirler 
getirerek mübarek mescidimize giren Yahudilere engel olmaya çalışan mura-
bıt hanımları duydunuz mu? 

İsrail’in Tesettür Düşmanlığına karşı

iMANIN ZAFERi



17

KASIM - ARALIK 2017 

www.mirasimiz.org.tr

Duymadıysanız kısa bir açıklama getirmek-
te fayda var. Murabıt, Arapça kökenli bir ke-
lime olup “Kalbini Allah’a bağlayan” ve “düş-
man ile karşılaşılması muhtemel bölgelerde 
nöbet bekleyen kişi” anlamına gelmektedir.

Yukarıda bahsi geçen bu güzide hanımla-
rın hemen hepsi gündelik işlerini tamamla-
dıktan sonra hemen Mescid-i Aksâ kapıları-
na gelip nöbet beklemeye başlarlar. Kapıla-
ra diyoruz çünkü işgalci reziller içeri girmele-
rine müsaade etmezler. Onların Kur’an-ı Ke-
rim okuyup tekbirler getirmeleri Siyonistle-
ri öylesine rahatsız eder ki, ellerinden gelen 
her türlü zorbalıkla onları buradan uzak tut-
maya gayret ederler.

Geçtiğimiz günlerde bu zorbalıktan nasibi-
ni alan murabıtlardan biri de Hatice Huve-
yis. Hatice Huveyis, Kudüs’te ikamet eden 
bir öğretmen ve ne zaman Mescid-i Aksâ’ya 
bir baskın olsa onu orada elinde Kur’an-ı Ke-
rim ile tekbir getirirken görmek mümkün. İş-
te bundan rahatsız olan Siyonistler de hak-
kında uydurma birkaç dosya hazırlayarak 
onu zindana gönderdiler. O zindanda yaşa-
dıklarının sadece bir kısmını avukatlarından 
birine aktarmış. Okuduğunuzda tüyleriniz 
diken diken olursa şaşırmayın.

HATİCE HUVEYİS anlatıyor…

“ Remle hapishanesindeki ilk günümde ba-
şörtümün iğnelerini aldılar. İlk mahkeme-
den dönünce, giysimin bir parçası olmadığı 
gerekçesiyle, kolluk takmamın yasak oldu-
ğunu bildirdikten sonra, kadın gardiyan kol-
luklarımı çıkarıp çöpe attı. Bu davranışa ca-
nım sıkıldı ama geçiştirdim. Zira feracemin 
kolları dar olduğu için kolluk vazifesini yapa-
biliyordu…

Uzun ve zorlu bir gün geçirdikten sonra zin-
dana dönmüştüm.  O gece gözüme uyku 
girmedi bir türlü.. Bu haldeyken, sorgulan-
mak üzere çağrılınca,  hazırlanmaya başla-
dım. Çoraplarımı yıkamış olduğum için ıs-
lak ıslak giydim. Ayaklarıma zincir vuran gar-
diyan “Döndüğünde çorap giymeyeceksin!” 
dedi. Gece saat 01.00’ de sorgudan döndü-
ğümde, gardiyan çoraplarımı alıp çöpe attı.

Tutuklanmamın üzerinden 10 gün geçmişti. 
İnsanlardan soyutlanmış bir şekilde yaşadı-
ğım tek kişilik zindanımda, günlerimi Kur’an-
ı Kerim okuyarak, namaz kılarak, dua ve zi-
kir yaparak geçiriyor, başımdaki bu sıkıntı-
yı defetmesi için ağlayarak Rabbime yakarı-
yordum..
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Zindanım  sessizlik abidesi olur-
ken, diğer zindanlardan delicesine 
çığlıklar ve küfürler yükseliyordu..

Beşinci mahkememden döndü-
ğümde, hapishane sorumlusu be-
ni çağırdı ve “ Bugünden sonra, 
hapishane içinde ferace giymen 
ve başörtüsü takman yasak!” de-
di. Neye uğradığımı şaşırmıştım!  
Ona; bunun imkansız bir şey oldu-
ğunu hangi dille anlatabilirdim ki!? 
Meramımı ifade edecek hiçbir keli-
me bulamadım. Kuvvetli bir şahsi-
yetim vardı. Benimle alay etme fır-
satı vermemek için hiçbir gardiya-
nın önünde ağlamamıştım. 

Ama o gün kendimi tutamadım 
ve;” Bunu yapamam.. Sen de ya-
pamazsın! “ diyerek, hapishane 
sorumlusunun önünde hıçkıra 
hıçkıra ağladım.  Ama nafile!

Hapishane sorumlusu önüme dü-
şerek beni zindanımın bulunduğu 
bölüme kadar götürdü. Gardiya-
na” Bunun başörtüsünü sıyır!” di-
ye emretti. O da yaptı. Sonra ba-
na dönüp,  “ Feraceni çıkar, yoksa 
zorla çıkaracağız!” dedi.  Bu zorba-
lık üzerine, önlerinde feracemi çı-
kardım. Hüzünden kahrolmuş-
tum! Bu haldeyken beni zindanı-
ma soktular.  

Gözyaşlarım kendiliğinden sel gi-
bi akıyordu.. Ağladım... Ağladım... 
Ağladım…

Kırk yaşındaydım. Yedi yaşımdan 
beridir başörtüsü takıyordum. 
Onbeş yaşımdan beridir hiçbir nâ-

mahrem beni feracesiz görme-
mişti. Şimdi ise; mahlûkatın en ne-
cisleri ve en rezilleri beni örtüsüz 
görüyorlardı! 

Ömrümde hiç ağlamadığım ka-
darıyla ağladım.. Bağırdım.. Tek-
bir getirdim..  Vay başıma gelen-
ler! “Mu’tasım nerede?.. Salâhad-
din nerede?” diye seslendim. Hey-
hat! Kimseden imdat gelmemişti.. 
Tek duyduğum şey; duvarlara vu-
rup yankı yapan kendi sesimdi. 

 O gece namazımı örtüsüz kıldım. 
Beni uyutması için Allah’a yakar-
dım. Zira, ağlamaktan kalbim ye-
rinden çıkacak gibiydi…
Bu halde uyuya kalmışım.. Tâ ki, 
gardiyanlar sayım için içeri girin-
ce kadar. Başımı ellerimin arasın-
da saklamaya çalışarak gardiyan-
lar çıkıncaya kadar ağladım…  

Öğle üzeri, teftiş yapmak için er-
kek gardiyanlar zindanıma geldi-
ler. Tekrar ağlamaya başladım.. 
Kendilerine, başörtüsü ve ferace-
nin bedenimin bir parçası oldu-
ğunu, onları çıkardığımda derimin 
yüzüldüğünü hissettiğimi ve on-
larsız namaz kılamayacağımı, ya-
bancı erkeklere görünemeyeceği-
mi söyleyerek ikna etmeye çalış-
tım. Ama nafile!

O gün beni başka bir zindana nak-
lettiler. Sebep neydi bilmiyorum.. 
Yeni zindanım bir öncekinden da-
ha iyi olur zannettim. Ama nere-
de? İki metrekarelik bir yerdi. Tu-
valetten sızan sular yeri ıslatmış-
tı. Yatağı kaldırıp kontrol edince 

nem, pas ve haşere ölüleriyle kar-
şılaştım. Klozete baktım; kağıt ve 
dışkı ile dopdoluydu. İğrençlikten 
kurtulmak için sifonu çekince, si-
fon takıldı ve gece boyu insanı deli 
edecek şekilde ötüp durdu. 

Aman Allahım!  Sanki tuvalet zin-
danda değildi de zindan tuvaletin 
içindeydi..  

Yatağım, klozet ve şeffaf duşaka-
bin, kameralar tarafından izlen-
mekteydi. Zindan gardiyan odası-
nın karşısında olduğu için girip çı-
kanlar da zindana bakıyorlardı..
Neyse.. Abdest alıp yatsı namazı-
nı başörtüsüz olarak kıldım. Yerler 
necis olduğu için secde yapama-
dım! Sabah saat 05.00’de ferace-
mi ve başörtümü getirdiler. Mah-
keme önüne çıkacakmışım.. 

Mahkemeye vardığımda son de-
rece bitkindim.. Zira, yolculuğun 
sebep olduğu müthiş bir yorgun-
luk vardı üzerimde. Ayrıca, gece 
boyunca öten sifonun sesinden 
de uyuyamamıştım. Bu yüzden, 
perişandım.. Dünya başıma yıkıl-
mış gibiydi..

Avukatıma bana neler yaptıkları-
nı bir bir anlattım. Çoraplarımın, 
kolluklarmın çöpe atılmasını, ör-
tülerimin elimden alınmasını, zin-
danın iğrenç halini.. Avukatım Hâ-
lid Zebârika’nın çabaları neticesin-
de, hâkim örtülerimin bana teslim 
edilmesini ve ilk girdiğim zindana 
iade edilmemi emretti. 
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Mahkemeden dönünce değişen 
bir şey olmadığını gördüm. Başör-
tümü ve feracemi aldılar ve beni o 
iğrenç zindana götürdüler. Bu se-
fer pes etmemeye karar verdim. 
Gerekirse dişlerimle söke söke 
hakkımı alacaktım. Dört saat bo-
yunca bağıra bağıra tekbir getir-
dim. 

Allahuekberrr… Allahuekberrr… 
Allahuekberrr..

Sonunda, dayanamayıp hapis-
hane müdürünü çağırdılar. Ona 
mahkeme kararını gösterdim. Ka-
rara uymak zorunda kaldı.”

Yüreğinde taşıdığı iman ile örtü-
sünü geri almayı başarmış bu kıy-
metli hanımefendinin hikayesi bu-
rada bitmedi elbette. Çıkar çık-
maz yine Mescid-i Aksâ kapılarına 
koşacağından emin olabilirsiniz. 
Onun derdi dünya nimetleri değil.

O. İşgalcilerin necis ayakla-
rı ilk kıblemizi kirletmesin 
diye mücadele ediyor.
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Kudüs’ün 
özgürlüğüne 
adanmış bir ömür

Raid Salah
Orhan BUYRUK      
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Yeryüzünde ilk insandan günümüze kadar 
sayısını tam olarak bilemeyeceğimiz kadar 
insan yaşadı ve öldü. Kimilerini bildik duy-
duk. Kimileri yaşadığı döneme damgasını 
vurdu. Kimileri halen hayır ile yad ediliyor.

İnsanlık var olduğu sürece hayırla yad ede-
ceğimiz ve asla unutamayacağımız bir isim 
de hiç şüphesiz Kudüs Muhafızı ünvanıyla 
bilinen Şeyh Raid Salah’tır.

Siyonist Yahudilerin Mescid-i Aksa ve Ku-
düs’e karşı komplolarını kamuoyuna açık-
layan Salah, her zaman en ön safta müca-
delesini sürdürmektedir.

İnsanlarla olan ilişkileri ve duruşu ile adeta 
yürüyen bir Kur’ân. Filistin halkının yetiştir-
diği dağ gibi bir mücahit o. İşgalcileri kahre-
den, dosta da güven veren o ünlü tebessü-
mü ile hatırlanır her daim.

Her ceza evine girdiğinde “İsrail ve yargısı-
nın değil, Allah’ın izni ile giriyorum cezaevi-
ne” diyerek her fırsatta işgalci İsrail ve oto-
ritesini reddeden bir yiğit. Mescid-i Aksâ 
konusunda kendisinden taviz verilmesini 
bekleyenlere “Rabbim! Zindan, onların be-
ni kendisine çağırdıkları şeyden bana da-
ha sevimlidir” (Yusuf Suresi; Ayet: 33) Aye-
tini okuyarak “Madem taviz bekliyorsunuz 
öyleyse merhaba zindanlar” diyerek ölçü-
sünü ve duruşunu tavizsiz ortaya koyan bir 
muvahhittir. Düşmanı karşısında her za-
man dimdik bir duruşa sahip oldu. Kork-
madı, eğilmedi.

Kudüs halkı her daim arkasında duruyor. 
Bir sözü ile canlarını vermeye hazırdır hep-
si. Zira kendisi hep en ön safta oldu ve ol-
maya devam ediyor. Defalarca suikast giri-
şimlerine maruz kaldıysa da özgür Kudüs 
yolundan bir adım dahi geri atmadı. İşken-
ce, hapis, Kudüs’e ve Aksa’ya giriş yasağı 
onu daha da keskin hale getirdi davasında.
İyi biliyordu ki Kudüs özgür olursa ümmet 
özgür olacaktı. En büyük üzüntüsü bu yol-
da sahipsiz kalmalarıydı. İslam dünyası Ku-
düs’ü unuttu dert edinmiyor diye kederliy-
di. Bundan başka da bir kederi olduğunu 
ne gördük ne de duyduk.

Vaktini asla boşa harcamadı. Elinde ya 
Kur’an, ya tesbih, ya not alır, ya da yanın-
dakilerinin sorularına cevap verir nasihat 
eder. Tek korkusu Kudüs özgür olmadan 
ölürsem Allah’a nasıl hesap veririm korku-
sudur. Biz şahidiz ömrünü Kudüs’ün özgür-
lüğüne adadığına. 

Biz şahidiz bedel ödediğine. Biz razıyız Al-
lah da ondan razı olsun.

Şükürler olsun ki böyle bir yiğidi yakinen ta-
nımak nasip oldu bu fakire. Konferans, top-
lantı, aynı kapta yemek, yolculuk gibi birçok 
farklı ortamlarda günlerce birlikte çalışma 
yapmak nasip oldu. İşgalci İsrail tarafından 
tutuklandığım 2016 Ekim ayında O da ceza 
evindeydi. Farklı ceza evlerinde de olsak ay-
nı dönemde onunla işgalci İsrail zindanla-
rında kalmak bir şerefti bu fakir için.
Özgür Kudüs yolunda yolu yolumuzdur.

RAİD SALAH’IN KISA ÖZ GEÇMİŞİ;
Raid Salah, İsrailin işgal ettiği ve 
1948 toprakları olarak bilinen 
bölgede 1958 senesinde Ummul 
Fahm’da doğdu.

Ummul Fahm Lisesi’nin ardın-
dan El-Halil Üniversitesi’nde İs-
lam Hukuku alanında eğitim aldı.

1989’da Ummul Fahm Belediye 
Başkanlığı’na seçildi.

1993 ve 1998 yıllarındaki bele-
diye seçimlerinde de galip gelen 
Raid Salah, 2001’de belediye baş-
kanlığı görevinden istifa etti.

2001 yılında 1948 toprakları Fi-
listin İslami Hareketi’nin başka-
nı oldu.

2010 Mayıs’ında işgalci İsrail or-
dusunun saldırısına uğrayan 
Gazze filosundaki aktivistler ara-
sında yer almıştır. Filoya Mavi 
Marmara Gemisi’nde katılmıştı.

Mirasımız Derneği’ni ve çalışma-
larını yakinen takip edip her fır-
satta Türkiye’de ziyarete gelerek 
tebrik eden Raid Salah, işgalci İs-
rail’in hukuksuz kararıyla şu an-
da halen tutuklu bulunmakta.
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Kudüs.. Hep işgal üzere anıldı yıllar boyu... 
1.Dünya savaşında Yahudiler eğitimli ve batılı ülkeler tarafından silahlandırılıp savaşta 
galip geldiler. %78 toprak ele geçirdiler ve Filistin toprakları üzerinde Yahudi devleti kur-
duktan sonra, bu topraklara ait olduklarını kanıtlama gayretleri içine girdiler. 

Merve GÜRBÜZ       

İŞGAL TOPRAKLARININ 
ASIL GELENEĞİ 

DiRENiŞTiR
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DENEME

Bütün Filistin (özellikle Kudüs ve 
Mescid-i Aksâ) toprakları üze-
rinde kazılar yapıp toprağın al-
tını üstüne getirdiler ve 60 yıldır 
da kazmaya devam ediyorlar. 
Roma devrine ait kalıntılar bu-
luyorlar, delil bulamayınca da 
Filistin’in kültürünü çalmaya ça-
lışıyorlar.  Aslında, onlar da bir 
şey bulamayacaklarını bildikleri 
halde kazıları devam ettirip asıl 
amaçlarını gerçekleştirme çaba-
sındalar. Amaçları, ilk kıblemi-
zin temellerini zayıflatarak ken-
diliğinden yıkılmasını sağlamak. 

Ama onlar yıllar boyunca Filistin 
halkının direnişine şahitlik etti-
ler. Siyonistlerin amaçları ger-
çekleşse dahi, Kudüslüler ge-
leneklerini ve direnişlerini asla 
terketmeyecektir.

Siyonistlerin elinde işgal ettikle-
ri toprakların aslında kendileri-
ne ait olduğuna dair delilleri de 
yok. Siyonistler, Filistin halkının 
geleneklerini kendilerine ait-
miş gibi yaşayarak işgale devam 
ediyorlar. Kendilerine ait olma-
yan bazı yöresel kıyafet ve ye-
mekleri sahipleniyorlar.
Ne mi yapıyorlar?

Felafel (Nohut köftesi veya bak-
la ezmesinin çeşitli baharat-
larla karıştırılarak yağda kızar-
tılmasıyla yapılır), Humus (no-
hut ve tahine limon suyu, sa-
rımsak, tuz, kimyon, kırmızı bi-
ber ve zeytinyağı eklenerek ya-
pılan meze), Fette, Maklûbe gi-
bi yemeklerin yanı sıra, Filistin 
halkının giymiş olduğu erkekle-
rin başörtüsü Koffiyah ve ka-
dınların kırmızı kaneviçeli yöre-
sel kıyafetlerini, Filistin’in sem-
bolü olan zeytin ağacı ve zeytin 
yağını İsrail’in tanıtımında kulla-
nıyorlar. 

Direniş ve gelenekler
Bir topluluğu diğerlerinden ayı-
ran şey sadece dili değil, kıyafet-
leri, yemekleri ve sosyal hayatın 
içerisindeki bir takım davranışla-
rıdır. Bunların yaşatılması o top-
lumun asimile olmadan varlığını 
devam ettirebilmesi açısından el-
zemdir. Hele bir de işgale uğra-
mış topraklarda yaşıyorsanız bu 
gelenek ve görenekleri devam et-
tirebilmek gerçekten çok zor an-
cak yok olmamak içinde bir o ka-
dar elzemdir.

Filistinli Müslüman ve İsevi ka-
dınlar (özellikle kırsaldakiler); 
düğünde, bayramda, bazen de 
gündelik hayatta kaneviçe na-
kışlı geleneksel Filistin kıyafet-
leri giyerek kültürlerine, gele-
nek ve göreneklerine sahip çı-
kıyorlar. 

Yaşatılan geleneklerin ortak 
noktası ise toplumu bir arada 
tutmak. Düğünlerde birlikte eğ-
lenip cenazelerde birlikte ağla-
mak insanların arasındaki bağ-
ları kuvvetlendiriyor. Direnişin 
asli unsuru olan birlikte olmak 
ve birbirine sırtını dayamak… 

Onca çalınmak istenen gelene-
ğe rağmen her Pazar ikindi za-
manı Mescid-i Aksâ avlusunda 
maklûbe yiyebilirsiniz.

Filistin’de dededen toruna her-
kesin katıldığı toplu kahvaltılar 
yapılır ve yeni taşınan komşuya 
‘Hoş geldin’ merasimi yapılır.  

Ramazanda sıkça gördüğümüz 
birlik ve beraberliği arttıran or-
ganizasyonların (iftar sofraları, 
yemek dağıtımları, bayramlık kı-
yafet dağıtımları) masrafları ha-
yır kurumları tarafından karşıla-
nır. Filistin’de en büyük gelenek 

sadakadır. Sadaka geleneği Ra-
mazan ayında daha da fazlalaşır.

Filistin’de Düğün;
Caha; Kız isteme merasiminde 
kız ve erkek tarafından hatırı sa-
yılır büyükler gelir, damadı över-
ler. İsteme merasiminde özel kı-
yafetler giyerler.

Sabah erken çalışmaya başla-
madan evvel kız istemeye gidi-
lir. Arap kahvesi içilir ve kahve er-
kekler tarafından sunulur.

Kıza genç bir adam damat olarak se-
çilirse damadın annesi gidip el ister. 
El istemek anlayacağımız dil ile an-
nelik devir teslimi. 

Bebeğe İsim Koyma; 
Bebeğe dedelerin ismini koy-
ma geleneği hala var lakin bazı-
sı dede vefat etmişse ismi koy-
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maya tereddüt ederler. Kurnaz 
olanlar, bebek doğduktan sonra 
dede vefat ederse bebeğin ismi-
ni değiştirip; tanınmış kişilerin, 
siyasi liderlerin adını koyarlar.

Kız çocuğunun isimleri peygam-
ber eşleri ve yoldaşları veya Sa-
liha kadınların isimlerinden se-
çilir.

Erkeklerde; Tahid ve Fahd isim-
leri gücü ve cesareti ifade ettiği 
için çok yaygındır.

Taziye;
Taziye olduğunda 3 gün erkek-
ler teselli edilir 1 gün kadınlar; 
eskiden ölen kişinin ailesi 40 
gün kıyafet yıkamazlardı ve özel 
yemekleri yapmazlardı ama bu 
gelenek zamanla kayboldu.

Orada asıl gelenek şehadettir 
ve orada şehidi olan aileye ‘ba-
şınız sağolsun’ denilmez ‘mü-
barek olsun’ denir.  ‘Başınız sa-
ğolsun’ diyince üzülürler hatta 
bazısı kızar.  Çünkü şehit olan 
kişinin ailesine şefaatçi olma-
sının inancı ve Allah yolunda 
şehadete ermenin mutluluğu 
olur yüzlerinde.

Hâsılı yıllar boyu işgaller yaşa-
yan Kudüs ve halkı direniş üze-
re olduklarından bazı gelenek-
leri komşu Müslüman ülkelerin 
geleneklerine benzemiş veya ol-
duğu gibi aynı geleneği sürdür-
müşler.

Tüm işgale uğramış şehre ve ha-
yatlara rağmen Filistinlilerin ıs-
rarla vazgeçmeyerek asıl yaşat-
tıkları gelenek DİRENİŞtir. Ümit 
ediyoruz ki bu direnişe bir DİRİ-

LİŞ muhakkak olacaktır, asıl me-
sele işgale teslim olmamaktır. 

Filistin toprakları defalarca işgal ve 
fetih gördü; o zamandan bugüne 
imanımız mı azaldı yoksa dünya-
ya mı meylettik diye düşünmekten 
kendimizi alamıyoruz.

Filistin halkının direnişten vaz-
geçtiğini ve şehadetten kork-
tuğunu düşünelim, ilk kıblemi-
zi (ç)alan imanımızı da (ç)almaz 
mı? Onlar direnişteyken sen ne-
redeydin diye sormadan Rabbi-
miz,  Kudüs’e ulaşan dernekle-
rimizi sahipsiz bırakmamalı ve 
Kudüs’ü dert edinmeliyiz.

Her fırsatta söylediğimiz üze-
re; Bir Müslüman 
Kudüs’ü ve Üm-
meti gündemin-
den düşürmeme-
li zira Kudüs bizim 
vatanımız, ağrıyan 
azamız.. Ne diyor-
du Miracı müjde-
leyen Habibullah;  
“Mü’minler bir-
birlerini sevmek-
te, birbirlerine acı-
makta ve birbirle-
rini korumakta bir 
vücuda benzerler. 
Vücudun bir uzvu 
hasta olduğu za-
man, diğer uzuvlar 
da bu sebeple uy-
kusuzluğa ve ateş-
li hastalığa tutu-
lurlar.” {Buhari} 

Mescid-i Aksâ has-
ta bizim de uyku-
suz kalıp dert et-
memiz gerek. Ku-

düs’ü ve halkını canlarından, 
mallarından ve de gelenekle-
rinden vuruyor Siyonistler. İler-
leyen yaşlarına rağmen Ku-
düs manzaralı tepelerin üzerin-
de Kudüs’ü ele geçirmek için az 
uyuyan, az yiyen ve de çok çalı-
şan azılı işgalciler var. Gerek psi-
kolojik, gerek sosyolojik, gerek 
ekonomik işgalin her türlüsünü 
uygulayan 8 milyon Yahudi.

Utanarak söylemeliyiz ki bu geze-
gende 1.5 milyar Müslüman var. 
Biz de biliyoruz direnmeyi ama kı-
namakta üstümüze yok. Ne olur-
sa olsun biz bir Cuma günü Mes-
cid-i Aksâ avlusunda zafer maklû-
besini yemeye talibiz.
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HABER

Mirasımız Derneğinin bilinç-
lendirme faaliyetleri çerçeve-
sinde düzenlediği lise ve üni-
versiteli gençlere yönelik Ku-
düs ve Mescid-i Aksâ konulu 
seminerler 2017-2018 eğitim 
yılı içerisinde de devam ediyor.

Mirasımız Derneğinin İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile or-
taklaşa gerçekleştirdiği proje 
bu sene “Liseli Gençler İlk Kıb-

lesiyle Tanışıyor” sloganı ile li-
se düzeyindeki tüm okulları 
hedefliyor. Kudüs ve Mescid-i 
Aksâ’nın dini öneminin, günü-
müzde işgal altındaki  müba-
rek şehirde yaşanan hak ihlal-
lerini ve Mescid-i Aksâ’nın kar-
şı karşya olduğu tehlikeli duru-
mu gelecek nesillere aktarma-
yı hedefleyen proje ilerleyen 
günlerde isteğe göre farklı şe-
hirlerde de devam edecek.

Mirasımız Derneği Başkanı 
Muhammet Demirci, gençlerin 
buraya sahip çıkmasının öne-
mine değinerek, şunları söyle-
di; “Belki de bu gençlerden biri 
çağımızın Salahaddin’i olabilir. 
Yeter ki buranın önemini anla-
tabilelim. Biz büyük bir gayret-
le Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın 
sesini duyurmak için çabala-
maya devam edeceğiz” 

GENÇLER 
İLK KIBLESİYLE 
TANIŞIYOR
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Mustafa UZUN       Gazeteci - Yazar

Aksâ’nın Avlusundaki Bir Zeytin 
Ağacı Kadar Dahi 

Direnemeyen 
Ümmet
Anayasamız Kur’an-ı Kerim İslam topraklarını korumayı bütün Müslümanlara emret-
mektedir. Her Müslüman, namusunu, şerefini ve topraklarını korumak zorundadır. 
Bizim için kutsal olan bu topraklar işgal altındadır ve biz bunun mücadelesini vermek-
le yükümlüyüz. Bu bizim için farzdır. Başta ilk kıblemiz Kudüs ve Mescid-i Aksâ olmak 
üzere Endülüs’ten Moro’ya, Türkistan’dan Sicilya’ya bütün İslam topraklarını korumak 
her Müslüman için farzdır.
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Filistin’in daimi 
kurtuluşu için 
mümkün olan 
her yolu, hak olan 
her şeyi yapmak 
zorundayız. Al-
lah elbette kendi 
evini korur. Allah 
elbette Mescid-i 
Aksâ’yı ve Filis-
tin’i korur. Allah 
elbette Moro’yu, 
Patani’yi, Keşmir’i 
korur ama ne ile 
korur? Allah Filis-
tin’i bizimle korur 
ancak! Hak birdir 
ve onu destek-
leyecek insanlar  
gereklidir.   Ebre-
he’nin  ordusuna 
karşı koyacak bir 
Müslüman top-
luluk, bir askeri 
güç yoktu. O ne-
denle Allah kendi 
evini korudu. Şim-
di ise 1.5 Milyar 

Müslüman var yeryüzünde. Nice 
Müslüman topluluklar var. Bir-
çok farklı silahımız var. Türkler, 
Araplar, Kürtler, Acemler, herkes 
üstüne düşeni yapmak zorunda-
dır. Elbette Aksâ’yı korumak bize 
düşmektedir. 

Özgürlük verilmez, alınır

İsrail’in merhametine muhtaç de-
ğiliz. Onun bize yardım etmesini 
veya Filistin’e kendince bir özgür-
lük vermesini kabul etmiyoruz. 
Özgürlük başkası tarafından veril-
mez, biz alırız. Tek çözüm direniş. 
İsrail’i rahatsız eden tek şey dire-
niş. Bu devam etmeli. 

İslam topraklarını, bunlara sal-
dıran veya işgal edenlerden 
kurtarmak cihattır. Filistin ise 
Müslümanların ilk kıblesinin 
bulunduğu topraklardır. Bu top-
rakları korumak için Cihad etmek 
bir yükümlülüktür. Cihad bütün 
yükümlülüklerin en üstündeki yü-
kümlülüktür ve ümmetin öncelikli 
görevidir. Müslümanlar bununla 
emr olunmuşlardır. 

Bütün Müslümanların ellerindeki 
her yol ile Filistin’e yardım etmesi 
öncelikli zorunluluktur. Bu des-
teğin bir vasıtası da düşmanın 
mallarına uygulanacak tam bir 
boykottur. 

Siyonist mallarına verilen her 
kuruş çocuklarımızın kalplerine 
sıkılan bir kurşuna dönüşmekte-
dir. Bu nedenle, mallarını satın 
almayarak İslam düşmanlarına 
yardım etmemek bir yükümlü-
lüktür. Onların mallarını satın 
almak oradaki soykırıma destek 
olmak demektir. Bizim yüküm-
lülüğümüz kutsal topraklardaki 
direnen kardeşlerimizi mümkün 
olduğunca güçlendirmektir. Eğer 
kardeşlerimizi güçlendiremiyor-
sak, düşmanı zayıflatmak gibi bir 
görevimiz var demektir. Eğer on-
ları güçsüz düşürmenin tek yolu 
boykot ise, onları boykot etme-
miz gerekmektedir.

Dur diyebiliriz, reddedebiliriz, 
direnebiliriz. Bu dinimizin bize 
yüklediği bir sorumluluktur ve 
Allah’ın yoludur. Müslümanlar 
Siyonizm’e meyilli olan ve İsra-
il’i destekleyen bütün şirketleri 
boykot etmelidirler. Siyonistleri 
destekleyen ve “İsrail” devletine 

yardım eden tüm şirketler boykot 
edilmelidir.

Allah Kudüs’ün özgürlüğünü 
hak edene verir

Bu işgal ilk değil elbette. Bugün 
yaşadığımız işgalin bir benzerini 
daha önce de yaşamıştık. Haçlı 
saldırıları ile başlayan ve Aksâ’nın 
düştüğü o kriz dönemlerinde 
Mescid-i Aksâ’da namaz kılınama-
mıştır. Bu durum, İslam vicdanını 
derinden sarsan bir darbe olmuş-
tu. Yeniden uyanan İslami bilinç, 
âlimlerin gayretleri sonucu ıslah 
çağrılarına dönüşmüş ve niha-
yetinde bu sancağı muzaffer 
komutan Selahaddin Eyyubi dev-
ralmıştı. 

Allah, Kudüs’ü özgürlüğüne ka-
vuşturmayı ona nasip etmiştir. 
Aksâ’nın özgür yüzyıllarında ise 
dinî çoğulculuğu ve özellikle de 
ehlikitabı bir olgu olarak kabul 
eden İslami hoşgörü, hiçbir din 
mensubuna kendi dininin gerek-
lerini yerine getirme konusunda 
yasak koymamıştır. Bu sebeple 
Kudüs ile ilgili olarak Yahudiler-
le veya Hıristiyanlarla bu açıdan 
yaşadığımız bir sorunumuz ol-
madı. Yahudiler, göçebeliğe 
yatkın bir toplum oldukları için 
yerleşik düzende kalıcı eser-
ler bırakabilecek, gelişmiş bir 
bayındırlık faaliyeti ve köklü bir 
medeniyet oluşturabilecek karak-
terde insanlar değillerdi. Şu ana 
kadar hiç medeniyet kurmadılar. 
Bu çerçevede, Arz-ı Mev’ud ve bir 
zamanlar kendilerine ait olan bü-
yük saltanat efsanesi üzerinden 
kurguladıkları “mabet” iddiası da 
temelsizdir. Nitekim Yahudi kül-
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türüne ait herhangi bir ize veya 
varlığını iddia ettikleri “mabed”in 
kalıntılarına ulaşabilmek he-
vesiyle İslam medeniyetinin 
miras bıraktığı muazzam kültür 
ve mimariyi altüst edecek biçim-
de Filistin topraklarını tarumar 
etmelerine rağmen hiçbir sonuç 
elde edememişlerdir.

Siyonistler, Batı Kudüs’ü işgal 
ederek Doğu Kudüs’e katmış ve 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
ilan etmek istiyorlar. Ancak işgal 
alanını Batı Şeria’nın üçte birini 
kapsayacak oranda genişleterek 
Arap ahaliyi Kudüs’ten sürüp ora-
yı bütünüyle Yahudileştirmeyi 
hedefleyen büyük planlarına 
rağmen, bu sayılanların hiçbiri 
uluslararası zeminde hâlâ meşru-
iyet kazanmamıştır. Fakat herkes 
fiili durumu kabullenmiş; hatta 
Arap ve İslam ülkelerinin birçoğu, 
Siyonist yapıyla ilişkilerini normal-
leştirmiştir. 

Bu arada hiçbir ülke ilişkilerin 
normalleştirilmesi için, işgal altın-
daki Batı Yaka ve Gazze bölgeleri 
gibi, Doğu Kudüs ve Mescid-i Ak-
sâ’nın üzerindeki Siyonist elin 
çekilmesi ve buranın İsrail’in 
ebedi başkenti olmaması şartı-
nı öne sürmemiştir. Tam aksine, 
karar mekanizmalarında ve özel-
likle de Amerikan Senatosu’nda 
etkin olan Siyonist lobi, Amerikan 
başkanlığına aday gösterilen her-
kesten, Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıyacağına dair mutla-
ka söz almaktadır.  Fakat her ne 
kadar şimdiye dek Trump dahil 
hiç kimse buna cesaret edeme-
mişse de Arap ve Müslümanların 
suskunluğu ve ihmalkârlığı böyle 

devam ederse, bunun gerçekleş-
me ihtimali bulunmakta. 

Tabi, bir de bu duyarsızlık, 
ona Filistin topraklarındaki iş-
gal alanını daha da genişletme, 
Kudüs’teki Arap-İslam tarihî mi-
rasına ait değerleri yok etme 
fırsatı vermektedir. Gece-gündüz 
hiç durmadan Kudüs’ü Yahudi-
leştirmeye ve kurduğu bir dizi 
yerleşim birimiyle bölgeyi abluka 
altına alarak çevresindeki Arap 
bölgelerinden izole etmeye ça-
lışmaktadır. Bu durumda geriye 
Mescid-i Aksâ’nın yıkılış anını ilan 
etmek dışında bir şey kalmıyor!

Siyonizm’in nihai hedefi Aksâ 
merkezli bir tek dünya devletidir
Temel sorun, Aksâ’nın ve Filistin 
halkının Siyonist işgal altında ol-
masıdır. Öyle bir işgal ki, insanlığa 
karşı işlenen bir cinayet… Öyle bir 
işgal ki, dünya üzerinde yaşan-
mış en kötü tecrübe… Bu işgali 
tahrik eden şey, bizim Siyonizm 
diye bildiğimiz; kötülük saçan, 
güç peşinde koşan insafsız bir 
ideolojidir. Siyonizm; başkenti Ku-
düs olmayan bir İsrail Devleti’nin, 
dahası başkenti Kudüs içinde Ak-
sâ’nın yıkıntıları üzerine Süleyman 
Mabedi inşa edilmemiş olan bir 
İsrail Devleti’nin eksik olacağı fik-
rini savunmaktadır. Siyonistlerin 
mutlak görüşü, Mescid-i Aksâ’yı 
yıkmaktır. “Aksâ sorunu”, İsrail 
için, Siyonist ideolojinin uygulan-
ması için Yahudilere gereklidir. 

Peki, buna bizim cevabımız ne 
olacak? Nasıl bir çözüm önerimiz 
var? Mescid-i Aksâ’yı koruma-
nın en etkili yolu hepimizin birlik 
olmasıdır. İslam, birlik ve bera-

berliği emretmektedir fakat farklı 
anlatım ve yorumlamalar Müslü-
manların en çok ihtiyaç duyduğu 
birlik ve hakiki kardeşliği engelle-
mektedir. Torunlarımız bundan 
100-200 yıl sonra tarih kitapları-
nı okuduklarında, çok büyük bir 
olasılıkla, dünyada bir zamanlar 
yaklaşık 30 milyon Yahudi’nin ve 
1,7 milyar Müslüman’ın yaşadığı-
nı fark edecekler. 

Kutsal Mescid-i Aksâ’nın 30 mil-
yon Yahudi’nin kontrolü altında 
olduğunu öğrendiklerinde hiç 
şüphesiz şaşkına dönecekler. 
Daha sonra bunun sebebini 
araştırıp soruşturacaklar. Müs-
lümanların o dönemde asıl 
önemli konuları ihmal ettikle-
ri; küçük, önemsiz, saçma şeyler 
hakkında tartışıp münakaşa ettik-
leri, hatta savaştıkları şeklindeki 
sonuçlara ulaşacaklardır.

Selahaddin Eyyubi Müslü-
manları birleştirmek ve onlara 
salahiyet vermek adına kendi ba-
şına kasaba kasaba, şehir şehir, 
ülke ülke dolaştı. En sonunda, 
Aksâ ve Kudüs’ü kurtaran o bü-
yük orduyu kurup düzenledi. 
Ordusuna gerçek imanı anlat-
tı. Teheccüd namazını, samimi 
olmayı ve bir gün Allah’a geri 
dönüşün olduğu hakikati ile eğit-
ti. Bu ordu, uzun süredir yolunu 
gözledikleri gün gelip çattığında, 
emekleri ve fedakârlıkları kar-
şısında Selahaddin Eyyubi’yi 
ödüllendirdi. Tarihte Endülüs 
Devleti ve Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun gerileme ve yıkılması bizler 
için pek çok dersler içermektedir. 
Ümmetin savunmasını, güven-
liğini ve refahını sağlamanın 
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modern bilgi ve beceri kazanımına 
bağlı olduğu gerçeğine yeterince 
önem vermemeleri, bu devletlerin 
yıkılma sebeplerinden biridir Müs-
lümanların BM’ye güvenmeleri 
utanç olarak yeterli Müslümanlar 
uzun süreden beri problemlerini 
çözme konusunda Birleşmiş Mil-
letler (BM)’e güvenmekte ve ondan 
medet ummaktadırlar.

Ne yazık ki BM, boyalı İsrail Dev-
leti’nin işlediği katliamları ve 
sergilediği zulmü sürekli göz ar-
dı eden bir kuruluştur. Lakin 
konu Burundi, Kongo, Sudan gibi 
ülkelere gelince harekete geçme 
ve yaptırım uygulama noktasında 
oldukça hızlıdır. 

Allah Müslümanlara yeterince zen-
ginlik vermiştir ama onlar bunu 
Allah yolunda kullanmamaktadır-
lar. Bugüne kadar birlik olmak için 
ciddi bir gayret sarf etmemişlerdir. 
BM yeni felaketleri önlemek için 
kurulmadı mı? İsrail’in müstakil bir 
devlet olduğunu kabul etmek na-
sıl mümkün olabilir? BM kaç tane 
çözümü onayladı ve İsrail’in bun-
lara karşı tavrı ne oldu? Siyonistler 
yarın Mescid-i Aksâ’ya saldırma-
ya kalksalar, BM’nin bu konuda 
bir şey yapabileceğini mi zanne-
diyoruz? Müslümanların Mescid-i 
Aksâ’yı korumada başkalarına gü-
venmemesi gerektiği ortadadır.    

Aksâ’nın korunmasında başlıca 
sorumlu Müslümanlardır! Hristi-
yanlar ve Yahudiler değildir. Tüm 
Müslümanların Mescid-i Aksâ’nın 
korunmasında hiç şüphesiz so-
rumlu olduğunu ve mahşer günü 
Allah’ın huzurunda Aksâ hakkında 
hesap vermek zorunda olacaklarını 

bilmek gereklidir. Bu noktada, tüm 
İslam âlimlerini ve hakikat âşıklarını 
Aksâ ve Filistinli yerli halk hakkın-
daki tarihî gerçekleri araştırmaya 
her fırsatta çağırmak zorundayız. 

İnsanlığın aklını, vicdanını ve gön-
lünü kazanmak zorundayız
Aksâ’nın korunmasında Müslü-
manların yapacağı en büyük katkı, 
herkesin içinde yer alabileceği aş-
kın ahlakı iyileştirmek amacıyla, 
moderniteyi eleştirmede, modern 
paradigmanın dışında kalan tarihî 
ve kültürel konumlarının avantajı-
nı kullanmaktır. 

Müslümanların ikna edici bir dilde, 
mevcut insanlığa hitap eden alter-
natif bir dünya görüşü üretebilme 
ve kendilerini hayatın her alanında 
tecessüm etmiş bu görüşün somut 
örnekleri olarak konumlandırma 
yetenekleri, Aksâ’ya destek nokta-
sında, insanlığın aklını ve gönlünü 
kazanmalarında nihai yoldur. 

Müslümanlar, Aksâ etrafındaki 
söylemi, dünyanın tarafsız insan-
larına yönelik evrensel bir hitapla 
yeniden kurdukları takdirde, ses-
sizlik ve kayıtsızlık duvarını ve de 
Filistin’deki ırkçı duvarı yıkmaya 
muktedir olabileceklerdir. 

Sadece Müslümanlar tarafından 
ve şiddet ve saldırılarla hatırlan-
mak yerine, adalet mücadelesinin 
evrensel bir simgesi olarak Aksâ, 
herkesin ilgi odağında olacaktır. 
Yalnızca kendisinin maruz kaldığı 
zulmü temsil etmekten çok, işgal 
altındaki Kudüs, sömürgeleştiril-
miş Filistin ve dünyanın her yerinde 
insanlara karşı yürütülen adaletsiz-
likleri temsil etmeye başlayacaktır. 

Müslüman rejimler kendi ken-
dilerine veya toplumları eliyle 
özgürleştiğinde, Aksâ özgürleşmiş 
olacaktır. İnsanın özgürlüğü için 
çalışmak, bizzat Aksâ için çalışmak 
demektir. Dolayısıyla Aksâ için ya-
pılan çalışma, hükümetlerden 
bağımsız olmak zorundadır. İşte 
bu yüzden Aksâ’nın çözümü sivil 
toplumda yatmaktadır. Bu yüzden 
Mirasımız Derneği gibi sivil toplum 
kuruluşlarımız çok önemlidir.

Biz mukaddesatımızı savun-
ma hakkımız olduğunu teyit 
ediyoruz. Sadece slogan ve gös-
terilerle yetinmemiz mümkün 
değildir. Topraklarımızı korumak 
için lider ve halk düzeyinde so-
mut adımların atılması gerekiyor. 
Çünkü Kudüs Müslümanlarındır. 
Bugün dünyanın farklı bölgelerin-
de mücadele eden direnişçilerin ve 
halkların birleştikleri tek bir nok-
ta vardır. O da Mescid-i Aksâ’nın 
işgalden kurtarılmasıdır. Ve inşa-
allah özgür Mescid-i Aksâ’da hep 
birlikte namaz kılacağız. 

Kudüs bizimdir. 
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DÜNDEN BUGÜNE 

iŞGAL GERÇEĞi
Sümeyye AYDIN     

Kudüs, kıyamete kadar Yahudi’nin, Hristiyan’ın vazgeçemeyeceği biz Müslümanların 
da vazgeçme lüksünün olmadığı bir yerdir.  İslam dünyasında imtihanlarıyla, 
maneviyatıyla, manasıyla eşi benzeri olmayan Kudüs bize ilahi bir emanettir. Hz. 
Âdem’in dünya hayatına ilk başladığı yer Filistin topraklarıdır. Hz. İbrahim’in hicret 
yurdu, Hâcer’in gelin geldiği yer, Hz. İsmail’in doğduğu yer, Hz. İshak’ın doğduğu, 
müjdelendiği eşiyle defnedildiği yer, Hz. Yakup’un doğup büyüdüğü vefatında 
defnedildiği yer, Hz. Yusuf’un vefat ettikten sonra Mısırdan getirilip defnedildiği yer, 
Yuşa peygamberin fethettiği topraklar, Davut peygamberin  fethettiği, Süleyman 
peygamberin hâkimlik yaptığı, Danyel peygamber, Yunus Peygamber, Hanne, 
İmran Ailesi, Hz. Meryem’in yaşadığı ve bir çok peygamberin vahiy aldığı yer, daha 
niceleridir  Kudüs..
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Neden Kudüs?
Kudüs, kıyamete kadar 
Yahudi’nin, Hristiyan’ın vazge-
çemeyeceği biz Müslümanların 
da vazgeçme lüksünün olmadı-
ğı bir yerdir.  İslam dünyasında 
imtihanlarıyla, maneviyatıyla, 
manasıyla eşi benzeri olmayan 
Kudüs bize ilahi bir emanettir. 
Hz. Âdem’in dünya hayatına ilk 
başladığı yer Filistin toprakları-
dır. Hz. İbrahim’in hicret yurdu, 
Hâcer’in gelin geldiği yer, Hz. İs-
mail’in doğduğu yer, Hz. İshak’ın 
doğduğu, müjdelendiği eşiyle 
defnedildiği yer, Hz. Yakup’un 
doğup büyüdüğü vefatında def-
nedildiği yer, Hz. Yusuf’un vefat 
ettikten sonra Mısırdan getirilip 
defnedildiği yer, Yuşa peygam-
berin fethettiği topraklar, Davut 
peygamberin  fethettiği, Sü-
leyman peygamberin hâkimlik 
yaptığı, Danyel peygamber, Yu-
nus Peygamber, Hanne, İmran 
Ailesi, Hz. Meryem’in yaşadığı ve 
bir çok peygamberin vahiy aldı-
ğı yer, daha niceleridir  Kudüs..

İslamiyette Kudüs: Müslüman-
ların ilk kıblesi, Hz. Allah’ın 
yeryüzündeki ikinci evi, kutsal 
şehirlerin üçüncüsü, Efendimi-
zin (s.a.v) Miraç basamağı, Hz. 
Allah’ın Ayet-i Kerimesinde 
etrafını mübarek kıldığı ve Mes-
cid-i Aksa’da namaz kılanların 
günahlarını bağışlayacağını va-
dettiği şehirdir.

Hristiyanlıkta; Hz. İsa’nın özel-
likle tebliğ dönemi olmak üzere 
hayatının önemli bir bölümü-
nün geçtiği ve çarmıha gerildiği 
yerdir. Yahudilikte: Çok önem 
verdikleri “Kutsal Ev” diye bilinen 
Süleyman Mabedi Kudüs’ü sev-

meleri için önemli bir sebeptir. 
Buranın Allah’ın evi olduğunu 
kabul ederler. Yahudilere gö-
re Kudüs adalet şehridir, İsrail’i 
sembolize eder. Amaç Kudüs’ü 
Yahudileştirip iddia ettikleri 
Süleyman Mabedini inşa edip 
dünyaya hâkim olmaktır. Bu 
yüzden tarihte kavgalara ve 
işgallere en büyük sebep payla-
şılamama sebebidir.
  
İşgal Gerçeği
İnsanlık tarihinin en eski şe-
hirlerinden olan ve birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan 
Kudüs yüzyıllardır hüznü bün-
yesinden atamamıştır. İşgaller, 
kuşatmalar, depremler, yangın-
lar, salgın hastalıklar.. Ümmetin 
en büyük imtihanıdır aslında. Ta-
rih boyunca 2 kez yok edilmiş, 23 
kez işgal edilmiş, 52 kez saldırıya 
uğramış, 44 kez ele geçirilip tekrar 
kurtarılmıştır. Şehir Müslümanlar 
tarafından ilk Hz. Ömer dönemin-
de fethedilmiştir.

15 Temmuz 1099 İslam Dünya-
sını derinden sarsan Haçlı işgali; 
Kudüs, Haçlıların girişiyle kor-
kunç bir katliama şahit olmuştur. 
Sokaklar adeta Müslüman ka-
nıyla göle dönmüş, yollarda, 
evlerde, camilerde yaşlı - genç, 
kadın-erkek, çoluk-çocuk de-
meden Mescid-i Aksa’da 
70.000 Müslümanı hunharca 
katletmişlerdir. Müslümanlar 
Haçlıları sürüp Kudüs’e tekrar 
hâkim olmak için yıllarca müca-
dele etmek zorunda kalmıştır. 9 
Aralık 1917 İngiliz İşgali ise 730 
yıllık Müslüman hâkimiyetini 
tamamen sona erdirmiştir. Bu 
işgal Siyonizm’in Filistin toprak-
larında yer edinmesine ortam 

hazırlarken sürgün, katliam, 
konut yıkımı, ayrımcılık gibi yön-
temlerle de Filistinlilere sürekli 
zulüm uygulanmaya başlanmış-
tır. İngilizler, Yahudiler’in ulusal 
bir vatan kurmasında en büyük 
destekçileri olmuştur. 1948’de 
İngilizler şehirden çıkarak İsrail 
Devleti’ni kurmuştur. O dönem-
de Arap-İsrail savaşında İsrail Batı 
Kudüs’ü işgal etmiş, Ürdün’ün de 
Doğu Kudüs’ü ele geçirmesiyle 
Kudüs, Doğu ve Batı olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır.

Biz Müslüman, ümmettik de-
ğil mi?  
Havasıyla, suyuyla tüm değerle-
riyle mübarek kılınan bir yerde 
yaşadığınızı hayal edin. Fakat o 
güzellikleri anlamanıza, yaşa-
manıza izin verilmiyor. İmanınız, 
inancınız, duruşunuz, bakışınız, 
yaptığınız her şeyden rahatsızlık 
duyuluyor. Kudüs bize emanet-
tir aşikar. Hele şu emanete sahip 

1967 Arap-İsrail savaşında 
İsrail, Kudüs’ün tamamını 
ele geçirmiş ve aşırı 
güç kullanarak şehri 
Yahudileştirme çabalarına 
başlamıştır. Ne yazık ki bu 
işgal halen günümüzde 
devam etmektedir. Evet 
Kudüs’te bugün Siyonistler 
boş durmayıp, kendilerinin 
olmayan bir toprak parçasına 
çeşitli entrikalarla sahip 
çıkmaya çalışıyorlar.
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çıkmayıp, yaşanan her türlü 
zulme sessiz kalıp uyuyanlar, 
senden olduğunu iddia edipte 
yanında durmayanlar yok mu? 
En çok onlar kahrediyor, üm-
metin sessizliği, batılın zulmü 
kadar rahatsız etmiyor insanı. 
Çünkü biliyoruz ki; Allah nurunu 
tamamlayacak, zafer mutlaka 
inananların, Hak için rahatından 
vazgeçenlerin olacaktır! Hakika-
te teslim olmuş, anne-babadan 
ileri bildiğimiz Peygamber’e 
tabi olmuş insanlarız. Peki, 
“Mü’minlerin dertleriyle 
dertlenmeyen, onlardan 
değildir.” (Hakim, Müs-
tedrek, IV, Heysemi, 
M e c m a u ’ z - Z e v a i d , 
I,87) diyen bir pey-
gamberin ümmeti 
olarak sessiz kalıp 
kenara çekildiğimiz 
her an vebalde ol-
muyor muyuz?  

Yahudilerin Allah 
kalplerine korkuyu ver-
miş, Allâhu Ekber lafzı bile 
onları titretmeye yetiyor. 
İsrail’in işgal stratejilerinin mi-
marlarından biri olan David Ben 
Gurion şöyle der: “Kudüs’süz 
İsrail’in hiçbir kıymeti yoktur, 
Mabed’siz de Kudüs’ün hiç-
bir değeri olamaz.”  Bu apaçık 
İsrail’in temel hedefini ortaya 
koymaktadır. Siyonist işgalci-
ler Kudüs ve Filistin üzerindeki 
hak iddialarının tümü batıl ol-
masına rağmen inançlarından, 
ideallerinden, hedeflerinden, 
amaçlarından, kendi doğrula-
rından asla taviz vermezken biz 
neden dik duramıyoruz? 

Şehr-i Mukaddeste Yaşam
Kudüs’te bugün, Filistinli Müs-

lümanların evleri ya el koyma 
niyetiyle kapatılarak mühürlen-
miş ya da yıkılarak halk tehcir 
ettirilmiştir. Geceleri, sabah na-
mazlarında evlere baskın yapılarak 
büyük küçük demeden çocuklar 
gözaltına alınıp, saatlerce sorgu-
lanmaktadır. Amaç çocukların 
yüreklerine korku salarak gele-
cekte işgale karşı gelmemelerini 
sağlamaktır. İsrail durmaksızın 
yasa dışı ama yasal gibi görünen 

yerleşim 
b i -

rimleri 
açmaya devam etmiştir. 

Sokaklar İsrail askerleri tara-
fından tutulup bir mahalleden 
başka bir mahalleye geçiş ya-
saklanmıştır. İşgal ettikleri 
bölgeyi Yahudi toprağı haline 
geçirmek amacıyla yüzbinler-
ce Yahudi vatandaşını stratejik 
bölgelere yerleştirmişlerdir. Ba-
tı Şeria’da işgal altında olmasına 
rağmen 170 yerleşim merkezin-
de 700.000 Siyonist yerleşimci 
yaşıyor. Filistin toprakları 27.000 
km² olmasına rağmen yalnızca 
6.000 km²  Filistin’in kabul edil-

mektedir. 

Kendi yurdunda misafir misali.. 
Ardı arkası kesilmeyen yıldırma 
politikalarından biri de her şeyi 
daha da çekilmez hale getiren 
işgalci İsrail’in yapımına 2002 
yılında başlayıp 780 km’ye ulaş-
masını hedeflediği ayrım duvarı 
ki; günümüzde 750 km’ye kadar 
ulaşmış durumdadır. Duvarın 
diğer tarafına geçmek için İsra-
il polislerinin keyfi uygulamaları 
yüzünden kontrol noktalarında 
ya saatler boyunca beklemek ya 
da kilometrelerce yol gidilmek 
zorunda kalınmıştır.

Yerleşimciler(!) Mes-
cid-i Aksa’ya polis 
koruması altında girip, Fi-
listinlilerin tüm çabalarına 
rağmen orada her türlü 
propaganda ve kutlama-
larını yapmış, iddia ettikleri 

Süleyman Mabedi’nin Mes-
cid-i Aksa’da olduğuna 

inandıkları için Müslümanları 
kazdıkları tünellerin üzerinden 
geçmek zorunda bırakmışlardır. 
Tüm çabalara rağmen böyle bir 
mabedin olmadığı İsrailli uzman-
ların raporlarında dahi aşikârdır. 
Sokaklara koydukları tabelalar-
da İngilizce olarak Süleyman 
Mabedi’ni işaret eden ok Mes-
cid-i Aksâ’yı gösteriyor, sokak 
isimleri de değiştirilmiştir.. Fi-
listin halkı zor şartlar altında 
olmasına rağmen geleceğe ya-
tırım için eğitime çok önem 
veriyor, küçük yaşta, aileler 
çocukları “Kudüs bizimdir, 
Ümmet-i Muhammed’indir” 
düşüncesini aşılayarak yetiştir-
miştir en başta. Hayır kurumları 
tarafından açılan eğitim kurum-
larında dini dersler verilmiştir. 



33

KASIM - ARALIK 2017 

www.mirasimiz.org.tr

Mesele ümmetin onuru için, 
Hakk’ın hâkimiyeti için bir zerre 
olabilme çabasıdır aslında. Ta-
hammülü olmayan işgalciler boş 
durur mu? Eğitim kurumlarının, 
kimi geçici olarak durduruluyor 
kimi ise tamamen kapatılıp, eği-
timin imkânlarını artırma için 
sağlanan tüm maddi imkânlar 
İsrail’in işgalci tutumu sebebiyle 
bir gelişme gösterememiştir. 

İşgalci İsrail’in kuruluşuyla Filistin 
topraklarının %80’indeki tesisler 
Yahudilere geçmiştir. Bölgede 
geçim, tarım, sanayi ve balıkçı-
lığa dayanır. Bugün Gazze’de 
birçok aile geçimini balıkçılık-
la sağladığı halde işgalci devlet 
tarafından balık avlama yasağı 
getirilmiştir. Bölgedeki ekono-
mik boykot halkı fakirleştirmeye 
yetmiştir.   
                                                   
İşgalci İsrail yönetimindeki em-
niyet güçleri sadece Filistinlilere 
karşı güç kullanma hakkına sa-
hiptir. Yahudi yerleşimcilere 

karşı güçlerin kullanılmaması 
özerklik anlaşmasında şarta bağ-
lanmıştır. Sokaklar İsrail askerleri 
tarafından tutulup bir mahalle-
den başka bir mahalleye geçiş 
yasaklanmıştır. İşgal ettikleri 
bölgeyi Yahudi toprağı haline ge-
çirmek amacıyla yüzbinlerce 
Yahudi vatandaşını stratejik böl-
gelere yerleştirmişlerdir. 

Kıyama Kalkma Zamanı!
Evet, anlatmaya kelimeler yet-
miyor belki.. Kudüs’te bugün 
durum bu. Ümmet hala sessiz, 
ümmet hala uykuda. Gözle-
rimizin önünde, gelip bizim 
topraklarımızda devlet kurdu-
lar! Yarın bir gün “ Ey kulum ben 
sana bu toprakları verdim bu-
nun için ne yaptın? Neden sahip 
çıkmadın?” diye sorulduğunda 
cevabımız ne olacak? Bu vebalin 
altından nasıl kalkacağız? Mese-
le basit onların inandığı kadar 
biz inanmıyoruz manevi de-
ğerlerimize sahip çıkamıyoruz. 
Direnme, mücadele isteğinden 

çok ümitsiz, güçsüz bir şekilde 
zillet içinde yaşamaya razı olu-
yoruz. 

Şimdi silkinip uyanma, kıyama 
kalkma zamanı! Biz inanıyoruz 
ki fethi müjdelediğimiz günler 
de gelecek.  Yapmamız gereken 
“Neymiş efendim Kudüs’ü 
başkent ilan edeceklermiş, 
biz bırakın Kudüs’ü, Tel Aviv’i 
bile İsrail’in başkenti olarak 
kabul etmiyoruz, o bulun-
duğunuz topraklar Filistin’in 
toprakları ve siz oradan gi-
dene kadar mücadelemiz 
devam edecek! (Salih Turhan) 
şuuruyla  haykırıp yaşamaktır.. 
Ümmet-i Muhammed olarak 
Kudüs davasını yeniden layık ol-
duğu yere oturtma gibi şerefli 
bir mücadeleye hakkıyla destek 
vermeniz duası ile. Kalbinizden 
Kudüs sevdası eksik olmasın...
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Yavuz Sultan Selim 24 Ağus-
tos 1516 yılında Memlüklü-
lere karşı kazandığı “Merci-
dâbık Savaşı” sonrasında 31 
Aralık 1516’da Kudüs’e gir-
miş; Müslümanların ilk kıble-
si olan Mescid-i Aksa’yı barın-
dırdığı için şehri  “Kudüs-ü 
Şerif” olarak adlandırmıştır. 
Osmanlı Devleti, sancak sta-
tüsüne koyduğu Kudüs’te uy-
guladığı idari sistemle, fark-
lı inanç ve mezheplerdeki in-
sanların 400 yıl boyunca ba-
rış ve huzur içinde yaşamala-
rını sağlamıştır. Sadece Yahu-
di ve Hristiyanlar arasındaki 
çekişmelerde değil, aynı za-
manda Hristiyan mezhepleri-
nin birbirleriyle çekişmelerin-
de de sürekli hakem rolü oy-
namıştır. İşte bu hâl, Kudüs 
şehrinin 9 Aralık 1917 yılın-
da İngilizlerin eline geçmesi-
ne kadar devam etmiştir. Bu 
tarihten sonra, şehrin içinde 

bulunduğu huzur ortamı bü-
yük ölçüde sarsılmıştır. Ku-
düs’te Hristiyan, Müslüman, 
Yahudi ve Ermeniler ayrı ma-
hallelerde yaşasalar da, ara-
larında sınır olmayıp samimi 
komşuluk ilişkileri vardı. İşgal 
ettikleri her coğrafyada “Böl- 
Yönet” stratejisi uygulayan 
İngilizler, Kudüs şehrini ida-
ri olarak 4 parçaya (quarter) 
bölerek 15 asırdır barış için-
de yaşayan ahali arasına ni-
fak sokmuşlardır.  

Osmanlı idaresi altında yaşa-
mış olan Vâsıf el- Cevheriyye, 
“el Kuds  el- Osmaniyye fî  
Müzekkerât el- Cevheriy-
ye/  Cevheriyye’nin Hatıra-
larında Osmanlı Kudüs’ü” 
adlı iki ciltlik hatıra kitabın-
da bir Hristiyan gözüyle Ku-
düs sosyal hayatından (1900-
1914 arası) çok önemli kesit-
leri aktararak, Osmanlı döne-

minde yaşanan hoşgörü or-
tamına âdeta şahitlik yapar.                                    

Vâsıf el- Cevheri’nin naklet-
tiğine göre, dedesi ve baba-
sı Osmanlı döneminde idari 
memur olarak vazife almış-
lardı.      

Babası Gergis el- Cevheri, 
Doğu Hristiyanlarının muh-
tarı idi aynı zamanda da Se-
lim el- Hüseyni başkanlığın-
daki Kudüs Belediyye Meclisi 
âzasıydı. Abdulkadir el- Hü-
seyni ve Emin el- Huseyni’nin 
İngiliz işgaline karşı yürüttü-
ğü faaliyetleri destekliyor-
du. Ana dili olan Arapça’nın 
yanında, Almanca, Türkçe 
ve Yunanca biliyordu.Tecvid 
kâidelerine göre Kur’an-ı Ke-
rim’i ezberlemiş, İslam şer’i 
kanunları üzerine eğitim al-
mış bir avukat idi. Mûsikiden 
de iyi anlardı. Güzel sesi kö-

Meryem Sâcide      

Bir 
Hristiyanın 
Gözünden 
Osmanlı 
Kudüs’ü
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tü sesten ayırt edebilen has-
sas bir kulağı vardı. Oturduk-
ları mahallenin ismi Sa’diy-
ye Mahallesi idi. Bu mahalle 
Sahra Kapısı ile Çile Yolu ara-
sında bir yerde kalıyordu. Bir 
defasında; Sa’diyye mahalle-
sine yakın bir camide okunan 
ezan sesinden rahatsız olan 
Gergis, mahalleliden bir he-
yet oluşturup Evkaf Müdür-
lüğü’ne (Diyanet İşleri) gider 
ve müezzinin kötü sesle ezan 
okuduğunu beyan ederek 
görevden alınmasını ister. 

Yetkililer müezzinin fakir ol-
duğunu öne sürerek talebi 
kabul etmezler. Ancak, Ger-
gis talebinde ısrarcı olduğu-
nu şu mısralarla dile getirir:

Bir müezzin duydum. Dinleye-
nin kulaklarına zarar bir ses idi. 

Bilmem okuduğu ezan mıydı, 
kulaklara eza mıydı?

Bunun üzerine, yetkililer mü-
ezzini başka bir yere tayin 
ederek, Hristiyan vatandaşın 
gönlünü kazanırlar. 

Osmanlı ordusunda bir müd-
det mûsikar olarak görev 
yapmış olan Vâsıf el- Cevhe-
riyye, yukarıdaki gibi birçok 
ilginç olay nakleder. Bu yüz-
den, Osmanlı dönemi Ku-
düs araştırması yapanların 
el- Cevheriyye’nin hatıralarını 
mutlaka okuması gerekir di-
ye düşünüyorum. 

Son olarak, Kudüs’teki dini ve 
içtimâi hayat hakkında bilgi 
almak için sözü  Vâsıf el- Cev-
heriyye’ye bırakalım:

“ ..Türkler sömürgeci kuvvetler 
olarak görülmüş olsa da, şunu 
itiraf etmeliyim ki; Jandarma, 
Polis ve idari müdürler Kudüs 
eşrafından seçilmekteydi. Ta-
yin olarak gelen sadece Muta-
sarrıf idi. Bu yüzdendir ki, şe-
hirde her hangi bir olay olsa, 
süratli ve âdil bir şekilde çö-
zülmekteydi. Balfour Dekla-
rasyonu (İngilizler tarafından, 
Filistin topraklarının 2 Kasım 
1917’de Yahudilere milli va-
tan olarak verilmesinin ilanı) 
sonunda her şey değişti. Hris-
tiyanların İslam’ın kutsal me-
kanlarına  Müslümanların da 
kilise ve manastırlara girmele-
ri yasaklandı…

Hristiyanlar ortak dini bay-
ramlarda bir araya gelirlerdi. 
Rum Katolikler, Ortodoks Ka-
tolikler, Süryani Katolikler ve 
Süryani Ortodokslar, Erme-
ni kilisesine bağlı olanlar, Kıp-
tiler, Marûniler ve Protestan-
lar, Kıyamet  Kilisesi’nde topla-
nırlardı. Hükümet yetkililerinin 
nezdinde, her taife statüko’ya ( 
Hristiyan mezheplerinin Kıya-
met Kilisesi içindeki görevini ve 
âyin yerini belirleyen anlaşma) 
uygun şekilde kendi için ayrıl-
mış olan ayin alanında topla-
nırdı. Düşünün bir kere Avru-
pa’dan gelen  Yunanlılar, Fran-
sızlar, Almanlar vs.. 

30 binden fazla insan aynı 
anda ve aynı yerde toplanı-
yorlardı. Hristiyan, Yahudi 
ve Müslümanların bayram-
ları olaysız geçiyordu Bu-
nun tek sebebi: 
Emniyet kuvvetlerinin ve 
idare amirlerinin Kudüslü 
eşraftan olmasıydı. Böyle 
olmasaydı, bunca kalabalık 
içinde olay çıkabilirdi…

Kudüs’te Ramazan 
Geceleri
“ ..Ramazan yaz aylarına rast-
larsa bir başka olurdu. Müs-
lüman komşularımızın Rama-
zan âdetlerine iştirak ederdik. 
Davulcular Cevheriyye ailesi-
nin ikamet ettiği yere gelip mâ-
ni söylerlerdi. Babam da pa-
ra verirdi. Kardeşlerimle bera-
ber, evimizin yakınındaki Şeyh 
Reyhan Tekkesi’ne gidip zik-
re katılırdık. Dini içerikli şarkı-
lar ve kasideler okurduk. Ge-
celeri; Şeyh Muhammed Salih, 
Şeyh Edib Cûde, Selim Memluk, 
Mustafa Zerûk, Mustafa Salhâ-
ni gibi  Müslüman komşuları-
mızı ziyaret ederdik. Ramazan 
şerbetleri içer, berâzik (fıstıklı /
susamlı bisküvi)  yerdik…”

Not: Yazı “el Kuds  el- Osmaniy-
ye fî  Müzekkerât el- Cevheriyye/  
Cevheriyye’nin Hatıralarında Os-
manlı Kudüs’ü” adlı kitabın 1. Cil-
dinden özetlenmiştir.
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1. MİRASIMIZ KUDÜS 
KARİKATÜR YARIŞMASI
BAŞVURULARI SONUÇLANDI
Mirasımız Derneği’nin bu yıl ilk 
kez düzenlediği Mirasımız Ku-
düs konulu uluslararası karika-
tür yarışması başvuruları alın-
dı. Jüri seçimlerinden sonra be-
lirlenecek olan kazananlar ku-
duscartoon.com ve jerusalem-
cartoon.com internet adresleri 
üzerinden açıklanacak.

Toplamda 39 ülkeden yüzler-
ce eserin gönderildiği yarışmayı 
düzenleyen Mirasımız Derneği-
nin Başkanı Muhammet Demir-
ci, katılım durumunun memnu-
niyet verici olduğunu belirterek 
“Bu yarışma ile gördük ki, üm-
metin kanayan yarası Kudüs ve 

Mescid-i Aksâ, aslında dünyanın 
hemen her yerindeki vicdan sa-
hiplerinin içerisinde bir yerlerde 
duruyor. Bu yarışma bu duygu-
ları tetikledi ve ortaya çıkması-
nı sağladı. 

Kudüs ve Mescid-i Aksâ’da ya-
şanan işgale karşı durmanın ve 
onu gündemde tutmanın önem-
li bir yolu olan kültür ve sanat fa-
aliyetlerinden biri olarak bu ya-
rışmayı her sene düzenlemek is-
tiyoruz” diye konuştu.

Yarışmanın sergi ve ödül tö-
reni 15 Aralık Cuma günü sa-
at 19.00’da Fatih, Ali Emiri Efen-

di Kültür Merkezi’nde halka açık 
olarak gerçekleştirilecek. Yarış-
manın sergi ve ödül törenine 
katılmak isteyenler için adres ve 
iletişim bilgileri şu şekildedir.

Ali Emiri Efendi Kültür 
Merkezi
Hırka-i Şerif Mah. 
Akşemsettin Cad. No: 66 
Fatih/İstanbul
(Vatan caddesi emniyet 
müdürlüğü arkası)
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Allah Teâla “Sakın cahillerden olma”(Enam,6/35) buyurmak 
suretiyle bilgisizliği, cahilliği ve cahillerden olmayı şiddet-
le yasaklamıştır. Sevgili Peygamberimiz, “İlim öğrenmek için 
gayret sarf etmek, kadın erkek her Müslümana farzdır” (ibn 
Mace, Mukaddime,17) buyurmak suretiyle ilim tahsili konu-
sunda kadınların da erkekler gibi sorumlu olduklarını bildir-
mektedir.  

Bazı ünlü düşünce adamları da okumanın önemine ve bilinçli 
okumanın hayatımıza yön vermede ne kadar etkili olduğuna 
değinmişlerdir.

Okuryazarsa ahali, yapılmayacak ne var! (Mehmet Akif Ersoy)

Kitabın yaprakları, bizi aydınlığa götüren kanatlar gibidir. 
(Voltaire)

Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek 
tehlikelidir. (Konfüçyüs)

İyi kitaplar okumayan bir kimsenin okumayı bilmeyen bir in-
san üzerinde üstünlüğü yoktur. Maksatsız okumak, vakit öl-
dürmektir. (Süheyl Ünver)

Bir davayı tanımak, o davayı sürdürebilmek ve nihayetinde 
kazanabilmek için ona dair ne varsa bilmek ve gelecek nesil-

lere aktarabilmek gereklidir. Bu aktarımlar bu zamana kadar 
çoğunlukla kitaplarla ve bir takım belgelerle yapılmıştır. Gü-
nümüz de ümmetin en büyük davası, Kudüs ve Mescid-i Ak-
sâ’nın işgal altında olmasıdır. Kudüs’ün işgalini, nedenleriyle, 
sebep olan olaylarıyla ve kişileriyle tarihten günümüze doğ-
ru ele alarak detaylı ve doğru tahliller yapabilmek oldukça 
önemlidir. Bu tahliller Kudüs’ün özgürlüğü için yapılan tüm 
çalışmalara rehber olacaktır.

Bunu yapabilecek kişiler de ancak bu davaya gönül verenler 
arasından çıkacaktır.

Mirasımız Derneği Gençlik Birimi tarafından oluşturulacak 
okuma grupları ile gençlerin Kudüs ve Mescid-i Aksâ konu-
sunda çeşitli kaynaklardan beslenerek bilinçlendirilmeleri 
amaçlanmaktadır. Okuma grupları için başvurular alınmaya 
başlandı. İlk etapta oluşturulan gruplar sadece erkeklerden 
oluşacak  bayanlar için ayrı gruplar oluşturulacaktır. Başvuru 
yapmak isteyenler genclik@mirasimiz.org.tr  hesabına 
mail gönderebilirler. 

Son başvuru tarihi 10 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir. Ça-
lışma sürekli olacağından ilk gruba dâhil olamayanlar için ye-
ni bir grup oluşturulabilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ

“Haydi gençler, hep birlikte Kudüs’ü okuyalım”
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KUDÜS’Ü ŞERİF’E EN ÇOK 
HİZMET EDEN MÜSLÜMANLAR 
TÜRKLERDiR”

“
Ömer Tuğrul İnançer :

Değerli mutasavvıf ve mütefekkir Ömer Tuğrul İnançer hocaefendi ile 
Kudüs’ü konuşmak istedik. Ne var ki mesele Kudüs ile sınırlı kalamazdı 
ve kalmadı da. Okurken büyük keyif alacağınızdan şüphemiz yok.

Röportaj     İbrahim Ethem AYAZ
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Ömer Tuğrul İnançer Kimdir?
Aslında benim şahsiyetim çok önemli değil. El-
hamdülillah, Allah (c.c) beni Müslüman yaratmış. 
Yegâne iftihar kaynağım Müslüman olmamdır. 
Ondan sonra gelen dünyevi tahsiller, medar-ı 
maişetler vesaire şeyler çok önemli değil. 

Ancak bir Müslüman ve kıdemli delikanlı olarak 
hep şöyle düşündüm. Tarihi çok sevdim. Ecdadı-
mızı sevdim. Onun için rejimin okuttuklarıyla ye-
tinmemeyi daha lise çağlarında öğrendim. Çok 
okumaya, gerektiğinde şüphelerimi gidermek 
için bildiklerine inandığım insanlara soru sorma-
ya hiç çekinmedim. Ama hiçbir kitaba ve söyle-
nen hiçbir şeye inanmadım. 

Her zaman söylenen ve yazılanların kaynağı-
nı bulmaya çalıştım. O zaman şöyle bir netice-
ye ulaştım. Allah-u zül Celal, Rabbü’l Müslimin 
değil, Rabbü’l Alemin’dir. Allah-u zül Celal biz 
Muhammedileri, habibinin ümmeti diye, dün-
ya hayatında özel olarak kayırmaz. Çünkü dünya 
hâkimiyetini, imana değil adalete vermiştir. 

Bunu biraz açabilir miyiz? Adalet imandan 
önce mi gelir?

Tabi ki, önce gelir.

Bunun tek örneği her hususta olduğu gibi Aley-
hissalatu Vesselam Efendimiz ’dir. Efendimiz; 
“Ben adil bir hükümdar zamanında 
doğmuş olmamla iftihar ederim” bu-
yuruyor. Kastettiği zât bir ateşperest.  
Acem Şâhı Nuşirevan.

Keza gözünün nuru, yavrusu Zeynep 
Validemiz ve kardeşten öte sevdiği 
Cafer Bin Ebu Talib’e müşriklerin ezi-
yetinden kurtulup, biraz ferahlamala-
rı için bir yere hicret etmelerini tavsiye 
buyurduğu zaman “adil bir hükümda-
rın memleketidir, Habeşistan’a gidin” 
buyuruyor.

Ölçüsü, adil olmak… Gönderdiği yer, 

Hristiyan memleketi.

Ayrıca emaneti ehline vermek hususunda yine 
onun örneği, hicret sırasında kılavuzluğunu bir 
putperest olan Abdullah Bin Uraykıt’ın yapmış 
olmasıdır.. Biz Efendimiz (s.a.v)’in hiçbir şeyini 
dinlemiyoruz. Kendimize mahsus Muhammedî-
lik’ten esinlenen bir din yaratmışız.

Allah, ‘emanetini ehline verin’ 
buyuruyor. Resûlullah efen-
dimiz bunu fiilen yapıyor. 
Bunu sadece Kâbe anahtarı 
meselesine, ayetin sebe-
bi nüzulüne indirgeyen-
ler bu işi anlamıyorlar. 
Çünkü Hicret sırasında 
o ayet daha gelmemişti. 
O ayetin gelmesine daha 
on sene varken Efendi-
miz (s.a.v) kılavuzluğu, 
gece yıldıza bakarak yol 
bulabilecek kadar 
usta olan bir put-
pereste verdi. 
Koca Fahr-i Ka-
inat bir putpe-
restin peşine 
takıldı!

Biz ne yapı-
yoruz? Bir 
işi ahba-

bımız, 
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arkadaşımız, hemşehrimiz, parti-
daşımıza veriyoruz. “Namazlı ab-
destli adam, o yapsın” diyoruz. “ 
Namazından, abdestinden bana 
ne? ” Bana kılmıyor ki. 

Namaz kılmak ve diğer ibadet-
leri yerine getirmek bir önce-
lik sebebi değil midir?

Sosyal hayatta İslam toplumuna 
ve insan toplumuna katkısı ney-
se insanın değeri odur. Bizim ye-
gâne ölçümüz ise tapınma ritüel-

lerini yerine getirmek olmuş. 

Kudüs’le de ilgili olduğu için 
söylüyorum. Enver Paşa, beş 
vakit namazına beş vakit ilave 
eden, Türkistan’da savaşırken 
beygir üstünden inip hemen iki 
rekât farz kılıp tekrar beygire bi-
nip yoluna devam eden musalli 
bir adamdır. 

Peki, memlekete verdiği zararı 
neyle ölçelim?

Türkiye’de Ku-
düs’ü yeterince 
tanıyor muyuz? 
Gerçekten ta-
nımak ve öne-
mini kavraya-
bilmek için ne 
yapmak gerek?

Biz kendimi-
zi tanırken za-
ten Kudüs’ü ta-
nımış oluyoruz. 
Kudüs’ün müba-
rekliği ayet-i ke-
rime ile gayet 
sahihtir. Biraz 
tefsir okumalı-
yız. Şimdi biz bu-
rada konuşuyo-
ruz, buradan bir 
yazı çıkacak. Ben 
buna bir emek 
verdim ve oku-
yanlara hakkım 
geçti. Eğer oku-
dukları tercü-
me üzerine hü-
küm verirlerse 
hakkımı helal et-
mem. Tercüme 
okunmasın de-
miyorum, yan-

lış anlaşılmasın. Okusunlar tabi, 
hepimiz okuyalım ama hüküm 
vermeyelim.

Hüküm verebilmek için o işin 
ilmine sahip olmak lazım. Bir 
ayet tercümesini okuyup hü-
küm veremeyiz. İsra Suresi 1. 
Ayeti ’nin ( “Kulu Muhammed’i 
bir gece Mescid-i Haram’dan, 
kendisine bir kısım âyetlerimizi 
göstermek için, çevresini müba-
rek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya 
götüren Allah’ın şanı yücedir. 
Doğrusu O, işitir ve görür.”) 
muhtelif tefsirlerini okusunlar, 
sonra hüküm versinler buna la-
fım yok. 

Bir tercümeyi okurken Allah’ın 
dediğini değil o mütercimin an-
ladığını okumuş oluyoruz.  Bel-
ki sen başka türlü anlayacaksın. 
Senin idrakin, izanın başka tür-
lü. Niye tercümanın tercüme-
siyle sınırlı kalıp ona göre hü-
küm veriyorsun. Orada 1. Ayeti 
Kerime’de Allah (C.C) söylüyor 
fakat bizim ayetleri anlamamız 
o kadar kolay değil. 

Bir zat bir keresinde bana “Allah 
(C.C) Kur’an-ı Kerim’i anlamaya-
lım diye mi indirdi?” demişti. 
Kur’an-ı Kerim okumakla anla-
şılmaz özel tahsilini yapmak la-
zım deyince kızıyorlar. Okuyu-
culardan da o fikirde olanlar 
varsa şöyle düşünsünler lütfen. 
Diş ağrısından, baş ağrısından 
ilaç alıyoruz. O ilaçların içinde 
bulunan prospektüs denen ka-
ğıtları okuyoruz. Peki, anlıyor 
muyuz?  Neredeyse hiç birşeyi-
ni anlamıyoruz. Sadece günde 2 
tane mi yutacağız, 8 saatte bir 
mi alınacak onu anlıyoruz.
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Biz, daha bir ilaç prospektüsü-
nü anlamaktan aciz isek, Allah 
kelamını nasıl anlayacağız. Peki, 
o ilaç prospektüsünü biz anla-
mayalım diye mi yazdılar?  Ce-
nab-ı Allah, Kur’an’ı Kerim’i biz 
anlamayalım diye mi gönderdi ?
Tabii ki hayır. O prospektüs-
ten eczacı anlar, doktor anlar. 
Yani o işin tahsilini yapan an-
lar. Kur’an-ı Kerim’i de tahsilini 
yapan anlar. Niye bunu anlamı-
yorlar!!

Ayetleri okumak yeterli olur mu?

Ayetleri okusunlar ancak Efen-
dimiz’in fiilleri bilinirse ayetle-
rin tefsiri de o ölçüde doğru 
olacaktır. Ayşe Validemizin 
tarifiyle Efendimiz (S.AV) 
yaşayan Kur’an’dır. Bu 
yaşamak,  Amine Valide-
miz’den dünyaya gelip 
ahirete doğmakla arasın-
daki müddet değil, fiilen 
ayetleri göstermektir.

Efendimiz (S.A.V) zamanında 
Kudüs-ü Şerif bir Hristiyan kili-
sesidir. Hatta Rum Suresi’nde 
İranlı putperestlerle, Bizanslı 
Hristiyanların Kudüs için kavga-
sı anlatılır. Mescid-i Aksâ önce 
İranlılara geçmiş putperest ta-
pınağı yapmışlar. Bizanslılar al-
mış Hristiyan kilisesi yapmışlar.

Tam da bu zamanlarda yani 
Mescid-i Aksâ’nın Hristiyanla-
rın elinde olduğu bir dönem de 
Meymune Validemiz bizde git-
seydik ya Resulûllah deyince, 
Efendimiz; “çok mu istiyorsun? 
O zaman Mescid-i Aksâ’nın ay-
dınlatılması için yağ gönder” 
buyurmuş.

Bugün Kıble Mescidi’nin solun-
daki mahzene girildiğinde ora-
da hala eskiden kalma büyük 
yağ fıçıları var. Çünkü o zaman 
yağ kandilleri vardı. Bugün yağ 
kandili yok. O zaman elektrik 
parası gönder. Yahudi elektrik-
leri kestiğinde çalışsın diye je-
neratörler için benzin parası 
gönder. Jeneratör al.

İş yağda değil, aydınlanmakta. 
Mescid-i Aksâ, Hristiyan kilisesi 
o l a r a k kullanılıyor-

k e n 

d a h i , 
Resulûllah (S.A.V) Efen-
dimiz’in valide-i muhterememiz’e 
buranın Ta’zim’e layık bir yer oldu-
ğunu söylemiş olmasını niye anla-
mıyoruz!

Türkiye ile Kudüs arasında 
nasıl bir ilişki var? 
Kudüs’ü Şerif’e en çok hizmet 
eden Müslümanlar Türklerdir. 
Çünkü Memlükler de Türk’tür. 
Kudüs’e Memlükler ve Osman-
lı kadar hizmet eden başka kim-
se yoktur. Bugün Mescid-i Aksâ 
içerisindeki en büyük kuyu olan 
Sultan Kayıtbay Sebili bunun ör-

neklerinden biridir. Mimari ihti-
şamıyla herkesi hayran bırakan 
Kubbetüs Sahra Mescidi’nin çi-
nileri Kanuni Sultan Süleyman 
Han zamanında yapılmıştır. 

Daha önemlisi ise beşeri mü-
nasebetlerdir. Kudüs’e gidenler 
bilirler. Kıyamet Kilisesi’nin kul-
lanımını Osmanlı hiçbir cemaa-
te vermemiştir. Herkes istifade 
edecek. Kıyamet Kilisesi’nin yol-
larında bir gün bekleyin. Bugün 
Süryaniler geliyor, yarın Katolik-
ler öbür gün Ermeniler, Gregor-
yenler ayin yapmaya geliyor. 
Ama önlerinde hala Osman-
lı Tanzimat Dönemi’nin kıyafe-
tini taşıyan polis memurlarını 

temsil eden iki tane adam ge-
liyor. Elindeki sopayı taşlara 
vurarak, diyor ki ahaliye; “Bu 
ayin devlet olarak benim hi-
mayemdedir. Ermeniler geli-
yorsa, Süryaniler, Habeşiler, 

Ruslar müdahale etmeyecek. 
Ruslar geliyorsa, Ermeniler, 
Rumlar müdahale etmeyecek. 
Burayı ben koruyorum.”

Geçmişte Kıyamet Kilisesi’nin 
bir camı kırılıyor. Tamiri husu-
sunda Hristiyan cemaatler bir-
birine düşünce camı devletimiz 
onarıyor. O kilisenin pencerele-
rinden biri önünde neredeyse 
1,5 asırdır tahta bir merdiven 
duruyor. O merdiven adaletli 
bir hizmetin göstergesi olarak 
duruyor. 

Okuyanlardan rica ediyorum şe-
hitliklere gittiklerinde bir Fatiha 
okuyup geçmesinler. O yiğitlerin, 
fidanların yaşlarını, doğum yerle-
rini tek tek okusunlar. O zaman 
anlayacaklar ki Türkiye; Ardahan, 

İş yağda değil, 
aydınlanmakta. Mescid-i 

Aksâ, Hristiyan kilisesi olarak 
kullanılıyorken dahi, Resulûllah 

(S.A.V) Efendimiz’in valide-i 
muhterememiz’e buranın 

Ta’zim’e layık bir yer olduğunu 
söylemiş olmasını niye 

anlamıyoruz!
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Hakkâri, Muğla, Edirne dörtge-
ninden ibaret değil.

Bir seferinde Bakü’de iken ya-
nımda Kosovalı bir genç kar-
deşim vardı. Orada bizim dev-
letimizin yaptırdığı bir caminin 
yanında büyük bir şehitlik var. 
O genç kardeşimizde baktım 
orada okuyor, dua ediyor. De-
dim bu böyle olmaz. Tek tek gi-
dip isimlerini okuyacaksın. 

Zannediyorum, okuduklarımız-
dan 12-13 tanesi Kosovalı, 3 ta-
nesi de Prizrenli’ydi. 

Bakü nere, Prizren nere???….
Türkler, Lozan’ın çizdiği sını-
ra devlet olarak sığabilirler. Fa-
kat bizi buraya tefekkür ola-
rak da sığdırmaya çalıştılar. 
Oysa Türkiye Adri-
yatik’te başlar, Çin 
Seddi’nde biter. 
Elbette, bunun 
içine 400 sene 
adaletle idare et-
tiğimiz Kudüs-ü 
Şerif’te girer.

Kudüs niye bizim olmalı?
Biz Müslümanlar olarak inan-
cımız doğrultusunda başkala-
rının ibadetine mani olamayız 
ama onlar olur. Bu sebepten 
onların elinde olmasından zi-
yade bizim yani Müslümanla-
rın elinde olması onlarında le-
hinedir. Bunu düşünemiyorlar 
çünkü bizim Müslümanlığımız 
Muhammed Mustafa (S.A.V )’in 
Müslümanlığına uzak. Mesele 
budur.

Medine’de Ben-i Kurayza’nın 
ve Ben-i Nadir’in Hayber Ya-
hudileri ile anlaşıp Müslüman-
ları arkadan vurmaya, hainlik 
etmeye çalışmasının tespit edil-
mesinden önceki bir zaman da 
bir gayrimüslim toplum veya 

fertlerle Müslümanların bir 
arada nasıl yaşayacağı-

nı tespit eden Efendimiz 
(S.A.V)’in düzenlediği 
Medine Senedi diye bir 
evrak var.

Bunlar Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hiç-

bir okulunda oku-
tulmuyor. Ne hukuk 
fakültesinde ne de 
ilahiyat fakültesinde. 

Ama biz hepimiz 
hukuk me-

z u n l a r ı 

olarak Magna Carta’yı anayasa 
hukuku dersinde okuduk. Oysa 
Medine Senedi, Magna Car-
ta’dan 600 sene evveldir.

Böylesine kendimize yabancıla-
şınca Kudüs-ü Şerif’e de yaban-
cılaşmış olduk.

Kudüs’ün işgalden kurtulma-
sı için ne yapmalıyız?

Ahalidedir iş…
Bizim önce kendimizi tanıma-
mız lazım. Dünya hâkimiyet ve 
idaresinin Cenab-ı Hak (C.C) ta-
rafından imana değil adalete 
verildiğini, adil olmak gerektiği-
ni bilmemiz lazım. Ama biz ehli 
sünnet mezhebinden olup na-
mazda elini bağlamayana ters 
bakıyoruz. İmam Malik mahalle 
imamı mı? Malikiler namazda el 
bağlamaz. Eee ne olacak şimdi? 
Bu kadar şekilde kalmışız. Şekil-
siz hiç bir şey yoktur. Ama şekil 
hiç bir şey değildir. Bizim evve-
la kendi kendimize sahip olma-
mız lazım. 

Dünyanın neresinde bir müna-
sebetsizlik, bir bozukluk olursa 
Müslümana düşen ilk iş ayna-
ya bakmaktır. Dünyanın falan-

ca yerinde patlayan 
bombada benim ne 
hissem var deyip ay-
naya bakacak, tefek-
kür edecek. Siyaset 

hususunda günümü-
ze ulaşan hadislerden 

birinde Efendimiz (S.A.V) 
şöyle buyuruyor; “idareci-
lerinizde bir hata gördüğü-
nüz zaman onlara beddua 
etmeyin. Onlar hakkında 
hayır dua edin. Ama ken-
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dinizde var olan bir kötü huyu 
düzeltin.” 

Hangimiz bunu yapıyoruz? Herkes 
siyasetçilerden şikâyet ediyor. 

Muvâfıkı, muhalifi hepimiz bir 
şeylerden şikâyetçiyiz. Peki, 
hangi kötü huyumuzu düzelti-
yoruz. En çok şikâyet ettiğimiz 
meselelerden biri olan kaldırım-
ların ikide bir sökülüp yeniden 
yapılması hususunda hangimiz 
el açıp, “Şu kaldırım meselesin-
den bu yapbozlardan memle-
ketimizi kurtar Ya Rab” diye dua 
ediyoruz.  Maalesef dua eden 
de yok, hata düzeltende yok. 
Tek bildiğimiz tenkit ve şikâyet 
etmek.

Kudüs’ün kurtulmasında Yahu-
di ile mücadele yetmez. Nefsi-
mizle mücadele etmemiz ge-
rekiyor. Herkesin bildiği şeyleri 
söylemem ben. Ben başka şey-
ler söylerim. Kudüs’ün tarihiy-
miş, yok elimizden çıkmış falan 
beni hiç alakadar etmiyor. 

Kuş kuşluğunu, kış kışlığını ya-
par. O Yahudi, yapacak.

Peki, sen Müslümanlığını yapı-
yor musun? Mesele budur.

Biz televizyonda konuşurken, 
gazete de yazarken veya top-
lum içerisinde konuşurken ‘Ağ-
lama Duvarı’ diyoruz. Bu kadar 
şahsiyetsizlik olmaz. O duva-
rın adı ‘Burak Duvarı’dır. ‘Ağla-
ma Duvarı’ diye Yahudiler der. 
Bunun bile şuurunda değiliz. 
Efendimiz (S.A.V )  Miraç gecesi 
ilk durağı olan Mescid-i Aksâ’ya 
geldiğinde mübarek bineği Bu-

rak Hz’lerini buraya bırakmıştır. 
(Resûlullah (S.A.V) Efendimiz’in 
bineği bile benim için hazrettir. 
Onun Düldül’ü de Kusvâ’sı da 
benim için hazrettir.)  

Kudüs’ün kurtulması için 
Müslüman olmamız yeter. 
Ama kendi icadımız olan 
Müslümanlık değil, Efendi-
miz (S.A.V)’in bize göster-
diği Müslümanlık olmalı. 

Ben Efendimiz (S.A.V)’in 
hayatında, herhangi bir in-
sanın hayatında sual sor-
masını icap ettirip de ce-
vabını alamayacağı hiçbir 
şey görmedim.

Efendimiz (S.A.V)’in hayatı bizde 
sadece ansiklopedik bilgi olarak 
var o da biraz meraklı olanlarda.

Şimdi hep o misali veriyorum 
yine vereceğim. Bir insanın en 
yakını zevci veya zevcesidir. Ne 
çocuğudur, ne anasıdır, ne ba-
basıdır.  Efendimiz (S.AV)’in en 
yakın arkadaşı , ta çocukluğun-
dan beri HZ.Ebu Bekir (r.a)’dır. 
Ama efendimizin döşeğini an-
nelerimiz paylaştılar. En ya-
kınları onlar. Ben Ahzab Sure-
si’ndeki hükümle müminlerin 
annesi olan Ezvac-ı Mutahha-
ra’nın isimlerini sayacak bir in-
sana henüz rastlamadım.

O zaman Resûlullah Efendimiz’in 
nesini seviyorsun sen? Daha 
onun sevdiğini sevmiyorsun. Adı-
nı bilmiyorsun. Hangi Resûlullah 
sevgisinden bahsediyorsun. Top-
lamda 12 isimden bahsediyoruz. 
Bilmem hangi senenin dünya ku-
pasını alan bilmem hangi takımın 

kadrosunu sayan çıkar. Ama an-
nesinin adını bilmeyen Müslü-
manlarız biz.
İşte bu yüzden ben başka hiçbir 
tedbir görmüyorum. 

Siyasi tedbirler, şunlar bun-
lar diyoruz. Siyasi tedbirleri de 
doğru insanlar alır. Ayrıca bir ki-
şinin bir kurumun doğru ted-
birler alması yetmez. Arkasın-
da ahali desteği olmayan tedbir 
yürümez. Ahalinin şuurlanması 
lazım. Kudüs-ü Şerif’in ne oldu-
ğunun öğretilmesi lazım. 

Bizim bir kere çok büyük bir bilgi 
noksanlığımız var. Bu bilgi nok-
sanlığını tamamladıktan son-
ra bunun şuur haline gelme-
si lazım. Bu milli maarif ile olur, 
eğitim ile olmaz. Maarif baş-
ka şeydir, eğitim başka şeydir. 
Maarifin ne olduğunu anlatma-
yacağım. Merak eden kendisi 
araştırsın. Anlatırsam unutulur. 
Kendisi emek verip araştırırsa 
unutmaz. Maarif başka bir şey-
dir. Sirklerde köpekler de,  bey-
girler de eğitiliyor. İnsana eği-
tim değil maarif lazım.

Siyasi tedbirler, şunlar bunlar 
diyoruz. Siyasi tedbirleri de 
doğru insanlar alır. Ayrıca 
bir kişinin bir kurumun doğru 
tedbirler alması yetmez. 
Arkasında ahali desteği 
olmayan tedbir yürümez. 
Ahalinin şuurlanması 
lazım. Kudüs-ü Şerif’in ne 
olduğunun öğretilmesi lazım. 
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Miraç kandilini kutlamadığı-
nız doğru mu?

Kudüs’ü Şerif’in canı yanıyor. 
Mescid-i Aksâ’nın canı daha 
çok yanıyor. Ama orası aynı za-
manda kutlanılan bir gecenin 
icra olunduğu yer. Mirac’ın ol-
duğu yer.

Receb-i Şerif’in 27. Gecesinde 
Miraç gecesi kutlanıyor. Ama 
ben kutlamıyorum.  

Biz diğer zamanlarda arka-
daşlarla, kardeşlerle muaye-
de denilen eski usül musafaha 
ile bayramlaşırız, kandilleşiriz. 
Ancak son 6-7 senedir Miraç’ta 
bunu yapmıyorum.

Ne zaman Kudüs’ü Şerif’te 
adaletli bir idare tesis olursa o 
zaman seve seve bu kutlama-
yı yaparım.

Son olarak ne söylemek is-
tersiniz?

Bendeniz her derdin çaresinin 
muhabbet olduğuna inanırım. 
Tahsil bile muhabbet ile olur. 
Şimdi yine herkes kendine sor-
sun. ‘Okulda en muvaffak oldu-
ğumuz ders hangisiydi?’ Cevabı 
çok basittir. En sevdiğimiz ho-
canın dersi. Bakın tahsil haya-
tında bile sevgi önemli. 

Resûlullah’ı sevsek öğreniriz. 
Kudüs’ü sevsek öğreniriz. Sev-
mek için evvela bir tanıtmak 
lazım. Bugün yapılacak iş Ef-
kâr-ı Umûmiyye’ye Kudüs’ü ta-
nıtmaktır. Sizin özel olarak Ku-
düs’le ilgilenmeniz, Kudüs’ü 
bildirmek ve tanıtmaktan iba-
ret olmalıdır. Her insanda gü-
zeli bulma ve bilme cevheri 
vardır. Böyle Allah’ın güzel de-
diği yerleri de tanıyınca sev-

memek mümkün değildir. Ta-
nıyınca seveceklerdir. Kudüs’ü 
Şerif’te kirli su akan sokak bile 
özlenir.

Biliyorsunuz Kudüs’ü ziyaret 
etmeye gelen Hristiyan sayı-
sı Müslüman sayısının 100 katı 
fazla. 4 milyon Hristiyan’a kar-
şılık, 40 bin Müslüman Kudüs’ü 
ziyaret etmiş. Bu sayının 36 bin 
kadarı Türk.

Arap Devletleri’nin bir kısmı İs-
rail’i tanımadığı için Kudüs’e 
vatandaşlarını göndermiyor. 
Oysa 40 bin yerine her sene 
buraya 3 milyon Müslüman 
gitse iş değişir.

Hocam, değerli vaktinizi ayırıp 
bizimle bu güzel sohbeti ger-
çekleştirdiğiniz için çok teşekkür 
ediyoruz.
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Cavit TATLI      Hukukçular Derneği Başkanı      

Kudüs’te İnsan Hakları İhlalleri 
Nasıl Son Bulur?

Kudüs konusunda en önemli 
tespit “insan hakları ihlallerinin” 
devlet politikası olarak uygula-
nıyor olmasıdır. İnsan haklarının 
ortaya çıkışı ve gelişiminde amaç 
bu ihlallerin sonlandırılmasıdır. 
Bunun için de iki yol vardır. Ya 

o ülkenin kendi iç hukuk yolla-
rı ile ya da uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla bu ihlallerin sonlan-
dırılması yönünde bir çalışma/
baskı olması gerekir. Devlet po-
litikası olarak uygulanan bu 
ihlallerin o devlet tarafından 

durdurulmayacağı açıktır. Bu du-
rumda uluslararası toplumun 
harekete geçmesi gerekmekte-
dir. İsrail’in insan hakları ihlalleri 
ile ilgili uluslararası toplumda 
da ciddi bir karşılık bu güne ka-
dar görülmemiştir. Ama bu 

Bu başlıkta bir yazı yazmam istendiğinde ilk tepkim “hangi ihlalden bahsedeyim!” ol-
du. Zira aklınıza gelebilecek her türlü ihlal genelde Filistin’de özelde ise Kudüs’te an iti-
bari ile yaşanıyor ve bu devlet politikası olarak sürdürülüyor. Ancak “bu ihlallere karşı 
ne yapmalıyız?” sorusunun cevabını arayacağız. Kudüs konusunda, Müslümanlara ro-
ta çizme konusunda katkımızın olması umudunu taşımaktayım. 
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görülmeyeceği ya da uluslararası 
konjonktürün değişmeyeceği an-
lamına gelmemektedir. İşlenen 
suçların tespiti, raporlanması ve 
de bunların arşivinin tutulması 
çok önemlidir. 

Bu nedenle İsrail’in, Kudüs’te-
ki Filistinlilere uyguladığı insan 
hakları ihlallerinin tespiti ve sınıf-
landırılması çok önemlidir. Zira 
hiçbir kurala uymasalar da İsrailli 
yetkililer BM kararı ile kurulmuş 
olan ülkelerinin devamının ulus-
lararası mutabakata ve bunun da 
pamuk ipliğine bağlı olduğunu 
bilmektedirler. Bu nedenle ulus-
lararası alandan gelen her sese 
karşılık vermekte, konumunu da 
buna göre belirlemektedir. 

En son yaşanan Aksâ girişinde 
kullanılmak istenen X ray ci-
hazları konusunda karşısında 
güçlü bir direnç görmesi ile ön-
ceki bulunduğu noktaya çekildi. 
Ancak burada önemli olan di-
ğer bir tespit ise İsrail’in asla geri 
adım atmadığıdır. Her ihlal son-
rası karşısında güçlü bir direniş 
görmez ise bir adım atmakta. 
Ama görürse hiçbir şey olmamış 
gibi bir önceki noktaya geri çekil-
mektedir. Bu hususun özellikle 
unutulmaması gerekmektedir.

İnsan hakları ihlalinin öncelikle 
tespiti akabinde ise bu ihlallerin 
son bulması adına her bir ihlal 
için ayrı ayrı çalışma yapmak ge-
rekir. Bu anlamda da devletler 
için uluslararası sözleşmeler çok 
önem taşımaktadır. Neredeyse 
tüm ülkelerin imzaladığı BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesi İsrail tarafın-
dan da imzalanmıştır. Bu nedenle 
bu sözleşmeye uyma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Ancak bu güne 
kadar bu sözleşmeye uymamakta-
dır. Öncelikle bunun tespiti ve bu 
konunun uluslararası camiaya an-
latılması gerekmektedir. 

Çocuklar geleceğimizdir. Ku-
düslü çocuklar ise insanlık için 
umuttur. Ancak İsrail burada-
ki Müslüman çocukları kendisi 
için tehdit olarak görmektedir. 
Bu nedenle de çocuklara karşı 
uygulanan ihlaller daha şedittir. 
Hem uluslar arası kuruluşların 
çocuklar konusunda daha du-
yarlı olması hem de bu durumun 
kanayan bir yaraya dönüşmüş 
olmasından dolayı öncelenme-
si ve de bu konunun çözümü için 
çalışılması elzemdir. Konut do-
kunulmazlığı, seyahat hürriyeti, 
işkence yasağı, mülkiyet hakkı ih-
lali gibi günümüzde hak olarak 
görülen Kudüslü Müslümanlar 

için hak olarak görülmemektedir. 
Tüm bu konularda hazırlanan 
tespitler ve de raporlar konunun 
uluslararası kuruluşlarda günde-
me getirilmesi önemlidir. Ancak 
çocuklara karşı sistematik olarak 
uygulanan hak ihlallerinin mutla-
ka detaylı olarak çalışılması ve de 
raporlanması gerekmektedir. 
Bu ihlallerin sonlandırılması 
için tespiti, tespitlerin rapor-
lamalar ile ilgili akademik ve 
basın merkezlerine ulaştırılması 
ve bunların insanlara duyurusu-
nun yapılması önemlidir. 

Zira şu anda konu ile ilgili pek 
çok rapor hazırlanmakta ve 
bu raporlar değişik dillere çev-
rilmektedir. Bu yeterli midir? 
Kesinlikle hayır. Yaşanan so-
runların derecesinin tehlikeli 
seviyede olduğunun tüm insan 
hakları savunucularının günde-
mine getirilmesi gerekmektedir. 
Zira Kudüs ve orada yaşananlar 
bir plan dairesinde yürütülüyor. 
Sistematik olarak yürütülen ve 
her geçen gün çeşitlendirilen bu 
ihlallerin son bulması için bu ta-
rafta bir çalışmanın da ayrıca bir 
plan dâhilinde yürütülmesi ge-
rekmektedir. Aksi takdirde bu 
ihlallerin tespitleri ve elimizde 
bulunan bir yığın bilgi ve rapor 
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ile bu ihlallerin neden sonlandırı-
lamadığına dair üzüntülerimiz ile 
yaşamaya devam ederiz. 

Yapılan nedir?
Şu an Kudüs ve Filistin için yaşa-
nan hak ihlalleri ile ilgili olarak 
nakdi yardım ve yaşanan ihlal-
lerin sonrasında verilen miting 
gösteri tarzı çalışmalar ağırlıkta-
dır. Bunlar önemli midir? Evet, 
çok önemlidir. Bu çalışmaların 
devam etmesi gerekmektedir. 
Halkı bilinçlendirmek ve de bu 
tür tepkilerin daha hızlı verilme-
sini sağlamaya çalışmak yeterli 
midir? Hayır, yeterli değildir. 

Eğer yeterli olsaydı İsrail’in bu 
ihlallerinin son bulması ve bu 
yazının da yazılmaması gerekir-
di. Ancak ihlal sonrası kınama ve 
tel’in yukarıda izah ettiğimiz üze-
re çok kuvvetli ise İsrail’i ancak 
önceki noktasına geri çekebil-
mektedir. Eğer yeterli kuvvette 
bir tepki konulamaz ise o yeni 
ihlal Kudüs’te sıradan hale gel-
mektedir.  Ya da yaşanan ihlaller 
sonrasında yapılan yardımlar 
ancak o kişilerin hayatlarının 
devamı noktasında bir katkı sun-
maktadır. Ve o ihlali ortadan 
kaldırmamaktadır. İnsan hakları 
çalışmasından benim anladığım 

ise o ihlalin tespiti, akabinde dur-
durulması, suçluların tespiti ve 
cezalandırılması, bu ihlalin orada 
veya başkaca yerlerde uygulan-
maması için gerekli tedbirlerin 
alınması şeklinde sınıflandıra-
biliriz. Bu nedenle bu her iki tür 
çalışma da olmazsa olmaz ama 
yeterli olmayan çalışmalardır. 

Önerilerimiz nedir?
Önerimiz dünyanın belli mer-
kezlerinde Kudüs’te yaşanan 
ihlaller ile ilgili enstitülerin açılma-
sı gerektiğini düşünüyorum. Bu 
merkezlerde toplumun değişik 
gruplarına hem konu hakkın-
da bilgilendirme yapılması hem 
de tasniflenmiş sürekliliği olan 
yayınlarla ihlallerin kamuoyu 
ile paylaşılması gerekmektedir. 
Ayrıca bu enstitüler kendi arala-
rında da bilgi alışverişi yaparak 
burada yaşanan ihlaller ile ilgili 
olarak uluslar arası kamuoyunda 
bu ihlallerin durdurulması ve bu 
ihlalleri gerçekleştirenlerin ifşası 
için çalışmalıdır. Zira ihlalleri ger-
çekleştiren kamu görevlilerini iç 
hukukları ve de ikili anlaşmalar-
la belli ülkelerde koruma altına 
alan İsrail, yaptıklarına meşruiyet 
sağlamak ve de ihlallerine devam 
etmek amacındadır. Dünyada yal-
nız olmadıklarını hem Kudüslülerin 

hem de İsraillilerin bilmesi için doğ-
ru bilgilerle kamuoyu oluşturulması 
ve bu çalışmanın bir plan dairesin-
de yapılması önem arz etmektedir. 
Bunun için de yolun başında oldu-
ğumuzu herkesin kabul ettiği doğru 
bilgiler ile güvenilirliği olan ve sade-
ce bu çalışmaları yapan kuruluşların 
oluşması şarttır. 

Bu, şu aşamada sokak ortasında 
bir genç kızın bir asker tarafın-
dan yaşam hakkının ihlal edilerek 
öldürülmesinin önüne nasıl ge-
çecek? Unutulmamalıdır ki şu an 
oluşturulan bu düzen enstitüler-
le, planlı programlı oluşturulan 
sivil görünüşlü çalışmalarla baş-
ladı. Bu örgütlü mücadele de 
aynı usullerle ama farklı niyetle 
başlamak ve yürütülmek zorun-
dadır. Aksi takdirde insan hakları 
ihlalleri ile ilgili çalışma sadece 
romantik bir düş olarak kapalı 
salonlar ya da dergi sayfalarında 
kaybolur. Kudüs’ün dar sokakla-
rına ise Müslümanlar eli silahlı 
katiller tarafından tüm dünyanın 
gözleri önünde şehit edilir. Ve 
bizler bunları gazetelerden, inter-
net haberlerinden “bir Filistinli, 
İsrail askerinin açtığı ateş sonra-
sında şehit edildi” şeklinde okur/
izler geçeriz. 

MAKALE
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Kudüs 
Hayatımıza Hayat Katar!
Şenay ŞEKER     

Allâhu Teâla, bazı beldeleri diğerlerinden üstün kılmıştır. İbadet maksadıyla ziyaret 
edebileceğimiz üç haremimiz: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksâ, 
Rabbimizin bizlere ikram ettiği en kutsal beldelerimiz. “Şerefül mekân, bil mekin” 
Elbette ki mekânların şerefi, mekânda bulunmuş olan şereflilerin şerefindendir. Bu 
satırlarımı, mukaddes ve şerefli beldemiz Kudüs ve Mescid-i Aksâ’yı ziyaret etmenin 
bahtiyarlığı ile kaleme alıyorum. Elhamdülillah!

Ziyaretimizden önce hayatımızın “Kudüs’ten ön-
cesi ve Kudüs’ten sonrası” diye ikiye ayrılacağını, 
Kudüs’e dair sözlerimizin, düşünce ve fikirlerimi-
zin bambaşka bir hale bürüneceğini söylemişlerdi.

Gerçekten de öyle oldu. Artık daha farklı bakıyo-
rum gelişen olaylara ve daha fazla sahipleniyorum 

Aksâ’yı. Çünkü Filistin topraklarında özellikle Ku-
düs’te büyük bir işgal yaşanıyor ve İşgalci İsrail, 
son bir hamleyle Mescid-i Aksâ’yı tamamen ele 
geçirmenin provalarını yapıyor. Bunu 14 Temmuz 
olaylarında gördük ve yaşadık. İşgalci İsrail bütün 
dünyaya meydan okuyor ve tüm kanun ve kural 
ları kendi istekleri doğrultusunda şekillendiriyor.
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Yıl 2017, ecdadımızın Filistin topraklarından çekilişi-
nin 100. yılındayız. Elbette hak gelecek ve batıl zail 
olacak, ama bizler bu mücadelenin kazananlarından 
olabilecek miyiz?
İnşallah oluruz..

Bizleri o mukaddes topraklara nasip eden Rabbimiz fe-
tih ordusunda da bize yer verecektir diye umut ediyoruz.

Mirasımız Derneği çeşitli illerde yaptığı salon prog-
ramlarında yaptığı çekilişlerde Kudüs’e gitmeye hak 
kazanan gönüllülerini 4-7 Ekim tarihleri arasında Ku-
düs’e götürdü.

Bizim için bu bir lütuftu. Giden kardeşlerimizle tanış-
tığımızda anladık ki, gerçekten Allâhu Teâla, kalbine 
Kudüs sevdasını yerleştirmiş ve orayı gerçekten gör-
meyi arzulayan kardeşlerimize nasip etmiş.

Gönüllülerimizin hepsi genç, şuurlu ve ahlaklı gençlerdi. 
Dört günlük seferimizde hiçbir sıkıntı çıkarmadıkları gibi, 
bize iyi birer dost oldular. Hepsini tebrik ediyorum.

Bu bir nasip işiydi. Giderim dersin gidemezsin veya bir 
de bakmışsın yola revan olmuşsun.
Bu yolculuk, aslında bir hicretti bir başlangıçtı. Zira o 
topraklarda secde eden bir insan günahlarından arın-
dığı gibi, peygamberimizin “Gidin orada namaz kılın! 
“ hadisini ihya etme şerefine nail oluyordu.

Elbette yolculuğumuz esnasında sıkıntılar çıkabilir ve 
olumsuzluklarla karşılaşabilirdik. Fakat biz bunu göze 
alarak yola çıkmıştık. Önemli olan Mescid-i Aksa’mız 
zor durumda iken oraya gitmekti. Özgür olduktan 
sonra gitsek mescidinin kapısından içeriye girmeye yü-
zümüz olur muydu sizce?

Tel Aviv havaalanına indiğimizde her ne kadar işgal-
ci İsrail ve Yahudilerin soğuk yüzüyle karşılaşsak da, 
etrafı bereketli kılınmış Filistin topraklarına yani ken-
di evimize gelmiştik. Burası bizimdi.. 400 yıldır burada 
benim ecdadımın emeği vardı, eserleri vardı, mirası 
vardı..

İlk olarak Osmanlı şehri Yafa’ya geldiğimizde bunu da-
ha fazla hissettik. Yafa doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi 
ve mimari yapısıyla çok güzel bir liman şehri. Şehre 
şöyle yüksekten kuşbakışı baktığınızda bir tarafta tarihi 
dokusunu bir tarafta da yıkılan Müslüman mahallele-

rinin üzerine inşa edilmiş gökdelenleri görüyorsunuz.

İlk olarak Mirasimiz Derneği’nin restorasyonunu yap-
tığı Mescidü’l Bahr camisini ve 2. Mahmud külliyesini 
ziyaret ettik. Hurma ağaçları ve çok güzel çiçeklerle 
dolu olan bahçesiyle bu külliyenin muhteşem bir mi-
marisi var. Sultan Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının 
25. yılında yaptırdığı saat kulesi şehrin en işlek cadde-
sinde yer alıyor.

Günlerdir süren vize stresi ve heyecandan uyumama-
nın verdiği yorgunluk kafilemizin Hasan Bey camisinde 
verdiği mola ile kaybolmuştu. Caminin ikramı olan na-
ne ve limonlu çaylarımızı içtikten sonra Yafa’ya veda 
ettik.

Kudüs’e doğru yol alırken Am’muaz köyüne uğradık. 
Burada içerisinde Ubeyde bin Cerrah ve Muaz bin Ce-
bel’in bulunduğu 25 bin kadar sahabe efendimizin 
kabirleri bulunuyor. Fetih için gelmişler ve taun hasta-
lığına yakalanıp şehit olmuşlar.

Artık Kudüs şehrinin sınırlarına girmiştik. Sevgisini tüm 
kalbimizle hissettiğimiz, dilimizden ve gönlümüzden 
düşürmediğimiz, gece gündüz ona kavuşmanın haya-
lini kurduğumuz mukaddes şehir..

Sadece bir şehir diyemeyiz Kudüs’e..

Çünkü sıradan bir şehirle aynı kefeye koymuş oluruz.

Maneviyatıyla, tarihiyle, kültürüyle, dünyaya yön veren 
konumuyla bir beşik, bir yuva, bir merkez üssü..
Şehre girerken, Hz. Ömer (ra) efendimizin Kudüs’ü fet-
hi esnasında Kudüs’ün anahtarlarını almak için şehre 
girişi geliyor aklıma.

Yardımcısıyla birlikte devesine sırasıyla binerek gel-
mişlerdi Kudüs’e. Ve tam şehre girerken deveye binme 
sırası yardımcısına gelmişti. Yardımcısının ısrarına rağ-
men deveden inmiş ve devenin yularları elinde olarak 
şehre girmişti.

Kudüs patriği anahtarları halifeyi tanımadığı halde 
Hz Ömer’e (ra) vermişti. Herkes şaşırmış ve devenin 
üzerinde bulunana değil de neden yularını tutana ver-
diğini sormuşlardı. Patrik; “Bizim eski kaynaklarımızda 
Kudüs’ü teslim edeceğimiz ve anahtarlarını da devenin 
yularını tutana vereceğimiz yazıyordu” demişti.
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Sanki asırlardır bu anı bekliyorduk. Araçtan indiğimizde 
sanki yollarını biliyormuş gibi koşuyordum koşuyordum..

Nefes nefese kalmıştım. Dar sokaklarından döne dö-
ne nihayet kapısına gelmiştim. İşgalci israil askerlerinin 
arasından geçerek içeriye girdiğimde sanki bir cennet 
bahçesine girmiştim. Tertemiz, mis gibi..Biraz daha iler-
lediğimde Kubbetü’s Sahra’yı  gördüm ve anladım ki, biz 
gerçekten Mescid-i Aksâ’’dayız. Ağlıyorduk.. Rabbim bize 
de nasip etmişti, Bizi de rızıklandırmıştı oranın bereke-
tinden. Sadece hamd ediyorduk. Mescid-i Aksâ’da ikindi 
namazlarımızı kıldık ve secdeye kapandık. Şükrünü eda 
ediyorduk Rabbimize. 

Ayrıca tüm ümmetin selamı vardı Aksa’ya. Emanete 
sahip çıkamamanın özrünü diliyorduk utanarak. Belki la-
yıkıyla muhafaza edemiyorduk ama biz çok seviyorduk 
Aksa’yı. Kurtuluşu için dualar ediyor ve unutturulmak 
istenen bu davayı, yeniden ümmete hatırlatmanın mü-
cadelesini veriyorduk.   

Biz güzel bir niyet almıştık. Özgür Mescid-i Aksa’da tüm 
inananlarla namaz kılacaktık. Tabi bunun gerçekleşme-

sinin şartları vardı. Önce düşmanımızı yani dünyaya 
pençesine takmış, tüm insanlığı sömüren ve Müslü-
manları parçalayarak yumuşak lokma haline getiren 
siyonizm’i tanıyıp, onunla mücadele etmeliydik. Yok-
sa Siyonizm’in planlarını bilmeden, Filistin davasının 
önemini anlayamazdık. Müslümanların ihtilaf ettikle-
ri konuları bırakıp,  ittifak ettikleri konularda biraraya 
getirmenin yollarını bulmalıydık. Bu da  ancak İslam Bir-
liği’nin ve İslam kardeşliğinin tesisi ile mümkündü.

Elhamdülillah, Kudüs’te 4 gün boyunca sabah, akşam ve 
yatsı namazlarını Mescid-i Aksâ’’da kıldık. Diğer vakitler-
de de, ikinci gün Batı Şeria’da Musa (as) makamını, Lut 
Gölü’nü ve Eriha şehrini gördükten sonra tekrar Kudüs’e 
döndük ve sırasıyla Selman-ı Farisi’nin (ra) makamını, 
Hz. İsa’nın (as) göğe yükseldiği rivayet edilen makamı ve 
Rabiatü’l Adeviyye’nin kabrini ziyaret ettik.

Bazı mekanlar vardır. Öyle bakıp geçemezsiniz..O anı 
çok hayal etmiş ve beklemişsinizdir. Ve zamanın  dur-
masını istersiniz. İşte Zeytindağı’da benim için öyleydi. 
Zeytindağı’ndayız...
Ve karşımda tüm asaletiyle Mescid-i Aksâ’
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En güzel şiirimi yazacaktım sana ama dil de tutuldu, kalem 
de Ey Aksâ!

Şu an tam karşımdasın, ama doyasıya bakamıyorum sana 
Çünkü utanıyorum senden Ey Aksa!

Tüm ümmet adına senden özür diliyorum,  af diliyorum..
Aslında biliyor musun?

Senin bize değil, bizim sana ihtiyacımız var.

Senin dostluğuna, maneviyatına, hayrına muhtacız

Kudüs’te Cuma
Cuma günü en hareketli günümüzdü. Sabah namazın-
dan sonra Kadim Kudüs’ü tanımaya başladık.. İlk olarak, 
Hz Davut’un (as) makamını ziyaret ettik. O gün Yahudile-
rin bayramı olduğu için özellikle fanatik Yahudiler Davut 
(as) makamını, sokakları ve Burak Duvarı’nı adeta istila et-
mişlerdi. Hristiyan âleminin en kutsal mekânı olan Kıyamet 
Kilisesi de ziyaret ettiğimiz mekanlar arasındaydı. 

Kadim Kudüs’ün o tarihi ve dar sokaklarını dolaşırken, baş-
ka bir aleme gitmiş gibiydik sanki. Salâhaddin Eyyubi’nin 
evine girdiğimizde, Müslüman olmanın ne kadar kıymet-
li olduğunu daha da iyi anlamıştık. Bize bir soluk olmuştu 
Şarkın sultanının evi.

Mescid-i Aksâ’da Cuma namazı kılmak bana Peygamber 
Efendimiz’in (sav) Miraç gecesinde imam olup tüm peygam-
berlere (salavatüllahi aleyhim ecmain) kıldırdığı namazı 
hatırlattı. O ne güzel bir namazdı! Kılanlara selam olsun. 

Cuma namazından sonra, Mescid-i Aksâ’nın surları içinde 
kalan 144 dönüm alanın içinde bulunan tüm mescid ve ta-
rihi yapıları ziyaret ettik ve tanıdık. Hamd olsun..

Kudüs’te bulunduğumuz zaman zarfında, Mescid-i Aksâ’da 
özellikle Kubbetü’s Sahra’da, murabıt kardeşlerimizle kay-
naştık, kucaklaştık. Bizleri evlerine davet ettiler, kahve ve 
hurma ikramında bulundular. Onlara Türkiye’den kardeş-
lerimizin gönderdiği emanetleri teslim ettik. O kadar onurlu 
ve asil duruşları vardı ki, hayran olmuştuk. Tüm zorlukla-
ra ve baskılara rağmen Mescidimizi canları gibi koruyorlar 
ve hiç isyan etmiyorlar. Dünya hayatına tama etmedikleri 
için işgalcilerin ev ve dükkanlarına verdikleri milyon dolar-
ları ellerinin tersiyle itip, Sultan Abdülhamid Han’ın “Şehit 
kanlarıyla alınan topraklar, para ile satılmaz!” sözünü 

yerine getiriyorlardı aslında.

Rabbim hepsini korusun ve razı olsun inşaallah. Onlar tüm 
ümmet adına o mukaddes toprakların muhafızlığını yapı-
yorlar. İlim halkaları kurup, nöbetlerini tutuyorlar. Bizler de 
tabi ki onların kandillerinin hiç sönmemesi için her türlü 
yardım ve desteği sürdüreceğiz.

İşte burada Mirasımız Derneği’nin kıymetini daha çok an-
lıyoruz. O sadece bir yardım kuruluşu değil, o beldeyi ve 
ahalisini sahiplenmiş bir hâmi..

Mirasımız Derneği, yaptığı çalışmaları ayet ve hadisler ışı-
ğında yapıyor. Aynı zamanda kurduğu İlim Halkaları, 
Beyârık Seferleri ve diğer örnek çalışmalarıyla âdeta yüzyıl-
lar öncesinden beri süregelen gelenekleri devam ettiriyor. 
Hani bir tabir vardır ya “ eli üstünde” diye. Mirasımız Derne-
ği’nin de eli Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın üstünde..

Dört günlük Kudüs ziyaretimiz, bize çok şeyler kattı. Kudüs 
bize okul oldu, öğretmen oldu.. Rabbimiz; onun önderliğin-
de bize eksiklerimizi ve bilmediklerimizi öğretiyor.

Direnişi, izzeti, vakarlı duruşu, sevgiyi, adaleti, teslimiyeti 
öğreniyoruz. Evet. Kudüs’ü ne yazmakla bitirebiliriz ne de 
anlatmakla.. Anlayanlara selam olsun!

Allâhu Teâla bize, bu kutlu dava sayesinde, Allah’tan başka 
dost ve yardımcı olmadığını, bizlerin zaferden değil sefer-
den sorumlu olduğumuzu, sadece bizim ayağa kalkıp adım 
attığımız takdirde yürütenin de, konuşturanın da yazdıra-
nın da kendisi olduğunu, zalimlerin Allah’ın katında zerre 
kıymeti ve gücü olmadığını, özellikle bu Kudüs davasından 
ancak nasibi olanların rızıklanıp hizmet edeceğini, zafere 
ulaşana kadar hizmet edenlerin asla boynunun bükük kal-
mayacağını öğretti.

Bu ziyarette bir de şunu gördük: Filistinli kardeşlerimizin 
bizden istediği tek şey vardı. O da: Gözümüzü, gönlümüzü 
ve ellerimizi onlardan hiç çekmememiz. Yolculuk arkadaş-
larımızdan olan Aykut Kaya kardeşimiz “Abla biliyor musun 
bu kardeşlerimizin bizim sevgimize ve onlara sahip çıkan 
bir Türkiye’ye ihtiyacı var” demişti. Evet doğruydu.. Biz 
de bunu sağlamak için tüm gücümüzle çalışmalıydık. Ku-
düs’ten dönerken, sorumluluklarımız daha da artmış ve 
bilinçli bir şekilde dönüyorduk.

Rabbim inşaallah muvaffak eder ve zafere ulaştırır.
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Abdullah AKÇAY      

1917’de Osmanlının Filistin top-
raklarından çekilmesiyle bölge 
İngilizlerin hâkimiyetine geçti. 
İngilizler Herzl’in Siyonist pro-
jesine destek verdiler. İngiliz 
Dışişleri Bakanı Arthur James 
Balfour 2 Kasım 1917’de tari-
he Balfour Deklarasyonu olarak 

geçen Filistin topraklarında İsra-
il Devleti kurulmasını öngören 
bir proje ortaya koydu. BM’den 
de 1947’de iki ayrı toplum oluş-
turulması kararı çıkarttılar. 
Böylece Yahudiler 1948’de Fi-
listin toprakları üzerinde İsrail 
Devletini kurdular.

İslam dünyasının bağrına bir 
çıban gibi saplanan İsrail Dev-
leti bölgede işgalci ve yayılmacı 
bir politika sürdürürken kan ve 
gözyaşı akıtmaktan asla vazgeç-
medi. İşgalci İsrail’in kurucusu 
David Ben Gurion ‘’ Kudüs’süz 
bir İsrail’in ve tapınaksız bir 

İsrail İşgalinden Sonra Mescid-i Aksâ
Kudüs ve Kudüslülerin 
Maruz Kaldığı Tehlikeler!

Yahudiler 29 Ağustos 1897’de Theodor Herzl başkanlığında İsviçre’nin Basel şehrinde 
Siyonizm Kongresini yaptılar. Burada gelecek 100 yılı planladılar. Plana göre ilk 10 
senede Abdülhamit Han’ı tahttan indirecekler; 25 sene sonra Osmanlıyı yıkacaklar; 
50 sene sonra İsrail Devletini kuracaklar; 100 sene sonra da Büyük İsrail Devletini 
kuracaklardı.
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Kudüs’ün kıymeti ve anlamı 
yoktur!’’ diyerek Kudüs’teki nihai 
hedeflerini bizzat açıklamıştır. 
Kudüs’ü ele geçirip İsrail’e baş-
kent yapmak ve Müslümanlar 
için büyük öneme sahip Mes-
cid-i Aksâ’yı yıkarak yerine 
‘’Süleyman Tapınağını’’ yapmak 
isteyen İsrail bütün bu emelleri-
ne ulaşmak için Kudüs, Mescid-i 
Aksâ ve Kudüslüler üzerinde 
adım adım şu planları uygula-
maya koydu.

1.Mescid-i Aksâ’nın altını 
kazmak
1967 tarihindeki işgalden bu 
yana işgalci İsrail Devleti Ak-
sâ’nın altına çeşitli bölgelerden 
girerek tünel kazma işlemi yap-
maktadır. Burada kamuoyuna 
her ne kadar Süleyman Ma-
bedinin kalıntılarını aradığını 
söylese de esas amaç Aksâ’nın 
temellerine zarar vererek onu 
yıkmaktır. Kaldı ki; kazılan tü-
neller neticesinde Mabede ait 
en ufak bir kalıntı bulunamadı. 
Buna rağmen, Yahudiler Ak-
sâ’nın altına Sinagog inşa ettiler. 
Burada meclis toplantısı yap-
tılar ve onun görüntülerini de 
dünyaya duyurdular. Oysa Ak-
sâ’nın üstü olduğu gibi altı da 
kutsaldır, Aksâ’ya ve Müslüman-
lara aittir. Yahudiler tarafından 
kirletilmesine asla müsaade 
edilmemelidir.

2.Mescid-i Aksâ’yı bölmek
Özellikle 2011 yılından itiba-
ren işgalci İsrail, Mescid-i Aksâ 
baskınlarını artırarak Aksâ’yı iki-
ye bölme planları başlattı. İşgal 
devleti burayı iki şekilde bölme-

yi düşünüyor;
a) Zamansal Bölme: Namaz 
vakitlerinde Müslümanların 
kullanmasına izin verip namaz 
vakitleri dışında ve Yahudi-
ler için önemli sayılan gün ve 
bayramlarda Yahudilerin 
kullanmasını sağlamak. Bu uy-
gulamayı El-Halil’de bulunan 
Hz. İbrahim Camii’nde fiilen ya-
pıyorlar. Cami mekânsal olarak 
bölünmesine rağmen kendi özel 
günlerinde camiyi Müslümanla-
ra kapatıp aradaki kapıyı açarak 
Müslümanlara ayrılan bölümde 
de ayin yapıyorlar.

b) Mekânsal Bölme: Mescid-i 
Aksâ’yı fiilen ortadan ikiye böl-
me: Burada düşünülen şey, 
Kıble Mescidi ile birlikte ön ta-
rafın Müslümanlara bırakılması, 
Kubbetü’s Sahra ve geriye ka-
lan bölümün de Yahudilere 
tahsisi.  Bunu Filistin’in El-Halil 
şehrindeki Hz İbrahim Camii’n-
de yaptıkları uygulamalardan 
daha iyi anlıyoruz.

Hz İbrahim Camii’nde ne ol-
muştu; Cami 1994 yılında 
Ramazan’ın 15. günü sabah na-
mazı vaktinde içerisinde cemaat 
varken Siyonist bir canavar tara-
fından silahlı saldırıya uğramış, 
burada ve devam eden olaylar-
da 67 Müslüman şehit olmuş, 
300 Müslüman da yaralanmış-
tı.  3 ay ibadete kapatıldıktan 
sonra üçte ikisi sinagog üçte biri 
ise cami olarak yeniden ibade-
te açıldı. Bu gün Müslümanlar 
mekânsal olarak da bölünen 
bu camiye Yahudi askerler ta-
rafından cami girişine konulan 

yüksek güvenlik ve turnikeler-
den geçerek girebilmektedirler.
Yahudiler aynı oyunu 14 Tem-
muz 2017 tarihinde Mescid-i 
Aksâ için de uygulamaya koy-
mak istediler.

14 Temmuz 2017 de Mescid-i 
Aksâ’da 3 Filistinli gencin şehit 
edilmesi sebebiyle çıkan olaylar 
neticesinde Aksâ ibadete kapa-
tılmış, kapılarına turnikeler ve 
kameralar konmuştu. Bunun 
bir adım sonrası Hz İbrahim Ca-
mii’nde yaptıkları gibi Aksâ’yı 
ikiye bölmekti. Ama Kudüslü 
Müslümanların yekvücut olarak 
olayı protesto etmeleri, x-ray ci-
hazlarından Aksâ’ya girmeyerek 
kapı önlerinde namaz kılmaları 
ile İslam ülkelerindeki özellikle 
de Türkiye’deki Müslümanlar ta-
rafından yapılan İsrail karşıtı 
miting ve gösteriler neticesin-
de İsrail bu uygulamasından 
şimdilik vaz geçmek zorunda 
kalmıştır.

3.İslami Vakıflar idaresinin iş-
lerine müdahale ederek vakıf 
idaresini saf dışı bırakmak
Aksâ’nın yönetimi Ürdün ve İs-
rail arası ikili anlaşmalara göre 
İslami Vakıflar idaresine bağlı 
iken İsrail Aksâ’nın yönetiminden 
sorumlu olan İslami Vakıflar ida-
resinin işlerine 2009’da çıkarmış 
olduğu Aksâ’nın ‘’Kamu Alanı’’ ilan 
edilmesi kanununa dayanarak 
müdahale etmektedir.

4.Mescid-i Aksâ’nın yönetimi-
ni ele geçirmek
Yahudiler 2009’da çıkardıkla-
rı bir yasa ile Mescid-i Aksâ’yı 
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‘’Kamu Alanı’’ İlan ettiler. Mes-
cid-i Aksâ’ya yönelik dini, siyasi, 
kanuni ve güvenlik açısından 
yapılan bütün çalışmaları bu ya-
saya dayanarak yapmaktadırlar.

5.Müslümanlara ait binalara 
el koymak
1948 yılından beri ve çıkarmış 
oldukları ‘’sahipsiz mülkler ka-
nunu’’ ile boş buldukları evler 
başta olmak üzere Müslüman-
ların evlerine cebren el koyma 
işlemini her gün biraz daha ar-
tırarak devam ettirmektedirler. 
Mirasımız Derneğinin yayınladı-
ğı 2016 Kudüs Raporuna göre; 
Kudüs’te Müslümanlara ait 128 
ev ile 121 iş yeri Yahudiler ta-
rafından çeşitli bahaneler ile 
yıkıldı. Bu rakam Filistin’in gene-
linde ise 1023. 

6.Yahudi yerleşimcilerin 
özellikle Aksâ’nın etrafında 
ikamet etmesini sağlamak
Yine Aksâ’ya sahip olma 
planları çerçevesinde bunu yap-
maktadırlar. Eskiden Müslüman 
mahallelerinde Yahudi yerle-
şimci yoktu. Şimdi ise daha önce 
de söylediğimiz ‘’Kayıp mülkler’’ 
yasası ve boş olan yerlere ceb-
ren el koyma ile bunu çok rahat 
yapmaktadırlar.

7.Aksâ’ya girişlerinde Kudüslü 
Müslümanlara yasak koymak 
2000 Yılından sonra Aksâ’ya gi-
rişlerde yaş sınırı getiren İsrail 
aynı zamanda en ufak bir eylem 
veya İsrail karşıtı gösteriler-
de yer alan Filistinli ve Kudüslü 
Müslümanların Aksâ’ya girişine 
engel olmaktadır.
Yine Silvan Mahallesi gibi Müs-
lüman mahallelerin etrafına 

güvenliği bahane ederek ki-
lometrelerce yüksek duvarlar 
çekerek Kudüslü Müslümanların 
girişine engel olmaya çalışmak-
tadırlar.

Mirasımız Derneği’nin yayınladı-
ğı 2016 Kudüs Raporuna göre; 
aralarında kadın, çocuk ve yaş-
lıların da bulunduğu 300 kişiye 
Mescid-i Aksâ’ya giriş yasağı ko-
nulmuştur.

8.Kudüslü Müslümanların öz-
gürlüklerini kısıtlamak
Özellikle İsrail vatandaşlığını 
kabul etmeyen Kudüslü Müslü-
manların ülke dışına çıkmalarına 
müsaade edilmemektedir. Ya-
hudiler uyguladıkları baskılar ile 
Kudüslü Müslümanların özellik-
le Mescid-i Aksâ’da ibadet yapma 
özgürlüğünü engellemektedir. 
Yine ağır kira ve vergiler ile ti-
caret yapmaları engellenirken, 
tahsil hayatı ve siyasi düşün-
celerini beyan noktasında da 
Kudüslü Müslümanlara her tür-
lü baskı yapılmaktadır.

9.Kudüslü Müslümanlara Ak-
sâ’dan uzaklaştırma cezası 
verme
İşgalci İsrail, kendisine yönelik mu-
halif eylem veya gösterilerde yer 
alan Filistinli ve Kudüslü Müslü-
manlara Aksâ’dan uzaklaştırma 
cezası vermektedir. Bunu daha 
çok Murabıtlara yani; fanatik Ya-
hudilerin Aksâ’ya girişlerine ‘Allah’u 
Ekber’ diyerek engel olmaya çalışan 
Kudüslü Müslümanlara yapmakta-
dırlar. Bu yüzden birçok Murabıt ve 
1948 İslami hareket yöneticileri de 
bu cezayı almıştır.
10.Kudüslü Müslümanları sık 
sık tutuklayarak baskı altın-

da tutmak
Özellikle fanatik Yahudilerin Ak-
sâ’ya girişlerine engel olmaya 
çalışan Murabıtlar ve Aksâ içe-
risinde bu işgale engel olmaya 
çalışan Müslümanları kameraya 
alarak, daha sonra da bunla-
rı tutuklayarak; adeta Kudüs’ü 
Müslümanlar için cehenneme 
çevirmektedirler.

Mirasımız Derneğinin yayınladı-
ğı 2016 Kudüs Raporuna göre; 
757’si Çocuk,79 Bayan,1193 er-
kek olmak üzere 2029 Kudüslü 
Müslüman çeşitli bahanelerle 
tutuklanmıştır. Bu rakam 2017 
de kat be kat daha fazladır.

11.Kudüslülerin yönetiminde-
ki STK ve benzeri kuruluşları 
kapatma
Kudüs’te Müslümanların iba-
detlerini özgürce yapabilmeleri, 
Kudüs’ün ve Mescid-i Aksâ’nın 
inşa ve ihyası için, Mescid-i 
Aksâ’nın Fanatik Yahudiler ta-
rafından işgaline engel olmaya 
çalışan, her türlü dernek ve vakıf 
(yasal olmalarına rağmen) çeşitli 
bahaneler ile kapatılıp, yönetici-
leri cezaevlerine atılarak en ağır 
para ve hapis cezaları verilmek-
tedir.

12.Küdüs’ü ve Kudüslüyü esas 
kimliğinden uzaklaştırmak
Bizzat İsrail Devleti tarafından 
İsrail vatandaşlığı verilerek Ku-
düslü Müslümanların bağımsız 
Filistin ve özgür Kudüs istekle-
rinden vaz geçirme çalışmaları 
yapılmaktadır.

13.Uyuşturucuya alıştırma ve 
ahlaken zayıflatmak



55

KASIM - ARALIK 2017 

www.mirasimiz.org.tr

Özellikle çocuk ve genç tutuk-
lulara cezaevlerinde bedava 
uyuşturucu vererek bunların 
bağımlı hale gelmesini sağlama 
böylece gençler ile aileler ara-
sındaki bağları koparıp onları 
dinen ve fikren narkozlayarak 
işe yaramaz hale getirme çalış-
maları yapmaktadırlar.

14.Ağır vergilerle ekonomik 
olarak zayıflatmak
Müslümanlara, Yahudiler ile 
aynı şartlarda çalışmalarına 
rağmen Yahudilerin ödediği ver-
ginin kat kat fazlasını yükleyerek 
onları ekonomik olarak zayıf-
latmak ve ticaret yapmalarını 
engellemeye çalışmaktadırlar.

15.Kudüslü Müslümanları gö-
çe zorlamak
Gerek yaptıkları baskılar ile ge-
rekse Kudüs’te yaşam seviyesini 
yüksek tutarak % 85i yoksulluk 
sınırı altında yaşam mücadele-

si veren Müslümanları, Kudüs’ü 
terk etmeye zorlamaktadırlar. 
Yüksek kira, vergiler ve Müs-
lümanları yapacağı işler için 
ruhsat işlemlerinde çıkarılan 
zorluklar Müslümanları her yön-
den çıkmaza sokmaktadır.

16. Mescid-i Aksâ’yı yıkarak 
yerine Süleyman mabedini 
inşa etmek
Esas hedefi Mescid-i Aksâ’yı yık-
mak olan Yahudiler bunun için 
Mescid-i Aksâ’ya çeşitli saldırı-
lar düzenlemişlerdir. Mirasımız 
Derneğinin yayınladığı 2016 Ku-
düs Raporuna göre; 2016 yılında 
17474 İsrailli Mescid-i Aksâ’ya 
girmiş bunlardan 14231’ini oluş-
turan fanatik Yahudiler Aksâ’da 
ayin yapmaya kalkışmıştır. Yine 
bu rapora göre 2016 yılında 24’ü 
Kudüslü olmak üzere 120 Filistinli 
Müslüman şehit edilmiştir. Bütün 
bunlar işgalci İsrail’in Mescid-i Ak-
sâ, Kudüs ve Kudüslüler üzerinde 

yaptığı ve yapmaya çalıştığı uygu-
lamalardır.

2017 de Yahudilerin Müslüman-
lara uyguladığı zulümler artarak 
devam etmektedir.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki 
İsrail’in esas hedefi tahrif 
edilmiş Tevrat’ta kendilerine va-
dedilen Fırat ve Nil arasında ki 
topraklarda Büyük İsrail Dev-
letini kurmaktır. Bu gün gerek 
ülkemizde gerekse bölgemizde 
yaşanan sıkıntıların ana sebebi 
de budur.

Müslümanlar dinlerine, davala-
rına, kutsallarına ve memleket-
lerine canları pahasına sahip 
çıkıp bütün güçleriyle buna en-
gel olmalıdır. Özgür Mescid-i 
Aksâ ve Özgür Kudüs’te buluş-
mak dileğiyle,

Allah’a Emanet Olun.
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5 Haziran 1967 Savaşı diğer bir ifadeyle 6 Gün Savaşı olarak da anılan savaşın neden kay-
bedildiğine dair sebepleri anlayabilmek için 23 Temmuz  1952 Darbesini ve bu darbeye 
kalkışan kadroyu iyi tanımak lazımdır. Aslında 23 Temmuz kalkışması bir devrim iken Na-
sır bu devrimi çalarak, devrimcileri dışlayarak darbe haline getirmiştir.  Bu devrimi darbeye 
dönüştüren kadro Hür Subaylar olarak bilinmekte ve anılmaktadır. Muhammed Hasaneyn 
Heykel’in doğru tespitiyle bu kadro Arap İttihatçılarını temsil etmektedir.  Onların akıl hoca-
ları da bir Osmanlı zabiti ve bilahare kaçkını olan Aziz Ali el Mısri Paşa’dan başkası değildir.

Mustafa ÖZCAN      Gazeteci - Yazar
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Aziz Ali el Mısri Paşa karmaşık 
kimlikli bir kişiliktir. Aslı faslı kar-
maşıktır.   Enver Sedat, ‘ El Bahsu 
Ani’z Zat/Kendinden Bahis’ ad-
lı eserinde kendilerini ideolojik 
anlamda bu adamın yetiştirdiği-
ni beyan etmektedir. Aziz Ali el 
Mısri, Kafkas kökenli olmasına 
rağmen Arap milliyetçiliğine ta-
raftardır.  

Aziz Ali el Mısri İttihat Terakki 
ile Hür Subaylar arasında köprü 
vazifesi görmüştür. İki İttihatçı 
zümre arasında kayıp halkadır.   
İstanbul’da Sultan Abdülha-
mid’e karşı kalkışmaya iştirak 
eden Arap İttihatçıları ülkeleri-
ne döndüklerinde her biri kendi 
bölgesinde ayrılıkçı bir akıma li-
der olmuş ve başa geçmiştir. 

Aziz Ali el Mısri Hür Subayla-
rı eğitmiş, yetiştirmiş, Nuri Said 
Paşa ise Irak Başbakanı olmuş-
tur; elhasıl, Osmanlı’yı bölenler 
bölünen kısımlarda ulus dev-
letlerinin başına geçerek 
ikinci kuşak İttihatçıları tem-
sil etmişlerdir. Bu nedenle de 
Muhammed Hasaneyn Heykel 
‘Öfkenin Sonbaharı’ adlı eserin-
de Hür Subayların İttihatçıların 
Arap dünyasındaki iz düşümleri, 
uzantıları olduğunu söylemiştir. 

Sözgelimi Cemal Abdünnasır 
Cemal Paşa’nın isminden mül-
hem olarak babası tarafından 
cemal olarak adlandırılmıştır. 
Enver Sedat’ın babası da oğlu-
na Enver ismini Enver Paşa’dan 
mülhem olarak vermiştir.  De-
taya indikçe benzerlikler daha 
da muhkem ve şaşırtıcı hale gel-
mektedir. Türk İttihatçılarıyla 

Arap İttihatçıların meslekleri de 
tıpatıp birbirlerine uymaktadır. 
Misal vermek gerekirse posta-
cılıktan sadrazamlığa yükselen 
Talat Paşa’nın (1) izdüşümü olan 
Cemal Abdünnasır’ın babası da 
postacıdır (2).  Kaderleri san-
ki birlikte karılmıştır. İttihatçılar 
koskoca imparatorluğu param-
parça ettikleri gibi onların Arap 
uzantıları veya kalıntıları olan 
Hür Subaylar da koskoca Mısır’ı 
paramparça etmişler ve ener-
jisini yenilgilerde ve macera 
savaşlarında tüketmişlerdir. 

Batılıların hainlerini koruma gi-
bi bir itiyatları ve alışkanlıkları 
vardır.  İstanbul’da iken karıştı-
ğı karışıklıklar nedeniyle Aziz Ali 
el Mısri’ye idam cezası verilmiş 
lâkin İngiliz Yüksek Temsilcisi 
devreye girerek Aziz Ali el Mıs-
ri’yi darağacından çekip almıştır. 
Ardından da Sati Husri gibi Arap 
dünyasının ileri gelen idareci-
lerinden birisi olmuş ve 1936 
sonrasında İngilizlerle anlaş-
malı olarak Mısır ordusunun 
genelkurmay başkanı yapılmış-
tır.  Aziz Ali el Mısri Paşa sadece 
mason veya ayrılıkçı değil aynı 
zamanda İngilizlerin hadimi ve 
yıkım araçlarından birisidir. 

Birinci Dünya Savaşı akabinde 
İngilizlerle birlikte Osmanlı son-
rası Irak’ı şekillendirmiştir.  Eşi 
Amerikalıdır.  2003 Irak işgalin-
den sonra Neoconların atadığı 
Bağdat Valisi Zalmay Halilzad 
gibi.  Afgan asıllı Zalmay Halil-
zad, Cheryl Benard isimli CIA’nın 
yan kuruluşlarından RAND ça-
lışanı, Yahudi asıllı Amerikalı 
bayanın eşidir.  Mısır’ı art arda 

yöneten Nasır, Sedat ve Müba-
rek’in eşleri halis Mısırlı olmayıp 
bazısında Acem bazısında Kıpti 
bazılarında ise İngiliz kanı bu-
lunmaktadır.   Aziz Ali el Mısri 
İngilizlerin has adamı olmasına 
rağmen mahfillerde İngilizlerin 
düşmanı olarak tanıtılmaktadır.   
Aziz Ali el Mısri’nin Amerika-
lı eşinden bir çocuğu olmuş 
Ömer adlı bu çocuk daha sonra 
Amerikan ordusunda albay rüt-
besinde hizmette bulunmuştur. 
Mahmut Çetin’in ifadesiyle bun-
lar küresel aşiretin parçalarıdır.        

Afgan devşirmesi Zalmay Halil-
zad’ın Cheryl Benard’dan olma 
çocuklarının adları da sıfatları da 
gayrimüslimdir ve babalarının 
hizmet ettiği yere hizmet et-
mektedirler.   İsimleri de şunlar: 
Alexander Benard, Maximili-
an Benard. Demek ki devşirme 
Zalmay Halilzad’in pozisyonu, iç 
güveysinden pek farklı değil.

Aziz Ali el Mısri gibi, siyasi ve aske-
ri şakirtleri de masonluğa intisap 
etmiştir. Abdünnasır Mısır Büyük 
Şark Locasının fahri üstadı a’za-
mıdır. Keza Enver Sedat ve diğer 
Hür Subaylar üyelerinin büyük 
kısmı da masonluğa girmiştir.   
Ayat Oraby, Mason locasında 
Aziz Ali el Mısri’nin Hür Subaylar 
üyeleriyle birlikte çekilmiş olan fo-
toğrafında iki Ezher hocasının da 
varlığına işaret ediyor. Bunlardan 
birisi İslam’ın hilafet dışında her 
türlü rejime ön ve yol verdiğini 
söyleyen, savunan Ali Abdurra-
zık’ın bizzat kendisidir (3).
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Birinci Dünya Savaşı sonrası 
Osmanlı toprakları ve terekesi yağ-
malanmıştır. Keza siyasi güç de 
nesepsiz adamların yağmasına ma-
ruz kalmıştır.  Sömürgeci Yağmacılar 
Osmanlı sonrası idareyi nesepsizle-
re ve soysuzlara bırakmışlardır. Bu 
açıdan sonradan yalanlasa da En-
ver Sedat’ın eşi Cihan Sedat eşi Enver 
Sedat ile Abdünnasır’ın Mısır asıllı yö-
neticiler anlamında son iki Firavun 
olduklarına parmak basmış, temas 
etmiştir.   Talat Paşa da Arap İtti-
hatçılar gibi Kıpti asıllıdır. Nitekim 
Neyzen Tevfik’in Arap ittihatçılarının 
rol modellerinden Talat Paşa hakkın-
da şöyle söylenmektedir:

Olmuş idi on yıldır milletin mengenesi
Örsünü kıskacını s……tiğim çingenesi!

Hezimet kuşağının kadrosuna bak-
tığımızda karşımızda böyle bir kadro 
görüyoruz. Toparlayıcı değil dağı-
tıcı bir zümre.  Zaferler burcunun 
kadroları olduğu gibi hezimetler 
burcunun da kadrosu vardır. Bi-
ri diğerinin yerine kaim olamaz. 
Osmanlı sonrası yıkım ve fodul-
lar kadrosu işbaşındadır. Nitekim, 
Nasır girdiği bütün savaşları kay-
betmiştir. Sadece 1956 yılında şansı 
yaver gitmiş ve yeni patronları SSCB 
ile ABD kendisini İngiliz-Fransız-İs-
rail üçlü saldırısına karşı korumuş 
ve kollamışlardır.  

Nasır ve yıkım ekibi İmparatorluk 
çapındaki Mısır’ı tamamen dağıt-
mıştır.  Mısır-Sudan birliği zail olmuş 
ve Sudan’ı kaybetmiştir.  Böylece 
Nil boyundaki birlik tarihe karışmış-
tır.  Ardından Amerikalılar Adnan 
Menderes yerine 1958 yılında Suri-
ye’nin nüfuzunu Nasır’a bıraksalar 
da; 1962 yılında bu birlik de dağıl-
mış; Nasır şapa oturmuştur. Birliği 
muhafaza edememiştir. Keza 1967 
yılı 6 Gün Savaşında birçok bölgeyi 
kaybetmiştir. Bunlar arasında Sina 
Yarımadası,  Gazze Şeridi de bulun-
maktadır.  ‘Güçle kaybedilen yerler 
ancak güçle geri alınır’ diyen Na-

sır bunun gereğini er meydanında 
ve savaşlarda gösterememiş; cep-
helerde nal toplamıştır. Aksine, 
bugün Muhammed Bin Selman’ın 
bir benzerini yaparak tehevvür-
le cumhuriyetçileri destekleyerek 
Yemen bataklığına saplanmıştır.  
Yanı başındaki tehlike İsrail ile uğ-
raşacağı yerde Yemen’de yıpranma 
savaşlarına girerek; zayiat vermiştir.  
Ülkesinin enerjisini Suudi Arabis-
tan ve Körfez ülkeleri karşısında 
ideolojik savaşlar vererek harca-
mıştır. Kraliyet rejimlerini yıkarak 
yerine cumhuriyet rejimlerini ge-
tirmek istemiş ve sonuçta kurmuş 
olduğu cumhuriyet rejimi de Mü-
barek döneminde yeniden kraliyet 
rejimine dönmeye başlamıştır. O-
nun cumhuriyet anlayışı, içeriği 
boş bir cumhuriyet algısıdır.  Kaldı 
ki kurduğu cumhuriyet,  cumhurun 
cumhuriyeti değil totaliter tarz bir 
cumhuriyettir. Bu anlamda, mutla-
kiyeti temsil etmektedir ve meşruti 
monarşilerin de gerisine düşmüş-
tür.  Bu cumhuriyet idaresini ancak 
Haccac-ı Zalim otoritesi ile karşılaş-
tırmak mümkündür.  Cumhur adını 
taşımasına rağmen cumhura uzak 
ve yabancıdır.

Nitekim, Hür Subaylar üyesi Kema-
leddin Hüseyin istifa mektubuyla 
Nasır’ın rejiminin karakterini ortaya 
koymuştur.  Bu karakterin yakından 
uzaktan cumhurla veya cumhu-
riyetle alakası yoktur.  Tamamen 
diktatörlük ve mutlakiyettir. Aldat-
ma mahiyetinde adı cumhuriyet 
konulmuştur. 

Nekse değil İkinci Nekbe
Nasır İsrail karşısında tutuna-
mayınca; önce mizansen gereği 
çekildiğini duyurmuş ardından da 
askeri cenahtaki ikizi Abdülha-
kim Amir’i feda ederek, kurban 
ederek hezimetin faturasını ona 
kesmiştir.  Hezimetin günah ke-
çisi Abdulhakim Amir olmuştur.  
İsrail’i kuruluşundan 20 yıl sonra, 
günümüzden de 50 yıl önce Mı-

sır ve Arap âlemi bu anılan savaşta 
en büyük yenilgisini tatmıştır.  Arap 
dünyasının lideri Mısır ile birlikte, 
Ürdün, Suriye gibi ülkeler de gir-
dikleri bu savaşta büyük topraklar 

kaybetmişlerdir.  Ürdün,  Batı Şeria 
ile birlikte Doğu Kudüs’ü kaybettiği 
gibi Nasır Gazze ve Sina Yarımada-
sını kaybetmiştir.  Suriye rejimi ise 
o dönemde Kunaytira bölgesinin 
karşı tarafında kalan stratejik de-
ğeri ve su kaynaklarıyla ünlü Golan 
Tepelerini İsrail’e kaptırmıştır.  

O dönemde Savunma Bakanı o-
lan ve Baas içinde kilit mevkileri 
ihraz eden Hafız Esat’ın Golan 
Tepelerini ve cepheyi kardeşi Rı-
fat Esat aracılığıyla İsrail’e yarım 
milyar dolar karşılığında sattığı 
rivayeti çok yaygındır. Konu et-
rafında kitaplar yazılmıştır.  Gaflet 
ve ihanet şebekesi savaşı satmış-
tır. Nasır bu kaybı küçük göstermek 
için hezimeti Nekse/Talihsizlik a-
dıyla pazarlamıştır. Halbuki, 1967 
Savaşı en temel savaşlardan birisi-
dir ve ikinci felaket yani Nekbe’ye 
eşdeğerdir.  Bu savaşta 400 ka-
dar uçak daha yerde, pistte iken 
İsrail tarafından imha edilmesiyle 
Nasır’ın imajı yerle bir olmuştur.    

O dönemde Savunma Ba-
kanı olan ve Baas içinde 
kilit mevkileri ihraz eden 
Hafız Esat’ın Golan
Tepelerini ve cepheyi 
kardeşi Rıfat Esat ara-
cılığıyla İsrail’e yarım 
milyar dolar karşılığında 
sattığı rivayeti çok yay-
gındır. Konu etrafında 
kitaplar yazılmıştır.



KASIM - ARALIK 2017 

59www.mirasimiz.org.tr

Hezimetin, yenilginin nedenleri
Yenilginin nedenleri arasında başta 
kötü yönetimi saymak mümkün-
dür.  Ordu içindeki disiplinsizlik 
nedeniyle Mısır İsrail karşısında ac-
ze düşmüştür. Bu bizdeki Balkan 
Savaşlarını hatırlatmaktadır.  
Küçük devletçikler karşısında iç dü-
zeni bozulan ve politize olan ordu; 
ideolojik kamplara bölünmenin de 
etkisiyle birkaç Balkan devletçiği-
ne yenilmiştir.  Bu nedenle gerekli 
şekilde mukabele edememiştir.  Si-
yasi erk ile ordu arasında iletişim 
kanalları, köprüleri iyi çalışmamak-
tadır. Daha doğrusu nizami ordu 
siyasi ve ideolojik disiplinsizlikle ba-
şıbozuk ordu haline gelmiştir. 

1967 Savaşı öncesinde Mısır’da 
da benzeri bir durum vardır. Or-
du laçka olmuştur.   Savunma 
Bakanı Abdulhakim Amr ordu i-
le ilgilenmekten ziyade gecelerde 
boy göstermekte ve eğlence sof-
ralarında gününü gün etmektedir. 

Ordunun komutası dağınık vaziyet-
tedir.  Nasır hitabetle uğraşmakta 
ve hançeresiyle zaferler kazanmak-
tadır.  Ordusunu Yemen’e gönderip 
boş savaşlarla zayi eden Nasır, 
İsrail karşısında varlık göstereme-
mektedir.  Kötü yönetim ve kötü 
planlama, 5 Haziran tarihinde ne-
redeyse Arap dünyasını toptan 
bozgununa uğratmıştır.  Nasır 
demagog bir mugalatacıdır. He-
zimeti zafer diye sunabilmekte, 
yutturabilmekte ve kitleleri kan-
dırabilmektedir. Bütün mahareti 
budur.   Halkına karşı aslan düş-
manlarına karşı devekuşudur.  Bu 
nedenle de kendisine Abdunnasır 
yerine ‘Abdulhasır’ yani  ‘Kaybe-
den-kul’ lakabı takılmıştır.

Elbette zaferin kaybedilişinin ma-
nevi nedenleri de bulunmaktadır. 
Sözgelimi Seyyid Kutub’un  ida-
mından bir yıl sonra bu benzersiz 
asimetrik yenilgi yaşanmıştır.  
Buna temas eden isimlerden bi-

risi de Faslı alleme Abdusselam 
Yasin’dir.  ‘El İslam evi’t Tufan’ adlı 
eserinde alimlerin kanlarının zehir-
li olduğunu söyledikten sonra 67 
hezimetinin hikmetlerinden biri-
nin Seyyid Kutub gibi mazlumların  
idamı olduğunu ifade etmiştir.  
Abdüsselam Yasin ‘İslam ya da 
Tufan’ adlı eserinde alimlere gad-
reden  sultanların çok geçmeden 
müstehaklarını bulduklarına de-
ğinmektedir.  Hasan el Benna’nın 
12 Şubat 1949 tarihinde Faruk’un 
gizli polisi tarafından şehit edilme-
sinin ardından 3 yıl geçmeden Kral 
Faruk Mısır’ın yeni Firavunu Nasır 
tarafından devrilmiştir. Nasır da şe-
hit Seyyid Kutup’u idam ettikten bir 
yıl sonra İsrail karşısında bozguna 
uğradığı gibi boş lakin insanları tes-
hir eden hitabetiyle ördüğü imajı 
da yerle bir olmuştur (4).  Elbette 
67 yenilgisinin manevi nedenleri 
olduğu kadar siyasi ve askeri ne-
denleri de vardır.



60 www.mirasimiz.org.tr

MAKALE

Kral Faruk döneminde Mısır or-
dusu Filistin cephesinde bir varlık 
gösterememiş ve İsrail’in kurulma-
sında önemli bir yapı taşı olmuştur.  
Ardından demagog (laf ebesi) Nasır 
zuhur etmiş o da bağırıp çağırmış 
lakin neticede Mısır’ı yenilgiden 
yenilgiye sürüklemiştir.   Ali Özek 
Hoca hatıratında  İstiklal harbi kah-
ramanlarından Ali Fuat Cebesoy’un 
Kahire değerlendirmelerine yer  
verir. Ona göre,  Faruk döneminde 
Türkiye’den daha ileri ve kalkınmış, 
müreffeh olan Mısır, Nasır’ın başa 
geçmesiyle tepetaklak olmuştur.  O 
dönemden beri baş aşağıya yuvar-
lanmaktadır.  1952 yılından sonra 
roller değişmiştir. Türkiye,  nispi öz-
gürlük ortamında hamle üzerine 
hamle gerçekleştirirken Mısır baş 
aşağıya yuvarlanmaktadır.  1952 

sonrasında Mısır bu makûs tali-
hinden bir türlü kurtulamadığı gibi 
Türkiye ise dikine bir biçimde kanat 
açarak palazlanmıştır.

1952 Mısır Devrimi Nasır ve arkadaş-
ları tarafından çalınan bir devrimdir. 
Abdulhamid İbrahimi’nin dediği gi-
bi 1962 Cezayir Devrimi de keza 
çalınan başka bir devrimdir. 1956 
Tunus Devrimi de çalınan dev-
rimler halkasından bir başkasıdır. 
Keza ikinci dalgasında Arap Baha-
rından sonra halkın ihtilalini karşı 
darbelerle bir kez daha çalmaya 
kalkıştılar. 25 Ocak veya 11 Şubat 
2011 devrimini çalan Abdülfettah 
Sisi ne tevafuk ki  Nasır’ın Necip’in 
yerine geçtiği  ve İhvan kadrolarının 
çil yavrusu gibi dağıtıldığı ve hapis-
lere atıldığı 1954 yılında dünyaya 

gelmiştir.  1967 hezimeti, ideolojik 
bir hezimettir. Arap milliyetçiliğinin 
hezimetidir.  

Kısaca, 1967 Savaşı ideolojik bir 
bozgundur. Kader aynasında, 
Arap ideolojisinin sanıldığı gibi A-
rapları kurtaramayacağını, sahil-i 
selamete çıkaramayacağını; de-
neme yanılma metoduyla veya 
bittecrübe  ortaya koymuştur.

1-http://www.telekom-
culardernegi.org.tr/
haber-7286-posta-memurlugun-
dan-sadrazamliga.html
2-http://gate.ahram.org.eg/
News/224239.aspx
3-http://www.watanserb.
com/2016/12/02
4-                               54/55
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İSRAİL’İ DOĞURAN HAREKET

SiYONiZM

Siyonizm, 19.yüzyılın son çeyreğin-
de bir Rus Yahudisi olan Nathan Bir-
nbaum (1864-1937) tarafından si-
yasal terimler arasına sokulmuştur. 
Birnbaum’un tarifine göre Siyonizm; 
Musevileri Filistin’e yerleştirme ama-
cını güden ve üyelerinin Yahudiler-
den oluştuğu bir siyasal parti örgü-
tüdür. (Filistin Sorunu/ sh:23,  

Kurulduğu günden itibaren ana 
hedefini ”Diasporadaki Yahudi-
leri Filistin’e yerleştirme ve ba-
ğımsız bir Yahudi devleti kur-
ma” olarak belirleyen bu siyasal 
hareket, Batılı politikacılar ve ay-
dınlar tarafından da desteklenin-
ce hareketin bütün taraftarlarına, 

ister Yahudi olsun, ister olmasın 
“Siyonist” denmiştir. Birleşmiş 
Milletler’in 10 Kasım 1975 de al-
mış olduğu 3379 no’lu kararında 
ise Siyonizm’in iddia edildiği gibi 
bir bağımsızlık hareketi olmayıp 
’ırkçı’ hareket olduğu beyan edil-
miştir. (Non-Jewish Zionism; its 
roots in Western History sh:7)

Siyon kelimesi sadece Filistin’e 
işaret etse de, Siyonistlerin ana 
hedefi olan “Büyük İsrail Devle-
ti / Eretz İsrail“in sınırları açık-
tır. Theodore Herzl’in danış-
manlarından Max Bodenheimer, 
Filistin’e gitmek üzere Çanakkale 
Boğazı’ndan geçerken bu amacı 

şöyle dile getirmiştir:

“Bizim düşlerimizin kanatları var-
dır, sınır tanımazlar. Yahova’nın 
Eski Ahit’te vadettiği Nil’den Fı-
rat’a kadar tüm bölgeler Yahudi 
Kolonizasyonu’na açılmalıdır” (Fi-
listin Sorunu/ sh:37)

Dini Siyonizm & 
Politik Siyonizm
Fransız düşünür Roger Gara-
udy, Siyonizmi dini ve siyasi ola-
rak ikiye ayırt ederken ”Tama-
mıyla farklı olan bu iki projeyi ka-
rıştırmamak lazımdır,” der. (Siyo-
nizm Dosyası sh:14)

Suna DURMAZ     Araştırmacı - Yazar
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“Politik Siyonizm” ile “Dini Siyo-
nizm”i birbirinden ayıran şey, 
Siyon’a dönüş fikri üzerinde 
farklı eğilimler göstermelerin-
den dolayıdır. 19. Yüzyıl Avru-
pası’nın milliyetçilik ve sömür-
gecilik ruhundan doğan Poli-
tik Siyonizm, ne pahasına olur-
sa olsun tüm dünya Yahudile-
rinin “Ulusal Yahudi Devleti” 
çatısı altında Filistin’de toplan-
malarına inanır; politikasını bu 
minval üzerinde yürütür. Dini 
Siyonizm’de ise henüz Siyon’a 
dönüşün vakti gelmemiştir.
 
Yahudi yasası (Halacha) uzma-
nı olan Rabbi Joseph, 1989 yı-
lında İsrail’in Bnei Brak bölge-
sinde düzenlenen siyasi Siyo-
nizm karşıtı bir toplantıda, Me-
sih’in gelmesine yakın Yahudi-
lerin oldukça güçlü bir toplu-
luk olacaklarını ve Yahudi ol-
mayanları sürerek putperest 
Hristiyan kiliselerini yıkmak ü-
zere İsrail topraklarının fethe-
dileceğini, ancak bu Mesih dö-
neminin henüz gelmediğini 
belirtmiş ve şöyle demiştir:

“ Doğrusu, Yahudiler bugün Ya-
hudi olmayanlardan daha güçlü 
olmadığı gibi, onlardan duyduk-
ları korku sebebiyle bu kişileri İs-
rail topraklarından sürecek güç-
leri de yoktur... O halde Tanrı’nın 
emri şu an için geçerli değildir...” 
(İsrail de Yahudi Fundamenta-
lizmi/ sh:55-56)

Dini Siyonizm’e göre Allah 
Yahudilerden üç söz almıştır:
• Yahudiler, Yahudi olmayan 
kişilere karşı isyan etmemeli.

• Mesih gelmeden Siyon’a 
toplu halde göç edilmemeli.
• Mesih’in zamanından önce 
gelmesi için dua edilmemeli.
Bu inanca göre, sürgünde-
ki Yahudi varlığı, İsrailoğulla-
rının işlemiş oldukları günah-
lara karşı kefâret olmak üze-
re Tanrı tarafından verilen bir 
ceza ve yerine getirilmesi ge-
reken dini bir yükümlülüktür. 
Dolayısıyla Filistin’e yapılacak 
olan toplu Yahudi göçünden 
Tanrı hoşnut olmayacaktır!  
(İsrail de Yahudi Fundamenta-
lizmi 53-55-56)

Dini Siyonizm’e  göre; toplu 
göç şöyle dursun, Allah’a ve-
rilen söz gereğince Yahudiler 
sürgünde bulundukları müd-
det içinde tüm imkânlarını 
kendilerini kabul eden ülke-
nin kalkınması için seferber 
etmelidirler ve orada uyum 
içinde yaşamalıdırlar. Bu gö-
rüşü savunanların başında 
Yeni Ortodoksluk “Neo-Ort-
hodoxy” dini akımının ku-
rucusu olan Rahip Samson 
Raphael Hirsch (1808-1888) 
gelir. Samson’a göre İsrailo-
ğullarını birleştiren şey top-
rak değil, Tevrat’tır. Yahudi-
ler her gün Allah’a kendileri-
ni Tevrat’ın rehber olarak alı-
nıp ilahi vahyin tatbik edildi-
ği bir toprak parçası üzerin-
de birleştirmesi için dua et-
seler de, Mesih gelinceye ka-
dar bu umudun gerçekleş-
mesi için herhangi bir beşe-
ri adım atmamalıdırlar. (Ju-
daism,Nationalism and the 
Land of Israel /sh:86-87)

Kurulduğu günden itibaren ana 
hedefini ”Diasporadaki Yahudi-
leri Filistin’e yerleştirme ve ba-
ğımsız bir Yahudi devleti kurma” 
olarak belirleyen bu siyasal ha-
reket, Batılı politikacılar ve ay-
dınlar tarafından da desteklenin-
ce hareketin bütün taraftarları-
na, ister Yahudi olsun, ister ol-
masın “Siyonist” denmiştir. 

Theodor Herzl
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Öte yandan; Amerikan Yahudile-
ri lideri Mordecai Manuel Noah 
(1785-1851) Siyon’a dönüş fikri-
ne başka bir açıdan bakmakta-
dır. Noah’a göre, Yahudilerin Si-
yon’a dönüşleri zaman alacaktır. 
Bu yüzden, eski hâkimiyetlerini 
kurup dünya devletleri arasında-
ki yerlerini alıncaya kadar, Ame-
rika’da geçici bir Siyon kurulma-
sı gerekmektedir. Dünya üzerin-
de yaşayan 7 milyon Yahudi’nin 
İsrailoğulları tarihinin en büyük 
rakamını ve zenginliğini oluştur-
duğunu öne süren Noah, Os-
manlı hakimiyet asasının kı-
rılmasıyla Yahudilerin yanı-
sıra Avrupanın da selamete 
kavuşağını iddia eder. 

Noah’a göre, Osmanlı haki-
miyetinin yok olmasıyla öz-
gürlüklerine kavuşacak olan 
Yahudiler(!), Kuzey Afrika’yı za-
limlerden kurtaracaklar; Ba-
tı Türkiye’de medeniyet kurup, 
Yunanistan’da ticaret ve zanaatı 
canlandıracaklardır. 

Sözlerinin bir hayal ürünü ol-
mayıp gerçek olduğunu sa-
vunan Noah, Yahudilerin 
yukarıda belirtilen konu-
ma gelebilmeleri için ilk 
etapta New York da 
‘Ararat’ isimli bir Ya-
hudi kolonisi kurul-
masını teklif etmiştir.  Bilahere 
muzaffer olarak Suriye - Filistin 
topraklarına sahip olup, devlet-
ler arasındaki yerlerini alacaklar-
dır..  (Judaism,Nationalism and 
Land of İsrael/ sh: 83-84)

Theodor Herzl ve Politik Siyoniz-
min Yükselişi
Museviliğin sadece bir inanç fele-
sefesi değil, aynı zamanda da bir 
ulus oluşturacak özelliklere sa-
hip olduğuna inan Moses Hess 

(1812-1875)ve Dr.Yehuda L. Pins-
ker (1821-1891) gibi Yahudi aydın-
ları olsa da, Macar asıllı bir Yahu-
di olan Theodor Herzl (1860-1904) 
politik Siyonizm akımının babası 
sayılır. Theodor Herzl Viyana Üni-
versitesi Hukuk Fakültesinde gör-
düğü yükseköğrenimini, 1884 yılın-
da Roma Hukuku üzerine yapmış 
olduğu doktorayla 
bi- tirdi. 

Mezuniyetten hemen sonra Viya-
na Barosuna kaydını yaptırıp bir 
süre avukatlık yapan Herzl, hukuk-
tan çok edebiyata eğilimli olmasın-
dan dolayı eğitimini aldığı mesleği  
kısa bir müddet icra edebildi. Avu-
katlık yapmayı bırakan Herzl, ken-
dini edebiyata verdi. Yazmış oldu-
ğu kısa öykü ve piyeslerin daha 
çok siyasi içerikli olması ve bunla-
rın ilgiyle takip edilmesi, kendisine  
“Neue Freie Press” adlı Viyana ga-
zetesinin Paris muhabirliği yolunu 
açtı. (The Jewish State/ Sh:28)

Herzl’in muhabir olarak Paris’te bu-
lunduğu sıralar, Avrupa’nın birçok 
yerinde Sosyal Darwinizm’in şove-
nist düşünce sisteminden etkile-
nen milliyetçi hareketlerin zirveye 
çıktığı ve buna bağlı olarak da Ya-
hudi karşıtı hareketlerin baş gös-
terdiği bir dönemdir.

Museviler borsa, ticaret ve endüst-
ri alanlarında nüfuzlarını hızla ar-
tırmışlardı. İşçi sınıfının gittikçe ar-
tan taleplerini karşılamakta güçlük 
çeken orta sınıf esnaf, Yahudi teke-
lindeki büyük işletmelerle de reka-
bet edemeyince, iktisadi etkinliği-
ni yitirmeye yüz tutmuştu. Milli-
yetçi Avrupalılara göre, Musevi-
ler dünyaya sahip olabilmek için 
hem Marksizmi hem de Kapita-
lizmi araç olarak kullanıyorlardı. 
Dini ve akademik çevrelere gö-

re ise; Yahudiler, içinde yaşadıkları 
toplumların ulusal birliğini bozan, 
onların inançlarını yıkıp maddi kay-
naklarını kurutan birer mikrop ta-
şıyıcılarıydılar. Sosyalizmin ve Kapi-
talizmin karakolları olan bu insan-
lar (Yahudiler) geleneklerinin ve iç-
güdülerinin dürtüsüyle rahat dur-

maz, kavgacı, sömürgen bir bur-
juva ulustu.

Milliyetçi Almanlar, Sosyaliz-
min fikir babası Karl Marx’ın 

bir Yahudi olmasının ve 
Sosyal Demokrat lider-

ler ve kadrolarının Musevilerden 
oluşmasının ardında sosyal reform 
yapma fikrinin yatmadığı kanaati-
ni taşımaktaydılar. Hakikatte olay 
bir taktikti ve Yahudiler uygarlığın 
temsilcisi Almanya’yı çökertmek is-
tiyorlardı.

Bu konuda Fransız milliyetçileri de 
farklı düşünmüyorlardı. 1886 yılın-
da yayınladığı Yahudi Fransa “La 
France Juive” adlı kitabında Edou-
ard Drumont, Rothschildler gi-
bi Musevi kapitalistlerin Fransa’yı
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parsellediğini açıklıyordu. Charles 
Maurras ise “Revue” adlı dergisin-
de Yahudilerin Masonlar ve Protes-
tantlarla işbirliği yaparak Katolikli-
ğin kalesi hükmünde olan Fransa’yı 
yıkmayı planladıklarını ilan ediyor-
du. (Filistin Sorunu sh: 18-21) 

Herzl’i  “Siyonist” Yapan Olay
Almanlar lehine casusluk yaptığı id-
diasıyla 4.10.1894’de tutuklanan Alf-
red Dreyfus adlı yahudi asıllı Fransız 
yüzbaşısı, 4.1.1895’de harp divanına 
çıkarılmıştı. Ve Herzl muhabir olarak 
duruşmaları takip etmektedi. İnsan 
hakları beyannamesinin ilan edildiği 
modern ve cumhuriyetçi Fransa’da, 
Dreyfus aleyhine elde sabit deliller 
olmaksızın mahkemenin idam kara-
rıyla sonuçlanması ve 1791’de Yahu-
dilere vatandaşlık hakkı vermiş olan 
Fransızların bir Yahudinin nezdinde 
tüm Yahudileri kınayıp Paris sokak-
larında “Yahudilere ölüm!” diye ba-
ğırmaları, Herzl’i derinden etkiledi. 

Edebiyat öğretmeninin putperest 
“Heathen” kelimesini  “Such as ido-
lators, Muhammedans and Jews / 
Muhammed’e tabi olanlar ve Yahu-
diler gibi putperestler ” diye açıkla-
dığını anımsadı. Kitap kurdu oldu-
ğu üniversite yıllarında, okumuş ol-
duğu  Eugen Dühring’in “The Jewis-
h Problem as a Problem of Race,-
Morals and Culture / Bir Irk, Moral 
ve Kültür Problemi Olarak Yahudi 
Problemi” adlı kitabında, Yahudile-
ri “insanlık hislerinden yoksun de-
ğersiz bir ırk” olarak vasıflandırdığı-
nı gözleri önüne getirdi. 

Kendi kendine “ Dühring gibi bir 
akademisyen bu şekilde düşü-
nürse, cahil insanlardan ne bekle-
nir” diye düşündü. (The Jewish Sta-
te 25-26)Bu mahkemeden sonra, 
Herzl, bütün benliğiyle kendini Ya-
hudi Sorunu’na çözümler aramaya 
verdi. Yahudileri hakaretten  kur-
tarmanın yegâne çaresi olarak on-

ları tek toprak üzerinde toplamak-
tı. Bu fikirlerini Yahudilere yönelik 
yazdığı bir makalede şöyle dile ge-
tirir. 

“ Sizler toplumdışı bırakılmış insan-
larsınız. Daima haklarınızın, mal 
ve mülklerinizin elinizden alınaca-
ğı korkusunu taşırsınız. Sokaklarda 
hiçbirşey olmazsa dahi, alay konu-
su olursunuz. Fakirseniz daha faz-
la acı çekersiniz. Şayet zenginseniz, 
zenginliğinizi saklamanız gerekir. 
Saygın bir meslek sahibi olmanıza 
tölerans gösterilmez. Hele para ile 
iş yapıyorsanız yedi kat daha fazla 
aşağılanırsınız.... 

Herşey için olduğu gibi sosyalizm 
meselesinden de sorumlu tutulup 
suçlanırsınız. Bu durum değişme-
yecektir..... Bir tek çıkış noktası var; 
o da vaad (!) edilen topraklara dön-
mektir. O topraklarda kemerli bur-
numuz ve siyah sakalımızla gülünç 
olmayacağız..... Ve ‘Yahudi!’ lakabı 
rahatsızlık değil, şeref verecek. Tıp-
kı Alman, İngiliz ve Fransız olduğu 
gibi.” (Original Sins sh:38)

Herzl, Avrupa’daki Yahudi sorunu-
na çözüm olarak düşündüğü vaad 
edilen toprakların nerede olacağı-
nı bilmiyordu. Yapılacak coğrafi bir 
tarama sonunda vaad edilen top-
rakların yerinin belirleneceğini söy-
lüyordu. Rothschild’e yazmış oldu-
ğu bir mektubunda “Dönüş toprak-
larının (arz el Miad) özelliklerini size 
şuan sıralayabilirim; ancak nerede 
olacağını belirleyemem. 

Çünkü bu mesele kesin olarak ilmi-
dir” diyen Herzl, mektubun deva-
mında Yahudi Cemiyeti teşkil edil-
dikten sonra toplanacak olan kon-
feransa bazı Yahudi coğrafyacıların 
da davet edileceğini ve Yahudi ol-
duklarından dolayı samimiyetine 
güvendiği bu alimlerin yardımıy-
la hicret edilecek toprakların coğ-

rafik yapısı ve iklim durumu konu-
sunda gerekli araştırmalar yapıl-
dıktan sonra dönüş toprakları üze-
rinde kesin karar verileceğini, daha 
sonra ise toplu hicretin sağlanma-
sı için gerekli diplomatik girişimle-
rin gayet maharetli bir şekilde yü-
rütüleceğini söyler. (Diaries sh: 68)

 Tüm dünya Yahudilerinin aynı ırk-
tan geldiklerine inanan Herzl, aynı 
ırktan olan insanların bir çatı altın-
da toplanması gerektiğini düşünü-
yordu. Bu da ancak bir devlet sahi-
bi olmakla gerçekleşecekti.” Biz bir 
devlet hem de örnek bir devlet ku-
racak kadar güçlüyüz. Bu amaç için 
gerekli beşeri ve maddi her tür-
lü malzemeye sahibiz... Bir ülke-
nin tüm haklı ihtiyaçlarını tatmin 
edecek büyüklükte dünya üzerin-
de bir yörede bize egemenlik ve-
rin,  gerisini kendimiz karşılarız” di-
yerek Musevilerin bir ulus meyda-
na getirecek ve bir devlet kurabi-
lecek özelliklere sahip olduklarına 
dair inancını dile getiriyordu. (Filis-
tin Sorunu sh:34)    

Herzl’e göre, Yahudi problemi ne 
dini idi ne de sosyal. Problem, Ya-
hudilerin milli problemiydi. Çö-
zümlenmesi içinde meselenin 
uluslararası politik sahaya aktarıl-
ması gerekmekteydi. Karşı karşı 
kalınan Yahudi Probleminin tek ça-
resi, dünya Yahudilerinin toplu hal-
de göçünü sağlamaktı. Ve bu göç 
için gerekli olan siyasi desteği ise 
büyük güçler temin etmeliydiler. (A 
History of İsrael sh:40)

Göç edilecek ülke henüz belirlen-
miş olmasa da bu konuda Herzl 
iki ülke öneriyordu: Arjantin ve Fi-
listin. Bu ikisi arasında seçimi ise 
Yahudi halkının kendisi yapacaktı. 
(The Jewish State sh: 95-96)
Devam edecek...
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KRONOLOJİ

Kudüs’ün Tarihine 
Kısa Bir Yolculuk
Milattan Sonra 

70: Kudüs Romalılar tarafından yerle bir edildi. Beytülmakdis yıkıldı. 

324: Bizans İmparatoru Konstantin Hıristiyan oldu ve Hıristiyanlığı devlet dini haline getirdi. 

451: Kudüs Patrikliği tesis edildi. 

614: Farslılar Kudüs’ü istila ederek ve şehirdeki bütün Hıristiyan mabetlerini yağmaladılar.

627: Bizans İmparatoru Herakles Kudüs’ü Farslılardan geri aldı. 

637: Hz. Ömer Kudüs’ü İslam topraklarına kattı. 

699: Abdülmelik bin Mervan Mescid–i Aksâ’yı inşa ettirdi. 

1099: Kudüs Haçlıların eline geçti. 

1187: Salahaddin Eyyûbi Kudüs’ü Haçlılardan geri aldı. 

1160: Eyyubi Hanedanı yerini Memlûklere bıraktı. 

1260: Moğollar Filistin’i istila etti. 

1492:Yahudiler İspanya’dan sürüldü. Bunların bazıları Filistin’e yerleştiler. 

1517: Yavuz Sultan Selim Kudüs’ü Osmanlı topraklarına kattı. 

1560: Joseph Nasi Tiberya’da bir Yahudi Devleti kurmaya kalkıştı. 

1663: Sahte Mesih Sabatay Sevi Kudüs’ü ziyaret etti. 

1882: Rusya’da Yahudi kıyımları başlar ve oradan kaçan Yahudiler illegal yollardan Filistin’e yerleşmeye 
başladılar. 

1897: Basel Kongresi’nde Yahudiler Filistin’de bir devlet kurma emellerini ortaya koydular. 

1908: II. Abdülhamid tahttan indirildi. 

1917: İngilizler ’in yayınladığı Balfour Deklarasyonu ile Yahudilere Filistin’de bir devlet kurma sözü verildi. 
Gazze Savaşı’nı kaybeden Osmanlı orduları Filistin’i boşalttı ve şehir İngilizlerin eline geçti. 

1922: Filistin’de İngiliz Manda Yönetimi tesis edilir ve Yahudi göçleri hızlandırıldı. 
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1929: Arap–Yahudi çatışmaları başladı. 

1947: Birleşmiş Milletler, Filistin’de iki devletli çözümü öngördü. 

1948: İsrail Devleti bağımsızlığını ilan etti. 

1951: Ürdün Kralı Abdullah Mescid–i Aksâ’da öldürüldü. 

1956: İsrail, Fransa ve İngiltere Mısır’a savaş açtı. 

1967: Altı Gün Savaşı’nı Araplar kaybettiler ve Batı Şeria, Sina ve Golan tepeleri İsrail’in eline geçti. Kudüs’ün Doğusu da 
kaybedilen topraklar arasına girdi. 

1969: Avustralyalı fanatik bir Yahudi olan Michael Dennis Rohan tarafından yakıldı. Bu yangında 762 yıl boyunca Mescid-i 
Aksâ içerisinde bulunan tarihi minber yanarak kül oldu.

1973: Yom Kipur Savaşı ile Mısır Sina’yı İsrail’den geri aldı. 

1979: Camp David anlaşması ile Mısır ve İsrail barış ilan ettiler. 

1980: İsrail Kudüs’ü başkent ilan etti.

1982: Güney Lübnan İsrail tarafından işgal edildi. Ariel Şaron Sabra ve Şatilla kamplarında katliam yaparak binlerce Filistin-
liyi şehit etti.

1987: Filistin’de 1.İntifada başladı. 

1994: İsrail ile Ürdün barış imzaladı. 

1994: Fanatik bir Yahudi Hz. İbrahim’in de kabrinin bulunduğu El Halil camiinde Müslümanlar sabah namazı kılarken ateş 
etmeye başladı ve 29 kişi şehit oldu. Devam eden olaylarla birlikte toplam 67 Müslüman şehit oldu, 300 Müslüman da ya-
ralandı.

1995: FKÖ ve İsrail arasında Oslo Barış Antlaşması imzalandı. 

1996: İsrail Başbakanı İzhak Rabin öldürüldü. 

2000: Ariel Şaron’un polis eşliğinde Mescidi Aksâ’ya girmesi ile Aksâ İntifadası başladı. (2. intifada)

2004: Filistin direnişinin iki sembol ismi olan Şeyh Ahmet Yasin ve Abdülaziz Rantissi şehit edildi. Ayrıca FKÖ Lideri Yaser 
Arafat da bu yıl içerisinde vefat etti.

2006: Katil Ariel Şaron kalp krizi geçirip komaya girdi ve bir daha uyanamadı.

2010: MAVİ MARMARA…

2011: İsrail, Mescidi Aksâ baskınlarını artırdı ve Aksâ’yı ikiye bölme planları başlattı.

2017: 14 Temmuz’da 3 Filistinli Genç Mescid-i Aksâ’da şehit edildi ve İsrail’in Kudüs’ü işgal ettiği 1967’den beri ilk defa 
cuma namazı kılınmadı. İşgalci tarafından Aksâ kapılarına konan x ray cihazlarından geçmeyi reddeden Müslümanlar bura-
da nöbet tutarak işgal devletini protesto ettiler. İşgalci güvenlik güçleri cihazları kaldırmak zorunda kaldı.
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İLK KIBLEMİZİ ÇİZİYORUZ

“İlk Kıblemizi Çiziyoruz” resim yarışması sergileme ödülü 
HACER OFLU
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“İlk Kıblemizi Çiziyoruz” resim yarışması sergileme ödülü 
AHMET ALPAYDIN
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KUDÜS PANOSU
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ŞİİR

Sis bulutu altında kara bir hayat,
Kirlenmiş elleri toprağa batmış
Yediği ekmek yaşamından bayat
Küfür bir misket gibi bombasını atmış.

Sen ki doğrulacak bir fidan
Yeşererek topraktan

Ellerimiz başımızda baktık göz ucuyla, 
Affet bizi ey Beyt’ül Mukaddes!
Kaybettik kendimizi bulduk sanrısıyla,
Unuttuk seni İlya, Türk’ü ve Farslısıyla. 

Sen ki yoğrulacak bir ekmek 
Annenin taze ellerinden 

Uyu Ortadoğu, uyu Şam!
Ben olmalıydım sancağımla koşan
Ağlıyor şimdi Ofil, ağlıyor Silvan
Mahşeri görmeden, yaşıyor Müslüman.

Sen ki döndüğüm ilk yüzümü
Alnımı koyduğum seccadem.
Sen ki vatanım, ilk kıblem
Uyandım artık uyandım, ölsem de vazgeçmem!

Hatırındadır bilirim Resul’ün koşusu
Mescid-i Aksâya sinmiş gülün kokusu
Bir Recep günü binmiş Burak’a,
Geliyor dörtnala Kubbetü’s  Sahra’ya

Oradan Haç’ı aldı Selahattin’in kılıcı,
Hilal’i dikti kubbeye, yeryüzünün ilacı

Şimdi tutunmak zamanı bu kutsal meseleye
Başkaldırmalı küfrün çıkardığı zelzeleye
Yeniden dirilmeye, yumruklar sıkılmış
Özledik seni ey Kudüs, mabedimiz yıkılmış.

Annemize koşar gibi koşacağız sana
Boş kalmayacak asla o öpülesi elin
Bekle bizi bekle, geliyoruz Filistin,
İslam’ın nuru ile akacak yeniden çeşmelerin!

MUKADDES MESELEMİZ

Süheyl Batuhan ÇAKIR
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ÇİZGİLERLE KUDÜS
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SOSYAL MEDYA

Hüseyin Sağlık @huseyinsaglikTR  
“Biz ümmetin namusu olan Mescid-i Aksa için 
çarpısan Mücahidleriz.” Selam olsun Şeyh Said Salah’a 
#hepimizaksamuhafiziyiz

Diriliş Tohumları  @drlstohumlari   
Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı korumak bizim için iman 
meselesidir. 
#hepimizaksamuhafiziyiz

Halit Bekiroğlu Onaylanmış hesap @halitbekiroglu  
Raid Salah hepimiz adına Kudüs diyor, Mescid-i Aksa 
diyor... Tel örgülerin ardından da sesini duyuyoruz... 
#hepimizaksamuhafiziyiz

Raid Salah @raidsalahtr   
Kudüs evimizdir ve biz evimizi terketmiyoruz.
Tüm işgalciler bilsin ki evimiz satılık değildir! 
#HepimizAksaMuhafızıyız 

Erdem özveren @erdemozvern1453  
#HepimizAksaMuhafiziyiz Diyerek Sefere Çıktığımız 
Zaman Kudüs Esaretten Kurtulur Unutma Mazlumlar 
Ayağa Kalkmadıkça Zalimler Diz Çökmezler!

TWİT KÜRSÜSÜ

/mirasimiz

SOSYAL MEDYA’DA KUDÜS

Muhammed Demirci @mdemircimd
Kudüs’ü yüreklerde yeniden yeşerten adam; Adam gibi 
adam Şeyh Raid Salah #hepimizaksamuhafiziyiz

Mehmet Özkan @mehmetozkan2525   
Kudüs ebediyen İslam’ın ilk kıblesi olma özelliğini hep 
koruyacak ve bu mirasa sahip çıkmak hepimizin görevi 
#AbdülhamidinİzindeKudüsteyiz

ABDULAZİZ KIRANŞAL @AKIRANSAL   
Hocamızın ardında Mescid-i Aksa yeminimiz var 
#Balfour 100 paçavrası paramparça edilip başınıza 
çalınacak...

Seyyare Çalıkoglu @seyyarecalik   
#hepimizaksamuhafiziyiz “Biz, kesinlikle ve kesinlikle 
buradan, bu davadan, Kudüs’ten, Mescid-i Aksa’dan 
vazgeçmeyiz, vazgeçmeyeceğiz.”

SİBEL ERASLAN@sibeleraslan   
#hepimizaksamuhafiziyiz Mescid-i Aksa’nın hali 
ümmetin aynasıdır, ona baktığımızda kendimizi görürüz 
bu yüzden Aksa da ümmet de hürriyet der

reisin kardesleri 7 @gezersaban7   
Ey Kudüs Ey Mescid-i Aksa Her Müslümanın kalbindesin 
Unutmadık unutmayacağız 
#İslamSancağıTÜRKİYEde

SEYYAH44 @Seyyahh_44   
Kendisini tutuklamaya gelen askerlerle korumaları 
arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Prens 
Abdülaziz Bin Fahd’ı İsrail istedi suudi askerler öldürdü 
prens Mescid-i Aksa için savaşın teslim olmayın demişti 
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SOSYAL MEDYA

emine.seyma.alan   
Yürü kardeşim ayaklarına bir 
Kudüs gücü gelsin 
Nuri Pakdil

/mirasimiz

Siz de sosyal medyada yaptığınız 
Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu 

paylaşımlarınızda bizi etiketleyebilir 
veya paylaşımlarınızı mail 

yoluyla bize gönderebilirsiniz. 
sosyalmedya@mirasimiz.org.tr

my_simsek 
Bismillahirrahmanirrahim 
(SEFER BİZİM ZAFER ALLAHİNDİR.)

qudus_asigiDerdin Kudüs ise kendi 
adına sevinmelisin.. 
Nasipli insansın.. 
sevin kardeşim sevin.. o dünyanın 
incisini sevebiliyorsan sevin.. 
onun için telaşlan

shnn_ysmn         
Ah #Kudüs 
canım Kudüs...

osakkanat 
#abdülhamidhan #kudüs 
#kubbetussahra #istanbul

/mirasimiz



İlim Halkaları Mescid-i Aksa içerisinde ders gören gruplar

En son. 
Kusvâ.

Irak

Düzenlilik, 
güvenlik/
 Emekçi 

Seçkin

Mescid-i 
Aksa da bir 

kapı/
Dikkat için 

çağrı

Vilayet/
Vücut

Bir tıp 
terimi/
İki, çift.

Bir 
nesnenin 

tabanı

Mescid-i 
Aksa da bir 

cami

(..)Bin 
malik Bir 
sahabe/
 Bir nota

Bir olumsuz 
ek/

Bir nehir adı

Sahip/
Kısa saplı

 odun 
baltası

Bir dilek
 eki/

Koyun
sesi

Makedonya 
plakası/
Erkekliği 
giderilmiş

Mescid-i 
Aksa da 

kapı

 
Çermik/

Yüce, ulu, 
yüksek.

Bir soru 
eki

Bilen, 
bilgili/

Vurmak 
E.D.

Eaton Europe 
Innovation 

Center Kısaca/
Şan

Boyun eğme/
Tikel olumsuz 

önermenin 
simgesi

Telefon 
seslenme 

sözü 

 Ilıman 
iklimlerde 
yetişen bir 

meyve 

Bir damar 
adı/

Artı yüklü 
kutup

Fakülte 
başkanı/

Üçlü

Ulusal/ 
Bir işaret 

zamiri

 Şia/
Hat (..) 

Tayland da 
bir bölge

Mescidi 
Aksa'da 
medrese

Sıkıntısız, 
rahat/

Yapılan iş

Mesafe/ 
Davranış, 

tavır 

Almanya 
plakası

Fenilalanin 
amino asit 

kısaca

Hücre 
devrinin 
safhası

Bir nota/
Mescid-i 

Aksada bir 
çeşme

Bir 
vitamin 

türü

Saygıde-
ğer kişi

Fukara/
Mescid-i 
Aksa da 

kapı

Bir ay adı/
Bir cetvel

Resim 
(..) Halkaları 

Mescid-i Aksa 
içerisinde ders 
gören gruplar

Çok eser 
veren, 

üretken

Topun 
gerisini 

kapayan 
kapak/ 
Nâhiye

Bebekleri 
eğlendirmek 
için çıkarılan 

ses/
Damga



BİR AYET
Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden 
asla memnun kalmayacaklardır. De ki: “Asıl doğru yol ancak Allah’ın 
yoludur.” Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, 

bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. 
(BAKARA / 120)

BİR HADİS
“Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. 

O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, 
Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; 

‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudi’dir, 
gel de onu öldür!’ diye haber verecektir. 

Sadece Garkad ağacı müstesna, çünkü o, 
Yahudilerin ağaçlarındandır.” 

(Müslim, Fiten, 82)                                                                                                                            




